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Abstract: 

The aim of Management process is to create business values in order to satisfy 

stakeholders. In the other hand, strategic management process has been 

comprehensively used as a fundamental technique in all economical areas. It is a 

necessary subject for organizations to survive and grow.  This kind of survival and 

growth enables organizations to be adopted with changing environment (At this time, 

the obvious specification of business environment, which organizations want to 

control its affects, is fast and Pervasive change) 

Financial institutes (because of their specifications such as future decision making and 

the risks they accept due to their activities) have to use strategic management process 

effectively to survive and grow (as well as other organizations) and make maximum 

values.  

This article is going to introduce a suitable framework and model based on values and 

value creation by strategic management process in a new paradigm for financial 

institutes, especially for holding companies and mention practical steps to implement 

it.  
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 چىیسُ :

ای وِ هَخجبت آفطیٌی زض وؿت ٍ وبض اؾت، ثِ گًَِّسف فطآیٌس هسیطیت ووه ثِ هسیطیت ثطای اضظـ

اظ عطفی فطآیٌس ثطًبهِ ضیعی اؾتطاتػیه ثِ ػٌَاى یىی اظ  ن ؾبظز.ضضبیتوٌسی شیٌفؼبى هْن ضا فطاّ

گیط هَضز اؾتفبزُ لطاض تىٌیىْبی هحَضی زض فطآیٌس هسیطیت زض ّوِ ثركْبی التهبزی ثِ نَضتی ّوِ

گطزز. ایي ضقس ٍ تساٍم پصیطی اؾت ٍ ثطای تساٍم پصیطی ٍ ضقس ؾبظهبًْب، اهطی حیبتی هحؿَة هیگطفتِ

ٍیػگی ثبضظ هحیظ وؿت ٍ وبض زض ظهبى حبضط  –ّبی زض حبل تغییط ب ضا لبزض هی ؾبظز ثب هحیظؾبظهبًْب آًْ

وٌبض ثیبیٌس؛ حتی ظهبًی وِ  -تغییط قتبثٌسُ ٍ فطاگیط اؾت وِ ؾبظهبًْب زض حبل تالـ ثطای وٌتطل آًٌس 

 تىطاضی ػول هی وٌس. ای غیط ّویكگی ٍ غیطقبولِ اؾتطاتػی ّوچٌبى فبلس ؾبذتبض ٍ ثطًبهِ ثَزُ ٍ ثِ قیَُ

 تطویتثِ زلیل ٍیػگیْبیی ًظیط اتربش تهویوبت آتی ٍ هربعطُ هَؾؿبت هبلی هبًٌس ؾبیط ؾبظهبًْب ٍ الجتِ 

ثبیس ثٌحَی اثطثرف اظ فطآیٌس هسیطیت اؾتطاتػیه ثْطُ ثجطًس تب  ضقسثمبء ٍ ثطای قسُ ثب ًَع فؼبلیت ذَز 

 حساوثط اضظـ ضا ثیبفطیٌٌس.

زاضز ثب اضائِ چبضچَة ٍ هسلی هٌبؾت زض لبلت پبضازاین خسیس هجتٌی ثط اضظـ ٍ ثب تىیِ ثط ایي همبلِ زض ًظط 

-هفبّین اضظـ آفطیٌی فطآیٌس هسیطیت اؾتطاتػیه ضا ثطای هَؾؿبت هبلی ٍ ثبالذم قطوتْبی ؾطهبیِ

 گصاضی تجییي ٍ گبهْبی اخطائی آى ضا تطؾین ًوبیس.

 

 :ی ولیسی ّبٍاغُ

تفىط هجتٌی ثط اضظـ، ظًدیطُ اضظـ،  ه، اؾتطاتػی، اضظـ، اضظـ آفطیٌی ،فطآیٌسهسیطیت اؾتطاتػی

 گصاضیقطوتْبی ؾطهبیِ ضیؿه،

 

 



 همسهِ :(  1

هسیطیت ٍ فطآیٌسّبی هطتجظ ثب آى، ًمف تؼییي وٌٌسُ ای زض تساٍم فؼبلیت ٍ ثمبء قطوتْب زض هحیظ ضلبثتی 

وْبی حبون ثط هحیظ التهبزی، ضٍیىطزّبی ؾٌتی آهیع وؿت ٍ وبض زاضًس. ثب تَخِ ثِ تغییط پبضازایٍ قتبة

هسیطیت خَاثگَی قطایظ خسیس ًیؿتٌس، حتی ضٍیىطزّبئی هبًٌس هسیطیت اؾتطاتػیه ًیع زض حبل تغجیك ثب 

ایي پبضازاین ًَیي ّؿتٌس. ثٌبثطایي اؾتفبزُ اظ هسلْب ٍ ضٍیىطزّبی هسیطیتی ًَیي ثطای هَاخِْ ثب ایي چبلكْب 

ثِ زلیل فعًٍی تمبضب ثط  1950اضظـ آفطیٌی ضطٍضتی اًىبضًبپصیط اؾت. تب لجل اظ زِّ  ٍ اًغجبق ثب پبضازاین

تؼبهل ثب هحیظ ضلبثتی خسیس، اؾت. اهب اهطٍظ ثطای ػطضِ، پبضازاین حبون ثط هحیظ التهبزی ؾٌتی ثَزُ

طایي ثؿیبضی اظ ثٌگبّْب ضٍیىطزّبی هسیطیتی ذَز ضا تغییط زازُ ٍ ثطپبیِ اضظـ آفطیٌی اؾتَاض ًوَزًس، ثٌبث

 ( 2 ،1386) ضٌّوبی ضٍزپكتی:  ضٍیىطزّب ٍ تىٌیىْبی هسیطیت ثطایي اؾبؼ تغییط یبفتِ ٍ یب تغجیك یبفتِ اًس.

ثِ ثٌگبّْبی التهبزی ووه ًوَز تب زض قطایظ خسیس  «هفَْم اضظـ ٍ اضظـ آفطیٌی » هحَض لطاض گطفتي 

ثمبء اتربش وٌٌس . هسیطاى نٌبیغ تالـ هی ًوبیٌس تب ّبی هٌبؾت ضا ثطای ضلبثت ٍ ضلبثتی ثتَاًٌس اؾتطاتػی

گیطی اظ الگَّب ٍ ذَاؾتِ انلی ؾْبهساضاى ٍ شیٌفؼبى ذَز ضا وِ چیعی خع ذلك اضظـ ًیؿت ضا ثب ثْطُ

هسلْبی هسیطیتی هجتٌی ثط اضظـ آفطیٌی پبؾد زٌّس ٍ زض ایي ضاُ گَی ؾجمت ضا اظ یىسیگط ثطثبیٌس تب زض 

 ثمبء ذَز ضا تضویي وٌٌس. هحیظ پط ضلبثت اهطٍظ 

ثٌبثطایي ایي همبلِ وَقف هی ًوبیس تب ثب تجییي هفبّین اؾتطاتػی ٍ اضظـ ثبالذم زض قطوتْبی فؼبلیت 

تٌَػی ٍ هَؾؿبت هبلی هسل تلفیمی تسٍیي اؾتطاتػی ثب ضٍیىطز اضظـ آفطیٌی زض هَؾؿبت هبلی ضا اضائِ 

تدطثی هسلی ضا ثطای تسٍیي اؾتطاتػی زض قطوتْبی زازُ ٍ ؾپؽ زض پبیبى ثط اؾبؼ هغبلؼبت ٍ تحمیمبت 

 ؾطهبیِ گصاضی اضائِ ًوبیس.

ثبٍض انلی هب ثط ایي اؾت وِ تسٍیي اؾتطاتػی ثَیػُ زض هَؾؿبت هبلی ٍیػگیْبی هكتطن اضظـ آفطیٌی ضا 

 زاضز وِ هی تَاى اظ ایي زضیچِ آًْب ضا ثب ًگبّی تغجیمی پَقف زاز.

 ( هجبًی ػلوی تحمیك : 2

  ثب اضظـ آفطیٌی: ضیؿه زضوؿت ٍ وبض هسیطیتاؾتطاتػی  اثغِ( ض2-1

ضًٍك التهبزی ثِ ّوطاُ گؿتطـ ثبظاضّبی هبلی هَخت قس، ؾطهبیِ گصاضاى اؾتطاتػی ّبی هتفبٍتی ضا 

خْت ؾبیط فؼبلیت ّبی ؾطهبیِ گصاضی ثؿظ زٌّس تب ضوي ثطذَضزاضی اظ زضآهس حبنل اظ ؾطهبیِ گصاضی، 

  سثِ عَض هبَّی ضیؿه ضا وبّف هی زٌّس. ظیطا تٌَع زض ؾطهبیِ گصاضی ضیؿه ؾطهبیِ ضا وبّف زّ

ثِ ثیبى زیگط هَخت افعایف ههًَیت ؾطهبیِ گصاضی زض همبثل ًَؾبًبت یب قطایظ ضوَز ثبظاض هی قَز. 



ػوَهبً اًدبم هغبلؼبت تَخیْی زض ؾطهبیِ گصاضی ّبی غیط خبضی )ثبظاض اٍلیِ( اظ ؾِ زیسگبُ هَضز ثطضؾی 

گیطز: زاقتي تَخیِ فٌی )ظطفیت، تىٌَلَغی، هحل اؾتمطاض ٍ...( تَخیِ التهبزی )ثبظاض فطٍـ، ضلجب،  لطاض هی

ضقس، الگَی ههطف ٍ...( ٍ تَخیِ هبلی )ؾَز هَضز اًتظبض، هیعاى ضیؿه، زٍضُ ثطگكت ؾطهبیِ ٍ...(. 

. ثسیْی اؾت ثٌبثطایي هغبلؼبت تَخیْی اظ العاهبت تهوین گیطی ثطای ّط ًَع ؾطهبیِ گصاضی اؾت

ثبظاض ثبًَیِ( ًیع ًوی تَاًس اظ ایي لبػسُ هؿتثٌی ثبقس. زض ؾطهبیِ گصاضی ّبی ) تهویوبت زض ثبظاض ؾطهبیِ 

ثبظاضّبی هبلی ٍ پَلی هیعاى ضیؿه ٍ ؾَز هَضز اًتظبض اظ اّویت ٍیػُ ای ثطذَضزاض ّؿتٌس. حتی زض ؾطهبیِ 

ّبی ثبًىی تَخِ ثِ ؾَز هَضز اًتظبض ٍ تَضم ٍالؼی گصاضی ّبی ثسٍى ضیؿه هبًٌس اٍضاق هكبضوت ٍ ؾپطزُ 

اظ اّویت ٍیػُ ای ثطذَضزاض اؾت. اگط ؾَز هَضز اًتظبض اظ ًطخ تَضم ووتط ثبقس یب ًطخ تَضم عی زٍضُ هَضز 

-اًتظبض افعایف یبثس لسضت پَل وبّف هی یبثس ٍ ػوالً ثركی اظ ؾطهبیِ ثِ نَضت هبلیبت هٌفی اظ زؾت هی

ْبی هبلی، ّوبًٌس هكبٍضیي عطح ّبی زاضائییِ هی قَز ثطای ٍضٍز ثِ ثبظاض ؾطهبیِ ٍ ذطیس ضٍز. ثٌبثطایي تَن

ؾطهبیِ گصاضی اظ تىٌیه ّب ٍ تحلیل ّبی ترههی هبلی اظ ذسهبت تحلیلگطاى هبلی اؾتفبزُ قَز، تب ثب 

ٌبیی ثب هفبّین اعویٌبى ثركی ثیكتطی زض اهط ؾطهبیِ گصاضی هكبضوت ًوبییس. تحلیلگطاى هبلی ثب تَخِ ثِ آق

ٍ اثعاضّبی هَخَز زض ثبظاض ؾطهبیِ هی تَاًٌس ثب اضائِ ضاّىبضّبی هٌبؾت ٍ ثِ هَلغ، زض ثبظاض ؾطهبیِ هَخت 

افعایف احتوبلی ثبظزُ هَضز اًتظبض قًَس ٍ وبّف ضیؿه ضا هتهَض ًوبیٌس.زض ًظطیِ ّبی هسیطیت هبلی، ثیي 

، یؼٌی ؾطهبیِ گصاضاى ثب تمجل افعایف ضیؿه، ثبظزُ ضیؿه ٍ ثبظزُ هَضز اًتظبض ضاثغِ هثجت ٍخَز زاضز

 ( 385، 1382) ثطیگبم: ضطٍضی ثٌظط هی ضؾس.هفَْم ضیؿه  قٌبذتثبالتطی ضا هغبلجِ هی وٌٌس. ثٌبثطایي 
 

 

  : ضیؿه(  2-2

 
ًَؾبى  ،ضیؿه ػجبضت اظ احتوبل اظ زؾت زازى توبم یب لؿوتی اظ ؾَز ٍ یب انل ؾطهبیِ، ٍ ثِ ػجبضتی، ضیؿه

ظزُ ؾطهبیِ گصاضی اؾت. ثِ عَض ولی ضیؿه ثِ زٍ زؾتِ عجمِ ثٌسی هی قَز: ضیؿه ؾیؿتوبتیه ٍ ثب

 ضیؿه غیطؾیؿتوبتیه.

ضیؿه ؾیؿتوبتیه قبهل آى ثرف اظ ضیؿه ول اؾت وِ ّوطاُ ثب تغییطپصیطی زض ؾغح ثبظاض ّوطاُ ثَزُ  

 تحطین ٍ... ٍ ؾطهبیِ گصاض لبزض ثِ وبّف آى ًیؿت. هبًٌس ٍلبیغ غیطهتطلجِ، خٌگ،

ضیؿه غیطؾیؿتوبتیه آى ثركی اظ ضیؿه ول اؾت وِ ثِ تغییطپصیطی زض ثبظاض ؾطهبیِ هطتجظ اؾت ٍ  

 س.م ایي ثرف اظ ضیؿه ول ضا وبّف زّؾطهبیِ گصاض هی تَاًس ثب هسیطیت نحیح ٍ اًتربة زضؾت ؾْب

ؿتوبتیه ضا ثِ نفط ًعزیه اظ زیسگبُ تئَضی، ثب اًتربة ثیكتط ؾْبم )پطگًَِ ؾبظی( هی تَاى ضیؿه غیطؾی

-آٍضز زض ًْبیت ضیؿه ؾجس ؾْبم ًویوطز، ٍلی چَى ًوی تَاى تغییطی زض ضیؿه ؾیؿتوبتیه ثِ ٍخَز 

   ( 386، 1382) ثطیگبم: تَاًس ووتط اظ ضیؿه ؾیؿتوبتیه قَز.



ضتٌس ثِ عَض ولی ػَاهل تكىیل زٌّسُ ضیؿه ثبػث تغییط لیوت آى ؾْن زض ثبظاض هی قَز. ایي ػَاهل ػجب 

   . ...اظ ضیؿه ًطخ اضظ، ضیؿه تدبضی، ضیؿه ًطخ تَضم، ضیؿه ثْطُ ٍ
 

 :ؾتطاتػی ٍ ضیؿه ا(  2-3
 

 ثِ عَض ولی هی تَاى ضیؿه قطوت ّب ضا ثِ زٍ ثرف تفىیه وطز: ضیؿه تدبضی ٍ ضیؿه هبلی.

صیطی زض ضیؿه تدبضی ثِ هؼٌبی اهىبى تغییطات زض هیعاى ؾَززّی یه ثٌگبُ یب ثِ ثیبى زیگط تغییطپ 

ثبظزُ هَضز اًتظبض آى اؾت. ًَع نٌؼت، ػوط قطوت، ًَع تىٌَلَغی ٍ... ثب هیعاى ضیؿه تدبضی اضتجبط 

ای ثْطُ هی گیطًس ٍ ّوچٌیي ّبیی وِ ّعیٌِ ثبثت ثبالیی زاضًس ٍ یب اظ تىٌَلَغی پیكطفتِطوت، قزاضز

ضیؿه تدبضی ػوَهبً ثب  قطوت ّبی وَچه ٍ تبظُ تبؾیؽ، ثب ضیؿه تدبضی ظیبزی ثطذَضزاض ّؿتٌس.

اؾتطاتػی ضلبثتی اضتجبط زاضز ٍ قست ضلبثت زض یه نٌؼت، ضیكِ زض ؾبذتبضّبی التهبزی آى زاضز وِ 

 (25، 1382)ثطیگبم:  .فطاتط اظ ػولىطز ضلجبی هَخَز اؾت

 

 :پٌح ػبهل اؾبؾی ضلبثتی هطتجظ هی زاًس ثبهبّیت ضلبثت زض یه نٌؼت ضا  (M.Porter ) هبیىل پَضتط

 

 حهَالت خبیگعیي ) تْسیس ًبقی اظ هحهَالت خبیگعیي یب ذسهبت خبیگعیي(ه .1

 ذطیساضاى )لسضت چبًِ ظًی ذطیساضاى( .2

 فطٍقٌسگبى )لسضت چبًِ ظًی تبهیي وٌٌسگبى( .3

 تبظُ ٍاضزاى )تْسیس ضلجبی ثبلمَُ( .4

 (ضلبثت زض نٌؼت )ضلبثت زض ثٌگبُ ّبی هَخَز زض ثبظاض هَضز ًظط .5

 

هَخت قست ضلبثت زض نٌؼت ٍ ؾَزآٍضی آى تؼییي هی ًوبیس ٍ هؼتمس اؾت  ٍی ایي پٌح ػبهل ضا ثب ّن

ثطای ّط ًَع تحلیل زض هَضز ضلجب، اثتسا ثبیس فطآیٌس ّبی چْبض ثركی قبهل: اّساف آیٌسُ، اؾتطاتػی فؼلی، 

 پیف فطو ّب ٍ تَاًوٌسی ّب هَضز قٌبؾبیی ثطضؾی ٍ اضظیبثی لطاض گیطز. 

 

طی ثبظزُ هَضز اًتظبض ًبقی اظ ؾبذتبض ؾطهبیِ، ؾیبؾت ّبی تبهیي هبلی ٍ ضیؿه هبلی ثِ هؼٌبی تغییطپصی

 اّطم هبلی اؾت.

یىی اظ هٌبثغ اٍلیِ ثطای ثٌگبُ ّبی التهبزی، ٍخَّی اؾت وِ ثطای تحهیل ؾبیط هٌبثغ اظ آى اؾتفبزُ هی 

 -تحلیل ّعیٌِقَز. ـ ایي ٍخَُ وِ ؾطهبیِ ضا تكىیل هی زٌّس زاضای ّعیٌِ ّبی ذبل ذَز ّؿتٌس وِ ثب 

  ز.َال اؾبؾی ثطای ّعیٌِ ّب پبؾد زافبیسُ هی تَاى ثِ پٌح ؾئ

 



 چِ هٌبفؼی اظ ایي ّعیٌِ ػبیس ذَاّس قس ؟   .1

 چِ هٌبفغ غیطهؿتمیوی اظ ایي ّعیٌِ ػبیس ذَاّس قس ؟ .2

 آیب هٌبفغ حبنل اظ ّعیٌِ ّبی ایدبز قسُ ثیكتط اؾت؟ .3

 قس؟ اگط ّعیٌِ اًدبم ًكَز چِ ظیبى ّبیی ٍالغ ذَاّس  .4

 آیب گعیٌِ ون ّعیٌِ تطی ثطای زؾتیبثی ثِ هٌبفغ ٍخَز زاضز؟  .5

 

تطویت ؾْبهساضاى، هیعاى ؾطهبیِ ٍ اضظـ ٍیػُ ّط ؾْن اظ ػَاهل ؾبذتبضی ؾطهبیِ ٍ ّوچٌیي ًحَُ تبهیي 

هٌبثغ هبلی خْت ؾطهبیِ زض گطزـ، ؾبیط فؼبلیت ّبی ػولیبتی ٍ عطح ّبی تَؾؼِ اظ ؾیبؾت ّبی تبهیي 

م هبلی ّؿتٌس. قطوت ّب اظ زٍ عطیك ًؿجت ثِ تجییي ؾیبؾت ّبی تبهیي هبلی ذَز السام هی هبلی ٍ اّط

تبهیي هبلی اظ عطیك افعایف ؾطهبیِ یب اذص تؿْیالت هبلی اظ ثبًه ّب ٍ هَؾؿبت هبلی یب تطویجی اظ  ،ًوبیٌس

ؿجت ثسّی ثِ ول آًْب. ّط هیعاى زضخِ اّطم هبلی قطوتی ثبالتط ثبقس )ًؿجت ثسّی ثِ اضظـ ٍیػُ یب ً

زاضایی ّب( ضیؿه هبلی ثیكتط هی قَز. ثٌبثطایي یه ضاثغِ هؿتمین ٍ هؼٌبزاض ثیي اؾتطاتػی تبهیي هبلی ٍ 

 .ضیؿه ٍخَز زاضز
.  

تجییي اؾتطاتػی تبهیي هبلی هؼوَالً ثِ ًَع نٌؼت ٍ ًَع هحهَل ثؿتگی زاضز ٍ ثِ عَض ولی هٌبثغ ثطای چْبض 

یطٍی اًؿبًی، هَاز اٍلیِ ٍ زاًف فٌی. ثٌبثطایي هیعاى ّط یه اظ گطٍُ ّبی گطٍُ تمؿین هی قَز: ؾطهبیِ، ً

پیف گفتِ ًكبى اظ هیعاى هحَضیت آى زض اهط ؾطهبیِ گصاضی زض آى نٌؼت زاضز؛ اظ خولِ فؼبلیت ّبیی وِ 

ثب هحَضیت ؾطهبیِ ثطی ّوطاُ اؾت یب وبضگطهحَضی، هَاز اٍلیِ هحَضی ٍ زاًف فٌی هحَضی وِ ّط یه 

 ( 561، 1385) ضٌّوبی ضٍزپكتی:  تبهیي هبلی اظ اؾتطاتػی ّبی هلی هتفبٍتی ثطذَضزاض اؾت؟ثطای 

 

 :( VBM( اضظـ ، اضظـ آفطیٌی ٍ تفىط هجتٌی ثط اضظـ )  2-4 

ای عَالًی اهب ثب ًگبّی ًَ زض ازثیبت ػلوی هغطح اؾت. اهطٍظُ ای ػویك ٍ ثٌیبزی ٍ ثب تبضیرچِاضظـ ٍاغُ

 اؾتوطاض ٍ پبیساضی آى ثب تَخِ ثِ اضظقْبی هَضز ًظط ّوِ شیٌفؼبى، تحمك هی یبثس. هَفمیت وؿت ٍ وبض ٍ

آفطیٌی، آفطیٌی اؾت. تؼبهل اضظـ ٍ اضظـاضظـ زض فطآیٌس پصیطـ، ثمب ٍ ًْبزیٌِ ؾبظی، ًیبظهٌس اضظـ

هجتٌی ثط آٍضز وِ ثط ّوِ فطآیٌسّبی اضظـ ٍ هْوتط اظ ّوِ ثط تفىط هسیطیت ّن افعایی ضا ثِ اضهغبى هی

 اضظـ، تبثیط ذَاّس گصاقت.

  ًبقی اظ اػوبل اًؿبًی ٍ هسیطیتی اؾت وِ ذلك ثطٍت ضا ثِ ّوطاُ زاضز. ،اضظـ آفطیٌی یؼٌی ذلك اضظـ

اضظـ آفطیٌی ثطای هكتطیبى قبهل ؾبذت هحهَالت ٍ اضائِ ذسهبتی وِ هكتطیبى آى ضا هفیس تكریم 

 وٌس.زٌّس ٍ ضضبیت ٍ ًیبظ آًبى ضا ثِ زضؾتی تبهیي 



 تٌگ ٍ تؼبهل ّوِ خبًجِ ٍخَز زاضز. اضظـ آفطیٌی ٍ هَفمیت وؿت ٍ وبض اضتجبط تٌگب

، انَل هسیطیت هجتٌی ثط اضظـ ضا ثِ ّوطاُ وبضثطزّبی آى اضائِ زازًس وِ  2002اتیٌط ٍ الوط زض ؾبل 

 ( 3، 1386: ) ضٌّوبی ضٍزپكتیپبضازاین اضظـ ٍ اضظـ آفطیٌی ضا ثِ ػٌَاى اًسیكِ خسیس هؼطفی ًوَزًس. 

 

 ( ظًدیطُ اضظـ : 2-5

 زض تفىط هجتٌی ثط اضظـ، ذلك اضظـ هحمك هی قَز ثٌبثطایي قٌبذت ظًدیطُ اضظـ ضطٍضی اؾت.

ایسُ ظًدیطُ اضظـ هجتٌی ثِ ضٍیىطز فطآیٌسی ثِ ؾبظهبى اؾت وِ زض آى قطوتْبی تَلیسی ) یب ذسهبتی ( 

 ( 3، 1386) ضٌّوبی ضٍزپكتی:  قًَس.گطیؿتِ هیثوبًٌس یه فطآیٌس،  قبهل ٍضٍزی ، پطزاظـ ٍ ذطٍخی ً

ٍضٍزی، پطزاظـ ٍ ذطٍخی قبهل ههطف هٌبثؼی ًظیط پَل، ًیطٍی وبض، هَاز، تدْیعات، ؾبذتوبى، ظهیي، 

ثبقٌس. ثؿیبضی اظ قطوتْب زض ذالل تجسیل ٍضٍزیْبی فَق ثِ ذطٍخیْب، زضگیط هسیطیت ٍ اظ ایي لجیل هی

قًَس. ثٌبثطایي زلت زض اًدبم زضؾت ٍ هٌبؾت ّط یه اظ فؼبلیتْب زض ظـ هیتؼساز ظیبزی اظ فؼبلیتْبی پطزا

 )ّوبى هٌجغ( عَل ایي فطآیٌس هی تَاًس اضظـ آفطیي ثبقس.

 ثِ قىل ظیط اضائِ ًوَز: 1998زض ؾبل هبیىل پَضتط ظًدیطُ اضظـ ضا تجییي ًوَز ٍ آى ضا 
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اثتسائی ٍ پكتیجبًی تمؿین ًوَز. فؼبلیتْبی اثتسائی هؿتمیوب ثب ذلك  پَضتط فؼبلیتْب ضا ثِ زٍ زؾتِ فؼبلیتْبی

اضظـ ثطای هكتطی هطتجظ اؾت وِ ثب هحهَالت فیعیىی ؾطٍوبض زاضًس ٍ زض پٌح زؾتِ تساضوبت ٍضٍزی، 

قًَس. ّطیه اظ فؼبلیتْبی اثتسائی ػولیبت، تساضوبت ذطٍخی ، ثبظاضیبثی ٍ فطٍـ ٍ ذسهبت تمؿین ثٌسی هی

 ثبقٌس.پطزاظًس، هطتجظ هییتْبی پكتیجبًی وِ ثِ ثْجَز اثطثركی ٍ وبضایی هحهَالت ٍ ذسهبت هیثب فؼبل

ثبقس. ایي ثسیي هؼٌبؾت وِ یه قطوت ثِ هیعاًی وِ ثتَاًس ثیي ظًدیطُ اضظـ قبهل ػَاهل حبقیِ ؾَز هی

 ( 4، 1386ٌوبی ضٍزپكتی: ) ضّ فؼبلیتْبی ذَز اضتجبط ثطلطاض ًوبیس، ذَاّس تَاًؿت ثِ حبقیِ ؾَز زؾت یبثس.

ثِ ػجبضت زیگط قطوت ظهبًی هی تَاًس ثِ ػطضِ یه هحهَل یب ذسهت ثپطزاظز وِ هكتطی هبیل ثِ  

پطزاذت هجلغی ثیكتط اظ خوغ ول ّعیٌِ ّبی توبهی فؼبلیتْبی اًدبم قسُ زض ظًدیطُ اضظـ ثطای ذطیس آى 

 هحهَل ثبقس.

ئی اظ یه ظًدیطُ اضظـ ٍؾیؼتط هی ثبقس وِ ٍضٍزیْب پَضتط تكطیح ًوَز وِ ظًدیطُ اضظـ یه قطوت خع

 ؾبظز.ضا ثطای قطوت هْیب ًوَزُ ٍ ذطٍخیْبیی ضا ًیع ثطای ههطف وٌٌسُ ًْبئی آهبزُ هی

ّبی ؾَز زض زؾتطؼ ٍخَز زاضز. ایي هیعاى حبنل زض ؾیؿتن ولی اضظـ ، تٌْب یه ذلك اضظـ حبقیِ

ّبیی اؾت وِ زض حیي تَلیس ٍ تحَیل بهی ّعیٌِتفبٍت ثیي لیوت ًْبیی پطزاذتی هكتطی ٍ خوغ تو

، هكتطیبى ٍ وٌٌسگبى، تَظیغ وٌٌسگبىزّس. ًحَُ تَظیغ ایي حبقیِ ؾَز ثیي ػطضِهحهَل/ذسهت ضخ هی

 ّبی ؾیؿتن اضظـ ثِ ؾبذتبض ؾیؿتن اضظـ ثؿتگی زاضز.زیگط هَلفِ

ّط یه اظ اػضبی ؾیؿتن اظ خبیگبُ ذَز زض ثبظاض ٍ لسضت هصاوطُ ذَز ثطای زؾتیبثی ثِ زضنس ثبالتطی اظ 

تَاًٌس ثطای ثْجَز وبضایی ذَز ٍ حبقیِ ؾَز ثْطُ ذَاٌّس ثطز. ثب ایي ٍخَز، اػضبی یه ؾیؿتن اضظـ هی

 )ّوبى هٌجغ( ط ّوىبضی وٌٌس.هٌظَض زؾتیبثی ثِ حبقیِ ؾَز ولی ثبالتط ثب یىسیگّبی ذَز ثِوبّف ّعیٌِ

 ( :  1998( ؾیؿتن اضظـ ) هبیىل پَضتط  2-6

 

 

 

ثبقٌس وِ ٍضٍضزیْبی ذطیساضی ّوبًغَض وِ زض قىل فَق پیساؾت، ػطضِ وٌٌسگبى زاضای ظًدیطُ اضظقی هی

هحهَل وٌٌسگبى ًِ تٌْب ثِ اضائِ یه ًوبیس. ػطضِقسُ زض ظًدیطُ اضظـ یه قطوت ضا ایدبز ٍ ػطضِ هی
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ّب ٍ ػولىطز قطوت اظ عطیك وٌتطل ویفیت، ضػبیت تبضیرْب ٍ لیوتْبی تَاًٌس ثط ّعیٌِپطزاظًس ثلىِ هیهی

ضؾٌس. تحَیل تبثیط ثگصاضًس. ػالٍُ ثط ایي ثؿیبضی اظ هحهَالت اظ عطیك وبًبلْبی تَظیغ ثِ هكتطیبى هی

وت، فؼبلیتْبی زیگطی ضا وِ ثط هكتطی تبثیط ظًدیطُ اضظـ ایي وبًبلْب ػالٍُ ثط تبثیط ثط فؼبلیتْبی ذَز قط

گًَِ ای اضتجبط ثیي یه قطوت ٍ ػطضِ وٌٌسگبى ٍ هكتطیبى آى ثبیس ثِزٌّس. گصاضًس، ضا ًیع اًدبم هیهی

هسیطیت قَز وِ توبهی عطفْب هٌتفغ قًَس. هعیت ضلبثتی پبیساض زض قطوت ًِ تٌْب ثِ فْن فؼبلیتْبی ظًدیطُ 

ایي فؼبلیتْب ثؿتگی زاضز ثلىِ ّوچٌیي ثط تكریم ٍ هسیطیت ثط اضتجبعبت ثیي  اضظـ قطوت ٍ اضتجبط ثیي

 ( 6، 1386) ضٌّوبی ضٍزپكتی:  وٌٌسگبى ٍ هكتطیبى آى ًیع ثؿتگی زاضز.قطوت ٍ ظًدیطُ اضظـ ػطضِ

تَاًٌس ثِ تؼییي خبیگبُ ؾیؿتن اضظـ ٍ ظًدیطُ اضظـ اثعاضّبی هْوی ثطای فْن ایٌىِ قطوت چگًَِ هی

 آیٌس.قوبض هیض ثطاثط ضلجبیف ثپطزاظز، ثِذَز ز

 ( تجییي ًظطی آظهَى هَضَع : 3

ثب تَخِ ثبیٌىِ هَضَع تحمیك زض زٍ قطوت ایطاًی پیبزُ ؾبظی قسُ ٍ ثطاؾبؼ هسل اضائِ قسُ زض پبیبى 

 پطزاظین.همبلِ، اؾتطاتػی ثطای هَؾؿبت هبلی تجییي قسُ اؾت زض ازاهِ ثِ تجییي ًظطی آظهَى هَضَع هی

 ًمف اؾتطاتػی زض اضظـ آفطیٌی:(  3-1

قطوتْبی فؼبلیت تٌَػی چیعی خع اختوبع ثركْبی هدعا اظ ّن ًوی ثبقٌس، اگطچِ هسیطاى اضقس آگبّی 

زضؾتی ًؿجت ثِ هعیتْبی ضلبثتی لبثل اوتؿبة زض ؾغح وؿت ٍ وبضّبی فؼبلیت تٌَػی زض همبثل وؿت ٍ 

 وبضّبی هٌفطز، ًساضًس.

عطف ّیبت هسیطُ ٍ ثبظاضّبی ؾطهبیِ ثطای افعایف اضظـ ثِ هسیطاى اضقس زض حمیمت فكبضی وِ اظ 

قطوتْب ٍاضز هی قَز تبوٌَى ثیكتطیي تبثیط ضا ثط اؾتطاتػی قطوتْب گصاقتِ اؾت . اظ ایي هٌظط فطآیٌس 

تسٍیي اؾتطاتػی آؾیت قٌبؾی نحیح ٍ زضؾتی ضا ًؿجت ثِ قطوتْب فطاّن هی آٍضز ٍ اظ اتالف اضظقْب 

 ثؼول هی آٍضز.خلَگیطی 

ای ثطای قٌبؾبئی تحمیمبت اًدبم قسُ ًكبًگط آى اؾت وِ هسیطاى اضقس ثیكتط قطوتْب تالـ هدساًِ

 اؾتطاتػیْبی ؾبظهبًی وِ تساٍم ضقس ٍثمبء آًْب ضا تضویي وٌس ، فطٍ گصاض ًوی ًوبیٌس.

َی ذَز ضا هَضز زض ایي ضاُ ثطذی اظ آًْب ثسًجبل تَؾؼِ قبیؿتگیْبی هحَضی ذَز ّؿتٌس، ثطذی پطتف

 ثبظًگطی ٍ تدسیس ؾبذتبض لطاض هی زٌّس ٍ ثطذی تالـ ثطای ایدبز ؾبظهبى یبزگیطًسُ ضا ضاّگكب هی زاًٌس.

توبهی تالقْبی نَضت پصیطفتِ زض فطآیٌس هسیطیت اؾتطاتػیه ) تسٍیي ، اخطا ٍ اضظیبثی اؾتطاتػیْب ( ضاّی 

 ( Collis & Montgomerg  :1998  ،1)  اؾت وِ قطوتْب ثطای اضظـ آفطیٌی عی هی وٌٌس.



 وؿت ٍ وبض

 اثؼبز اؾتطاتػی زض قطوتْب:(  3-2

 ( Collis & Montgomerg  :1998  ،2)  اثؼبز اؾتطاتػی زض قطوتْب ضا هی تَاى زض لبلت هثلث ظیط ًكبى زاز.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ت هی گیطًس.ثْتطیي اؾتطاتػیْبی قطوتی زض گبم اٍل اظ ًمبط لَت هطثَط ثِ ّط یه اظ ؾِ ضلغ هثلث ًكب

زض ضلغ هٌبثغ؛ ًمغِ لَت ویفیت ثطتط اؾت ٍ حفظ ویفیت ثطتط ثط چگًَگی ترهیم ٍ اؾتفبزُ اظ هٌبثغ 

 تطخیح زاضز.

زض ضلغ وؿت ٍ وبض؛ ًمغِ لَت، وؿت خبیگبُ لَی زض ثبظاض نٌبیغ خصاة هی ثبقس ٍ ثبالذطُ زض ضلغ 

 ؾبظهبى؛ ازاضُ وبضآهس ؾبظهبى ًمغِ لَت هحؿَة هی گطزز.

ب قبیبى تَخِ اؾت وِ یه قطوت ٍلتی اظ هعیت ضلبثتی ثطذَضزاض ذَاّس ثَز ٍ اؾتطاتػیْبی آى اثطثرف اه

 هی ثبقس وِ ایي ؾِ ضلغ زض یه تغبثك ٍ ّوبٌّگی وبهل ػول ًوبیٌس.

ٍ ثبالذطُ پیًَس ٍ تغبثك هیبى ؾیؿتوْبی اضظیبثی ؾبظهبًی، ؾیؿتوْبی پبزاـ زّی ٍ وٌتطل اؾتطاتػیه 

 حهَالت وؿت ٍ وبض هطتجظ، الظم ٍ ضطٍضی اؾت.فطآیٌسّب ٍ ه

ای اظ اؾتطاتػی قطوتی توطوع هی ثِ ّط حبل زض ّط یه اظ هَاضز فَق هسیطاى اضقس ثط ػٌبنط خساگبًِ

 ًوبیٌس: 

 هعیتْبی ضلبثتی

 ّوبٌّگی وٌتطل

 ؾبظهبى

  هٌبثغ



 ایي ػٌبنط ػجبضتٌس اظ : هٌبثغ ، وؿت ٍ وبض یب ؾبظهبى 

ػٌبنط فَق اؾت. زض حبلیىِ خَّط انلی اهب ًىتِ لبثل تَخِ ٍ هؼوَال هغفَل هبًسُ، ػسم تغبثك ٍ یىدبًگطی 

هعیت قطوتی ضاّی اؾت وِ قطوت اظ عطیك پیىطثٌسی ٍ ّوبٌّگی فؼبلیتْبی هطتجظ ثب وؿت ٍ وبضّبی 

 .هتٌَع اضظـ هی آفطیٌس

 ٍ قطوتْبی هؿتمل :  هبزضقطوتْبی زض  هتفبٍت تهویوبت اؾتطاتػی(  3-3

هبزض تىیِ ثط هعیتْبی ایي قطوت هی ثبقس، زض  ًرؿتیي هؼیبض ثطای تهویوبت اؾتطاتػیه زض ؾغح قطوت

 حبلیىِ هجٌبی تهویوبت اؾتطاتػیه زض ؾغح قطوتْبی هؿتمل تىیِ ثط هعیتْبی ضلبثتی اؾت.

 

 ( Goold&Campbell :2002، 425)  گبهْبی فطآیٌس تَؾؼِ اؾتطاتػی زض ؾغح قطوت هبزض:(  3-4

 ّبی ) ًمبط هویعُ ( قطوت هبزضقٌبؾبئی ٍ زضن هكرهِ .1

 ّبی ) ًمبط هویعُ ( قطوتْبی تبثؼِ قٌبؾبئی ٍ زضن هكرهِ .2

 ّبی ضلبثتی قطوت هبزضاضظیبثی ٍ تكریم ًمبط لَت ٍ ضؼف، هكرهِ .3

 لضبٍت ٍ تكریم چگًَگی تغییطات احتوبلی ایي ػَاهل زض آیٌسُ .4

 

 ( Goold&Campbell :2002، 425)  ::  چبضچَة ) قوبی ولی ( اؾتطاتػی ؾبظهبًی

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 سقابتیعوامل 

 ششکت مادس

مشخصه های 

 ششکت مادس

های مشخصه 

 ششکتهای تابعه

سناسیوها و سونذهای 

 گزشته

تصمیمات دس موسد 

 پشتفوی

تصمیمات دس موسد مشخصه 

 های ششکت مادس

 مسیتهای

 اصلی

Fit 

Fit 



 : هكرهِ ّبی ) ًمبط هویعُ ( قطوت هبزض(  3-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فؼبلیتْبی اًَاع گبًِ ثِ قطوت هبزضووه هی وٌس تب قٌبذت ثْتطی ًؿجت ثِ ّبی پٌحقٌبذت ایي هكرهِ

تْب ضا فطاّن هی آٍضز، زض هَضز تغییطاتی وِ احتوبل پیكطفت زض ایٌگًَِ قطو وطزُ ٍ ثتَاًسپیسا  لبثل اًدبم

 .سلضبٍت ًوبی

ّوچٌیي ثِ قطوت هبزض ووه هی وٌس تب قطوتْب ٍ وؿت ٍ وبضّبئی ضا وِ هبلىیت آًْب ؾَزآٍضی ثیكتطی 

 ( Goold&Campbell :2002، 430)  : ضا ثِ ّوطاُ زاضز، قٌبؾبئی ًوبیس.

 الف ( هكرهِ ّبی ) ًمبط هویعُ ( قطوتْبی تبثؼِ : 

ضّبی هرتلف زض پطتفَی ّؿتٌس. ثِ زًجبل آى اؾتطاتػیؿتْبی ؾبظهبًی ًیبظهٌس قٌبذت ٍ زضن وؿت ٍ وب

ثبیس فطنتْبی هَخَز زض ّط وؿت ٍ وبض تؼطیف گطزًس. ؾپؽ تغبثك یب ػسم تغبثك آًْب ثب قطوت هبزض 

 تؼییي گطزز.

 زض ایي ثرف فؼبلیتْبی ظیط اًدبم هی پصیطز:

  تكریم همیبؼ ٍ تؼطیف ّط یه اظ قطوتْبی فطػی 

 تؼییي فطنتْبی قطوت هبزض 

 ػَاهل ولیسی هَفمیت  قٌبؾبئی 

 الگوی رهنی

فعالیتها، خذمات 

 اصلی و منابع

ساختاس؛ 

سیستمها؛ 

 فشآینذها

افشاد و 

 مهاستها

 یقشاسدادها

 تمشکضصدائی



 

 ة ( اضظیبثی قطوت هبزض:

 ایي اضظیبثی هوىي اؾت هب ضا ثِ ؾوت تغییطاتی زض ظهیٌِ پطتفَی ضٌّوَى وٌس. 

زض ظهیٌِ اًغجبق ثیي قطوتْبی تبثؼِ ٍ قطوت هبزض ؾِ ؾئَال انلی ثبیس هَضز ثطضؾی ٍ پبؾد زّی لطاض 

 گیطز:

 یف ضٍ ثب فطنتْبی قطوتْبی تبثؼِ تغبثك زاضز؟آیب ازضان قطوت انلی اظ فطنتْبی ذلك اضظـ پ 

 ِوٌس؟ّبی ) ًمبط هویعُ ( قطوت انلی فطنتْبی پیف ضٍ ضا تضویي هیآیب ّطیه اظ هكره 

 ِّبی ) ًمبط هویعُ ( قطوت انلی اًغجبق وبهلی ثب ػَاهل ولیسی هَفمیت آیب ّط یه اظ هكره

 زاضًس؟

الصوط ٍخَز زاقتِ ثبقس، ی ٍ تغبثك زض ؾِ هَضز فَقثِ ّط حبل زض قطوتْبی هبزضی وِ ثیكتطیي ّوبٌّگ

ثیكتط هی  اتالف اضظـپصیطز ٍ ّط چِ زضخِ تغبثك وبّف یبثس، هیل ثِ نَضت هی  ذلك اضظـثیكتطیي 

 ( Goold&Campbell :2002، 435)  : قَز.

 فضبی ضلبثتی قطوت هبزض:ج ( تدعیِ ٍ تحلیل 

یظ قطوت هبزض ٍ قطوتْبی تبثؼِ هی ثبقس. لیؿت ضلجبی هكتول ثط تكریم ٍ تؼییي ػَاهل ضلبثتی زض هح

قَز وِ زض ضٍیىطز قطوت هبزض ثِ ػٌَاى وؿت قبهل ضلجبی هؿتمین ٍ ؾبیط قطوتْبی هبزض هیقطوت هبزض 

 ( Goold&Campbell :2002، 436)  : آیٌس.ٍ وبض هطتجظ ثِ حؿبة هی

 گطزز.قطوت هبزض هحؿَة هی ایي تدعیِ ٍ تحلیل یىی اظ ػٌبنط حیبتی زض اضظیبثی هعیتْبی

 ز ( اًتربة اؾتطاتػی زض ؾغح قطوت هبزض:

هْوتطیي هؼیبض ثطای تكریم اًتربة اؾتطاتػی هٌبؾت هیعاى هعیت آفطیٌی آى اؾتطاتػی ثطای قطوت 

زضخِ هعیت آفطیٌی اضتجبعی هؿتمین ثب فطنتْبی اضظـ آفطیٌی ٍ لضبٍت زض ظهبى حبل ٍ آیٌسُ اؾت . 

 هسیطیتی زاضز.

 

 

 



 ضٍقْبی تؼییي زضخِ هعیت آفطیٌی اؾتطاتػیْب  :(  3-6

 اًساظُ فطنتْبی ذلك اضظـ : هیعاًی اؾت وِ ّط فطنت هوىي اؾت ثطای قطوت اضظـ ثیبفطیٌس. .1

آیس، ضلبثت ثیي قطوتْبی هبزض : هؼوَال ٍلتی یه فطنت ذلك اضظـ هٌبؾت هَخَز ثبقس، پسیس هی .2

زضخِ هعیت آفطیٌی هكبثِ  اهب ثب قست ضلبثت ووتط،  زض ایٌحبلت ثْتط اؾت، اؾتطاتػی زیگطی ثب

 ( Goold&Campbell :2002، 445)   اًتربة قَز.

 ( هسلؿبظی هَضَع تحمیك ٍ ثؿظ وبضثطزی آى : 4

 :هَؾؿبت هبلیهسل تسٍیي اؾتطاتػی ثب ضٍیىطز اضظـ آفطیٌی زض (  4-1

 

 

 

 

   

 

 

 

تجییي هی ًوبیس، ّوبًغَض وِ هكرم اؾت ، تسٍیي هسل فَق ثِ ذَثی انَل انلی حبون ثط همبلِ حبضط ضا 

اؾتطاتػی زاضای زٍ ٍیػگی اؾبؾی اؾت وِ  اضتجبط هؿتمیوی ثب ٍیػگیْبی هَؾؿبت هبلی زاضز، ًىتِ حبئع 

اّویت ٍ تَخِ اًغجبلی اؾت وِ ایي ٍیػگیْب ثب پبضازاین خسیس ) اضظـ آفطیٌی ( زاضًس، ثٌبثطایي هَؾؿبت 

طهبیِ گصاضی وِ زض ازاهِ ایي همبلِ هسلی ثطای تسٍیي اؾتطاتػی ثب ضٍیىطز هبلی ٍ ثبالذم قطوتْبی ؾ

اضظـ آفطیٌی زض آًْب اضائِ ذَاّس قس، ثطای ایفبی ًمف زض ایي پبضازاین ٍ ّوچٌیي پَقف زازى ثِ 

 ٍیػگیْبی اؾبؾی ذَز ضاّی ثدع تسٍیي اؾتطاتػی هٌبؾت ًساضًس.

 

 

 

 موسسات مالی استراتژی

  تصمیمات مالی

 مخاطره

 فرصتهای خلق ارزش

 مدیریت ریسک

 شناخت تغییرات مثبت محیط

 کنترل تغییرات تهدید آفرین محیط

 ارزش آفرینی



 گصاضی اظ زیسگبُ اضظـ آفطیٌی : گؿتطُ فؼبلیتْب زض قطوتْبی ؾطهبیِ(  4-2

 قطوتْبی ؾطهبیِ گصاضی اظ زٍ خْت پتبًؿیلْبی الظم ثطای اضظـ آفطیٌی ضا زضاذتیبض زاضًس:

  : ذلك اضظـ هضبػف 

قطوتْبی ؾطهبیِ گصاضی ثب گؿتطـ حَظُ فؼبلیتْب اظ عطیك ؾطهبیِ گصاضی زض وؿت ٍ وبضّبی 

آٍضًس، ثَیػُ ٍلتی اظ اؾتطاتػیْبی هٌبؾت یخسیس ٍ خصاة ظهیٌِ ذلك اضظـ هضبػف ضا فطاّن ه

 ضقس ٍ تَؾؼِ اؾتفبزُ ًوبیٌس.

 : هطوعیت ذلك اضظـ 

ایي قطوتْب ثب ایدبز ؾتبزی ترههی ٍ لَی ، توطوع تدطثیبت ٍ ثِ اقتطان گصاقتي اعالػبت ٍ 

زاًف اًسٍذتِ قسُ، ػوال ثِ هطوعی ثطای ذلك اضظـ تجسیل هی قًَس ٍ ثؿیبضی اظ ّعیٌِ ّبی 

 وبٌّس.اظ فؼبلیتْبی هَاظی یب وؿت تدطثِ اظ عطیك آظهَى ٍ ذغب ٍ ... ضا هی ًبقی

  

 ثطای قطوت ؾطهبیِ گصاضی :  هاؾتطاتػی اؾتمطاض فطآیٌس هسیطیتگبهْبی انلی زض (  4-3

اؾتطاتػی ثب ضٍیىطز اضظـ آفطیٌی زض اؾتمطاض ًظبم خبهغ هسیطیت اؾتطاتػیه ٍ تسٍیي ٍ اخطای ثوٌظَض 

ّبی تحمیمبتی هی تَاى گبهْبی اؾبؾی ظیط ضا گصاضی ثط اؾبؼ هغبلؼبت تدطثی ٍ پطٍغُبیِقطوتْبی ؾطه

 ثِ اخطا گصاقت :

 قٌبذت ٍ تحلیل ٍیػگیْبی قطوت هبزض  .1

 گطٍُقطوتْبی ٍیػگیْبی قٌبذت ٍ تحلیل  .2

 تحلیل شیٌفؼبى .3

 تحلیل هحیظ ) ثبظاض ( .4

 قٌبؾبئی فطنتْبی ذلك اضظـ  .5

 تسٍیي چكن اًساظ ٍ هبهَضیت .6

 بؾبئی هحَضّبی اؾتطاتػیهقٌ .7

 تسٍیي ؾجس وؿت ٍ وبض .8

 ؾطهبیِ گصاضی  ضٌّگبقت تؼییي  .9

 عطاحی فطآیٌس والى ّلسیٌگ .10

 عطاحی ؾبذتبض ؾبظهبًی ّلسیٌگ .11

 عطاحی ًظبم وٌتطل هسیطیتی  .12

 عطاحی ثطًبهِ ػولیبتی ؾبظی اؾتطاتػیْبی ّلسیٌگ .13



-اخعاء هرتلفی هَضز ثطضؾی لطاض هی،  4تب  1زض ٌّگبم اخطای ایي ًظبم زض ثركْبی قٌبذت ٍ تحلیل، یؼٌی 

 گیطًس وِ زض قىل ظیط ثغَض هجؿَط ثِ آى اقبضُ قسُ اؾت.

ّوچٌیي چگًَگی اضتجبط اخعاء هسل ٍ اٍلَیت ثٌسی ٍ تمسم ٍ تبذط ایي اخعاء ثِ قطح ظیط لبثل زؾتیبثی 

 اؾت.

تْبی ذلك اضظـ ًكبت ّوبًغَض وِ زض ایي هسل ثرَثی ًوبیف زازُ قسُ اؾت هفبّین اؾتطاتػیه اظ فطن

هی گیطًس ٍ زض حمیمت پبضازاین اضظـ آفطیٌی اؾت وِ ضاّگكبی قٌبؾبئی ، اخطا ٍ اضظیبثی اؾتطاتػیْب زض 

 ًظبم خبهغ هسیطیت اؾتطاتػیه هی ثبقس.

تطی هی ثبقٌس گبًِ فَق لبثل تفىیه زض لبلت فؼبلیتْبی اخطائی خعئی 13ثسیْی اؾت ّط یه اظ گبهْبی 

ٍ زض ایي هؿیط اظ اثعاضّب، تىٌیىْب ٍ ضٍقْبی  ٍخیْبی هطتجظ ضا ثسًجبل ذَاّس زاقت وِ زض ًتیدِ ذط

 هتفبٍتی وِ اظ پكتَاًِ تئَضیه ٍ اخطائی الظم ثطذَضزاًس ، اؾتفبزُ ذَاّس قس.

 



 





 ًتیدِ گیطی :(  17

ب هَلؼیت فطآیٌس ثطًبهِ ضیعی اؾتطاتػیه، اثعاضی اؾت وِ اظ عطیك آى ؾبظهبًْب چگًَگی وٌبضآهسى ث

 گیطًس.وٌٌس ٍ ضّیبفت تهویوبت ٍ ًَع ػولىطز زض آیٌسُ ضا ًیع زض اذتیبض هیهَخَز ضا هكرم هی

وٌٌس. ایي فطآیٌس ؾبظهبًْب ثط اؾبؼ ایي فطآیٌس هٌبثغ ذَز ضا ثطای ضفغ ًیبظّبی ذَز زض هیبى هست ثؿیح هی

ی اؾت. زض هَضز عجیؼت تىَیي ثِ ػٌَاى یه فطآیٌس همجَل زض ثیي ّوگبى، ثطای ثمبی ؾبظهبى ضطٍض

اؾتطاتػی زیسگبّْبی ًظطی ثِ زٍ گطٍُ تمؿین هی قًَس: ضّیبفتْبی ػمالیی ٍ ضّیبفتْبی ًَظَْض؛ اهب ثِ ّط 

 حبل ّط زٍ ضّیبفت ثِ زًجبل پبؾد ثِ تغییطات هحیغی ٍ وٌتطل تْسیسات ّؿتٌس.

ِ تغییطات هحیغی ٍاثؿتگی ثیكتطی اّویت ایي هَضَع ٍلتی ثیكتط ذَزًوبئی هی وٌس وِ ؾبظهبًْب ًؿجت ث

ثِ هفَْم زیگط ّطچِ ؾبظهبًْب اظ ًَع ؾیؿتوْبی ثبظ ثبقٌس، تبثیط پصیطی ثیكتطی ًؿجت ثِ زاقتِ ثبقٌس، 

هحیظ زاضًس ٍ وَچىتطیي تغییطات زض هحیظ پطتالعن، پطضلبثت ٍ پیچیسُ اهطٍظیي هی تَاًس هَخجبت خْف 

 یب ًبثَزی آًْب ضا فطاّن ًوبیس. 

گصاضی زض ظهطُ آى زؾتِ اظ ؾیؿتوْبی وبهال ثبظ ثِ حؿبة هبلی ٍ اظ آى خولِ قطوتْبی ؾطهبیِ هَؾؿبت

آیٌس وِ زائوب زض حبل تؼبهل ثب هحیظ ّؿتٌس. ّط ًَع تغییط زض ّوِ اًَاع هحیغْبی پیطاهًَی ثط اضظـ هی

  آًْب تبثیطگصاض اؾت، اهب ایي ؾبظهبًْب ًبچبض اظ اضظـ آفطیٌی ّؿتٌس.

گیطز، زض حمیمت قٌبؾبئی ٍ هسیطیت این اضظـ آفطیٌی وِ ضضبیت ّوِ شیٌفؼبى هس ًظط لطاض هیزض پبضاز

 تغییطات هحیغی ًیع ًىتِ انلی هحؿَة هی قَز. 

ثٌبثطایي ّوبًغَض وِ زض ایي همبلِ اقبضُ قس، هَؾؿبت هبلی گطیعی اظ تَخِ ثِ تغییطات هحیغی ًساضًس ٍ 

-هٌس قًَس، یىی اثعاضّبی ّوِل تغجیك ثب ضٍیىطز اضظـ آفطیٌی ثْطُثبیس ثرَثی اظ اثعاضّبی هسیطیتی لبث

گیط ثطًبهِ ضیعی اؾتطاتػیه هی ثبقس وِ زض ایٌدب زض هسلی تلفیمی گبهْبی اخطائی اؾتفبزُ اظ آى ثطای ذلك 

  اضظـ زض ایٌگًَِ قطوتْب تجییي قسُ اؾت.
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