ثَ ثشًبهَ سیضی اعتشاتژیک کغت ّکبس ؽوب  PESTکوک ثضسگ اصتحلیل

بو برنامو ریسی استراتژیک  PESTکمک بسرگ ازتحلیل
کسب ًکار شما
سّؽی ثشای اسصیبثی ؽشایظ کغت ّ کبس ثب تْجَ ثَ هحیظ ثیشًّی آى )PEST Analysis) PESTتجسیو ً تحلیل آًبلیض،
.اعت
اص اثتذای هْاسد هْسد ثشسعی دس ایي تحلیل اعتخشاج ؽذٍ کَ ؽبهل ً PESTبم
.هی ؽْد ) ّ (Tecnologicalتکٌْلْژی ) ، (Socialاجتوبػی) ، (Economicاقتقبدی) (Politicalػْاهل عیبعی

.ثشًبهَ سیضی اعتشاتژیک کبسآهذ ّ تین هتؼِذ ،دّ ػٌقش کلیذی دس توبهی کغت ّکبسُبی هْفق اعت
دعتیبثی ثَ اُذاف ّ هْفقیت ؽشکت دس فٌؼتی کَ دس آى فؼبلیت هیکٌذ ،ثذّى یک اعتشاتژی دسعت ّ یک تین اجشایی
ُْ.ؽوٌذ تحقق ًخْاُذ یبفت
لحبظ ؽذٍ ّ اطالػبت کبسثشدی ّ هٌبعجی سا دس اص جولَ ػٌبفشی اعت کَ دسثشًبهَ سیضی اعتشاتژیک  PESTتحلیل
.اختیبس ؽوب قشاس هی دُذ
ثب اعتفبدٍ اص ایي تحلیل قبدس خْاُیذ ثْد ّضؼیت کغت ّ کبس خْد سا هؾخـ کٌیذ ،اًجبم ایي کبس ثَ ؽوب کوک هی کٌذ
.ثِتشیي تبکتیک ُب ّ ػولکشدُب سا ؽٌبعبیی کشدٍ ّ دس ثشًبهَ سیضی ُبی خْد ّاسد کٌیذ
.ثشای تحقق اُذاف ُش کغت ّکبسی ،تذّیي یک اعتشاتژی کبسآهذ ضشّسی اعت
ایي اعتشاتژی ثبیذ اّلْیت ُب سا تؼییي کٌذ ،هٌبثغ سا تخقیـ دُذ ،دس دّسٍ صهبًی هؾخـ تقوین گیشی کٌذ ،عیغتن ُب سا
کٌتشل کٌذ،
هغئْلیت کبسهٌذاى سا تؼییي کٌذ ّ دعتْسالؼول ُبیی ثشای چگًْگی اعتفبدٍ ُوضهبى اص توبهی ایي هْاسد جِت تحقق ُذفی
.هؾخـ سا ،اسائَ دُذ
کغت ّکبس ؽوب ؽبیذ داسای یک تین هتؼِذ ّ هبُش ثبؽذ ،اهب چگًَْ هی تْاًذ اص کبسآیی اعتشاتژی ُبی تؼییي ؽذٍ هطوئي
ؽْد؟
.دس ایي ساعتب ثَ ؽوب کوک هیکٌذ  PESTاًجبم تحلیل
.ثب اجشای ایي تحلیل ّضؼیت کغت ّ کبس ؽوب ّ استجبط ّ اثشی کَ اص هحیظ اطشافؼ هی گیشد ثَ خْثی هؾخـ هی ؽْد
دس ًتیجَ ؽوب هی تْاًیذ ثب تْجَ ثَ ّضؼیت ؽشکت ّ ؽشایظ هحیظ ثیشًّی ثِتشیي ثشًبهَ یب تبکتیک سا اًتخبة کشدٍ ّ آى
.سا ثَ کبس ثگیشیذ

چگٌنو میتٌانذ بو برنامو ریسی استراتژیک شما کمک کنذ؟  PESTتحلیل
ثَ طْس گغتشدٍ ثَ ػٌْاى یک اثضاس ثشًبهَ سیضی اعتشاتژیک ثَ کبس هی سّد  PESTتحلیل
ّ تْعظ کغت ّکبسُبی هختلف ،ثشای ؽٌبعبیی ػْاهل عیبعی ،اقتقبدی ،اجتوبػی ّ تکٌْلْژیکی هؤثش ثش یک پشّژٍ ّ
.فشآیٌذ ثشًبهَ سیضی آى ،هْسد اعتفبدٍ قشاس هی گیشد
ً.یض ؽٌبختَ هی ؽْد  PESTLEگبُی ثب دس ًظش گشفتي دّ ػبهل هحیطی ّ قبًًْی ثَ ًبم تحلیل  PESTتحلیل
آیا تفکر استراتژی و برنامو بلنذمذت بر شرکت و سازمانتان داریذ ؟مشاوره استراتژی مقالو  :حتما بخٌانیذ
http://alisoleimanpour.ir/%D8%A2%DB%8C%D8%A7%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C-%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%AF%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%B4/

هیتْاى فشفت ُب ّ تِذیذات ثبلقٍْ هشثْط ثَ کغت ّ کبس ّ هتبثش ثش اعتشاتژی ثبصاسیبثی ؽشکت سا  PESTثب تحلیل
.ؽٌبعبیی کشدٍ ّ ساٍ ُبی اعتفبدٍ اص ایي هضیت ُب ّ اجتٌبة اص ایي تِذیذات سا کؾف کشد

 ، :ثشای تحلیل ّضؼیت یک ؽشکت هْسد ثشسعی قشاس هی گیشد ،ثَ قشاس صیش اعتPESTػْاهلی کَ دس تحلیل

) (POLITICALعٌامل سیاسی
عیبعت ُبی هبلیبتی ،قْاًیي اعتخذاهی ،تؼشفَ ُب ّ هحذّدیت ُبی تجبسی ،قْاًیي حوبیت اص هقشف کٌٌذٍ ،هقشسات صیغت
هحیطی ،ثجبت عیبعی یک کؾْس ّ هْاسدی اص ایي دعت ،اص جولَ ػْاهل عیبعی تبثیشگزاس ثش کغت ّ کبس هحغْة هی
.ؽْد
ثشسعی هی ؽْد ایي ػْاهل چگًَْ هوکي اعت ثشای ؽشکت ثَ ػٌْاى فشفت یب تِذیذ ؽٌبختَ ؽْد  PESTدس تحلیل
 ّ.دس تحلیل آى اعتشاتژی ُبی دفبػی یب ُجْهی هٌبعت دس ًظش گشفتَ خْاُذ ؽذ

) (ECONOMICعٌامل اقتصادی
ؽبخـ ُبی سؽذ اقتقبدیً ،شخ تْسمً ،شخ ُبی ثِشًٍ ،شخ اسص ،عیبعت ُبی هبلی ،سًّذُبی ثیکبسی ّ …  ،سا ؽبهل
.هی ؽْد
ػْاهل اقتقبد خشد ّ کالى ُوْاسٍ ثش کغت ّ کبسُب هْثش اعت،
ایي تحلیل کوک هی کٌذ ثش ایي هْاسد توشکض کشدٍ ّ ثجیٌین چگًَْ هی تْاًین اص آًِب ثَ ًفغ ثیضیٌظ خْد ثِشٍ ثشداسی کٌین،
ثَ ػٌْاى هثبل افضایؼ ًشخ اسص عجت هیؾْد ؽشکت ُبی ّاسد کٌٌذٍ ثب چبلؼ هْاجَ ؽًْذ ّ هججْس ثَ تغییش اعتشاتژی ُبی
.ثبصاسیبثی خْد ؽًْذ ّ یب حتی تقوین ثگیشًذ اص ثبصاس خبسج ؽًْذ

) (SOCIALعٌامل اجتماعی
هْاسد فشٌُگی ،تْصیغ عٌیً ،گشػ ُبی ؽغلی ،آگبُی ُبی ثِذاؽتیً ،شخ سؽذ جوؼیت ،طجقبت اجتوبػی ّ… اص جولَ
.ػْاهل اجتوبػی هحغْة هیؾًْذ
.ایي هْاسد اص جولَ تبثیشگزاستشیي ػْاهل ثش ثشًبهَ سیضی اعتشاتژیک ّ ػولکشد ؽشکت دس ثبصاس اعت
.ثغیبسی اص ایي ػْاهل تحت ػٌْاى تحقیقبت ثبصاس هْسد ثشسعی قشاس هی گیشًذ
ثب ّجْد اُویت ثبالی ایي ػبهل دس ػولکشد ؽشکت ّ تؼییي اعتشاتژی ثبصاسیبثیً ،ویتْاى آى سا ثَ ساحتی پیؼ ثیٌی ّ کٌتشل
کشد چشاکَ ثَ فْست هغتقین ثب سفتبس هقشف کٌٌذٍ دس استجبط اعت،
ّ ثب تْجَ ثَ آًکَ سفتبس هقشف کٌٌذٍ طجق ؽشایظ هختلف تغییش هیکٌذ ًویتْاى ثش پبیَ ی آى اعتشاتژی چیذ ّ هطوئي ثْد کَ
ثَ ُذف هْسد ًظش خْاُین سعیذ
.چشاکَ هوکي اعت افشاد دس ؽشایظ هقتضی تقوین کبهال هتفبّتی ثگیشًذ
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http://alisoleimanpour.ir/product/%D8%A2%D9%85%DB%8C%D8%AE%D8%AA%D9%87%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-4p/
) (TECHNOLOGICALعوامل تکنولوژیکی

سًّذ تغییشات دس فٌبّسی ،اًگیضٍ ُبی تکٌْلْژیکی ّ ُضیٌَ ُبی تحقیق ّ تْعؼَ ػالٍّ ثش ؽشکت ُبی فؼبل دس حْصٍ ی
.تکٌْلْژی ُبی ثشتش ،ثشای عبیش ؽشکت ُب ًیض هِن ثْدٍ ّ ثبیذ دس ًظش گشفتَ ؽْد
چشاکَ ثش فشك هثبل هوکي اعت پیؾشفت تکٌْلْژی ثبػث ؽْد هحقْل ؽوب ثَ طْس کلی اص سدٍ خبسج ؽْد،
دس ًتیجَ اگش ؽوب اص قجل اص ایي تغییشات آگبُی ًیبثیذ ّ خْد سا ثشای هْاجَِ ثب آى آهبدٍ ًکٌیذ ،کغت ّ کبس ؽوب آعیت
.خْاُذ دیذ

) (LEGALعٌامل قانٌنی
قْاًیي هبلیبتی ،قبًْى کبس ،قبًْى کپی سایت ّ یب ُش هْسدی هشثْط ثَ کغت ّکبس ؽوب کَ جض ػْاهل عیبعی ًیغت دس گشٍّ
.ػْاهل قبًًْی قشاس هیگیشد
چیغت ّ قبًْى کپی سایت ُضاسٍ دیجیتبل ) (Copy Rightکپی سایت :هقبلَ هشتجظ

) (ENVIRONMENTALعٌامل محیطی
اطالػبتی دس هْسد فقْل هختلف عبل ،ثبسػ ُبی ثشف ّ ثبساى ّ ُش ًْع هغألَ ای کَ هی تْاًذ ثشای کغت ّکبس ؽوب
.حیبتی ثبؽذ ّ هشثْط ثَ ؽشایظ هحیطی ّ طجیؼی ثبؽذ دس گشٍّ ػْاهل هحیطی جبی هیگیشد
دس ثشخی هْاسد ثؼضی اص هحقْالت ثشای آة ّ ُْای ّیژٍ ای عبصگبس ًیغتٌذ ،ؽوب ثَ ػٌْاى ثبصاسیبة ثبیذ ایي هْاسد سا
.دس خقْؿ هحقْل خْد ثشسعی کٌیذ
هثال دس تِشاى کَ ُْای خؾکی داسد کْلش آثی ثِتش اعت اهب دس ؽوبل کؾْس کَ ُْا هشطْة اعت کْلش گبصی کبسایی
.ثبالتشی داسد
دس ًتیجَ ثَ یبد داؽتَ ثبؽیذ ثخؾی اص تحقیقبت ثبصاس هشثْط ثَ ؽٌبعبیی ػْاهل ایٌچٌیٌی هیؾْد ّ ؽوب دس گضاسػ تحلیل
.ثبصاس خْد ثبیذ ایي هْاسد سا لحبظ کٌیذ

تحلیل ایي ػْاهل کوک هی کٌذ تب کغت ّکبس ؽوب ثَ دسک جبهؼی اص فبکتْسُبی خبسجی هثجت یب هٌفی هؤثش ثش فشآیٌذ
ثشًبهَ سیضی اعتشاتژیک دعت یبثذ .ثب کغت ایي آگبُی ،هی تْاى ثَ ساحتی اعتشاتژی ُبی الصم ثشای دعتیبثی عشیغ ثَ
.اُذاف ؽشکت سا تذّیي کشد

در برنامو ریسی استراتژیک چیست؟  PESTمسیت ىای استفاده از تحلیل
ٌُگبم تقوین گیشی ّ یب تذّیي اعتشاتژی ّ گشدآّسی توبهی اطالػبت الصمُ ،وبًٌذ جوغ آّسی اػضبی تین تبى ،ضشّسی
.اعت
ثَ ؽکل یک ًوْداس چِبس ثخؾی توبهی ػْاهل رکش ؽذٍ ّ اطالػبت الصم ثشای تقوین گیشی ّ تذّیي  PESTتحلیل
.اعتشاتژی ُبی تأییذ ؽذٍ سا دس کٌبس ُن ّ دس قیبط ثب یکذیگشً ،ؾبى هی دُذ

.قجل اص ثشًبهَ سیضی اعتشاتژیک ضشّسی اعت  PESTثٌبثشایي ،اًجبم تحلیل
.ایي تحلیل ًَ تٌِب ؽوب سا اص فشآیٌذ تقوین گیشی آگبٍ هیکٌذ ثلکَ کغت ّکبس ّ تین ؽوب سا دس هغیش دسعت قشاس هی دُذ

فرصت ىا ً تيذیذىا را شناسایی  PESTبا استفاده از تحلیل
کنیذ
ثْدٍ ّ گبم ثؼذی اسصیبثی ایي اطالػبت اعت .ثب اسصیبثی آًِب هی تْاًیذ  PESTگشدآّسی اطالػبت اّلیي هشحلَ اص تحلیل
.فشفت ُب ّ تِذیذُبی ایجبد ؽذٍ ثْعیلَ ی ػْاهل خبسجی سا ؽٌبعبیی کٌیذ
عپظ ثب توشکض ثش فشفت ُبی حیبتی ،اص هضیت ُبی هْجْد اعتفبدٍ کشدٍ ّ ساٍ ُبی هقبثلَ ثب تِذیذُبی هْجْد سا کؾف
.کٌیذ
ثشای گشدآّسی دادٍ ُبی ّسّدی فشفت ُب ّ تِذیذُب دس تجضیَ ّ تحلیل پیغت  ،ثشای تقویوبت  PESTهؼوْال اص تحلیل
.ثشًبهَ سیضی اعتشاتژیک ،اعتفبدٍ هی ؽْد
دس هْسد لیغتی اص ػْاهل عیبعی ،اقتقبدی ،اجتوبػی ّ تکٌْلْژیکی ًیغت کَ ُش فشدی دس هْسدؽبى ثؾٌْد  PESTتحلیل
 ّ.ثَ ساحتی آًِب سا ثَ دعت آّسد
.ؽوب ثبیذ اطالػبت خْد سا اص کبسؽٌبعبًی کغت کٌیذ کَ اص ؽشایظ فؼلی هشثْط ثَ ُش ثخؼ آگبٍ ُغتٌذ

.یکی اص ثخؼ ُبی کلیذی فشآیٌذ ثشًبهَ سیضی اعتشاتژیک اعت  PESTتحلیل
ثذّى آگبُی کلی دس هْسد ػْاهل خبسجی هؤثش ثش ؽشکت ّ اعتشاتژی ُبی ثشخْسد هٌبعت ثب آًِبُ ،شگض ًویتْاى ثَ
.خْاعتَ ُب ّ اُذاف کغت ّ کبس دعت پیذا کشد
ایجبد هی کٌذ ،اص هْفقیت اعتشاتژی ُبی خْد هطوئي هی ؽْیذ PESTاص طشف دیگش ،ثب ًگشػ جبهؼی کَ تحلیل
 :https://beloved.marketing/pest-analysis/هٌجغ
ثَ ثشًبهَ سیضی اعتشاتژیک کغت ّکبس ؽوب  PESTکوک ثضسگ اصتحلیل
هؾبّس کغت ّکبس آرسثبیجبى ػلی علیوبًپْس
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