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در تحقيقـات   SWOTگيـري از مـاتريسنقدي بـر شـيوه بهـره
 راهبردي توسعه در ايران

  
  1مسعود عالمي نيسي

  چكيده 
سـوات   هـاي مختلـف اسـتفاده از مـاتريس     ها و گـرايش  در تحقيقات استراتژيك ايران، در رشته

)SWOT( شـيوه  اين مقاله ضمن بررسي كمي و كيفي اين تحقيقـات، بـه   . بسيار رايج شده است
در اين تحقيقات، سوات روشـي  . كند رود نقد وارد مي كارگيري ماتريس و انتظاري كه از آن مي به

نحـوه حركـت از وضـعيت     ،راهبرد. شوند راهبردهاي مناسب استخراج مي ،است كه بر مبناي آن
آنها مورد تحليـل   يهر دو دباي در تدوين آن  بنابرايندهد؛  موجود به وضعيت مطلوب را نشان مي

تنهـا بـا تحليـل    . در حالي كه سوات، ابزاري براي تحليل وضع موجود است. گرفته و لحاظ شوند
تدوين راهبردهـاي  . دكرتوان راهبردهاي مناسب براي رسيدن به اهداف تدوين  وضع موجود نمي

اهـداف و   مناسب، قابل توصيه و كاربرد، تنها پس از تحليل وضع موجود و نيـز تحليـل دقيـق از   
  . پذير است محك زدن راهبردها با مختصات هر دو نقطه كنوني و آينده امكان

  .راهبردريزي راهبردي و  ماتريس سوات، تحقيقات راهبردي، توسعه، برنامه :واژگان كليدي
  

   39 -52صص  93بهار  شماره دهم  سال سوم  فصلنامه راهبرد اجتماعي فرهنگي 
 

   5/3/93: تاريخ پذيرش مقاله     13/12/92: تاريخ دريافت مقاله

                                                                                                                                                       
ــه  . 1 ــروه برنامـ ــتاديار گـ ــه    اسـ ــعه منطقـ ــاعي و توسـ ــزي اجتمـ ــگاه  ريـ ــايي  اي دانشـ ــه طباطبـ ) ره(عالمـ
)masood_alami@yahoo.com.(  
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  مقدمه
مدرسـه بازرگـاني    آموختـه  دانـش توسـط دو   1950براي اولـين بـار در سـال     SWOTتحليل 

 ,.Duarte et al(هاي جورج آلبـرت اسـميت و رولنـد كريستنسـن مطـرح شـد        هاروارد به نام

اين روش در ايـران   چند سالي است كه. و كاربرد آن در تحقيقات استراتژيك است) 2006
آن است كـه بـه كـارگيري ايـن ابـزار، نسـبت بـه سـاير          ،اما موضوع. بسيار رايج شده است

 SWOTاي كه تقريباً تحليل  به گونه ،ها و ابزارهاي تحقيقات راهبردي بسيار بيشتر بوده روش
  . شود همراه و در كنار تحقيق راهبردي عنوان مي

ي از تعـداد مطالـب و مقـاالت مـرتبط بـا      مـ لـي ك تر شدن ادعاي فوق، تحلي براي عيني
هاي فارسي جسـتجو در گوگـل    تعداد يافته زيرجدول . كنيم ه ميئهاي راهبردي ارا پژوهش

  . دهد در خصوص كلمات كليدي مرتبط با تحقيقات راهبردي را نشان مي

 جوي كلمات كليدي راهبرد و ماتريس سواتو نتايج جست .1جدول 

 ها يافتهتعدادهاكليدواژه
 402راهبرد
 407استراتژي

 326سوات+راهبرد
 314سوات+استراتژي
 SWOT221+راهبرد
 SWOT232+استراتژي

SWOT265 
 314هانقاط ضعف قوت تهديدها فرصت

 SWOT256هانقاط ضعف قوت تهديدها فرصت
 299سوات

 274ها سواتنقاط ضعف قوت تهديدها فرصت
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امـا  . شـود  مـورد يافـت مـي    402شـود،   جـو مـي  و راهبرد به تنهـايي جسـت  هنگامي كه كلمه 
اين موضوع بـه  . رسد مي 326گيرد، تعداد نتايج به  هنگامي كه در كنار كلمه سوات قرار مي

مـورد آن   326مطلب كه در آنهـا راهبـرد بـه كـار گرفتـه شـده،        402معناي آن است كه از 
. دو كلمـه اسـتراتژي و سـوات وجـود دارد     نسـبتي مشـابه بـين   . كلمه سوات هم وجود دارد

اي مشابه هستند، بـه   همچنين در مورد ساير كلمات كليدي اين حوزه اعداد فوق مؤيد نتيجه
و كارهـاي مربـوط بـه راهبـرد يـا تحقيقـات راهبـردي از         ها اين مضمون كه در غالب نوشته

گي و همبسـتگي  اين بـه معنـاي همراهـي، همبـود    . شود استفاده مي SWOTواژگان سوات يا 
  . بسيار باالي اين دو واژه است

، هـا  از آنجا كه هـدف تحقيقـات راهبـردي، پيشـنهاد راهبردهـاي كارآمـد بـه سـازمان        
آشنايي نگارنده با تحقيقات  ،ها و در كنار آن ها و مؤسسات است، اين داده شركت، ادارات

هـاي   كنند كـه محققـين حـوزه    استراتژيك در ايران، اين فرضيه را در ذهن محقق متبادر مي
به عبـارت ديگـر ايـن    . براي استخراج راهبرد استفاده كنند SWOTراهبردي عموماً از تحليل 

ردهــاي عنــوان راهب انــد، بــه اســتخراج كــرده SWOTمحققــان راهبردهــايي را كــه بــر مبنــاي 
. گيرنـد  دانند در نظر مي پيشنهادي كه به سازمان يا شركت مربوطه قابل توصيه و مناسب مي

آيند، راهبردهايي قابـل   از نظر آنها راهبردهايي كه بدين روش به دست مي به عبارت ديگر،
بـراي بررسـي ايـن فرضـيه و درك بيشـتر      . كاربرد و مناسب براي مخاطب مورد نظر هستند

خـواهيم   SWOTه بررسي موردي شيوه استفاده برخي تحقيقـات اسـتراتژيك از   معناي آن، ب
  . پرداخت

ريزي راهبردي و نحوه كـاربرد   در برنامه SWOTمباني نظري؛ جايگاه تحليل . 1
  آن

عنوان بخشي از فراينـد مـديريت راهبـردي و     ابزاري است كه در درون و به SWOTماتريس 
بنابراين اگـر بخـواهيم چگـونگي كـاربرد ايـن      . شود ر ميهاي آن معنادا در كنار ساير مؤلفه

ريـزي و مـديريت    هـاي برنامـه   در كنار ساير مؤلفـه  دباي طور صحيح فهم كنيم،  ماتريس رابه
 & Pahl(اسـت   زيـر هـاي   ريـزي اسـتراتژيك داراي گـام    فرايند برنامـه . شودراهبردي تبيين 

Richater, 2007: 3-4  :(  
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  ريزي راهبردي برنامهمراحل فرايند . 1شكل 

بـراي آنكـه   . ندهستهاي سازمان  راهبردها ريشه در اهداف دارند كه خود تابعي از مأموريت
د، نيازمنـد بررسـي و تحليـل    كنـ شركت راهبردهايي مناسب جهت رسيدن به اهداف تنظيم 

 1ه تحليـل وضـعيت موجـود   ئـ سوات، ابـزاري اسـت بـراي ارا   . وضعيت موجود خويش است
)Ibid: 4 ( ها در واقع از طريق تأثير بررسي وضعيت موجود  تأثير سوات بر تدوين استراتژيو

جملـه   از ،هـاي مختلـف   تـوانيم بـه شـكل    ما وضعيت موجـود را مـي   به عبارت ديگر،. است
در واقع تحليـل وضـعيت موجـود    . به تدوين راهبردها بپردازيم سپسسوات بررسي كنيم و 

  . ي از تحليل وضعيت موجود استئات نيز جزمرحله قبل از تدوين راهبردهاست و سو
ريزي راهبردي از دو  عنوان بخشي از تحليل وضعيت موجود در برنامه به سوات كاربرد

بخـش   ابـزاري ايـده  . 2و هـاي موجـود    ابزاري براي اصالح اسـتراتژي . 1: حال خارج نيست
هر يك از ايـن دو حالـت را بـه اختصـار شـرح      در ادامه   .هاي نوين جهت تدوين استراتژي

   :داده شده است

1-1 .SWOT  ابزار اصالح راهبردهاي موجود  

و  كـرده ترسـيم   زيـر ريچارد دفت در كتاب مديريت، فرايند مديريت راهبردي را در شكل 
 ,Daft(سازد  را در اين فرايند به روشني مشخص مي SWOTجايگاه و كاربرد تحليل ماتريس 

2009: 191 .(  
   

                                                                                                                                                       
  : همچنين رجوع شود به.  1

- Heinz Weihrich (1982). "The TOWS Matrix--A Tool for Situational Analysis", Long 
Range Planning, Vol. 15, No. 2: 52-64. 
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Daft, 2009: 191 

  جايگاه تحليل سوات از نظر ريچارد دفت  .2شكل 

گام اول فرايند مـديريت راهبـردي، ارزيـابي وضـعيت كنـوني در نسـبت بـا         :گويد دفت مي
شـناخت محـيط داخلـي و بيرونـي      ،گام بعـدي . مأموريت، اهداف و راهبردهاي فعلي است

چـه بسـا تحـت تـأثير ايـن شـناخت، در       . سازمان و شناسايي راهبردهاي نيازمند تغييـر اسـت  
 ). Daft, 2009: 191(د شومأموريت و اهداف نيز تغييراتي حاصل 

شـركت يـا   ، سـازمان  دهـد كـه   نشان مـي ) از راست به چپ(به طور خالصه اين شكل 
ــه ــاده  مجموع ــدف آن پي ــه ه ــام اول داراي    اي ك ــت، در گ ــردي اس ــديريت راهب ــازي م س

اين راهبردها به لحاظ سازگاري  SWOTسپس با استفاده از ماتريس . راهبردهاي معيني است
مورد ارزيـابي  ) ها و تهديدها فرصت(و محيط بيروني ) نقاط قوت و ضعف(با محيط دروني 

ماننـد و   و برخـي بـاقي مـي    بر اساس اين ارزيابي، بخشي از راهبردها حـذف . گيرند قرار مي
اي جديد از راهبردهـا   طور كلي مجموعه به .شايد نياز به تدوين راهبردهايي جديد پيدا شود

  ). Ibid(گيرد  كه سازگارتر با محيط بيروني و دروني هستند شكل مي
بـا   دبايـ   t2ند، در زمـان  ا به هر طريق و روشي به دست آمده t1راهبردهايي كه در زمان 

يكـي از ابزارهـاي ايـن    . شرايط دروني و بيروني محيط سازمان يا كشـور تطبيـق داده شـوند   
 t2هـاي زمـان    راهبردها از لحاظ اينكه تا چه انـدازه از فرصـت  . است SWOTتطبيق، ماتريس 

اسـتفاده   t2گيرند و از آنها براي افزايش نقـاط قـوت و كـاهش نقـاط ضـعف زمـان        بهره مي

ارزيابي وضعيت 
 :زيركنوني موارد 

  مأموريت  -
 اهداف -

 ها استراتژي -

بررسي محيط 
 :خارجي

  ملي - 
 جهاني-

شناخت عوامل 
 استراتژيك

 ها فرصت - 

 تهديدها-

پياده سازي استراتژي
 :از طريق تغيير

  فرهنگ -
  ساختار -
مـــديريت منـــابع -

  انساني
 :بررسي محيط داخلي  فناوري اطالعات -

هاي محوري شايستگي - 
  افزايي هم - 
  سازي ارزش - 

شناخت عوامل 
 :استراتژيك

 نقاط قوت - 

 نقاط ضعف - 

 تعريف

 مأموريت جديد -

  اهداف جديد -
  استراتژي جديد -

 :تدوين استراتژي

استراتژي شركتي - 
 استراتژي تجاري - 

ــتراتژي - هـــاي اسـ
  اي وظيفه

 استراتژي جديد - 

SWOT 
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اينكه تـا چـه انـدازه از نقـاط قـوت اسـتفاده كـرده و تهديـدها را پاسـخ           كنند و از لحاظ مي
راهبردهـاي داراي  . گيرنـد  كننـد مـورد ارزيـابي قـرار مـي      ها را شكار مـي  دهند و فرصت مي

  . شوند مانده و سايرين حذف يا اصالح مي سازگاري بيشتر باقي

  هاي راهبردهاي نوين بخش جهت تدوين گزينه ابزاري ايده. 2-1

بخـش   عنـوان چـارچوبي ايـده    توانـد بـه   پس از تحليل وضعيت موجود، مي SWOTاتريس م 
در اين ماتريس با كنـار هـم قـرار    . قرار گيرداستفاده  مورد جهت پيشنهاد راهبردهاي جديد

هاي بيروني در كنار نقـاط قـوت و ضـعف درونـي، موجـب بـرانگيختن ذهـن         دادن فرصت
ها  برداري بهينه از فرصت كارها و راهبردهايي جهت بهرهريزان و مديران در يافتن راه برنامه

هـاي درونـي بـا اسـتفاده از      و رفع ضـعف ) راهبردهاي تهاجمي: SO(با استفاده از نقاط قوت 
همچنين با كنار هم قـرار دادن تهديـدهاي   . شود مي) راهبردهاي رقابتي: WO(ها  اين فرصت

سمت يافتن راهكارهايي كه  ، فكر را بهبيروني در كنار نقاط قوت و ضعف، در اين ماتريس
و نيــز ) راهبردهــاي تنــوع: ST(موجــب رفــع تهديــدهاي بيرونــي بــا اســتفاده از نقــاط قــوت 

) راهبردهـاي دفـاعي  : WT(راهكارهايي كه از افزايش تهديـدها و ضـعف جلـوگيري كننـد     
   .) ;1384Weihrich, 1982؛ رحمان سرشت، 1383پيرس، (دهد  سوق مي

 انواع راهبردهاي ماتريس سوات .2جدول 

)O(هافرصت ) T(تهديدها  
رفع تهديدها با :استراتژي تنوع

 نقاط قوت
ها كمال استفاده از فرصت:استراتژي تهاجمي

 با نقاط قوت
 ) S(نقاط قوت 

)W(نقاط ضعف هارفع نقاط ضعف با فرصت:استراتژي رقابتي استراتژي دفاعي

با فراهم آوردن چارچوب فكـري و بـا تجزيـه وضـعيت موجـود بـه       بنابراين ماتريس سوات 
و متقاطع كردن و در كنار هم قـرار  ) ها و تهديدها فرصت ،ضعف ،نقاط قوت(عوامل مجزا 

تـر فـراهم    تـر و جـامع   هـاي راهبـردي متنـوع    براي يافتن گزينـه  را اي دادن اين عوامل، زمينه
  . كند مي

هـاي   به كار برديم، از آن جهت است كـه گزينـه  بخش را  اينكه در اينجا اصطالح ايده
بـه لحـاظ    دباي هاي راهبردي  اين گزينه. راهبردي به دست آمده از سوات، تنها گزينه هستند

تناسب با اهداف و كاركرد آنها در رساندن سازمان يا كشور به هـدف مـورد ارزيـابي قـرار     
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هـاي   شـده و گزينـه   گويـد، پـس از آنكـه وضـعيت موجـود اسـتخراج       وي ريچ مـي . گيرند
راهبردي گوناگون تدوين شدند، آنگاه به مرحلـه بررسـي ميـزان سـازگاري ايـن راهبردهـا       

يك ... ها، مالحظات و اين راهبردها نه تنها با وضع موجود، بلكه با اهداف، ارزش. رسيم مي
   .)Weihrich, 1982: 8(سازگاري داشته باشند  بايد سازمان نيز

گرديم؛ راهبرد آن اقدام يـا روشـي    به تعريف راهبرد بازمي ،براي روشن شدن مقصود
حـال  ). Pahl & Richter, 2007: 4(رسـاند   است كه ما را از وضع موجود به وضع مطلـوب مـي  

كامالً بديهي است كه در تدوين راهبرد مناسب نه تنها شناخت وضـع موجـود، بلكـه وضـع     
دها در نسبت با اين اهداف نيز مـورد  راهبر دباي مطلوب يا همان اهداف نيز ضرورت دارد و 

بنابراين آنچه تحليل سوات با شناخت وضع موجـود انجـام   . تدوين و ارزيابي نيز قرار گيرند
 دبايـ  ها، پـس از آن   كند كه اين گزينه هاي راهبردي پيشنهاد مي آن است كه گزينه ،دهد مي

پـس از آن بـا احتيـاط     .در نسبت با اهداف و وضع مطلوب نيـز مـورد ارزيـابي قـرار گيرنـد     
  . هستندتوان گفت كه راهبردهاي استخراج شده، راهبردهايي مناسب و قابل توصيه  مي

ماتريس سـوات در تـدوين راهبردهـا دو     :بندي اين قسمت بايد گفت بنابراين در جمع
تواند داشته باشد و نبايد باالتر از اين انتظـار داشـت؛ راهبردهـاي موجـود را مـورد       نقش مي

هاي راهبردي نوين و نه لزومـاً   بخش جهت تدوين گزينه ابي قرار دهد يا چارچوبي ايدهارزي
در هيچ يك از اين دو حالت ادعاي سـوات در  . كندمناسب جهت رسيدن به هدف، فراهم 

كند كـه مناسـب بـوده و     ه ميئريزي و مديريت راهبردي آن نيست كه راهبردي را ارا برنامه
  . و به كار برد توان آن را توصيه كرده مي

در قسمت قبل گفته شد، فرضيه تحقيق ما آن است كه در تحقيقـات راهبـردي    چنانكه
ه پيشـنهادات مناسـب راهبـردي قابـل     ئـ عنوان ابزاري جهت ارا در ايران از ماتريس سوات به

همان موضوعي كـه مـورد ادعـاي مـاتريس سـوات      به سخن ديگر،  ،شود توصيه استفاده مي
روش تحقيق خود، برخي مقاالت راهبردي از ايـن زاويـه مـورد بررسـي      پس از بيان. نيست

  . اند قرار گرفته

  روش تحقيق. 2
هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و سياسي، تحقيقات استراتژيك  هاي اخير در زمينه در سال

هــاي آنهــا در شــاخه علمــي مــديريت  امــا همــه ايــن تحقيقــات و روش. انجــام شــده اســت
از اين رو . كنند استراتژيك و تحقيقات ريشه دارند و به نوعي در اين زمينه از آن پيروي مي
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را در تحقيقـات رشـته    SWOTمبنـي بـر نحـوه اسـتفاده از تحليـل       اگر بتوان فرضـيه تحقيـق،  
د كـه بـه احتمـال بـااليي در     كـر تـوان ادعـا    مديريت استراتژيك به اثبات رساند، آنگاه مـي 

از ايـن رو ابتـدا تحقيقـات اسـتراتژيك     . هـا نيـز چنـين اسـت     تحقيقات راهبردي ساير رشـته 
  . گيرد نظران مديريت راهبردي مورد بررسي قرار مي صاحب

نظران مـديريت راهبـردي، سـايت انجمـن مـديريت       مبنا و معيار ما در شناخت صاحب
از ميان . ده استكرهاي سرشناس معرفي  عنوان چهره راهبردي ايران است كه هفت نفر را به

ترين و تأثيرگذارترين اسـتاد انتخـاب شـده و يكـي از      عنوان مطرح اين هفت نفر، نفر اول به
اما براي اينكه بتـوان ايـن موضـوع را در تحقيقـات     . د بررسي قرار گرفتمقاالت ايشان مور

يكي از تحقيقات صورت گرفتـه در ايـن حـوزه نيـز انتخـاب       ،راهبردي توسعه نيز نشان داد
  . مورد بررسي قرار گرفته است SWOTشده و به لحاظ نحوه كاربست 

  هاي پژوهش يافته. 3

  در تحقيقات راهبردي در ايران  SWOTشيوه استفاده از . 1-3

در اداره  SWOTهـاي مناسـب ماليـاتي بـر اسـاس مـدل        تدوين اسـتراتژي «مقاله اول با عنوان 
در فصـلنامه مـديريت    1388كه در تابستان  است) 1388اعرابي، (» ماليات بر كاال و خدمات

  . به چاپ رسيده است
ي مناسب براي اداره ماليـات بـر   ها از اهداف اين پژوهش، تعيين استراتژي يا استراتژي

در  زيـر براي رسيدن به اهداف پژوهش، مراحل ). 38: 1388اعرابي، ( استكاال و خدمات 
  ): 39 :همان(مقاله آورده شده است  39صفحه 

  فرايندي تدوين راهبرد .3جدول 

  ها توضيح گام مرحله  رديف
 ها و اجزاي آن ها، ويژگيشناسايي مأموريت  مرحله شروع  1

  هاي آن شناسايي اهداف و شاخصه
  بررسي عوامل خارجي  ورودي  2

  بررسي عوامل داخلي
  )SWOT(ها، نقاط قوت و ضعفتشكيل ماتريس تهديدات، فرصت مقايسه  3
ريزي استراتژيك كمي  ها، ماتريس برنامهبندي استراتژياولويت  گيري  تصميم  4

)OSPM(  



  47    در تحقيقات راهبردي توسعه در ايران SWOTگيري از ماتريس  نقدي بر شيوه بهره

930624 

هـا و اهـداف، بـا     آن اسـت كـه پـس از شـناخت مأموريـت      ،دارد آنچه اين مراحل بيان مـي 
شـوند كـه    استخراج مـي  SWOTشناخت عوامل خارجي و داخلي، راهبردها بر مبناي تحليل 

  . شوند بندي مي گيري اولويت پس از آن در مرحله تصميم
ها، تهديدها، نقاط قـوت و ضـعف از طريـق     در اين تحقيق مأموريت، اهداف، فرصت

در خصوص تـدوين راهبردهـا بـه منظـور     ) 41و  40 :همان(آوري شد  جمع توزيع پرسشنامه
هاي مناسب اداره ماليـات بـر كـاال و     پاسخ به دو پرسش آخر پژوهش يعني تعيين استراتژي

، از روش اسـت ريـزي اسـتراتژيك    ترين مرحلـه برنامـه   بندي آنها كه مهم خدمات و اولويت
برگان اداره ماليات بر كاال و خدمات با عنـوان  بدين منظور، گروهي از خ. استفاده شددلفي 

هاي مختلف و با استفاده از اطالعـات حاصـل از    گروه دلفي انتخاب شدند و پس از نشست
بـر  . را تعيين كردند) SWOT(ها و تهديدات  مرحله قبل، ماتريس نقاط قوت، ضعف، فرصت

  . هاي اين اداره تدوين شد اين اساس استراتژي
هـا و   آن است كه خبرگان بـر اسـاس نقـاط قـوت، ضـعف، فرصـت      مفهوم اين مطلب 

ايـن  . انـد  ه كـرده ئـ تهديدات به دست آمده از مرحله قبل، راهبردهاي پيشنهادي خـود را ارا 
  . انجام شده است SWOTست كه خلق و ايجاد راهبرد بر اساس ماتريس اموضوع بدين معن
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 اره ماليات بر كاال و خدماتماتريس سوات و راهبردهاي مبتني بر آن در اد .4جدول 

عنــوان  ، بــهQSPMبنــدي بــا اســتفاده از مــاتريس  ايــن راهبردهــا در نهايــت پــس از اولويــت
  . شوند راهبردهاي پيشنهادي و قابل توصيه و مفيد پيشنهاد مي

عنوان  اي در حوزه مديريت سازماني، به بررسي يكي از مقاالت به پس از بررسي مقاله
راهكارهاي توسعه گردشگري «عنوان اين مقاله . پردازيم اي مي نمونه در حوزه توسعه منطقه
در اين مقاله سعي شده . است» )دهستان لواسان كوچك( SWOTروستايي با استفاده از مدل 

هاي توسعه گردشگردي روستايي  ها و محدوديت ن سؤال كه پتانسيلضمن پاسخگويي به اي
منجر به توسعه روستايي   كدام است و چه راهبردها و راهكارهايي جهت توسعه گردشگري
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هـا و تهديـدها از    به بررسي و تحليل نقاط قوت، ضـعف، فرصـت   ،و توسعه ملي وجود دارد
وسعه گردشگري روستايي پرداختـه و  نفع در جهت ت ديدگاه مشاركت كنندگان و افراد ذي

هـا، راهبردهـا و راهكارهـاي مناسـب بـه روش       در نهايت با توجه به ايـن نظـرات و ديـدگاه   
SWOT ها و تقويت يا از بين بردن  گيري بهينه و هدفمند از نقاط قوت وفرصت منظور بهره به

ه ئـ ي ارانقاط ضعف و تهديدها در جهت دستيابي بـه توسـعه گردشـگري و توسـعه روسـتاي     
  . شود

ركن الدين افتخـاري و  (كند  را انتخاب مي زيرمحقق براي رسيدن به اين هدف روش 
  ): 8: 1385مهدوي، 

هـاي   روش(جهت دسـتيابي بـه اهـداف تحقيـق، در ايـن مقالـه ابتـدا از روش تركيبـي         
اسـتفاده شـده اسـت كـه در ايـن مرحلـه بـا توجـه بـه          ) پيمايش و روش توصيفي و تحليلـي 

و وضـعيت   گردشـگري هـا، امكانـات و خـدمات     ثانوي موجود به بررسـي جاذبـه  اطالعات 
گردشگري و آثار در توسعه جامعه مطالعه شـده پرداختـه شـده و سـپس در مراحـل بعـدي       

ه اسـتراتژي و راهبـرد توسـعه گردشـگردي     ئـ تحقيق، جهت تجزيه و تحليل اطالعـات و ارا 
هاي صورت  ابتدا با توجه به بررسي در. استفاده شده است SWOTروستايي از روش تحليلي 

هـا   گرفته روي محيط داخلي و محيط خارجي ناحيه، فهرستي از نقاط قوت، ضعف، فرصت
ا و هو تهديدها مورد شناسايي قرار گرفت و سپس به وسيله نظرخواهي از مـردم، گردشـگر  

هـا   ل و سپس محاسبه و تحليل آنها، اولويتئدهي به هر كدام از اين مسا والن امر و وزنئمس
ضعف و تهديدها و تقويت و  طنقا كاهشد و در نهايت جهت برطرف كردن يا شمشخص 

هاي موجود در ارتباط با گسترش گردشگري در نـواحي روسـتايي    بهبود نقاط قوت فرصت
  . ه شده استئهاي مناسبي ارا مطالعه شده، استراتژي

دارد كه براي استخراج و خلـق راهبردهـا، از روش    بنابراين نويسنده به وضوح بيان مي
SWOT ــي ــتفاده م ــ اس ــرد    . دكن ــوع راهب ــار ن ــب چه ــه در قال ــاي مقال ــا در انته ــن راهبرده اي
در تقـاطع نقـاط قـوت و    (تنـوع   ،)SOهـا ـ    در تقاطع نقاط قـوت و فرصـت  (تهاجمي /رقابتي

در تقاطع نقاط (تدافعي  و )WOع نقاط ضعف و فرصت هاـدر تقاط(بازنگري  ،)STتهديدهاـ
انـد   نشـان داده شـده   SWOTشوند كـه در قالـب مـاتريس     حاصل مي) WTضعف و تهديدهاـ

  . دهد دو دسته راهبرد اول را نشان مي زيرنويسنده در قالب جدول ). 22-27: همان(
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  راهبردهاي تهاجمي و تنوع .5جدول 

در هـر دو مقالـه   : مقايسه جايگاه كاربرد اين ماتريس و نحـوه اسـتفاده در ايـن تحقيقـات    
عنوان راهبرد نهايي پذيرفتـه شـده    راهبردهايي كه چارچوب سوات به اذهان متبادر نموده به

. توان از ماتريس سوات چنين انتظاري داشـت  در حالي كه همانطور كه گفته شد نمي ،است
د كه اهداف سازمان به شفافيت بيان شده كرراهبردهاي بيان شده اعتماد توان به  هنگامي مي

اعتبار يك راهبرد بـه  . و اين راهبردها در نسبت با اهداف مورد ارزيابي و اصالح قرار گيرد
آن است كه نشان داده شود و اثبات شود كه چگونه سازمان يـا كشـور را از نقطـه فعلـي بـه      

  . رسد به اثبات نمي SWOTتبار تنها از طريق ماتريس رساند و اين اع نقطه مطلوب مي
در مقاله دكتر اعرابي با وجود آنكه شـناخت اهـداف جـزء مراحـل تـدوين اسـتراتژي       

ها، نه در نتايج تحقيـق ذكـر شـده و نـه مبنـاي       آورده شده، اما اهداف مستخرج از پرسشنامه
به وضوح در بخش روش تحقيق  در مقاله دكتر افتخاري نيز. گيرند تدوين راهبردها قرار مي

بنـابراين در  . آيـد  سخني از استخراج وضعيت مطلوب به ميـان نمـي  ) مذكور در سطور قبل(
  . اهداف و وضعيت مطلوب نقشي در تدوين راهبردها ندارند ،هيچ يك از مقاالت
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اي به كار گرفته شـده كـه راهبردهـاي     بنابراين در هر دو مقاله ماتريس سوات به گونه
بنابراين بر مبناي منطق مـذكور در  . شوند بر آن، راهبردهايي مناسب در نظر گرفته ميمبتني 

فرضيه تحقيق مبني بر اينكـه تحقيقـات اسـتراتژيك در ايـران      :توان گفت روش تحقيق، مي
گيرند، اثبات شـده   ه راهبردهاي مناسب و كاربردپذير به كار ميئماتريس سوات را براي ارا

  . است

  گيري نتيجه بندي و جمع. 4
جايگـاه مـاتريس   . شـود  در تحقيقات راهبردي در ايران عمدتاً از ماتريس سوات استفاده مي

بخــش جهــت اســتخراج  دن چــارچوبي ايــدهآورفــراهم  ،ريــزي راهبــردي ســوات در برنامــه
امـا در تحقيقـات   . هاي راهبردي نوين و همچنين ارزيـابي راهبردهـاي موجـود اسـت     گزينه

دهنـده   سوات انتظاري بـاالتر وجـود دارد و آن را در جايگـاه پيشـنهاد     راهبردي، از ماتريس
راهبردهاي مبتني بر آن كامالً قابل توصيه و  به سخن ديگر،. دهند راهبردهاي نهايي قرار مي

يـك مقالـه از    ،عنوان شـاهد  به. ندهستمناسب جهت استفاده در يك سازمان، كشور يا شهر 
اي مـورد   استادان تأثيرگذار مديريت استراتژيك و نيـز يـك مقالـه از شـاخه توسـعه منطقـه      

  . تأييد شد مورد بررسي قرار گرفتند و اين موضوع در هر دو
دهـد، امـا    يك استراتژي راه رسيدن از وضعيت موجود به وضعيت مطلوب را نشان مي

دهـد و بـراي ارزيـابي يـك      حليـل قـرار مـي   ماتريس سوات تنها وضعيت موجود را مـورد ت 
بنـابراين در  . راهبرد نيازمند شناخت وضعيت مطلوب و محك زدن آن بر اين اساس هسـتيم 

ماتريس سوات در عين سودمند بودن، بايد آن را بـه جايگـاه و كـاربرد     :مجموع بايد گفت
ضعيت موجود را ماتريس سوات و. اش برگرداند و از آن انتظار بيش از اندازه نداشت اصلي

هـاي جديـد راهبـردي     تواند يك استراتژيست را به گزينه شكافد و به خوبي مي به خوبي مي
از سـوات، از نظـر    رهـاي ديگـري غيـ    با اسـتفاده از روش  دباي ها  اما اين گزينه. رهنمون كند

مـاتريس   ،بـه عبـارت ديگـر   . ميزان قدرت تحقق اهداف مورد ارزيـابي مجـدد قـرار گيرنـد    
هاي ديگري كه به اهداف و وضعيت مطلوب نظر دارند به كار  ا بايد در كنار روشسوات ر

  . برد تا بتوان مدعي اعتبار علمي راهبردها به لحاظ كاربردي پذيري و سودمندي شد
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