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 شزکت در انسانی نیزوی ریشی بزنامه بز استزاتضیک تفکز اثز بزرسی

 غذیز گذاری سزمایه
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 چکیذه

ٍ کست هضیت  تشیي اثضاسّبي هذیشاى جْت ًیل ثِ اّذافدس دًیبي سقبثتی ٍ پشچبلص اهشٍصُ، تفکش استشاتژیک یکی اص حیبتی

سا دس رّي ایجبد کشدُ ٍ صهیٌِ سا  اي یکپبسچِتفکش استشاتژیک ثب سٌتض عَاهل هحیطی ٍ دسًٍی تصَیش ضَد. سقبثتی هحسَة هی

 ّبي سٍشاستشاتژیک ًیشٍي اًسبًی ثب  سیضي ثشًبهٍِ  سبصد هیسبصهبى فشاّن  ًیبصّبيخالقبًِ ٍ ثذیع ثِ  بيّ پبسخثشاي خلق 

استشاتژي  سبصي پیبدُالصم ثشاي  ّبي گبمتجذیل کشدُ ٍ  هذت کَتبٍُ اّذاف سبلیبًِ ٍ  ّب ثشًبهِاتژیک سا ثِ تحلیلی اّذاف استش

ًیشٍي اًسبًی دس ضشکت  سیضي ثشًبهِحبضش تعییي اثش تفکش استشاتژیک ثش فشایٌذ  . ّذف اص پژٍّصکٌذ هیخلق سا فشهَلِ 

-پیوبیطی هحسَة هی -ّب تَصیفیگشدآٍسي دادُ اصلحبظف، کبسثشدي ٍ ّذ اصًظشثبضذ. تحقیق حبضش هی غذیش گزاسي سشهبیِ

اي ٍ هیذاًی استفبدُ ضذ. ثشاي سٌجص ّب ًیض پشسطٌبهِ ثَدُ کِ ثشاي تذٍیي آى اص هطبلعبت کتبثخبًِضَد. اثضاس گشدآٍسي دادُ

ّب س صهبى ٍ پیطشٍي ثب فشضیِطلجی َّضوٌذاًِ، تفکش دتفکش استشاتژیک اص اثعبد ًگشش سیستوی، توشکض ثش ّذف، فشصت

 ثبالتش گزاسي غذیش ثب هذسک کبسضٌبسی ٍضشکت سشهبیِ ٍ کبسضٌبسبى هذیشاى ًفش اص 707استفبدُ ضذ. جبهعِ آهبسي تحقیق، 

ّبي ّوجستگی آصهَى کبسگیشي ثًِفش کبّص یبفت. ًتبیج حبصل اص  39هٌذي اص فشهَل حجن ًوًَِ ثِ ثب ثْشُثبضذ کِ هی

سیضي استشاتژیک هٌبثع اًسبًی ثَدُ کِ دس یَى ثیبًگش تبثیش هثجت ٍ هعٌبداس تفکش استشاتژیک ٍ اثعبد آى ثش ثشًبهِپیشسَى ٍ سگشس

 ثِ عٌَاى هْوتشیي ثعذ اًتخبة ضذ.« تفکش دس صهبى»هیبى اثعبد تفکش استشاتژیک، 

 

طلجی سیستوی، توشکض ثش ّذف، فشصتسیضي استشاتژیک هٌبثع اًسبًی، ًگشش تفکش استشاتژیک، ثشًبهِ: های کلیذی واصه

 ّبَّضوٌذاًِ، تفکش دس صهبى، پیطشٍي ثب فشضیِ
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