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 چکیدٌ

ٍجْت  خط ٍ سیر آیٌذُ خَد را تعییي ًوَدُ دراثتذاي تبسیس ٍفعبلیت، ٍیژگیْبي خبظ خَدّر سبزهبى ثب تَجِ ثِ هطی  خط

ٍ  کٌذ دّی هی ّبي سبزهبى را جْت گیري هطی هجوَعِ اصَل ٍ قَاعذي است کِ تصوین خط .کلی حرکت را رٍضي هیسبزد

استراتژي طرح یک ثبزي است. ایي طرح ثراي رسیذى ثِ اّذاف  .گیري عولیبتی عول کٌٌذ راّکبري ثراي تصوینثصَرت 

آٍرد.  رسذ ٍ هَقعیت در ثبزار ثِ دست هی ضَد، ثِ هسیت رقبثتی هی سبزهبًی اًتخبة ضذُ است، ثبعث اعتوبد هطتري هی

اي  سذ؛ ثرًبهِضَد سبزهبى ثِ هَقعیت هطلَة یب هقصذش ثر فکر است کِ ثبعث هی استراتژي ترکیجی از قصذ ٍ اقذاهبت خَش

ّذف پژٍّص ثِ ارزیبثی خط هطی ٍ استراتژ ي ٍ . اثرثخطی: ٍاحذ ٍ یکپبرچِ ثراي دستیبثی ثِ اّذاف اسبسی سبزهبًی هبًٌذ

هطی ٍ استراتژي در ایي پژٍّص ایي ثَدُ کِ ضرکت چگًَِ  تبثیر آى ثر عولکرد سبزهبى پرداختِ است. هقصَداز هعیبر خط

از طریق یک استراتژي ضفبف ثب در ًظر گرفتي هٌبفع ریٌفعبى سبزهبى هحقق هیسبزد ثب تَجِ ثِ  اًذاز خَد ران هأهَریت ٍ چط

است ثِ ثررسی ارتجبط استراتژي ّب ٍ خط هطی ّبي سبزهبى هی  ایٌکِ استراتژ ّبي سبزهبى ًطبى دٌّذُ اّذاف سبزهبى

َي سبزهبى ثراي هجوَعِ قَاعذ ٍضع ضذُ از س یهط خطاز آًجبي خط هطی یک هفَْم ًسدیکی ثب استراتژیک دارد ٍ . پردازین

هب ثرآًین تب ضجبّت ٍ توبیس ایي دٍ هتغییر را  است ٍ در ٍاقع خط هطی تبثعی از استراتژي هی ثبضذ. گیري هٌطقی تصوین

 ضٌبسبیی کردُ ٍ در آخر سر ثب ارائِ هفبّین ٍ هطبلت هرتجط ثِ یک جوع ثٌذي جبهع رسیذین.
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