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 مقدمه:

ٚ ثط احط  زاضزتغییطات فٕسٜ زض نٙقت ٔطالجت ؾالٔت اظ زٞٝ ٞكتبز ٔیالزی آغبظ قسٜ ٚ تبوٖٙٛ ٘یع ازأٝ 

ٜ ٚ حتی تٟسیس آٔیع ثب یه ٔحیظ ٔتالعٓ، پیچیس ٔطالجت ؾالٔت ٔٛؾؿبت زِٚتی ٚ ذهٛنیایٗ تغییطات 

وٝ اتفبق افتبزٜ اؾت عٛال٘ی ٔی ثبقس أب ٔی تٛاٖ فٕسٜ تغییطات ضخ زازٜ ضا  ِیؿت تغییطاتی س.ضٚثطٚ ٔی ثبق

 ثٝ نٛضت ظیط زؾتٝ ثٙسی ٕ٘ٛز:

 لٛا٘یٗ ٚ ؾیبؾتٟبی وكٛضی (1

  ٘یطٚٞبی ثبظاض ٚ التهبزی ثٛٔی (2

 ٘یطٚٞبی ثبظاض ٚ التهبزی ثیٗ إِّّی (3

 تغییطات زٌٔٛطافیه (4

 تغییطات زض ؾجه ظ٘سٌی ٔطزْ (5

 پیكطفتٟبی تىِٙٛٛغیه (6

 اضائٝ ٔطالجتٟبی ؾالٔتتغییطات زض  ٚ (7

اوخطیت ایٗ تغییطات زض ٔحیظ ذبضد ؾبظٔبٟ٘بی ٔطالجت ؾالٔت اتفبق افتبزٜ ٚ  زض ٘تیزٝ ثؿیبضی اظ  

تحٛالت ثط ٘ؾبْ ٞبی ؾالٔت ذٛاؾتٝ یب ٘بذٛاؾتٝ زیىتٝ ذٛاٞس قس. ثٝ ٞط حبَ تغییطات زض حبَ ٚلٛؿ ثٛزٜ 

 بفی ٘ٛؿ ثكط ذٛاٞس ثٛز ِٚی آ٘چٝ زض ایٗ ٔیبٖ ٟٔٓ اؾت  ٚ ایٗ ذبنیت ثبِمٜٛ زیٙبٔیه ظ٘سٌی ارتٕ

 ٔی ثبقس. ٔسیطیت ٔٛحط تغییطات ٚ ٕٞچٙیٗ پیكٍبٔی زض ٘ٛآٚضی زض ایٗ ٔحیظ زیٙبٔیه 

ثطای ٔسیطیت ٔٛحط تغییطات ثبیس ثطای تغیییط آٔبزٜ ثٛز ٚ ایٗ أط ٘یبظ ثٝ تٛا٘بیی زض قٙبؾبیی فطنتٟب  

 زاضز. ،حبنُ ٔی قٛزٚتٟسیسٞبیی وٝ اظ ایٗ تغییطات 

 آٔبزٌی ثطای تغییط

چیسٜ ٚ ٌبٜ ؾئٛاِی وٝ ٔغطح اؾت ایٗ وٝ چٍٛ٘ٝ ضٞجطاٖ ٔطالجت ؾالٔت ثب ضٚ٘سٞب ٚ ٔٛضٛفبت ٟٔٓ، پی

 ٔتقبضو تقبُٔ ٔی وٙٙس؟ وسأیه اظ آٟ٘ب إٞیت ثیكتطی زاضز؟چٝ ٔٛضٛفبت رسیسی ؽٟٛض ذٛاٞس یبفت؟

٘كسٜ ٚ ٔٛضز  ٞٙٛظ ثٝ عٛض وبُٔ قٙبؾبیی ثطای ؾبظٔبٟٔبی ٔطالجت ؾالٔت فطنتٟب ٚ تٟسیسٞبی رسیسچٝ 

  .اضظیبثی لطاض ٍ٘طفت
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ؾبظٔبٟ٘بی ٔی ثبقس.  ٔٙبؾت ٘یبظ ثٝ ضٞجطی ،٘بپیٛؾتٝ ؾطیـ پیٛؾتٝ ٚ ٚ تقبُٔ ثب تغییطات پیچیسٜ زضٔغٕئٙب 

ا ثٝ زضؾتی زضن ٕ٘ٛزٜ ٚ عجیقت ٚ ٔقب٘ی تغییطات ٔحیظ ذبضری ضضٞجطا٘ی زاض٘س وٝ  ،ٔطالجت ؾالٔت ٔٛفك

ٔی تٛا٘ٙس ثٝ  ایٗ ٔسیطاٖ زض ٕٞبٖ حبَ ثٍیط٘س.ٔی تٛا٘ٙس اؾتطاتػیٟبی ٔٛحطی ضا زض ٔمبثُ تغییط زض پیف 

ثب قٙبؾبیی تٛا٘بییٟب، ٘مبط ضقف ٚ لسضت ذٛز ایٗ ٔسیطاٖ  ٔسیطیت ٕ٘بیٙس.٘یع  عٛض فقبَ ا٘طغیٟبی ؾبظٔبٖ ضا 

ٔزٕٛفٝ ایٗ فقبِیتٟب ثٝ ٔسیطیت اؾتطاتػیه اقبضٜ  غبِت ذٛاٞٙس قس.  اظ فطنتٟب اؾتفبزٜ وطزٜ ٚ ثط تٟسیسٞب

 ٔسیطیت اؾتطاتػیه ٚ فقبِیتٟبی ٔطتجظ ثب آٖ ٔی ثبقس. ،زاضز. قفبفتطیٗ ٕ٘بز ضٞجطی زض ؾبظٔبٖ

 رَبزی ساسماوُا در محیطُای دیىامیک اساسی است بزای مدیزیت استزاتژیک

چٖٛ ٔحیظ زض حبَ  ٔحؿٛة ٔی قٛز.تٕبٔی ؾبظٔبٟ٘ب تغییط ؾبظٔب٘ی ثرف اؾبؾی اظ ثمب ٚ ظ٘سٜ ٔب٘سٖ 

ٔسیطیت اؾتطاتػیه ثٝ فّت  تغییط اؾت چٝ ذبضد ٚ چٝ زاذُ ٚ ایٗ تغییطات، ارتٙبة ٘بپصیط ذٛاٞس ثٛز.

. بٟ٘ب زض پیف ٔی ٌیطززضن ٚاثؿتٍی ثیٗ تغییط ٚ ثمب، ثؿیبضی اظ ضٚیىطزٞبی ٔسیطیتی ضا ثطای تغییط ؾبظٔ

تطؾیٓ ٔی وٙٙس. آٟ٘ب قب٘ؿٟبی رسیس ؿیط آیٙسٜ ضا ٘یع ٔ ،تغییطٕعٔبٖ ثب ٔسیطیتِ ضٞجطاٖ ٔطالجت ؾالٔت ٞ

ٚاضیٟبی تبظٜ ضا ثطای ثیٕبضاٖ ثٝ ٚرٛز ٔی آٚض٘س. ثٙبثطایٗ ٟٔٓ سٔٛفمیت ٚ چبِكٟبی ٘ٛ ضا  ثطای وبضوٙبٖ ٚ أی

ٔحیظ آٟ٘ب ثٝ ٚلٛؿ ٔی پیٛ٘سز ضا زضن وطزٜ ٚ ثٝ عٛض ؾبزٜ ثٝ آٖ اؾت وٝ ایٗ ضٞجطاٖ تغییطاتی ضا وٝ زض 

 پبؾد ٘سٞٙس ٚ تالـ وٙٙس وٝ آیٙسٜ ضا ضلٓ ثع٘ٙس

ؾتطاتػیه ثب ثرف تزبضت وٝ ثط٘بٔٝ ضیعیٟبی عٛال٘ی ٔست ضا پصیطفت آغبظ قسٜ اؾت. ثط٘بٔٝ تىبُٔ ٔسیطیت ا

ثطای  ثط٘بٔٝ ایثسٖٚ زاقتٗ ّٕیبتی وٝ ثٛزرٝ ف ایٗ زِیُثٝ  1951ٛال٘ی ٔست اظ ؾبِٟبی ضیعٞبی ع

. التهبزٞب ثقس اظ رًٙ رٟب٘ی زْٚ ثٝ فّت ٔبیٝ أىب٘پصیط ٘جٛز، تٟیٝ ٔی قسیٙسٜ ٚ رطیبٖ ؾطآفطٚقٟبی 

تمبضب ثٝ ٔسیطاٖ  زض حبَ ضقس ثٛز. پیف ثیٙی ٞبی عٛال٘ی ٔستِ ،قتبة تمبضب ثطای ٔحهٛالت ٚ ؾطٚیؿٟب

 ثط٘بٔٝ ٞبی ٔبِی وٕه ٔی وطز. ٚ ـ ا٘ؿب٘یٛظیـ، تِٛیس، ٔٙبثثبظاضیبثی ٚ ت زض تٟیٝ رعییبت ٔطثٛط ثٝ

عٛال٘ی ٔست پیكٍٛیی ٔیعاٖ تمبضب ثطای ٔحهٛالت ٚ ؾطٚیؿٟبی ؾبظٔبٖ ٚ  ٞسف اذتهبنی ثط٘بٔٝ ضیعی

تقییٗ ٔىبٟ٘بی تمبضب زض آیٙسٜ ٔی ثبقس. ثؿجبضی اظ ؾبظٔبٟ٘ب اظ ثط٘بٔٝ ضیعیٟبی عٛال٘ی ٔست ثطای تقییٗ 

  .أىب٘بت، پیكٍٛیی زؾتٕعزٞب ٚ ارطتٟب ٚ ٕٞچٙیٗ ٘یبظٞبی ؾطٔبیٝ ای اؾتفبزٜ ٔی وطز٘سثؿظ ٚ ٌؿتطـ 

ٞطچٝ نٙقت ِغیفتط ٚ ؽطیفتط ٔی قس، ثط٘بٔٝ ضیعیٟبی عٛال٘ی ٔست ربی ذٛزـ ضا ثٝ ثط٘بٔٝ ضیعی 

چٖٛ فطو پبیٝ زض ثط٘بٔٝ ضیعی عٛال٘ی ٔست ایٗ ثٛز وٝ ؾبظٔبٖ ثٝ تِٛیس ٔحهٛالت ٚ  زازاؾتطاتػیه ٔی 

چٖٛ ٔغبثمت ؽطفیت تِٛیس ثب تمبضب ٔٛضٛؿ اؾبؾی ٚحیبتی ٔی  ،ذٛاٞس زاز ازأٝاضائٝ ؾطٚیؿٟبی ذٛز 

ٙسا٘ی ایٗ ثط٘بٔٝ ضیعیٟب تٛرٝ چٙسا٘ی ثٝ ٔحظ ذبضری ٚ تغییطاتی وٝ زض آٖ اتفبق ٔی افتس تٛرٝ چ. ثبقس

أب فطو ظٔیٙٝ ای زض ثط٘بٔٝ ٘ساقتٝ ٚ فٕسٜ تىیٝ آٟ٘ب ثط تٛا٘بییٟب ٚ ٘مبط ضقف ٚ لٛتت زض ٔحیظ زاذّی ثٛز. 
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بفی، ؾیبؾی، تغییطات ظیبزی زض ٔٛضٛفبت التهبزی، ارتٕ وٝ یعی اؾتطاتػیه تبویس ثط ایٗ ٔمِٛٝ ٔی ثبقسض

ثبیس ثٝ عٛض زٚضٜ ای آٟ٘ب ضا اضظیبثی ٕ٘ٛزٜ ٚ  ٚ ضلبثتی ثٝ ٚلٛؿ ذٛاٞس پیٛؾت ٚ ضٞجطی ؾبظٔبٖتىِٙٛٛغیىی 

ؾطٚیؿٟب ٚ ٔحهٛالت  ایٗ ؾبظٔبٟ٘ب ٚ قطوتٟب ثبیس فالٜٚ ثطآٔبزٌی الظْ ضا ثطای ایٍٙٛ٘ٝ تغییطات وؿت وٙس. 

جب٘ی پكتی ٛضزؾیّٝ ٔسیطیت اؾتطاتػیه ٔٔحهٛالت ٚ ؾطٚیؿٟبی زیٍطی ضا ٞٓ پیكٟٙبز وٙٙس وٝ ثٝ ٚ ،حبضط

 ثبقس.

عٛال٘ی ٔست ٔی  ،ظٔبٖ ظیبزی ٔی عّجس ٚ ثٝ عٛض ٔقَٕٛ اظ ِحبػ عجیقت ،یطی اؾتطاتػیٟباٌطچٝ ثٝ وبضٌ

ٔحٛض ثط٘بٔٝ ضیعی اؾتطاتػیه ٕ٘ی ثبقس. زض حمیمت ثط٘بٔٝ ضیعی اؾتطاتػیه وٝ ثٝ   ،ثبقس ِٚی ظٔبٖ عٛال٘ی

ثبیس زیس وٝ حبَ ٚؾیّٝ ٔسیطیت اؾتطاتػیه ٔٛضز حٕبیت لطاض ٔی ٌیطز ظٔبٖ ضا وٛتبٞتط ذٛاٞس ٕ٘ٛز. 

 اؾتطاتػی چیؿت؟ ثٝ عٛض ذالنٝ ٔی تٛاٖ ٌفت

وٝ اؾت اظ افٕبَ ای وٝ ٞسف ٚ فُٕ ضا ثٝ ٞٓ ٔطتجظ ٔی وٙس. اؾتطاتػی ضقتٝ اؾت ایسٜ ٔٙحهط ثٝ فطزی 

 ثطای زؾت یبثی ثٝ ٞسف نٛضت ٔی ٌیطز.

  Alfred Chandler ٗتقطیف ٔی نٛضت ایٗ ثٝ اؾتطاتػی ضا  ،اِٚیٗ ٘ؾطیٝ پطزاظ اؾتطاتػی زض حٛظٜ تزبضت ٘ٛی

 وٙس :

 افٕبَ ٚ ترهیم ٔٙبثـ ضطٚضی ثطای اٞساف  ربةتا٘ اذتهبنی ٚٚ تقییٗ اٞساف والٖ 

 ثتٛاٖ ٌفت: قبیس ثٝ قىّی أطٚظی تط

 .ٔی ثبقس ثىبضٌیطی ٔٙبثـ زض رٟت ٘یُ ثٝ ٞسف ثطایاؾتطاتػی یه ؾطی اظ افٕبَ ٕٞبًٞٙ 
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 ریسی استراتژیکمراحل بروامه 
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 : به دست آوردن آمادگی1فاز 

 ٔطاحُ:

 زالیُ ثط٘بٔٝ ضیعی 

 ثط٘بٔٝ ضیعی ثطای ٔٛفمیت فطایٙس 

 تٟیٝ ثط٘بٔٝ ای ثطای رٕـ آٚضی اعالفبت 

 عطاحی یه فط ایٙس ثط٘بٔٝ ضیعی ثطای ثطآٚضزٜ قسٖ ٘یبظٞبی ؾبظٔب٘ی 

 تٟیٝ یه ثط٘بٔٝ ثطای ثط٘بٔٝ ضیعی 

 

 : رسالت، دوروما و ارزشها2فاز 

 ٔطاحُ

 ثیبٖ یب ثبظٍ٘طی ضؾبِت 

 پیف ٘ٛیؽ ثیب٘یٝ زٚضٕ٘ب 

 یس ٚ انَٛ ضإٞٙباضظقٟب، فمبیس، فٛا 

 

 : ارزیابی وضعیت 3فاز 

 ٔطاحُ:

 تبضیرچٝ ؾبظٔب٘ی 

 ٝاؾتطاتػیٟبی فقّی ٚ ٌصقت 

 رٕـ آٚضی اعالفبت 

 شیٙفقبٖ زاذّی ٚ ذبضری 

  فیٙیاضظقیبثی ثط٘بٔٝ ٞبی فقّی، رٕـ آٚضی زازٜ ٞبی 

 ٜترّیم اعالفبت رٕـ آٚضی قس 

 

 تىافق بر سر اولىیتها4 فاز 

 تجسیُ زازٜ ٞبی ذبْ ثٝ اعالفبت 
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 ثط٘بٔٝ ضیعی ٞبی تزبضی 

 ٜذالنٝ وطزٖ ثط٘بٔٝ ٔبِی آیٙس 

 ٜتٛافك ثط ؾط اؾتطاتػیٟبی ٔحٛضی آیٙس 

 تٛافك ثط ؾط اِٚٛیتٟبی حبوٕیتی، ٔبِی ٚ ازاضی 

 

 وىشته بروامه 5فاز  

 آضٔبٟ٘ب ٚ اٞساف 

  تٟیٝ پطٚغٜ ٞبی ٔبِی 

 ط٘بٔٝ ضیعی اؾتطاتػیه٘ٛقتٗ ث 

 ٝٔپصیطـ ثط٘ب 

 

 : به کارگیری بروامه6فاز 

 ٔسیطیت ا٘تمبَ، اضظیبثی تغییطات ٔٛز ٘یبظ ثطای تغییط 

 ِٝتٟیٝ ثط٘بٔٝ فّٕیبتی یىؿب 

 

 : پایش و ارزشیابی بروامه7فاز 

 اضظیبثی ثط٘بٔٝ ٚ فطایٙس ثط٘بٔٝ ضیعی 

 ت ٘یبظپبیف ثط٘بٔٝ اؾتطاتػیه) ٞط ؾبِٝ( ٚ ثبظٍ٘طی آٖ زض نٛض 
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  بیاویه رسالت، دوروما و ارزشها
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 رسالت

زض اثتسای وبض ٞط ٔٛؾؿٝ ٚ یب قطوت ٚ یب زض ٍٞٙبْ تزسیس ٘ؾط زض لبِت ٔٛؾؿبت ٚ قطوتٟبی فقّی، اٞساف  

ضؾبِت ؾبظٔبٖ یب  ٗوالٖ ٚ فّؿفٝ وٝ ٚضقیت اؾتطاتػیه آٟ٘ب ضا قىُ ٔی زٞس ثبیس ٔكرم قٛز. ثٙبثطای

زضاوط فمیسٜ زاضز وٝ ٔغطح وطزٖ ایٗ ؾئٛاَ وٝ فقبِیت ٔب . بِیتٟبی آیٙسٜ ٔی ثبقسقطوت ضإٞٙبی فق

چیؿت ثطاثط ؾئٛاَ ٔبٔٛضیت ٔب چیؿت ٔی ثبقس. ثب ثیب٘یٝ ضؾبِت ٔمهٛز ٞط ؾبظٔبٖ اظ ٔمهٛز ؾبظٔبٟ٘بی 

ؾبِت ضا ثیب٘یٝ ضزض ٚالـ ثیب٘یٝ ضؾبِت فّت ٚرٛزی ؾبظٔبٖ ضا ٘كبٖ ٔی زٞس. . زیٍط افتطاق زازٜ ٔی قٛز

ٞط ؾبظٔب٘ی ثطای ٚرٛز ذٛز زِیّی زاضز حتی اٌط آٖ ضا زض لبِت وّٕبت  ٔقطف ؾبظٔبٖ یب قطوت ٔی زا٘ٙس.

ٔغطح ٘ىطزٜ ثبقس. ثط ایٗ ٘ىتٝ ثبیس تبویس قٛز وٝ تقییٗ زلیك ثیب٘یٝ ضؾبِت ثٝ فٙٛاٖ ٘مغٝ آغبظیٗ ٚ لسْ 

یٗ ثیب٘یٝ ضا اغّت ٔی تٛاٖ زض ٘رؿتیٗ اَٚ زض ٔسیطیت اؾتطاتػیه اظ عطف نبحجٙؾطاٖ ٔغطح ٔی ثبقس. ا

نفحٝ ٌعاضـ ؾبال٘ٝ قطوت ٔكبفسٜ ٕ٘ٛز. ٕٞچٙیٗ زض ثؿیبضی اظ ؾٙسٞب ٚ ٌعاضقٟبی ٔبِی، ضؾبِت قطوت 

 یب ؾبظٔبٖ ثیبٖ ٔی قٛز.

 . اظ ٘ؾط ٔه ریٙیع ضؾبِت ؾبظٔبٖ ثبیس ذهٛنیبت ظیط ضا زض ثط زاقتٝ ثبقس:

 ٍٛ٘وٝ ٔی ذٛاٞس ثكٛز، ٔقطفی ٕ٘بیسؾبظٔبٖ یب قطوت ضا آٍ٘ٛ٘ٝ وٝ ٞؿت ٚ آ ٝ٘ 

  ٜثٝ آٖ ا٘ساظٜ ٔرتهط ثبقس وٝ فقبِیتٟبیی وٝ ا٘تؾبض ٔی ضٚز ذغط٘بن ثبقس ضا حصف وٙس ٚ آٖ ا٘ساظ

 ثؿظ زازٜ قٛز وٝ ثتٛا٘س ذاللیت ٚ ٘ٛآٚضی ضا ٘ٛیس زٞس

 ثبفج افتطاق ؾبظٔبٖ اظ ؾبظٔبٟ٘بی زیٍط ٌطزز 

 بِیتٟبی فقّی ٚ آیٙسٜ فُٕ ٕ٘بیسثتٛا٘س ثٝ فٙٛاٖ چٟبضچٛثی ثطای اضظیبثی فق 

 .قفبف ٚ ثسٖٚ اثٟبْ ثبقس تب ٕٞٝ وبضوٙبٖ ؾبظٔبٖ ثتٛا٘ٙس زضن زضؾتی اظ آٖ ز اقتٝ ثبقٙس 
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. 

 . ثٝ عٛض ذالنٝ ثیب٘یٝ ضؾبِت:

 .فجبضاتی وٝ ٞسف ٚ فّؿفٝ ٚ زالیُ ٚرٛزی ؾبظٔبٖ ضا  قطح ٔیسٞس 

  زاضز.تٛضیح ٔی زٞس وٝ ثطای چٝ ؾبظٔبٖ ٚ ثطای چٝ وؿب٘ی ٚرٛز 

 چٟبضچٛة ٔطرقی ثطای زٚضٕ٘بی ؾبظٔبٖ ٔی ثبقس 

 

 

 چرا ویاز به بیان رسالت می باشد؟

 ٞط وؿی زض ثطذٛضز ثب ؾبظٔب٘تبٖ ٔی ذٛاٞس ثسا٘س وٝ 

 چطا قٕب ٚرٛز زاضیس؟ (1

 چٝ ٔی ذٛاٞیس ا٘زبْ زٞیس؟ (2

 ثٝ چٝ وؿب٘ی ٔی ذٛاٞیس ذسٔت وٙیس؟ (3

 :ارزیابی بیاویه رسالت-1.5جدول 

 ثّی ؾبِتاضظیبثی ثیب٘یٝ ض

 

 ذیط

 ثیب٘یٝ ضؾبِت ثیب٘ی اظ ٞسف ؾبظٔب٘تبٖ ٔی ثبقس

 

  

 ثیب٘یٝ ضؾبِت ثب ٔحیظ تزبضی ربضی تٙبؾت زاضز

 

  

ثیب٘یٝ ضؾبِت ثط پبیٝ نالحیتٟبی ٔحٛضی ٚ یب 

قبیؿتٍیٟب ٔتٕبیع ٔی ثبقس) نالحیتٟبی ٔحٛضی زض 

وٝ  ٚالـ ٕٞبٖ لٛت ٔٙحهط ثٝ فطز ٔی ثبقس

 (ؾبظٔبٟ٘ب ٔتٕبیع ٔی وٙسؾبظٔب٘تبٖ ضا اظ زیٍط 

 

  

ثیب٘یٝ ضؾبِت اٍ٘یعقی ثٛزٜ ٚ ثطای تقٟس وبضوٙبٖ 

 اِٟبْ ثرف ٔی ثبقس

 

  

   ثیب٘یٝ ضؾبِت ٚالقی ٔی ثبقس
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 ٚ ثیب٘یٝ ضؾبِت، وٛتبٜ، اذتهبنی، فٕیمب ٔتٕطوع

 لبثُ ثٝ ذبعط ؾپبضی

 

  

 ثیب٘یٝ ضؾبِت قفبف ٚ ثٝ ضاحتی لبثُ زضن ٔی ثبقس

 

  

ت آ٘چٝ وٝ ؾبظٔبٖ ٔی ذٛاٞس یبزآٚضی ثیب٘یٝ ضؾبِ

 وٙس ضا ثیبٖ ٔی ٕ٘بیس

 

  

 تبویس ثط ٔكتطیبٖ ؾبظٔبٖ قسٜ ثبقس

 

  

 زض ثیب٘یٝ ضؾبِت اظ وبضوٙبٖ ٘بْ ثطزٜ قسٜ ثبقس

 

  

٘ٛؿ ذسٔت ٚ یب وبالیی وٝ ٔی ذٛاٞس فطضٝ قٛز 

 آٚضزٜ قسٜ ثبقس

 

  

 ٘ٛؿ تىِٙٛٛغی ثٝ وبض ٌطفتٝ قسٜ ضا ثیبٖ ٕ٘بیس

 

  

 

 

 

 ارزشها

ثبٚضٞبی ٕٔتبظ ٚ احؿبؾی ٔحٛضی ٔی ثبقٙس. یبز آٚض انِٛی ٞؿتٙس وٝ ٞطٌع تغییط ٕ٘ی وٙٙس. اضظقٟب 

تبحیط ٔی ٌصاضز. ط ٍ٘طـ ٚ ضفتبضٞبی قٕب افتمبزات، اِٚٛیتٟب ٚ پیف فطضٟبی پبیٝ ٚ فٕیمی ٞؿتٙس وٝ ث

 ظقٟبی ٔحٛضی قٕب رعیی اظ ثٙیبز اؾتطاتػیه قٕب ٔی ثبقس. ضا

حٛضی پبؾرٍٛی ایٗ ٔٛضٛؿ ٔی ثبقس وٝ چطا ثطذی اظ قطوتٟب ٚ ؾبظٔبٟ٘ب ثطای ثطذی نفبت قٟبی ٔظاض

ٔكٟٛض  ،وبض ٚ ضضبیت فٕٛٔی ٔكتطیوؿت ٚ  زض یت، ٔٛفم٘ٛآٚضی زض ٔحهٛالت ٘ؾیط ضٞجطی، اؾتطاتػیه

ٔی  ز ٚ یب ایٙىٝ آٖ ضا ضزطاتػیىی وٝ ؾبظٔبٖ زض ٘ؾط ٔی ٌیطاضظقٟبی یه قطوت حطوتٟبی اؾت قسٜ ا٘س.

ّٝ ٔسیطاٖ ٚ وبضوٙبٖ ثٝ یوٙس ضا تقییٗ ٔی وٙس. ٚلتی وٝ اضظقٟب ٚ ثبٚضٞب فٕیمب ضیكٝ ٔی زٚا٘ٙس ٚ ثٝ ٚؾ

اقتطان ٌصاقتٝ ٔی قٛ٘س، آٖ ٚلت ثٝ نٛضت یه ضٚـ ظ٘سٌی زض زاذُ قطوت ٚ وبِجس اؾتطاتػیه آٖ زض 

 ز.حت فٙٛاٖ انَٛ ضإٞٙب ٘بْ ٔی ٌیط. آٖ ٕٞچٙیٗ تسٔی آیٙ
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 ؾئٛاَ ظیط پبؾد زٞیس 3ثٝ ض  ؾقی وٙیس وٝ زض اثتسای وب

 اضظقٟب ٚ ثبٚضٞبی ٔحٛضی ٔب چیؿت؟ (1

 چٝ ثبٚضٞب ٚ اضظقٟبیی ضإٞٙبی افٕبَ ضٚظٔطٜ ٔبؾت؟ (2

 چمسض ٚالقب ثٝ آٖ ٔتقٟس ٔی ثبقیٓ؟ (3

چٖٛ اضظقٟب رع اؾبؾی ٚ پبیٝ ؾبظٔبٖ ٚ ثط٘بٔٝ اؾتطاتػیه قٕب ٔی ثبقس ثبیس ٔغٕئٗ قٛیٓ وٝ آیب زضؾت 

 ا٘س یب ذیط؟ ا٘تربة قسٜ

  

 دور وما

ضٚیبیی وٝ فجبضتی اؾت وٛتبٜ وٝ زض ٚالـ آ٘چٝ ؾبظٔبٖ آضظٚ زاضز زض آیٙسٜ ثٝ آٖ زؾت یبثس ضا ٘كبٖ ٔی زٞس. 

ؾبظٔبٖ ثطای ضؾیسٖ ثٝ آٖ زض ؾط ٔی پطٚضا٘س ضا ثٝ تهٛیط ٔی وكس. افمی زٚضزؾت اظ وٕبَ ٚ تقبِی ضا 

ثبیس ٘كبٖ زٞس  ٚ تفىط ضٚ ثٝ رّٛ ضا تسافی وٙس.ثبقس ـ زاقتٝ ثیب٘یٝ زٚضٕ٘ب ثبیس افمی ٚؾیٔتزّی ٔی وٙس. 

 تیٓ ضٞجطی اضقس ثبیس زٚضٕ٘بیی ضا ثٛرٛز ثیبٚضز زاضز ،وٝ ؾبظٔبٖ ٞسف ٔتقبِی تطی اظ آ٘چٝ وٝ اوٖٙٛ اؾت

 ضا ؾبظٔبٖ زض رٟت ضؾیسٖ ثٝ آضظٚٞبی ؾبظٔب٘ی تالـثطای وبضوٙبٖ لبثُ زضن ٚ ثب إٞیت ثبقس ٚ  وٝ

 .تٛنیف وٙس

 ثٝ عٛض ذالنٝ ٔی تٛاٖ ٌفت وٝ زٚضٕ٘ب:

 ؾبَ یب ثیكتط(11 ).آ٘چٝ ؾبظٔبٖ ٔی ذٛاٞس زض آیٙسٜ ای زٚض ثٝ آٖ زؾت یبثس 

 رٟت ٌیطی ثٝ ؾٕت ٞسفی ٔتقبِی .رٟت ٌیطی وّی ؾبظٔبٖ ضا ٘كبٖ ٔی زٞس  

  ضا ایزبز وطزٜ ٚ اٍ٘یعٜ ٞب ضا  ققّٝ ٚض ٔی وٙسرٙجف ٚ احؿبؼ حطوت 

 ي مجمل اس آیىدٌ ساسمان می باشد.عبارتی کًتاٌ  دير وما،
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 چٙس ٔخبَ ثطای اضظقٟب، زٚضٕ٘ب ٚ ضؾبِت

 

 

 مثال برای رسالت:

 

 ( ثطای ضؾبِت1ٔخبَ )

 قفب ٚ ؾالٔت ٔطزْ ٚ ربٔقٝ ای وٝ لهس ذسٔت ثٝ آٖ ضا زاضیٓ

 ٔب ٔطالجت ٔطزْ ثط فٟسٜ ٔی ٌیطیٓ ثب

 فطاٞٓ وطزٖ ٔطالجتٟبی ؾالٔت ٔٙغجك ثط ٔقیبضٞبی رٟب٘ی (1

 ب اضائٝ ذسٔتی زِؿٛظا٘ٝ، ٕٞطاٜ ثب احتطاْ ٚ پبؾرٍٛییث (2

 ثب زا٘ف پعقىی پیكطفتٝ ٚ اضتمبی ٔساْٚ فّٕىطزٞب (3

 ثب آٔٛظـ وبضوٙبٖ ٔطالجت ؾالٔت ربضی ٚ ٘ؿّٟبی آیٙسٜ (4

 ( ثطای ضؾبِت2ٔخبَ)

ثب احتطاْ  ؾیؿتٓ ٔطالجت ؾالٔت..... ٔتقٟس ثٝ قفب ٚ ؾالٔت ٔطزْ ثب اضائٝ ذسٔبتی ٔتقبِی، زِؿٛظا٘ٝ ٚ ٕٞطاٜ

 ٚ حفؼ وطأت آٟ٘بؾت

 

 مثال برای دوروما

 (1ٔخبَ )

ثٟتطیٗ ضتجٝ ضا زض وكٛض اظ ِحبػ ایٕٙی ثیٕبض ضضبیت ٔكتطیبٖ، ٔیعاٖ زضٌیط قسٖ وبضوٙبٖ ٚ پعقىبٖ ٚ 

 تقبِی ثبِیٙی ٚ اضظقٟب

 (2ٔخبَ)

 زِؿٛظا٘ٝثٟتطیٗ ثیٕبضؾتبٖ آٔٛظقی زض ؾطتبؾط ز٘یب  ٕٞطاٜ ثب ترهم ثبِیٙی، ٚ اضائٝ ذسٔبت 
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 (3ٔخبَ)

 ثطتطی زض ربٔقٝ ای وٝ ذسٔت ٔی وٙیٓ اظ ِحبػ ذسٔبت عجی، تقبِی ثبِیٙی، 
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 داخلی تحلیل محیط
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 ارزیابی وضعیت سازماوتان:

 ایٗ فبظ ٚرٛز زاضز:ٚؽیفٝ ثطای  3

 :ثطضؾی تبضیرچٝ ٚ فّٕىطزٞبی فقّی 

  پطٚفبیُ ؾبظٔب٘ی  ) تبضیرچٝ ٚ فّٕىطزٞبی فقّی(ثطضؾی 

  ٚ اؾتطاتػیٟبی ضإٞٙبی وّیسی تب ایٗ تبضید چٍٍٛ٘ی ا٘زبْ ضؾبِت 

 

 وگاه کلی بر جمع آوری اطالعات

رٕـ آٚضی ٕ٘ٛز ٔخال اظ عطیك پیٕبیكٟب ٚ  ٚ یب ذبضری  ثؿیبضی اظ اعالفبت ضا ٔی تٛاٖ اظ شیٙفقبٖ زاذّی

 ٔهبحجٝ ٚ یب ا٘ساظٜ ٌیطیٟبی فّٕىطزی ثٝ عٛض ٔؿتمیٓ ٚ غیط ٔؿتمیٓ. 

 شیٙفقبٖ زاذّی (1

 ٞیئت ضئیؿٝ

 وبضوٙبٖ

 زاٚعّجیٗ

 ٙفقبٖ ذبضریشی (2

 ٔكتطیبٖ

 ٌصاضاٖٝ ؾطٔبی

 قطوبی اؾتطاتػیه

 ضٞجطاٖ ربٔقٝ

 اعالفبت ٌّیسی زیٍط

 .ثطذی اعالفبت ثبیس ثٝ عٛض فیٙی رٕـ آٚضی قٛز

 زازٜ ٞبی فیٙی (3

 نٛضتٟبی ٔبِی زاذّی 

  ٝٔآٔبضٞبی ثط٘ب 

 زازٜ ٞبی ٔطثٛط ثٝ تغییطات زض ٔحیظ 

 ٗٔهبحجٝ ٞب ثب ٔترههی 

 َٔٛرٛزیٟبی أٛا 

 ُٙتقساز پطؾ 
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 چبضت ؾبظٔب٘ی ٔٙبؾت 

 ذظ ٚ ٔكی ٞبی ٔىتٛة 

 ثؿیبضی اظ ٔمٛالت زیٍط ٚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فطًٞٙ ؾبظٔب٘ی:

 

فطًٞٙ ؾبظٔب٘ی ٔزٕٛفٝ ای پیف اظفطضٟبی ٟٔٓ ٚ فٕستب اثطاظ ٘كسٜ ای اؾت وٝ وبضوٙبٖ ؾبظٔبٖ زض ضاثغٝ 

فطًٞٙ ؾبظٔب٘ی حؽ ٚ ٞٛقیبضی غیط ضؾٕی، ضٕٙی، غیط لبثُ ضٚیت ٚ ثب آٖ، فمیسٜ ای ٔكتطن زاض٘س. 

تبضی افطاز ٚ وبضوٙبٖ ٚ ٕٞچٙیٗ قىُ زٞٙسٜ ضفتبض آٟ٘بؾت. فطًٞٙ زاذّی ؾبظٔبٖ ٔی ثبقس وٝ ضإٞٙبی ضف

 ؾبظٔب٘ی ٔی تٛا٘س ثٝ نٛضت:

 پیف فطضٟبی ٔكتطن 

  اضظقٟبی ٔكتطن 

 ٞٙزبضٞبی ضفتبضی 

 .تقطیف قٛز
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ٞط ؾبظٔبٖ فطًٞٙ ذٛز ضا زاضز. فطًٞٙ ؾبظٔب٘ی ٔفٟٛٔی غیط لبثُ ِٕؿی ٔی ثبقس وٝ ٔقٙی، ضاؾتب ٚ 

ٓ ٔی ظ٘س. فطًٞٙ ؾبظٔب٘ی ضا ٔی تٛاٖ ٔكبثٝ قرهیت فطزی زض ٘ؾط ٌطفت. ثٝ ثٙیبٟ٘بی فقبِیت ضا ضل

ٕٞب٘هٛضت وٝ قرهیت ثط ضفتبضٞبی فطزی احط ٔی ٌصاضز، پیف فطضٟبی ٔكتطن، افتمبزات ٚ اضظقٟب زض ثیٗ 

 ضبی ؾبظٔبٖ ٘یع ثط فقبِیتٟب، ٘حٜٛ ٘ؾبضت ٚ السأبت ٚ فقبِیتٟبی ؾبظٔبٖ یب قطوت تبحیط فٕیمی زاضز.فا

پیف فطًٞٙ ؾبظٔبٖ ثٝ فٙٛاٖ ٔزٕٛفٝ ای اظ پیف فطضٟبی ٟٔٓ تقطیف ٔی قٛز. ٕٞب٘غٛض وٝ ٌفتٝ قس، 

فطضٟبی ٔكتطن قبُٔ یه زضن ٔكتطن اظ ایٗ ٔٛضٛؿ ٔی ثبقس وٝ ٔب وٝ ٞؿتیٓ) ضؾبِت( ٚ ایٗ وٝ چٝ 

 ؾبظٔبٖ ٔی ثبقس.وبضی لهس زاضیٓ ا٘زبْ زٞیٓ) زٚضٕ٘با ٚ اٞساف والٖ( ٚ ثبٚضٞب ٚفمبیس زض ثبضٜ اضظقٟبی 

ایٗ پیف فطضٟب زض ثغٗ ظ٘سٌی ؾبظٔب٘ی لطاض زاقتٝ ٚ تبحیط قٍطفی ضا افٕبَ ٔی وٙٙس. ٔی تٛاٖ ایٗ عٛض 

 ٌفت وٝ افضبی ؾبظٔبٖ زٚ ٘ٛؿ پیف فطضٟبی ٔكتطن فٕسٜ زاض٘س 

 افتمبزات (1

 اضظقٟب (2

 افتمبزات: 

طز. ایٗ پیف فطضٟب اظ تزطثیبت افتمبزات، پیف فطضٟبی ثٙیبزیٗ ضا زض ثبضٜ ز٘یبی پیطأٖٛ فطا ٔی ٌی

تىیٝ ٔی وٙٙس وٝ ٔٛضز  اقربنیٌبٞی افطاز ثط لضبٚت . فطزی حبنُ قسٜ ٚ اظ آٖ ٘یطٚ ٔی ٌیطز

طاثت زاض٘س. ایٗ لضبٚت ٞب ثٝ آٟ٘ب وٕه ٔی وٙس وٝ آٟ٘ب افتمبز زاقتٝ ٚ یب ثب آٟ٘ب لاحتطأكبٖ ثٛزٜ ٚ ثٝ 

 .افتمبز ثٝ چٝ چیعٞبیی زاقتٝ ٚ یب ٘ساقتٝ ثبقٙس

اضظقٟب پیف فطضٟبی ثٙیبزیٗ زض ٔٛضز ایٗ ٔمِٛٝ ٔی ثبقس وٝ وسأیه اظ آضٔبٟ٘ب اضظـ تالـ زاض٘س. ایٗ 

فطضیبت ٘یع ٌبٞی اظ تزطثٝ ٚ لطاثت ثب وؿب٘ی وٝ تبحیط فٕسٜ ای ثط پیكطفتٟبی فطزی آٟ٘ب اظ عفِٛیت 

ظ ٞطٌٛ٘ٝ ثسٞی ٕ٘ٛ٘ٝ زاقت، ٘كبت ٔی ٌیط٘س. ٘ؾطات زض ثبضٜ تالـ ثطای وؿت ٔٛفمیت ٚ یب پطٞیع ا

  ٞبیی اظ ایٍٙٛ٘ٝ اضظقٟبؾت.

اضظقٟبی ٔكتطن، زضن قیٜٛ ای ٔی ثبقس وٝ ٔب أٛض ضا ثٝ ؾطا٘زبْ ٔی ضؾب٘یٓ. اضظقٟبی ٔكتطن 

 ٕٔىٗ اؾت وٝ اضظقٟبی ثیبٖ قسٜ ؾبظٔبٖ ضا ٔٙقىؽ ثىٙس ٚ یب ایٗ وٝ ٘ىٙس. 

٘تیزٝ ٔكرهی ٔی ثبقٙس وٝ اظ  ٞٙزبضٞبی ضفتبضی وٝ زض ٔیبٖ افضبی یه ٌطٜٚ ٔكتطن ٔی ثبقٙس

 ٞٛقیبضی غیط ضؾٕی ٘كبت ٔی ٌیط٘س . فطًٞٙ ؾبظٔب٘ی زاضای ؾٝ ٔكرهٝ ٟٔٓ ٔی ثبقس
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 فطًٞٙ یبز ٌطفتٙی اؾت 

  ٌصاقتٙی اؾتفطًٞٙ ثٝ اقتطان 

 فطًٞٙ شٞٙی ٚ فیٙی اؾت 

 

 فطًٞٙ ؾبظٔب٘ی یبزٌطفتٙی اؾت:

ض ؾبظٔبٟ٘بی ٔطالجت ؾالٔت وبض ٔی وٙٙس ثتسضیذ ثٙب ٔی قٛز. آٟ٘بیی وٝ زفطًٞٙ ؾبظٔبٖ ثتسضیذ  ثب تزطثٝ 

ا٘تؾبضات آٖ ضا ٔی پصیط٘س. فطًٞٙ ثطضٚی ٕٞٝ رٙجٝ ٞبی ؾبظٔب٘ی تبحیط ٔی ٌصاضز آ٘چٝ وٝ وبضوٙبٖ فىط ٔی 

وٙٙس وٝ ٟٔٓ اؾت ٚ آ٘چٝ وٝ فىط ٔی وٙٙس ٟٔٓ ٘یؿت. ؾبظٔب٘ی ٔب٘ٙس ٔیٛوّیٙیه ضا زض ٘ؾط ثٍیطیس وٝ 

 اضظـ اِٚیٝ ٔی ثبقس: 3. ایٗ ؾبظٔبٖ زضای زاضای فطٞٙه لٛی ٔی ثبقس

 ذسٔت ضؾب٘ی ٟٕٔتط اظ ؾٛز اؾت 

 ٖتٛرٝ ثٝ ٔطالجت ٚ ضفبٜ ثیٕبضا 

 فاللٝ ٔٙسی ٞط فضٛ اتع وبزض ثطای پیكطفت افضبی زیٍط 

ٞط فطزی وٝ زض ٔبیٛوّیٙیه وبض ٔی وٙس ثٝ ظٚزی ثب ایٗ ؾٝ اضظـ ٔحٛضی ٔٛارٝ قسٜ ٚ ٔی آٔٛظز وٝ 

ٖ ظیبزی ثؿتٍی ثٝ چٍٍٛ٘ی آٔٛذتٗ ایٗ اضظقٟب، پصیطفتٗ آٟ٘بٚ ا٘قىبؼ آٟ٘ب زض ٔٛفمیت قرهی ثٝ ٔیعا

 ضفتبضٞبی آٟ٘ب زاضز.

 ٌصاقتٙی اؾت: قتطانفطًٞٙ ثٝ ا

زضن ٚ فٟٓ ٔكتطن ٟٔٓ ٔی ثبقس ثٝ ایٗ فّت وٝ ثٝ وبضوٙبٖ وٕه ٔی وٙس وٝ چٍٛ٘ٝ وبضٞب ضا ا٘زبْ زٞٙس  

ٛؿ ضا زیىتٝ ٔی وٙس وٝ ثیٕبضاظ ٕٞٝ ٟٕٔتط ٔی ثبقس زض آٖ اٌط وبضٔٙسی ثسا٘س وٝ فطًٞٙ ؾبظٔبٖ ایٗ ٔٛض

نٛضت تهٕیٕبت ٔی تٛ٘س ثط اؾبؼ ایٗ ؾیؿتٓ اضظقی زضن قسٜ ٔی تٛاٖ ٌطفتٝ قٛز. ایٗ زض نٛضتی اؾت 

 وٝ حتی ٕٔىٙؿت ذظ ٚ ٔكی، ضٚیٝ یب لٛا٘یٙی ٕٔىٙؿت ثطای ایٗ ٔٛضٛؿ زض زؾتطؼ ٘جبقس.

 فطًٞٙ شٞٙی ٚ فیٙی اؾت:

كتطن، ٔفبٞیٓ ٚ اضظقٟب شٞٙی ٞؿتٙس. رٙجٝ فیٙی فطًٞٙ ٔی تٛا٘س قٙیسٜ قٛز ٚ ٌٛاٞی پیف فطضٟبی ٔ

ؾبظٔبٟ٘بی ٔطالجت ؾالٔت اغّت زض ظٔیٙٝ رٙجٝ ٞبی فیٙی فطًٞٙ غٙی ٞؿتٙس.ٔكتُٕ ثط زازٜ قٛز. 

لٟطٔب٘بٖ ؾبظٔب٘ی، زاؾتبٟ٘بیی وٝ اظ یه ٘ؿُ وبضوٙبٖ ثطای یه ٘ؿُ زیٍط تقطیف ٔی قٛز، ركٟٙب ٚ 

 فبت ؾبظٔب٘یتكطی
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 تها، ضعفها، فرصتها و تهدیدهاىق

 

 تٟبی زاذّی ؾبظٔبٖ چیؿت؟ چٝ وبضی ضا ٔی تٛا٘یٓ ذٛة ا٘زبْ زٞیٓ؟ٟٛب: لٛتل

 ضقفٟب: ضقفٟبی زاذّی ؾبظٔبٖ چیؿت؟ وزب ٔی تٛا٘یٓ اضتمب یبثیٓ؟

چیؿت؟ چٝ تغییطاتی زض ٔحیظ اعطاف ٔب زض   فطنتٟب: فطنتٟبی ذبضری ٔب ثب تٛرٝ ثٝ ضؾبِتی وٝ زاضیٓ

 حبَ ٚلٛؿ اؾت وٝ ثٝ ٔب اربظٜ ٔی زٞس ضؾبِت ذٛزٔبٖ ضا ثٟتط ا٘زبْ زٞیٓ؟

٘یبظ اؾت تب   بِت ٔب قٛز؟ چٝ تغییطاتی زض ٔحیظتٟسیسٞب: چٝ تٟسیسٞبیی ٕٔىٙؿت ٔب٘ـ پیٍیطی ضؾ

 ؟آٔبزٌی پیسا ٕ٘بییٓ٘زبْ وبضٞبیٕبٖ اٚ ثطای  قٛیٓحفبؽت 

 

 در محیط رقابتیها و ضعفهای بالقىه ىتق

 

 :در سازماوها و یا شرکتها های بالقىهىتقبرخی 

  ٘ؿجت ثٝ ضلجب ٕٔتبظ ٞبی ٚ نالحیت ٞب قبیؿتٍیثطذی 

 ٔٙبؾت ٔٙبثـ ٔبِی 

 ٟٔبضتٟبی ضلبثتی ذٛة 

 تهٛیط ٔخجت 

  زض ثیٗ وبضوٙبٖ اؾتطاتػیٟب ی اظزضن ذٛثٚرٛز 

 یتىِٙٛٛغی اذتهبن 

 ٞعیٙٝ ٞبی پبییٗ تط(أتیبظات ٞعیٙٝ ای( 

 بظات ضلبثتیأتی 

 َٛتٛا٘بیی ٘ٛآٚضی زض ؾطٚیؽ ٚ یب ٔحه 

 ٔسیطیت حبثت 

 :در سازماوها و یا شرکتها ضعفهای بالقىهبرخی 

 فمساٖ رٟت ٌیطی اؾتطاتػیه قفبف 

 ٘بٔٙبؾت ثٛزٖ یب ثٝ ذغط افتبزٖ ٔٛلقیت ضلبثتی 
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 ،لسیٕی ٚ اظ وبض افتبزٜ أىب٘بت ٔٙؿٛخ 

  پبییٗؾٛز زٞی 

 فمساٖ فٕك ٚ اؾتقساز ٔسیطیتی 

 فمساٖ ٟٔبضتٟب یب قبیؿتٍیٟبی وّیسی 

 ٝفمت افتبزٖ اظ پػٚٞكٟب ٚ تٛؾق 

 ظیط ٔتٛؾظ ثٛزٖ اظ ٘ؾط ٟٔبضتٟبی ثبظاض 

 فسْ تٛا٘بیی زض حٕبیت ٞبی ٔبِی ٔٛضز ٘یبظ ثطای تغییطات زض اؾتطاتػی 

 ٔ تط ٘ؿجت ثٝ ضلجبی وّیسیِی ثبالبٞعیٙٝ ٞبی 

  پبییٗ ذسٔبت یب تِٛیسویمیت 
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 تحلیل محیط خارجی
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 : خارجیمحیطتحلیل 

 

 ٕت تجسیُ قٛز:ؿٔحیظ ذبضری یه قطوت یب ؾبظٔبٖ ٔی تٛا٘س ثٝ زٚ ل

  ٔحیظ فٕٛٔی 

 ٔحیظ ضلبثتی 

ثٝ شوط اؾت ایٗ ٔحیظ تحت تبحیط ثطذی حٛازث ٟٔٓ ٔی ثبقس. ایٗ حٛازث زض وبزض ظیط آٔسٜ الظْ 

 اؾت. 

 

 

 

 

 

 

 

 تاثیز گذار در محیط خارجی بزخی حًادث مُم

 حٛازث ؾیبؾی ثؿیبض ٟٔٓ ٘ؾیط رًٙ ٚ یب ا٘مالة 

 ؽٟٛض یه ٔحهَٛ ٚ یب تىِٙٛٛغی رسیس یب ذب٘ٛازٜ ای اظ ٔحهٛالت ٚ یب فطایٙسٞب 

  اظ تٛضْ ثٝ ؾٕت وبٞف ٚ تمّیُ لیٕتٟبؾطیـ تغییطثٟقٙٛاٖ ٔخبَ اؾبؾی زض ثبظاض ) تغییط 

 (ٚ یب ثبِقىؽ

 وٕجٛز ٘یطٚی وبض 

 تغییط لٛا٘یٗ حىٛٔتی 

  ٚ اظ یه وكٛض زیٍط ٌبٜ حتیٚضٚز ضلجبی رسیس 
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Strategic Position and Action Evaluation(SPACE) 

 اضظقیبثی ٔٛلقیت ٚ فُٕ اؾتطاتػیه

لقیت ٚ فُٕ اؾتطاتػیه، ثؿغی اظ تحّیُ پٛضتفِٛیٛی زٚ ثقسی ة ث غ ٔی ثبقس وٝ ثطای اضظقیبثی ٔٛ

تقییٗ ٚضقیت اؾتطاتػیه ٔٙبؾت ؾبظٔبٖ ٔٛضز اؾتفبزٜ لطاض ٔی ٌیطز. ثب اؾتفبزٜ اظ ایٗ اثعاض ٔسیطاٖ ٔی 

ٝ ٔٛضز ثطضؾی لطاض تٛا٘ٙس فٛأُ ٔتقسزی ضا ٚاضز تحّیُ ٕ٘ٛزٜ ٚیه آِتط٘بتیٛ ٚیػٜ اؾتطاتػیه ضا اظ چٙس ظاٚی

  زٞٙس.

 ثقس ٔٛضز ثطضؾی لطاض ٔی زٞس: 4ثٛزٖ آِتط٘بتیٛٞبی اؾتطاتػیه ضا اظ ٔٙبؾت  SPACEتحّیُ 

 لسضت عجمٝ ؾطٚیؽ 

 پبیساضی ٔحیغی 

 ٖٔعیت ضلبثتی ٘ؿجی ؾبظٔب 

 ٖلسضت ٔبِی ؾبظٔب ٚ 
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یىسیٍط رٕـ قسٜ ٚ ؾپؽ . افساز ثب ضا ٘ؿجت زاز 6ٔی تٛاٖ ٔمبزیط فسزی اظ نفط تب فٛأُ ٞط یه اظ ایٗ ثٝ 

ضا اظ ٔیبٍ٘یٗ ثٝ زؾت آٔسٜ ثطای ٔعیت  6فسز  ٓ قسٜ تب یه ٔتٛؾغی ثٝ زؾت آیس.یثط تقساز فٛأُ تمؿ

ضلبثتی ٚ پبیساضی ٔحیظ وٓ ٔی وٙیٓ تب افسازی وٝ ثطای آٟ٘ب ثٝ زؾت ٔی آیس ٔٙفی قٛز. ٔمبزیط ثٝ زؾت 

بی ٔتٙبؽط لطاض ٔی ٌیط٘س. اٌط ٘مبط ثٝ زؾت آٔسٜ آٔسٜ ثطای ٞطیه اظفٛأُ ثٝ عٛض ٔٙبؾجی ثطضٚی ٔحٛض ٞ

ٚنُ وٙیٓ یه چٙس ضّقی) چٟبض ضّقی ثٝ زؾت ٔی آیس(. ٕٞب٘غٛض وٝ زض قىُ  ٞٓ ثط ضٚی ٔحٛض ٞب ضا ثٝ

ضثـ تمؿٓ ٔی وٙٙس. ضثقی وٝ ثعضٌتطیٗ ٔؿبحت ضا زاضز ثٟتطیٗ  4چٟبض ضّقی ضا ثٝ  ،زیسٜ ٔی قٛز، ٔحٛضٞب

 ٔی زٞسضا ٘كبٖ  هٔٛلقیت اؾتطاتػی

 ٚضقیت تٟبرٕی:

ٔی  ٔحیظ ثیطٚ٘ی ٔٙبؾترصاة ثٛزٜ ٚ  اضائٝ قسٜ ؾطٚیؽ  ایٗ ٚضقیت ثٝ عٛض تیپیه ثطای ٔٛلقی وٝ

ثبقس، حبنُ ٔی ٌطزز. ؾبظٔبٖ اظ یه ٔعیت ضلبثتی ٔكرهی ثٟطٜ ٔٙس ثٛزٜ وٝ ٔی تٛا٘س ثب لسضت ٔبِی 

ضقیت ثبیس اظ فطنتٟب ثٟطٜ وبُٔ ضا ؾبظٔبٟ٘ب زض ایٗ ٚحفبؽت قٛز. فبُٔ حیبتی ٚضٚز ضلجبی رسیس ٔی ثبقس. 

٘س ٔتٕطوع ضثطزٜ ، ؾٟٓ ثبظاض ضا افعایف ثسٞٙس ٚ ٔٙبثـ ضا ثطضٚی ٔحهٛالتی وٝ ثیكتطیٗ ِجٝ ضلبثتی ضا زا

 ٕ٘بیٙس

 

 ٚضقیت ضلبثتی:

ؾبظٔبٖ اظ یه ٔعیت ضلبثتی زض یه  ٚ ٔی ثبقسرصاة  اضائٝ قسٜ ؾطٚیؽزض ایٗ ٚضقیت ثٝ عٛض تیپیه، 

طٜ ٔٙس ٔی ثبقس. فبُٔ حیبتی لسضت ٔبِی ٔی ثبقس. ؾبظٔبٟ٘ب زض ایٗ ٚضقیت ثبیس ٔحیظ ٘ؿجتب ٘بپبیساض ثٟ

ٔٙبثـ ٔبِی ضا ثطای افعایف ثبظاضیبثیٟبی قطوت زض ٘ؾط ٌطفتٝ، ٘یطٚٞبی فطٚـ ضا افعایف زازٜ، ذظ تِٛیس ضا 

ضلبثتی زض یه  ٌؿتطـ یب اضتمب زازٜ، ثطای ثٟطٜ ٚضی ؾطٔبیٝ ٌصاضی وطزٜ، ٞعیٙٝ ٞب ضا وبٞف زازٜ، اظ ٔعیت

 .ٕ٘بیٙسثبظاض زض حبَ ضوٛز پكتیجب٘ی 

 ٚضقیت ٔحبفؾٝ وبضا٘ٝ:

زض ایٙزب ؾبظٔبٖ ثط پبیساضی ٔبِی ٔتٕطوع ٔی  ایٗ ٚضقیت تیپیه یه ثبظاض حبثت ثب ضقس پبییٗ ٔی ثبقس.

ٞعیٙٝ ٞب ضا صیطی ٔحهَٛ ٔی ثبقس.. ؾبظٔبٖ زض ایٗ ٚضقیت ثبیس قٛز. فبُٔ حیبتی زض ایٗ ٚضقیت ضلبثت پ

اظ ٔحهٛالت ضلبثتی پكتیجب٘ی ٕ٘ٛزٜ، ٔحهٛالت رسیس  قٛز ٚوبٞف زازٜ، ثط ثٟجٛز رطیبٖ پَٛ ٘مس ٔتٕطوع 

 ضا تٛؾقٝ ثركیسٜ ٚ اظ ٚضٚز ثٝ ثبظاضٞبی رصاثتط ثٟطٜ ٔٙس قٛ٘س

 ٚضقیت زفبفی:
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یپیه یه عجمٝ ؾطٚیؽ غیط رصاة، وٝ زض آٖ ؾبظٔبٖ اظ ٔحهَٛ ضلبثتی ٚ لسضت ٔبِی ثی ایٗ ٚضقیت ت

ؾبظٔبٟ٘ب زض ایٗ ٚضقیت ثبیس ثطای فمت ٘كیٙی اظ  ُٔ حیبتی ضلبثت پصیطی ٔی ثبقس.فبثٟطٜ اؾت، ٔی ثبقس. 

ٚ  ضا وبٞف زازٜا لغـ وطزٜ، ثٝ عٛض تٟبرٕی ٞعیٙٝ ٞب ضثبظاض آٔبزٜ ثٛزٜ، ٔحهٛالت ثب ؾٛز آٚضی حبقیٝ ای 

 زٜ ٚ یب ثٝ حسالُ ثطؾب٘ٙسطؾطٔبیٝ ٌصاضیٟب ضا ٔتٛلف و
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 )تکمیلی(بزرسی عًامل داخلی

 
 

  ُٔزاذّی : فٛأّی ٞؿتٙس وٝ ٔطثٛط ثٝ زضٖٚ قطوت یب ؾبظٔبٖ ٞؿتٙس ٚ ثطذالف فٛأُ فٛا

. ایٗ فٛأُ ٔی تٛا٘ٙس ثٝ نٛضت فٛأُ لٛت ٚ یب ذبضری زض وٙتطَ ٔسیطیت ؾبظٔبٖ ٔی ثبقٙس

 فٛأُ ضقف ذٛز ضا ثٝ ٕ٘بیف ثٍصاض٘س.

  : قتٝ ذٛز ؾبظٔبٖ زاضای ٌص زض ٔمبیؿٝ ثب ضلجب، ٔتٛؾظ نٙقت ٚ یب فٛأّی ٞؿتٙس وٝفٛأُ لٛت

ثٝ حؿبة ٔی آیس. ٔخال ثیٕبضؾتب٘ی ثطای  أتیبظٔی ثبقٙس وٝ ثطای ؾبظٔبٖ ٔٛضز ٘ؾط ٚیػٌیٟبیی 

وّیٙیه عت پیكٍیطی ضاٜ ا٘ساظی وطزٜ  ،اضائٝ ذسٔبت پیكٍیطی ترههی ثٝ فْٕٛ ٚ ثیٕبضاٖ ذٛز

 .وٝ ؾبیط ضلجب تب ایٗ ظٔبٖ اظ چٙیٗ ٔعیتی ثطذٛضزاض ٕ٘ی ثبقٙس

 اٌط ثؿیبضی اظ ضلجبی زیٍط ٞٓ اظ پبضأتطٞبیی وٝ ثطای ؾبظٔبٖ ٔٛضز ٘ؾط أتیبظ  :ٛت ٔقِٕٛی٘مبط ل

ٔحؿٛة ٔی قٛز ثطذٛضزاض ثبقٙس، زض آٖ نٛضت ایٗ فٛأُ ٘مبط لٛت ٔقِٕٛی ؾبظٔبٖ ٔٛضز ثحج 

 ثٝ حؿبة ٔی آیٙس. اظ آ٘زب وٝ تقساز ظیبزی اظ ؾبظٔبٟ٘ب اظ ایٗ ٘مبط لٛت ثطذٛضزاض ٔی ثبقٙس ایٗ

ٚ زض ثٟتطیٗ حبِت  ؾبظٔبٖ ٔٛضز ٘ؾط ٔحؿٛة ٌطزز ایپبضأتطٞب ٕ٘ی تٛا٘س ثٝ فٙٛاٖ ٔعیت ضلبثتی ثط

. ثٝ فٙٛاٖ ٔخبَ اٌط زؾتٍبٜ  ؾی تی اؾىٗ ؾبظٔبٖ ضا زض ٔٛلقیت ثطاثطی ضلبثتی لطاض ذٛاٞس زاز

ؾتبٟ٘بی ٚ ثیٕبض ٘جبقس زض ؾغح ٔٙغمٝ ثطای اضائٝ ذسٔبت تهٛیط ثطزاضی ٔٙحهط ثٝ یه ثیٕبضؾتبٖ

زیٍط ٞٓ اظ ایٗ أىبٖ ثطذٛضزاض ثبقٙس زض آٖ نٛضت ثٝ فٙٛاٖ یه ٘مغٝ لٛت ٔقِٕٛی ثٝ حؿبة 

 ذٛاٞس آٔس

  :قساز زض تایٙىٝ یب  ٔٛضز ثحج ثبقس ٚٔٙحهط ثٝ ؾبظٔبٖ  ،٘مبط لٛتاٌط ٘مبط لٛت ٔٙحهط ثٝ فطز

اظ  .ی ؾبظٔبٖ ٔی ثبقس، ایٗ ٘مبط، ٘مبط لٛت ٔٙحهط ثٝ فطز یب یىتبسوٕی اظ ضلجب ٚرٛز زاقتٝ ثبق

آ٘زب وٝ ؾبظٔبٖ) یب نٙقت( ثب اتىبی ثٝ ایٗ أتیبظات ٔٙحهط ثٝ فطز حطف رسیسی زض ز٘یبی ضلبثت 

 زاضایثب زاقتٗ چٙیٗ لبثّیت ٞبیی ؾبظٔبٖ  زاضز، ثطای ؾبظٔبٖ ٔعیتی ضلبثتی ٔحؿٛة ٔی قٛز

 .ثبقسٔی  ثٟطٜ ٔٙساظ ٔعیت ضلبثتی ثٛزٜ ٚ قبیؿتٍی ٔتٕبیع 

 ٕٔىٙؿت ؾبظٔبٖ زاضای ٔعیت ضلبثتی ثبقس وٝ ؾبظٔبٟ٘بی زیٍط اظ آٖ ثطذٛضزاض  تی پبیساض :ٔعیت ضلبث

٘جبقٙس ِٚی ایٗ ٔعیتٟب ثٝ ضاحتی لبثُ تمّیس یب تِٛیس ثٛزٜ ٚ ؾبظٔبٟ٘ب یب نٙبیـ زیٍط ثتٛا٘ٙس آٖ ضا 

ٚلقی  س.ْٙآیتِٛیس وٙٙس زض آٖ نٛضت ایٗ ٔعیتٟب ٕ٘ی تٛا٘س ثٝ فٙٛاٖ ٔعیت ضلبثتی پبیساض ثٝ حؿبة 

ایٗ ٔعیتٟب پبیساض ٔحؿٛة ٔی قٛز وٝ ؾبظٔبٟ٘بی زیٍط ٘تٛا٘ٙس ثٝ ضاحتی آٖ ضا تمّیس ٚ آٖ ضا تِٛیس 

. ٔخال ثیٕبضؾتب٘ی .ٕ٘بیٙس ٚ ؾبظٔبٖ ایٗ تٛا٘بیی ضا زاقتٝ ثبقس وٝ ثتٛا٘س ثٝ ایٗ ٔعیت تساْٚ ثركس

 CPOEبی ثطای وبٞف ذغبٞبی پعقىی ٚ وٕه ثٝ تهٕیٓ ٌیطیٟبی ثبِیٙی ؾیؿتٕٟ

(computerized provider order entry)  ٚCDSS (clinical (decision support 
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system  ٜضا زض ؾیؿتٕٟبی فٗ آٚضی اعالفبت ذٛز ٚاضز وطزٜ ٚ وبضوٙبٖ زا٘ف الظْ ضا ثطای اؾتفبز

اظ چٙیٗ فٗ آٚضیٟبیی ضا وؿت وطزٜ ثبقٙس. اٌط ثیٕبضؾتبٟ٘بی زیٍط تبوٖٙٛ السأی زض ایٗ ظٔیٙٝ 

یه ٔعیت ضلبثتی پبیساض ٔحؿٛة ٔی قٛز) چٖٛ حسالُ ؾبِٟب ظٔبٖ ٔٛضز ٛضت ٘سازٜ ایٗ ٔی تٛا٘س ن

 ٘یبظ اؾت تب فطًٞٙ، زا٘ف ٚ فٗ آٚضی الظْ زض ثیٕبضؾتبٟ٘بی زیٍط ٟ٘بزیٙٝ قٛز(

 

  ٖزض حبِی وٝ لجال ٔی تٛا٘ؿت ا٘زبْ زٞس یب  اظ فٟسٜ آٖ ثط ٘یبیسفٛأُ ضقف : فٛأّی وٝ ؾبظٔب

  .تٛا٘بیی ا٘زبْ آٖ ضا زاض٘س رع فٛأُ ضقف ؾبظٔبٖ ثٝ حؿبة ٔی آیسی ضلجبی انّ

  : زض  ی انّیضلجبضا وٝ  ٔٙبؾجیوٝ ؾبظٔبٖ ٘تٛا٘س اؾتطاتػی ٞبی  ٔٛلقی اؾت فسْ ٔعیت ضلبثتی

 س.ٙاظ حس ٔقَٕٛ ٔی ثبق ضقیف تط یارطا وٙس ٚ زض ٘تیزٝ قبٞس فّٕىطز پیف ٌطفتٝ ا٘س ضا

 

 

  تجشیٍ ي تحلیل سًات

ات، فٛأُ ذبضری ٚ زاذّی ٔٛضز ثطضؾی لطاض ٔی ٌیط٘س، تب فطنتٟب، تٟسیسٞب، لٛت ٞب زض تزعیٝ ٚ تحّیُ ؾٛ

ٚ ضقف ٞبی ؾبظٔبٖ زض آیٙسٜ قٙبؾبیی قسٜ ٚ ثطای ضٚیبضٚیی ثٟتط ثب اٟ٘ب اؾتطاتػی ٞبی ٔٙبؾجی تسٚیٗ 

زاض ظیط قٛ٘س. ثطای ا٘زبْ ایٗ تزعیٝ ٚ تحّیُ اظ ٔبتطیؽ ؾٛات اؾتفبزٜ ٔی قٛز. ایٗ ٔبتطیؽ وٝ زض ٕ٘ٛ

٘كبٖ زازٜ قسٜ اؾت یىی اظ اثعاضٞبی ٟٕٔی اؾت وٝ ٔسیطاٖ ثساٖ ٚؾیّٝ اعالفبت ٔطثٛط ثٝ فٛأُ زاذّی ٚ 

ذبضری ضا ٔمبیؿٝ ٔی وٙٙس ٚ ٔی تٛا٘ٙس ثب اؾتفبزٜ اظ آٖ ٚ ثب تٛرٝ ثٝ ٔبتطیؽ اؾتطاتػی ٞبی انّی، ا٘ٛاؿ 

  ثطقٕطز.  wt,st,wo,soتٛاٖ زض زؾتٝ ٞبی  اؾتطاتػیٟبی ٕٔىٗ ضا اضایٝ وٙٙس. اؾتطاتػی ٞبی ٕٔىٗ ضا ٔی

 

 مزاحل سیز را طی کىید بزای ساخته یک ماتزیس سًات

 
 

 زض ذب٘ٝ ٔطثٛط ثٝ فطنتٟب ِیؿت وٙیس فطنت ٞب 

 زض ذب٘ٝ ٔطثٛط ثٝ تٟسیسٞب ِیؿت وٙیسضا  تٟسیسٞب 

 زض ذب٘ٝ ٔطثٛط ثٝ لٛتٟب ِیؿت وٙیس ضا لٛتٟب 

 زض ذب٘ٝ ٔطثٛط ثٝ ضقفٟب ِیؿت وٙیسزض  ضا ضقفٟب 

  اؾتطاتػی ٞبی  طزٜ ٚ ٔغبثمت زٞیسٔمبیؿٝ و یىسیٍط٘مبط لٛت زاذّی ٚ فطنتٟبی ذبضری ضا ثب ٚ

 وٙیسٙبؾت ضا ا٘تربة ٔ

   ٝوطزٜ ٚ ٔغبثمت زٞیس ٚ٘مبط ضقف زاذّی ضا ثب فطنتٟبی ٔٛرٛز زض ذبضد ؾبظٔبٖ ٔمبیؿ 

 وٙیسضا ا٘تربة  ٔٙبؾتاؾتطاتػی ٞبی 

 بضری ٔمبیؿٝ وطزٜ ٚ ٔغبثمت زٞیس ٚ اؾتطاتػی ٞبی ٔٙبؾت ضا ٘مبط لٛت زاذّی ضا ثب تٟسایسات ذ

 ا٘تربة وٙیس.



 معاونت درمان-با رویکرد مراقبت سالمت                   دانشگاه علوم پزشکی مازندران -مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک

33 
 

  ٘مبط ضقف زاذّی ضا ثب تٟسایسات ذبضری ٔمبیؿٝ وطزٜ ٚ ٔغبثمت زٞیس ٚ اؾتطاتػی ٞبی ٔٙبؾت ضا

 ا٘تربة وٙیس

 

 

 SWOTتحلیل  - 9.9جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

  S-وقاط قًت

  وقاط قًت را فُزست کىید

  Wوقاط ضعف

وقاط ضعف را 

  فُزست کىید

  O –فزصت َا 

  فزصت َا را فُزست کىید

  SOاستزاتژی َای 

با بُزٌ جسته اس قًتُا درصدد 

  بُزٌ بزداری اس فزصت َا بزآیید

استزاتژی َای 
WO  

با بُزٌ جسته اس 

فزصتُا وقاط 

ضعف را اس بیه 

  ببزید.

  -Tتُدیدات

  تُدیدات را فُزست کىید

  STاستزاتژی َای 

بزای احتزاس اس تُدیدات اس وقاط 

  تفادٌ کىیدقًت اس

استزاتژی َای 
WT  

وقاط ضعف را 

  کاَش دَید

ي اس تُدیدات 

  پزَیش کىید
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  SOاستزاتژی َای 

ؾبظٔبٟ٘ب ثب تىیٝ ثط ایٗ اؾتطاتػیٟب اظ ٘مبط لٛت زاذّی ذٛز زض رٟت ثٟطٜ ثطزاضی اظ فطنتٟبیی وٝ زض ذبضد 

ٙٙس. ٔغٕئٙب ؾبظٔبٟ٘ب فاللٝ ظیبزی زاض٘س وٝ زض ٔحیظ زاذُ اظ لٛت اظ ؾبظٔبٖ ٚرٛز زاضز ثٟطٜ ثطزاضی ٔی و

 ثطذٛضزاض ثٛزٜ ٚ زض ذبضد ٘یع فطنتٟبی فطاٚاٖ ٔٛرٛز ثبقس تب ثتٛا٘ٙس اظ ایٗ اؾتطاتػیٟب اؾتفبزٜ ٕ٘بیٙس

 

 

  WOاستزاتژی َای

پیف ضٚی ؾبظٔبٖ ٚ ثبیس ثب تٛرٝ ثٝ فطنتٟبی  ،ایٗ اؾتطاتػیٟب ٕٞب٘غٛض وٝ اظ حطٚف اَٚ آٟ٘ب ثط ٔی آیس

ٞسف اظ ایٗ اؾتطاتػی ٞب ایٗ اؾت وٝ ؾبظٔبٖ ثب ثٟطٜ س. ٘ا٘تربة قٛ ،زاضززض زضٖٚ ٚرٛز ضقفٟبیی وٝ 

ضقفٟبی زاذّی . تب ثط ضقفٟبی زاذّی غّجٝ یبثسثطزاضی اظ فطنت ٞبی ٔٛرٛز زض ٔحیظ ذبضد ثىٛقس 

 ضری ٚرٛز زاضز ثٟطٜ ثجطزؾبظٔبٖ ؾجت ٔی قٛز وٝ ؾبظٔبٖ ٘تٛا٘س اظ فطنتٟبیی وٝ زض ٔحیظ ذب

 

  WTاستزاتژی َای 

ؾبظٔبٟ٘بیی وٝ ایٗ ثستطیٗ ٚضقیت ثطای ؾبظٔبٖ ایٗ ٚضقیت ٔی ثبقس. زض زاذُ ضقف ٚ زض ثیطٖٚ تٟسیس. 

اؾتطاتػیٟب ضا ا٘ربة ٔی وٙٙس اظ زاذُ زاضای ضقف ثٛزٜ ٚ اظ ذبضد ٘یع تٛؾظ فٛأُ ذبضری تٟسیس ٔی قٛ٘س. 

بظٔب٘ی زض ایٗ ٔٛلقیت لطاض ثٍیطز ٔٙغك حىٓ ٔی وٙس وٝ حبِت تسافقی ثٝ ذٛز ٞط فطز ٚ یب ؾذٛاٜ ٘بذٛاٜ 

ثٍیطز. ؾبظٔبٖ ٔی وٛقس ٘مبط ضقف زاذّی ذٛز ضا وٓ وطزٜ ٚ اظ تٟسیسات ذبضری ثپطٞیعز. ؾبظٔبٟ٘ب زض ایٗ 

 ضا ا٘تربة وٙس اؾتطاتػیٟبی ظیطٚضقیت  ٕٔىٙؿت 

 وبٞف فقبِیت یب ٚاٌصاضی (1

 ازغبْ زض قطوتٟبی زیٍط (2

 فالٖ ٚض قىؿتٍیا (3

 ا٘حالَ (4

 

  STاستزاتژی َای 

ثب اتربش ایٗ اؾتطاتػیٟب ؾبظٔبٖ ؾقی ٔی وٙس ثب اتىبی ثٝ لٛت زضٚ٘ی ذٛز تٟسیسات ٔٛرٛز زض ٔحیظ ذبضد 

 ضا وبٞف زازٜ ٚ یب آٖ ضا ذٙخی وٙس
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  اٞساف
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٘ٛقتٗ اٞساف والٖ ٚ اٞساف اذتهبنی رٙجٝ ای اظ ثط٘بٔٝ ضیعی اؾتطاتػیه ٔی ثبقس وٝ اغّت افطاز زض آٖ 

س. ٘ٛقتٗ اٞساف والٖ ٚ اذٙهبنی ثٟتط اؾت ثٝ نٛضت پطٚغٜ ٌطٚٞی ٘جبقس. زض ؾبظٔبٟ٘بی ثعضي تزطثٝ زاض٘

ٔسیط ٞط ازاضٜ ٚ یب ٞط ثط٘بٔٝ ثبیؿتی ضٞجطی تٟیٝ زضفت اٞساف اذتهبنی ٚاحس ذٛز ضا ثط فٟسٜ ثٍیطز. ثطای 

ٚ اذتهبنی اِٚیٝ ضا ثط ٘فط اظ افطاز ثبیؿتی ٔؿئِٛیت تٟیٝ زضفت اٞساف والٖ  2یب  1یه ؾبظٔبٖ وٛچىتط، 

ثبض پیف اظ ٟ٘بیی قسٖ ٚ ثب اؾتفبزٜ اظ فیسثه ٚیطایف ٚ ثبظ  3یب  2فٟسٜ ثٍیطز. زضفت اِٚیٝ ٕٔىٙؿت 

٘ٛیؿی قٛز. وٕیتٝ ثط٘بٔٝ ضیعی اؾتطاتػیه ٘جبیس فطایٙس رٕـ آٚضی فیسثه ضا وٛتبٜ وٙس چٖٛ زض رطیبٖ 

ی تٛا٘س ثٝ ویفیت، لبثّیت ظیؿت ؾطتبؾط ثط٘بٔٝ ٔجبحخبت، ثؿیبضی اظ ٘مغٝ ٘ؾطات ٔغطح ذٛاٞس قس وٝ ٔ

 ضیعی اؾتطاتػیه وٕه ٔی ٕ٘بیس.

اٞساف والٖ  فجبضات پیبٔسی )فطربٟٔبیی( ٞؿتٙس وٝ ضإٞٙبی فّٕىطزٞبی ثط٘بٔٝ ای، ازاضی، ٔبِی ٚ 

حبوٕیتی ؾبظٔبٖ ٔی ثبقٙس. ثطای یه ؾبظٔبٖ ثٝ نٛضت وُ ٞسف والٖ ٟ٘بیی زض ثیب٘یٝ ضؾبِت تزّی 

یبفت. ثط٘بٔٝ ٞبی ؾبظٔبٖ، ثط٘بٔٝ ٚاحسٞب ٚ فّٕىطٞبی ٔسیطیتی ٘یبظ زاض٘س ثٝ ٚؾیّٝ اٞساف والٖ ذٛاٞس 

 ضإٞٙبیی قٛ٘س.

 

 اَداف کالن

  .ضطٚضتٟب ضا ثطای ضؾیسٖ ثٝ زٚض ٕ٘بی ؾبظٔبٖ قطح ٔی زٞس 

  ٝؾبَ آیٙسٜ ؾبظٔبٖ ٔی ذٛاٞس پیسا وٙس ضا قطح ٔی زٞس 5تب  3فطربٔی و 
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 وٙس ٕٔىٙؿت ثب ظٔبٖ تغییط 

 اَداف اختصاصی

 عباراتی َستىد کٍ اس اَداف کالن ساسمان وشات می گیزود. 

 اؾتب٘ساضزٞبی اٞساف اذتهبنی قبُٔ:

  Goal-Rootedضیكٝ زض آضٔبٟ٘ب زاقتٝ ثبقس 

اٞساف اذتهبنی ثبیس ضیكٝ زض آضٔبٟ٘ب زاقتٝ ثبقس. آضٔبٟ٘ب ٘یع ثط پبیٝ ضؾبِت ٚ زٚضٕ٘بی ؾبظٔبٖ قىُ ٔی 

وّی ٔی تٛاٖ ٌفت وٝ اٞساف پبؾد ثٝ ٔٛضٛفی ٚیػٜ ٔی ثبقس وٝ احطثركی آٖ ثطای ؾبظٔبٖ ٌیطز. ثٝ عٛض 

 ثب إٞیت ٔی ثبقس.

 Public-Focusedربٔقٝ) ثیٕبض( ٔحٛض ثبقس. 

ثبیؿتی ثٝ رٕقیت ٚیػٜ ای ثطاؾبؼ فالیك، ٘یبظٞب ٚ ذٛاؾتٟبی آٟ٘ب ٔقغٛف ثبقس. اٞساف ثطای یه رٕقیت  

 زیٍط ثبقس ِٚی ثبیس ٞط یه رساٌب٘ٝ ثیبٖ قٛ٘س ذبل ٕٔىٙؿت ٔكبثٝ ثب رٕقیت

ثبیس زض ضاؾتبی احطی وٝ ٔی تٛا٘ٙس  .Impact-Orientedثبیس ؾٕت ٚؾٛیف ثٝ عطف اتطات ٟ٘بیی ثبقس 

 ایزبز وٙٙس ثبقٙس

 .Linked to Researchٔطتجظ ثب پػٚٞف ثبقس  

 61اٌط پػٚٞف ٘كبٖ زاز وٝ اٞساف ذٛة اظ ٞٛا اؾترطاد ٕ٘ی قٛ٘س آٟ٘ب ٔجتٙی ثط پػٚٞف ٔی ثبقٙس.  

 زضنس ثبقس. 71زضنس اظ ٔكتطیبٖ قٕب اظ ذسٔبت قٕب ضاضی ٞؿتٙس ٞسفتبٖ ٔی تٛا٘س ضؾب٘سٖ آٖ ثٝ 

 .Explicitضٚقٗ ٚ قفبف ثبقس: 

اٞساف ثبیس قفبف ٚ ذٛة تقطیف قسٜ ثبقٙس ٌفتٝ ٔی قٛز وٝ ثٟتط اؾت اظ وّٕبت ٔجٟٕی ٘ؾیط آٔٛظـ،  

ٚ اذتهبنی اؾتفبزٜ ٕ٘بییس. ثٝ ربی  actionاؾتفبزٜ ٘كٛز ثٝ ربی آٖ اظ افقبَ اعالؿ ضؾب٘ی، تكٛیك، اضتمب 

ایٙىٝ ٌفتٝ قٛز  ٔی ذٛاٞیٓ ضضبیتٕٙسی ٔكتطیبٖ ذٛز ضا اظ ذسٔبتی وٝ اضائٝ ٔی قٛز افعایف زٞیٓ 

 زضنس ضضبیتٕٙسی ٔكتطیبٖ ذٛز ضا اظ ذسٔبتی وٝ اضائٝ ٔی قٛز افعایف زٞیٓ 25ثٍٛییٓ ٔی ذٛاٞیٓ 

زلیك ٚ لبثّیت وٕی قسٖ زاقتٝ ثبقس. اظ لیٛزی ٘ؾیط ٔٙبؾت یب ٔٙغمی  Measurableساظٜ ٌیطی: لبثُ ا٘

 پطٞیع وٙیس
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 ٔخبَ لجّی

 :  .Time-Definiteظٔبٖ ٔكرم: 

ٔبٜ زض فهُ ثٟبض. اظ فجبضاتی ٔجٟٓ ٔب٘ٙس آیٙسٜ  6قٟطیٛض، زض فطو  31چبضچٛة ظٔب٘ی ضٚقٗ زاقتٝ ثبقس تب 

 multi-stage approachٙیس. ثقضی اظ اٞساف ٕٔىٙؿت ضٚیىطزی چٙس ٔطحّٝ ای ٘عزیه، ٞطچٝ ظٚزتط پطٞیع و

زضنسی  75ٔبٜ ٚ یه افعایف  6زضنسی زض فطو  51زض چبضچٛة ظٔب٘ی زاقتٝ ثبقٙس ٔب٘ٙس یه افعایف 

 ؾبَ 1زض فطو 

  .Singularیىتب ٚ ٔٙفطز: 

 ٌفتٝ ٘كٛز افعایف آٌبٞی ٚ اٞساف یىتب ٞؿتٙس ٚ ثط یه پبؾد ٔغّٛة اظ یه رٕقیت تىیٝ زاض٘س. ٔخال

ٍ٘طـ ٔخجت. ٕٔىٙؿت زض یىی ٔٛفك ٚ زض زیٍطی ٘ب ٔٛفك ثبقیس ٚ ایٗ ٔٛضٛؿ اضظیبثی ثقسی اظ ٔیعاٖ 

 ٔٛفمیت ضا زچبض ٔكىُ ٔی وٙس

  .Challengingاٞساف ثبیس چبِكی ثبقس  

ی ٞسف ایزبز وٙیس وٝ ثسٖٚ آٟ٘ب ثبیس عٛضی ثبقٙس وٝ وبضوٙبٖ ضا ثٝ فُٕ ٚازاض٘س. ٘جبیس آ٘مسض حبقیٝ أٗ ثطا

 ٞطٌٛ٘ٝ وٛقكی ثتٛاٖ ثٝ آٖ زؾت یبفت

  .Attainable زؾت یبفتٙی ثبقٙس

 111فالٜٚ ثط ایٗ وٝ اٞساف چبِكی ٔی ثبقٙس زض فیٗ حبَ ثبیس زؾت یبفتٙی ٘یع ثبقٙس ثٙسضت ٞسفی 

 زضنس زؾت یبفتٙی ٔی ثبقس

  .Acceptableپصیطفتٙی: 

ُ زضن ثٛزٜ ٚ حٕبیت آٟ٘ب ضا زض پی زاقتٝ ثبقس. اضظـ اٞساف ایٗ ٘یؿت ٞسف ثبیس ثطای ؾطتبؾط ؾبظٔبٖ لبث

وٝ ٘ٛقتٝ قٛز ثّىٝ ثبیس ثٝ وبضٌطفتٝ قٛز. ثط٘بٔٝ ضیعاٖ، تهٕیٓ ٌیطاٖ ثبیس ثط ؾط آٖ تٛافك زاقتٝ ٚ وبضوٙبٖ 

 اظ آٖ حٕبیت ٕ٘بیٙس.

 

 ٞسفٟبی وٛتبٜ ٔست ثطای ضؾیسٖ ثٝ آضٔبٟ٘بؾت 

 SMART 
  ؾبَ 2یب  1ثبظٜ ظٔب٘ی 
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 عملیات

 ٚؽبیف ٚیػٜ ضا ثطای ضؾیسٖ ثٝ اٞساف قطح ٔی زٞس

 ٔؿئِٛیت پصیطی 

 پبؾرٍٛیی 

 چٟبضچٛة ظٔب٘ی 
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 ضمیمٍ 

  اس محیط خارجی ساسمانتصًیزی 
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 ٔحیظ ذبضری ؾبظٔبٖ

 

 

 

 

 

 

  
سازمانهاتی 

 جامعه محلی

 دولتها

 عرضه کنندگان

 محیط بانان

 کارکنان

 مالکین

حمایت کنندگان 

از مشتریان  

 بالقوه

 مشتریان

 رسانه ها

 سازمان
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