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  چارچوب نظري جامع براي افشاي داوطلبانه سرمایه فکري

  3، وحید روح اللهی2، کریم ایمانی1دکتر ناصر ایزدي نیا

  

  چکیده

سازمان توسط از این مطالعه، ایجاد یک چارچوب نظري جامع براي تفسیر روش هاي افشاي سرمایه فکري  هدف
چهار مورد از  عمومی ترین تئوري هاي مورد استفاده در این مطالعه شامل تئوري نمایندگی، . ها می باشد

داوطلبانه سرمایه مفاهیم به هم پیوسته براي افشاي "ذینفعان، عالمت دهی و مشروعیت در اصطالحی تحت عنوان 
فهوم در جهت کاهش عدم تقارن اطالعاتی، چارچوب نظري ایجاد شده شامل سه م. ، یکپارچه شده اند"فکري

سازمان به جامعه ) برتري کیفیت(دهی مشروعیت و برتريسخگویی به ذینفعان مختلف و عالمتاداي مسئولیت پا
  .گرفته می  شود  که به عنوان انگیزه هاي سازمان براي افشاي داوطلبانه سرمایه فکري در نظر می باشد

 افشاي اختیاري، انواع تئوري ها، یکپارچه سازيسرمایه فکري،  :واژه هاي کلیدي

  

   مقدمه -1

که قادر به ایجاد ارزش  تعریف می شوداغلب به عنوان دارایی هاي نامشهود یا منابع دانش ) IC( 4سرمایه فکري
اعتقاد بسیاري از پژوهشگران در این . یابی و حفظ مزیت رقابتی براي آنها می باشدتبراي شرکت ها و همچنین دس

سرمایه ) 3 6سرمایه خارجی) 2 5سرمایه داخلی) 1: به سه جزء تجزیه می شود سرمایه فکريزمینه این است که 
  7انسانی

و فرهنگ سازمان  ها انه، سیستمشده در ساختار، فرآیند ها، روش ها، برنامه هاي روز تعبیهسرمایه داخلی به دانش 
ارکنان سازمان را ترك می ا آورده می شود، اما هنگامی که کاشاره دارد که توسط کارکنان به وجود می آید ی
شده در روابط خارجی سازمان  تعبیهسرمایه خارجی به سرمایه . کنند این سرمایه همچنان در سازمان باقی می ماند

سرمایه انسانی به دانش انفرادي مانند . اشاره دارد ... مانند فروشندگان کاال و مواد، مشتریان، شرکاي تجاري و
معلومات، مهارت ها، ارزش ها و تجربیات درون یک سازمان اشاره دارد که همراه با ترك کارکنان از سازمان 
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به عنوان مهمترین محرك ایجاد ارزش براي شرکت ها،  سرمایه فکريعات، در عصر فعلی اطال .خارج می شود
، متناسب با سرمایه فکريتحقیقات علمی و ادبیات منتشر شده در خصوص . جایگزین دارایی هاي ثابت شده است

ز توسط شرکت ها تمرک سرمایه فکريتعدادي از مطالعات بر افشاي داوطلبانه . در حال رشد می باشد این روند
را در کشورهاي خاص بررسی کرده اند  سرمایه فکرياین مطالعات معموال وضعیت هاي روش هاي افشاي . دارند

را  ...عی از عوامل موثر مربوطه مانند صنعت، اندازه، عملکرد وانواو  سرمایه فکريافشاي  حدودبین  رابطهیا 
  . بررسی کرده اند

موفق به ارائه مبانی نظري  سرمایه فکريراستاي افشاي داوطلبانه الزم به ذکر است که بیشتر مطالعات قبلی در 
با اینکه مطالعات محدودي برخی از نظریه ها را براي تفسیر یافته هاي . براي تفسیر یافته هاي خود نشده اند

، اقتصاد سیاسی 2، تئوري ذینفعان و مشروعیت1تئوري نمایندگی و عالمت دهی(خودشان به کار بردند
و تئوري تنظیم دستور کار  6، تئوري بنگاه5، تئوري سودمندي در تصمیم گیري4، تئوري بر مبناي منابع3حسابداري
اعتقاد وجود دارد که در نظر گرفتن این تئوري ها به صورت جداگانه براي تهیه چارچوب  این ،)7کار رسانه

سرمایه شاي داوطلبانه در این مطالعه یک چارچوب نظري جامع براي توضیح اف. نظري مناسب، ناکافی است
یعنی تئوري نمایندگی، تئوري ذینفعان، پرکاربرد در این حوزه ایجاد می شود از طریق تلفیق چهار تئوري  فکري

سرمایه در رابطه با  ادبیات هاي موجود مشارکتی در توسعه این پژوهش. تئوري عالمت دهی و تئوري مشروعیت
در جهت ایجاد چارچوب نظري جامع براي افشاي داوطلبانه  تالش ، این مطالعه اولیناینکه ابتدا. است فکري

می تواند به  ایجاد شدهدوم اینکه، چارچوب  .است ماهیت موضوعاست و بنابراین اکتشافی در  سرمایه فکري
 ساختار. به کار گرفته شود سرمایه فکريعنوان مبانی نظري براي مطالعات تجربی آتی در رابطه با افشاي داوطلبانه 

، چهار عقیده نظري را بررسی و رابطه بین آن ها را با افشاي دومبخش : این پژوهش به شرح زیر می باشد
ه می ، فرآیندي را براي ایجاد چارچوب نظري جامع ارائسومدر بخش . بررسی می کند سرمایه فکريداوطلبانه 

ري ها بر حسب مفاهیم وابسته به تلفیق این تئو)و ب تعیین روابط بین تئوري ها) کند که شامل مراحل الف
نشان داده می شود و در بخش آخر  نظري پس از آن کاربردها و محدودیت هاي چارچوب. می باشد همدیگر

 . خالصه مقاله و دستورالعمل هایی براي پژوهش هاي آتی ارائه می گردد

 

 

 

                                                           
1  Signaling and Agency theory 
2  Stakeholder and Legitimacy 
3  Political Economy of Accounting 
4  Resourced-based theory 
5  Decision Usefulness theory 
6  Institutional theory 
7  Media Agenda Setting theory 
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  سرمایه فکري عقاید نظري براي افشاي داوطلبانه -2

  تئوري نمایندگی -2-1

و  یتدر تفکیک مالک )که رابطه نمایندگی نام دارد(ین مالک و مدیرموجود بتئوري نمایندگی اصوال با رابطه 
رابطه بین مالک و مدیر . مدیریت یا تفکیک تحمل ریسک، تصمیم گیري و وظایف  مدیریت سر و کار دارد

  : بیان شده استبه شرح زیر ) 308، ص 1976(1توسط جنسن و مک لین

را براي انجام برخی از ) نماینده یا کارگزار(، افرادي)یا مالک کارفرما(قراردادي است که یک یا چند نفریک ...
رات برخی از تصمیم گیري ها به نماینده یا ار می گیرند که مستلزم تفویض اختیاخدمات از طرف خودشان به ک

  . کارگزار می شود

یک )کارگزاران(و مدیران) کارفرما(ابطه ي بین سهامدارانشایع ترین رابطه مالحظه شده بین مالک و مدیر، ر
و همچنین ) یا مدیران(، رابطه بین اعتباردهندگان و سهامداراننمایندگیدیگر از رابطه  هاي نمونه. سازمان است

  . و کارکنان می باشد انرابطه بین مدیر

است  3لم اقتصادمبناي فرض مرکزي ع، تئوري نمایندگی بر )71، ص 2009(2ینبر اساس پژوهش دیگان و سامک
ات فردي توسط نفع شخصی برانگیخته می شود و اینکه افراد در یک حالت فرصت طلبانه که در آن همه اقدام

فرعی براي توصیف تئوري نمایندگی در فرضیه مرکزي وجود  دو فرض. اقدام به افزایش ثروت خود می کنند
  :دارد

ر کننده مطلوبیت هستند که تمایل به حداکثرسازي منابع خودشان به هر هم کارفرما و هم کارگزار حداکث -1
  .قیمتی دارند

  .دنباشممکن است هم سو  )کارفرما و کارگزار(طرف رابطه منافع هر دو -2

هر دو فرض نشان می دهند که هر دو طرف رابطه یعنی هم کارفرما و هم کارگزار منافع شخصی خودشان را 
آنها شود  بین حداکثرسازي مطلوبیت شخصی خود هستند که ممکن است منجر به تعارض دارند و آنها به دنبال

مسئله نمایندگی نمی تواند حذف شود مگر اینکه ذینفعان از منافع . می گویند 4که اصطالحا به آن مسئله نمایندگی
   .ببرند سهم منافع کامال مشابهی

                                                           
1  Jensen And Meckling 
2  Deegan And Samkin 
3  The Central Assumption of Economics 
4  Agency Problem 
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هنگامی به عدم تقارن اطالعات . مایندگی استهیم اساسی در تئوري نیکی دیگر از مفا 1عدم تقارن اطالعات
 داراي مزیت اطالعاتی نسبت به طرف دیگر ،دگی خاصنوجود می آید کارگزار یا کارفرما در یک محیط نمای

ی بیشتر در فرض شده است که عدم تقارن اطالعات .باشد که به اصطالح به آن اطالعات محرمانه می گویند می
هستند وجود دارند زیرا مدیران ) کارفرما(مدیران داراي مزیت اطالعاتی بر مالککه  یمحیط هاي تجاري در جای

  .می شودتشدید مسئله نمایندگی عاتی باعث عدم تقارن  اطال. بیشتر درگیر عملیات روزانه شرکت می باشند

هم کارگزار به هم کارفرما و بر اساس تئوري نمایندگی، وقتی  :سرمایه فکريافشاي داوطلبانه  تئوري نمایندگی و
عدم تقارن  .دنبال حداکثرسازي منافع شخصی خودشان هستند که هم سو نیستند مسئله نمایندگی به وجود می آید

از سوي دیگر، سرمایه فکري به عنوان محرك . اطالعاتی یکی از عوامل کلیدي عمده در مسئله نمایندگی است
اطالعات درباره از این رو، . براي سازمان در اقتصاد فعلی بر مبناي دانش لحاظ می شودآفرینی اصلی ارزش 
اگرچه . م گیري مورد تقاضا قرار گرفته می شودبراي تصمی ، توسط سهامداران یا سرمایه گذارانسرمایه فکري

اما اصوال به صورت  نیست الزامیاستاندارد ها و قوانین حسابداري  با توجه به سرمایه فکرياطالعات  افشاي
، ادعا شده  سرمایه فکريبا توجه به رابطه بین تئوري نمایندگی و افشاي داوطلبانه  .می شودداوطلبانه افشا شده 

یا سهامداران و (می تواند عدم تقارن اطالعاتی بین کارفرما و کارگزار سرمایه فکرياست که افشاي اختیاري 
مربوط به نمایندگی  د و در نتیجه باعث از بین رفتن هزینه و مسائلدهرا کاهش ) مدیران در یک محیط تجاري

مانند (اهش رفتار فرصت طلبانهکمعتقدند که افشاي داوطلبانه می تواند منجر به ) 2008(2لی و همکاران. می شود
سینگ و وندر  همچنیننظارتی فشرده تر براي شرکت فرآهم می آورد،  بسته يچون یک  ،شود) بازرگانی داخلی

می تواند هزینه سرمایه را کاهش دهد زیرا قابلیت  سرمایه فکرينشان دادند که افشاي داوطلبانه )  2008(3ژان
در سایر . در خلق ارزش شرکت باال می برد سرمایه فکرياعتماد سرمایه گذاران و اعتباردهندگان را نسبت به اثر 

، )2007(6و وایت و همکاران) 2006(5، اولیویرا و همکاران)2005(4مکا و همکاران- مانند گارسیا گذشتهعات مطال
به عنوان یکی از انگیزه هاي شرکت ها  ،، کاهش عدم تقارن اطالعاتی و هزینه هاي مربوطه)2007(6همکاران

  . مود توجه قرار گرفته شده است سرمایه فکريبراي افشاي داوطلبانه 

  تئوري ذینفعان -2-2

تئوري هاي این تئوري، . ف ذینفعان در جامعه استسازمان با انواع مختلبه روابط یک تئوري ذینفعان مربوط 
بر . توسعه می دهد که بر حداکثرسازي ثروت سهامداران تمرکز دارند را )تئوري نمایندگیمثال (سهامداران سنتی

                                                           
1  Information Asymmetry 
2  Li et al. 
3   Singh and Van der Zahn 
4  Garcia-Meca et al. 
5 Oliviera et al. 
6 White et al. 
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ن و نه اساس دیدگاه ذینفعان، یک سازمان باید در جهت برآورده کردن اهداف چندگانه دامنه وسیعی از ذینفعا
  :بیان می کنند) 256، ص 2006(1همانطور که گوتري و همکاران .فقط سهامداران تالش کند

مطابق با تئوري ذینفعان، از مدیریت سازمان انتظار می رود فعالیت هاي مهمی که توسط ذینفعان بر عهده آنها  
تئوري ذینفعان، پاسخگویی . بدهندواگذار شده به خوبی انجام دهد و گزارش این فعالیت ها را به ذینفعان 

   .سازمانی را فراتر از عملکرد اقتصادي و مالی ساده نشان می دهد

به این صورت  )1997(3گانرا بازگو می کند که توسط مول »2پاسخگویی«تئوري ذینفعان اغلب اوقات واژه 
 طرف دیگري در مسئولیت یک طرف به طرف دیگر در یک رابطه که در آن یک طرف به: تعریف شده است

ک حسابداري، پاسخگویی به مسئولیت ی از نقطه نظر. اداي حقوق معینی این مسئولیت را واگذار  می کند ازاي
سازمان به افشاي اطالعات در خصوص عملکرد، موقعیت مالی، تامین مالی و سرمایه گذاري به منظور کمک به 

سازمان فقط ملزم به اداي بر اساس دیدگاه سنتی، . استفاده کنندگان براي تصمیم گیري هاي مناسب اشاره دارد
ینفعان، یک سازمان نه تنها به سهامداران بلکه به با این وجود، مطابق با تئوري ذ. ی به سهامداران می باشدپاسخگوی

دو شاخه در تئوري ذینفعان به منظور چگونگی اداي مسئولیت . به سایر ذینفعان پاسخگو باشد باید همان اندازه
  5)مدیریتی(شاخه اثباتی)2 4شاخه اخالقی) 1: پاسخگویی به ذینفعان مختلف وجود دارد

که باید توسط ) مانند رفتار منصفانه(ینفعان داراي حقوق ذاتی معینی هستنداخالقی به این معناست که ذ يشاخه
تالش  در یا(سازمان حمایت شود و مدیریت باید متعهد به انجام فعالیت هایی براي سودآوري تمام ذینفعان شود

ي ، در شاخه)2009(ینپژوهش دیگان و سامکبر اساس ). براي ایفاي تقاضاها، نیازها و انتظارات تمام ذینفعان باشد
، آن ر خصوص اینکه چگونه فعالیت هایشخالقی تئوري ذینفعان، سازمان باید تمامی اطالعات همه ذینفعان را دا

هرچند ممکن است آنها از این اطالعات استفاده نکنند یا اینکه قادر به  تحت تاثیر قرار می دهد ارائه کند،ها را 
   .یم نباشندتغییر در وضعیت سازمان به صورت مستق

ن در تالش براي توضیح و پیش بینی نحوه ارتباط سازمان با تقاضاهاي ذینفعان ااثباتی تئوري ذینفع يشاخه
داراي قدرت  مهم هستند و ی از سهامداران دارد کهخه، سازمان نیاز به شناسایی گروهدر این شا. مختلف می باشد

ذینفعان به وسیله  و اهمیت به طور کلی توانایی. دنمی باشدر جهت تداوم فعالیت و موفقیت مستمر واحد تجاري 
میزان وابستگی سازمان به ذینفعان تعریف شده است که می تواند به صورت کنترل بر منابع حیاتی مورد نیاز 

، توانایی تاثیر مشتریان بر موثر، دسترسی به رسانه هاي )مانند منابع مالی، مواد اولیه، نیروي انسانی(سازمان
  . باشد... ا قابلیت وضع کردن قانون بر علیه سازمان و یخدمات سازمان،  یاصوالت مح

                                                           
1  Guthrie et al. 
2  Accountability 
3  Mulgan 
4  Ethical (moral) Branch 
5 Positive (managerial) branch 
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مفاهیم اساسی تئوري ذینفعان این است که سازمان بخشی از نظام : سرمایه فکريتئوري ذینفعان و افشاي داوطلبانه 
اجتماعی است که در آن فعالیت می کند و باید به طور مطلق پاسخگوي گروه هاي مختلف ذینفعان با دیدگاه 

فرض می شود که افشاي اطالعات حسابداري مهمترین ابزار براي سازمان ها در ایفاي مسئولیت . استراتژیک باشد
   .استسخگویی پا

 سازمان در نظر گرفته می شود، دراطالعات در خصوص سرمایه فکري، که به عنوان منابع حیاتی براي موفقیت 
از این رو، انتظار می رود . ي مورد تقاضاي ذینفعان مختلف قرار گرفته استسال هاي اخیر به صورت فزآینده ا

نتیجه روابط اطالعاتی بین سازمان و افراد را کاهش دهد و در بتواند عدم تقارن  سرمایه فکريکه افشاي داوطلبانه 
ي مناسب با ذینفعان مختلف می تواند رابطه ،)2009(ینپژوهش دیگان و سامکطبق  .بخشدبین آن ها را بهبود 

یا مخالفت و عدم رضایت آن ها را از بین ببرد که ) مانند وفاداري مشتري(حمایت و تایید آن را به دست آورد
  . ي بقا و موفقیت سازمان در یک حالت پایدار در جامعه مفید استبرا

، و )2008(ینو سامک 2، اشنایندر)2006(همکاران گاتري و) 2005(1ورگاون و آلمبرخی از پژوهشگران مانند 
 سرمایه فکري، از تئوري ذینفعان یا از بعضی مفاهیم این تئوري براي تفسیر روش افشاي )2008(3وایتینگ و میلر

به اندازه کافی انتظارات  ها با این حال شواهد تجربی در این مطالعات نشان می دهد که سازمان. استفاده کرده اند
  . دنبرآورده نمی کن سرمایه فکريذینفعان مختلف را براي افشاي داوطلبانه 

  وري عالمت دهیتئ -2-3

 عدم تقارن اطالعاتی در هر محیطاز ه نحوه رسیدگی به مشکالت پدید آمده تئوري عالمت دهی مربوط ب
این تئوري نشان می دهد که اگر طرفی که داراي اطالعات بیشتري است بتواند به سایر ذینفعان . اجتماعی است

می تواند یک اقدام قابل مشاهده یا یک  عالمت .ارسال کند، عدم تقارن اطالعاتی می تواند کاهش یابد عالمت
فرض بر این است که . دهنده به کار برده می شود عالمتویژگی هاي باکیفیت ساختار باشد که براي نشان دادن 

کیفیت باالتر محصوالتش در مقایسه با  نشان دادنبراي مثال (باشد می دهنده مطلوب عالمتبراي  عالمتارسال 
  ).رقباي خود

مزیت  عموال دارايفروشنده م. مدل عالمت دهی مدرن در محیط بازار بین فروشنده و خریدار اتفاق می افتد
هرچند خریدار داراي اطالعات زیادي نسبت به . اطالعاتی بر خریدار نسبت به محصوالت و خدماتش است

از ) %P(براي مثال؛ درصد خاصی(کاالي خاص نیست اما آن ها داراي مقداري درك عمومی در خرید هستند
به فروش برسد در حالیکه  Xمحصوالت پیشنهادي معیوب خواهد بود و آن محصوالت معیوب باید به قیمت 

خریدار بر اساس درك عمومی، محصوالت را با  بنابراین). به فروش برسد Yمحصوالت عادي باید به قیمت 
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میانگین کیفی باال، متحمل زیان در نتیجه، فروشنده داراي محصوالت با .  قیمتی مشابه ارزشگذاري خواهد کرد
ناشی از فرصت از دست رفته می شود زیرا اگر خریدار در مورد کیفیت برتر محصوالت آگاه شود، فروشنده باید 

باالتر به فروش برساند در حالیکه فروشنده داراي محصوالتی با میانگین کیفی پایین  محصوالت خود را به قیمت
ي محصوالت باکیفیت باال داراي انگیزه اي بنابراین، فروشنده. خواهد آورد تسود ناشی از فرصت طلبی به دس

براي اثربخش . دهی کیفیت محصوالتش به خریدار است تا قیمت باالي محصوالتش را توجیه کند عالمتبراي 
زینه هاي تا زمانیکه منافع بدست آمده از ه شندگان با کیفیت پایین مشکل باشدفروي دهی به وسیله عالمتبودن، 

  .عالمت دهی تکرار می شود رآیندف عالمت دهی تجاوز نکند

در ابتدا، مدیریت  .به شرح زیر تفسیر شود اگر مدل کالسیک در محیط تجاري عمومی قرار داده شود می تواند
ال؛ قابلیت براي مث(شرکت معموال اطالعات بیشتري نسبت به سرمایه گذاران در خصوص عملیات شرکت دارد

به علت عدم تقارن اطالعاتی، سرمایه ). ورد انتظار یا قرار گرفتن در معرض ریسکپروژه، منافع م سوددهی
در . گذاران از وضعیت شرکت آگاه نیستند و بنابراین نمی توانند کیفیت شرکت هاي مختلف را تشخیص دهند

یرا کیفیت ممتاز آن توسط نتیجه، شرکت با میانگین کیفی باال هزینه فرصت از دست رفته را متحمل می شود ز
سود ناشی از فرصت طلبی به دست می  ،حال آنکه، شرکتی با کیفیت پایین. سرمایه گذاران مشاهده نشده است

تحت این شرایط، شرکت هاي با کیفیت باال داراي انگیزه اي براي نشان دادن کیفیت برتر خود به منظور . آورد
   .جذب کردن سرمایه گذاران بیشتر هستند

به این دارد شرکت هاي با کیفیت  اشارهتئوري عالمت دهی : سرمایه فکريئوري عالمت دهی و افشاي داوطلبانه ت
از یک طرف، عالمت دهی باعث شود که سرمایه گذاران و سایر . باید مزایاي خودشان را به بازار نشان دهند ،باال

از . هاي مطلوبی درباره شرکت انجام دهند ذینفعان، ارزش شرکت را ارزیابی مجدد کنند و سپس تصمیم گیري
شتري به دست آورد ف به شرکت موجب می شود که شرکت سرمایه گذاران بیطرف دیگر، توجه ذینفعان مختل

 روش هاي مختلفی براي شرکت ها به منظور عالمت دهی. هزینه هاي سرمایه کاهش می یابد که در نتیجه آن،
گزارشگري و  سرمایه فکريافشاي داوطلبانه اطالعات حسابداري مثل  در میان آن ها،. اطالعات وجود دارد

   .ر گرفته می شودوان یکی از موثرترین روش ها در نظبه عن )CSR(1اجتماعی شرکت

می تواند  سرمایه فکريبراي ایجاد ثروت هاي آتی، افشاي داوطلبانه  سرمایه فکريبه هر حال به دلیل اهمیت 
براي آن شرکت هایی که موثرترین روش شرکت ها براي عالمت دهی در مورد کیفیت برترشان باشد، بویژه 

شرکت هاي با می تواند آنها را از سایر  سرمایه فکريقدرتمندتري هستند، افشاي  سرمایه فکريداراي مبناي 
براي مثال را  سرمایه فکريویژگی هاي  ،دهی که عالمتاغلب اوقات استدالل می شود . کیفیت پایین متمایز کند

 وضعیتمنافع بسیاري براي شرکت شود مانند بهبود  کسب افشاي داوطلبانه در گزارش ساالنه می تواند موجب
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شرکت، جذب سرمایه گذاران بالقوه، کاهش هزینه سرمایه، کاهش نوسانات سهام، ایجاد فهم و اطالعات درباره 
   .همه مهم تر بهبود روابط بین ذینفعان مختلفمحصوالت و خدمات و از 

به این ) 2008؛ اولیویرا و همکاران؛ 2005و همکاران،  مکا-مانند گارسیا(برخی دیگر از مطالعات در این زمینه
انگیزه اي قوي براي شرکت ها در گزارش  مطلب اشاره دارند که مزیت عالمت دهی به بازار می تواند موجب

شود اگر چه کانون توجه و سبک گزارش دهی توسط شرکت هاي مختلف،  رمایه فکريساطالعات مربوط به 
   .متفاوت است

  تئوري مشروعیت -2-4

آنچه از این . تئوري مشروعیت یکی دیگر از تئوري هاي وابسته به رابطه ي بین سازمان ها و کل جامعه است
عملیات خود در جهت شکستن مرزها و تئوري برداشت می شود این است که سازمان باید دائما مراقب 

. هنجارهاي جوامع خود باشند تا توسط گروه هاي مختلف ذینفعان در جامعه به عنوان مشروع مشاهده شوند
تئوري مشروعیت اشاره به این دارد که یک  .وضعیت مشروعیت براي بقاي شرکت ها عامل تعیین کننده است

بین سازمان و جامعه اي که در آن عمل می کند وجود  ،ازمانقرارداد اجتماعی در خصوص وضعیت مشروعیت س
طیق مفهوم قرارداد اجتماعی، سازمان باید عملیات خود را مطابق با انتظارات و هنجارهاي کل جامعه و نه . دارد

دهد  تنها زمانی جامعه به سازمان اجازه ادامه فعالیت را می .فقط انتظارات و هنجارهاي سرمایه گذاران هدایت کند
   .که سازمان مطابق با انتظارات و هنجارهاي جامعه باشد

، مشروعیت سازمان مفهوم ثابتی ندارد و این منوط به تغییر در زمان و مکان است )2006(پژوهش دیگان بر اساس
ان را همچنین سازمان ها براي بقاي خود باید دائما فعالیت هاي خودش. که به علت تغییرات در نگرش جامعه است

تناسب  به این موضوع می تواند براي دستیابی دلیل،به همین . وفق دهند) مشروعیت(نیات قانوبا تغییرات در الزام
اغلب اوقات یک شکافی بین . بین انتظارات و هنجارهاي مختلف جامعه و نیازهاي سازمان مشکل ایجاد کند

اتی که سازمان انجام می دهد به وجود ه یک سازمان باید عمل کند و اقدامدرك جامعه در خصوص اینکه چگون
مان را تهدید شکاف هاي مشروعیت، مشروعیت یک سازوجود   .نامیده می شود 1می آید که شکاف مشروعیت

تعدادي استراتژي پیشنهاد کرد که یک سازمان می ) 1994(2براي کاهش این تهدید ها، لیندبلوم. خواهد کرد
ب با نظام در عملکرد و فعالیت هایی که متناس) واقعی(د درباره تغییراتاول؛ سازمان می توان. تواند انجام دهد

تالش براي تربیت کردن و آگاهی دادن عموم وابسته  در ،ارزش هاي اجتماعی است که در آن فعالیت می کند
 در ، بدون تغییراتاند نسبت به عملکرد و فعالیت هایشدوم؛ سازمان می تو. باشد) یا ذینفعان(به خودشان

به عالوه براي اینکه سازمان بتواند نشان دهد که . واقعی اش، براي تغییر درك و تفسیر عموم تالش کند هايفتارر
چگونه انتظارات اجتماعی را در سایر حوزه هاي فعالیت هایش برآورده کرده است، می تواند در جستجوي 
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به ) براي شرکت نمعموال یک بحرا(رانیانحراف درك دینفعانش با استفاده از انتقال توجه از موضوع مورد نگ
سرانجام، سازمان می تواند . سایر موضوعات مورد عالقه مربوطه از طریق جذاب کردن عالئم برانگیزنده باشد

براي مثال نشان دهد که  جی نسبت به عملکرد خودش تالش کند،براي تغییر و تحت تاثیر قرار دادن انتظارات خار
   .دست نیافتنی است برخی از انتظارات اجتماعی

مطابق با تئوري مشروعیت، قراردادي اجتماعی بین سازمان و : سرمایه فکريتئوري مشروعیت و افشاي داوطلبانه 
در این قرارداد، سازمان ها باید انتظارات و هنجارهاي اجتماعی . جامعه اي که در آن فعالیت می کند وجود دارد

هرچند براي آن ها مناسب نیست که فقط درون  هستند رعایت کنند، شانرا هنگامی که در حال انجام فعالیت های
ش بینی هاي ضرور ي را براي اطمینان از اینکه فعالیت همچنین آنها باید تمامی پی. قرارداد اجتماعی فعالیت کنند

باید  هاي آن ها متناسب با انتظارات اجتماعی گروه هاي مختلف در جامعه است در نظر بگیرند، یعنی آن ها
). مطابق با دیدگاه تئوري عالمت دهی(مشروعیت خودشان را به گروه هاي مختلف از ذینفعان عالمت دهند

درك مشخصی راجع به مشروعیت داشته باشند و در نتیجه باید استراتژیهاي مختلفی براي  باید مدیران مختلف
، افشاي عمومی شده استنشان داده ) 1994(وسط لیندبلوماما همانطور که ت. روع اتخاذ کنندرسیدن به حالت مش

   .اطالعات در هر صورت یک ابزار موثر براي اجراي استراتژي ها می باشد

به  سرمایه فکريي پایدار و موفقیت یک سازمان، اطالعات راجع به ب اهمیت سرمایه  فکري براي توسعهبه سب
مانند سرمایه گذاران، وام دهندگان، آژانس (درخواست شده است ان مختلفذینفع وهسط گرصورت فزآینده تو

دیدگاه تئوري  مشروعیت، سازمان باید به صورت داوطلبانه اطالعاتی را گزارش کند که  بر اساس). هاي مباشرتی
مورد انتظار جامعه است زیرا قبول انتظارات اجتماعی می تواند منجر به جریان هاي ورودي پیوسته ي سرمایه، 

به صورت را  سرمایه فکريمطابق با این دیدگاه ضروري است که سازمان ها . نیروي انسانی و مشتریان شود
توجه جامعه نسبت به  اینکهداوطلبانه افشا کنند براي اینکه نشان دهند آن ها مطابق با انتظارات اجتماعی هستند یا 

ن دسته از سازمان هایی که داراي سطح باالیی از براي آ. را منحرف کنند اثر منفی متداول فعالیت هاي سازمان
را افشا کنند زیرا آن ها در مشروعیت بخشیدن به وضعیت  سرمایه فکريز است که بیشتر هستند نیا سرمایه فکري

خودشان بر مبناي دارایی هاي ثابت که به صورت سنتی به صورت نماد هاي موفقیت شرکت شناسایی شده است 
  . ناتوان هستند

  چارچوب نظري جامع یک ایجاد -3

براي ایجاد یک چارچوب نظري جامع بر اساس چهار تئوري فوق، ضروري است که مفاهیم میان تئوري ها که در 
براي این هدف، نیاز به درك رابطه . یکنواخت هستند جمع آوري شود سرمایه فکريتوضیح افشاي داوطلبانه 

در بخش زیر این . می باشد سرمایه فکريهاي میان چهار تئوري به عنوان مبنایی براي توضیح افشاي داوطلبانه 
  :رابطه ها بررسی شده اند
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  بین تئوري ها ي رابطه -3-1

اساسا مربوط به رابطه میان کارفرما و کارگزار می  تئوري نمایندگی: فعانتئوري نمایندگی و تئوري ذین
این تئوري بر اساس فرض مرکزي منفعت ). عموما به  رابطه میان مالک و مدیردر محیط تجاري اشاره دارد.(باشد

شخصی افراد است و استدالل می کند که هم کارفرما و هم کارگزار به هر قیمتی که شده است تمایل به حداکثر 
مسئله (شخصی خویش دارند که این مسئله می تواند منجر به تعارض بین هر دو طرف شودسازي منافع 

این . عدم تقارن اطالعاتی به عنوان یکی دیگر از عوامل کلیدي در هدایت  مسئله نمایندگی می باشد). نمایندگی
یندگی براي افشاي مفهوم در تئوري هاي نما) مربوط ترین(هم چنین به عنوان مناسب ترین) عدم تقارن(موضوع

سرمایه زیرا به طور گسترده اي پذیرفته شده است که افشاي اختیاریمطرح شده است،  سرمایه فکرياختیاري 
می تواند عدم تقارن اطالعاتی بین مدیر یک شرکت و ذینفعانش را کاهش دهد و در نتیجه رابطه بین آنها  فکري

  .را بهبود بخشد

دراین تئوري، سازمان قسمتی از . تئوري ذینفان با روابط یک سازمان با گروه هاي مختلف در جامع سروکار دارد
مطابق با دیدگاه ذینفعان، سازمان باید مسئولیت  پاسخگویی را نه تنها به . نظام اجتماعی در سطح گسترده می باشد

وري ذینفعان، تئوري نمایندگی را که اصوال بر رابطه میان تئ. سهامداران بلکه باید به سایر ذینفعان نیز ادا کند
این موضوع را می توان به عنوان پیشرفتی در تئوري ذینفعان . سهامداران و مدیران تمرکز دارد، بسط می دهد

بنابراین در توضیح . مشاهده کرد، اگر چه این تئوري مفهوم عدم تقارن اطالعاتی را مورد استفاده قرار نمی دهد
در نتیجه می توان . ، هر دو تئوري نیاز به یکپارچه سازي دارندسرمایه فکريش هاي افشاي داوطلبانه داوطلبانه رو

بین سازمان و ذینفعان گوناگون را  اطالعاتی می تواند عدم تقارن سرمایه فکري استدالل نمود که افشاي داوطلبانه
  .و روابط بین آنها را بهبود بخشد کاهش داده

تئوري ذینفعان، تئوري مشروعیت با رابطه بین سازمان و جامعه اي  با مشابه: ان و تئوري مشروعیتعنفتئوري ذی
هر دو تئوري، سازمان را در درون سیستم اجتماعی وسیعتر . که در آن فعالیت می کند سروکار دارد) اجتماعی(

، داراي مفهوم نسبتا )ان و غیر ذینفعانشامل ذینفع(بنابراین، تئوري مشروعیت مربوط به کل جامعه. قرارداده اند
  .وسیعتر نسبت به تئوري ذینفعان است که بیشتر بر ذینفعان یک سازمان تمرکز دارد

عمل کند ) رداد اجتماعیا مطابق با قرای(در چارچوب انتظارات و هنجار ها مطابق با تئوري مشروعیت، سازمان باید
بر خالف . توسط جامعه می باشد شن از مشروع خواندن عملیاتدر تالش براي اطمینان ساخت و به طور همزمان

تئوري هاي ذینفعان که تاکید بر نقل و انتقال یک طرف پاسخ گویی سازمان به ذینفعان مختلف در جامعه دارد، 
مطابق با این دیدگاه، تئوري مشروعیت، نقش بیشتر در توضیح . این تعامل دو طرفه بین سازمان و جامعه است

تنها یک ابزار براي سازمان براي  سرمایه فکريبازي می کند زیرا افشاي داوطلبانه  سرمایه فکري داوطلبانهافشاي 
و حفظ وضعیت ) بهبودي(ادا کردن مسئولیت پاسخگویی به گروه هاي ذینفعان مختلف نیست بلکه براي تقویت
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با  در درون تئوري مشروعیت در رابطه از این تفاوت، بسیاري از مفاهیم سواي. نیز می باشدمشروعیت در جامعه 
  .مطابقت دارد با تئوري ذینفعان ، سرمایه فکري افشاي داوطلبانه

تئوري عالمت دهی با نحوه رسیدگی به مشکالت بوجود آمده تاشی از : تئوري عالمت دهی و تئوري نمایندگی
سروکار دارد و بدین گونه به تئوري نمایندگی پیوند ) انتخاب نادرست و خطراخالقی(عدم تقارن اطالعاتی

ل عدم تقارن اطالعاتی مشک حل موثر برايبالقوه تئوري عالمت دهی به تعدادي از راه حل هاي . خورده است
برتري خودشان را به تمامی ) مثبت(د به صورت عملیناز این جهت که مدیران یک سازمان می توان دارد، اشاره

 وگزارشگري اجتماعی شرکت   مانند(مثل افشاي داوطلبانه اطالعات حسابداري دهندذینفعان مختلف نشان 
یک  وضعیتمی تواند  عالمتبه عنوان یک  سرمایه فکريدر حالت خاص افشاي داوطلبانه ). سرمایه فکري

ینه هاي سرمایه را کاهش دهد، نوسانات سهام را ایه گذاران بالقوه را جذب کند، هزسرم شرکت را بهبود بخشد،
کاهش دهد، درك بهتري از محصوالت و خدمات شرکت ایجاد کند و مهم تر از همه این که می تواند رابطه 

  .اش را با ذینفعان مختلف بهبود بخشد

عالمت (ن به منظور اینکه نشان دهدبر اساس تئوري عالمت دهی، سازما: مشروعیت و تئوري عالمت دهیتئوري 
به صورت  سرمایه فکريمطابق با انتظارات و هنجارهاي اجتماعی است، باید اطالعاتی در خصوص  )دهد

می کند که از طریق چنین  ژي هاي افشا را تهیهتداوطلبانه گزارش کند یعنی تئوري عالمت دهی دامنه اي از استرا
تئوري مشروعیت و تئوري عالمت دهی تئوري هاي مکملی در توضیح روشهاي  .شود افشاهایی می تواند حاصل

مفاهیم وابسته بین تئوري ها را در توضیح روش هاي افشاي  1جدول .سازمان هستند سرمایه فکريافشاي داوطلبانه 
  .خالصه می کند سرمایه فکريداوطلبانه 

  مفاهیم به هم پیوسته بین تئوري ها: 1ل جدو

  تئوري مشروعیت  تئوري عالمت دهی  تئوري ذینفعان  تئوري نمایندگی  تئوري ها
 منفعت شخصی  مفاهیم اصلی

  کارگزار-کارفرما
  مسئله نمایندگی

  عدم تقارن اطالعاتی

  نظام اجتماعی
  مدیریت-ذینفعان

  پاسخگویی

  عدم تقارن اطالعاتی
  عالمت دهی برتري

  پاسخگویی
  مشروعیت سازمانی

  :با تئوري ذینفعان  مفاهیم به هم پیوسته
  عدم تقارن اطالعاتی

  ذینفعان

  :مشروعیتبا تئوري 
  پاسخگویی

  مشروعیت سازمانی

  :با تئوري مشروعیت
  عدم تقارن اطالعاتی

  عالمت دهی

  :با تئوري عالمت دهی
  عالمت دهی

  مشروعیت سازمانی

  

  یکپارچه سازي -3-2

را  سرمایه فکريپس از بررسی روابط بین تئوري ها، می توان مفاهیم این تئوري ها درباره افشاي داوطلبانه 
وري ها به همدیگر وابسته هستند و یکدیگر را در روابطی که در بخش قبل بیان شد، تئبر اساس . یکپارچه کرد
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براي رسیدن به هدف این  ).1دول شماره ج(پشتیبانی می کنند سرمایه فکريتوضیح روش هاي افشاي داوطلبانه 
  :وهش، مفاهیم تئوري ها بیشتر بر اساس سه اصل کلیدي زیر یکپارچه شده اندپژ

  براي کاهش عدم تقارن اطالعاتی بین مدیران یک سازمان و ذینفعان مختلف در جامعه) 1

  براي اداي مسئولیت پاسخگویی به ذینفعان مختلف) 2

  سازمان به جامعه) برتري کیفیت(مشروعیت و برتريبراي عالمت دهی ) 3

می  ،در نتیجه. در نظر گرفته شوند سرمایه فکريد به عنوان انگیزه هایی براي افشاي اختیاري ناین سه اصل می توان
توان فرض کرد سازمان ها براي اینکه عدم تقارن اطالعاتی را کاهش دهند و مسئولیت پاسخگویی به ذینفعان 

سرمایه دا کنند و همچنین مشروعیت و برتري خودشان را به جامعه نشان دهند، به صورت داوطلبانه مختلف را ا
  .مفاهیم اصلی چارچوب و ساختار آن را نشان می دهد 1شکل شماره . را افشا می کنند فکري

  جامع کاربردهاي چارچوب -3-3

می تواند به عنوان دیدگاهی نظري  اینکهاول . کابردهاي کم و بیشی براي چارچوب در تحقیقات آتی وجود دارد
براي مثال، در . توسط شرکتها استفاده شود سرمایه فکريبراي توضیح و پیش بینی روشهاي افشاي داوطلبانه 

در صنعتی خاص، پژوهشگر براي در کشورهاي خاص یا  سرمایه فکريپژوهشی براي رسیدگی به سطح افشاي 
به صورت داوطلبانه  سرمایه فکريیا برخی از اجزاي  سرمایه فکريتفسیر این که چرا شرکتها تمایل به گزارش 

دوم، می توان چارچوب را . کشور یا صنعت می باشد کردن این چارچوب با معلومات قبلیدارند قادر به ترکیب 
مدیران شرکت درباره افشاي ) یا درك(کردن عوامل تحریک کنندهي نظري براي بررسی شالودهبه عنوان 
ي برآورد براي این منظور، یک پرسشنامه. در سازمانها و اختیارات قانونی معین بکار برد سرمایه فکرياختیاري 

می تواند براي گردآوري نظرات ) از درجه بی اهمیتی به درجه با اهمیتی 1-5یراي مثال (شده با مقیاس لیکرت
از این گذشته یک مدل رگرسیونی . طراحی شود سرمایه فکري محرك براي افشاي اختیاري  3مدیران در اهمیت

بعالوه سایر متغیرهاي کنترلی در رابطه ) حركم 3ی نظرات مدیران درباره اهمیت یعن(متغیر  3می تواند بر اساس 
رسی اینکه چگونه درك مدیران در با خصوصیات شرکت مانند نوع صنعت، اندازه و عملکرد شرکت براي بر

  .، روش افشاي حقیقی شرکتها را تحت تاثیر قرار می دهد، ساخته شودسرمایه فکريافشاي داوطلبانه 

عالوه بر این چارچوب می تواند براي استنباط فرضیه هایی در خصوص عوامل تعیین کننده افشاي داوطلبانه ي 
بکار برده شود، مانند سودآوري، اهرم، عمر شرکت، نوع حسابرسی، ترکیب هیئت مدیره، ساختار  سرمایه فکري

هاي و مجموعه اي از ویژگی سرمایه فکرياین کاربردهاي بالقوه بر همبستگی میان سطح افشاي ... . مالکیت و 
وطلبانه دیگري در اطالعات هاي افشاي داسرانجام،  چارچوب می تواند براي توضیح روش. سازمان تمرکز دارد

مثالی خوب براي این کاربرد است، زیرا سه محرك براي  )CSR(گزارشگري اجتماعی شرکت .بسط داده شود
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گرچه عقاید نظري زیادي می تواند براي تفسیر . قابل اجرا می باشد CSRبراي  سرمایه فکريافشاي داوطلبانه 
CSR مکمل سودمند باشد وجود داشته است، چارچوب جاري می تواند یک.  

  :هامحدودیت -3-4

اوال، چارچوب برخی از جنبه هاي نظري دیگر را که . چارچوب ساخته شده داراي محدودیتهاي مختلفی می باشد
مانند تئوري دستور کار رسانه ها و تئوري بنگاه . است را نادیده می گیرد سرمایه فکريمربوط به افشاي داوطلبانه 

مانند هزینه هاي رقابت  سرمایه فکرياز این گذشته این چارچوب نمی تواند هزینه هایی براي افشاي داوطلبانه . ها
چوب با هیچ و مخارج سیاسی که تصمیمات سازمان را تحت تاثیر قرار می دهد تعیین می کند و سرانجام چار

  .یک از شواهد تجربی هماهنگ نیست به دلیل این که مشخص نیست که آیا در عمل واقعا انجام می شود یا خیر

  نتیجه گیري -4

از طریق یکپارچه کردن مجموعه اي از  سرمایه فکرياین پژوهش چارچوب نظري جامعی براي افشاي اختیاري 
. ن، تئوري عالمت دهی و تئوري مشروعیت ارائه می کندعقاید نظري مانند تئوري نمایندگی، تئوري ذینفعا

تئوري نمایندگی بر اساس فرض مرکزي منفعت شخصی می باشد که حاکی از آن است، در جائیکه مدیران 
سازمان یک مزیت اطالعاتی نسبت به سهامداران خود دارند، عدم تقارن اطالعاتی در بیشتر محیط هاي تجاري 

  .وجود دارد

این . ن مفهوم سهامداران را در تئوري نمایندگی به یک مفهوم وسیعتر یعنی ذینفعان بسط می دهدتئوري ذینفعا
تئوري . مطلب نشان می دهد که سازمان باید مسئولیت پاسخگویی به انواع مختلفی از ذینفعان در جامعه را ادا کند

ی دهد که سازمان باید مزیت هاي دهی که به صورت دقیق به تئوري نمایندگی پیوند خورده است نشان معالمت
  .خود را براي رسیدگی به مشکالت بوجود آمده از عدم تقارن اطالعاتی به جامعه نشان دهد

کند که سازمان ها نباید فقط انتظارات تئوري مشروعیت که بیشتر تئوري ذینفعان را گسترش می دهد، فرض می
، بلکه باید اطمینان حاصل کنند که این اقدامات مطابق با اجتماعی را در عملیات یا اداي پاسخگویی رعایت کنند

انتظارات و هنجارهاي اجتماعی گروههاي مختلف ذینفعان در جامعه می باشد یا مشروعیت سازمانی خودشان را 
به دلیل این که این تئوري ها وابسته به هم هستند و در توضیح روشهاي افشاي داوطلبانه  .به جامعه نشان دهند

با این . یکدیگر را حمایت می کنند، آن ها براي ایجاد یک چارچوب نظري جامع یکپارچه شده اند سرمایه فکري
که چارچوب ساخته شده داراي محدودیتهایی می باشد، این انتظار به وجود می آید که این پژوهش بتواند 

و به هم تنیدن  سرمایه فکرياوطلبانه نخستین قدم در ارتقاء تحقیقات آتی راجع به جنبه هاي نظري در افشاي د
عالوه بر این، پژوهش هاي آتی می توانند براي کاربرد . بیشتر تئوري هاي مربوط در یک چارچوب جامع باشد

در مفاهیم مختلف به هم وابسته و مرتبط هدایت  سرمایه فکرياین تئوري ها در تفسیر یافته هایی درباره افشاي 
  .شوند
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  چارچوب نظري یکپارچه شده: 1شکل

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  تئوري ذینفعان

  نظام اجتماعی- 
  مدیریت- ذینفعان- 
 پاسخگویی- 

 تئوري نمایندگی

  منفعت شخصی- 
  کارگزار- کارفرما- 
  مسئله نمایندگی- 
  عدم تقارن اطالعاتی- 

 تئوري عالمت دهی

  عدم تقارن اطالعاتی- 
 عالمت دهی برتري- 

 تئوري مشروعیت

  پاسخگویی- 
  مشروعیت سازمانی- 
 

  سرمایه فکريافشاي داوطلبانه 
  )سه مبنا(
  براي کاهش عدم تقارن اطالعاتی- 
  براي  اداي پاسخگویی - 
  براي عالمت دهی مشروعیت و برتري- 

 ذینفعان

 مفاهیم به هم پیوسته

 عدم تقارن اطالعاتی

 مشروعیت سازمانی

 مفاهیم به هم پیوسته

 دهیعالمت 

پاسخگویی
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Abstract 

This paper aims to construct a comprehensive theoretical framework for 
interpreting voluntary intellectual capital disclosure practices by organizations. 
Four most-commonly used theories in the area, namely agency theory, 
stakeholder theory, signalling theory, and legitimacy theory, were integrated in 
terms of the interrelated concepts relating to voluntary intellectual capital 
disclosure. The constructed theoretical framework includes three concepts: to 
reduce information asymmetry; to discharge accountability to various 
stakeholders; and to signal organizational legitimacy and excellence (or superior 
quality) to society, which are seen as motivations for organizations to disclose 
their intellectual capital on a voluntary basis.  
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