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 و عملیات سازماناستراتژی از دیدگاه  ، ساختار و اجزای آنحسابداری سرمایه فکری

 1فرزاد ناصری

Naseri.farzad@yahoo.com 

 

 

 چکیده

 حرکت با و شده تبدیل و کار کسب عرصه در و ملی کالن سطح در جدی یک الزام به فکری، سرمایه مدیریت و توسعه، حسابداری ضرورت امروزه

سرمایه فکری در راستای دستیابی به استراتژی های واحد های  .است شده صنعتی اقتصاد حاکم پارادایم تغییر به پایه، منجر دانش اقتصاد سمت به

هدف اصلی این مقاله  بر همه آشکار گردیده است.تجاری و کسب مزیت رقابتی در تمامی کسب و کار ها ضرورتی انکار ناپذیر بوده و اهمیت آن 

و  قانونی نارسایی هایمدیریت سرمایه فکری و نهایتاً بررسی جایگاه سرمایه فکری، تشریح مدل های اندازه گیری سرمایه فکری،  بررسی اهمیت و

 و بیشتر ارزش افزوده باعث ایجادمی باشد. نهایتاً به نظر می رسد که توجه و اهمیت بیشتر به آن  ایران در فکری دارایی های ساختاری نظام

می  سرمایه ای و مالی بازارهای و اطمینان اعتماد بهبود و سازمان در سرمایه گذاری به سرمایه گذاران ترغیب و آن ذینفعان و سازمان یبرا پایدارتر

  گردد.

 

 

 مدیریت سرمایه فکری، استراتژی های سازمانیسرمایه فکری، مدل های اندازه گیری، :  واژه های کلیدی
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 مقدمه

 با سرمایه این نهاسازما در گیرد. می قرار استفادهتوجه و  مورد یارزشمند کلی بعنوان یک سرمایه و دارایی بسیار سرمایه فکری، بوطر

 تواند می نامشهود ای سرمایه های صورت سایر و دانش اعتبار، برند، مشارکت، قابلیت، رابطه، ساختار، های قالب در و مختلف عناوین

 برخی در اینجاست مشکل باشد. داشته سازمان فیزیکی های سرمایه به نسبت باالتری بسیار ارزش گاهی و گیرد قرار  استفاده مورد

 و ندارد وجود نها آ سنجش و ارزیابی برای توانایی شد، دیده هم اگر و شود ینم داده تشخیص فکری های سرمایه ارزش ها، سازمان

 .است نشده یطراح نها آ حسابداری برای مشخصی های چارچوب که این مهمتر

 اقتصاد رشد الگوی 1990   دهه از فناوری برتر، سریع پیشرفت نیز و ای شبکه و اطالعاتی جامعه اطالعات، فناوری انقالب وقوع با

 شده فیزیکی و مالی ی ها هسرمای جایگزین سرمایه مهمترین عنوان به دانش دراقتصاد جهانی امروز .است کرده اسیاس تغییر جهانی

 شایستگی و دانش مثل سازمانی جدید ناملموس ی ها دارائی که است رویکردی نیازمند دانش، بر مبتنی کار و کسب محیط ت.اس

 نظریه ، میان این در .برگیرد در را غیره و سازمانی ساختار ها، نظام فرهنگ سازمانی، مشتری، با روابط ، نوآوری ، انسانی منابع های

 قابلیت از یکی ، دیگر طرف از. است کرده جلب خود رابه سازمانی اندرکاران دست و دانشگاهی نمحققا افزون روز فکری توجه سرمایه

 ها سازمان با مقایسه در آنها برای و نماید بسیار کمک دانش تسهیم و «مزیت» خلق در ها سازمان به تواند می که سازمانی مهم های

 است. اجتماعی سرمایه ، کند دیگر ایجاد ی

 

 بیات و پیشینه تحقیقمروری بر اد

توسط انجمن سوئدی انجام شد و بعد از آن تحقیقات  1980گیری سرمایه فکری در اواسط دهه اولین مطالعه تجربی برای اندازه

ها در داخل کشورها و بین کشورها انجام شد. تحقیقات مستند جویا نشان داد که بسیاری برای تعیین وضعیت سرمایه فکری شرکت

باشد و تحقیقاتی نیز که به وسیله جویا انجام قرار دادن سرمایه فکری در درون ترازنامه شرکت، یک مفهوم منطقی می تالش در جهت

 باشد. شد نشان داد که این موضوع کامالً علمی می

حاکی از آن است که  اند. نتایجها بررسی کرده( در تحقیق خود ارتباط سرمایه فکری را بازده مالی شرکت2007تان، پلومن و هانکوک )

ها رابطه مثبت معناداری وجود دارد، ثانیا تأثیر سرمایه فکری در بازده مالی اوالً بین سرمایه فکری و بازده مالی فعلی و آتی شرکت

 باشد.  ها در صنایع مختلف متفاوت میشرکت

داری در ه فکری بر عملکرد مالی در صنعت هتل(، در تحقیق خود به بررسی تأثیر اجزای سرمای2007هلنا رودز و تانجا میهالیک )

اسلوونی پرداختند. نتایج این تحقیق نشان داد که اوالً یک رابطه مثبت معناداری بین اجزای سرمایه فکری و عملکرد مالی در این 
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-ها میکرد مالی شرکتصنعت وجود دارد ثانیاض ضریب تأثیر باالی سرمایه ارتباطی در مقایسه با سایر اجزای سرمایه فکری بر عمل

 باشد. 

گذاری ( در یک مطالعه تجری به بررسی ارتباط بین اطالعات سرمایه فکری استفاده شده در تصمیمات سرمایه2007گارسیا و مارتینز )

 های اسپانیایی پرداختند. در شرکت

صنایع پیشرفته تخصصی انستیتو تحقیقات  ( به بررسی ارتباط بین اجزای سرمایه فکری با ارزش/عملکرد ،2006یانگ چو و دیگران )

ها ( پرداختند و نتیجه گرفتند که اوالً یک رابطه مثبت معناداری بین اجزای سرمایه فکری و عملکرد شرکتITRIتکنولوژی صنعتی )

 باشد. می ها در سازمانوجود دارد و ثانیاً سرمایه افزایش سرمایه فکری منوط به فرایند خلق ارزش و ذخیره استراتژیک آن

ها و عملکردشان ( در تحقیقی به بررسی و آزمون اجزای سرمایه فکری انسانی، بر تصمیمات ریسک مالی شرکت2004بوم و سیلورمن )

اند. نتایج حاکی از یک تأثیر معنادار اجزای سرمایه ها پرداختهدر صنعت بیوتکنولوژی در فنالند و تأثیر اجزا بر عملکرد آتی شرکت

 باشد. های حاضر در صنعت بیوتکنولوژی میعملکرد و ریسک مالی شرکتفکری بر 

با روش  tuple-2( یک مدل جدیدی را برای ارزیابی عملکرد سرمایه فکری بوسیله ترکیب رویکرد فازی 2008چن )تای و تونگشن

 اند. یوان آزمون کردههای پیشرفته تخصصی در تا( ارایه کرده و برای شرکتMCDMگیری چند متغیره )تکنیک تصمیم

بندی کردند و نتایح فازی اولویت AHPگیری سرمایه فکری را با استفاده از های اندازه( شاخص2007تونک بوزبورا و احمت بسکث )

 باشد. ترین شاخص سرمایه فکری میهای استراتژیک در سازمان مهمتحقیق نشان داد که خلق و انتشار ارزش

-( در تحقیق خود پنج روش سنجش محاسبه سرمایه فکری را مورد آزمون قرار داده است. نتایج آزمون1384) اصغر انواری رستمیعلی

ها نشان های پیشنهادی چهارم و پنجم، همبستگی باال و معناداری را با ارزش بازاری سهام شرکتهای آماری بیانگر آن است که، روش

 تر نسبت به سه روش اول، دوم و سوم از توان تبیین بهتری برخوردارند. اند و با توجه به مقدار ضریب تعیین باالداده

 

 اهمیت اقتصادی و اجتماعی سرمایه انسانی

آنها  تندانباشت دانش و سرمایه انسانی اثر مستقیمی بر بهره وری دارد. همان طور که اشاره شد درکشورهای پیشرفته که نرخ رشد 

زش کارکنان در افزایش عمر کاری آنان نیز موثر بوده است. به هر حال بسیاری از منافع افزایش داشته، به طور موازی سطح آمو

مت بیشتر، اشتغال شهری باالتر، کاهش بزهکاری و افزایش همبستگی شود )مانند سالاجتماعی که از انباشت سرمایه انسانی جاری می

بر این سرمایه اجتماعی هر کشور نه تنها به طور مستقیم به رفاه و  گذارد. عالوهمدت بر رشد اقتصادی تاثیر می اجتماعی( در دراز

گذارد. برای مثال وقتی سطح امانتداری باالیی در جامعه وجود دارد کند، بلکه بر بازده کاالها و خدمات تاثیر میآرامش جامعه کمک می

این دیدگاه مبتنی است که ارزش بازار سازمانها کمتر به یابد. تاکید سازمانها بر سرمایه انسانی بر هزینه معامالت تجاری کاهش می

ویژه سرمایه انسانی است. جذب و نگهداری بهترین کارکنان به منابع مشهود بستگی دارد و بیشتر وابسته به داراییهای نامشهود به

ویق کارکنان خود به یادگیری، سطح هرحال بخشی از این معادله است. سازمانها باید یادگیری سازمانی را باال ببرند و از طریق تش

های آنها را افزایش دهند و با حمایتهای خود، محیطی ایجاد کنند که در آن دانش ایجاد شود، تسهیم شود، به کار  مهارت و قابلیت

 . سرمایه انسانی هم شاملStiles & (Kulvisaechana 2004,گرفته شود و محیطی پویا برای یادگیری مستمر ایجاد گردد )
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شود و هم به قابلیتهای فردی، دانش، مهارتها و تجربیات کارکنان و مدیران سازمان است که با وظایف پیش روی آنها مرتبط می

ظرفیت افزایش و ذخیره دانش، مهارت و تجربیات از طریق یادگیری افراد اشاره دارد. با این تعریف واضح است که سرمایه انسانی 

گیرد. در ادبیات منابع انسانی تاکید بر دانش فردی و به ویژه دانش فرد در ارتباط با شغل نسانی را در بر میمحدوده وسیعتری از منابع ا

است، در حالی که در ادبیات سرمایه انسانی بر ایجاد دانش و تسهیم آن بین گروهها و نهادی کردن آن بین فرایندهای سازمانی تاکید 

مفهوم سرمایه انسانی جانشینی برای دانش و یادگیری، خالقیت و نوآوری، شایستگیها و  (. البتهWright et.al ,2001شود )می

آید، سرمایه انسانی بر به کارگیری این عوامل در محیط سازمان با توجه به منطق رقابتی آن تاکید دارد قابلیتها به حساب نمی

(2000.Rastogi.) 

 

 

 

  و اجزای آن سرمایه فکری

بندی اجزای سرمایه فکری شرکت به وجود آمده است طبق این مطالعات و تعاریف، ک توافق نسبی درباره تقسیمدر چند سال اخیر، ی

 باشد. ـ سرمایه اختیاری )سازمانی( می3ـ سرمایه انسانی، 2ـ سرمایه ارتباطی )سرمایه مشتری(، 1سرمایه فکری شامل: 

 سرمایه ارتباطی )مشتری(

های بازاریابی و روابط با مشتریان است و عامل تعیین کننده اصلی در تبدیل انش موجود در کانالموضوع اصلی سرمایه ارتباطی، د

 باشد. نتیجه، عملکرد کسب و کار سازمان میسرمایه فکری به ارزش بازاری و در

 سرمایه انسانی 

شود. سرمایه انسانی به عنوان مبنای یهای رهبری مهاف تخصص، توانایی حل مسأله و سبکسرمایه انسانی یک سازمان شامل مهارت

 شود. سرمایه فکری منتج به بهبود عملکرد و ایجاد سود برای شرکت می

 سرمایه ساختاری )سازمانی(

های اجرایی ها، برنامههای اجرایی فرایندها، استراتژیهای داده، نمودارهای سازمانی، دستورالعملسرمایه ساختاری دربرگیرنده پایگاه

 است. 

 گیری سرمایه فکری های اندازهمدل

های خاصی هستند ها مدلگیری سرمایه فکری پیشنهاد شده است. برخی از آنهای مختلفی برای اندازهدر ادبیات سرمایه فکری، مدل

گیری دازههای نظری هستند که بیشتر آنها به عنوان یک مدل اناند. برخی دیگر صرفا مدلکه در یک شرکت خاص طراحی و اجرا شده

 سرمایه فکری پذیرفته شده و معتبر مطرح نیستند. 
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هایی که سرمایه فکری را به صورت غیرپولی بندی کرد: مدلتوان در دو گروه طبقههای سنجش سرمایه فکری را میبه طور کلی مدل

 کنند، عبارتند از: ارزیابی می

 سهای ناملمو. کنترل دارایی2   ترازنامه نامرئی )ناملموس( .1

 . شاخص سرمایه فکری4  ( BSCدهی متوازن ). کارت امتیاز3

 یابی تجاری اسکاندیا . روش جهت6    . کارگزار تکنولوژی 5

 Joia. روش 8   . مدل مدیریت سرمایه فکری 7

 کنند، عبارتند از:هایی که سرمایه فکری را به صورت پولی و مالی ارزیابی میمدل

 (ROAها ). نرخ بازده دارایی2   ( EVA. ارزش افزوده اقتصادی )1

 . روش سرمایه فکری مستقیم4    . روش تشکیل سرمایه بازار 3

 Tobin q. روش 6  گیری مالی سرمایه فکری های اندازه. روش5

 (VAICمدل ضریب ارزش افزوده فکری )

ل اصلی سنجش سرمایه فکری در این ( که به وسیله پولیک مطرح شده است، به عنوان مدVAICمدل ضریب ارزش افزوده فکری )

 باشد. گیری آن سه متغیر وابسته میتحقیق به کار گرفته خواهد شد. و اساس اندازه

( عنوان 1998(، پولیک )SCEـ کارایی سرمایه ساختاری )3(، HCEـ کارایی سرمایه انسانی )2(، CEE. کارایی سرمایه ارتباطی )1

 ، کارایی ارزش افزوده به وسیله کل منابع شرکت بهتر است. باالست VAICکرد، در وضعیتی که ضریب 

 باشد:، به صورت عبارت جبری زیر میVAICهای بندی شاخصفرمول

 
 باشد:، که به صورت زیر میiدر سال  i( شرکت iVA. محاسبه ارزش افزوده )1

 

     :که در آن

iIجمع هزینه بهره شرکت برای سال :  i  DP  هزینه استهالک شرکت برای سال :i 

  i: مالیات شرکت برای سال    i: سود سهام شرکت برای سال مالیات شرکت برای سال 

 iسود انباشته شرکت برای سال :     iسرمایه حقوق صاحبان سهام برای سال : 

 شود: ه به وسیله عبارات زیر تعریف میک iCEE. محاسبه 2

 

                                                                        که در آن:

iCEE ضریب کارایی ارتباطی برای شرکت :i    ارزش افزوده کلی شرکت :i  

iCEهای شرکت : ارزش دفتری خالص داراییi د.باشمی 

 شود:به صورت زیر محاسبه می iHCEباشد، بنابراین ( میiHCEهای سرمایه انسانی شرکت ). حقوق و دستمزد یکی از شاخصه2
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 که در آن:                                                                                           

 i: ارزش افزوده کلی شرکت     iنسانی برای شرکت : ضریب سرمایه ا

 باشد. می iگذاری شده برای حقوق و دستمزد برای شرکت :کل مبلغ سرمایه

 باشد.می iکه ضریب سرمایه ساختاری برای کمپانی  . محاسبه 3

 شود: باشد که به صورت زیر محاسبه می( میمحاسبه سرمایه ساختاری شرکت ) اولین گام برای تعیین 

         که در آن: 

  i: ارزش افزوده کلی شرکت     i:سرمایه ساختاری شرکت 

 باشد. می iشرکت :کل مبلغ سرمایه گذاری شده برای حقوق و دستمزد برای 

 شود:به صورت زیر محاسبه می ، درنتیجه و  پولیک عنوان کرد که یک رابطه معکوس متناسب بین 

          که در آن: 

ایه فکری در این مقاله انتخاب شده است، باشد به عنوان مدل سنجش سرمها دارا میاین مدل به دلیل مزایایی که نسبت به سایر مدل

 ترین مزایای آن عبارتند از: که مهم

هایی که بتوانند کند. در واقع روشگیری فراهم می. یکی از مزایای این مدل این است که یک مبنای استاندارد و سازگاری را از اندازه1

 . باشندگیری کنند محدود میطور دقیق اندازهسرمایه فکری را به

 باشد. های ملموس و ناملموس در یک شرکت می. این مدل مبتنی بر هر دو جنبه، ارزیابی کارایی و خلق ارزش از دارایی2

های طور معمول در گزارشمبتنی بر اطالعات استاندارد حسابداری و مالی که به VAICهای استفاده شده در محاسبه . کلیه داده3

 باشند. اشند. بنابراین محاسبات مبتنی بر هدف، قابل رسیدگی، تصدیق و تأیید میبمالی شرکت، درج شده است، می

-گیری ایجاد میگیری ذهنی بوده و مشکالت زیادی را در جریان اندازههای محاسبه سرمایه فکری، به علت اینکه در اندازهاغلب روش

 گیرند. کنند، مورد انتقاد قرار می

 های معتبر خارجی بسیار مورد استفاده قرار گرفته است.ش. این مدل در تحقیقات و پژوه4

 

 ایران فکری های دارایی ساختاری نظام و قانونی های نارسایی

 فکری سرمایه .شود می جامعه در فکری های دارایی از استفاده کارآمد عدم سبب ساختاری و قانونی و حقوقی های فضعبطور کلی 

 ضعف دارای ما کشور در که چیزی  است. فکری مالکیت یا و فکری های دارایی از ناشی حقوق آن ابعاد از یکی که دارد مختلفی ابعاد

 های دارایی نظام مدیریت دهد می نشان نیز  (WIPO) فکری های دارائی جهانی سازمان عضو کشور 184 تجربه. است اساسی های

 تولیدات سایر و ابتکارات و اختراعات رد یا و تایید بررسی، ثبت، ها، سیاست ها، برنامه راهبردها، تعیین از اعم ها کشور این فکری
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باشند.  می جوابگو و مسئول دفاتر این فقط و گردیده محول کشورها این فکری های دارایی ثبت دفاتر به متمرکز بطور ثبت قابل فکری

 ساختار، قانونی، های تظرفی تناسب عدم موضوع گذشته، دهه یک در ایران اختراعات ثبت نظام ارزشمند بسیار های تالش علیرغم

 و عظیم حجم پردازش جذب، در اختراعات ثبت فعلی سیستم پشتیبانی توانمندیهای و تخصصی های مهارت و ها توانمندی جایگاه،

 و قتصادیا های عرصه سایر در کییتکنولوژ نوآوریهای و صنعت حوزه ابتکارات پژوهشی، علمی مراکز تحقیقاتی های پتانسیل فزاینده

 .باشد می مشهود بسیار تجاری

 در المللی بین الزامات به نگاه و مدت کوتاه و مدت میان متناسب های سیاست و ها برنامه و راهبردها اتخاذ و فوق تنگناهای به توجه

 در را محکمی ایه زیرساخت و هاه پشتوان آینده، در فکری تولیدات انبوه جذب برای مساعد ایزمینه ه فکری، های دارایی حوزه

 .ساخت خواهد فراهم آوری فن و علم بر مبتنی توسعه کلی بطور و صنعتی توسعه ، فناوری توسعه راستای

 شود.  می گرفته عاریت به پیشرفته کشورهای از که است هایی پدیده ناقص درک از ناشی دارد وجود کشور در که مشکالتی از یکی

 مورد شود فراگرفته نها آ اساسی مفاهیم و نظری مبانی که این بدون جدید، دنیای های پدیده از بسیاری و فناوری جدید، علم قانون،

 .است نبوده ممکن آن تمدید و تجدید اصالح، که شده موجب را اشکاالتی عمدتا ناتمام، علم این و اند گرفته قرار استفاده

 مدیریت سرمایه فکری

 حرکت با و شده تبدیل کار و کسب عرصه در و ملی کالن سطح در جدی الزام یک به فکری، سرمایه مدیریت و توسعه ضرورت امروزه

اهمیتی  پر بحث را فکری سرمایه مدیریت موضوع .است شده صنعتی اقتصاد حاکم پارادایم تغییر به منجر پایه، دانش اقتصاد سمت به

 در گام نخستین فکری، سرمایه حسابداری و سنجش ،شناسایی در مهارت کسب و دانش با آشناییبرای تمامی واحد های تجاری است 

 بعدی های گام و بوده راه این در بعدی گام سازمان، فکری سرمایه سنجش برای مدلی انتخاب. است فکری سرمایه مدیریت موفقیت

 حوزه در ایرانی ایه سازمان و ها دانشگاه برخی در اخیر لهای سا طی .شود می برداشته تجربه کسب و مدل کاربری فرآیند در نیز

 متاسفانه و است تر وسیع بسیار فکری سرمایه جامعیت و فراگیری دامنه اما گرفته صورت هایی بحث دانش مدیریت یا فکری مالکیت

 را آن و افتاده اشتباه به دانش مدیریت یا فکری مالکیت به نسبت شیفتگی با رشته اصحاب که نادرست های برداشت پایه بر گاهی

 .دانند می فکری مایهسر معادل

 با نیز را هایی چالش تواند می و است آفرینی کار و سازمانی رشد در کلیدی سرمایه و جدید مبحثی عنوان به فکری سرمایه مدیریت

 .کند بسزایی کمک سازمان نوآوری و پویایی رشد، در تواند می خود نوبه به ها چالش این که باشد داشته همراه به خود

 بلکه گیرد نمی صورت فکری سرمایه حوزه با مرتبط مدیریتی های فعالیت خاص طور به ایران، در ویژه به و اورمیانهخ کشورهای در

 .است گرفته قرار توجه مورد بیشتر «انسانی منابع مدیریت» و «دانش مدیریت» چون عناوینی

 آگاه که باشد می ها سازمان عالی مدیران تیبانیپش و حمایت فکری، سرمایه مدیریت حوزه در ها سازمان توفیق در عامل مهمترین

 و نامشهود های دارایی شناسایی همچنین .کند بسیاری کمک موضوع این تسهیل در تواند می رابطه این در عالی مدیران سازی

 جایگاه باشد. موثر می فکریبسیار سرمایه مدیریت موفقیت در زمینه این در موفق داخلی الگوهای معرفی و سازمانی فکری سرمایه

 زمان موضوع این طرح از اینکه به توجه با فکری خوشبختانه های سرمایه مدیریت بحث در جهان دیگر های کشور با مقایسه در ایران

 . نداریم خصوص این در زیادی افتادگی عقب و ایم شده آن متوجه موقع به ما گذرد، نمی زیادی
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 در توان نمی و بودهن کارساز فکری، های سرمایه مدیریت کردن عملیاتی و فرایندسازی یبرا سنتی روشهایبکارگیری  ، نهایتاً اینکه

 نمود.  استفاده آنها از جدید دنیای شرایط

 جمع بندی و نتیجه گیری

 دهه این پایانی های سال رسد می نظر به است، پذیرفته صورت جاری دهه و گذشته های دهه در که تالشهایی و تحقیقات به توجه با

 مفاهیم که چرا باشد. فکری سرمایه مدیریت حوزه در مختلف سازمانهای و کشورها برای سازی سرنوشت لهایسا آینده، دهه آغازین و

 در و ها سازمان مدیریت در ضرورتی به و نموده سپری را خود تحقیقاتی و آزمایشگاهی نخستین مراحل دیگر امروزه فکری سرمایه

 تر، گسترده سطح

 و شده فکری سرمایه به معطوف شدت به ها گذاری سرمایه و مالی بازارهای دیگر، سوی از .تاس شده تبدیل کشورها عهتوس راهبری

 های گزارش کنار در ها، شرکت فکری ی سرمایه گزارش برای هایی ب چارچو ایجاد ضرورت بر بازارها این کنندگان تنظیم از بسیاری

 توسعه کشورهای به محدود و تحقیقاتی موضوعی تنها آن، سنجش و فکری سرمایه قبل، های سال تا اگر واقع در دارند. تاکید مالی

 امروزه بوده، یافته

 ضمن المللی نبی های سازمان که طوری به است. نموده تبدیل رقابت برای جهانی عنصری به را فکری سرمایه جهانی، رقابت عرصه

 از شاخصی عنوان به را سرمایه این توسعه و رشد میزان کشورها، برای فکری سرمایه مدیریت جهانی های چارچوب طرح برای تالش

 سطح در چه و آن، ملی و کالن سطح در چه فکری سرمایه سنجش و مدیریت پایش، لذا گیرند. می نظر در کشورها یافتگی توسعه

 دادن دست از به منجر فکری سرمایه سنجش و مدیریت ضعف که دهد می نشان ها بررسی .است انکار غیرقابل ضرورتی آن سازمانی

 تهیه آینده لهای سا در که بود نخواهد ذهن از دور .گردد می ها شرکت ارزش حقیقی پتانسیل درصد هفتاد گاه و پنجاه

 شرطی پیش عنوان به و المللی بین بازارهای در رقابت و پذیرش برای ضرورتی ن عنوا به ها شرکت فکری سرمایه)صورت(اظهارنامه

 اهمیت از نیز سازمانی درون ضرورتی عنوان هب فکری سرمایه سنجش و مدیریت دیگر، سوی از آید. حساب به گذاری سرمایه یبرا

 های فناوری از مندی بهره سپس و های حرف کارکنانی بعدترها و فیزیکی، های دارایی داشتن تنها روزگاری است. برخوردار زیادی

 فیزیکی های دارایی که گفت توان می وضوح به امروزه اما .آمد می حساب به ها شرکت ارزش یبرا مالکیعنوان  به روزآمد و نوین

 مانده عقب و ناکارآمدتر آینده فناوری به نسبت همواره آوریها فن و کنند می ترک را نها سازما ای، حرفه کارکنان شوند، می مستهلک

 پر و استهالک قابل غیر فکری و نامشهود های دارایی توسعه هنر فکری، سرمایه سنجش و مدیریت هنر اینرو، از .آیند می حساب به

 دانش به آن تبدیل و های حرف کارکنان دانش و ها قابلیت انتقال فیزیکی، مالی های دارایی افزایی ارزش ظرفیت توسعه تر، ارزش

 های فناوری کارگیری به و ها قابلیت توسعه یا زا درون های فناوری ایجاد سازمان، فکری مالکیت تحت های دارایی یا و سازمانی

 ترغیب و آن، ذینفعان و سازمان برای پایدارتر و بیشتر افزوده ارزش ایجاد نهایت در و است. ها آن درونی روزآمدسازی و شده خریداری

 شود می مالحظه ترتیب بدین .است ای سرمایه و مالی بازارهای اطمینان و اعتماد بهبود و سازمان در گذاری سرمایه به گذاران سرمایه

 که گفت بتوان شاید .است قطعی و انکار غیرقابل جوامع، این هژمونی و هستند تکوین و گیری لشک حال در محور دانش جوامع که

 هپای بر و بود خواهند پایه دانش پیش از بیش آینده های سازمان کرد، بینی پیش دراکر شود. می نزدیک واقعیت به دراکر بینی پیش

 اقتصاد سوی به تحول رو این از کرد. خواهند رقابت یکدیگر با کرد، خواهند ایجاد خود برای که دانشی های شبکه و دانشی منابع

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 (95)شهریورکنفرانس  بین المللی علوم انسانی و علوم رفتاری  
International Conference on Humanities and behavioral sciences (september15,2016) 

 

 

 
                                                         

                                                                                                                                                

 

 

 سرمایه به معطوف پیش از بیش شرکت، بازاری ارزش سبب، همین به .داشت خواهد پی در را تری گسترده بسیار تاثیرات پایه دانش

 دارایی مدیریت به بایستی کنند،ی م توجه فیزیکی های دارایی به اجرایی ارشد مدیران و کارآفرینان که گونه همان و است آن فکری

 .کنند توجه ضرورت یک عنوان به فکری سرمایه و نامشهود های

 منابع

ارزیابی مدل ها و روش های سنجش و ارزشگذاری سرمایه های فکری ، 1382رستمی، محمدرضا، انواری رستمی، علی اصغر،  -1

 34بررسی های حسابدرای و حسابرسی شماره ، شرکت ها

سنجش سرمایه فکری و بررسی رابطه میان سرمایه فکری و ارزش بازار ،1384انواری رستمی، علی اصغر، سراجی حسن،  -2

 39، بررسی های حسابدرای و حسابرسی شماره سهام شرکت های بورس اوراق بهادار تهران
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