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 مقدمه

، الگَی التلبد خْبًی، تغییش اػبػی 1990ثب ٍلَع اًمالة تىٌَلَطی ٍ فٌبٍسی اعالػبت، اص ػبلْبی ثؼذ اص 

ػشهبیِ،  .اهشٍص، داًؾ ثِ ػٌَاى هْوتشیي ػشهبیِ، خبیگضیي ػشهبیِ هبلی ٍ فیضیىی ؿذُ اػتدس التلبد . وشد

ّبی ثیـتش داسایی. ّبی ًمذی آتی ؿَدگشدد وِ ثبػث ایدبد خشیبى ّب، ثِ ّش داسایی ثشهی دس هَسد هؤػؼِ

صیىی ٍ هبلی ػبصهبى ّبی فیؿٌبختِ ؿذُ، هبّیت هـَْد ٍ ػیٌی داسًذ، ثٌبثشایي، ػشهبیِ هـَْد ثِ داسایی

ؿَد ٍ ثِ آػبًی ثش  افـب هی( تَػظ ؿشوتْبی ثخؾ ػوَهی)ّب ثِ عَس ادٍاسی اسصؽ ایي داسایی. اؿبسُ داسد

تَاًذ ثِ  ّبی فیضیىی، هیداسایی. ؿَد ّب، یبفت هیّبی هبلی ایي ؿشوتسٍی تشاصًبهِ ثِ دػت آهذُ اص ثجت

ّبی هبلی ثِ حمَق كبحجبى حبلی وِ داسایی ثبؿذ، دس.... ٍ آالت، هَخَدی وبال، تدْیضات هؼٌی صهیي، هبؿیي

. ؿَد گفتِ هی ....ّب، حؼبثْبی دسیبفتٌی ٍ  پشداخت ّضیٌِ ػْبم، ػَدّبی اًجبؿتِ، ػشهبیِ دس گشدؽ، پیؾ

دس تؼییي ػَدّبی آتی ثِ عَس ( هْبستْبی ًیشٍی وبس ٍ ػبصهبى: هبًٌذ)ّبی ًبهـَْد اّویت داسایی

تش اػت ٍ ایي ػختی ّب هـىلػالٍُ ثش ایي، ؿٌبػبیی وشدى ایي داسایی. ل افضایؾ اػتای دس حب فضایٌذُ

هشثَط ثِ تؼییي اسصؽ آًْبػت وِ اص گزؿتِ تب ثِ اهشٍص اداهِ داؿتِ اػت ٍ دسػت ثِ ّویي خبعش اػت وِ 

ّبى خبسج اص ّب ثشای جّویي اهش ثبػث ؿذُ اػت وِ ایي داسایی. ؿًَذ ّب اكالً گضاسؽ ًویدس ثیـتش ؿشوت

. هؤػؼِ، ًبهشئی ثبلی ثوبًٌذ ٍ حتی گبّی اٍلبت ثشای وبسوٌبى دسٍى ػبصهبى ًیض لبثل تـخیق ًجبؿٌذ

-سا ثشای ایي داسایی« فىشی ػشهبیِ»تَهبع اػتَاست یىی اص پیـگبهبى هغبلؼِ دس ایي صهیٌِ، اكغالح پَلی 

 .ّب هغشح وشد
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 فکری  مفهوم و تعاریف سرمایه

 Intellectual) ّبی فىشیداًؾ، اعالػبت، داسایی ای اص اػتَاست اػتمبد داسد، ػشهبیِ فىشی هدوَػِ -1

Property)دس . تَاًذ ثشای ایدبد ثشٍت ثِ وبس گشفتِ ؿَد ، تدشثِ، سلبثت ٍ یبدگیشی ػبصهبًی اػت وِ هی

سای ایدبد اسصؽ افضٍدُ دس ثش ّبی آى سا ةٍالغ ػشهبیِ فىشی توبهی وبسوٌبى، داًؾ ػبصهبًی ٍ تَاًبیی

 .ؿَد گیشد ٍ ثبػث هٌبفغ سلبثتی هؼتوش هی هی

تؼشیف ( هٌبثغ، تَاًبییْب، سلبثت)ّبی ًبهـَْد ای اص داسایی ًتیغ ػشهبیِ فىشی سا ثِ ػٌَاى هدوَػِة -2

 .آیٌذ وٌذ وِ اص ػولىشد ػبصهبًی ٍ ایدبد اسصؽ ثِ دػت هی هی

اعالػبت ٍ داًؾ ثِ وبس ثشدُ ؿذُ ثشای وبس وشدى، خْت ایدبد »سا  ادٍیٌؼَى ٍ هبلَى، ػشهبیِ فىشی -3

 .وٌٌذ تؼشیف هی« اسصؽ

ػشهبیِ فىشی : وٌٌذ ، ػشهبیِ فىشی سا ایي عَس تؼشیف هی2002ثٌتیغ ٍ ّبلٌذ، دس همبلِ خَد دس ػبل  -4

دس ایي تؼشیف  .دّذ ای اص داًؾ سا وِ دس ًمغِ خبكی اص صهبى دس یه ػبصهبى ٍخَد داسد، ًـبى هی رخیشُ

 .استجبط ثیي ػشهبیِ فىشی ٍ یبدگیشی ػبصهبًی هَسد تَخِ لشاس گشفتِ اػت

ایي داسایی هبّیت . وٌذ گیشی هی ػشهبیِ فىشی داسایی اػت وِ تَاًبیی ػبصهبى سا ثشای ایدبد ثشٍت اًذاصُ -5

ّبی هشتجظ ثب هٌبثغ ػیٌی ٍ فیضیىی ًذاسد ٍ یه داسایی ًبهـَْد اػت وِ اص عشیك ثِ وبسگیشی داسایی

ّب ثبػث ایدبد اسصؽ ّوِ ایي ٍیظگی. اًؼبًی، ػولىشد ػبصهبًی ٍ سٍاثظ خبسج اص ػبصهبى ثِ دػت آهذُ اػت

 .ثِ دػت آهذُ ثِ دلیل ایٌىِ یه پذیذُ وبهالً داخلی اػت، لبثلیت خشیذ ٍ فشٍؽ ًذاسد

  های سرمایه فکریویژگی

ّبی ًمذی آتی، اهب هـَْد، دس تَاًبیی ثبلمَُ ثشای ایدبد خشیبى ّبیٍخَد ؿجبّت ػشهبیِ فىشی ثب داسایی ثب

 :صاًذ ا وٌٌذ، ػجبست ّب هتوبیض هیّبیی وِ ػشهبیِ فىشی سا اص ایي داساییٍیظگی

تَاًٌذ ثشای اًدبم  ّبی فیضیىی وِ فمظ هیثش خالف داسایی. ، داساییْبی غیش سلبثتی ّؼتٌذداراییهای فکزی

تَاى ثِ عَس  ّبی فىشی سا هیصهبى خبف هَسد اػتفبدُ لشاس ثگیشًذ، داسایییه وبس ثِ خلَف دس یه 

تَاًذ، اهىبى حوبیت  ثشای هثبل، ػیؼتن پـتیجبًی اص هـتشی هی. ّوضهبى ثشای چٌذ اهش خبف ثِ وبس گشفت

-ایي تَاًبیی یىی اص هْوتشیي هؼیبسّبی ثشتشی داسایی. اص ّضاساى هـتشی سا دس یه صهبى خبف فشاّن وٌذ

 .ّبی فیضیىی اػتّبی فىشی ثش داسایی

، لبثلیت تجذیل ؿذى ثِ هبلىیت ؿخلی ًذاسًذ، ثلىِ ثبیذ ثیي وبسوٌبى ای رابطه سزمایه انسانی و سزمایه

ّب ًیبص ثِ هشالجت ٍ تَخِ خذی ثٌبثشایي، سؿذ ایي ًَع اص داسایی .وٌٌذگبى هـتشن ثبؿٌذ ٍ هـتشیبى ٍ تأهیي

 .داسد
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  عناصر سرمایه فکری

ػشهبیِ : ًظشاى حَصُ ػشهبیِ فىشی، اتفبق ًظش داسًذ وِ ػشهبیِ فىشی اص ػِ ػٌلش تـىیل ؿذُ اػت كبحت

 .پشداصین دس ایي ثخؾ ثِ تَضیح ثیـتش ایي ػٌبكش هی. ای اًؼبًی، ػشهبیِ ػبختبسی ٍ ػشهبیِ ساثغِ

سا اص عشیك  وٌٌذ وِ وبسوٌبى، ػشهبیِ فىشی ، ثحث هی(1997)سع ٍ ّوىبساًؾ  :سزمایه انسانی .1

هْوتشیي ػٌبكش تـىیل دٌّذُ ػشهبیِ اًؼبًی . وٌٌذ ؿبیؼتگی، ًگشؽ ٍ چبالوی فىشیـبى ایدبد هی

تَاًٌذ ثِ هٌضلِ سٍح  هٌبثغ اًؼبًی هی. ّبی ًیشٍی وبس، ػوك ٍ ٍػؼت تدشثِ آًْبػتػبصهبى، هدوَػِ هْبست

ثب تشن ػبصهبى اص ػَی وبسوٌبى اص ؿشوت ایي ػشهبیِ دس پبیبى سٍص وبسی، . ٍ فىش هٌبثغ ػشهبیِ فىشی ثبؿٌذ

. هبًٌذ ای حتی ثب تشن ػبصهبى ّن، ثذٍى تغییش ثبلی هی ؿَد، اهب ػشهبیِ ػبختبسی ٍ ػشهبیِ ساثغِ خبسج هی

 :ػشهبیِ اًؼبًی ؿبهل

ّبی ًیشٍی وبس  هْبستْب ٍ ؿبیؼتگی -1

 .ّبیی وِ ثشای هَفمیت ػبصهبى هْن ٍ ضشٍسی ّؼتٌذ داًؾ آًْب دس صهیٌِ سؿتِ -2

ػتؼذادّب ٍ اخالق ٍ سفتبس آًْبػت ا -3

ّب، تخلق، تَاًبیی حل هؼئلِ ٍ ػجىْبی ثشٍویٌگ هؼتمذ اػت وِ داسایی اًؼبًی یه ػبصهبى ؿبهل هْبست

اگش دس یه ػبصهبى، ػغح گشدؽ وبسوٌبى ثبال ثبؿذ، ایي هوىي اػت ثذیي هؼٌی ثبؿذ وِ . سّجشی اػت

 .دػت دادُ اػتػبصهبى ایي خضء هْن اص ػشهبیِ فىشی سا اص 

ای، ؿبهل ّوِ سٍاثغی اػت وِ ثیي ػبصهبى ثب ّش فشد یب ػبصهبى دیگشی  ػشهبیِ ساثغِ :ای سزمایه رابطه .2

ّب، وبسوٌبى، تأهیي وٌٌذگبى، همبهبت  تَاًٌذ ؿبهل هـتشیبى، ٍاػغِ ایي افشاد ٍ ػبصهبًْب هی. ٍخَد داسد

ٍ گشٍُ ولی تمؼین سٍاثظ ثشاػبع ّذفـبى ثِ د. ثبؿٌذ.... گزاساى ٍ لبًًَی، خَاهغ، اػتجبسدٌّذگبى، ػشهبیِ

 :ؿًَذ هی

وٌٌذگبى یب ؿشوبی اكلی،  گشٍُ اٍل سٍاثغی ّؼتٌذ وِ اص عشیك لشاسداد ٍ تؼْذات ثب هـتشیبى ٍ تأهیي -1

 .ؿًَذ سػوی هی

 .گشٍُ دٍم، ثیـتش ؿبهل سٍاثظ غیشسػوی اػت -2

ای  ُ ساثغِوٌذ وِ تؼبسیف خذیذ، هفَْم ػشهبیِ هـتشی سا وِ لجالً ٍخَد داؿت، ثِ ػشهبی ثٌتیغ ثیبى هی

وٌٌذگبى،  اًذ وِ ؿبهل داًؾ هَخَد دس ّوِ سٍاثغی اػت وِ ػبصهبى ثب هـتشیبى ٍ سلجب، تأهیي تَػؼِ دادُ

 .وٌذ اًدوٌْبی تدبسی ٍ دٍلت ثشلشاس هی

ؿٌبػبیی ٍ تؼشیف ػشهبیِ فىشی ػبصهبى  -

سیضی هحشوْبی ولیذی اسصؽ  ثشًبهِ -
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گیشی ػشهبیِ فىشی  اًذاصُ -

گضاسؿگشی ػشهبیِ فىشی  -

دیشیت ٍ اداسُ ػشهبیِ فىشی م -

فزایند مدیزیت سزمایه فکزی 

ؿَد ٍ یه ػبهل تؼییي  ػشهبیِ هـتشی ثِ ػٌَاى یه پل ٍ ػبصهبى دٌّذُ ػولیبت ػشهبیِ فىشی تلمی هی

ایي ػشهبیِ، ؿبهل اػتحىبم ٍ ٍفبداسی هٌبػجبت ٍ سٍاثظ . وٌٌذُ دس تجذیل ػشهبیِ فىشی ثِ اسصؽ ثبصاس اػت

 .هـتشی اػت

سع ٍ ّوىبساًؾ هؼتمذًذ وِ ػشهبیِ ػبختبسی ؿبهل ّوِ رخبیش غیش اًؼبًی داًؾ  :ساختاری سزمایه .3

ّبی اخشایی فشایٌذّب،  ّبی دادُ، ًوَداسّبی ػبصهبًی، دػتَسالؼولؿَد وِ دس ثشگیشًذُ پبیگبُ دس ػبصهبى هی

اؽ  ثبالتش اص اسصؽ هبدیولی ّش آًچِ وِ اسصؽ آى ثشای ػبصهبى  ّبی اخشایی ٍ ثِ عَس ّب، ثشًبهِ اػتشاتظی

هْوتشیي آًْب هؼوَالً . دّذ ای اص ػٌبكش ضشٍسی سا پَؿؾ هی ػشهبیِ ػبختبسی، داهٌِ گؼتشدُ. ثبؿذ، اػت

 :ؿبهل

فشایٌذّبی هْن اخشایی ػبصهبى    -1

چگًَگی ػبختبسثٌذی آًْب    -2

ّبی دادُ  ّبی اعالػبتی ٍ ػٌبكش پبیگبُّب، خشیبىػیبػت  -3

سّجشی ٍ ػجه هذیشیت آى    -4

فشٌّگ ػبصهبى    -5

ّبی فشػی فشٌّگ، ػولیبت ٍ ػبدات تَاًذ ثِ گشٍُ ػشهبیِ ػبختبسی هی. ّبی پبداؽ وبسوٌبى اػتعشح  -6

 .وبسی، ٍ اهَال فىشی تمؼین ؿَد

گیری سرمایه فکری  اهداف اندازه

ًـبى دادًذ وِ ( 2003)هىبساًؾ گیشی ػشهبیِ فىشی، هبس ٍ ُ همبلِ دس صهیٌِ اًذاصُ 700ثب ثشسػی ثیؾ اص 

 :وٌین گیشی ػشهبیِ فىشی ٍخَد داسد وِ دس اداهِ ثِ آًْب اؿبسُ هی پٌح ّذف ولی ثشای اًذاصُ

ّبیـبى؛   ثشای ووه ثِ ػبصهبًْب دس خْت فشهَلِ وشدى اػتشاتظی -

ّب؛   ثشای اسصیبثی ًحَُ اخشای اػتشاتظی  -

ّبی ؿشوت؛   گیشی ووه ثِ گؼتشؽ ٍ تٌَع تلوین -

ّبی هذیشاى، استجبط دادُ ّبی ثبص پشداخت ٍ پبداؽتَاًذ ثِ عشح ّبی غیشهبلی ػشهبیِ فىشی هیاسصیبثی -

ؿَد؛ 
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 .خْت ایدبد ساثغِ ثب ػْبهذاساى خبسج اص ؿشوت وِ ػشهبیِ فىشی سا دس اختیبس داسًذ

ؿًَذ ٍ ّذف اص آًْب حذاوثش وشدى  ّبی داخلی هشثَط هی گیشی تلوینػِ ّذف اٍل اص ایي هدوَػِ، ثِ 

ّب، ثشای ایدبد دسآهذ اص عشیك حذالل ّضیٌِ ٍ ثْجَد هؼتوش دس سٍاثظ ثب هـتشیبى ٍ ػولىشد ػولیبتی ؿشوت

ؿَد ٍ ّذف پٌدن ثِ  ّبی اخشایی هشثَط هی هَسد چْبسم ثِ ایدبد اًگیضُ. وٌٌذگبى ٍ ػْن ثبصاس اػت تأهیي

گیشی  اًذ وِ اًذاصُ تحمیمبت هختلف ًـبى دادُ. وٌذ خبد اًگیضُ ثشای ػْبهذاساى خبسج اص ػبصهبى اؿبسُ هیای

ػشهبیِ فىشی، ّن ثشای حبوویت هؤثش داخلی ٍ ّن ثشای سٍاثظ هَفك ثب افشاد خبسج اص ػبصهبى، ضشٍسی ٍ 

ّبی یشیت هؤثش ٍ وبسآهذ خشیبىّبی اًتفبػی، هذوبهالً ٍاضح اػت وِ اگش ّذف اٍلیِ ؿشوت. ػَدهٌذ اػت

ّبی ّبی ًْبیی ایي خشیبًْبی ًمذی یؼٌی ّوبى داساییًمذی آتی ثبؿذ، پغ ثشای آًْب هذیشیت هحشن

تَاًیذ هذیشیت وٌیذ؟  گیشی وٌیذ، چغَس هی تَاًیذ اًذاصُ صیشا ؿوب آًچِ سا وِ ًوی. ًبهـَْد ًیض ضشٍسی اػت

 .ثِ عَس ولی داساییْبی ًبهـَْد ثؼیبس ثب اّویت اػت گیشی ػشهبیِ فىشی ٍ ثِ ّویي خبعش اًذاصُ

ّبی لبًًَی ٍ هؼبهالتی سا اص  ًیض اػتالی هذیشیت داخلی، ثْجَد گضاسؿگشی خبسخی ٍ اًگیضُ( 2002)اًذسیؼي 

فىشی ٍخَد   گیشی ػشهبیِ ّبی هختلفی ثشای اًذاصُسٍؽ. ؿوشد گیشی ػشهبیِ فىشی ثش هی خولِ دالیل اًذاصُ

 .اداهِ ثِ تـشیح آًْب خَاّین پشداخت داسًذ وِ دس

 :اس عبارتند فکزی سزمایه گیزی انداسه به توجه دالیل

 ّب آى ّبی اػتشاتظی تٌغین ثشای ّب ػبصهبى ثِ ووه -1

 اػتشاتظی اخشای اسصیبثی -2

 ػبصهبى ّبی فؼبلیت تٌَع ٍ گؼتشؽ تلویوبت ثِ ووه -3

 خذهبت خجشاى ای ثش ثٌبیی م ػٌَاى ثِ فىشی ّبی ػشهبیِ گیشی اًذاصُ ًتبیح اص اػتفبدُ -4

 ّب ػبصهبى خبسخی ریٌفؼبى ثِ ّب داسایی ایي اثالؽ -5

 :فکزی سزمایه گیزی انداسه مشایای و منافع

 ًبهـَْد ّبی داسایی یثشداس ًمـِی یبة ًمـِ ٍ ؿٌبػبیی -1

 ػبصهبى دسٍى دس داًـی ّبی خشیبى ّبی الگَ ؿٌبخت -2

 ػبص ػشًَؿت ٍ حیبتی داًـی هجبحث ثٌذی اٍلَیت -3

 ػبصهبًی دسٍى یبدگیشی ّبی الگَ ثِ دادى ؿتبة ٍ تؼشیغ -4

 ػبصهبى ػشتبػش دس آى اؿؼبع ٍ ػولیبت ثْتشیي ؿٌبػبیی -5

 ّب آى اسصؽ افضایؾ ثشای ّبیی ساُ وشدى پیذا ٍ ّب داسایی اسصؽ هؼتوش داؿتي ًظبست تحت -6

 تغییش ػبهالى ؿٌبػبیی ٍ ػبصهبى اختوبػی ّبی ؿجىِ دسن -7
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 ًَآٍسی افضایؾ -8

 .ٍسدآ هی ٍخَد ثِ سا هتمبثل سٍاثظ ػشی یه داًؾ، چگًَِ وِ هَضَع ایي اص ثیـتشی دسن -9

 هضایبی ٍ هٌبفغ اص آگبّی افضایؾ ًتیدِ دس ؽداى تؼْین فشٌّگ ٍ ّوىبسی ّبی فؼبلیت افضایؾ -10

 داًؾ هذیشیت

 ّب آى اًگیضؽ افضایؾ ٍ ػبصهبى اص وبسوٌبى ادساوی خَد افضایؾ -11

 گشا ػولىشد فشٌّگ خلك ٍ ایدبد -12

 ایي دس ووی ّبیتالؽ اهب اػت هضایبیی چٌیي ایي داسای فىشی ػشهبیِ گیشی اًذاصُ ایٌىِ ٍخَد ثب چشا

 ؟ اػت گشفتِ كَست صهیٌِ

 وِ دّذ هی افضایؾ سا ػولیبتی ّبی ّضیٌِ ػشی یه فىشی ػشهبیِ دّی گضاسؽ ٍ گیشی اًذاصُ -1

 .اػت ثَسٍوشاػی ٍ خذیذ لَاًیي هحلَل

 وِ ػبصهبًی حؼبع اعالػبت اص ثشخی وِ ؿَد هی هَخت فىشی ػشهبیِ دّی گضاسؽ ٍ گیشی اًذاصُ -2

 .ثـَد توبم ػبصهبى ضشس ثِ اػت هوىي وِ ؿَد افـبء ػوَهی للوشٍ دس ثَد، ًـذُ فبؽ لجالً

 ایي اص وَچه ًوًَِ یه. اػت رٌّی خیلی هـَْد، ّبی داسایی ثشخالف فىشی ػشهبیِ گزاسی اسصؽ -3

 .اػت ثبال ٍ پیـشفتِ تىٌَلَطی ثب ّبیػبصهبى فٌی ّبیهْبست گیشی اًذاصُ هَضَع

 ػولیبت وِ اػت ایي آیذ هی ثَخَد وِ هـىلی یه فىشی ػشهبیِ ّبثٌذی عجمِ پیچیذگی افضایؾ ثب -4

 دس ثَیظُ ػبصهبى دس خذیذ ًبهـَْد ّب داسایی گیشی اًذاصُ ٍ ؿٌبػبیی ثشای تَاًذ ًوی ػٌتی حؼبثذاسی

 .دّذ اًدبم وبسی ّؼتٌذ داًؾ ثش هجتٌی وِ ّبییػبصهبى

 ٍ اػت ثَدُ هَسدی هغبلؼِ ٍ پیوبیـی ثلَست، فىشی ػشهبیِ صهیٌِ دس ؿذُ اًدبم تحمیمبت ثیـتش -5

 .وشد اػتفبدُ ثبیذ ًیض تحمیك ّبیسٍؽ ػبیش اص ثبیذ فىشی ػشهبیِ گیشی اًذاصُ ّبیسٍؽ ثْتش دسن ثشای

 دس وِ اػت افشادی ٍخَد هؼتلضم فىشی ػشهبیِ گیشی اًذاصُ ٍ فىشی ػشهبیِ ثحث ٍ هَضَع ثِ تؼلظ -6

 ثبؿٌذ داؿتِ تخلق اًؼبًی ػلَم ػبیش ٍ ؿٌبػی خبهؼِ ٍ اًؼبًی هٌبثغ داًؾ، هذیشیت اػتشاتظی، صهیٌِ

 .داسد تٌبلض یـَد م تَخِ خبف صهیٌِ یه دس گشایی تخلق ثِ وِ خْبًی دس هَضَع ایي وِ

 آن های روش و ها مدل :فکری سرمایه گیری اندازه

 :اص ػجبستٌذ فىشی ػشهبیِ گیشی اًذاصُ سٍیىشدّبی تشیي اكلی

 اًؼبًی هٌبثغ حؼبثذاسی -1

 التلبدی افضٍدُ اسصؽ -2

 هتَاصى اهتیبصی وبست -3
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 فىشی ػشهبیِ -4

 ًؼجت اص ػجبستؼت فىشی ػشهبیِ آى دس وِ ًَثل خبیضُ ثشًذُ تَثیي تَػظ ؿذُ هغشح 3 تَثیي ًؼجت -5

 .دفتشی اسصؽ ثِ ثبصاسی اسصؽ

 ثشٍویٌگ تَػظ ؿذُ هغشح 4 ثشٍوش تىٌَلَطی هذل -6

 ثَئٌَ تَػظ ؿذُ هغشح ؿبیؼتگی اػتشاتظیه هذیشیت هذل -7

 ػَیجی تَػظ ؿذُ هغشح ًبهـَْد ّبی داسایی ًبظش -8

  گیری سرمایه فکری های اندازهروش

چٌذیي . ّبی هختلف اسصؿیبثی ثشای آى ؿذُ اػتػاللِ ثِ هذیشیت ػشهبیِ فىشی، ثبػث گؼتشؽ سٍؽ

-تَاًٌذ ثِ هٌظَس تؼییي اسصؽ ایي داسایی ّبی اسصؿیبثی ػشهبیِ فىشی ٍخَد داسًذ وِ هیسٍؽگشٍُ اكلی اص 

ّب ّبیی ّؼتٌذ وِ كشفبً ثشای اػتفبدُ دس خَد ؿشوتّب، سٍؽثؼضی اص ایي سٍؽ. ّب ثِ وبس گشفتِ ؿًَذ

ًبیی ثشای ایدبد اًذ ٍ یه سٍؽ خْبًی ٍ ولی ًیؼتٌذ، اهب ثب ایي حبل ٌَّص ٍخَد داسًذ ٍ هت عشاحی ؿذُ

تَاى دس لبلت چْبس گشٍُ اكلی لشاس  ّبی هختلف سا هیسٍؽ( 2002)اص ًظش ٍیلیبم . ّبی خذیذ ّؼتٌذسٍؽ

 :داد

ّبی ًبهـَْد یب ػشهبیِ فىشی، اًذ اص ثشآٍسد اسصؽ پَلی داسایی ػجبست :روشهای مستقیم سزمایه فکزی .1

ّب یه ثبس اسصؽ ػٌبكش ثِ كَست ته عجك ایي سٍؽ. ثِ ٍػیلِ ؿٌبػبیی ػٌبكش هختلف تـىیل دٌّذُ آًْب

-ٍیظگی. ؿَد ٍ ػپغ هدوَع اسصؽ عجمبت هختلف آًْب ثیبًگش اسصؽ داسایی هشثَعِ اػت ته هحبػجِ هی

 :ّبی ایي سٍؿْب ػجبستٌذ اص

ای ثشای ایدبد تلَیش خبهؼتشی اص ػالهت  ّبی تبسیخی ّؼتٌذ، پیـٌْبدّبی ثبلمٍَُى ثشاػبع اسصؽذ -1

 .وٌٌذ ات اسائِ هیهبلی هؤػغ

دٌّذ ٍ ثِ آػبًی دس ّش ػغحی اص ػبصهبى  ّب خضئیبت ثیـتشی سا دس اختیبس تحلیلگشاى لشاس هیایي سٍؽ  -2

 .اًذ لبثل اػتفبدُ

ّبی ًشخ ثبصدُ ؿًَذ ٍ ًؼجت ثِ سٍؽ گیشی هی ای اص پبییي ثِ ثبال اًذاصُ ّب، هٌبثغ ػشهبیِدس ایي سٍؽ -3

 .وٌٌذ گیشی هی گزاسی، ػشیؼتش ٍ دلیمتش هٌبثغ سا اًذاصُ یِّبی ثبصاس ػشهبّب ٍ سٍؽداسایی

 .گیشی ؿشایظ هبلی ًذاسًذ ًیبصی ثِ اًذاصُ  -4

ّبی دٍلتی ٍ ثشای اّذاف صیؼت ّبی غیشاًتفبػی، ٍاحذّبی تدبسی، ثٌگبُّب، ثشای ػبصهبىیي سٍؽا -5

 .هحیغی ٍ اختوبػی ثؼیبس هفیذ ّؼتٌذ

 .تَاى ًتبیح حبكل اص آًْب سا ثِ ًتبیح هبلی استجبط داد آػبًی ًویّب ایي اػت وِ ثِ یت اكلی ایي سٍؽع -6
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هحبػجِ وشدى اختالف ثیي اسصؽ ثبصاس  (:های تشکیل باسار سزمایهروش)گذاری  روشهای باسار سزمایه. 2 

ٍ حمَق كبحجبى ػْبم تؼذیل ؿذُ اص ثبثت تَسم یب ثْبی خبیگضیٌی، ثِ ( هجٌبی لیوت ثبصاس ػْبم ثش)ؿشوت 

ًمبط لَت ٍ  ایي سٍؽ داسای. ؿَد ّبی ًبهـَْد دس ًظش گشفتِ هیى اسصؽ ػشهبیِ فىشی یب داساییػٌَا

 :تضؼفی ثِ كَست صیش اع

 .یي سٍؿْب سٍی اسلبم هبلی تأویذ داسًذ وِ ثبٍخَد وبهل ًجَدى، لبثلیت حؼبثشػی داسًذا -

 .وٌٌذ وِ یه اسصؿیبثی ٍالؼی اص ػبصهبى اسائِ دٌّذ ایي سٍؿْب تالؽ هی -

ّبی فؼبل دس یه كٌؼت هـبثِ، تَاًٌذ ثشای همبیؼِ ػبدُ ثیي ؿشوت صیت اكلی آًْب ایي اػت وِ هیم -

 .هَسد اػتفبدُ لشاس گیشًذ، ٍلی خضئیبت ثؼیبس اًذوی دس اختیبس تحلیلگشاى هبلی لشاس خَاٌّذ داد

تمؼین آى ثش  هحبػجِ هیبًگیي ػَدّبی لجل اص هبلیبت چٌذ ػبل ؿشوت ٍ :هاروشهای باسده دارایی. 3

ًبهٌذ وِ  ّب هیّبی هـَْد ؿشوت دس آى ػبلْب، ًتیدِ ایي هحبػجِ سا ًشخ ثبصگـت داساییهیبًگیي داسایی

ؿَد تب  ّبی هـَْد ضشة هیتفبضل ایي دٍ سلن، دس هیبًگیي داسایی. ؿَد ثؼذاً ثب هیبًگیي كٌؼت همبیؼِ هی

ثؼذ ایي هیبًگیي دسآهذ ثِ دػت . ثِ دػت آیذ ّبی ًبهـَْدهیبًگیي دسآهذّبی ػبالًِ حبكل اص داسایی

ؿَد تب اص ایي عشیك ثشآٍسدی اص اسصؽ  آهذُ، ثش هیبًگیي ٍصًی ّضیٌِ ػشهبیِ یب ًشخ ثْشُ، تمؼین هی

 :ّبیی اػتایي سٍؽ ّن داسای ٍیظگی. داساییْبی ًبهـَْد یب ػشهبیِ فىشی ثِ دػت آیذ

 .ػیبس حؼبع ّؼتٌذّبی ًشخ ثبصدُ داساییْب، ثِ ًشخْبی ثْشُ ةسٍؽ

ؿَد، ثلىِ تٌْب اص ثؼضی ػَاهل  ّبی ثبصاس اػتفبدُ ًویّب ثب اسصؽّب اص همبیؼِ هؼتمین اسصؽدس ایي سٍؽ -

 .ؿَد وٌٌذ، ثْشُ گشفتِ هی گشاى ثبصاس دس اسصیبثی خَد اص ؿشوت اص آًْب اػتفبدُ هیوِ تحلیل

ٍخَد وبهل ًجَدى،  وٌٌذ، وِ ثب اسلبم هبلی تأویذ هیگزاسی سٍی  ّب ّوبًٌذ سٍؿْبی ثبصاس ػشهبیِایي سٍؽ -

 .داسای لبثلیت حؼبثشػی ّؼتٌذ

گیری  نتیجه

گیشی ٍ هذیشیت ػشهبیِ فىشی  اًذ وِ اًذاصُ ّب دس ػشتبػش خْبى دسیبفتِاهشٍصُ تؼذاد صیبدی اص ؿشوت

ایِ اًؼبًی، ػشهبیِ ػشهبیِ فىشی یه ؿشوت هدوَع ػشم. تَاًذ ثشای آًْب هضیتْبی سلبثتی فشاّن آٍسد هی

ػبصد اص یه عشف  ّب ػبصهبى سا لبدس هیداؿتي وٌتشل ثش ایي داسایی. ای آى اػت ػبختبسی ٍ ػشهبیِ ساثغِ

وٌٌذگبى ٍ  تأهیي حبوویت داخلی هؤثشی داؿتِ ٍ اص عشف دیگش، داسای سٍاثظ خبسخی هَفمی ثب هـتشیبى ٍ

هذیشیت، وٌتشل ٍ گضاسؿگشی ػشهبیِ فىشی الذاهبتی  وٌذ وِ ؿشوت ثشای ثٌبثشایي، ایدبة هی. ػبیشیي ثبؿذ

 ّبی ًبهـَْد دلیك ًیؼت ٍ ثیـتش سٍؽثبیذ تَخِ داؿت وِ اسصؽ هحبػجِ ؿذُ ثشای داسایی. اًدبم دّذ
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ّبی صیبدی سا الصم داسًذ ٍ گیشی ثِ دلیل ایٌىِ ثِ وبسگیشی آًْب هـىل اػت ٍ اعالػبت ٍ ؿبخق ّبی اًذاصُ

 .ػبصی آًْب دس ػول ثب هـىالتی سٍثشٍ خَاّذ ثَد اًذ، پیبدُ ٍس وبهل تـشیح ًـذُّب ًیض ثِ طایي ؿبخق


