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 رويكرد وظيفه اي براي بررسي عواهل داخلي

هذيشيت اػتشاتظيه فشايٌذي اػت وِ ثِ سٍاثظ هتمبثل ثؼيبس صيبدي داسد ٍ دس اخشاي آى ايدبة هي وٌذ وِ ثيي هذيشيت 

هبلي/ حؼبثذاسي، تَليذ/ ػوليبت، تحميك ٍ تَػؼِ ٍ ػيؼتن اعالػبت سايبًِ اي ػبصهبى ٍ هذيشيت ٍاحذّبي ثبصاسيبثي، 

ّوبٌّگي اثشثخـي ٍخَد داؿتِ ثبؿذ. هَفميت ػبصهبى دس گشٍ ّوىبسي ٍ ّويبسي هذيشاى ٍ وبسوٌبى ّوِ دٍايش ٍ ٍاحذّبي 

د ٍظيفِ اي هَسد ثشسػي لشاس هي گيشًذ ػبصهبًي اػت تب ديذگبّْب، ًظشات ٍ ػمبيذ خَد سا اسايِ ًوبيٌذ. هَاسدي وِ دس سٍيىش

 ػجبست اًذ اص : هذيشيت، ثبصاسيبثي، هبلي/ حؼبثذاسي، تَليذ/ػوليبت، تحميك ٍ تَػؼِ اعالػبت سايبًِ اي.

 هديريت : -1

ػولىشد . اػوبل وٌتشلٍ تأهيي ًيشٍي اًؼبًي ، ايدبد اًگيضُ، ػبصهبًذّي، ثشًبهِ سيضيهذيشيت داساي پٌح ٍظيفِ اكلي اػت : 

هذيشيت ثش اػبع ٍظبيف آى ثشسػي هي ؿَد تب لَت ّب ٍ ضؼف ّبي آى دس داخل ػبصهبى ؿٌبػبيي ؿَد. ثشخي اص ػَاهل 

 داخلي هْن دس حَصُ هذيشيت سا هي تَاى ثِ كَست صيش دس ًظش داؿت :

 ػبختبس ػبصهبًي -    خَ ػبصهبًي ٍ فشٌّگ -

 ٍ پشػتيظ ػبصهبى تلَيش رٌّي -               ؿيَُ تلوين گيشي -

 ػبثمِ ػبصهبى دس سػيذى ثِ اّذاف -             ست، تَاًبيي ٍ ػاليك هذيش ػبليهْب -

 ػبصهبى ًظبم استجبعبت -                      ًظبم ثشًبهِ سيضي اػتشاتظيه -

 ًظبم فشاگيش وٌتشل )اثشثخـي ٍ ثْشُ ثشداسي( -    ّن افضايي دسٍى ػبصهبًي -

 

 : دسثشگيشًذُ ّوِ فؼبليتْبيي هي ؿَد وِ هذيش ثشاي تذاسن ديذى اهَس آيٌذُ اًدبم هي دّذ. وبسّبي  ثشًبهِ سيضي

خبكي وِ دس ايي صهيٌِ اًدبم هي ؿَد، ػجبست اًذ اص : پيؾ ثيٌي، تؼييي ّذف ّبي ثلٌذ هذت، تذٍيي اػتشاتظي ّب، 

 ٍ الذاهبت، تؼييي صهبى هَسد ًيبص ٍ غيشُ. تؼييي ػيبػت ّب، دس ًظش گشفتي ّذف ّبي وَتبُ هذت، تؼييي فؼبليت ّب

  ػبصهبًذّي : ػبصهبًذّي دسثشگيشًذُ ّوِ فؼبليت ّبيي هي ؿَد وِ هذيشيت اًدبم هي ؿَد ٍ هٌدش ثِ يه ػبختبس اص

وبسّبي تخللي ٍ سٍاثظ لذست ّب )اختيبسات( هي ؿَد. وبسّبي هضثَس ؿبهل عشح سيضي ػبصهبى، تؼييي ؿشايظ احشاص 

ٍظبيف، تؼييي ٍيظگي ّبي ؿغل، حيغِ ًظبست، ٍحذت فشهبًذّي، ايدبد ّوبٌّگي، عشح سيضي ؿغل ٍ ؿغل، ؿشح 

 تدضيِ ٍ تحليل ؿغل هي ؿَد.
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 : ُهملَد اص ايدبد اًگيضُ وبسّبيي اػت وِ ثشاي ؿىل دادى ثِ سفتبس اًؼبًي اًدبم هي ؿَد. الذاهبت خبكي  ايدبد اًگيض

سّجشي، ايدبد استجبط، تـىيل گشٍّْبي وبسي، تؼذيل دس سفتبس، تفَيض   اًذ اص : وِ دس ايي صهيٌِ اًدبم هي گيشد، ػجبست

 اختيبس، غٌي ػبصي ؿغل، سضبيت ؿغلي، تأهيي ًيبص، تغييش ػبختبس

 : فؼبليت ّبيي وِ دس صهيٌِ تأهيي ًيشٍي اًؼبًي كَست هي گيشد حَل هحَس هذيشيت هٌبثغ اًؼبًي  تأهيي ًيشٍي اًؼبًي

هلبحجِ،   وبسّبيي وِ دس ايي صهيٌِ اًدبم هي ؿَد : تؼييي دػتوضد ٍ حمَق، هضايبي وبسوٌبى،هي چشخذ. اص خولِ 

، دادى فشكت "الذام هثجت"گضيٌؾ، اػتخذام، اخشاج، آهَصؽ وبسوٌبى، تَػؼِ هذيشيت، ايوٌي وبسوٌبى، اخشاي لبًَى 

دس صهيٌِ هذيشيت هٌبثغ اًؼبًي،  ، تحميمبتثشاثش ثِ ّوِ داٍعلجبى وبس، سٍاثظ اتحبديِ ّبي وبسگشي، تَػؼِ هؼيش ؿغلي

 اخشاي ػيبػت ّبي اًضجبعي، سػيذگي ثِ ؿىبيت ّب ٍ سٍاثظ ػوَهي اػت.

 : ثب هملَد اص اػوبل وٌتشل، فؼبليت ّبيي اػت وِ هذيش خْت حلَل اعويٌبى اص ايي وِ ًتبيح ٍالؼي  اػوبل وٌتشل

وٌتشل  ّبيي وِ دس ايي صهيٌِ اًدبم هي ؿَد، ػجبست اًذ اص :ًتبيح ثشًبهِ سيضي ؿذُ ػبصگبس اػت، اًدبم هي دّذ. وبس

ويفيت، وٌتشل اهَس هبلي، وٌتشل فشٍؽ، وٌتشل هَخَدي ّب، وٌتشل ّضيٌِ ّب، تدضيِ ٍ تحليل اًحشافبت، دادى پبداؽ ٍ 

 تـَيك ٍ تشغيت افشاد.

 

 بازاريابي : -2

اهشٍصُ كبحت ًظشاى ثبصاسيبثي سا فشايٌذ اسضبي ًيبصّب ٍ خَاػتِ ّبي ثـش تؼشيف هي وٌٌذ. ثِ ًظش فيليپ وبتلش، ثشخؼتِ تشيي 

كبحت ًظش دس ايي سؿتِ، ثبصاسيبثي فؼبليتي اًؼبًي دس خْت اسضبي ًيبصّب ٍ خَاػتِ ّب اص عشيك فشايٌذ هجبدلِ اػت. ثِ ػجبست 

 س خْت اص لَُ ثِ فؼل دسآٍسدى هجبدالت ثشاي اسضبي ًيبصّب ٍ خَاػتِ ّبي ثـش. ديگش ثبصاسيبثي يؼٌي تالؽ د

 

اػت ٍ دسثشگيشًذُ ّش آى چيضي اػت وِ ؿشوت سا ثِ ثبصاس ٍ ثبصاس سا ثِ ؿشوت  "وبسوشدى ثب ثبصاس"دس ٍالغ ثبصاسيبثي ثِ هؼٌي 

. ايي ٍاحذ، حلمِ استجبعي ؿشوت ثب هحيظ "صاسيبثيثب"هشتجظ هي وٌذ. ٍظيفِ وبس وشدى ثب ثبصاس ثش ػْذُ ٍاحذي اػت ثِ ًبم 

پيشاهَى ثِ ؿوبس هي سٍد ٍ هؼئَل اًدبم اهَس هزوَس اػت. ٍلي ثبيذ تَخِ داؿت وِ ثشاي هَفميت ؿشوت دس ثبصاس ًِ تٌْب ٍاحذ 

آى آگبّي ٍ ثبصاسيبثي ثلىِ وليِ ٍاحذّبي ؿشوت ٍ ثِ ػجبستي ول هدوَػِ ؿشوت ثبيذ ًؼجت ثِ ثبصاس ٍ هؼبئل هشثَط ثِ 

حؼبػيت الصم سا داؿتِ ثبؿٌذ، اص ًمؾ خَد دس لجبل ثبصاس ٍ ٍاحذ ثبصاسيبثي ثبخجش ثَدُ ٍ ثِ خَثي ايفبي ًمؾ ثىٌٌذ . ثشخي اص 

 ػَاهل داخلي هْن دس حَصُ ثبصاسيبثي ػجبست اًذ اص : 

 وبالّب يب خذهبت ػبصهبى -  ػبصهبى فشٍؽ اثشثخؾ، آگبّي اص ًيبصّبي هـتشيبى -

 گؼتشؽ خظ هحلَل -  يش رٌّي، ؿْشت ٍ ويفيت هحلَل/ خذهتتلَ -
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 توشوض فشٍؽ ثش چٌذ هحلَل يب چٌذ هـتشي -  تشٍيح فشٍؽ ٍ تجليغبت خالق، وبسآهذ ٍ اثشثخؾ -

 تَاًبيي خوغ آٍسي اعالػبت دسثبسُ ثبصاسّب -  اػتشاتظي ليوت گزاسي ٍ اًؼغبف ليوت گزاسي -

 تَػؼِ هحلَالت، خذهبت ٍ ثبصاسّبي خذيذ سٍؽ ّبي دسيبفت ثبصخَس اص ثبصاس ٍ -

 ػْن ثبصاس يب ػْن ثخـي اص ثبصاس -      خذهبت ثؼذ اص فشٍؽ ٍ پيگيشي -

 تؼبدل ػَد/ فشٍؽ دس هحلَل/ خذهت -    هٌبػت ثَدى هحلَل/ خذهت ٍ تَاًبيي تَػؼِ -

 وٌتشلوبًبل ّبي تَصيغ : تؼذاد، پَؿؾ ٍ  -       ًبم ًيه/ ػاللِ ثِ ًبم تدبسي -

 

)هحيط  دس لبلت فؼبليت ّبي ثبصاسيبثي، ؿشوت ّوَاسُ ثبيذ اعالػبت هَسد ًيبص سا اص هحيظ ٍ ثبصاس گشدآٍسي وشدُ    

)تجسيه تب فشكت ّبي احتوبلي هَخَد دس آًْب سا ؿٌبػبيي وشدُ  )تحليل هحيطي(ٍ هَسد تدضيِ ٍ تحليل لشاس دّذ  شناسي(

دس ساػتبي اػتفبدُ هٌبػت اص آًْب تالؽ وٌذ. ثب تَخِ ثِ اعالػبتي وِ اص هحيظ ٍ ثبصاس ثِ دػت  و تحليل فرصت هاي بازار(

هي آيذ ٍ ثب تَخِ ثِ اعالػبتي وِ دس داخل ؿشوت ٍخَد داسد، ؿشوت ّب ثبيذ دس هَسد حزف، ًگْذاسي ٍ تَػؼِ فؼبليت ّبي 

ٌبػبيي وشدُ ٍ دس هَسد ٍسٍد ثِ آًْب ًيض تلوين گيشي وٌذ. هَخَد خَد تلوين گيشي ًوبيذ ٍ صهيٌِ ّبي خذيذ لبثل ٍسٍد سا ؿ

ؿًَذ تب فؼبليت ّبي ؿشوت ثش اسضبي ثش اػبع ايي تلويوبت ٍ اعالػبت دس دػتشع، ثبيذ ثبصاسّبي ّذف ؿٌبػبيي ٍ اًتخبة 

 ًيبص ٍ تأهيي سضبيت هـتشيبى ايي ثبصاسّب توشوض ًوبيذ. ثشاي ايي وبس ثبيذ 

 

صاسيبثي تذٍيي ؿًَذ. ػپغ ثشاي پيبدُ ػبصي هٌبػت اػتشاتظي ّب، فؼبليت ّبي ثبصاسيبثي ثبيذ ثشًبهِ اػتشاتظي ّبي هٌبػت ثب

 سيضي، اخشا ٍ اسصيبثي ؿًَذ.

ثٌبثشايي فؼبليت ّبي اكلي ثبصاسيبثي ػجبست اًذ اص : هحيظ ؿٌبػي، تحليل هحيغي ٍ ؿٌبػبيي فشكت ّب، تحليل داخلي ٍ تؼييي 

اًتخبة ثبصاسّبي ّذف، تؼييي اػتشاتظي ّبي ثبصاسيبثي ٍ ثشًبهِ سيضي، اخشا ٍ اسصيبثي )هذيشيت( ٍضؼيت فؼبليت ّبي هَخَد، 

 الذاهبت ثبصاسيبثي.

وِ  هي تَاى ثبصاسيبثي سا ثذيي گًَِ تَكيف وشد : فشايٌذي ثشاي ؿٌبػبيي، پيؾ ثيٌي، ايدبد ٍ تأهيي ًيبصّب ٍ خَاػتِ ّبيي

دٍ پظٍّـگش ثِ ًبم ّبي خَئل ايَاًغ ٍ ثبسي ثشگوي ثش ايي ثبٍسًذ وِ ثبصاسيبثي ؿبهل  هـتشيبى ثشاي هحلَالت ٍ خذهبت داسًذ.

ًِ ٍظيفِ اكلي اػت :  تحميمبت ثبصاسيبثي، تدضيِ ٍ تحليل فشكت ّب، ؿٌبػبيي ًيبصّبي هـتشي، ثشًبهِ سيضي وبال ٍ خذهت، 

 ئَليت اختوبػي.خشيذ هلضٍهبت ٍ تدْيضات، ليوت گزاسي، تَصيغ، فشٍختي وبال ٍ خذهت، هؼ
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اػتشاتظيؼت ّب ثب دسن ايي ٍظبيف هي تَاًٌذ ًمبط لَت ٍ ضؼف ثبصاسيبثي سا ؿٌبػبيي ٍ اسصيبثي وٌٌذ. ثب ٍخَد تؼبسيف ٍ تؼبثيش 

سا صيش ًظش داؿتِ ثبؿذ تب ثب  1(3Cهختلف ثشاي ثبصاسيبثي، دس لبلت ايي هفَْم، ؿشوت ثبيذ ّوَاسُ خَد، هـتشي ٍ سليت )

ؿٌبػبيي دليك ًيبصّبي هـتشيبى، ثب اسايِ وبال ٍ خذهت هٌبػت، تؼييي ليوت هٌبػت، اًدبم تجليغبت ٍ تشفيؼبت هٌبػت، تَصيغ 

هٌبػت، اص عشيك افشاد، فشايٌذّب ٍ داسايي ّبي فيضيىي هٌبػت، سضبيت هـتشيبى، ري ًفؼبى ٍ خبهؼِ سا ثِ ؿىلي ثْتش اص سلجب 

 خلت وشدُ ٍ ػَد هؼمَلي ًليت ؿشوت وٌٌذ.

 

 هالي/ حسابـداري : -3

ثشاي  اغلت اص ًظش ػشهبيِ گزاساى، ٍضغ هبلي ثِ ػٌَاى تٌْب ػبهل يب هؼيبس تؼييي وٌٌذُ ٍضغ سلبثتي ػبصهبى ثِ حؼبة هي آيذ.

يي وشد. لذست ًمذيٌگي، هيضاى ٍام، تذٍيي اػتشاتظي ّب ثِ ؿيَُ اي اثشثخؾ ثبيذ ًمبط لَت ٍ ضؼف ػبصهبى سا اص ًظش هبلي تؼي

ػشهبيِ دس گشدؽ، ػَدآٍسي، اػتفبدُ ثْيٌِ اص داسايي ّب، خشيبى ًمذي ٍ حمَق كبحجبى ػْبم هي تَاًٌذ ثِ گًَِ اي ثبؿذ وِ 

هَخت  ثشخي اص اػتشاتظي ّب هٌتفي گشدًذ ٍ ًتَاى آى سا ثِ ػٌَاى يه گضيٌِ اهىبى پزيش هَسد تَخِ لشاس داد. اغلت، ػَاهل هبلي

 هي ؿًَذ وِ اػتشاتظي ّبي وًٌَي ٍ ثشًبهِ ّبي اخشايي تغييش يبثٌذ.

 ثشخي اص ػَاهل داخلي دس حَصُ هبلي ٍ حؼبثذاسي ػجبستٌذ اص :

 هَلؼيت اّشهي : ظشفيت اػتفبدُ اص اػتشاتظي ّبي هبلي هختلف، هثل اخبسُ يب فشٍؽ ٍ اخبسُ ثِ ؿشط توليه كبحجبى -

 ّضيٌِ ٍ هَاًغ ٍسٍد -      وَتبُ هذتتَاًبيي تْيِ ػشهبيِ  -

 ًؼجت ليوت ثِ ػَد -            تَاًبيي تْيِ ػشهبيِ ثلٌذ هذت : ًؼجت ثذّي ثِ حمَق ػْبم -

 ػشهبيِ دس گشدؽ، اًؼغبف ػبختبس ػشهبيِ -      هٌبثغ ػغح ػبصهبى -

 هالحظبت هبليبتي -    ّضيٌِ ػشهبيِ دس همبيؼِ ثب كٌؼت ٍ سلجب -

 اًذاصُ هبلي -             شثخؾ ّضيٌِ، تَاًبيي وبػتي اص ّضيٌِ ّبوٌتشل اث -

 ػيؼتن حؼبثذاسي اثشثخؾ ٍ وبسآهذ -               بى، ػشهبيِ گزاساى ٍ ػْبم داساىاستجبعبت ثب هبلى -

 

 اص ديذگبُ خيوض ٍى َّسى، ٍاحذ هبلي يب حؼبثذاسي ثبيذ ػِ تلوين اتخبر وٌذ :

ػشهبيِ گزاسي ّب : ايي تلوين وِ آى سا ثَدخِ ثٌذي ػشهبيِ اي ّن هي ًبهٌذ، ػجبست اػت اص : تلوين گيشي دس هَسد  -

 تخليق ػشهبيِ ٍ هٌبثغ ثِ عشح ّب، هحلَالت ٍ ٍاحذّبي ٍظيفِ اي ػبصهبى.

                                                           
1
 Company, Customer and Competitor 
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د آٍسد تلوين گيشي دس هَسد تأهيي هبلي : دس ايي تلوين گيشي ثبيذ وَؿيذ ثشاي ػبصهبى ثْتشيي ػبختبس ػشهبيِ سا ثِ ٍخَ -

 ٍ آى ؿبهل ثشسػي سٍؽ ّبي هختلفي اػت وِ ػبصهبى هي تَاًذ ثذاى ٍػيلِ، ػشهبيِ هَسد ًيبص سا تأهيي وٌذ.

تلوين گيشي دس هَسد ػَد : دس ايي تلوين گيشي همذاس پَلي وِ ثبيذ دس ػبصهبى ًگِ داؿت )دس همبيؼِ ثب هجلغي وِ ثبيذ  -

 ـخق هي ؿَد.اص هحل آٍسدُ ّب ثِ ػْبم داساى پشداخت وشد( ه

ثشاي تؼييي ًمبط لَت ٍ ضؼف ػبصهبى خْت ػشهبيِ گزاسي، تأهيي ّبي هبلي ٍ تمؼين ػَد، هتذاٍل تشيي ساُ ايي اػت وِ 

ًؼجت ّبي هبلي سا تدضيِ ٍ تحليل وشد. اص آى خب وِ فؼبليت ٍاحذّبي تخللي ػبصهبى ساثغِ اي تٌگبتٌگ ثب يىذيگش داسًذ، 

 ٌّذُ ًمبط لَت ٍضؼف ػبيش ٍاحذّب ًيض ثبؿٌذ.ًؼجت ّبي هبلي هي تَاى ًـبى د

 توليـد/ عوليـات :  -4

فؼبليت ّبي دايشُ تَليذ/ ػوليبت يه ؿشوت ؿبهل ّوِ وبسّبيي هي ؿَد وِ الالم ٍسٍدي سا ثِ وبالّب ٍ خذهبت تجذيل هي وٌذ. 

ػشٍوبس داسد ٍ ايي فشايٌذ دس كٌبيغ ٍ  اقالم خروجيٍ  فرايند تبديل، اقالم ورودي يا داده هاهذيشيت تَليذ )ػوليبت( ثب 

هتفبٍت اػت. ػوليبت تَليذي ثب اػتفبدُ اص ًيشٍي وبس، ػشهبيِ، هبؿيي آالت ٍ تـىيالت، هَاد اٍليِ سا ثِ   ثبصاسّبي گًَبگَى،

ٍظيفِ يب وبالّبي ػبختِ ؿذُ ٍ خذهبت تجذيل هي وٌٌذ. ساخش ؿشٍدس ثش ايي ثبٍس اػت وِ هذيشيت تَليذ )ػوليبت( ؿبهل پٌح 

 .كيفيتٍ  نيروي كار، هوجودي، ظرفيت، فرايندحَصُ تلوين گيشي هي ؿَد : 

 ثشخي اص ػَاهل داخلي هْن دس حَصُ تَليذ ٍ ػوليبت ػجبست اًذ اص :

 وبسايي، ّضيٌِ ٍ دسآهذ تؼْيالت - ّضيٌِ ٍ دس دػتشع ثَدى هَاد اٍليِ، سٍاثظ ثب تأهيي وٌٌذگبى  -

 تشل ػوليبت عشاحي، صهبى ثٌذي، خشيذ، وٌتشل ويفيت ٍ وبساييدػتَسالؼول ّبي اثشثخؾ وٌ -

 ًظبم ّبي وٌتشل هَخَدي، چشخؾ هَخَدي -              هحل تدْيضات، آسايؾ ٍ ثْشُ ثشداسي اص تدْيضات  -

 كشفِ ثِ هميبع -  ّضيٌِ ّب ٍ تَاًبيي ّبي فٌي دس همبيؼِ ثب كٌؼت ٍ سلجب  -

 تحميك ٍ تَػؼِ/ تىٌَلَطي/ ًَآٍسي -              اص ظشفيتوبسايي فٌي تدْيضات ٍ اػتفبدُ  -

 اػتفبدُ اثشثخؾ اص پيوبى وبسي فشػي -             حك اهتيبص، ًبم تدبسي ٍ ػبيش هحبفظت ّبي لبًًَي -

 هيضاى ادغبم ػوَدي، اسصؽ افضٍدُ ٍ حبؿيِ ػَد -

ؾ داسايي ّبي ػشهبيِ اي ٍ اًؼبًي ػبصهبى اػت. دس اغلت فؼبليت ّبي ٍاحذ تَليذ )ػوليبت( دس ثشگيشًذُ ثيؾ تشيي ثخ

ثيؾ تش كٌبيغ اوثش ّضيٌِ ّبي هشثَط ثِ تَليذ يه وبال يب ػشضِ ثِ خذهت كشف ػوليبت هي ؿَد. ثٌبثشايي دس اػتشاتظي 

ضؼف  ّبي ولي يه ؿشوت، تَليذ )ػوليبت( هي تَاًذ ثِ ػٌَاى يه اػلحِ سلبثتي داساي ثبالتشيي اسصؽ ثبؿذ. ًمبط لَت ٍ

 هَخَد دس پٌح ٍظيفِ هشثَط ثِ تَليذ هي تَاًٌذ ثِ هؼٌي هَفميت يب ؿىؼت ػبصهبى ثبؿذ.
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 ايي ٍظبيف ػجبست اًذ اص :

 : تلوين گيشي ّبي هشثَط ثِ فشايٌذ، تؼييي وٌٌذُ ػيؼتن تَليذ )اص ًظش فيضيىي( هي ؿَد. تلويوبت ٍيظُ اي  فشايٌذ

ع في آٍسي، ًوبي دسًٍي ٍ ثيشًٍي وبسگبُ، ايدبد تَاصى ثيي خغَط تَليذ، وِ ثبيذ دس ايي هَسد گشفت، هشثَط اػت ثِ ًَ

 وٌتشل فشايٌذ تَليذ ٍ تدضيِ ٍ تحليل ػيؼتن حول ٍ ًمل.

 : تلوين گيشي ّبي هشثَط ثِ ظشفيت ّب، ػغح هغلَة تَليذ ػبصهبى سا هـخق هي وٌذ )ًِ ثؼيبس صيبد ظشفيت  ًِ ٍ

ثؼيبس ون(. تلويوبت ٍيظُ اي وِ دس ايي صهيٌِ گشفتِ هي ؿًَذ، ثِ پيؾ ثيٌي، ثشًبهِ سيضي تـىيالت، ثشًبهِ سيضي 

هدوَػِ فؼبليت ّب، تْيِ خذٍل صهبًي تَليذ، ثشًبهِ سيضي ثشاي ظشفيت تَليذ ٍ تدضيِ تحليل )تٌظين اهَس( هشثَط هي 

 ؿَد.

 : يذ دس هَسد هيضاى اٍليِ، وبالي دس خشيبى ػبخت ٍ وبالي ػبختِ ؿذُ تلويوبتي دسثبسُ هَخَدي وبال ثب هَخَدي وبال

گشفتِ ؿَد. تلويوبت خبكي وِ دس ايي ثبسُ گشفتِ هي ؿًَذ، ؿبهل هَاسد صيش اػت : چِ چيضّبيي، دس چِ صهبًي ٍ ثِ 

 چِ هيضاًي ثبيذ ػفبسؽ دادُ ؿًَذ ٍ چگًَِ ثبيذ آًْب سا خب ثِ خب وشد.

 : تلويوبت هشثَط ثِ ًيشٍي وبس ؿبهل تلويوبتي هي ؿَد وِ ثبيذ دسثبسُ وبسوٌبى هبّش، ًيوِ هبّش، دفتشي ٍ  ًيشٍي وبس

هذيشيتي گشفت. تلويوبت خبكي وِ دس ايي ثبسُ گشفتِ هي ؿًَذ، ؿبهل عشح سيضي ؿغل، هحبػجِ يب ػٌدؾ وبسّبي 

 يدبد اًگيضُ دس وبسوٌبى هي ؿَد.اًدبم ؿذُ، غٌي ػبصي ؿغل، ؿبخق ّبي ػٌدؾ ػولىشد وبس ٍ سٍؽ ّبي ا

 : تلويوبت هشثَط ثِ ويفيت اص ايي ثبثت گشفتِ هي ؿَد وِ ػبصهبى اعويٌبى حبكل وٌذ وبالّب ٍ خذهبت  ويفيت

تَليذي داساي هشغَثيت الصم ٍ ويفيت هَسد ًظش ّؼتٌذ يب خيش. تلويوبت خبكي سا وِ ثبيذ دس ايي صهيٌِ گشفت، ؿبهل 

ي، وٌتشل ّضيٌِ ٍ وٌتشل هحلَالت تَليذ ؿذُ )ثشاي حلَل اعويٌبى اص ايي وِ ّش يه اص وٌتشل ويفيت، ًوًَِ گيش

 هحلَالت داساي ويفيت هَسد ًظش ّؼتٌذ( هي ؿَد.

 تحقيق و توسعـه :  -5

ٍ ايي دس صهبى وًٌَي، ثؼيبسي اص ؿشوت ّب ّيچ ًَع تحميمي اًدبم ًوي دٌّذ ٍ چيضي ثِ ًبم دايشُ تحميك ٍ تَػؼِ ًذاسًذ 

حبلي اػت وِ دس ػبيش ؿشوت ّب، ثمبي ؿشوت ثِ فؼبليت ّبي هَفميت آهيض دايشُ تحميك ٍ تَػؼِ ثؼتگي داسد؛ ثِ ٍيظُ  دس

 ؿشوت ّبيي وِ اػتشاتظي تَػؼِ هحلَل سا ثِ اخشا دس هي آٍسًذ ثِ دايشُ تحميك ٍ تَػؼِ اّويت صيبدي هي دٌّذ.

ثِ گًَِ اي ػبصهبًذّي هي وٌٌذ وِ ثب ٍاحذّبي ديگش ّوىبسي ٍ ؿشوت ّبي هَفك، فؼبليت ّبي دايشُ تحميك ٍ تَػؼِ سا 

 هـبسوت داؿتِ ثبؿذ. ٍاحذّبي تحميك ٍ تَػؼِ داساي دٍ ؿىل اػت : 
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 تحميك ٍ تَػؼِ داخل ػبصهبى )ٍاحذ تحميك ٍ تَػؼِ(  -1

 ثؼتي لشاسداد ثب پظٍّـگـشاى، ؿشوت ّبي خلَكي يب هؼتمل  -2

هلشف هي سػٌذ وِ پيؾ اص ايي وِ ؿشوت ّبي سليت الذام ثِ تَليذ ٍ ػشضِ ّضيٌِ ّبي تحميك ٍ تَػؼِ دس هؼيشي ثِ 

هحلَالت خذيذ وٌٌذ، ؿشوت هضثَس ثتَاًذ هحلَالتي خذيذ اسائِ ًوبيذ، ويفيت هحلَالت سا ثْجَد ثخـذ ٍ ثب ثْجَد ثخـيذى 

تشدُ ؿذُ اػت ٍ هَساد صيش سا دس ثِ فشايٌذ تَليذ ّضيٌِ ّبي هشثَعِ سا وبّؾ دّذ. هأهَسيت ولي دايشُ تحميك ٍ تَػؼِ گؼ

 ثشهي گيشد :

 ثْجَد ويفيت هحلَالت وًٌَي -

     حوبيت يب پـتيجبًي اص فؼبليت ّبي وًٌَي -

 ثبال ثشدى وبسايي ٍاحذ تَليذ ٍ گؼتشدُ تش وشدى يب افضايؾ تَاًبيي ّب ٍ ظشفيت في آٍسي ؿشوت -

 تبصُ( ووه ثِ گـبيؾ ٍاحذّبي خذيذ )خْت فؼبليت دس صهيٌِ ّبي -

 تَليذ ٍ ػشضِ هحلَالت خذيذ -

 سيستن اطالعات رايانه اي : -6

اعالػبت ، ّوِ ٍاحذّبي ٍظيفِ اي ؿشوت سا ثِ يىذيگش هشتجظ هي ػبصد ٍ پبيِ ٍ اػبػي ثشاي ّوِ تلويوبت هذيشيتي ثِ 

 1ٍخَد هي آٍسد. آى ػٌگ ثٌبي ّوِ ؿشوت ّبػت. 

اعالػبت يىي اص هٌبثغ ػوذُ هضيت يب ػذم هضيت سلبثتي اػت. ّذف ػيؼتن اعالػبت سايبًِ اي ايي اػت وِ اص عشيك ثْجَد 

ويفيت تلويوبت هذيشيت، ػولىشد ػبصهبى سا ثْجَد ثخـذ. يه ػيؼتن اعالػبت سايبًِ اي دس هدشاي اسصيبثي داخلي ٍ 

. دس دسٍى ػبصهبى، دسثبسُ ثبصاسيبثي، اهَس هبلي، تَليذ ٍ ًيشٍي اًؼبًي ٍ دس خبسخي يه ػبصهبى، هَاد اٍليِ سا ثِ دػت هي آٍسد

خبسج اص ػبصهبى دسثبسُ ػَاهل اختوبػي، فشٌّگي، ثَم ؿٌبػي، هحيغي، التلبدي، ػيبػي، دٍلتي، لبًًَي، لي آٍسي ٍ سلبثتي 

ِ هي ؿًَذ وِ ثتَاًٌذ ثؼتش تلوين گيشي دادُ ّبيي سا گشدآٍسي هي وٌذ. ايي دادُ ّب ثِ ؿيَُ اي دسّن آهيختِ ٍ يىپبسچ

ّبي هذيشيت سا فشاّن آٍسًذ. خشيبى هَاد دس ػيؼتن اعالػبت سايبًِ تبثغ يه هٌغك اػت ٍ ثش ايي اػبع دادُ ّب، ثِ ػٌَاى 

الالم ٍسٍدي، ٍاسد ػيؼتن هي ؿًَذ ٍ ثِ ػتبدُ يب الالم خشٍخي تجذيل هي ؿًَذ. ػتبدُ ّب ػجبست اًذ اص : گضاسؽ ّبي 

 "دادُ ّب"تجي، خذٍل، ًوَداس، ؿىل، چه، دػتَس خشيذ، ػيبِّ، پشًٍذُ هَخَدي ّب، كَست حمَق ٍ اًَاع اػٌبد ديگش. و

                                                           
شعار شركت ميتسويي، يك شركت بسرگ بازرگاني ژاپني اين است : "اطالعات خوني است كو  -1

شركت  دفتر يا واحد  022 در رگ حيات شركت جريان مي يابد". يك شبكو ماىواره اي ،

 ميتسويي را در سراسر دنيا بو يكديگر مرتبط مي سازد.



 

8 
 

www.ModirPedia.com 

پغ اص اسصيبثي، پباليؾ، دػتِ ثٌذي، تدضيِ ٍ تحليل ٍ ثشاي ّذفي خبف، ثشاي يه هؼئلِ، ثشاي يه ًفش يب ثشاي صهبى 

 آيٌذ.دس هي  "اعالػبت"خبكي تٌظين هي گشدًذ ٍ ثِ كَست 

هٌبفغ ػيؼتن اثشثخؾ اعالػبتي ػجبست اػت اص : دسن ثْتشي اص ٍاحذ ٍظيفِ اي ػبصهبى، ٍخَد استجبعبت ثْتش، تلوين 

گيشي ّبي آگبّبًِ تش، تدضيِ ٍ تحليل هؼبئل ٍ اػوبل وٌتشل ثْتش. ػيؼتن ّبي اعالػبتي ثِ ػٌَاى يه هٌجغ اكلي 

يلِ ثش تغييشات هحيظ ًظبست وشد ٍ تْذيذاتي سا وِ اص خبًت ؿشوت ّبي اػتشاتظيه ثِ حؼبة هي آيٌذ وِ هي تَاى ثذاى ٍػ

سليت هتَخِ ػبصهبى هي ؿَد، ؿٌبػبيي وشد. ػشاًدبم، ايي ػيؼتن دس اهش اخشا، اسصيبثي ٍ اػوبل وٌتشل ثش اػتشاتظي ّبي 

 ػبصهبى ووه ّبي ؿبيبًي هي وٌذ.

جبؿٌذ، اص ًظش سلبثتي دچبس ضؼف خَاٌّذ ثَد. اص ػَي ديگش، ؿشوت ّبيي وِ اص ًظش ػيؼتن اعالػبتي داساي هْبست الصم ً

ؿبيؼتگي ّبي ٍخَد يه ػيؼتن اعالػبتي لَي ثشاي ؿشوت ايي اهىبى سا ثِ ٍخَد هي آٍسد وِ دس صهيٌِ ّبي ديگش ّن ثِ 

ّبي هلشفي وِ وبال هتوبيض دػت يبثذ. ثشاي هثبل ٍخَد يه ػيؼتن اعالػبتي ثشاي ؿشوت ايي اهىبى سا ثِ ٍخَد هي آٍسد

 اسصاى ليوت تشي سا تَليذ وٌذ ٍ خذهبت ثْتشي )ثب ّضيٌِ ووتشي( سا ثِ هـتشيبى ػشضِ ًوبيذ.

يه ػيؼتن اعالػبت اخشايي خَة، اعالػبت ًوَداسي، خذٍلي ٍ ًَؿتبسي اسايِ هي وٌذ. ؿشوت ثبيذ اص تَاًبيي ّبي هشثَط ثِ 

وًٌَي سا ثِ ػشػت هَسد ثشسػي ٍ اسصيبثي لشاس دّذ. ٍخَد خذٍل ايي ؿىل يب ًوَداس ثشخَسداس ثبؿذ تب ثتَاًذ ؿشايظ ٍ سًٍذ 

اهىبى سا ثِ ٍخَد هي آٍسد وِ ؿشوت ثتَاًذ اًحشاف ّب سا تدضيِ ٍ تحليل وٌذ ٍ اعالػبت ًَؿتبسي ثش ثيٌؾ ٍ ثليشت ؿشوت 

 دس تفؼيش دادُ ّب هي افضايذ.

 

 قوت يا ضعف ؟ 

سٍيىشد ٍظيفِ اي، ثبيذ تؼييي وشد وِ آيب ايي ػَاهل لَت ّؼتٌذ يب ضؼف. ثب هـخق ؿذى ػَاهل وليذي داخلي اص عشيك 

ثشاي ايي هٌظَس وبفي اػت هـخق ؿَد وِ ػَاهل ؿٌبػبيي ؿذُ ثب تَخِ ثِ هَلؼيتي وِ ؿشوت دس آيٌذُ هي خَاّذ ثِ آى 

ي ٍ ثب تَخِ ثِ سًٍذ دس دػت يبثذ، لَت هحؼَة هي ؿَد يب ضؼف. دس كَستي وِ ػَاهل هَخَد ثشاي دػتيبثي ثِ هَلؼيت آت

پيؾ سٍ وبفي ٍ هٌبػت ثبؿٌذ، هي تَاى آًْب سا ثِ ػٌَاى ًمبعِ لَت ػبصهبى ثِ حؼبة آٍسد؛ دس  غيش ايي كَست آى ػبهل 

 ثشاي ػبصهبى يه ًمغِ ضؼف ثِ حؼبة هي آيذ.
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