
 :چكيده

دانش هستند ، اقتصادی که در آن دانش و دارایی های نامشهود  سازمان ها در حال وارد شدن به اقتصاد مبتنی بر

به عنوان مهمترین مزیت رقابتی سازمانها شناخته شده است . یکی از اجزای دارایی نامشهود سرمایه فکری می 

باشد که تاثیر مهمی بر عملکرد و پیاده سازی استراتزیک سازمان دارد از این رو  شناسایی ، اندازه گیری و 

 یریت سرمایه فکری دارای اهمیت خاصی است  و منجر به مشاهده ارزش واقعی سازمان ها می شود.مد

برای سنجش سرمایه فکری طبقه بندی های مختلفی ارایه شده است که یکی از این طبقه بندی ها توسط 

ی، کارایی  سرمایه مطرح شده که از سه جزء کارایی سرمایه فیزیک 2به نام )ارزش افزوده سرمایه فکری( 1پالیک

،  انسانی و کارایی سرمایه ساختاری می باشد. در این پژوهش ابتدا براساس مدل )ارزش افزوده سرمایه فکری(

الی  1190ساله  5ارزش سرمایه فکری شرکتهای  پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 

سرمایه فکری مورد ارزیابی قرار گرفته است. در تحقیق ارزش محاسبه و سپس ارتباط بین مولفه های  1199

حاضر ، روش آماری استفاده شده جهت تجزیه و تحلیل داده ها ، رگرسیون چند گانه و ضرایب همبستگی می 

ساله بوده که اندازه شرکت بعنوان  3شرکت بصورت پیوسته برای بازه زمانی  31باشد. نمونه انتخابی شامل 

 در نظر گرفته شده است. متغیر کنترلی

یافته ها حاکی از رابطه معنادار مثبت بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکتها و تاثیر مثبت اندازه شرکت بر 

روی سطوح برخورداری از سرمایه فکری و عملکرد مالی می باشد. باتوجه به این نتایج می توان توجه مدیران 

گروه های ذینفع را به منابع و توانمندیهای درون سازمانی جلب و بهره ، سهامداران ، سرمایه گذاران و سایر 

 گیری از این مدل برای کسب بازده مالی باالتر و دسترسی به ارزش واقعی شرکتها ،پیشنهاد کرد.  
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