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داریوش فروغی

2

سعید فرزادی

چکیده
در عصر فرا رقابتی امروز ،سازمانها با محیطی روبرو هستند که مشخصه آن افزایش پیچیدگی ،جهانی شدن و
پویایی است .از آنجا که سازمانها برای استمرار و استقرار خود با چالشهای نوینی مواجه هستند ،برون رفت از
این چالشها مستلزم توجه بیشتر به توسعه و تقویت مهارتها و تواناییهای درونی است که این کار از طریق مبانی
دانش سازمانی و سرمایه فکری صورت میگیرد و سازمانها از آنها برای رسیدن به عملکرد بهتر در دنیای کسب و
کار استفاده میکنند .دانش و سرمایه فکری نیز به عنوان استراتژیهای پایدار برای حصول و نگهداری مزیت رقابتی
سازمانها تشخیص داده شده است .با این وجود بررسیهای اخیر حاکی از وجود پتانسیلهای مخربی در درون
سرمایههای فکری سازمان و ارزش ایجاد شده توسط آن به نام "بدهیهای فکری" است .هدف از انجام این
پژوهش بررسی مفهومینوین به نام بدهیهای فکری ( )ILsدر نقطه مقابل سرمایههای فکری است .بنابر این ،این
پژوهش از نوع توصیفی بوده و به دنبال ارائه چارچوبی نظاممند درباره مبحث بدهیهای فکری است .در این
چارچوب به تعریف ،نحوه شناسایی و اندازهگیری مفهوم بدهیهای فکری پرداخته شده است .نتایج پژوهش حاضر
نشان میدهد که بدهیهای فکری پتانسیلهای بالقوه درون سرمایههای فکری است که موجب تخریب ارزش ایجاد
شده توسط سرمایههای فکری میشود .همچنین وجود این نوع از بدهیها در درون سازمان ،کاهش ارزش شرکت
و افزایش احتمال بروز ورشکستگی مالی شرکتها را به دنبال دارد .
واژههای كلیدی :سرمایه فکری ،بدهی فکری ،خلق ارزش ،ارزش نامشهود .

 - 1استاد و عضو هیئت علمی دانشکده حسابداری دانشگاه شیراز
 - 2استادیار و عضو هیئت علمی گروه حسابداری دانشگاه اصفهان
 - 3کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه اصفهان (مسئول مکاتبات)

Saeed_isfahanuni@yahoo.com
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موریتسن و همکاران .)2111 ،3از سوی دیگر ،برخی

 -1مقدمه
1

پژوهشگران نظیر آبیسکرا ( )2113و آندریسن

( )ICبه دلیل کمک به مدیریت سازمان در راستای

( )2112بیان نمودهاند که تصور وجود بیش از حد

خلق ارزش و کسب سودآوری بیشتر ،به طور قابل

سرمایههای فکری در سازمان صحیح نیست ،زیرا

مالحظهای افزایش یافته است (گاتری و همکاران،2

ایجاد و توسعه سرمایه فکری اثرات مثبت و حتی

 .)2112سرمایه فکری ( )ICاغلب به عنوان دارایی-

منفی گوناگونی را به دنبال دارد (کدی .)2111 ،11در

های نامشهود یا منابع دانش تعریف میشود که قادر

واقع ،استدالل آنها مبتنی بر این علت است که به

به ایجاد ارزش برای شرکتها و همچنین دستیابی و

دنبال توانایی سرمایههای فکری ،در ایجاد ارزش و

حفظ مزیت رقابتی برای آنها میباشد .اعتقاد بسیاری

کمک به رشد سازمان ،آسیب پذیری و نیز تعهداتی

از پژوهشگران از جمله نمازی و ابراهیمی(،)1311

برای سهامداران به بوجود میآید (گارسیا و

ایزدی نیا و همکاران ( )1332و نمازی و ابراهیمی

همکاران2113 ،1؛ هاروی و لوچ.)1333 ،2

در طول دهه اخیر توجه به مبحث سرمایه فکری

( )1331در این زمینه این است که سرمایه فکری به

مفهوم بدهیهای فکری )ILs( 3معرف پتانسیل-

سه جزء تجزیه میشود )1 :سرمایه داخلی )2 1سرمایه

هایی در سرمایههای فکری است که موجب تخریب

3

ارزش خلق شده توسط سرمایه فکری میشود

خارجی )3 2سرمایه انسانی

سرمایه داخلی به دانش تعبیه شده در ساختار،

(گارسیا و همکاران2113 ،؛ ماجداالنی و ماناسیان،2

فرآیندها ،روشها ،برنامههای روزانه ،سیستمها و

2112؛ استام .)2113 ،5مطابق پژوهشهای صورت

فرهنگ سازمان ،اشاره دارد که توسط کارکنان به

گرفته تا به امروز نظیر کانیبانو و همکاران )2111(6و

وجود میآید یا آورده میشود ،اما هنگامی که کارکنان

گارسیا و همکاران ( ،)2113مفهوم سرمایه فکری را

سازمان را ترک میکنند ،این سرمایه همچنان در

میتوان در حوزه خلق ثروت و داراییهای فکری

سازمان باقی میماند .سرمایه خارجی به سرمایه تعبیه

مورد استفاده قرار داد ،اما مفهوم بدهیهای فکری

شده در روابط خارجی سازمان مانند فروشندگان کاال

مربوط به تخریب ارزش و ریسکهای فکری یا

و مواد ،مشتریان ،شرکای تجاری و غیره اشاره دارد.

تعهدات است .این در حالی است که تاکنون با وجود

سرمایه انسانی به دانش انفرادی مانند معلومات،

ارتباط بالقوهای که بین مباحث بدهیهای فکری و

مهارتها ،ارزشها و تجربیات درون یک سازمان

سرمایههای فکری وجود دارد (استام ،)2113 ،واقعیت

اشاره دارد که همراه با ترک کارکنان از سازمان خارج

مربوط به وجود بدهیهای فکری در سازمان نادیده

میشود .در عصر فعلی اطالعات ،سرمایه فکری به

گرفته شده است .دومای ( )2113با انجام پژوهشی

عنوان مهمترین محرک ایجاد ارزش برای شرکتها،

نشان داد که بدهیهای فکری یکی از بیشترین و واقع

جایگزین داراییهای ثابت شده است (ایزدی نیا و

گرایانهترین موضوعات مورد بررسی است که از

همکاران .)19:1332 ،در واقع پژوهشگران این حوزه

ادبیات پژوهشهای سرمایه فکری منشا میگیرد .با

بر این موضوع تاکید دارند که افزایش سرمایههای

این حال تاکنون مطالعات محدودی در سطح جهان

فکری در سازمانها ،مطلوبیت بیشتری را برای

به صورت بررسیهای ترکیبی به واکاوی موضوع

سازمانها به همراه دارد (آندریسن2112 ،6؛ دومای،9

بدهیهای فکری ( )ILsپرداخته اند.

2112؛ گاتری و همکاران2112 ،؛ لو2111 ،1؛
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بنابراین به دلیل نیاز به انجام بررسیهای بیشتر بر
روی بدهیهای فکری ،هدف از انجام این پژوهش

میشود ،بنابراین عینیت و اعتبار یافتهها در این شیوه
افزایش مییابد (گاتری و همکاران.)2112 ،

ارایه الگوی بدهیهای فکری و اجزاء آن است که در

پژوهش حاضر یک بررسی توصیفی است که با

آن شفاف سازی ،طبقهبندی ،توصیف و تفسیر

استفاده از روش کتابخانه ای انجام می گردد .دالیل

بدهیهای فکری در راستای توسعه پژوهشهای آتی

انتخاب این شیوه پژوهش به شرح زیر می باشد:
ابتدا اینکه دادههای اولیه برای این نوع از بررسی

انجام گیرد.
ساختار پژوهش حاضر بدین شرح است .ابتدا،

حاوی مجموعه متفاوتی از انواع پژوهشهای

روش مورد استفاده برای بررسی ادبیات پژوهش

غیرمشابه (تئوری ،تجربی ،پژوهشهای مجالت،

معرفی میشود .سپس ،پژوهشهای انجام شده مورد

مقالههای همایشها و غیره) است و ویژگیهای

تجزیه و تحلیل قرار گرفته و یافتههای آنها تفسیر

متنوعی شامل تعاریف ،موارد کاربرد ،تفسیرها،

میشوند .در ادامه انواع تعاریف بدهیهای فکری و

پژوهشهای تجربی و تعداد کمیاز یافتههای تئوریک

نحوه تشخیص آن ارائه میشود .بخش نهایی پژوهش،

را در بر میگیرد .بنابراین ،استفاده از شیوه بررسی

به جنبههای قابل اندازه گیری بدهیهای فکری ،بحث

فراتحلیل برای هماهنگ نمودن یافتهها نامناسب است

و ارائه نتیجه گیری اختصاص دارد.

(کافمن و اشنایدار .)2112 ،دوم ،اینکه با در نظر
گرفتن محدودیتهای پژوهش در زمینه  ،ILsبا
استفاده از شیوه فرا تحلیل نمیتوان نتایج معناداری را

 -2روششناسی پژوهش
در طول دهه اخیر شیوههای گوناگونی با اهداف

بدست آورد و در نتیجه تسلط کافی بر جنبههای

معین و قالبهای مشخص و نیز از جنبههای مختلف،

حساس موضوع مورد بررسی بدست نمیآید .از جنبه

درباره چگونگی ساختاربندی ادبیات یک پژوهش

دیگر از آنجا که هدف این پژوهش کسب شناخت

ارائه شده است؛ بررسی موردی پژوهشها ،فرا

نسبت به مفاهیم ،روشها و ابزارهای اندازهگیری ILs

تحلیلها ،بررسیهای مفهوم محور ،بررسیهای

است ،به جای پژوهشهای پژوهشگر محور (وبستر و

پژوهشگر محور و غیره نمونههایی از این شیوهها

واتسون )2112 ،و یا پارادایم محور (هوپر و پاول،
6

9

هستند (کوپر1331 ،1؛ وبستر و واتسون2112 ،2؛ هوپر

1315؛ رام و روهد 2119 ،؛ رایان و همکاران ،

و پاول .)1315 ،3در بررسی مفهوم سرمایه فکری ،دو

 ،)2112از نوع پژوهش مفهوم محور استفاده شده

نوع شیوه بررسی وجود دارد :بررسی توصیفی و

است.

بررسی فرا تحلیل (سانتیس و گیولیانی .)2113 ،در
بررسی توصیفی ،ابتدا کیفیت اطالعات در دسترس

 -3مبانی نظری و مروری بر پیشینه پژوهش

تفسیر و سپس با یکدیگر ترکیب میشوند (کافمن و

به طور کلی در فرآیند بررسی بدهیهای فکری،

اشنایدر2112 ،2؛ گاتری و همکاران2111 ،؛ سیتارمن

پژوهشگران از اصطالحاتی نظیر "بدهیهای فکری"،

و همکاران .)2112 ،5از سوی دیگر ،در بررسی

"بدهیهای نامشهود"" ،ریسکهای سرمایه فکری"،

فراتحلیل ،شواهد بدست آمده از نتایج پژوهشهای

"ریسکهای نامشهود" و "بدهیهای سرمایه فکری"

گوناگون با بهره گیری از روشهای آماری ترکیب

استفاده کردهاند (سانتیس و گیولیانی .)2113 ،همچنین
تا حدودی به معرفی اصطالحاتی نظیر "اثرات منفی
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بر ارزش" (کوگانسان" ،)2115 ،1سرمایه فکری

بندی نمود :اول ،به عنوان استهالک و دوم ،به عنوان

منفی" (برانستروم و گیولیانی" ،)2113 ،2محرکهای

تعهدات غیرپولی یا ریسکهای مرتبط به  ICسازمان

دارای اثر منفی بر خلق ارزش" (ویدما مارتی،3

(مجدالنی و ماناسیان .)512:2112 ،با وجود اینکه

" ،)2113محرکهای ضد خلق ارزش" (آبیسکرا،2

بررسیها به منظور معرفی مفهوم بدهیهای فکری در

" ،)2116انگیزه و سرقفلی منفی" (برانستروم و

طول دهه اخیر افزایش چمشگیری داشته است،

همکاران )2113 ،5یا "بدهیهای استراتژیک" (آرند،6

همچنان کمبود پژوهشهایی که به اندازهگیری و

 )2112که مرتبط با مباحث سرمایه فکری است نیز

مدیریت  ILsدر سازمان اختصاص داشته باشد،

پرداخته اند.

موجب ایجاد شکاف عمیقی بین مفهوم بدهیهای

بررسی پژوهشهای مربوط به روشها و ابزارهای

فکری در سطح تئوری و عملی شده است .در واقع

اندازهگیری  ILsنشان میدهد که این شیوهها با توجه

میتوان ادعا نمود که مفاهیم ،روشها و ابزارهای

به روشهای اندازهگیری  ICو بر مبنای توجه به

مربوط به شناسایی و اندازهگیری  ILsهنوز در حد

جنبه دارایی بودن  ICپایهگذاری شده است

بیان تئوریک است .با این حال درنظرگرفتن جنبه

(آندریسن2112 ،؛ اسویبی .)2112 ،9در نتیجه،

دارایی  ،ICمیتواند عاملی اساسی در ایجاد جریان

همانگونه که در جدول شماره ( )1مشاهده میشود،

پیوستهای از پژوهشها بر روی بدهیهای فکری به

بر مبنای مفاهیم متعدد معرفی شده توسط

شمار آورد.

پژوهشگران ILs ،را میتوان در دو طبقه اصلی طبقه-
جدول ( .)1پژوهشهای تحلیلی بر روی بدهیهای فکری ()ILs
ابزار اندازه گیری

پژوهشگر

روش پژوهش

کدی ()2111

تئوریک

کاپمن و فرفولجا ()2111

-

-

کدی ()2111

تئوریک

-

اندازه گیری ،تشخیص

پسوو ()2113

مطالعه موردی

تعیین توسط ساختار سرمایه بهینه

اندازه گیری ،تشخیص

ریسکهای

آبیسکرا ()2113

تئوریک

اندازه گیری ،تشخیص

استهالک

آبیسکرا ()2112

تئوریک

اندازه گیری ،تشخیص

عامل حسی

کوپی و همکاران ()2111

تجربی

روش ارزیابی

کارت ارزیابی

IL

IC

ترسیم ریسک

IC

نحوه شناسایی

طبقه بندی

اندازه گیری ،تشخیص

استهالک

تشخیص

مدلهای آشفته ذهنی
علم رشد نیافته

اندازه گیری ،تشخیص

ریسکهای

IC

IC

استم ()2113

تئوریک

-

تشخیص

استهالک

گارسیا و همکاران ()2113

تئوریک

مالیات بر بدهیهای ترازنامه

اندازه گیری ،تشخیص

تعهدات غیرپولی

مانپا و وتیالینن ()2112

تجربی

ابزار مدیریت در بیمه ریسکهای
سرمایه انسانی

اندازه گیری ،تشخیص

منبع :سانتیس و گیولیانی ()215 :2112

51

مجله حسابداري مديريت  /شماره بيست و سوم

ریسکهای

IC

بدهیهای فکری :مفهومی نوین در تقابل با سرمایههای فکری

اشاره دارد .با این حال نمیتوان مفهوم دانش رشد

تعریف و تشخیص بدهی فکری ()IL
شکل  1مفاهیم اصلی بدهی فکری را نشان می

نیافته را برای  ILدر نظرگرفت ،زیرا این مفهوم به

دهد .طبق این شکل ،بدهی فکری را می توان با توجه

عنوان اختالالت مستقیم بوجود آمده در افزایش

به دو صورت زیرشناسایی کرد:

ارزش شرکتها شناخته شده و معیاری است که

نخست اینکه  ILsمی تواند به عنوان استهالکی از

بیشتر به عنوان مانعی بر رشد پتانسیلهای درون

ارزش سرمایههای فکری ( )ICسازمان در نظر گرفته

شرکت شناسایی میشود (کدی و همکاران.)2111 ،

شود (آبیسکرا2113 ،؛ کدی )2111 ،و دوم اینکه به

از سوی دیگر ،کافمن و فرفولجا ( )2111مفهوم

عنوان ریسکها یا تعهدات غیرپولی موجود در

بدهیهای فکری را به صورت "مدلهای فکری
معیوب" تعریف نموده اند که نشان دهنده "ناتوانی

سرمایههای فکری شناسایی شود (گارسیا پارا و

در اخذ تصمیمات موثر و شایسته درون سازمانی

همکاران2113 ،؛هاروی و لوچ.)1333 ،
کدی و همکاران ( )2111مفهوم "دانش رشد

توسط کارکنان" است و میتواند پیامدهای نامطلوبی

نیافته" را برای بدهیهای فکری نیز مطرح نموده اند

(مانند وجود اختالل در توسعه سرمایه انسانی

که در واقع به آنچه در درون سازمان از دست میرود

شرکتها) را به دنبال داشته باشد.

بدهي هاي
فكري

استهالك ارزش سرمايه

تعهدات يا ريسك هاي

فكري

مربوط به سرمايه فكري

كسب سود

تعهدات غير پولي مربوط

ريسك هاي موجود در

بي كيفيت

به تصميمهاي غير مقتضي

سرمايه فكري

شکل ( : )1مفاهیم اصلی بدهیهای فکری

سرانجام ،آبیسکرا ( )2112مفهوم "بدهیهای

را به گونهای غیر فعال (ناکارآمد) نموده و در نتیجه

حسی" را به عنوان عوامل حسی مطرح نمود که می-

ارزش شرکت را کاهش دهد.

تواند داراییهای فکری و داراییهای مشهود شرکت

در ادامه دو مفهوم اصلی بدهیهای فکری مندرج در
شکل ( )1مورد بحث و بررسی بیشتر قرار میگیرد.
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 ILs -1-1-3به عنوان استهالک ارزش IC

مزیت این شیوه شناسایی در این است که موجب

 ILsرا میتوان به عنوان استهالکی بر ارزش IC

افزایش آگاهی از وجود بدهیهای فکری درون

موجود در سازمان در نظر گرفت (آبیسکرا2113 ،؛

سازمان میشود .همچنین ،مفهوم " ICخالص" نیز با

آئونن2113 ،1؛ کدی .)2111 ،بر طبق این تعریف،

استفاده از محاسبه بدهیهای فکری به عنوان

تفاوت مثبت ارزش بازار و ارزش دفتری شرکت

استهالکی از  ICمطرح میگردد .افزون بر این جنین

(ارزش خلق شده) را میتوان به وجود سرمایه مشهود

رویکردی همانند رویکردهای سنتی حسابداری مالی

یا سرمایه فکری نسبت داد .وضعیت عکس این حالت

بر مبنای گزارشگری واحد پولی رایج قرار دارد.

را نیز میتوان به عنوان بدهیهای فکری در نظر

از سوی دیگر ،مطابق این رویکرد بدهیهای

گرفت (گارسیا و همکاران .)121:2113 ،در نتیجه،

فکری فاقد ماهیتی مالکانه است (گارسیا و همکاران،

اصطالح اختالل در داراییهای فکری بدین صورت

 .)2113اغلب پژوهشگران در این مورد توافق دارند

است که در واقع چه چیزی موجب تبدیل یک ایده

که طراحی و ارائه مدلهای طبقه بندی شدهای که

خوب و مناسب درون سازمان ،به ایدهای بد و مخرب

بتواند پدیدهای را به گونهای کامل و قابل فهم

میشود؟ (کدی .)133:2111 ،در این دیدگاه IC ،به

توصیف کند ،تقریبا غیرممکن است (گراجر،1

عنوان "سرمایه غیرقابل اندازهگیری" تعریف شده

 .)916:2111در نتیجه ،حتی اگر راهی برای گزارش

است که موجب ایجاد جریانی از سودهای آتی برای

بدهیهای فکری در صورتهای مالی وجود نداشته

شرکت میشود و در نقطه مقابل بدهیهای فکری،

باشد ،کسب برخی اطالعات یکپارچه و کامل که

نامشهود بوده و نیز قابلیت شناسایی در صورتهای

بتواند نقاط سوال برانگیز را برطرف نماید ،مفید است

مالی را ندارد ولی موجب کاهش ارزش شرکت می-

(گیولیانی و برانستروم .)2111 ،با توجه به اینکه این

شود (آبیسکرا.)12:2113 ،

رویکرد بر ارزیابی مالی بدهیهای فکری تمرکز دارد،

این دیدگاه ریشه در مباحث حسابداری سرمایه

مورد پذیرش بوده و در تقابل نظر با اغلب روشهای

فکری دارد ،زیرا در راستای کمک به چگونگی ارائه

اندازهگیری  ICاست که تمایل به رویکردی تحلیلی

 ICو  ILsدر گزارشهای مالی ساالنه یا حداقل در

به جای حمایت از مباحث اندازهگیری و افشای آن

اقالم پولی گام برمیدارد (آبیسکرا2113 ،؛ کدی،

دارد.

 .)2111به استناد پژوهش گارسیا و همکاران (،)2113
در واقع این تعریف از  ILsتمایل به فاصله گرفتن از

 ILs -2-1-3به عنوان تعهدات یا ریسکهای

تعریف کالسیک بدهیها دارد و بر مبنای تالش برای

مربوط به سرمایههای فکری

شناسایی انگیزهها و عوامل نامشهودی که موجب از

در این بخش ،طبق شکل ( )1سه زیرشاخه از

دست رفتن ارزش شرکت میشود ،قرار دارد .مثال-

تعریف بدهیهای فکری به عنوان تعهدات یا

هایی از این عوامل را میتوان فقدان تعهد و

ریسکهای مربوط به سرمایههای فکری ارائه

شایستگی کارمندان یا کمبود کارمندان کلیدی در

میگردد:

شرکت ذکر نمود (کدی2111 ،؛ گارسیا و همکاران،
.)2113

نخست ،تعریف  ILsبه عنوان عامل پذیرش
شرکت در انتقال منابع اقتصادی یا ارائه خدمات به
دیگر واحدهای اقتصادی که ناشی از عدم بهره گیری
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مناسب از سرمایههای فکری موجود در سازمان و به

به عواملی ارتباط پیدا می کند که در بیرون سازمان

عبارتی نشان دهنده کسب سودهای بیکیفیت است

(نظیر رویداد غیرمنتظره و بدهیهای بازار) و خارج از

(هاروی و لوئچ ،)1333 ،دوم تعریف  ILsبه عنوان

کنترل سازمان است .شکل  2اجزاء کلی مدل را نشان

تعهدات غیرپولی که مربوط به تصمیمات غیرمقتضی

میدهد.

رفتاری در زمان حال و گذشته است (گارسیا و پارا،
شناسایی بدهیهای

 ،)2113و سوم در نظرگرفتن  ILsبه عنوان

فکری

ریسکهای موجود در سرمایه فکری سازمان (برنالد و
دورست2112 ،؛ کوپی و همکاران2111 ،1؛ پاسو،2
2113؛ روزت.)2113 ،3
عامل اصلی تمرکز بر  ILsبه عنوان تعهدات یا

تخريب منابع

تخريب منابع

داخلي

بيروني سازمان

ریسکهای موجود در سرمایه فکری سازمان و نه به
عنوان استهالک سرمایه فکری میتواند توجه به

شکل ( :)2مدل شناسایی بدهیهای فکری استم

اندازهگیری برای اهداف مدیریتی باشد .در این

()2::9:11

رویکرد ،همانگونه که برنالد و دورست ()13:2112
استدالل نمودند ،برای اینکه سرمایههای فکری
شرکتی مدیریت شود ،مدیران نیاز به درک جامعی از
ریسکهای مربوط به  ICموجود در سازمان و
پتانسیلهای پیادهسازی آن در شرکت دارند .از آنجا
که در دیگر رویکردهای شناسایی بدهیهای فکری از
مدل طبقهبندی شدهای استفاده نشده است ،در این
رویکرد نیز نمیتوان انتظار ارائه مدلی جامع داشت.
در این حالت میتوان  ILsرا در دو گروه داخلی و
بیرونی طبقهبندی نمود و سپس آنها را به عنوان
پدیدهای فرآیندی ،انسانی ،اطالعاتی و یا ساختاری
(قراردادی) در نظر گرفت.هاروی و لوئچ ()1333
نمونهای از این رویکرد را نشان می دهند.
در راستای این رویکرد شناختی ،اِستم ( )2113با
انجام پژوهشی با ترکیب مفروضات داخلی و بیرونی
به کار رفته در پژوهشهاروی و لوئچ ( )1333از
مدلی استفاده نمود که در آن شناسایی بدهیهای
فکری به نابودی منابع خلق ارزش در درون سازمان
(نظیر سرمایه انسانی ،سرمایه ساختاری و سرمایه
ارتباطات) باز میگردد ،در حالیکه بخش بیرونی آن

رویکرد دیگر در طبقهبندی  ILsتوسط کوپی و
همکاران ( )2111و برنالد و دروست ( )2112مطرح
شده است .آنها در پژوهش خود به ارائه مدلهایی
بر مبنای تقسیمبندی سه گانه  ICبر مبنای انسان،
ساختار و روابط می پردازند .در واقع به منظور
شناسایی و طبقه بندی ریسکهای ممکن موجود در
هر طبقه از  ICپژوهشگران تفاوتهایی را بین ریسک
مربوط به سرمایه انسانی ،ریسکهای سرمایه روابط و
ریسکهای ساختاری در نظر می گیرند .مطابق این
دیدگاه اگر سرمایهگذاری در سرمایه فکری بتواند
بهرهوری سازمان را افزایش دهد ،به همان میزان
کاهشهای اساسی در منابع  ICنیز تهدیدی جدی
برای کارایی عملیاتی سازمان است .اختالف این
رویکرد با دیگر رویکردها در این است که حتی اگر
اندازهگیری  ILsبرمبنای اصول مربوط به دفترداری
دوطرفه باشد ،میتواند به گونهای مجزا از داراییهای
فکری ( )IAsارزیابی و به عنوان قلمیمنحصر بفرد
آورده شود .شکل  3اجزاء مدل کویی و همکاران را
نشان می دهد.
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درون سازمان و سپس محاسبه ریسکهای ممکن
شناسایی بدهیهای

مربوط به هر یک از این عوامل و ارائه این اقالم به

فکری

گونه ای مجزا در گزارشهای همراه صورتهای مالی
میباشد.

ريسكهاي

ريسكهاي

سرمايه

سرمايه

انساني

روابط

ريسكهاي
ساختاري

شکل ( :)3مدل شناسایی بدهیهای فکری بر مبنای
ریسکهای سازمان (كوپی و همکاران)2::0:2 ،

در مقایسه با رویکردی که  ILsرا به عنوان
استهالک  ICبه شمار میآورد ،این رویکرد قابلیت
تجزیه و تحلیل بیشتری دارد .افزون براین ،از آنجا که
یکی از تعاریف اصلی  ILsمربوط به ریسکهای IC

سازمان است ،دو موضوع مهم در این زمینه وجود
دارد .ابتدا تالش برای طراحی مفاهیم نوین ،روشها

 -4اندازهگیری IL

یکی از مسایل دشوار مربوط به بحث بدهیهای
فکری ،اندازه گیری اقالم آن است.شکل  2روشهای
پیشنهادی ما را برای اندازه گیری بدهیهای فکری،
که مبتنی بر مطالعات مختلف است ،نشان میدهد.
طبق شکل  2بدهیهای فکری را میتوان به دو شیوه
اندازه گرفت:
)1

اندازه گیری به عنوان استهالک (کاهش
ارزش) ارزش سرمایه فکری.

 )2اندازه گیری توسط تعهدات یا ریسکهای
درون سازمانی.

و ابزارهای شناسایی که اغلب ریشه در افشای IC
اندازهگيری IL

موجود در سازمان دارد و دوم ،تالش برای پذیرش
مفاهیم ،روشها و ابزارهایی که از ریسکهای اندازه-
گیری و ریسک مدیریت بدست میآید .اساس این
رویکرد مباحث  ICبوده و متمایل به تشخیص اقالم و
طراحی مدلهای طبقه بندی شده بدهیهای فکری بر
مبنای جنبه دارایی و با تکیه بر تفاوتهای بین انسان،
ساختار و روابط در سازمان است .در واقع این
رویکرد به منظور ایجاد سازگاری بیشتر میان جنبههای
مثبت (مربوط به منابع سرمایه فکری) و منفی (مربوط

استهالك سرمايه
فكري

تعهدات و
ريسكهاي درون
سازمان

شکل ( :)4شیوههای اندازه گیری بدهیهای فکری

به تعهدات) سرمایههای فکری اتخاذ شده است و به

 -1-4اندازه گیری  ILبه عنوان استهالک (كااهش

رویکرد گزارشگری سنتی بر مبنای دارایی ،بدهی و

ارزش) ارزش سرمایه فکری

حقوق صاحبان سرمایه نیز باز میگردد .نحوه عمل در

برخی پژوهشگران نظیر کدی ( )2111و آبیسکرا

این رویکرد با تکیه بر تعیین سرمایههای انسانی،

( )2113نشان دادهاند که اندازهگیری  ILsبا در

روابط و ساختاری درون سازمان به عنوان جنبههای

نظرگرفتن مفهوم کلی آن به عنوان کاهشی در ارزش

موثر در رشد موفقیت و شاخصهای ایجاد ارزش

سرمایههای فکری شرکت و به گونهای تحلیلی ،منجر
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به نتایج غیرقابل اتکایی در این زمینه میشود .از اینرو

مناسب تنزیل شده است) در نتیجهی شکست این

باید مفاهیم  ICو  ILsبه گونهای به هم پیوسته در

پروژه سرمایهگذاری میباشد.

نظرگرفته شوند تا رویکردی کل نگر در راستای
اندازهگیری  ILsبه صورت زیر اتخاذ گردد:

این شیوه اندازهگیری شامل مجموعهای از مولفه-
های گوناگون است که برخی از اجزای آن نیاز به

"مجموعه از دانشهای کسب شده که میتواند در

برآورد دارد .نظر به اینکه این شیوه اندازهگیری IL

یک زمان معین به عنوان عوامل تفاوت بین ارزش

وابسته به مفهوم  ICو اندازهگیری صحیح آن است،

بازار و خالص ارزش دفتری سرمایههای فکری

برای نیازهای مدیران در زمینه گزارشگری و کنترل

شناسایی شود" (آبیسکرا .)3:2113 ،در نتیجه ،نمی-

سودمند عملکرد کارکنان مفید نخواهد بود (کاپلن و

توان به گونهای مجزا بر  ICو  ILSتمرکز نمود.

نورتون.)1332 ،1

تاکنون اتفاق نظر در میان پژوهشهای انجام شده بر

با وجود اینکه روشهای شناسایی شده تاکنون

روی سرمایه فکری نشان میدهد که خالص  ICمثبت

برای اندازه گیری بدهیهای فکری بسیار پیچیده به

پس از کسر استهالک ( ،)ILsذخیره  ICو خالص IC

نظر میرسد ،ایدهی گزارشگری  ILsدر صورتهای

منفی پس از کسر استهالک ( ،)ILsفقدان  ICنامیده

مالی ساالنه مناسب است ،زیرا عدم توجه به این

میشود (آبیسکرا.)11:2113 ،

موضوع در مواردی منجر به ورشکستگی شرکت

با اینکه اندازهگیری مفهوم  ILSدر مجموع به

میشود (هاروی و لوس )1333 ،2و بروز مشکالت

سختی امکان پذیر است ،کدی ( )2111نشان داد که

مالی جدی را نیز موجب میگردد (پاسو.)2113 ،

میتواند درک و اندازهگیری کاهش ارزش ناشی از

بنابراین ارائه آن در صورتهای مالی اساسی شرکت-

وجود آن را تسهیل نماید ،مانند در نظرگرفتن حالتی

ها به عنوان قلمیمهم در تصمیم گیریها موجب

که بدهیهای شرکت ،نشاندهنده شکست پروژههایی

شفافیت بیشتر وضعیت مالی شرکتها میشود.

با سرمایهگذاری مقادیر مشخصی پول در آن و مربوط

آبیسکرا ( )2113در پژوهش خود با عنوان

به نقص در سرمایههای فکری موجود در سازمان

"حسابداری برای داراییهای فکری و بدهیهای

است .در این حالت ،شاخصی از ارزیابی بدهیهای

فکری" شیوه تکاملی از اندازهگیری بدهیهای فکری

فکری را میتوان به صورت رابطه شماره ( )1زیر

را بوسیلهی کارت امتیازی  ICنیز ارائه می نماید.

ساختاربندی نمود:

شکل  5نمونه ای از این مورد را نشان میدهد

رابطه ()1

IL= y + z + a

در این رابطه:
 :ILبدهیهای فکری؛
 :yمبالغ به کار گرفته شده در سرمایهگذاری؛
 :zهزینههای جایگزینی پروژه
و  aبرآوردی از مجموع هزینه فرصت از دست رفته
(شامل هزینههای فرصت از دست رفتهی کنونی و نیز
هزینهی فرصت از دست رفته آتی که به گونهای
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صورت سود و زیان

ترازنامه

اقالم درآمدهای فکری:

اقالم داراییهای فکری:




هزینه آموزش





هزینه یادگیری





وفاداری به برند





کارشناسان خبره





افزایش مشتریان سازمانی

دانش سازمانی
شیوه آموزش
شایستگی
تبلیغات طرفداران سازمان
نسبت حفظ مشتری

اقالم هزینه های فکر

اقالم بدهی های فکری:



 تغییر کارگران



 نسبت مشتریان عمده



 افزایش عوارض و مالیات




شکایت
غیبت
تبلیغات منفی
مرخصی بیماری
تصادفات و عارضه ها

شکل ( :)2اندازه گیری بدهیهای فکری برمبنای حسابداری سنتی توسط كارت امتیازی ( ICآبیسکرا)3:2::3 ،

همچنین وی گزارشگری یکپارچه سرمایههای

منفی وارده بر سرمایههای فکری شرکت ،اقدام به

فکری در درون گزارشگری صورتهای مالی اصلی

اندازهگیری  ILsبه عنوان عاملی کاهنده بر سرمایههای

شرکت (مانند صورت سود و زیان ،ترازنامه و صورت

فکری میکند .شکل  6نمونه ای از اندازه گیری

جریان وجوه) را مطرح و بر مبنای تاثیرات مثبت و

بدهیهای فکری در ترازنامه را نشان می دهد.

نسبت هایی که بر ایجاد دارایی ها اثرگذارند (نسبت دارایی های فکری):






مبالغ سرمایه گذاری شده در آموزش کارکنان/ارزش بازار
وفاداری مشتری(مانند افزایش درآمد ناشی از مبالغ ورودی دائمی)/ارزش بازار
میانگین تکرار فروش به هر مشتری در  5سال اخیر/ارزش بازار
میانگین مدت زمان تجربه کار حرفه ای در شرکت ها/ارزش بازار
سرمایه گذاری های جدید در فرآیندهای فنی/ارزش بازار

نسبت هایی که بر ایجاد بدهی ها اثرگذارند (نسبت بدهی های فکری):




هزینه جایگزینی کارگران/ارزش بازار
میزان فروش به  5مشتری عمده/ارزش بازار
افزایش در عوارض محصوالت/ارزش بازار

شکل شماره -3نمونه ای از اندازه گیری بدهیهای فکری در ترازنامه (آبیسکرا)0:2::3 ،
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بدهیهای فکری :مفهومی نوین در تقابل با سرمایههای فکری

در مجموع اندازهگیری بدهیهای فکری به عنوان

مناسب و سودمند از فرصتها توجه دارد (کوپی و

استهالک سرمایههای فکری ،بطور بالقوه همسو با

همکاران .)2111 ،در هر حال مدیریت بدهیهای

چارچوب تئوریک حسابداری موجود است ،اما بنظر

فکری میتواند به منظور درک بهتر و توسعه سرمایه-

میرسد این شیوه اندازهگیری دارای محدودیتهایی

های فکری به عنوان آنچه که به گونهای مناسب نیاز

نظیر فزونی مخارج اندازه گیری نسبت به منافع ناشی

به مدیریت دارد ،مفید واقع شود.

از آن و در نتیجه سودمندی اندازه گیری نیز باشد.

ویژگی نامشهود بودن بدهیهای فکری طبق این
طبقهبندی ،اندازهگیری آن را با دشواری رو به رو

 -2-4اندازهگیری  ILبه عنوان تعهدات یا ریسکها

میسازد که این موضوع به چند دلیل اتفاق میافتد:

اندازه گیری بدهیهای فکری را میتوان با

نخست کمبود معیارهای قابل آزمون و نیز قابل

استفاده از تعیین تعهدات و یا ریسکهای مربوط به

اتکاء برای اندازهگیری بدهیهای فکری .در نتیجه نیاز

سرمایه فکری در درون سازمان نیز انجام داد .در این

به چندین ابزار تشخیصی به منظور تعیین میزان

شیوه ،مدلهایی که به اندازهگیری بدهیهای فکری به

بدهیهای فکری وجود دارد .از سوی دیگر اطالعات

عنوان ریسکهای درون سازمان پرداختهاند ،نظیر مدل

بدست آمده درباره سرمایههای فکری سازمان نیز فاقد

اندازه گیری بر مبنای کارت ارزیابی حسابداری فکری

قابلیت مقایسه با اطالعات بدست آمده از بدهیهای

(آبیسکرا ،)6:2113 ،بر ارائه معیارهایی به منظور درک

فکری سازمان هستند .بنابراین ،صورت فرضی

تفاوت موجود در تعریف  ILsبه عنوان قلمیفاقد

سرمایههای فکری از دو بخش کامال مجزا و متفاوت

تعیین ارزش پولی تمرکز دارند .در نتیجه این مدلها

تشکیل میشود .در واقع معیارهایی که در این طبقه

بر مبنای تجزیه و تحلیل معیارهای غیرمالی قرار

بندی برای اندازه گیری بدهیهای فکری استفاده می-

دارند .پژوهشهایی که بر مبنای این مفهوم قرار دارند،

شوند نظیر دوره تصدی کارمندان ،نسبت مشتریان

بر مبنای این سوال اساسی در مدیریت سازمان شکل

عمده و غیره بر مبنای دادههای به کار رفته در اندازه

گرفته اند که "شما آنچه را که اندازهگیری می کنید،

گیری سرمایههای فکری از جمله اندازه گیری بر

مدیریت خواهید نمود" (کاپلن و نورتون.)99:1332 ،

مبنای میزان کارایی کارکنان ،توان حفظ مشتریان و

در نتیجه از آنجا که ریسکهای درون سازمان قابلیت

غیره قرار دارد.

اندازهگیری نداشته و به لحاظ فنی قابل پیشگیری

دوم اینکه ریسک مدیریت سرمایههای فکری که

نخواهند بود ،نمیتوان آنها را اندازهگیری و مدیریت

به عنوان جزئی از وظایف مربوط به مدیران است با

نمود (کوپی و همکاران.)2111 ،طبق این دیدگاه

ریسک بهره مندی از توان مدیریت مدیران متفاوت

اگرچه ارزیابی ریسکها به سادگی امکانپذیر نخواهد

بوده و ریسک مدیران به تنهایی به عنوان ریسکهای

بود ولی شرکتها نیاز به ارزیابی فعاالنه وجود این

نهفته در درون سرمایههای فکری سازمان شناسایی

نوع ریسکها در درون سازمان و ایجاد طرحی برای

نمیشود (کوپی و همکاران.)2111 ،

انجام فعالیتهای روزمره به منظور دستیابی به

سوم ،کمبود درک الزم مدیریت از آنچه که باعث

موفقیت دارند (کاهکونن .)2111 ،بنابراین مدیریت

میشود بدهیهای فکری در درون سازمان در راستای

ریسکهای نامشهود عالوه بر تاکید به حداقلسازی

تخریب ارزشهای ایجاد شده به وجود آید (گیولیانی،

ریسکها و کارایی هزینهها ،بر اطمینان از استفاده

 )2112و موجب میگردد که مدیران کمتر به بحث و
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گفتگو پیرامون احتمال وجود بدهیهای فکری در

سرمایههای فکری دارد .با این حال تاکنون واقعیتی

درون سازمان پرداخته و خود را نسبت به آن تجهیز

به نام احتمال وجود بدهیهای فکری در سازمان

ننمایند .این عوامل نیاز به وضع قوانین الزم در مورد

نادیده گرفته شده است .این مقاله دو تعریف اصلی

سرمایههای فکری را تذکر میدهد (دومای و رونی،1

از مفهوم بدهیهای فکری ( )ILsرا ارائه نمود:

.)2111

نخست اینکه  ILsبه عنوان استهالکی از ارزش
سرمایههای فکری ( )ICدر درون سازمان به شمار
میرود و دوم اینکه به عنوان ریسکهای وجود

 -2نتیجهگیری و بحث
هدف اصلی این پژوهش معرفی یک چهار

سرمایههای فکری و یا تعهدات غیرپولی موجود در

چوب توصیفی از اجزاء بدهیهای فکری بود .در این

سرمایههای فکری شناسایی میشود .همچنین دو

راستا ،این پژوهش به بحث و معرفی مفهومینوین به

روش عمده جهت اندازه گیری بدهای فکری عرضه

نام "بدهیهای فکری" در نقطه مقابل سرمایههای

شد )1 :اندازه گیری  ILبه عنوان استهالک (کاهش

فکری درون سازمان پرداخته شد .این مفهوم مربوط

ارزش) ارزش سرمایه فکری )2 .اندازه گیری  ILبه

به تخریب ارزش خلق شده توسط سرمایههای فکری

عنوان تعهدات یا ریسکها .شکل  9اجزاء مدل

و ریسکهای مربوط به سرمایههای فکری یا تعهدات

پیشنهادی را نشان می دهد.

درون سازمان است و ارتباط تنگاتنگی با مفهوم

شناسایی بدهی های فکری

استهالک ارزش سرمایه

تعهدات یا ریسک های

فکری

مربوط به سرمایه فکری

اندازه گیری از

اندازه گیری از طریق

طریق کاهش ارزش

ارزیابی ریسک های

سرمایه فکری

درون سازمانی

شکل ( :)7چهارچوب پیشنهادی پژوهش
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بدهیهای فکری :مفهومی نوین در تقابل با سرمایههای فکری

جدول ( :)2خالصه نتایج پژوهش
بدهیهای فکری سازمان
استهالک (کاهش ارزش) سرمایههای فکری
تعهدات یا ریسکهای مربوط به سرمایههای فکری

شیوه شناسایی در مفهوم بکاررفته
شناسایی عوامل موثر در تخریب ارزش ایجاد شده توسط
سرمایههای فکری
شناسایی به عنوان پدیده ای ناشی از ریسکهای سرمایه
انسانی ،سرمایه ساختاری و سرمایه ارتباطات

در جدول شماره ( )2خالصه ای از نتایج پژوهش

عملکرد مدیران شرکت به ویژه در زمینه مدیریت

در زمینه شناسایی و معرفی انواع مفاهیم بدهیهای

دانش بهتر صورت گرفته و در نتیجه تصمیمهای

فکری سازمان را ارایه میکند.

بهتری بگیرند.

با وجود ارائه مدلهای گوناگونی که به منظور

با توجه به معرفی بدهیهای فکری به عنوان

اندازه گیری این نوع بدهیها در درون سازمان

واقعیتی مخرب در درون سازمان و لزوم اهمیت ویژه

میتوانند مورد استفاده قرار گیرند ،همچنان اندازه

به آن ،موضوعهای گوناگونی در این زمینه وجود

گیری این نوع بدهیهای مخرب در درون سازمان با

دارند که برای انجام پژوهشهای آتی میتوانند با

دشواریهایی رو به رو است.این پژوهش چهارچوب

اهمیت باشند .بنابراین توصیه میشود:

نظری مفیدی را به منظور درک عوامل پنهان موثر در

 ب ر مبنای پژوهش حاضر به پژوهشگران پیشنهاد

کاهش بازدهی و انگیزههای کارمندان درون سازمان و

میشود احتمال و میزان تاثیرگذاری بدهیهای

همچنین توانایی تبدیل دانش نهفته در سازمان به

فکری سازمان بر ایجاد بحرانهای مالی در سطح

ارزش سهام به عنوان بخشی از عوامل غیرمالی

سازمان و اقتصاد را بررسی نمایند.

تاثیرگذار فراهم آورد .نتایج پژوهش حاضر همسو با

 پیشنهاد میشود نقش استفاده از بیمه در مدیریت

یافتههای پژوهش آبیسکرا ( )2113و ( )2112مبنی بر

ریسک سرمایههای فکری درون سازمان و کاهش

شناسایی بدهیهای فکری به عنوان عامل مخرب

اثرات مخرب بدهیهای فکری بررسی گردد.

انواع گوناگون سرمایههای فکری سازمان است.

 به مدیران سازمانها توصیه میگردد در اتکاء به

نتایج پژوهش شواهد الزم جهت ارایه پیشنهادات زیر

سرمایههای فکری درون سازمان نقش مخرب

را فراهم نمود:

وجود بدهیهای فکری در کاهش ارزش ایجاد

 اهمیت شناسایی بدهیهای فکری برای عملکرد

شده توسط انواع سرمایههای فکری درون سازمان

مالی بیانگر ضرورت بکارگیری بهتر مدیریت

را درنظر بگیرند.

دانش در شرکتها است .همچنین این پژوهش
لزوم توجه ویژه به سرمایههای انسانی و داخلی را

فهرست منابع

به جهت آسیب پذیری بیشتر نسبت به

* ایزدی نیا ،ناصر؛ ایمانی ،کریم و روح الهی ،وحید

سرمایههای خارجی سازمان نشان می دهد.
 سازمان بورس اوراق بهادار تهران ،شرکتها را
ملزم به ارائه اندازه گیریها و ارزیابی خود از

(" .)1332چارچوب نظری جامع برای افشای
داوطلبانه سرمایه فکری" .فصلنامه تحقیقات
حسابداری و حسابرسی .چاپ  .29ص .33-19

بدهیهای فکری کند تا بدین وسیله ارزیابی
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