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مديريت اســتراتژيك عبارت اســت از فرآيندي كه از طريق آن ســازمان ها، 
محيط هــاي داخلي و خارجي خود را تحليل كرده و از آن شــناخت كســب 
مي كنند. عالوه بر آن مسير استراتژيك خود را پايه گذاري كرده، استراتژي هايي 
خلق مي كنند كه آنها را براي رسيدن به اهداف تعيين شده كمك کرده و آن 

استراتژي ها را به اجرا مي گذارند. 
مديريت فعاليت هاي متنوع و چند بُعدي دروني، تنها بخشي از مسئوليت هاي 
مدرن مديران است. محيط بالفصل بيروني موسسه هم عوامل چالش برانگيزي 
را فــرا مي آورد. به منظور برخورد اثربخش با همه ي اين عوامل كه بر توانايي 
شــركت در رشد ســودآور آن تاثير دارند، مديران به برنامه ريزي استراتژيك 

روي مي آورند. 

تاكنون از ابزارها و تكنيك هاي كمي بسياري در حوزه ی مديريت استراتژيك 
استفاده شــده اســت. در اين ميان يكي از ابزارهايي كه در مرحله ي تدوين 
اســتراتژي براي تحليل موارد اســتراتژيك دروني و بيرونــي به كار مي رود، 
تحليل SWOT 1 مي باشد که قادر است مهم ترين فاكتورهاي دروني و بيروني 
كه مي توانند آينده ي يك سازمان را تحت تاثير قرار دهند خالصه كند.]1[  

شــرکت هایی که عملکردی عالی دارند به صورت منظم برنامه ریزی می کنند 
تا همواره آماده ی رویارویی با نوســانات و تغییراتی باشند که در محیط های 

داخلی و خارجی شرکت رخ می دهد. 
شــرکت هایی که سیســتم های برنامه ریزی آنها به گونه ای است که با تئوری 
مدیریت استراتژیک شباهت زیادی دارد، معموال در دوره های بلندمدت از نظر 
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سازمان ها به منظور حفظ حیات خود و رشد و توسعه در جهت راهبردهای فرآیندی، منابع انسانی و اقتصادی 
می بایســت استراتژي ها و راهکارهایی را در پیش گیرند که عملکرد بهتري را براي آنها در آینده رقم بزند. این 
اســتراتژي ها با توجه به تغییرات روبه رشــدی که در محیط کاري سازمان ها رخ می دهد، بیش از پیش اهمیت 
خواهد داشــت که مبتنی بر توســعه ی مدل های استراتژیک مورد مطالعه قرار می گیرد. با توجه به خصوصیات 
منحصربه فرد هر ســازمان الزم اســت این موضوع در قالب مطالعه ی موردی بررســی شــود. در اینجا جهت 
پیاده ســازی مدل مناسب به تدوین اســتراتژی های فرآیندی، منابع انسانی و  اقتصادی در یکی از کارخانجات 

گاز و گاز مایع جنوب کشور پرداخته ایم.
بر اســاس نتایــج حاصل از این پژوهش، 16 نقطــه  قوت، 19 نقطه ضعف، 10 فرصــت محیطی و 12 تهدید 
محیطی شناسایی شدند. به این ترتیب که پس از برگزاری جلسات با مدیران کارخانه، تکمیل و تجزیه وتحلیل 
پرسشــنامه ها بر اســاس روش دلفی مشخص شد در شــرایط کنونی و جهت بهبود استراتژی های مورد اشاره 

15 نقطه قوت، 19 نقطه ضعف، 10 فرصت محیطی و 12 تهدید محیطی وجود دارد.
در این پژوهش به عوامل داخلی و خارجی شناســایی شــده بر اساس روش خبرگان، وزن و نمره داده شد که 

میانگین نمره ی نهایی عوامل داخلی 2/67 و میانگین نمره ی نهایی عوامل خارجی 2/29 حاصل شد. 
بر اســاس تحليل SPACE، کارخانه در موقعيت تهاجمي قرار گرفت و استراتژی های پیشنهادی شامل: ارتقای 
ســاختار سازمانی شــرکت، ایجاد یک تفکر سیســتمی پایدار در شــرکت، باال بردن میزان مشارکت پرسنل، 
اطالع رسانی در خصوص مواد و تجهيزات ضروري، ایجاد واحد تحقیق و توسعه به صورت کارآمد، ايجاد سيستم 
و روش هاي كارآمد و يكپارچه در كليه ی ســطوح شركت، تبليغات فراگير براي فعاليت هاي شركت و برگزاری 

دوره های آموزشی مرتبط با صنعت با توجه به وجود مراکز آموزش عالی در منطقه پیشنهاد شد.

تدوین استراتژی های بهبود روند فرآیندی، اقتصادی و منابع انسانی در یکی از کارخانجات گاز 
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مقدمه

چکیده

)Azizyazdanifar1399@gmail.com( نویسند   ه ی  عهد   ه  د   ار مکاتبات *

واژگان کلید   ی:
عوامــل  داخلــی،  عوامــل  اســتراتژی، 

خارجی، قوت، ضعف.

تاریخ ارسال نویسند   ه: 99/08/15  
تاریخ ارسال به د   اور: 99/09/01
تاریخ پذیرش د   اور: 1400/01/16

اطالعات مقاله



مقاالت پژوهشی

22

مالی و اداری عملکرد بسیار بهتری خواهند داشت.]2[ فرآيند مديريت استراتژيک 
تالشي است براي تهيه ی نسخه دوم از آنچه در مغز انسان بسيار باهوش و نخبه 
مي گذرد، يعني کســي که داراي درك مستقيم از امور است و دانش اطالعات را 
با تجزيه وتحليل هاي علمي در هم مي آميزد، تغييرات را شناســايي کرده و بقاي 

سازمان در عرصه ی رقابت ها وکشمکش ها را فراهم مي کند. 
گام اول در مراحــل برنامه ریــزی اســتراتژیک تعییــن رســالت، اهداف و 
ماموریت های سازمان است و پس از آن می توان از طریق تحلیل SWOT که 
یکی از ابزارهای تدوین اســتراتژی است، برای سازمان استراتژی طراحی کرد 
که متناســب با محیط آن باشد. با اســتفاده از این تحلیل این امکان حاصل 
می شــود که اوال به تجزیه وتحلیل محیط های داخلــی و خارجی پرداخته و 
ثانیا تصمیمات اســتراتژیکی اتخاذ کرد که قوت های سازمان را با فرصت های 

محیطی متوازن سازد.]3[  
اســتراتژی، یک برنامه نیســت بلکه یک طرز نگرش اســت که اساس آن بر 
تشــخیص فرصت های اصلی و محقق ســاختن منافع نهفته در آن قرار دارد. 
صنعت از طریق شناســایی نقاط قوت، ضعــف، فرصت ها و تهدیدها با تدوین 
استراتژی هایی از نقاط قوت خود اســتفاده کرده، نقاط ضعفش را از پیِش رو 
برداشــته، از فرصت ها بهره برداری می کند و همچنین به مواجهه با تهدیدها 

می پردازد.]4[  
سياســت گذاري بهينه در بخش نفت و گاز در جهت تامين منافع ملي كشور، 
يكي از اهداف كالن كليدي و مهم كشور در سال هاي اخير محسوب مي شود. 
ابالغ سياســت هاي كلي بخش نفــت و گاز يكي از داليل اهميت اين موضوع 
اســت. به طور قطع هر نوع سياســت گذاري در هنگام اجــرا به دليل برخي 
مشكالت و موانع اعم از اقتصادي، ساختاري يا فني مي تواند ما را در رسيدن 
به اهداف بهينه ی كالن كشــور دچار مشكل کند و در نتيجه نتايج حاصل از 

عملكرد با اهداف از پيش تعيين شده با اختالف همراه باشد. 
بنابراین نیاز اســت تا اولويت هاي استراتژيك در بخش نفت و گاز و در نهايت 
سياست هاي استراتژيك كشور به ترتيب اهميت از طريق شناسايي نقاط قوت 
و ضعف و همچنين تهديدها و فرصت ها شناسايي شود تا بتوان بر اين اساس، 
اولويت به كارگيري سياســت هاي كلي بخش نفت و گاز نظام را تعيين کرد. از 
اين جهت، به منظور تعيين اولويت هاي اســتراتژيك در حوزه ی نفت و گاز از 

ماتريس تحليل SWOT بهره گرفته مي شود. 
به همین منظور، پژوهش حاضر با هدف شناسایی نقاط قوت و ضعف، فرصت ها 
و تهدیدها و بررســی و اولویت بندی اســتراتژی های فرآیندی، منابع انسانی و 

اقتصادی در یکی از کارخانه های گاز و گاز مایع جنوب کشور انجام می شود. 
با روند کنوني در کشور که در راستاي اقتصاد باز و بازارهاي رقابتي سير مي کند، 
براي سازمان هاي فعال کشــور الزم است تا با شناسايي امکانات، فرصت ها و 
تهديدهای محيطي با داشــتن برنامه هاي هدف دار، باالترين بهره وري ممکن 

را از فرصت هاي موجود به دســت آورند. دستيابي به برنامه هاي بلندمدت با 
ديــدگاه راهبردي رونــق چرخه ی حيات واحدها را بيــش از پيش در آينده 
تضمين کرده، پشــتوانه ی اقتدار مديران ارشد کارآفرين در تصميم گيري هاي 

راهبردي براي هدايت صحيح واحدها است.]5[  
بــا توجه به نو و جدیــد بودن مفاهیــم مدیریت اســتراتژیک در ایران و با 
بررســی های انجام شــده از طریق مطالعات کتابخانه ای و اینترنت، تحقیقات 
بســیار اندکی در مورد تدوین اســتراتژی به روش چارچوب جامع استراتژی  
برای شرکت های نفت انجام شده است و لذا انجام تحقیقات الزم در این زمینه 
می تواند راهگشا و کمک حال بســیاری از شرکت های نفتی شود و همچنین 

نتایج مفیدی در اختیار محققان و سایر ارگان های ذیربط قرار دهد. 
برای اســتراتژی تعاریف متعددی شــده و هر یک از این تعــارف ابعادی از 
مفاهیم استراتژی را مورد توجه قرار داده است. بروس هندرسون2 صاحب نظر 
برجســته و موسس »گروه مشاورین بوستون«3 استراتژی را ایجاد یک مزیت 
منحصربه فرد برای تمایز سازمان از رقبا تعریف می کند و اساس کار را مدیریت 

این تمایز می داند.
SWOT یــک واژه ی اختصاری برای قوت ها، ضعف هــا، فرصت ها و تهدیدها 

است. ماتریس SWOT یک ابزار برنامه ریزی استراتژیک است که برای ارزیابی 
قوت ها، ضعف های یک ســازمان، فرصت ها و تهدیدهای محیطی رویاروی آن 

به کار برده می شود.]6[  
SWOT در ابتدا SOFT بوده است، بدین ترتیب که S حرف اول رضایت بخش4، 

O حرف اول فرصتF ،5 حرف اول خطا6 و T حرف اول تهدید7 می باشد.]7[  
منشــأ و مبدأ تحلیل SWOT به دهه ی 1960 بر می گردد و آن را به آلبرت 
هومپری8 نسبت می دهند که یک پروژه ی تحقیقاتی را در دانشگاه استنفورد 
در دهه های 1960 و 1970 با اســتفاده از داده های اطالعاتی 500 ســازمان 
فورچون هدایت می کرد. آنالیز SOFT در سمیناری در زوریخ در سال 1964 
معرفــی شــد و اور و اریچ9 حرف F را به W )حــرف اول Weakness( تغییر 
دادند و آن را SWOT نامیدند. متعاقبا ویحریچ10 در سال SWOT ،1982 را 
در فرمت ماتریس تغییر داد، به طوری که فاکتورهای داخلی شــامل ضعف ها 
و قوت های داخلی ســازمان با فاکتورهای خارجی شامل تهدیدها و فرصت ها 
جفت وجور شده و در نهایت استراتژی ها به طور سیستماتیک به دست آمدند 

که بایستی به وسیله ی سازمان تعهد شود.]8[ 
رویکردها و تکنیک های بســیاری را می توان برای تحلیل محیط های درونی 
و بیرونی ســازمان و برنامه ریزی  استراتژیک و در نتیجه تدوین استراتژی به 
کار برد. در میان آنها ماتریسSWOT را که متداول ترین و مشهورترین است، 

می توان نام برد.]9[   
مدل SWOT که به تحلیــل قوت ها و ضعف ها، فرصت ها و تهدیدهای محیطی 
ســازمان می پردازد، یک ابزار حمایت مدیریت برای تصمیم گیری است و عموما 
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برای تحلیل نظام مند محیط های درونی و بیرونی ســازمان به منظور رسیدن به 
رویکردی نظام مند و نیز حمایت از موقعیت های تصمیم به کار برده می شود.]10[   

روش کار
در ايــن پژوهش عمده ترين ابــزار گردآوري اطالعات، پرسشــنامه و مصاحبه 
مي باشد كه از مصاحبه جهت كسب اطالعات پايه استفاده شده است. همچنين 
از پرسشنامه براي بررسي نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید استفاده شده است.  
روايي پرسشنامه ی حاضر از روش محتوايي سنجيده شده است بدين صورت كه 
تك تك ســواالت آزمون با مطالعه و بررسي منابع مطالعاتي مختلف و مصاحبه 
با مديران و مســئولين شركت و اساتيد دانشگاه تهيه شده است. ضمنا پس از 
تدوين، در اختيار اساتيد راهنما و مشاور قرار داده شده و از نكته نظرات اصالحي 

آنان در سنجش نهايي استفاده به عمل آمد. 
در اين پژوهش مقدار آلفای کرونباخ  0/8 اســت که مي توان نتيجه گرفت كه 

سواالت پرسشنامه از اعتبار الزم برخوردار هستند. 
تحقيق حاضر بر اساس ماهيت و روش، يك تحقيق توصيفي ـ پيمايشي و از نوع 
کاربردی اســت. جامعه ی آماري اين تحقيق شامل کلیه ی کارکنان، مديران و 
كارشناسان کارخانه اســت که تعداد آنها 60 نفر می باشد. در این مطالعه، نوع 
نمونه گیری، نمونه با هدف مشخص بوده که شامل اعضای هیات مدیره، مدیران 

و کارشناسان کارخانه است که تعداد آنها 15 نفر می باشد. 
پرسشــنامه اي كه در اين تحقيق مورد استفاده قرار گرفته از دو بخش نامه ی 

همراه و سواالت عمومي و تخصصي تشكيل شده است. 
الف( نامه ی همراه 

ب( سواالت عمومي 
ج( ســواالت تخصصي: اين بخش شامل 4 قسمت است كه شامل سنجش 
نقاط قوت، ســنجش نقاط ضعف، ســنجش فرصت ها و ســنجش تهديد ها 
مي باشــد. این تعداد ســواالت با اســتفاده از طیف لیکرت در قالب 5 گزینه 

مشخص شده است. 

نتایج
آمار توصیفی اطالعات عمومي مربوط به پاسخ  دهندگان

جنسیت پاسخ دهندگان
مندرجات جدول2 بیانگر توزیع جنســی پاســخگویان اســت. همان گونه که 

مشاهده می شود )15نفر( 100درصد از پاسخگویان را در این تحقیق مردان به 
خود اختصاص داده اند. در واقع تمامی پاسخگویان نیز مرد بوده اند.

سن پاسخ دهندگان
در جدول3، وضعیت پاسخ دهندگان بر حسب سن بیان می دارد که از مجموعه ی 
15 نفر پاســخگو صفر درصد آنها بین 18 تا 25 سال، 46/67درصد بین 26 تا 
35 ســال، 20درصد بین 36 تا 45 سال و 20درصد هم بین 46 تا 55 سال و 

13/33درصد باقیمانده هم بیش از 55 سال سن دارند.

میزان تحصیالت پاسخ دهندگان
همان طور که در جدول4 نشــان داده شده اســت، صفر درصد پاسخ دهندگان 
دیپلم و پایین تــر، 13/33درصد پاســخ دهندگان فوق دیپلــم، 53/33درصد 
پاســخ دهندگان را لیســانس و 33/33درصد باقیمانده را فوق لیسانس و باالتر 

تشکیل داده اند. 

سابقه ی کار پاسخ دهندگان
بر اســاس جدول5، سابقه ی کار 13/33درصد پاسخ دهندگان کمتر از 5 سال، 
26/67 درصد پاسخ دهندگان 6 تا 10 سال، 6/67درصد پاسخ دهندگان 11 تا 15 
سال، 13/33درصد پاسخ دهندگان 16 تا 20 سال، 6/67درصد پاسخ دهندگان 

21 تا 25 سال و 33/33درصد، بیشتر از 25 سال هستند.

گزینه ی انتخابی خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد 

 امتیاز 1 2 3 4 5

  1  طیف لیکرت

درصد فراوانی تجمعیدرصدفراوانیجنسیت
00-زن
15100100مرد
-15100جمع

  2  آمار توصیفی جنســیت پاسخ دهندگان

درصد فراوانی تجمعیدرصدفراوانیسن
18000 تا 25 سال
26746/6746/67 تا 35 سال
3632066/67 تا 45 سال
4632086/67 تا 55 سال

213/33100بیش از 55 سال
-15100جمع

  3  آمار توصیفی ســن پاسخ دهندگان

درصد فراوانی تجمعیدرصدفراوانیمیزان تحصیالت
000دیپلم و پایین تر

213/3313/33فوق دیپلم
853/3366/67لیسانس

533/33100فوق لیسانس و باالتر
-15100جمع

  4  آمار توصیفی میزان تحصیالت پاســخ دهندگان
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تجزیه وتحلیل سواالت تخصصی پرسشنامه
در ايــن بخش به تجزيه وتحليل ســواالت پرسشــنامه مشــتمل بر هر يك 
از مولفه هاي نقــاط قوت و ضعف داخلي، فرصت هــا و تهديدهاي محيطي 

پرداخته شد.
بر اســاس نتایج حاصــل از این پژوهش، مهم ترین 16 نقطــه  قوت، 19 نقطه 
ضعف، 10 فرصت محیطی و 12 تهدید محیطی شناســایی شدند که بر اساس 
تجزیه وتحلیل پرسشنامه ها 15 نقطه قوت، 19 نقطه ضعف، 10 فرصت محیطی 

و 12 تهدید محیطی  تایید شدند که نتایج در جداول6 تا 9 ارائه شده است.

درصد فراوانی تجمعیدرصدفراوانیسابقه

5213/3313/33 سال و کمتر

10426/6740-6 سال

1516/6746/67-11 سال

20213/3360-16 سال

2516/6766/67-21 سال

533/33100بیشتر از 26 سال

-15100جمع

  5  آمار توصیفی ســابقه ی کار پاسخ دهندگان

میانگینخیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کمآمارهشماره ی مولفه

1
00249فراوانی

4.47
0013.3326.6760درصد

2
00267فراوانی

4.33
0013.334046.67درصد

3
01563فراوانی

3.73
06.6733.334020درصد

4
11265فراوانی

3.87
6.676.6713.334033.33درصد

5
02724فراوانی

3.53
013.3346.6713.3326.67درصد

6
03543فراوانی

3.47
02033.3326.6720درصد

7
00825فراوانی

3.80
0053.3313.3333.33درصد

8
13443فراوانی

3.33
6.672026.6726.6720درصد

9
11544فراوانی

3.60
6.676.6733.3326.6726.67درصد

10
11562فراوانی

3.47
6.676.6733.334013.33درصد

11
23271فراوانی

3.13
13.332013.3346.676.67درصد

12
41172فراوانی

3.13
26.676.676.6746.6713.33درصد

13
03561فراوانی

3.33
02033.33406.67درصد

14
02427فراوانی

3.93
013.3326.6713.3346.67درصد

15
15135فراوانی

3.40
6.6733.336.672033.33درصد

16
51513فراوانی

2.73
33.336.6733.336.6720درصد

  6  توزیع فراواني و درصد پاســخ هاي مربوط به پرسشــنامه ی نقاط قوت
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میانگینخیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کمآمارهشماره ی مولفه

1
11346فراوانی

3.87
6.676.672026.6740درصد

2
11355فراوانی

3.80
6.676.672033.3333.33درصد

3
11148فراوانی

4.13
6.676.676.6726.6753.33درصد

4
11256فراوانی

3.93
6.676.6713.3333.3340درصد

5
12237فراوانی

3.87
6.6713.3313.332046.67درصد

6
12426فراوانی

3.67
6.6713.3326.6713.3340درصد

7
11148فراوانی

4.13
6.676.676.6726.6753.33درصد

8
02472فراوانی

3.60
013.3326.6746.6713.33درصد

9
21453فراوانی

3.40
13.336.6726.6733.3320درصد

10
12426فراوانی

3.67
6.6713.3326.6713.3340درصد

11
01293فراوانی

3.93
06.6713.336020درصد

12
01374فراوانی

3.93
06.672046.6726.67درصد

13
10464فراوانی

3.80
6.67026.674026.67درصد

14
100311فراوانی

4.53
6.67002073.33درصد

15
10257فراوانی

4.13
6.67013.3333.3346.67درصد

16
10158فراوانی

4.27
6.6706.6733.3353.33درصد

17
10239فراوانی

4.27
6.67013.332060درصد

18
10059فراوانی

4.40
6.670033.3360درصد

19
10365فراوانی

3.93
6.670204033.33درصد

  7  توزیع فراواني و درصد پاســخ هاي مربوط به پرسشــنامه ی نقاط ضعف
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میانگینخیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کمآمارهشماره ی مولفه

1
10347فراوانی

4.07
6.6702026.6746.67درصد

2
12462فراوانی

3.40
6.6713.3326.674013.33درصد

3
11337فراوانی

3.93
6.676.67202046.67درصد

4
00546فراوانی

4.07
0033.3326.6740درصد

5
01563فراوانی

3.73
06.6733.334020درصد

6
11364فراوانی

3.67
6.676.67204026.67درصد

7
20643فراوانی

3.40
13.3304026.6720درصد

8
22344فراوانی

3.40
13.3313.332026.6726.67درصد

9
31425فراوانی

3.33
206.6726.6713.3333.33درصد

10
30336فراوانی

3.60
200202040درصد

  8  توزیع فراواني و درصد پاســخ هاي مربوط به پرسشــنامه ی نقاط ضعف

میانگینخیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کمآمارهشماره ی مولفه

1
101112فراوانی

4.53
6.6706.676.6780درصد

2
21156فراوانی

3.80
13.336.676.6733.3340درصد

3
111111فراوانی

4.33
6.676.676.676.6773.33درصد

4
00348فراوانی

4.33
002026.6753.33درصد

5
21318فراوانی

3.80
13.336.67206.6753.33درصد

6
110310فراوانی

4.33
6.676.6702066.67درصد

7
111012فراوانی

4.40
6.676.676.67080درصد

8
101112فراوانی

4.53
6.6706.676.6780درصد

9
10248فراوانی

4.20
6.67013.3326.6753.33درصد

10
102111فراوانی

4.40
6.67013.336.6773.33درصد

1022104.33فراوانی11 6.67013.3313.3366.67درصد
102484.20فراوانی12 6.67013.3326.6753.33درصد

  9  توزیع فراواني و درصد پاســخ هاي مربوط به پرسشــنامه ی تهدیدها
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نمره نهایینمرهوزن )1 - 0(عوامل اصلی داخلی
نقاط قوت داخلی

10.0640.24- استفاده از نیروی ماهر و با سواد
20.0640.24- باال بودن اعتبار شرکت

30.0440.16- باال بودن میزان وفاداری مشتری
40.0440.16- پذیرش ارتباط علمی با مجامع علمی

50.0440.16- افزایش کارآیی و اثربخشی فرآیندهای داخلی
60.0330.09- افزایش اطمینان به حفظ ظرفیت تولید و پایداری ارائه ی خدمات

70.0440.16- وجود بازار داغ و تقاضای دائمی برای محصوالت شرکت
80.0330.09- افزایش میزان جوایز )سیستم مدیریت یکپارچه، EFQM، مدیریت سبز و...(

90.0330.09- دریافت نفتای سبک
100.0440.16- ارتقای سطح بهداشت، ایمنی، محیط زیست

110.0330.09- داشتن اموال از جمله مهمانسرا، باشگاه، زمین ورزشی
120.0330.09- امکان نظارت و کنترل آسان بر قیمت و کیفیت و قطعات

130.0330.09- وسعت حوزه ی عمل و اعطاي حق انتخاب به مشتري
140.0540.2- آموزش مستمر در سطوح عملیاتي

150.0330.09- وجود نظام شایسته ساالري در مدیران
0.582.11جمع

نمره نهایینمرهوزن )1 - 0(عوامل اصلی داخلی
نقاط ضعف داخلی

10.0120.02- قدیمی بودن تکنولوژی شرکت و پایین بودن راندمان واحدهای عملیاتی
20.0120.02- ناقص بودن ساختار سازمانی

30.0310.03- مهاجرت پرسنل با تجربه
40.0220.04- نبود تفکر سیستمی در شرکت

50.0120.02- پایین بودن میزان مشارکت پرسنل در نظام بهره وری
60.0120.02- نبود واحد تحقیق و توسعه )R& D( به صورت کارآمد

70.0310.03- ضعف مدیریتی
80.0120.02-  باال بودن هزینه هایی که بابت اضافه کاری بی مورد پرداخت می شود

90.0120.02-  عدم استقرار مدیریت ارزیابی عملکرد درست
100.0120.02-  کمبود مخازن جهت ذخیره سازی فرآورده های نفتی
110.0220.04- عدم اطالع کارکنان به خصوصیات مواد و تجهیزات

120.0220.04- عدم رعایت حفاظت و ایمني توسط کارکنان
130.0120.02- عدم آموزش هاي الزم مرتبط با شغل

140.0510.05- نبود تجهیزات کافي و مدرن
150.0310.03- نبود نرم افزار جامع و یکپارچه
160.0410.04- عدم ارتباط مدیران با کارکنان
170.0410.04- نبود روحیه ی مناسب و شاداب

180.0410.04- وجود دستگاه های آالینده ی محیط زیست
190.0210.02- ضعف سیستم هاي اطالعاتي

0.420.56جمع

جمع کل وزن قوت ها و ضعف ها =1
جمع کل نمره ی نهایی قوت ها و ضعف ها: 2/67

  10  نمره دهی عوامل داخلی

تشکیل ماتریس QSPM )ماتریس کمی عوامل داخلی و خارجی(
جهت تشــکیل ماتریس عوامل داخلی پس از شناســایی نقاط قوت و ضعف 
مســتخرج از پرسشنامه، این عوامل نمره دهی شــدند که در جدول10 ارائه 

شده است.
مطابق نتایج به دســت آمــده از جدول 10 با توجه به نمــره ی نهایی 2/67 

حاصل شده )که بیشتر از 2.5 است( وضعیت موجود تعادل بین نقاط قوت و 
ضعف را نشان می دهد.

جهت تشکیل ماتریس عوامل خارجی، پس از شناسایی فرصت ها و تهدیدهای 
مستخرج از پرسشنامه، این عوامل نمره دهی شدند. 
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نمره نهایینمرهوزن )1 - 0(عوامل اصلی داخلی

فرصت ها

10.0840.32- تولید گاز و گاز مایع سبک

20.0430.12- مجاورت با ایستگاه های تزریق گاز 500 و 600 کرنج

30.0730.21- روند صعودی تقاضا در بازارهای هدف

40.0840.32- وجود سیستم اطفای حریق، ترانس های برق فشار قوی و سیستم آبرسانی در کارخانه

50.0630.18- نزدیکی به بنادر دیلم و هندیجان

60.0630.18- وجود مراکز آموزش عالی در منطقه

70.0430.12- استفاده از توانمندی های شرکت های داخلی در انجام پروژه های بزرگ

80.0430.12- وجود پتانسیل داخلی و حمایت دولت از بومی سازی صنعت

90.0330.09-  کمک هاي غیرنقدي به کارمندان

100.0530.15- پرداخت یارانه ی خرید کاالي اساسي

0.551.81جمع

نمره نهایینمرهوزن )1 - 0(عوامل اصلی خارجی

تهدیدها

10.0610.06- تحریم های بین المللی علیه کشور )تامین قطعات و مواد شیمیایی(

20.0120.02-  شرکت های رقیب داخلی و خارجی

30.0310.03- ضعف در جذب تکنولوژی جدید

40.0410.04- ریسک باالی نرخ گذاری قیمت محصوالت و حامل های انرژی

50.0220.04- کوتاه بودن دور ه ی مدیریت مدیران عامل

60.0410.04- شرایط بد آب وهوایی و کم بودن تسهیالت رفاهی

70.0510.05- عدم ثبات سیاست های کشور

80.0610.06- نوسانات نرخ ارز

90.0210.02- قوانین و مقررات وضع شده توسط دولت

100.0510.05- بروز پدیده ی گردوغبار

110.0410.04- تغییر درصد و عوارض مالیات ها

120.0310.03- تولید محصوالت با کیفیت نامناسب برای مشتریان )بنا به دالیل مختلف(

0.450.48جمع

جمع کل وزن فرصت ها و تهدیدها=1
جمع کل نمره ی نهایی فرصت ها و تهدیدها: 2/29

  11  نمره دهی عوامل خارجی

مطابق نتایج به دست آمده از جدول11 با توجه به نمره ی نهایی 2/29 حاصل 
شده )که از 2.5 کمتر است( نشان می دهد این مجموعه از فرصت های موجود 

در برابر تهدیدها کارآیی ندارد.

ماتریس تهدیدها، فرصت ها، نقاط قوت و ضعف )SWOT( و تدوین استراتژی ها
در ماتریس SWOT  هریک از این عوامل، فهرست و در سلول های مربوط به 
 WO، WT، ST خودشان وارد شدند. همواره این ماتریس چهار نوع استراتژی

و SO را ارائه می دهد. 
 SWOT استراتژی های پیشنهادی کارخانه ی مورد بررسی بر اساس ماتریس

در جدول12 ارائه شده است.
نتايج به دســت آمده از طريق تجزيه وتحليل آماري پرسشنامه ها آنچه كه به 
عنــوان نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهديدهای واقعي از نظر پاســخگويان 
باقي مي ماند را در جدول ماتريس ارزيابي موقعيت و اقدام اســتراتژيك قرار 

داده و در نتيجه استراتژي اصلي تعيين شده تدوين مي شود.
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ضعیف)1 الی1.99(متوسط)2الی2.99( قوی )3الی4(

IEFرشد و ساخترشد و ساختحفظ و نگهداری

EFEرشد و ساختحفظ و نگهداریتصفیه و انحالل

EF=2.07 
IFE=2.67  

      EFE=2.29
حفظ و نگهداریتصفیه و انحاللتصفیه و انحالل

  13  جــدول ماتریس ارزیابی موقعیت

SWOT ماتریس   S 1   S 2   S 3  S 4  S 5  S 6  S 7  S 8  S 9  S 10  S 11   S 12   S 13 S 14  S 15   W1   W2   W3  W4  W5  W6  W7  W8  W9  W10 W11 W12 
W13 W14 W15  W16   W17  W18 W19  

O1
O2
O3
O4
O5
O6
O7
O8
O9

O10

1 - ارتقای ساختار سازمانی شرکت
2 - ایجاد یک تفکر سیستمی پایدار در شرکت

3 - باال بردن میزان مشارکت پرسنل
4 - اطالع رسانی در خصوص  مواد و تجهیزات ضروري 

5 - ایجاد واحد تحقیق و توسعه به صورت کارآمد
6 - ایجاد سیستم و روش هاي کارآمد و یکپارچه در کلیه ی  سطوح 

شرکت
7 - تبلیغات فراگیر براي فعالیت هاي شرکت

8 - برگزاری دوره های آموزشی مرتبط با صنعت با توجه به وجود مراکز 
آموزش عالی در منطقه

1 - اطمینان از حفظ ظرفیت تولید با استفاده از توانمندی های شرکت های 
داخلی

3 - تنوع بخشیدن به محصوالت و توسعه ی بازار
4 - آموزش بدو ورود طي خدمت کارکنان

5 -  برنامه ریزي جامع نیروي انساني
6 -  تدوین و اجراي برنامه هاي رشد و ارتقای کارکنان
7 - ایجاد سیستم هاي تشویق و انگیزش براي کارکنان

8 - جذب و به کارگیري نیروي انساني با تحصیالت و تجربه ی متناسب با 
وظایف محوله

9 - سیاست انتخاب و ارتقای شغلي بر مبناي کارائي

T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9

T10
T11
T12

1 - برطرف کردن ضعف تکنولوژی و فناوری جدید
2 - ایجاد ثبات در دوره ی مدیریت مدیران عامل

3 - بروز کردن تکنولوژی شرکت
4 - حداکثر استفاده از حمایت هاي دولت در زمینه ی تامین 

قطعات و تجهیزات موردنیاز
5 -  پوشش سهم قابل توجهي از بازارهاي انرژي داخلي و 

منطقه اي
6 - فعالیت موثر در تامین، تولید و توزیع قطعات و جهیزات 

موردنیاز صنعت نفت در کشور
7 - عرضه ی مواد و تجهیزات با کیفیت تایید شده

8 - صدور کارت هاي تخفیف و مدیریت سبز
9 -انعقاد قراردادهاي خرید یکجا با شرکت هاي تولیدي 

داخلي و خارجي
10 - تاکید بر عرضه ی قطعات و تجهیزات استراتژیکي در 

صنعت نفت

1 - جذب و پرورش نیروهای بومی در سازمان
2 - استقرار یک مدیریت ارزیابی عملکرد کارآمد

3 - حذف اضافه کاری های غیر ضروری
4 - مشارکت با شرکت هاي دیگر و یا ادغام با شرکت هاي دیگر

5 -  حذف تجهیزات و فعالیت هاي زیان ده
6 -  کاهش و حذف نیروي مازاد و غیر کارآمد

)SWOT( 12  ماتریــس تهدیدها، فرصت ها، نقاط قوت و ضعف  

نتايج به دســت آمده از طريق تجزيه وتحليل آماري پرسشنامه ها آنچه كه به 
عنــوان نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهديدهای واقعي از نظر پاســخگويان 
باقي مي ماند را در جدول ماتريس ارزيابي موقعيت و اقدام اســتراتژيك قرار 

داده و در نتيجه استراتژي اصلي تعيين شده تدوين مي شود.

حفظ و نگهداری
در این حالت ســازمان در وضعیت متوســط قرار دارد و منطقی اســت که با 

اســتفاده از این امکانات و سرمایه گذاری موجود، سهم سازمان در بازار حفظ 
و نگهداری است. 

الزم به ذکر است به موازات بررسی و تحلیل عمیق روند حرکتی عوامل محیطی 
و جذابیت صنعت و در صورت مثبت بودن آن، استراتژی سرمایه گذاری رشد 

و ساخت را باید انتخاب کرد. 
در هر حال می توان اســتراتژی توســعه و پیشــرفت را برای کارخانه ی مورد 

بررسی پیشنهاد کرد.



مقاالت پژوهشی

30

SPACE ماتریس
جهت يافتن موقعيت اصلي با توجه به ميانگين به دست آمده از طريق پاسخ 
به داده هاي پرسشنامه در تحليل SPACE به شرح ذيل محاسبه و بردار اصلي 
در موقعيــت تهاجمي قرار گرفته اســت. بدین منظور  جمع برداری قوت ها و 
ضعف ها بر روی محور افقی و جمع برداری فرصت ها و تهدیدها بر روی محور 

عمودی نشان داده شد. 
1/55=)0/56-(+)2/11+(= قوت ها + ضعف ها
                                  1/33=)0/48-(+)81 /1+(= فرصت ها + تهدیدها

در استراتژی های SO، کارخانه ی مورد بررسی با استفاده از تقاط قوت داخلی 
می کوشــد از فرصت ها بهره بــرداری کند. همه ی مدیــران ترجیح می دهند 
سازمانشــان در موقعیتی قرار گیــرد که بتوانند با اســتفاده از نقاط قوت از 
رویدادهــا و روندهای خارجــی بهره برداری کنند، بنابرایــن کارخانه ی مورد 

بررسی خواهد کوشید تا از استراتژی های تدوینی مربوط به SO بهره ببرد.

نتیجه گیری
سازمان ها به منظور حفظ حیات خود و رشد و توسعه می بایست استراتژي ها 
و راهکارهایــی را در پیش بگیرند که عملکرد بهتــري را براي آنها در آینده 
رقم بزند. این اســتراتژي ها با توجه به تغییرات روزافزونی که در محیط کاري 
ســازمان ها رخ می دهد بیش از پیش اهمیت پیدا می کند و عدم توجه به آنها 

می تواند بقاي سازمان را با خطر مواجه کند. 
در بخش نفت و گاز نیز که شــاید به جــرات می توان آن را مهم ترین صنعت 
کشور از بُعد اهمیت استراتژیک دانست، سیاست گذاري بهینه در جهت تامین 

منافع ملی کشور یکی از اهداف کالن کلیدي و مهم کشور در سال هاي اخیر 
محسوب می شود. از منظر اســناد باالدستی نظام نیز ابالغ سیاست هاي کلی 
بخش نفت یکی از دالیل اهمیت این موضوع اســت. این تحقیق به مسئله ی 
تدوین بندي اســتراتژي هاي فرآیندی، منابع انســانی و اقتصادی در یکی از 

کارخانه های گاز و گاز مایع جنوب کشور پرداخته است. 
یکی از مهم ترین محدودیت هاي این تحقیق در تعداد برگزاري جلســات الزم 
براي چنین پروژه اي بود که به دلیل محدودیت زمانی مدیران امکان برگزاري 
تعداد بیشتري از جلسات نبود تا بحث ها عمیق تر و با جزئیات بیشتري همراه 
شــوند. همچنین الزم بود تا مدیران ارشد نیز در جلسات شرکت داشته باشند 

تا مسائل استراتژیک بیشتر مورد بحث و مداقه قرار گیرند. 
محدودیت دیگر به ماهیت روش برمی گردد که نتایج آن شــدیدا وابســته به 
نظرات خبرگان شــرکت کننده در آن اســت و چنانچه پاسخ آنان به سواالت 
و ارزیابی هــا دقیق نباشــد بر کیفیت نتایج تاثیرگــذار خواهد بود. همچنین 
نمی توان نتایج پژوهش حاضر را به ســایر ســازمان ها تعمیم داد. این نتایج 

مختص کارخانه ی مورد بررسی بوده و فقط براي آن کاربرد دارد.
بر اســاس نتایج حاصل از این پژوهش، مهم تریــن 16 نقطه قوت، 19 نقطه 
ضعف، 10 فرصت محیطی و 12 تهدید محیطی شناســایی شــدند که پس 
از برگزاری جلســات در کارخانه ی مورد بررســی و بر اســاس روش دلفی و 
تجزیه وتحلیــل پرسشــنامه، 15 نقطــه قوت، 19 نقطه ضعــف، 10 فرصت 

محیطی و 12 تهدید محیطی تایید شدند.
ســپس به عوامل داخلی و خارجی شناسایی شــده بر اساس روش خبرگان، 
وزن و نمره داده شد که میانگین نمره ی نهایی عوامل داخلی 2/67 و میانگین 

نمره ی نهایی عوامل خارجی 2/29 حاصل شد. 

SPACE 1   نمودار ارزیابی موقعیت 
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همچنین بر اســاس تحليــل SPACE، کارخانــه ی گاز و گاز مایع موقعيت 
تهاجمي قرار گرفت و استراتژی های پیشنهادی به این شرح ارائه شد:

1- ارتقای ساختار سازمانی شرکت
2- ایجاد یک تفکر سیستمی پایدار در شرکت

3- باال بردن میزان مشارکت پرسنل
4- اطالع رسانی در خصوص مواد و تجهيزات ضروري 

5- ایجاد واحد تحقیق و توسعه به صورت کارآمد
6- ايجاد سيستم و روش هاي كارآمد و يكپارچه در كليه ی سطوح شركت

7- تبليغات فراگير براي فعاليت هاي شركت
8- برگــزاری دوره های آموزشــی مرتبط با صنعت با توجــه به وجود مراکز 

آموزش عالی در منطقه
با توجه به مشخص شدن عوامل داخلی و خارجی تاثیرگذار، پیشنهاد می شود 
که ماتریس های ارزیابی عوامل خارجی و داخلی نیز در پژوهش های مشــابه 

آتی تهیه شــوند تا اطالعات دقیق تری در مورد وضعیت ســازمان به دســت 
آید. معیارهای در نظر گرفته شــدن در یک ساختار سلسله مراتبی که شامل 
زیرمعیارهای دقیق تری باشد تنظیم شده و از روش های تحلیل سلسله مراتبی 

مانند AHP نیز برای ارزیابی استراتژی ها استفاده شود.
با توجه به امکان وجود تعامل و تاثیرگذاری بین معیارها در این نوع مســائل 
 )ANP( تصمیم گیری می توان پژوهشــی بر مبنای فرآیند تحلیل شــبکه ای

برنامه ریزی و اجرا کرد.
در این پژوهش تنها از ماتریس SWOT برای شناســایی استراتژی ها استفاده 
شد. می توان از ابزارهای دیگر نیز برای تعیین استراتژی ها استفاده کرد. با در 
نظر گرفتن حوزه های فعالیت وســیع کارخانه ی مورد بررسی و ساختار نسبتا 
چندبخشــی آن، می توان در زمینه ی اجرای استراتژی های سطح شرکتی در 

آن نیز پژوهش مشابهی را تدوین و اجرا کرد.
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