
 

 

 ؟تسیچ(RBV)  عبانم رب ینتبم هاگدید
 همدقم
 رترب درکلمع یارب یلصا ناونع هب ار عبانم هک تسا یلدم )RBV( عبانم رب ینتبم هاگدید

 .دنادیم تکرش
 تیزم ات دزاس یم رداق ار تکرش عبنم نیا ، دراذگب شیامن هب ار VRIO یاه یگژیو یعبنم رگا
 .دنک ظفح ار نآ و دروآ تسدب ار دوخ یتباقر
 ؟هچ ینعی عبانم رب ینتبم هاگدید
 ،١٩٩٠ و ١٩٨٠ ههد رد هک تسا یتباقر تیزم هب یبایتسد یارب یشور عبانم رب ینتبم هاگدید
 روهظ ،نارگید و یج.ینراب ،لمه و دالاهرپ ،تلفرنرو طسوت هدش رشتنم هدمع یاهراک زا سپ
 .درک
 نتفای یاج هب دیاب اهنامزاس هک دننکیم لالدتسا ار هاگدید نیا هدش رکذ دارفا نارادفرط
 .دنشاب تکرش رد یتباقر تیزم عبانم نتفای لابند هب ،تکرش یارب یتباقر یاضف
 .دراد دیكأت نآ یدیلك تاكن رب و هداد حیضوت ار RBV ریز لدم

 
 عبانم زا هدافتسا اب یجراخ یاهتصرف زا هدافتسا ،عبانم رب ینتبم هاگدید نارادفرط هتفگ هب
 تصرف ره یارب دیدج یاهتراهم ندروآ تسد هب یارب شالت هن و دیدج یشور هب دوجوم
  .تسا رتیلمع رایسب ،توافتم
  RBV هدمع عبانم



 

 

 ینامزاس درکلمع هب یبایتسد یارب اهتکرش هب کمک رد یاهدمع شقن عبانم ، RBVلدم رد
 .دنراد رتالاب
 .سوملمان و سوملم :دنتسه عون ود عبانم
 سوملم یاهییاراد .١
 و تازیهجت ،تالآ نیشام ،نامتخاس ،نیمز .دنتسه یکیزیف ،دوهشم ای سوملم یاه ییاراد

 .تسا سوملم اهییاراد نیا همه ،هیامرس
 یمک تیزم تدم ینالوط رد نیاربانب درک یرادیرخ رازاب رد یتحار هب ناوتیم ار یکیزیف عبانم
 .دنروآ تسدب ار ناسکی یاهییاراد یدوز هب دنناوتیم ابقر اریز دشخبیم اهتکرش هب

 سوملمان یاهییاراد .٢
 دناوتیم نانچمه اما درادن یکیزیف روضح هک تسا یزیچ ره دوهشمان ای سوملمان یاهییاراد
 .دشاب تکرش هب قلعتم
 .دنتسه دوهشمان یاهییاراد همه یونعم تیکلام ،یراجت مئالع ،دنرب ترهش
 ریاس هک تسا یزیچ و دوشیم هتخاس ینالوط تدم یارب دنرب ترهش ،یکیزیف عبانم فالخرب

 .دنرخب رازاب زا دنناوتیمن اهتکرش
 رادیاپ یتباقر تیزم یلصا عبنم و دننامیم یقاب تکرش کی رد ًالومعم سوملمان عبانم •

 .دنتسه

 
 عبانم رب ینتبم هاگدید مهم تاضورف
 .دنشاب تکرح یب و نگمهان دیاب زین عبانم هک تسا نیا RBV مهم ضرف ود
 نگمهان )١
 هب تکرش کی زا اهنامزاس رد دوجوم عبانم ریاس و اهییاناوت ،اهتراهم هک تسا نیا لوا ضرف

 .تسا توافتم رگید تکرش



 

 

 یاهیژتارتسا زا دنناوتیمن ،دنشاب هتشاد ناسکی عبانم زا یطولخم و رادقم اهنامزاس رگا
 .دننک هدافتسا رگیدکی اب تباقر یارب فلتخم
 چیه و دنک لابند ار نآ یگداس هب تسناوتیم رگید تکرش ،دادیم ماحنا تکرش کی هک یراک
 .دوش یمن لصاح یتباقر یتیزم
 و دنتسین یتباقرً الماک یعقاو یایند یاهرازاب دوجو نیا اب ،تسا لماک تباقر یویرانس نیا
 رارق )یجراخ طیارش نامه( یتباقر و یجراخ یاهورین نامه ضرعم رد هک اهتکرش زا یخرب
 .دنتسه رگیدکی زا رتهب درکلمع و فلتخم یاهیژتارتسا یارجا هب رداق ،دنراد
 عبانم فلتخم طیارش زا هدافتسا اب اهتکرش هک دنکیم ضرف عبانم رب ینتبم هاگدید ،نیاربانب

 .دنباییم تسد یتباقر تیزم هب دوخ
 :لاثم ناونع هب
 ود ،دهدیم ناشن هک تسا یبوخ لاثم کینورتکلا گنوسماس و لپا یاهتکرش نیب تباقر

 رارق ناسکی یجراخ یاهورین ریثأت تحت هجیتن رد و دننکیم تیلاعف تعنص کی رد هک تکرش
 .دنشاب هتشاد یتوافتم ینامزاس درکلمع ،عبانم توافت لیلد هب دنناوتیم ،دنراد
 تالوصحم لپا هک ییاج ،دنکیم تباقر گنوسماس اب دنمشوه یاهنفلت و اهتلبت رازاب رد لپا

 تسد هب یرتالاب دوس هیشاح هجیتن رد و دناسریم شورف هب رتالاب رایسب یاهتمیق اب ار دوخ
 .دروآیم
 ؟دنک یمن یوریپ یژتارتسا نامه زا گنوسماس ارچ
 یحارط هب رداق ای تسین رادروخرب یناسکی یراجت ترهش زا گنوسماس هک لیلد نیا هبً افرص
 )نگمهان عبانم( .تسین لپا دننام دنسپ ربراک تالوصحم
 تکرح یب )٢
 هب تکرش کی زا تدم هاتوک رد لقادح و دنتسین کرحتم عبانم هک تسا نیا RBV مود ضرف

 .دنوشیمن لقتنم رگید تکرش
 ار اهیژتارتسا نامه و هدرک ریثکت ار ابقر عبانم دنناوتیمن اهتکرش ،کرحت مدع نیا لیلد هب
 .دننک ارجا

 :دننام سوملمان عبانم
 دنرب هژیو شزرا •
 اهدنیارف •
 یونعم تیکلام ای شناد •
 .دنتسه تکرح یب ًالومعم


