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افروز نجفی

چشم انداز حسابداری و مدیریت (دوره دوم)

بررسی دارایی نامشهود سرمایه فکری در تحقیقات داخلی

چکیده
در عصر حاضر با رشد اقتصاد دانش محور ،داراییهای نامشهود شرکتها ،خصوصاً سرمایه فکری آنها کلیدی برای دستتیابی
به مزیت رقابتی پایدار است .توجه به مقوله سرمایه فکری در زمینههای متعدد علم اقتصاد ،حسابداری و متدیریت استتراتکی
سریعاً رشد یافته است .در این پکوهش به بررسی مقاالت چاپ شده در زمینه سرمایه فکری پرداخته و  671مقاله منتشر شتده
در این حوزه مورد مطالعه قرار گرفت و برای تجزیه و تحلیل دادهها  601مقاله چاپ شده از سال  6936تتا  6931بته عنتوان
نمونه جامعه آماری انتخاب گردید .مقاالتی برای تجزیه و تحلیل انتخاب شدند که دارای ویکگیهتای مشتترکی ن یتر جامعته
آماری مشخص ،روشهای جمعآوری دادهها ،مدلهای آماری و رابطه بدست آمده از تأثیر متغیرها بودند .نتایج نشتان دهنتده
تأثیر مثبت و معنادار سرمایه فکری در مدارس ،دانشگاهها ،شرکتهای بورسی و شرکتهای دانش بنیان استت .ایتن تحقیت
نشان میدهد که سرمایه فکری سبب رشد مالی سازمانهای مورد بررسی شده است.
واژههای کلیدی :سرمایه فکری ،مدل معادالت ساختاری ،مزیت رقابتی ،پرسشنامه بونتیس.
مقدمه
در جوامع دانش محور کنونی اهمیت بازده سرمایههای فکری به کار گرفته شده بسیار بیشتر از بازده سرمایههای مالی به کار
گرفته شده است؛ این بدان معنا است که در مقایسه با سرمایه های فکری ،نقش و اهمیت سرمایههای مالی در تعیین قابلیت
سودآوری پایدار کاهش چشمگیری یافته است (انواری رستمی و سراجی .)6911 ،امروزه یکی از دغدغه های اساسی مدیران
درك اف آینده شرکت و فرایند ایجاد ارزش است و به این دلیل در تالش برای استفاده از اطالعات داراییهای نامشهود در
فعالیتهای تصمیمگیری میباشند .درواقع ،تکامل حسابداری برای ارزشیابی و گزارش سرمایه فکری یا داراییهای نامشهود
ی ضرورت تلقی میشود زیرا منابع نامشهودی مانند تحقی و توسعه ،ارتباطات ،مهارتها و ظرفیت نوآوری موجب خل
ارزش شده و پایه اساسی مزیت رقابتی شرکتها و عملکرد تجاری برتر آنها میباشند تا جاییکه ادوینسون مغز نامرئی را
جایگزین استعاره معروف آدام اسمیت از بازار یعنی دست نامرئی کرده است (همتی و همکاران .)6930 ،امروزه افزایش اهمیت
سرمایه فکری توان از کاربرد گسترده واژههایی همچون داراییهای معنوی ،سرمایههای علمی ،سازمانهای علمی ،سازمان-
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های آموزشی ،عصر اطالعات مدیریت فکری و معنوی ،الیههای اطالعاتی و غیره تشخیص داده ،این اصطالحات و واژههای
دیگر از این دست جزئی از فرهنگ جدیدی هستند که در اداره امور سازمانها شکل گرفته و ارزش های جدید اقتصادی را
تشریح مینماید این عوامل بیانگر پارادایمی هستند که در آن سود و بازده بیشتر به دانش ت ت افراد و دانش سازمان
وابسته میباشد .امروزه اتکا به مواد خام و داراییهای مادی و فیزیکی و سرمایههای ثابت و حتی دانش مدیریت به تنهایی
پاسخگوی سرمایهگذاریها و سودآوری های شرکتهای جدید و موف نمیباشد .در این نوشته سعی بر آن است تا مدلها و
رویکردهای موجود در ادبیات سرمایه فکری گردآوری شود و در بخشهای بعد به مرور مدلهای اندازهگیری آن پرداخت
خواهد شد (میرکمالی و ظهورپرونده.)6917 ،
اندیشمندان و صاحبن ران برای توصیف عصرکنونی اصطالحات گوناگونی مانند عصر فراصنعتی ،عصر اطالعات ،موج سوم یتا
جامعه دانشی را به کار بردهاند .اصطالحات و واژگان بکار رفته ،تماماً در ی چیز مشترك هستند و آن اهمیت دانش در عصتر
کنونی است؛ دراکر اندیشمند معروف مدیریت میگوید :ما در حال وارد شدن به ی جامعه دانشی هستیم که در آن منابع مهم
اقتصادی دیگر شامل سرمایه مالی ،منابع طبیعی ،نیروی کار  ...نیستند و منبع اصلی اقتصادی دانش خواهد بود .قرن  ،66قرن
دانشی محوری است .در عصری که اطالعات و دانش اهمیت چندانی پیدا کرده است سرمایه فکری به عنوان ی عامل تولید
ثروت در مقایسه با سایر داراییهای مشهود و فیزیکی ،ارجحیت بیشتری پیدا میکند (بنتیس.)6331 ،6
با وقوع انقالب تکنولوژی اطالعات جامعه اطالعاتی و شبکه ای و نیز رشد و توستعه ستریع تکنولتوژی برتتر از دهته 6330
الگویی رشد اقتصاد جهانی تغییر اساسی کرد .در نتیجهی آن دانش به عنوان مهمترین سرمایه جایگزین سرمایههتای متالی و
فیزیکی در اقتصاد جهانی امروز شد (چن .)6001 ،6با وجود این ،متاسفانه اکثر صنایع و کشورهای مختلف دنیا در حال استفاده
از روشهای سنتی حسابداری مالی میباشد که قرن ها پیش برای ی محیط کسب و کار مبتنی بر کارهتای یتدی و دارایتی
های ملموس ایجاد شده بودند (بنتیس .)6333 ،در حالی که محیط کسب و کار مبتنی بر دانش ،نیازمند رویکتردی استت کته
داراییهای جدید سازمانی مثل دانش و شایستگی های نیروی انسانی ،روابط با مشتری ،فرهنگ سازمانی ،سیستمهتا ،ستاختار
سازمانی و غیره را در بر بگیرد .در این میان ن ریه سرمایه فکری توجته روز افتزون محققتان دانشتگاهی و دستت انتدرکاران
سازمانهای را به خود جلب کرده است .از طرف دیگر یکی از قابلیتهای مهم سازمانی که میتواند به سازمانها را در خل و
تسهیم دانش کم بسیار کند و برای آنها در مقایسه با سازمانهای دیگر وضعیت سازمانی پایدار ایجاد کند سرمایه اجتمتاعی
است (نهاپیت .)6331 ،کاهن و پروساك 9مطرح کردن سرمایه اجتماعی شتامل اعتمتاد ،درك متقابتل ،رفتارهتا و ارزشهتای
مشترکی که اعضای شبکههای انسانی و گروهها را به هم پیوند میدهد و امکان هم فعالیتهای همکارانه را در ی سازمان
ایجاد میکند .ن ریه پردازان در مورد سرمایه فکری این چنین استدالل میکنند سرمایه فکری اصطالحی مبهم و پیچیده است
اما زمانی که درك شود و مورد بهرهبرداری قرار گیرد می تواند ی پایگاه منابع جدید فراهم ستازد کته از طریت آن ستازمان
بتواند رقابت کند .همچنین تحقیقات انجام گرفته توسط محققین در زمینه سرمایه فکری گویای این مطلب است کته سترمایه
فکری به عنوان مهمترین سرمایه ی شرکت تأثیر قابل مالح های بر عملکرد شرکت دارد .با توجه به اهمیتی که سرمایه در
رشد و تعالی سازمان کنونی دارد مطالعه در این زمینه و ارائه معیارهای ارزشتیابی مناستب بترای درك بهتتر ایتن سترمایه در
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سازمانها است چه خواستی برخوردار است و سازمان هایی که نتواند سرمایه را به درستی مدیریت کنند مهمترین مزیت رقابتی
خود را از دست خواهندداد (رضایی دولت آبادی و همکاران.)6911 ،
مقاالت زیادی در مورد سرمایه فکری نوشته شده است .در این مقاله بر آن شدیم تا به ی نتیجه کلی از این دارایی نامشهود
برسیم و بدانیم که آیا سرمایه فکری در ایران اجرا می شود؟ از چه مدل اندازه گیری بیشتر استفاده می شود؟ عناصتر سترمایه
فکری شامل چه عناصری است ؟
مبانی نظری
الف -مفهوم سرمایه فکری

دنیای امروز ،اقتصاد سنتی را پشتت ستر گذاشتته و وارد اقتصتاد مبتنتی بتر دانتتش شتده استت .اقتصتاد مبتنتی بتر دانتش،
اقتصادی است که در آن تولید و بهترهوری از دانتش ،نقش اصلی را در فرایند ایجاد ثروت ایفا میکند .یکتی از ویکگتیهتای
متمایز اقتصاد مبتنی بر دانش ،جریتان هنگفتت سترمایهگتذاری در سترمایه انستانی و فنتاوری اطالعتات و ارتباطات استت.
اقتصاد مبتنی بر دانش به گونه بالقوه منابع نامحدودی ارائه می کند؛ زیترا سرمایه انسانی برای ایجاد دانش نامحتتدود استتت.
داراییهای نامشهود اقالمی مانند قدرت ،خالقیت و نوآوری کارکنان ،تجربه و مهارت کارکنان ،رضایت مشتتری ،اطالعتات و
دانش موجود در سازمان است که به سرعت مکمل داراییهای فیزیکی میشود (نمازی.)6911 ،
تاکنون تالشهای بسیاری برای تعریف سترمایه فکتری انجتام شتده و نویستندگان زیاده روی پارامترهای اصلی آن به توافت
رسیدهاند .تاکنون از سرمایه فکری تعاریف متنوعی ارائه شده است .در سالهای اخیر افراد و گروههای زیتادی از رشتته هتای
گوناگون سعی کردهاند تا تعریفی استاندارد از سرمایه فکری که مورد تواف همه باشد را ارائه دهند.
رز و دیگران ،ادوینسون و مالون بیان داشته اند که بین ارزش بازاری شرکت و ارزش دفتری آن تفتاوت وجتود دارد ،کته ایتن
چیزی بیش از ی ارزش پنهان نیست ،آنها بیان داشتهاند که این ارزش پنهان میتواند به مفهوم داراییهای ناملموس شرکت
تجزیه و تحلیل شود ،و نام سرمایه فکری را بر آن اطالق کردند .ادوینسون و مالون سرمایه فکری را چنین تعریف کتردهانتد:
دانشی که میتواند به ارزش تبدیل شود .آنها برای توضیح سرمایه فکری از استعاره درخت کته زنتدگیاش وابستته بته ریشته
است ،و آن نیز در زیر خاك و پنهان است ،استفاده میکنند و میگویند که موفقیت شرکت به سرمایه فکری اش وابسته است
که آن نیز ی منبع پنهان است.
نخستین تالشهای مرتبط با مفهتوم سرمایه فکری مرهون مجتالت مچتالپ در سال  6316میالدی استت .امتا بته لحتاظ
تاریخی ابداع مفهوم سرمایه فکری به سال  6313توسط جان کنزگالبریتت نستبت داده میشتود .وی بتر ایتن بتاور بتود کته
سرمایه فکری چیزی فراتر از "تفکر بته معنای تفکر صرف" است و درجهای از اقدام فکری را نیز شتامل متیشتود (بنتتیس،
.)6331
استیوارت )6337( 1بیان میکند منابع فکری مانند دانش ،اطالعتات و تخصتص ابتزاری برای ایجاد ثروت هستند و سرمایه
فکری را به عنتوان ثتروت جدیتد ستازمان تعریتف میکند .مطاب با ن ر ادوینسون و مالون )6337( 1شکاف موجود میتان
ارزش دفتتری و ارزش بازار شرکت تحت عنوان سرمایه فکری تعریف میشود .در ادامه نمونهای از تعاریف مرتبط با سرمایه
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فکری آورده شده است .روس )6337( 1سرمایه فکری مجموع داراییهای پنهان شرکت است که در ترازنامه نشان داده
نمیشود .بنابراین هم شامل آن چیزی است که در مغز اعضای سازمان است و هم آن چیزی که پس از خروج افراد در سازمان
باقی میماند .بویسوت )6337( 7حالت ها و تمایالتی که در افراد و گروهها وجود دارد که در صورت برانگیخته شدن قابلیت
ایجاد ارزش افزوده را دارند .کاپالن و نورترون )6001( 1داراییهای نامحسوس شامل سرمایه انسانی مانند مهارتها و دانش،
سرمایه اطالعاتی مانند پایگاههای داده ،سیستمهای اطالعاتی و زیرساختهای فناوری ،سرمایه سازمانی مانند فرهنگ ،سب
رهبری و توانایی تسهیم دانش است .نگاهی مختصر به تعتاریف سترمایه فکتری نشتان میدهد که نویسندگان هنوز بر سر
ی تعاریف واحد تواف ن ر ندارند .ولی بتا وجتود تنوعی که در تعاریف سرمایه فکری وجود دارد ،تتوافقی بتر روی
رویکردهتای اقتصتاد محور و دانش محور وجود دارد ،به طوری که تعداد قابل توجهی از محققان سه جتزء اصلی سرمایه
فکری را سرمایه انسانی ،سرمایه ساختاری و سترمایه مشتتری (رابطتهای) شناسایی کردهاند (دیمیتریوس و جرجیوس،3
.)6066
ب -اجزای سرمایه فکری

بررسی ادبیات سرمایه فکری حاکی از آن استت که در بیشتتر الگوها سه عنصر سرمایه انسانی ،سترمایه ستاختاری و سترمایه
مشتری عوامل اساسی هستند.
 .1سرمایه انسانی :بسیاری از ن ریه پردازان معتقدند که سرمایه انسانی اولین و مهم ترین جزء سرمایه فکری است و تتا بته
حال طبقه بندیهای مختلفی از سرمایه فکری ارائته شده که همگی در جزئی به نام سترمایه انسانی اتفاق ن تر دارنتد .روس
( )6337معتقدند کارکنان سرمایه فکری را از طری شایستگی (مهتارت) و چتاالکی فکتریشتان (تفکر در مورد راه حل نوآورانه
مسائل) ایجاد میکنند (روس .)6337 ،طب تعریف ستازمان همکتاری و توستعه اقتصتادی سترمایه انستانی عبتارت استت از

"دانش ،مهارتها و نگرشها" .بنابراین مدلی که بترای ارزیتابی به کار میرود میبایست قابلیت ارزیابی سطوح آموزش پرسنل و
کیفیتت سیستمهای آموزشی و به کارگیری آموزشها در سطوح فعالیت های سازمانی داشته باشد (صیادیان.)27 :1390 ،
 .2سرمایه ساختاری :سرمایه ساختاری ،محیطی ایجاد میکند که دانش از طری آن خلت و آمتاده ورود بته بتازار متیشتود
(اسویبی .)6337 ،سترمایه ستاختاری ی سازمان باید نقشه و راهنمایی برای داراییهای سرمایه فکری ایجاد کند.
 .9سرمایه مشتری :یکی از ابعاد سرمایه فکری ،سرمایه مرتبط با مشتری است (چن و همکاران .)6001 ،سترمایه مشتتری را
در قالب قابلیت بازاریابی ،شدت بازار و وفاداری مشتری طبقهبنتدی میکنند .این نگرش به نقش خدمات و تأثیر آن بر روابتط
علتمی بتین رضتایت کارکنتان  ،رضایت و وفاداری مشتریان و عملکترد متالی تأکیتد دارد (چتتن .)6001 ،چنتانچتته بنگتاه
اقتصادی عالقمند به حفظ مشتریان فعلی باشد و از طرف دیگر بخواهتد مشتتریان جدیدی جذب کند بایتد بترای آنهتا ارزش
بیافریند .ایجاد ارزش برای مشتریان از طریت کیفیت خدمات و قیمتهای مبتنی بر ارزش که انت ارات مشتتریان را بترآورده
متیکننتد ،امکانپذیر است .مشتریان جریانهای نقدی عملیاتی ایجاد میکننتد و ایتن جریتانهتای نقدی فراهم کننتده ارزش
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اقتصادی برای بنگاه و منابعی بترای بترآوردن نیازهای سایر ذینفعان است .بنابراین تعجب آور نیست که بنگاهها ،منتابع قابتل
مالح های را صترف کنند تا ارزش بیشتتری بترای مشتتریان خل کننتد (مجتهدزاده.)6916 ،
پیشینه تحقیق
سرمایه فکری اولین بار در ستال  6316توستط  Fritz Machlupمطترح شتد .پتس از آن در ستال John Kennet 6313
اصطالح سرمایه فکری را به کار برد .در اوایل دهه  6310ایده عمومی ارزش ناملموس (که اغلب سرقفلی نامیده متیشتد) را
 Itamiمطرح کرد .در اواسط دهه  6310انقالب اطالعات شکل گرفت و شتکاف بتین ارزش دفتتری و ارزش بتازار بته طتور
چشمگیری برای بسیاری از شرکتها افزایش یافت .در همین حین ،کتابی پیرامون استخراج ارزش از نوآوری توسط آقای تیس
انتشار یافت .در سال  6330مدیر شرکت اسکاندیا آقای لیف ادوینسون را به عنوان (مدیر سرمایه فکری) ختود منصتوب کترد.
اولین باری است که نقش سرمایههای فکری مدیریت سرمایههای فکری با تخصیص ی پست رسمی ،در سازمان مشروعیت
مییابد .کاپالن و نورتن  6336مفهوم و رویکرد کارت امتیازی متوازن را معرفی کردند .این رویکرد مبتنی بر این فرض استت
که آنچه را که شما اندازهگیری می کنید همان چیزی است که شما بهدست میآورید همچنین کتتاب ستازمان هوشتمند نیتز
توسط آقای کوئین انتشار یافت .نانوکا در سال  6331کار بسیار با ارزششان را درباره سازمان دانش آفرین معرفی کردند اگر چه
تمرکز این کتاب بر دانش است ،با وجود این ،تمایز بین دانش و سرمایه فکری در آن بسیار ظریف عنوان شده است .اوایل دهه
 6000اولین مجله معتبر علمی با عنوان سرمایههای فکری انتشار یافت اولین استانداردهای حسابداری سرمایههتای فکتری را
دولت دانمارك منتشر کرد .چشم انداز سرمایههای فکری به همراه کمیته سرمایههتای فکتری در شترکت استکاندیا تعیتین و
تشکیل شد .اتحادیة اروپا ،اولین گزارش سرمایههای فکری خود را منتشر کرد و کتاب ثروت نامشهود را موسسة بروکینگ بته
چاپ رسانید در آن سالها گزارش سرمایههای فکری مراکز اتریش منتشر میشود وکتاب مدیریت ،اندازهگیری و گتزارشدهتی
دارائیهای نامشهود را به همراه حجم گستردهای کتب و مقاله ها ،پیرامون مدیریت سرمایههای فکری به چاپ می رسد.
در این مقاله سعی شده است تا نتایج کارهای انجام شده در تحقیقات سرمایه فکری در ایتران را جمتعآوری و بررستی کنتیم.
تعداد مقاله چاپ شده در ارتباط با موضوع دارایی نامشهود سرمایه فکری از سال  6931-6936بررسی شد .به علت محدودیت
در مقاله به تعدادی از پکوهشها اشاره میکنیم و فهرست مقاالت مورد استفاده در تحقی در قسمت منابع درج شده است .در
این مقاله تمام  601فرضیه انجام شده به همراه نتایج درج شده است.
مطالعات تحقیقات ادوینسون و سالیوان در سال ( )6331نوآوری و تشدید خدمات علمی میتواند عامل جلو برندهای برای منافع
شرکتهای علمی و اطالعاتی باشد.این قبیل شرکتها در عصر ما شرکتهایی با بکارگیری سرمایه فکری بتاالیی هستتند .در
مقابل شرکتهایی با قابلیت سرمایه فکری پایین تشدید خدمات علمی و اطالعاتی را ایجاد نمیکنند و اعتماد زیادی به ایجاد
ارزش و بها دادن به درجات باالی علمی ،ساختارها و روابط ندارند.
بونتیس در سال ( )6331تحقیقی را با عنوان سرمایههای فکری به مطالعه اکتشافی و بررسی مدل ها و سنجههای سرمایههای
فکری ،در کشور کانادا انجام داد .این تحقی نشان داد که بین اجزای سرمایههای فکری روابط متقابلی وجود دارد و هتر سته
سرمایه انسانی و ساختاری و مشتری بر روی عملکرد تجاری اثر مثبتی دارند.
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بونتیس و همکارانش در سال ( )6000در صنایع خدماتی و غیرخدماتی کشور مالزی تحقیقی را با عنتوان بررستی رابطته بتین
سرمایههای فکری و عملکرد تجاری انجام دادند که این نتایج را بههمراه داشت :میان اجزای سرمایههای فکری روابط متقابلی
وجود داشته است و این سرمایهها بر روی عملکرد تجاری دارای اثر نسبتاً متوسطی در حدود بیست تا سی درصد داشته است.
چانگ ونگ و همکاران ( )6066در پکوهشی با عنوان مطالعهای بر روی سرمایه فکتری و عملکترد شترکت در شترکت هتای
زیست فناوری ،به بررسی تأثیر سرمایه فکری در عملکرد شرکتهای زیست فناوری پرداختند .آنها نمونهای متشکل از 673
شرکت زیست فناوری در بازار ایالت متحده را طی سالهای  6001-6331مورد آزمون قرار دادند .در این پکوهش سرمایههای
انسانی توسط عوامل و فاکتورهای مختلف اندازهگیری و به این نتیجه رسید که ارتباط مثبتی بین نوآوری تکنولوژی وعملکترد
مالی وجود دارد .همچنین یافتههای این پکوهش چارچوبی منسجم برای تعیین ارتباط بتین طترح پرداختت غرامتت ،سترمایه
انسانی و عملکرد مالی شرکتهای زیست فناوری ارائه کرد.
دیپ و پال ناروال ( ،)6061رابطه سرمایه فکری و عملکرد مالی صنعت نساجی هند را مورد بررسی قرار دادند .نتتایج تحقیت
حاکی از این بود که سرمایههای فکری در بخش نساجی رابطه مثبت و معنیداری با سودآوری آنها دارد.
برزکالن و زلگاو ( ،)6061در پکوهشی تحت عنوان سرمایه فکری و ارزش شرکت ،به بررسی ارتباط بین سرمایه فکری و ارزش
و سودآوری شرکت پرداختند .آنها دریافتند که بین ارزش بازار و ارزش دفتری تفاوت وجود دارد و بخشی از این تفاوت مربوط
به نقش سرمایه فکری میباشد و همچنین بین ضریب ارزش افزوده سرمایه فکری و ارزش شرکت ارتبتاط مستتقیمی وجتود
دارد.
فیلیپ و همکاران ( ،)6061در مقاله با عنوان سرمایه فکری و عملکرد مالی به تجزیه و تحلیل دادههتای پانتل در هتتلهتای
کوچ و متوسط در طول سالهای  6007و  6061پرداختند .یافتهها مطرح میکنند که مولفههای سرمایه فکری مانند سرمایه
انسانی ،سرمایه ساختاری و سرمایه ارتباطی تاثیر مثبتی بر عملکرد مالی هتلهای مورد ن ر دارند .بعالوه نتایج نشان داده کته
سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری با برقراری و حفظ روابط بلندمدت با سهامداران کلیدی سرمایه گذاری میشوند .این یافتهها
بیان میکنند که تعامل بین مولفههای سرمایه فکری باعث ارتقای عملکرد مالی هتل میشود.
شمس و خلیلی ( ،)6930در پکوهش خود به بررسی رابطه سرمایه فکری و عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق
بهادار پرداختند .نتایج حاصل از این تحقی نشان داد که سرمایه فکری با شاخصهتای نتر بتازده حقتوق صتاحبان ستهام،
بهرهوری کارکنان و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری هر سهم ،بازده داراییها و سود هر سهم رابطه مستقیم دارد.
شمس السادات زاهدی  ،بهروز رضایی منش ،علیرضا اسالمبولچی ( ،)6936در مقالهای با عنوان طراحی الگتوی انتدازهگیتری
سرمایه فکری در سازمانهای فرهنگی دولتی ایران ،پس از مروری برادبیات سرمایه های فکتری و بته خصتو متدلهتای
اندازهگیری و ارزیابی سرمایه فکری درسازمانهای دولتی،مدل اولیه تحقی طراحی کردند .سؤال اصلی این تحقی این استت
که عوامل ومتغیّرهای تشکیل دهنده سرمایه فکری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی کدامنتد؟ براستاس آن فرضتیات تحقیت
طراحی شدند .درمدل ارائه شده سرمایهی فکری سازمانهای دولتی این تحقی  ،سرمایهی انسانی از سه مؤلفه اصلی تشتکیل
میشود .6 :ارزشها و نگرشها  .6دانش فنّی  .9قابلیتها و صالحیتها سرمایه سازمانی شامل چهار مؤلفه است .6 :فرهنتگ
 .6ساختار  .9یادگیری سازمانی  .1فرآیندها .سرمایهی اجتماعی مرتبط با ارزشهایی است که نماینده توسعه خدمات اجتماعی
سازمان به شهروندان و کارکنان است که بر پایهی اعتماد ،وفاداری و اخالقیات میباشد .این سرمایه شامل سه مؤلفته اصتلی
است.6 :خدمات اجتماعی  .6تعالی اجتماعی  .9ارتباط اجتماعی
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اسدی و القیانی ( ،)6939در پکوهشی به بررسی تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق
بهادار تهران طی سالهای  6919تا  6911پرداختند .آنها به من ور محاسبه عملکرد شرکت از چهار شاخص عملکرد شتامل،
نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری ،سودآوری ،بهرهوری و بازده حقوق صاحبان سهام استفاده نمودند .نتایج پکوهش آنها بیانگر
این بود که ضریب ارزش افزوده سرمایه فکری بر چهار شاخص عملکرد مالی شرکت ،تأثیری مثبت دارد .در بین اجزای ضریب
ارزش افزوده سرمایه فکری نیز ،ضریب کارایی سرمایه ارتباطی بیشترین تأثیر را برعملکرد مالی شرکتها نشان میدهد.
علی شیخ ابومسعودی و سید محسن عالمه ( ،)6931در پکوهش خود به بررسی تأثیر سرمایه فکری ،بانقش درمیانجی مدیریت
دانش و سرمایه فرهنگی برعملکرد سازمان از من ر مدل  BSCشرکت گاز استان اصفهان پرداختند .نتایج نشان داد که سرمایه
انسانی و ساختاری ،هر ی به طورمستقیم برعملکرد سازمان تأثیر مثبت داشته و از سوی دیگر این اجزا به طور غیرمستقیم با
نقش میانجیگری سرمایه فرهنگی و نیز اقدامات  KMبر عملکرد سازمان تأثیر مثبت دارد.
آقاجانی حاجی ( )6931در بررسی رابطه بین سرمایه فکری ونسبت ارزش بازاربه ارزش دفتری در بورس اوراق بهتادار تهتران
جامعه آماری پکوهش کلیه شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران میباشند که تعداد  16نمونه بعد از انجام غربتالگری و
احراز شرایط پکوهش به عنوان نمونه آماری تحقی انتخاب شدند .یافته های پکوهش ضمن تایید تمام فرضیات تحقی نشتان
داد هری از مولفه های سرمایه انسانی ،سرمایه ارتباطی و سرمایه ساختاری با ارزش بازار به ارزش دفتتری رابطته مستتقیم و
معنادار داشته ،بطوریکه سرمایه انسانی با ضتریب ( )07176176بیشتترین تتأثیر و سترمایه ستاختاری ( )07110616و سترمایه
ارتباطی ( )07616706در جایگاه بعدی قرار دارند.
خاکپور ( )6931در بررسی ارتباط سرمایه فکری و سرمایه اجتماعی با عملکردِ اقتصادی باشگاههای ورزشی ،نشان داد سرمایه
فکری و سرمایه اجتماعی به صورت مستقل ،مجزا و مشترك تاثیر مثبت و معناداری به ترتیب با ضریب همبستگی (،)r=0/63
( )r=0/47بر عملکرد اقتصادی پرسنل باشگاههای ورزشی دارد.
تهمینه بختیاری ،سعید صفاریان همدانی و ترانه عنایتی ( )6937به بررسی ارائه مدل ساختاری عوامل موثر بتر رشتد سترمایه
فکری در بین اعضاء هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی پرداختند .نتایج نشان داد که تمامی مولفههتای شناستایی شتده،
دارای تأثیرگذاری در رشد سرمایه فکری در بین اعضای هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی هستند.
روش تحقیق

در این بخش  671مقاله در ارتباط با سرمایه فکری در تحقیقات داخلی کار شده است  .برای جمتع آوری دادههتا در تحقیت
مورد ن ر از سال  6931-6936را مورد بررسی قرار دادیم که از این مقاالت  601مقاله برای تحقی جمع آوری شد .بسیاری
از مقاالت مرور کلی بر سرمایه فکری بود .مقاالتی مورد تحلیل قرار گرفت که دارای ویکگیهای مشتترك همچتون :جامعته
آماری مشخص ،روشهای جمع آوری دادهها ،مدلهای آماری ،رابطه بدست آمده از تأثیر متغیرها باشد.
مقاالت کار شده در این سالها در ارتباط با سرمایه فکری تقریبا برابر است .که هتر ستال  61التی  61درصتد مقتاالت را در
برمیگیرد .نمودار  6نشان دهنده درصد کارهای انجام شده در مورد سرمایه فکری میباشد.
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نمودار ( :)2درصد مقاالت کار شده در بازه زمانی 2931-2932
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درطول این سالها بیشترین استفاده از آزمون  Tبرای تحلیل دادهها بوده است و کمترین مربوط به واریانس میباشد.
نمودار ( :)2روشهای آماری انجام شده در پژوهشها
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ضریب بتا

ضریب تعیین

ضریب همبستگی

برای گردآوری دادهها در مقاالت که تحقیقات از نوع توصیفی -پیمایشی و از ن ر هدف نیز ی تحقیت کتاربردی متیباشتد
پرسشنامه یا تجزیه و تحلیل صورتهای مالی بکاررفته است .پرسشنامههای مختلفی برای این من ور استفاده میشود .در این
میان ماکزیمم ابزار گردآوری دادهها ،پرسشنامه محق ساخته میباشد .تجزیه و تحلیل صورتهای مالی در رتبته بعتدی قترار
میگیرد .در میان پرسشنامههای معروف پرسشنامه بونتیس از مطلوبیت بیشتری برخوردار است .اگر محق از پرسشتنامههتای
دیگری استفاده کرده سعی بر آن بوده است که از پرسشنامه بونتیس نیز استفاده نماید .برای سنجش پایایی پرسشنامه تحقی
از متداولترین روش ارزیابی پایایی پرسشنامه یعنی ثبات درونی یا آلفای کرونبا استفاده شده استت .ضتریب آلفتای کرونبتا
محاسبه شده برای کل پرسشنامه تحقی برابر با  %31بوده که ضریب بسیار باالی میباشد و حاکی از آن است که پایایی ابزار
پکوهشها در سطح بسیار مناسبی قرار دارد.
11
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نمودار ( :)9روشهای جمع آوری دادهها
45
40
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25
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5
0
پرسشنامه محقق
ساخته

پرسشنامه بونتیس

پرسشنامه ترکیبی با
بونتیس

تجریه و تحلیل
صورتهای مالی

سایر پرسشنامه

جامعه آماری استفاده شده ،شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بیشترین و جامعه معلمان کمتترین امتیتاز را
دارا هستند .آمار بدست آمده نشان میدهد سرمایه فکری در حیطه علم و دانش کمترین توجه را در بین محققین داشته است.
نمودار ( :)4جامعه آماری بکار رفته در پژوهش ها
40
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25
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اساتید

شرکت ها

شرکتهای
بورسی

حسابرسان

دانش بنیان

کارکنان

کارکنان و
مدیران

معلمان

در تحلیل داده ها ،بیش از  10درصد تحقیقات با کم مدلسازی معادالت ساختاری و به کم نرم افزار اس.پتی اس انجتام
شده است 90 .درصد مقاالت با استفاده از نرم افزار آموس ،تالش بر این شده است تا محق بر اساس روابط بین متغیرها مدل
مفهومی ایجاد و به تفسیر روابط بین سرمایه فکری و دیگر متغیرها بپردازد.مدل سازی معادالت ساختاری عبارتست از ارائته و
13
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بررسی مدل مفهومی با توجه به متغیرهای تحقی  .اگر بخواهیم دقی تر صحبت کنیم باید گفت؛ یکی از قویترین و مناسب-
ترین روش های تجزیه و تحلیل در تحقیقات علوم رفتاری و علوم اجتماعی تجزیه و تحلیل چند متغیره است .تجزیه و تحلیل
ساختارهای کواریانس یا مدلسازی علی یا مدل معادالت ساختاری یکی از اصلیترین روشهای تجزیه و تحلیل ستاختارهای
دادههای پیچیده و چند متغیره است که ویکگی اصلی آنها ،تجزیه و تحلیل همزمان چندین متغیر مستقل و وابسته است .ایتن
روش مجموعهای از روشهای آماری برای مدل سازی روابط بین متغیرهای مستقل و وابسته (مدل ستاختاری) و متغیرهتای
پنهان و مشاهدهپذیر (مدل اندازهگیری) میباشد که از روشهای تجزیه و تحلیل عاملی ،رگرسیون و یا تجزیه و تحلیل مستیر
تشکیل شده است .این روش امکان برقراری چندین رابطه را به صورت همزمان به محق میدهد که از این رو بته آن متدل
رگرسیون چندگانه گفته میشود .به نمودار  1رجوع شود .مدلسازی معادالت ساختاری موارد زیر را دنبال میکند:
 .6مدلسازی روابط بین متغیرهای مستقل (برون زا) و وابسته (درونزا)
 .6مدلسازی متغیرهای پنهان (مکنون)
 .9مدلسازی خطاهای اندازه گیری متغیرهای مشاهده پذیر
 .1آزمون فرضیات استنباط شده از ادبیات مورد بررسی به کم دادههای عینی (تجزیه و تحلیل مسیر)
نمودار ( :)5مدلهای بکار رفته در پژوهشها
60
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مدل معاالت مدل پالیک مدل مفهومی مدل بونتیس مدل اولسن مدل ناهاپیت مدل ونیریس
و گوشال و و همکاران
ساختاری
مدل بونتیس
مدل ها

مفروضات مطرح شده در مقاالت شامل موارد زیر میباشد (مفروضات اصلی در اخر مقاله نوشته شده است) که  36درصد روابط
مثبت و معنادار بوده است .این موضوع نشان میدهد که تاثیر سرمایه فکری در جامعه بسیار آشکار است.
در اقتصاد امروز ،آنچه برای همه شرکتها ضروری به ن ر میرسد ،برقرای ارتباط موفقیت آمیز دانش با بازار در راستای حفظ
رقابت است .در اقتصادهای مدرن دانش بنیان ،رقابت پذیری ی منبع اصلی به شمار میرود (گونوان  .)6061در چنین اقتصاد
رقابتی شرکتهایی موف هستند که با بهرهگیری از سرمایه های فکری بتوانند محصولی با توان رقابتی باال بته بتازار عرضته
کنند .شرکتهای دانش بنیان ،موتور محرك اقتصاد دانش بنیان بوده و تاثیر عمدهای در تحقت اهتداف علمتی ،اقتصتادی و
تجاریسازی نتایج تحقی و توسعه در حوزه فناوریهای برتر دارند (اندرسون و همکاران.)6067 ،
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نمودار ( :)6نتیجه حاصل از آزمون فرضیهها در پژوهشها
%1

%2

%5

روابط و تاثیر سرمایه فکری بر
متغیرها مثبت و معنادار
روابط و تاثیر سرمایه فکری بر
متغیرها منفی و بی معنی
روابط و تاثیر سرمایه فکری بر
متغیرها مثبت و بی معنی
روابط و تاثیر سرمایه فکری بر

%92

متغیرها منفی و معنادار

اگر بخواهیم سطح معناداری را در طول این سالها بررسی کنیم از رگرسیون ی
نشان دهنده معناداری مدلها در طول این سالها میباشد.

طرفه استفاده میکنیم .نتتایج بدستت آمتده

جدول ( :)2خالصه آمار
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b. Dependent Variable:
ravesh

در طول دوره زمانی  ، 6931-6936آمار متغیرهای کارشده با سرمایه فکری به شکل نمودار زیر نشان داده شده است .بیشترین
تحقی انجام شده در مورد سه جزء معروف سرمایه فکری یعنی سرمایه انسانی ،ساختاری و مشتری می باشد .متغیتر عملکترد
سازمانی در درجه بعدی قرار میگیرد.
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نمودار ( :)6متغیرهای کارشده در ارتباط با سرمایه فکری
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متغیرها

بهره وری

چسبندگی هزینه ها

بازده دارائیها

عملکرد سازمانی

چابکی سازمانی

عملکرد حسابرس

اخالق حرفه ای

مزیت رقابتی

پیش بینی درماندگی مالی

یادگیری سازمانی

توانمندسازی

ارزش افزوده

سرمایه ساختاری  ،انسانی ،مشتری

مدریت سود

انعطاف پذیری مالی

کیفیت خدمات

بازده حقوق صاحبان سهام

کارایی

نتیجه

در این تحقی تالش بر آ ن است مروری کلی به دارایی معنوی یعنی سرمایه فکری پرداخته شود .پیشینه اکثر مقاالتی که در
این زمینه بررسی شده از سالهای  37-36جمع آوری شده است .در طول این دوره به بررسی  601مقاله پرداخته شد .بیشترین
جامعه آماری کارشده متعل به شرکتهای پذیرفته در بورس اوراق بهادار بوده است .برای تفسیر داده از آزمون  Tبیشتر
استفاده شده است .مدل سازی معادالت ساختاری نسبت به دیگر مدلها به محققین کم بیشتری کرده است .در طول دوره
زمانی  ،6931-6936آمار متغیرهای کار شده با سرمایه فکری به شکل نمودار زیر نشان داده شده است .بیشترین تحقی انجام
شده در مورد سه جزء معروف سرمایه فکری یعنی سرمایه انسانی ،ساختاری و مشتری می باشد .متغیر عملکرد سازمانی در
درجه بعدی قرار میگیرد.
با توجه به تغییر اساسی در محیطی که حسابداری فعلی درآن به فعالیت میپردازد ،حسابدارن باید به جایی نروند که توپ
آنجاست بلکه به جایی بروند که توپ آنجا خواهد رفت از این رو حرفه حسابداری باید هرچه زودتر خود را با شرایط کامال
متفاوت آینده هماهنگ سازد .سرمایه فکری ی شرکت مجموع سرمایه انسانی ،سرمایه ساختاری و سرمایه رابطه ای آن
است .داشتن کنترل بر این داراییها سازمان را قادر می سازد از ی طرف حاکمیت داخلی مؤثری داشته و از طرف دیگر،
دارای روابط خارجی موفقی با مشتریان و تأمینکنندگان و سایرین باشد .بنابراین ،ایجاب می کند که شرکت برای مدیریت،
کنترل و گزارشگری سرمایه فکری اقداماتی انجام دهد .باید توجه داشت که ارزش محاسبه شده برای دارایی های نامشهود
دقی نیست و بیشتر روشهای اندازه گیری به دلیل اینکه بکارگیری آنها مشکل است و اطالعات و شاخص های زیادی را الزم
دارند و این شاخص ها به طور کامل تشریح نشده اند ،پیاده سازی آنها در عمل با مشکالتی روبرو خواهد بود..
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در مقاالت بررسی شده تأث یر سرمایه فکری بر پیشرفت اقتصاد در جامعه بیش از بیش احساس شد .یکی از مهمترین چالشها
و مشکالت سیستمهای حسابداری سنتی ،عدم انعکاس ارزش سرمایههایی فکری در صورتهای مالی و گزارشات واحتدهای
تجاری است .در حالیکه امروزه نقش سرمایههای فکری در ایجاد ارزش برای شرکتها و واحتدهای تجتاری بستیار بیشتتر از
نقشی است که سرمایههای مالی در واحدها ایفا می کنند .در این میان ،حرفه حسابداری و حسابداران نقش مهمی برای یافتن
راههای موثر جهت کنترل و اندازهگیری و سنجش سرمایههای فکری بوسیله مدلها و روشهای ارزیابی ایتن سترمایههتا بتر
عهده دارند .در این مقاله ضمن تعریف مفاهیم و اصطالحات سرمایه فکری ،اهمیت اندازه گیری ،روشها و مدلهتایی بترای
اندازهگیری داراییهای نامشهود و سرمایه فکری آورده شده است تا واحدهای تجاری این داراییهای بتا ارزش را در صتورت-
های مالی گزارش کرده و سرمایههای فکری خود را مشهود کنند.

پیشنهادات

امروزه برای فراهم نمودن حداکثر شرایط الزم برای دستیابی به اهداف و استراتکیها ،سازمانها نه تنها باید داراییهای
نامشهود خود را شناسایی ،اندازهگیری و مدیریت کنند بلکه میبایست همواره سعی کنند تا این گونه داراییها را بطور مستمر
ارتقا و بهبود بخشند .واقعیت این است که سازمانهایی که نتوانند داراییهای دانشی خود را بطور مستمر ارتقا دهند بقاء خود را
با خطر از دست دادن و فنای خود ،مبادله خواهند کرد .واقعیت این است که سرمایه فکری با وجود اهمیت بسیار باال و آمار
بسیار باالی تحقیقات انجام شده در این زمینه ،هنوز به عنوان دارائی اساسی و مهم در هیچ کدام از صورتهای مالی نوشته
نمیشود .در واقع سازمان ها و ادارات و حتی مراکز علمی و آموزشی آشنایی کافی با این دارایی مهم و با اهمیت را ندارند .در
گزارشات مالی باید به عنوان ی آیتم مهم در ن ر گرفته شود .چون در رشد و تعالی مالی تمام مراکز سازمانها بسیار
تأثیرگذار است.
منابع
 ابراهیمی ،سیدکاظم ،سربازی آزاد ،صادق ،)6931( ،بررسی اثر تعاملی سرمایه فکری و کارایی سرمایه گذاری بر ارزش
شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ،مطالعات تجربی حسابداری مالی ،سال  ،69شماره ،16
صص .611-616
 اسدی ،غالمحسین ،یوخنه القیانی ،ماریام ،)6939( ،بررسی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی شرکتها ،مطالعات تجربی
حسابداری مالی ،سال  ،66شماره  ،16صص .19- 16
 امامی ،هما ،ناظم ،فتاح ( ،)6931بررسی رابطه بین خالقیت کارکنان و بلوغ سازمانی با سرمایه فکری دانشکده فنی و
حرفهای دختران دکتر شریعتی تهران ،نوآوری های مدیریت آموزشی ،دوره  ،66شماره  ،9صص .31-19
 اللهیاری ،رضا ،)6931( ،بررسی رابطه بین ابعاد سرمایه فکری با عملکرد سازمانی با تأکید بر نقش میانجیگری مشتری
مداری کارکنان بان های دولتی و خصوصی استان گلستان ،مطالعات مدیریت و حسابداری( ،کنفرانس بین المللی
مدیریت ،اقتصاد و علوم انسانی با رویکرد اقتصاد مقاومتی ،اشتغال و تولید) ،صص .17-11
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 بختیاری ،تهمینه ،صفاریان همدانی ،سعید ،عنایتی ،ترانه ،)6937( ،ارائه مدل ساختاری عوامل موثر بر رشد سرمایه فکری
در بین اعضا هیأت علمی دانشگاه های علوم پزشکی ،رهیافتی نو در مدیریت آموزشی ،شماره  ،99صص .611-661
 بذرافشان ،علیاصغر ،اباذری ،محمدرضا ،ع یمی خبازان ،فرنوش ،)6937( ،مدیریت سرمایههای فکری و عملکرد
کارکنان کتابخانههای عمومی استان گلستان ،مطالعات دانش شناسی ،شماره  ،61صص .16–11
 تیموری ،محمود ،حسنی دستگر ،معصومه ،)6937( ،تحلیل جامعه شناسانهی عوامل موثر بر عملکرد مالی سازمانها و
شرکت ها در ایران با رویکرد فراتحلیل ،جامعه شناسی اقتصادی و توسعه ،شماره  ،6سال  ،7صص .69-6
 حجازی ،رضوان ،رشیدی ،میترا ،)6936( ،عوامل موثر بر افشای سرمایه فکری در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق
بهادار تهران ،پکوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی ،سال چهارم ،شماره  ،61صص .666-31
 حیدرپور ،فرزانه ،میردریکوندی ،محمد ،)6931( ،بررسی تأثیر سرمایه فکری از طری مدیریت سود بر ارزش فعلی خالص
سرمایه گذاری ،پکوهشهای جدید در مدیریت و حسابداری ،شماره  ،69صص .616-613
 طیبیثانی ،سیدمصطفی ،خاکپور ،احمد ،)6931( ،ارتباط سرمایه فکری و سرمایه اجتماعی با عملکرِد اقتصادی باشگاههای
ورزشی ،پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد شاهرود.
 عباسیان ،شهریار ،یوسفی ،بهرام ،زردشتیان ،شیرین ،عیدی ،حسین ،)6937( ،تأثیر چابکی سازمانی بر عملکرد کارکنان با
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