
 

 

 مفهوم تفکر استراتژیک

 ثطضؾی ازثیبت اؾتطاتػی ثیبًگط پٌح فبظ هرتلف زض تکبهل ایي پبضازاین اظ خٌگ خْبًی زٍم ثهِ ثؼهس اؾهگال ،هکاف نهبفويف ٍ ٍا ه       

ؾیط تکبهل فطایٌس هسیطیگ اؾتطاتػی  ضا زض چْبض فبظ تكطیح نطزُ اًس نِ فبظ ؾَم آى عطح ضیعی اؾتطاتػی  ٍ فهبظ چْهبضم   ( ۰۸۷۱)

ثهِ قهکل اًؼغهبذ پهصیطتطی اظ ت کهط       ۰۸۷۱آى هسیطیگ اؾتطاتػی  ثَزُ اؾگال حبلف ثب تکبهل پبضازاین اظ هسیطیگ اؾتطاتػی  زّهِ  

 (ال ۰۸۸۷ّطانلیَؼف  ۰۸۸۲٫ع قبثل زضا اؾگ )اؾتیؿیف ف فبظ پٌدوی ًی۰۸۸۱اؾتطاتػی  زض زِّ 

 سیر تکامل پارادایم استراتژی

 ریزی مالی طرح -۰فبظ 

ضیعی ّبی قطنگف قبهل آهبزُ  هؼطٍذ اؾگ نِ توطنع عطح ۰۸۴۱ ِضیعی هب ی زض زّ اٍ یي فبظ زض تکبهل پبضازاین اؾتطاتػی ثِ عطح

( ۶۶ف ل  ۰۸۴۳ضفگف ثَزُ اؾگال زض ازثیبت تحقیقف زضانهط )  هبُ فطاتط هی ۰۱ظ ؾبظی ثَزخِ هب ی عی ی  افق ظهبًی نِ ثِ ؾرتی ا

اؾتطاتػی هَضزًظط  ّبی نلیسی ضا زض ضاثغِ ثب ثب تَخِ ثِ ایي هَضَع اظْبض هی نٌس نِ ًقف هسیطیگ اضقس آى اؾگ نِ ایي پطؾف

 نؿت ٍ نبض هب چیؿگ؟ ٍ چِ ثبیس ثبقس؟ قطاض زّس۹ 

ظیط ثٌبی ثطذی اظ ه بّین انلی هکتت عطاحهی ضا   فػٌَاى۹ ضّجطی زض هسیطیگ زض نتبة ذَز ثب( ۵۶-۵۷ف ۵۱ف نم۰۸۴۶ؾلتعًی  )

،یطز نهِ پیكهبپیف    ضّجطیف ّسذ ،صاضی هی نٌسف اهب ثطای اًدبم نبضف قطایغی ضا زض ًظط هی ضیعی هی نٌس۹ زض ایي هقغغ ظهبًی پی

 …تَاًس آى ضا اًدبم زّس  چِ ،ؿتطُ ای هیاًس نِ ؾبظهبى چِ نبضی هی تَاًس اًدبم زّس ٍ زض  تؼییي نطزُ

 ریزی مبتنی بر پیش بینی طرح -۱فبظ 

ّهبی چٌسؾهب ِ ٍ    تهط تحلیهل هحیغهیف پهیف ثیٌهی      ّب اظ ی  افق ظهبًی ،ؿهتطزُ  هٌدط ثِ آى قس نِ ؾبظهبى ۰۸۵۱ایي فبظ زض زُ 

 ف ٍ آًؿهَذ (۰۸۵۴) ف اًهسضٍظ (۰۸۵۱چٌهس ط) زض ایهي زٍضُ  ( ۰۸۷۱ترهیم هٌبثغ ثِ نَضت ایؿتب اؾت بزُ نٌٌسال )،کا ٍ ّوکبضاى ف

ًرؿهتیي ًَیؿهٌس،بًی   ( ۰۸۵۴) ٍ آًؿهَذ  (۰۸۵۴) ؾْن ػلوی ثؿعایی زض تکبهل ازثیبت اؾتطاتػی زاقتٌسال ثهَیػُ اًهسضٍظ  ( ۰۸۵۴)

 ثَزًس نِ ثِ نطاحگ ثِ خَّطُ ٍ فطایٌس اؾتطاتػی اقبضُ زاقتٌسال 

ا گهَیی اظ  …نٌهس۹   ،ًَهِ تَنهیف ههی    بُ چٌس ط ٍ زضانطف اؾتطاتػی ضا ایيثب تل یق ه بّین اؾتطاتػی اظ زیس،( ۱۷ف ل ۰۸۵۴اًسضٍظ)

ای ثیبى قسُ اؾگ نِ ثیبًگط آى ثبقس نِ قطنگ زض چِ نؿهت   ّبی نکىف نِ ثِ ،ًَِ ّبی ػیٌیف هٌظَضّب یب ّسذ ػوسُ تطیي ّسذ

ثهبض ه ْهَم تحلیهل قهَتف ضهؼفف       ّوچٌیي اٍ ثطای ًرؿهتیي  …ٍ نبضی اؾگ یب ثبیس ثبقسف ًَع نؿت ٍنبض چیؿگ ٍ چِ ثبیس ثبقس

ّهبی   ّهب ٍ ضهؼف   )قهَت  ضا ثطای تکـ زض خْگ خ گ ٍ خَض نطزى آًچِ قطنگ قبزض اؾگف اًدهبم زّهس   SWOTفطنگف تْسیس۹ 

 ّب ٍ تْسیسات ذبضخی( هغطح نطزال زاذلی( ثب آًچِ قطنگ هوکي اؾگ اًدبم زّس )فطنگ

 ریزی بر پای محیط بیرون طرح -۲فبظ 

ضیعی ثط پبی هحیظ ثیطٍى ثهَزال   ػٌَاى عطح ثبظاض ٍ ضقبثگ قبّس خٌجف خسیس اؾتطاتػی ٍ ٍضٍز ثِ فبظ ؾَم ثب زض پبؾد ثِ ۰۸۶۱زِّ 

ضیعی ثِ ایي قیَُ قبهل ی  تحلیل خهبهغ ٍضهؼیگ ٍ ثطضؾهی     ضیعی اؾتطاتػی  زض اٍج قْطت قطاض زاقگال عطح زض ایي هقغغ عطح



 

 

ّهبی تدهَیعی ثهطای     تکٌی ( ۰۸۷۱ِ نَضت پَیب ثَزال )،کا ٍ ّوکبضاى ضقبثگف اضظیبثی اؾتطاتػی ّبی هرتلفف ٍ ترهیم هٌبثغ ث

ٍ ( ۰۸۸۷ضیعی ثهِ اٍج ذهَز ضؾهیسُ ثهَزال )هیٌتعثهطسف آ ؿهتطاًسف ٍ  و هل         اؾتطاتػی عی ایي زٍضُ ثَیػُ ثب غب ت قسى هکتت عطح

بٍضاى نٌبیغ ثَزًسف هغطح قسال ّبی ؾبزُ قس هتؼسزی ثطای تحلیل اؾتطاتػی  تَؾظ افطاز هرتلف نِ ثِ عَض ػوسُ اظ هك چبضچَة

ّب قبهل هَاضزی اظ خول۹ِ هٌحٌی تدطثِف هبتطیؽ پَضت َ یَی ،طٍُ هكهبٍضاى ثَؾهتَىف ٍ پهطٍغُ تدطثهی تهسویط ؾهَز        ایي چبضچَة

تهطیي چهبضچَة تَنهیِ قهسُ ثهطای       ( ثَزال هبتطیؽ پَضت َ یَی ،هطٍُ هكهبٍضاى ثَؾهتَىف هتهساٍل    PIMSّبی ثبظاضیبثی) اؾتطاتػی

ّهب حبنهل    ّبف ،بٍّبی قیطزُ ٍ ؾهگ  ثَعِ اؾگال اظ ایي ضٍـف هبتطیؿی ثب چْبض ذبًِ قبهل ؾتبضُ ّبف ػکهگ پطؾفتهویوبت هط

نبؾتی انلی ایي هبتطیؽ آى اؾگ نِ اقبضُ ای ثِ اؾتطاتػی ٍاحس نؿت ٍ نبض ًساضزال ػکٍُ ثط آىف ایهي ههبتطیؽ   (ال۰)قکل  هی قَز

اؾتطاتػی تَنیِ قسُ زض ؾغح قطنگف ثِ نبض هی ،یطز ٍ ثط ّعیٌِ ٍ ضقس هَوط ثط ًتبیح ػَاهل ثؿیبض هؼسٍزی ضا ثطای اػتجبضزّی ثِ 

 (ال۰۸۷۲ –)ّههههبنؽ ٍ هههههبغٍ یف   ٍاحههههسّبی اؾههههتطاتػی  نؿههههت ٍ نههههبض زض هحههههیظ ثههههبظاض هتوطنههههع اؾههههگ       

ایي هبتطیؽ ثهط   ٌّسضؾَى زض زفبع اظ ذَز اظْبض زاقتِ نِ ایي هبتطیؽ ّط،ع ثطای تدَیع اؾتطاتػی عطاحی ًكسُ اؾگف ثلکِ توطنع

ّبی ی  قطنگ ثیٌسیكٌس  ّبی هرتلف ثیي ثرف ایي ثَزُ اؾگ نِ ثِ هسیطاى اخبظُ زّس ثِ قیَُ ّب ٍ ثب تدبضة هت بٍت ثِ تؼبهل

 (ال۰۸۸۱)نکتطثبا ٍ نطیٌطف ٍ زض ثبض آى ، تگَ نٌٌس

 

اى نٌؼتی ثهَزف اثهساع قهسال نکتطثهبا ٍ     تَؾظ اؾتبز زاًكگبُ ّبضٍاضزف پطٍفؿَض ؾیس قَئ لط نِ ی  اقتهبز ز PIMSپطٍغُ تدطثی 

اًس۹ قَئ لط اػتقبز زاضز نِ ا،هط فقهظ ثبًه  اعکػهبت ،ؿهتطزُ ای       زض هَضز ایي ثبً  اعکػبتی اظْبض نطزُ (۰۳۴ف ل ۰۸۸۱نطیٌط )

ثبقیس ٍ حهَل ًتهبیح  ّبی الظم ضا ثرَثی فكبض زازُ  ٍؾیلِ اّطم  تَاًیس ضفتبض ثبظاض ضا ثرَثی ا گَؾبظی نٌیس تب ثسیي زاقتِ ثبقیسف هی

ّبی ٍیػُ ذهَز ضا زاضز ٍ ثهِ عهَض نلهی ضٍقهی       نبؾتی PIMSنٌس نِ ضٍیکطز  اظْبض هی( ۰۸۷۱ؾَزآٍض اهطی هؼقَل ثبقسال پَضتط)

ّبی هتؼسزی ضا زض ضاثغِ ثب هٌبؾت ثَزى یب ًجَزى هؼیبضّهبی ثهِ نهبض ،طفتهِ قهسُف ثهسٍى پبؾهد         ثؿیبض اؾتقطایی اؾگ نِ پطؾف

اًهسف ثهبقی    زض نٌبیغ ثَیػُ نٌبیؼی نِ زض ثبًه  اعکػهبتی ًیبههسُ    PIMSبی ثیكتطی زض ذکل نبضثطزّبی ّ ،صاقتِ اؾگال پطؾف

اظ هكککت احتوبل ٍقَع ػسم وجبت زض تهویوبت هجتٌی ثهط زازُ ّهبی تهبضیری زٍضی خؿهتِ      PIMSهبًسُ اؾگال اًتقبز آذط آًکِ 

 ف ذَز ّوبى ثبً  اعکػبت اؾگ ًِ نبضثطزّبی تدَیعیال PIMS ٍُاقؼی پطٍغ ُاظْبض نطزُ اؾگ نِ فبیس( ۰۸۷۱اؾگال تیلَض)

اًس نِ اًطغی ٍ ٍقگ نبضنٌبى ؾهتبزی   ضیعی ایي زٍضُف تجسیل ثِ فطایٌسی قسُ قَز نِ ا گَّبی عطح زض ازثیبت اؾتطاتػی هكبّسُ هی

ض قهطنگ ًیٌدبهیهسُ اؾهگال    ٍ ثِ ضاثغِ هثجتهی ثهب ػولکهطز ههَضز اًتظهب     ( ۰۸۸۳هیٌتعثطسف ۰۸۸۳٫اًسف )ٍیلؿَىف ضا نطذ ذَز نطزُ

ن بیگ ًساقتي ضٍیکطزّبی تدهَیعی زض تهسٍیي ٍ پیهبزُ ؾهبظی     ( ۰۸۷۰اؾکبتف هیچلف ٍ ثطًجبٍمف  ۰۸۷۳٫)قطیسضف تیلَضف ٍ زا تَىف 

ّهبی اقتههبزی ػوهسُ هبًٌهس قهَا اٍل ٍ زٍم       اؾتطاتػی ٌّگبم هَاخِْ ثب ی  هحیظ ثی وجبت نؿت ٍ نبضف )ثِ ػٌَاى هثبل۹ قَا

 اؾگال زض ًتیدِ ایي زٍضُ قبّس قطٍع ضًٍس اًقجبضی ثرف (۰۸۵۴ٍ آًؿَذ )( ۰۸۵۴ّبی ضٍیکطزّبی اًسضٍظ ) نبؾتی اٍپ ( ًكبًگط

 (۰۸۸۲ّب ٍ نبّف قسضت ؾبظهبًی آًْبؾگال )اؾتیؿیف  ضیعی اؾتطاتػی  زض قطنگ ّبی عطح



 

 

ثدب ،طفتِ اؾگال اٍل ایٌکِ تهسٍیي   ِِ ًتیداظ هكبّسات ذَز زض ضاثغِ ثب تکبهل پبضازاین اؾتطاتػی زض ایي زِّ ؾ( ۰۸۸۱هیٌتعثطس )

اؾتطاتػی ضا زض ٍاقغ هی تَاى ثِ ػٌَاى تؼبهلی ثیي هحیظ پَیبی نؿت ٍ نبض ٍ ًیطٍی فعایٌس ًبقی اظ ثَضٍنطاؾی زاًؿگال زٍم ایٌکهِ  

ط هتقبثهل  ػوط ههی قهَز ٍ زضًْبیهگ ایٌکهِ تحقیهق ثهط ضٍی تهبوی        ِقکل ،یطی اؾتطاتػی زض عَل ظهبى هٌتح ثِ زًجبل نطزى چطذ

 اؾتطاتػی هَضزًظط ٍ هحقق قسُف هی تَاًس هب ضا ثِ هطنع ی  فطایٌس ؾبظهبًی تَام ثب نوی پیچیس،ی ضٌّوَى قَزال

 

 مدیریت استراتژیک – ۳فبظ 



 

 

یبز هی قَزف هَاخِ قسًس نِ ػجبضت ثَز اظ تل یق  مدیریت استراتژیکّب ثب فبظ خسیسی نِ اظ آى ثِ ػٌَاى  قطنگ ۰۸۷۱زض زِّ 

 ال ایهههههي فههههبظ قههههبهل ههههههَاضز ظیههههط ثهههههَز۹   مزیتتتتتت ر تتتتابتی قههههطنگ ثهههههطای زؾههههتیبثی ثههههِ     هٌههههبثغ 

ّبی هكهتطیبى   ،یطی اؾتطاتػی  زض ضاثغِ ثب هٌبثغ ٍ ،طٍُ ضیعی نِ هطظّبی ؾبظهبًی ضا زض هی ًَضزز ٍ تهوین ی  چبضچَة عطح( ۰

 ضا تؿْیل هی نٌسال  

 ضیعی نِ ت کط نبضآفطیٌبًِ ضا تطغیت هی نٌسال ی  فطایٌس عطح( ۱

(ال ۰۴۷ل –۰۸۷۱،کا ٍ ّوکهبضاى ) ِ اؾتطاتػی قطنگ ضا تقَیگ هی نٌسّبی قطنگ نِ تؼْس هسیطیگ ث ی  ؾیؿتن اظ اضظـ( ۲

 ال(۰۸۸۲)اؾتیؿهی   ّهبی نی هی ّؿهتین    زض ایي هقغغ ظهبًی قبّس اًتقبل اظ پیف ثیٌی ّبی نوی ثِ اؾت بزُ ،ؿتطزُ تط اظ تحلیل

 (ال۰۸۸۳ّبی قطنگ هتوطنع قس )ٍیلؿَى  آیٌسُف تحلیل هكتطیبىف ثبظاضّبف ٍ قبثلیگ ّب ثط ایدبز هبهَضیگ ٍ چكن اًساظی ثطای تکـ

تَنیِ نطزف اظخولِ تحلیل پٌح ًیطٍف ظًدیطُ اضظـف ههسل ا وبؾهی هعیهگ    ( ۰۸۸۱ف ۰۸۷۴ف ۰۸۷۱) ّبی تحلیلی نِ پَضتط چبضچَة

اؾتطاتػی  تجسیل قسًس نِ تَؾهظ زاًكهگبّیبى ٍ    ضقبثتیف ٍ اؾتطاتػی ثِ ػٌَاى ؾیؿتن اخطاییف ثِ اثعاضّبی اضظقوٌسی زض هسیطیگ

( ۰۸۸۱) نٌؼتگطاى هَضز ؾتبیف قطاض ،طفگال تکـ پَضتط زض ایي ظهیٌِف ثِ ز یل ثبضی  ثیٌی هسیطیگ اؾتطاتػی ف تَؾظ هیٌتعثطس

ؾؿِ زض ثبظاض یب نهٌؼگ  ضٍی هَقؼیگ اؾتطاتػی  هَ  هَضز اًتقبز ٍاقغ قسال نبض پَضتط ثِ ذبعط توطنع اٍ ثط( ۰۸۸۰ٍ ثبضتلگ ٍ قَقبل )

 یبثی  قت ،طفگال عثطس هکتت هَقؼیگهطثَعِ ٍ ثِ ز یل غب ت ثَزى آى زض ایي زِّف تَؾظ هیٌت

( ۰۸۸۲ف ٍ پیتطاذ )(۰۸۸۰ف ثبضًی)(۰۸۷۳ّبی اقتهبزی اًدبم قسف ثِ ًَیؿٌس،بًی هبًٌس۹ ٍضًطفلگ) نبض اضظقوٌس زیگطی نِ زض ظهیٌِ

 ،طززال ًظطیِ هجتٌی ثط هٌبثغف ثهِ ضهؼف   زض اضتجبط ثب ًظطیِ هجتٌی ثط هٌبثغ قطنگ ثطهی( ۰۸۴۸ٍ زیگطاى ثط هجٌبی نبض اٍ یِ پٌطٍظ )

زّهسف   اقبضُ زاضزال ًقغِ قَت آى ایي اؾگ نهِ قهطح ههی   ( ۰۸۵۴ّبیی زض ایي پبضازاین زض زضا فطایٌسّبی زاذلی زض نبض اٍل اًسضٍظ)

ّبی نلیسی ضا خبهِ ػوهل پَقهبًس ٍ    تَاى قبیؿتگی ٍ چگًَِ هی ّب ًؿجگ ثِ ضقجبیكبى ؾَزآٍضتط ػول هی نٌٌس چطا ثطذی ؾبظهبى

اًسف نو  هَوطی نطزال ًظطیِ هجتٌی ثط هٌبثغ ثِ ذبعط فقساى ی  ات هب    ّبی تٌَع نِ ػقکًی ّوچٌیي زض تکَیي آى زؾتِ اؾتطاتػی

قطنگ هَضز اًتقبز ٍاقغ قسال ػکٍُ ثط ایهيف  ّبی  ّبی نلیسی ثطای اضظیبثی قبثلیگ ًظط ًوبیبى زض ضاثغِ ثب ه بّینف ػجبضات ٍ چبضچَة

 (ال۰۸۸۷)زٍیگ ٍ هبیطف  ثطای ضّجطی ایي ، توبى ٍخَز ًساقگ -هبًٌس ًقف پَضتط زض هعیگ ضقبثتی -ًَیؿٌسُ پیكطٍیی زض ایي قبذِ

 تفکر استراتژیک -۴فبظ 

 ظهیٌِ ضا ّهسایگ نهطز تهب ثهط  هعٍم     ف ثؿیبضی اظ هترههبى ایي مدیریت استراتژیکاوط ثرف ًجَزى فطایٌس  ۰۸۷۱زض اٍاؾظ زِّ 

تکبهل ثیكتطی پیسا نطز تب ثهِ   تفکر استراتژیک پبضازاین اؾتطاتػی ثب ظَْض ۰۸۸۱تبنیس زاقتِ ثبقٌسال زض زِّ  تفکر استراتژیک

ِ    ضیعی اؾتطاتػی  ٍ هسیطیگ اؾتطاتػی  نو  ٍ آًْب ضا تؿْیل نٌسال تکبههل پهبضازاین اؾهتطاتػی اظ عهطح     عطح  ضیهعی اؾهتطاتػی  ثه

هسیطیگ اؾتطاتػی  ٍ ؾ ؽ ثِ ت کط اؾتطاتػی ف ثبظتبثی اظ تغییطات اقتهبزیف فٌبٍضیف ٍ اختوبػی اؾهگ نهِ اظ آغهبظ آى زض اٍاؾهظ     

ّب ضا ثهب ًیبظّهبی    ثب ؾغَح ثبالتطی اظ ثی وجبتی زض هحیظف اٍج ،طفگ ٍ فطایٌس اؾتطاتػی زض ؾبظهبى ۰۸۷۳ثَز ٍ ثَیػُ اظ  ۰۸۴۱زِّ 

 ضٍ نطزال   خسیسی ضٍثِ

اؾتطاتػی ضا ثهِ  ( ۰۸۸۳ف هیٌتعثطس)(۰۸۷۱ف پیتطظ ٍ ٍاتطهي)(۰۸۷۱ؾَ ًَیؿٌس،بى ازثیبت تَنی ی ٍ یک بضچِ هبًٌس اٍهبیی) زض ی 

نهِ ثهِ ازثیهبت تدهَیعی      (۰۸۵۴ٍ آًؿَذ )( ۰۸۵۴اًس ٍ زض ؾَی زیگط ًَیؿٌس،بًی هبًٌس پَضتطف اًسضٍظ) ػٌَاى ی  ٌّط هغطح نطزُ



 

 

اًسال ،طٍُ زیگطی اظ ًَیؿٌس،بى ّؿتٌس نهِ  هعٍم تهَاظى ثطقهطاض نهطزى ثهیي        ٌَاى ی  ػلن هغطح نطزُتؼلق زاضًسف اؾتطاتػی ضا ثِ ػ

 (ال۰۸۸۷ّطانلیَؼف ف ۰۸۸۷ یسنبف ف۰۸۸۵ضیوًَسف ف۰۸۸۳اًس )ٍیلؿَىف اؾت بزُ اظ قَْز ٍ تحلیل ضا زض ازثیبت اؾتطاتػی هغطح نطزُ

ضیعیف اقبضُ ثِ ی  ا تقبط ،طایی خسیس زض ایي پبضازاین  ّبی عطح تتزض ثِ ضٍظ نطزى عجقِ ثٌسی هک( ۰۸۸۷هیٌتعثطس ٍ ّوکبضاى )

عَض ِ ّبی اذیطف فطایٌس اؾتطاتػی زض نسز فبئق آهسى ثط ًیبظّبی ی  هحیظ ثی وجبت نؿت ٍنبض اؾگال ث زاضًس نِ زض پطتَ پیكطفگ

 ف یبز،یطی ؾبظهبًیف ذهظ هكهی   ّب ًیع آ،بّی ثیكتطی ًؿجگ ثِ ه یس ٍاقغ ًكسى چبضچَة هسیطیگ اؾتطاتػی هكرم زض قطنگ

ّب ثط تغییطات  ّبی ؾبظهبًیف فطٌّگ ؾبظهبًیف ازضاا ٍ اؾتساللف ظهیٌِ ّبی تهوین ،یطیف پَیبیی ،طٍّیف ثطای فبئق آهسى قطنگ

 ّبی هحیظ نؿت ٍ نبض ایدبز قسُ اؾگال ٍ پیچیس،ی

یب هسیط هٌبؾهت پٌساقهتِ قهَز ثهطای ههسیط ثهب        زض ایدبز تؼبزل هیبى اؾت بزُ اظ قَْز ٍ تحلیل هوکي اؾگ آًچِ ثطای ی  قطنگ

 ٍضؼیگ زیگط هٌبؾت ًجبقسال

 ّبیی اظ تکبهل ایي پبضازاین ضیعی ٍ زضؼ هکتت ّبی عطح

ف هًَتگهَهطی  (۰۸۸۱ف هیٌتعثهطس ) (۰۸۷۶ف ّبذ ٍ ضیدط )(۰۸۷۵ف فبّی ٍ نطیؿتٌؿي )(۰۸۶۸ًَیؿٌس،بى هتؼسزی )قٌسل ٍ َّفط 

تکـ نطزُ اًس تب ازثیبت ثهِ ًؿهجگ خهَاى اؾهتطاتػی ضا زض هکبتهت فکهطی        ۰۸۷۱ًین زٍم ٍیػُ زض ِ ث( ۰۸۸۶ف ه  نطًبى)(۰۸۷۷)

اؾگ نِ زضا ػویهق ٍ ثهبالیی اظ ا تقهبط    ( ۰۸۸۱) ای عجقِ ثٌسی نٌٌسال عجقِ ثٌسی هَضز اؾت بزُ زض ایي ثحثف اوط هیٌتعثطس ٍیػُ

ّبی ایهي حهَظُ ثهَیػُ ثهِ      تط پیكطفگ س ٍ ثِ ت ْین زقیقثب تَخِ ثِ ًیبظّبی هحیظ ثِ هب هی زّ ۰۸۸۱،طایی ایي پبضازاین زض زِّ 

 ّبی نکى هکتت قسضت ٍ هکتت ازضانی نو  هی نٌسال تط خٌجِ زضا ػویق

 اًههس اظ۹ تههطیي آًْههب ػجههبضت   ّههبی فطاٍاًههی نؿههت نههطز نههِ هْههن     ّههبی هکبتههت ، تههِ قههسُ هههی تههَاى زضؼ     اظ ٍیػ،ههی

پهصیطتط ٍ   تَاى ثِ  هعٍم اًؼغهبذ   ّب ٍاضز آهسُ اؾگ نِ اظ آى هی هبىقبّس آى ّؿتین نِ فكبضّبی هتؼسزی ثِ ؾبظ ۰۸۸۱اظ زِّ  -۰

ّهب   وجهبتی زض هحهیظ فهطاضٍی ؾهبظهبى     اًس اظ۹ ؾغح ثهبالیی اظ ثهی   قبثل تغجیق تط قسى فطایٌس اؾتطاتػی یبز نطزال ایي فكبضّب ػجبضت

ثههي ٍ  ۰۸۸۲٫اؾتیؿههیف ۰۸۸۳٫ّههبی ثْجههَز )ٍیلؿههَىف  ف هكههککت هؿههتوط زض اخههطای اؾههتطاتػی  (۰۸۸۳)پطاّههبالز ٍ ّبهههلف  

)ٍیلؿهَىف   ّهبی زضٍى ؾهبظهبًی زض تحقهق اؾهتطاتػی اوهطثرف      ف ٍ اّویگ فعایٌسُ فطٌّگ ؾبظهبًی ٍ ؾیبؾهگ (۰۸۸۵نطیؿتَزٍ َف

قهبزض ثهِ غلجهِ ثهط ایهي       ۰۸۷۱ٍ فطایٌسّبی هسیطیگ اؾهتطاتػی  زّهِ    ۰۸۶۱ضیعی ّبی اؾتطاتػی  زِّ  اوجبت ایٌکِ عطح(ال ۰۸۸۳

 ۰۸۸۱زض زّهِ  (ال ۰۸۸۷ّطانلیهَؼف   ال۰۸۸۴هٌدط ثِ تکبهل پبضازاین اؾتطاتػی قهسال )ٍال ٍ ٍالف  ( ۰۸۸۲یف فكبضّب ًیؿتٌسف )اؾتیؿ

قبّس تسنیس ثیكتط ثط اؾتطاتػی ثِ ػٌَاى ی  فطایٌس هتقبثل اختوبػی ٍ تسنیس ثیكتط ثط تهوین ،یهطی زض ؾهغح فهطزی ٍ ؾهبظهبًی     

ت هسیطُف ههسیطػبهلف ههسیطاى اضقهسف    سزض توبم ؾغَح ؾبظهبى اظ خولِ ّی ّؿتینال اؾتطاتػیف انٌَى ی  فطایٌس نلی اؾگال نبضنٌبى

ً ؼبى ثیطًٍی اظخول۹ِ هكبٍضاىف تسهیي نٌٌس،بىف اػتجبضزٌّس،بىف  ٍ شی( ۰۸۸۷ َضًحف ۰۸۸۷٫هكبٍضاى زاذلیف هسیطاى اخطایی ) یسنبف

ّبی هؿتوط ذَز ٍ تؼْس ذَز ثِ  ب ثب ًیل ثِ ٍضٍزیؾطهبیِ زاضاىف ٍام زٌّس،بى هی تَاًٌس زض ت کط اؾتطاتػی  زذب گ زاقتِ ثبقٌس ت

ف  ۰۸۸۴ فثي ٍ نطیؿتَزٍ َ ف۰۸۸۲ فٍال ٍ ٍال اؾتیؿیف ۰۸۸۳٫)ٍیلؿَىف  فطایٌس اؾتطاتػی زض تؿْیل اخطای اؾتطاتػیف نو  نٌٌسال

 (ال۰۸۸۵ضیوًَسف 

نٌٌهس ٍ ثیهٌف اضظقهوٌسی زض ههَضز     تَاًٌس ًقكی نلیسی زض تؼییي حس ٍ ههطظ قهطنگ ای هب     ٍیػُ نبضنٌبى نف زض ایي هیبى هیِ ث

حیبتی  ِنِ ایي ثیٌف ثطای هَفقیگ اؾتطاتػی  خٌج( ۰۸۸۷ َضًحف  ۰۸۸۷٫) یسنبف ضًٍسّبی ثبظاض ٍ هكتطیبى ثِ قطنگ اًتقبل زٌّسف

 ال(۰۸۸۳زاضز )ٍیلؿَىف 



 

 

نٌهسال   ط اؾتطاتػی  اضائِ هیثطضؾی ازثیبت اؾتطاتػی ًكبى هی زّس نِ فطایٌس هسیطیگ اؾتطاتػی  چبضچَة قبثل قجَ ی ثطای ت ک -۱

ٍ ثیبًگط ؾغَح هرتل ی ( ۰۸۸۲ٍضؼیگ اؾتطاتػی  ضٍیبضٍی ؾبظهبىف هٌحهط ثِ فطزف ،ٌگ ٍ هتٌبقض )اؾتیؿیف ( ۰۸۸۳)ٍیلؿَىف 

  (ال۰۸۸۴اظ ثی وجبتی ٍاثؿتِ ثِ هحیظ اؾگ )ثَیؿبتف 

اتػی  زض چهبضچَة ههسیطیگ اؾهتطاتػی     ثیٌی یه  ضٍیکهطز تحلیلهی ٍ ّوگهطا ثهِ ت کهط اؾهتط        زض ی  هحیظ ثب وجبت ٍ قبثل پیف

ّبی ضٍظهطُ ذَز ثب ایي چب ف ضٍثِ ضٍ هی نٌس  ؾغَح ثبالتطی اظ ثی وجبتیف هسیطاى ضا زض فؼب یگ( ۰۸۸۴پصیط اؾگال )ثَیؿبتف  اهکبى

ّبی اؾتطاتػی  اقبضُ زاضًسف چهِ هَقهغ    ّبف آزاةف قَاػس ٍ ضٍیِ ّبی قطنگ ذَز نِ ثِ ٍضؼیگ نِ ثبیس تهوین ثگیطًس اظ چبضچَة

اؾت بزُ نٌٌس ٍ چِ ظهبى زٍضی ،عیٌٌسال زض ایي ظهیٌِ الظم اؾگ نهِ ت کط اؾتطاتػی  ضٍیکطزیف ذک  ٍا،طا ٍ قَْزی قهجیِ آًچهِ   

ثهِ ایهي هَضهَع ثهب ػٌهَاى ثبظتهبة زض ػوهل ٍ        ( ۰۸۷۶قهَى ) ( ۰۸۸۲ػوَهبً زض ٌّطّهب زیهسُ ههی قهَزف زاقهتِ ثبقسال)اؾتیؿهیف       

 اظ آى ثب ػٌَاى اؾتطاتػی ثِ ػٌَاى اًقکة یبز هی نٌسال( ۰۸۸۵هل)ّب

زض ضاثغِ ثب ؾغح هٌبؾجی اظ ػوق ت کط اؾتطاتػی  ٍ حس تَاظى اؾت بزُ اظ قَْز ٍ تحلیلف هوکي اؾگ آًچِ ثطای ی  قهطنگ ٍ   -۲

ٍضؼیتی هت هبٍت هٌبؾهت ًجبقهسال     یب ی  هسیط زض ی  ٍضؼیگ ذبل هٌبؾت پٌساقتِ قَزف ا عاهبً ثطای قطنگ ٍ یب هسیط زیگطی زض

ضیعی اؾتطاتػی  ّط زٍ ضهطٍضی اؾهگ ٍ    نٌس نِ ت کط اؾتطاتػی  ٍ عطح ثب ثطزاقتی ثدب زض ایي ظهیٌِ اظْبض هی( ۰۸۸۷ّطانلیَؼ )

ضیهعی اؾهتطاتػی     پصیط زض ت کط اؾتطاتػی  هی تَاًٌس زض ضؾهیسى ثهِ عهطح    ّیچ ی  ثسٍى زیگطی نبفی ًیؿگال ضٍیکطزّبی اًؼغبذ

ًیع ثط اّویگ تَاظى ثطقطاض نطزى ثیي قَْز ٍ تحلیهل  ( ۰۸۸۷ٍ  یسنب)( ۰۸۸۷ف ٍیلؿَى)(۰۸۸۵ز یبفتِ هب ضا یبضی نٌٌسال ضیوًَس)ثْجَ

تبنیس هی نٌٌسال ّیچ فطهَل هٌحهط ثِ فطزی ثطای هَفقیگ زض ت کط اؾتطاتػی  ٍخَز ًساضز ٍ ضٍیکطزی نهِ ثهطای یه  قهطنگ یهب      

 طنگ یب هسیط زیگطی چٌیي ًجبقسالهسیط نبضؾبظ ثبقسف هوکي اؾگ ثطای ق

ّب ًوَزاض ؾبظهبًی ذَز ضا ٍاضًٍِ نطزُ اًس ٍ هكتطی ضا زض ؾغَح ثؿهیبض ثهبال ًكهبًسُ     ثب تَخِ ثِ ایي ثیٌف ًَف ثؿیبضی اظ قطنگ -۳

)ّبههل ٍ   ّب نبضنٌبى نف ضا ثِ ضیؿ  پصیطی قرهی ٍ هؿئَ یگ فطزی زض حَظ فکهط ٍ ػوهل تكهَیق ههی نٌٌهسال      اًسال ایي قطنگ

ای نِ ثتَاًس ثب تغییط ؾبظ،بض قَز ٍ زض ثطاثهط آى   اًؼغبذ پصیطی ؾبظهبًی ثبیس زض زضٍى ؾبظهبى ایدبز قَزف ثِ ،ًَِ(  ۰۸۸۳طاّبالزف پ

ّبی چٌس ٍظی ِ ای ًقف هْوتطی ضا زض فطایٌس اؾتطاتػی ای ب ههی   زض ایي قطایظ تین( ۰۸۸۶)تبقوي ٍ اٍضایلیف  ٍانٌف ًكبى زّسال

 ۰۸۷۳٫ّبی ّهط ٍضهؼیگف ت کهط ٍ ػوهل ثهِ نهَضت هتهَا ی )آیعًجهطسف          زض ایي حب گف ثؿتِ ثِ ضطٍضت( ۰۸۸۴نٌٌسال)ٍال ٍ ٍالف 

ای ضا ثهطای هیؿهط ؾهبذتي     یب ّوعهبى ضخ هی زٌّس ٍ ّیئگ هسیطُ ٍ هسیطیگ اضقس قطنگ هحیظ پكتیجبى نٌٌسُ( ۰۸۸۷ َیطهبىف 

ْب زض چٌیي قطایغی نلیهسی ذَاّهس ثهَزال ٍقهگ ههسیطیگ ًیهع اظ       ایي اؾتقکل زاذلی فطاّن هی آٍضًسال اًتربة نبضنٌبى ٍ آهَظـ آً

 (۰۸۸۴)ٍال ٍ ٍالف  ای نطذ ذَاّس قسال عطیق ت َیض اذتیبض ثِ ،ًَِ ثْیٌِ

ّب هی تَاًس ًبقی اظ تضبز ایدبز قسُ ثط اوط ی  ضٍیکهطز ذکقبًهِف    اظْبض نطزُ اؾگ نِ تضبز زض زضٍى ؾبظهبى( ۰۸۸۲اؾتیؿی ) -۴

ّهبی ؾهبظهبًی ٍ    َضز ثب هؿبئل اؾتطاتػی  ثبقسال زض ًتیدِ الظم اؾگ نِ ت کط اؾتطاتػی ف فطٌّگ ٍ ؾیبؾگٍا،طا ٍ قَْزی زض ثطذ

 ّوچٌیي ضفتبض ،طٍّی ضا ثطای زضا ثْتط فطایٌسّبی ؾبظهبًی هَضز ًظط قطاض زّسال

 قٌبؾهی ازضانهی   هبًٌهس ضٍاى  ای اظ هَضهَػبتی  ّب ثبیهس ثهِ هیهساى ،ؿهتطزُ     اظ تکبهل ایي پبضازاین ثسیْی اؾگ نِ هسیطاى ٍ ؾبظهبى

ّبی یبز،یطًسُ ٍاضز قًَس تهب ت کهط اؾهتطاتػی      ّبی ،طٍّی ٍ ه َْم ؾبظهبى ّبف تئَضی اقتضبییف پَیبیی )قٌبذتی(ف تئَضی ؾیؿتن

ثب تَخِ ثِ اؾتطاتػی هَضزًظط ٍ اؾتطاتػی ًَظَْض هغطح  ۰۸۶۱اوطثرف ضا تؿْیل نٌٌسال ثركی اظ ایي اهط تَؾظ هیٌتعثطس زض زِّ 

 ػٌهههَاى ؾهههبظهبى یبز،یطًهههسُ تَؾهههؼِ ثیكهههتطی یبفهههگال  اـ ثهههب زض اوهههط ثطخؿهههتِ( ۰۸۸۱س ٍ ثؼهههسّب تَؾهههظ ؾهههٌگِ )قههه

ّب ًیهع ذهَز    اًسال ّوگطایی ایي فٌبٍضی ّبی اذیط ثِ نَضت ًوبیی ضقس زاقتِ ف زض ؾبل ّبی اضتجبعبتف هحبؾجبتف زاًف فٌبٍضی – ۵



 

 

ّبی پیكیي اؾتطاتػی  ّب ضا قبزض ؾبذتِ اؾگ تب ثط هحسٍزیگ انٌَى قطنگّب  ی  تَؾؼِ ػوسُ اؾگال ضقس ٍ ّوگطایی ایي فٌبٍضی

ّهبف   ّبف اًؼغبذ پصیطی چگًَگی زؾتطؾی ثهِ زازُ  زض زؾتطؼ ثَزى زازُ( ۰۸۸۵هبًٌس۹ ظهبىف هَقؼیگ ٍ قکل غلجِ نٌٌسال )فط،َؾيف 

َ    ّبی پكتیجبًی تهوین ،یطی اظ ؾیؿتن ثْطُ ز ٍ تدعیهِ تحلیهلف ٍ ّوچٌهیي ؾهَْ گ     ،یطی ثطای تقَیگ ٍ اضتقهبی اؾهت بزُ اظ قهْ

اثعاضّبی ذَثی ثطای ؾؿگ نطزى ًظط هیٌتعثطس زضثبضُ ثٌْگبم ثَزى ٍ اؾت بزُ اظ زازُ ّهبی آههبزُ   ( ۰۸۸۸-)ؾبٍتط آهَظـ نبضنٌبى

 ٍ اًؼغبذ ًبپصیط اؾگال

 ًتیدِ ،یطی

طات خهبضیف ثیهبًگط آى اؾهگ نهِ تهکـ      تغییه  خوغ ثٌسی ذَثی ًؿجگ ثِ ؾیط تکبهل ایي پبضازاین زاضًس۹( ۷ف ل ۰۸۸۴ٍال ٍ ٍال)

اؾهتطاتػی ثهط اوهط ًیهبظ هجهطم ٍ       الّب زض اًغجب  ثب قطایظ ذبضخی ثطای ثقبف ثیكتط تکبهل عجیؼی ثَزُ اؾگ تب تکـ ّكیبضاًِ ؾبظهبى

بًی ًقف ّوبى ًیبظی نِ زض هؿغح نطزى ؾلؿلِ هطاتت ؾبظه –فعایٌسُ ثِ ٍانٌف ًكبى زازى ثِ تغییطات ثبظاض زض حبل تکبهل اؾگ 

 ذَزف ثط قیَُ ّبی ذلق اؾتطاتػی ّبی ؾبظهبًی اوط،صاض اؾگال ِایي حصذ الیِ ّبی هسیطیتی ثِ ًَث -زاضز

ّب ٍ تکٌیه  ّهبی هتؼهسزی     ، گ ٍ قٌَزّبی اضتجبعی ٍ اؾتطاتػی  اظ اّویگ فعایٌسُ ای ثطذَضزاض اؾگال هسیطاى اظ ؾلؿلِ هْبضت

ثبیؿتی ذَز ضا ثب ایي ًیهبظ ثهِ اًؼغهبذ     نٌٌسال ت کط اؾتطاتػی  هی یغی اؾت بزُ هیّبی هح ثطای فبئق آهسى ثط تغییطات ٍ پیچیس،ی

تهَیط ٌَّظ نبهل ًیؿگال ثیٌف حبنل اظ ثطضؾی ؾیط تکبهل پبضازاین اؾتطاتػی هسذل اضظقوٌسی ضا ثطای ػقکًهی   پصیطی ٍفق زّسال

ثهِ نهبض    يّهبی ًهَی   ثبیؿتی تَؾظ قطنگ گ نِ هینٌسف اهب ایي فقظ ثركی اظ هغلت اؾ نطزى اوطثرف ت کط اؾتطاتػی  فطاّن هی

ّبی فطا،طفتِ قسُ اظ تکبهل ایي پبضازاینف ثط اّویگ ثیكتط ًقف هسیطاى نف زض ازاضُ نطزى ی  هحهیظ   ،طفتِ قَزال ثب ٍخَز زضؼ

چٌهیي   ثی وجبت تبنیس هی قَزال ّوِ نبضنٌبى ؾتبزی ثبیس اظ آ،بّی ًؿهجگ ثهِ چهبضچَة ههسیطیگ اؾهتطاتػی  ثطذهَضزاض ثبقهٌسال       

 چبضچَثی اًؼغبذ پصیطی هٌبؾجی ثطای آهبزُ نطزى ت کط اؾتطاتػی  فطاّن هی آٍضزال

 

 هبٌّبهِ تسثیط

 تطخو۹ِ هؿلن فسائی

 


