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رهنمود حسابداري مديريت )MAG( منتشر شده به  وسيله انجمن 
حسابداران رسمي امريكا )AICPA(، ابزار و فنون كاربردي ساده  اي 
فراهم مي  كند كه به كمك آن مديران و حسابداران مهارت هاي الزم براي 
در  به  دست مي  آورند.  را  موفق سرمايه  هاي فكري سازمان هايشان  مديريت 

مقاله زير، رهنمود منتشرشده به  طور خالصه معرفي شده است.
سرمايه  گذاري  حاصل  ديگر،  پايدار  رقابتي  مزيت  هاي  و  سوداوري  رشد، 
در دارايي  هاي عيني مثل كارخانه  ها، دفاتر، يا تاسيسات نيست، بلكه حاصل 
پيشرو  است. موفقيت شركت  هاي  و مديريت سرمايه فكري  سرمايه  گذاري 
مايكروسافت   ،)Google( گوگل   ،)Amazon( آمازون  مانند 
سرمايه  بر  متكي   ،)Wal-Mart( وال مارت  و   )Microsoft(
ساختمان  هاي  توزيع،  انبارهاي  مثل  فيزيكي  دارايي  هاي  است.  فكري  شان 
رايانه  ها،  درباره  دانش  به اندازه  نه  اما  هستند،  مهم  فروشگاه  ها،  و  اداري 
فناوري و بازارها. براي مثال، سازمان  هايي مانند وال مارت با زيرساخت  هاي 
فروشگاهي عظيم، نمي  توانند به  خوبي كاركنند اگر دانش كافي براي ساختن 
فروشگاه در مكان صحيح، آگاهي درباره مصرف  كنندگان براي انبار ساختن 
باشند.  نداشته  كاال  موجودي  جايگزيني  درباره  تخصص  و  مناسب  كاالي 
بهبود  را  خود  مشهود  منابع  تا  مي  دهد  امكان  سازمان  ها  به  فكري  سرمايه 
اصلي  تمايز  فكري، وجه  مديريت صحيح سرمايه  هاي  و  بخشند. شناسايي 

بين بنگاه  هاي موفق، متوسط و در حال سقوط است و خواهد بود.
در هرحال، قبل از اين  كه بتوانيم سرمايه فكري را شناسايي، اندازه  گيري، 
مديريت و گزارش كنيم، الزم است تا معني اين عبارت را بفهميم. سرمايه 
انواع منابع غيرمشهودي است كه به بنگاه تعلق دارد و  فكري شامل همه 

تحقق ارزش بنگاه كمك مي  كند.
براي تاثيرگذاري مثبت بر ارزش آينده بنگاه، الزم است درك بهتري از 
سرمايه فكري و آخرين ابزار موجود براي شناسايي، اندازه  گيري و مديريت 
اين عامل مهم ايجاد ارزش را داشته باشيم. رهنمود، پنج  گام اساسي را براي 

مديريت موفق سرمايه فكري تعيين مي  كند:
1- شناسايي سرمايه  هاي فكري بنگاه،

2- ترسيم عوامل كليدي ارزش،
3- اندازه  گيري سرمايه فكري،
4- مديريت سرمايه فكري، و

5- گزارشگري سرمايه فكري. 
اولين گام، شناسايي فكري بنگاه است. اين مرحله، شامل اندازه  گيري ارزش 
آن مي  باشد. همه سرمايه  هاي فكري به  طور خودكار براي يك بنگاه ارزشمند 

بنگاه  اهداف  پيشبرد  به  كه  هستند  ارزشمند  زماني  سرمايه  ها  اين  نيستند. 
كمك كنند. سرمايه فكري را مي  توان از طريق انجام مصاحبه، كارگاه  هاي 
آموزشي يا از طريق نظرسنجي  هاي اينترنتي شناسايي كرد. زماني كه سرمايه 
فكري شناسايي شد، مي  توان ارزش آن را سنجيد. هنگام ارزشگذاري سرمايه 
بنگاه  به راهبرد  ارزش سرمايه فكري  باشيم كه  به  خاطر داشته  بايد  فكري 

بستگي دارد و به  طور پويا با ساير منابع در تعامل و به آنها وابسته است.
تمثال ديدني، دو كاركرد  اين  ارزش  زايي است.  نقشه  بعدي، ترسيم  گام 
اوليه دارد: ايجاد اطمينان از اين  كه راهبرد با همه عوامل ارزش سرمايه فكري 
منسجم و پيوسته است، و ايجاد امكان ارتباط  دهي آسان راهبرد و نقش و 

اهميت سرمايه فكري در پيشبرد راهبرد.
مي  تواند  بنگاه  فكري،  سرمايه  ارزش  عوامل  ترسيم  و  شناسايي  از  بعد 
سنجش آنها را شروع كند. ابزار و فنون زيادي براي سنجش سرمايه فكري 
و  عملكرد1  كليـدي  پرسش  هـاي  از  استفاده  با  مدلي  است.  موجود 

شاخص  هاي كليدي عملكرد2 به تفصيل توضيح داده شده است.
كرد.  مديريت  را  آن  مي  توان  شد،  اندازه  گيري  فكري  سرمايه  كه  زماني 
به كمك ارزشيابي  هاي مربوط مي توانيم سطوح فعلي عملكرد را بشناسيم، 
بفهميم كه آيا سرمايه فكري بهتر شده يا رو به زوال رفته است و پي  ببريم چه 
فعاليت  ها يا برنامه  هايي بر عملكرد اثر داشته  اند. از اين اطالعات مي  توان در 
تصميم  گيري، بررسي و آزمون راهبرد و مديريت مخاطرات مرتبط با سرمايه 

فكري استفاده كرد.
سرمايه  گزارشگري  هدف  است.  فكري  سرمايه  گزارشگري  نهايي،  گام 
به ذي  نفعان آن  درباره سرمايه فكري يك سازمان  ارائه اطالعاتي  فكري، 
است. گزارشگري مالي سنتي نمي  تواند ارزش سرمايه فكري را توصيف كند. 
در  سنتي  مالي  گزارشگري  محدوديت  هاي  به  توجه  براي  مختلفي  راه  هاي 
افشاي اطالعات درباره سرمايه فكري ايجاد شده، اما هنوز نسبت به هيچ 
نتيجه، سازمان  هاي مختلف گزارش  هاي  توافق نشده است. در  استانداردي 
شناخت  بهبود  قبيل  از  آن  واضح  مزاياي  به  و  كرده  ارائه  را  داوطلبانه  اي 

ذي  نفعان از راهبرد بنگاه و بهبود تصوير از بنگاه و شهرت آن، پي  برده  اند.

پانوشت:
1 - Key Performance Questions
2 - Key Performance Indicators
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