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چکیسُ
اهطٍظُ ثیكتط ؾبظهبى ّب ثطای افعایف تَاًوٌسی ّب ،ضقس ٍ ثقبی ثلٌس هست ٍ کبّف ضیؿک فولیبت ذَز
ًیبظهٌس تسٍیي ثطًبهِ ضیعی اؾتطاتػیک هی ثبقٌس .ایي ثطًبهِ ّب اضتجبط هؿتقیوی ثب ؾیبؾت ّب ،اّساف ،
هأهَضیت ّب ،اًساظُ ،پَیبیی ،زضخِ پیچیسگی ٍ ؾبذتبض ؾبظهبى زاضز .اظایي ضٍ ثطًبهِ ضیعی اؾتطاتػیک ثب
ًگبُ ثِ آى فَاهل تقییي هی گطزز.
زضایي هقبلِ ؾقی قسُ اؾت تب ثب اؾتفبزُ اظفٌوَى ثطًبهوِ ضیوعی اؾوتطاتػیک ،فَاهول زاذلوی (ًقوبط ووَت
ٍضقف) ٍ فَاهل ذبضخی (فطنت ّب ٍتْسیسّب) ،اّساف ثلٌس هست ؾبظهبى قیالت ایطاى قٌبؾبیی قوسُ ٍ
ثطای زؾتیبثی ثِ ایي اّساف اؾتطاتػی ّبی هٌبؾت تسٍیي ٍ پیكٌْبز قَز .زض ایي ضاؾتب خْت تسٍیي ثطًبهِ
اؾتطاتػیک ؾبظهبى قیالت ،ؾئَاالتی هغطح قسُ ٍ ثطاؾبؼ تحلیلْبی اًدبم قسُ ،هسلی خْت پبؾد گَیی
ثِ ؾَاالت ثب ّسف تسٍیي ثطًبهِ ضیعی اؾتطاتػیک ؾبظهبى اضائِ قسُ اؾت.
ٍاصُ ّبی کلیذی :هسیطیت اؾتطاتػیک ،ثطًبهِ ضیعی اؾتطاتػیک ،هأهَضیت ،ؾبظهبى قیالت ایطاى ،فطنت ٍ
تْسیسً ،قبط وَت ٍ ضقف ،اّساف ثلٌسهست ٍ اؾتطاتػی

 . 1ایي هقبلِ ثطگطفتِ اظ پبیبى ًبهِ کبضقٌبؾی اضقس تَحیس فلیعازُ حؿیي حبخلَ فبضك التحهیل ضقتِ هسیطیت ثبظضگبًی
زاًكگبُ آظاز اؾالهی ٍاحس فیطٍظکَُ هی ثبقس.
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هقسهِ
اهطٍظُ ثیكتط ؾبظهبى ّب ثطای افعایف تَاًوٌسی ّب ،ضقس ٍ ثقبی ثلٌس هست ٍ کبّف ضیؿک فولیوبت ذوَز
ًیبظهٌس تسٍیي ثطًبهِ ضیعی اؾتطاتػیک هی ثبقٌس .ایي ثطًبهِ ّب اضتجبط هؿوتقیوی ثوب ؾیبؾوت ّوب ،اّوساف،
هبهَضیت ّب ،اًساظُ ،پَیبیی ،زضخِ پیچیسگی ٍ ؾبذتبض ؾبظهبى زاضز .اظ ایي ضٍ ثطًبهِ ضیوعی اؾوتطاتػیک ثوب
ًگبُ ثِ آى فَاهل تقییي هی گطززٍ .ضقیت پیچیسُ پیف ضٍی هسیطاى ٍ ثطًبهِ ضیعاى ؾبظهبى ضا ًبگعیطهی _
ؾبظز کِ اظ اًسیكِ ٍ ضٍیکطز ؾیؿتوی ثطای قٌبذت ،تدعیِ ٍ تحلیل فطنت ّب ،هَوقیوت ّوب ،تْسیوسّب ٍ
هحسٍزیت ّبی هحیظ ثیطًٍی ٍ ًقبط وَت ٍ ضقف زضًٍی ؾبظهبى اؾوتفبزُ ًووَزُ ،آًگوبُ تَاًوبیی ّوب ٍ
ؽطفیت ّبی ؾبظهبى ضا ثب اعالفبتی کِ اظ تدعیِ ٍ تحلیل ثسؾت آهسُ تطهین ٍ تقَیت ًوَزُ تب قطایظ ثطای
اخطای ثطًبهِ ّب زض ؾبظهبى ثَخَز آیس.
ؾبظهبى ّب هی ثبیؿت ثبقٌبذت هفبّین ،ثؿتطّب ،اؾتطاتػی ّب ٍ چگًَگی فطایٌس ثطًبهوِ ضیوعی اؾوتطاتػیک
چكن اًساظّبی آتی ذَز ضا تطؾین ًوَزُ تب ثتَاًٌس ثب قطایظ پویف ضٍی ذوَز ؾوبظگبضی ٍ اًغجوبش زاقوتِ
ثبقٌس ٍ ثِ فولیبت ٍ ثقبی ذَز ازاهِ زٌّس.
تغییطات فبحف زض ثرف فوَهی تهوین گیطاى اضقس زٍلتوی ضا ًوبگعیط هوی ؾوبظز ثوِ ضٍـ اؾوتطاتػیک
زضثبضُ آى چِ زٍلت ثبیس اًدبم زّس ،ثیٌسیكٌس ٍ ثطًبهِ ضیعی اؾتطاتػیک ضا هَضز اؾوتفبزُ ووطاض زٌّوس .ثوب
ٍخَز آًکِ ّطزٍ ثطًبهِ اؾتطاتػیک ٍ خبهـ هدوَفِ ای اظ هفبّین ،ضٍیِ ّوب ٍ ،اثعاضّوب اؾوت ،اهوب ثوطای
ثطًبهِ ضیعی اؾتطاتػیک ضّیبفت ّبی گًَبگَى ٍخَز زاضز کِ ثب هقبنس ٍ هَ وقیت ّبی هَضز ًؾط تساضک
هی یبثٌس .اظ لحبػ کبضثطزی ،ثِ فلت ّسایت ثطًبهِ زض هؿیط ذبل تَؾظ وَُ وبًَى گصاضی حبکن ،ثطًبهوِ
ضیعی خبهـ ثِ ّیچ ضٍی خبهـ ًیؿت .هَوقی فطایٌس ثطًبهِ ضیعی اؾتطاتػیک ثطای زٍلت ّب ،ؾبظهبى ّبی
فوَهی ٍ ؾبظهبى ّبی غیط اًتفبفی کبضؾبظ ذَاّس ثَز کِ تهوین گیطاى ٍ ثطًبهِ ضیوعاى ،آى ضا ثوب زضایوت
هَضز اؾتفبزُ وطاضزٌّس ٍ ًؿجت ثِ خعییبت هَوقیت ذَز حؿبؾیت الظم ضا زاقتِ ثبقٌس.
اّویت ثیبى قسُ زض هقسهِ فَش ٍفقساى ثطًبهِ ضیعی اؾتطاتػیک زضؾبظهبى قیالت هَخت قس کوِ هَضوَؿ
پػٍّف ،ثطًبهِ ضیعی اؾتطاتػیک زضؾبظهبى قیالت ایطاى اًتربة قَز .ثطایي اؾبؼ زض ایوي هقبلوِ پوؽ اظ
اضائِ ازثیبت(کلیبت) هَضَفی تحقیق زضذهَل ثطًبهِ ضیوعی ،اؾوتطاتػی ،هوسیطیت اؾوتطاتػیک ،پیكویٌِ
تحقیق ،اّویت ٍضوطٍضت ،اّوساف ٍ ؾوَاالت ٍضٍـ قٌبؾوی  ،الگوَی خوبهـ عوطح زضکبلجوس هوسیطیت
اؾتطاتػیک اضائِ گطزیسُ اؾتٍ .زضهطحلِ تدعیِ ٍتحلیل زازُ ّب ،فطنت ّب ،تْسیسّب ٍ ًقبط وَت ٍضقف
ؾبظهبى قٌبؾبیی قسُ ٍ ؾپؽ اّساف ثلٌسهست ؾبظهبى قیالت ایطاى تقیویي گطزیوسُ ٍ ثوطای زؾوتیبثی ثوِ
اّساف ثلٌس هست ،اؾتطاتػی ّبیی پیكٌْبز قسُ اؾت تب ؾبظهبى قیالت ایطاى ثتَاًس زض تهوین گیوطی ّوبی
اؾتطاتػیک ذَز ثهَضت هٌغقی فول کٌس.
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هزٍری بز ادبیبت هَضَعی تحقیق
ثطًبهِ ضیعی
ثطً بهِ ضیعی فجبضتؿت اظ فطایٌسی زاضای هطاحل هكرم ٍ ثْن پیَؾتِ ثطای تَلیس یک ذطٍخی هٌؿدن زض
وبلت ؾیؿتوی ّوبٌّگ اظ تهویوبت .ثطًبهِ ضیعی فکط کطزى ضاخوـ ثوِ آیٌوسُ یوب کٌتوطن آى ًیؿوت ثلکوِ
فطایٌسی اؾت کِ هیتَاًس زض اًدبم ایي اهَض هَضز اؾتفبزُ وطاض گیطز.
ثطًبهِ ضیعی ،تهوین گیطی زض قکل هقوَن آى ًیؿت ثلکِ اظ عطیوق فطایٌوس ثطًبهوِ ضیوعی ،هدوَفوِای اظ
تهویوبت ّوبٌّگ اتربش هیقَز .ثطًبهِ ضیعی هیتَاًس ثطای ظهبى حبن یب آیٌسُ اًدبم قَز.
ثط عجق ایي تقطیف ،تهوینگیطیّبی هقغقی ٍ ًبپیَؾتِ ٍ اتربش ؾیبؾتْب ثطای پیكجطز ؾبظهبى زض ظهبى حبن
یب آیٌسُ ثطًبهِ ضیعی ًیؿتٌس .ثطًبهِ ضیعی هتکی ثط اًتربة ٍ هطتجظ ؾبذتي حقوبیق اؾوت .حقوبیق هفوبّین
ٍاوقی ،وبثل آظهَى ٍ اًساظُگیطی ّؿتٌس .زیسگبّْب ،فقبیس ،احؿبؾبت ٍ اضظقوْب ثوِ فٌوَاى حقوبیقی تلقوی
هیقًَس کِ فطایٌس ثطًبهِ ضیعی ثط اؾبؼ آًْب ؾبظهبى زازُ هیقَزّ .وبًغَض کِ اقبضُ قس ثطًبهِ ضیعی نطفبً
یک فطایٌس تهوین گیطی ًیؿت ثلکِ فطایٌسی قبهل ضٍقي ؾبذتي ٍ تقطیف حقبیق ٍ تكریم تفبٍت ثویي
آًْبؾت یب ثِ فجبضتی گًَوِ ای فطایٌوس اضظیوبثی اؾوت کوِ زض پبیوبى آى ،زض اًتروبة حقوبیق اضظیوبثی قوسُ
تهوینگیطی هیقَز.
اؾتطاتػی
ٍاغُ اؾتطاتػی اظ ضیكِ یًَبًی  strategmaثِ هقٌبی فطهبًسُ اضتوف ،هطکوت اظ زٍ خوع  stratoseثوِ
هقٌبی اضتف ٍ  agoثِ هقٌبی ضّجط گطفتِ قسُ اؾت .ایي ٍاغُ اثتسا زض هؿبئل ًؾبهی کوبضثطز زاقوتِ ٍ زض
ًیوِ زٍم وطى ثیؿتن ٍاضز هجبحث هسیطیتی قسُ اؾت .اؾتطاتػی هفَْهی ؾْل ٍ هوتٌوـ اؾوت ٍ ثوِ ّوویي
زلیل تقبضیف ثؿیبضی اظ آى اضایِ قسُ کِ ثطذی ثركی اظ هفَْم آى ضا هیضؾبًس ٍ ثطذی ثیكوتط .اؾوتطاتػی
ظاییسُ زٍ فبهل هحیظ ضوبثتی زض حبن تغییط ثیطًٍی ٍ هحسٍزیت هٌبثـ زض اذتیبض ؾبظهبى اؾت.
ّیل ٍ ّوکبضاًف اؾتطاتػی ضا زض انغالح فولکطزیاـ ثِ ایي نوَضت تقطیوف هویکٌٌوس" :فقوبلیتی کوِ
قطکت ثطای ضؾیسى ثِ فولکطز ٍاالی ذَز اًدبم هیزّس" (ّیل ٍ ّوکبضاى،2004،ل.)5
هسیطیت اؾتطاتػیک
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هدوَفِ تهویوبت ٍ فقبلیتّبی هَخس نَضتثٌسی ٍ اخطای اؾتطاتػی عطاحی قسُ ثوطای زؾوتیبثی ثوِ
ّسفّبی ؾبظهبى اؾت (پیطؼ ٍ ضاثیٌؿَى،1988،ل.)18
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زیَیس هسیطیت اؾتطاتػیک ضا ایٌگًَِ تقطیف کطزُ اؾتٌّ :ط ٍ فلون توسٍیي ،اخوطا ٍ اضظیوبثی تهوویوبت
ٍؽیفِای چٌسگبًِ کِ ؾبظهبى ضا وبزض هیؾبظز ثِ ّسفّبی ثلٌس هست ذَز زؾت یبثس(زیَیس،1999،ل.)24
هسیطیت اؾتطاتػیک فطآیٌسی اؾت کِ زض آى هسیطاى خْتگیطی عَالًی هست ؾوبظهبى ضا هقویي هویکٌٌوس،
اّساف ٍفولکطزّبی هكرهی ضا تقییي هیکٌٌس ،زض ؾبیِ قطایظ زاذلی ٍ هحیغی اؾتطاتػیّبیی ضا تسٍیي
هیکٌٌس کِ ثِ ایي اّساف زؾت یبثٌس ٍ اخطای ثطًبهِّبی تقییي قسُ ضا ثط فْسُ هیگیطًس(زیَیس.)1999
ثطًبهِضیعی اؾتطاتػیک
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ثطایؿَى ثط اؾبؼ ًؾطات الؿَى ٍ ایسی ثطًبهِضیعی اؾتطاتػیک ضا تالقی هٌؾن زض خْت اتربش تهوینّب ٍ
اًدبم اوساهبت ثٌیبزیٌی تقطیف هیکٌس کِ ثِ هَخت آى ایٌکِ یک ؾبظهبى چِ هیکٌس ٍ ،چطا اهَضی ضا اًدبم
هیزّس هكرم ذَاّس قس (ثطایؿَى ،1988 ،ل.)5
ثطًبهِ اؾتطاتػیک ٍؾیلِای اؾت کِ ضاٌّوبیی ثطای ضؾیسى ثِ هأهَضیوت ؾوبظهبى ثوب ثیكوتطیي اخطثركوی ٍ
کبضایی فطاّن هیکٌس(ضیچبضز هیتي تبن.)2002،
ثطًبهِضیعی اؾتطاتػیک فطآیٌسی ضؾوی یب هدوَفِای اظ فطآیٌسّبؾت کِ ثطای تقیویي اؾوتطاتػیّوبی یوک
ؾبظهبى ثکبض گطفتِ هیقَز (ّیل ٍ ّوکبضاى،2004،ل.)5
ًقغِ وَت
ًقغِ وَت یک ؾبظهبى یک کبضثطز هَفق اظ یک قبیؿتگی یب ثْطُ ثطزاضی اظ یک فبهل کلیسی زض خْت
تَؾقِ ضوبثت پصیطی قطکت هی ثبقس.
ًقغِ ضقف
ًقغِ ضقف یک ؾبظهبى یک کبضثطز ًبهَفق اظ یک قبیؿتگی یب فسم ثْطُ ثطزاضی اظ یک فبهل کلیسی کِ
ضوبثت پصیطی قطکت ضا کبّف هی زّس.
فطنت
یک فطنت یک حبلت ذبضخی اؾت کِ هی تَاًس ثهَضت هثجت ثط پبضاهتطّبی فولکطزی قطکت تبخیط
گصاقتِ ٍ هعیت ضوبثتی کِ ایدبز کٌٌسُ اوساهبت هثجت زض ظهبى هٌبؾت اؾت ضا ثْجَز زّس.
تْسیس
یک تْسیس یک حبلت ذبضخی اؾت کِ هی تَاًس ثهَضت هٌفوی ثوط پبضاهتطّوبی فولکوطزی قوطکت توبخیط
گصاقتِ ٍ هعیت ضوبثتی کِ ایدبز کٌٌسُ اوساهبت هثجوت زض ظهوبى هٌبؾوت اؾوت ضا کوبّف زّوس .اظ خولوِ
تْسیسات هی تَاى ثِ ؽَْض ضوجبی خسیس ،هقطفی هحهَن خسیس تَؾظ ضوجب ،هبلیبت ثط ضٍی کبالّبی اضائوِ
قسُ ٍ غیطُ اقبضُ کطز.
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الگَی جبهع طزح
الگَی خبهـ اؾتفبزُ قسُ زض ایي هغبلقِ ،الگَی فطز زیَیس اؾت کِ زض هقبلِ ذَز زض ؾوبن (،1988ل)40
ثطای هسیطیت اؾتطاتػیک هقطفی هیکٌس (قکل ٍ )1آى ضا ثؿیبض هتساٍن ٍ وبثول وجوَن هویذَاًوس .اخوعای
تكکیل زٌّسُ ایي الگَ فجبضتٌس اظ:
- 1تقییي هأهَضیت
- 2ثطضؾی فَاهل ذبضخی
- 3ثطضؾی فَاهل زاذلی
- 4تقییي اّساف ثلٌسهست
- 5تسٍیي ،اضظیبثی ٍ اًتربة اؾتطاتػیّب
- 6تقییي ّسفّبی ؾبالًِ ٍ ؾیبؾتّب
- 7ترهیم هٌبثـ
- 8هحبؾجِ ٍ اضظیبثی فولکطز
قکل  :1الگَی خبهـ هسیطیت اؾتطاتػیک زیَیس
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هٌجـ :زیَیس ،فطز؛"هسیطیت اؾتطاتػیک" تطخوِ پبضؾبئیبى .فلی ٍ افطاثی  .ؾیس هحوس ؛زفتط پػٍّف ّوبی
فطٌّگی ،تْطاى؛ چبح ّكتن 1384؛ ل40.
پیؾیٌِ تحقیق
ثب تَخِ ثِ ثطضؾی پیكیٌِ تحقیق ،هكرم قس کِ تبثوِ حوبن ّیچگًَوِ تحقیقوی زضهوَضز ثطًبهوِ ضیوعی
اؾتطاتػیک نٌقت قیالت ایطاى (ؾبظهبى قیالت)اًدبم ًكسُ اؾتٍ .لی هغبلقوبت اًدوبم قوسُ ثوط ضٍی
تحقیقّب ٍ پطٍغُّبی نَضت گطفتِ زض قطکتّب ٍ ؾبظهبىّبی هرتلف زض ؾغح کكَض ًكبى هیزّس کِ
تب ثِ حبن فقبلیتّبی هرتلفی زض ایي ظهیٌِ زض وبلت پبیبى ًبهِ کبضقٌبؾی اضقس ،زکتطی ٍ پطٍغُّبیی کِ
یب ثِ ؾفبضـ ٍظاضتربًِّبی زٍلتی ٍ یب ثطای ثرف ذهَنی اًدبم قوسُ نوَضت گطفتوِ اؾوت.کوِ ثوِ
چٌسهَضز اظآًْب اقبضُ هی قَز.
تحقیقی تَؾظ آوبی ؾیبٍـ ثیػًی ثب هَضَؿ ،ثطًبهِ ضیعی اؾتطاتػیک قطکت هٌْسؾی ٍتوأهیي وغقوبت
ایطاى ذَزضٍزیعن(اپکَ)زضؾبن  1382اًدبم قسُ اؾت ،زضایي تحقیوق هحقوق ثبتدعیوِ ٍتحلیول فطنوت
ّبٍتْسیسات ذبضخی ًٍقبط وَت ٍضقف زاذلی ،ثِ اؾتطاتػی ّبی هٌبؾت قطکت زؾوت یبفتوِ اؾوت.
پؽ اظثطضؾی ازثیبت هَضَؿ ٍاًدبم هغبلقبت الظمً ،رؿت اضظقْب ٍچكن اًساظ قطکت تجییي قوسٍثیبًیِ
هأهَضیت قطکت تسٍیي گطزیس .ؾپؽ ثب زضًؾطزاقتي ثیبًیِ هأهَضیت ،فَاهول هحویظ زاذلوی ٍذوبضخی
قطکت ثطضؾی قسٍپؽ اظاهتیبظزّی ٍتقییي اٍلَیت فَاهل اؾتطاتػیک ،ظهیٌِ ثطای تْیوِ ٍتٌؾوین خوسٍن
تدعیِ ٍتحلیل  SWOTهیؿطقس .پؽ اظ زؾتیبثی ثوِ اؾوتطاتػی ّوبی وبثول اخوطای ثطگطفتوِ اظخوسٍن
 ، SWOTثب تَخِ ثِ ًتبیح حبنل اظیبفتِ ّبی تحقیق ،هٌبؾجتطیي اؾتطاتػی ثطای قطکت اپکَ ،اؾتطاتػی
ّبی تَؾقِ ثبظاض ٍ تَؾقِ هحهَن تكریم زازُ قس .کِ ّط زٍ اظاؾتطاتػیْبی هتوطکع ّؿتٌس.
پػٍّكی زیگطی تَؾظ آوبی ؾقیس ضضب آضائی ثب هَضَؿ ،ثطًبهِ ضیعی اؾتطاتػیک ثْیٌوِ ثوطش کكوَض زض
ؾبن  1373اًدبم قسُ اؾت .زضایي پػٍّف اثتسا ثحث کلی ٍخبهـ زضظهیٌِ هفَْم ٍتقبضیف ثطًبهِ ضیوعی
ٍهقبیؿِ چٌس هسن هْن ثطًبهِ ضیعی اؾتطاتػیک ثقول آهسُ ٍؾپؽ یک هسن ثطای ًیول ثوِ ّوسف پوطٍغُ
اًتربة قسُ اؾت ٍؾپؽ ثب یک ًگطـ فویق ثِ قٌبؾبیی ٍآقوٌبیی ثوب هدوَفوِ ثوطش کكوَض پطزاذتوِ
ٍزضازاهِ فطآیٌس ثطًبهِ ضیعی اؾتطاتػیک ثْیٌِ ثطش کكَض ضا ثِ اًدبم ضؾبًیسُ اؾوت کوِ هٌدوط ثوِ تقیویي
هأهَضیت ،ضؾبلت ٍاّساف ٍتقییي اؾتطاتػیْبی هدوَفِ ثطش کكَض قسُ اؾت.
ّوچٌیي تحقیقی تَؾظ ذبًن گیتب یققَثی ثب هَضَؿ ،اؾتطاتػی نٌقت الؾتیک اظزیسگبُ ذجطگبى (هغبلقِ
هَضزی کبضذبًِ ایطاى تبیط)زضؾبن  1381اًدبم قسُ اؾت .ایي تحقیق ،یوک تحقیوق تَنویفی – پیوبیكوی
هجتٌی ثطًؾط ؾٌدی ذجطگبى في ثِ ضٍـ زلفی اؾت کِ ّسف آى قٌبؾوبیی هتغیطّوبی انولی ٍتأخیطگوصاض
ثطنٌقت الؾتیک کكَضزضچْبضچَة فَاهل زاذلی (ًقبط وَت ٍضقف) ٍفَاهل ذوبضخی (فطنوت ّوب
ٍتْسیسّب) ٍاضائِ الگَی هٌبؾت اظ ایي هتغیطّب ٍاؾتطاتػیْبی پَیب زضؾغَح هرتلف ایي نٌقت هی ثبقس.
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ایي تحقیق زض 4هطحلِ اًدبم قسُ اؾت :اثتسا هأهَضیت ٍاّساف نوٌقت توسٍیي قوسُ ٍؾوپؽ ثباؾوتفبزُ
اظهبتطیؽ  IFE,EFEکِ اظعطیق پطؾكٌبهِ اظهٌؾط ذجطگبى اًدبم قسُ اؾت ،ثِ ثطضؾوی فَاهول زاذلوی
ٍذبضخی پطزاذتِ قسُ اؾت ٍؾپؽ ثباؾتفبزُ اظهبتطیؽ  ، SWOTاؾتطاتػیْبی هحتول ،تقییي قوسُ اًوس
ٍّوچٌیي اظعطیق هبتطیؽ ثطًبهِ ضیعی اؾتطاتػیک کوی )ّ (QSPMن اؾوتطاتػی ّوبی انولی اًتروبة
قسُ اًس ٍاؾتطاتػی ّبی هٌبؾت اظزیسگبُ ذجطگبى زضکبضذبًِ ایطاى تبیط اًتربة گطزیسُ اًس.
اّویت ٍضزٍرت تحقیق
ثب تَخِ ثِ ایٌکووِ ؾبظهبى قیالت ایطاى ّوبًٌوس ّط ؾبظهوبى پَیبی ثب ّوسف کبهیبثی زض اؾتقطاض هسیطیوت
اؾتوطاتػیک ٍ حهووَن ًتبیح فولوکطزی چكونگیط زض فقبلویت ذَز زضنسز ایووي کووبض ثط آهسُ اؾوت ٍ
ًیوع ثب تَخوِ ثِ پیكیوٌِ هغبلوقبتی ٍ تودطثی ؾبظهبىّبی هَفووق ٍ ًبهوَفووق زض ایوي ظهوووویٌِ ،اظ ًقوف
حویبتی قٌبؾبیوی چبلفّوبی پیف ضٍی ایي کبض ٍ ًیع آگبّی ٍ ثکبضگیطی ضاّکبضّبی ضٍیوبضٍیی ثوب ایوي
چبلفّب زض خْت افعایف زضخِ هَفقیت ؾبظهبًْب حکبیت زاضًس ،اًدبم ایي تحقیق ثوطای ؾوبظهبى قویالت
ایطاى ضطٍضی ثِ ًؾط هیضؾس .اًتؾبض هیضٍز ثب اًدبم ایي تحقیوق چوبلفّوبی انولی پویف ضٍی ؾوبظهبى
قیالت ٍ ًیع ضاُکبضّبی ضٍیبضٍیی ثب ایي چبلف ّب ثرَثی ٍ ثِ هَوـ ،هَضز قٌبؾبیی ٍاوـ قَز توب ؾوبظهبى
ثب زض ًؾط زاقتي چبلفّب ٍ ضاُکبضّوبی قٌبؾوبیی قوسُ عوَضی گوبم ثوطزاضز کوِ زض تهووین گیوطی ّوبی
اؾتطاتػیک ٍ ثِ حهَن ًتبیح فولکطزی هَضز ًؾط اظ ایي عطیق کبهیبة ثبقس.
اّذاف پضٍّؼ
ایي پػٍّف اّساف انلی ٍ اّساف فطفی ظیط ضا قبهل هی قَز.
ّسف انلی پػٍّف ،تسٍیي ثطًبهِ ضیعی اؾتطاتػیک ؾبظهبى قیالت ایطاى هی ثبقس.
اّساف فطفی:
قٌبؾبیی ًقبط وَت ؾبظهبى قیالت ایطاى زضتسٍیي ثطًبهِ ضیعی اؾتطاتػیک
قٌبؾبیی ًقبط ضقف ؾبظهبى قیالت ایطاى زضتسٍیي ثطًبهِ ضیعی اؾتطاتػیک
قٌبؾبیی فطنت ّبی هحیغی ؾبظهبى قیالت ایطاى زضتسٍیي ثطًبهِ ضیعی اؾتطاتػیک
قٌبؾبیی تْسیس ّبی هحیغی ؾبظهبى قیالت ایطاى زضتسٍیي ثطًبهِ ضیعی اؾتطاتػیک
قٌبؾبیی اّساف ثلٌس هست ؾبظهبى قیالت ایطاى زضتسٍیي ثطًبهِ ضیعی اؾتطاتػیک
عَاالت پضٍّؼ
ؾَان انلی :اؾتطاتػی ّبی هٌبؾت ثطای ؾبظهبى قیالت ایطاى کساهٌس؟
ّوچٌیي پٌح ؾَان فطفی زض ضاؾتبی کوک ثِ ؾَان انلی عطح قسُ کِ فجبضتٌس اظ:
ً -1قبط وَت ؾبظهبى قیالت ایطاى کسام اؾت ؟
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ً -2قبط ضقف ؾبظهبى قیالت ایطاى کسام اؾت؟
 -3فطنت ّبی پیف ضٍی ؾبظهبى قیالت ایطاى کسام اؾت؟
 -4تْسیس ّبی پیف ضٍی ؾبظهبى قیالت ایطاى کسام اؾت ؟
 -5ؾبظهبى قیالت ایطاى چِ اّساف ثلٌس هست ضا ثبیس تققیت کٌس؟

رٍػ ؽٌبعی تحقیق
ایي تحقیق اظ ًؾط هبّیت اکتكبفی ،تَنیفی ٍ اظ ًؾط ّسف کبضثطزی اؾت ٍّوچٌیي اظوضبٍت ّب
ٍتحلیل ّبی قَْزی ثْطُ گطفتِ قسُ اؾت.
خبهقِ آهبضی تحقیق زض ایي عطح فجبضتؿت اظ هسیطاى ٍکبضقٌبؾبى ؾبظهبى قیالت اؾتبى تْوطاى .هوسیطیب
کبضقٌبؼ کؿی اؾت کِ زضپؿت ؾبظهبًی اـ فٌَاى هسیط یبکبضقٌبؼ آٍضزُ قسُ اؾت.
پبضُ ای اظ اعالفبت هبًٌس اعالفبت آهبضی اظ عطیق ؾبظهبى قویالت ایوطاى ،هغبلقوبت کتبثربًوِای خووـ
آٍضی قسُ اؾت .اظ اعالفبت کلی ثسؾت آهسُ زض تكکیل خسٍنّوب ٍ ًْبیتوبً تقیویي اؾوتطاتػی هٌبؾوت
اؾتفبزُ قسُ اؾت.
ثبًکّبی اعالفبتی ٍ ایٌتطًت ،اًدبم ههبحجِ ثوب هوسیطاى اضقوس ؾوبظهبى ٍ پطؾكوٌبهِ اثعاضّوبی انولی
گطزآٍضی اعالفبت ضا قبهل هیقَز.
ثطاؾبؼ تئَضی ّب ًٍؾطات تئَضیک هٌسضج زضهٌبثـ ًؾطی ،اثتسا پطؾكٌبهِ قبهل ؾَاالت فطنت ّب
،تْسیسّب ،وَت ٍضقف تْیِ ٍزضاذتیبض هسیطاى ٍکبضقٌبؾبى ؾبظهبى قیالت وطاض گطفت کِ پؽ اظزٍهَضز
ثبظًگطی ؾَاالت  ،پطؾكٌبهِ ًْبیی تٌؾین گطزیس.
اظًؾط پبیبیی ًیع ،اثتساؾَاالت هغطح قسُ ثِ تقسازهحسٍز ثیي کبضقٌبؾبى ؾبظهبى تَظیـ گطزیس ٍثوب اؾوتفبزُ
اظًطم افعاضٍ SPSSضٍـ آلفب کطًٍجبخ ،پبیبیی آى هحبؾجِ گطزیس کِ ثطاثط ثب  0/89ثَز کِ ًكبى زٌّوسُ ایوي
اؾت کِ ؾَاالت اظپبیبیی هٌبؾجی ثطذَضزاضاؾت.
تجشیِ ٍ تحلیل دادُ ّب
بیبًیِ هأهَریت عبسهبى ؽیالت ایزاى
هأهَضیت انلی ؾبظهبى قیالت ایطاى ؾیبؾت گصاضی ،ثطًبهِ ضیعی ٍ ًؾبضت ثط فقبلیت ّبی آثعی پطٍضی
ٍ نیبزی زض کل کكَض هی ثبقس .ایي ؾبظهبى تحت ًؾط ٍظاضت خْبز کكبٍضظی ثَزُ ٍ هكتطیبى آى قبهل
نیبزاى هبّی ٍ هیگَ ،اتحبزیِ ّب ٍ تقبًٍی ّبی نیبزی ،نبحجبى هعاضؿ پطٍضـ هبّی ،هتقبضیبى ؾوطهبیِ
گصاضی زض نٌقت آثعی پطٍضیٍ ،ظاضت ذبًِ ّب ٍ هطاکع تحقیقبتی فلَم ظیؿتی هی ثبقٌس .هوَاضز ظیوط اظ
خولِ ذسهبتی اؾت کِ ؾبظهبى ثِ ٍاحس ّبی تحت پَقف ٍ هكتطیبى ذَز اضائِ هی زّس:
 ذسهبت کبضقٌبؾی ثِ ظیطثرف ّبی قیالت تکثیط ٍ ضّبؾبظی ثچِ هبّیبى زض آثْبی قوبن ٍ خٌَة کكَض نسٍض هدَظ ّبی آثعی پطٍضی ٍ نیس8

 پبؾرگَیی ثِ اؾتقالهبت ایدبز نٌبیـ قیالتی اضائِ آهبض ٍ اعالفبت ثِ اضثبة ضخَؿ ّبی ذَز (هحققیي ٍ زاًكدَیبى)ایي ؾبظهبى فالٍُ ثط اؾتبى هطکعی زض  7اؾتبى ؾبحلی ٍ  23اؾتبى غیط ؾبحلی ثِ ؾیبؾوتگصاضی  ،ثطًبهوِ
ضیعی ٍ ًؾبضت ثط فقبلیت ّبی ٍاحسّبی تحت پَقف ذَزهی پطزاظز .ثِ زلیل ثطذوَضزاضی اظ حوبیوت
ّبی زٍلتی ّیچگًَِ ضویت زاذلی ًساضز.
اؾتفبزُ اظ تکٌَلَغی ثِ ضٍظ ذسهبت نویبزی ٍ آثوعی پوطٍضی ،اضتقوب کووی ٍ کیفوی ذوسهبت ،ضفبیوت
اؾتبًساضزّبی خْبًی ،ثطگعاضی زٍضُ ّبی آهَظقی ٍیػُ هسیطاى ٍ کبضکٌبى اظ خولوِ اووساهبتی اؾوت کوِ
ؾبظهبى ثطای ذسهت ضؾبًی هَخط ثِ هكتطیبى ذَز اًدبم هی زّس.
ؾبظهبى ثقبء ٍ ضقس ٍ ؾَزآٍضی ذَز ضا ثب تَخِ ثِ حبکویتی ثَزًف زض ثْطُ ثطزاضی هؿتوط ٍ پبیوساض اظ
شذبیط آثعیبى ،حفؼ ٍ ثبظؾبظی شذبیط آثعیبى کكَض ،افعایف ؾغح کكت آثعیبى ٍ تٌَؿ ٍ گؿتطـ تَلیوس
آثعیبى ،ذَة ایفب کطزى ًقف حبکویتی ذَز زض هدوَفِ زٍلت ٍ ضضبیت هٌسی هكتطیبى هی ثیٌس.
هب ثِ حقَش کلیِ شی ًفقبى ؾبظهبى ٍ تأهیي ضضبیت آًبى ّوَاضُ تَخِ ًوَزُ ٍ احتطام هی گصاضین.
اًحهبضی ثَزى فقبلیت ّب ٍ ثْطُ هٌسی اظ حوبیت ّبی زٍلتی ،ثْوطُ خؿوتي اظ  70زضنوس کبضقوٌبؼ ٍ
کبضقٌبؼ اضقس زض ثسًِ ؾبظهبى ٍ ترههی ثَزى فقبلیت ّب اظ خولِ ٍیػگی ّبی ؾبظهبى هحؿَة
هی قَز.
احتطام ثِ اضظـ ّب ،ثبٍضّبٍافتقبزات افطازخبهقِ ،ضفبیت وَاًیي  ،هقوطضات ٍ اؾوتبًساضزّب ،حفوؼ هحویظ
ظیؿت ،اقتغبن ظایی اظ خولِ هَاضزی اؾت کِ ؾبظهبى ثِ آى تَخِ ذبل هی کٌس.
هٌبثـ اًؿبًی ثِ فٌَاى هْوتطیي ٍ اضظقوٌس تطیي هٌجـ ؾبظهبى ثوِ حؿوبة آهوسُ ٍ زض هحوسٍز اذتیوبضات
وبًًَی ثِ عَض کبهل ثِ هؿبئل آًْب اظ هٌؾط کبضی ٍ ضفبّی تَخِ هی قَز.
هبتزیظ ارسیببی عَاهل درًٍی ٍ بیزًٍی
پؽ اظ ًْبیی قسى هطحلِ قٌبؾبیی فَاهل هَخط زاذلی ٍ ذبضخی ،ثوطای ثطضؾوی ثیكوتط ایوي فَاهول ٍ
تدعیِ ٍ تحلیل آًْب اظ هبتطیؽ اضظیبثی زاذلی ٍ ذبضخی اؾتفبزُ قسُ اؾتً .توبیح حبنول کوِ هیوبًگیي
هیعاى اّویت ٍاهتیبظّبی آٍضزُ قسُ زض زٍ خسٍن آٍضزُ قسُ اؾت.
زض ایي زٍ خسٍن فالٍُ ثط فْطؾت فَاهل هَخط زاذلی ٍ ذبضخی ؾتَىّبیی ًیع خْت اهتیبظزّی ٍ هیعاى
اّویت ثِ فَاهل ،آٍضزُ قسُ اؾت .خوـ ًْبیی اهتیبظات زض ّطخسٍن اهتیبظی ثیي فسز یک توب چْوبض ثوب
هیبًگیي  2/5ذَاّس ثَز.
زضخسٍن ّ 1وبًغَض کِ هالحؾِ هی قَز هدوَؿ اهتیوبظات  2/90اؾوت .ثوسیي هقٌوب اؾوت ؾوبظهبى زض
ثکبضگیطی ضاّجطزّب ٍ ضٍیِّبیی ثطای اؾتفبزُ اظ ًقبط وَت ٍ ثْجَز ًقبط ضقف هَفق فول هیکٌس.

9

ّوبًغَض کِ زضخسٍن 2هكبّسُ هی قَز هدوَؿ اهتیبظات  2/83اؾوت  ،ثیوبًگط ایوي اؾوت کوِ ؾوبظهبى
زضاؾتطاتػی ّبی ذَز ثِ قیَُ ای هَفقیت آهیع اظ فطنت ّبی هَخَز اؾتفبزُ هی ًوبیس ٍاخطفَاهلی ضاکِ
هَخت تْسیس هی قَز ثِ پبییي تطیي هیعاى هوکي هی ضؾبًس.

جذٍل ؽوبرُ  :1هبتزیظ ارسیببی عَاهل داخلی )ً( (IFEقبط قَت ٍضعف)
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هیشاى
اّویت (بیي

ؽزح ًقبط قَت داخلی

صفزتب یک)

اهتیبس
(بیي یک
تبچْبر)

اهتیبستعذیل
ؽذُ
ّزعبهل

1

هَفقیت ؾبظهبى زضثبظؾبظی شذبیط آثعیبى ،ثَیػُ گًَِ ّبی زضهقطو ذغط

0/08

4

0/32

2

تَاًبیی ؾبظهبى زضضاّجطی تأهیي ثركی اظپطٍتئیي حیَاًی ضٍظاًِ هَضزًیبظ خبهقِ

0/09

4

0/36

3

تَاًبیی ؾبظهبى زضتطٍیح ٍثکبضگیطی تکٌَلَغی ًَیي نیسٍنیبزی ٍتکثیط ٍپطٍضـ آثعیبى

0/07

3

0/21

0/03

3

0/09

5

ٍخَز ترهم ثبالی کبضکٌبى قبغل زضؾبظهبى

0/09

4

0/36

6

اهکبى ثطًبهِ ضیعی آهَظـ ٍتطٍیح هَفق زضتَؾقِ پبیساض نیس ٍنیبزی ٍ آ ثعی پطٍضی

0/05

3

0/15

7

اًغجبش ٍ ّوبٌّگی فقبلیت ّبی قیالت ثب هحیظ ظیؿت

0/08

4

0/32

8

کٌتطن اؾتبًساضزّبی نیس ٍنیبزی تَؾظ ؾبظهبى

0/04

3

0/12

9

آقٌبیی آثعی پطٍضاى ثبضٍـ ّبی ًَیي آثعی پطٍضی

0/06

3

0/18

10

اعالؿ ضؾبًی فوَهی ؾبظهبى قیالت زض اضتقبء فطٌّگ ههطف آثعیبى

0/01

3

0/03

هیشاى

اهتیبس(بیي

اّویت(بیي

یک

صفزتبیک)

تبچْبر)

1

فقبلیت ّبی حفبؽت هٌبثـ زضکٌتطن ترلفبت نیس ٍنیبزی

0/03

1

0/03

2

ؾیبؾت گصاضی ضقیف زض خصة ؾطهبیِ گصاضی ثرف ذهَنی ثطای تَؾقِ فقبلیت ّب

0/07

2

0/14

3

فسم اخطای هٌبؾت وَاًیي ٍهقطضات ٍضـ قسُ زضثرف حفبؽت اظهٌبثـ آثعیبى تَؾظ ؾبظهبى

0/03

2

0/06

4

اؾتفبزُ اظ یبفتِ ّبی پػٍّكی ثرهَل هغبلقبت خبهـ زضثطًبهِ ّبی اخطائی

0/01

1

0/01

5

ثْطُ ثطزای ؾبظهبى اظگًَِ ّبی کوتطثطزاقت قسُ ٍیبثطزاقت ًكسُ

0/04

2

0/08

6

هَفقیت زضاخطای ثطًبهِ ّبی کَتبُ هست ٍهیبى هست(ثطًبهِ پٌدؿبلِ تَؾقِ )

0/06

2

0/12

7

هیعاى هْبضت نیبزاى زض خبثدبییً،گْساضی ٍحول ًٍقل آثعیبى

0/04

2

0/08

0/03

2

0/06

9

هیعاى ثْطُ ٍضی زضتَلیس آثعیبى،زضهقبیؿِ ثبهیبًگیي خْبًی

0/05

2

0/10

10

ًؾبضت کن ؾبظهبى ثِ فولکطز اؾتبى ّب ثِ زلیل اؾتبًی قسى افتجبضات

0/04

2

0/08

4

تَاًبیی ؾبظهبى زض تْیِ ثطًبهِ ثطای افعایف ثْطُ ٍضی تَلیسآثعیبى اظعطیق ثْجَزهسیطیت هٌبثـ
آة ٍ هکبًیعُ ًوَزى هدتوـ ّب

ؽزح ًقبط ضعف داخلی

8

هیعاى اًغجبش تهویوبت هسیطیت ؾبظهبى (زضثطًبهِ ضیعی،اخطا ٍاضظیبثی ثطًبهِ ّب) ثب ًؾطات
کبضقٌبؾبى هترهم

هجوَع اهتیبسات (خَة 2/5 4هتَعط  1 بذ)

خسٍن :2هبتطیؽ اضظیبثی فَاهل ذبضخی ) (EFEفطنت ّب ٍتْسیسّب
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اهتیبستعذیل
ؽذُ ّزعبهل

2/90

هیشاى

اهتیبس(بیي

اهتیبس

اّویت (بیي

یک

تعذیل ؽذُ

صفزتبیک)

تبچْبر)

ّزعبهل

0/07

4

0/28

0/06

4

0/24

3

اهکبى افعایف نیس اظ آثْبی ثیي الوللی

0/07

4

0/28

4

ٍخَز هٌبثـ آثی هتقسز زضکكَض

0/07

4

0/28

5

حوبیت ّبی زٍلتی زض ضقس ٍ تَؾقِ فقبلیت ّبی قیالت

0/07

4

0/28

6

اهکبى ثْطُ گیطی اظ تدبضة ؾبیط کكَضّب زض اهط تکثیط ٍپطٍضـ آثعیبى

0/04

3

0/12

7

اهکبى ثْطُ گیطی اظ نٌسٍش ثیوِ هحهَالت کكبٍضظی

0/07

4

0/28

8

ترهیم آة هَضزًیبظثِ هعاضؿ ٍؾبیت ّبی آثعی پطٍضی تَؾظ ٍظاضت ًیطٍ

0/07

4

0/28

هیشاى

اهتیبس(بیي

اهتیبستعذیل

اّویت (بیي

یک

ؽذُ

صفزتبیک

تبچْبر)

ّزعبهل

1

ًبتَاًی زض زؾتیبثی ثِ ثبظاضّبی هٌغقِ ای ٍخْبًی

0/03

1

0/03

2

فسم هَفقیت زض هجبضظُ ثب گًَِ ّبی هْبخن آثعیبى

0/02

1

0/02

0/06

2

0/12

0/02

1

0/02

0/03

2

0/06

6

تبخیط فقبلیت ّبی نٌقتی زضآلَزگی هحیظ ّبی آثی ،نیبزی ٍآثعی پطٍضی

0/07

2

0/14

7

ًبثَزی ٍاًقطاو ًؿل گًَِ ّبی زضهقطو ذغط

0/06

1

0/06

8

ٍخَز تدبضة ًبهَفق زضخصة هتقبضیبى ؾطهبیِ گصاضی ظیطثرف قیالت

0/03

2

0/06

0/05

2

0/10

10

تغییطات اکَؾیؿتوی اویبًَؼ ّبٍزضیبّب

0/03

2

0/06

11

ًبکبفی ثَزى هٌبثـ افتجبضی زضثرف قیالت

0/04

2

0/08

12

فولکطز ؾبظهبى زاهپعقکی زضهقبثلِ ثبثیوبضی ّبی آثعیبى ٍضٍقْبی ثْساقتی

0/04

1

0/04

ؽزح فزصت ّبی خبرجی

1
2

ٍخَز تكکیالت هٌؿدن زض ًؾبم ثْطُ ثطزاضی آثعیبى اظ خولِ اتحبزیِ ّب  ،تقبًٍی ّب ٍ
هكبضکت ثرف ذهَنی زض حفؼ شذبیطآثعیبى
اّتوبم ؾبظهبى ّبی ثیي الوللی زض حفبؽت شذبیطٍ تبخیطآى ثط ضٍاثظ ثیي الوللی ؾبظهبى
قیالت

ؽزح تْذیذّبی خبرجی

3
4
5

9

فسم ّوبٌّگی هٌبؾت ثب کكَضّبی ّوؿبیِ زضذهَل ثبظؾبظی شذبیطٍخلَگیطی
اظنیس گًَِ ّبی زضهقطو ذغط
فسم ًؾبضت کبفی ًْبزّبی ًؾبضتی زضذهَل ثْساقت ٍ ثیوبضی ّبی آثعیبى
فسم ثْطُ گیطی هعاضؿ ٍهدتوـ ّبی پطٍضـ هبّیبى گطم آثی ٍؾطزآثی اظ تدْیعات
هکبًیعُ

ثبالثَزى هیعاى ثسّی آثعی پطٍضاى ثِ ؾیؿتن ثبًکی ٍاظثیي ضفتي اًگیعُ آًبى ثطای ازاهِ
فقبلیت

هجوَع اهتیبسات (خَة  2/5  4هتَعط  1 بذ)

2/83

هذلSWOT
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ایي هسن اظ یک خسٍن زٍ ثقسی هغبثق خسٍن  ، 3تكکیل یبفتِ اؾت .زض ایي خسٍن زض یک عطف فَاهل
زضًٍی (ًقبط وَت ٍ ضقف) ٍ زض عطف زیگط فَاهل ثیطًٍی (فطنتّب ٍ تْسیسات) لیؿت
هی قًَس(ضحوبىؾطقت.)206 ،1384،
اؾتطاتػیّبی ثسؾت آهسُ اظهسن هصکَض فجبضتٌس اظ:
اعتزاتضی ّبی SO
ثبتَخِ ثِ فطنت ّبٍ ،خَز تكکیالت هٌؿدن زضکكوَض،اّتوبم ؾوبظهبى ّوبی ثویي الوللوی زض حفبؽوت
شذبیط ،اهکبى افعایف نیس اظ آثْبی ثیي الوللیٍ ،خَز هٌبثـ آثوی هتقوسز زضکكوَضٍحوبیت ّوبی زٍلتوی
ٍّوچٌیي ثبتَخِ ثِ وَت ّب ،هَفقیت ؾبظهبى زضثبظؾبظی شذبیط ،تَاًبیی ؾبظهبى زضضاّجطی تأهیي ثركی
اظپطٍتئیي هَضزًیبظ خبهقِ ،تَاًبیی ؾبظهبى زضتطٍیح ٍثکبضگیطی تکٌَلَغی ًوَیي نیسٍنویبزی ٍتکثیوط
ٍپطٍضـ ٍترهم ثبالی کبضکٌبى ؾبظهبى ،اؾتطاتػی پیكٌْبزی هوی تَاًس،تَؾوقِ توأهیي پوطٍتئیي ثوطای
خبهقِ ثبقس کِ ثبیس ثطًبهِ ضیعی ٍثطًبهِ ّبی اخطا ٍکٌتطلی خْت آى تْیِ گطزز.
ّوچٌیي ثبتَخِ ثِ فطنت ّب ،،اهکبى ثْطُ گیطی اظ تدبضة ؾبیط کكَضّب ،اهکبى ثْطُ گیوطی اظ نوٌسٍش
ثیوِ هحهَالت کكبٍضظی ،پكتیجبًی ٍظاضت ًیطٍ خْت تأهیي آة ٍّوچٌیي اظًؾط ًقبط ووَت ؾوبظهبى،
ترهم ثبالی کبضکٌبى ؾبظهبى ،کٌتطن اؾتبًساضزّبی نیس ٍنیبزی  ،آقٌبیی آثعی پطٍضاى ثوبضٍـ ّوبی
ًَیي آثعی پطٍضی ٍ اعالؿ ضؾبًی زض اضتقبء فطٌّگ ههطف آثعیبى ًكبى هی زّساؾتطاتػی پیكٌْبزی هوی
تَاًس ّوکبضی ثیي اللولی زضخْت ضقسنٌقت قیالت ثبقس.
ثٌبثطیي اؾتطاتػی اًتربة قسُ تَؾظ کبضقٌبؾبى ثطای هٌغقِ SOثِ قطح ظیط ذَاّس ثَز.
 -1تَؾقِ تأهیي پطٍتئیي خبهقِ
ّ -2وکبضی ثیي الوللی زض خْت ضقس نٌقت قیالت
اؾتطاتػی ّبیWO
ثبتَخِ ثِ فطنت ّب  ،اهکبى افعایف نیس اظ آثْبی ثیي الوللیٍ ،خَز هٌبثـ آثی هتقسز زضکكَض ،حوبیوت
ّبی زٍلتی ،اهکبى ثْطُ گیطی اظ نٌسٍش ثیوِ هحهَالت کكبٍضظی ٍ پكتیجبًی ٍظاضت ًیطٍ خْت تأهیي
آة ٍّوچٌیي ثبتَخِ ثِ ضقف ّب  ،فقبلیت ّبی حفبؽت هٌبثـ زضکٌتطن ترلفوبت نویس ٍنویبزی؛ فوسم
اخطای هٌبؾوت ووَاًیي ٍهقوطضات ٍضوـ قوسُ زضثروف حفبؽوت اظهٌوبثـ؛ هیوعاى هْوبضت نویبزاى زض
خبثدبییً،گْساضی ٍحول ًٍقل آثعیبًًَؾبضت ؾبظهبى ثِ فولکطز اؾتبى ّب ثِ زلیل اؾتبًی قسى افتجبضات
ًكبى هی زّساؾتطاتػی پیكٌْبزی هی تَاًس ،آگبّی ٍ پكتیجبًی نیبزاى اظ اهکبًبت نیبزی کكَض ثبقس.
ّوچٌیي ثبتَخِ ثِ فطنت ّبٍ ،خَز تكکیالت هٌؿدن زضکكوَض ،اّتووبم ؾوبظهبى ّوبی ثویي الوللوی زض
حفبؽت شذبیط،اهکبى افعایف نیس اظ آثْبی ثیي الوللیٍ ،خَز هٌوبثـ آثوی هتقوسز زضکكوَض ٍثبتَخوِ ثوِ
ضقف ّب  ،هَفقیت پبییي زضاخطای ثطًبهِ ّبی کَتبُ هست ٍهیبى هست(ثطًبهوِ پٌدؿوبلِ تَؾوقِ) ،هیوعاى
اًغجبش تهویوبت هسیطیت ؾبظهبى (زضثطًبهوِ ضیعی،اخوطا ٍاضظیوبثی ثطًبهوِ ّوب) ثوب ًؾوطات کبضقٌبؾوبى
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هترهم ٍ هیعاى ثْطُ ٍضی زضتَلیس آثعیبى،زضهقبیؿِ ثبهیبًگیي خْبًی ًكبى هی زّس اؾتطاتػی پیكٌْبزی
هی تَاًس ،ثبظًگطی زض ثطًبهِ ّب ٍ ثطًبهِ ضیعی هٌؿدن ٍ تَلیس ثْطُ ٍض ثبقس.
ثٌبثطیي اؾتطاتػی اًتربة قسُ تَؾظ کبضقٌبؾبى ثطای هٌغقِ WOثِ قطح ظیط ذَاّس ثَز.
 -3آگبّی ٍ پكتیجبًی نیبزاى اظ اهکبًبت نیبزی کكَض
 -4ثبظًگطی زض ثطًبهِ ّب ٍ ثطًبهِ ضیعی هٌؿدن ٍ تَلیس ثْطُ ٍض
اؾتطاتػی ّبی ST
ثبتَخِ ثِ وَت ّب  ،تَاًبیی ؾبظهبى زضتطٍیح ٍثکبضگیطی تکٌَلَغی ًَیي نیسٍنیبزی ٍتکثیط ٍپطٍضـ
آثعیبى ،ترهم ثبالی کبضکٌبى قبغل زضؾبظهبى ،اًغجبش ٍ ّوبٌّگی فقبلیت ّبی قیالت ثب هحیظ ظیؿت
ٍکٌتطن اؾتبًساضزّبی نیس ٍنیبزی ٍّوچٌیي اظًؾط تْسیس ّبً،بتَاًی زض زؾتیبثی ثِ ثبظاضّبی هٌغقوِ ای
ٍخْبًی ،فسم ّوبٌّگی هٌبؾت ثب کكَضّبی ّوؿبیِ زضذهوَل ثبظؾوبظی شذوبیطٍخلَگیطی اظنویس
گًَِ ّبی زضهقطو ذغطٍ تغییطات اکَؾیؿتوی اویبًَؼ ّبٍزضیبّبًكبى هی زّساؾتطاتػی پیكٌْبزی هی
تَاًس ثبظاضیبثی ٍ اضتجبط آگبّی زٌّسُ ثب هحیظ ذبضج ثبقس.
ّوچٌیي ثبتَخِ ثِ تْسیس ّب ،فسم هَفقیت زض هجبضظُ ثب گًَِ ّبی هْبخن آثعیبى ،فسم ثْطُ گیوطی هوعاضؿ
ٍهدتوـ ّبی پطٍضـ هبّیبى گطم آثی ٍؾطزآثی اظ تدْیعات هکبًیعُ ،ثبالثَزى هیعاى ثسّی آثوعی پوطٍضاى
ثِ ؾیؿتن ثبًکی ٍاظثیي ضفتي اًگیعُ آًبى ثوطای ازاهوِ فقبلیوت ٍ فولکوطز ؾوبظهبى زاهپعقوکی زضهقبثلوِ
ثبثیوبضی ّبی آثعیبى ٍضٍقْبی ثْساقتی ٍثبتَخِ ثِ وَت ّب  ،هَفقیت ؾبظهبى زضثبظؾبظی شذبیط آثعیوبى
ثَیػُ گًَِ ّبی زضهقطو ذغط ،تَاًبیی ؾبظهبى زض تْیوِ ثطًبهوِ ثوطای افوعایف ثْوطُ ٍضی تَلیوسآثعیبى
اظعطیق ثْجَزهسیطیت هٌبثـ آة ٍ هکبًیعُ ًوَزى هدتوـ ّب  ،اهکبى ثطًبهِ ضیعی ،آهَظـ ٍتوطٍیح هَفوق
زضتَؾقِ پبیساض نیس ٍنیبزی ٍ آ ثعی پطٍضی ٍ اًغجبش ٍ ّوبٌّگی فقبلیت ّبی قیالت ثب هحیظ ظیؿت
ًكبى هی زّس اؾتطاتػی پیكٌْبزی هی تَاًس ،تبهیي ٍ ترهیم افتجبضات زض خْت ضفـ ًیبظ ّبی قویالت
ثبقس.
ثٌبثطیي اؾتطاتػی اًتربة قسُ تَؾظ کبضقٌبؾبى ثطای هٌغقِ  STثِ قطح ظیط ذَاّس ثَز.
 -5ثبظاضیبثی ٍ اضتجبط آگبّی زٌّسُ ثب هحیظ ذبضج
 -6تأهیي ٍ ترهیم افتجبضات زض خْت ضفـ ًیبظ ّبی قیالت
اؾتطاتػی ّبی WT
ثبتَخِ ثِ تْسیسٍ ،خَز تدبضة ًبهَفق زضخصة هتقبضیبى ؾطهبیِ گصاضی ظیطثرف قیالت ٍثبتَخوِ ثوِ
ضقف  ،ؾیبؾت گصاضی زض خصة ؾطهبیِ گصاضی ثرف ذهَنی ثطای تَؾقِ فقبلیت ّب ًكبى هی زّس
اؾتطاتػی پیكٌْبزی هی تَاًس ،پكتیجبًی ثطای خصة هتقبضیبى ؾطهبیِ گصاضی زض ظیط ثركْب ثبقس.
ّوچٌیي ثبتَخِ ثِ ضقف ّب  ،فسم اخطای هٌبؾت وَاًیي ٍهقطضات ٍضـ قسُ زضثروف حفبؽوت هٌوبثـ
ٍهیعاى هْبضت نیبزاى زضخبثدبییً،گْساضی ٍحول ًٍقل آثعیبى ًٍؾبضت ؾبظهبى ثِ فولکطز اؾتبى ّب ثِ
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زلیل اؾتبًی قسى افتجبضات ٍثبتَخِ ثِ تْسیس ّب  ،فسم هَفقیت زض هجبضظُ ثب گًَوِ ّوبی هْوبخن آثعیوبى،
فسم ًؾبضت کبفی ًْبزّبی ًؾبضتی زضذهَل ثْساقت ٍ ثیوبضی ّبی آثعیبى ٍ ًبثَزی ٍاًقوطاو ًؿول
گًَِ ّبی زضهقطو ذغطًكبى هی زّس کِ اؾتطاتػی پیكٌْبزی هی تَاًوس ،اووساهبت پیكوگیطاًِ حفبؽوت
گًَِ ّب ثبقس.
ثٌبثطایي اؾتطاتػی اًتربة قسُ تَؾظ کبضقٌبؾبى ثطای هٌغقِ  WTثِ قطح ظیط ذَاّس ثَز.
 -7پكتیجبًی ثطای خصة هتقبضیبى ؾطهبیِ گصاضی زض ظیط ثركْب
 -8اوساهبت پیكگیطاًِ حفبؽت گًَِ ّب
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خسٍنSWOT : 3
.1
.2

هَفقیت ؾبظهبى زضثبظؾبظی شذبیط آثعیبى ،ثَیػُ گًَِ ّبی زضهقطو ذغط
تَاًبیی ؾبظهبى زضضاّجطی تأهیي ثركی اظپطٍتئیي حیَاًی ضٍظاًِ هَضزًیبظ خبهقِ

1
2

فقبلیت ّبی حفبؽت هٌبثـ زضکٌتطن ترلفبت نیس ٍنیبزی
ؾیبؾت گصاضی زض خصة ؾطهبیِ گصاضی ثرف ذهَنی ثطای تَؾقِ فقبلیت ّب

.3

تَ اًبیی ؾبظهبى زضتطٍیح ٍثکبضگیطی تکٌَلَغی ًَیي نیسٍنیبزی ٍتکثیط ٍپطٍضـ آثعیبى
تَاًبیی ؾبظهبى زض تْیِ ثطًبهِ ثطای افعایف ثْطُ ٍضی تَلیسآثعیبى اظعطیق ثْجَزهسیطیت هٌبثـ آة ٍ هکبًیعُ ًوَزى
هدتوـ ّب

3

فسم اخطای هٌبؾت وَاًیي ٍهقطضات ٍضـ قسُ زضثرف حفبؽت اظهٌبثـ آثعیبى تَؾظ ؾبظهبى
اؾتفبزُ اظ یبفتِ ّبی پػٍّكی ثرهَل هغبلقبت خبهـ زضثطًبهِ ّبی اخطائی

.4

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

ٍخَز تكکیالت هٌؿدن زض ًؾبم ثْطُ ثطزاضی آثعیبى اظ خولِ اتحبزیِ ّب  ،تقبًٍی ّوب ٍ هكوبضکت ثروف
ذهَنی زض حفؼ شذبیطآثعیبى
اّتوبم ؾبظهبى ّبی ثیي الوللی زض حفبؽت شذبیطٍ تبخیطآى ثط ضٍاثظ ثیي الوللی ؾبظهبى قیالت
اهکبى افعایف نیس اظ آثْبی ثیي الوللی
ٍخَز هٌبثـ آثی هتقسز زضکكَض
حوبیت ّبی زٍلتی زض ضقس ٍ تَؾقِ فقبلیت ّبی قیالت
اهکبى ثْطُ گیطی اظ تدبضة ؾبیط کكَضّب زض اهط تکثیط ٍپطٍضـ آثعیبى
اهکبى ثْطُ گیطی اظ نٌسٍش ثیوِ هحهَالت کكبٍضظی
ترهیم آة هَضزًیبظثِ هعاضؿ ٍؾبیت ّبی آثعی پطٍضی تَؾظ ٍظاضت ًیطٍ

تْسیسّب T
.1

ًبتَاًی زض زؾتیبثی ثِ ثبظاضّبی هٌغقِ ای ٍخْبًی

.2

فسم هَفقیت زض هجبضظُ ثب گًَِ ّبی هْبخن آثعیبى

.3

فسم ّوبٌّگی هٌبؾت ثب کكَضّبی ّوؿبیِ زضذهَل ثبظؾبظی شذبیطٍخلَگیطی اظنیس گًَِ ّبی زضهقطو ذغط

.4
.5
.6
.7
8.
.9
10
11
12

فسم ًؾبضت کبفی ًْبزّبی ًؾبضتی زضذهَل ثْساقت ٍ ثیوبضی ّبی آثعیبى
فسم ثْطُ گیطی هعاضؿ ٍهدتوـ ّبی پطٍضـ هبّیبى گطم آثی ٍؾطزآثی اظ تدْیعات هکبًیعُ
تبخیط فقبلیت ّبی نٌقتی زضآلَزگی هحیظ ّبی آثی ،نیبزی ٍآثعی پطٍضی
ًبثَزی ٍاًقطاو ًؿل گًَِ ّبی زضهقطو ذغط
ٍخَز تدبضة ًبهَفق زضخصة هتقبضیبى ؾطهبیِ گصاضی ظیطثرف قیالت
ثبالثَزى هیعاى ثسّی آثعی پطٍضاى ثِ ؾیؿتن ثبًکی ٍاظثیي ضفتي اًگیعُ آًبى ثطای ازاهِ فقبلیت
تغییطات اکَؾیؿتوی اویبًَؼ ّبٍزضیبّب
ًبکبفی ثَزى هٌبثـ افتجبضی زضثرف قیالت
فولکطز ؾبظهبى زاهپعقکی زضهقبثلِ ثبثیوبضی ّبی آثعیبى ٍضٍقْبی ثْساقتی

4

.5

ٍخَز ترهم ثبالی کبضکٌبى قبغل زضؾبظهبى

5

ثْطُ ثطزای ؾبظهبى اظگًَِ ّبی کوتطثطزاقت قسُ ٍیبثطزاقت ًكسُ

.6

اهکبى ثطًبهِ ضیعی آهَظـ ٍتطٍیح هَفق زضتَؾقِ پبیساض نیس ٍنیبزی ٍ آ ثعی پطٍضی

6

هَفقیت زضاخطای ثطًبهِ ّبی کَتبُ هست ٍهیبى هست(ثطًبهِ پٌدؿبلِ تَؾقِ )

.7

اًغجبش ٍ ّوبٌّگی فقبلیت ّبی قیالت ثب هحیظ ظیؿت

7

هیعاى هْبضت نیبزاى زض خبثدبییً،گْساضی ٍحول ًٍقل آثعیبى

8

فطنتّب O

ًقبط وَت S

ًقبط ضقف W

کٌتطن اؾتبًساضزّبی نیس ٍنیبزی تَؾظ ؾبظهبى

8

هیعاى اًغجبش تهویوبت هسیطیت ؾبظهبى (زضثطًبهِ ضیعی،اخطا ٍاضظیبثی ثطًبهِ ّوب) ثوب ًؾوطات کبضقٌبؾوبى
هترهم

.9

آقٌبیی آثعی پطٍضاى ثبضٍـ ّبی ًَیي آثعی پطٍضی

9

هیعاى ثْطُ ٍضی زضتَلیس آثعیبى،زضهقبیؿِ ثبهیبًگیي خْبًی

.10

اعالؿ ضؾبًی فوَهی ؾبظهبى قیالت زض اضتقبء فطٌّگ ههطف آثعیبى

10

ًؾبضت ؾبظهبى ثِ فولکطز اؾتبى ّب ثِ زلیل اؾتبًی قسى افتجبضات

اؾتطاتػیّبی SO

s1, s2, s3, s5:

01, o2, o3, 04, 05-

 -1تَؾقِ تبهیي پطٍتئیي خبهقِ
06, 07, 08- s5,s8,s9, s10:
ّ -2وکبضی ثیي الوللی زض خْت ضقس نٌقت قیالت

اؾتطاتػیّبی ST
T1, T3, T10- S3, S5, S7, S8:
 -5ثبظاضیبثی ٍ اضتجبط آگبّی زٌّسُ ثب هحیظ ذبضج
T2, T5,T9, T11- S1,S4, S6,S7:
 -6تووبهیي ٍ ترهوویم افتجووبضات زض خْووت ضفووـ ًیووبظ ّووبی
قیالت
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اؾتطاتػیّبی WO
03, 04, 05,07, 08, w1, w3,w7, w10:
-3آگبّی ٍ پكتیجبًی نیبزاى اظ اهکبًبت نیبزی کكَض
01, 02, 03,04, w6, w8,w9:
 -4ثبظًگطی زض ثطًبهِ ّب ٍ ثطًبهِ ضیعی هٌؿودن ٍ تَلیوس
ثْطُ ٍض
اؾتطاتػیّبی WT
T8, W2:
 -7پكتیجبًی ثطای خصة هتقبضیبى ؾطهبیِ گصاضی زض ظیوط
ثركْب
T2, T4, T7, W3, W4, W10:
 -8اوساهبت پیكگیطاًِ حفبؽت گًَِ ّب

اعتزاتضی ّبی بذعت آهذُ اس SWOT
اعتزاتضی :SO
 -1تَؾقِ تأهیي پطٍتئیي خبهقِ
ّ -2وکبضی ثیي الوللی زض خْت ضقس نٌقت قیالت
اعتزاتضی:WO
 -3آگبّی ٍ پكتیجبًی نیبزاى اظ اهکبًبت نیبزی کكَض
 -4ثبظًگطی زض ثطًبهِ ّب ٍ ثطًبهِ ضیعی هٌؿدن تَلیس ثْطُ ٍض
اعتزاتضی :ST
 -5ثبظاضیبثی ٍ اضتجبط آگبّی زٌّسُ ثب هحیظ ذبضج
 -6تبهیي ٍ ترهیم افتجبضات زض خْت ضفـ ًیبظ ّبی قیالت
اعتزاتضی :WT
 -7پكتیجبًی ثطای خصة هتقبضیبى ؾطهبیِ گصاضی زض ظیط ثركْب
 -8اوساهبت پیكگیطاًِ حفبؽت گًَِ ّب

هبتزیظ ارسیببی داخلی – خبرجی
یکی اظ هبتطیؽ ّبی هَضز اؾتفبزُ زض ثطًبهِ ضیعی اؾتطاتػیک ،هبتطیؽ اضظیبثی زاذلی -ذوبضخی اؾوت.
ایي هبتطیؽ کِ کبضثطزّبی هتفبٍت زاضز اؾبؼ ثطای تقییي ٍاحس ّبی تدبضی اؾوتطاتػیک )(SBUیوک
قطکت ثعضگ کِ زض چِ عجقِ ای وطاضزاضًس اؾتفبزُ هی قَز ٍ ثیبًگط خبیگبُ اؾتطاتػیک ّط  SBUاؾت.
ایي هبتطیؽ ٍضقیت اؾتطاتػیک ّط ٍاحس اؾتطاتػیک تدبضی یک ؾبظهبى ثعضگ ضا هكورم هوی کٌوس.
کبضثطز زیگط ایي هبتطیؽ ثطای تقییي خبیگبُ اؾتطاتػیک یک قطکت تک هٌؾَضُ ٍ هكرم کطزى خبیگبُ
آًْب ثطای تسٍیي اؾتطاتػی انلی قطکت قبهل ضقس ٍ ؾبذت ،خجبت ٍ حفؼ ٍضـ هَخَز ٍ ثبظؾوبظی ٍ
فطٍـ آى اؾت
زض قکل  2هبتطیؽ زاذلی  -ذبضخی ؾبظهبى قیالت ٍ خبیگبُ اؾتطاتػیک آى ًكبى زازُ قوسُ اؾوت .ثوب
تَخِ ثِ ًوطات هبتطیؽ ّبی فطنتْب ٍ تْسیسات ٍ ًقبط ووَت ٍ ضوقف ،خبیگوبُ اؾوتطاتػیک ؾوبظهبى
قیالت ضقس ٍ ؾبذت وطاض گطفتِ ٍ اؾتطاتػی انلی ؾبظهبى ضقس ٍ ثْجَز اؾتطاتػیک ؾبظهبى اؾت.
ثطای تكکیل ایي هبتطیؽ اثتسا خسٍن هتٌبؽط زازُّبی هبتطیؽ (خسٍن )4ضا تكکیل هیزّین.
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خسٍن  : 4زازُ ّبی هتٌبؽط هبتطیؽ اضظیبثی زاذلی  -ذبضخی
ؾبظهبى

ًوطُ ًْبیی هبتطیؽ اضظیبثی

ًوطُ ًْبیی هبتطیؽ اضظیبثی

فَاهل زاذلی

فَاهل ذبضخی

2/90

2/83

ؾبظهبى قیالت ایطاى

قکل  -2هبتطیؽ اضظیبثی فَاهل زاذلی-ذبضخی
ًوطُ ًْبیی هبتطیؽ اضظیبثی فَاهل زاذلی ()IFE
ضقیف

هتَؾظ

وَی

 1تب 1/99

 2تب 2/99

 3تب 4

1

2

3

4

ثبال
3

 3تب 4

هتَؾظ
2

 2تب 2/99

پبییي
1

18

 1تب 1/99

ًوطُ ًْبیی هبتطیؽ اضظیبثی فَاهل ذبضخی ()EFE

جایگاه
سازمان
شیالت

هبتزیظ بزًبهِ ریشی اعتزاتضیک کوی )(QSPM
یک ضٍـ تحلیلی کویتط ثطای اٍلَیتیٌسی ٍ تقییي خصاثیت اؾتطاتػیّبی پیكٌْبزی ،اؾتفبزُ اظ
هبتطیؽ ثطًبهِضیعی اؾتطاتػیک کوی اؾت کِ ثِ فٌَاى یک اثعاض تحلیلی فلوی هَضز اؾتفبزُ وطاض هی-
گیطز .ثب اؾتفبزُ اظ ایي ضٍـ هیتَاى ثِ نَضت فیٌی اؾتطاتػیّبی گًَبگًَی ضا کِ زض ظهطُ ثْتطیي
اؾتطاتػیّب ّؿتٌس هكرم ًوَز .زض تْیِ ٍ تٌؾین ایي هبتطیؽ اظ ًتبیح ٍ خسٍنّبی ثسؾت آهسُ زض زٍ
هطحلِ وجلی یقٌی ٍضٍز اعالفبت ٍ هقبیؿِ آًْب ثطای ًتیدِگیطی زضثبضُاؾتطاتػیّبی ثْیٌِ اؾتفبزُهی-
قَز(زیَیس.)385 ،2000،
زضهبتطیؽ ثطًبهِ ضیعی اؾتطاتػیک کوی فَاهل تبخیطگصاض ٍ ٍظى آًْب ًیع ّوبى هَاضز ٍ ٍظىّبی آٍضزُ
قسُ زض هبتطیؽّبی اضظیبثی فَاهل زاذلی ٍ ذبضخی اؾتً .وطُّبی خصاثیت ًیع اظ هقبیؿِ اؾتطاتػیّب
ٍ فَاهل تبخیطگساض زاذلی ٍ ذبضخی ٍ تٌبؾت هیبى ّط اؾتطاتػی ٍ ّط فبهل ثِ ّوطاُ زلیلی هٌغقی
ثسؾت آهسُ اؾت ٍ .هدوَؿ ًوطُّبی خساثیت اؾتطاتػی ّبی هكرم قسُ هقیبض ذَثی ثطای اًتربة اظ
هیبى اؾتطاتػی ّب ثسؾت هیزّسٍ .زض ًْبیت زضخسٍن  5اؾتطاتػی ّبی ثسؾت آهسُ ثِ تطتیت اٍلَیت
ثٌسی ،آٍضزُ قسُ اًس.
جذٍل : 5اٍلَیت بٌذی اعتزاتضی ّب بب هبتزیظ بزًبهِ ریشی اعتزاتضی کوی ()QSPM
اعتزاتضی

ؽزح اعتزاتضی

ًوزُ اعتزاتضی

1

تَؾقِ تأهیي پطٍتئیي خبهقِ

4/25

2

ّوکبضی ثیي الوللی زض خْت ضقس نٌقت قیالت

3/23

3

ثبظًگطی زض ثطًبهِ ّب ٍ ثطًبهِ ضیعی هٌؿدن تَلیس ثْطُ ٍض

3/20

4

آگبّی ٍ پكتیجبًی نیبزاى اظ اهکبًبت نیبزی کكَض

3/17

5

پكتیجبًی ثطای خص ة هتقبضیبى ؾطهبیِ گصاضی زضظیط ثركْب

2/70

6

تبهیي ٍ ترهیم افتجبضات زض خْت ضفـ ًیبظ ّبی قیالت

2/60

7

اوساهبت پیكگیطاًِ حفبؽت گًَِ ّب

2/16

8

ثبظاضیبثی ٍ اضتجبط آگبّی زٌّسُ ثب هحیظ ذبضج

1/89
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ًتیجِ گیزی
زض پبؾد ثِ ؾَان انلی تحقیق یقٌی اؾتطاتػی ّبی هٌبؾت ثطای ؾبظهبى قیالت ایطاى ،آًچِ کوِ پوؽ اظ
تدعیِ ٍ تحلیل زازُّب ثسؾت آهسُ اظّكت اؾتطاتػی ،چْبض اؾتطاتػی پیكٌْبزی ثِ قطح شیل هیثبقس:
 -1تَؾقِ تأهیي پطٍتئیي خبهقِ()4/25
ّ -2وکبضی ثیي الوللی زض خْت ضقس نٌقت قیالت ()3/23
 -3ثبظًگطی زض ثطًبهِ ّب ٍ ثطًبهِ ضیعی هٌؿدن تَلیس ثْطُ ٍض()3/20
 -4آگبّی ٍ پكتیجبًی نیبزاى اظ اهکبًبت نیبزی کكَض()3/17
زض پبؾد ثِ ؾَان اٍن تحقیق یقٌی قٌبؾبیی ًقبط وَت ،آًچِ کِ پؽ اظ تدعیِ ٍ تحلیول زازُّوب ثسؾوت
آهسُ ثِ قطح شیل هیثبقس:
 -1هَفقیت ؾبظهبى زضثبظؾبظی شذبیط آثعیبى ،ثَیػُ گًَِ ّبی زضهقطو ذغط
 -2تَاًبیی ؾبظهبى زضضاّجطی تأهیي ثركی اظپطٍتئیي حیَاًی ضٍظاًِ هَضزًیبظ خبهقِ
 -3تَاًبیی ؾبظهبى زضتطٍیح ٍثکبضگیطی تکٌَلَغی ًَیي نیسٍنیبزی ٍتکثیط ٍپطٍضـ آثعیبى
 -4تَاًبیی ؾبظهبى زض تْیِ ثطًبهِ ثطای افعایف ثْطُ ٍضی تَلیسآثعیبى اظعطیق ثْجَزهوسیطیت هٌوبثـ آة ٍ
هکبًیعُ ًوَزى هدتوـ ّب
ٍ -5خَز ترهم ثبالی کبضکٌبى قبغل زضؾبظهبى
 -6اهکبى ثطًبهِ ضیعی آهَظـ ٍتطٍیح هَفق زضتَؾقِ پبیساض نیس ٍنیبزی ٍ آ ثعی پطٍضی
 -7اًغجبش ٍ ّوبٌّگی فقبلیت ّبی قیالت ثب هحیظ ظیؿت
 -8کٌتطن اؾتبًساضزّبی نیس ٍنیبزی تَؾظ ؾبظهبى
 -9آقٌبیی آثعی پطٍضاى ثبضٍـ ّبی ًَیي آثعی پطٍضی
 -10اعالؿ ضؾبًی فوَهی ؾبظهبى قیالت زض اضتقبء فطٌّگ ههطف آثعیبى
زض پبؾد ثِ ؾَان زٍم تحقیق یقٌی قٌبؾبیی ًقبط ضقف ،آًچِ کِ پؽ اظ تدعیِ ٍ تحلیل زازُّب ثسؾوت
آهسُ ثِ قطح شیل هیثبقس:
-1فقبلیت ّبی حفبؽت هٌبثـ زضکٌتطن ترلفبت نیس ٍنیبزی
 -2ؾیبؾت گصاضی ضقیف زض خصة ؾطهبیِ گصاضی ثرف ذهَنی ثطای تَؾقِ فقبلیت ّب
 -3فسم اخطای هٌبؾت وَاًیي ٍهقطضات ٍضـ قسُ زضثرف حفبؽت اظهٌبثـ آثعیبى تَؾظ ؾبظهبى
 -4اؾتفبزُ اظ یبفتِ ّبی پػٍّكی ثرهَل هغبلقبت خبهـ زضثطًبهِ ّبی اخطائی
 -5ثْطُ ثطزای ؾبظهبى اظگًَِ ّبی کوتطثطزاقت قسُ ٍیبثطزاقت ًكسُ
-6هَفقیت زضاخطای ثطًبهِ ّبی کَتبُ هست ٍهیبى هست(ثطًبهِ پٌدؿبلِ تَؾقِ )
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 -7هیعاى هْبضت نیبزاى زضخبثدبییً،گْساضی ٍحول ًٍقل آثعیبى
 -8هیعاى اًغجبش تهوویوبت هوسیطیت ؾوبظهبى (زضثطًبهوِ ضیعی،اخوطا ٍاضظیوبثی ثطًبهوِ ّوب) ثوب ًؾوطات
کبضقٌبؾبى هترهم
 -9هیعاى ثْطُ ٍضی زضتَلیس آثعیبى،زضهقبیؿِ ثبهیبًگیي خْبًی
ً -10ؾبضت کن ؾبظهبى ثِ فولکطز اؾتبى ّب ثِ زلیل اؾتبًی قسى افتجبضات
زض پبؾد ثِ ؾَان ؾَم تحقیق یقٌی قٌبؾبیی فطنتّب ،آًچِ کِ پؽ اظ تدعیِ ٍ تحلیول زازُّوب ثسؾوت
آهسُ ثِ قطح شیل هیثبقس:
ٍ -1خَز تكکیالت هٌؿدن زض ًؾبم ثْطُ ثطزاضی آثعیبى اظ خولِ اتحبزیوِ ّوب  ،تقوبًٍی ّوب ٍ هكوبضکت
ثرف ذهَنی زض حفؼ شذبیطآثعیبى
 -2اّتوبم ؾبظهبى ّبی ثیي الوللی زض حفبؽت شذبیطٍ تبخیطآى ثط ضٍاثظ ثیي الوللی ؾبظهبى قیالت
 -3اهکبى افعایف نیس اظ آثْبی ثیي الوللی
ٍ -4خَز هٌبثـ آثی هتقسز زضکكَض
 -5حوبیت ّبی زٍلتی زض ضقس ٍ تَؾقِ فقبلیت ّبی قیالت
 -6اهکبى ثْطُ گیطی اظ تدبضة ؾبیط کكَضّب زض اهط تکثیط ٍپطٍضـ آثعیبى
 -7اهکبى ثْطُ گیطی اظ نٌسٍش ثیوِ هحهَالت کكبٍضظی
 -8ترهیم آة هَضزًیبظثِ هعاضؿ ٍؾبیت ّبی آثعی پطٍضی تَؾظ ٍظاضت ًیطٍ
زض پبؾد ثِ ؾَان چْبضم تحقیق یقٌی قٌبؾبیی تْسیسّب ،آًچِ کِ پؽ اظ تدعیِ ٍ تحلیل زازُّوب ثسؾوت
آهسُ ثِ قطح شیل هیثبقس:
ً -1بتَاًی زض زؾتیبثی ثِ ثبظاضّبی هٌغقِ ای ٍخْبًی
 -2فسم هَفقیت زض هجبضظُ ثب گًَِ ّبی هْبخن آثعیبى
-3فسم ّوبٌّگی هٌبؾت ثب کكَضّبی ّوؿبیِ زضذهَل ثبظؾبظی شذبیطٍخلَگیطی اظنیس گًَِ ّبی
زضهقطو ذغط
 -4فسم ًؾبضت کبفی ًْبزّبی ًؾبضتی زضذهَل ثْساقت ٍ ثیوبضی ّبی آثعیبى
 -5فسم ثْطُ گیطی هعاضؿ ٍهدتوـ ّبی پطٍضـ هبّیبى گطم آثی ٍؾطزآثی اظ تدْیعات هکبًیعُ
 -6تبخیط فقبلیت ّبی نٌقتی زضآلَزگی هحیظ ّبی آثی ،نیبزی ٍآثعی پطٍضی
ً -7بثَزی ٍاًقطاو ًؿل گًَِ ّبی زضهقطو ذغط
ٍ -8خَز تدبضة ًبهَفق زضخصة هتقبضیبى ؾطهبیِ گصاضی ظیطثرف قیالت
 -9ثبالثَزى هیعاى ثسّی آثعی پطٍضاى ثِ ؾیؿتن ثبًکی ٍاظثیي ضفتي اًگیعُ آًبى ثطای ازاهِ فقبلیت
 -10تغییطات اکَؾیؿتوی اویبًَؼ ّبٍزضیبّب
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ً -11بکبفی ثَزى هٌبثـ افتجبضی زضثرف قیالت
 -12فولکطز ؾبظهبى زاهپعقکی زضهقبثلِ ثبثیوبضی ّبی آثعیبى ٍضٍقْبی ثْساقتی
زض پبؾد ثِ ؾَان پٌدن تحقیق یقٌی اّساف ثلٌسهست ؾبظهبى قیالت ،آًچِ کِ زضخلؿِ کویتِ اؾتطاتػیک
ؾبظهبى ثسؾت آهسُ ثِ قطح شیل هیثبقس:
 -1تَؾقِ ؾطهبیِ گصاضی ّبی ظیطثٌبئی زض اهط نیبزی ،آثعی پطٍضی ،ثبظاض ٍ ؾبیط فقبلیتْبی قیالتی
 -2ثْجَز ؾْن هحهَالت قیالت زضتأهیي اهٌیت غصائی
 -3کبّف تهسیگطی ٍ افعایف حوبیت اظ تَلیس کٌٌسگبى  ،ثْطُ ثطزاضاى ٍ شیٌفقبى
 -4انالح ؾبذتبض ؾبظهبًی ٍ وَاًیي ٍ هقطضات هطتجظ ثب فقبلیتْبی قیالتی
 -5ثْطُ گیطی اظ ؽطفیتْبی ثیي الوللی زض تَلیس ٍ ثْطُ ثطزاضی اظ هٌبثـ آثعیبى
الگَی ًْبیی تحقیق ٍهزاحل اًجبم کبر
خْت تسٍیي ثطًبهِ ضیعی اؾتطاتػیک ؾبظهبى قیالت هغبثق قکل  3اثتسا ،ثطاؾبؼ زازّبی ًؾوطی خووـ
آٍضی قسُ چبضچَة ًؾطی ٍ پیكیٌِ تحقیق تْیِ گطزیوس ٍؾوپؽ پطؾكوٌبهِ قووبضُ (1ثیبًیوِ هأهَضیوت
ؾبظهبى)ثطای تْیِ ثیبًیِ هأهَضیت ؾبظهبى قیالت تْیِ قس .هطحلِ ثقسی پطؾكٌبهِ قوبضُ  2خْوت تْیوِ
فْطؾت فَاهل زاذلی ٍذبضخی ٍ پطؾكٌبهِ قوبضُ 3خْت تْیِ هبتطیؽ ّوبی ، EFE ٍ IFEتٌؾوین ٍ
تْیِ قس .ؾپؽ اّساف ثلٌس هست ؾبظهبى تقییي ٍ ثطاؾبؼ هبتطیؽ ّبی ٍ SWOTزاذلوی – ذوبضخی
اؾتطاتػی ّبی ؾبظهبى هکتَة قسًْ ٍ .بیتبً هبتطیؽ ثطًبهِ ضیعی اؾتطاتػیک کوی ) (QSPMتكوکیل ٍ
ثطاؾبؼ آى اؾتطاتػی ّبی اًتربة قسُ اٍلَیت ثٌسی گطزیس.

22

قکل  -3الگَی ًْبیی تحقیق ٍ هطاحل اًدبم کبض
تدعیِ ٍ تحلیل زازُ

خوـ آٍضی اعالفبت

ّب
خوـ آٍضی زازُ ّبی

تْیِ چبضچَة ًؾطی ٍ

ًؾطی اٍلیِ

پیكیٌِ تحقیق

اضایِ پطؾكٌبهِ قوبضُ1

تْیِ ثیبًیِ هأهَضیت
ؾبظهبى

(ثیبًیِ هأهَضیت ؾبظهبى)

اضایِ پطؾكٌبهِ قوبضُ ( 2فْطؾت

تْیِ فْطؾت فَاهل

فَاهل زاذلی ٍ ذبضخی)

زاذلی ٍ ذبضخی

اضایِ پطؾكٌبهِ قوبضُ ٍ( 3ظى

تْیِ هبتطیؽ ّبی IFE ,

فَاهل زاذلی ٍ ذبضخی)

EFE

تقییي اّساف ثلٌس هست

تسٍیي اؾتطاتػی ّب ثب اؾتفبزُ اظ هبتطیؽ ّبی  ٍ SWOTهبتطیؽ اضظیبثی فَاهل زاذلی –

تكکیل هبتطیؽ ثطًبهِ ضیعی اؾتطاتػیک کوی )  ٍ ( QSPMاضظیبثی اًتربة اؾتطاتػی
ّبی هٌبؾت
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تدعیِ ٍ تحلیل زازُ ّب

ذبضخی

پیكٌْبزات
ثب تَخِ ثِ ًتبیح ثسؾت آهسُ عی اضظیبثیّبی اًدبمقسُ تَؾظ خساٍن ٍ هبتطیؽّب ٍ اقکبن آٍضزُ قوسُ
زض ایي پػٍّف ٍ ،ثب تَخِ اؾتطاتػیّبی پیكوٌْبزی حبنول اظ هوبتطیؽ  ٍ SWOTهوبتطیؽ اضظیوبثی
زاذلی -ذبضخی یقٌی اؾتفبزُ اظ اؾتطاتػیّب ی ضقس ٍ ؾبذت ،اؾتطاتػی پیكٌْبزی فجبضتؿت اظ :تَععِ
تأهیي پزٍتئیي جبهعِ بب ّوکبری بخؼ خصَصیّ ،وکبری بییي الوللیی در جْیت رؽیذ صیٌعت
ؽیالت اسطزیق ؽزکت در ًوبیؾگبُ ّب ٍ اجالط ّبی بیي اللولی ،ببسًگزی در بزًبهیِ ّیب ٍ بزًبهیِ
ریشی هٌغجن ٍ تَلیذ بْزُ ٍر بب بْزُ جغتي اس تجزبیبت ًخبگبى ؽیالت ٍ هطبلعبت جبهع ،آگبّی ٍ
پؾتیببًی صیبداى اس اهکبًبت صیبدی کؾَر اس طزیق حوبیت ّبی هبلی ٍ آهَسؽیی ،پؾیتیببًی بیزای
جذة هتقبضیبى عزهبیِ گذاری در سیز بخؾْب اس طزیق تغْیالت السم ،تأهیي ٍ تخصیص اعتبیبرات
در جْت رفع ًیبس ّبی ؽیالت اس طزیق دٍلت ،اقذاهبت پیؾگیزاًِ حفبظت گًَِ ّیب بیب اعیتفبدُ اس
تذٍیي هقزرات جذیذ حفبظتی ،ببساریببی ٍ ارتببط آگبّی دٌّذُ بب هحیط خبرج اسطزیق ؽیزکت در
ًوبیؾگبُ ّبی بیي اللولی ٍ بْبَد راّکبرّبی صبدرات هحصَالت ؽیالتی.
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Abstract:
Today, to increase the capacities most organizations for long-term growth and duration and
decreasing operations' risk require strategic. These programs have direct relation with the
policies, objectives, missions, size, and mobility, degree of complexity and organization
structure. Hence, the strategic planning is determined by taking into account these factors.
This article is trying to use of techniques strategic planning, internal factors (strengths and
weakness) and external (opportunities and threats), Iran Fisheries Organization long-term
goals identified and to achieve development goals and suggest appropriate strategies to . In
this context, strategic programs for fisheries, based on questions raised and analysis
conducted, a model to answer questions developed with the aim of strategic planning is
presented.
Keywords: Strategic planning, mission, Iran Fisheries Organization, opportunities and
threats, strengths points, weakness points, long-term goals, strategy.
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