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 :معرفی 

گغتشدٍ اهْصػ دادٍ ؽذٍ ّ  ظاُشا تَ ىْس  SWOTتدضیَ تسلیل

خذی تش سّی صهیٌَ ُای ًظشی ّاسد  اًتقاد ؽِْدی اعت ، اها یک

هتکی تش ؽِْد رٌُی ّ غیش   SWOTؽذٍ اعت. هٌتقذاى هؼتقذًذ کَ

اعت. ایي   تیٌیکوی داسی ازتشاص ّ فاقذ قذست پیؼ عیغتواتیک ّ 

سّػ تَ ػٌْاى یک اتضاس هغتقل تَ خای یک هذل تشای تدضیَ تسلیل 

هْقؼیتی کَ تَ ػٌْاى تخؾی اص یک هدوْػَ اتضاس ُای خاهغ تشی 

تشای تْعؼَ اعتشاتژی اعتفادٍ هی ؽْد هْسد اًتقاد قشاس گشفتَ 

تکٌیک هْسد  91یک هقایغَ ّ اسصیاتی ( دس 9222فشیٌگش،اعت.)

ستثَ  تغیاس تاالیی SWOT  یکّ تسلیل اعتشاتژاعتفادٍ دس تدضیَ 

( خای تؼدة ًیغت، ؽْاُذی ّخْد 9229فلیؾش ّ تغْصاى،ًذاسد.)

داسد کَ هذیشاى اعتفادٍ کوی اص اى تَ ػٌْاى یک اتضاس دس 

هذیش  122فؼالیت کغة ّ کاس هی کٌٌذ. یک ًظش عٌدی اص تیؼ اص 

 تی اػتوادی قاتل تْخِی ًغثت تَ ایي سّػ سا ًؾاى هی

هقازثَ تا  919( تش ىثق یک هيالؼَ تش اعاط 9212فیٌگاى،دُذ.)

تش   SWOTفْسچْى، دس ّاقغ تدضیَ ّ تسلیلؽشکت  1222هذیشاى 

( تشخی اص هسققاى 1444هٌْى ُّوکاساى،ػولکشد اعیة هی سعاًذ )

افال دس اُذاف هفیذ   SWOTاس کشدًذ کَ خذهات تدضیَ ّ تسلیلاًک

( یکی 1431؛ آسهغتشاًگ  ، 1442سک،ُیل ّ ّعتثّْاقغ ؽذٍ تاؽٌذ )

دیگش اص هيالؼَ زامش دس ساتيَ تا سًّذ تغیاس ًاقـ کَ اى تَ 

 ( 1442ُیل ّ ّعتثْسک،یک فشاخْاى هسقْل ًیاص داسد )

فذایی تَ ًظش هی سعذ. ّ  SWOTزال پؾت ؽِْد اعاعی تدضیَ ّ تسلیل 

فشك تش ایي اعت کَ اعتشاتژی ُای هْفق تش پایَ یک هٌاعة عاصی خْب 

خاسخی اعت. قاتلیت ُای هتوایض ّ  اهکاًات هیاى هٌاتغ داخلی ّ 

دس هسیو ُای عیاعی ، ؽایغتگی ُای عاصهاى ُا تایذ " تش سّی قالب" 

ٌیي ؽایغتگی اقتقاد، اختواػی، فٌی ّ ًظاستی کَ ًیاص داسد ّ اص چ

ُا زوایت هی کٌذ. ؽْاُذ ّخْد داسد کَ یک هٌاعة عاصی قْی تیي 

داصیي ّ ّى اسد .)غ هثثت تش سّی ػولکشد تاثیش هی گزصهیٌَ ّ هٌات

 9222؛صاخیک،1442؛ّى کاستوي ّ پشعکات،9221؛لْکاط ُّوکاساى،1439دّى،

تَ ( ّاکٌؼ ُای تْعو کاسؽٌاعاى تشًاهَ سیضی اعتشاتژیک 9211؛کاسلیچ،

اص دّ ًْع ًتیدَ ؽذٍ اعت. تشخی  SWOTهسذّدیت ُای تدضیَ ّ تسلیل

تَ ًفغ سّػ ُای دیگش ًادیذٍ  تَ عادگیاى سا تَ ػٌْاى یک اتضاس هفیذ

. دس زالی کَ دیگشاى تالػ کشدٍ اًذ کَ اى سا عفت ّ عخت گشفتَ اًذ

اُذاف عاصهاًی هفیذ  تشای  ّ اػتثاس اى سا افضایؼ ّ تش عاصًذ.

 ذ.قشاس دٌُ

دس ایي هقالَ سّػ دّم پیؼ گشفتَ هی ؽْد ّ تَ دًثال تْعؼَ هذل 

تَ یک اتضاس پؾتیثاًی تقوین گیشی اعت. هؼیاس  SWOTاّلیَ 

تشًاهَ  اعتشاتژی هٌاعة زفظ خْاُذ ؽذ اها تَ ػٌْاى یک هذل خذیذ

ُایی کَ تایذ دّس اًذاختَ ؽْد، ىثقَ سیضی خاعاصی ؽذٍ اعت. چیض
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تٌذی عفت ّ عختی اص ػْاهل خاسخی ًغثت تَ فشفت ُا یا تِذیذات ّ اص 

ػْاهل داخلی ًغثت تَ ًقاه قْت یا ًقاه مؼف دس خِت تقوین گیشی دس 

هْسد یک هقیاط اعت. سّیکشد خذیذ ٌُْص تَ قناّت ًیاص داسد اها ایي 

گشٍّ ایداد ؽذٍ تاؽذ. تشای هثال تا ىثقَ تٌذی دیگش تایذ تَ هؼٌای 

  چٌیي قناّت ُایی گشادیاى، ػْك . دس هل تَ فْست مؼف یا قْتیک ػا

تی هقایغَ ای سا اخاصٍ هی دُذ. چیضی کَ ُوچٌیي تایذ تِثْد ّ اسصیا

دس تذّیي ad hoc ُای  یافتَ تاؽذ غیش عیغتواتیک اعت. ًغلی اص ػْاهل

هشتة الصم اعت ّ اى تایذ  ًذ اعتشاتژی دس ًظش گشفتَ ؽذٍ اعت. یک سّ

تيْس ایذٍ افلی ساًذٍ ؽْد. هٌاتغ هْخْد دس تاصاس ُای تْعو یک 

دس هسیو کغة ّ کاس تشای  ی ساکَؽذٍ اغلة ؽشایي عاصهاًذُی  هٌاعة

ایداد اعتشتژی ُای هْفق مثو کشدٍ اًذ سا اخاصٍ هی دُذ. ایي یک 

ًتیدَ تشًاهَ سیضی  .تیٌؼ افلی اص دیذگاٍ هثتٌی تش هٌاتغ ؽشکت اعت

ل تدضیَ ّ تسلیل تا یعاختَ یافتَ تش ، تغِ سّػ خذیذ تش یک سّیکشد

سقثا ّ ساٌُوای تقوین گیشًذگاى دس یک فشایٌذ تذّى هشص اص اعتٌثاه 

دادٍ ُا تَ یک لیغت اص اُذاف اعتشاتژیک اّلْیت داس کَ عاصگاس تا 

ذٍ ایي سّػ خذیذ دس یک اتضاس اخشا ؽ اعتهاهْسیت عاصهاى اعت هتکی 

 هیذٍ ؽذٍ اعت.ًا Meta-SWOTاعت کَ تَ ػٌْاى 

 Meta-SWOT :منطق نظری

سّیکشد ُای تشًاهَ سیضی اعتشاتژیک سا هی تْاى تَ هذل ُای خاسج اص 

داخل ّداخل اص خاسج ىثقَ تٌذی کشد ، تغتَ تَ ایٌکَ آیا هٌاتغ 

ّقاتلیت ُای یک عاصهاى یا هسیو خضء یا کالى اُشهی تشای ؽشّع هسغْب 

 1432. تشای دَُ ُا، هذل عاصهاى فٌؼتی کَ اقتقاد داًاى دس هی ؽْد

هیالدی تْعؼَ دادًذ ، تفکش دستاسٍ اعتشاتژی سا تست عليَ قشاس 

دادًذ.فشك ؽذٍ اعت کَ عاختاس اقتقادی )یا ػْاهلی کَ سقاتت دس 

تاصاس تؼشیف ؽذٍ اًذ ( سفتاس ؽشکت ُا کَ تَ ًْتَ خْد ػولکشد فٌؼت 

تؼییي کشدٍ اًذ.)یا هْفقیت ؽاى دس ایداد عْد  سا تؼییي هی کٌٌذ سا

ّسؽذ ( تذّیي اعتشاتژی هذل خاسج اص داخل تْد کَ اعاعا تَ ػٌْاى 

تْدٍ اعت. تا ایي  خاسخییک فشآیٌذ عاصگاس تا فشفت ُا دس هسیو 

ُوشاٍ تا تدشتَ زال،تسقیقات صیاد،اص خولَ تفکش خذیذ دس اقتقاد ،

،ایي عْال سا هيشذ  کشدٍ اًذ کَ ُای کغة ّکاس اص چٌذیي دَُ گزؽتَ

آیا ػْاهل داخلی ُویؾَ خْد سا تا ػْاهل خاسخی ّفق دٌُذ . آیا 

تقوین گیشًذ گاى تایذ ّاقؼا یک   هسیو  کغة ّکاس خاؿ  سا تَ 

ػٌْاى اعتشاتژی تذتیش تشای تقشف فشفت ُای دسک ؽذٍ تَ هٌظْس 

عْدُای  هْفقیت تگیشًذ ؟ تغیاسی اص هيالؼات  هشتْىَ  تَ تیاى 

آعیة دیذٍ اُذاف عِین دس تاصاس ّ تقای ؽشکت ُای دس هؼشك  خيش 

( 9222؛ آسهغتشاًگ ّ گشیي ،1441خالفَ  ؽذٍ اعت.)آسهغتشاًگ ّکْلْپی ،

، تاسیخ کغة ّکاس ًؾاى هی دُذ کَ تشخی اص هْفق تشیي  تشخالف اًتظاس

ل تٌِا کافی اعت تَ ؽشکت ُای خلیح ُاسعْى ،سدتْل یا گْگ -ؽشکت ُا

تٌِا تَ یک صهیٌَ خاؿ اقتثاط ًذادٍ اًذ تلکَ تا ایداد  –تْخَ کٌین 

تاصاسُا ّ هسیو ُای سقاتتی ؽاى ؽکل گشفتَ اًذ. تش اعاعئ ایي تیٌؼ 

(فشك هی کٌذ کَ عاصهاى ُای هْفق تْعو RBV،دیذگاٍ هثتٌی تش هٌاتغ )

قاتلیت ُا ّ ؽایغتگی ُای هتوایض خْد پیؼ سفتَ اًذ ّ ایٌکَ هٌاتغ 
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ؽشکت تشای تؼییي اقذام اعتشاتژی اص هسیو خاسخی هِن تش اعت .  یک

ایي سّیکشد اعتشاتژی دیذگاٍ داخل اص خاسج سا هی گیشد.پظ اص ُوَ 

ّمؼیت یک عاصهاى تَ تشًاهَ سیضاى تِتش ؽٌاختَ ؽذٍ ّ دادٍ ُای ،

یک دّس ًوای خاسج اص  RBVداخلی هؼوْال تَ آعاًی قاتل دعتشط اًذ:" 

هاى ُاعت کَ ؽٌاعایی ّیژگی ُای ؽشکت ُا تا ػولکشد داخل تشای عاص

( ایذٍ هسْسی 411، ففسَ .9229تشتش سا دًثال هی کٌذ" ) سّط ّدلٌثچ ،

اگش ؽوا هی -"عاخت تش سّی ًقاه قْت خْد" تَ خای " گشفتي یک عتاسٍ

تْاًیذ" اعت. عاصهاى ُا تشای گشفتي عتاسٍ ای کَ دس زال زامش دس 

اُؼ یافتَ هْسد کاس قشاس هی دادًذ. تدضیَ ّ آى صهاى کَ هوکي اعت ک

تٌِا تا ًقاه مؼف ّ قْت ّ فشفت ُا ّ تِذیذات کًٌْی   SWOTتسلیل 

هٌيثق اعت کَ تَ کاس دَُ ُای پیؼ هؾغْل  اعت اها دیگش ًیاص ُای 

 تغیاس پْیا ّ فشاس فنای کغة ّکاس سا تشآّسد  ًوی کٌذ.

    RBV  افضاسی هٌسقش تفشد اص  دس ُش ؽشکت تَ ػٌْاى یک تغتَ ًشم

داسایی ُای هٌاتغ تيْس هؼوْل دس عَ سدٍ دسک ّ ؽٌاعایی ؽذٍ اعت :

هلوْط ،داسایی ُای ًاهؾِْد ّ قاتلیت )گالثشط ّ گالْیي 

(داسایی ُای هلوْط ) تَ ػٌْاى هثال هالی ّخغوی ( ّ داسایی 9221،

  ُای ًا هؾِْد  کَ هٌاتغ یک ؽشکت ُغتٌذ )تَ ػٌْاى  هثال  هالکیت

هؼٌْی ،داسایی ُای عاصهاًی ،ؽِشت( ّ قاتلیت ُایی کَ یک  ؽشکت هی 

تْاًذ اًدام دُذ )تَ ػٌْاى هثال داًؼ  چگًْگی اًدام آى (. هٌاتغ 

ّ قاتلیت ُا تذیي تشتیة  عاختاس ُای هختلفی ُغتٌذ )آهیت ّ 

(. هٌاتغ قاتل هؼاهلَ ّغیش تشای ؽشکت ُغتٌذ دس زالی 1443اعچْهشکش، 

ُا ی خاؿ ؽشکت اًذ.) صیشا قاتلیت ُا دس افشاد قشاس کَ قاتلیت 

ّدس تؼاهل هٌاتغ دس داخل ؽشکت اعتفادٍ  هی ؽًْذ . تشای داسد (

اُذاف ها ،توایض عختی هیاى هٌاتغ ّ قاتلیت ُا الصم ًیغت .)کاًش 

( ها ًیاصی تَ توایض "اعتشاتژی" هٌاتغ ، اص  1441؛ تاسًی،1441،

ثش هٌاتغ دس ّاقغ تَ سازتی قاتل دیگشاى ًذاسین دس زالی کَ اک

هؼاهلَ ُغتٌذ . ایي قاتل دسک اعت کَ تشخی اص قاتلیت ُایی کَ 

هاُیت پیچیذٍ داسًذ تْعو تشکیة هٌاتغ ّ قاتلیت ُای کوتش پیچیذٍ 

ایي هٌاتغ ّ قاتلیت ُا ػْاهل افلی هضیت  RBVایداد هی ؽًْذ. دس

 .سقاتتی ُغتٌذ ّ تشًاهَ سیضی اعتشاتژیک تایذ تا آًِا ؽشّع ؽًْذ

یکی اص چالؼ ُای دّسٍ تاقی هی هاًذ :چگًَْ هی تْاًذ یک ؽشکت    

هٌاتغ ّ قاتلیت ُایی کَ قادس تَ ایداد یک هضیت سقاتتی پایذاس سا 

تشای زل ّ فقل  1*1یک هاتشیظ ( 1441.تاسًی )اعت سا ؽٌاعایی کٌذ؟

ایي عْال تٌظین کشدٍ اعت . تذیي هٌظْس یک هٌثغ یا قاتلیت تایذ 

آى تا اسصػ ، کویاب ّ غیش قاتل تيْس اعتشاتژی هفیذ تاؽذ ّ تایذ 

تؼْیل تاؽذ . تَ ىْس هؾاتَ ، پشاُالذ ّ ُاهل اعتذالل هی کٌذ کَ تَ 

پایَ  –ی فالزیت هٌظْس تؼییي ایٌکَ آیا یک قاتلیت یک ُغتَ افل

قاتلیتی کَ تایذ تَ ؽشکت  -ّاعاعی تشای یک هضیت سقاتتی یک ؽشکت 

ػيا ؽْد  سا تؾکیل هی دُذ "دعتشعی تلقٍْ تَ ىیف گغتشدٍ ای اص 

تاصاس" ّ تایذ تيْس قاتل تْخِی هٌافغ هسقْل ًِایی ّ یا خذهات دسک 

( . 43،ففسَ ،1442پشاُالذ ّ ُاهل ، ؽذٍ تْعو هؾتشیاى افضایؼ یاتذ)

ْستی کَ یک هٌثغ یا ایي دّ هؼیاس تا یکذیگش تؼشیف هی ؽْد دس ف
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قاتلیت "تا اسصػ" اعت .تغت ّ آصهْى ُای دیگش ایٌکَ یک هٌثغ ّ 

قاتلیت تایذ تيْس ًغثی تشای تقاما کویاب تاؽذ ، هؾکل تشای تقلیذ 

سقثا تاؽذ ّ )تَ ػٌْاى زالت خافی اص تی ًظیشی ( ّ غیش قاتل تؼْیل 

گش هٌاتغ یا قاتلیت ُا کَ سقثا هوکي اعت تْعؼَ دٌُذ تاؽذ تْعو دی

.ؽشکت ُا تایذ ُوچٌیي قادس تَ خزب ایي هضایا تَ هٌظْس هْفقیت 

 تاؽٌذ .

لقٍْ اص هٌاتغ ّ فشفت ُا تشای ایداد اچِاس هؼیاس تيْس ت  

  ، آًِا تا ػٌْاى ؽشایوRBVاعتشاتژی هْفق تؼشیف هی ؽًْذ. دس 

VRIO ( :1441)تاسًی، ؽٌاختَ ؽذٍ اًذ 

 V  هٌثغ یا قاتلیت قادس تَ تِشٍ تشداسی یک فشفت هسیيی )اسصػ( آیا

 ّ یا خٌثی کشدى تِذیذ هسیيی اعت؟  

 R  ًادس( آیا ایي هٌثغ یا قاتلیت دس زال زامش تْعو تٌِا تؼذاد(

 کوی اص ؽشکت ُای سقیة کٌتشل ؽذٍ اعت ؟

 I لیت تا تا صیاى )تی ًظیش( آیا ؽشکت ُا تذّى ایي هٌثغ یا قات

 ُضیٌَ ای دس تذعت آّسدى یا دس زال تْعؼَ دادى  هْاخَ اًذ ؟

 O  عاصهاًی( آیا عیاعت ُای ؽشکت ّ سّػ ُای عاصهاًذُی ؽذٍ اص(

تِشٍ تشداسی هٌاتغ یا قاتلیت ُای تا اسصػ ،کویاب ،پشُضیٌَ تشای 

 تقلیذ زوایت هی کٌذ ؟

قاتلیت ُای داخلی خْد سا دس ایي دیذگاٍ ،یک عاصهاى تایذ هٌاتغ ّ 

تشای ساٌُوای فشآیٌذ اعتشاتژی خْد تَ کاس گیشد دس زالتیکَ تَ 

زشکت هْفقیت آهیض یک هسیو خاسخی تيْس فضایٌذٍ هتالىن اهیذّاس اعت 

.اعکي اص هسیو خاسخی ُویؾَ دس هقاتل پظ صهیٌَ ای  اص ػْاهل داخلی 

هسیو  کغة  هْخْد فْست هی گیشد . تا ایي ّخْد ؽشایو هْخْد دس

ّکاسٌُْص تؼییي هی کٌذ کَ هٌاتغ ّ قاتلیت ُا هی تْاى تشای تقشف 

 فشفت ُا یا کاُؼ تِذیذات قْی تش تاؽٌذ:

ُیچ چیض خض هقاتل تَ هقاتل سقاتت قذست یا مؼف ًیغت )هْسادیاى ّ 

 ؛ًغخَ افلی( 991، ففسَ 9219ُوکاساى ،

یا اسصػ تَ ػثاست دیگش ، اعتشاتژی ُا ًوی تْاًٌذ هضیت ًغثی 

اعتشاتژیک اص یک هٌثغ یا فشفت کٌتشل ؽذٍ داخلی خاؿ خذا اص تشسعی 

آًِا دس هسیو خاسخی قناّت کٌٌذ .تشای ُش ػاهل داخلی پؾتیثاًی هی 

تْعو اخاصٍ تشای آًکَ کٌذ یا یک هسیو ازتوالی پؾتیثاًی ًوی کٌذ 

تقشف ؽْد .اها تشًاهَ سیضی تایذ تا ایٌکَ عاصهاى چَ چیض داسد ّ 

تْاًذ اًدام دُذ ؽشّع هیؾْد ، ًَ تا یک خغتدْی تقادفی تشای  هی

عپظ ایي هٌاتغ   VRIOفشفت ُا دس هسیو کغة ّکاس . هؼیاسُای 

ّقاتلیت ُا سا تا یک ًگاٍ تَ ػْاهل خاسخی دسعت گشفتَ ؽذٍ دس 

اعتشاتژی ُای پْیای فشهْل تٌذی ؽذٍ اّلْیت تٌذی هی کٌذ .) ّاسى ، 

ي هفِْم ،سّػ پیؾٌِادی تشای تشًاهَ ( دس ای 34، ففسَ 9223



 6 

www.hajarian.com 

داخل اعت . تشًاهَ سیضی هْفق  -خاسج–اعتشاتژیک ّاقؼا یک هذل داخل 

 ، پظ اص ُوَ ،خيی ًیغت تلکَ یک فآیٌذ تکشاس کٌٌذٍ اعت .

تا ایي زال ، ًَ ُوَ هٌاتغ ّقاتلیت ُا کَ هی تْاًذ اُشم هْفقیت  

تاؽذ الصم ًیغت دس زال زامش ّخْد داؽتَ تاؽذ ؛ تْعؼَ عاصهاًی تَ 

یک  RBVگغتشػ ػْاهل هْخْد یا ایداد اًْاع خذیذ اخاصٍ هی دُذ . 

هْخْد ّ هؼاّمَ ی هوکي تیي عشهایَ گزاسی دس ُغتَ ؽایغتگی ُای 

دس دس قاتلیت ُایی کَ هی تْاًذ ُغتَ ؽایغتگی ُا عشهایَ گزاسی 

. ایي هْمْع تَ ػٌْاى "هؼوای غیش آیٌذٍ تاؽذ سا پیؾٌِاد هی کٌذ 

( 9223تْاًایی" تْفیف ؽذٍ اعت )هیلش ، –سعیذى  –قاتل زل پایذاسی 

هْاخَ اعت تْعو ؽشکتی کَ  VRIOیک هٌثغ یا قاتلیت کَ تا هؼیاسُای 

دس زال زامش داسای هٌثغ اعت پایذاس خْاُذ تْد اها آى ًیض عخت 

خْاُذ تْد ، چشا کَ تشای سعیذى  دیگشاى غیش هوکي ًیغت .تٌاتشایي 

هتخققاى تا یک هؾکل تاقی هی هاًٌذ : اگش تی ًظیش تْدى کلیذی تشای 

ی تْاًٌذ ػول دعتیاتی تَ هضیت سقاتتی اعت ، چيْس ؽشکت ُایؾاى ه

کٌٌذ تا ایداد چٌیي هضیتی تا ًاتغ ّ قاتلیت ُایی کَ دس زال زامش 

ًذاسًذ؟ پاعخ ایي عْال هوکي اعت دس تْاًایی یک ؽشکت تا عاخت ًا 

هتقاسى ًادسعت تاؽذ. آًِا فشایٌذ ُا ، هِاست ُا، ّداسایی کَ تشای 

 ، عتا ؽشکت هٌسقش تفشد ، غیش قاتل تؼْیل ّ غیش قاتل تقلیذ ُغتٌذ

سقثا ًوی تْاًٌذ ایي ایي ػذم تقاسى دس ُضیٌَ ُایی کَ تَ آًِا 

هؼیاس کَ ًتیدَ  اخاصٍ کغة دس آهذ سا خْاُذ داد کپی کٌٌذ .یک

آساهؼ اعت "تااسصػ تْدى" اعت .ؽشکت ُا قادس تَ "دّتاسٍ کاسی" ایي 

ًاهتقاسًی ُا تا ایداد فشایٌذ ُا ّ ىشذ ُای عاصهاًی کَ هی تْاًذ 

دس اًِا سا دسک کٌذ ُغتٌذ ، ُّوچٌیي دس اًدام هياتقت اسصػ تکش 

آًِا تا فشفت ُای تاصاس قادس ُغتٌذ . ایي کؾف هِن اعت چشا کَ آى 

تَ تقوین  Meta-SWOTهی افضایذ.  RBVیک کیفیت ًْآّساًَ زیاتی تَ 

گیشًذگاى دس کؾف ایي ًاهتقاسًی ّ دس تؾخیـ ایٌکَ چگًَْ آًِا هوکي 

 آیٌذٍ تا اسصػ تاؽٌذ کوک هی کٌذ .اعت تشای عاصهاى دس 

تَ ًادس، تی ًظیشی ّ VRIO هٌاتغ ّ قاتلیت ُا عپظ تش ىثق چاسچْب 

تا صهاًیکَ  ًیغتعاصهاًی اسصیاتی ؽذٍ اًذ.هؼیاس "تااسصػ" دس سًّذ 

دلیل ایٌغت کَ  هٌثغ دس عْال تا هسیو خاسخی هياتقت دادٍ  ؽْد .

تؼشیف"اسصػ" یک هٌثغ تَ تِشٍ تشداسی فشفت ُا یا خٌثی کشدى 

تِذیذات دس هسیو خاسخی کوک هی کٌذ ّ اى تٌاتشایي ایذٍ اعتشاتژیک 

 (1441هٌاعة سا قاتل ػولیاتی هی کٌذ )تاسًی ،

ػْاهل هشتثو دس هسیو کغة ّکاس تيْس هغتقل اص تدضیَ ّتسلیل داخلی 

فشٌُگی ،  –ػْاهل عیاعی ، اقتقادی ، اختواػی عٌاعایی ؽذٍ اعت . 

تکٌْ لْژیکی ، صیغت هسیيی ّ زقْقی ًیاص اعت دس ًظش گشفتَ 

( ایي ػْاهل تش ىثق تاثیش 41، ففسَ 9222ؽْد.)کاسپٌتش ّ عاًذس ، 

هْسد اًتظاس قناّت هی ؽًْذ ، ازتواال ایٌکَ ایي سًّذ افضایؼ خْاُذ 

اى مشّست یافتَ اعت . ایي یافت ّ تشای عاصهاى دسیافت ًؾاًی ؽ

اسصیاتی دس زال زامش اخاصٍ هی دُذ دس هْسد هٌاعة تْدى اعتشاتژی 

قناّت کشد . تَ ػثاست دیگش دستاسٍ چيْس هٌاتغ ّ قاتلیت اص فشفت 

. ُیچ ُا پؾتیثاًی ّ تِذیذات دس هسیو خاسخی سا خْب کاُؼ هی دُذ 
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تشای ایي هٌظْس ىثق تٌذی تشای فشفت ُا ّتِذیذات اًدام ًؾذٍ اعت ، 

اعت  SWOTاختٌاب اص دّسی اعتذالل کَ ًوًَْ ای اص تدضیَ ّ تسلیل 

کَ اغلة تَ ػٌْاى فشفت ُای ایي ًیشُّای هسیيی کَ هياتقت تا قذست 

ی ًیاص تَ ٌذی ؽذٍ اعت . اص آًدا کَ اعتشاتژُای داخلی داسد ىثقَ ت

قاتلیت  ًؾاًی تشای ُن فشفت ُّن تِذیذ داسد. تٌِا تْاًایی هٌاتغ ّ

 ُای دادٍ ؽذٍ تا ُش دّ فشك هشتْىَ هقاتلَ هی کٌذ.

دس ًِایت ، ایذٍ هٌاعة اعتشاتژی ًیض قاتل ػولیاتی تْعو اسصیاتی 

دسخَ ای کَ هٌاتغ ّ قاتلیت ُا اص اُذاف عاصهاًی زوایت هی کٌذ اعت 

.ایي قناّت ُا تَ ىْس خْدکاس یک لیغت اص خفت ُای هیاى هٌاتغ یا 

هل هسیيی کَ ًضدیک ّ خیلی هِن ُغتٌذ تْلیذ هی کٌذ قاتلیت ُا ّ ػْا

. خذی تشیي هسذّدیت هذل کَ الثتَ تشکیة تیي یک ػاهل داخلی ّ یک 

ػاهل خاسخی کَ هوکي اعت تْعو زادثَ اها ًَ ایٌکَ ُیچ تاثیش ّاقؼی 

تش یکذیگش ًذاسًذ تْلیذ ؽذٍ تاؽذ اعت. قناّت تقوین گیشًذگاى دس 

پایاى فشآیٌذ عاختاس یافتَ هی ى تٌِا دس ایٌدا مشّسی اعت ، اها آ

آیذ . تشکیة ػاهل  هی تْاًذ اص لیغت ّ دیگش خفت ػاهلِای دّتاسٍ 

هشتة ؽذٍ تا تْخَ تَ اّلْیت دسک ؽذٍ کاُؼ یافتَ ؽذٍ تاؽذ .ًتیدَ 

یک لیغت اّلْیت تٌذی ؽذٍ اص اّلْیت اعتشاتضی ُایی کَ ّاتغتَ تَ 

، قذست RBVَ تَ هٌيق توام اسصیاتی ُای قثلی اعت خْاُذ تْد. تا تْخ

هٌاتغ ّقاتلیت ُا ، هٌاعة اعتشاتضی اًِا تا ػْاهل هسیيی ، تیؼ اص 

قذست ایي ػْاهل تَ تٌِایی اّلْیت تٌذی ؽذٍ اعت.ایي تَ ًظش یک 

 اعت.SWOT هضیت تغیاس هِن ًغثت تَ تدضیَ ّ تسلیل

 Meta-SWOT :سّػ ّ اتضاس

 کلیات

تشای تکٌیک تشًاهَ سیضی تَ گفتَ کاسؽٌاعاى ،اعتاًذاسد ُای کیفیت 

( خالفَ ؽْد. تکٌیک ُا تایذ FAROUTاعتشاتژیک هی تْاًذ دسهخفف )

آیٌذٍ ًگش ، دقیق ،هٌاتغ کاسآهذ ، ُذفوٌذ ، هفیذ ّ تَ هْقغ تاؽٌذ 

د اعتفادٍ ی ( ایي هؼیاسُا تَ اىالع سّػ هْس9229.)فیلؾش ّتي عْعاى ،

اعت کَ دس یک کاسًاهَ اکغل ؽاهل خذّل Meta-SWOT دس زال تْعؼَ 

ػٌْاى ّ ُفت تشگَ تِن پیْعتَ اخشا ؽذٍ اعت . ُذف آى ُذایت تقوین 

گیشًذگاى دس یک فشآیٌذ تذّى هشص اص هشزلَ اّلیَ ىْفاى هغضی تا 

ایداد یک لیغت ستثَ تٌذی ؽذٍ اص اّلْیت ُای اعتشاتژی اعت .ایي 

دُذ. تَ فْستی کَ تقوین ًاهسذّد اخاصٍ هی اتضاس تشای تدذیذ ًظش 

گیشًذگاى تشسعی هثال سا دس دّسٍ ای اص یک توشیي تشًاهَ سیضی 

تغییش دٌُذ . ایي سّػ هی تْاًذ تَ سازتی تش سّی ففسات گغتشدٍ 

 [9تکشاس ؽْد.]

توام عْاالت دستاسٍ عاصهاى تشایایٌکَ یک اعتشاتژی تَ خای سقثای 

تشسعی ػْاهل هی ؽْد .خْد ّ دیگش اعتشاتژی ُا تْعؼَ یاتذ پشعیذٍ 

داخلی ّ خاسخی تْعو سّػ ًوشٍ چٌذ ػاهلی یکشّػ اعتاًذاسد دس تذّیي 

اعتشاتژی اعت. تَ اعتثٌای عْال دس هْسد عيْذ اّلْیت اص اُذاف 

عاصهاًی ، ُوَ پشعؼ ُا دس یک هقیاط پٌح ًقيَ ای پشعیذٍ هی ؽْد کَ 
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خاصٍ هی تَ ًظش هی سعذ تشای یا اػتواد کافی )یا زتی زذاکثش( ا

( تَ هٌظْس آیتن ُایی کَ ًاهشتثو ُغتٌذ) تَ اعتثٌای 9223دُذ.)د ّص،

تْفیَ ساُثشدی اّلْیت داس ًِایی (. ایي سًّذ دس ًوْداس خشیاى 

( اسائَ ؽذٍ اعت . هْسد تدضیَ ّتسلیل غزاُای کْچک هخقْؿ ّ 1)ؽکل 

 خشدٍ فشّؽی ّعایل آؽپضخاًَ اعت .

 ىشذ کاس

کاستشگ هٌاتغ ّدادٍ ُای ىثقَ تٌذی ؽذٍ خوغ آّسی ؽذٍ سقاتتی هشتْه 

تَ پشّژٍ تشًاهَ سیضی ّ افق تشًاهَ سیضی ،ّ هشتْه تَ اُذاف کلی 

عاصهاى کَ هی تْاًذ تا دسخَ اّلْیت ؽاى ّصى دُی ؽذٍ تاؽذ اعت . 

فشك تش ایٌغت کَ اُذاف عاصهاى تیاى ؽذٍ یا دس صهیٌَ توشیي تشًاهَ 

شاتژیک تؼشیف ؽذٍ اعت . ػْاهل هْفقیت هِن ّ زغاط تایذ سیضی اعت

عپظ ؽٌاعایی ؽًْذ کَ تْفیف کٌٌذ هٌاتغ ّقاتلیت ُا ی هْسد ًیاص 

تشای هْفقیت دسفٌؼت هشتْىَ اعت ّ اُویت ًغثی آًِا تش سّی یک 

هقیاط دسفذ ّصى تؼییي ؽْد . تَ هٌظْس تْلیذ ًقؾَ ،لیغتی اص ػْاهل 

د تْعو اتتذا ؽٌاعایی دّ تؼذ هِوی کَ ؽْداخلی تایذ کاُؼ دادٍ 

ؽشکت ُا دس یک فٌؼت خاؿ سقاتت هی کٌٌذ ّعپظ تا تقوین گیشی کَ 

کذام هٌاتغ ّ قاتلیت ُای فشدی آًِا هشتثو ُغتٌذ.دّها،یک لیغت اص 

سقثا ایداد ؽذٍ ّ تشآّسد زدن فشػ عاصهاى دس هقایغَ تا سقثا )یا 

د دسک ؽذٍ اص عاصهاى دس تخؼ ُای هشتثو (سا تایذ ًؾاى دُذ .ػولکش

تشاتش ُش سقیة تش سّی ُوَ هٌاتغ ّ قاتلیت ُا تایذ تش سّی یک 

ًقيَ ای تخویي صدٍ ؽذٍ تاؽذ .هتفاّت اص تدضیَ ّ تسلیل  9هقیاط 

SWOT  ػْاهل داخلی فشفا اص ظشفیت قٍْ تخیلی تقوین گیشًذگاى ،

ًَ ایداد ًوی ؽْد . اها ؽشکت اسصیاتی ؽذٍ اعت تش ىثق ایٌکَ چگْ

تخْتی آًچَ دس هسیو سقاتتی تشای سعیذى تَ هْفقیت ًیاص اعت سا 

هياتقت دُذ.اسصیاتی تْعو قناّت ىلثاى تشای ؽشکت دس زالت اًفشادی 

اًدام ًوی ؽْد . تلکَ ُویؾَ تا تْخَ تَ سقثای خْد کَ ُویؾَ هٌاتغ 

 ّقاتلیت ُا سا تَ هسیو سقاتتی استثاه هی دٌُذ.

شگَ کاس ًقؾَ سقاتتی کَ هضیت سقاتتی سا تقویوات یک خذّل تش سّی ت

هساعثَ هی کٌذ ،ُن دس هقادیش هيلق ّ ًشهال ؽذٍ تَ هیاًگیي سقثا 

کَ تَ ػٌْاى هدوْع ًوشات تذعت آهذٍ اص دّ تؼذ سقاتتی تؼشیف هی 

ستثَ تٌذی ًشهال ّ هيلق تْعو هضیت سقاتتی هساعثَ ؽذٍ اعت ؽْد .

شای عاصهاى تا تْخَ تَ ّیک ًضدیکتشیي ّ ًضدیکتشیي سقیة تؼذی ت

زذاقل کشدى فافلَ دس فنای اقلیذعی سا ًؾاى هی دُذ .ًقؾَ اخاصٍ هی 

یذاى سقیة تَ ػٌْاى تؼشیف تْعو دادٍ ُای ّسّدی دُذ یک تدغن اص ه

قثلی داؽتَ تاؽین . ایي ًقؾَ هوکي اعت تست ػٌْاى ًقؾَ هْقؼیت 

 هٌؼکظ کٌٌذٍ تشداؽت تقوین گیشًذگاى قشاس گشفتَ تاؽذ .
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 ّسّدی ُای   

 تقویوات 

 "هٌاتغ ّ

 قاتلیت ُا"

 

 

 

 

 اص خشّخیپشدُای 

 "ًقؾَ سقاتتی"

 

 

 

 

 

 

   تصمیماتورودی 

"(V)RIO" 

 ّ"هسیو کغة ّکاس"

   

          

        

 "Fit" تصمیماتورودی 

 

 

 استراتژی" نقشه " پرده ای ازخروجی 

 

               

 تشاتژی"ّ ّسّدی تقویوات "ًقؾَ اعپشدٍ ای اص خشّخی 

پرًژه برنامو 

 ریسی

 دًره برنامو ریسی

 شناسایی سازمان      

 اىداف         

 عٌامل ميم مٌفقیت

 ابعاد رقابتی

 شناسایی رقابت    

 رقبا           

میسان  نسبی  

 کسب

 

 مقایسو کیفی

 تجسیو ً تحلیل داخلی   

 ًزن دىی عٌامل  

 کمیابی        

بی نظیر بٌدن      

 سازمانی      

 تجسیو ً تحلیل خارجی

 شناسایی عٌامل  

 ًزن دىی عٌامل  

 تاثیر ارزیابی   

 افسایش احتمال   

 درجو اضطراری 

 نقشو استراتژی              

 فيرست انطباقات تٌسط اًلٌیت ىا              

 تصمیم بر رًی امکان سنجی ً اًلٌیت دىی        

 بررسی مناسب بٌدن

 استراتژی

 عٌامل داخلی  / خارجی

 مناسب بٌدن با اىداف

 نقشو رقابتی                                       

 محاسبو مسیت رقابتی                                  

 رتبو بندی نسدیک ً نسدیکتر بعدی رقیب                     
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Meta-SWOT  دیاگشام سّػ1ؽکل . 

تَ خوغ آّسی دادٍ ُا دس هْسد اسصیاتی هٌاتغ ّ  (VRIO)کاستشگ  

)تْعو خشّج  عشّیظ هی دُذ. VRIOقاتلیت ُای عاصهاى تش ىثق چاسچْب 

"اسصػ" تَ یک گام آیٌذٍ (پاعخ ُا دستاسٍ دسخات تْافق تَ فْست 

 خوالت صیش اعتخشاج ؽذٍ اًذ:

 .کویاتی :1

 (R1). سقیثاى ها ایي کاس ساًوی تْاًٌذ اًدام دٌُذ 

 (R2)سقیثاى ها ایي کاس سا ًذاسًذ. 

 (R3)سقیثاى ها ایي کاس سا ًوی تْاًٌذ تذعت آّسًذ. 

 .تی ًظیشی :9

 (l1)سقیثاى ها ًوی تْاًٌذ آى سا کپی کٌٌذ. 

 (l2)سقیثاى ها ًوی تْاًٌذ آى سا تشازتی تْعؼَ دٌُذ. 

 . عاصهاًی :3

اص ایي ػاهل اص ىشیق اًتقال هدذد عاختاسهاى تِشٍ هٌذ هی  

 (O1)ؽْین.

 (O2).ها اص ایي ػاهل اص ىشیق فآیٌذ تْدخَ هاى تِشٍ هٌذ هی ؽْین 

 (O3)ها اص ایي ػاهل اص ىشیق خثشاى خغاست هاى تِشٍ هٌذ هی ؽْین. 

 

تشای تشخی هقافذ تشًاهَ سیضی ، عَ آیتن عاصهاًی هوکي اعت استثاه 

کوی سا ًؾاى دُذ ّیا پاعخگْ ًثاؽذ .اًتخاب گضیٌَ "تی ىشف" هاًغ 
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اص تاثیش اهتیاص هیاًگیي خوغ آّسی ؽذٍ هی ؽْد.آیتن ُا ّصى تشاتشی 

 هی کٌٌذ ّ اًذاصٍ گیشی عير فافلَ دس ًظش گشفتَ ؽذٍ اعت. سا زول

ّ  PESTELکاستشگ هسیو کغة ّکاس هْخة ؽٌاعایی ػْاهل هشتْه تَ 

تشآّسد اُویت ًغثی آًِا هی ؽْد. ُن هسیو اعتاتیک ّ ُن دیٌاهیک 

تْعو تقوین گیشی دس هْسد تاثیش ازتوالی ػْاهل خاسخی دس هْفقیت 

اسصیاتی قشاس گشفتَ اًذ )تَ ػٌْاى قاتل ػولیاتی تْعو اُذاف 

عاصهاًی( ّ ازتواال ایي ػْاهل اُویت ؽاى تیؼ اص دّسٍ ُای تشًاهَ 

دسخَ مشّست سعیذگی تَ ػْاهل هشتْىَ تَ  اُذ یافت.سیضی افضایؼ خْ

هٌظْس اختٌاب اص فشمیات قْی دستاسٍ ثثات دس قناّت هغتقال هْسد 

هيالؼَ قشاس گشفتَ اعت .عْال دستاسٍ مشّست یک هقیاط صهاى دس 

توشیي اًذاصٍ گیشی سا هؼشفی هی کٌن ّایداد اعتشاتژی اّلْیت تٌذی 

 ذ.ؽذٍ ی هشازل ػول سا آعاى هی کٌ

اص تقوین گیشًذگاى تشای تقوین ؽاى هی پشعذ ،تشای ُشیک  FITکاستشگ 

اص هٌاتغ ّ قاتلیت ،کَ چَ هیضاى تا ػْاهل هِن دس هسیو خاسخی 

استثاه داسد. اگش یک ػاهل داخلی ُیچ تاثیش سّؽٌی تش یک ػاهل 

اًذاصٍ گیشی ؽذٍ  FITخاسخی ًذاسد "تغیاس مؼیف" تایذ اًتخاب ؽْد. 

تْعو تؼذادی ػْاهل داخلی ّتَ چَ ؽذتی آًِا هدوْػا تا ػْاهل خاسخی 

هياتقت داسًذ .هیاًگیي ًوشٍ هدوْع"اسصػ" هٌاتغ ّقاتلیت ُا سا دس 

تااعتفادٍ اص یک هقیاط پیْعتَ اًتظاس هی  ًؾاى هیذُذ. VRIOهذل 

سا کاُؼ  سّد هؾکل ػذم قيؼیت دس ىثقَ تٌذی ػْاهل دس ًقاه قْت ّمؼف

دُذ. ًِایتا ، هٌاعة تْدى هٌاتغ ّ قاتلیت ُا تا اُذاف عاصهاًی 

تْعو دسخَ تياتق تقْس ؽذٍ اسصیاتی ؽذٍ اعت. ایي تیاى هی کٌذ 

تیٌؾی سا کَ یک هٌثغ قْیا تَ یک ػاهل هسیيی هياتقت دادٍ ؽْد تذّى 

 ایٌکَ زتی صیاد تَ عاصهاى هشتْه تاؽذ.

ایي تقویوات ، یک ًوْداس تَ ىْس خْدکاس ًؾاى دادٍ ؽذٍ اعت  طتشاعا

تش سّی کاس تشگ ًقؾَ اعتشاتژی کَ تشسعی ُای قثلی سا تَ تقْیش هی 

کؾذ ّ دًثالَ ایداد هشازل ػول سا تدغن هی کٌذ. هٌاتغ ّ قاتلیت ُا 

)زثاب ُای آتی( دس عوت ساعت ًوْداسقشاس گشفتَ اًذ اگش آًِا ًغثتا 

یشًذ ّ اص تٌاعة عاصهاًی تشخْسداسًذ . اگش آًِا دس ًادس ّتی ًظ

عوت اًتِای فْقاًی قشاسگیشًذ تا یک دسخَ تاالیی اص تٌاعة اعتشاتژی 

ّاًذاصٍ زثاب ُا تیاًگش هیضاى تٌاعة آًِا تا اُذاف  هؾخـ ؽذٍ اًذ؛

اعت . ػْاهل هشتْه تَ هسیو کغة ّکاس تش سّی ًوْداس کْچک سعن ؽذٍ 

افضایؼ اًتياس ،ّ ادًضٍ زثاب هیضاى دسخَ  اعت ، هْقؼیت ػوْدی

عوت ساعت ستثَ تٌذی  -مشّست سا تیاى هی کٌذ ، ًقاه دس ستغ فْقاًی

تاالیی تش سّی ُش دّ اتؼاد سا ًؾاى هی دُذ ّ ًقاه عوت ساعت یا لثَ 

تاالیی ًوْداس ستثَ ُا ی تاال تش سّی زذاقل یک تؼذ اص اًذاصٍ گیشی 

 (3اًذاصٍ زثاب ًغثی اعت .)ؽکلسا ًؾاى هی دُذ. عْم ایٌکَ 

تش سّی کاس تشگ تْعؼَ اعتشاتژی، خفت ػْاهل داخلی ّ خاسخی تَ ىْس 

خْدکاس تَ پایَ عَ هؼیاس ایداد ؽذٍ اًذ: تَ زذاقل سعاًذى فافلَ 

تیي دّ ًْع ػاهل ، قشاس گشفتي زذاکثش تَ عوت ساعت ّ لثَ فْقاًی ، 

ى تَ قناّت قشاس گشفتَ ّ اًذاصٍ ُای زثاب لیغت تْعو تقوین گیشًذگا
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اعت تَ ػٌْاى ایٌکَ ًضدیک ّمغ دسعت تش سّی یکذیگش داسًذ چٌاى کَ 

یک ػاهل داخلی یک ػاهل خاسخی سا زوایت هی کٌذ. خفت ُای ًا هشتْه 

سا هی تْاى کاُؼ داد ، ّ تشای تياتقت دسک ؽذٍ عَ دسخَ اّلْیت هی 

تیدَ توشیي تْاًذ تیاى کشد . لیغت دس اخش دّتاسٍ تا تْخَ تَ ً

دّتاسٍ تا تذّیي ّ تشًاهَ سیضی تذّیي ّ هشتة هی ؽْد. لیغت عپظ 

یک اعتشاتژی اّلْیت  –تٌظین ًتیدَ توشیي تشًاهَ سیضی هشتثؾذٍ اعت 

 تٌذی ؽذ.

 ّ ًتیدَ؟

هْخة هی ؽْد تشخی تِثْد یاتٌذ ّ  SWOTکاعتی ُای تدضیَ ّ تسلیل 

تشخی دیگش دّس اًذاختَ ؽًْذ تَ ػٌْاى یک سّػ تشای اعتشاتژی عاختي 

تاؽذ. هذیشاى توایل داسًذ کَ تٌِا عْدهٌذی ًغثتا کوی تشای توشیي 

تشًاهَ سیضی ّاقؼی ًغثت دٌُذ اها ٌُْص ایي سّػ تَ ػٌْاى یک اتضاس 

( دس ًتیدَ 9212فیٌٌگاى ) تا اسصػ تشای عاختاس فکشی تلقی هی ؽْد

Meta-SWOT  یک دّتاسٍ ًْیغی تشای تدضیَ ّ تسلیلSWOT  دس یک ؽکل

قاتل هالزنَ ی تغییش یافتَ تْعو زفظ سّیکشد افلی اػ دًثال هی کٌذ. 

سا تْعو ایٌذٍ گشا تْدى  SWOTخذیذ کاعتی ُای تغیاس صیادی اص سّػ 

فیذ ّ تَ هْقغ دقیق تْدى ، هٌاتغ هسْس تْدى ، ُذفوٌذ تْدى ، ه

تْدى ززف هی کٌذ. ػْاهل دیگش داسای ّصى تشاتشًذ ، تا صهاًیکَ 

ؽواسػ دس عير تشتیتی اهکاى پزیش اعت. ایي تَ توایض تیي ػْاهل تش 

ىثق اُویت ؽاى اخاصٍ هی دُذ. ایي اتضاس ٌُْص تش قناّت رٌُی هتکی 

قی اعت ّ تا اًذاصٍ ای کَ الصهَ دس تشًاهَ سیضی اعتشاتژیک اعت تا

 خْاُذ هاًذ.
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تا ایي زال ، اسصیاتی هقایغَ ای هی تْاًذ تَ اًذاصٍ گیشی ًضدیک 

تثذیل ؽْد ُش خا کَ دادٍ ُا دس دعتشط ُغتٌذ. ؽایذ هِن تش اص اى ، 

سا هی عاصد سّؽی کَ  Meta-SWOTؽشکت سّػ  RBVایذٍ ُای هؾتق ؽذٍ اص 

تیؼ تش اص هٌاتغ ّ قاتلیت ُای عاصهاًی کَ تَ عادگی تْعو فشفت ُای 

تاصاس تذّى اختٌاب اص پیذا کشدى اُویت یک تياتق خْب تیي ػْاهل 

داخلی ّ خاسخی ُذایت ؽذٍ اعت. عاختي اعتشاتژی تَ ػٌْاى یک فشایٌذ 

کٌتشل ؽذٍ  تياتق ؽٌلختَ ؽذٍ اعت کَ تْعو ایٌکَ چَ چیض یک عاصهاى

ّ خْب اعت. ُذایت ؽذٍ اعت تَ خای ایٌکَ اغلة صزوت ُای دعت 

هشازل  دس یک ىشذ ػولی ًیافتٌی دس هسیو کغة ّ کاس ُذایت کٌذ. 

اعتشاتژی تْعو دسخَ مشّت ؽاى ّ تَ ٌُگام عاصی ؽاى اّلْیت تٌذی 

ؽذٍ اعت تا ُذایت فشایٌذ تذّیي اعتشاتژی دس یک ًظام هٌذ ّ تکشاس 

کوک قاتل اػتواد تشی Meta-SWOT ِا،یخای پشػ ًتیدَ گیش ًذٍ تَؽْ

 تشای تقوین گیشی تیؾتش اص خایگضیٌی هيشذ ؽذٍ دس ادتیات اعت. 

 ًکات:

1.Meta  افضّدًی یًْاًی داسای عَ هؼٌای اعاعی اعت کَ تیاى هی  عش

هی دُذ " کٌذ چَ چیض سّػ خذیذ دس ًظش داسد اًدام دُذ. هتا هؼٌی 

ّ دس ًضدیک اى تَ تؼذ اص " دس هفِْم صهاًی یا هکاًی " تا ُن " 

-Metaتغییش داللت داسد.) تَ ػٌْاى " عْخت عاص " یا " یا اعتؼاسٍ" 

SWOT  افالذ خْاُذ کشد تدضیَ تغییش خْاُذ داد ّSWOT  سا ّ ایي

 .هفِْم سا خایگضیي خْاُذ کشد

 .ًْیغٌذٍ هشتْه دس خْاعت کشد سا هی تْاى اصکپی اص فایل اکغل  .یک9
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