


SWOT



ی ابزاری کارآمد برای شناسایی شرایط محیطSWOTتحلیل 
که  آن را  SWOTحروف. و توانایی های درونی سازمان است

هه  مهی نویدهندب ابیهدای      TOWSب  شکل های دیگر مثل 
به  معنهای   Weaknessب  معنهای وهوتب   Strengthکلمات 
ب  معنهای  Threatب  معنای فرصت و Opportunityضعفب 

ماهیت ووت و ضعف ب  درون سازمان مربوط مهی  . تهدید است
شود و فرصت و تهدید معموالً محیطی می باشند



فرصت

Opportunity

چشم انداز 

Vision

SWOT ماموریت

Mission

نقطه ضعف

  َ weakness

تهدید

Threat

نقطه قوت

Strength



یها  نقط  ووت یک سازمان یک کاربرد موفق از یک شایدهیگی 
ری بهره برداری از یک عامل کلیدی در جهت توسع  روابت پهیی 

.  شرکت می باشد
ظیهر  برای تهی  لیدت نقاط ووت می توان از چک لیدت هایی ن

:چک لیدت زیر اسیفاده کرد



مبدا اصلی درآمد و سود سازمان کجاست؟
سه  بازار در هر یک از محصوالت چ  ودر است؟
 آیا سازمان شما عالمت تجاری(Brand )معیبری دارد؟
آیا بازاریابی و تبلیغات موثر است؟
سازمان بر روی چ  موارد اصلی تمرکز دارد؟
آیا سازمان دارای ضعف نیروی اندانی ماهر است؟
آیا روحی  کارکنان باال است؟
ارد؟آیا پاداشی برای پیشبرد ب  سمت تعالی در سازمان وجود د
آیا کارکنان چند مهارتی دارید؟
آیا موجودی ب  صورت موثری مدیریت می شود؟
آیا سازمان ب  خوبی از فناوری اطالعات اسیفاده می کند؟
آیا سازمان ب  خوبی خود را با تغییرات وفق می دهد؟
آیا سازمان ودرت نوآوری دارد؟
ارد؟آیا سازمان در محیط روابت بین المللی ودرت ایدیادگی د



:ددنقاط ووت می تواند در والب یکی از دسی  های زیر دسی  بندی گر
ظرفیت و توانایی ها
مزایای روابیی
انحصاری بودن
منابع ب داراییب کارکنانب تجربیاتب دانشب داده ها
ذخایر مالی و درآمدهای احیمالی
منطق بازاریابیب توضیع و شناخی  شدن
جنب  های نوآوری
محل جغرافیایی
ویمت و کیفیت
 اعیبارت و صالحیت ها
فرآیندها و سیدی  ها
فناوری اطالعات و ارتباطات
فرهنگیب رفیاریب نگرشی
حمایت مدیران



بهرهمعدیاشایدیگییکازناموفقکاربردیکسازمانیکضعفنقط 
.دهدمیکاهشراشرکتپییریروابتک کلیدیعاملیکازبرداری
چکنظیرهاییلیدتچکازتوانمیضعفنقاطلیدتتهی برای
:کرداسیفادهزیرلیدت
دارند؟رادهیسودکمیرینسازمانخدمات/محصوالتازیککدام
ندارد؟راهایشهزین پوششتواناییسازمانازبخشکدام
است؟موثرتبلیغاتوبازاریابیآیا
دارد؟رااسیعدادهایاافرادجیبتواناییشرکتآیا
هدیند؟انگیزهدارایودیدهآموزشکارکنانآیا
جودوکارکنانعملکردسطحبردنباالبرایانگیزشیسیدی آیا

دارد؟
هدیند؟هاییهزین چ شرکتهایهزین بیشیرین
؟داردراروباویمتفشاربرابردرایدیادگیتواناییسازمانآیا



نقاط ضعف می تواند در والب یکی از دسی  های زیر دسی  بندی گردد

کمبود ظرفیت و توانایی ها
کمبود ودرت روابت
شهرتب حضور در میدان
مباحث مالی
آسیب پییری دانش
مقیاس و محدودیت زمانی
جریان نقدینگی و مصرف آن



نقاط ووت
عنوانردیف

نخبهنيروهايازمنديبهره1

هاطرحدربزرگوكوچكپيشتازمقياسازاستفادهتجربهوامكاناتوجود2

پتروشيميصنعتزمينهدرمناسبهايزيرساختوتجهيزاتوجود3

يافتهتوسعهفنيدانشسازيتجاريتجربه4

هاطرحپيشرفتوپروژهكنترلهاينظامازمنديبهره5

اطالعاتفناوريسيستمازمنديبهره6

توليديواحدهايزمينهدرتجربهوآشنايي7

صنعتنيازهايومشكالتازآگاهيوشناخت8

ISOكيفيتمديريتهايسيستمازمنديبهره9 9001

جدول ارزيابي نقاط قوت و ضعف داخلي



نقاط ضعف

عنوانردیف

شرکتمکانیوضعیت10

شرکتمخیلفهایبخشوگروههاارتباطیضعف11

اطالعاتیمنابعب پژوهندگانمدیقی دسییابیمشکالت12

اندانینیرویوانیظاراتوظایفببینهماهنگیعدم13

سازمانازکارآزمودهاندانینیرویشدنخارج14

دولتبودج ب وابدیگی15

پژوهشیهاینظامفقدان16

کارکنانرفاهیوانگیزشیموارد17



:(Opportunity)فرصت
ربمثبتبصورتتواندمیک استخارجیحالتیکفرصتیک

ایجاد کروابییمزیتوگیاشی تاثیرشرکتعملکردیپارامیرهای
جمل از.دهدبهبودرااستمناسبزماندرمثبتاوداماتکننده
فی بیاتوسع بازارهایب توانمیشرکتیکرویپیشهایفرصت
یاوداردبیشیرسودک بازارازجدیدیبخشسمتب حرکت

.کرداشارهروباتوسطشدهرهابازارهای
چکنظیرلیدیهاییچکازتوانمیفرصیهالیدتتهی برای

کرد؟اسیفادهزیرلیدت
چیدت؟شرکتروابییمزیت
ورینوآوبرایبیواندشرکتک داردوجودجدیدیتکنولوژیآیا

کند؟اسیفادهآنازهاهزین کاهشیا



آیا فرصت فراگیری ارزان وجود دارد؟
آیای شرکت می تواند از بازار بین المللی اسیفاده کند؟
آیا کیفیت عملیاتب محصوالت و مدیریت موجودی بدون میحمل

شدن هزین  زیاد امکان بهبود دارد؟
ر با آیا شرکت می تواند جریان نقدینگی را با بروراری ارتباط بهی

مشیریانب بهبود ببخشد؟
یری  آیا زمان مناسبی یرای تغییر و تحول وجود دارد؟ آیا فرصت فراگ

ارزان وجود دارد؟
آیای شرکت می تواند از بازار بین المللی اسیفاده کند؟
آیا کیفیت عملیاتب محصوالت و مدیریت موجودی بدون میحمل

شدن هزین  زیاد امکان بهبود دارد؟
ر با آیا شرکت می تواند جریان نقدینگی را با بروراری ارتباط بهی

مشیریانب بهبود ببخشد؟
آیا زمان مناسبی یرای تغییر و تحول وجود دارد؟



:فرصیها را می تواند در والب یکی از دسی  های زیر دسی  بندی گردد
 توس  بازار
آسیب پییری شیوه زندگی
 توسع  تکنولوژی روبا
روندهای صنعت یا شیوه زندگی
اعیبار جهانی
بازارهای جدید
صادرات و واردات
انحصاری شدن جدید
 وراردادهای بزرگ
توسع  کدب و کار و محصول
اطالعات و تحقیق
 شراکت ها و نمایندگی
تاثیرات فصلیب آب و هوا و غیره
وضیعت اویصادی



فرصت ها

عنوانردیف

تمایل ب  زمین  های تحقیقاتی جدید در کشور1

توج  ب  تحقیق و توسع  در سیاست های کالن نظام2

نیروهای کار نخب 3

در اخییار داشین منابع خوراك در کشور4

فقدان دانش فنی بومی5

وجود مراکز تحقیقاتی و توسع  مجیمع ها6

ارتباط با دانشگاه ها7



( :Threat)تهدید 

یپارامیرهابرمنفیصورتب تواندمیک استخارجیحالتیک
ندهکنایجادک روابییمزیتوگیاشی تاثیرشرکتعملکردی
جمل از.دهدکاهشرااستمناسبزماندرمثبتاودامات
خدمات/محصولمعرفیجدیدبروبایظهورب توانمیتهدیدات

اشارهغیرهوشدهارائ کاالهایرویبرمالیاتروبابتوسطجدید
.کرد
چکنظیرهاییلیدتچکازتوانمیتهدیدهالیدتتهی برای

:کرداسیفادهزیرلیدت
اگهانی  آیا سازمان ذخایر کافی برای ایدیادگی در برابر تغییرات ن

محیط را دارد؟
وضیعت ووانین و مقررات مربوط  ب  چ  صورت است؟



مت آیا محصوالت سازمان دارای نام تجاری معیبری برای مقاومت در برابر وی
روبا می باشد؟

آیا روبای بین المللی وجود دارند؟
آیا شرکت دارای گدیردگی کمی می باشد؟
آیا فعالیت های حدابداری غیر محافظ  کاران  می باشد؟
آیا وضعیت مالی شرکت در حاشی  عدم نقدینگی ورار دارد؟
آیا سازمان با تغییرات تکنولوژی می تواند سازگار باشد؟
آیا حاشی  سود سازمان تحت فشار می باشد؟
آیا حج  معامالت و وراردادها کاهش یافی ؟
؟آیا شرکت توانایی ایدیادگی روبا در مقابل روبای اینیرنیی را دارد

  ددبندی گرتهدیدها را می توان در والب یکی از دسی  های زیر دسی:



اثرات سیاسی
اثرات وانونی
اثرات محیطی
توسع  فناوری اطالعات
اهداف و مقاصد روبا
تقاضای بازار
تکنولوژی
محصوالتب خدمات و ایده های جدید
شرکای تجاریوراردادهای حیاتی

مواجه با موانع و تهدیدهای برطرف نشده

اقتصاد داخل و خارج

تاثیرات فصلی، آب و هوا و مد

:دتهدیدها را می توان در والب یکی از دسی  های زیر دسی  بندی گرد



تهدیدات

عنوانردیف

تحری  ها1

خصوصی سازی شرکت2

تورم همراه با رکود کدب و کار3

دسیرسی ب  بازار مواد اولی 4

دسیرسی ب  منابع اطالعاتی5

ووانین کار6

عالو  مندی بخش های تولیدی ب  خرید تکنولوژی خارجی7

ب  روز نبودن سطح فناوری داخلی ندبت ب  میوسط جهانی8



رتصوراکاریتواندییداگر"
آنبودخواهیدوادرحیماًکنیدب

"دهیدانجامرا

(والت دیدنی)

(Vision)چش  انداز 



ایندر.استگردیدهارائ سازماناندازچش ازمخیلفیتعاریف
:نمایی میارائ راتعاریفآنترینکاربردیازعدددوودمت
زماندرداردوصدسازمانک استآیندهازتصویریاندازچش 

.یابددستآنب مشخصی
 استکنونیشرایطدرسازمانآتیآرزوهایاندازچش.
 سازمان.استخاصیمشخصاتدارایسازماناندازچش

چنینگرفیننظردرباراخوداندازچش استشایدی 
دهگردیارائ ذیلدرمشخصاتاین.نمایداسیخراجمشخصاتی

:است



فرصت های موجود برای شرکت را نشان دهد.
راه بهره جویی از فرصت ها را بنمایاند.
بلند پروازان  باشد.
منحصر ب  فرد باشد.
در کارکنان رضایت شغلی ایجاد نماید.
اسیانداردهای باالیی را بنا گیارد.
در کارکنان ایجاد تعهدب عالو  و غرور نماید.
مدیر حرکت شرکت را ب  وضوح بیان کند.
مشوق یادگیری باشد.
مخاطب را مشخص سازد  .



.بودخواهدسازمانوجودیفلدف همانسازمانماموریت
خواهدمیچگون سازمانک داردمیبیانسازمانماموریت
.نمایدخلقارزشخودمشیریانبرایونمودهروابت

( :Mission)ماموریت 



یر پاسخ  در تدوین بیانی  ماموریت بایدیی بیوان ب  پنج سوال اساسی ز
:ک  عبارتند از. داد
 کاال و خدماتی ک  سازمان ارائ  می دهد و در واوع چ  )چ  چیزی؟

.(نیازی از جامع  را با تامین این محصوالت برآورده می سازد
 (مشیریان چ  کدانی هدیند؟) چ  کدی؟
 (حیط  روابیی کجاست؟) کجا؟
 (هدف بهین  سازمان چیدت؟) چرا؟
 ر  ویژگی های منحصر ب  فرد و مزیت های روابیی سازمان د) چگون ؟

(رسیدن ب  این اهداف ها چیدت؟



ماموریت.بخشیدخواهدوحدتمدیرانیهم ب سازمانیماموریت
مخیلفسطوحمدیرانوکارکنانیهم ک شودمیباعثسازمانی
میباعثسازمانماموریت.گردندمشیركانیظاراتدارایسازمان

كمشیرارزشدارایزمانبگیشتباذینفعبهایگروهوافرادک شود
بموجسازمانیماموریت.گرددتقویتروزب روزارزشاینوگردیده
افرادآنبطریقازک گردیدخواهدهدفوارزشنوعیپیدایش
نهایتدر.داندتخواهدشرکتمعرفیراارزشآنسازمانبازخارج

رفینگعهدهبر:نظیرتعهداتیتقویتوتاییدموجبسازمانماموریت
واهدخشرکتسودآوریورشدبقابتضمیننیزوعملیاتیمدئولیت

.گردید



12/31/2014 A. R . KASRAEE

عاملمديرولشجك

:الكتريكجنرالسابق
ما مديريت منابع انساني و 

مالي مي كنيم ، يافتن 
انسانهاي هوشمند ، 

ترده پشتيباني و تأمين گس
آنان و فراهم ساختن 

فلسفه فرصت كار ، كل
.مديريت  ماست
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12/31/2014 A. R . KASRAEE

با تشكر از توجه

شما عزيزان
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