فصلنامه علمي پژوهشي
دانش حسابداري و حسابرسي مديريت
سال پنجم  /شماره  /81تابستان 8931

تحلیل هزینه -منفعت افشای سرمایه فکری از دیدگاه
صاحب نظران و کارشناسان حسابداری

محمدرضا نیکبخت
دانشیار گروه حسابداری دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
mnikbakht@ut.ac.ir

عالمه یزدانیان
دانشجوی دکترای حسابداری دانشگاه تهران (نویسنده مسئول)
almyazdanian66@gmail.com

الهام جمالی
کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه تهران
jamali.accounting@gmail.com

تاریخ دریافت44/1/6 :
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چکیده
امروزه با گذر از اقتصاد صنعتی و دستیابی به اقتصاد مبتنی بر دانش،گزارشگری سرمایه فکری برای شرکتها به یک امر ضروری
و حیاتی تبدیل گردیده است .بهطوریکه شواهد متعددی حاکی از آن است که شرکتها به منظور بهبود شرایط برای پیشبینی
وضعیت آتی ،تعیین ارزش ذاتی و کاهش عدم تقارن اطالعاتی ،به طور داوطلبانه این اطالعات را افشا میکنند .در میان انبوه تحقیقات
در خصوص اهمیت گزارشگری سرمایه فکری و تاثیر آن بر موارد مختلف از جمله عملکرد مالی ،ارزش بازار و  ،...تجزیه و تحلیل
هزینه -منفعت گزارشگری این دست از اطالعات کمتر به چشم می خورد .از این رو هدف پژوهش حاضر تجزیه و تحلیل هزینه -
منفعت افشای اطالعات سرمایه فکری توسط شرکت ها از دیدگاه صاحب نظران و کارشناسان ارشد حسابداری برای تعیین اهمیت
اطالعات سرمایه فکری برای استفادهکنندگان اطال عات حسابداری و تعیین موانع و منافع حاصل از افشای این اطالعات میباشد.
به این منظور پرسشنامه کرکلس و پانس ( )3102برای  243نفر از صاحبنظران و کارشناسان ارشد حسابداری ارسال گردید که
از این میان  031پرسشنامه برگشت داده شد .پس از آن با استفاده از آزمونهای دوجملهای و فریدمن ،تحلیلهای آماری الزم صورت
گرفت .نتایج بیان گر آن بود که از دیدگاه صاحبنظران و کارشناسان حسابداری ،ارائه و افشای اطالعات سرمایه فکری به موجب
افزایش مربوط بودن اطالعات درون گزارشات مالی برای استفادهکنندگان با اهمیت میباشد و همچنین نبود سیستمهای اطالعاتی
برای شناسایی و اندازهگیری منابع نامشهود و هزینه باالی توسعه ی چنین اطالعاتی از جمله مهم ترین دالیل بازدارندهی افشای
اطالعات سرمایه فکری تا به حال بوده و افزایش شفافیت شرکت و بهبود اعتبار و تصویر شرکت از جمله منافع اصلی حاصل از افشای
این اطالعات میباشند.
واژههاي كلیدي :هزینه -منفعت ،سرمایه فکری ،افشای داوطلبانه ،گزارشگری مالی.

59

فصلنامه علمي پژوهشي دانش حسابداري و حسابرسي مديريت – انجمن حسابداري مديريت ايران

 -1مقدمه
محرک اصلی پویایی روز افزون تجارت قرن بیست و یکم،
سرمایه فکری است .محرکهادر اقتصاد مدرن دیگر سرمایه،
زمین یا تجهیزات نیست ،بلکه این سرمایه و دارایی مبتنی بر
دانش هستند که چرخ دندههای اقتصاد را به حرکت در می-
آورند و مزیت رقابتی ایجاد میکنند .محرکی که اقتصاد صنعتی
را به اقتصاد مبتنی بر دانش تبدیل کرده است .در چنین
اقتصادی ،منبع ارزش اقتصادی شرکتها دیگر مبتنی بر تولید
کاالهای اساسی نخواهد بود ،بلکه وابسته به ایجاد و حفظ
سرمایه فکری است.
با وجود اهمیت سرمایه فکری در ایجاد ارزش برای
شرکت ها و نقش حیاتی آن در افزایش ثروت سهامداران و در
نهایت ایجاد مزیت رقابتی ،همچنان چارچوب فعلی حسابداری
مالی از انعکاس ارزش آن ناتوان است .این امر در حالی است
که داراییه ای فکری در تعیین ارزش و جایگاه شرکت در بازار
رقابتی اثر تعیین کننده ای دارد .برای مثال ،ارزش مارک کوکا
کوال چندین برابر بیشتر از ارزش کل داراییهای آن است که از
طریق ترازنامهی جاری آن منعکس میشود ( حق شناس و
برزگر .)7 :3102 ،فرانسیس و شیپر ( )0444استدالل میکنند
که با افزایش اهمیت سرمایه فکری در اقتصاد و اطالعات
ناکافی داراییهای سرمایه فکری در صورتهای مالی شرکتها،
مربوط بودن این صورتها در طول زمان کاهش یافته است.
استانداردهای فعلی حسابداری  ،شناسایی سرمایه فکری را در
صورتهای مالی ملزم نمیکند و فقط درصد کمی از شرکتها،
سرمایه فکری را در گزارشهای ساالنهی خود افشا میکنند .در
نتیجه ،یک روند فزاینده ای در عدم تقارن اطالعاتی بین
شرکتها و استفادهکنندگان صورتهای مالی بوجود خواهد آمد
(بروگن ،الکساندر ،ورگاون ،فیلیپ و داوو ،مای.)324 :3114 ،
از این رو ،محققان و پژوهشگران بسیاری تالش کردهاند تا به
منظور غلبه بر ناتوانی چارچوب حسابداری مالی فعلی جهت
گزارشگری سرمایه فکری ،روشها و مدلهای اندازهگیری
جدیدی برای گزارشگری سرمایه فکری ارائه کنند (بروگن،
الکساندر ،ورگاون ،فیلیپ و داوو ،مای .)324 :3114 ،با این
وجود اغلب استدالل میشود که ارزیابی داراییهای نامشهود
غیر ممکن است (کرکلس ،یوالندا ،پانس ،انجل017 :3102 ،و
 .)011در حقیقت پیچیدگیهای اندازهگیری داراییهای
سرمایه فکری ،ثبت آنها را در چارچوب حسابداری با مشکل
مواجه ساخته و لذا استانداردهای حسابداری شناسایی و اندازه-
گیری آن را تجویز نکرده است .برنان و کونل ( )3111استدالل
میکنند که محافظهکاری حسابداری برای داراییهای نامشهود،
شانس قانونگذاران را برای توسعهی استانداردهایی برای
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گزارشگری سرمایهی فکری به شدت کاهش داده است (بروگن،
الکساندر ،ورگاون ،فیلیپ و داوو ،مای .)324 :3114 ،با این
وجود کرکلس و پانس ( )3102معتقدند که دشواریهای
ارزشگذاری داراییهای نامشهود ( مشکالت اندازهگیری) نباید
مانع انتشار این دست از اطالعات از طریق یادداشتهای
توضیحی صورتهای مالی یا هر روش دیگری شود .چرا که این
اطالعات برای استفادهکنندگان صورتهای مالی سودمند می-
باشند .به همین نحو ،هیات استانداردهای حسابداری مالی
افشای اطالعات مربوط به داراییهای نامشهود که در متن
صورتهای مالی شناسایی نمیشوند را با این بیانات توجیه
میکند:
« علی رغم وجود معیارهای محدودکننده که شناسایی
داراییها ی نامشهود ایجاد شده در داخل شرکت را با مشکل
مواجه میسازند ،الزم است راههای بهتری برای آگاهی دهی به
استفادهکنندگان گزارشات مالی در مورداطالعات مربوط به آن-
ها یافت .بدون توسعهی چنین دیدگاههایی ،در حالی که
داراییهای نامشهود مهم و مهمتر میشوند ،حسابداری با فقدان
جدی قابلیت اتکا مواجه خواهد شد( ».کرکلس ،یوالندا ،پانس،
انجل ،011 :3102 ،به نقل از هیات استانداردهای حسابداری
مالی).
الزم به ذکر است که شواهد متعددی حاکی از افشای
داوطلبانهی سرمایه فکری توسط برخی از شرکتها در دسترس
است .دالیلی که برای این امر میتوان بر شمرد عبارتند از:
فراهم کردن شرایط مساعد برای پیش بینی وضعیت آتی
شرکت ،تعیین ارزش ذاتی شرکت ،کاهش عدم تقارن اطالعاتی،
کاهش هزینهی سرمایه ،کاهش هزینهی نمایندگی ،بهبود
وضعیت شرکت برای تامین منابع مالی و غیره (مشایخی ،بیتا،
سیدی ،سیدجالل ،زرگران یزد ،هستی.)336 :0242 ،
با توجه به فقدان «بایدها» و چارچوب یکپارچه در خصوص
گزارشگری اطالعات مربوط به سرمایه فکری از سوی
استانداردگذاران ،دشواری اندازهگیری و شناسایی این اقالم در
متن صورتهای مالی ،اهمیت سرمایه فکری در تعیین ارزش
واقعی شرکتها و تمایل بسیاری از شرکتها به افشای
داوطلبانه ی این دست از اطالعات ،ضروری به نظر میرسد که
تحقیقاتی در زمینه منافع حاصل از افشای اطالعات سرمایه
فکری و موانعی که موجب فقدان این اطالعات در گزارشات
مالی می شود ،انجام گیرد .از این رو پژوهش حاضر قصد دارد تا
با بررسی دیدگاه صاحب نظران و کارشناسان حسابداری
کنکاش نماید که چرا تا به حال شرکتها به افشای سرمایه
فکری مباد رت ننموده و در صورت افشای آن چه منافعی
حاصل این شرکتها خواهد شد .واضح است که فزونی منافع بر
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مخارج افشای چنین اطالعاتی ،گزارشگری آن را در یادداشت-
های توضیحی صورتهای مالی یا هر نوع گزارش مالی دیگر
توجیه خواهد کرد.
 -2مبانی نظري و مروري بر پیشینه پژوهش
مرور ادبیات سرمایه فکری نشان میدهد که تحقیقات اولیه
بر روی تعاریف و طبقه بندی آن تمرکز داشته و تا به امروز
تحقیقات زیادی درخصوص تعیین سطح افشای داوطلبانه
سرمایه فکری و عوامل موثر بر آن صورت گرفته است (بزهانی،
ایوونی011 :3101 ،؛ بروگن ،الکساندر ،ورگاون ،فیلیپ و داوو،
مای .)323 :3114 ،از دیگر تحقیقات خارجی انجام شده در
این زمینه می توان به تحقیقات لی ،هانیفا و پیک ()3111
اشاره نمود ،آنها به بررسی رابطهی بین افشای سرمایه فکری و
ساختار حاکمیت شرکتی شرکتهای انگلیسی پرداختند ،نتایج
آن ها حاکی از آن بود که به غیر از دوگانگی نقش مدیرعامل،
سایر مولفهها از جمله ترکیب هیئت مدیره ،ساختار مالکیت،
اندازه کمیته حسابرسی و تعداد جلسات کمیته حسابرسی
دارای رابطه معناداری با افشای سرمایه فکری میباشد .وودکک
و وایتینگ ( )3114در بررسی سطح افشای سرمایه فکری
گزارشهای سالیانهی  71شرکت استرالیایی به تاثیر مشخصه
های شرکت از جمله نوع صنعت ،تمرکز مالکیت ،سن ،اهرم
مالی و نوع حسابرسی بر روی سطح افشای سرمایه فکری
پرداختند .نتایج آنها نشان داد که صنایع دارای گزارشگری
باالی سرمایه فکری و شرکتهای دارای موسسات حسابرسی
بزرگ دارای سطح افشای باالتری بودند ،همچنین تمرکز
مالکیت ،سطح اهرم و سن بر روی افشا تاثیری نداشت.
همچنین برانکو و دلگادو ( )3101تاثیرات اندازه ،نوع صنعت و
زمان بر روی افشای سرمایه فکری و همچنین تاثیرات افشا بر
روی رشد شرکت های پرتقالی را مورد بررسی قرار دادند .نتایج
پژوهش آنها نشان داد که اندازه شرکت عامل مهم و نوع صنعت
اثر جزئی بر روی توضیح افشای سرمایه فکری شرکتها دارد و
همچنین طبق پژوهش آنها تایید افزایش افشای سرمایه
فکری در طو ل زمان و ارتباط افشا با رشد شرکت امکان پذیر
نبود .فریرا و همکاران ( )3103به بررسی عوامل موثر بر افشای
سرمایه فکری شرکتهای پذیرفته شده در بورس پرتقال
پرداختند .نتایج آنها نشان داد که اندازه شرکت و نوع
حسابرس در توضیح افشای سرمایه فکری شرکتها ضروری
است ا ما سودآوری ،اهرم مالی ،تمرکز مالکیت بر روی افشای
آن تاثیری ندارند .همچنین نتایج نشان داد که همکاریهای
اقتصادی ،ساختار مالکیت ،برندهای ایجاد شده و اطالعات

کارمندان از جمله مواردی هستند که اکثر شرکتهای مورد
بررسی در گزارش سالیانه خود افشا میکنند.
همانطور که پیش از این نیز بیان شد ،علی رغم مشکالت
مربوط به افشای سرمایه فکری ،شرکتها دالیل متعددی برای
افشای داوطلبانه ی آن دارند .کاهش عدم تقارن اطالعاتی بین
شرکت و استفادهکنندگان برون سازمانی یکی از دالیل اصلی
افشای داوطلبانه سرمایه فکری میباشد .طبق نظر آندریسن
( ،) 3114عدم تقارن اطالعاتی به تخصیص نامناسب سرمایه
منجر میشود که نتیجهی آن تحمیل هزینههای اجتماعی
مانند بیکاری یا کاهش بهرهوری خواهد بود.کاهش عدم تقارن
اطالعات دارای مزایایی از قبیل هزینههای کمتر سرمایه می
باشد .به عالوه ،افشای سرمایه فکری منجر به افزایش مربوط
بودن صورتهای مالی میشود .کانیبانو و همکاران ()0444
استدالل کردند که عدم ارائه اطالعات مربوط به سرمایه فکری
منجر به بدترشدن موقعیت مالی شرکت و از دست دادن رقابت
در بلندمدت میشود .در واقع ،سرمایهگذاران در ارزیابی صحیح
ارزش شرکت برای تخصیص منابع ،با صورتهای مالی فاقد
گزارشگری سرمایه فکری مشکل دارند .به همین ترتیب مدیران
ممکن است سرمایهگذاریهای نامشهود مربوط مورد نیاز
شرکت را به سختی تعیین کنند .در نتیجه ارائه اطالعات
مربوط به مدیران و دیگر استفاده کنندگان صورتهای مالی
میتواند بسیار حائز اهمیت باشد .سهامداران همچنین مشتاق
افشای اطالعات سرمایه فکری به منظور ایجاد اعتماد در
کارکنان و سایر ذینفعان می باشند .به گزارش پروساک و
کوهن ( ،)3110ایجاد اعتماد یکی از مهم ترین عوامل
استراتژی های رشد بلند مدت شرکت میباشد ،زیرا موجب
تعهد بیشتر سهامداران به آینده شرکت مخصوصاً در زمان
آشفتگی می شود ( بروگن ،الکساندر ،ورگاون ،فیلیپ و داوو،
مای 323 :3114 ،و  .)326بون و رامان ( )3110نشان دادند
که بازار خرید و فروش شرکتهای تحقیق و توسعه نسبت به
سایر شرکتها از عمق کمتری برخوردار میباشد .لذا پیشنهاد
کردند که نقد شوندگی سهام این شرکتها با افشای بیشتر
سرمایه فکری بهبود خواهد یافت .بوخ و همکاران ( )3113در
بررسی شرکتهای دانمارکی که سهام آنها برای اولین بار در
بورس عرضه میشد ،دریافتند که افشای سرمایه فکری موجب
افزایش مربوط بودن اطالعات برای سرمایهگذاران میشود.
ادوینسون ( )0447اظهار داشت که در بخش عمدهای از
شرکت های معروف مانند اینتل ،مایکروسافت و نت اسکیپ،
تفاوت قابل توجهی بین ارزشهای بازار و ارزشهای دفتری
وجود دارد .وی این اختالف را ارزشهای پنهان نامید و نشان
داد که با افشای اطالعات سرمایه فکری ،این شرکتها می-
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توانند شواهدی در رابطه با ارزشهای واقعی و قابلیتهای ایجاد
ثروت ارائه کنند که منجر به بهبود شهرت شرکت میشود
(بروگن ،الکساندر ،ورگاون ،فیلیپ و داوو ،مای 323 :3114 ،و
.)326
بررسی تحقیقات سرمایه فکری که در فوق به تعدادی از
آنها اشاره شد نشان میدهد که بررسی اهمیت افشای سرمایه
فکری و اهمیت آن در ارتقای کیفیت گزارشگری مالی ،کاهش
هزینه سرمایه و عدم تقارن اطالعاتی همواره از دغدغههای
اصلی محققان بوده است.
مرور بر ادبیات سرمایه فکری در داخل کشور نیز نشان
می دهد که تا به امروز محققان بسیاری اهمیت گزارشگری
سر مایه فکری را از ابعاد مختلف مورد توجه قرار داده و ثاثیر آن
را بر موارد مختلفی از جمله عملکرد مالی (نمازی ،محمد،
ابراهیمی ،شهال0211 ،؛ ستایش ،محمدحسین ،کاظم نژاد،
مصطفی0211 ،؛ یحیی زاده فر ،محمود ،آقاجانی ،حسنعلی و
یحیی تبار ،فاطمه ،)0242 ،شاخصهای مالی (عباسیف
ابراهیم ،صدقی ،امان ،)0214 ،کیفیت اطالعات مالی (دیانتی
دیلمی ،زهرا ،رمضانی ،مریم ،)0243 ،ارزش بازار (همتی،
حسن ،نیکونسبتی ،محمد ،خان حسینی ،داوود)0243 ،
شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد
بررسی قرار دادهاند .عالوه بر آن ،پژوهشهایی در خصوص تاثیر
افشای اجزای سرمایه فکری بر کیفیت گزارشگری مالی (دارابی،
رویا ،)0240 ،رابطه سرمایه فکری و اجزای آن با خطر
ورشکستگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
تهران (نمازی ،محمد ،قدیریان آرانی ،محمدحسین،)0243 ،
عوامل موثر بر افشای سرمایه فکری در شرکتهای پذیرفته
شده در بورس اوراق بهادار تهران (مشایخی ،بیتا ،سیدی،
سیدجالل ،زرگران یزد ،هستی )0242 ،و موضوعات دیگر انجام
شده است .همچنین در زمینهی مقاالت توصیفی ،مباحث
متعددی در خصوص ارائه ی چارچوب مفهومی برای ارزیابی و
اندازهگیری سرمایه فکری ،مدلها و روشهای حسابداری
0
سرمایه فکری و شناسایی و افشای آن به نگارش درآمده است.
بنابراین ،در میان انبوه پژوهشهای داخلی و خارجی در
خصوص اهمیت گزارشگری سرمایه فکری ،تجزیه و تحلیل
هزینه – منفعت گزارشگری آن کمتر به چشم میخورد .ایده
اصلی پژوهش حاضر از پژوهش کرکلس و پانس ( )3102تحت
عنوان « تجزیه و تحلیل هزینه -منفعت افشای سرمایه فکری:
دیدگاه ذینفعان دانشگاه» اقتباس گردیده است .به رسم امانت
توضیح کوتاهی در خصوص این پژوهش به شرح ذیل بیان می-
شود.
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کرکلس و پانس ( )3102با تکیه بر تئوری ذینفعان که
فرض اصلی آن دستیابی به مزیت رقابتی از طریق حفظ و ایجاد
روابط شایسته با هر گروه از ذینفعان است و با اشاره به مدرن
شدن ساختار دانشگاههای اسپانیا که ضرورت شفافیت اطالعات
و پاسخگویی آنها را بیش از پیش برجسته میسازد ،چرایی
عدم افشای سرمایه فکری توسط دانشگاههای اسپانیا و منافع
بالقوه حاصل از آن ( در صورت افشا) را مورد تجزیه و تحلیل
قرار دادند .پرسشنامه طراحی شده توسط آنها دارای 2بخش
می باشد :بخش اول  -اهمیت انتشار اطالعات سرمایه فکری؛
بخش دوم -ارزیابی دالیل عدم افشای اطالعات سرمایه فکری؛
بخش سوم  -ارزیابی مزایای اصلی مرتبط با گزارشگری سرمایه
فکری .با ارسال پرسشنامه برای اعضای دانشگاههای عمومی
اسپانیایی مشخص گردید که طبق نظرات پاسخدهندگان
افشای اطالعات سرمایه فکری به موجب افزایش مربوط بودن
اطالعات درون گزارشات مالی ،برای استفاده کنندگان با اهمیت
است .به عالوه ،از یک سو افشای سرمایه فکری باعث شفافیت
بیشتر دانشگاه ،افزایش رضایت مندی استفادهکنندگان ،بهبود
اعتبار و تصویر دانشگاه میشود و از سوی دیگر فقدان سیستم-
های داخلی شناسایی و اندازه گیری عناصر نامشهود از دالیل
اصلی افشا نکردن سرمایه فکری توسط دانشگاهها تا به حال
بوده است.
از ای ن رو ،در پژوهش حاضر با توجه به تمایل بسیاری از
شرکتها به افشای داوطلبانهی این دست از اطالعات و اهمیت
آن در کاهش عدم تقارن اطالعاتی و تعیین ارزش ذاتی شرکت
و با استفاده از پرسشنامهی کرکلس و پانس ( ،)3102هزینه-
منفعت گزارشگری سرمایه فکری توسط شرکتها از دیدگاه
صاحب نظران و کارشناسان حسابداری مورد تجزیه و تحلیل
قرار گرفته است.
 -3فرضیههاي پژوهش
کرکلس و پانس ( )3102با اشااره باه تحقیقاات مختلاف،
دالیل اصلی بازدارنده ی افشای اطالعات سرمایه فکری و منافع
مهم بالقوه حاصل از افشای این اطالعات را باه شارح زیار ناام
میبرند:
 دالیل اصلی بازدارندهی افشای اطالعات سرمایه فکاری:
هزینه باالی توسعه چنین اطالعاتی (هزینه جماع آوری،
پردازش اطالعات ،پیچیدگی و انتشاار) ،هزیناه ازدسات
دادن مزیت رقابتی (ترس از اینکه اطالعات منتشرشاده
شرکت توسط رقبا مورد استفاده قرارگیرد) ،ایجاد فرصت
دستکاری اطالعات که نهایتاً منجر باه انتشاار اطالعاات
مطلوب میشودکه لزوماً سودمند نیستند ،نبود سیستم-
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های اطالعات داخلی برای شناسایی و اندازهگیری منابع
نامشهود؛
 منافع مهم بالقوه حاصل از افشای اطالعات سرمایه
فکری :کاهش عدم تقارن اطالعات ،کاهش هزینه
سرمایه ،کاهش ریسک سرمایهگذاری ،بهبود اعتبار و
تصویرشرکت ،اعتماد (یا اطمینان) بیشتر کارکنان
موسسات و دیگر ذینفعان ،بهبود مدیریت داخلی ،مزایای
حاصل از اجرای استراتژی ،حمایت از چشمانداز
بلندمدت شرکت ،افزایش شفافیت شرکت ،افزایش
قابلیت مقایسه بین شرکتهای مختلف ،توسعه
پاسخگویی عمومی ،بهبود حسن شهرت شرکت ،افزایش
در رضایت استفادهکنندگان از اطالعات حسابداری.
بنابراین با توضیحات ارائه شده در خصوص اهمیت
گزارشگری سرمایه فکری و دالیل بازدارنده و منافع بالقوه
حاصل از افشای اطالعات سرمایه فکری ،سه فرضیهی پژوهش
به شرح زیر تدوین میگردند:
فرضیه اصلی ( :)1ارائه و افشای اطالعات سرمایه فکری برای
استفاده کنندگان اهمیت دارد.
فرضیه فرعی ( :)1افشای اطالعات سرمایه فکری برای
استفاده کنندگان مختلف گزارشات مالی با اهمیت است،
زیرا این دست از اطالعات مربوط بودن اطالعات درون
گزارشات مالی را افزایش میدهند.
فرضیه فرعی( :)2افشای اطالعات سرمایه فکری برای
استفادهکنندگان مختلف گزارشات مالی بیاهمیت است،
زیرا این دست از اطالعات موجب افزایش ابهام و از دست
رفتن مربوط بودن اطالعات درون گزارشات مالی میشود.
فرضیه اصلی ( :)2تمامی دالیل اصلی بازدارندهی افشای
اطالعات سرمایه فکری که در فوق شرح داده شد به طور
یکسان مانع افشای اطالعات سرمایه فکری تا به حال شده
است؛
فرضیه اصلی ( :)3تمام منافع بالقوه افشای اطالعات سرمایه
فکری که در فوق شرح داده شد ،به یک میزان از افشای این
اطالعات حاصل میگردد.
 -4روش شناسی پژوهش
به منظور آزمون فرضیههای پژوهش ،با استفاده از
پرسشنامهی کرکلس و پانس ( )3102نظرات و دیدگاههای
کارشناسان و صاحبنظران حسابداری مورد بررسی قرار گرفت.
پرسشنامه در  3بخش کلی طراحی گردید که در بخش اول
سواالت مربوط به مشخصات عمومی و در بخش دوم سواالت

اصلی مطرح شد .بخش دوم پرسشنامه که دارای سه زیر بخش
می باشد با اشاره به برخی از جزئیات و ارتباط آن با اهداف
پژوهش به شرح ذیل میباشد:
الف :اهمیت انتشار اطالعات سرمایه فکری (مرتبط با هدف
اول تحقیق و فرضیه اصالی ( :))0ایان بخاش دارای دو ساوال
مرتبط با هر یک از فرضیههای فرعای ( )0و ( )3باه هماراه دو
گزینهی «بله و خیر» میباشد؛
ب :ارزیابی دالیل عادم افشاای اطالعاات سارمایه فکاری
(مرتبط با هدف دوم تحقیق و فرضیه اصالی ( :))3ایان بخاش
شامل  4دلیل مطرح شده در قسمت فرضیههاای پاژوهش باه
همراه مقیاس  3گزینهای طیف لیکرت از کامالً مخالفم تا کامالً
موافقم؛
ج :ارزیابی مزایای اصلی مرتبط با گزارشگری سرمایه فکری
(مرتبط با هدف دوم تحقیق و فرضیه اصالی ( :))2ایان بخاش
شامل  02منفعت بالقوه مطارح شاده در قسامت فرضایههاای
پژوهش به همراه مقیااس  3گزیناهای طیاف لیکارت از کاامالً
مخالفم تا کامالً موافقم؛
از سوی دیگر ،روشن است یک پرسشنامه خوب باید از
ویژگیهایی مانند عینیت ،سهولت اجرا ،عملی بودن ،سهولت
تعبیر و تفسیر ،روایی و پایایی برخوردار باشد تا به نتایج
درستی منجر شود .در این بین ،روایی و پایایی از اهمیت
بیشتری برخوردار میباشد که به منظور اعتبار بخشیدن به
نتایج آزمون نیاز به بررسی دارد .گفتنی است اعتبار و روایی
محتوای پرسشنامه توسط افراد متخصص و اساتید و صاحب
نظران حرفه تعیین میشود ،لذا به منظور اطمینان از روایی
محتوای پرسشنامه ،نظرات چند متخصص در این زمینه مورد
بررسی قرار گرفت .برای بررسی پایایی پرسشنامه نیزآلفای
کرونباخ محاسبه شده 1812 ،میباشد و به این دلیل که این
عدد از  187بیشتر می باشد ،میتوان گفت پرسشنامه مورد نظر
از پایایی الزم برخوردار است.
الزم به ذکر است ،دانشجویان و فارغ التحصیالن مقطع
کارشناسی ارشد و دکترای رشته حسابداری و اعضای هیات
علمی کلیه دانشگاههای کشور در رشته حسابداری از یک سو
به دلیل آشنایی با مفهوم سرمایه فکری و دشواریها و
پیچیدگیهای گزارشگری این دست از اطالعات و از سوی دیگر
استفاده از گزارشات مالی جهت تصمیمگیری ،به عنوان جامعه-
ی آماری پژوهش در نظر گرفته شده و پرسشنامه مذکور که به
صورت آنالین تهیه و تنظیم گردیده بود ،برای  243نفر از افراد
در دسترس ارسال گردید که از این میان  031پرسشنامه (نرخ
پاسخگویی=  )%27دریافت گردید.
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توزیع نرمال پیروی نمیکند .لذا در این پژوهش ،میبایست از
آزمون های ناپارامتری استفاده نمود .بنابراین فراخور محتوای
فرضیهها و نوع بررسی ،از آزمون دوجملهای (نسبت) به منظور
آزمون فرضیههای فرعی ( )0و ( )3و از آزمون فریدمن برای
آزمون فرضیههای دوم و سوم با استفاده از نرم افزار SPSS
نسخه  31بهره گرفته شده است .الزم به توضیح است که به
منظور بررسی وجود نسبت خاصی در جامعه از آزمون نسبت
استفاده میشود (همان منبع) .به عالوه آزمون فریدمن برای
موقعیتهایی مناسب است که از  nفرد درباره رتبه بندی K
موضوع وابسته ( مربوط به هم) نظرخواهی میشود و محقق
قصد دارد یکسان بودن این رتبه بندی را مورد بررسی قرار
دهد.

استفاده از روشهای پارامتری مستلزم مفروضات زیر بنایی
از جمله نرمال بودن جامعهی مورد نمونهگیری و استقالل
نمونههای اخذ شده میباشد (آذر ،مومنی .)314 :0213 ،حال
در صورت برقرار نبودن هر یک از مفروضات فوق ،استفاده از
آزمونهای ناپارامتری که اصطالحاً «آزاد -توزیع» نامیده می-
شوند ،پیشنهاد میگردد .لذا در وهله اول به منظور بررسی
نرمال بودن توزیع دادهها ،از آزمون کای دو استفاده میشود.
فرضیه صفر و فرضیه رقیب این آزمون به شرح زیر میباشد:
 =H0توزیع مشاهدات از توزیع نرمال پیروی میکند.
 =H1توزیع مشاهدات از توزیع نرمال پیروی نمیکند.
نتایج آزمون در جدول ( )0ارائه شده است.
جدول .1نتایج آزمون كاي دو جهت بررسی نرمال بودن

 -5یافتههاي پژوهش

توزیع مشاهدات
بخش -

تعداد

درجه

زیربخش

نمونه

آزادي

-2الف

031

0

18111

 -2ب

031

4

18111

توزیع غیرنرمال

 -2ج

031

4

18111

توزیع غیرنرمال

مقدارsig

نتیجه آزمون
توزیع غیرنرمال

الف) آمار توصیفی
همانطور که بیان شد بخش اول سواالت پرسشنامه به
مشخصات عمومی پاسخ دهندگان از جمله سن ،جنسیت،
میزان تحصیالت ،میزان سابقه در حرفه ،نوع فعالیت فعلی در
حرفه ،سمت سازمانی در حرفه ،مدرس دانشگاه و عضو هیات
علمی دانشگاه مربوط میشود که در ادامه به برخی از این موارد
اشاره میشود .الزم به ذکر است که  63درصد از کل پاسخ
دهندگان ،مدرس دانشگاه و  26درصد از کل پاسخ دهندگان،
عضو هیات علمی میباشند .سایر موارد در جدول زیر ارائه شده
است.

با توجه به نتایج آزمون کای -دو و با توجه به اینکه سطح
معناداری از  3درصد کوچکتر است ،فرضیه صفر رد شده و می-
توان با اطمینان  43درصد بیان کرد که توزیع مشاهدات از

جدول .2آمار توصیفی مشخصات عمومی پاسخ دهندگان
سن

زیر  33سال

بین  33تا  43سال

بین  43تا  53سال

باالتر از  53سال

كل

تعداد

72

46

6

2

031

فراوانی نسبی

%37

%26

%3

%3

%011

میزان تحصیالت

دانشجوي كارشناسی
ارشد حسابداري

فارغ التحصیل
كارشناسی ارشد
حسابداري

دانشجوي دكتري

دكتري حسابداري

حسابداري

كل

تعداد

01

24

37

04

031

فراوانی نسبی

%04

%37

%43

%03

%011

سابقه اجرایی در حرفه

صفر

>3

3-5

5-13

13-15

15-23

23-25

< 25

كل

تعداد

04

24

31

31

02

2

3

0

031

فراوانی نسبی

%00

%21

%33

%33

%01

%3

%3

%0

%011

011
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ب) آمار استنباطی
آزمون فرضیه اصللی ( :)1ارائاه و افشاای اطالعاات سارمایه
فکری برای استفادهکنندگان اهمیت دارد.
به منظور آزمون این فرضیه الزم است دو فرضیه فرعی ( )0و
( ) 3مورد آزمون قرار گیرد که از آزمون دوجملهای (نسبت)
بهره گرفته میشود.
آزمون فرضیه فرعی ( :)1افشای اطالعات سرمایه فکری برای
استفادهکنندگان مختلف گزارشات مالی با اهمیت است ،زیرا
این دست از اطالعات مربوطبودن اطالعات درون گزارشات
مالی را افزایش میدهند.
طبق پرسشنامههای گردآوری شده  41درصد از پاسخ-
دهندگان گزینه بله و تنها  01درصد گزینه خیر را برای این
سوال انتخاب کردند .به این ترتیب فرضیه صفر و فرضیه رقیب
برای آزمون این فرضیه طبق آزمون دوجملهای به شرح ذیل
میباشد ( همانطور که گفته شد در آزمون دوجملهای وجود
نسبت خاصی در جامعه مورد بررسی قرار میگیرد که این
نسبت عمدتاً  31درصد در نظر گرفته میشود):
H 0 : P  0.5
H1 : P  0.5

طبق نتایج آزمون دوجملهای که در جدول زیر آمده است،
سطح معناداری کمتر از  3درصد به دست آمده که بیانگر رد
فرضیه  H0میباشد ،این امر نشان میدهد که نسبت در جامعه
با  183تفاوت معنادار داشته و با توجه به آنکه نسبت به دست
آمده از نمونه 41 ،درصد میباشد ،میتوان با اطمینان 43
درصد نتایج را به جامعه تعمیم داد و بیان کرد که بیش از 31
درصد اعضای جامعه معتقدند که افشای اطالعات سرمایه
فکری برای استفادهکنندگان مختلف گزارشات مالی با اهمیت
است ،زیرا این دست از اطالعات مربوط بودن اطالعات درون
گزارشات مالی را افزایش میدهند و بنابراین فرضیه فرعی اول
تایید میگردد.
جدول .3نتایج آزمون دوجملهاي براي آزمون فرضیه فرعی ()1
پاسخ

نوع

تعداد

نسبت

سطح معنی

دهندگان

پاسخ

نمونه

مشاهده شده

داري

گروه0

بله

003

41%

گروه3

خیر

02

01%

18111

آزمون فرضیه فرعی ( :)2افشای اطالعات سرمایه فکری
برای استفادهکنندگان مختلف گزارشات مالی بیاهمیت است،

زیرا این دست از اطالعات موجب افزایش ابهام و از دست رفتن
مربوطبودن اطالعات درون گزارشات مالی میشود.
طبق پرسشنامههای گردآوری شده  01درصد از پاسخ-
دهندگان گزینه بله و  12درصد گزینه خیر را برای این سوال
انتخاب کردند .به این ترتیب مشابه آزمون فرضیه قبل ،فرضیه
صفر و رقیب برای آزمون این فرضیه طبق آزمون دوجملهای به
شرح ذیل میباشد:
H 0 : P  0.5
H1 : P  0.5

طبق نتایج آزمون دوجملهای که در جدول زیر آمده است،
سطح معناداری کمتر از  3درصد به دست آمده که بیانگر رد
فرضیه  H0میباشد ،این امر نشان میدهد که نسبت کسانی که
به این سوال پاسخ خیر دادهاند در جامعه با  183تفاوت معنادار
داشته و با توجه به آنکه نسبت به دست آمده برای پاسخ بله از
نمونه 01 ،درصد ،و برای پاسخ خیر 12 ،درصد میباشد ،می-
توان با اطمینان  43درصد نتایج را به جامعه تعمیم داد و بیان
کرد که کمتر از  31درصد اعضای جامعه معتقدند که افشای
اطالعات سرمایه فکری برای استفادهکنندگان مختلف گزارشات
مالی بی اهمیت است ،و بیش از 31درصد اعضای جامعه با این
گزاره موافق نیستند و معتقدند که افشای اطالعات سرمایه
فکری با اهمیت بوده و موجب کاهش ابهام و از طرفی افزایش
مربوط بودن اطالعات درون گزارشات مالی میگردد.
جدول .4نتایج آزمون دوجملهای برای آزمون فرضیه فرعی ()0
پاسخ

نوع

تعداد

نسبت

سطح معنی

دهندگان

پاسخ

نمونه

مشاهده شده

داري

گروه0

بله

32

01%

گروه3

خیر

013

13%

18111

با توجه به نتایج حاصل از دو فرضیه فرعی ( )0و ( )3در
مجموع میتوان نتیجه گرفت که فرضیه اصلی ( )0مبنی بر
اهمیت ارائه و افشای اطالعات سرمایه فکری برای
استفادهکنندگان ،تایید میگردد.
آزمون فرضیه اصلی ( :)2تمامی دالیل اصلی بازدارندهی
افشای اطالعات سرمایه فکری به طور یکسان مانع افشای
اطالعات سرمایه فکری تا بهحال گردیده است؛
همان طور که پیش از این بیان شد ،جهت آزمون این
فرضیه ،از آزمون فریدمن استفاده میشود .در زیر بخش «ب»
از پاسخ دهندگان خواسته شده است که هر یک از عوامل
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بازدارنده افشای سرمایهی فکری را با انتخاب یکی از گزینههای
کامال مخالفم تا کامالً موافقم رتبهبندی نمایند .در آزمون
فریدمن بررسی میشود که آیا میانگین رتبهبندی بهدست آمده
یکسان بوده یا خیر .به این ترتیب فرضیه صفر و رقیب به شرح
زیر تدوین میگردد:
 :H0میانگین رتبه بندی جامعههای وابسته مورد مطالعه با
یکدیگر برابرند.
 :H1میانگین رتبهبندی حداقل دو جامعه وابسته مورد مطالعه با
یکدیگر برابر نیستند.
آزمون فریدمن شامل دو خروجی است که خروجی اول
آمار توصیفی است که میانگین رتبههای هر عامل را نشان می-
دهد .در خروجی دوم نیز تعداد دادههای هر متغیر ،مقدار آماره
کای دو ،درجه آزادی و سطح معناداری را نشان میدهد.
جدول .5میانگین رتبههاي انتخابی توسط پاسخ
دهندگان براي هر یک از عوامل
سواالت پژوهش

میانگین رتبهها

هزینه باالی توسعه چنین اطالعاتی

3863

هزینه از دست دادن مزیت رقابتی
ایجاد فرصت دستکاری اطالعات

3840
0874

نبود سیستم های اطالعات داخلی برای شناسایی و
اندازهگیری منابع نامشهود

2804

جدول .6نتایج آزمون فریدمن آزمون فرضیه اصلی ()2
تعداد نمونه

031

کیدو

478241

درجه آزادی

2

سطح معنی داری

18111

با توجه به سطح معناداری که از  3درصد کمتر است،
مشخص میشود که فرضیه صفر مبنی بر یکسان بودن رتبه
بندی عوامل بازدارنده افشای اطالعات سرمایه فکری رد می-
شود و فرضیه مقابل تایید میگردد .روشن است هر چه قدر
میانگین رتبهها بزرگتر باشد ،اهمیت آن متغیر بیشتر از
سایرین میباشد .بنابراین با توجه به میانگین رتبهها که در
جدول ( )3ارائه شده است ،از نظر صاحبنظران و کارشناسان
حسابداری نبود سیستمهای اطالعاتی داخلی برای شناسایی و
اندازه گیری منابع نامشهود دلیل اصلی برای عدم گزارشگری
اطالعات سرمایه فکری در شرکتها میباشد .پس از این عامل
می توان به هزینه باالی توسعه چنین اطالعاتی به عنوان عامل

011

بعدی بازدارنده شرکتها برای افشای اطالعات سرمایه فکری
در شرکتها اشاره نمود.
آزمون فرضیه اصلی ( :)3تمام منافع بالقوه افشای اطالعات
سرمایه فکری به یک میزان از افشای این اطالعات حاصل می-
گردد.
جهت آزمون این فرضیه نیز از آزمون فریدمن استفاده می-
شود .در زیر بخش «ج» از پاسخدهندگان خواسته شده است
که هر یک از منافع بالقوه حاصل از افشای سرمایهی فکری را
با انتخاب یکی از گزینههای کامال مخالفم تا کامالً موافقم رتبه
بندی نمایند .لذا فرضیه صفر و رقیب به شرح زیر تدوین می-
گردد:
 :H0میانگین رتبهبندی جامعههای مورد مطالعه با یکدیگر
برابرند.
 :H1میانگین رتبهبندی حداقل دو جامعه وابسته مورد مطالعه با
یکدیگر برابر نیستند.
همانطور که در باال اشاره شد ،آزمون فریدمن شامل دو
خروجی است که خروجی اول شامل آمار توصیفی میباشد که
میانگین رتبههای هر عامل را نشان میدهد (جدول .)7
خروجی دوم نیز تعداد نمونههای هر متغیر ،مقدار آماره کای
دو ،درجه آزادی و سطح معناداری را نشان میدهد (جدول .)1
جدول .7میانگین رتبه هاي انتخابی توسط پاسخ
دهندگان براي هر یک از منافع
سواالت پژوهش

میانگین
رتبهها

کاهش عدم تقارن اطالعات

6834

کاهش هزینه سرمایه

3833

کاهش ریسک سرمایه گذاری

6801

بهبود اعتبار و تصویر شرکت

1806

اعتماد ( یا اطمینان) بیشتر کارکنان و دیگر ذینفعان

7873

بهبود مدیریت داخلی

7846

مزایای حاصل از اجرای استراتژی

3863

حمایت از چشم انداز بلند مدت شرکت

7804

افزایش شفافیت شرکت

1840

افزایش قابلیت مقایسه بین شرکتهای مختلف

7814

توسعه پاسخگویی عمومی

6844

بهبود حسن شهرت شرکت

7861

افزایش رضایت استفاده کننده گان از اطالعات حسابداری

7841
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جدول .8نتایج آزمون فریدمن فرضیه اصلی ()3
تعداد نمونه

031

کیدو

0228336

درجه آزادی

03

سطح معنی داری

18111

با توجه به سطح معناداری که از  3درصد کمتر است،
مشخص میشود که فرضیه صفر مبنی بر یکسان بودن رتبه
بندی منافع حاصل از افشای اطالعات سرمایه فکری رد میشود
و فرضیه مقابل تایید میگردد .روشن است هر چه قدر میانگین
رتبهها بزرگتر باشد ،اهمیت آن متغیر بیشتر است .بنابراین با
توجه به میانگین رتبهها که در جدول ( )7ارائه شده است ،از
نظر صاحبنظران و کارشناسان حسابداری افزایش شفافیت
شرکت و بهبود اعتبار و تصویر شرکت از جمله منافع اصلی
حاصل از افشای اطالعات سرمایه فکری در شرکتها میباشند.
 -6نتیجهگیري و بحث
با توجه به تمایل بسیاری از شرکتها به افشای داوطلبانهی
اطالعات سرمایه فکری و اهمیت آن در کاهش عدم تقارن
اطالعاتی و تعیین ارزش ذاتی شرکت ،در این پژوهش ،با
بررسی دیدگاه صاحب نظران و کارشناسان حسابداری ،هزینه و
منفعت حاصل از افشای اطالعات سرمایه فکری توسط شرکت-
ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .در این راستا دو هدف
اصلی برای پژوهش حاضر به شرح ذیل تدوین گردید:
هدف اول :تعیین میزان اهمیتی که استفادهکنندگان
اطالعات حسابداری (اعم از درون سازمانی و برون سازمانی)
برای افشای سرمایه فکری قائل هستند؛
هدف دوم :تعیین دالیلی که شرکتها را به سمت افشای
سرمایه فکری سوق میدهند یا آنها را از این موضوع باز می-
دارند.
پس از آن با انجام آزمونهای آماری دوجملهای و فریدمن،
فرضیه اصلی ( )0تایید و فرضیه اصلی ( )3و ( )2رد شدند .لذا
در مجموع میتوان گفت که از دیدگاه صاحبنظران و
کارشناسان حسابداری:
 )0ارائه و افشای اطالعات سرمایه فکری برای استفاده
کنندگان اهمیت دارد.
 ) 0- 0افشای اطالعات سرمایه فکری برای استفاده
کنندگان مختلف گزارشات مالی با اهمیت است ،زیرا این
دست از اطالعات مربوط بودن اطالعات درون گزارشات مالی
را افزایش میدهند؛

 ) 3- 0افشای اطالعات سرمایه فکری موجب افزایش ابهام
و از دست رفتن مربوط بودن اطالعات درون گزارشات مالی
نمیشود.
 ) 3نبود سیستم های اطالعاتی برای شناسایی و اندازه گیری
منابع نامشهود و هزینه باالی توسعهی چنین اطالعاتی از جمله
مهم ترین دالیل بازدارنده ی افشای اطالعات سرمایه فکری تا
بهحال بوده است؛
 ) 2افزایش شفافیت شرکت و بهبود اعتبار و تصویر شرکت از
جمله منافع اصلی حاصل از افشای اطالعات سرمایه فکری در
شرکت ها می باشند.
نتایج حاصل از پژوهش حاضر با نتایج حاصل از پژوهش
کرکلس و پانس ( )3102مطابق میباشد ،چرا که آنها نیز به
این نتیجه رسیدند که افشای اطالعات سرمایه فکری به موجب
افزایش مربوط بودن اطالعات درون گزارشات مالی ،برای
استفاده کنندگان با اهمیت است .به عالوه ،از یک سو افشای
سرمایه فکری باعث شفافیت بیشتر دانشگاه ،افزایش رضایت
مندی استفادهکنندگان ،بهبود اعتبار و تصویر دانشگاه میشود
و از سوی دیگر فقدان سیستمهای داخلی شناسایی و اندازه
گیری عناصر نامشهود از دالیل اصلی افشا نکردن سرمایه فکری
توسط دانشگاهها تا به حال بوده است.
فهرست منابع
 دارابی ،رویا .)0240( .تاثیرافشای اجزای سرمایه فکری
برکیفیت گزارشگری مالی .فصلنامه علمی پژوهشی دانش
سرمایه گذاری .سال اول ،شماره چهارم ،زمستان-013 .
.020
 دیانتی دیلمی ،زهرا.؛ رمضانی ،مریم .)0243( .تاثیر سرمایه
فکری بر کیفیت اطالعات مالی شرکتهای پذیرفته شده
در بورس اوراق بهادار تهران .فصلنامه علمی پژوهشی دانش
مالی ت حلیل اوراق بهادار،سال ششم ،شماره هجدهم-20 ،
.47
 ستایش ،محمدحسین .؛ کاظم نژاد ،مصطفی.)0211( .
بررسی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد شرکتهای پذیرفته
شده در بورس اوراق بهادار تهران .مجله پیشرفتهای
حسابداری.44- 64 ،0 ،
 عباسی ،ابراهیم .؛ گلدیصدقی ،امان .)0214( .بررسی
تاثیر کارایی سرمایه فکری بر عملکرد مالی شرکتها در
بورس اوراق بهادار تهران ،فصلنامه پژوهشهای تجربی
حسابداری.66-30 ،)0(3 .
 مشایخی ،بیتا .؛ سیدی ،سیدجالل.؛ زرگران یزد ،هستی.
( .)0242بررسی عوامل موثر بر افشای سرمایه فکری در
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شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
بررسیهای حسابداری و حسابرسی.371 -330 ،)3( 30 ،
نمازی ،محمد .؛ قدیریان آرانی ،محمدحسین.)0243( .
بررسی رابطه سرمایه فکری و اجزای آن با خطر
ورشکستگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق
بهادار تهران .پژوهشهای تجربی حسابداری-003 ،00 ،
.040
نمازی ،محمد .؛ ابراهیمی ،شهال .)0211( .بررسی تاثیر
سرمایه فکری بر عملکرد مالی جاری و آینده شرکتهای
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران .تحقیقات
حسابداری ،دوره  ،0شماره .33-4 ،2
همتی ،حسن .؛ نیکونسبتی محمد .؛ خان حسینی ،داوود.
( .)0243بررسی ارتباط بین سرمایه فکری با ارزش بازار
شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
فصلنامه علمی -پژوهشی برنامهریزی و بودجه،)2( 01 ،
.011 -17
یحیی زاده فر ،محمود.؛ آقاجانی ،حسنعلی.؛ یحیی تبار،
فاطمه .)0242( .بررسی رابطهی بین سرمایهی فکری و
عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق
بهادار تهران .تحقیقات مالی ،دوره  ،06شماره -010 ،0
.044
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یادداشتها
 1الزم به ذکر است که به دلیل عدم مشابهت موضوعی مقاالت اشاره شده با
پژوهش حاضر ،از پرداختن به جزئیات آن خودداری شده است.
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