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 چکیده 

های حسابداری سرمایه فکری مختلف هدف این مقاله نشان دادن قابل اجرا بودن تفکیکهدف: 

باشد. این هدف با مقایسه کانون اصلی و سرمایه فکری با مالحظات انگیزه های حسابداری می

ی متداول حاصل شده است یعنی مدیریت موضوعات اندازه گیری مرتبط با دو انگیزه حسابدار

 داخلی و گزارش بیرونی.

بندی رویه های حسابداری گزارش شده توسط این مقاله بر اساس طبقهطراحی/شیوه کار/متد: 

فینچام و روزلندب بوده و در یک نوع احترام به اهمیت این طبقه بندی در حوزه حسابداری سرمایه 

صمیمات سازمانی بر رویه های حسابداری قابل اجرا نیز نشان فکری است که عالوه بر آن، نحوه ت

 داده می شود.

گیری می کند که هیچ تکنیک حسابداری قابل اجرای کلی یا رویه خاصی مقاله نتیجهها : یافته

وجود ندارد. برای مدیریت داخلی، رویه های نقل کننده و امتیازدهی به ایجاد طرح های قابل اجرا 

ر حالی که ارزیابی حیاتی متدهای نقلی به انجام گزارشات عمومی قابل مقایسه و کند، دمی  کمک

 کند.متدلژیک برای گزارش بیرونی کمک می
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مقاله به متون مدیریت سرمایه فکری و توسط پیشنهاد یک دورنمای همسان سازی منشاء/ارزش: 

جود می پردازد. اشارات های حسابداری متداول و متد حسابداری موو یک ارزیابی حیاتی انگیزه

 تلویحی برای افراد فعال، تصمیم گیران و آکادمیک ارائه می شود.

سرمایه فکری، حسابداری، طبقه بندی، انگیزه حسابداری، متد حسابداری، کلمات کلیدی: 

 همسوئی، نوع مقاله، بررسی متن.

 

 مقدمه  -1

ه به نفع افراد و کارگران تحصیل باشد کدانش اقتصادی شاهد خلق انواع مختلف شغل و صنایع می

باشد و تولید دانش در یک نرخ سرعت دائمی انجام کرده به نسبت افراد کمتری تحصیل کرده می

. یک بحث (Morris and Western, 1999; Powell and Snellman, 2004)شود می

ین داراییگیری و مدیریت اوجود دارد و آن این است که بیان کردن یک ضرورت برای اندازه

وقتی حسابداری (Mouritsen and Roslender, 2009) باشد قابل منقول می های عملی و غیر

-بندی کرده و به صورت قابل مدیریت در میهای فیزیکی احتمالی را دستهئیامالی سنتی معیار دار

ط آورد که حسابداری سرمایه فکری بیانگر ارزش واقعی یک شرکتی است که با شناسایی رواب

ها همراه می باشد. با توجه به ماهیت آینده و مالیم حسابداری تازه یا پنهان بین انواع مختلف دارائی

سرمایه فکری، مسائل مدیریتی حسابداری سرمایه فکری می تواند بسیار ارزشمندتر از حسابداری 

کم و یا  هایهایی که پول و منابع معموالً بر اساس شاخصمالی درازمدت می باشد. در شرکت

حساب ها اختصاص داده می شود، اطالعات سرمایه فکری می تواند مفاهیم سمبلیک و 

 ;De´jean et al.,2004)  سیگنالهائی برای یک شیوه تغییریافته از تفکر و عملکرد ایجاد کند

Gro¨jer and Johanson, 1998; Miller, 2001) حسابداری سرمایه فکری در آن صورت به .

شود که نه فقط برای مدیریت الزم و ضروری است الی ضروری مدنظر گرفته میعنوان یک کا

 .(Mooraj et al., 1999)بلکه به شرکت هم اعتبار و ارزش الزم را می دهد 
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گیری های اندازهتوسعه جاری حسابداری سرمایه فکری با یک کثرت فراوانی از متدها و تکنیک 

های رگ و تعدادی هم راهنماهای مدیریتی و گروههای بزشود که تعدادی مشاورهمشخص می

گردد که در آن تفاوت های تازه ای بین شوند. یک کشش و تمایل جایگزین میفعال هدایت می

 Fincham and)عوامل آمریکای شمالی و اروپایی آنها قابل تشخیص است 

Roslender,2003).. 

صورتی متفاوت بین ارزش بازار و ارزش در توسعه و ایجاد ابتدایی حسابداری سرمایه فکری به 

سازی ساده اسم یک شرکت بیان شد. یک انگیزه در این راستا توضیح این شکاف بود. این مفهوم

از حسابداری سرمایه فکری بیشتر سملبیک است تا عملی که دلیل آن نقص آن در نشان دادن 

له براساس یک کار اساسی از فینچام های تغییردهنده و فاکتورهای اتفاقی است. در این مقامکانیسم

گیری در ارتباط با ( بحثی در مورد اهمیت توجه عمده و موضوعات اندازه2003و روزلندر )

-هایی برای این موضوعات خارج از این مقاله میهای مختلف حسابداری درگرفت. راه حلانگیزه

های مختلف حسابداری کمک  ها در کنترل و عبور از میان تکنیکباشد. حساب همتراز به شرکت

تفکر شوند. این مقاله به شرح ذیل ساماندهی کند بدون این که وارد وادی تقلید بی زمینه و بیمی

کاری بندی از انگیزهپردازد. بخش سوم سه طبقهاند. بخش دوم به تعریف سرمایه فکری میشده

پردازیم. فکری میگیری سرمایههای اندازهبندی روشدهد. سپس به دستهحسابداری را توضیح می

که تمایل به ثبت عقالنیت مختلف، اعمال، رفتارها داشته و باالخره یک بحث جمع بندی و 

 توضیحات منشعب شده برای افراد دانشگاهی، افراد ذی نقش و رویه پردازان نیز مشاهده می شود.

 

 تعریف سرمایه فکری  -2

تکامل یافته که سرمایه فکری را به عنوان تلفیق بعد از حدود یک دهه رشد یک زبان مشترک 

 Danish Ministry of)کند سرمایه انسانی، سرمایه ساختمانی و سرمایه ارتباطی معرفی می

Science, Technology and Innovation, 2003; Edvinsson, 1997; Meritum, 

2002; Steward, 1997; Sveiby, 1997) : 
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انسانی توانایی کارکنان برای فکرکردن، ایجاد سازگاری و شبکه و  منظور از سرمایه در ابتدا 

دهد و گاهی تجارب آنها، مهارت ها، انگیزش و تعهد می باشد. این سرمایه در قالب فردی رخ می

سرمایه ساختمانی گاهی اوقات  دوم این که  تواند از طریق مداخالت سازمانی عبور کند.اوقات می

-شود. این مسئله از بانک دادهگیرد و سبب ایجاد سازمانی میمی نی قراردر میان مصنوعات سازما

های مالکیت معنوی، مفاهیم انتزاعی از مدل های تجاری، فرهنگ تا دارایی ITهای ها، سیستم

سرمایه ارتباطی شامل روابط با سهامداران اولیه و شهرت و تصویر سازمانی  سوم باشد.گروهی می

های اجتماعی قابل جدا شود. این مسئله از شبکهتعامل با آنها حاصل می است که از کورس عدم

 تواند به نفع فعاالن درون شبکه ها باشد.بوده و فقی می

های سرمایه فکری وجود دارد، ماهیت غیر قابل منقول سرمایه فکری اجازه گرچه توافق بر مؤلفه

-و فرض واقعی از سرمایه فکری میدهد که به اخالقیت انسان را در ایجاد واقعیات آن می

کند که سرمایه فکری را به عنوان هویتی پایدار . یکی از آنها پیش می (Mouritsen, 2006)رسد

باشند. سایرین سرمایه کند که خواص اساسی آنها تعیین کننده و اساسی و ضروری  میمعرفی می

-آن را ابزاری برای ایجاد جنبه شناسند و حسابداریفکری را به عنوان یک ساختار اجتماعی می

گیری دانند. هر کدام رویه متفاوتی برای اندازهها میهایی از آن و مسکوت کردن سایر جنبه

های حسابداری سرمایه در واقع با این فرضیات واقعی متنوع در قالب تکنیک سرمایه فکری دارند.

تواند ناکامی در تمایزسازی فرضیات می شوند.فکری قرار دارند. البته به ندرت و با وضوح بیان می

احتماالً به کاربردهای نامشخص تکنیک های حسابداری ختم شود. در صورتی که شامل متنی 

 باشد.خیلی ایده آل نمی

 
 بندی انگیزه های حسابداری حسابداری فکری: مدیریت داخلی و گزارش داخلیطبقه -3

آن را بیش از  2004داری سرمایه فکری در سال یک برآوری محافظه کارانه از تکنیک های حساب

. مفهوم این موضوع وجود یک زمان فوق  (Andriessen, 2004a)مورد معرفی می کند 30
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العاده و انرژی صرف شده بر آزمون و خطاهای نامناسب است در صورتی که تجارب تصمیم 

رای ارزیابی هماهنگی عملی و گیری وجود ندارند. بنابراین، قراردادن قصد و نیت در زمینه اصلی ب

. تمایز و (Thomas and Tymon, 1982)کاربرد حسابداری سرمایه فکری امری ضروری است 

کند تا جزئیات در قالب موضوعات گسترده و ها کمک میسازی این و انگیزه ها به شرکتشفاف

 گزینه های متداول مورد توجه بررسی کنند.

متن قابل شناسایی هستند یعنی مدیریت داخلی و گزارش بیرونی  ها دردو دسته گسترده از انگیزه

(Andriessen, 2004a; Marr et al., 2003; Mouritsen et al., 2001)های مرتبط . مثال

با مدیریت داخلی شامل استفاده از اطالعات سرمایه فکری برای دسته بندی استراتژی، اجرای آن 

و تصمیمات مربوطه و غیره  (HR)نسانی در منابع انسانیارزیابی آن و مدیریت دانش، مدیریت ا

می باشد در حالی که استفاده از اطالعات سرمایه فکری برای ارتباط بیرونی، جذب سرمایه، 

افزایش شهرت، نیازهای تراکنش و تعهدات قانونی برای نشان دادن قرارگیری در قالب گزارش 

توجه اصلی به این نکته است که آیا برآوردهای بیرونی استفاده می شوند. برای مدیریت داخلی 

های اطالعات سرمایه سرمایه فکری می تواند به طرح های قابل عمل تعبیر شود یا نه. در شرکت

باشد. عالوه بر سازگاری فکری معموالً شامل یک بخش از یک سیستم کنترل مدیریت موجود می

یه فکری بایستی فراتر از یک نماد هدف با سیستم کنترل مدیریت، گاهی اوقات اطالعات سرما

باشد تا یک تغییر مطلوب در سازمان ایجاد شود. در سطح عناصر سرمایه فکری ما نیز بایستی 

توان ایجاد شود. به ها میمسائل تکمیلی را درک کنیم و روابط بین عناصر سرمایه فکری اولویت

ه بین سرمایه انسانی و عملکرد تجاری با دهند که رابطعنوان مثال چندین مطالعه تجربی نشان می

 ,Bontis, 1998; Bontis and Fitz-enz)سرمایه ساختمانی و ارتباطی هماهنگ می شود

2002; Wng and Chang, 2005) بنابراین برای برداشت سرمایه انسانی، توسعه سرمایه .

 ساختمانی و سرمایه ارتباطی بایستی ارتقاء داده شود.

 گیری به ویژه با مدیریت داخلی سرمایه فکری هماهنگ می باشند:سه موضوع اندازه 
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 این می پردازد که آیا یک نماد منحصر به فرد و دینامیک بر این متن  موضوع اول به

 شودتولید می شود. گرچه روابط تصادفی بین عناصر سرمایه فکری در مطالعات قبلی روشن می

(Bontis, 1998; Bontis and Fitz-enz, 2002; Wng and Chang, 2005) چه مکانیسم ،

و یا انرژی هایی سبب بروز این تغییر شکل می شود که تا حد زیادی خاص شرکت می شوند. 

تفاوت از دارایی های فیزیکی قابل اجرا می باشد، سرمایه فکری در سر، متن و روابط اجتماعی 

شرایط، جهت یابی استراتژی قرارمی گیرد. ارزیابی ارزش و تاثیر آن تا حد زیادی به محل، 

 شرکت بستگی دارد.

  موضوع دوم، نمایش سازگار سرمایه فکری برای تولید مداخالت مدیریتی اهمیت دارد

 که یک تیم تازه و اصلی را دنبال می کند و شایعات و صداهای اضافی را فیلتر می کند.

 تبعات تصمیم دهند که موضوع سوم، گاهی اوقات سازمان ها کم و بیش گزارشاتی می

های اعتقادی موجود را به چالش . یک گزارش مهم سرمایه فکری که سیستمگیری روشنی ندارند

 می گیرد که به صورت کمی اجازه تصمیمات  مختلف و تغییر پتانسیل موجود را می دهد.

این سه موضوع بر مالک ارزیابی یک گزارش سرمایه فکری متمرکز داخلی تاکید دارد. بدین معنا 

 یک گزارش سرمایه فکری منحصر به فرد باشد و یا دنیامیک و یا سازگار و حیاتی جلوه کند.

در مقابل توجه اصلی گزارش سرمایه فکری خارجی بر قابلیت محاسبه و قابل مقایسه اطالعات 

باشد چون که متمرکز است. تاثیرات یک گزارش بیرونی سرمایه فکری بسیار دور از دسترس می

-تر میپردازان و یا جامعه وسیعلقوه شامل سهامداران، رقبا، مشتریان، آکادمیک، رویهکاربران با

باشد. عالوه بر موضعات اخالقی، مسئولیت های قانونی نشانی می دهند آیا اطالعات غلط حاصل 

 می شود و یا اطالعات حیاتی به عمد کنسل می شود.

نند که نیاز به ارائه اطالعات کافی برای کها به دنبال جذب و افزایش شهرتند. درک میشرکت

اثبات این مطلب دارد که از لحاظ مالی قابل توجه هستند و به خوبی اداره می شوند ولی چه مقدار 

دهد در حالی که کافی است؟ یک کاربر به یک گزارش شفاف سرمایه فکری را ترجیح می
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ی، امتیازات قبل از ثبت و ار تجارسازی این اطالعات مانند اسرشرکت ممکن است نسبت به شفاف

های تولید حیاتی بی میل باشند. این مسئله سبب افزایش بحرنج شدن اعتماد و قابلیت محاسبه فرایند

 می شود.

گیری دو موضوع مشخص می شود که در آن با درس گرفتن از حسابداری مالی و تئوری اندازه 

. در این ارتباط که آیا انگیزه به خاطر (Pike and Roos, 2004)وجه خاصی را تضمین می کند 

-گزارش بیرونی است یا نه. ابتدا اطالعات فاش شده بایستی بر این متمرکز باشند که چه چیزی می

تواند در آینده نزدیک بر اساس یک کسری اصول کلی شناسایی و درک شوند. این اصول 

ها نقشه های عددی و سایر سمبللاند که چگونه پدیده تجربی برای سمبتوصیف کننده این مسئله

شود. در انجام این کار، گزارشات ها ارزیابی، تلفیق و تفسیر میشوند و چگونه دادهبرداری می

سرمایه فکری می توانند معتبر بوده و برای یک میزان خاص قابل شناسایی می باشد. دوم همین 

تغییرات بایستی توصیف شده و قابل متدها بایستی در طی زمان و میل انجام مقیاس اجرا شود و 

تائید باشد. این اقدام ها به یک سری مالک ها برای ارزیابی یک گزارش سرمایه فکری می پردازد 

 که نیاز به یک نمایش هدف و کاربرد سازگار از اقدامات و متدهای حسابداری مشترک دارد.

تواند بداری سرمایه فکری میدهد که حساهای مجزا نشان میانجام مقایسات بین این انگیزه

ساز باشد وقتی که انگیزه و تکنیک پاسخ ندهد. یک گزارش بیرونی فاقد جزئیات تصادفی مشکل

مورد نیاز می باشد که برای یک گزارش داخلی مفید است، که دلیل آن نگرانی از قابلیت اعتماد و 

-بیرونی الزم و ضروری نمی قابلیت محاسبه است. بر همین منوال یک گزارش داخلی برای افراد

باشد. افرادی که ممکن است نیاز به مقایسه ارزیابی چندین نوع گزارش سرمایه فکری داشته باشند. 

گیری های به کار رفته در حسابداری سرمایه فکری در تصمیمسازی انگیرهدر واقع دالیل روشن

های ، پیچیدگی تکنیککندرود. چیزی که این تصمیمات را پیچیده میعمومی به کار می

 حسابداری و فرایند اجرایی واقعی آن است.
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دهیم گرچه نوعی هماهنگی بین انگیزه حسابداری متداول و تکنیک های حسابداری را پیشنهاد می

طلبد که شامل مرزنمایی حدود ولی بحث این دو ضرورت توجه زیادی به موضوعاتی گسترده می

وده و یک درک حیاتی از حسابداری سرمایه فکری نیز دیده برای محاسبه هزینه و منفعت کلی ب

ها و های حسابداری و افشاگری-شود. در بخش بعدی یک نوع ارزیابی اساسی از تکنیکمی

 کنیم.اعمال مربوط به اجرای این تکنیک ها ارائه می

 

 ارزیابی حیاتی سه روش اندازه گیری -4
توان های حسابداری سرمایه فکری را مینیکگیری متداول در طی توسعه تکسه روش اندازه

کند و عالوه بر آن متد ارزیابی شناسایی کرد. این شیوه ها از رویه کارت های امتیازی استفاده می

سخت و متد نقلی را هم در بر دارد که هرکدام فرضیات خاص خود را با توجه به سرمایه فکری 

ا این حال، هیچ رویه خاصی یا فرضیاتی به ، ب(Fincham and Roslender, 2004)در بردارند

باشد چون که کاربرد و اعتبار آنها بیشتر با توجه به سازمان استفاده صورت ذاتی برتر و معتبر نمی

 کننده و نیازهای اطالعاتی کاربر تعیین می شود. 

 

 روش اول: شیوه کارت امتیازی 
کند که نمایانگر استراتژی منحصر می این شیوه از یک مجموعه شاخص های قابل انعطاف استفاده

-های هدف میباشد. این شیوه به بیان مفاهیم سرمایه فکری به عنوان هویتبه فرد یک شرکت می

باشد و مناسب بینی میپردازد که نقش آن و مقدار مثبت آن در یک ساختار معمولی قابل پیش

ثال خوب در این زمینه یک منطق افزایشی و تکمیلی است. طرح و روش اسکاندیا یک م

، این طرح سرمایه فکری را به مجموع سرمایه انسانی و سرمایه  (Edvinsson, 1997)است

تواند خود به سرمایه مشتری، سرمایه نوآوری و کند. سرمایه ساختمانی میساختمانی تبدیل می

آورد عملکرد دهی تراز شده است که به برسرمایه فرایند تقسیم شود. مثال دوم یک کارت نمره
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 Kaplan and)شرکت در چهار حوزه مالی، مشتری، فرایند تجارت داخلی و رشد می پردازد

Norton, 1992)هایی . مثال سوم هم وجود دارد که شامل اموال غیر منقول می باشد که شاخص

کند که به برآورد ساختمان داخلی، ساختمان خارجی و صالحیت شرکت میرا انتخاب می

. اسکاندیا، تتراپک، ویرپول، خطوط هوایی بریتانیا در بخش حمل و  (Sveiby, 1997)پردازد

یک رابطه عللی و معلولی در این  باشند.می دهیهایی از رویه های کارت نمره نقل بار مثال

شود که آنها را به سیستم های کنترل کننده و تغذیه کننده و حل مشکل دوره تکنیک ها فرض می

 . (Norreklit, 2003)سابداری سنتی تبدیل می کندهای قدیمی در ح

دهی تراز شده به عنوان یک مثال توجه کنید. این کارت تراز شده رابطه علی و به کارت امتیاز

 ←فرایند تجارت داخلی  ←معلولی یک بعدی ذیل را فرض می کند. رشد و یادگیری سازمانی 

ن رابطه علل و معلولی حاوی یک پرسش عملکرد مالی. با این حال این که ای ←سرمایه مشتری

باشد که دلیل تجربی است یا نه به متن بستگی دارد. بنابراین مدل کارت امتیازدهی خیلی پویا نمی

 باشد.آن تکیه کردن بیش از حد به فرضیات علل و معلولی از پیش تعیین شده می

ساختار کلی و اصول  به طور کلی این شیوه مناسب اهداف گزارش دهی داخلی و خارجی است.

پیشنهادی مقایسه در یک نمایش ایده ئوسایکرانیک مالیم در یک شرکت میسر است. این شیوه 

فقط یک نمایش عرضی از اموال غیر منقول شرکت داشته و به تعامالت بالقوه دو طرفه بین عناصر 

نداشته باشد و  سرمایه فکری توجه ندارد. با این حال، اگر رابطه علل و معلول فرض شده وجود

انتخاب شاخص ها به حوادث غیر مترقبه توجه کند، شیوه کارت امتیازی استفاده برای اهداف 

 کند.مدیریت داخلی را هم تقویت می

 

 روش دوم: متد ارزش گذاری سخت 
های استاندارد و اصول از پیش تعیین شده برای تولید یک شاخص این شیوه بر استفاده از شاخص

هایی مثل نسبت بازار به ارزش باشد. مثالید داده دقت آماری اغلب مورد تأکید مییا آمار تاک
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ای گپ و شاخص ایجاد ارزش مشاوره CIVتوبین، مقدار اموال غیر منقول محاسبه شده  Qاسمی، 

جیمینی از نسبت ارزش بازار به ارزش اسمی نسبت  Qخیلی محدوداند. تغییرات  VCLجیمینی 

است که بر هزینه جایگزینی دارایی های فیزیکی آن تقسیم شده است. با این ارزش بازار شرکتی 

توبین به خاطر تغییر ثابت و تغییر ارزش بازار شرکت  Qحال هر دو نسبت بازار به ارزش اسمی و 

یک مقدار ثابت را برای سرمایه فکری در  CLVمورد انتقاد قراردارند. برای غلبه بر این ضعف 

از صنعت صورت  ROAو متوسط  ROAمقایسه سود شرکت در مورد دارایی ها نظر گرفته که با 

ها برای مقدار کلی را مشتق کرده و تمام ارزیابی 9کامل تر از لحاظ تجربی  VCLگیرد. می

 شوند.محاسبه یک شاخص منفرد بر اساس معیار های آماری استفاده می

دانسته و اغلب سرمایه فکری را به  گذاری سخت سرمایه فکری را یک ماهیت عینیمتد ارزش 

کاهد. بعضی معتقدند که این شیوه فقط از سودهای اضافی و غیر نرمال از دارائی های سخت می

شود. یک استثناء استفاده کرده و ضرورتاً حسابداری سرمایه فکری تلقی نمی VCLهای مالی فرم

های نسبتی معموالً کند. مقیاسمی به طور کلی زبان ارقام و معیارهای آماری حس عینیت ایجاد

گیری همراه است. قابلیت مقایسه توسط این شیوه ها استفاده شده و با تسهیل استفاده پیچیده اندازه

گذاری سخت به ویژه برای مدیریت داخلی شود با این حال شیوه ارزشاعتباردهی آن حفظ می

توجه است. بدون این کرد تجاری بیضعیف است، چون که به متن و تغییر سرمایه فکری به عمل

باشد. به های عملکردی قابل درک مشکل است و یا غیر ممکن میها به پالناطالعات تعبیر آماره

های مالی شامل نمایش قوی و یا یک پروکسی معتبر از سرمایه فکری شرکت عالوه این که فرم

دهد. ورد سرمایه فکری پاسخ میهستند یا نه موضوع بحث است گرچه حالت علل و معلول را در م

تواند منحرف کننده بوده و های فرضیات آنها میبرای کار با آنها بدون شواهد تجربی و یا پرسش

گذاری سخت یک برای پیشرفت حسابداری سرمایه فکری مضر است. به طور کلی رویه ارزش

مربوط به اطالعات  برآورد مقدماتی از سرمایه فکری را مهیا کرده و مناسب فرضیات خارجی

 سرمایه فکری می باشد.
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 روش سوم: متد نقلی  
گیرد که این کار با اتخاذ یک متد نقلی به میزان بیشتری از حسابداری سنتی و راحت فاصله می  

شود. یک شود که گاهی اوقات با کمک یک نمایش بصری انجام میگویی انجام میرویه قصه

-یک توالی از وقایع از نقطه نظر نقل کننده تعریف می بحث نقل قولی به عنوان نمایش از

. یک موضوع نقل قولی می تواند یک ابزار پویا برای مذاکره و  (Czarniawska, 1998)شود

ترغیب تلقی شود چون که از لحاظ اجتماعی محتمل و حساس است این شیوه به ایجاد یک برنامه 

فاع بوده و شامل حساب های منطقی عملکردی قوی کمک کرده و در صورت تشخیص قابل د

باشد.که دسته بندی شده و به عنوان مقدمه تصورات فردی افکار و اعمال آنها عمل جمع شده می

 (.Boje, 1991می کند )

فرایند ساخت اجتماعی است و این متد نقل قولی به صورت منتخب بر  حسابداری مفهومی یک 

از سرمایه فکری ایجاد کنند. اطالعات مفهومی غنی  الگوهایی تاکید دارند تا یک نمایش سازگار

دهد. قابلیت تأمل جایگرین دقت به عنوان به صورت نقلی حس قوی بودن و واقعی بودن می

توانند به غلبه بر سستی و کند چون که گاهی اوقات مفاهیم نادرست میادعای اعتبار غائی می

 ,Sutcliffeچالش انگیز را دنبال کنند ) کند تا رسیدن به اهدافگیری شرکت ها کمک میجهت

1994; Weick, 1995 بنابراین نحوه بیان تعامالت واقعی و پتانسیل بین سرمایه فکری و متون .)

 آن در کنار تغییر شکل آن به عملکرد از یک دورنمای سازگار اهمیت زیادی دارد.

 Danish Ministry of)گزارش سرمایه فکری دانمارک مثالی از این دست است 

Science,Technology and Innovation, 2003) براساس این گزارش یک گزارش سرمایه .

-شاخص»و « ابتکارات» ، «چالش های مدیریتی»، « نقل قول دانش»فکری شامل چهار بخش است: 

های مدیریتی بیانگر مشکالت پردازد و چالشدانش نقل قول به توصیف استراتژی شرکت می«. ها

گیرد. ابتکارات اعمالی اندک که برای درک ه است در حالی که اجرای آن صورت میمواجه شد

شوند تا تبعات ابتکارات مختلف ها به کار برده میباشد و شاخصاین نقل قول های عملی می
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آوری از استراتژی تا عمل ممکن است صحیح نباشد و گاهی توسط شرکت برآورده شود. دلیل

شوند. در آن ها اندازه گرفته میقعیات همخوانی دارد و توسط شاخصاختیاری است ولی با وا

ها و یک بیان همسان همراه است. مثال دیگر صورت داستان قابل تأمل است که با تقویت داده

پروژه مریتون است که توسط اتحادیه اروپا ضمانت شده و سه عنصر را برای گزارش سرمایه 

خالصه منابع غیر منقول و فعالیت ها و یک سیستم از  کند؛ دیدگاه شرکت؛فکری توصیه می

نقاط قوت شیوه نقل قول در انعطاف پذیری تعبیری و الینفک آن و قدرت ساختاری  شاخص ها.

(. یک نقل Flamholtz, 1996برای تحریک مردم، هماهنگی اعمال و ارائه اطالعات می باشد )

-ابل اجرا با تقویت پیوستگی منطقی و دادهقول مشترک نه فقط به صورت یک قصه قابل دفاع و ق

باشد. کند بلکه دارای آزادی منظم برای افراد متنوع جهت مذاکره و تفسیر میهای واقعی ایجاد می

متد نقل قولی مناسب مدیریت داخلی است ولی مناسب گزارش بیرونی نیست که دلیل آن عدم 

 حضور توان مقایسه و اعتبار می باشد.

 

 اربردها نتایج و ک -5
پیروان مکتب شک اندیش معتقدند که حسابداری سرمایه فکری صرفاً یک نوع مدیریت جوان 

های است که یک راه حل تازه و نه رادیکال را برای مشکالت مرتبط با اهمیت روبرو رشد دارایی

اساساً  کند. ما با این ایده موافق نیستیم چون که حسابداری سرمایه فکریمبتنی بر دانش ارائه می

کندکه به محیط توجه دارند و به مشکالت خارج از پاسخ افراد انجام دهنده آن بروز می

های مدرن های زیاد سازمانپردازد که جزء اولویتهایی میها، منابع و فرصتروزافزون، توانایی

(. عالوه برآن معیارهای شیوه Miller and Hartwick, 2002باشد )در دانش اقتصاد می

ریتی یا بدیع نبایستی به صورتی منفی به کار روند ولی به عنوان بخشی از یک پیکر روبه توسعه مدی

 ,Fincham and Roslenderدانش مدیریتی است که فرایند یادگیری را تسهیل می بخشد )

2004.) 
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در تکنیک های حسابداری و رویه های آن تکمیل بالقوه اهداف مختلف وجود دارد. با این حال، 

ایای استفاده از آن نبایستی برای حسابداری سرمایه فکری در نظرگرفته شود چون که این مز

تواند در متون مختلف به کار برده شود. هیچ حسابداری پیچیده است و چند جانبه بوده و می

تکنیک حسابداری وجود ندارد که بتواند تمام این اهداف را به صورت تمام و کمال به دست 

یک نوع مبادله بین هزینه و سود دهی، قابلیت اجرا و قابلیت مقایسه قوی و مناسب و آورد. همیشه 

پذیری و بروکراسی وجود دارد. برای پیشگیری از ترغیب اشتباه بایستی در مورد ایده انعطاف

 حسابداری سرمایه فکری و انگیزه حسابداری حساس باشیم.

داخلی و گزارش بیرونی انحصاری نمی باشد. معهذا، بایستی گفت که تمایز بین گزارش مدیریت 

شرکت های اندکی هستند که حسابداری سرمایه فکری خود را تماماً برای یک هدف خاص 

-شوند چون که بشر همیشه میهای اندکی هستند به درستی استفاده میکنند و تکنیکمنتشر می

ر ببرد. به عنوان مثال، متد کارت ای برای به کارگیری و تفسیر اطالعات به کاهای تازهتواند راه

تواند به اهداف مدیریت داخلی و گزارش خارجی نایل شود. ای است که احتماالً میامتیازی شیوه

با این حال ارتباط بین قابلیت اجرا و قابلیت مقایسه هنوز در بخشی اوقات باورنکردنی است. 

ها ر ا به مباحث درخور و مناسب شرکتتواند به عنوان یک ابزار انتشاری باشد. که تمایزها می

-های حسابداری خاص را نیز مورد توجه قرار میهای الینفک تکنیکرهنمون کرده و محدودیت

باشد. چندین نکته دهد، طوری که به کارگیری تکنیک حسابداری سرمایه فکری محتمل می

-و تصمیم گیران مشتق میوجود دارد که از این مطالعه برای افراد دانشگاهی، فعاالن این بخش 

 شود.

 

 تقدیر و تشکر:

با عنوان زیر می « اچ.دبلیو لیو و اریک تی.جی وانگ   گلوریا»ای از مقاله حاضر، برگرفته از مقاله

 Intellectual capital accounting: an alignment between the motive and theباشد: 
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accounting approach  به  "حسابداری و هزینه یابی منابع انسانی"ه در نشری 2012که در سال

 چاپ رسیده و در ادامه در لیست منابع مقاله، بطور کامل معرفی شده است.
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