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 چکيده
دوران اقتصاد صنعتی و ورود به عصر اقتصاد دانش محور، اشکال امروزه با گذار از 

ار دیگر عوامل تولید شود در کننامشهودی از سرمایه که اغلب سرمایه فکری نامیده می

سرمایه فکری در مشتریان،  نمایند.ها ایفا میای را در عملکرد شرکتنقش فزاینده

 شودهای سازمان متجلی میفرایندها، اطالعات، عالمت تجاری، منابع انسانی و سیستم

در جوامع دانش محور  کندهای رقابتی پایدار ایفا میای در خلق مزیتو نقش فزاینده

های مالی بکار کار گرفته شده بسیار بیشتر از بازده سرمایهبه های فکری کنونی سرمایه

های این به آن معنی است که در مقایسه با سرمایه. گرفته شده، اهمیت یافته است

های مالی در تعیین قابلیت سودآوری پایدار کاهش فکری، نقش و اهمیت سرمایه

های مدیریتی سیستمه است. بر مبنای این مفهوم همزمان با تحول در چشمگیری یافت

مفاهیم جدیدی در سیستم حسابداری رخ نمایانده است که توجه بر یکی از این مفاهیم 

 باشد.های سنجش آن موضوع مقاله پیش رو میو روش

 سرمایه فکری، دارایی نامشهود، اقتصاد دانش محور :يديکل واژگان
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 2زهرا گلچين ،1 فرفروزنده کوشان

  ،(س)کبری زینب دانشکده حسابداری، دپارتمان ،حسابداری ارشد کارشناسی آموخته دانش 1

 .ایران -همدان استان ایحرفه و فنی اهدانشگ
  ،(س)کبری زینب دانشکده ری،حسابدا دپارتمان مالی، مدیریت ارشد کارشناسی آموخته دانش 2

 .ایران -همدان استان یاحرفه و فنی اهدانشگ

 

 نویسنده مسئول:نام 

 زهرا گلچين

 سرمایه فکريگيري اندازه حسابداري هايروش  ها ونظریه
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 مقدمه
های ها، توجه محققان را برای توضیح ارزش نامرئی که در این بین از صورتدفتری شرکتارزش ی و افزایش شکاف بین ارزش واقع

بریم و در تمامی ابعاد سازمان همچون یك پیکره . ارزشی که ما از آن تحت عنوان سرمایه فکری نام میاستشده، جلب کرده  مالی حذف

، اما بوده هایی هستند که فاقد خاصیت فیزیکیدارایی 1یفکرهای سرمایه ،در حسابداری .[1] شوددانش حضور دارد، اما نادیده گرفته می

دهنده ضعف  ناتوانی درگزارشگری سرمایه فکری، نشان. دها دارننقدی آتی شرکت ای جریانها، منافع قابل توجهی برییاارداساسا این 

. نیست پذیرهای موجود به سادگی امکانمعامالت تجاری مشکل بوده و با روش درا هنگذاری آارزش . البتهتحسابداری متداول یا سنتی اس

های فکری ها بدرستی آگاه هستند که سرمایهشرکت. [2د ]های فکری وجود ندارهمچنین هیچ تئوری یا مدل اقتصادی واقعی برای سرمایه

اند که در حدود . تحقیقات نشان دادهباشدمنابع سرمایه فکری می اطالعات مرتبط بااما گزارشات مالی فاقد . دباشها مینرقابتی آ تنها مزیت

 [.3] استها منعکس نشده های مالی آنها در گزارشدرصد ارزش بازار شرکت 80

 تواندمی ترازنامه آیا ؟ است علت چه به آنگیری اندازه و شناسایی ها برایسازمان تمرکز و توجه علت و چیست فکری سرمایه راستی به

 منابع عنیی ارزش خلق اصلی حلقه خصوص در مالی گزارشات ادبیات در جایگاهی آیا نماید؟ مشخص را سازمان یا شرکت یك واقعی ارزش

 دارد؟ وجود انسانی

، باشدمی صنعت در روز ژینولوتگ و دانش از استفاده، متخصص نیروهای تربیت و ها استفادهشرکت رقابتی الگوی در مهم عوامل از یکی

 فکری سرمایه نوانع به را مفهوم این حسابداری ادبیات. هاستسازمان در آفرین ارزش حلقه همان ارزش حداکثر به منابع تبدیل عامل لذا

 رقابتی محیط به  ورود در ار سازمان شود، استفاده سازمان توسط و شود کشف که زمانی و دارد سیال و فرار ماهیت، فکری سرمایة .شناسدمی

 [.4]رساند می یاری

عرفی محصوالت و مبرای آنکه یك سازمان بتواند به فعالیت خود ادامه دهد و بقای خود را تضمین نماید، نیاز به در عصر اطالعات 

ری سرمایه فکری در سالهای اخیر گزارشگ گیری و همچنیناندازه و. در نتیجه مدیریت فرآیندهای جدید و بدیع مبتنی بر دانش جدید دارد

 و است سازمان در آفرین ارزش منابعمیزان  معنای ها بهسازمان فکری سرمایه کمی سنجش. توجهات بسیاری را به خود معطوف داشته است

 بر ذینفعان رایب آن گزارشگری و سازمان برای فکری سرمایهگیری اندازه ضرورت لذا باشدمی سازمان ارزشی نشان دهنده خود این

 توسط مدیران، اخذ تصمیمات کارآمدتر تواند منجر بهکری میفگری اطالعات سرمایه گزارش. نیست پوشیده مالی عرصه اندیشمندان

 [5] سهامداران، دولت و سایر ذینفعان گردد

فناوری جدید، سرمایه لی نظیر جهانی سازی، . عوامشده است ای بر سرمایه فکریدر اقتصاد جهانی منجر به تمرکز فزاینده تغییرات اخیر

های تجارت و روش ی بر دانشدر حمایت از اقتصادهای مبتن، ابداع رقابت، تغییر در تقاضای مشتری، تقاضا برای نـوآوری و آزاد نسبی، افزایش

ها معتقدند که افشای مدیران شرکت [.5]دهد ار میتوجه قر ها را موردشرکتگری آن برای سرمایه فکری و گزارش میتداده و اه تغییر شکل

نابراین بازار تشکیل بمایه افـزایش داده و ایـن شفافیت منجر به هزینه موزون سرمایه کمتر و ر، شفافیت شرکت را در بازار سریسرمایه فک

ها، فکری در مشتریان، فرآیندی سرمایه نماید.تواند به ایجاد وفاداری و اطمینان در ذینفعان شرکت کمك گردد و این امر میتر میسرمایه وسیع

. کندهای رقابتی پایدار ایفا میای در خلق مزیتهو نقش فزایند شودهای سازمان متجلی میاطالعات، عالمت تجاری، منابع انسانی و سیستم

. یکی از مشکالت ز کندمایه فکری نیز باید تمرکتواند تنها بر سرمایه فیزیکی داللت کند، بلکه بر سردر جامعه رقابتی امروز یك شرکت نمی

های فکری به کار گرفته شده در ها در سنجش و مخلوط نمودن ارزش سرمایههای حسابداری سنتی عدم کفایت و ناتوانی آناساسی سیستم

 . [6]های مالی به کار گرفته شده است رمایهها بیش از بازده سقابلیت سودآوری پایدار و مستمر شرکت

اهمیت یافته شده،  های مالی به کار گرفتهشده بسیار بیشتر از بازده سرمایه بازده سرمایه فکری بکار گرفته محور کنونیدر جوامع دانش

ر، یین قابلیت سودآوری پایداهای مالی در تعهای فکری، نقش و اهمیت سرمایهسرمایه به آن معناست که در آینده در مقایسه با . ایناست

ها با آنچه که در محاسبات حسابداری ها و سازمان. این موضوع موجب ایجاد فاصله بین ارزش واقعی شرکتگیری خواهد یافتکاهش چشم

 [.7] تاسشده گردد، سنتی اعمال می

تواند بداری میدانش حساای است که سنجش موفقیت در عملکرد مدیران در میزان ارزش آفرینی سازمان در حوزه منابع انسانی مقوله

اری رخ نمایانده های مدیریتی مفاهیم جدیدی در سیستم حسابدپاسخگوی این نیاز باشد. بر مبنای این مفهوم همزمان با تحول در سیستم

  .باشداست که توجه بر یکی از این مفاهیم و سنجش آن موضوع مقاله پیش رو می
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 سير تاریخی و کاربرد مفهوم سرمایه فکري-2
 کارگران» الحیش از آن، پیتر دراکر اصطپ .برد کار به 1969 سال در گالبرایتر کنت بار جان نخستین را «فکری رمایةس»صطالح ا

 در. کرد مطرح ایتامی را( شدمی نامیده “3سرقفلی” اغلب که) ناملموس ارزش عمومی ایده 1980 دهه اوایل در. دبو برده کار به را «2دانشی

 ها افزایششرکت از بسیاری برای چشمگیری طور به بازار ارزش و دفتری ارزش بین شکاف و گرفت شکل اطالعات انقالب 1980 دهه اواسط

 ها برایتالش نخستین آغاز1980 دهه اواخر در. انتشاریافت تیس آقای توسط نوآوری از ارزش استخراج پیرامون کتابی حین، درهمین. یافت

 مدیریت سقوط و شده گم ارتباط» کتاب رابطه این در[. 8] کنندمی گیریاندازه را فکریهای سرمایه که بهاییحسا صورت تدوین و نوشتن

 سال در. شد منتشر آمیدن توسط( 21 قرن) «دانشیهای دارایی مدیریت» کتاب همچنین. انتشار یافت کاپالن و جانسون توسط« یحسابدار

 مدیریت نقش که است باری اولین. کرد منصوب خود «فکریهای سرمایه مدیر»  عنوان به را سونادوین لیف آقای اسکاندیا شرکت 1990

 متوازن امتیازی کارت رویکرد و مفهوم( 1992) نورتن و کاپالن. یابدمی مشروعیت سازمان در رسمی، پست یك تخصیص با فکریهای سرمایه

. آوریدمی دست به شما که است چیزی همان کنیدگیری میاندازه شما که را آنچه که است فرض این بر مبتنی رویکرد . اینکردند معرفی را

 سازمان” دربارة را ارزششان با بسیار کار 1995 سال در تاکیشی و ونوکا. یافت انتشار کوئین آقای توسط نیز «هوشمند سازمان» کتاب همچنین

 عنوان ظریف بسیار آن در فکری یة سرما و دانش بین تمایز این، وجود با، است دانش بر ابکت این تمرکز چه اگر. کردند معرفی “آفرین دانش

 . است شده

 دربارة مدیران آموزش در که است پرفروش محصول اولین تانگو. شد بازار روانه تانگو نام به سلمی سازی شبیه ابزار 1994 سال در

 موجودی که شد تهیه اسکاندیا شرکت ساالنة گزارش برای ایضمیمه( 1994) سال در ینهمچن. آیدمی کار به نامشهود، عوامل اهمیت

 پیشگامی از یرویپ دنبال به که هاییشرکت در و کرد ایجاد زیادی عالقة فکری،های سرمایه گزارش. دادمی نشان را آن فکریهای سرمایه

 از جامع ارزیابی زا سلمی که است زمانی افتاد، اتفاق( 1995) سال در که دیگری توجه قابل رویداد« دانش ممیزی» برای. هستند اسکاندیا

، 9،10] ردندک منتشر موضوع دربارة را پرفروشی فکری،کتابهای سرمایة نهضت نظران صاحب. کرد استفاده شرکت فکریهای سرمایه وضعیت

های . سرمایهشد استفاده شتربی مراتب به فکریهای سرمایه گیریهانداز گونگیچ و فرآیند دربارة بویژه مالون و ادوینسون کار ل، حا این با [. 8

 جمله از پروژه زیادی تعداد. میگیرد قرار مختلفهای نشریه وها مقاله علمی،های کنفرانس و محققان از بسیاری پسند مورد موضوع ی، فکر

 یفکرهای سرمایه» عنوان با علمی معتبر مجلة اولین 2000 دهه اوایل. گرفت انجام وسیع سطح در استکهلم، و دانمارك مرتیوم، ههای پروژ

 همراه به فکریهای سرمایه انداز چشم. کرد منتشر دانمارك دولت را« فکریهای سرمایه» حسابداری استانداردهای اولین. یافت انتشار« 

 کتاب و کرد نتشرم را خود فکریهای سرمایه گزارش اولین اروپا، اتحادیة .شد تشکیل و تعیین اسکاندیا شرکت در فکریهای سرمایه کمیتة

 مدیریت،» کتاب و یشودم منتشر اتریش مراکز فکریهای سرمایه ها گزارشسال آن در رسانید چاپ به بروکینگ موسسة را «نامشهود ثروت»

 چاپ به فکریهای سرمایه مدیریت ها، پیرامونلهمقا و کتبای هگسترد حجم همراه به رالو« نامشهودهای دارایی دهیگزارش وگیری اندازه

 حاضر درحال و شده انجام و یفتعر مختلف،های سازمان در فکریهای سرمایهگیری اندازه و مدیریت راستای در پروژه بسیاری تعداد. رسدمی

 [.3] است پیگیری درحال نیز

 

  فکري سرمایه هايو نظریه تعاریف -3
 رمایةس مفهوم. کنیم درك را آن مفهوم که است نیاز کنیم، یریگاندازه و مدیریت شناسایی، را فکری سرمایة بخواهیم آنکه از شیپ

سیاری تمایل دارند از اصطالحاتی  است. گرفته قرار استفاده مورد مفهوم این یرتفس برای مختلفی تعاریف و است بوده مبهم همیشه فکری

نامشهود، بر »با کلماتی مانند  را  «فکری»استفاده کنند. این گروه، واژة  «سرمایه»های عملکرد به جای کلمة بع یا محركها، منامانند دارایی

های متفاوتی مانند دارایی نیز تعاریف کامال (های قانونیحسابداری مالی و حرفه)ها کنند. بعضی از حرفهجایگزین می «مبنای دانش یا غیرمالی

 .انده کردهاید، ارندارن ی و فیزیکی که موجودیت عین 4 ثابت غیرمالی

 :کنیمپردازان اشاره می شده توسط نظریه ارایه تعاریف از برخی به مهر اداد

 شامل همچنین. شودمین منعکس ترازنامه در سنتی و معمول طور به که است هاییدارایی ها وفرآیند همة دربرگیرندة، فکری سرمایة

 .[11]دهدمی قرار نظر مد ها راآن مدرن حسابداری، هایروش که است. ..ها وامتیاز حق و تجاری عالئم: مانند نامشهودهای دارایی از گروه آن

 استعداد و مهارت دانش، لشام فردی سطح. شودمی مطرح سازمانی و فردی سطح دو در و است سازمان در موجود دانش فکری سرمایه

 [.12] . است..و گفرهن و سازمانیهای وفرآیندها روش و فناوری، مشتری هر خاص داده پایگاه مانند چیزهایی ساختاری سطح در و است. ..و

                                                           
2 Knowledge Worker  
3 Goodwill 
4 Fixed Financial-Non Assets   
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 ثروت ایجاد برای تواندمی که است سازمانی یادگیری و رقابت تجربه،، 5فکریهای  دارایی اطالعات، دانش، از ایمجموعه فکری سرمایه

 باعث و گیردمی بر در افزوده ارزش ایجاد برای را آن هایتوانایی و سازمانی دانش کارکنان، تمامی فکری سرمایه واقع در. ودش گرفته کار به

 ارزش به تواندمی که دانشیاند کرده تعریف چنین را فکری سرمایه 1997 سال در مالون و ادوینسون [.13] شودمی مستمر رقابتی منافع

 است، پنهان و خاك زیر در نیز آن و است، ریشه به وابستهاش زندگی که درخت استعاره از فکری سرمایه توضیح ها برایآن. دشو تبدیل

 . است پنهان منبع یك نیز آن که است وابستهاش فکری سرمایه به شرکت موفقیت که گویندمی وکنند می استفاده

  [.14]است اطالعات با مقایسه در دانش، از موثر دةاستفا پیگیری و جستجو، فکری سرمایة 

 اجازه شرکت به و بوده فرد به منحصر، شرکت هر برای که وسیع سازمانی دانشی از است عبارت، فکری سرمایةبه عقیده موریتسن  

 [.15]دهد انطباق تحول، و تغییر حال در شرایط با را خود پیوسته طور به تا دهدمی

 تعاریف دارای موارد این از یك هر.است فکری دارایی با آن تفاوتشود می ایجاد فکری سرمایه با ارتباط در اغلب کهها گمیسردر از یکی

 ایجاد به اطالعات هدفمند مصرفدهند می شکل را اطالعات شود داده ساختارها داده به وقتی. باشدمی وابسته هم به حال عین در و مستقل

. است ارزشمند اهبنگ برای که شده تبدیل چیزی به و یافته شکل تغییر که است دانشی فکری سرمایه تعریف، اساس بر . انجامدمی دانش

 مانند فکریهای  اییدار حسابداری دید از بنابراین. است( فکری سرمایه) یافته شکل تغییر دانش این محصول دانشی دارایی یا فکری دارایی

گذاری سرمایه  یفکر دارایی در که است بنگاه ثروت جمع فکری سرمایه که حالی در است بدهکاری مانده دارای فکری اموال یا اختراع حق

 [.15] است بستانکاری مانده ودارای است شده

 

 سرمایه فکري عناصر تشکيل دهنده -4
ساختاری   رمایةس انسانی، سرمایة: است شده تشکیل صرعن هفکری از س  رمایةفکری، اتفاق نظر دارند که س رمایةصاحبنظران حوزه س

 . شودسرمایه فکری به وسیله تعامل و اثر متقابل میان هر یك از ابعاد آن خلق می.  ایو سرمایة رابطه

 سرمایه انسانی (1
برای خلق ارزش و حل کردن  ها و تجارب موجود در کارکنان یك سازمانها، تواناییهای انسانی تحت عنوان دانش فردی، مهارتسرمایه

. بیشتر نظریه پردازان که سرمایه انسانی را هدف تحقیق خود قرار دادهاند، آن را در سطح فردی در نظر است مسائل سازمان تعریف شده

. به اندموجود است دیدهاند و به نوعی آن را ترکیبی از دانش، مهارت، هوش و استعداد افراد، بدون در نظر گرفتن آنچه در بافت سازمان گرفته

منظور ارایه خدمات حرفهای از  اند که به های متخصصان آن سازمان دانستهسازمان را شامل دانش و مهارت عنوان مثال، سرمایه انسانی یك

 . کنندها استفاده میآن

 

 سرمایه ساختاري (2

ها استفاده کرده و از این طریق مان دارد که کارکنان از آنها و فرایندهای موجود در درون یك سازسرمایه ساختاری اشاره به ساختار

ها و ساختارهایی است که نقش اصلی آن در حمایت از کارکنان برای رسیدن . این سرمایه شامل مکانیزمدانش و مهارتهایشان را به کار میگیرند

حقیقت این سرمایه، شامل تمام مخازن دانشی غیر انسانی در در . به عملکرد بهینه فکری و از سوی دیگر عملکرد بهینه در کسب و کار است

ها و چارتهای سازمانی، حق ثبت اختراعات، عالئم تجاری و هرگونه قابلیت سازمانی دیگری ها، استراتژیها، فرایندیك سازمان مانند پایگاه داده

 . بخشدهای فیزیکی میداراییاست که از بهره وری کارکنان پشتیبانی کند و به سازمان ارزشی فراتر از 

 

 )رابطه اي( ارتباطی رمایهس  (3

اریابی و ارتباطاتی های بازفکری محسوب شده و عبارت است از ارزش نهادینه شده و موجود درکانال این سرمایه جزیی اساسی از سرمایه

اطی، دانش موجود در مسیرهای بازاریابی و روابط با . موضوع اصلی سرمایه ارتبکنندها کسب و کارشان را هدایت میکه از آن طریق سازمان

 [.16]شود ها، اطالق می. سرمایه ارتباطی به وفاداری مشتریان، کانالهای توزیع، شرکای همکار، قراردادهای خوب و گواهینامهمشتریان است

 

 گيري سرمایه فکريدازهضرورت و اهميت ان -4

توانید مدیریت گیری کنید چگونه میتوانید اندازهخ به این سوال نهفته است که آنچه را که نمیگیری سرمایه فکری در پاسضرورت اندازه

ها ی آناند که استفاده از سرمایه فکری باید محور حرکت و توسعهی اقتصاد دانش محور به این نتیجه رسیدههای فعال در عرصهکنید؟ شرکت
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که مستلزم توجه و دقت فراوان است، مدیریت سرمایه فکری است که این مدیریت بدون انجام فرآیند  . در همین راستا اولین بحثیقرار گیرد

یکی،  .گیری سرمایة فکری از دو جنبه دارای اهمیت استاندازه[. 17یریتی کارا و اثربخش نخواهد بود]گیری سرمایه فکری، مداندازه

 ازمانی،س برون  دیگری، است؛ سازمان هایهزینه اندنسر حداقل به و یکارای استای درونسازمانی، که هدف از آن تخصیص بهتر منابع در ر

های ریزیو نیز برنامه بینی رشد آینده گذاریهای موجود و بالقوة سازمان برای پیشسرمایه اطالعات دادن قرار دسترس در آن، از هدف که

  [.18]بلندمدت است

 د از:عبارتن گیری سرمایه فکریاهداف اندازه

 . ها در جهت فرموله کردن استراتژی هایشانکمك به سازمان  -1

 . ارزیابی نحوه اجرای استراتژی ها  -2

 . های شرکتکمك به گسترش و تنوع تصمیم گیری  -3

 . ت و پاداشهای مدیران ارتباط داده شودتواند به طرحهای بازپرداخهای فکری میارزیابی سرمایه  -4

 . اران خارج از شرکت که سرمایه فکری را در اختیار دارندجهت ایجاد رابطه با سهامد  -5

 . های فکریهای مرتبط با سرمایهگزارشگری شاخص  -6

گیری سرمایه های قانونی و معامالتی را از جمله دالئل اندازه، بهبود گزارشگری خارجی و انگیزه( اعتالی مدیریت داخلی2002اندریسن )

 . شمردفکری بر می

 

 ها عبارتند از: یری سرمایه فکری دارای مزایایی نیز هست که برخی از آنگاندزه

 .شناسایی کلیه عوامل نامشهود موجود در سازمان  -1

 هاهای تجدید آنهود و شناسایی نیازکنترل مستمر عوامل نامش  -2

 های سازمانیشناسایی راهکارهای بهبود کارایی عوامل نامشهود در کلیه فرآیند  -3

 ی یادگیری سازمانیتسریع سازوکارها  -4

 افزایش قدرت خالقیت و نو آوری  -5

 افزایش روحیه همکاری و تعامل میان منابع انسانی   -6

 تحمل کمتر هزینه مالی و سرمایه ای  -7

 های راهبردی و اجراییریزیهبود فرآیند بودجه بندی و برنامهب  -8

 بازارهای مالی کارا به استفاده کنندگان و حرکت به سوی ایجاد ی اطالعات مربوط و به موقعارائه  -9

  [.19] شهود در فرآیند تولیدمشهود و استفاده از عوامل نامهای لیل کاهش وابستگی به داراییپذیری تولید به دافزایش انعطاف  -10

 

 گيري سرمایه فکري هاي اندازهروش -5

  چهار گروه اصلی قرار داد: توان در قالبگیری فکری را میاندازه های مختلف( روش2003) 6زویلیام فایرر و از نظر

  بندی هستند:هه شرح زیر قابل طبقها در چهار گروه بگیری سرمایه فکری اشاره شده با توجه به ماهیت آنهای اندازهتمام روش

 هاهای بازده داراییروش

  های سرمایه گذاری بازارروش

  های سرمایه فکری مستقیمروش

  های کارت امتیازیروش

 

 هااي بازده داراییهروش 5-1 

های فیزیکی در ها، متوسط درآمد قبل از کسر مالیات شرکت را در دوره مشخص محاسبه و آن را بر متوسط ارزش داراییاین روش

های صنعت های حاصل شرکت با متوسط بازگشت به دارایی. در این حال، تفاوت میان مقدار بازگشت به داراییکنندهمان دوره تقسیم می

شود که شود و چنانچه مقدار تفاوت صفر یا منفی باشد، شرکت دارای سرمایه فکری مازاد بر متوسط صنعت نبوده و فرض میمحاسبه می

شود که شرکت سرمایه فکری مازاد بر متوسط صنعت . با این وجود چنانچه مقدار تفاوت مثبت باشد فرض میسرمایه فکری شرکت صفر است
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شود تا متوسط مازاد درآمد سالیانه های فیزیکی شرکت در همان دوره ضرب میت مقدار تفاوت مزبور در متوسط ارزش دارایی. در این صوردارد

به وسیله تقسیم این مازاد درآمد سالیانه بر متوسط هزینه سرمایه شرکت، تخمینی از ارزش سرمایه فکری شرکت حاصل خواهد . معین گردد

 . گردید

ی بازار استفاده ها با ارزشهاها از مقایسه مستقیم ارزش. در این روشها، به نرخهای بهره بسیار حساس هستنده داراییروشهای نرخ بازد

ها . این روششودکنند، بهره گرفته میها استفاده میا از بعضی عوامل که تحلیلگران بازار در ارزیابی خود از شرکت از آنشود، بلکه تنهنمی

  . کنند، که باوجود کامل نبودن، دارای قابلیت حسابرسی هستندگذاری روی ارقام مالی تأکید میروشهای بازار سرمایه همانند

 باشد:ها شامل الگوهای زیر میهای بازده داراییروش

لی، تعیین هدف،اندازه گیری در این روش از معیارهای نظری بودجه بندی سرمایه ای،برنامه ریزی ما :ارزش افزوده اقتصادي 5-1-1

شود، استفاده ها ارزش شرکت افزوده یا کم میهایی که از طریق آنعملکرد،ارتباط با سهامداران و جبران خدمات تشویقی برای تعیین راه

امع مالی پذیرفته شده و . از آنجایی که این روش به طور گسترده ایی در مج. نقطه قوت این روش همبستگی آن با قیمت سهام استشودمی

. از آنجا باشد، پیچیدگی آن می. عیب عمده این روشتواند مشروعیت شرکت را در بازارهای مالی افزایش دهداز مقبولیت برخوردار است، می

بازار فعلی مطابقت چندانی ندارد، گیرد و ارزش دفتری نیز با ارزش های تاریخی بهره میهای  دفتری با اتکا به هزینهکه این روش از دارایی

های . ارزش افزوده اقتصادی، به عنوان یکی از اندازههای  غیر ملموس، چندان مناسب نباشدممکن است جهت بیان کمی ارزش دارایی

های ارزیابی عملکرد ش. این روش بطور نسبی از جدیدترین روعملکردی مبتنی بر ارزش، در زمان پیدایش محبوبیتی فوق العاده به دست آورد

 [.26]کت مشاوره نیویورك تدوین شده استباشد که توسط استوارت و شرسازمانی می

. ارزش افزوده اقتصادی، جریان نقدی ایجاد شده )پس از کسر مالیات( توسط این روش بر بیشینه نمودن ثروت سهامداران تاکید دارد

. باشدآن جریان نقدی بوده، بنابراین نشان دهنده سود واقعی در برابر سود ثبت شده میشرکت منهای هزینه سرمایه صرف شده برای ایجاد 

باشد در حالی که های سرمایه میها و هزینههای عملیاتی، مالیاتارزش افزوده اقتصادی به عنوان تفاوت بین فروش خالص و مجموع هزینه

 [.20] شودموزون در کل سرمایه )سرمایه گذاری شده( محاسبه میهای سرمایه از طریق ضرب  هزینه متوسط سرمایه هزینه

های خالص و یا بالعکس دارایی   بازدهیابد که متوسط هزینه سرمایه موزون، کمتر از در عمل، ارزش افزوده اقتصادی زمانی افزایش می

های بزرگ در حال پذیرش آن شرکت ایو بطور فزاینده. در حال حاضر روش ارزش افزوده اقتصادی به نحو مطلوبی استقرار یافته است باشد

کند فراهم می شکل . به عبارتی تغییر در ارزش افزوده اقتصادی معیاری بدینای برای برنامه ریزی تجاری و پایش عملکرد هستندبه عنوان پایه

 لیباشد وصادی اندازه جایگزین برای سرمایه فکری می. بدیهی است ارزش افزوده اقتکه آیا سرمایه فکری سازمان اثر بخش بوده و یا خیر

 . کنداطالعات دقیقی از میزان تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد شرکت فراهم نمی

روش ضریب ارزش افزوده سرمایه فکری، توسط پالیك تدوین شد و ابزار تحلیلی برای  :ضریب ارزش افزوده سرمایه فکري 5-1-2

گیری و توسعه ارزش افزوده . مدل ضریب ارزش افزوده سرمایه فکری مبتنی بر این فرض است که اندازهاستگیری عملکرد شرکت اندازه

شرکت به شکل تصادفی به اجرا درآمد و بر  250. این روش به صورت عملی در بین شرکت ممکن است بر ارزش بازار شرکت تاثیر بگذارد

رایی ایجاد ارزش توسط منابع )که همان ضریب ارزش افزوده سرمایه فکری است( و ارزش اساس نتایج حاصل شده، ارتباطی نزدیك بین کا

. دهدگیری و مورد پایش قرار میها را اندازه. ضریب ارزش افزوده سرمایه فکری کارایی ایجاد ارزش در شرکتها اثبات گردیدبازار شرکت

. روش ضریب نمایدافزوده سرمایه فکری، کارایی سرمایه فکری شرکت را توصیف می کارایی سرمایه انسانی به عنوان زیر مجموعه ضریب ارزش

فیزیکی و منابع  ایارزش افزوده سرمایه فکری بر اساس این اصل است که ایجاد ارزش برخواسته از دو عامل اولیه با عنوان منابع سرمایه

کند در ق ایجاد ارزش مربوط به تمامی منابع به کار گرفته شده را محاسبه میدر حقیقت این ضریب کارایی مطل. باشدفکری می ایسرمایه

 [.21] کندحالی که کارایی سرمایه فکری، ارزش ایجاد شده توسط سرمایه فکری بکار گرفته شده را منعکس می

شروع  VAکت در خلق ارزش افزوده . در ابتدا الگو با محاسبه توانایی شرالگوی ضریب ارزش افزوده فکری مبتنی بر چند مرحله است

 شود:میهای شرکت است که در معادله زیر نشان داده ها و ورودیتفاوت بین ارزش خروجی VA. شودمی

  
 

 

 

دهد و شامل تمامی عایدات ناشی از فروش کاالها و خدمات در بازار را نشان میو درآمدها ،هایخروجی کل (OUTها )خروجی

( نیز تمام مخارجی که در کسب درآمدها به وجود آمده است را به استثنای INها ). ورودیمحصوالت و خدمات فروش رفته در بازار است

شود؛ به این در این الگو، نیروی انسانی به عنوان منبع کلیدی تلقی می . توجه به این نکته مهم است کهشودهزینه نیروی انسانی شامل می

VA = OUT – IN 

فروش از حاصل درآمد کل - رفته فروش خدمات و کاالهاهای هزینه –استهالك  VA = 
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. به عبارت دیگر، شرکت در دانش و مهارت شود و نه یك عامل هزینهگذاری محسوب میصورت که پرداخت دستمزد به عنوان یك سرمایه

قیقت شرکت یا سازمان با پرداخت به نیروی انسانی خود در میزان . در حکندگذاری میشود، سرمایهگذاری میکارکنان که از طریق بازار ارزش

 نیروی نقش پالیك الگوی در کلیدی جنبه یك . بنابراین،(2004) پالیك، کندگذاری میتالش، خالقیت، وفاداری و شایستگی آنان سرمایه

 .گیردنمی جای ورودی در که است ارزش کنندهخلق موجود یك مثابه به کاری

HC = VAHU = VA / HC هزینه نیروی انسانی   
 

 یعنی انسانی نیروی هزینه شد، عنوان که طورهمان. است شده گرفته کاربه انسانی سرمایه و افزوده ارزش بین رابطه دومین مرحله،

دهد که به ازای هر واحد پول نشان می  VAHU. است انسانی نیروی سرمایه با برابر و شودمی پرداخت کارکنان به که دستمزدی و حقوق

( در ایجاد ارزش SC. اطالعات بعدی مورد نیاز، سهم سرمایه ساختاری )شوددستمزد پرداختی به کارکنان، چه میزان ارزش افزوده ایجاد می

نی هنگامی سهم سرمایه . یع. مطابق نظر ادوینسون، سرمایه ساختاری برابر با ارزش افزوده منهای سرمایه انسانی استدر یك دوره است

. شودمی SCدر خلق ارزش، موجب افزایش سهم  HC. سهم کمتر یابد که سرمایه انسانی کاهش یابدساختاری از ارزش افزوده افزایش می

مانند صنایع های صنایع سنتی هشده است که در بخش در این تحقیقات نشان داده. این مطلب در تحقیقات تجربی نیز به اثبات رسیده است

. در مقابل در صنایع دارویی و امنیتی، محققان است SCو همراه با بخش کوچکی از  HCاندکی بزرگتر از  VA، سنگین و صنایع معدن

ق کرد و سهم اصلی متعلدرصد کل ارزش را ایجاد می 40تا  25تنها  HCها . در این حوزهمتوجه شدند که اوضاع کامالً متفاوتی حکم فرماست

 [.22] شودمحقق نمی SCاست،  HCگذاری در کمتر از سرمایه VA که موارد برخی در. است  SCبه 

ای ، به گونهSCو  HCشده است که با توجه به واقعیت نسبت معکوس کار گرفتهو سرمایه ساختاری به VA بین رابطه مرحله سوم،

( محاسبه شود، یك نتیجه غیرمنطقی VA/HCاسبه کارایی سرمایه انسانی )همانند روش مح SCمتفاوت محاسبه خواهد شد؛ چرا که اگر 

. به این معنی که رشد کارایی سرمایه ساختاری به معنی افت کارایی سرمایه انسانی خواهد بود که غیر ممکن است؛ چرا دست خواهیم آوردبه

 . زایش کارایی کل سرمایه فکری شودبا هم منجر به اف SCو  HCکه منطقی است که کارایی هر دو سرمایه یعنی 

SC = VA – HC 

SCVA = SC / VA 
 

 . دهدرا در خلق ارزش جدید نشان می SCسهم  SCVAضریب 

ICE =VAHU +SCVA 
 

. امروزه نقش آیددست می( از طریق جمع کارایی سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری بهICEدر مرحله بعدی، کارایی سرمایه فکری )

  VA. وری برای کار یدی و کارگران یدی استمحور، به مثابه نقش بهرهمحور و کارگران دانشبرای کار دانش ICEایی سرمایه فکری یا کار

. هدف هر تجارتی نیز واضح است؛ ایجاد ارزش افزوده بیشتر تا حد امکان از شده استاز طریق سرمایه فیزیکی و مالی و سرمایه فکری ایجاد 

وکار یعنی ارزش افزوده، به منابع آن یعنی . بنابراین، ثمره کسبمیزان معینی سرمایه فیزیکی و مالی و فکری که در اختیار ما قرار دارد طریق

س . پشده هر منبع وابسته استشده، سرمایه ساختاری و سرمایه انسانی به منظور کسب کارایی خلق ارزش ایجادکار گرفتهسرمایه فیزیکی به

به منظور کسب نگرشی جامع به کارایی منابع خلق ارزش، الزم است که سرمایه فیزیکی و مالی نیز به حساب آیند؛ چرا که موقعیت تاثیرگذار 

. در حقیقت، سرمایه فکری قادر به خلق ارزش، منابع تحت مالکیت خود نیست و بدین این منابع در اقتصاد جدید نباید نادیده گرفته شود

 . شده نیاز استکار گرفتهبه اطالعات کارایی سرمایه فیزیکی به ترتیب

 . شده استکار گرفتهپس مرحله بعدی، رابطه ارزش افزوده و سرمایه فیزیکی به

 VACA = VA / CA = (CA)    های مشهود شرکتکل دارایی
 

VACA  زمانی که وجود آمده استده، چه میزان ارزش جدید بهشکار گرفتهدهد که به ازای هر واحد سرمایه فیزیکی بهمی نشان .

. رودبه عنوان شاخص توانایی شرکت در جهت مهار بهتر سرمایه فیزیکی به شمار می VACAشوند، ها با هم مقایسه میگروهی از شرکت

ها . از طریق آنشوندای مشتق میهای عینی و دقیقی هستند که از اطالعات ترازنامهشاخص SCVAو  VACA ،VAHUهای شاخص

 . شده را تجسم کندکار گرفتهمدیریت قادر خواهد بود که کارایی خلق ارزش منابع کلیدی یعنی سرمایه فکری و سرمایه به
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 VAHU + SCVA + VACA = (VAIC)   ضریب ارزش افزوده فکری

 

 شوند:رحله نهایی به منظور سنجش کارایی کلی خلق ارزش، سه شاخص فوق با یکدیگر جمع میدر م

 ارزش نامشهود محاسبه شده 5-1-3
مدل ارزش نامشهود محاسبه شده، بر پایه این فرض بنا شده است که درآمد مازاد شرکت، برای نمونه درآمد مازاد بر متوسط درآمد 

های فیزیکی، درآمد شرکت حداکثر به متوسط درآمد آن صنعت . به بیان دیگر، با بکارگیری داراییشودمیصنعت، از سرمایه فکری آن ناشی 

های مورد نیاز در این روش از . دادهیابدشود و تنها با به کارگیری است سرمایه فکری است که شرکت به درآمد مازاد دست مینزدیك می

  توان به شش مرحله زیر تقسیم بندی شود:اجرای این روش را می .شودصورت وضعیت مالی شرکت تهیه می

  (aدرآمد متوسط قبل از کسر مالیات شرکت مربوط به سه سال قبل را محاسبه کنید) :1مرحله 

 (bهای فیزیکی پایان سال شرکت در سه سال گذشته را محاسبه کنید)متوسط دارایی :2مرحله 

  (c=a/bهای فیزیکی تقسیم نموده و از این طریق نرخ بازگشت دارایی فیزیکی را بدست آورید)درآمد را بر ارزش دارایی :3مرحله 

متوسط نرخ بازگشت به دارایی فیزیکی را برای صنعت در سه سال گذشته محاسبه کنید و در صورتی مراحل را ادامه دهید  :4مرحله 

 . ( را حساب کنیدeالیات بر درآمد در سه سال گذشته ). سپس نسبت متوسط مکه از متوسط نرخ بازگشت شرکت کمتر است

 . ( محاسبه کنیدf=[a-d*b]*[1-e]( را با رابطه )fمازاد بازگشت ) :5مرحله 

 . (1997) استوارت، ( را بر یك درصد مناسب، برای نمونه هزینه سرمایه شرکت تقسیم کنیدfمازاد بازگشت ) :6مرحله 

 

 درآمد سرمایه دانش5-1-4

در این [. 23های دفتری است]د حاصل از داراییمد سرمایه دانش، توسط لیو تدوین شد و در حقیقت همان درآمد مازاد بر درآمدرآ

های سنتی با فرض یك نرخ بازگشت )برای . سپس درآمد ناشی از داراییروش ابتدا باید درآمد شرکت را برای سه سال آینده پیش بینی کرد

های سنتی در دفاتر حسابداری ضرب شود، و این درصد در مقدار ارزش داراییهای فیزیکی( پیش بینی میارایینمونه هفت درصد روی د

شود که درآمد سرمایه دانش نام حاصل می ایهای سنتی، باقی مانده. با کسر نمودن درآمد پیش بینی شده از درآمد حاصل از داراییشودمی

های دانش فرض کرد )به عنوان های دانش، ابتدا باید نرخ بازگشت را بر روی داراییمد حاصل به سطوح داراییبه منظور تبدیل مقدار درآ ،دارد

درصد فرض کرد(، و سپس درآمد سرمایه دانش پیش بینی شده را بر این درصد تقسیم  5/10نمونه مجله سی اف او نرخ مزبور را برابر  10

 [.20] بینی شود ای دانش محور مطلق پیشهکرد، تا دارایی

 

 هاي سرمایه گذاري بازارروش 5-2

ها، بر اساس محاسبه تفاوت بین سرمایه گذاری بازار شرکت و سرمایه سهامداران آن و در نظر گرفتن مابه التفاوت به عنوان این روش

وراق بهادار، ارزش بازار شرکت برابر ده میلیارد بنابراین اگر بر مبنای قیمت جاری سهام در بازار ا. های ناملموس یا سرمایه فکری استدارایی

اهد ریال باشد اما مجموع سرمایه شرکاء برابر یك میلیارد ریال باشد، در این صورت ارزش ریالی سرمایه فکری شرکت برابر نه میلیارد ریال خو

 . بود

 گذاری بازار:سرمایههای نقاط ضعف و قوت روش

 دارند که باوجود کامل نبودن، قابلیت حسابرسی دارند ها روی ارقام مالی تأکیداین روش . 

 کنند که یك ارزشیابی واقعی از سازمان ارائه دهندها تالش میاین روش . 

 های فعال در یك صنعت مشابه، مورد استفاده قرار گیرند، توانند برای مقایسه ساده بین شرکتها این است که میمزیت اصلی آن

  . یار اندکی در اختیار تحلیلگران مالی قرار خواهند دادولی جزئیات بس

 باشد:گذاری بازار شامل الگوهای زیر میسرمایههای روش

 ) نامحسوس(برگه متوازن غير قابل رویت 5-2-1
. د معرفی گردیدهای نامشهود، توسط سویبای در سوئهای پیشتاز در حوزه داراییبرگه متوازن غیر قابل رویت به عنوان یکی از روش

های حسابدای سنتی برای تدارك اطالعات مناسب برای ارزشگذاری دانش فنی واکنش نشان داد سویبای درآن زمان نسبت به ناتوانی سیستم

نوان . هدف کتابی که تحت همین عو چهارچوبی را برای گزارشگری داراییهای نامشهود تدوین کرد که برگه متوازن غیر قابل رویت نام داشت

شاخص  35. به چاپ رسید، نمایش روشی عملی برای گزارشگری  نیروی انسانی بود که مهمترین منبع و نخستین مولد درآمد دانش فنی است
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 شنهادغیرمالی به منظور کامل کردن گزارش مالی با اطالعات مرتبط به کارکنان از قبیل پایداری، دانش، توانایی اثربخشی، توان ایجاد درآمد پی

. در برگه متوازن غیر قابل رویت، تفاوت بین ارزش بازار سهام شرکت و ارزش دفتری خالص آن به وسیله سه طبقه به هم وابسته از گردید

ها که برای اولین بار در . این سه طبقه از سرمایهشودها با عنوان سرمایه انسانی، سرمایه سازمانی و سرمایه مشتری توضیح داده میسرمایه

 [.20] کتاب مزبور به چاپ رسید به صورت استانداردی غیر رسمی در آینده تبدیل گردید

 

 نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري 5-2-3

. این ارزش از طریق های نامشهود و سرمایه فکری استگیری داراییهای عمومی شناخته شده برای اندازهارزش بازار به دفتری، از روش

گیری و نیز تفسیر . این روش به رغم سادگی دارای برخی مشکالت در اندازهشودار و ارزش دفتری شرکت محاسبه میاختالف بین ارزش باز

. . ارزش دفتری بستگی به استاندارد ملی و یا بین المللی دارد که ممکن است در عمل ارزش دفتری را دستخوش تغییر نمایندباشدنتایج می

 . سازدبازار همواره در حال تغییر است که نتایج حاصل را صرفاً برای زمانی کوتاه معتبر می از طرف دیگر ارزش سهام در

های نامشهود همواره در حال تغییر است؟ آیا یك معامله و یا تغییر بازار اما سوال اساسی اینجاست که آیا این بدان معناست که دارایی

های غیر قابل اعتماد از دارایی ایهای نامشهود شرکت گردد؟ ارزش بازار به دفتری اندازهدارایی تواند به آسانی باعث ظهور و یا ناپدید شدنمی

. برای نمونه در هنگامی که قصد داریم توان در مواردی از این نسبت به شکل درست استفاده کرد. با این حال میکندنامشهود حاصل می

 [.24ر صنعت بسنجیم]یر رقبا دهای فکری شرکت را در مقایسه با سادارایی

 

 ارزش بازار تخصيص یافته سرمایه گذار 5-2-3

روش ارزش بازار تخصیص یافته سرمایه گذار، ارزش واقعی شرکت را دریافت داشته تا آن را به عنوان ارزش بازار سهام در نظر گرفته و 

 . مزیت رقابتی پایدار( تقسیم بندی نماید + رمایه فکریفرسایش س  آن را به سرمایه فیزیکی و سرمایه فکری)سرمایه فکری حقیقی +

 

 کيوي توبين 5-2-4
. این نسبت، ارتباط بین ارزش بازار و ارزش جایگزینی شرکت روش کیوی توبین، توسط جیمز توبین برنده نوبل اقتصاد ارائه شده است

کند، اما ورت نظری در بلند مدت این نسبت به سمت واحد میل می. به صکندگیری میهای آن شرکت( را اندازه)هزینه جایگزینی دارایی

های نرم . برای نمونه، شرکتتواند به طور معناداری با عدد یك متفاوت باشددهد که در همین زمان این نسبت میشواهد تجربی نشان می

های با سرمایه فیزیکی ا باالتر دارند در حالی که شرکتجویند، نسبتی در حدود هفت یافزاری که به میزان زیادی از سرمایه فکری بهره می

 . زیاد نسبتی در حدود یك دارند

باشد با این تفاوت که کیوی توبین در هنگام محاسبه، هزینه نسبت کیوی توبین در اصل بسیار شبیه به نسبت بازار به ارزش دفتری می

رود که گیرد و نسبت به دست آمده به این شکل بکار میییهای فیزیکی به کار میهای فیزیکی را به جای ارزش دفتری داراجایگزینی دارایی

تر از چنانچه نسبت کیوی شرکت، بزرگتر از مقدار واحد و نیز بزرگتر از مقدار کیوی رقابتی باشد، شرکت مزبور توانایی کسب سود بیش

 [.24های مشابه را داراست]شرکت
 

 هاي سرمایه فکري مستقيمروش 5-3

، یك بار که این کنندها پیش بینی میهای فکری را به وسیله شناسایی اجزای مختلف این قبیل داراییها، مقدار پولی دارایین روشای

توانند با یکدیگر ترکیب شده تا  ارزش نهایی سرمایه فکری سازمان توانند بطور مستقیم مورد ارزیابی قرار گرفته یا میاجزا شناسایی شدند، می

های بازار . به عنوان نمونه از اجزای داراییهای دانش متمرکز هستندها بر شناسایی اجزاء دارایی. همانطور که اشاره شد این روشاصل شودح

دانش  توان بههای فن آوری میتوان به حق امتیازات ثبت شده، از اجزای داراییهای ناملموس میتوان به وفاداری مشتری، از اجزای داراییمی

 . های اطالعاتی اشاره کردتوان به سیستمهای ساختاری میتوان به آموزش و از اجزای داراییهای انسانی میفنی و از اجزای دارایی

دهند و به آسانی در هر سطحی از ها جزئیات بیشتری را در اختیار تحلیلگران قرار میاین روشهای بارز این روش این است که ویژگی

ها و روشهای شوند و نسبت به روشهای نرخ بازده داراییگیری میای از پایین به باال اندازهها، منابع سرمایه. در این روشاندن قابل استفادهسازما

 . گیری شرایط مالی ندارند. نیازی به اندازهکنندگیری میگذاری، سریعتر و دقیقتر منابع را اندازهبازار سرمایه

های غیرانتفاعی، واحدهای تجاری، بنگاههای دولتی و برای اهداف زیست محیطی و اجتماعی بسیار مفید ها، برای سازمانروش این

های سرمایه فکری . روشها را به نتایج مالی ارتباط دادتوان نتایج حاصل از آنها این است که به آسانی نمی. عیب اصلی این روشهستند

 باشد:های زیر میلگومستقیم شامل ا
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 :وريآروش کارگزار فن5-3-1
سازد تا ارزش پولی ها را قادر میآید چرا که شرکتگیری سرمایه فکری به شمار میاین نگرش نوعی پیشرفت در امر سنجش و اندازه

 [.20]سرمایه فکری شان را محاسبه نمایند 

ای که یك سازمان های  بازار، مزایای بالقوه. داراییداندهای  زیر بنا میجزء داراییسرمایه فکری را ترکیبی از چهار  (1996)7بروکینگ

های تخصصی ها و توانایی، به تخصصهای  مبتنی بر انسان. دارایینمایدکند را متعادل میهای  غیرملموس مرتبط با بازار کسب میاز دارایی

های  . داراییباشدگردند مرتبط میهای مدیریتی که در شکل کارکنان سازمان ارائه میرهبری و مهارت ،، ظرفیت خالقیت و حل مسالهموجود

های  زیر بنایی آن نظیر دانش فنی،حقوق تکثیر،حقوق طراحی و های قانونی الزم جهت حفظ شرکت و داراییمالکیت معنوی به مکانیزم

هایی است ها و فرآیندها، متولوژیهای  زیر بنایی شامل آن دسته از تکنولوژی. در نهایت، داراییدباشهای تجاری و خدماتی مربوط مینشان

های مدیریت نیروهای های ارزیابی ریسك، روشسازد تا به وظایف خود عمل کند و دربردارنده فرهنگ شرکت، روشکه سازمان را قادر می

 . باشدهای ارتباطی میازار و یا مشتریان و سیستمفروش، ساختار مالی، پایگاه اطالعاتی ب

های زیرساختی، های انسان محور، داراییمدل کارگزار فناوری تدوین شده توسط بروکینگ، دانش سازمانی را به چهار طبقه، دارایی

. هر بخش از کندآیند ارزیابی مشخص میکند و ارزش سرمایه فکری سازمان را طی فرهای بازار تقسیم بندی میهای فکری و داراییدارایی

 20. بخش اول پرسشنامه مشتمل بر شودهای ممیزی مخصوص درباره متغیرهای مرتبط با طبقه دارایی بررسی میمدل به وسیله پرسشنامه

ار طبقه نامبرده از بط با چهسئوال است که مرت 178سئوال است که بر نیاز به تقویت سرمایه فکری تاکید دارد و در ادامه پرسشنامه شامل 

 )سرمایه ساختاری یا ساختار داخلی( را به سرمایه زیرساختی ها، این مدل بخش دوم. در مقایسه با سایر چهارچوبباشدسرمایه فکری می

. قابل کندز تجاری( تفکیك میهای فکری )دارایی معنوی، ابداعات ثبت شده، عالمات تجاری و رموها( و داراییآوریها و فنها، روش)فرآیند

نده اسکاندیا وجود هدایت کنهای سرمایه فکری های زیادی بین سئواالت ممیزی سرمایه فکری کارگزار فناوری و اندازهتوجه است که شباهت

 [.24دارد]

 

 موزون -امتيازات ثبت شده تقدیر 5-3-2
گیری عملی سرمایه فکری هایی برای اندازهبت شده به عنوان  جایگزینبونتیس و شرکت شیمیایی داو پیشرو استفاده از حق امتیازات ث

. در این روش سرمایه فکری و عملکرد وابسته به آن شود. در این روش عامل فن آوری به وسیله حق امتیازات شرکت، محاسبه میباشندمی

ت شده، هزینه حق امتیازات ثبت شده تقسیم بر اد حق امتیازات ثبها نظیر تعدشاخصاز  ایهای تحقیقاتی بر مجموعهبه وسیله تاثیر تالش

ولی فروش پبرگشت حاصل از فروش، هزینه تحقیق و توسعه به ازای هر واحد پولی فروش و هزینه چرخه عمر پروژه به ازای هر واحد 

های فکری اجرا نمود که شامل موارد یریت  داراییبرای مد ایهای فکری شرکت داو، یك فرآیند شش مرحله. بخش داراییشودگیری میاندازه

  :زیر است

  ( تعریف نقش دانش در کسب و کار1حله مر

 های دانشارزیابی راهبردهای رقابتی و دارایی (2مرحله 

 های دانش شرکتبندی سبد داراییطبقه( 3مرحله 

 ها کردنر ها به منظور نگهداری، توسعه، فروش یاارزیابی این دارایی( 4مرحله 

  معنادار مشاهده شده است، و ایها فاصلهگذاری در زمینه هایی که در آنسرمایه( 5مرحله 

  [.4بد دانش جدید و تکرار موارد فوق]یکپارچه کردن س( 6مرحله 

 

 یابی منابع انسانیحسابداري و هزینه 5-3-3
نماید که سود شرکت را کاهش محاسبه می فی منابع انسانی راهای مرتبط با اثرات مخاین روش که توسط جوهانسون تدوین شد، هزینه

گیری های حقوق سرمایه گذاری شده، اندازههای انسانی تقسیم بر هزینهسرمایه فکری به وسیله محاسبه میزان مشارکت دارایی. دهدمی

  :کنندصورت زیر بیان می بههای حسابداری و هزینه یابی منابع انسانی را . گروجر و جوهانسون کاربردشودمی

  ،ه عنوان ابزار سیاسی، برای نشان دادن سوء تدبیر منابع انسانی و سپس بحث برای سرمایه گذاری بیشتر و یا مدیریت بهترب -

ن توانائی اینوان ابزار آموزش برای تجزیه و تحلیل، ساختاردهی و بنابراین فهم بهتر، حل مشکالت کارکنان از منظر کاربردی و بنابرع -

 ها، بهتر برای تعادل ارزشهای کاربردی در مقابل سایر ارزش

                                                           
7 Brooking 
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 [.25]تر هستند به عنوان حامی تصمیم سازی برای اطمینان از اینکه از نقطه نظر مدیریت تصمیمات روی منابع انسانی منطقی -

 

 گذاري جامعروش ارزش 5-3-4
گیری ارزش شرکت، سرمایه فکری و مقادیر پولی را به منظور رتباط بین اندازهگذاری جامع توسط مك فرسون تدوین شد و اروش ارزش

 دهد: این روش سه دسته ارزش زیر را مورد استفاده قرار می. دهدارزش گذاری جامع کسب و کار مورد استفاده قرار می

  ارزش اصلی  که نمایش دهنده اثربخشی داخلی شرکت است، :دسته اول

  شود، وگیری میرعی که توسط اثربخشی توزیع شرکت اندازهارزش ف :دسته دوم

 . باشدها در محیط رقابتی میارزش ابزاری  که نشان دهنده فشار :دسته سوم

های نقدی کند که حاصل مجموع سرمایه فکری و جریانروش ارزشگذاری جامع، سعی در تهیه کردن ارزش جامع کسب و کار می

 . رتی، در این روش ارزش افزوده مرکب، حاصل ترکیب ارزش افزوده پولی با ارزش افزوده ناملموس است. به عباباشدشرکت می

 

 حسابداري براي آینده 5-3-5

ها برحسب ارزش ای است که در آن داراییهای حسابداری موشکافانهروش حسابداری برای آینده، توسط ناش تدوین شد و یکی از مدل

. در باشدهای نامشهود نمیهای مشهود از دارایی. در این روش نیازی به تفکیك داراییشوندورد انتظار تعریف میهای نقدی مفعلی جریان

. حقیقت روش حسابداری برای آینده همانند روش ایجاد ارزش جامع، سیستمی برنامه ریزی شده برای جریانهای نقدی کاهش یافته است

. هزینه بازاری سرمایه باشدهای نقدی مورد انتظار آتی در هزینه بازاری سرمایه میده، ارزش فعلی تمام  جریاناساساً مقدار حسابداری برای آین

. اختالف ما بین ارزش حسابداری برای آینده در پایان و نرخ بازدهی است که سهامداران پیش از خرید سهام شرکت انتظار دارند به آن برسند

های سنتی . ناش در این روش سرفصلباشد)افزایش در هزینه سرمایه( در حقیقت همان ارزش افزوده دوره می ابتدای دوره برنامه ریزی

  ها را البته با معانی جدید به صورت زیر بکار برد:ها و تساوی آنها، بدهیدارایی

  ، شودکت تعریف میبه صورت ارزش فعلی تمام جریانهای نقدی مورد انتظار آتی ورودی به شر :هادارایی -

 شود، به صورت ارزش فعلی تمام جریانهای نقدی مورد انتظار آتی خروجی از شرکت تعریف می :هابدهی -

ارزش گذاری  . فرآیند و نتیجه خالص تعیین تساوی سهامدار برای کل شرکت،ها منهای بدهی هابرابر است با دارایی :تساوی سهامدار -

 [.20شود]شرکت نامیده می

 

 اعالميه منابع انسانی  5-3-6  
. حساب سود یابی منابع انسانی بطور گسترده در فنالند شکل گرفتنبه کاربردی از حسابداری و هزینهاعالمیه منابع انسانی به عنوان ج

های فرسودگی تقسیم هزینههای توسعه، و های بازسازی، هزینههای مرتبط منابع انسانی را به سه طبقه هزینهو ضرر منابع انسانی، هزینه

 . انداعالمیه منابع انسانی را تهیه نموده 1999شرکت فنالندی در سال  150. کندمی

 

 جستجوگر ارزش 5-3-7
های جستجوگر ارزش، روش حسابداری است که توسط موسسه کی پی ام جی برای محاسبه و تخصیص ارزش پنج دسته از دارایی

های اجتماعی، فن آوری و دانش ها و ارزشها و دانش ضمنی، هنجارها و هدایا، مهارتپنج دسته عبارت از دارایی . ایننامشهود پیشنهاد گردید

های نامشهود با نگریستن به مواردی از قبیل ارزش این روش بینشی نسبت به توان آتی دارایی. آشکار، فرآیندهای اصلی و مدیریتی است

. اهداف این روش بر اساس اظهار کندهای جدید، قدرت تحمل و قدرتمندی فراهم میذیری، توان پذیرش فرصتافزوده برای مشتریان، رقابت پ

  :نظر موسسه کی پی ام جی عبارت است از موارد زیر

راهبردی  های نامشهود است که دارای اهمیتهای رقابتی یا داراییگیری ارزش مزیتها در برای فهمیدن و اندازهکمك به سازمان -1 

 هستند.

  های ناملموس با مالحظه توان آینده، وهای نسبی داراییها و ضعفارزیابی قدرت -2 

 . های رقابتیتخصیص جریان درآمد سازمان در سراسر مزیت  -3 

 

 

 

http://www.joas.ir/


 143 -157، ص 1396، پاییز 7پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، شماره 
ISSN: 2538-3663 

http://www.Joas.ir 

 

 گذاري دارایی فکريارزش 5-3-8
اساساً این روش دورنمای . .فکری تدوین شده است گذاری دارایی فکری، روشی است که توسط سالیوان برای قیمت گذاری داراییارزش

. این روش مبتنی بر هود استهای نامشکند که برخواسته از جنبه تجاری داراییمناسبی برای درآمدهای پیش بینی شده آتی فراهم می

گیرد و تمام محصول را در دوره زمانی می های ورودی شرکت یا. محاسبات جریان نقدی، جریانهایی از جریان نقدی در آینده استبینیپیش

ی . نمودارهای جریان نقدی، وضعیت سالمت مالی کسب و کار را در دوره زمانکندهای نقدی را در همان دوره زمانی از آن کم میپرداخت

. این شودبه دارایی خاص بنا می های نقدی مورد انتظار آتی مربوطگذاری دارایی فکری، بر مبنای جریان. روش ارزشدهدمشخص نمایش می

 [.20]نمایدها مرتبط میرا به داراییهای آتی ها و هزینهمدل، درآمد
 

 هاي نامشهودگيري داراییروش مالی اندازه5-3-9
ر مجموع های نامشهود شرکت با کسهای نامشهود، که توسط رود و و للیارت تدوین شد، ارزش داراییگیری داراییدر روش مالی اندازه

 [.26]شود های مالی و فیزیکی شرکت از مجموع ارزش آن حاصل میهای استنتاجی داراییارزش
 

 هاي کارت امتيازيروش 5-4

های مالی و غیر مالی، کند اهداف بلند مدت وکوتاه مدت، اندازه( سعی می1992این روش تدوین شده توسط کاپالن و نورتون )

. بطور کلی چهار منظر مشتری، مالی، فرآیندهای داخلی های داخلی و خارجی سازمان را متعادل نمایدجنبههای پیشرو و پسرو و نیز شاخص

ها، ها، معیارشوند و همراه با هر منظر، اهداف، شاخصو نیز یادگیری و رشد برای ترجمه سطوح باالی راهبرد به معیارهای واقعی بکار گرفته می

های . در مقایسه با اندازههای چهارگانه باید مالحظه گردد. همچنین ارتباط ما بین هر یك از این جنبهگردندمیو مقدمات مورد نیاز فهرست 

های مالی خالص به نحوی تغییر داده است که سه اندازه کلیدی حسابداری سنتی، کارت امتیازی متوازن کانون توجه را از سوی شاخص

ها تقریباً معادل با سه بخش سرمایه فکری هستند که سرمایه انسانی )دانش و تجربه افراد(، سرمایه . اینموفقیت غیر ملموس را در برگیرند

های یاد شده . بر این اساس جنبهها و فرآیندهای سازمان( و سرمایه مشتری )ارتباطات مشتری( نام دارندساختاری )دانش نهفته در سیستم

  [.27]بی شرایط موجود مدیریت دانش و ارزیابی آن تطبیق داده شوندتوانند بطور مناسب برای ارزیامی

های های تهیه شده در کارتها شاخصهای نامشهود یا سرمایه فکری شناسایی شده و برای آنها، اجزای مختلف داراییدر این روش

های سرمایه فکری مستقیم ی کارت امتیازی شبیه به روشها. روشآیندها به نمایش در میشوند و یا این که در نمودارامتیازی گزارش می

 . گیردهای نامشهود صورت نمیهای مالی داراییها هیچ گونه تخمینی از ارزشهستند با این تفاوت که در این روش

. کنندؤسسات ارائه میای برای ایجاد تصویر جامعتری از سالمت مالی مپیشنهادهای بالقوهعبارتند از:  های روش کارت امتیازیویژگی

های غیرانتفاعی، واحدهای تجاری، بنگاههای ها، برای سازمان. این روششوندگیری میای از پایین به باال اندازه،منابع سرمایههادر این روش

ها از شاخصهای مورد استفاده در آنها این است که . یکی از معایب این روشدولتی و برای اهداف زیست محیطی و اجتماعی بسیار مفیدند

ها با یکدیگر توانند متفاوت باشند و از این لحاظ مقایسه شرکت. بدین معنی که برای هر هدف و هر سازمان مینوع شاخصهای محتوایی هستند

 . ها به نتایج مالی استعدم توانایی ربط دادن آن . عیب دیگر آنهابسیار مشکل است
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 نتيجه گيري
گیری سرمایه فکری اندازهتعاریف و شناخت عناصر و سرمایه فکری و ضرورت و اهداف  ،در این نوشتار با توجه به مفاهیم سرمایه فکری

گزارشگری گیری به جهت ضرورت اندازهمورد بررسی قرار گرفت. به منظور شناسایی سرمایه های فکری نیاز به کمی نمودن مفاهیم کیفی و 

ناملموس  سرمایه فکری سرمایه ایهای فکری ارائه و عنوان شد. رمایهگیری سالگوهای مختلف برای اندازه، مدلها و رار گرفتآن مورد توجه ق

حتی  های مدون وشاخص ئه اولی ازسویی باید به این نکته توجه داشت ار ،گیری آن سخت ودشواراستاز لحاظ کمی اندازه نامشهود بوده و و

صادق باشد واهمیت  گفته لردکلوین دراینجامی تواند بکارگیری سرمایه فکری درسازمان را برای مدیران توجیه کند این دمی توان االمکان کمی

وقتی ازآنچه صحبت می کنید بتوانید آنرا بصورت  را نشان دهد: تدوین شاخص ها ونتیجه های اندازه گیری مدیریت دانش وسرمایه فکری 

مناسبی ازآن بدست آورید امادرمقابل وقتی نتوانید منظورخود رابصورت کمی  گیری کنید می توانید درك  کمی وعددی بیان نموده واندازه

 . شناخت مناسبی ازآن حاصل نمایید واقع نمی توانید درك و  وعددی بیان کنید در

 ،باشددر راستای خلق ارزش می جیره ارزشهای اساسی زنها یکی از حلقهها و شرکتهای فکری در سازمانکز بر سرمایهتوجه و تمر

های فکری و اعتالی آن در سرمایهنماید. های فکری مدیران و ذینفعان را نسبت هدایت سازمان موفق میاندازه گیری و افشای صحیح سرمایه

 ها فراهم آورد.ها و ارگانمانهای رقابتی شرکت قرار داده و مزیت رقابتی خاص را برای سازخلق ارزش را در راستای استراتژی تواندیسازمان م
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