به علت نامشهود بودن و ماهیت پویایی که سرمایه فکری دارد معنی کردن این واژه دشوار است .بیشتر اوقات آنرا مترادف
اصطالحاتی چون داراییهای فکری ،داراییهای نامشهود و داراییهای دانشی به کار بردهاند (گوثری و همکاران.)1999 ،1
سرمایه فكري ،دربرگیرنده همه فرآیندها و دارایيهایي است كه به طور معمول و سنتي در ترازنامه منعكس نميشود .همچنین
شامل آن گروه از دارایيهاي نامشهود مانند :عالئم تجاري و حقامتیازها و  ...است كه روشهاي ،حسابداري مدرن آنها را مد
نظر قرار ميدهد (روس.)1997 ،2
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به اعتقاد ادوینسون و مالون )1997( 3سرمایه فكري عبارتست از :داشتن دانش ،بكارگیري تجربه ،تكنولوژي سازماني ،ارتباط
آن شركت ميكند.
با مشتري و عرضه كننده و نیز توانایيهاي حرفهاي كه یك مزیت رقابتي در بازار را از ِ
استیوارت )1997( 4سرمایه فكري ،مواد فكري از قبیل :دانش و اطالعات و مالكیت (دارایي) معنوي و تجربه است كه موجب
ایجاد ثروت ميشود و در حال حاضر تعریف جامعي براي آن وجود ندارد.
سرمایه فكري ،جستجو و پیگیري استفاده مؤثرا از دانش ،در مقایسه با اطالعات است (بونتیس.)1998 ،5
سرمایه فكري ،از تفاوت بین ارزش بازاري یك واحد تجاري و هزینه جایگزیني دارایيهاي آن به دست ميآید (ستارمان،6
.)2002
ماوریدس )2005( 7سرمایه فكري را یک دارائی ناملموس با پتانسیل خلق ارزش برای سازمان و کل جامعه ميداند.
مارتینز و گارسیا )2005( 8سرمایه فكري را دانش ،اطالعات ،دارایی فکری و تجربهای که میتواند در خلق ثروت مورد
استفاده قرار گیرد ،تعریف ميكنند.
ادوینسون و سالیوان 9سرمایه فكري را دانشي ميدانند كه ميتواند به ارزش تبدیل شود (زاهدي و همكاران.)،1386 ،
مار و اسكیوما سرمایه فكري را بصورت یك گروهي از دارایيهاي دانشي كه به یك سازمان وابسته هستند و با افزودن بر
ارزش سازمان از طریق تعیین ذينفعان كلیدي ،بطور چشمگیري در بهبود موقعیت رقابتي سازمان مشاركت ميكنند ،تعریف
كردهاند (زاهدي و همكاران.)1386 ،
به اعتقاد لیو 10سرمایه فكري عبارتست از ،منابع سودهاي آینده (ارزش) ،كه توسط نوآوري ،طراحيهاي منحصر بفرد سازمان
یا تجربیات نیروي انساني تولید ميشود (جعفري و همكاران.)1385 ،
تان و همکاران )2007( 11سرمایه فكري را به صورت شایستگيهاي یك شركت در نظر گرفتهاند كه این شایستگيها عمدتا با
تجربه و تخصص افراد داخل یك سازمان مرتبط است .دانش و تجربه افراد داخل شركت است كه ميتواند ارزش ایجاد كند .كه
این كار از طریق فرآیندهاي مبادله دانش و خلق دانش جدید انجام ميشود .باید توجه داشت كه این شایستگيها فقط به وسیله
افراد و در داخل سازمان ایجاد نميشود؛ بلكه گاهي اوقات به واسطه محیطي كه سازمان در آن قرار دارد؛ خلق ميشود .به
عنوان نمونه ،ميتوان به شبكه همكاري بین شركتها در یك منطقه خاص اشاره داشت.
سرمایه فکري در برگیرنده همه فرآیندها و داراییهایی است که به طور معمول و سنتی در ترازنامه منعکس نمیشوند .همچنین
شامل آن گروه از داراییهاي نامشهود مانند عالئم تجاري و حقامتیازها و میباشد که روشهاي حسابداري مدرن آنها را مد
نظر قرار میدهند (اسمعیلزاده مقری و همکاران.)1389 ،
در سال 1969
 -2-3سير تاريخي توسعه مفهوم و كاربرد سرمايه فكري
جان گالبریت اولین كسي بود كه از اصطالح سرمایه فكري استفاده كرد .اما در اواسط دهه  1980حركت از عصر صنعت به
سمت عصر اطالعات آغاز شد و شكاف عمیق بین ارزش دفتري و ارزش بازار
شركت ها بوجود آمد و در اواخر دهه  1980اولین تالشها براي تدوین صورتهاي مالي حسابهایي كه سرمایه فكري را
اندازهگیري كنند صورت گرفت و كتابهایي در این موضوع از قبیل مدیریت دارایيهاي دانش توسط آمیدن تألیف شد .در اوایل
 ،1990اولین بار نقش مدیریت سرمایههاي فكري با تخصیص یك پست رسمي ،در سازمان مشروعیت یافت و آقاي ادوینسون
بعنوان مدیر سرمایههاي فكري شركت اسكاندیا معرفي شد همچنین در این دوره ،مفهوم رویكرد ارزیابي متوازن توسط كاپالن و
نورتن مطرح گردید و در مجله فورچون مقاالتي در این زمینه منتشر گردید .اما در اواسط دهه  ،1990شركت اسكاندیا اولین
گزارش سرمایههاي فكري را منتشر كرد و همایشي در سال  1996توسط  SEC12با موضوع سرمایه فكري ترتیب داده شد .در
اوایل دهه  ،2000اولین مجله معتبر با محوریت سرمایههاي فكري و اولین استانداردهاي حسابداري سرمایه فكري توسط دولت
دانمارك منتشر گردید .امروزه پروژههاي مختلفي از قبیل انتشار كتب و برگزاري سمینارها و تهیه و تدوین مقاالت متعددي در
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این زمینه در حال انجام است (همتی و همکاران .)1389 ،در نگاره شماره یک سیر تکامل و تحول تاریخی سرمایه فکری به
اختصار بیان شده است:
دوره زماني

پيشرفت

قبل از دهه 1980

جان گالبریت اولین كسي بود كه از اصطالح سرمایه فكري استفاده كرد.

اوايل دهه 1980

ایده عمومي ارزش ناملموس (كه اغلب سرقفلي نامیده ميشد) را ایتامي مطرح كرد.

اواسط دهه 1980

انقالب اطالعات شكل گرفته و شكاف بین ارزش دفتري و ارزش بازار بهطور چشمگیري براي
بسیاري از شركتها افزایش ميیابد .درهمین حین ،كتابي پیرامون استخراج ارزش از نوآوري توسط
آقاي تیس انتشار ميیابد.

اوايل دهه 1990

در سال 1990اسكاندیا آقاي ادوینسون را به عنوان مدیر سرمایههاي فكري خود منصوب ميكند.
اولین باري است كه نقش مدیریت سرمایههاي فكري با تخصیص یك پست رسمي ،در سازمان
مشروعیت ميیابد .كاپالن و نورتن ( )1992مفهوم و رویكرد كارت امتیازي متوازن را معرفي مي-
كنند .این رویكرد مبتني بر این فرض است كه آنچه را كه شما اندازهگیري ميكنید همان چیزي است كه
شما به دست ميآورید.

اواسط دهه 1990

نونوكا و تاكیشي )1995( 13كار بسیار با ارزششان را درباره سازمان دانش آفرین معرفي ميكنند.
اگرچه تمرکز این کتاب بر دانش است ،با وجود این ،تمایز بین دانش و سرمایه فكري در آن بسیار
ظریف است .در سال994 1ابزار شبیهسازي سلمي 14به نام تانگو 15روانه بازار شد .تانگو اولین
محصول پرفروش است كه در آموزش مدیران درباره اهمیت عوامل ناملموس ،به كار ميآید .همچنین
در سال ( )1994ضمیمهاي براي گزارش ساالنه شركت اسكاندیا تهیه ميشود كه موجودي سرمایه-
هاي فكري آن را نشان ميداد .گزارش سرمایههاي فكري ،عالقه زیادي ایجاد ميكند در شركتهایي
كه به دنبال پیروي از پیشگامي اسكاندیا هستند .رویداد قابل توجه دیگري كه در سال ( )1995اتفاق
افتاد ،زماني است كه سلمي از ممیزي دانش برای ارزیابي جامع از وضعیت سرمایههاي فكري
شركت استفاده كرد .صاحب نظران نهضت سرمایه فكري ،كتابهاي پرفروشي را درباره موضوع
منتشر ميكنند( .كاپالن و نورتون 1996،؛ ادوینسون و مالون1997 ،؛ اسویبي .)1997با این حال،
كار ادوینسون و مالون بویژه درباره فرآیند و چگونگي اندازهگیري سرمایههاي فكري به مراتب بیشتر
استفاده شد.

اواخر دهه 1990

در اواخر دهه 1990سرمایههاي فكري ،موضوع مورد پسند بسیاري از محققان و كنفرانسهاي
علمي ،مقالهها و نشریههاي مختلف قرار ميگیرد .تعداد زیادي پروژه از جمله پروژههاي مرتیوم،
دانمارك و استكهلم ،در سطح وسیع انجام ميگیرد .در سال1991سازمان همكاريهاي توسعه
اقتصادي سمپوزیوم بینالمللي پیرامون سرمایههاي فكري در آمستردام برگزار ميكند.

دهه 2000

اولین مجله معتبر علمي با عنوان سرمایه فکری انتشار مییابد .اولین استانداردهاي حسابداري را
دولت دانمارك منتشر ميكند .چشمانداز سرمایههاي فكري به همراه كمیته سرمایههاي فكري در
شركت اسكاندیا تعیین و تشكیل ميشود .اتحادیه اروپا ،اولین گزارش سرمایههاي فكري خود را منتشر
میکند ،کتاب ثروت نامشهود را موسسه بروكینگ منتشر ميكند .گزارش سرمایههاي فكري مراكز
16
تحقیقاتي اتریش منتشر ميشود .كتاب مدیریت ،اندازهگیري و گزارشدهي دارایيهاي نامشهود را لو
به همراه حجم گستردهاي كتب و مقالهها ،پیرامون مدیریت سرمایههاي فكري به چاپ ميرساند .تعداد
بسیاري پروژه در راستاي مدیریت و اندازهگیري سرمایههاي فكري در سازمانهاي مختلف ،تعریف و
انجام شده و در حال حاضر نیز در حال پیگیري است( .رضایی و همکاران)1388 ،
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نگاره 1-2
 -2-4داليل اندازهگيری سرمايه فکری
موفقیت در دنیایی پیچیده ،با رقابت روز افزون ،تنها با برخورداری از دارایی های دانشی میسر نیست .بلکه شناسایی این دارایی
ها نیز امری الزم است ،اما کافی نیست .بلکه مهمترین و اثر بخش ترین کار این است که شرکت ها بتوانند عالوه بر شناسایی
این دارایی ها ،آنها را به خوبی مدیریت کنند .جهت مدیریت این دارایی ها ،الزم است شرکت ها از وضعیت کنونی آنها مطلع
شده و جهت رفع نقص و کمبود های آنان اقدامات الزمه را به عمل آورند .برای آگاهی از وضع کنونی دارایی های دانشی در
شرکت ها ،باید آنها را اندازه گیری کرد (زاهدی و لطفی زاده .)1388 ،اگر چه متون مدیریتی ،دیدگاه های فراوانی در باب
فعالیت های مدیریت دانش ایجاد می کنند ،اما تنها تعداد کمی معیار اندازه گیری درباره دارایی های دانشی سازمان بطور مستند
وجود دارد .با توجه به این امر که مدیریت عواملی که قابل اندازه گیری نیستند مشکل است ،سازمان ها به چارچوبی جهت
اندازه گیری دارایی های دانشی شان نیاز دارند (مار و اسپیوما .)2004 ،رویکرد سنتی حسابداری اجازه و امکان تعریف دارایی
های نامشهود جدید را نمی دهد ،دارایی هایی مانند شایستگی کارکنان ،ارتباطات مشتریان ،سیستم های اداری ،سیستم های
پشتیبان تصمیم گیری و پایگاه های داده ها و مانند آنها .این دارایی های نا مشهود اهرم های جدید تولید ارزش در سازمان های
دانشی هستند (پتی و گوتیره .)2000 ،از این رو الزم است برای اندازه گیری سرمایه فکری از مدل های متناسب با اجزاء آن
استفاده شود.
همچنین ،بررسیهای انجام شده به وسیله مار و همکاران ( )2003پنج دلیل عمده برای اندازهگیری سرمایه فکری بیان میشود:
 .1اندازهگیری سرمایه فکری به سازمان در تدوین راهبرد تجاری کمک میکند .با شناسایی و گسترش این سرمایه ،واحد تجاری
میتواند از یک مزیت رقابتی برخوردار شود.
 .2اندازهگیری سرمایه فکری به توسعه و گسترش شاخصهای عملکردی مؤثر بر ارزیابی راهبردها کمک خواهد کرد .سرمایه
فکری حتی در صورت اندازهگیری صحیح ،ارزشی ناچیز دارد؛ مگر اینکه که بتوان آن را به راهبرد شرکت ربط داد.
 .3سرمایه فکری ممکن است برای ارزیابی ترکیب و تحصیل به ویژه به منظور تعیین میزان مبالغ پرداختی از سوی شرکت
سرمایهگذار اندازهگیری شود.
 .4اندازهگیری غیر مالی سرمایه فکری را میتوان به طرحهای پاداش و تشویق سازمان ارتباط دارد.
 .5ابالغ به سهامداران خارجی در رابطه با میزان داراییهای فکری که در تملک واحد تجاری است.
چهار دلیل اول درون سازمانی و دلیل پنجم برون سازمانی میباشد (ستایش و کاظمنژاد.)1388 ،
 -2-5اجزای سرمايه فكري
در جمعبندي تعاریف متعدد سرمایه فكري و اجزاي آن ميتوان اظهار داشت كه ،سرمایه فكري به چهار دسته سرمایه انساني،17
سرمایه ساختاري(سازماني) 18سرمایه نوآوری 19و سرمایه مشتري 20قابل تقسیم است (رضایی.)1389 ،
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 -2-5-1سرمايه انسانی
سرمایه انساني مهمترین دارایي یك سازمان و منبع خالقیت و نوآوري است .در یك سازمان دارایيهاي دانشي ِ ضمني ِ كاركنان
یكي از حیاتي ترین اجزایي است كه بر عملكرد سازمان تأثیر بسزایي دارد (زاهدي و همكاران .)1386 ،سرمایه انساني به
عواملي نظیر :دانش كاركنان ،توانایي و مهارت آنها مربوط ميشود و همچنین رفتارشان در رابطه با عملكردهاي تشویقي كه
مشتریان حاضرند بابت آن پول بدهند و سود شركت از آنجا ناشي ميشود .عالوه بر این ،كارمند با چنین مهارت و دانش در
رأس همه كاركنان قرار ميگیرد .رأس كاركنان در برگیرنده دانش و مهارت است ،اگر یك كارمند روشن فكر ،نتواند به شركت
خدمت كند مهارت و دانش او فعال نميشود .همچنین بروكینگ )1996( 21نیز معتقد است که دارایي انساني یك سازمان شامل
مهارتها ،تخصص ،توانایي حل مسأله و سبكهاي رهبري است.
سرمایه ساختاري ،سرمایه نوآوري و سرمایه مشتري به سرمایه انساني وابسته هستند ،به طوري كه سرمایه انساني به وسیله
تغییر این سه سرمایه ،دانش را به ارزش بازار تبدیل ميكند و از این طریق دانش و اطالعات غیرمادي را به خروجيهاي
مادي ،سودمند و حتي اشكال مناسبي از این سه سرمایه تبدیل میکند (ژو و ژی)2004 ،22
در شرکتها و سازمانهای مهندسین مشاور نیز که به سبب نوع خدماتشان در همین گروه قرار میگیرند ،سرمایه انسانی دارای
جایگاه ویژه و منحصر به فردی است و دارایی اصلی هر یک از این سازمانها ،دانش ،تخصص ،توان فنی و نوآوریهای
کارشناسان آنهاست .لذا مدیریت و بهرهگیری اثربخش از این سرمایهها ،میتواند ضامن موفقیت این سازمانها در محیط متالطم
کاری ایشان باشد (دانشیفرد و ذاکری.)1388 ،

 -2-5-2سرمايه ساختاري
سرمایه ساختاري را ادوینسون و مالون به عنوان سختافزار ،نرمافزار ،پایگاه دادهها ،ساختار سازماني ،حقوق انحصاري
سازمان ،عالیم تجاري و تمام توانایيهاي سازمان كه حامي بهرهوري كاركنان است ،تعریف ميكنند .سرمایه ساختاري چیزي
است كه ،هنگامي كه كاركنان شب به خانه ميروند در شركت باقي ميماند .سرمایه ساختاري به چند دسته تقسیم ميشود:
فرهنگ شركت ،ساختار سازماني ،یادگیري سازماني ،فرآیند عملیاتي و سیستم اطالعاتي (زاهدي و همكاران.)1386 ،

Brooking
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Zhu, Z. Xie, H.Y
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سرمایه ساختاري مرتبط با روالمند بودن انجام امور سازماني ،توالي و ترتیب منظم انجام فعالیتهاي سازمان و همچنین در
اختیار بودن نرمافزار و سختافزار الزم براي انجام امور ،ميباشد .سرمایه ساختاري در اختیار داشتن حقامتیازها و تسهیالت
زیرساختي براي انجام فعالیتها نیز تعریف ميشود .بدین جهت ،تأثیر بسیار زیاد و اساسي در انجام كارآمد امور دارد و در
نهایت ،موجب بهبود عملكرد و ارزش شركت را فراهم ميآورد (رضایی.)1389 ،
 -2-5-3سرمايه مشتري (سرمايه بازار)
سرمایه مشتري كه بعنوان پل و كاتالیزوري در فعالیتهاي سرمایه فكري محسوب ميشود ،از ملزومات اصلي و تعیین كننده
تبدیل سرمایه فكري به ارزش بازار و در نتیجه عملكرد تجاري شركت است .سرمایه مشتري یك جزء اصلي و اساسي سرمایه
فكري به شمار ميرود كه ارزش را در كانالهاي بازاریابي و ارتباطاتي كه شركت با رهبران آن صنعت و تجارت دارد ،جاي
داده است (زاهدي و همكاران .)1386 ،ارزش بازار یا عملكرد سازماني را بدون سرمایه مشتري ،نميتوانیم به دست آوریم.
سرمایه مشتري ،ارتباط مستقیمي با عملكرد تجاري شركت دارد .براي جذب سرمایه مشتري باید تكیه و اعتماد كرد به حمایتي
كه از طرف سرمایه انساني ،سرمایه ساختاري و سرمایه نوآوري ميشود (رضایی.)1389 ،

 -2-5-4سرمايه نوآوری
الگوي اسكاندیا به سرمایه نوآوري به عنوان قسمتي از سرمایه ساختاري توجه ميكند كه در عصر اقتصادي جدید ،كمتر از واقع
برآورده شده است .در این عصر ،نوآوري به عنوان عاملي كلیدي براي مزیت رقابتي بلندمدت شركتها مطرح است .رشد
اقتصادي در كشورهاي اقتصادي بیشتر تحت تأثیر نوآوري قرار گرفته است تا سرمایهگذاري ،بنابراین به عنوان عاملي مهم،
نوآوري از موضوعهاي سرمایه ساختاري نیست ،بلكه در حقیقت آن انشعابي اساسي از سرمایه فكري است .از طرف دیگر،
سرمایه نوآوري به خودي خود به وجود نميآید ،زیرا مبدأ و توسعه آن بر اساس اثر مشترك سرمایه انساني و سرمایه ساختاري
است .نوآوري ،با تركیبي از كارمندان برتر ،ارتباطهاي منطقي ،فرهنگ و تكنیك انجام ميشود .از طرف دیگر ،سرمایه
نوآوري ميتواند محركي براي رشد سرمایه مشتري باشد .چرخه عمر تولیدات ،كوتاه و كوتاهتر ميشود ،شركتها در صورتي
در این رقابتهاي شدید ،شكست ناپذیر ميشوند كه بتوانند پیوسته تولیدات جدید را براي برآورد تقاضاي مشتریان توسعه دهند
(رضایی.)1389 ،
 -2-6روشهاي اندازهگيري سرمايه فكري
همانطور كه اشاره شد حسابداري سنتي ارزش هایي مثل تجربه ،مهارت ،خوشنامي شركا یا مالكان را نادیده مي گیرد لذا میان
ارزش بازار و ارزش دفتري واحدهاي تجاري در عمل شكاف بزرگي وجود دارد .حال در جهت مرتفع نمودن و كم كردن این
شكاف از بین بیش از  30مدلي كه براي شناخت و اندازه گیري سرمایه فكري شناسایي شده است به  14مدل و روش مهم و
ویژگي هاي هركدام مي پردازیم:
 -2-6-1كيوي توبين
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روش كیوي توبین ،توسط جیمز توبین( ،)1978برنده نوبل اقتصاد توسعه داده شد .این نسبت ،ارتباط بین ارزش بازار یك شركت
و ارزش جایگزیني آن شركت(هزینه جایگزیني داراییهاي آن شركت) را اندازه گیري مي كند .بصورت تئوري در بلند مدت این
نسبت به سمت واحد میل مي كند ،اما شواهدي تجربي نشان مي دهد كه در همین زمان این نسبت مي تواند بطور معناداري با
عدد یك متفاوت باشد .براي مثال شركت هاي نرم افزاري كه به میزان زیادي از سرمایه فكري بهره مي جویند ،نسبتي در حدود
هفت یا باالتر دارند در حالیكه شركت هاي با سرمایه فیزیكي زیاد نسبتي در حدود یك دارند .نسبت كیوي توبین در اصل بسیار
شبیه به نسبت بازار به دفتر مي باشد با این تفاوت كه توبین در هنگام محاسبه ،هزینه جایگزیني دارایي هاي فیزیكي را به جاي
ارزش دفتري دارایي هاي فیزیكي بكار مي گیرد .نسبت حاصله به این شكل بكار مي رود كه چنانچه نسبت كیوي یك شركت،
بزرگتر از مقدار واحد و نیز بزرگتر از مقدار كیوي رقابتي باشد ،شركت مزبور توانایي كسب سود بیشتر از شركت هاي مشابه
را داراست.

-Tobin's Q
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 -2-6-2حسابداري منابع انساني
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حسابداري منابع انساني یكي از روشهاي مهم قدیمي است كه به دهه  60و  70میالدي بر ميگردد .این روش برخي شباهتها با
مفهوم سرمایه فكري و نیز اندازهگیري آن دارد .حسابداري منابع انساني از كارهاي پیشگام در حوزه سرمایه فكري است كه
حاوي برخي روشها جهت محاسبه ارزش منابع انساني است .ولي به نظر ميرسد كه این روشها هیچ اثري بر عملكرد شركت
ندارند و این یكي از نقاط منفي این روشها است .بنابر تعریف فلیم هولتز ( ،)1985حسابداري منابع انساني شامل اندازهگیري
هزینههاي متحمل شده توسط واحدهاي كسب و كار و سازمانهاست وقتي كه در خصوص دارایيهاي انساني كارمندیابي،
گزینش ،آموزش و توسعه را به انجام ميرسانند .همچنین شامل اندازهگیري ارزش اقتصادي افراد براي سازمانهاست.
25
ترازنامه نامرئي
 -2-6-3ترازنامه نامرئي
بعنوان یكي از روشهاي پیشتاز در حوزه دارایيهاي نامشهود ،توسط اسویبي در سوئد مطرح گردید .اسویبي در آن زمان نسبت
به ناتواني سیستم هاي حسابداري سنتي در جهت تدارك اطالعات مناسب

)-Human Resource Accounting (HRA
-Invisible Balance Sheet
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