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چكيذٌ
ثبصاسيبثي هبلي ،ػلن ثبصاسؿٌبػي هبلي ٍ حبكل تؼبهل هبلي ٍ ثبصاسيبثي اػت وِ ّذف آى ،تَػؼِ وبسوشدي ٍ
وبسثشدي داًؾ هبلي ٍ ػشهبيِ گزاسي اػت .همبلِ حبضش ثب ّذف هؼشفي ًگشؽ خذيذ دس ايي حَصُ ،اص ٍيظگي
ًَآٍساًِ ثشخَسداس ثَدُ ٍ دس حَصُ ًظشيِ پشداصي لبثل تبهل اػت .سٍيىشد ػلوي ايي پظٍّؾ ،فلؼفي ٍ هجبًي آى
تئَسيه اص ًَع پظٍّؾ ّبي تشٍيدي اػت وِ ثِ سٍؽ ؿٌبخت تبسيخي اخشا گشديذ .ؿيَُ گشدآٍسي هٌبثغ ػلوي
آى ،وتبثخبًِ اي هجتٌي ثش ادثيبت ًظشي ٍ پيـيٌِ تحميمبت اػت وِ دس تحليل آى ،اص هذل تحليل هحتَا اػتفبدُ
گشديذً .تبيح ٍ يبفتِّبي پظٍّؾ ًـبى هي دّذ وِ اٍالً ،هذل ًظشي تحت ػٌَاى آهيختِ ثبصاسيبثي هبلي دس
چبسچَة ػيىل ػوش هَػؼِ ) (ILCهـبثِ آهيختِ ثبصاسيبثي ) (UPدس چبسچَة ػيىل ػوش وبال ) (PLCاسائِ
هيؿَد .ثبًيبً ،دس چبسچَة هذل پيـٌْبدي ،اػتشاتظيّبي هٌبػت لبثل ؿٌبػبيي اػت.
ياشٌَاي كليذي :ثبصاسيبثي ،ثبصاسيبثي هبلي ،ػيىل ػوش وبال ،ػيىل ػوش هَػؼِ.

1

 -1مقذمٍ
گؼتشؽ سٍصافضٍى فؼبليتّبي التلبدي ثِ تجغ چبلـي ؿذى هحيظ ،هَخت گشديذُ اػت وِ ،اٍالً
دس فشآيٌذّبي تخللي ٍ حشفِاي ،سٍاثظ ثيي ػلَم ٍ اثضاسّب دس حَصُّبي هختلف دس چْبسچَة هجبًي
ًظشي تجييي ؿَد  .ثبًيبً اص ًتبيح ثذػت آهذُ ،هَخجبت تَػؼِ ووي ٍ ويفي داًؾ ٍ اثضاسّبي هشتجظ سا
فشاّن ًوَد .ثبلثبً اص تلفيك آًْبً ،تبيح ثذػت آهذُ سا وبسثشدي ٍ اخشائي وشد.
ٍظبيف هذيشاى هبلي ثٌگبُّب ،دس هحيظ سلبثتي ،ثب اّويتتش ٍ هَثشتش تلمي هيگشدد .دس ايي هحيظ،
هٌبػجبت هبلي ،فشآيٌذّب ٍ ؿيَُّبي هذيشيت هبلي دس ثٌگبُّبي التلبدي پيچيذُتش هيؿَد .تبهيي
هٌبثغ هبلي دس چْبسچَة ديگش ٍظبيف هذيشاى هبلي ،اكلي تشيي ٍظيفِ تلمي هيؿَد صيشا ثِ تجغ
هَفميت دس ايي ٍظيفِ ،تَفيك دس اًدبم ٍظبيف ديگش ًظيش تخلق ثْيٌِ هٌبثغ ،تحليلگشي هبلي،
ثشًبهِسيضي هبلي ٍ هذيشيت ًمذ ٍ ًظبيش اييّب ،تضويي هيگشدد .تَخِ ثِ ايي ًىتِ ضشٍسي اػت وِ
ثيي ٍظبيف هذيشيت ساثغِ تؼبهلي ٍخَد داسد.
هذيشيت هبلي هَثش ٍ وبسآهذ دس تبهيي هٌبثغ هبلي ٍ هَفميت دس ايي ساػتب ،ثِ دسخِ ؿٌبخت آًْب اص
ثبصاس ٍ اثضاسّبي هبلي ثؼتگي داسد .تَفيك دس ؿٌبخت ثبصاس هبلي ثِ دسخِ ؿٌبخت هذيشاى اص فشآيٌذ
ثبصاسيبثي ًيض هشتجظ اػت .ػليشغن ايي وِ ٍاطُ ثبصاسيبثي دس هذيشيت ثبصسگبًي هلغلح گشديذ ٍ تَػؼِ
يبفتٍ ،لي ثِ اػتمبد ًگبسًذُ ،ايي ٍاطُ سا هيتَاى ثلَست هفَْهي دس حَصُّبي ديگش ًظيش هذيشيت هبلي
ًيض تجييي ًوَد ٍ ثلَست وبسثشدي تَػؼِ داد.
ّذف همبلِ حبضش ،اسائِ چْبسچَثي والى اص استجبط هفَْهي ٍ وبسثشدي ثبصاسيبثي دس هذيشيت هبلي
اػت .دس ايي ساػتب اثتذا تؼبسيف ٍ ٍظبيف هذيشيت ،اّذاف ثٌگبُّبي التلبدي روش هيؿَد ٍ دس اداهِ
هذيشيت هبلي ٍ ٍظبيف آى تجييي هيگشدد .ػپغ ثبصاسّبي هبلي ٍ اثضاسّبي هبلي تؼشيف ٍ اسائِ هيؿَد.
1
فشآيٌذ ٍ هفَْم ثبصاسيبثي ٍ آهيختِ ثبصاسيبثي روش هيگشدد تب ثش ثؼتش آى ثتَاى ،آهيختِ ثبصاسيبثي هبلي
تجييي ؿَد ٍ دس پبيبى ،اػتشاتظيّبي ثبصاسيبثي هحلَالت دس ػيىل ػوش وبال ) (PLCثب اػتشاتظيّبي
ثبصاسيبثي هبلي دس ػيىل ػوش هَػؼِ ) (ILCهمبيؼِ هيگشدد ،اسائِ ًتيدِ ًيض ثِ ػٌَاى خوغثٌذي
ثحث ،ثحث پبيبًي همبلِ حبضش اػت.
 -2ريشضىاسي پصيَص

پظٍّؾ حبضش ،هجتٌي ثش سٍيىشد فلؼفي ٍ ػلوي ثِ هَضَع تؼبهل داًؾ هبلي ٍ ثبصاسيبثي هيپشداصد.
دس حميمت ثشاػبع ايي سٍيىشد ،هحمك للذ داسد ،اص هٌظش هؼشفتؿٌبػي ،داًؾ هبلي سا دس چبسچَة
ؿٌبخت چيؼتي ٍ چشايي آى ،تجييي وٌذ .دس ايي ساػتب اص هجبًي ًظشي ٍ پيـيٌِ تحميمبت ثِ سٍؽ
وتبثخبًِاي اػتفبدُ هيًوبيذ ٍ ثِ سٍؽ تحليل هحتَا ٍ ثلَست همبيؼِاي هجبًي ًظشي سا تحليل
هيًوبيذ ٍ ًَآٍسي ًظشي اسائِ هيدّذ.
 -3مباوي وظري ي ادبيات مًضًع
تجييي هجبًي ػلوي دس اييگًَِ پظٍّؾّب يؼٌي هؼشفتؿٌبػي داًؾ هَسد هغبلؼِ ثؼيبس حبئض
اّويت اػت .يىي اص ػئَاالتي وِ اًؼبى ّويـِ ثب آى دسگيش ثَدُ اػت ٍ رّي ثؼيبسي اص فالػفِ سا
ثشاي لشىّب ثِ خَد هـغَل داؿتِ اػت ،ايٌىِ داًؾ چيؼت؟ ػيفالْي ٍ داٍسي )1388( ،داًؾ سا
هدوَػِاي اص دادُّب يب اعالػبتي هي داًٌذ وِ ثش سٍي آى يه اليِ تحليل هٌغمي ديگش اضبفِ ؿذُ ٍ
ػپغ تفؼيش هي ؿَد .هؼٌبيي ثِ آى افضٍدُ ؿذُ ٍ ثِ ػيؼتن هَخَد ،اص اػتمبدات ٍ هدوَػِ (ثذًِ)
داًؾ هلحك هيگشدد .داًؾ هذيشيت ٍ ػلن هبلي اص ايي لبػذُ هؼتثٌي ًيؼت.
هذيشيت اكلي تشيي همَلِ فشآيٌذ وؼت ٍوبس اػت وِ اًمالة داًؾ ثـشي دس اٍاخش ّضاسُ دٍم
هيالدي تلمي هيگشدد .گؼتشؽ ووي ٍ ويفي فؼبليتّبي التلبدي هَخت گشديذ وِ ًِ تٌْب هذيشيت
تَػؼِ يبثذ ثلىِ ضشٍستي اًىبسًبپزيش تلمي ؿَد ثغَسيىِ هَفميت ٍ ؿىؼت ثٌگبُّبي التلبدي سا ثِ
خَد هشتجظ ًوَدُ اػت.
اّويت سٍصافضٍى فشآيٌذ هذيشيت ،هَخت ؿذ وِ تحميمبت ٍ هغبلؼبت صيبدي دس ايي ساػتب كَست
گيشد وِ ًتيدِ ايي تحميمبت ٍ هغبلؼبت ،اسائِ اًَاع ًظشيِّب دس خلَف هذيشيت ثِ ػٌَاى داًؾ ثـشي
سا ثِ دًجبل داؿتِ اػتً .ظشيِّبي والػيهً ،ئَوالػيه ٍ ًظشيِّبي خذيذ هذيشيت اص خولِ آًْب
اػت.
تَػؼِ ووي ٍ ويفي ًظشيِ ّبي هذيشيت ،هَخجبت اسائِ تؼبسيف هختلف اص هذيشيت گشديذ وِ تؼذاد
تؼبسيف ،اص اًگـت بى دػت هتدبٍص ؿذُ اػت .اهب ،هفشٍضبت ثٌيبديي دس اغلت تؼبسيف ،يىؼبى ثيبى ؿذُ
اػت ،اص خولِ هيتَاى ثِ اّذاف ٍ ساُّبي سػيذى ثِ آى اؿبسُ ًوَد.
ثِ اػتمبد ًگبسًذُ ،اص خولِ تؼبسيفي وِ ثلَست ػبم ،هفشٍضبت اكلي هذيشيت سا ثب ّن اسائِ هيدّذ،
ػجبست اػت اص :فشآيٌذ ثىب سگيشي وبسآهذ ٍ اثشثخؾ هٌبثغ اًؼبًي ٍ هبدي اص عشيك اخشاي ٍظبيف
ثشًبهِ سيضي ،ػبصهبًذّيّ ،ذايت ٍ سّجشي ٍ وٌتشل ٍ ًظبست ،دس چْبسچَة اسصؽّبي پزيشفتِ ؿذُ
اػت (سضبئيبى.)1387 ،

دس تؼشيف فَق ٍيظگيّبي صيش ًْفتِ اػت:
 )1فشآيٌذي ثَدى هذيشيت (هفَْم اػبػي سٍيىشد ػيؼتوي ٍ اػتوشاس اهش هذيشيت)
 )2ثىبسگيشي وبسآهذ ٍ اثشثخؾ (ػٌدؾ ػولىشد اص عشيك همبيؼِ ػتبدُّب ٍ دادُّب) ٍ تَفيك دس
هيضاى دػتيبثي ثِ اّذاف ثِ ػجبستي تَخِ ثِ دٍ همَلِ

)(Efficiency and Effectiveness

 )3لجَل ٍ اخشاي ٍظبيف اػبػي هذيشيت ًظيش ثشًبهِسيضي ،ػبصهبًذّيّ ،ذايت ٍ سّجشي ٍ وٌتشل
ٍ ًظبست.
 )4لجَل اسصؽ ّبي اػبػي ثِ ػٌَاى چْبسچَة اكلي وِ دس حميمت هفَْم هذيشيت ثَهي ٍ تَخِ
ثِ ًظشيِّبي خذيذ هذيشيت ًظيش سٍيىشد التضبيي اػت.
 )5تَخِ ثِ هٌبثغ اًؼبًي ٍ هبدي ٍ الجتِ تبويذثش هٌبثغ اًؼبًي دس فشآيٌذ هذيشيت.
ؿٌبخت اّذاف ثٌگبُّبي التلبدي اص خولِ هْنتشيي اًگبسُّبي داًؾ هذيشيت اػت صيشا هذيشيت
دس ػبصهبى اص خولِ ثٌگبُّبي التلبدي هفَْم پيذا وشدُ ٍ هي وٌذ .هفَْم ػبصهبى ًظيش ثٌگبُّبي
التلبدي ،ثِ ػٌَاى اختوبع گشٍُ ّب (اؿخبف حميمي ٍ حمَلي) خْت دػتيبثي ثِ اّذاف تؼشيف ؿذُ
اػت .ثٌبثشايي ،ؿٌبخت اّذاف دس فشآيٌذ هذيشيت ضشٍست داسد.
ػبصهبىّب دس چْبسچَة اّذاف آًْب ،ثْذٍ دػتِ تمؼين هيؿًَذ:
 )1ػبصهبًْب ثباّذاف اًتفبػي،
 )2ػبصهبًْب ثب اّذاف غيشاًتفبػي.
ثٌگبُّبي التلبدي اص خولِ ػبصهبىّبيي ثباّذاف اًتفبػي تلمي هيؿًَذ ٍ دس هغبلؼِ هذًظش
ّؼتٌذ .صيشا تجييي هفَْم هذيشيت هبلي ٍ فشآيٌذ ثبصاسيبثي دس ايٌگًَِ ػبصهبىّب هؼٌيداس تش ٍ ثب اّويت
تش اػت.
مذيريت مالي ي يظايف آن
دس فشآيٌذ هذيشيت ًتيدِ ػبصهبًذّي ،تمؼين ٍظبيف اػت .تمؼين ٍظبيف دس ػغح والى هذيشيت،
هَخت هيگشدد وِ پؼتّبي تخللي ثشاي اخشاي فشآيٌذ هذيشيت تؼشيف گشدد.
ثشاي هثبل هي تَاى ثِ پؼت هذيشيت هٌبثغ اًؼبًي ،هذيشيت تَليذ ،هذيشيت كٌبيغ ،هذيشيت تضويي
ويفيت ،هذيشيت ثبصاسيبثي ٍ فشٍؽ ٍ هذيشيت هبلي اؿبسُ ًوَد.

هذيشيت هبلي ،فشآيٌذ هذيشيتي اػت وِ دس حَصُ هبلي ٍظبيف هشثَعِ سا لجَل هيوٌذ ٍ تحت
ػٌَاى هذيشيت تبهيي هٌبثغ ٍ تخليق ثْيٌِ هٌبثغ هبلي تؼشيف هيؿَد (سٌّوبي سٍدپـتيً ،يىَهشام ٍ
ؿبَّسديبًي.)1390 ،
ٍظبيف هذيشاى هبلي سا هي تَاى اص دٍ ديذگبُ هذًظش لشاس داد (ًيىَهشام ،سٌّوبي سٍدپـتي ٍ ّيجتي،
:)1388
الف) ٍظبيف تخللي (خبف) وِ ػجبستٌذ اص:
 -1تبهيي هٌبثغ هبلي
 -2دخبلت دس تخليق ثْيٌِ هٌبثغ هبلي
 -3ثشًبهِسيضي هبلي
-

پيؾثيٌي ٍضؼيت هبلي (تشاصًبهِ ٍ ػبختوبى هبلي)

-

پيؾثيٌي ػولىشد هبلي (ػَد ٍ صيبى)

-

پيؾثيٌي ًمذيٌگي (خشيبى ًمذ)

 -4ػيبػت تمؼين ػَد
 -5تحليلگشي هبلي
 -6وٌتشٍلش (هذيشيت حؼبثذاسي)
 -7خضاًِداسي (هذيشيت ٍخَُ ًمذ)
 -8دخبلت دس تلويوبت ليوتگزاسي ٍ ثشًبهِسيضي ساّجشدي ؿشوت.
ثب تَخِ ثِ استجبط تٌگبتٌگ ثيي تلوينگيشي ٍ هذيشيت وِ «ّشثشت ػبيوَى» ،هذيشيت سا
تلوينگيشي تؼشيف ًوَدُ اػت اص ايي صاٍيِ ًيض هيتَاى ثِ ٍظيفِ هذيشاى هبلي اؿبسُ ًوَد.
هذيشاى هبلي دس ػِ تلوين اػبػي دخبلت داسًذ (ّوبى هٌجغ)
 )1تلويوبت ػشهبيِگزاسي
 )2تلويوبت تبهيي هبلي
 )3تلويوبت هشثَط ثِ ػيبػتّبي تمؼين ػَد.

تبهيي هٌبثغ هبلي اص خولِ هْنتشيي ٍظيفِ هذيش هبلي تلمي هيگشدد وِ ثِ ووه اثضاسّبي هبلي ٍ
دس ثبصاسّبي هبلي اهىبىپزيش هي ؿَدٍ تلويوبت هشتجظ ثب آى دس اًَاع تلويوبت هزوَس ػليالخلَف
دس تلويوبت ػشهبيِگزاسي ،ثؼيبس هَثش اػت.

بازارَا ي ابسارَاي مالي
هذيشاى هبلي ،خْت هَفميت دس اًدبم ٍظبيف تبهيي هٌبثغ هبليً ،يبصهٌذ ؿٌبخت ثبصاس هبلي ٍ ثِ تجغ
آى اثضاس هبلي اػت (سٌّوبي سٍدپـتي.)1383 ،
ثبصاس ،هىبًي ثشاي هجبدلِ (داد ٍ ػتذ) خْت اسضبي ًيبص اػت .ثبصاسّبي هبلي ،ثبصاسي اػت وِ دس آى
ػشضِ وٌٌذگبى ٍخَُ (خبًَاسّب ،هَػؼبت هبلي ٍ ثبًهّب) ٍ هتمبضيبى ٍخَُ (ثٌگبُّبي التلبدي
ًيبصهٌذ ٍخَُ) ،دس ايي هىبى گشدّن هيآيٌذ ٍ دادٍػتذ هبلي سا اًدبم هيدٌّذ .دس ثبصاسّبي هبلي اص
يىغشف ثبًهّب ،هَػؼبت اػتجبسي ٍ اًَاع ٍاػغِگشيّبي هبلي ٍ اؿخبف حميمي ٍ اص عشف ديگش
ؿشوتّبي تَليذ ٍ خذهبتي حضَس داسًذ وِ اص صٍايبي هختلف عجمِثٌذي هيؿًَذ (ّيجتيً ،يىَهشام،
سٌّوبي سٍدپـتي:)1386 ،
 -1اص ًظش ؿىل ػشضِ هٌبثغ هبلي دس وَتبُ هذت ٍ ثلٌذهذت ثِ ثبصاس ػشهبيِ ٍ ثبصاس پَل ،وِ دس
ثبصاس ػشهبيِ ،اٍساق ثْبداس (ػْبم ٍ اٍساق لشضِ) ثلٌذ هذت ٍ دس ثبصاس پَل ،اٍساق ثْبداس
وَتبُهذت ػشضِ هيگشدد.
 -2اص ًظش هٌغمِاي ثِ ثبصاس داخلي ٍ ثبصاس ثييالوللي عجمِثٌذي هيؿَد.
 -3اص ًظش ًحَُ ٍ صهبى ػشضِ اٍساق ثْبداس ثِ ثبصاس دػت اٍل ٍ ثبصاس دػت دٍم دػتِثٌذي هيؿَد.
ثب ت َخِ ثِ اّويت تبهيي هبلي ،تَخِ ثِ ايي ًىتِ اّويت داسد وِ دسخِ هَفميت تبهيي هٌبثغ هبلي
ثِ دسخِ تٌبػت خغش -ثبصدُ تبهيي هبلي ًيض ثؼتگي داسد.
تٌبػت خغش – ثبصدُ ثبيذ ثب افضايؾ ثشٍت ػْبهذاساى يباسصؽ ؿشوت ساثغِ هؼتمين داؿتِ ثبؿذ.
تَفيك دس تحمك فشم فَق ،ثِ ؿٌبخت ثب صاس هبلي هٌبػت ثِ ػٌَاى ؿشط الصم ٍ اثضاس هبلي هٌبػت ثِ
ػٌَاى ؿشط وبفي ثؼتگي داسد.
سػبيت هفشٍضبت فَق ،هَخت هيؿَد وِ ّذف اكلي هذيشيت هبلي يؼٌي ،حذاوثش ًوَدى ثشٍت
ػْبهذاساى ،ثؼجبستي افضايؾ اسصؽ ؿشوت تحمك يبثذ ٍ ايي اهش ًيبصهٌذ اثضاس هبلي اػت ،ثٌبثشايي ،اثضاس

هبلي ،ؿيَُ ٍ ٍػيلِ تبهيي هبلي تؼشيف هيگشدد ٍ ثِ دٍ دػتِ صيش تمؼين هيؿَد (
:)2000
 )1اثضاس ػشهبيِ :سٍؽ تبهيي هبلي اص عشيك ػْبهذاساى ٍ هبلىبى تؼشيف هيؿَدً ،ظيش اًتـبس ػْبم.

Black & Hirth,

 )2اثضاس ثذّي :سٍؽ تبهيي هبلي اص عشيك ديگشاى غيش اص هبلىبى تؼشيف هيؿَدً ،ظيش اٍساق
هـبسوت.
 -4يافتٍَاي پصيَص
هجبًي ًظشي ٍ پيـيٌِ هغبلؼبت ،صهيٌِّبي ؿىلگيشي هفَْم خذيذي دس حَصُ داًؾ هبلي تحت
ػٌَاى هفَْم ثبصاسيبثي هبلي ٍ آهيختِ ثبصاسيبثي هبلي سا فشاّن ًوَد وِ ثب تَخِ ثِ هفَْم ثبصاس هبلي ،اثضاس
هبلي ٍ تَفيك دس ؿٌبخت ٍ ثىبسگيشي آًْب ٍ اّذاف هذيشيت هبلي ٍ تبثيش آًْب دس تحمك ٍظبيف هذيش
هبلي ٍ ثب ػٌبيت ثِ هفشٍضبت وليذي ٍ هفَْهي ثبصاسيبثي وِ دس تؼشيف ثبصاسيبثي رگش هيگشدد ،هؼٌي
هييبثذ.
سٍػتبًٍَ ،ع ٍ اثشاّيوي( ،(Perreauth & Mccurty. 2000) ٍ )1381هؼتمذًذ وِ دس فشآيٌذ
ثبصاسيبثي ،خْت تَ خِ ثِ ًيبص هـتشي ،اص ثبصاس (ثيشٍى) ثِ داخل ثٌگبُ ًگبُ هيؿَد ثِ ػجبستي اثتذا رٍق،
ػليمِ ٍ ًيبص هـتشي ٍ ثش اػبع آى ،وبالّب ٍ خذهبت هَسد ًيبص هـتشي تَليذ ٍ ػشضِ هيؿَد .يؼٌي
تبويذ اػبػي ثش ثبصاس اػت .اهب سٌّوبي سٍدپـتي ( )1391اػتمبد داسد ،دس فشآيٌذ ثبصاسيبثي هبلي ،ػليشغن
ٍخَد ساثغِ دٍػَيِ ثيي ثبصاس ٍ ثٌگبُ التلبدي ،تبويذ ثش ًگبُ اص داخل ثٌگبُ ثِ ثبصاس اػت .ثِ ػجبستي
اثتذا ًيبص هبلي ؿشوت ثِ عشق هٌبػت وِ دس هذيشيت هبلي هتذاٍل اػت ،ؿٌبػبيي ٍ ثشآٍسد هيگشدد،
ػپغ ثب هشاخؼِ ثِ ثبصاس هبلي هٌبػت اص عشيك اثضاس هبلي هٌبػت تبهيي هبلي اًدبم هيگيشد .اگشچِ دس
پبسُ اي اص هَاسد هوىي اػت هذيشاى هبلي اص ثبصاس ثِ داخل ثٌگبُ ًگبُ وٌٌذ يؼٌي هتٌبػت ثب خَاػتِ
ثبصاس ،ػبختبسّبي هبلي خَد سا عشاحي وٌٌذ ًظيش ؿشايغي وِ كٌذٍق ثييالوللي پَل ٍ ثبًه خذهبتي
ثشاي وـَسّب خْت اسائِ ٍام تؼشيف هيوٌذ ٍ دس ػغح هلي ،ثبًهّب ٍ دٍلت ؿشايغي سا خْت اػغبي
تؼْيالت ثشاي ثٌگبُّب تؼشيف هيوٌٌذً ،وًَِّبيي اػت وِ تَخِ ثِ ثبصاس سا اٍلَيت هيثخـذ.
ثِ اػتمبد ًگبسًذُ ،ثبصاسيبثي هبلي ػجبست اص تؼييي ٍ تؼشيف ٍ ؿٌبػبيي ًيبصّبي ثٌگبُ التلبدي،
اثضاسّب ٍ ثبصاسّبي هبلي ثِ هٌظَس تبهيي سضبيت ٍ تحمك اّذاف ثٌگبُ التلبدي ثب ّذف افضايؾ ثبصدُ ٍ
وبّؾ خغش ٍ حذاوثش ًوَدى ثشٍت ػْبهذاساى دس ساػتبي تحمك اّذاف هشتجظ ثب تبهيي سضبيت
هـتشيبى اػت.

ٍخَد ٍيظگي ّبي هـتشن ثيي ثبصاسيبثي ٍ ثبصاسيبثي هبلي هَخت گشديذُ اثضاسي ثٌبم آهيختِ ثبصاسيبثي
هبلي ) (Financial Marketing Mixظَْس يبثذ ٍ هؼشفي ؿَد وِ دسّش ػٌلش آهيختِ ثبصاسيبثي هبلي،
ٍيظگيّبي هٌحلش ثِ فشد آى ثبيذ هذًظش هذيش هبلي لشاس ثگيشد.
دس خذٍل ؿوبسُ  3تؼذادي اص ػٌبكش آهيختِ ثبصاسيبثي هبلي ٍ ٍيظگيّبي آى وِ ثِ اػتمبد ًگبسًذُ
اّويت ثيـتشي داسد ثش اػبع هَلفِّبي آهيختِ ثبصاسيبثي يؼٌي  upاسائِ ؿذُ اػت وِ ثِ عَس خالكِ
 UIاتالق هيگشدد.
جذيل  :3ػىاصر آميختٍ بازاريابي مالي
محصًل مًسسٍ
 -هٌبثغ هبلي

قيمت تاميه مالي
 -اّذاف تبهيي هبلي

تًزيغ (كاوالَا)

ترييج ي تبليغات

 -ثبصاسّبي هبلي

 -ؿٌبػبيي ٍضؼيت ؿشوتّب

 -ثبًهّب

 -حضَس دس ثَسع اٍساق ثْبداس

ٍ -خِ ًمذ

 -خغش

 -ػْبهذاساى

 هؼشفي هحلَالت ٍ تَاًوٌذي ٍلبثليتّبي ؿشوت

 -تؼْيالت اػتجبسي

 -ثبصدُ

 -اؿخبف حميمي ٍ حمَلي  -ثبصاس ّذف تبهيي هبلي

 -اثضاسّبي هبلي وَتبُهذت ٍ ثلٌذهذت  -ليوت سٍؽ تبهيي هبلي

 -هـبسوت هذًي

 -هَػؼبت اػتجبسي

 ثىبسگيشي اًَاع ؿيَُّب ٍسػبًِّبي تجليغبتي

 -فشٍؽ الؼبعي

 ًْبدّبي دٍلتي (تجلشُّبيثَدخِ)

 -هؼشفي ػبختوبى هبلي ؿشوت

 -فشٍؽ ػلف

 -كٌذٍق ثييالوللي پَل

 -اسائِ ثشًبهِّبي آيٌذُ ؿشوت

 -پيؾفشٍؽ وبال

 -ثبًه خْبًي

 اػتفبدُ اص وبًبلّبي استجبعيهَثش خْت ؿٌبػبًذى ؿشوت

 -فشٍؽ ًؼيِ

 ثبًهّبي هٌغمِاي (ثبًهتَػؼِ اػالهي)

 -ػَد اًجبؿتِ (ًگْذاسي ػَد ػْبم)

 -ثَسع اٍساق ثْبداس

 -فشٍؽ هٌبثغ هبصاد

اص خولِ هْنتشيي ٍظبيف هذيشاى هبلي ،تبهيي هٌبثغ هبلي اػت وِ ،اص عشيك ثىبسگيشي اثضاس هبلي
هٌبػت دس ثبصاس هبلي هٌبػت هيؼش هيگشدد .ػٌدؾ هٌبػت ثَدى اثضاس دس هٌبػتتشيي ثبصاس هبلي ،ثش
پبيِ ّضيٌِّبي تبهيي هبلي كَست هيگيشد .آهيختِ ثبصاسيبثي هبلي سا هيتَاى ثِ ؿشح صيش تجييي ًوَد:
الف :محصًل (مىابغ مالي):

چٌبًچِ هٌبثغ هبلي هَسد ًيبص ّش ثٌگبُ التلبدي ،ثِ هثبثِ هحلَل هذ ًظش لشاس گيشد ،آًگبُ تَخِ ثِ
ٍيظگي هٌبثغ هبلي (هحلَل هبلي ثٌگبُ) دس ايي فشآيٌذ اّويت داسدٍ .يظگيّبيي ًظيش ايٌىِ ٍخِ ًمذ
ثبؿذ يب تؼْيالت ،يب تَخِ ثِ ؿيَُ تبهيي هبلي ًظيش هـبسوت هذًي ،فشٍؽ الؼبعي يب پيؾ فشٍؽ
وبال ،فشٍؽ ًؼيِ ٍ ًظبيش ايي ّب ثْؼٌَاى ٍيظگي هحلَل اّويتضيبدي داسًذ ٍ .يب ايٌىِ ًَع تبهيي هبلي
وَتبُهذت ثبؿذ يب ثلٌذهذت ،اص ديگش ٍيظگيّبي تبهيي هبلي ثِ ػٌَاى هحلَل هذيش هبلي ًيض اّويت
داسد صيشا ثش پبيِ آى ،اثضاس هٌبػت ٍ ثبصاس هٌبػت اًتخبة هيؿَد وِ دس حميمت ،ثب هؼشفي هَػؼِ ٍ
لبثليتّبي آى ػيٌيت هييبثذ ٍ ثِ ػٌَاى اٍليي ػٌلش آهيختِ ثبصاسيبثي هبلي يؼٌي Institute ،تؼشيف
هيگشدد.
ب :قيمت (َسيىٍ تاميه مالي):
هذيشاى هبلي ثِ ّش ليوت ػاللِهٌذ ثِ تبهيي هبلي ًيؼتٌذّ ،وبىعَسي وِ هذيشاى ثبصاسيبثي ٍ
فشٍؽ ػاللِ هٌذ ثِ فشٍؽ هحلَل خَد ثِ ّش ليوتي ًيؼتٌذ .تلويوبت هذيشاى هبلي ٍ هذيشاى
ثبصاسيبثي ٍ فشٍؽ ،خالف خْت يىذيگش اػت.
هذيشاى ثبصاسيبثي ٍ فشٍؽ ػاللِثِ فشٍؽ هحلَل خَد دس ثبالتشيي ليوت ثبّذف اسضبي ًيبص
هـتشي ّؼتٌذ ،اهب هذيشاى هبلي ،ػاللِ ثِ تبهيي هبلي دس ووتشيي ليوت ثب ّذف اسضبي ًيبص ثٌگبُ
ّؼتٌذ .ثٌبثشايي تَخِ ثِ اّذاف تبهيي هبليّ ،ضيٌِ ّش سٍؽ تبهيي هبلي ،خغش ٍ ثبصدُ اثضاسّبي تبهيي
هبلي ٍ ثبصاسّبي هبلي دس تؼييي ٍ ثشآٍسد ّضيٌِ (ليوت) تبهيي هبلي ،ثشاي هذيشاى هبلي ثؼيبس اّويت
داسد وِ دس آهيختِ ثبصاسيبثي هبلي تحت ػٌَاى ليوت تبهيي هبلي هَػؼِاي (Institutional Financing
) Priceثِ ػٌَاى دٍهيي ػٌلش تؼشيف هيگشدد.
ج :تًزيغ (ابسار ي بازار مالي ي سرمايٍ):
خؼتدَ ٍ ؿٌبػبيي اثضاس ٍ هىبى هٌبػت تبهيي هبلي ،دس فشآيٌذ تبهيي هبلي التلبدي ٍ ثب كشفِ
اّويت ٍيظُاي داسدّ .وبىعَسي وِ هذيشاى ثبصاسيبثي ٍ فشٍؽ ،هٌبػتتشيي وبًبل تَصيغ ًظيش
خشدُفشٍؿي ٍ يب ػوذُ فشٍؿي ٍ يب ػشضِ وبال دس ػغح هلي ٍ ثييالوللي ٍ  ...ثِ ؿيَُّبي هختلف سا
هذًظش داسًذ ،هذيشاى هبلي ًيض دس خْت تبهيي هبلي ثب ووتشيي ّضيٌِ ٍ يب هَثش ثَدى ّضيٌِ ،ثِ اثضاسّب ٍ
ثبصاس ػشهبيِ ٍ ثبصاس پَل تَخِ داسًذ.
همبيؼِ اًَاع اثضاسّب ٍ ثبصاسّب ،ثِ ػجبستي هٌبػتتشيي اثضاس ٍ دسآهيختِ ثبصاسيبثي ثِ ػٌَاى ػٌلش ػَم
آهيختِ ،يؼٌي  Instrument & Marketهؼشفي هيؿَد .هىبى تبهيي هبلي ثش اػبع ّضيٌِ ٍ دس دػتشع
ثَدى ثؼيبس ضشٍسي اػت.

د :ترييج ي تبليغات (مؼرفي مًسسٍ ي قابليت آن):
تشٍيح هحلَل ثب اػتفبدُ اص اًَاع ؿيَُّبي تجليغبتي دس فشآيٌذ ثبصاسيبثي ٍ فشٍؽ اّويت داسد صيشا
ووه ثِ هؼشفي هحلَل ٍ ايدبد تمبضب دس هـتشي (تشغيت هلشف وٌٌذُ خْت خشيذ) هيگشدد .دس
ثبصاسيبثي هبلي ًيض ايي هَضَع اّويت داسد ،اهب ؿيَُّب ٍ اّذاف آى ثب ثبصاسيبثي ووي هتفبٍت اػت.
ايدبد اعويٌبى دس تبهيي وٌٌذُ هٌبثغ هبلي ،ثب ّذف هتمبػذ ًوَدى آًْب دس ثبصاسيبثي هبلي اّويت
صيبدي داسد .تشػين ٍضؼيت هغلَة آيٌذُ اص ثٌگبُ ،ثِ گًَِاي وِ تبهيي وٌٌذُ هٌبثغ هبلي ،اعويٌبى
پيذا وٌذ وِ ثٌگبُ تَاى پشداخت ثْشُ ٍ اكل هٌبثغ سا دس هَػذ همشس داسد .حضَس دس ثبصاسّبي هبلي
هختلف ،اًدبم هزاوشات هتؼذد ،تْيِ هؼتٌذات ٍ گضاسؽّبي هبلي ٍ هؼشفي ثٌگبُ ثِ ؿيَُّبي هختلف
اص خولِ ًىبت اػبػي ايٌوشحلِ اػت وِ دس آهيختِ ثبصاسيبثي هبلي ثِ ػٌَاى ػٌلش چْبسم تحت ػٌَاى
هؼشفي ) (Introducتؼشيف هيگشدد.
مقايسٍ تطبيقي آميختٍ بازاريابي ي آميختٍ بازاريابي مالي ي ارائٍ استراتصيَاي بازاريابي
ٍيظگيّبي اسائِ ؿذُ دس خذٍل ؿوبسُ  4هشثَط ثْأهيختِ ثبصاسيبثي ٍ آهيختِ ثبصاسيبثي هبلي ،ووه
هيوٌذ تب اػتشاتظيّبي هٌبػت عشاحي گشدد .ثِ عَسي وِ دس ادثيبت ثبصاسيبثي يىي اص هَلفِّبي
تذٍيي اػتشاتظيّب ،تَخِ ثِ ػيىل ػوش وبال ) (PLCاػت ٍ ثِ اػتمبد ًگبسًذُ دس هذيشيت هبلي ًيض
هيثبيؼت ثِ هَلفِاي خْت تذٍيي اػتشاتظيّبي ثبصاسيبثي هبلي تَخِ ؿَد .ػيىل ػوش هَػؼِ )(ILC
اص خولِ هَلفِاي اػت وِ ثش پبيِ آى اػتشاتظيّبي ثبصاسيبثي هبلي تؼشيف هيؿَد .تحمك ّذف اكلي
هذيشيت هبلي يؼٌي حذاوثش ًوَدى اسصؽ ؿشوت هَخت ؿذُ اػت وِ دس اػبػٌبهِ ثٌگبُّبي التلبدي،
هذت فؼبليت ثٌگبُ سا اص تبسيخ تبػيغً ،بهحذٍد تؼشيف وٌٌذ .صيشا دس وَتبُهذت افضايؾ ثشٍت هبلىبى
اهىبىپزيش ًويؿَد .لزا اػتشاتظيّبي ثبصاسيبثي هبلي هيثبيؼت ثِ ثلٌذهذت گشايؾ ثيـتشي داؿتِ
ثبؿذ .ثش ايي اػبع ًگبسًذُ هؼتمذ اػت وِ تَخِ ثِ ػيىل ػوش هَػؼِ دس همبثل ػيىل ػوش وبال،
اًغجبق ثيـتشي ثب ّذف اكلي هذيشيت هبلي ٍ ثِ تجغ آى ثب اػتشاتظيّبي ثبصاسيبثي هبلي داسد (ثش اػبع
پظٍّؾ سٌّوبي سٍدپـتي.)1376 ،
ؿٌبختِؿذُ تشيي عجمِ ثٌذي دس تجييي ػيىل ػوش ػجبست اص هشحلِ هؼشفي ،سؿذ ،تىبهل ٍ ًضٍل
اػت وِ اػتشاتظيّبي ثبصاسيبثي حؼت تَخِ ثِ ايي هشاحل عشحسيضي هيگشدد .2دس خذٍل ؿوبسُ 4
ٍيظگيّبي ػيىل ػوش وبال ٍ ػيىل ػوش هَػؼِ ثِ ّوشاُ اػتشاتظيّبي هختلف دس حَصُ ثبصاسيبثي ٍ
ثبصاسيبثي هبلي اسائِ ؿذُ اػت.

جذيل  :4سيكل ػمر مًسسٍ ) (ILCدر مقابل سيكل ػمر كاال )(PLC
ييصگيَاي محصًل )(PLC

ييصگيَاي مًسسٍ )(ILC

ػوش هحذٍدي داسًذ

ظبّشاً ػوش ًبهحذٍدي داسًذ

فشٍؽ آًْب اص هشاحل هتوبيضي ػجَس هيوٌذ

فؼبليت آًْب اص هشاحل هتوبيضي ػجَس هيوٌذ

ػَد حبكل اص فشٍؽ آًْب دس  PLCافضاسيؾ يب وبّؾ هييبثذ.

ػَد حبكل اص فؼبليت دس  ILCافضايؾ يب وبّؾ هييبثذ

هَػؼبت دس هشاحل هختلف ػوش خَد ًيبص ثْبػتشاتظي
وبالّب دس هشاحل هختلف ػوش خَد ًيبص ثِ اػتشاتظي هٌبػت ٍ
هٌبػت ٍ هختلف ثبصاسيبثي هبلي ،تَليذ ،خشيذ ٍ ًيشٍي اًؼبًي
هختلف ثبصاسيبثي ،هبلي ،تَليذ ٍ خشيذ ٍ ًيشٍي اًؼبًي داسًذ.
داسًذ.

دس ّش يىبص هشاحل فَق اػتشاتظي هٌبػت ثبيذ هذ ًظش ثبؿذ وِ ريالً ثِ آى اؿبسُ هيگشدد:
مراحل

استراتصيَاي بازاريابي مالي

استراتصيَاي بازاريابي محصًالت
 اػتشاتظي ػَددّي ػشيغ اػتشاتظي ػَددّي آّؼتِ -اػتشاتظي ثب ًفَر ػشيغ

 اػتشاتظي تبهيي هبلي اص عشيك اثضاس ػشهبيِ اػتشاتظي ثب ًفَر آّؼتِ دس ثبصاس -اػتشاتظي ػَد دّي آّؼتِ

رضذ

 اػتشاتظي ٍسٍد ثِ ثبصاس خذيذ -اػتشاتظي اػتفبدُ اص وبًبل ٍ تجليغبت خذيذ

 اػتشاتظي ٍسٍد ثِ ثبصاس خذيذ اػتشاتظي اػتفبدُ اص اثضاسّبي هختلف تبهيي هبليٍ تجليغبت خذيذ

مؼرفي

تكامل

 اػتشاتظي ثْيٌِػبصي ثبصاس اػتشاتظي هحلَل -اػتشاتظي آهيختِ ثبصاسيبثي

-

اػتشاتظي ثْيٌِػبصي ثبصاس ٍ اثضاس هبلي
اػتشاتظي ػبختبس هبلي ثْيٌِ ٍ پبيذاس
اػتشاتظي هؼشفي هَػؼِ ٍ ثجت هَلؼيت آى
اػتشاتظي آهيختِ ثبصاسيبثي هبلي

وسيل

 اػتشاتظي ؿٌبػبيي هحلَالت ضؼيف اػتشاتظي تلوين سّبػبصي -اػتشاتظي افضايؾ يب وبّؾ ػشهبيِگزاسي

-

اػتشاتظي ؿٌبخت اثضاسّب ٍ ثبصاس هبلي ضؼيف
اػتشاتظي تلوين سّبػبصي ،ادغبم ٍ تحليل
اػتشاتظي افضايؾ يب وبّؾ ػشهبيِگزاسي
اػتشاتظي تدذيذ ػبختبس

ثب تَج ثِ اعالػبت هٌذسج دس خذٍل هيتَاى ثِ ًوًَِّبي وبسثشدي آى اؿبسُ وشد:
الف -مؼرفي :دس هشحلِ هؼشفي ،ثِ دليل ػذم ؿٌبخت ٍ ػذم اعويٌبى تبهيي وٌٌذگبى هٌبثغ هبلي
(غيش اص هبلىبى) اص ٍضؼيت ٍ ػولىشد ثٌگبُ التلبدي ،اػتشاتظي تبهيي هبلي اص عشيك اثضاس ثذّي غيش
هوىي ٍ يب ًبوبسآهذ اػت لزا ثْتش اػت اص اثضاس ػشهبيِ اػتفبدُ ًوَد .ثب گزؿت صهبى ،هذيشاى هبلي

هي تَاًٌذ ،آّؼتِ دس ثبصاس ًفَر وٌٌذ ،ثٌگبُ سا هؼشفي ًوبيٌذ ٍ ديگشاى سا ثِ ػشهبيِگزاسي تشغيت وٌٌذ.
دسايي كَست ؿشايظ ػولي اػتفبدُ اص اثضاس ثذّي فشاّن هيؿَد .يؼٌي دس ايي هشحلِ ،تبهيي هبلي ،ثب
ّضيٌِ ثبالتشي اهىبىپزيش هيگشدد ٍ ػيبػت وؼت ػَددّي آّؼتِ ،ػوليتش هيگشدد.
ب -سؿذ :ثب تَخْجِ سؿذ ثٌگبُ (هَػؼِ) ،خلك ٍ ثىبسگيشي اػتشاتظي خذيذي دس فشآيٌذ ثبصاسيبثي
هبلي ضشٍست هي يبثذ .ثِ عَسيىِ ،هذيشاى هبلي ثِ ثبصاسّبي هبلي هختلف اص ًظش صهبًي ٍ هىبًي ثبيذ
تَخِ داؿتِ ثبؿٌذ .ثش ايي اػبع ٍسٍد ثِ ثبصاسّبي هبلي خذيذ ضشٍست هييبثذ .ثْتجؼحضَس دس ثبصاسّبي
هبلي خذيذ ،اثضاس هبلي خذيذ ًيض اّويت هييبثذ .ثِ ػجبستي ،اگش دس هشحلِ هؼشفي (ثِ دليل ؿٌبخت
اًذن تبهييوٌٌذگبى هبلي اص ٍضؼيت ثٌگبُ) تٌْب اص عشيك ػْبهذاساى ،هٌبثؼتبهيي هيگشديذ ،دس ايي
هشحلِ هذيشاى هبلي ثبيذ ثِ ثبًهّب ٍاًَاع هَػ ؼبت هبلي ٍ اػتجبسي دسػغح داخلي ٍ هَػؼبت هبلي دس
ػغح ثييالوللي ًظيش ثبًه خْبًي ٍ ...هشاخؼِ ًوبيٌذ.
ثٌبثشايي اػتشاتظي ٍسٍد ثِ ثبصاس خذيذ ثْْوشاُ اػتشاتظي اػتفبدُ اص اثضاسّبي هختلف ضشٍست
هييبثذّ .ضيٌِ تجليغبت ٍ تشٍيح ًؼجت ثِ هشحلِ اٍل وبّؾ هييبثذ .ثِ ػجبستي ّضيٌِّبي تبهيي هبلي
ووتش ٍ تحمك ػَددّي ػشيغ هيؼش هيؿَد.
ج -تكامل :افضايؾ فؼبليت ثٌگبُ ثِ دليل گزؿت ػوش آى ٍ حضَس ثيـتش دس ثبصاس ،ؿشايظ تىبهل
ثٌگبُ سا فشاّن هيوٌذ .ثٌبثشايي ،اػتشاتظيّبيي وِ دس ايي هشحلِ اػتفبدُ هيگشدد ،ثبيذ دس خْت تمَيت
دٍسُ تىبهل ثٌ گبُ ثبؿذ ،دس غيش ايي كَست ،تىبهل ثيـتش ثٌگبُ ثِ ػجبستي تؼْيل ثِ تبهيي هبلي ثب
هـىالتي هَاخِ خَاّذ ؿذ ٍ دس هشحلِ ًضٍل صٍدتش فشا هيسػذ.
اػتشاتظيّبي ثْيٌِػبصي ثبصاس ٍ اثضاس هبلي ٍ اػتشاتظي آهيختِ ثبصاسيبثي هبلي ،يؼٌي ،هحلَل،
ليوت ،هىبى تبهيٌوبلي ٍ تشٍيح ٍ تجليغبت ،هَخجبت افضايؾ دٍسُ صهبًي تىبهل هَػؼِ ٍ ثْتجغ آًتبهيي
هٌبثغ هبلي هَثش ٍ وبسآهذ هيگشدد .ايي هشحلِ وِ اص خولِ هْنتشيي هشحلِ تلمي هيگشدد ،اگش هذيش
هبلي تَخِ ٍيظُ ًذاؿتِ ثبؿذ ،خغش تبهيي هبلي ٍ تبثيش ثش وبّؾ ػَد ،ثؼيبس ثبال خَاّذ ثَدّ .وبًغَسي
وِ هذيش ثبصاسيبثي ٍ فشٍؽ ثب ثي تَخْي ثِ هشحلِ تىبهل هحلَل خَد ،هَخجبت اص دػت دادى ػْن
ثبصاس هحلَل سا فشاّن هي وٌذ .ثٌبثشايي الصم اػت اػتشاتظي ػبختبس هبلي ثْيٌِ ٍ پبيذاس ٍ اػتشاتظي
تثجيت هَلؼيت هذًظش لشاس گيشد.
د -وسيل :چٌبًچِ ثٌگبُ التلبدي دس فشايٌذ فؼبليت خَد ،دچبس ًضٍل گشديذ ،ثىبسگيشي اػتشاتظي
تدذيذ ػبختبس ،اػتشاتظي ؿٌبخت اثضاس ٍ ثبصاس هبلي ضؼيف ٍ اػتشاتظي تلوين سّبػبصي آًْب ٍ اػتشاتظي
افضايؾ يبوبّؾ ػشهبيِگزاسي ٍ اػتشاتظي ادغبم ٍ تحليل ،اكليتشيي هَلفِ تلوينگيشي هذيش هبلي
اػت.

دس اػتشاتظي تدذيذ ػبختبس ،ػيبػت ادغبم ثب ثٌگبُّبي ديگش ،هيتَاًذ هَثش ثبؿذ .ػالٍُ ثش آى،
اكالح ػبختبس دسًٍي ،اكالح ػبختبس تبهيي هبلي ،اكالح ػبختبس ػشهبيِگزاسي ،اكالح ػبختبس فؼبليت
اص لحبػ هىبًي ٍ تخللي ،اكالح ػبختبس هذيشيتي ٍ ًظبيش اييّب ،دس اػتشاتظي تدذيذ ػبختبس ثلَست
التضبيي ثش پبيِ ًگشؽ ػيؼتوي ثبيذ هذ ًظش ثٌگبُ لشاس ثگيشد.
ثىبسگيشي اػتشاتظي ؿٌبخت اثضاسّب ٍ ثبصاسّبي هبلي ضؼيف ،هَخجبت وبّؾ ّضيٌِّبي تبهيي هبلي
سا فشاّن هيوٌذ ثغَسيىِ ثؼتش الصم خْت ثىبسگيشي اػتشاتظي تلوين سّبػبصي سا فشاّن هيوٌذ
ثْگًَِ اي وِ ثٌگبُ دس اػتشاتظي تلوين سّبػبصي ،حزف ثبصاس ٍ اثضاس هبلي ضؼيف (ّضيٌِصا) سا هذ ًظش
لشاس هيدّذ.
دس ًْبيت اػتشاتظي افضايؾ يبوبّؾ ػشهبيِگزاسي ًيض هيتَاًذ ًؼخِاي ثشاي دسهبى ٍسؿىؼتگي
هَػؼِ ؿَد .صيشا افضايؾ ّضيٌِّبي تبهيي هبلي ،ثٌگبُ سا ثب اّشم هبلي هَاخِ هيًوبيذ .ثب افضايؾ اّشم
هبلي ،خغش ٍسؿىؼتگي افضايؾ هييبثذ .ثٌبثشايي ثب افضايؾ ػشهبيِگزاسي پش ثبصدُ ،اهىبى فؼبليت خذيذ
دس حَصُ خذيذ ثب اّذاف وؼت ػَد ثيـتش فشاّن هيؿَد ٍ ثب وبّؾ ػشهبيِگزاسي ون ثبصدٍُ ،احذّبي
ّضيٌِصا ،تؼغيل هيگشدد.
ايي ًىتِ ًيض لبثل روش اػت ،دس ايي هشحلِ هذيشاى ثٌگبُّب ،هيتَاًٌذ اص الگَي  BCG3اػتفبدُ وٌٌذ
تب ٍاحذّبي ؿيشدُ (هفيذ ٍ هَثش) سا اص ٍاحذّبي هضاحن (ثب ٍيظگي ػگ) ؿٌبػبيي ًوبيٌذ ٍ ثذيي عشيك
هَخجبت حزف ٍاحذّبي ّضيٌِصا سا فشاّن وٌٌذ.
 -5وتيجٍگيري ي بحث
پيچيذُ ؿذى فشآيٌذّب ،ضشٍست اػتفبدُ اص هجبًي ٍ اثضاسّبي سايح ديگش حَصُّب سا دس هذيشيت
وبسآهذ ٍ اثشثخؾ حَصُ هذيشيت هبلي سا اختٌبة ًبپزيش هيًوبيذ.
اص خولِ اثضاسّبي هَثش خْت هَفميت دس ثْجَد ػولىشد ٍ استمبء ثبصدّي ػوليبت ٍ ثْشٍُسي ،آهيختِ
ثبصاسيبثي اػت .صيشا سٍيىشد ثبصاسيبثي ،اليٌفه هذيشيت هَفك ٍ هَثش للوذاد ؿذُ اػت.
هذيشاى هبلي هيتَاًٌذ دس اخشاي ٍظيفِ تبهيي هٌبثغ هبلي اص اثضاسّبي ؿٌبختِ ؿذُ دس ثبصاسيبثي ثٌبم
آهيختِ ثبصاسيبثي هبلي اػتفبدُ وٌٌذ .اػتفبدُ وبسآهذ ٍ هَثش اص آهيختِ ثبصاسيبثي ،دس فشآيٌذ هذيشيت
هبلي ،هؼتلضم ؿٌبخت ٍيظگيّب ،هفَْم ٍ وبسثشد آى اػت وِ حؼت هَسد هيتَاًذ دس هذيشيت هبلي
ثىبس گشفتِ ؿَد.
ًتبيح پظٍّؾ حبضش ؿَاّذ الصم خْت هؼشفي آهيختِ ثبصاسيبثي ٍ ػٌبكش آى تحت ػٌَاى  UIسا
فشاّن ًوَد وِ ثش پبيِ آى ،اػتشاتظي ّبي ثبصاسيبثي وِ دس هتي همبلِ ثِ آى اؿبسُ گشديذ ثب ػٌبيت ثِ

ٍيظگيّبي هٌحلش ثِ فشد ّش ثٌگبُ التلبدي هيتَاى حؼت هَسد ٍ ثب تَخِ ثْوشاحل ػوش هَػؼِ
يؼٌي هشاحل :هؼشفي ،سؿذ ،ثلَؽ ٍ ًضٍل ،ثلَست التضبيي ثىبس گشفتِ ؿَد ٍ ثش پبيِ ًگشؽ ػيؼتوي
(لجَل ٍخَد تؼبهل ثيي اخضا ٍ حَصُّب) ٍ ثىبسگيشي التضبيي آى ،ثبصدّي ػوليبت (ػَدآٍسي ٍ فشٍؽ)
سا افضايؾ دٌّذ ٍ ثْشٍُسي سا استمب ثخـٌذ.
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