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 يکارکرد لیتحل هیبر پا يراهبرد ریزي برنامه

  ،*2 وحید مشفقی ،1خانیمرتضی موسی 
  ایران ،تهران مدیریت، گروه ،علوم و تحقیقات واحد اسالمی، آزاد دانشگاه ،دانشیار1
   مکاتبات) دار(عهده ایران ،تهران شهرسازي، گروه،هنر دانشگاهدانشجوي دکتري،  2  

  1395 مرداد :یرشپذ ،1395 خرداد اصالحیه: ،1394بهمن :یافتدر یختار

  چکیده

 صورتمطالعات  ی. بررسشود میمحسوب  ریزي برنامه يندهایفرا دهنده شکل یاصل هیبا تحوالت شتابان جامعه دو پا یو همراه ندهیشناخت هوشمندانه آ
 يندهایبر رد فرا یمبتن هاي نگرش یکی :وجود دارد يراهبرد ریزي برنامه یو سنت یعرف يهاندیدر مقابل فرا يدو نوع موضع انتقاد دهد مینشان  گرفته

از  يدر بستر يکارکرد لیتحل مقاله معتقدند کاربست نی. نگارندگان اکارایی يبر اصالح و ارتقا یمبتن هاي روش گریدو  طیمح لیو تحل شناسایی
 يا توسعه قاتیتحق در زمره قیتحق، این شناختی روشاز نظر باشد.  يراهبرد ریزي برنامه يندهایاز فرا نوین چارچوبیبخش  دینو تواند می يونگاریسنار
بر  تأکیدو ارائه راهبردها با  طیمح لیجهت تحل چارچوبی تیدارد. در نها يراهبرد ریزي برنامهموجود در  يندهایها و فرا بهبود روش در یسعزیرا  ؛است

و از  ها راهبرد نییدر تع SWOTروش  يانبرهایو م یو روابط خط ها بینی خوشسو با حذف  کیاز  يشنهادی. روش پشود میارائه  ستمیس يوجوه کارکرد
اقدام  ستمیس هاي ییپویا زیراهبردها و عوامل انحطاط و ن یی، آزمون پابرجاوهایدر نظر گرفتن سنار نیو همچن مؤثرعوامل  قیتدق شناساییبا  گرید ییسو
بودن  یو درون یرونیاست نه ب ستمیآنها بر س يعوامل، شدت اثرگذار بندي دسته اریاست. مع پذیر انعطافو  ایمحور و پو ندهی، آتر دقیقروش  نی. انماید می

  است. يشنهادیروش پ زیوجوه تما گریاز د يآنها. هدف محور
.(SWOT)محیطی راهبرديسیستمی، تحلیل کارکردي، روش تحلیل  ریزي برنامهراهبردي،  ریزي برنامه: کلمات کلیدي

  مقدمه -1

دارد که  نیاز ا تیحکا يزیر گذشته برنامه يبه روندها یلیتحل یبازگشت
را تجربه کرده  يمتعدد يزهایافت و خ خیدر طول تار يزیر تفکر برنامه
 یزمان يها دوره يها برا از برنامه یمتنوع فیط انیم نیاست. در ا

، واقع ي، عقل باوري، آرمان باوريمختلف در قالب تفکرات اثبات باور
قابل مشاهده  يزیر ها در علم برنامه آن ینینابیب يها هیو نظر يباورر

مکاتب و  نیا یفلسف تیو ماه یشناخت يها است. عالوه بر جنبه
حرکت  یو ضرورت محاسبه چگونگ ندهیو نگاه به آ ینیب شیپ ها، دگاهید

 قابلفوق  اتینظر يو کاربرد یعلم يها جنبه یدر تمام ندهیآ يبه سو
در  یاساس ينظر يها تفاوت يالدیم ستمیمشاهده است. از اواسط سده ب

 اي گونه بهآمد.  به وجود ندهیمواجه با آ یو چگونگ ندهیآ یمهندس فیتعر
 يزیر با برنامه یسنت يزیر برنامه يها از تفاوت یکیگفت  توان یکه م

 "دیام يبرا يزیر برنامه"به  "از ترس يزیر برنامه"نگرش از  رییتغ ن،ینو
 لیبر گذشته و تحل تأکیداز  يزیر برنامه تیماه ندیفرا نیاست. در ا

موجود فاصله گرفته است و  يادامه روندها ینیب شیگذشته و پ يها داده
موجود  يندهایفرا تیمطلوب و هدا يها ندهیتحقق آ يبرا يزیر به برنامه

از دو  دهد میامکان  زانیر امر به برنامه نی. ا]22[است افتهی شیگرا
اول؛ شناخت هوشمندانه  :جامعه باشند یمشکالت کنون يپاسخگو قیطر

  مغفول مانده است و دوم؛  يزیر برنامه نیشیپ يکردهایکه در رو ندهیآ

  
  1.یبا تحوالت شتابان جامعه کنون یهمراه
تحول در سازمان  يبرا ریزي برنامهمطالعه و  بسترساز یستمیس نگرش

 ي، واژگان و اصالحات در جهت ارتقاها نگاهاز  یمتنوع فیاست. کاربرد ط
 نیدر ا آنچهمسئله است.  نیا تیاهم انگریب يراهبرد ریزي برنامه

 قیاز طر ها سیستم کینامیبر وجوه د تأکیدمشترك است،  کردهایرو
و کارا در مقابل  عیو واکنش سر ییپاسخگودر  ستمیس قدرت شیافزا
بر  مؤثردر نظر گرفتن ابعاد مختلف  زینشده و ن ینیبشیپ راتییتغ
. ]24[است ستمیعملکرد س یجهت درك درست از چگونگ ستمیس

در  يدو نوع موضع انتقاد دهد مینشان  مطالعات صورت گرفته یبررس
 یکیوجود دارد.  يراهبرد ریزي برنامه یو سنت یعرف فرایندهايمقابل 
 طور به( طیمح لیو تحل شناسایی يندهایبر رد فرا یمبتن هاي نگرش

و  SWOT لیاز تحل يراهبرد ریزي برنامه جیرا هاي روشخاص انتقاد از 
 کارایی يرتقابر اصالح و ا یمبتن هاي روش يگریو...) د راهبردانتخاب 

  .]14 ,13[یبیترک هاي روشبر اساس  جیرا هاي روش
امـروز قادر باشد  ریو مـتغ  ـایپو طیدر مح دیبا يراهبرد ریزي طرح نظام
کند و  جادیرا ا يو اقدامات راهبرد ماتیاخذ تصم يمطلوب برا طیشرا
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 راتییبا توجه به تغ را برآورده سازد.  سازمان  ارشد  رانیمد يازهاین
دائم  ییایو پو  اتیبـه مـنظور بـقا، ادامه ح رندیها ناگز سازمان ط،یمح
 راهبردي ریزي طرحو روندها را در قالب  یو خارج یداخل يدادهایرو
حسب  بر  زماندر زمان مناسب و کاهش   بتوانند  تا  کنند و نظارت شیپا

 ،یعـمل کـردن انـفعال يجا بهو   داده  وفق راتییضرورت، خود را با تغ
  عمل کنند. يابتکار

از  يدر بستر يکارکرد لیتحل مقاله معتقدند کاربست نیا نگارندگان
 يندهایاز فرا یمتفاوت انداز چشمبخش  دینو تواند می يونگاریسنار

 يبرا یمدل شود میپژوهش تالش  نیباشد. در ا يراهبرد ریزي برنامه
مقاله  نیا ییاهبردها ارائه شود. در بخش ابتداو ارائه ر طیمح لیتحل
شده است.  حیتشر ستمیو نگرش س يراهبرد ریزي برنامه يرنظ یمبان

ارائه شده است. در بخش دوم، ابتدا روش  قیتحق شناسی روشسپس 
و  شود می انیب SWOTروش  نیگزیجا عنوان بهنگارندگان  يشنهادیپ

روش مذکور مورد بحث قرار  يرو شیابعاد و الزامات پ تیدر نها
  .گیرد می

  مبانی نظري -2

  راهبردي ریزي برنامه - 2-1
و   فیاست که هدف آن تعر يزیر از برنامه يا گونه ،يراهبرد يزیر برنامه

 ةراهبرد به حوز ای يراهبردها است. خاستگاه مفهوم استراتژ  نیتدو
 نی. سابقه کاربرد اگردد یبازمسال قبل  2500و حدود  ینظام تیریمد

 قتیو در حق يالدیپنـجاه م  دهه  به یو بازرگان تیریمد ةمفهوم در حوز
 طیعامل مح ،یعیطب يها پردازان سامانه هیکه نظر گردد یبازم یبه زمان
 يشماریب يها باوجود مطالعه]. 10[وارد ساختند  ها سـازمان  مطالعه  را در

 راهبرد يبرا یقبول و جهان مشترك، قابل فیتعر کیهنوز  که انجام شده،
متفاوت مورد  یطرق  به  غالباً  راهبرد  اصـطالح واقعدر  وجود ندارد.

 راهبردي يزیر بـرنامه فیبه امروز تـعار  تا  .گیرد میاستفاده قرار 
مقصد  ای یکانون سازمان ،راهبردي يروین مانند: یاصطالحات رندهیدربرگ
  در ها فیتعر شتریب ،یطورکل بهبوده است.  راهبردي يزیر و بـرنامه  تفکر

بـلندمدت سازمان،  يریگ هستند: جهت ینقاط مشترک يدارا ریموارد ز
  يها تیفعال قیکند، تطب تیفعال دیبـا ییها سازمان در چه رشـته نکهیا

و حداکثر کردن  دهایدر جهت به حداقل رساندن تهد طیمح  با  سازمان
  .سازمان با منابع در دسترس يها تیفعال قیو تطب  ها فرصت
 "کند یم يرویساختارها از راهبردها پ" نکهیبا اذعان به ا چندلر
 ي. از نظر ونماید میضرورت مطرح  کی عنوان بهرا  يراهبرد ریزي برنامه

آن  قیسازمان و تطب کیو درازمـدت   ـهیپا  اهداف نییو تب نییتع راهبرد
  ].10[ن اهداف استیبه ا لینـ يمـنابع الزم بـرا صیبا اجرا و تخص

 ـنیدر ا  يو تجار یسازمان نظام يها راهبردعمده   تفاوت  است یهیبد
بر  یبر اساس مفروضات مبتن يسازمان تجار يها راهبرداسـت کـه 

مفروضات  یۀبر پا یواحد نظام هاي راهبرد که یدرحالاست  "رقابت"
 يها سازمان  در  تعارض ن،یقرار دارند. با وجود ا "تعارض"بـر  یمـبتن

 توان یاند و مـ مشابه يا تا اندازه يتجار يها سازمان  در  و رقابت یامنظ
در هر دو سازمان  کسانیرا  راهبردي تیریو فنون مد ها روشاز  ياریبـس

  .]10[به کاربرد
دو مرحله عمده   به  توان یرا م راهبردي يزیر برنامه یاتینظر عمل از

حرکت است و  ریمـس  يمعنا بـه  راهبرد ،راهبرد نییتع یکی :کرد میتقس
که مورد توجه و  یعوامل مهم  نخست  آن. در مرحله ياجرا يگرید

نقاط   ای  یکنون تیاهـداف سازمان، وضع :از دنعبارت رندیگ یقرار م یابیارز
نـظر عـوامل   از  سازمان  رونیب طیمح  تیموقع  قوت و ضعف سازمان، و

 یعنیدوم،   مرحله  . دررهیو غ کیتکنولوژ ،یاجتماع ،یقانون ،ياقـتصاد
  :دارند شامل لیو تحل هیبه تجز ازیکه ن یعوامل مهم ،راهبرد ياجرا

چون   ییها ستمیرسیسـازمان، فرهنگ و مـنابع سازمان و ز  سـاختار
  که  شوند یسازمان م قیو دستمزد و تشو  کنترل، اطالعات، نظام حقوق

را در مرحله  یسازمان يرهای. متغمینام یم یسازمان يرهایآنـها را مـتغ
با   منطبق  که  داده و متحول کرد رییتغ  ينحو  به دیبا راهبرد ياجرا
 ها سازمان 1980در مرحله نخست باشد. در دهه   شده  انـتخاب ریمـس

 تیریمد"مرحله را  نیرا مد نظر قرار دادند. ا راهبرد ياجرا یچگونگ
شـاهد انتقال از  یمقطع زمـان نیدر ا ].9[ندیگو "راهبردي

. میهست یفیک يها لیتحلتر از  بـه اسـتفاده گسترده یکم يها ینیب شیپ
  . ستا دهینام یابی تیمرحله را موقع نیا نتزبرگیم

 ياریبس ،راهبردي تیریمد ندیاثربخش نبودن فرا 1980اواسط دهه  در
 تأکید "راهبرديتفکر "کرد تا بر لزوم  تیرا هدا نهیزم نیا  متخصصان  از

 راهبرديبا ظهور تفکر   راهبرد  میپارادا  1990داشته باشند. در دهه 
 راهبردي  تیریو مد  راهبردي يزیر کرد تا به طرح ـدایپ يشتریتکامل بـ

 راهبردي يزیر طرحاز  راهبرد میکند. تکامل پارادا لیکمک و آنها را تسه
 راتییاز تغ یبازتاب ،راهبرديو سپس به تفکر   راهبردي  تیریمد  به

 اتیادب  سندگانینو  سو کیاست. در  یو اجتماع يفناور ،ياقتصاد
را  راهبرد نتزبرگ،یم ن،و واترم ترزیپ ،ییمانند اوما کپارچهیو  یفیتوص

مانند  یسندگانینو گرید يو در سو  اند کـرده  مـطرح  هنر کی عنوان به
  را راهبردتعلق دارند،  يزیتجو اتیپورتر، اندروز و آنسوف که به ادب

هستند که  سندگانیاز نو يگریاند. گروه د علم مطرح کرده کی عنوان به
 اتیرا در ادبـ لیاز شهود و تـحل فادهاست نیب  کردن  برقرار  لزوم توازن

  .]21 ,15[اند مطرح کرده راهبردي
 يها سازمان يبرایی ابتدا يفازها یتیریو مد ینظر عرصه سازمان از

متوسط در  يها سازمان  يو سپس برا ستایا یطیمح تیکوچک با موقع
 يزیر برنامه يالگو 1970همراه بوده است. در دهه  باثبات نسبتاً یطیمح

. در دهه دیمطرح گرد ایپو یطیبزرگ با مح يها سازمان  يبرا ،يراهبرد
 تیریمد يالگو ا،یپو یلیخ یطیبا مح بزرگ،  یلیخ يها ، سـازمان1980
تفکر  يالگو  که  بعد  به 1990را مورد توجه قرار دادند. از سال  يراهبرد
 ستینـ رگذاریتأثعامل  کیاندازه سازمان  گری. ددهیگردمطرح  يراهبرد
. ]2[است نانیاطم  با عدم  همراه  و  ایو پو دهیچیپ شدت به ط،یو مح

 ریزي برنامهو  تیریدر مد يفکر يها حوزهو  کردهایرو نیامروزه انواع ا
 ینوع به ایو  یفیتوص ،يزیمکاتب تجو یتحت عنوان کل ،يراهبرد

است از علم  یبیکه ترک -اثربخش  يتحت عنوان مکتب استراتژ یبیترک
  .]7[ مشهور است - و هنر
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  سیستمی ریزي برنامه - 2-2
 یخط تیاز جهان و عل یکیبر برداشت مکان انهیگرا واقع یمدل تفکر سنت

تفکر، از  يها میپارادا یخیاستوار است. تطور تار ها دهیپد حیتشر يبرا
 انجام یستمیس هاي پویائیو  یستمیآغاز و به تفکر س گرایانه واقعتفکر 
متقابل ساختارها و  يوندهایدر باور به پ یستمی. تفکر س]1است[ هگشت

حاکم بر  ياستخراج الگوها ینگرش در پ نیاست. ا ستمیس يعملکردها
هفت  رندهیدربرگدر عمل  یستمیاست. تفکر س ستمیس هاي پیچیدگی
، تفکر ي، تفکر ساختاریبسته، تفکر عموم ، تفکرایتفکر پو یاتیمهارت ح

 ها سیستمیی ایپو .]12[است یو تفکر علم وستهی، تفکر پیاتیعمل
 دهیچیپ يها سیستماست که بر درك رفتار  یستمیاز فکر س يا شاخه
شبکه  ستم،یچهارگانه مرز س يها مقولهروش بر  نیدارد. ا تأکید
حالت، نقاط  ای سطحو  انیجر ای نرخ يرهایبازخورد، متغ هاي حلقه
 راتیو تاخ ستمیس غیرخطیدارد و با در نظر گرفتن روابط  تأکید یاهرم
 دهنده شکل هاي مکانیسم ستمیحالت س دهنده شکل اناتیو جر یزمان

 یکل هاي گام کیشماره  شکل. ]1[نماید می شناساییرا  ستمیساختار س
  .دهد میرا نشان  ایپو يها سیستم سازي مدل

  

  
  ]20[ ایپو يها سیستم سازي مدل یکل هاي گام: )1( شکل

که دوران  دارد را امیپ نیا رانیمد يبرا ،یستمیس هاي پیچیدگیباور به 
 نییتع شیمنطق از پ قیاز طر ای یاهداف سلسله مراتب قیاز طر تیریمد

 نیب دائماً ها سیستمبه سر آمده است.  ق،یدق يها کنترلشده و 
 یکوچک رییتغ) و گاه ای(تعادل پو مختلف در نوسان هستند يها جاذبه

 تیریمد ي. براشود می ستمیدر س يا شهیرو  عیوس راتییباعث بروز تغ
پاسخگو  گرید یسنت يها روشو آشوبناك،  دهیچیپ يهاستمیدر س رییتغ
روش ]. 3[اموزندیرا ب ها سیستم نیدر ا رییمنطق تغ دیبا رانیو مد ستین

 اسیدر نوع و مق ریی، تغدهد میما قرار  اریدر اخت يتئور نیکه ا یعلم
آنها را کشف  يکه بتوان نظم ساختار يا گونه به است. ها پدیدهبه  رشنگ

  ].6[ کرد
علوم  یمعرفت يها حوزهدر  نیادیگفت تحوالت بن توان یم جهینت در

و ابهام و روابط  تیعدم قطع ،یدگیچیپ ها،ستمیسیی ایبر پو یمتک
اساس  نی. بر ا]4,5[شکل گرفته است -یروابط خط يبه جا - يا شبکه

  ].8[شود می فیتعر ایپو يها سیستم يبرا تیچهار سطح عدم قطع
 يندهایو فرا ریمس نییدر تع ینقش ها قطعیتسطح عدم  نیاول در

و  ستایبر اساس عوامل ا يراهبرد هاي گیري تصمیمندارند.  ستمیس
 يها نگاه. شود می نییدارند تع یخط يا رابطهکه  یمشخص يرهایمتغ
 عنوان به زانیرروندها و باور به نقش برنامه لیتحل ،یستیویتیپوز

 رقابلیغبرنامه  يها یخروجشده است تا  کل سبب يمتخصص و دانا
. به گیرندقرار  رشیو تنها راه حل ممکن مورد پذ نیبهتر عنوان بهنقض و 

 نیبا توجه به ا منفرد مد نظر بود. يها حل راهنگاه  نیدر ا گرید یارتبع
 ادی کبارهی ریزي برنامهتحت عنوان  ریزي برنامه نیاز ا يها یژگیو

 لیدخ ستمیس يشامدهایپ نییدر سطح دوم احتماالت در تع .]18[شود
. الزم به ذکر شود می نییمحتمل تع يها ندهیآ بیترت نی. به اشود می

 تیهدا یو چگونگ امدهایپ نییقادر به تع ینگاه مانند نگاه قبل نیاست ا
  ].8[ستین ندهایفرا
آن که اظهار  يبه مفهوم بدو یستمیبر نگرش س یمبتن يتصورها رد
 صورت به ها معلولاست که  ها سیستماز  يا مجموعه، جهان داشت یم

و  ینظم یبخاص هستند و باور به نقش خالقانه  يها علت ندیبرآ یخط
نگرش  انگریب گریکدیدر ارتباط با  يها سیستماز  يا مجموعهآشوب در 

در  ن،ی. بنابرا]6[است غیرخطی هاي پویائیو  یدگیچیبر پ یمبتن نینو
بالقوه با تعداد  يها ندهیآاز  يا مجموعه ت،یسطح عدم قطع نیسوم

 يدارا ستمینگاه س نی. در اشوند یم شناسایی يدیعوامل کل يمحدود
و ی ئنقطه غا عنوان بهنه  ندهیاست. آ ییایو پو یدگیچیاز پ ییباال ي درجه

و  امدهای. پشوند یم یمعرف ها ندهیآاز  یفیمشخص بلکه به عنوان ط
آنها در  گیري شکلبر  مؤثرو عوامل  ندهیهرکدام از انواع آ يدستاوردها

 رقابلیابهامات غ هینگاه بر پا نینگاه قابل استخراج است. چهارم نیا
عدم  زا ینگاه ابعاد مختلف نی. در اگیرد میشکل  ها سیستم ینیب شیپ

 عمالًکه  يا گونه به ،شوند می فیتعر گریکدیدر ارتباط با  ها قطعیت
 نی. در چنسازند یم رممکنیغبلند مدت را  يها يریگ میتصم

  ].8[قرار دارد تأکیدو کوتاه مدت مورد  یموضع يراهبردها ییها سیستم

  روش تحقیق -3

از نقطه  قینوع تحق یابتدا به بررس قیتحق یشناس روش یجهت بررس
 ی. ازآنجاکه پژوهش حاضر سعشود یپرداخته م قینظر هدف از انجام تحق 

 نیدارد، ا يراهبرد ریزي برنامهموجود در  يندهایها و فرا بهبود روش در
  پژوهش  نیا تیماه نیاست. همچن يا توسعه قاتیاز نوع تحق قیتحق
 طیمح لیدر تحل يجار يکردهایرو یچگونگ حیو تشر فیصدد توص در

 قیتحق يانتقاد-یلیتحل يها بعد از پژوهش معطوف به جنبه نیاست. ا
و  یداخل طیمح لی, ابعاد و حدود تحلها یژگیاست. از طریق برشمردن و

 یمدل تیو در نها شود یپرداخته م SWOTسازمان به روش  یرونیب
 ستمیس یدگیچیبر وجوه پ تأکیدبا  اهبردهاو ارائه ر طیمح لیجهت تحل

  . شود میارائه 
آزمون  ازمندیمقاله ن نیدر ا يشنهادیاست، روش پ تأکیدبه  الزم

وجوه مغفول  ایابعاد پنهان و  شناسایی يبرا یاتیو تست عمل تیحساس
با کمک  کوشد یماست که  يزیتجو یروش نگرش نیا رایز ؛آن است

کرده و  لیرا تحل نینو دهیچیپ يها سیستم یبیترک هاي روش
  د.یارائه نما مؤثر ییراهبردها
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  يکارکرد لیتحل هیبر پا ریزي برنامه ندیفرا حیتشر -4

و ارائه  ریزي برنامه طیمح لیتحل يبرا یروش شود میبخش تالش  نیدر ا
، شود میبخش خاطر نشان  نیا يارائه شود. در ابتدا اثربخشیی ها راهبرد

 ریزي برنامه جیرا يندهایمد نظر نگارندگان از فرا ریزي برنامه یکل ندیفرا
ارکان جهت ساز،  نییشرح که پس از تع نی. بدنماید می تیتبع يراهبرد
عوامل  دیمنظور با نیا يشد. برا لیتحل هیوارد فاز تجز دیگام با نیدر اول
از  ستمیبر س مؤثرعوامل  شناسایی يشوند. برا شناسایی ستمیبر س مؤثر

بر  مؤثراساس عوامل  نیبر ا الهام گرفته شد است. کارکرد لینمودار تحل
. شود می يبند میتقسمستقل و وابسته  ،یبه سه نوع عوامل اصل ستمیس

به تحقق اهداف  ماًیمستقکه  باشند یم ییها آن عامل یعوامل اصل
 يبرا یلیهستند که دل یمستقل، عوامل يها عامل. پردازند یم ستمیس

 به وقوع ياما ممکن است خودشان برا باشند ینم ها عامل ریانجام سا
هستند  ییآنها ،وابسته يها عاملباشند.  ها عامل ریسا ازمندین وستنیپ

  عوامل هستند . ریسا جادیا يبرا یلیدل ای لهیکه وس
 (نقشه) پالن"و ارتباطشان در قالب  شان ياثرگذار یبر اساس توال عوامل

 یمدل شود میمرحله تالش  نی. در اشوند می میترس "يعوامل کارکرد
 یآغاز و چگونگ ستمیس کی تیمأمور ایشود که از هدف  یطراح

سطح عوامل  نیتر نییپابه  دنیتا رس ستمیس يعوامل کارکرد ياثرگذار
 ستمیس يعوامل کارکرد لیشماره دو تحل شکلرا نشان دهد.  يکارکرد

 کیشمات صورت بهمذکور  شکلاست،  حی. الزم به توضدهد میرا نشان 
 یعوامل اصل يرهایمستقل بودن مس ایبودن  یبه خط یاست و الزام

چند  ایعامل مرتبط با دو  کیمحتمل است  اریوجود ندارد. بلکه بس
باشد،  شتریب لیتحل هاي گامتعداد  رچهه نیباشد. همچن یعامل اصل

ادامه  ییتا جا ها گام نیداشت. البته ا توان یم يتر دقیق يها لیتحل
مستقل را ندهند.  يا شاخه لیمذکور تشککه عوامل  افتیخواهد 

به  "میتحر"شرکت  کی يعوامل کارکرد لیمثال اگر در تحل عنوان به
خود  يبه خود توان یمعامل وابسته فروش باشد،  يعامل برا کیعنوان 

 کی ي. براریخ ایرا مورد مداقه قرار داد  میبر تحر مؤثر يعوامل کارکرد
ضرورت دارد که عوامل  کند یم تیفعال یالملل نیبشرکت که در سطح 

شرکت که در سطح  کی ياما برا دینما شناسایی زیرا ن میتحر يکارکرد
محسوب شود.  تقلعامل مس کی تواند می میتحر کند می تیفعال یاستان
 ریمتغ تواند میبر حسب مورد  شرفتیپ هاي گامضرورت  نییتع ن،یبنابرا
  باشد.
 توان می ستمیس يعوامل کارکرد لیتحل نقشهکه از  يگرید ي نکته

 شکلشده است. چنانچه در  شناساییعوامل  بندي گونهاستخراج شود 
که با  يگریاز عوامل نسبت به عامل د کیهر شود میشماره دو مشاهده 

 کی يا رابطهعوامل  نیند داشته باشند. اتوان میآن مرتبط است دو حالت 
 هاي پیکانکه  یخواهند داشت. تفاوت عوامل هیدو سو يا رابطه ای هیسو

 ستمیس انیجهته دارند در نوع ارتباط م کی يها کانیپ ایدو جهته دارند 
هستند که  یجهته دارند عوامل کی يها کانیپکه  یو عوامل است. عوامل

مورد مطالعه بر آنها اثرگذار نخواهد  ستمیاما س گذارند یماثر  ستمیبر س
که ارتباطات  ی. اما عواملیتجارت داخل کیدر  "میتحر"بود. مانند عامل 

و عامل هستند  ستمیس انیم یمنطق کیالکتیدارند حاصل د هیدوسو

مثال  عنوان به. ستمیو هم آنها بر س گذارد میبر آنها اثر  ستمیهم س یعنی
فروش "با عامل  هیدو سو یدر ارتباط "محصوالت متیق" ای "تیفیک"

  خواهد بود.  "هبنگا
استفاده  "چرا"و  "چگونه"واژه  دیجهت ارتباطات از دو کل نییتع يبرا

در مورد ارکان جهت ساز سازمان،  سؤالشرح که با طرح  نی. بدشود می
 شناساییعوامل وابسته و مستقل  بیترت نیو به هم یعوامل اصل

دست  انداز چشمبه  توان میچگونه ": لیاز قب ییها لسؤا. شود می
 "شد؟ یکاهش عامل خاص ای شیباعث افزا توان میچگونه "، "افت؟ی

 "؟ابدی یم شیچگونه فروش افزا" سؤالعامل فروش  يمثال برا عنوان به
ارتقا "مانند  یعوامل یاحتمال هاي جواب. گیرد میمورد پرسش قرار 

 "دیجد يبازارها شناسایی"، "محصول متیکاهش ق"، "محصول تیفیک
  .رود می هرا نشان "ها تحریمبرداشته شدن "و 

 "چرا" سؤال، نوبت به "چگونه" سؤالمنبعث از  يندهایفرا انیاز پا پس
 هاي سؤالشده  میترس يرهایمس يمنظور از انتها نیا ي. برارسد می

در منطق موضوع  سؤال تی. اگر ماهشود می دهیپرس "چرا"بر  یمبتن
دو جهته رسم  یکانیپ ایمعکوس  يریمورد طرح مصداق داشت، آنگاه مس

، "محصول را ارتقا داد؟ تیفیک دیچرا با": هاي سؤالباال  ثال. در مشود می
محصول  متیق دیچرا با"، "نمود؟ شناساییرا  دیجد يبازارها دیچرا با"

. شود میختم  "فروش شیافزا يبرا"به جواب  یهمگ "را کاهش داد
. اما شود میرسم  شکلدر  هیدوسو هاي پیکانروابط  نیا يبرا نیبنابرا

 شیافزا"نتوان علت  دیشا "برداشته شود؟ ها تحریم دیچرا با" سؤال يبرا
 نیا يبرا یارتباط معکوس نیرا به عنوان جواب ذکر کرد. بنابرا "فروش

  .شود میمورد رسم ن

  
  2ستمیس يعوامل کارکرد (نقشه)پالن ):2(شکل 

 بیضر نیینسبت به تع ستم،یس يعوامل کارکرد نقشه میپس از ترس
منظور با  نیا ي. براشود میاقدام  ياز عوامل کارکرد کیهر تأثیرگذاري
 يبرا یساعت یتینه کم اسیاز مق یسلسله مراتب لیتحل ندیالهام از فرا

 نی. بدشود میاستفاده  ها گاماز  کیعوامل در هر تیاهم بیضرا نییتع
 ي(برا ی، عوامل آن گام نسبت به گام قبلها گاماز  کیهر در بیترت

. شوند مینسبت به اهداف جهت ساز سازمان) محاسبه  یعوامل اصل
                                                        

  اعداد بکار رفته فرضی هستند. متغیرها و .2
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نسبت به  یاصل عوامل يبرا ای(ی) نسبت به گام قبلn×n( یسیعوامل در ماتر
چهار روش  یکی. سپس با استفاده از شوند می سهیارکان جهت ساز) مقا

: روش حداقل مربعات، بردار شامل–یسلسله مرتب لیتحل ندیمعمول در فرا
 ییبا نرم افزارها ایو  - یبیتقر هاي روش ای یتمی، حداقل مربعات لگارژهیو

 بیضرا -Super Decision Making ای Expert Choice مانند –مرتبط 
شماره دو، اعداد نوشته شده در  شکل. در شود میعوامل محاسبه  تیاهم
محاسبه شده  تیاهم بیاز ضرا یمثال يعوامل کارکرد يها باکساز  کیهر
  است. یفرض يعوامل کارکرد نقشه کی يبرا

استخراج  يدر هر گام، برا ارهایاز مع کیهر تیاهم بیضرا نییاز تع پس
سلسله  بیمستقل از اصل ترک يعوامل کارکرد تأثیرگذاري بیضرا

استفاده  یاز عوامل اصل کیهر تیاهم بیو بر اساس ضرب ضرا یمراتب
مستقل  يعوامل کارکرد اثرگذاري بیضرا کی. جدول شماره شود می

  .دهد می شانفوق را ن یفرض نقشه
 بیضر نیینسبت به تع ستم،یس يعوامل کارکرد نقشه میپس از ترس
منظور با  نیا ي. براشود میاقدام  ياز عوامل کارکرد کیهر تأثیرگذاري
 يبرا یساعت یتینه کم اسیاز مق یسلسله مراتب لیتحل ندیالهام از فرا

 نی. بدشود میاستفاده  ها گاماز  کیعوامل در هر تیاهم بیضرا نییتع
 ي(برا ی، عوامل آن گام نسبت به گام قبلها گاماز  کیهر در بیترت

. شوند مینسبت به اهداف جهت ساز سازمان) محاسبه  یعوامل اصل
نسبت به  یاصل عوامل يبرا ای(ی) نسبت به گام قبلn×n( یسیعوامل در ماتر

چهار روش  یکی. سپس با استفاده از شوند می سهیارکان جهت ساز) مقا
: روش حداقل مربعات، بردار شامل–یسلسله مرتب لیتحل ندیمعمول در فرا

 يبا نرم افزارها ایو  - یبیتقر هاي روش ای یتمی، حداقل مربعات لگارژهیو
 بیضرا -Super Decision Making ای Expert Choice مانند–مرتبط 

شماره دو، اعداد نوشته شده در  شکل. در شود میعوامل محاسبه  تیاهم
محاسبه شده  تیاهم بیاز ضرا یمثال يعوامل کارکرد هاي باکساز  کیهر
  است. یفرض يعوامل کارکرد نقشه کی يبرا

استخراج  يدر هر گام، برا ارهایاز مع کیهر تیاهم بیضرا نییاز تع پس
سلسله  بیمستقل از اصل ترک يعوامل کارکرد تأثیرگذاري بیضرا

استفاده  یاز عوامل اصل کیهر تیاهم بیو بر اساس ضرب ضرا یمراتب
مستقل  يعوامل کارکرد اثرگذاري بیضرا کی. جدول شماره شود می

  .دهد می شانفوق را ن یفرض نقشه
 محاسبه ضرایب اثرگذاري :)1(جدول 

 تأثیرگذاريضریب 
ضرایب 
اهمیت 
  گام سوم

ضرایب 
اهمیت گام 

  دوم

ضرایب 
اهمیت 
  گام اول

عامل 
  مستقل

13/0  =65/0  ×1  ×2/0  
65/

0  
1  2/0  A11  

07/0  =35/0  ×1  ×2/0 
35/

0  
1  2/0  A12  

7/0  =1  ×1  ×1/0  1  1  7/0  B  
1/0  =1  ×1  ×1/0  1  1  1/0  C11  
 نگارندگان :مأخذ

 نییاز عوامل مستقل تع کیهر تیعدم قطع بیضرا يدر مرحله بعد
 رهایاز متغ کیدر هر  تغییراتاحتماالت  انگریب ها قطعیت. عدم شود می
 یثابت نسبتاًدارند عوامل  ینییپا تیکه عدم قطع ی. عواملباشند می

کنند. عوامل  رییهستند که در طول دوران برنامه کمتر ممکن است تغ
است.  ادیآنها ز رییهستند که احتمال تغ یت باال عواملیعدم قطع يدارا
 بیضرا نییو مشابه تع یساعت یتینه کم فیبر اثر ط تیعدم قطع ازیامت

 تیعدم قطع نیکمتر يبرا کی ازی. امتشوند می نییعوامل تع تأثیرگذاري
در نظر گرفته  تیعدم قطع نیشتریب ينه برا ازی(عوامل ثابت) و امت

 يقدرت اثرگذار ،اثرگذاري بیضرا نییتع يکه برا ددقت شو دیبا .شود می
عدم  ت،یعدم قطع بیضرا نییتع يو برا شود می سهیعوامل دو به دو مقا

 تیعدم قطع بی. در جدول شماره دو ضراشود می سهیدو به دو مقا ها قطعیت
  مستقل آورده شده است. يعوامل کارکرد تأثیرگذاريو 

 و عدم قطعیت تأثیرگذاريضرایب فرضی  :)2(جدول 

  عامل مستقل  تأثیرگذاري عدم قطعیت
27/0  13/0   A11  
13/0 07/0   A12  
52/0  7/0   B  
08/0  1/0   C11  

 : نگارندگانمأخذ
 ایسازمان  يرو شیپ يوهایسنار نییو تب نییتع به دنبالمرحله بعد 

 همزمانکه به طور  یمنظور عوامل نیا ياست. برا ریزي برنامه طیمح
 يمحورها عنوان بهدارند  ییباال تیو عدم قطع تأثیرگذاري بیضر

است. مالك  حی. الزم به توضشوند میدر نظر گرفته  وهایسنار دهنده شکل
مذکور بسته به نظرات کارشناسان  يها شاخص یکوچک ای یبزرگ نییتع

مذکور دارد. در مثال  ریمقاد عیتوز یچگونگ نیو همچن یو خرد جمع
و  تیعدم قطع بیضرا يبرا بیبه ترت 1/0و  2/0 ریمقاله مقاد نیا یفرض

 ویسنار يمحورها شناسایی يبرا یآستانه حداقل عنوان به تأثیرگذاري
 عنوان به Bو   A11 يکارکرد يها عامل اساس نیشده است. بر ا نییتع

  .اند شده نییتع وهایسنار دهنده شکلعوامل 
 هاي عاملسازمان بر اساس  يرو شیمختلف پ يوهایسنار سپس
 يبرا یمختلف هاي روش. شوند می نییتع وهایسنار دهنده شکل
مقاله قرار دارد،  نیخارج از بحث ا ازآنجاکهوجود دارد اما  يونگاریسنار
است،  تیمقال حائز اهم نی. آنچه در اشود میبه آن پرداخته ن نجایدر ا

سازمان بر اساس  يرو شیمختلف پ هاي التح شتنضرورت در نظر دا
توجه شود  دیاست. با وهایسنار دهنده شکلعوامل  یاحتمال راتییتغ

از عوامل  رییاز چند تغ یبیتا حد ممکن ترک دیشده با نییتع يوهایسنار
شود تا  ادیز دیتعداد آنها نبا نیباشند و همچن وهایسنار دهنده شکل

 زیآم اغراق يطور بهکه  حد ویدو سنار ن،یا بر. عالوه دیابهام ننما جادیا
سازمان است بر  يرو شیپ يها ندهیآ نیتر نامطلوبو  نیتر مطلوب انگریب

مقاله  نی. نگارندگان اشود می نییتب وهایسنار دهنده شکلاساس عوامل 
. اند دهینام "جهنم"و  "بهشت" يوهایسنار بیرا به ترت وهایسنار نیا

  .ردیبرگرا در  یادامه روند فعل ویسنار کیضرورت دارد  نیهمچن
 ویهر سنار يبرا بیترت نی. بدشوند میمشخص  ها راهبرد يگام بعد در
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به  یابیدست ي. براشود میمشخص  ویمختص آن سنار يها راهبرد
که در طول یی ها راهبرداز وضع  يریاثربخش و جلوگیی ها راهبرد

به در نظر گرفتن  یکه ضرورتیی هاراهبرد ایو  ندینما یمعمل  گریکدی
 نییمستقل تع يعوامل کارکرد يتنها برا ها راهبردندارد،  دآنها وجو

  . شوند می
بر دو اساس  ها راهبرد. رسد می ها راهبرد بندي اولویتنوبت به  حال

و  وهاینسبت به سنار شان ییپابرجابر اساس  یکی. شوند می بندي اولویت
بهشت،  وی. سه سناروینسبت به هر سنار اهمیتشانبر اساس  يگرید

. دیریمقاله در نظر بگ نیا یمثال فرض يرا برا یجهنم و ادامه روند کنون
 یدر تمام ST1 راهبردشماره دو مشخص است  شکلچنانچه در 

در هر حالت سازمان  راهبرد نیا نیاست. بنابرا تأکیدمورد  وهایسنار
 کنند یمصدق  وهایکه در تمام سناریی ها راهبرد. نماید میصدق 
را خواهند  تیاولو نیشتریب ها راهبرد نیپابرجا هستند . ا ییها راهبرد

آنها را بر  توان میپابرجا وجود داشته باشد،  راهبرد. اگر چند تداش
 راهبردکننده هر  نییعوامل مستقل تب تأثیرگذاري بیاساس ضر

  نمود. بندي اولویت
–کار  نیاست. ا وینسبت به هر سنار ها راهبرد تیواول نییتع يبعد بحث
 تأثیرگذاري بیبر اساس ضرا -پاربرجا يها راهبرد بندي اولویت مانند

شرح که  نی. بدگیرد میمستقل صورت  ياز عوامل کارکرد کیهر
 تأثیرگذاري بیمستقل با ضر يکه متمرکز بر عوامل کارکردیی ها راهبرد
 راهبردشماره سه به جز  شکلدارند. در  يشتریب تیوهستند، اول يباالتر
ST1 است،  تیحائز اولو وهایکه به علت صدق کردن در تمام سنار

به  3جدول شماره  تأثیرگذاري بیبر اساس ضرا ها راهبرد ریسا تیاولو
  .باشد می  ST3و   ST2و  ST4 بیترت

  
 نسبت به سناریوها ها راهبرد: موقعیت فرضی )3(شکل 

  بحث -5

 و بینی پیشفرآیندي است قابل  گیري تصمیمدر نگرش سنتی مدیریت، 
 یا ناشی از فقدان اطالعات و یا ناشی از گیري تصمیمعدم موفقیت در 
 یستمیبر اساس نگرش س در صورتیاست.  بینی پیشمحدودیت فنون 

تحقق اهداف  يرهایمس نییو تع ریزي برنامه طیشناخت مح هینظر
 يرو شیپ هاي ناشناختهابهامات و  ،ها پویائیدر نظر داشتن  ازمندین

مورد  ایپو يها سیستم يتئور ،يمقاله تفکر راهبرد نیاست. در ا ستمیس
و ارائه  ریزي برنامه طیمح لیتحل يبرا یاستفاده قرار گرفته است تا مدل

مدنظر  یکل هاي گاماثربخش ارائه شود. الزم به ذکر است،  يراهبردها
است اما  يراهبرد ریزي برنامه یکنون يها مدلمنطبق بر  نگارندگان

بر اساس  وهایراهبردها و ارائه سنار نییتع ط،یمح لیتحل هاي روش
  شده است. نییتع یستمیالزامات س

است.  طیمح لیتحل يراهبرد ریزي برنامهدر  ها گام نیاز مهمتر یکی
 ریزي برنامه طیمح لیتحل يبرا SWOTروش  جیو را یسنت طور به

نقاط قوت، ضعف،  ییادعا شده است، با شناسا نی. چنشود میاستفاده 
بر اساس نقاط قوت  ییها راهبرد تواند میسازمان  دها،یو تهد ها فرصت

و  دیاستفاده نما ها فرصتضعف خود را حذف کند و از  طکند، نقا نییتع
 لیتحل نکهیاستفاده کند. با وجود ا دهایغلبه بر تهد يبرا ها آناز  ای

SWOT مورد استفاده قرار  ها نهیزم یدر تمام يا گسترده طور به
موفق مانند هودسن  يتجار يها شرکت یخیشواهد تار یبررس ،گیرد می

بکار گرفته شده  يندهایفرا دهد مینشان  وتای، رد بول، اپل، گوگل، تویب
 ریزي برنامهو مرسوم  جیرا يها چارچوبدر انطباق با  ها شرکتن آ يبرا

 يها مدلو  يها چارچوببلکه  باشد مین SWOT لیو تحل راهبردي
و خلق  فیو بازار تعر یطیمح يها لیتحل يمنحصر بفرد خود را برا

 راهبرديکه امروزه در تفکر  یلیبد يها حل راهدر واقع . ]11[ندینما یم
  سوات قابل مشاهده است. لیکمتر در تحل باشد می تأکیدمورد 
چه از بعد مفهوم و چه از بعد مورد انتقاد قرار گرفته  SWOT روش

 ریزي برنامه هاي روشجهت بهبود  یاز پژوهشگران مطالعات یاست. برخ
. اند داده ها فرصتو  دهایتهداز جمله نقاط قوت، نقاط ضعف،  راهبردي

جدول  .]16[اند نموده هیرا توص نیگزیجا هاي روشاستفاده از  زین یبرخ
  .دارد یم انیسوات را ب يرو شیپ يها چالش نیمهمتر 3شماره 

 SWOTروش  يها چالشمهمترین انتقادات و  ):3(جدول 

  توضیحات زمینه

مفروضات
  

اهمیت و ارجحیت عناصر بیرونی و درونی برابر نخواهد بود. بنابراین منابع 
سازمان نقش فعالی دارند  کاراییدرونی قابل حصول و مدیرت هستند و بر 

مسیرهاي اصلی هستند که بیشتر  دهنده شکلین ا منابع بیرونی شاهد آنکه حال
سنتی در روش سوات ممکن است اهمیت  طور بهدارا هستند. را نقش انفعالی 

از متغیرهاي بیرونی به حدي باشد که نقش مدیریت منابع  برخاسته ها راهبرد
  قرار دهد. رتأثیکلی متغیرهاي درونی سازمان را تحت  طور بهدرونی سازمان یا 

براي شمول همزمان وجوه درونی و  ها راهبردتقاطع دادن و دوگانه دیدن  -
باعث باور جبریت ناشی از فرایندهاي بیرونی سازمان  تواند میبیرونی سازمان 

  . دهد میرا کاهش  راهبرديشود و در نتیجه قدرت اقدامات 
ضعف و فرصت و  قوتمتغیرهاي  شناساییي سنتی مدل سوات بر اساس ها نگاه

اما هیچ الزامی  اند بوده مؤثرپیشین  يها دههتاکنون و در  که گیرد میتهدیدي شکل 
  ندارد در شرایط کنونی و پویاي پیش روي سازمان صدق نمایند.

بوده، از کمی سازي اجتناب  کیستماتیس ریغمبتنی بر ادراکات ذهنی است، 
  است. ینیب شیپنموده و فاقد قدرت 

SWOT را ارزیابی کند راهبردي يریگ میتصمجامع فرآیند  طور به تواند مین  



 1 -9)1395( 25 مجله مدیریت توسعه و تحول

7  

  توضیحات زمینه
SWOT و عموماً  کند میابزار تحلیلی براي تعیین اهمیت نسبی عوامل فراهم ن

  بر اساس این عوامل را ندارد يریگ میتصمتوانایی ارزیابی تناسب آلترناتیوهاي 

فرایندها
 

  )کینامیدو مستقیم(به تعبیر سیستم  يا مرحلهدر یک فرایند یک 
  .گیرد میاثرات متقابل ناشی از عوامل درونی یا بیرونی بر هم را درنظر ن

در ماهیت تحلیل ندارد بلکه تنها  يریتأثبیرونی و درونی بودن یک عامل 
  . دهد میچیدمان عناصر را تغییر 

میان عوامل و دستاوردها یا فضایل مورد انتظار تفاوتی  معموالًتکنیک سوات 
  .شود می. این امر سبب گمراهی و کاهش اعتبار نتایج شود میقائل ن

با تغییر شرایط، تعابیر مختلفی از نقاط قوت و ضعف و تهدید و فرصت ارائه 
  پیشین جوابگو نخواهد بود. فرایندهاي. بنابراین شود می

ابهامات
  

  متغیرهاي محیطی وجود دارد. شناساییدر این روش ابعاد پنهان زیادي در 
مربوط به عملکرد رقبا بسیار  يها جنبهو تعیین موقعیت و تمامی  شناسایی
است. بنابراین تحلیل محیط بیرونی ناکارآمد یا بر اساس  رممکنیغدشوار و 

  غیر معتبر خواهد بود يها داده
ساختارمند در چارچوب عوامل درونی و  يطور بهتمامی ابعاد یک سازمان 

  بیرونی قابل تفکیک نیست
درونی و بیرونی صورت گرفته  يها کیتفکیی براي راستی آزما يا سنجههیچ 

  وجود ندارد.
  مالك مشخصی براي تعیین درونی و یا بیرونی بودن عوامل وجود ندارد. 

  .تعیین نمود توان میمطلوب بودن یا نامطلوب بودن هر عامل را به سادگی 
 بندي اولویتچارچوب مشخصی براي  یطورکل بهقواعد کلی سوات 

و  ها فرصتفرصت، تهدید، قوت ضعف و همچنین هریک از  يها گزاره
  تهدیدها و... در قیاس با خودشان ندارد.

 ]17و  19و  23[ :مأخذ

است،  تیحائز اهم اریبس يراهبرد ریزي برنامهکه در  يگرینکته د
شده است. در  نییتحقق اهداف تع ياستخراج راهبردها در راستا

و از  یخط يندیمسئله در فرا نیا راهبردي ریزي برنامه یسنت يها مدل
. دیآ یم به دست دهایو تهد ها فرصتتقاطع نقاط قوت و ضعف سازمان با 

 ریزي برنامه ندیاست در فرا يضرورگفته شد،  شتریپ هحال آنکه چنانچ
هستند یی باال ياثرگذار يسازمان که دارا ینقاط اهرم يراهبرد

و  شناساییبر اساس فلسفه آشوب  نکه،یا گریشود. نکته د شناسایی
بر  لیبد ییوهایسنار دیبا نیاست. بنابرا رممکنیغموارد  نیکامل ا لیتحل

 وهایسنار نیا فیشود. آنچه در تعر فیتعر اتفاق نیو بدتر نیبهتر هیپا
  آنها است.  یمهم است نه امکان وقوع بلکه دامنه اثرات مثبت و منف

بر  تأکیدبا  ستمیس طیمح لیتحل يبرا نیگزیجا یمقاله روش نیا در
 نیمقاله ا نیارائه شده است. فکر مسلط بر ا ها سیستم يوجوه کارکرد

 ریزي برنامهو  ستمیابعاد س یتمام شناساییاصل استوار است که امکان 
 داتیتأک يجا بهضرورت دارد  يرو نیآن وجود ندارد. از يبرا قیدق

 شناساییوجوه مختلف و جامع سازمان، بر  شناساییبر  یستیویتیپوز
 يمنعطف برا ییراهبردهاو ارائه  ستمیبر س تأثیرگذاريعوامل  نیتر مهم

  که ممکن است اتفاق افتد، اقدام شود.  یگوناگون طیمواجهه با شرا

و  یو روابط خط ها بینی خوشبا حذف  سو کیاز  يشنهادیپ روش
با  گریدیی و از سو ها راهبرد نییدر تع SWOTروش  يانبرهایم

، آزمون وهایدر نظر گرفتن سنار نیو همچن مؤثرعوامل  قیتدق شناسایی
اقدام  ستمیس هاي پویائی زیراهبردها و عوامل انحطاط و نیی پابرجا

 اریاست. مع پذیر انعطافو  ایمحور و پوندهی، آتر دقیقروش  نی. انماید می
و  یرونیاست نه ب ستمیآنها بر س يعوامل، شدت اثرگذار بندي دسته
 يشنهادیروش پ زیوجوه تما گریاز د يبودن آنها. هدف محور یدرون

  است.
 "بهشت" يویدر نظر گرفتن دو سنار يشنهادیروش پ يها تیمز گرید از
شکست  -تیموفق فیدو سر ط حد يوهایسنار نیاست. ا "جهنم"و 

با توجه به  سازد یمرا قادر  رانیامر مد نی. ادهد میسازمان را نشان 
مناسب را  يها يریگ جهت ف،یط يانتها اینسبت به ابتدا  تشانیموقع

 یکی تیدر موقع یمقاله معتقدند اگر سازمان نیند. نگارندگان ایاتخاذ نما
 ينظر در برنامه راهبرد دیتجد ازمندیقرار گرفت، ن ویدو سنار نیاز ا

  سازمان است.  يبرا دیجد يندهایپارامترها و فرا شناساییسازمان و 
مقاله  نیا يشنهادیکاربست روش پ تیکه در موفق یاز نکات مهم یکی

است.  طیمح یو مقطع یدائم شیاست، در نظر داشتن پا تیحائز اهم
 نیهستند، بنابرا رییدر حال تغ دائماً ایپو يها سیستمچنانچه گفته شد، 

سازمان را  تینمود و موقع شیرا پا طیمح وستهیپ طور بهضرورت دارد 
انجام شده،  یابی تیموقعکرد و بر اساس  نییتع طینسبت به مح

 یالزام نیمتناظر را اتخاذ نمود. عالوه بر ا ویسنارب به منتس يها راهبرد
اتخاذ شده  يها راهبرد یبر اساس افق زمان یمقطع يها شیاست پا

 يپس از هر دوره اجرا شود میامر سبب  نی. اردیقرار گ رانیمدنظر مد
  شود.  شناسایی مجدداً طیسازمان در مح تیموقع مانساز يها راهبرد

قسم مستلزم  نیاز ا يکردهایرو ریروش ذکر شده و سا نکهیا تینها در
است. آنچه که  ریزي برنامهمراحل  یدر تمام يراهبرد نشیداشتن ب

خود  تنها نه شود میمناسب  يریگ جهینتروش در  کی تیسبب موفق
و  يفکر یروش بر مبان نیمناسب کاربران است. اساس ا دیروش بلکه د

درك  ،یتفکر ارزش ،يرو نیبنا شده است. از ا راهبرديتفکر  یفلسف
آن است. آنچه که در حوزه  دیناپدیی جز جدا یشهود، خرد جمع ،یانسان

است.  راهبردي نشیو ب راهبرديمهم است درك  راهبردي ریزي برنامه
را  راهبردو انتخاب  راهبردبه  ازین يها ضرورت توان میصورت  نیدر ا

 ستمیس لیدر تحل تیو قابلیی توانا نیگرفتن ا دهیناد مانمود. ا شناسایی
روزمره  طور بهعکس به بار خواهد آورد. آنچه  يا جهینت طیمح لیو تحل
اتفاق  راهبرديساختار  کیاست که در یی ها ریزي برنامه افتد یماتفاق 

، کند میدنبال  يبر تفکر راهبرد یمبتن هاي نگرش. اما آنچه افتند یم
  است. راهبردي يمحورها يبرا ریزي برنامه

  يریگ جهینت -6

بکار گرفته  يندهایموفق فرا يتجار يها شرکت یخیشواهد تار یبررس
و مرسوم  جیرا يها چارچوبدر انطباق با  ها شرکتن آ يشده برا

و  ها چارچوببلکه  ،باشد مین SWOT لیو تحل راهبردي ریزي برنامه
و  فیو بازار تعر یطیمح يها لیتحل يمنحصر بفرد خود را برا يها مدل
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مورد  راهبرديکه امروزه در تفکر  یلیبد يها حل راه رایز. ندینما یمخلق 
مقاله  نیسوات قابل مشاهده است. در ا لیکمتر در تحل باشد می تأکید

 ،شناختی روشمفروضات  نهیدر سه زم SWOTانتقادات وارد بر روش 
 نیمنظور در ا نیمطرح شده است. به هم یاتیو ابهامات عمل ندهایفرا

روش  يبرا نیگزیجا نیگزیبه عنوان جا طیمح لیلتح يبرا یمقاله مدل
SWOT طیمح لیتحل یدر پ يروش برا نیشده است. ا شنهادیپ 

  است.  ها سیستم يبر وجوه کارکرد تأکیدبا  ستمیس
و  یو روابط خط ها بینی خوشسو با حذف  کیاز  يشنهادیپ روش

با  گریدیی و از سو ها راهبرد نییدر تع SWOTروش  يانبرهایم
، آزمون وهایدر نظر گرفتن سنار نیو همچن مؤثرعوامل  قیدق شناسایی

اقدام  ستمیس هاي پویائی زیراهبردها و عوامل انحطاط و نیی پابرجا
 اریاست. مع پذیر انعطافو  ایمحور و پو ندهی، آتر دقیقروش  نی. انماید می

و  یرونیاست نه ب ستمیآنها بر س يعوامل، شدت اثرگذار بندي دسته
 يشنهادیروش پ زیوجوه تما گریاز د يبودن آنها. هدف محور یدرون

  :است لیبه شرح ذ يشنهادیاست. مدل پ
 ریزي برنامه جیرا يندهایمد نظر نگارندگان از فرا ریزي برنامه یکل ندیفرا

ارکان جهت ساز،  نییشرح که پس از تع نی. بدنماید می تیتبع يراهبرد
عوامل  دیمنظور با نیا يشد. برا لیتحل هیوارد فاز تجز دیگام با نیدر اول
از  ستمیبر س مؤثرعوامل  شناسایی يشوند. برا شناسایی ستمیبر س مؤثر

بر  مؤثراساس عوامل  نیبر ا کارکرد الهام گرفته شد است. لینمودار تحل
. شود می يبند سمیمستقل و وابسته تق ،یبه سه نوع عوامل اصل ستمیس
 (پالن)"و ارتباطشان در قالب  شانیاثرگذار یعوامل بر اساس توال نیا

  . شوند می میترس "يعوامل کارکرد نقشه
 بیضر نیینسبت به تع ستم،یس يعوامل کارکرد نقشه میاز ترس پس

منظور با  نیا ي. براشود میاقدام  ياز عوامل کارکرد کیهر تأثیرگذاري
 يبرا یساعت یتینه کم اسیاز مق یسلسله مراتب لیتحل ندیاستفاده از فرا

. در شود میاستفاده  ها گاماز  کیعوامل در هر تیاهم بیضرا نییتع
 -مانند فوق-از عوامل مستقل  کیهر تیعدم قطع بیضرا يعدمرحله ب

 شیپ يوهایسنار نییو تب نییتع به دنبال. مرحله بعد شود می نییتع
که به  یمنظور عوامل نیا ياست. برا ریزي برنامه طیمح ایسازمان  يرو

دارند به عنوان یی باال تیو عدم قطع تأثیرگذاري بیطور هم زمان ضر
 يوهای. سنارشوند میدر نظر گرفته  وهاینارس دهنده شکل يمحورها

 وهایسنار دهنده شکل هاي عاملسازمان بر اساس  يرو شیمختلف پ
  .شوند می نییتع
 ویهر سنار ي. براشوند می بندي اولویتمشخص و  ها راهبردگام آخر  در

به  یابیدست ي. براشود میمشخص  ویمختص آن سنار يها راهبرد
که در طول یی ها راهبرداز وضع  يریاثربخش و جلوگیی ها راهبرد

به در نظر گرفتن  یکه ضرورتیی هاراهبرد ایو  ندینما یمعمل  گریکدی
 نییمستقل تع يعوامل کارکرد يتنها برا ها راهبردندارد،  جودآنها و

بر اساس  یکی. شوند می بندي اولویتبر دو اساس  ها راهبرد. شوند می
نسبت به  اهمیتشانبر اساس  يگریو د وهاینسبت به سنار شان ییپابرجا

  .ویهر سنار
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