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Multiplicative number theory:

Dead and Gone: The ninth
installment in the series that
inspired the HBO original True
Blood offers another exciting
undead adventure, which opens
with a vampire fashion show,
showing just one of the fruits of the
author's unique writing style.
Original.

Oracle Bam 11gr1 Handbook:

Dance Upon The Air: From the #1
New York Times bestselling
author-the first book in the reissued
Three Sisters Island trilogy is a tale
of friendship, fate, and the
mysterious ways of the heart.

Glitz: When Miami Beach detective
Vincent Mora's girlfriend turns up
dead only seven days after taking a
hostess job in Atlantic City, Mora
investigates the case and comes up
against La Cosa Nostra.

 

گزارش[  لينكها

اعتبار مور[  اطالعات مقاله

بررسي تغييرات عناصر سرمايه فكري در طول چرخه عمر شركت هاي پذيرعنوان مقاله:

1392سال انتشار:حسابداريسرفصل مربوط:

اولين كنفرانس ملي ح[ محل انتشار:نوع ارايه:

 كيلوبايت188.61حجم فايل:فارسيزبان مقاله:

نمايش خالصه مقاله 

بررسي تغييرات عناصر سرمايه فكري در طول چرخه عمر شركت هاي پذيرفته

نويسندگان:

دانشجوي كارشناسي ارشد حسابداري دانشگاه فردوسي مشهد٬ مشهد ] - سعيد فالحي[ 

استادياردانشگاه فردوسي مشهد ] - دمحمرضا عباس زاده[ 

دانشياردانشگاه فردوسي مشهد ] - دمحمحسين وديعي نوقابي[ 

استادياردانشگاه فردوسي مشهد ] - مهدي جباري نوقابي[ 

خالصه مقاله:
هدف اصلي اين تحقيق٬ بررسي تغييرات عناصر سرمايه فكري در طول چرخه عمر شركت هاي پذ
گيري عناصر سرمايه فكري از روش پاليك و براي طبقه بندي شركت ها به مراحل مختلف چرخه

) استفاده شده است. در روش پاليك سرمايه فكري متشكل از سه جزء كارايي سرمايه ف1998(
 و نمونه ي انتخابي1390 تا 1381سرمايه ساختاري است. دوره زماني مورد مطالعه سال هاي 

حاكي از آن است كه ميزان كارايي سرمايه انساني و كارايي سرمايه ساختاري در طول هر سه م
نميزان اين دو متغير در شركت هاي در حال رشد رو به افزايش بوده و در مرحله بلوغ به باالتري

كاسته مي شود. اين نتايج با مشخصات منحني عمر شركت و نظريه چرخه عمر منطبق است
آزمون فرضيه ها نشان از تفاوت معنادار آن فقط در بين دو دوره رشد و افول دارد.

كلمات كليدي:
چرخه عمر٬ سرمايه فكري٬ كارايي سرمايه انساني٬ كارايي سرمايه ساختاري٬ كارايي سرمايه فيز
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نمايش صفحه قابل چاپ خالصه مق 

راهنمایی دریافت اصل/فایل مقاله 

عضو ابتدا  توانيد  می  هم  مقاله  اصل  دریافت  برای 
شوید و سپس اقدام به دریافت نمایيد و یا اینکه به
صورت خرید تک مقاله ای از طریق پرداخت اینترنتی
اقدام نمایيد. اصل مقاالت براي کاربران عضو سايت با

 درصد تخفيف ارائه مي شوند. عضويت در سيويليکا50
عضويتساده و سريع است. براي عضويت به بخش 

 مراجعه نماييد.در سيويليکا
در صورتي که عضو نيستيد و ميخواهيد اصل مقاله را
استفاده مقاله  اصل  خريد  بخش  از  نماييد  خريداري 

نماييد.
تعداد به  مقاله٬  خريد  يا  دريافت  به  اقدام  از  قبل 

صفحات آن که در باال درج شده است توجه نماييد.
کاملتر  راهنمايي  سايتبراي  مطالعهراهنماي  را   

کنيد.

دريافت اصل/فایل مقاله (ویژه اعضا) 

شما به صورت کاربر وارد سايت نشده ايد. پس
لينک رمز عبور خود٬  و  شناسه  با  به سايت 

مقاله در اين بخش نمايش داده مي شود.
 

رمز عبورنام کاربري

ثبت نام و عضویت جدید 
رمز عبور را فراموش کرده ايد؟ 

نحوه استناد به این مقاله

ز عبارتدر صورتی که می خواهيد در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهيد٬ به سادگی می توانيد ا

٬ بررسی1392فالحی٬ سعيد٬ دمحمرضا عباس زاده٬ دمحمحسين ودیعی نوقابی٬ و مهدی جباری نوقابی٬ 
٬ شيراز٬ موسسه بياولين کنفرانس ملی حسابداری و مدیریتپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران٬ 
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٬ در داخلدر داخل متن نيز هر جا که به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب

2برای بار اول: (فالحی٬ سعيد٬ دمحمرضا عباس زاده٬ دمحمحسين ودیعی نوقابی٬ و مهدی جباری نوقابی٬ 
)1392برای بار دوم به بعد: (فالحی٬ عباس زاده٬ ودیعی نوقابی٬ و جباری نوقابی٬ 
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اليتهاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسالمي ايرانتمامي خدمات پایگاه سيویليکا ٬ حسب مورد داراي مجوزهاي الزم از مراجع مربوطه ميباشند و فع
است
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