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 چکيده

های فعال در صنعت بانکداری هدف پژوهش حاضر بررسي تأثیر سرمایه فکری بر کارایي درآمد )به عنوان معیار عملکرد( بانک

است. این پژوهش شامل دو مرحله است. مرحله نخست که در آن با استفاده تکنیک تحلیل  1831-1831ایران برای دوره زماني 

شود و مرحله دوم که به بررسي تأثیر سرمایه فکری های مورد بررسي پرداخته ميها به محاسبه کارایي درآمد بانکپوششي داده

پردازد. در مرحله دوم به منظور بررسي تأثیر مذکور از رگرسیون و اجزای آن بر کارایي درآمد محاسبه شده در مرحله نخست مي

 . شدهای پانلي استفاده توبیت با داده

دهد سرمایه انساني در ارتباط منفي و معنادار با سرمایه ساختاری و سرمایه فیزیکي است، در حالي که تحقیق نشان مينتیجه 

 آمد صنعت بانکداری دارد.سرمایه فکری ارتباط مثبت و معناداری با کارایي در

 هاي کليديواژه

 اهسرمایه فکری، سرمایه انساني، سرمایه ساختاری، سرمایه بکارگرفته شده، کارایي درآمد و تحلیل پوششي داده 

 

 

 

 

 



 

 

 مقدمه

شود که در آن، منبع نوآوری محور را شامل ميمحور و نوآوری دانشمحور دو جزء محصول دانشاقتصاد دانش

ها از سرمایه فیزیکي به سمت سرمایه فکری تغییر کرده است. است. از این رو، توجه اکثر تئورسین 1فکری سرمایه

اند. در امتداد گسترش اقتصاد محور افزایش دادههای تجاری نیز تمرکزشان را بر مدیریت اقتصاد دانشهمچنین مؤسسه

نده است. مدیریت مؤثر بر سرمایه فکری نه تنها برای واحد جهاني، افزایش مزیت رقابتي کلید دستیابي به سهم بازار آی

 2(. هازمینا و زوبیده2011Zou & Huan ,بخشد )تجاری ارزش آفرین است بلکه مزیت رقابتي آن را نیز بهبود مي

 تواند سود آن را افزایش دهد. ( بیان نمودند که سرمایه فکری منبع مزیت رقابتي در واحد تجاری است و مي2003)

با توجه به اهمیت و نقش استراتژیک سرمایه فکری در موفقیت واحد تجاری، الزم است این دارایي همانند سایر 

های گیری و مدیریت شود. اما واحدهای تجاری بخش اعظم سرمایه فکری را در صورتهای فیزیکي اندازهدارایي

کت آمریکایي نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری شر 100در  1111-2001های کنند. در طي سالشان گزارش نميمالي

درصد ارزش شرکت در ترازنامه گزارش نشده  30تا  10درصد افزایش یافت و این بیانگر آن است که  100تا  100از 

های مالي در گزارش ارزش واحد تجاری بیانگر این است که ارزش اقتصادی منابع فقط های صورتاست. محدودیت

گیرد. با توجه به اهمیت سرمایه فکری به الهای مادی نیست بلکه سرمایه فکری را نیز در بر ميمنحصر به ارزش کا

ها برای بقا و رشد در محیط وضوح روشن است که سنجش سرمایه فکری شاخص مهمي در تعیین توان رقابتي شرکت

 (.1831اقتصادی جدید است )نقل از: همتي و همکاران، 

سرمایه فکری بر ارزش و توان رقابتي واحد تجاری، پژوهش حاضر بر آن است تا  با توجه به اهمیت و تأثیر

گیری کرده و سپس تأثیر آن را بر عملکردشان مورد بررسي های فعال در ایران اندازهمیزان سرمایه فکری را در بانک

های مورد بررسي با عملکرد بانکقرار دهد. در این پژوهش با رویکردی جدید ابتدا کارایي درآمد به عنوان معیاری از 

ها محاسبه و سپس تأثیر سرمایه فکری بر کارایي درآمد مورد بررسي قرار استفاده از تکنیک تحلیل پوششي داده

 گیرد. مي

 سرمايه فکري

سرمایه فکری شامل ارتباط با مشتری، فرایند کسب و کار، تحقیق و توسعه، دانش نیروی انساني و وفاداری مشتری 

 Guthrie et al., 2006; Wu) گیردمي ، نسبت معناداری از کل ارزش را دربرواحدهای تجاریبرای بسیاری از  که است

& Chou, 2007 توان سرمایه فکری را به عنوان چیزی که در واحد تجاری وجود داشته اما در ترازنامه مي(. همچنین

های بای واحد تجاری، ارزش آینده و شامل همه دارایيبه طور دقیق قابل مشاهده نیست، مزیت رقابتي نسبت به رق
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گذار بر ارزش آینده واحد های فکری و تجربه، و به عنوان یک عامل کلیدی تأثیرنامشهود، ارزش دانش، اطالعات، دارایي

 (.  Yalama & Coskun, 2007) کردتجاری تعریف 

-ها فاقد ویژگيکنند. اما آنسرمایه فکری ارائه مياین تعاریف و مفاهیم زیربنایي، چارچوب مفیدی را برای درک 

سرمایه  پژوهشگران سرمایه فکری را به سه قسمتگیری هستند. لذا بندی و اندازههای الزم برای شناسایي، طبقه

تعاریف  . (2008Kamath ,اند )کردهبندی طبقه 5(CE) بکارگرفته شدهو سرمایه  4(SCسرمایه ساختاری) ،3(HCانساني )

 هر یک از این اجزا به شرح زیر است:

( سرمایه انساني را به عنوان دانش، مهارت و خالقیت و توانایي انفرادی 1337) 6: ادوینسون و ملونسرمایه انساني

به بیاني ساده، سرمایه انساني بیانگر موجودی دانش هر یک از کارکنان واحد  .اندکردهکارکنان واحد تجاری تعریف 

است. سرمایه انساني مکان شروع ترقي، منبع و سرچشمه نوآوری و سرآغاز بینش و بصیرت است )ستایش  تجاری

 (.1931و همکاران، 

( بیان داشتند سرمایه ساختاری، ساختار داخلي 1337ادوینسون و ملون ) ،(1337) 7: ساویبایسرمایه ساختاری

گیرد. سرمایه ساختاری را های اداری است را در بر ميسیستم ها والگوها، ها، ایدهواحد تجاری که شامل حق امتیاز

کند اطالق کرد. این نوع سرمایه توان به هر چیزی که در سازمان وجود دارد و از کارکنان در کارشان حمایت ميمي

 سازد تا به وظایفش عمل کند.به عنوان یک زیربنای حمایت کننده، سرمایه انساني را قادر مي

: به عنوان همه منابع پیوند یافته با روابط خارجي واحد تجاری از جمله روابط واحد تجاری شدهرگرفتهبکاسرمایه 

 (.Riahi-Belkaoui, 2003) شودهای تحقیق و توسعه تعریف ميکنندگان در طرحکنندگان و مشارکتبا مشتریان، عرضه

رمایه سشده بکارگرفتهعاملي برای تبدیل سرمایه فکری به ارزش است. به سرمایه  شدهبکارگرفتهدر حقیقت سرمایه 

 .گویندنیز مي 9(CC) مشتریو یا سرمایه  8(RC) ایرابطه

 

 هاتحليل پوششي داده

گیری و مقایسه کارایي فني ( به منظور اندازه1113) 10برای اولین بار توسط چارنز و همکاران هاتحلیل پوششي داده

، یک تکنیک هاتحلیل پوششي داده(. Yalama & Coskun, 2007های عمومي مورد استفاده قرار گرفت )نقل از: سازمان

ریزی خطي است. در این روش با استفاده از یک مجموعه چندتایي از متغیرهای ورودی و مبتني بر برنامه ریاضي

، به ازای یک مجموعه هاتحلیل پوششي دادهود. در شخروجي، کارایي یک گروه از واحدهای مورد بررسي تعیین مي
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یک از واحدهای مورد بررسي  به هر )از صفر تا یک( مشخص از متغیرهای ورودی و خروجي، نمره مشخصي

شود. سپس، واحدهایي که بر روی مرز کارا یابد. در این روش، مرز کارا به صورت تجربي مشخص مياختصاص مي

واحدهای کارا و واحدهایي که بر روی مرز کارا نیستند، به عنوان واحدهای ناکارا شناخته گیرند، به عنوان قرار مي

ریزی ها با استفاده از برنامهتحلیل پوششي داده(. در حقیقت، 1931محمودآبادی و غیوری مقدم،  :)نقل از شوندمي

ارا اش از مرز ناکنگیرد به میزان فاصله دهد و اگر شرکتي بر روی این مرز قرارخطي مرز بهترین عملکرد را تشکیل مي

 (. Assaf & Gillen, 2012خواهد بود )

ه ها بگیری از طریق فرآیند تبدیل ورودیتعیین کارایي سیستم یا واحد تصمیم ،هاهدف تحلیل پوششي داده

 مشخصي ودیهایي است که بیشترین میزان خروجي را از ورها است. به عبارت دیگر، هدف شناسایي واحدخروجي

 (.Lu & Hung, 2010) آورندبدست مي

 

 پيشينه پژوهش

های تجاری مالزی پرداخت. نتیجه پژوهش وی بیانگر آن بود ( به بررسي عملکرد سرمایه فکری در بانک1113) 11گو

رفته بکارگهای مورد بررسي از کارایي سرمایه انساني باالتری نسبت به سرمایه ساختاری و که به طور کلي همه بانک

 های خارجي کارایي کمتری دارد. های داخلي نسبت به بانکشده برخوردارند. همچنین، سرمایه فکری بانک

( به بررسي رابطه بین سرمایه فکری و اجزای آن با عملکرد مالي پرداختند. نتایج این 1117) 12تان و همکاران

د جاری رابطه مثبتي برقرار است، سرمایه فکری بطور پژوهش نشان داد که بین سرمایه فکری و اجزای آن با عملکر

گذارد، نرخ رشد سرمایه فکری به صورت مثیتي با عملکرد مالي معنادار بر روی عملکرد آتي واحد تجاری نیز تأثیر مي

 رابطه دارد و عملکرد سرمایه فکری در هر صنعتي متفاوت است.

ی و بررسي تاثیر آن بر روی سودآوری پرتفوی، به انجام ( با هدف سنجش سرمایه فکر1117) 13یاالما و کاسکان

یری گتواند عامل مهمي در تصمیمپژوهشي در ترکیه پرداختند. ایشان به منظور بررسي اینکه آیا سرمایه فکری مي

اب خکه پرتفوی انتها استفاده نمودند. نتیجه نشان داد زمانيگذاران باشد یا خیر از روش تحلیل پوششي دادهسرمایه

های دیگر است. به عبارت دیگر، آنان نشان شده متغیر ورودی سرمایه فکری است دارای بیشترین بازده نسبت به حالت

 تواند مؤثر واقع شود.گذاران  ميهای سرمایهدادند که اطالعات مربوط به سرمایه فکری در تصمیم

های سنتي عملکرد مالي شامل ( با هدف بررسي رابطه بین اجزای سرمایه فکری با معیار1112) 14کماتس

های عملکرد مالي رابطه وری و ارزش بازار به این نتیجه رسید که بین اجزای سرمایه فکری و معیارسودآوری، بهره

 ترین تأثیر را بر عملکرد دارد. معناداری وجود ندارد اما در میان اجزای سرمایه فکری، سرمایه انساني بیش
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( در پژوهشي به بررسي رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد مالي مؤسسسات مالي پرداختند. 2001) 15تینگ و لین

بود  ها اینها رابطه مثبتي وجود دارد. همچنین از نتایج دیگر آنایشان نشان دادند که بین سرمایه فکری و بازده دارایي

 که اجزای سرمایه فکری نیز دارای تأثیر زیادی بر سودآوری هستند. 

ا، به هگیری کارایي عملکرد بانکها به منظور اندازه( با استفاده از تکنیک تحلیل پوششي داده2011) 16زوو و هان

ه ایشان نشان داد که سرمای بررسي تأثیر سرمایه فکری بر روی کارایي واحدهای مورد بررسي پرداختند. نتایج پژوهش

 بکارگرفته شده و سرمایه ساختاری دارای تأثیر منفي و سرمایه انساني دارای تأثیر مثبت بر کارایي است. 

های پذیرفته شده در بورس ( به بررسي تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالي شرکت1922ستایش و کاظم نژاد )

که سرمایه فکری به طور مثبت و معناداری نرخ  ن پژوهش به این صورت بودنتیجه ایاوراق بهادار تهران پرداختند. 

 .تأثیر مثبتي بر روی عملکرد آتي شرکت دارد و دهدها را تحت تأثیر قرار ميبازده و نسبت گردش دارایي

 های پذیرفته شده در بورس( به بررسي تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالي شرکت1922نمازی و ابراهیمي )

بین سرمایه فکری و عملکرد مالي جاری و آینده  که اوراق بهادار تهران پرداختند. نتایج این پژوهش حاکي از آن بود

 .داری وجود داردها و هم در سطح صنایع رابطه مثبت معنيشرکت،  هم در سطح کلیه شرکت

فکری بر عملکرد مالي پرداختند. ( در صنعت داروسازی ایران به بررسي تأثیر سرمایه 1831قرباني و همکاران )

رد. گذاها تأثیر ميپژوهشگران به این نتیجه رسیدند که استفاده کارا از منابع مادی و فکری بر شاخص سودآوری آن

همچنین از نتایج دیگر ایشان این بود که کارایي سرمایه انساني بر بهروی تأثیر منفي و سرمایه ساختاری بر حقوق 

مثبت دارد، ارزش بازار واحدهای مورد بررسي تحت تأثیر سرمایه فکری نیست و در صنعت  صاحبان سهام تأثیر

 شود.دارویي بر سرمایه مادی بیشتر از سرمایه فکری اهمیت داده مي

( با هدف بررسي تطبیقي اثرات سرمایه فکری بر عملکرد صنعت بانکداری ایران در دو بخش 1923فطرس و بیگي )

 باالترین دولتي، بانکداری در که داشت داللت این پژوهش بر این نجام پژوهشي پرداختند.  نتایجدولتي و خصوصي به ا

 در که حالي در است. مشتری سرمایه و ساختاری سرمایه انساني، سرمایه به مربوط ترتیب به اثرگذاری میزان

سرمایه  و سرمایه مشتری انساني، سرمایه به مربوط ترتیب به میزان اثرگذاری باالترین خصوصي، بانکداری

 است.  ساختاری

-( در پژوهشي به بررسي ارتباط بین سرمایه فکری با ارزش بازار و عملکرد مالي شرکت1923همتي و همکاران )

های غیر مالي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتیجه پژوهش ایشان نشان داد که بین سرمایه 

 آن با ارزش بازار و عملکرد مالي واحدهای مورد بررسي ارتباط مثبت و  معني داری وجود دارد. فکری و اجزای

های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به بررسي تأثیر سرمایه ( در میان شرکت9831عباسي و صدقي )

 از یک هر کارایي ضریب دکه تأثیرنتایج پژوهش ایشان بیانگر آن بو فکری و اجزای آن بر عملکرد مالي پرداختند.
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 سرمایه انساني و کارایي ضریب تأثیر معنادار، و مثبت سهام حقوق صاحبان بازده نرخ بر فکری سرمایه عناصر

 تأثیر است. همچنین معنادار و منفي ساختاری سرمایه کارایي ضریب تأثیر اما سهم مثبت هر سود بر شدهبکارگرفته

 سرمایه کارایي ضریب تأثیر اما مثبت ساالنه بازده نرخ بر شدهساختاری و بکارگرفتههای سرمایه کارایي ضریب

 بود. معنادار و منفي آن بر انساني

توان در این دانست که در این پژوهش هایي که تا کنون انجام شده را ميوجه تمایز پژوهش حاضر با پژوهش

در نظر گرفته شده است. در حقیقت به جای در نظر گرفتن  کارایي درآمد به عنوان معیاری از عملکرد واحد تجاری

ها، این پژوهش با وارد نها( و سپس بررسي تأثیر سرمایه فکری بر روی آچندین معیار عملکرد )مانند سایر پژوهش

های مالي به خصوص صورت سود و زیان )همان طور که در بخش متغیرهای پژوهش قابل کردن اطالعات صورت

ها را تنها به یک معیار واحد به نام ها، آنهای تکنیک تحلیل پوششي دادهت( به عنوان ورودی و خروجيمشاهده اس

پردازد. البته زو و هان تبدیل کرده و سپس به بررسي تأثیر سرمایه فکری بر روی آن مي "امتیاز کارایي درآمد"

های مالي، کارایي فني را به عنوان ولي ایشان با در نظر گرفتن نسبت ؛( در پژوهش خود به این شکل عمل کرده1111)

معیار عملکرد در نظر گرفتند. از آنجا که در محاسبه کارایي درآمد همه اطالعات صورت سود و زیان به کار گرفته 

 ل شد.تواند بیانگر معیار عملکرد واحد تجاری باشد. لذا در این پژوهش به این شوه عمشود بهتر ميمي

 

 جامعه و نمونه پژوهش

است.  9831تا  9831های فعال در صنعت بانکداری ایران طي دوره زماني جامعه آماری این پژوهش شامل تمام بانک

شان در ها در پیوست ذکر گردیده است( که اطالعات)نام این بانک بانک 91گیری، تعداد از این جامعه، بدون نمونه

زیرا با افزایش طول  سال در نظر گرفته شد؛ 1الزم به ذکر است که دوره زماني به اجبار  دسترس بود انتخاب شدند.

یافت. دلیلي که برای آن وجود دارد کاهش مي ،گرفتهایي که اطالعاتشان در دسترس قرار ميدوره زماني تعداد بانک

 اند.های اخیر شروع به فعالیت نمودهها در سالاین است که تعدادی از بانک

 

 شناسي پژوهشروش

کند. از این روش زماني استفاده رویدادی استفاده ميتجربي و رویکرد پس از طرح شبه و است این پژوهش کاربردی

ای که بدون دخالت مستقیم پژوهشگر رخ داده، طبیعي وجود داشته یا از واقعه ها از محیطي که به گونهشود که دادهمي

 (.1973)عبدالخلیق ،  فراهم شود

هدف پژوهش حاضر بررسي تأثیر سرمایه فکری بر کارایي درآمد صنعت بانکداری ایران است. به این منظور 

گیری شده و سپس تأثیر آن بر روی کارایي درآمد های مورد بررسي اندازهابتدا نیاز است میزان سرمایه فکری بانک

( و زوو 2001تینگ و لین )(، 1117) ارجي پژوهش از جمله یاالما و کاسکانمورد ارزیابي قرار گیرد. مشابه پیشینه خ

( 1923همتي و همکاران )( و 1831قرباني و همکاران )(، 1922نمازی و ابراهیمي )( و پیشینه داخلي شامل 2011و هان )



گیری سرمایه اندازه شود. در زیر نحوهگیری سرمایه فکری استفاده ميبرای اندازه 17در این پژوهش از مدل پالیک

 گردد.فکری تشریح مي

 گيري سرمايه فکرياندازه

  91( 1113) 18(. چن.2010Joshi et al ,ای برای سنجش سرمایه فکری وجود ندارد )به طور عمومي روش پذیرفته شده

 بندی شدند شناسایي کرد.گروه کلي به شرح زیر طبقه 3روش که سپس در 

 19رویکرد سرمایه سازی بازار .1

 20رویکرد سنجش مستقیم سرمایه فکری .1

 21رویکرد تابلوی امتیازات .9

 22رویکرد ارزش افزوده اقتصادی .1

 23رویکرد ارزش افزوده سرمایه فکری .3

( تشریح شده است. در این پژوهش به دالیل زیر از مدل ارزش افزوده 1113چهار رویکرد نخست در پژوهش چن )

 لیل در ادامه تنها به تشریح آن پرداخته خواهد شد.شود و به همین دسرمایه فکری پالیک استفاده مي

های بزرگ در صنایع ای که امکان مقایسه نمونهمبنای سنجش در این روش ثابت و استاندارد است به گونه .1
های سنجش سرمایه فکری از جهات زیر محدود هستند )نقل از: نمازی و کند. سایر روشمختلف را فراهم مي

 (.1833ابراهیمي، 
های مرتبط با ها یا ملل است؛ برای نمونه دادهکنند که خاص برخي از شرکتف( از اطالعاتي استفاده ميال 

 سهام.

ها را در یک توان به آساني آنکنند که نميهای مالي و غیرمالي منحصربه فردی استفاده ميب( از شاخص

 معیار جامع واحد ترکیب کرد.

های ها برای انجام تحلیلص هستند. از این رو، امکان استفاده از آنهای یک شرکت خاج( متناسب با ویژگي

 یابد. ها کاهش ميای در بین یک نمونه وسیع و متنوع از شرکتمقایسه

های مالي حسابرسي های مورد استفاده در روش ضریب سرمایه فکری، ارزش افزوده از صورتکلیه داده .2
 انجام شده عیني و قابل رسیدگي هستند )نقل از: همان منبع(. شوند. بنابراین، محاسباتشده استخراج مي

روش ضریب ارزش افزوده سرمایه فکری یک تکنیک ساده و شفاف است. سادگي محاسباتي این روش امکان  .8
های سنجش سرمایه فکری از این کند. سایر روشسازماني فراهم مياستفاده از آن را توسط ذینفعان برون
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های ها و اصولها، تحلیلهای درون سازماني یا به وسیله مدلکه صرفًا توسط گروهجهت محدود هستند 
 پیچیده قابل محاسبه هستند )نقل از: همان منبع(.

های ذکر شده در پیشینه خارجي های مختلف از جمله کلیه پژوهشاستفاده متعدد از این روش در پژوهش .4

( و 1831قرباني و همکاران )(، 1922زی و ابراهیمي )نماپژوهش و برخي از پیشینه داخلي پژوهش شامل 
 (.1923همتي و همکاران )

 مرحله به شرح زیر است: 1( دارای 2000مدل پالیک )

-خروجياز تفاوت بین  24(VA) شود. ارزش افزودهمدل مذکور با محاسبه ارزش افزوده واحد تجاری شروع مي. 1

-VA=OUT(        1)         ( بیان کرد.1توان آن را به صورت مدل )آید و ميبدست مي (IN) هاو ورودی (OUTها )

IN  

های ( شامل تمام هزینهIN) هاو ورودی ( شامل درآمدهای حاصل از فروش کاال و خدماتOUTها )خروجي

 متحمل شده در راستای کسب آن درآمدها به استثنای هزینه حقوق و دستمزد کارکنان است

              (1)                                     .دهدنحوه محاسبه آن را نشان مي( 1مدل )کارای سرمایه انساني که  محاسبه. 1

HCE =
VA

HC
 

ارزش افزوده و کل حقوق و ، ياند از ضریب کارایي سرمایه انسانعبارتبه ترتیب  HCو  HCE ،VAکه در آن 

 دستمزد کارکنان.

( از طریق تقسیم سرمایه ساختاری 1محاسبه کارایي سرمایه ساختاری است که مطابق مدل )گام سوم شامل . 9

(SC( بر ارزش افزوده )VAبدست مي )( محاسبه نمود.9توان با استفاده از مدل )آید. سرمایه ساختاری را نیز مي  

(9            )SC = VA − HC 

SCE  (                1)                           ارزش افزوده.عبارت است از کارایي سرمایه ساختاری در ایجاد

SCE =
SC

VA
 

توان از ( را ميCEگرفته شده است. کارایي سرمایه بکارگرفته شده )گام چهارم محاسبه کارایي سرمایه بکار. 1

(                    3)                                                                                         محاسبه نمود. 3طریق مدل 

CEE =
VA

CE
 

سرمایه بکارگرفته شده شامل ارزش دفتری  CEگرفته شده و عبارت است از کارایي سرمایه بکار CEEکه در آن 
(، میزان ارزش افزوده خلق شده به وسیله یک واحد سرمایه CEEکارایي سرمایه بکارگرفته شده ) ها است.خالص دارایي

ته کند که اگر یک واحد سرمایه بکارگرفدهد. پالیک فرض ميبکارگرفته شده )سرمایه فیزیکي و سرمایه مالي( را نشان مي
ارگرفته کشده در یک شرکت در مقایسه با شرکتي دیگر بازده بیشتری تولید کند، در آن صورت شرکت اول از سرمایه ب
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استفاده بهتر از سرمایه بکارگرفته یک شرکت، بخشي از سرمایه فکری یک  ست. بنابراین؛خود بهتر استفاده کرده ا
 .شرکت است

گام نهایي شامل محاسبه ضریب ارزش افزوده سرمایه فکری است که از مجموع کارایي سرمایه انساني . 3

(HCE( کارایي سرمایه ساختاری ،)SCE و کارایي )سرمایه بکار( گرفته شدهCEE( به صورت مدل )بدست مي6 ) .آید 

(6   )=HCE+SCE+CEETMVACI 

های مورد بررسي محاسبه شود. این پژوهش گیری سرمایه فکری، نیاز است کارایي درآمد بانکپس از اندازه

دهد. در زیر به تشریح رار ميها مورد استفاده قها را به منظور سنجش کارایي درآمد بانکتکنیک تحلیل پوششي داده

 شود.نحوه محاسبه کارایي درآمد توسط تکنیک مذکور پرداخته مي

 

 گيري کارايي درآمد اندازه

 ؛های مورد بررسي تمرکز داردبانک درآمدگیری کارایي مفهوم مرز کارایي جهت اندازهاز ر بر استفاده ضپژوهش حا

( رآمدداز مرز بهترین عملکرد )بهترین عملکرد در زمینه  گیرندهبه عبارت دیگر از مفهوم میزان فاصله واحدهای تصمیم

 . (Delis et al., 2008)شود ها استفاده ميبه منظور ارزیابي بانک

ر واحدها از در کارایي درآمد آن واحدی کارا است که بتواند با توجه به مقدار مشخصي هزینه نسبت به سای

 هاخروجيهای مورد بررسي با در نظر گرفتن واحد ،در این راستا(. Bader et al., 2008بیشترین درآمد برخوردار باشد )

ها از مرز بهترین مورد مقایسه قرار گرفته و با توجه به فاصله هر یک از آن ،های معینمشابه با قیمت هایورودیو 

د که شود. مرز بهترین عملکرد توسط واحدهایي تشکیل ميشوتعیین مي هادرآمد برای آنکارایي امتیاز ، درآمدعملکرد 

ها با توجه به میزان و به سایر واحد "یک"نسبت به سایر واحدها دارای بهترین عملکرد باشند. به این واحدها عدد 

به عنوان کارایي  "یک" تر ازو کوچک "صفر"تر مساوی فاصله از مرز کارایي یا مرز بهترین عملکرد عددی بزرگ

,i) واحد تصمیم گیرنده  Nشود. اگر فرض شود که اختصاص داده مي درآمد … … , N از )p        ورودی𝑥𝑖 =

(𝑥𝑖1, … . . , 𝑥𝑖𝑝) ∈ 𝑅𝑃++ های با قیمت𝑤𝑖 = (𝑤𝑖1, … . . , 𝑤𝑖𝑝) ∈ 𝑅𝑃++  برای تولیدq خروجي 𝑦𝑖 = (𝑦𝑖1, … . . , 𝑦𝑖𝑞) ∈

𝑅𝑞++ های با قیمت𝑟𝑖 = (𝑟𝑖1, … . . , 𝑟𝑖𝑞) ∈ 𝑅𝑞++  برای واحد  درآمداستفاده کنند، کارایيj  (2) و (7)مدل ام به صورت 

,Zhu) شودمحاسبه مي 2002;  Ariff, & 𝐶𝑎𝑛, 2008.)  

 

 

 

 



(7)               Max  ∑ rjyjqq 

s. t:   ∑ λi

i

yiq ≥ yjq  ∀q 

∑ λi

i

xip ≤ xjp  ∀p 

∑ λi

i

= 1; λi ≥ 0; i = 1, … . , N  

𝒚𝒊ام  jی واحد هاخروجيبردار بهینه ( 7)با حل مدل 
∗ = (𝒚𝒊𝟏

∗ , … . . , 𝒚𝒊𝒑
∗ که با توجه به ترکیب خطي از واحدهایي  (

با  ،کنند. سپسبیشتری را تولید مي هایخروجي ،برابر و یا کمتر هایورودیآید که نسبت به واحد مذکور با بدست مي

𝑹𝒋بهینه ) درآمد ها،ورودیهای هر یک از بهینه و قیمت استفاده بردار
∗ = ∑ 𝑤𝑗𝑝𝒚𝒊𝒑

∗
𝑝 درآمد( محاسبه شده و از تقسیم 

 ;Ariff, & Can, Zhu, 2002) کرد( را محاسبه jRE) درآمدتوان کارایي مي( 2)فعلي به صورت مدل  درآمدبهینه بر 

2008.)  

                               (2)                  REj =
∑ rjyjqq

∑ rj𝐲𝐢𝐪
∗

q
 

توان به بررسي تأثیر سرمایه فکری بر کارایي درآمد پرداخت. سرمایه فکری و کارایي درآمد، ميپس از محاسبه 

های رگرسیون بهره گرفت که در آن کارایي درآمد به عنوان در این پژوهش به منظور بررسي تأثیر مذکور باید از روش

درآمد محاسبه شده به وسیله تکنیک تحلیل پوششي متغیر وابسته تلقي خواهد شد. از آنجا که متغیر وابسته )کارایي 

جهت برآورد مدل و بررسي  25استفاده از روش حداقل مربعات معمولي ،گیردقرار مي "یک"و  "صفر"ها( بین عدد داده

تأثیر سرمایه فکری بر کارایي درآمد همراه با تعصب خواهد بود. زماني که متغیر وابسته، محدود شده باشد و تغییرات 

گویند. بنابراین چون متغیر وابسته در پژوهش حاضر مي "26سانسور شده"به آن متغیر  ،در دامنه مشخصي رخ دهد آن

گیرد، نوعي متغیر سانسور شده است و در این حالت اگر از روش حداقل مربعات معمولي قرار مي "یک"و  "صفر"بین 

برآورد شود. در چنین  "صفر"یا کمتر از  "یک"از  بیني استفاده شود مقدار برآوردی ممکن است بیشتربرای پیش

به منظور بررسي تأثیر متغیرهای مستقل بر  28یا رگرسیون سانسور شده 27شرایطي الزم است از رگرسیون توبیت

ای هروی متغیر وابسته سانسور شده استفاده شود. در حقیقت این روش مقادیر متغیر وابسته را با توجه به محدودیت

 (. Yeh et al., 2010کند ). برای مثال عدد یک را جایگزین مقادیر برآوردی بیشتر از یک ميکندميبرآورد تعیین شده 

که در این دوره  استهای سری زماني( )داده 1923تا  1923سال از  3در پژوهش حاضر دوره زماني شامل 

ها در این پژوهش از نوع تابلویي یا داده راین؛گیرد. بنابرد بررسي قرار ميهای مقطعي( موبانک )داده 11زماني تعداد 
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رو، در پژوهش حاضر از اینهای تابلویي استفاده شود. ازرگرسیون داده پانل هستند و در این شرایط باید از مدل

 شود.ميهای تابلویي استفاده رگرسیون توبیت با داده

 

 متغيرهاي پژوهش

های مورد بررسي و مرحله دوم به محاسبه کارایي درآمد بانک پژوهش حاضر شامل دو مرحله است. مرحله نخست

پردازد. لذا متغیرهای پژوهش نیز به بررسي تأثیر سرمایه فکری بر کارایي درآمد محاسبه شده در مرحله نخست مي

به ها برای محاسگیرند. گروه اول شامل متغیرهای ورودی و خروجي تکنیک تحلیل پوششي دادهدر دو گروه قرار مي

کارایي درآمد و گروه دوم شامل متغیرهای وابسته و مستقل مربوط به بررسي تأثیر سرمایه فکری بر کارایي درآمد 

 .شوندمياست. در زیر این دو گروه متغیر معرفي و تشریح 

 

 متغيرهاي مربوط به محاسبه کارايي درآمد

 (1111) 31سریری، (1112(، دلیس و همکاران )1113) 30نالتيآخیگ و مک ،(1111) 29ک و حسنیآیسهای مشابه پژوهش

 1های هریک جهت محاسبه کارایي درآمد به شرح نگاره متغیرهای ورودی و خروجي و قیمت (1111عارف و کن )و 

  انتخاب شدند.

 

 

 

 

 مورد استفاد جهت محاسبه کارايي درآمد هايها و خروجيورودي: 1نگاره 

 تعریف نماد نام

 هاورودی

1x 
 ها و سایر وجوه که برای پرداخت وام در دسترس قرار دارندسپرده

2x 
 تعداد کارکنان

                                                           
29 Isik & Hassan 
30 Akhigbe & McNulty 
31 Srairi 



3x 
 های ثابتارزش دفتری دارایي =سرمایه فیزیکي

 هاخروجي

1y 
 های پرداختي به مشتریانوام

2y 
 ها شامل کوتاه و بلندمدتگذاریسرمایه

 هاقیمت ورودی

1w 
 / بهره پرداختي1x =1xقیمت 

2w  2قیمتx = 2xهزینه حقوق کارکنان / 

3w  3قیمتx = 3xهای عملیاتي/ سایر هزینه 

 هاقیمت خروجي

1r 
 دریافتي تسهیالت اعطایي/ بهره 1y = 1yقیمت 

2r 
 هاگذاری/ درآمد سرمایه2y = 2yقیمت 

 

 

 متغيرهاي بررسي تأثير سرمايه فکري بر کارايي درآمد

(، البته با این تفاوت که 1111. مشابه زو و هان )هستنداین گروه از متغیرها شامل متغیر وابسته و متغیرهای مستقل 

ایشان کارایي فني را به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفتند، کارایي درآمد محاسبه شده با استفاده از تکنیک تحلیل 

(، 2001تینگ و لین )(، 1117گرفته شد. همچنین مشابه تان و همکاران ) ها به عنوان متغیر وابسته در نظرپوششي داده

( و بار دیگر اجزای سرمایه فکری یعني VAIC( یک بار سرمایه فکری )1923همتي و همکاران )( و 2011زوو و هان )

( به عنوان CEE( و کارایي سرمایه بکار گرفته شده )SCE(، کارایي سرمایه ساختاری )HCEکارایي سرمایه انساني )

                   ( آورده شده است.1مدل مفهومي این پژوهش در شکل شماره ) متغیر مستقل در نظر گرفته شد.

 

 

 

 (: مدل مفهومي پژوهش1شکل شماره )

 

 
کارايي سرمايه 

 انساني



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاي پژوهشفرضيه

با در نظر گرفتن هدف پژوهش که بررسي رابطه میان سرمایه فکری و کارایي درآمد به عنوان معیار عملکرد است و 

 های پژوهش به شرح زیر طراحي شدند. های پیشین، فرضیهنتایج بدست آمده از پژوهش

 ها تأثیرگذار است. ( بطور معناداری بر کارایي درآمد بانکHCE) کارایي سرمایه انساني.  1

 ها تأثیرگذار است. ( بطور معناداری بر کارایي درآمد بانکSCE) کارایي سرمایه ساختاری.  1

 ها تأثیرگذار است. ( بطور معناداری بر کارایي درآمد بانکCEE) کارایي سرمایه بکارگرفته شده. 9

 گذارد. ها تأثیر ميکارایي درآمد بانکبر  عناداریبطور م (TMVAIC) سرمایه فکری. 1

 

 هاي پژوهشيافته

کارايي سرمايه بکار 

 گرفته شده

 سرمايه فکري

کارايي سرمايه 

 ساختاري

 کارايي درآمد



بانک  10پژوهش حاضر شامل دو مرحله است. مرحله اول به محاسبه کارایي درآمد  شدطور که پیش از این بیان همان

اختصاص دارد. در این مرحله با در نظر گرفتن متغیرهای ورودی و  1831-1831مورد بررسي در دوره زماني 

ده از تکنیک تحلیل (، کارایي درآمد با استفا3و  1های و با در نظر گرفتن مدل 1هایشان )مشابه نگاره خروجي و قیمت

 DEAFrontier. شایان ذکر است در این مرحله، از نرم افزار شدهای مورد بررسي محاسبه ها برای بانکپوششي داده

 استفاده شد.

توان به بررسي تأثیر سرمایه فکری و اجزای های مورد بررسي محاسبه شد مياکنون که کارایي درآمد برای بانک

کرد( پرداخت. در حقیقت با در نظر گرفتن یک بار سرمایه فکری و بار دیگر اجزای آن به عنوان آن بر کارایي درآمد )عمل

یان طور که قبال بگیرد. همانمتغیرهای مستقل و کارایي درآمد به عنوان متغیر وابسته این تأثیر مورد ارزیابي قرار مي

ي های مورد بررسگیرد و ویژگي دادهقرار مي "یک"و  "صفر"به دلیل ویژگي خاص متغیر وابسته که مقدار آن بین  شد

ها پانلي به منظور بررسي تأثیر سرمایه فکری بر کارایي درآمد از رگرسیون توبیت با داده هستندکه از نوع پانل 

 خالصه شده است. 2و نتایج آن در نگاره  شداستفاده  EViews 7افزار . در این مرحله از پژوهش، نرمشودمياستفاده 

 

 ها: نتايج حاصل از اجراي رگرسيون توبيت و آزمون فرضيه2نگاره 

Prob. df LR Prob. Z-Statistic نام متغیر ضریب   

000/0 8 14/42 

  مقدار ثابت -030/0 -18/0 814/0

مدل مربوط به 

، 1های فرضیه

 8و  2

013/0 814/2- 081/0- HCE  1فرضیه 

000/0 810/4 111/0 SCE  2فرضیه 

013/0 818/2 122/0 CEE  8فرضیه 

000/0 1 01/13 
مدل مربوط به   مقدار ثابت 111/0 118/2 001/0

 4 فرضیه
000/0 331/8 048/0 VAIC  4فرضیه 

 

گیرند. به عبارت های پژوهش مورد پذیرش قرار ميبیانگر آن است که همه فرضیه 2نتایج ارائه شده در نگاره 

توان گفت سرمایه فکری و اجزای آن به طور معناداری بر کارایي نتایج ارائه شده در نگاره مذکور مي دیگر، با توجه به

کند در تأیید مي 1)ستون چهارم از سمت راست( در نگاره  .Probهای مورد بررسي تأثیر دارند. ستون درآمد بانک

 هایمقادیر این ستون برای هر یک از فرضیهشوند چرا که های پژوهش پذیرفته ميتمامي فرضیه %33سطح اطمینان 

ها است )ستون اول از سمت راست( بیانگر چگونگي معناداری کلي مدل .Probو  LRاست. ستون  %3پژوهش کمتر از 

 ها معنادار هستند. توان گفت که مدلمي %3از  .Probکه با توجه به کمتر بودن مقادیر ستون 

دهد که به استثنای سرمایه انساني که ( نشان مي1وهش )ارائه شده در نگاره نتایج بدست آمده در مرحله دوم پژ

دارای تأثیر منفي بر کارایي درآمد )عملکرد( است، سرمایه ساختاری، سرمایه بکارگرفته شده و سرمایه فکری بر 



ه با سایر واحدها و با در کارایي درآمد تأثیر مثبت دارند. کارایي درآمد به این معني است که هر چه یک واحد در مقایس

نظر گرفتن مقدار مشخصي هزینه درآمد بیشتری ایجاد نماید از کارایي باالتر و عملکرد بهتری نسبت به سایر واحدها 

برخوردار است. بنابراین تأثیر مثبت سرمایه فکری بر کارایي درآمد به این معني است که هر چه یک واحد از سرمایه 

تواند با در نظر گرفتن مقدار مشخصي هزینه، درآمد بیشتری نسبت به سایر واحدها مي ،باشدفکری بیشتری برخوردار 

تواند سودآوری را افزایش داده و های مورد بررسي ميتوان گفت سرمایه فکری در بانک. به طور کلي ميکندایجاد 

 .کندارزش افزوده ایجاد 

که واحدهای  کردتوان چنین استدالل با کارایي درآمد مي در باب دستیابي به رابطه منفي میان سرمایه انساني

 & Zou) گیرندمورد بررسي به نحو مناسب و کارآمد از نیروی انساني خود در راستای ایجاد ارزش افزوده بهره نمي

Huan, 2011.) 

 

 و پيشنهاد گيرينتيجه

معیاری از عملکرد( در صنعت بانکداری هدف پژوهش حاضر بررسي تأثیر سرمایه فکری بر کارایي درآمد )به عنوان 

بود. این پژوهش شامل دو مرحله بود. مرحله نخست به محاسبه کارایي درآمد  1831-1831ایران برای دوره زماني 

ها اختصاص داشت. در مرحله دوم پژوهش نیز به های مورد بررسي با استفاده از تکنیک تحلیل پوششي دادهبانک

ی و اجزای آن بر کارایي درآمد محاسبه شده در مرحله نخست پرداخته شد. شایان ذکر است بررسي تأثیر سرمایه فکر

 در مرحله دوم از رگرسیون توبیت یا رگرسیون سانسور شده برای بررسي تأثیر مذکور استفاده شد.

سرمایه  نتایج بدست آمده حاکي از آن است که سرمایه انساني دارای تأثیر منفي معنادار، سرمایه ساختاری،

های مورد بررس هستند. به بکارگرفته شده و سرمایه فکری دارای تأثیر مثبت و معناداری بر کارایي درآمد بانک

استثنای نتیجه بدست آمده در مورد تأثیر سرمایه انساني، نتایج مربوط به تأثیر سرمایه فکری و سایر اجزای آن بر 

تینگ و لین (، 1117تان و همکاران )های انجام شده از جمله ثر پژوهشکارایي درآمد مورد انتظار بود. چرا که در اک

( بر تأثیر مثبت سرمایه 1923( و همتي و همکاران )1922(، نمازی و ابراهیمي )1922ستایش و کاظم نژاد )(، 2001)

 فکری و اجزای آن بر عملکرد تأکید شده است. 

در این پژوهش به تأثیر منفي سرمایه انساني بر کارایي درآمد تأکید شد که تا حدودی مشابه نتایج بدست آمده 

توان اینگونه استدالل کرد ای ميدر باب چنین نتیجه( است. 9831عباسي و صدقي )( و 1831توسط قرباني و همکاران )

-در راستای سودآوری و ایجاد ارزش افزوده بهره نمي که واحدهای مورد بررسي از سرمایه انساني به نحو مناسب

ود شها هزینه ميخاطر آنتوان گفت که درآمد ایجاد شده توسط نیروی انساني از منابعي که بهگیرند. به بیان دیگر، مي

 کمتر است. 

اشد. افزوده داشته ب وری و ارزشآتواند تأثیر مثبتي در ایجاد سوداین پژوهش به این نتیجه رسید که سرمایه فکری مي

کنندگان از اطالات مالي )از جمله های استفادهند نقش مؤثری در تصمیماتولذا گزارش میزان سرمایه فکری مي



شود میزان سرمایه های مورد بررسي پیشنهاد ميگذارن و مدیران( داشته باشد. بنابراین، به بانکسهامداران، سرمایه

ا انجام شود ب. در این راستا به پژوهشگران نیز پیشنهاد ميکنندو به نحو مقتضي افشا گیری کرده فکری خود را اندازه

 های مناسب برای افشای سرمایه فکری بپردازند. های سازنده به تبیین روشپژوهش

های مورد بررسي با توجه به نتیجه به دست آمده یعني تأثیر منفي سرمایه انساني بر کارایي درآمد، به بانک

شود جهت مؤثر واقع شدن سرمایه انساني در راستای ایجاد ارزش افزوده، به بهبود راهبردهای استخدام پیشنهاد مي

تواند باعث کاهش ناکارآمدی و بهبود های انگیزشي منطقي بپردازند. راهبردهای مؤثر استخدامي ميو ایجاد برنامه

تواند باعث تشویق کارکنان در رسیدن به ظرفیت نگیزشي ميهای اکیفیت عملکرد کارکنان شود. در حالي که برنامه

گر . از طرف دیشودشان و افزایش  رقابت و همکاری و در نهایت بهبود کیفیت و مؤثر واقع شدن سرمایه انساني بالقوه

نهاد یش.  همچنین پشودبهبود سرمایه انساني و توانمندی کارکنان موجب بهبود استفاده از سرمایه ساختاری نیز مي

ا هشان در مقابل مشتریان به منظور کسب رضایت آنها در راستای افزایش آگاهي کارکنان از مسئولیتشود بانکمي

 تالش کنند تا به این وسیله واحد تجاری را در رسیدن به مزیت رقابتي یاری رسانند. 
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