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THEORETICAL REFERENCES 

 Intellectual capital, as a study area, passes through functional domains, being object of

research in economics, business, psychology, and computing sciences, to mention just a few. 

Under the accounting point of view, intellectual capital includes all non-monetary assets 

identifiable but with no physical substance, maintained for use in production or provision of 

goods or services, leased for third parties or for management purposes (Andriensen, 2004: 

62). 

 

Generally, due to the impossibility to set sufficient control and the uncertainty on the 

future return arising out of actions from people comprising the organization, unless there is a 

purchase and sale transaction, in accounting terms, acknowledgement is given only to the 

“intellectual property”, a small part of the “structure” of the intellectual capital, subject to

legal protection (ANDRIENSEN, 2004: 63).  

ی  منابع نظر
سرمایه فکری که موضوع این مطالعه می باشد، حوزه ھای تابعی مختلفی را طی کرده و در 

رشته ھای اقتصاد، تجارت، روانشناسی، و علوم محاسبه به موضوع تحقیق تبدیل شده است. از 
دیدگاه حسابداری، سرمایه فکری کلیه دارایی ھای غیر پولی قابل شناسایی اما بدون ماده 

فیزیکی را دربرمی گیرد که از آنھا در تولید یا تھیه کاال یا خدمات، اجاره به شخص ثالث یا مدیریت 
 . استفاده شده است

عموماً، به خاطر عدم امکان کنترل کافی و نامعلومی بازده آتی حاصل از امور پرسنل سازمان، مگر 
اینکه معامله خرید و فروش صورت گرفته باشد، فقط دارایی ھای فکری، بخش کوچکی از ساختار 
سرمایه فکری مورد توجه قرار گرفته و تحت حفاظت قانونی قرار دارد. اما حتی با محافظه گرایی 

نگرش حسابداری، حضورو ارتباط سایر مولفه ھای سرمایه فکری ( مثل سرمایه انسانی) در 
شرایطی تائید شده است که به مجرد تایید سرقفلی، شرکت با قیمتی باالتر از ارزش بازاری 

 . منصفانه کلیه دارایی ھای حسابداری خریداری شده باشد
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