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 هزٍری بزادبیات سزهایِ فکزی

 1عبداهلل پاکدل

 ایساٖ ازدثیُ، ٌسٜٚ حػبثدازی، ٚاحدازدثیُ، ،دا٘ؿٍبٜ آشاد اغالٔی

 عباسعلی دریایی

 ٖاسیا ،ٗثبىٙت ،یزادثبػح ٜٚسٌ ،ٗثبىٙت دحاٚ ،یٔالغا داشآ ٜبٍؿ٘اد

 10/01/1392 :شزیذپ خیرات                    03/11/1391 :تفایرد خیرات

 چکیدُ

أسٚشٜ اـصایؽ إٞیت غسٔبیٝ ـىرسی زا ٔری ترٛاٖ اش وربزثسد ٌػروسدٜ ٚاضٜ ٞربیی ٕٞ رٖٛ        

دازایی ٞبی ٔعٙٛی، غسٔبیٝ ٞبی عّٕی، غبشٔبٖ ٞبی عّٕی، غبشٔبٖ ٞربی آٔٛشؾری، عكرس    

ایررٗ  .ٞرربی اعالعرربتی ٚ ؼیررسٜ تؿرر یف داد اعالعرربم ٔرردیسیت ـىررسی ٚ ٔعٙررٛی، دازایرری

اقغالحبم ٚ ٚاضٜ ٞبی دیٍس اش ایٗ دغت، جصئی اش ـسًٞٙ جدیردی ٞػروٙد ورٝ دز ادازٜ    

ایرٗ عٛأرُ   . أٛز غبشٔبٖ ٞب ؾىُ   ٌسـوٝ ٚ ازشؾٟبی جدید الوكبدی زا تؿسیح ٔی ٕ٘بیرد 

دزایرٗ  .اثػوٝ ٔری ثبؾرد  ٚغٛد ٚ ثبشدٜ ثیؿوس ثٝ دا٘ؽ  اـساد  ثیبٍ٘س پبزادایٕی ٞػوٙد وٝ دز آٖ

ٕٞیرت آٖ دزغربشٔبٟ٘ب ٕٚٞ ٙریٗ    غرسع ثرٝ ثسزغری ا   بیٝ ـىسی زا ٔعسـری ٚ  غسٔ ٘ٛؾوٝ اثودا

 .ٌیسی غسٔبیٝ ـىسی ٔی پسداشیٓ ٔدِٟبی ا٘داشٜ

غسٔبیٝ ـىسی،إٞیت غسٔبیٝ ـىسی،ا٘داشٜ ٌیسی غسٔبیٝ ـىسی،ٔدِٟبی : کلوات کلیدی

 .ا٘داشٜ ٌیسی غسٔبیٝ ـىسی
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Intellectual capital literature review 

Abstract 

The increasing importance of intellectual capital (IC)can 

identify from extensive use of words such as intellectual 

property, scientific capitals, research and educational 

organizations, the information age, intellectual property 

management and information assets. These parameters 

indicate a paradigm that suggests also in organizations 

earnings and returns affiliated to the knowledge of staffs. In 

this paper, we first introduce IC then explain IC importance 

and measurements’ models. 

Key words: intellectual capital, IC importance, IC 

measurements, IC measurements’ models. 
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 هقدهِ -1

أسٚشٜ اـصایؽ إٞیت غسٔبیٝ ـىرسی زا ٔری ترٛاٖ اش وربزثسد ٌػروسدٜ ٚاضٜ ٞربیی ٕٞ رٖٛ        

دازایی ٞبی ٔعٙٛی، غسٔبیٝ ٞبی عّٕی، غبشٔبٖ ٞبی عّٕی، غبشٔبٖ ٞربی آٔٛشؾری، عكرس    

اعالعبم ٔردیسیت ـىرسی ٚ ٔعٙرٛی، دازایری ٞربی اعالعربتی ٚ ؼیرسٜ تؿر یف دادٜ، ایرٗ          

ٝ دز ادازٜ غت، جصئی اش ـسًٞٙ جدیردی ٞػروٙد ور   اقغالحبم ٚ ٚاضٜ ٞبی دیٍس اش ایٗ د

ایرٗ عٛأرُ   . ٌسـوٝ ٚ ازشؾٟبی جدید الوكبدی زا تؿرسیح ٔری ٕ٘بیرد   أٛز غبشٔبٖ ٞب ؾىُ 

ثیبٍ٘س پبزادایٕی ٞػوٙد وٝ دز آٖ غرٛد ٚ ثربشدٜ ثیؿروس ثرٝ دا٘رؽ تره تره اـرساد ٚ دا٘رؽ          

أسٚشٜ اتىبء ثٝ ٔٛاد خبْ ٚ دازایی ٞبی ٔبدی ٚ ـیصیىری ٚ غرسٔبیٝ   . غبشٔبٖ ٚاثػوٝ ٔی ثبؾد

پبغ ٍٛی غسٔبیٝ ٌرازی ٞب ٚ غٛدآٚزی ٞربی  ٞبی ثبثت ٚ حوی دا٘ؽ ٔدیسیت ثٝ تٟٙبیی 

دزایٗ ٘ٛؾوٝ غرعی ثرسآٖ اغرت ترب ٔردِٟب ٚزٚیىسدٞربی       .ؾسووٟبی جدید ٚ ٔٛـك ٕ٘ی ثبؾد

ثعرداش ازائرٝ تعربزیفی اش غرسٔبیٝ ـىرسی ثرٝ       .ٔٛجٛددزادثیبم غسٔبیٝ ـىسی ٌسدآٚزی ؾرٛد 

اشٜ ٌیرسی  ا٘رد إٞیت آٖ دزغبشٔبٟ٘ب پسداخوٝ ٔی ؾٛد ٚدزث ؿٟبی ثعدی ثٝ ٔرسٚز ٔردِٟبی   

 .]6[ ؾدآٖ پسداخوٝ خٛاٞد 

 تعاریف سزهایِ فکزی -2

غسٔبیٝ ٞبی ـىسی ثػیبز ٔٛزد تٛجٝ لرساز ٌسـورٝ، ثرٝ ٘ردزم     "ثٝ ٌفوٝ یىی اش قبحجٙظساٖ  

تعسیؿ ؾدٜ، خیّی وٓ ؾٙبخوٝ ؾدٜ ٚ حوی ثسای یه ثبز ٞٓ ثٝ عٛز زغرٕی ازشیربثی ٘ؿردٜ    

 .[ 01]".اغت

 :ثٝ ٔٛازد شیس اؾبزٜ وسداش جّٕٝ ٟٔٓ تسیٗ ایٗ تعبزیؿ ٔی تٛاٖ 

اغرت  ... غسٔبیٝ ٞبی ـىسی، ٔٛاد ـىسی، دا٘ؽ، اعالعبم، ٔبِىیت ٞبی ـىسی ٚ  .0

 [22]. تٛا٘د اش آٟ٘ب دز جٟت خّك ازشؼ اغوفبدٜ وٙدوٝ غبشٔبٖ ٔی

 [05. ]غسٔبیٝ ٞبی ـىسی، دا٘ؿی اغت وٝ ٔی تٛاٖ آٖ زا ثٝ غٛد تجدیُ وسد .2
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ٕٞ ٙیٗ ٔٛازدی . ب٘ی ٚ غبخوبزی ٞػوٙدغسٔبیٝ ٞبی ـىسی، جٕع غسٔبیٝ ٞبی ا٘ػ .3

چٖٛ تجسثیبم ٚ تىِٙٛٛضی غبشٔب٘ی، زٚاثظ ثب ٔؿوسیبٖ ٚ زٚاثرظ حسـرٝ ای ورٝ ثرب     

 [.04.]ٞددغبشٔبٖ ٔصیت زلبثوی   ٔی

غسٔبیٝ ٞبی ـىسی، ٔفٟٛٔی اغت وٝ تٕبٔی ٔٙبثع ٘ب ٔؿٟٛد ٚ تعبٔالم ٔیربٖ آٟ٘رب    .4

 [.00]. ٌیسدزا دز ثس ٔی

 [.07]. غسٔبیٝ ٞبی ـىسی، ٔٙجع ازشؼ آـسیٙی ثسای غبشٔبٖ ٞػوٙد.  .5

ـیصیىری ٚ  )غسٔبیٝ ٞبی ـىسی، ؾبُٔ دازایی ٞبی دا٘ؽ ٔحرٛز، شیرس غربخت ٞرب      .6

 [.08]. ٔی ؾٛد ٚ ٘مؽ آـسیٙبٖ ٔوٕبیص( ٔجبشی

اغىب٘دیب غسٔبیٝ ٞبی ـىسی زا ثٝ ایٗ قٛزم تعسیؿ ٔی وٙرد ورٝ ٔجٕٛعرٝ ای    .  .7

بزثسدی، ـٙبٚزی غبشٔب٘ی، زٚاثظ ثب ٔؿوسیبٖ ٚ ٟٔبزم ٞربی  اش دا٘ؽ ٞب، تجبزة و

 .حسـٝ ای وٝ ٔصیت زلبثوی زا ثسای اغىب٘دیب ثٝ ازٔؽبٖ ٔی آٚزد

دازایی ٞبی ٘ب ٔؿٟٛد ثٝ عٙٛاٖ دا٘ؿی وٝ دز غبشٔبٖ ٚجٛد دازد ٚ ٔصیوی ٔوفربٚم   .8

وٙد یب لبثّیت ٞبی وبزوٙبٖ ؾسوت ثسای تأٔیٗ ٘یبشٞبی ٔؿوسی تّمی ٔی تِٛید ٔی

دازایی ٞبی ٘ب ٔؿٟٛد ؾبُٔ ٔٛازد ٔوٙرٛعی ٔب٘ٙرد حرك اخورساق، حرك أویربش،       . ؾٛد

 [06]. دا٘ؽ ٘یسٚی وبز، زٞجسی، ٘ظبٟٔبی اعالعبتی ٚ ـسایٙدٞبی وبز ٔی ؾٛد

دٚزاٖ تىرٛیٗ خرٛد ثرٝ    ٞٙٛش ایٗ ٚاضٜ دز . غسٔبیٝ ـىسی، شائدٜ عّٓ ٚ دا٘ؽ اغت .9

ٔغسح ؾد یعٙی شٔرب٘ی ورٝ    0990غس ٔی ثسد ایٗ ٔفْٟٛ ثسای ٘ ػویٗ ثبز، دز غبَ 

ؾسوت ثرصزي غرٛئدی اغرىب٘دیب ؾرسٚق ثرٝ اجرسای ٔجٕٛعرٝ ای اش زٚؼ ٞربی         

. ٘ٛآٚزا٘ٝ عّٕی ثسای تٛجٝ ٚیطٜ ثٝ دازایی ٞربی ٘رب ٔحػرٛظ خرٛد زا آؼربش ورسد      

، الوكبد دا٘ی ثرٝ  0969دز غبَ . ٞػوٙد زیؿٝ ٞبی ٔفْٟٛ غسٔبیٝ ـىسی ثػیبز عٕیك

اغروفبدٜ   "غرسٔبیٝ ـىرسی  "ثسای ٘ ػویٗ ثبز اش عجربزم   "جبٖ وٙت ٌبِجسایت"٘بْ 

ٜ  "ٔفْٟٛ  "پیوس دزاوس"ایٗ دز حبِی ثٛد وٝ پیؽ اش آٖ، . وسد زا  "وربزٌساٖ آٌرب

 [.2. ]ٔغسح وسدٜ ثٛد
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 فَاید اًداسُ گیزی ٍ سٌجص سزهایِ فکزی - 3

زم غٙجؽ غرسٔبیٝ ـىرسی زا ٔرٛزد ثسزغری لرساز دادٜ ٚ پرٙ  دِیرُ        ٔس ٚ ٕٞىبزا٘ؽ ضسٚ

 :اغبغی ثسای ا٘داشٜ ٌیسی غسٔبیٝ ـىسی ثٝ ؾسح ذیُ ثیبٖ ٔی وٙٙد

ازشیبثی غسٔبیٝ ـىسی ثٝ غبشٔبٖ ٞب وٕه ٔی وٙد ترب ثوٛا٘ٙرد اغروساتطی خرٛد زا      .0

 .ثٟوس تٙظیٓ ٕ٘بیٙد

 .زا ازشیبثی ٕ٘ٛد ثب ازشیبثی غسٔبیٝ ـىسی ثٟوس ٔی تٛاٖ اجسای اغوساتطی  .2

 .ثب ازشیبثی غسٔبیٝ ـىسی ثٟوسٔی تٛاٖ ثٝ تٛغعٝ ٚ تٙٛق دز غبشٔبٖ دغت یبـت .3

ثب اغوفبدٜ اش ٘وبی  ازشیبثی غسٔبیٝ ـىسی ٔی تٛاٖ غیػوٓ ججساٖ خدٔت ٚ حمرٛق   .4

 .ٚ دغوٕصد ثٟوسی زا عساحی ٕ٘ٛد

غربشٔبٖ ٔری   ب اثالغ ٔعیبزٞبی غسٔبیٝ ـىسی ثرٝ غرٟبٔدازاٖ ٚ ذیٙفعربٖ خربز  اش     ث .5

 .تٛاٖ ثٝ آٟ٘ب دز تكٕیٓ ٌیسی ٚ غسٔبیٝ ٌرازی وٕه وسد

 دیدگاُ ّا ٍهدلْای گًَاگَى دراًداسُ گیزی سزهایِ فکزی -4.

دربارُ ( 1997)هلَى  ، ادٍیٌسَى ٍ(1996)دیدگاُ ادٍیٌسَى ٍ سَلیَى  :4-1

دی غسٔبیٝ ـىرسی زا ثرٝ عٙرٛاٖ دا٘رؽ وربزثس     ( 0996)ادٚیٙػٖٛ ٚ غِٛیٖٛ :سزهایِ فکزی

ثسای ایجبد ازشؼ تعسیؿ ٔی وٙٙرد ٚ دز ضرٕٗ ایرٗ ٘ٛیػرٙدٌبٖ ثرٝ  سـیرت ایجربد ازشؼ        

ثسخری ٔٙربثع ا٘ػرب٘ی ٔحرُ حمٛلردا٘بٖ ؾرسوت ٞربی حمرٛلی ٚ         . غسٔبیٝ ـىسی تبوید داز٘رد 

أرب  . ٔؿبٚزٜ دادٖ ثٝ ٔٛوالٖ دز ٔٛضٛعبم حمرٛلی ثغرٛز ٔػرومیٓ ایجربد ازشؼ ٔری وٙٙرد      

٘ٛیػبٖ ؾسوت ٞبی ٘سْ اـصازی ؼبِجبً ثغرٛز ؼیرس ٔػرومیٓ     ٔٙبثع ا٘ػب٘ی دیٍسی ٕٞ ٖٛ ثس٘بٔٝ

دز ٚالع ثس٘بٔٝ ٞبیی وٝ تِٛید ٚ ثٝ ٔؿوسیبٖ ـسٚخوٝ ٔی ؾٛ٘د، دازایی . ایجبد ازشؼ ٔی وٙٙد

ایردٜ اؼ زا دز شٔیٙرٝ غرسٔبیٝ ـىرسی     ( 0996)ادٚیٙػرٖٛ   [.04]ٞبی ٘رب ّٕٔرٛظ ٔری ثبؾرٙد     

. ٌػوسؼ دادٜ اغرت ٚ غرسٔبیٝ ـىرسی زا ثرٝ غرسٔبیٝ ا٘ػرب٘ی ٚ غربخوبزی تمػریٓ ٔری وٙرد          

غرسٔبیٝ  . ٕٞ ٙیٗ غسٔبیٝ غبخوبزی ثٝ غسٔبیٝ ٔؿوسی ٚ غسٔبیٝ غربشٔب٘ی تمػریٓ ؾردٜ اغرت    

 .غبشٔب٘ی ؾبُٔ غسٔبیٝ ٘ٛآٚزی ٚ غسٔبیٝ ـسآیٙدی ٔی ؾٛد
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ٖ :یدگاُ سَلیَى دربارُ سزهایِ فکرزی د:4-2 ا ٟربز ٔری دازد ورٝ غرسٔبیٝ      غرِٛیٛا

غرِٛیٖٛ غرسٔبیٝ ـىرسی زا ثرٝ     . ـىسی اغبغبً دا٘ؽ، ٔعسـت، ایدٜ ٞب ٚ ٘ٛآٚزی ٞب ٔی ثبؾرد 

غرسٔبیٝ ا٘ػرب٘ی دز   . اجصاء ـسعی غسٔبیٝ ا٘ػب٘ی ٚ دازایی ٞبی ٘ب ّٕٔرٛظ تفىیره ٔری وٙرد    

دازایری  . ٞب ٔػومیٕبً تجبزی ٚ لبثرُ داد ٚ غرود ٘یػرت   ٚالع اـساد ٞػوٙد وٝ دا٘ؽ ٚ ـٖٙٛ آٖ 

وٝ ؾسوت ٞب ٘ػجت ثٝ آٖ ٞب حرك ٔبِىیرت   ( ٞبی جدیدٔحُ ایدٜ ٞب ٚ ٘ٛآٚزی)ٞبی ـىسی 

ثٙربثسایٗ عجرك ٌفورٝ ٚی، تجردیُ دا٘رؽ ٚ ـٙرٖٛ       . داز٘د، ٔی تٛا٘د تجبزی ٚ لبثُ ٔجبدِٝ ثبؾد

وبالٞرب ٚ خردٔبم   )ٚ ٔجبدِرٝ ای  ٞربی تجربزی   جدید اش غسٔبیٝ ا٘ػب٘ی ؾسوت ٞب ثٝ دازایری 

، ثرٝ  (غبخوبز شیس ثٙربیی )٘ب ّٕٔٛظ حٕبیوی ٔحُ ٔدیسیت ٚ غبشٔبٖ   ٚ دازایی ٞبی ( ـیصیىی

 .]22[٘فع ؾسوت ٞب ٔی ثبؾد 

ٚ غرٛیجی  ( 0997)ادٚیٙػرٖٛ ٚ ّٔرٖٛ    :دیدگاُ سَیبی دربارُ سرزهایِ فکرزی   :4-3

ٔؿوسی ٚ غسٔبیٝ غربخوبزی عجمرٝ ثٙردی    غسٔبیٝ ـىسی زا ثٝ غسٔبیٝ ا٘ػب٘ی، غسٔبیٝ ( 0997)

 .]04[ وسد٘د

( 0997)ثسٚویٙره  :دربرارُ سرزهایِ فکرزی   ( 1997)ٍکیٌك دیدگاُ آًی بز:4-4

حمیمری یرب   )ؾرسوت ٚ ٔجّرػ پرِٛی ورٝ ؾر ف       غسٔبیٝ ـىسی زا اخوالؾ ثیٗ ازشؼ دـوسی

غرسٔبیٝ ـىرسی دز ٚالرع    . ، تعسیرؿ ٔری وٙرد   (ازشؼ ثربشازی )ثسای آٖ ٔی پسداشد ( حمٛلی

 [.03]دازایی ٞبی ٘ب ّٕٔٛغی اغت وٝ دز تساش٘بٔٝ ؾسوت دیدٜ ٕ٘ی ؾٛد 

 :ثسٚویٙه چٟبز عجمٝ ثٙدی زا ثسای غسٔبیٝ ـىسی دز ٘ظس ٔی ٌیسد

. دازایی ٞب جبیٍبٜ ؾسوت زا دز ثبشاز ٔػروحىٓ ٔری وٙٙرد   ایٗ : 0دازایی ٞبی ثبشاز .0

، ازائرٝ خردٔبم اضربـی    2عالئٓ تجبزی، ٚـبدازی ٔؿوسی: ایٗ دازایی ٞب عجبزتٙد اش

 .3ثٝ ٔؿوسیبٖ ثٝ دِیُ زضبیت عّٕىسد ٌرؾوٝ آٖ ٞب

                                                           
1 . Market Assets 
2 . customer loyalty 
3 . repeat business 



7 
 

دز ٚالع اؾبزٜ ثٝ دازایی ٞبی ذٞٙری اش لجیرُ حرك اخوساعربم،     : 0دازایی ٞبی ـىسی .2

 .أویبش دازد عالئٓ تجبزی، حك

ایررٗ دازایرری ٞررب اش لجیررُ ـسٞٙررً غرربشٔب٘ی، (: غرربشٔب٘ی)دازایرری ٞرربی شیررس ثٙرربیی  .3

ـسآیٙدٞبی ٔدیسیت وػت ٚ وبز ٚ غیػوٓ ٞبی ـٙربٚزی اعالعربم، غربشٔبٖ زا اش    

 .ثُعد داخّی لدزتٕٙد ٔی غبش٘د

ٔٙؿب ایٗ دازایی ٞب اـسادی ٞػوٙد وٝ دز غبشٔبٖ ٔؿؽَٛ : 2دازایی ٞبی ا٘ػبٖ ٔحٛز .4

ایٗ دازایی ٞب اش لجیرُ دا٘رؽ وبزوٙربٖ، ؾبیػروٍی ٞربی آٖ ٞرب،       . ثبؾٙدٝ وبز ٔیث

 [.9]ٔی ثبؾٙد  3ـٖٙٛ وبزی ٚ لبثّیت ٞبی ؾجىٝ غبشی

ا ٟربز ٔری داز٘رد ورٝ     ( 0997)ادٚیٙػٖٛ ٚ ٔبِٖٛ :طبقِ بٌدی ادٍیٌسَى ٍ هالَى:4-5

ایرٗ زاٜ  . ٔری دٞرد  غسٔبیٝ ـىسی اقٛالً زاٜ جدیدی ثسای ٍ٘سؼ ثٝ ازشؾٟبی غبشٔب٘ی ازائٝ 

ایرٗ دٚ ٕٞ ٙریٗ   . ٞسٌص ٘مؽ پیٛغت یب اِحبلی ٘ػجت ثٝ حػبثدازی غٙوی زا ایفبء ٕ٘ی وٙرد 

ادعب ٔی وٙٙد وٝ ازشؼ ٚ ٕٞ ٙریٗ ٚجرٛد دازایری ٞربی ٘رب ٔؿرٟٛد ثرسای ٔحبغرجٝ ؾرىبؾ          

ـصایٙدٜ ثیٗ ازشؼ ؾسوت ٞب ثس ٔجٙبی تساش٘بٔٝ ٚ ازشؾی وٝ غرسٔبیٝ ٌررازاٖ ثرسای آٟ٘رب دز     

ٔردَ ازائرٝ ؾردٜ تٛغرظ     .یس٘د، ٘یبش ثٝ یه غیػوٓ حػبثدازی زا ضسٚزی ٔی غبشد٘ظس ٔی ٌ

 90ادٚیٙػٖٛ ٚ ٔبِٖٛ دز ٌصازؼ ٔسثٛط ثٝ غسٔبیٝ ٞبی ـىسی ٔٛغػرٝ اغرىب٘دیب اش حردٚد    

ٔمیبظ غٙوی ثرسای ا٘رداشٜ ٌیرسی پرٙ  ث رؽ اقرّی ورٝ ٔردَ          37ٔمیبظ جدید ٚ ثٝ ٕٞساٜ 

تبوید داز٘رد ورٝ    ( 0997)ادٚیٙػٖٛ ٚ ٔبِٖٛ . تٔسثٛعٝ آٟ٘ب زا ٔی غبشد تؿىیُ ٌسدیدٜ اغ

ٞبی ٌٛ٘بٌٖٛ تؽییرسام ٟٔرٓ ٚ ـصایٙردٜ ای زا دز ثرس داز٘رد، ِٚری ترالؼ دز ایجربد         ؾبخف

 ٌصازؼ حػبثدازی جبٔع اش غسٔبیٝ ـىسی ثب دٚاشدٜ ٔعیبز تٛقیٝ ٔی وٙٙد

یىی دیٍس اش عجمٝ ثٙردی ٞربی غرسٔبیٝ ـىرسی     :طبقِ بٌدی رٍس ٍ ّوکاراًص : 4-6

آلرربی زٚظ غررسٔبیٝ ـىررسی زا . ظ ٌررٛزاٖ زٚظ ٚ ٕٞىرربزاٖ ٚی ا٘جرربْ ٌسـوررٝ اغررتتٛغرر

                                                           
1 . intellectual Property Assets 
2 . Human-Centered Assets 
3 . networking 
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ٞرس یره اش   .دا٘رد ٔوؿىُ   اش غٝ غسٔبیٝ غبخوبزی، غرسٔبیٝ ا٘ػرب٘ی ٚ غرسٔبیٝ ٔؿروسی   ٔری     

-عٙبقس تؿىیُ دٞٙدٜ غسٔبیٝ ـىسی ثیبٖ ؾدٜ تٛغظ زٚظ ٚ ٕٞىبزا٘ؽ ذیالً تؿسیح   ٔری 

 :ٌسدد

ٕٞىرربزا٘ؽ ایررٗ غررسٔبیٝ ؾرربُٔ ِیبلررت ٚ    اش دیرردٌبٜ زٚظ ٚ: غررسٔبیٝ ا٘ػررب٘ی  .0

ؾبیػوٍی ٚ تیص ٞٛؾی ٚ غبیس عٛأُ ا٘ػب٘ی ٔی ٌسدد وٝ ثیؿروس دز ا٘حكربز ـرسد    

 .ثٛدٜ ٚ ٕٞساٜ ثب خٛد اٚ ا٘ومبَ ٔی یبثٙد

ایرٗ غرسٔبیٝ ؾربُٔ ٕٞرٝ چربزچٛة ٞربی وّری ٚ ـسآیٙردٞبی         : غسٔبیٝ غبخوبزی .2

س غبشٔبٖ ثٝ ٚجٛد آٔردٜ  غبشٔب٘ی ٔی ٌسدد وٝ اش غبخوبز ٚ ثٝ ٞٓ پیٛغوٍی عٙبق

 .ا٘د

ایٗ غسٔبیٝ دز ثس ٌیس٘دٜ وّیٝ اعالعبم یه ؾسوت ثب اـساد اعٓ : غسٔبیٝ ازتجبعی .3

 .اش دزٖٚ ٚ یب ثیسٖٚ غبشٔبٖ ٚ وّیٝ ذیٙفعبٖ ٔی ٌسدد

غسٔبیٝ ـىسی زا ثٝ غٝ  0998٘یه ثٛ٘ویع اثودا دز غبَ :طبقِ بٌدی ًیك بًَتیس :4-7

غبخوبزی ٚ غسٔبیٝ ازتجبعی تمػیٓ ٕ٘ٛد، ِٚی ایٗ عجمٝ ثٙدی زا دغوٝ غسٔبیٝ ا٘ػب٘ی، غسٔبیٝ 

اقالح ٕ٘ٛدٜ ٚ ایرٗ غرسٔبیٝ زا ؾربُٔ غرسٔبیٝ ا٘ػرب٘ی، غرسٔبیٝ غربخوبزی، ٚ         2111دز غبَ 

ٚی دز ایٗ دغوٝ ثٙردی غرسٔبیٝ ا٘ػرب٘ی زا ؾربُٔ     . غسٔبیٝ ازتجبعی ٚ دازایی ٔعٙٛی تؽییس داد

ی ثبؾٙد ٔی دا٘د وٝ ایٗ دا٘ؽ ٔی تٛا٘د ضٕٙی دا٘ؽ ـسدی وٝ وبزوٙبٖ یه غبشٔبٖ دازا ٔ

غرسٔبیٝ غربخوبزی ٘یرص اش دیردٌبٜ     . ٚ دزٚ٘ی ثبؾد ٚ ٔٙحكساً دز اخویبز خٛد لساز داؾوٝ ثبؾد

ثٛ٘ویع دز ثس ٌیس٘دٜ وّیرٝ دازایری ٞربی ٔرستجظ ثرب ؾبیػروٍی ٞرب ٚ لبثّیرت ٞربی غربشٔب٘ی           

ای پبغ ٍٛیی ثٝ ثربشاز ٚ  ایٗ غسٔبیٝ ٕٔىٗ اغت دز حیٗ ـعبِیت ٞبی یه غبشٔبٖ ثس.اغت

غرسٔبیٝ ازتجربعی ٘یرص دز تمػریٓ ثٙردی ثرٛ٘ویع       . ٘یبشٞبی ٔؿوسیبٖ ٔٛزد اغروفبدٜ لرساز ٌیرسد   

. ٔسثٛط ثٝ ازتجبط یه غبشٔبٖ ثب ٔحیظ ٚ دا٘ؿی وٝ دز ایٗ زاثغٝ ایجبد ٔی ٌسدد ٔری ؾرٛد  

ٜ  ث ؿی دیٍس اش غسٔبیٝ . ا٘رد  ٞبی ـىسی غبشٔبٖ ٘یص تحت عٙٛاٖ دازایی ٔعٙٛی ؾرٙبخوٝ ؾرد

ایٗ دازایی ٞب ؾبُٔ دازایی ٞبیی ٞػوٙد وٝ دز ٔجبٔع لب٘ٛ٘ی ٚ غبشٔبٖ ٞبی ٔسثٛعرٝ ثرٝ ٘ربْ    

اش جّٕٝ ایٗ . غبشٔبٖ ثجت ٌسدیدٜ ٚ ثساغبظ لٛا٘یٗ ٔٛزد ؾٙبغبیی ٚ حٕبیت لساز ٌسـوٝ ا٘د
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غسٔبیٝ غبخوبزی ٘یرص   .دازایی ٞب ٔی تٛاٖ اش حك وسی زایت، حك اخوساق ٚ حك أویبش ٘بْ ثسد

اش دیدٌبٜ ثٛ٘ویع دز ثس ٌیس٘دٜ دا٘ؽ ضٕٙی غبخوبزی اغت ورٝ دز تعردد ازتجبعربم دزٖٚ    

 [.02] .غبشٔبٖ ٚجٛد داؾوٝ ٚ ٔٛجت ٕٞبٍٞٙی دز عّٕىسد غبشٔب٘ی ٔی ٌسدد

ثرٝ عرٛز وّری اوحرس ٔردَ ٞربی تٛقریفی        :هدلْای تَصیفی سٌجص سزهایِ فکزی: 5

: لبِت چٟبز دغوٝ تمػیٓ ثٙدی ٕ٘رٛد پیؿٟٙبد ؾدٜ ثسای غٙجؽ غسٔبیٝ ـىسی زا ٔی تٛاٖ دز 

ٚ  3ٞبی ثبشدٜ دازایی ٞب، ٔد2َ، ٔدِٟبی ٔجوٙی ثس غسٔبیٝ ثبشاز0ٔدِٟبی ٔػومیٓ غسٔبیٝ ـىسی

 [3] 4ٔدَ ٞبی وبزم أویبشی ٔوٛاشٖ

ثٝ ِحبػ تبزی ی ٘ ػویٗ تالؼ ٞبیی وٝ ثٝ ٘رٛعی  :هدلْای هبتٌی بز سزهایِ باسار:5-1

. ٘یص ٔستجظ ٌؿوٝ، ٔسثٛط ثٝ ٘یٕٝ دْٚ لرسٖ ٌرؾروٝ اغرت   ثب ٔدَ ٞبی غٙجؽ غسٔبیٝ ـىسی 

أسٚشٜ دز عجمٝ ثٙدی ٔدَ ٞبی ٔستجظ ثرب غرٙجؽ غرسٔبیٝ ـىرسی، ٔردَ غرٙجؽ عّٕىرسد        

اثسث ؽ یب ویٛی تٛثیٗ، ثٝ عٙٛاٖ ٘ ػویٗ ٔدَ ؾٙبخوٝ ؾدٜ دز ایٗ حٛشٜ، جصٚ ٔردَ ٔجوٙری   

ٔحبغرجٝ تفربٚم ٔیربٖ غرسٔبیٝ      ایٗ ٔدَ ٞب، اش عسیرك . ثس غسٔبیٝ ثبشاز دز ٘ظس ٌسـوٝ ٔی ؾٛد

 .غبشی ثبشاز ٚ غسٔبیٝ قبحجبٖ غٟبْ، ازشؼ غسٔبیٝ ـىسی زا ٔٛزد ٔحبغجٝ لساز ٔی دٞٙد

ٔدَ ویٛی تٛثیٗ، جصٚ ٔدَ ٞبی ٔجوٙری ثرس   :(Tobin q)هدل کیَی تَبیي :5-1-1

ی جبیصٜ ٘ٛثُ الوكبد ٔیالدی تٛغظ جیٕص ر تٛثیٗ ثس٘دٜ  0969غسٔبیٝ ثبشاز اغت وٝ دز غبَ 

ازشؼ ویرٛی ترٛثیٗ ٔػربٚی اغرت ثرب، تمػریٓ ازشؼ       .ٔیالدی، ٔعسـی ؾدٜ اغت 0980غبَ 

ورٝ ایرٗ ٘رسر ازتجربط ثریٗ ازشؼ ثربشازی ٚ ازشؼ دـورسی        . ثبشازی ثٝ ازشؼ دـوسی ؾسوت

ثبؾد ثیبٍ٘س ایٗ اغت ورٝ دازایری ٞربی     0ثصزٌوس اش  qاٌس . ؾسوت زا ا٘داشٜ ٌیسی ٔی وٙد

 یب غسٔبیٝ ـىسی ثساثس اغت ثبثس عجك ـسَٔٛ جٛ.٘دازشؾی ثیؽ اش ازشؼ دـوسی آٖ داز

                                                           
1 . Direct Intellectual Capital Models (DIC) 
2 . Market Capitalization Models (MCM) 
3 . Return on Assets methods (ROA) 
4 . Score card Methods (SC) 



11 
 











q

MV
MVIC

 

ٔیالدی تٛغرظ   0989ٔدَ تساش٘بٔٝ ٘ب ٔؿٟٛد دز غبَ 1هدل تزاسًاهِ ًا هطَْد:-5-1-2

ایٗ ٔدَ ثٝ ٔٙظٛز ؾفبؾ غبشی تفربٚم ٔیربٖ ازشؼ   . وبزَ ازیه غٛیجی ٔعسـی ؾدٜ اغت

ٌسدیدٜ اغت ثس ایٗ اغبظ اش ٘ظس غٛیجی،  ثبشازی، ازشؼ دـوسی خبِف ؾسوت ٞب، عساحی

. ثٟوسیٗ زٚؼ ثسای ؾفبؾ غبشی دازایی ٞبی ٘ب ٔؿٟٛد، ثٝ وبزٌیسی تساش٘بٔٝ ٘ب ٔؿرٟٛد ثرٛد  

ٞٓ خب٘ٛادٜ تمػیٓ ثٙدی ٔری   یدز ایٗ تساش٘بٔٝ، ِٔٛفٝ ٞبی دازایی ٞبی ٘ب ٔؿٟٛد ثٝ غٝ دغوٝ

 :ٌسد٘د

ٔفبٞیٓ، ٔدَ ٞرب، غربٔب٘ٝ ٞربی ادازی ٚ    اش حمٛق اعضبی ٔعٙٛی، ٔوؿىُ : ساختار داخلی

وبٔسیٛتسی، وٝ ٕٞٝ ایٗ ٔٛازد اش آ٘جبیی وٝ تٛغظ وبزوٙبٖ خّك ٔی ؾرٛ٘د، لبثرُ تّٕره    

 .تٛغظ غبشٔبٖ ٞػوٙد

ٔوؿرىُ   اش ازتجبعربم ثرب ٔؿروسیبٖ ٚ تربٔیٗ وٙٙردٌبٖ، ثس٘ردٞب، عالئرٓ         : ساختار خارجی

 .تجبزی، اعوجبز ٚ یب ؾىُ  غبشٔب٘ی

ؾبُٔ تٛا٘بیی ٞبی اـساد ثسای ـعبِیرت دز ٔٛلعیرت ٞربی ٔوفربٚم     : ضایستگی ّای فزدی

 .ٟٔبزم، تحكیالم، تجسثیبم، ازشؼ ٚ ٟٔبزم ٞبی اجوٕبعی: ٔب٘ٙد

ی ازشؼ ٔرردَ ٔمبیػررٝ:2هرردل هقایسررِ ارسش برراساری ٍ ارسش دفتررزی:-5-1-3

 .ٔیالدی تٛغظ تٛٔبظ اغروٛازم ٔعسـری ؾردٜ اغرت     0997ثبشازی ٚ ازشؼ دـوسی دز غبَ 

عجمٝ ثٙدی غسٔبیٝ ـىسی لبثُ غٙجؽ دز ایٗ ٔدَ، چربزچٛة غرسٔبیٝ ـىرسی اغرت      ٔجٙبی

دز ایرٗ ٔردَ ـرسل ثرس ایرٗ اغرت ورٝ ازشؼ ٟ٘ربیی         . اغوٛازم عسح ؾدٜ اغرت وٝ تٛغظ 

تمسیجی ؾسوت اش ٔجٕٛق ازشؼ دازایی ٞبی ٔؿٟٛد ٚ ٘ب ٔؿٟٛد ثٝ دغت ٔری آیرد، ورٝ دز    

ٔمداز ازشؼ دز ٚالع حبقُ اش ضرسة لیٕرت ثربشازی ٞرس     . لبِت ازشؼ ثبشاز ثسٚش ٔی ٕ٘بید

                                                           
1 . Invisible Balance sheet (IBS) Model.  
2 Market – to- book value (MBU) Model.  
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ٝ ٔعٙری ازشؼ  اش غٛی دیٍس، ازشؼ دـوسی ث. غٟٓ عبدی دز تعداد غٟٓ قبحجبٖ غٟبْ اغت

ثٝ عرٛز وّری ٔری ترٛاٖ ٌفرت ورٝ ٔردَ        . ٕ٘بیب٘دٜ ؾدٜ دز تساش٘بٔٝ ٞبی ٔبِی ؾسوت اغت

ازشؼ ثبشازی ثٝ دـوسی، تفبٚم ٔیبٖ پِٛی اغت وٝ غسٔبیٝ ٌرازاٖ ؾسوت دز اثودا غرسٔبیٝ  

ٌرازی ٕ٘ٛد٘د، ٚ جسیبٖ ٘مدیٍٙی وٝ دز ؾرسایظ شٔرب٘ی حبضرس دز قرٛزم ـرسٚؼ غرٟبْ       

 [3]. غت ثیبٚز٘دؾسوت ٔی تٛا٘ٙد ثٝ د

ایٗ ٔدَ ٞب، ازشؼ پرِٛی غرسٔبیٝ ـىرسی زا ثرب     :هدل ّای هستقین سزهایِ فکزی:5-2

ٝ  . دٞٙرد ؾٙبغبیی ِٔٛفٝ ٞبی ٔ وّؿ آٖ، ٔٛزد ٔحبغجٝ لساز ٔری  ی أىربٖ  دز ٚالرع اش دزی ر

آـسیٙی ثسای ؾٙبغبیی ِٔٛفٝ ٞب، ازشؼ ٌرازی ایٗ ِٔٛفٝ ٞب چٝ ثٝ قٛزم ٔٙفرسد، ٚ چرٝ ثرٝ    

 .اش ازشؼ وُ ٔیػس خٛاٞد ثٛدقٛزم وػسی 

ٔدَ حػبثدازی ٔٙبثع ا٘ػب٘ی جرصٚ ٔردَ ٞربی    :1هدل حسابداری هٌابع اًساًی:5-2-1

، 0964عجك ٔغبِعربم والغریه ٞسٔب٘ػرٙدز غربَ     . ٔػومیٓ غسٔبیٝ ـىسی ثٝ حػبة ٔی آید

ؾیٜٛ ازشؾیبثی دازائی ٞب ٔجبححبم ٚ ٔٙب ساتی زا دز ٔیبٖ حػبثدازاٖ ٚ ٘ظسیرٝ پرسداشاٖ ٔٙربثع    

شی ازشؼ الوكربدی  ٞدؾ حػبثدازی ٔٙبثع ا٘ػرب٘ی وٕری غرب   . ا٘ػب٘ی ثٝ ٚجٛد آٚزدٜ اغت

اـساد دز غبشٔبٖ، ثٝ ٔٙظٛز ـساٞٓ غبخوٗ دادٜ ٞبیی ثسای ات بذ تكرٕیٕبم ٔردیسیوی ٚ ٔربِی    

: ٔحممبٖ غٝ ٘ٛق ٔدَ ا٘داشٜ ٌیسی ثسای حػبثدازی ٔٙبثع ا٘ػرب٘ی ٌرصازؼ ورسدٜ ا٘رد    . اغت

 [3]. ازشؼ ٔٙبثع ا٘ػب٘ی ٚ ٔدِٟبی ٔبِیٔدِٟبی ٞصیٙٝ، ٔدِٟبی 

 0998ٔردَ ا ٟربز ٘بٔرٝ ٔٙربثع ا٘ػرب٘ی دز غربَ       :2ٌابع اًساًیهدل اظْار ًاهِ ه:5-2-2

ٝ    .ٔیالدی تٛغظ وبی اغوفبٖ آٞٛ٘ٗ ٔعسـی ؾدٜ اغرت  ی ٔٙربثع ا٘ػرب٘ی،   دز ٔردَ ا ٟربز ٘بٔر

ثعرد وٕری،   .غبشٔب٘ی، وٕری ٚ ویفری عجمرٝ ثٙردی ٔری ٌرسدد      : ٔٙبثع ا٘ػب٘ی ثساغبظ غٝ ثعد

  ٝ -ی تعرداد وبزوٙرب٘ؽ قرٛزم     ٔعغٛؾ ثٝ حجٓ وبزی اغت وٝ غبشٔبٖ ٔی تٛا٘د ثرس پبیر

دٞد، ٚ ٔجٕٛعٝ ای اش آٔبز عددی ٔستجظ ثب پسغُٙ دز ٔٛلعیت ٞب ٚ ٚ بیؿ وبزی ٔوفربٚم  

                                                           
1 . Human resource accounting 
2 . HR-statement Model 
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ثعد ویفی تٛقیفی اش ٔجٕٛعٝ ـعبِیت ٞبی خبـ غبشٔب٘ی اغرت ورٝ ثرس    . زا ؾبُٔ ٔی ؾٛد

 ٟٔبزم ٞب،: ی خكیكٝ ٞبی ـسدی وبزوٙبٖ، غبشٔبٖ لبدز ثٝ ا٘جبْ آٖ ٞبغت، وٝ ؾبُٔپبیٝ

ثعرد غربشٔب٘ی ا٘عىربظ دٞٙردٜ لبِرت ٞربی       . دا٘ؽ ٚ ٞٓ چٙیٗ ثٟداؾت وبزوٙبٖ ٔی ٌرسدد 

اعالعبم ٔستجظ ثب ؾفبؾ غبشی اٞداؾ غبشٔب٘ی ٚ اِورصاْ  : ٕٞىبزی ٚ تعبٖٚ غبشٔب٘ی، ٔب٘ٙد

ا ٟبز ٘بٔٝ ٔٙبثع ا٘ػب٘ی دز ٚالرع ٔردِی اغرت    . ثٝ آٖ ٞب، زٚاثظ داخّی ٚ زضبیت ؾؽّی اغت

عجمرٝ ثٙردی ٔٙربثع ا٘ػرب٘ی، ایجربد ؾردٜ ٚ ٔحبغرجبم غرٛد ٚ شیربٖ ٚ           وٝ ثس پبیٝ چؿٓ ا٘رداش 

ٝ    .غبشٔبٖ زا دز خٛی جبی دادٜ اغت 0ٌصازؼ ٔٙبثع ا٘ػب٘ی ی ٞصیٙرٝ  دز ایرٗ ٔردَ غرٝ دغرو

ؾربُٔ حمرٛق ٚ دغروٕصدٞبی    : ّشیٌِ ّای تجدیرد :ٞبی ٔستجظ ثب ٔٙبثع ا٘ػب٘ی عجبزتٙد اش

ُ ایبْ تعغیُ ٚ ٞصیٙٝ ٞبی تسن خدٔت یب جبثجربیی پس  ِ   .غرٙ ؾربُٔ  : ّشیٌرِ ّرای تَسرع

ؾربُٔ  : فزسَدگیّشیٌِ ّای .آٔٛشؼ، خدٔبم ثٟداؾت ؾؽُ ٚ ـعبِیت ٞبی اجوٕبعی

یی دز اثس ثیٕبزی یب حبدثٝ دز ٔحُ وبز ٚ حمٛق ثبش٘ؿػوٍی ثرٝ غرجت   ٞصیٙٝ ٞبی عدْ وبزآ

 .اش وبز اـوبدٌی

ٓ        2هدل کار گشار فٌاٍری :5-2-3  ٔردَ وربز ٌرصاز ـٙربٚزی، جرصٚ ٔردَ ٞربی ٔػرومی

ثرٝ  .ٔیالدی تٛغظ آ٘ی ثسٚویًٙ ٔعسـری ؾردٜ اغرت    0996غسٔبیٝ ـىسی اغت وٝ دز غبَ 

   ٝ دازایری ثربشاز، دازایری    : یثبٚز ثسٚویًٙ غسٔبیٝ ـىسی ٞس غبشٔبٖ تسویجری اش چٟربز ِٔٛفر

ثرس  ..ٞبی ا٘ػبٖ ٔحٛز، دازایی ٞبی ٔستجظ ثب ٔبِىیت ـىسی ٚ دازایی ٞبی شیس غبخوی اغرت 

. زایی اش تعسیؿ ٚ عجمٝ ثٙدی خبقری ثسخرٛزداز ٌسدیردٜ اغرت    ی ایٗ چبزچٛة، ٞس داپبیٝ

ثس ایٗ اغبظ دازایی ٞبی ثبشاز، ٔجٕٛعٝ ای اش تٛا٘بیی ٞبی ثربِمٜٛ غربشٔبٖ دز وػرت غرٟٓ     

زا ؾربُٔ ٔری   ... ٔؿوسیبٖ، عالٔت ٞبی تجربزی، تٛاـمربم، لسازدادٞرب ٚ    : ثیؿوس اش ثبشاز ٔب٘ٙد

ٝ دازایی ٞبی ا٘ػبٖ ٔحٛز، تٕبْ داؾوٝ ٞ. ؾٛد ی ـعبِیرت  بی غبشٔب٘ی زا وٝ ثٝ ٘ٛعی اش دزی ر

     ٖ اغروعدادٞب، تٛا٘ربیی حرُ    : یب حضٛز اـساد دز غبشٔبٖ پدید ٔری آیٙرد، یعٙری ٔرٛازدی چرٛ

دازایی ٞبی ٔرستجظ ثرب غرسٔبیٝ ـىرسی ٘یرص،      . زا دز ثس ٔی ٌیسد... ٔػئّٝ، زٞجسی، ٘ٛآٚزی ٚ 

                                                           
1 . Human resource report 
2  Technology Broker (TB) Model  
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ٖ    عجبزم اغت اش اخویبزام لب٘ٛ٘ی وٝ غبشٔبٖ ثٝ ٔٙظٛز حفب رت   : اش داؾروٝ ٞربی خرٛد، چرٛ

ٟ٘بیوربً،  . وػت وسدٜ اغت... دا٘ؽ ـٙی، زٔٛش تجبزی، وسی زایت، حمٛق ا٘حكبز ٔعٙٛی ٚ 

اش ـسایٙردٞبی ٔردیسیوی، غربٔب٘ٝ ٞربی ـٙربٚزی      ی ٞربی شیرس غربخوی غربشٔبٖ، ٔوؿرىُ      دازای

ٟٕٔورسیٗ ٔصیرت ٞربی ٔردَ وربز ٌرصاز       . اغرت ... اعالعبم، ؾجىٝ ٞب ٚ غبٔب٘ٝ ٞبی ٔربِی ٚ  

ٝ ـٙب ی ـىرسی ٚ  ٚزی زا ٔی تٛاٖ دز ٔعسـی ٔجٕٛعٝ اثصازی جٟت ت كیف ازشؼ ثٝ غرسٔبی

ایرٗ ٔرٛازد ثرٝ    . ی ـىسی دا٘ػرت تػٟیُ آٖ ثسای غبشٔبٖ ٚ ٔعسـی چبزچٛة ٕٔیصی غسٔبیٝ

ٝ غبشٔبٖ وٕه ٔی ی ـىرسی ٚ دازایری ٞربی ٘رب ٔؿرٟٛد خرٛد زا       وٙد تب  سـیت ٞبی غرسٔبی

 .ٔٛزد ؾٙبغبیی لساز دٞد

ٔدَ ازشؼ ٌرازی دازایی ـىسی جصٚ :1رسش گذاری دارایی فکزیهدل ا:5-2-4

ٔیالدی تٛغرظ پبتسیره غرِٛیٛاٖ     2111ٔدَ ٞبی ٔػومیٓ غسٔبیٝ ـىسی اغت، وٝ دز غبَ 

غسٔبیٝ ا٘ػب٘ی ٚ دازایی ٞبی ـىرسی، دز ؾرىُ     : ثٝ ثبٚز غِٛیٛاٖ ٚ ّٕٞبٖ .ٔعسـی ؾدٜ اغت

 . ٌیسی غسٔبیٝ ـىسی دخبِت داز٘د

ٔردَ زٚؼ ٔربِی   :2الی اًداسُ گیزی دارایی ّای ًا هطَْدهدل رٍش ه:5-2-5

ٔریالدی تٛغرظ ایس٘رب زٚدٚؾ ٚ ـّیر       2112ا٘داشٜ ٌیسی دازایی ٞربی ٘رب ٔؿرٟٛد دز غربَ     

ثٝ اعومبد زٚدٚؾ ٚ ِّیبزم، ٟٔٓ تسیٗ ٔصیت ایٗ ٔدَ، تفبٚم ثیٗ .ِّیبزم ٔعسـی ؾدٜ اغت

ٜ )٘مردی   غرسٔبیٝ ـىرسی  "ازشؼ ثبشازی ٚ ازشؼ دـوسی ثٝ عٙٛاٖ ازشؼ  ، ٚ ٘رٝ  3"(آشاد ؾرد

دز ٚالرع ایرٗ ٔردَ ث ؿری اش تفربٚم      .غسٔبیٝ ـىسی دز ٘ظس ٌسـوٝ ٔی ؾرٛد "ٚالعی"ازشؼ 

ٖ   "ٔیبٖ ازشؼ ثبشازی ٚ ازشؼ دـوسی، ٘بؾی اش  "احػبغربم غرسٔبیٝ ٌررازا
ٔری    پٙداؾروٝ   4

جت ثس ایٗ اغبظ دز لبِت زٚیٝ پیؿٟٙبدی، ٔدیساٖ ثبیػوی ت ٕیٙی ثس پبیٝ ٌرؾوٝ اش ٘ػر . ؾٛد

ازشؼ ِٔٛفٝ ٞبی غسٔبیٝ ـىسی ثٝ ازشؼ وُ غسٔبیٝ ـىسی داؾوٝ ٚ ایٗ ٔمیبظ ٚش٘ی زا دز 

                                                           
1  Intellectual Asset Valuation (IAV) Model 
2  Financial Method of Intangible Assets Measuring (FIMIAM) Model 
3  Realized Intellectual capital 
4 Investors Sentiment 
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دز ایرٗ ٔردَ ازشؼ   . ثرٝ ِٔٛفرٝ ٞربی آٖ ثرٝ وربز ٌیرسد       "٘مدی"تمػیٓ ثٙدی غسٔبیٝ ـىسی 

 :غسٔبیٝ ـىسی دز ؾؽ ٌبْ ٔٛزد ٔحبغجٝ لساز ٔی ٌیسد

  ٗیبٖ ازشؼ ثربشازی ٚ  وٝ حبقُ تفبٚم ٔ "(آشاد ؾدٜ)غسٔبیٝ ـىسی ٘مدی "تعیی

 .ازشؼ دـوسی اغت

 ٝغسٔبیٝ ا٘ػب٘ی، : ؾٙبغبیی ِٔٛفٝ ٞبی ٔستجظ ثب غسٔبیٝ ـىسی ٚ دغوٝ ثٙدی آٖ ٞب ث

 .ٔؿوسیبٖ ٚ غبخوبزی

 ٚ شٖ ٞس ِٔٛفٝ دز ت كیف ضسیت ٔٙبغت ثٝ ِٔٛفٝ ٞبی غسٔبیٝ ـىسی، ٔوٙبغت ثب

 .وّیت غسٔبیٝ ـىسی

  وسدٖ ٚ ـسٔبِیصٜ وسدٖ ایٗ ضسایت ٞٓ تساش. 

 ٝی ازشؼ پِٛی ِٔٛفٝ ٞبی غسٔبیٝ ـىسی اش عسیك ضسیت ٚش٘ری ٞرس ِٔٛفرٝ    ٔحبغج

 .دز ازشؼ ٔجٕٛعٝ غسٔبیٝ ـىسی ٘مدی

      ٓاـصٚدٖ ازشؼ غسٔبیٝ ـىسی ثٝ ازشؼ دـوسی ٚ ایجبد ٌصیٙرٝ ٞربی جدیرد تكرٕی

 .ٌیسی

دز ایرٗ ٔردَ ٞرب، ٔیربٍ٘یٗ دزآٔرد غربشٔبٖ پریؽ اش        :هدل ّای باسدُ دارایی ّا:5-3

دز ٚالرع ایرٗ ٔیربٍ٘یٗ دز یره     . عٙٛاٖ ٔجٙبیی ثسای ٔحبغجٝ دز ٘ظس ٌسـوٝ ٔی ؾٛدٔبِیبم ثٝ 

حبقرُ ایرٗ وػرس ٔمرداز     . ثبشٜ شٔب٘ی، تمػیٓ ثس ٔیبٍ٘یٗ غسٔبیٝ ـىرسی غربشٔبٖ ٔری ٌرسدد    

ROA  دز ادأٝ ٔمداز . غبشٔبٖ زا ثٝ دغت ٔی دٞدROA    ٚ ٜاش ٔیبٍ٘یٗ قٙعوی وػرس ؾرد

حبقُ ایٗ عّٕیبم دز ٌبْ ثعد، دز ٔیبٍ٘یٗ غسٔبیٝ ـىسی غربشٔبٖ ضرسة ؾرد، ترب دزآٔرد      

 [3]ٔوٛغظ غبال٘ٝ اش خالَ غسٔبیٝ ـىسی ٔٛزد ٔحبغجٝ لساز ٌیسد 

وررٝ تٛغرظ ؾررسوت   EVA، 0991دز دٞرٝ  :هردل ارسش افررشٍدُ ااتیرادی  :5-3-1

ٝ ٔؿبٚزٜ دز ٘یٛیرٛزن ٔغرسح ٌؿرت اش ؾرٟسم     یه ٔٛغػ "اغوٖٛ اغوٛزام ا٘د وٕسب٘ی"

دز .ایٗ زٚؼ ثس حداوحس وسدٖ ازشؼ ثرسٚم غرٟبٔدازاٖ تبویرد دازد   . شیبدی ثسخٛزداز ؾد

ایٗ زٚؼ، اش ٔعیبزٞبیی ٘ظیس ثٛدجٝ ثٙردی غرسٔبیٝ ای، ثس٘بٔرٝ زیرصی ٔربِی، تعیریٗ ٞردؾ،        
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تعیریٗ زاٟٞربیی    ا٘داشٜ ٌیسی عّٕىسد، ازتجبط ثب غٟبٔدازاٖ ٚ ججساٖ خدٔبم تؿٛیمی ثرسای 

٘مغرٝ لرٛم ایرٗ     .وٝ اش عسیك آٟ٘ب ازشؼ ؾسوت اـصٚدٜ یب وٓ ٔی ؾٛد، اغروفبدٜ ٔری ؾرٛد   

ثكرٛزم وٕری ٚ ٔربِی ثیربٖ ٔری ؾرٛد ٚ        EVA.زٚؼ، ٕٞجػوٍی آٖ ثٝ لیٕت غٟبْ اغرت 

ر ثسزغی دادٜ ٞبی ٔبِی ؾسوت ر ؾٙبغبیی ٚ تعییٗ ٘ٛق غسٔبیٝ ٞربی   : ؾبُٔ پٙ  ٔسحّٝ اغت

ؾسوت ر تعییٗ ٘سر ٞصیٙٝ غسٔبیٝ ؾسوت ر ٔحبغرجٝ غرٛد خربِف ؾرسوت ر ٔحبغرجٝ ازشؼ         

،  EVAالوكبدی اـرصٚدٜ ؾردٜ اش عسیرك وػرس ٞصیٙرٝ غرسٔبیٝ اش غرٛد خربِف دز حمیمرت          

اش حمٛق قربحجبٖ  ( ثٟسٜ)خوالؾ ثیٗ دزآٔد خبِف عّٕیبتی ثعد اش ٔبِیبم ٚ ٞصیٙٝ غسٔبیٝ ا

ثسای غیػوٓ ٌصازؼ عّٕىسد ؾسوت اش ازشؼ اـصٚدٜ غٟبٔدازاٖ .غٟبْ ٚ ثدٞی ٞب ٔی ثبؾد

ٕٞ ٙریٗ ازشؼ  . ازشؼ اـصٚدٜ تٙظیٕی الوكبدی  تٛغظ دٚیّسش ٔغسح ؾد. اغوفبدٜ ٔی ؾٛد

غرٛد الوكربدی تٙظریٓ ؾردٜ      .ٚ دیٍساٖ، عٙٛاٖ ؾد زٚظدٜ تٛغظ اـصٚدٜ الوكبدی تكفیٝ ؾ

ٔغرسح   KPMGٕٞ ٙریٗ ٔردیسیت ازشؼ الوكربدی تٛغرظ     . ٘یص تٛغظ ٔبزوٖٛ ٔغسح ؾد

 .ؾد

ٔدَ ازشؼ ٘ب ٔؿٟٛد ٔحبغجٝ ؾدٜ جرصٚ  :1هدل ارسش ًا هطَْد هحاسبِ ضدُ:5-3-2

اغروٛازم ٔعسـری   ٔیالدی تٛغظ تٛٔربظ   0997ٔدَ ٞبی ثبشدٜ دازایی ٞب اغت، وٝ دز غبَ 

ی ٔحبغجٝ ازشؼ جبزی خربِف ٔوٛغرظ ٔربشاد ثربشدٞی غرسٔبیٝ      ایٗ ٔدَ، ثس پبیٝ.ؾدٜ اغت

ٝ      . پع اش ٔبِیبم ثٙب ٟ٘بدٜ ؾدٜ اغرت  ی ٔحبغرجٝ  اغروٛازم دز لبِرت ایرٗ ٔردَ، ٞفرت ٔسحّر

 :ازشؼ ٘ب ٔؿٟٛد زا ایٍٙٛ٘ٝ تٛقیؿ ٔی ٕ٘بید

  ٌَرؾوٝٔحبغجٝ ٔیبٍ٘یٗ دزآٔد لجُ اش ٔبِیبم ثسای غٝ غب. 

  َٔساجعٝ ثٝ تساش٘بٔٝ ٞب ٚ ثٝ دغت آٚزدٖ ٔیبٍ٘یٗ دازایی ٞبی ٔؿٟٛد دز پبیبٖ غب

 .ٔبِی ثسای غٝ غبَ ٌرؾوٝ

  تمػیٓ دزآٔدٞب ثس دازایی ٞب ثٝ ٔٙظٛز تعییٗ ثبشدٞی دازایی ٞب. 

      َٔحبغجٝ ٔوٛغظ ثبشدٜ دازایی ٞب دز آٖ قٙعت ثٝ خكٛـ، ثرسای دٚزٜ غرٝ غرب

 .ٔؿبثٝ

                                                           
1 . Calculated Intangible Value (CIV) Model 
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  ٔ ٜبشاد اش عسیك ضسة ٔوٛغظ دازایی دز قٙعت دز ٔوٛغرظ دازایری   ٔحبغجٝ ثبشد

ٔؿٟٛد ؾسوت ٚ وػس ایٗ ٔمداز اش دزآٔد لجُ اش ٔبِیبم ٔحبغجٝ ؾدٜ دز ٔسحّرٝ  

 .اَٚ

 ٔحبغجٝ ٔوٛغظ ٘سر ٔبِیبم ثس دزآٔد دز غٝ غبَ ٚ ضسة آٖ دز ثبشدٜ ٔبشاد. 

 شادی وٝ لبثرُ  وػس ٔمداز ثدغت آٔدٜ اش ثبشدٜ ٔبشاد ثٝ ٔٙظٛز ثٝ دغت آٚزدٖ ٔب

 .دادٖ ثٝ دازایی ٞبی ٘ب ٔؿٟٛد اغت٘ػجت 

    ٔحبغجٝ ازشؼ جبزی خبِف ثدغت آٔدٜ دز ٔسحّٝ ؾؿٓ اش عسیك تمػریٓ ٔمرداز

 .ٞصیٙٝ غسٔبیٝ ؾسوت: ٔبشاد ثس ٘سر تٙصیُ ٔوٙبغت، ٔب٘ٙد

ٞس چٙد ٔمداز عددی ثدغت آٔدٜ دز لبِت ایٗ ٔدَ، دز لیبظ ثرب غربیس ٔمربدیس ٔٛجرٛد دز     

ب، اش دلت وٕوسی ثسخٛزداز اغت، أب ازشؾی وٝ دز ایٗ ٔدَ ثرسای دازایری ٞربی    تساش٘بٔٝ ٞ

٘بٔؿٟٛد ٔٛزد ٔحبغجٝ لساز ٔی ٌیسد، ازشؾری اغرت ورٝ ثیؿروسیٗ تربثیس زا ثرس جسیربٖ ٔربِی         

 .دز تساش٘بٔٝ ٞب دازاغت. ی غبشٔبٖ، دز ٔمبیػٝ ثب غبیس ٔٛازد ٘ؿبٖ دادٜ ؾد٘مدیٍٙی آیٙدٜ

ضرسیت ازشؼ اـرصٚدٜ   :ارسش افشٍدُ سزهایِ فکرزی هدل تعییي ضزیب : 5-3-3

ثعٙرٛاٖ تحّیّری ثرسای ا٘رداشٜ ٌیرسی عّٕىرسد یره          تٛغظ ا٘ورٝ پِٛیره   0(VAIC)ـىسی 

ایٗ زٚؼ اِٚیٗ ثبز ثساغبظ ایٗ ـرسل ثٛجرٛد آٔرد ورٝ     . (21)تؾسوت ٔعسـی ٌسدیدٜ اغ

ضرسیت  .ازشؼ اـصایی یه ؾسوت ٕٔىٗ اغت ثس زٚی ازشؼ ثبشاز ؾسوت اثسٌرراز ثبؾرد  

آٖ زا دازد وٝ ٔجٕٛق وبزایی ازشؼ آـسیٙی دز یره   ، تٛا٘بییزشؼ اـصٚدٜ غسٔبیٝ ـىسیا

٘ربْ   VAICیىی دیٍس اش ٔفبٞیٓ جب٘جی ٟٕٔی وٝ اش . ؾسوت زا ا٘داشٜ ٌیسی ٚ ٕ٘بیؽ دٞد

اغرت ورٝ وربزایی غرسٔبیٝ ٞربی ـىرسی        2(ICE)ثسدٜ ٔی ؾٛد وبزایی غسٔبیٝ ٞبی ـىسی 

اغبظ ایٗ زٚؼ ثس ایٗ لساز اغت وٝ اقرٛالً ازشؼ آـسیٙری   .وٙدیه غبشٔبٖ زا تؿسیح ٔی 

 :دز غبشٔبٖ اش دٚ ٔٙجع اغبغی غسچؿٕٝ ٔی ٌیسد

 
                                                           

1 . Value Added Intellectual Coefficient 
2 . Intellectual capital Efficiency 
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 ٔٙبثع غسٔبیٝ ٞبی ـیصیىی -0

 ٔٙبثع غسٔبیٝ ٞبی ـىسی -2

٘ؿبٖ دٞٙدٜ ٔیصاٖ وربزآ ثرٛدٖ ازشؼ آـسیٙری حبقرُ اش ثىربزٌیسی ٕٞرٝ        VAICدز عُٕ 

ثرٛدٖ ازشؼ ایجربد ؾردٜ اش عسیرك ثىربزٌیسی       ٕ٘بیربٍ٘س وربزآ   ICEٔٙبثع غبشٔب٘ی اغرت ٚ  

ٞس چمدز ٔٙبثع ٔٛجٛد دز یه ؾرسوت ثٟورس ثىربز ٌسـورٝ ؾرٛ٘د،      .غسٔبیٝ ٞبی ـىسی اغت

اجسای ایرٗ زٚؼ وربٔالً   . ٔیصاٖ وبزآ ثٛدٖ ازشؼ آـسیٙی یه ؾسوت ٘یص ثبالتس خٛاٞد ثٛد

ی ٔبِی یبـت ٔری  غبدٜ ثٛدٜ ٚ دادٜ ٞبی ٔٛزد ٘یبش ثسای ثىبزٌیسی آٖ ثٝ زاحوی دز قٛزتٟب

ر غسٔبیٝ ثىبز زـورٝ  0: ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ ذوس ؾد ایٗ زٚؼ ثس پبیٝ اغوفبدٜ اش دٚ ٔٙجع اغت.ٌسدد

ٞس دٚ ٔٙجع ٘مؽ ثػیبز ٟٕٔی دز ازشؼ اـصایی یره ؾرسوت داؾروٝ ٚ    . ٞبی ـىسیر غسٔبی2ٝ

غرسٔبیٝ  . ٞصیٙٝ ٞبی قسؾ ؾدٜ دز آٟ٘ب ثٝ عٙٛاٖ غسٔبیٝ ٌرازی دز ٘ظرس ٌسـورٝ ٔری ؾرٛ٘د    

ؾبُٔ حمٛق قبحجبٖ غٟبْ، ٔجٕٛق ثدٞی ٞب ٚ ٔجٕٛق ثجرت ٞربی    (CE)ز ٌسـوٝ ؾدٜ ثىب

اش غٛی دیٍس دز ایٗ زٚؼ غسٔبیٝ ٞربی ـىرسی ؾربُٔ دٚ دغروٝ     . ٔی ثبؾٙد 0اقالحی غٛد

 :ٔساحُ اجسای ایٗ زٚؼ ثٝ لساز شیس اغت.غسٔبیٝ ٞبی ا٘ػب٘ی ٚ غبخوبزی ٔی ٌسد٘د

ازشؼ . ؾرسوت ٔررٛزد ثسزغرری ٔحبغرجٝ ٔرری ؾررٛد   (VA)دز اثوردا ازشؼ اـررصٚدٜ    .0

 :اـصٚدٜ یه ؾسوت ٔی تٛا٘د اش عسیك ـسَٔٛ شیس ٔحبغجٝ ٌسدد

VA = P + C + D + A 

 :وٝ دز آٖ

P = غٛد عّٕیبتی 

C =  ٖ(ؾبُٔ حمٛق ٚ غبیس ٞصیٙٝ ٞبی اجوٕبعی وبزوٙبٖ)ٞصیٙٝ ٞبی وبزوٙب  

D = اغوٟالن 

A = اغوٟالن دازایی 
                                                           

1 . Profit-adjusting entries 
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 (HC)غرسٔبیٝ ا٘ػرب٘ی   . غسٔبیٝ ٞبی غبخوبزی ٚ ا٘ػب٘ی ؾرسوت زا ٔحبغرجٝ وٙیرد    .2

ؾسوت ثب تجٕیع حمٛق پسداخوی ثٝ وبزوٙبٖ ٔحبغجٝ ٔی ؾٛد ٚ غسٔبیٝ غربخوبزی  

(SC) ؾسوت اش عسیك وػس غسٔبیٝ ا٘ػب٘ی اش ازشؼ اـصٚدٜ ٔحبغجٝ ٔی ٌسدد: 

SC = VA - HC 

ایرٗ ٔیرصاٖ اش عسیرك    . ٔحبغجٝ وٙیرد  زا (CEE) 0وبزآیی غسٔبیٝ ثىبز ٌسـوٝ ؾدٜ  .3

. تمػیٓ زلٓ ٔسثٛط ثٝ ازشؼ اـصٚدٜ ثٝ غسٔبیٝ ثىربز ٌسـورٝ ؾردٜ ثدغرت ٔری آیرد      

ٕ٘بیبٍ٘س ایٗ اغت وٝ چٝ ٔیصاٖ اش ازشؼ اـرصٚدٜ   وبزآیی غسٔبیٝ ثىبزٌسـوٝ ؾدٜ،

وربزایی غرسٔبیٝ   . ؾسوت اش عسیك غسٔبیٝ ثىربز ٌسـورٝ ؾردٜ ثدغرت آٔردٜ اغرت      

 .اش عسیك تمػیٓ ازشؼ اـصٚدٜ ثس غسٔبیٝ ا٘ػب٘ی ٔی آید ٘یص (HCE) 2ا٘ػب٘ی 

HCE = VA / HC 

ٕ٘بیبٍ٘س وبزایی ازشؼ اـصٚدٜ حبقُ اش ٔٙبثع غرسٔبیٝ ا٘ػرب٘ی ثىربز     وبزآیی غسٔبیٝ ا٘ػب٘ی،

اغت  (SCE) 3غٛٔیٗ جصء وبزایی غسٔبیٝ غبخوبزی . ٌسـوٝ ؾدٜ دز یه ؾسوت ٔی ثبؾد

 .وٝ ثب تمػیٓ غسٔبیٝ غبخوبزی ثس ازشؼ اـصٚدٜ ثدغت ٔی آید

SCE = SC / VA 

٘ؿبٖ دٞٙدٜ ایٗ اغت وٝ چٝ ٔیصاٖ اش ازشؼ اـرصٚدٜ ایجربد ؾردٜ     وبزآیی غسٔبیٝ غبخوبزی،

 .دز ؾسوت اش عسیك غسٔبیٝ غبخوبزی حبقُ ٌسدیدٜ اغت

بیٝ غبخوبزی ٚ زا اش ٔجٕٛق دٚ لػٕت وبزایی غسٔ (ICE)وبزایی غسٔبیٝ ـىسی  .4

 .وبزایی غسٔبیٝ ا٘ػب٘ی ٔحبغجٝ وٙید

ICE = HCE + SCE 

                                                           
1 . Capital employed efficiency 
2 . Human capital efficiency 
3 . Structural capital efficiency 
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زا اش ٔجٕٛق دٚ لػٕت ٔسثرٛط ثرٝ    (VAIC)ٚ ٟ٘بیوبً ضسیت ازشؼ اـصٚدٜ ـىسی  .5

 .وبزایی غسٔبیٝ ـىسی ٚ وبزایی غسٔبیٝ ثىبز ٌسـوٝ ؾدٜ ٔحبغجٝ وٙید

VAIC = ICE + CEE 

س ایٗ أس ٔی تٛا٘د ثبؾد وٝ ٔدیسیت ثٝ ؾسووی ثبالتس ثبؾد ٕ٘بیبٍ٘ ICE  ٚVAICٞس چمدز 

. قٛزم ثٟوسی اش پوب٘ػیُ ٔٛجٛد دز ٔٙبثع غبشٔب٘ی ثسای ازشؼ آـسیٙی اغوفبدٜ وسدٜ اغرت 

ایٗ زٚؼ، ازشؼ پِٛی غسٔبیٝ ٞبی ـىرسی زا ٔحبغرجٝ ٕ٘ری وٙرد ٚ دز عرٛل ـبووٛزٞربی       

بٖ ٔری دٞرد ورٝ    ٔ وّؿ ٔستجظ ثب وبزایی غسٔبیٝ ٞبی ـىسی زا دز ثس ٌسـوٝ ٚ ثٝ عجبزتی ٘ؿ

 .چٍٛ٘ٝ غسٔبیٝ ٞبی ـىسی ثٝ قٛزتی وبزا ثٝ یه غبشٔبٖ ازشؼ ٔی ث ؿٙد

دز ایرٗ ٔردِٟب، ِٔٛفرٝ ٞربی ٔ وّرؿ غرسٔبیٝ       :ّای کارت اهتیاسی هتَاسىهدل :5-4

غرسع ٘وربی  ثرٝ ؾرىُ     .ـىسی تعسیؿ ؾدٜ ٚ غٙجٝ ٞب ٚ ٘ؿبٍ٘سٞبی ٔوٙبغت ایجبد ٔی ؾٛد

َ    وبزم أویبشی پبزاٌساؾ، اغو سا   ٞرب أىربٖ   ؾدٜ ٚ ٕ٘بیؽ دادٜ ٔری ؾرٛ٘دد دز ایرٗ ٔرد

ٞربی  دز ٔدَ. ایجبد ؾبخف ٞبی تسویجی ثس پبیٝ تّفیك ِٔٛفٝ ٞبی غسٔبیٝ ـىسی ٚجٛد دازد

وبزم أویبشی اش آ٘جبیی وٝ ـضبی غٙجؽ ثٝ دزٖٚ دادٜ ٞرب، ـسآیٙردٞب ٚ ثرسٖٚ دادٜ ٞربی     

اغوفبدٜ اش ایٗ ٔدَ ٞرب ٚجرٛد    ِرا أىبٖ ٌصازؼ ٌیسی غسیع اش خالَ. ٚالعی ٘صدیىوس اغت

ثٝ عٛز وّی ٔی تٛاٖ ٔصیت عٕدٜ ایٗ ٔدَ ٞب زا دز ایجبد ثیٙؽ قحیح ٚ وبزآٔرد دز  . دازد

 [3. ]خظ ٔؿی ٌرازی ثٝ حػبة آٚزد

ٔریالدی   0992ٔدَ وربزم أویربشی ٔورٛاشٖ دز غربَ     :1کارت اهتیاسی هتَاسى:5-4-1

: ایٗ ٔدَ دازای چٟبز جٙجرٝ اغرت  . تٛغظ زٚثسم وبپالٖ ٚ دیٛید ٘ٛزتٖٛ ٔعسـی ؾدٜ اغت

. ، ـسایٙردٞبی وػرت ٚ وربز داخّری، ٔؿروسی ٚ ٔربِی      (تٛغعٝ ٚ ٘رٛآٚزی  )زؾد ٚ یبدٌیسی 

ٔ : ٔٙغك اقّی چٍٍٛ٘ی ازتجبط ثیٗ جٙجٝ ٞبی ٔ وّؿ، ایرٗ ٌٛ٘رٝ اغرت    ٙظرٛز ٔٛـمیرت   ثرٝ 

ٔبِی ؾسوت ٘یبشٔٙد وػت زضبیت ٔؿوسیبٖ اغت تب ایٗ زضبیت ٔٙجس ثٝ خسید ٔحكٛالم 

ثسای وػت زضبیت ٔؿوسیبٖ ؾسوت ثبید دز ـسایٙدٞبی وبزی آٖ لردز ثسترسی داؾروٝ    . ؾٛد

                                                           
1 . Balance score card 
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ثبؾد تب ثوٛا٘د ٔحكَٛ ثب ویفیوی ازائٝ ورسدٜ ٚ زضربیت آ٘ربٖ زا جّرت وٙرد ٚ ثرسای ثٟجرٛد        

 [20]. ثبید ثس زؾد ٚ یبدٌیسی تبوید ؾٛدـسایٙدٞبی داخّی 

ٔریالدی تٛغرظ اودٚیٙػرٖٛ ٚ ٔیؿرُ      0997ایٗ ٔردَ دز غربَ   :ّدایتگز اسکاًدیا:5-4-2

أب ٚجٝ تػٕیٝ عٙٛاٖ ایٗ ٔدَ، ثٝ ؾسوت غٛئدی اغىب٘دیب ثبش ٔری  . ٔوبِٖٛ ٔعسـی ؾدٜ اغت

ٝ  . ٌسدد غرسٔبیٝ ـىرسی   ای، ا ٟربز ٘بٔرٝ   اغىب٘دیب ٘ ػویٗ ؾسووی اغت وٝ دز لبِرت ضرٕیٕ

ایٗ . ٔیالدی ثٝ ٕٞساٜ ٌصازؼ غٙوی، ثٝ غٟبٔدازاٖ خٛد عسضٝ داؾت 0995خٛد زا دز غبَ 

غسٔبیٝ ٔربِی، غرسٔبیٝ ٔؿروسیبٖ، غرسٔبیٝ ـسآیٙردی، غرسٔبیٝ ٘رٛ پدیرد ٚ         : ٔدَ اش پٙ  ث ؽ

ثس پبیٝ ایٗ ٔدَ، ثب اـصٚدٖ عبُٔ ٞبی پٟٙربٖ  . ٚ غسٔبیٝ ا٘ػب٘ی، تؿىیُ ؾدٜ اغت 0تٛغعٝ ای

بیٝ غرربخوبزی ٚ غررسٔبیٝ ا٘ػررب٘ی ثررٝ یىرردیٍس، غررسٔبیٝ ـىررسی لبثررُ تؿرر یف خٛاٞررد  غررسٔ

ٕٞ ٙیٗ دز ایٗ ٔدَ ٞس دٚ جٙجٝ ٔبِی ٚ ؼیس ٔبِی ثب ٞدؾ ازشیبثی ازشؼ ثبشاز ؾرسوت،  .ؾد

اش غرٛی دیٍرس، ٚجرٛد دازایری ٞربی ٘رب ٔؿرٟٛد ٚ ازشؼ آٖ ٞرب         . ٔٛزد تٛجٝ لساز ٔی ٌیسد

بؾ ٔیربٖ ازشؼ ٔٙردز  دز تساش٘بٔرٝ ٚ ازشیربثی     وٕه ٔی وٙد، ترب حػربثدازی ثوٛا٘رد ؾرى    

تفربٚم ازشؼ دـورسی ٚ ازشؼ   )قٛزم ٌسـوٝ اش ازشؼ غربشٔب٘ی تٛغرظ غرسٔبیٝ ٌررازاٖ     

ٓ  . ، زا ثٝ ٘حٛ ٔغّٛة پس وٙد(ثبشازی ترسیٗ ٔصایربی ایرٗ ٔردَ تٛجرٝ ثرٝ ٘مرؽ        یىری اش   ٟٔر

 [.3]غسٔبیٝ ٔؿوسیبٖ دز ایجبد ازشؼ اغت 

ٔدَ پبیؽ دازایی ٞبی ٘ب ٔؿٟٛد دز غربَ  :هطَْد هدل پایص دارایی ّای ًا:5-4-3

ٞػرروٝ اقررّی ایررٗ ٔرردَ، . ٔرریالدی تٛغررظ ورربزَ ازیرره غررٛیجی ٔعسـرری ؾرردٜ اغررت 0997

ٞربی ٘رب   چبزچٛثی اغت وٝ دز لبِت آٖ تعرداد شیربدی اش ؾربخف ٞربی ٔرستجظ ثرب  دازایری       

       ٗ ٔردَ   ٔؿٟٛد ثٝ ؾىُ   غبدٜ ؾدٜ لساز داز٘رد ٚ ایرٗ أىربٖ زا ـرساٞٓ آٚزدٜ اغرت ورٝ ایر

دز .عٕٛٔی، لبثُ وبزثسی دز تٕبٔی قٙبیع ٚ غبشٔبٖ ٞربی ـعربَ دز آٖ قرٙبیع زا دازا ثبؾرد    

غربخوبز ثیسٚ٘ری،   : ایٗ ٔدَ دازایی ٞبی ٘ب ٔؿٟٛد ثٝ غٝ ِٔٛفٝ اقّی تمػریٓ ثٙردی ٔری ؾرٛد    

 .غبخوبز داخّی ٚ ؾبیػوٍی ٞبی ـسدی

                                                           
1 . Renewal and Development Capital 
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ی ٔدَ ؾربخف غرسٔبیٝ ـىرسی جرصٚ ٔردَ ٞرب      :1هدل ضاخص سزهایِ فکزی:5-4-4

ٔیالدی تٛغظ یٛٞربٖ زٚظ ٚ ٕٞىربزا٘ؽ، ٔعسـری     0997وبزم أویبشی اغت، وٝ دز غبَ 

ٔدَ ؾبخف غسٔبیٝ ـىسی، ٔدِی ثسای یىسبزچٝ غبشی ؾبخف ٞبی ٔٙفرسد دز    .ؾدٜ اغت

. لبِت یه ؾبخف ٚ ازتجبط دادٖ تؽییس اغت دز غسٔبیٝ ـىسی ثرٝ تؽییرسام دز ثربشاز اغرت    

ٝ عالٜٚ ثس غٙجؽ ٔٛجٛدی، جسیبٖ دازایی ٘رب ٔؿرٟٛد   زٚظ ٚ ٕٞىبزا٘ؽ، ثس ایٗ ثبٚز٘د و

غٙجؽ ٔٛجرٛدی، ازجربعی اغرت ثرس غرٙجیدٖ ٔمرداز       . ٘یص ثبیػوی ٔٛزد غٙجؽ لساز ٌیسد

دازایی ٘ب ٔؿٟٛد ٚ غٙجؽ جسیبٖ ثس تجبدَ دازایی ٞبی ٘ب ٔؿٟٛد ثٝ غسٔبیٝ ٔبِی ٚ ثربِعىع،  

 .ٚ ٞٓ چٙیٗ ثٝ غبیس قٛز دازایی ٘ب ٔؿٟٛد ٔوٕسوص اغت

ٔردَ غرٙجؽ ٚ   :2(هجیرك )هدل سٌجص ٍ حسرابداری سرزهایِ فکرزی    :5-4-5

ٔریالدی ٚ   2114حػبثدازی غسٔبیٝ ـىسی جصٚ ٔدَ ٞبی وبزم أویبشی اغت، وٝ دز غبَ 

ٔجیه دز ٚالع یه پسٚضٜ تحمیك ٚ تٛغرعٝ اغرت   . تٛغظ وٕیػیٖٛ ازٚپب ٔعسـی ؾدٜ اغت

ب ٞدؾ تٛغعٝ ٔدَ ٚ غبٔب٘ٝ وٝ ثب حٕبیت ٔبِی وٕیػیٖٛ ازٚپب ٚ غبیس ٔؿبزوت وٙٙدٌبٖ، ث

ی آٖ ٔردَ ٔجیره اغروٛاز ٌسدیردٜ     دز تعسیفی وٝ پس پبیٝ. غٙجؽ غسٔبیٝ ـىسی آؼبش ؾد

ورٝ ؾربُٔ تٕربٔی    : سزهایِ اًساًی:اغت، ثٝ غسٔبیٝ ـىسی اش چٟبز ٔٙظس ٍ٘سیػوٝ ٔی ؾرٛد 

ٞربی ثربشاز ٚ   ٟٔبزم ٞب، ت كف ٞرب ٚ ؾبیػروٍی ٞربی غربشٔبٖ ثرسای ٚاورٙؽ ٔغربثك ٘یبش       

وٝ ؾبُٔ لبثّیرت ٞربی غربشٔبٖ، ـسایٙردٞب ٚ شیرس      : سزهایِ ساسهاًی.ٔؿوسیبٖ اغت ٘یبشٞبی

ورٝ  : سرزهایِ براسار  .ید ٔحكٛالم ٚ خدٔبم دز ثبشاز اغتغبخت ٞبی غبشٔب٘ی ثسای تِٛ

ٕ٘بیبٍ٘س ؾبیػوٍی ٞبی غبشٔبٖ ثسای تعبُٔ ثرب زاثرظ ٞربی ثیسٚ٘ری غربشٔبٖ چرٖٛ، ٔؿروسی،        

تٛا٘بیی غربشٔبٖ دز  : سزهایِ ًَآٍری.غبشٔب٘ی اغت دٌبٖ ٚ غبیس ذیٙفعبٖؾسوب، تبٔیٗ وٙٙ

ٗ  ٘ٛآٚزی، ثٟجٛد ٚ تٛغعٝ عرٛز ایجربد ازشؼ ٚ ثرسٚم     ی پوب٘ػیُ ثٝ وبز ٌسـوٝ ؾردٜ ٚ ٕٞری

 [.3]ثّٙد ٔدم

                                                           
1 . IC – Index Model 
2 . Measuring and Accounting Intellectual Capital (MAGIC) Model 
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ٜ    :هدل ّای تجسوی: 5-5 ی تعبٔرُ  ایٗ ٔدَ ٞب، ٘مؿٝ ٞب ٚ تكربٚیسی ٔجربشی اش ٘حرٛ

وٙٙد وٝ، دز دغت یربثی ثرٝ اعالعربتی    غسٔبیٝ ـىسی دز خّك ازشؼ ثسای غبشٔبٖ ایجبد ٔی 

ٔی تٛا٘د ثسای  ی غسٔبیٝ ـىسی غبشٔبٖ ٚ ٘مبط ضعؿ ٚ لٛم آٖ،پیسأٖٛ چٍٍٛ٘ی تٛغعٝ

ی تجػٕی اش ـسایٙردٞبی ٔرستجظ   َ ٞب ثٝ عٛز ٔعَٕٛ ثٝ تسغیٓ ؾىّایٗ ٔد.غبشٔبٖ ٔفید ثبؾد

ایرٗ  . ه ٔی وٙٙدی ـىسی ثب تٛاثع ٞدؾ، دز ثسزغی وٕثب ٔٙبثع ٘ب ٔؿٟٛد غبشٔبٖ ٚ غسٔبیٝ

    ٓ ٌیرسی ٚ خرسد جٕعری    ٔدَ ٞب ثٝ عٛز عٕٛٔی ٔدِٟبی ٌسٜٚ ٔحٛز ثرٛدٜ ٚ ثرس پبیرٝ تكرٕی

ی ثحث ثٝ ٔعسـی ٚ ثسزغی چٙدیٗ ٔدَ اش ٔدَ دز ادأٝ. پیسأٖٛ جصئیبم آٖ عُٕ ٔی ؾٛد

 .ٞبی تجػٕی پسداخوٝ خٛاٞد ؾد

ی ٚ ٕٞىربزا٘ؽ  ٔیالدی تٛغظ دیٛید ٘یّر  2112ایٗ ٔدَ دز غبَ :هٌطَر عولکزد:5-5-1

ٔردَ ٔٙؿرٛز عّٕىرسد چربزچٛثی ٘ٛآٚزا٘رٝ جٟرت غرٙجؽ ٚ ٔردیسیت         . ٔعسـی ؾدٜ اغرت 

ٟٔٓ ترسیٗ ٔصیرت   . عّٕىسد اغت وٝ دز شٔسٜ ٘ػُ دْٚ ٔدَ ٞبی غٙجؽ ثٝ حػبة ٔی آید

ایٗ ٔدَ ٘ػجت ثٝ غبیس ٔدَ ٞرب زا ٔری ترٛاٖ دز تٛجرٝ ٚ تٕسورص ٚیرطٜ ثرس ذیٙفعربٖ غربشٔبٖ          

ٖ .دا٘ػت ُ    پیٛغوبزی اش ذیٙفعرب ٔؿروسیبٖ ٚ ٚاغرغٝ ٞرب، وبزوٙربٖ، تربٔیٗ      : غربشٔبٖ ورٝ ؾربٔ

اغربظ ایرٗ ٔردَ ثرس ؾٙبغربیی تمبضربٞب ٚ ا٘وظربزام        . وٙٙدٌبٖ ٚ تٙظیٓ وٙٙدٌبٖ ٔری ؾرٛد  

ذیٙفعبٖ اش غبشٔبٖ ٚ دز ٔمبثُ، ٞس آ٘ ٝ وٝ غبشٔبٖ اش ذیٙفعبٖ ا٘وظبز ٚ تمبضب داز٘د، اغروٛاز  

فعربٖ، ٕٞىربزی ٚ ٞرٓ ث ؿری ذیٙفعربٖ،      ثس ایٗ ٔجٙب ٔی ترٛاٖ ٌفرت ورٝ زضربیت ذیٙ    . اغت

ثغٛز وّری ٔری   .اغوساتطی، ـسآیٙدٞب ٚ لبثّیت ٞب، پٙ  ثعد ٔٙؿٛز عّٕىسد ثٝ حػبة ٔی آیٙد

تٛاٖ ـسآیٙد پیبدٜ غبشی ٔدَ ٔٙؿٛز عّٕىسد زا دز پٙ  ٌبْ ٔفٟٛٔی ٚ ثٙیبدیٗ شیرس خالقرٝ   

 :وسد

       ؾٙبغبیی ذیٙفعبٖ وّیدی غبشٔبٖ، ٘یبشٞب ٚ ا٘وظبزام ذیٙفعربٖ وّیردی غربشٔبٖ ثرٝ ٔٙظرٛز

 .ز ایجبد زضبیت دز ذیٙفعبٖ غبشٔبٖتعییٗ عبُٔ ٞبی ٔؤثس د

 یس ٌراز ثس زضربیت  ثسزغی ٚ ات بذ اغوساتطی ٞبیی ٔوٙبغت ثٝ ٔٙظٛز تبٔیٗ عبُٔ ٞبی تبث

 .ذیٙفعبٖ غبشٔبٖ
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  اغوساتطی ات بذ ؾدٜ دز ٌبْ پیؿیٗدز زاغوبی پیبدٜ غبشی ؾٙبغبیی ـسآیٙدٞبی حیبتی. 

  ـسآیٙدٞبی تعسیؿ ؾدٜ دز ٌربْ  ؾٙبغبیی ٚ تٛغعٝ لبثّیت ٞبی غبشٔب٘ی ٔستجظ ثب اجسای

 .لجّی

    تعسیؿ دأٙٝ ٕٞىبزی ٚ ٞٓ ث ؿی ذیٙفعبٖ، ثٝ ٔٙظٛز دغویبثی ٚ تٛغعٝ لبثّیت ٞربی یربد

 [.3]ؾدٜ دز ٌبْ لجُ 

 

 

 دَ ٔٙؿٛز عّٕىسدٔ:0ؾىُ   ؾٕبزٜ

ٝ  :1(کی ر ای ر ام  )ی دارایی ّای داًطی دل ًقطِه:2-5ر5 ی دازایری  ٔردَ ٘مؿر

. ٔیالدی تٛغظ ثس٘بِد ٔبز ٚ جیٛٚا٘ی اغرىیٕب ٔعسـری ؾردٜ اغرت     2110ٞبی دا٘ؿی دز غبَ 

ی دازایی ٞبی دا٘ؿی ثٝ ٔدیساٖ دز دغت یبثی ثٝ ؾٙبخوی ٌػوسدٜ ترس ٘ػرجت ثرٝ دا٘رؽ     ٘مؿٝ

ی دازایری  دز ٚالع ٘مؿٝ. ٘ظس چؿٓ ا٘داش داخّی ٚ خبزجی وٕه ٔی زغب٘دغبشٔب٘ی اش ٘مغٝ 

دز ایرٗ  . ٞبی دا٘ؿی أىبٖ ؾٙبغبیی ـضبٞبی دا٘ؿی حیبتی ثسای غبشٔبٖ زا ایجربد ٔری وٙرد   

ٔٙربثع ذیٙفعربٖ ٚ ٔٙربثع    : ٔدَ دازایری ٞربی دا٘ؿری ثرسٖٚ داد ٚ ٔٙربثع ٟٔرٓ غربشٔب٘ی، یعٙری        

ٖ چبزچٛثی ثسای عجمٝ ثٙردی دازایری ٞربی دا٘ؿری     غبخوبزی پٙداؾوٝ ٔی ؾٛد وٝ ثساغبظ آ

 . غبشٔبٖ ٔعسـی ؾدٜ اغت

                                                           
1  Knowledge Assets Map (KAM) Model. 
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ٔردَ ٞربی تجرٛیصی دز حمیمرت     هدل ّای تجَیشی سٌجص سزهایِ فکرزی  :5-6

. ی ا ٟبز ٘بٔرٝ ٞربی غرسٔبیٝ ـىرسی ثرٝ حػربة ٔری آیٙرد        زٕٞٙٛدٞبیی ثسای غٙجؽ ٚ تٟیٝ

ی ؾٙبغربیی  سـیرت ٞربی    ضسٚزم عسح ایٗ ٔدَ ٞب، تمبضبی ثبشاز غسٔبیٝ ٚ غٟبٔدازاٖ ثسا

ٝ . ـىسی ٔٛجٛد دز غبشٔبٖ ٞبغت ٝ  ِرا ثسای یىػبٖ غبشی عسضر ٞربی غرسٔبیٝ   ی ا ٟربز ٘بٔر

ٞربی ٚاحرد دز لبِرت    ٞبی ٔ وّؿ دغرت ثرٝ عساحری چربزچٛة    ـىسی، دِٚت ٞب ٚ ا٘جٕٗ

دز ادأرٝ ثرٝ ٔعسـری ثسخری اش ٔردِٟبی ٟٔرٓ       . زٕٞٙٛدٞبی ٔحّی یرب ّٔری ٚ ـسأّری شدٜ ا٘رد    

 .ؾدپسداخوٝ خٛاٞد 

ٔدیسیت ٚ ٌرصازؼ   –زٕٞٙٛد ٘ٛزدیىب یب ٔدَ غسٔبیٝ ـىسی :رٌّوَد ًَردیکا:5-6-1 

 2110دٞی دز شٔسٜ چٟبزچٛة ٞبی تٟیرٝ ا ٟبز٘بٔرٝ ی غرسٔبیٝ ـىرسی اغرت ورٝ دز غربَ        

ٞررؾ اش تٟیرٝ   . ٚعسـری ؾردٜ اغرت   ٔیالدی تٛغظ غسٔبیٝ ٌرازی قرٙعوی ازٚپربی ؾرٕبِی    

زإٞٙبی ٘ٛزدیىب، ایجبد چبزچٛة زإٞٙب ثسای ؾسووٟب دز جٟت ٔدیسیت ٚ ٌرصازؼ دٞری   

دز لبِت ایٗ زإٞٙب، تجسثیربم ٔٛـرك ؾرسووٟبی ٚالرع دز ازٚپربی      . غسٔبیٝ ـىسی ثٛدٜ اغت

ؾٕبِی دز شٔیٙٝ پیبدٜ غربشی چربزچٛة ٞربی ٔردیسیت ٚ ٌرصازؼ دٞری غرسٔبیٝ ـىرسی ٚ         

دز ایٗ ٔدَ زإٞٙرب،  . تٟیٝ ا ٟبز٘بٔٝ ی غسٔبیٝ ـىسی ٔٛزد ثسزغی لساز ٌسـوٝ اغت ٕٞ ٙیٗ

 . ٔٛضٛعبم پسإٞیت دز تٟیٝ ا ٟبز٘بٔٝ ی غسٔبیٝ ـىسی پیؿٟٙبد ؾدٜ ا٘د

زٕٞٙٛد ٔستیبْ یب ٔدَ غٙجؽ الالْ ٘ب ٔؿٟٛد ثٝ ٔٙظٛز دزن ٚ :1رٌّوَد هزتیام:5-6-2

ٕٞٙبی تٟیٝ ا ٟبز ٘بٔٝ غسٔبیٝ ـىرسی اغرت ورٝ    ٞبی زای چبزچٛةثٟجٛد ٔدیسیت، دز شٔسٜ

ٞدؾ اقّی ایرٗ پرسٚضٜ، ثرس    .ٔیالدی تٛغظ وٕیػیٖٛ ازٚپب ٔعسـی ؾدٜ اغت 2112دز غبَ 

ایجبد ٔجٕٛعٝ زٕٞٙٛدٞبیی ثسای غٙجؽ ٚ ؾفبؾ غبشی الرالْ ٘رب ٔؿرٟٛد ثرب ٞردؾ ثٟجرٛد       

عّٕیبتی پرسٚضٜ  ثس ایٗ اغبظ اٞداؾ . تكٕیٓ ٌیسی ٔدیساٖ ٚ ذیٙفعبٖ غبشٔب٘ی تٕسوص یبـت

 :ثٝ قٛزم شیس ٞدؾ ٌرازی ؾد« ٔستیبْ»

                                                           
1 - MRITUM Guide line.  
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         ٓتٟیٝ یه عجمٝ ثٙدی اش دازایی ٞبی ٘ب ٔؿرٟٛد ورٝ ثرٝ ِحربػ ٘ظرسی ٔعوجرس، ٚ ٞر

 .وبزثسی دز تحّیُ ٞبی تجسثی ثبؾد چٙیٗ لبثُ

      ٝ ٝ تحّیُ غبٔب٘ٝ ٔدیسیت ٚ وٙوسَ دز غرغح ثٍٙربٜ ٞرب ثرٝ ٚغریّ ی عٕیرك  ی ٔغبِعر

تجسثیبم ازٚپبیی دز غٙجؽ غرسٔبیٝ ٌررازی ثرس    ٔٛزدی ٚ ؾفبؾ ٕ٘ٛدٖ ثٟوسیٗ 

دازایی ٞبی ٘ب ٔؿٟٛد، ازشیربثی ثسآٔردٞبی غرسٔبیٝ ٌررازی ٚ ثرٝ وربزٌیسی ایرٗ        

ثسآٔرردٞب دز تكررٕیٓ ٌیررسی ٞرربی وّرری ٔرردیسیت ٚ ٔرردیسیت ٘ررٛآٚزی ٚ ا٘وؿرربز  

 .اعالعبم پیسأٖٛ دازایی ٞبی ٘ب ٔؿٟٛد ثسای اغوفبدٜ ذیٙفعبٖ

 یٝ اش عسیك تحّیرُ  ٔؿٟٛد ثب وبزوسد ثبشازٞبی غسٔب ازشیبثی ازتجبط دازایی ٞبی ٘ب

 .دادٜ ٞبی ثبشاز

     ثرٝ عٙرٛاٖ    عسح زٕٞٙٛدی ثسای غٙجؽ ٚ ؾفبؾ غبشی دازایری ٞربی اعالعربتی

 .ثسآیٙد غٝ ـعبِیت لجّی
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