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چكيذٌ:
دز التكبد دا٘ؽ ٔحٛز  ،اش غسٔبی ٝفىسی 3ثٙٔ ٝظٛز ایجبد ازشؼ ثسای غبشٔبٖ اغتفبدٔ ٜی ؾٛد  ٚدز د٘یبی أرسٚش ٛٔ ،فمیره ٞرس
غبشٔبٖ ث ٝتٛا٘بیی ٔدیسیه ایٗ دازایی ٞب ثػتٍی دازد .أسٚش ٜؾبٞد زؾد إٞیه غسٔبیٞ ٝبی فىسی  ،ث ٝػٛٙاٖ یره اثرصاز ٔر ٛس
ثسای افصایؽ زلبثه ؾسوه ٞب ٞػتیٓ  .ا٘داشٌ ٜیسی غسٔبی ٝفىسی ثٙٔ ٝظٛز ٔمبیػ ٝؾسوه ٞربی ٔتتّر ، ،تؼیریٗ ازشؼ ٚالؼری
آٟ٘ب  ٚحتی ثٟجٛد وٙتسَ ٞبی آٟ٘ب ضسٚزی اغه .
غسٔبی ٝفىسی ثؼٛٙاٖ یه اٍِٛی جبیٍصیٗ ثب ٞدف ؾٙبغبیی ،ا٘داشٌ ٜیسیٌ ،صازؼ دٞی ٔ ٚدیسیه دازایی ٞربی دا٘ؿری هربٞس
ؾد ٜاغه  .دز حبِی و٘ ٝیبش ث ٝچٟبزچٛة ٞبی ٔٙظٓ ثسای دز ٘ظس ٌسفتٗ دازایی ٞبی دا٘ؿی ٙٔ ٚبثغ ٘بٔؿٟٛد ( ٟ٘بٖ ) دز ٔحری
التكبد جدید ٚجٛد دازد ،ایٗ اٍِٛٙٞ ٛش یه زا ٜحُ غبِت ثسای تئٛزیػیٗ ٞبی حػبثدازیٔ ،تتككریٗ ؾرسوه ٞرب ٘ ٚربهساٖ
لب٘٘ٛی پیدا ٘ىسد ٜاغه .
ایٗ ٔمبِ ٝث ٝتحّیُ غسٔبی ٝفىرسی ثؼٙرٛاٖ اثرصازی ثرسای ثرسآٚزد ٜورسدٖ ٘یبشٞربی ٚالؼری ؾرسوه ٞرب  ٚإٞیره ٘ ٚمرؽ آٖ دز
حػبثدازی ٔ ٚدیسیه ٔجتٙی ثس دا٘4ؽ ٔی پسداشد  .دز ایٗ ٔمبِٔ ، ٝجبحثی ٔطسح ٔی ؾٛد ورٔ ٝری تٛا٘رد تب یرد وٙٙرد ٜجربیٍصیٙی
غسٔبی ٝفىسی ث ٝجبی حػبثدازی ٔدیسیه دز ؾسوه ٞب ثبؾد.
لغبت كليذي:
غسٔبی ٝفىسی ،دازایی ٞبی ٘بٔؿٟٛد  ،ازشؼٔ ،دیسیه ٔجتٙی ثس دا٘ؽ
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ثب ؾسٚع ػكس دا٘ؽ  ،اش غبِٟبی ثؼد اش  ، 1990اٍِٛی التكبد جٟب٘ی ،تغییس اغبغی وسد .دز التكبد أسٚش ،دا٘رؽ ثر ٝػٙرٛاٖ
ٕٟٔتسیٗ غسٔبی ،ٝجبیٍصیٗ غسٔبیٔ ٝبِی  ٚفیصیىی ؾد ٜاغه [ .]4غسٔبی ، ٝدز ٔٛزد ٔؤغػٞٝب  ،ثرٞ ٝرس دازایری ثسٔریٌرسدد ورٝ
ثبػث ایجبد جسیبٟ٘بی ٘مدی آتی ؾٛد  .ثیؿتس دازاییٟبی ؾٙبخت ٝؾدٔ ، ٜبٞیه ٔؿٟٛد  ٚػیٙی داز٘د  .ثٙبثسایٗ ،غرسٔبیٔ ٝؿرٟٛد ثرٝ
دازاییٟبی فیصیىی ٔ ٚبِی غبشٔبٖ اؾبز ٜدازد  .ازشؼ ایٗ دازاییٟب ث ٝطٛز ادٚازی (تٛغ ؾسوتٟبی ثتؽ ػٕٔٛی) افؿب ٔیؾرٛد
 ٚث ٝآغب٘ی ثس زٚی تساش٘بٔ ٝث ٝدغه آٔد ٜاش جتٟبی ٔبِی ایٗ ؾسوتٟب ،یبفه ٔیؾٛد .إٞیه ایٗ دازاییٟب دز تؼییٗ غٛدٞبی آتی
ث ٝطٛز فصایٙدٜای دز حبَ افصایؽ اغه  .ػال ٜٚثس ایٗ  ،ؾٙبغبیی وسدٖ ایٗ دازاییٟب ٔؿرىُ ترس اغره  ٚایرٗ غرتتی ٔسثر ٛثرٝ
تؼییٗ ازشؼ آٟ٘بغه و ٝاش ٌرؾت ٝتب ث ٝأسٚش ادأ ٝداؾت ٝاغره  ٚدزغره ثرٕٞ ٝریٗ خربطس اغره ور ٝدز ثیؿرتس ؾرسوتٟب اقرال
ٌصازؼ ٕ٘یؾ٘ٛدٕٞ .یٗ أس ثبػث ؾد ٜاغه و ٝایٗ دازاییٟب ثسای جٟبٖ خبزج اش ٔؤغػ٘ ، ٝربٔس ی ثربلی ثٕب٘ٙرد  ٚحتری ٌربٞی
اٚلبت ثسای وبزوٙبٖ دز ٖٚغبشٔبٖ ٘یص لبثُ تؿتیف ٘جبؾٙد ٌ .صازؾبت ٔبِی غٙتی  ،اغّت دز پیدا وسدٖ ٔٙبثغ ٘بٔؿٟٛدی و ٝثرٝ
ایجبد ٔصایبی زلبثتی ازشؾٕٙد  ٚپبیداز وٕه ٔی وٙٙد ٘ ،بتٛاٖ ٞػتٙد ػّی زغٓ ٘یبش ٔٛجٛد ثسای ٌصازؼ دٞی دلیك ٔ ٚدیسیه

ٔؤ ستس دازا ی ٞبی دا٘ؿیٛٙٞ IC ،ش ثٛٔ ٝفمیه شیبدی دز شٔیٌ ٝٙصازؼ دٞی ٔؿتسن دغه ٘یبفت ٝاغه .

سزمبيٍ فكزي ):) IC
ٔف ْٟٛغسٔبی ٝفىسی ٕٞیؿٔ ٝج ٟٓثٛد ٚ ٜتؼبزیٔ ،تتّفی ثسای تفػیس ایٗ ٔفٟرٔ ْٛرٛزد اغرتفبد ٜلرساز ٌسفتر ٝاغره .ثػریبزی
تٕبیُ داز٘د اش اقطالحبتی ٔب٘ٙد دازاییٟبٙٔ ،بثغ یب ٔحسوٟبی ػّٕىسد ث ٝجبی وّٕ ٝغسٔبی ٝاغرتفبد ٜوٙٙرد  ٚیرب ٚاض ٜفىرسی زا ثرب
وّٕبتی ٔب٘ٙد ٘بٔؿٟٛد ،ثس ٔجٙبی دا٘ؽ یب غیس ٔبِی جبیٍصیٗ ٔیوٙٙد[.]3
ثؼضی اش حسفٞٝب (حػبثدازی ٔبِی  ٚحسفٞٝبی لب٘٘ٛی) ٘یص تؼبزی ،وبٔال ٔتفبٚتی ٔب٘ٙد دازاییٟبی بثه غیسٔبِی
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وٛٔ ٝجٛدیه ػیٙی  ٚفیصیىی ٘داز٘د ،ازا  ٝوسدٜا٘د [.]12
ثب تٛج ٝث ٝآ٘چٌ ٝفت ٝؾد ،تؼبزیٔ ،تتّفی دز ٔٛزد غسٔبی ٝفىسی ٌفت ٝؾد ٜاغه و ٝدز ادأ ٝثر ٝتؼردادی اش آٟ٘رب
اؾبزٔ ٜیوٙیٓ :
 . 1ثٙتیع غسٔبی ٝفىسی زا ث ٝػٛٙاٖ ٔجٕٛػٝای اش دازاییٟبی ٘بٔؿٟٛد (ٔٙبثغ ،تٛا٘بییٟب ،زلبثه) تؼسیٔ ،یوٙرد ورٝ
اش ػّٕىسد غبشٔب٘ی  ٚایجبد ازشؼ ث ٝدغه ٔیآیٙد[.]8
 . 2ادٚیٙػٔ ٚ ٖٛبِ ،ٖٛغسٔبی ٝفىسی زا اطالػبت  ٚدا٘ؽ ث ٝوبز ثسد ٜؾد ٜثرسای وربز ورسدٖ ،جٟره ایجربد ازشؼ
تؼسیٔ ،یوٙٙد[. ]15
ٞ . 3بِٙد ،غسٔبی ٝفىسی زا ایٗ طٛز تؼسیٔ ،یوٙد :غسٔبی ٝفىسی ذخیرس ٜای اش دا٘رؽ زا ور ٝدز ٘مطر ٝخبقری اش
شٔبٖ دز یه غبشٔبٖ ٚجٛد دازد٘ ،ؿبٖ ٔیدٞد .دز ایٗ تؼسی ،ازتجب ثیٗ غسٔبی ٝفىرسی  ٚیربدٌیسی غربشٔب٘ی ٔرٛزد
تٛج ٝلساز ٌسفت ٝاغه [. ]5
 . 4غسٔبی ٝفىسی دازایی اغه و ٝتٛا٘بیی غبشٔبٖ زا ثسای ایجبد سٚت ا٘داشٌٜیسی ٔریوٙرد .ایرٗ دازایری ٔبٞیره
ػیٙی  ٚفیصیىی ٘دازد  ٚیه دازایی ٘بٔؿٟٛد اغه و ٝاش طسیك ث ٝوبزٌیسی دازاییٟبی ٔستج ثب ٔٙبثغ ا٘ػرب٘ی ،ػّٕىرسد
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غبشٔب٘ی  ٚزٚاث خبزج اش غبشٔبٖ ث ٝدغه آٔد ٜاغه  ٕٝٞ .ایٗ ٚیطٌی ٞب ثبػث ایجبد ازشؼ ث ٝدغه آٔد ٜثر ٝدِیرُ
ایٙى ٝیه پدید ٜوبٔال داخّی اغه  ،لبثّیه خسید  ٚفسٚؼ ٘دازد ]13[.
دز حبِی و ٝدز ایٗ تؼبزی ،اش جٙجٞ ٝبی ٔتتّ ،غسٔبی ٝفىسی اغتفبدٔ ٜی ؾرٛد  ،ثؼضری اش ٔؿربٞدات ٔطربثك ثرب
ٔفبٞیٓ ٔتدأ َٚستج ثب آٖ ٔی ثبؾد .ایٗ ٔٙبثغ ٘بٔؿٟٛد یه پی٘ٛد زا ؾىُ ٔی دٙٞد IC :ثبید اش طسیك اتكربَ دز٘ٚری
اجصای خٛد  ،ث ٝازشؼ ٌرازی ٌ ٚصازؼ دٞی ٔػب ُ ثپسداشدٌ .صازؾبت ٔستج ثب آٖ ٘یص ثب ایٗ چبِؽ زٚثسٔ ٚی ثبؾد
و ٝیه ؾسوه ٕٞیؿ ٝلبدز ث ٝحفظ حمٛق دازایی ٞب ایٗ ٔٙبثغ ٕ٘ی ثبؾد .ثسای ٔثبَ ،حمٛق ٔبِىب٘ ٝدز ػال ٓ تجربزی
ٚجٛد دازد أب دز فس ًٙٞغبشٔب٘ی ؾسوه یب ٟٔبزت وبزوٙبٖ ٚجٛد ٘دازد .ػّی زغٓ ایٗ حمیمه ور ، IC ٝدز ایجربد
ازشؼ  ،ا س ٌراز اغه جٙجٞ ٝبی وّی  ٚضٕٙی ٔػب ّؽ دز دَ ٔػب ُ ٌٚصازؾبت ٚ ICجٛد دازد.
جدٔ : 1 َٚمبیػ ٝطجم ٝثٙدی ٞبی زلبثتی IC
Bontis
سزمبيٍ اوسبوی :

Roos & Roos
سزمبيٍ اوسبوی :

Stewart
سزمبيٍ اوسبوی :

Brooking
سزمبيٍ اوسبوی :

Skandia
سزمبيٍ اوسبوی :

دا٘ررؽ ضررٕٙی ٔٛجررٛد دز

 .غسٔبی ٝدا٘ؿی

وبزوٙبٖ ٕٟٔتسیٗ دازایی

 .آٔٛشؼ

 .تٛا٘بیی وبزوٙبٖ

 .دا٘ؽ وبزی

.لبثّیه ٞبی ازتجبطی

 .ؾسای وبزی

.ازشؼ ٞبی وبزوٙبٖ

سزمبيٍ سبختبري

سزمبيٍ سبسمبوی()a

سزمبيٍ سبختبري ()a

دارايی َبي سيزسبختی

سزمبيٍ سبختبري()a

ٔػیس غبشٔبٖ تجبزی

غسٔبی ٝفسآیٙد تجبزی :

دا٘ؽ ػّٙی :

 .فسٔ ًٙٞؿتسن

 .غسٔبیٔ ٝؿتسی

 .جسیبٖ اطالػبت

 .حك جه

 .فسآیٙدٞبی ٔدیسیتی

 .زٚاث ٔؿتسی

 .جسیبٖ ٔحكٛالت ٚخدٔبت

ٔ .بزن تجبزی

 .پبیٍب ٜغیػتٓ ٞبی IT

 .پتب٘ػیُ ٔؿتسی

 .جسیبٖ ٘مدیٍٙی

 .پبیٍب ٜدادٞ ٜب

ذ ٗٞوبزوٙبٖ

یه ؾسوه ٞػتٙد.

 .غسٔبیٟٔ ٝبزتی
 .غسٔبی ٝاٍ٘یصؾی

 .فسآیٙدٞبی اغتساتطیه
سزمبيٍ ارتببطی
دا٘رررررررؽ ٔٛجرررررررٛد دز
ازتجبطبت ثسلساز ؾد ٜثرب ٔحری
خبزجی

سزمبيٍ سبسمبوی (: )b

سزمبيٍ سبختبري(:)b

دارايی َبي فكزي

سزمبيٍ سبختبري()b

٘ٛغررربشی تجررربزت  ٚغرررسٔبیٝ

دا٘ؽ ضٕٙی

 .تىِٛٛٙضی ٔبِىیه

غسٔبی ٝغبشٔب٘ی :

افررساد زا ثرر ٝوبزؾٙبغرربٖ

 .ػال ٓ تجبزی

 .غسٔبی ٝاثداػی

 .حك جه

 .فسًٙٞ

پیؿسفتی
 .تتككی ؾدٖ

ٔتكررُ ٔرری وٙررد ورر ٝؾرربُٔ

 .فسآیٙدٞبی تِٛید

دا٘ؿٕٙداٖ ٘یص ٔی ثبؾد.

 .غسٔبی ٝفسآیٙد

ٔ .فبٞیٓ جدید
 .فسٚؼ  ٚثبشازیبثی
سزمبيٍ مطتزي ي ريابط:

سزمبيٍ مطتزي

دارايی َبي ببسار

 .غسٔبی ٝازتجبطی ٔؿتسی

ثرر ٝایجرربد  ٚحفررظ غررٟبْ

ٔ .بزن ٞب

ثبشاز وٕه ٔی وٙد.

 .غسٔبی ٝازتجبطی
 .ؾسیه ؾجى ٝای

ٔ .ؿتسیبٖ
٘ .بْ ؾسوه
 .ؾجىٞ ٝبی تٛشیغ

))Andreas Andrikopoulos , 2010
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طبقٍ بىذي َبي IC
دز حبِی و ٝتمسیجب تٕبٔی ایٗ ٔدَ ٞبی دا٘ؿی ثس ٘مؽ اقّی دا٘ؽ دز ایجبد ازشؼ تأوید داز٘رد تفربٚت ٞربیی دز
٘ٛع طجم ٝثٙدی اجصای ٚ ICجٛد دازد .جد َٚیه ثؼضی اش زٚیىسدٞبی طجم ٝثٙدی اقّی  ICزا ٘ؿبٖ ٔی دٞد.
تٕبٔی ایٗ زٚیىسدٞب ثس إٞیه ٟٔبزت ٞبی وبزوٙبٖ  ٚدا٘ؽ آٟ٘ب تأوید داز٘د ٔ .بٞیه چٙد ثؼدی غسٔبیٔ ٝؿتسی
٘یص ٔ ٟٓاغه و٘ ٝؿبٖ دٙٞد ٜازتجب غٟبْ دازاٖ ٔتتّ٘ ٚ ،مؽ اغبغی غسٔبی ٝغبختبزی اغه و ٝؾبُٔ دازایری ٞربی
ٔجتٙی ثس دا٘ؽ لبثُ ؾٙبغبیی  ٚغیس لبثُ ؾٙبغبیی ٔی ثبؾد.
ثسای تسویت وسدٖ ایٗ زٚیىسدٞب ثٙٔ ٝظٛز تحّیُ فؼّی IC ،دز ؾىُ یه ثسزغی ٔی ؾٛد.
غسٔبی ٝفىسی
غسٔبی ٝغبختبزی

غسٔبی ٝغبشٔب٘ی
-1-1

غسٔبی ٝا٘ػب٘ی

غسٔبی ٝازتجبطی

سزمبيٍ اوسبوی
ٕٟٔتسیٗ ػٙبقس تؿىیُ دٙٞد ٜغسٔبی ٝا٘ػرب٘ی غربشٔبٖ ٔ ،جٕٛػرٟٔ ٝبزتٟربی ٘یرسٚی وربز  ،ػٕرك ٚ ٚغرؼه تجسثرٝ
آٟ٘بغه ٙٔ .بثغ ا٘ػب٘ی ٔیتٛا٘ٙد ثٙٔ ٝصِ ٝزٚح  ٚفىس ٔٙبثغ غسٔبی ٝفىسی ثبؾٙد  .ایرٗ غرسٔبی ٝدز پبیربٖ زٚش وربزی  ،ثرب
تسن غبشٔبٖ اش غٛی وبزوٙبٖ اش ؾسوه خبزج ٔیؾٛد  .ثسٚویٔ ًٙؼتمد اغه و ٝدازایی ا٘ػب٘ی یه غبشٔبٖ ؾربُٔ
ٟٔبزتٟب ،تتكف ،تٛا٘بیی حُ ٔػئّ ٚ ٝغجىٟبی زٞجسی اغه .اٌس دز یه غبشٔبٖ ،غطح ٌسدؼ وبزوٙبٖ ثربال ثبؾرد،
ایٗ ٕٔىٗ اغه ثدیٗ ٔؼٙی ثبؾد و ٝغبشٔبٖ ایٗ جصء ٔ ٟٓاش غسٔبی ٝفىسی زا اش دغه داد ٜاغه .
سزمبية سبختبري
زظ ٕٞ ٚىبزا٘ؽ ٔؼتمد٘د و ٝغسٔبی ٝغبختبزی ؾبُٔ  ٕٝٞذخبیس غیرس ا٘ػرب٘ی دا٘رؽ دز غربشٔبٖ ٔریؾرٛد ور ٝدز
ثسٌیس٘د ٜپبیٍبٟٞبی دادٕٛ٘ ، ٜدازٞبی غبشٔب٘ی  ،دغتٛزاِؼُٕٞبی اجسایی فسآیٙدٞب  ،اغتساتطیٞب  ،ثس٘بٔٞٝبی اجسایی ٚ
ث ٝطٛز وّی ٞس آ٘چ ٝو ٝازشؼ آٖ ثسای غبشٔبٖ ثبالتس اش ازشؼ ٔبدیاؼ ثبؾد.
پبِیه ثیبٖ ٔی وٙد و ٝغسٔبی ٝا٘ػرب٘ی  ٚغرسٔبی ٝغربختبزی ٔؼىرٛظ یىدیٍس٘رد  .دز قرٛزت ٔؿربزوه حردالّی
غسٔبی ٝا٘ػب٘ی  ،غسٔبی ٝغبختبزی ثیؿتسیٗ ٔؿبزوه زا دازد .غسٔبی ٝغبختبزی ٔیتٛا٘د ثٌ ٝسٟٞٚربی فسػری فسٙٞرً ،
ػّٕیبت  ٚػبدات وبزی  ٚأٛاَ فىسی تمػیٓ ؾٛد .
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سزمبيٍ سبسمبوی
غسٔبی ٝغبشٔب٘ی ٔٛازد ثبلی ٔب٘د ٜدز ؾسوه ثؼد اش خب٘ ٝزفتٗ وبزوٙربٖ دز پبیربٖ زٚش ٔری ثبؾرد .اش ِحرب ٛٞیره
غبشٔب٘ی ٙٔ ٚبثغ  ،ایٗ ٔٛزد ؾبُٔ پبیٍب ٜدادٞ ٜب ،چبزت ٞبی غبشٔب٘ی ،زإٙٞربی فسآیٙردٞب ،اغرتساتطی ٞرب  ٚغیرسٔ ٜری
ثبؾد.
ٔٙبثغ ا٘ػب٘ی ث ٝؾسوه  ،ازشؼ ٔی افصاید اٌس شیسغبخه ٞبی حٕبیتی ٔٛزد٘یبش ٚجٛد داؾت ٝثبؾد.
ثد ٖٚایٗ شیس غبختبز (غسٔبی ٝغبختبزی/غبشٔب٘ی) پتب٘ػیُ وٕی ثرسای اغرتفبد ٜغرٛد آٚز اش غرسٔبی ٝا٘ػرب٘ی ٚجرٛد
دازد.
دز ایٗ ٔٛزد ،یىی اش اٞداف اقّی ٔدیساٖ ٌٙ ،جب٘یدٖ دا٘ؽ وبزوٙربٖ دز فسآیٙردٞبی غربشٔب٘ی  ٚا٘تمربَ غرسٔبیٝ
ا٘ػب٘ی ث ٝغسٔبی ٝغبشٔب٘ی ٔی ثبؾد وٚ ٝاثػتٍی ؾسوه زا ث ٝغسٔبی ٝا٘ػب٘ی وٓ ٔی وٙد.
سزمبيٍ ارتببطی
ؾبُٔ  ٕٝٞزٚاثطی اغه و ٝثیٗ غبشٔبٖ ثب ٞس فسد یب غبشٔبٖ دیٍسی ٚجرٛد دازد .ایرٗ افرساد  ٚغربشٔبٟ٘ب ٔریتٛا٘ٙرد
ؾبُٔ ٔؿتسیبٖٚ ،اغطٞٝب ،وبزوٙبٖ ،تأٔیٗ وٙٙدٌبٖٔ ،مبٔبت لب٘٘ٛی ،جٛأغ ،اػتجبزدٙٞدٌبٖ ،غسٔبیٌٝرازاٖ  ....ٚثبؾٙد.
ثٙتیع ثیبٖ ٔیوٙد و ٝتؼبزی ،جدیدٔ ،ف ْٟٛغسٔبیٔ ٝؿتسی زا و ٝلجال ٚجٛد داؾره ،ثر ٝغرسٔبی ٝزاثطرٝای تٛغرؼٝ
دادٜا٘د و ٝؾبُٔ دا٘ؽ ٔٛجٛد دز  ٕٝٞزٚاثطی اغه و ٝغبشٔبٖ ثب ٔؿتسیبٖ  ٚزلجب ،تأٔیٗوٙٙدٌبٖ  ،ا٘جٕٟٙبی تجبزی ٚ
دِٚه ثسلساز ٔیوٙد .ثد ٖٚغسٔبی ٝازتجبطی ازشؼ ثبشازی یب ػّٕىسد وػرت  ٚوربز غربشٔبٖ ٕ٘ری تٛا٘رد ٔحمرك ؾرٛد.
ثٙبثسایٗ  ،زؾد غسٔبی ٝازتجبطی ث ٝحٕبیه اش غسٔبی ٝا٘ػب٘ی  ٚغسٔبی ٝغبختبزی ثػتٍی دازد[.]9

مببحث مزتبط بب IC
 – 1ارسش ضزكت
ؾسوه ٞبیی ثب تىِٛٛٙضی ثبال دازای ازشؼ ثبشاز غٟبْ ثٔ ٝجّغ د ٜیب حتی قد ثساثس ازشؼ دفتسی خٛد داز٘رد .دِیرُ
اقّی ثسای چٙیٗ چیصی حػبثدازی دازایی ٞبی ٘بٔؿٟٛد یب غسٔبی ٝفىسی اغه[ ٚ IC . ]11اجصا آٖ ٔؼسف تغییسات دز
ازشؼ ثبشاز ثسای تِٛید ثٛد ٜاغه  .فسازیه غٛد غٟبْ ؾسوه ٞبی دا٘ؽ ٔحٛز ٔجتٙی ثس ٔٛازد دز ٖٚغبشٔب٘ی اغره .
دز ٔٛزد ػّٕىسد ثبشاز غٟبْ دز ؾسوه ٞبی دا٘ؽ ٔحٛز ٘ IC ،ؿبٖ داد ٜاغه و ٝزٚی ٔیصاٖ ثمبی  IPOؾسوتٟبیی ثب
تىِٛٛٙضی ثبال ا س ٌراز اغه[ . ]7دز شٔی ٝٙتحّیُ ٔبِی ،لساز دادٖ ٔٙبثغ ٘بٔؿٟٛد ازشؾی ثسای پیؽ ثیٙی دزآٔدٞب زٚی
إٞیه خطبی پیؽ ثیٙی ؾد ٜا س ٌراز اغه  ٚایٗ ثسخٛزد حػبثدازی ٘بٔؿٟٛد اغه و ٝزٚی دلره دزن ٔردیساٖ اش
ػٛاید آیٙد ٜا س ٌراز اغه .
 -2حفظ مشايبي رقببتی
ٔٙبثغ ٘بٔؿٟٛد سٚت ٔ ،حسن ازشؾی اقّی دز التكبد دا٘ؽ ٔحٛز اغره  .ثؼٙرٛاٖ یره طرسح ٔردیسیه ٔجتٙری ثرس
دا٘ؽٌ ،صازؼ دٞی غسٔبی ٝفىسی ثؼٛٙاٖ یه تىِٛٛٙضی ٔدیسیتی ثبػث ایجبد اِٛٚیه ٞبی غبشٔب٘ی ؾد ٜاغه و ٝثٝ
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ؾسوه ٞب  ٚالتكبد ٞبی دا٘ؽ ٔحٛزوٕه ٔی وٙد  .ػال ٜٚثس ایٗ ثس طجك ٘ظسیرٙٔ ٝربثغ ؾرسوه ٞرب IC ،یره دازایری
اغتساتطیه اغه و ٝث ٝؾسوه ٞبی دا٘ؽ ٔحٛز وٕه ٔی وٙرد ترب ٔصیره زلربثتی زا ایجربد  ٚحفرظ وٙٙردٕٞ .چٙریٗ
ؾسوه ٞبی ٔٛفك ث ٝایٗ ٘تیج ٝزغید ٜا٘د و ٝدا٘رؽ یره أرس ضرسٚزی ثرسای تٛا٘ربیی ٞبیؿربٖ دز ایجربد تِٛیردات ٚ
خدٔبت ثبازشؼ تس اغه .ؾٙبغبیی ،ازشؾیبثیٔٚ ،دیسیه دازا ی ٞبی فىسی یه أس ثػیبز ٔؿىّی ثسای ٔدیسیه ٚاحد
تجبزی اغه .
 -3قذرت تصميم گيزي
ثب ٚجٛد تٕبٔی ٔٛازد ٌصازؼ دٞی  ٚ ICاٞداف غبشٔب٘ی ایٗ ٔٛزد وٕه ٔی وٙد تب ا٘تظبزات ٘ ،ػجه ث ٝپریسؼ
ثبالیی اش ICدز ثیٗ ٔتتككیٗ ؾسوه ٞب ٚجٛد داؾت ٝثبؾد .دز ٚالغ فؼبِیه ٞبی دز٘ٚی ؾسوه ٞبغره ورٌ ٝرصازؼ
دٞری  ICزا ثؼٙرٛاٖ یره تىِٛٙررٛضی ٔردیسیتی ٘رٛیٗ ثٛجرٛد آٚزد .ؾررسوه ٞربی شیربدی ٔب٘ٙررد ٚ APION ، IBM
ٚ Coloplastجٛد داز٘د و ٝدز آٟ٘ب ٌصازؼ دٞی ٔ ٚدیسیه ٕٞ ICیؿ ٝثب ٚیطٌی ٞبی غبشٔب٘ی آٟ٘ب ٔطبثمره دادٜ
ٔی ؾٛد ٌ.صازؼ دٞی  ICدز اثتدا پبغتی ثسای حُ ٔؿىالت ازشؾٍرازی ٔ ٚدیسیتی ٔستج ثب التكبد ٔجتٙی ثس دا٘رؽ
ثٛد .ایٗ پتب٘ػیُ دز غبختبز ٔدیسیه  ٚطسح ٞبی ٌصازؼ دٞی  ،اثصازٞبی غیبغتٍرازی ٔتتّفی زا ثٛجٛد آٚزد .ػّری
زغٓ ؾٟست ٚ ٚػدٞ ٜبی اِٚیٌ ، ٝصازؼ دٞی  ICتب حد ٔٛزدا٘تظبز ٌػتسؼ ٘یبفه .ؾٟست آٖ دز ط َٛچٙد غبَ اخیس
شیبد ؾد ٜاغه ٛٙٞ ٚش جب دازد و ٝخٛد زا ثؼٛٙاٖ غیػتٓ غبِت ثسای ازشؾٍرازی ٔدیسیه ٌ ٚصازؼ دٞی دازایی ٞبی
٘بٔؿٟٛد ٔستج ثبدا٘ؽ تثجیه وٙد.
چبلص َبي پيص ريي گستزش استفبدٌ اس  ICدر حزفٍ حسببذاري
 IC - 1را بٍ سختی می تًان تذييه كزد
دز ٔٛزد یه چٟبزچٛة حػبثدازی ٔ ٛس  IC ،ثبید تدٚیٗ ؾد ٚ ٜػٙبقس آٖ ثبید ث ٝطرٛز جداٌب٘ر ٝثؼٙرٛاٖ دازایری
ٞبی ٔػتمُ ثسزغی ؾٛد .تدٚیٗ وسدٖ غسٔبی ٝفىسی تب حدی أىبٖ پریس اغه ٔ .حكرٛالت جدیرد  ،غرٙجؽ ٞربی
ٚفبدازی ٔؿتسیبٖ  ٚدزقد وبزوٙب٘ی ؤ ٝدزن ػّٕی  ٚدا٘ؿٍبٞی داز٘د ٍٕٞی ثسآٚزدٞربی وٕری اش دازایری ٞربی
فىسی ٔی ثبؾٙد  .أب اجصای  ٚ ICپٛیبیی آٟ٘ب ث ٝیىدیٍس ٚاثػت ٝاغه  .اش ایٗ ز ٚث ٝزاحتی أىبٖ ٌصازؼ دٞی آٟ٘رب
ثؼٛٙاٖ دازایی ٞبی ٔجصا ٚجٛد ٘دازد  ٚایٗ ٔبٞیه پیچید ٜغسٔبی ٝفىسی اغه وٙٔ ٝجس ثٌٙ ٝجب٘یردٖ ٔرٛازد شیربدی اش
دازایی ٞبی فىسی دز یه حػبة ٔجصا ؾد ٜاغه  .جدای اش ٘بوبزآٔدی اػرداد ثرسای دزن وبٔرُ ویفیره  ،تجردیُ
وسدٖ ایٗ ٔمبدیسویفی ث ٝازشؾٟبی پِٛی ثسای ٌٙجب٘یدٖ آٟ٘ب دز یه ٌصازؼ ٔربِی یرب یره ٔىب٘یػرٓ ازشؼ ٌررازی
دؾٛاز اغه.
 -2ببسار بزاي  ICوبكبرآمذ است
دز تئٛزی ٔبِی ثبشازٞبی غسٔبیٚ ٝلتی وبزآٔد ٞػتٙد وٞ ٝصیٞ ٝٙب ٔٙؼىع وٙٙد ٜتٕبٔی اطالػبت ٔستج ثبؾٙد.وبز
آٔد ثٛدٖ ثبشاز غسٔبی ٝدز ایٗ ٔٛزد ٔ ٟٓاغه و ٝتمبزٖ اطالػبتی دز ثبشازٙٔ ،جس ث ٝزیػه شیبد ،تضبدٞبٞ ،صیٙرٞ ٝربی
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٘ظبزتی ٔ ٚؿىالت ثبشاز ٘تٛاٞد ؾد  .ث ٝػال ٜٚوبز آٔد ثٛدٖ ثبشازٞبی غسٔبی ٝدز ازشیبثی ٔردَ ٞربی لیٕره ٌررازی
ٔتؼبدَ ٔ ٟٓاغه .
 -3ببسيگزان ببسار اس لحبظ مبلی بزاي گشارش دَی  ICتغذيٍ ومی ضًوذ.
تؼییٗ قٛزت ٞبی ٔبِی  ICثؼٛٙاٖ یه اثصاز اقّی ا٘داشٌ ٜیسی ٌ ،صازؼ دٞی ٔ ٚدیسیه ثسای  ICثبیرد ٘بؾری اش
٘یبش اػتجبزدٙٞدٌبٖ  ٚغسٔبیٌ ٝرازا٘ی ثبؾد و ٝث ٝد٘جبَ ٔٙبثؼی ثسای پیؿسفه ٌصازؼ ٌسیؽ ٔری ثبؾرٙد  ٚػاللٕٙرد ثرٝ
تكٕیٓ ٌیسی  ٚؾٙبغبیی دازایی ٞبی  ICدز ػٛل غسٔبیٌ ٝرازی خٛد ٞػتٙد  .ایجبد چٙیٗ غیػرتٕی ٘یربش ثر ٝلسثرب٘ی
وسدٖ ٔٙبثغ ایٗ افساد دازد  .اػتجبزدٙٞدٌبٖ ٘ ٚیص ٔدیساٖ ؾسوه ٞب ٕٞیؿ ٝحبٔی چبزچٛة ٌصازؼ دٞی آٖ ٘تٛاٙٞرد
ثٛد .دز ثسخی ٔٛازد تٟٙب ٔبِىبٖ ٔبیُ ث ٝاختكبـ دادٖ ٔٙبثغ ثسای ایجبد چٙیٗ چربزچٛثی ٞػرتٙد .تحّیرُ ٌرساٖ ٔربِی
ٕٞیؿ ٝدز اغتفبد ٜوسدٖ اش ٌصازؾبت غیسٔبِی ،غٛد ٕ٘ی ثس٘د .ایٗ أس ثدِیُ ثسآٚزد دؾرٛاز ازشؼ ؾرسوتی اش ِحرب
دازایی ٞبیی ٔی ثبؾد و ٝغسٔبیٌ ٝرازاٖ ثسای آٖٞ ،یچ ادػبیی ٘دازد.
وٕیت ٝاغتب٘دازدٞبی حػبثدازی ثریٗ إِّّری (  IAS 38 ، ) IASCزا تحره ػٙرٛاٖ تؼیریٗ ازشؼ ٌ ٚرصازؼ دٞری
دازایی ٞبی فىسی ثیبٖ وسد ٜاغه  .دغتٛزاِؼُٕ ٞبی ٌصازؼ ٌسی  IAS 38ث ٝدِیُ تجٛیص زٚؼ ٞبی ٘بوبزآٔد دز
ٔٛزد ؾٙبغبیی  ٚا٘داشٌ ٜیسی ٔٙبثغ ٘بٔؿٟٛد ٔٛزد ا٘تمبد ٔی ثبؾدٔ .ؿىُ ایٗ اغه و ٝجٙرجؽ غرسٔبی ٝفىرسی دز ثؼرد
حػبثدازی ٛٙٞش ث ٝطٛز وبُٔ خٛد زا اش حػبثدازی دازایی ٞبی ٘بٔؿٟٛد جدا ٘ىسد ٜاغه .دز حبِی و ٝتئٛزیػریٗ ٞرب
ٔصایبی ایٗ اثصاز زا ٘ػجه ث ٝدیٍس ٔجبحث ٔدیسیه دا٘ؽ ثیبٖ وسد ٜا٘د .اش آ٘جب یى ٝحػبثدازی ٔرستج ثرب آٖ ثر ٝطرٛز
ٔؿتف اش حػبثدازی دازایی ٞبی ٘بٔؿٟٛد لبثُ تفىیه ٘یػه  ،ا٘تمبَ تٕسوص اش حػبثدازی دازایی ٞبی ٘بٔؿرٟٛد ثرٝ
حػبثدازی غسٔبی ٝفىرسی ٚجرٛد ٘تٛاٞرد داؾره  .ضرؼی ،ثرٛدٖ غیػرتٓ حػربثدازی دازایری ٞربی ٘بٔؿرٟٛد ضرؼ،
حػبثدازی غسٔبی ٝفىسی ٘یص ٔحػٛة ٔی ؾٛد  ٚپیؿٟٙبداتی ثسای ازا  ٝیره چٟربزچٛة غٙری ترس  ٚوبزآٔردتس زٚی
دازایی ٞب ٔطسح ؾد ٜاغه  .ایٗ یه چبِؽ ثصزي ثسای تئٛزیػیٗ ٞب ٔ ٚتتككیٗ غسٔبی ٝفىرسی ٔری ثبؾرد ٔ .طرسح
وسدٖ تفبٚت ٞبی ثیٗ دازایی ٞبی ٘بٔؿٟٛد  ٚغسٔبی ٝفىسی ٔ ٚتمبػرد ورسدٖ حسفر ٝحػربثدازی ٔجٙری ثرس طجمر ٝثٙردی
غسٔبی ٝفىسی ٘ ٝتٟٙب ٔؼٕبی دیٍسی زا دز ٔجبحث ٔبِی حُ ٔی وٙد ثّىٌ ٝبٔی ثػٛی دزن ثٟتس ٌصازؾبت ٔربِی ٘یرص
ٔی ثبؾد.
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وتبيج
ایٗ ٔمبِ ٝث ٝد٘جبَ ثسزغی ٘یبشٞبی ٌصازؼ ٌسی ٘ ٚ ICیص ػٛأّی اغه و ٝپریسؼ ٌػتسد ٜآٖ زا ث ٝتؼٛیك ا٘داخترٝ
اغه.ایٗ اثصاز زا ث ٝغتتی ٔی تٛاٖ تؼییٗ  ٚا٘داشٌ ٜیسی ٕ٘ٛد  ٚایٗ أس خٛد زٚی لبثُ اطٕیٙبٖ ثٛدٖ ٌصازؾبتؽ ا رس
ٌراز اغه .یه ثبشاز ٘بوبزآٔد ثسای  ، ICازشؼ ٌرازی دلیرك آٖ زا ثر ٝچربِؽ ثرسدٞ ٚ ٜصیٙرٌ ٝرصازؼ دٞری آٖ زا
افصایؽ داد ٜاغه ٕٟٔ .تسیٗ ٔػأِ ٝدز ٔٛزد ؾٙبغبیی ٚا٘داشٌ ٜیسی  ICدز ٔیبٖ تئٛزیػیٗ ٞب ٔ ٚتتككریٗ ایرٗ اغره
وٛٙٞ ٝش حػبثدازی  ICث ٝطٛز خبـ دز ٔحدٚد ٜحػبثدازی دازایی ٘بٔؿٟٛد  ،ؾٙبغبیی ٔی ؾٛد .
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Abstract
Nowadays, the intellectual capital is used to create value for organizations in a knowledgebased economy and the success of any organization depends on the ability to manage these
assets. Also we are observing a growth the importance of intellectual resources as an
effective tool for increasing corporate competitiveness. Measuring Intellectual Capital is
essential in order to compare different companies, to estimate their real value or even to
control their improvement.
Intellectual capital has been emerged as an alternative framework for identifying, measuring,
reporting and management of knowledge assets. Despite the need for a regular framework
for taking into account the knowledge assets and intangible resources in the new economic
environment, this model has not yet discovered a dominant solution for accounting theorists,
specialists and legal observers.
In this paper, the intellectual capital has been analyzed as a tool for meeting companies’ real
needs and its importance and role has been underlined in accounting and knowledge based
management. Discussions confirm that the intellectual capital can be considered instead of
accounting management.
Keywords: Intellectual capital, intangible assets, value, knowledge-based management
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