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اقتصادی و اجتماعی موجب شده که مدیران تغییر و تحوالت فناوری، 

ترین ها، مطالعه محیط پیرامونی و تغییرات آینده را در زمره مهمسازمان

ها و وظایف خود قرار دهند. در این راستا، مدیران باید با استفاده از روش

گرفتن تمامی عوامل به بهترین وجه، شرکت  فنون کارآمد بتوانند با درنظر

ابی به اهداف آن هدایت و اداره نمایند. یکی از کارآمدترین را در جهت دستی

ریزی ریزی راهبردی است. این تحقیق به تدوین برنامهها، تدوین برنامهروش

ای آذربایجان غربی با استفاده از یک راهبردی برای شرکت آب منطقه

است. این چارچوب شامل چهار  چارچوب جامع تدوین استراتژی پرداخته

شروع، ورودی، مقایسه و تطبیق است که اطالعات مربوط به نقاط مرحله 

قوت، ضعف، فرصت و تهدید از طریق پرسشنامه از مدیران و کارشناسان 

آمده است. پس از تحلیل در پایان این مراحل، دستاین سازمان به

کارهای بندی و راهرتبهSWOT  شده از ماتریسهای استخراجاستراتژی

 SOARهمچنین از مدل استراتژیک  ها ارائه شده است.اجرایی برای آن

ریزی شناسی است، برای برنامهو دیدگاه مثبت SWOTکه ترکیبی از مدل 

اساس  محیطی برهای زیستراهبردی استفاده شده که تحقق استاندارد

وری های جهانی، پایداری در حفظ سطح کشت در استان، رشد بهرهمعیار

زایی از صورت مستمر ساالنه و پیشگیری از بیابانبهمنابع آب و تأسیسات 

های سازمان عبارتند استراتژی ترتیب اولویت،به نتایج تحلیل این مدل است.

افزودن  -2های اطراف؛ مدیریت منابع آبی در دسترس در حوضه -1 از:

 -3 محصوالت و خدمات جدید ولی مرتبط با محصوالت و خدمات کنونی؛

 -4 برداری و احداث؛منظور مشارکت در بهرهقتصادی بهانتخاب شرکای ا

 . های در دست واگذاری برای جذب سرمایهاقتصادی کردن پروژه

 

ریزی راهبردی، چارچوب جامع تدوین استراتژی، برنامهکلمات کلیدی: 

 ای.های آب منطقه، شرکتSWOTماتریس 

 

The complexity of the accelerating transformations in 

technology and the consequent changes in economic and 

social systems demands the managers of organizations to 

study the environment and consider the future changes as one 

of their most important tasks. In this context, managers need 

to use efficient methods and techniques to incorporate all 

effective factors into their management to lead the companies 

to its main objective. Strategic planning is among such 

methods and approaches. In this research, strategic planning 

is investigated in case of the Regional Water Company of 

West Azerbaijan using a comprehensive framework strategy. 

The framework consists of four stages of start, input, 

comparison and decision making. Information on the 

strengths, weaknesses, opportunities and threats were 

obtained through interviewing the leaders and experts of the 

company. By intuitive analysis at the end of the four-stage 

process, the strategies derived from the SWOT matrix were 

rated and actions were suggested for them. Also the SOAR 

strategic model, as a combination of SWOT model and 

positive thinking, was used for strategic planning which 

resulted in fulfilling the environmental standards based on 

international standards, stability in maintaining the level of 

cultivation in the province, annual increase in efficiency of 

water resources and facilities, and prevention of 

desertification. Accordingly, the priorities of the company’s 

strategies are: 1. Managing the available water resources in 

the basins; 2. Adding new products and services in relation 

to current products and services; 3. Selecting economic 

partners for participation in exploitation and construction; 

and 4. Economizing the assigning projects to attract 

investments. 

 

Keywords: Comprehensive framework strategy, Regional 

Water Companies, Strategic planning, SWOT matrix. 
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 مقدمه -1

 

آورد که کنترل و وجود میریزی، اهداف و معیارهایی را بهبرنامه

ریزی، کنترل مؤثر ممکن کند. بدون برنامهمدیریت را  آسان می

تعیین توان در دالیلی چون ریزی را مینیست. بنابراین لزوم برنامه

حداقل رساندن ضایعات و اضافات مسیر، کاهش تأثیر تغییرات، به

 وجو کردهایی برای تسهیل کنترل جستو ایجاد استاندارد

(Schwenk, 1995.)  توسعه و پیشرفت هر سازمانی منوط به

ای مدون برای مشخص کردن روش حرکت داشتن برنامه و نقشه

ریزی ست. برنامهاز وضع موجود تا رسیدن به وضع مطلوب ا

های عملیاتی را ها و برنامهانداز، اهداف، راهبردصحیح، چشم

ها را آسان ها و فعالیتها، برنامهآورد که کنترل پروژهوجود میبه

ریزی شامل مجموعه تصمیمات و اجرای کند. برنامهمی

هایی است که برای رسیدن به اهداف سازمان طراحی استراتژی

تفصیل های سازمان را بهرنامه راهبردی همه نیازشوند. گرچه بمی

گیری مدیریتی کند، ولی چارچوبی برای تصمیممشخص نمی

شده را سازد و کنترل عملکرد مدیریت با اهداف ترسیمفراهم می

 Robbins andهمراه دارد )مقایسه و اقدامات اصالحی به

DeCenzo, 2001.) دن استراتژی فعالیتی است، شرکت برای رسی

(. مدیریت Hill et al., 2014دهد )به عملکرد واالی خود انجام می

ها، استراتژیک عبارت است از فرآیندی که از طریق آن سازمان

های درونی و بیرونی خود را بررسی نموده و آن را محیط

بر آن مسیر راهبردی خود را بنا نهاده و شناسند. عالوهمی

ها را برای رسیدن به اهداف نکنند که آهایی خلق میاستراتژی

کنند ها را اجرا مینماید و آن استراتژیشده کمک میتعیین

(Harrison et al., 2009.) 

ریزی راهبردی، در یک برنامه( AI) دیدگاه مثبت شناسی

های ها به شناسایی و ایجاد قوتها و تهدیدجای تمرکز بر ضعفبه

پردازد. در فرایند سنتی بخش میهای سودکنونی و فرصت

درنظر چنانچه  (SWOT از روش ماتریس)ریزی راهبردی برنامه

درصد  50به لحاظ نظم فکری به دو بخش تقسیم شود، باید  باشد

درصد بقیه به نقاط منفی اختصاص  50ن به نقاط مثبت و از زما

داده شود. انسان ذاتاً به تقویت و تمرکز بر نقاط منفی گرایش 

جا ها تا آندارد. در نگرش مثبت شناسی، نقاط مثبت و فرصت

ها ها و تهدیداز طریق آن ضعف دشود که بتوانرشد داده می

 Hill et al., 2014; Cooperrider andپوشش داده شود )

Whitney, 2001.) 

و  SWOTهای ترکیبی تکنیک استراتژی اصل شده از روش

ها، دیدگاه مثبت شناسی، شامل چهار بخش کلیدی قوت

(. Stavros and Saint, 2010شود )ها و نتایج میها، آرمانفرصت

ها ها و مشکالت نادیده گرفته نخواهند شد، بلکه به آنالبته، تهدید

بینی از ممکنات دیده خواهند شد. و توسط ذره دوباره شکل داده

آنچه »ها درباره وگوای از گفتها از طریق پارهحلواقع راهدر

« توانیمآنچه نمی»جای صحبت درباره به« توانیم انجام دهیممی

 (.1392)خاوریان و همکاران،  شدکشف خواهد 

ای های وظیفهبا هدف تدوین استراتژی سازمانی و استراتژی

نسبت در گمرک جمهوری اسالمی ایران، با استفاده از مدل دیوید، 

ها و تهدیدها و نقاط قوت و ضعف ه بررسی و شناسایی فرصتب

ده که با توجه به ارزیابی محیط داخلی و شگیری و نتیجه اقدام

در حالت کلی از استراتژی حفظ وضع موجود  دارجی، گمرک بایخ

ند کاما با گرایش به سمت پویا و فعال عمل نمودن استفاده 

برنامه استراتژیک در یک  (. در تحقیقی دیگر،1382)اعرابی، 

استفاده از مدل دیوید طراحی شده  شرکت خصوصی مهندسی، با

عوامل داخلی و خارجی، های ارزیابی ماتریس است. در این مقاله با

های دست آمده که درنهایت استراتژیبه SWOTماتریس 

ریزی استراتژیک کمی استخراج شدند اجرا از ماتریس برنامهقابل

(2012Yazdani et al., در مقاله .) ای دیگر، به تدوین و اجرای

ریزی نوآورانه استراتژیک در اداره کل پست استان اصفهان برنامه

های مدیریتی در که نوآوری و خالقیتجاییده و ازآنشپرداخته

ریزی ها بسیار مؤثر بوده، فرایند این برنامهرشد و توسعه سازمان

و بر  SWOTهای ماتریس نوآورانه و اجرای آن مبتنی بر تحلیل

)پویا و  بیان شده است (BSC)اساس کارت امتیازی متوازن 

در پژوهشی الگوی مدیریت جامع و یکپارچه  (.1394رجالی، 

استراتژی برای سازمان امور اقتصادی و دارایی استان آذربایجان 

شده و این طرح با درنظر گرفتن مقاصد و اهداف شرقی طراحی

توجه  ها و تهدیدها و باهای موجود، فرصتعلمی و اجرایی، واقعیت

های ها و برنامهاتژیبه عوامل کلیدی و تأثیرگذار، نحوه تدوین استر

دهد. بعد از جانبه نشان میصورت مکتوب و همهکاری را به

های گذراندن چهار مرحله اصلی الگوی مدیریت جامع، استراتژی

های کاری اند و سپس برنامهگرفتهشده مورد ارزیابی قرار شناسایی

برای  (.1392اوغانی و رحمانی،  زاده)ولی اندشدهسازمان تبیین 

تدوین برنامه راهبردی اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی 

بدنی، کمیته راهبری پژوهش با مشخص در حوزه ورزش و تربیت

کردن موقعیت راهبردی سازمان و تطبیق عوامل داخلی و خارجی، 

های عملیاتی خرد ها را به برنامهدوازده راهبرد را استخراج و آن

ه راهبردی تهاجمی قرار گرفته، اند. این سازمان در منطقکرده

ها باید در جهت توسعه و گیری شده که راهبردبنابراین نتیجه

 (.1392ها باشند )لمیر و همکاران، گسترش فعالیت

 

 یو تجرب ینظر یالگوساز -2

 

ای آذربایجان غربی، از برای تدوین استراتژی شرکت آب منطقه

طریق مطالعه پیمایشی از اسناد و مدارک موجود و همچنین ابزار 

پرسشنامه و مصاحبه با شش نفر از مدیران و کارشناسان این 
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آوری شد. حوزه، اطالعات مربوط به عوامل داخلی و خارجی جمع

آمده دست، از اطالعات بههای شهودیها و تحلیلپس از قضاوت

 های مناسب استفادهدر تشکیل جداول و نهایتاً تعیین استراتژی

شده است. در این پژوهش، استراتژی شرکت براساس مدل دیوید 

شده است. دیوید در مدل خود از یک چارچوب جامع تدوین 

هایی تدوین استراتژی استفاده نموده و این چارچوب ابزارها و روش

های گوناگون ها در اندازهدهد که برای انواع سازمانئه میرا ارا

ها را کند تا استراتژیها کمک میمناسب است و به استراتژیست

 (.1391شناسایی، ارزیابی و گزینش نمایند )اعرابی، 

 

 ریزی استراتژیک دیویدمدل برنامه -2-1

الگوی جامع مورداستفاده در این مطالعه، الگوی فرد دیوید 

شود معرفی می 1 ت که برای مدیریت استراتژیک در شکلاس

(2011David, ). 
 

 
 الگوی جامع تدوین استراتژی -1شکل 

 

 سازمان اندازچشم -2-2

یک شرکت  عنوانبه غربی آذربایجان ایمنطقهشرکت آب 

 هایبخشآبی استان را در  وزارت نیرو، نیازهای سطح ه درنمون

 با کیفیت مختلف )شرب، بهداشت ، صنعت و کشاورزی( متناسب

نماید میو مدیریت  تأمیننحوی هر بخش به مقدار موردنیازالزم و 

رعایت حقوق تمامی  باضمن توزیع عادالنه آب کافی و سالم  که

پیشگیری نموده و با نفعان؛ از افت کیفی و کمی منابع آبی ذی

نسل  هایدغدغه، اختیار درآبی  تأسیساتمنابع و  وریبهره یارتقا

 ارد.دبحران آب از میان بر درخصوصرا  رحاض

 

 مرحله شروع -2-3

کننده مقصود یک سازمان از علت سازمانی بیان مأموریت

طورکلی آن هدف درازمدت یعنی وجودی آن است که به

سازمان و مبنای تخصیص منابع  کننده اهداف مخصوصمشخص

بیانیه مأموریت  (. ,1989David) رودگاه از بین نمیبوده که هیچ

بر اساس اصول تدوین  غربی آذربایجان ایمنطقهشرکت آب 

 شد:صورت زیر تدوین مأموریت سازمانی به
 منظوربهغربی  ای آذربایجانمنطقهشرکت سهامی آب 

بهینه از منابع آب،  برداریبهرهشناخت، مطالعه، توسعه، حفاظت و 

و نگهداری  برداریبهره، ایجاد، توسعه، آبیبرقتولید انرژی 

در چارچوب تکالیف مندرج  آبیبرقآبی و  هایسازهو  تأسیسات

ابالغی شرکت سهامی مدیریت  هایسیاستدر قوانین و مقررات و 

تحقق اهداف  برای. این شرکت نمایدمیمنابع آب ایران فعالیت 

از طرف وزارت نیرو و شرکت سهامی مدیریت منابع آب  شدهمعین

حصول رضایت  منظوربهایران با ارائه خدمات به هنگام و مطلوب 

و  ایحرفهمشتریان و رعایت قوانین و مقررات ایمنی و بهداشت 

مسئول در برابر  عنوانبهو  هاآنو فراتر رفتن از  محیطیزیست

 کارگیریبهبندی به تعالی سازمانی، استقرار و جامعه و با پای

مدیریت  ISO 9001/2008 تاستانداردهای مدیریت کیفی

 بهداشت ومدیریت ایمنی  ISO 14001/2004  زیستمحیط

 عنوانبه یکپارچه، صورتبهرا  OHSAS 18001/2007 شغلی

 است.نموده  گذاریهدفابزاری کارآمد 

 

 مرحله ورودی  -2-4

، باید نماید سازمان بتواند مرحله تدوین را آغاز کهپیش از آن

های ها و تهدیدمحیط بیرونی خود را بررسی کند، تا ابتدا فرصت

بالقوه بیرونی را کشف نموده و سپس محیط داخلی را ارزیابی کند 

ببرد. بررسی محیطی عبارت است  و به نکات ضعف و قوت خود پی

های داخلی و ط به محیطاز نظارت، ارزیابی و نشر اطالعات مربو

ها که دارای خارجی سازمان بین کارکنان کلیدی همه سازمان

محیط داخلی و خارجی هستند. محیط خارجی، خارج از سازمان 

ها و تهدیدات بیرونی وجود دارند و اجزای آن دو عامل فرصت

محیط  .که به میزان زیادی از کنترل سازمان خارج هستند هستند

ازمان وجود دارند و دو عامل قوت و ضعف داخلی در درون س

اجزای آن هستند که معموالً در حیطه کنترل مستمر و بلندمدت 

 (. ,2003Hunger and Wheelen) ندهستمدیران ارشد 
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 ماتریس ارزیابی عوامل خارجی -2-4-1

عوامل خارجی یا بیرونی، عواملی هستند که خارج از کنترل 

 ردمستقیم یا غیرمستقیم بر عملکصورت سازمان بوده، لیکن به

از  .ندهست داتیها و تهدگذارند که شامل فرصتمی یرسازمان تأث

 یعوامل خارج 1(EFE) یعوامل خارج ارزیابی سیماترطریق 

 یابیسازمان ارز ای( بر صنعت داتیها و تهدفرصت) یرگذارتأث

، یک ضریب وزنی )ضریب هر عاملبه  صورت کهبه این .ندشویم

 1شود که مجموع این ضرایب باید یماهمیت( اختصاص داده 

شود گرفته می نظردر 4تا  1هر عامل با امتیازی بین شوند. رتبه 

اعتنا(، فرصت قابل)  3فرصت طالیی(، عدد ) 4عدد  ترتیببهکه 

 اتمتیازاست. ا تهدید جدی() 1عدد و اعتنا( تهدید قابل) 2عدد 

شود از ضرب ضریب اهمیت در رتبه حاصل میر )موزون( داوزن

 عواملترین مهم (. ,2011David)است  4و حداکثر  1حداقل که 

اند شده لیست 2و  1 هایولدر سمت راست جد خارجی کلیدی

 ارزیابی موردای منطقه سازمان آب خارجی عوامل هاآن در که

نفر خبره آورده شده است.  ششتوسط  دهیگرفته و وزنقرار

مشخص است، مجموع امتیازات  هاجدولاین که از  طورهمان

 46/2 برابر یامنطقهو تهدیدهای سازمان آب  هافرصتموزون 

و ها فرصت دهد، این شرکت در استفاده ازیم است که نشان شده

 غلبه دارند. هافرصتیدها توانمند نبوده و تهدیدها بر از تهددوری 
 

 ماتریس ارزیابی عوامل خارجی )نقاط فرصت( -1جدول 

 هافرصت

 6واحد  5واحد  4واحد  3واحد  2واحد  1واحد 
میانگین 

 ضرایب

میانگین 

 هارتبه

امتیاز 

ضریب  موزون

 اهمیت
 رتبه

ضریب 

 اهمیت
 رتبه

ضریب 

 اهمیت
 رتبه

ضریب 

 اهمیت
 رتبه

ضریب 

 اهمیت
 رتبه

ضریب 

 اهمیت
 رتبه

میزان بارندگی  -1

در استان و 

پتانسیل ایجادشده 

از آن در مقایسه با 

 کل کشور

06/0 3 06/0 3 06/0 3 07/0 4 08/0 4 06/0 4 07/0 5/3 23/0 

توپوگرافی  -2

خاص استان در 

رابطه با وجود 

های مناسب محل

مخازن سد در 

 هاحوضه

07/0 3 06/0 4 06/0 3 05/0 4 06/0 4 07/0 4 06/0 67/3 21/0 

توان تخصصی و  -3

اجرایی پیمانکاران 

 منطقه

06/0 4 06/0 3 05/0 3 05/0 4 05/0 4 06/0 3 05/0 5/3 19/0 

های شبکه -4

آبیاری مدرن، نیمه 

مدرن و سنتی در 

 سطح استان

06/0 4 06/0 3 05/0 3 06/0 4 06/0 3 05/0 3 06/0 33/3 19/0 

تحت پوشش  -5

قرار گرفتن استان 

در قالب سه حوضه 

آبریز با مشخصات 

های و ویژگی

 متنوع و متفاوت

05/0 3 06/0 3 05/0 3 05/0 4 05/0 4 06/0 4 05/0 5/3 19/0 

های دانشگاه -6

های دارای رشته

مرتبط با بخش آب 

 راستان

04/0 3 04/0 3 05/0 3 03/0 3 04/0 3 05/0 4 04/0 17/3 13/0 

جواری با هم -7

کشورهای ترکیه، 

عراق، آذربایجان و 

 ارمنستان

04/0 3 05/0 3 05/0 3 04/0 3 05/0 3 05/0 3 05/0 0/3 14/0 

رغبت  -8

کشاورزان برای 

اجرای  مشارکت در

 های عمرانیپروژه

05/0 3 05/0 3 06/0 3 06/0 3 06/0 3 06/0 3 06/0 0/3 17/0 
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 ماتریس ارزیابی عوامل خارجی )نقاط تهدید( -2 جدول

 

 

 

 

 6واحد  5واحد  4واحد  3واحد  2واحد  1واحد 
میانگین 

 ضرایب

میانگین 

 هارتبه

امتیاز 

ضریب  موزون

 اهمیت
 رتبه

ضریب 

 اهمیت
 رتبه

ضریب 

 اهمیت
 رتبه

ضریب 

 اهمیت
 رتبه

ضریب 

 اهمیت
 رتبه

ضریب 

 اهمیت
 رتبه

ماهیت مرزی  -1

اغلب منابع آب 

استان و رقابت در 

تامین آب از منابع 

مشترک با کشورها 

 های مجاورو استان

06/0 2 06/0 2 07/0 2 07/0 2 06/0 2 07/0 2 07/0 2 13/0 

توزیع مکانی  -2

منابع آب نسبت به 

های موقعیت بخش

 مصرف

06/0 2 06/0 2 06/0 2 08/0 2 06/0 2 06/0 2 06/0 2 13/0 

انجام کامل  -3

مراحل مطالعاتی و 

های طرحاجرایی 

ویژه آبخیزداری به

در حوضه سدهای 

 مخزنی

06/0 2 07/0 2 07/0 1 06/0 2 07/0 1 08/0 2 07/0 1 11/0 

وقوع حوادث  -4

غیرمترقبه مانند 

سیل، خشکسالی و 

 سرمازدگی

05/0 1 06/0 2 05/0 1 0.5/0 1 05/0 2 05/0 2 05/0 6/1 08/0 

مطالعه و اجرای  -5

تاسیسات آبی 

های توسط دستگاه

 اجرایی مختلف

05/0 2 06/0 1 05/0 1 06/0 2 07/0 2 07/0 2 0.6/0 4/1 08/0 

محمل قانونی  -6

های کافی و اهرم

الزم برای حفظ و 

حراست از 

تاسیسات آبی و 

 هاحریم آن

07/0 2 06/0 2 07/0 2 06/0 2 07/0 2 05/0 1 0.6/0 8/1 11/0 

وری میزان بهره -7

های در بخش

 مصرف
06/0 2 07/0 2 06/0 1 08/0 2 07/0 2 07/0 2 07/0 8/1 12/0 

تامین مصالح  -8

زیربنایی نظیر 

سیمان و نوسان 

شدید قیمت 

مصالح در زمان اوج 

 هانیاز طرح

06/0 2 07/0 2 05/0 1 06/0 2 06/0 2 06/0 2 0.6/0 8/1 11/0 

مداخله و اعمال  -9

نفوذ مسئولین 

سیاسی در انتخاب 

و اولویت اجرایی 

ها بدون توجه پروژه

به نیاز واقعی آبی 

 ستانا

07/0 2 06/0 2 06/0 1 07/0 2 06/0 2 06/0 2 06/0 8/1 11/0 

 46/2 - 1 ها و تهدیدهاجمع فرصت 
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 ماتریس ارزیابی عوامل داخلی -2-4-2

عوامل داخلی یا درونی، عواملی هستند که در درون سازمان 

 بوده واداری و رسمی تحت کنترل سازمان  از نظروجود داشته و 

 یابیارز سیماتراز طریق . باشندمیقوت و ضعف  نقاطشامل 

 (ضعف قوت و )نقاط تأثیرگذار یعوامل داخل 2(FEI) یعوامل داخل

 از یکی ماتریس این .ندشویم یابیسازمان ارز ایبر صنعت 

 عمدتاً که است داخلی سازمانی محیط تحلیل و بررسی ابزارهای

پس از  .رودکار میبه سازمان کلی قوت یا ضعف شناسایی برای

 شناسایی عوامل داخلی، همانند ماتریس ارزیابی عوامل خارجی به

وزن موجود هر . شودهر عامل یک ضریب وزنی اختصاص داده می

، (خیلی ضعیف) 1 عدد ترتیبو به 4 تا 1 امتیازی بینعامل با 

مشخص ( خیلی قوی) 4 و عدد( قوی) 3 ، عدد(ضعیف) 2 عدد

نکات  و کنندمی را دریافت 2 یا 1 نکات ضعف فقط امتیاز. شودمی

سپس امتیاز موزون  .گیرندخود میرا به 4 یا 3 امتیاز فقط قوت

 4و  3 هایجدولدر سمت راست . شودهر عامل محاسبه می

طور که مشاهده همان. اندترین عوامل داخلی لیست شدهمهم

شده  7/2 برابر هاها و ضعفشود، جمعاً امتیازات موزون قوتمی

است، بیانگر آن است  5/2 چون نمره نهایی سازمان بیشتر از .است

 .که سازمان از نظر عوامل داخلی دارای قوت است

 

 مرحله مقایسه -2-5

 ها، نقاط ضعف و قوتماتریس تهدیدها، فرصت -2-5-1

(SWOT)3 

 یکی از ابزارهای مهمی است که پس از تعیین SWOTروش 

قوت و ضعف آن،  های سازمان و همچنین نقاطتهدیدها و فرصت

دهد که را ارائه می  SOو  WO, ST, WTگانههای چهاراستراتژی

اند. شدهشرح داده 5اختصار در جدول ها بههریک از این استراتژی

های خارجی با استفاده از برداری از فرصت)بهره SOاستراتژی 

)بهبود بخشیدن به نقاط ضعف  WOنقاط قوت داخلی(، استراتژی 

)کاهش  STهای موجود(، استراتژی برداری از فرصتداخلی با بهره

اثرات ناشی از تهدیدهای موجود در محیط خارج با استفاده  دادن

 است تدافعی حالت )یک WT قوت سازمان( و استراتژی از نقاط

ضعف و پرهیز از تهدیدهای  نقاط دادن کاهش آن از هدف که

.( ,2011David) محیط خارجی است(

 
 (ماتریس ارزیابی عوامل داخلی )نقاط قوت -3جدول 

 

امتیاز  

 موزون

میانگین 

هارتبه  

میانگین 

 ضرایب

6واحد  5واحد   4واحد   3واحد   2واحد    1واحد  
 هاقوت

 رتبه
ضریب 

 اهمیت
 رتبه

ضریب 

 اهمیت
 رتبه

ضریب 

 اهمیت
 رتبه

ضریب 

 اهمیت
 رتبه

ضریب 

 اهمیت
 رتبه

ضریب 

 اهمیت

33/0  67/3  09/0  4 09/0  3 08/0  4 09/0  3 09/0  4 09/0  4 09/0  
توان مدیریتی، فنی و  -1

 تخصصی در بخش آب

32/0  5/3  09/0  3 09/0  4 08/0  3 09/0  4 09/0  4 09/0  3 09/0  

پیمانکاران و  -2

مشاوران متخصص و 

حائز شرایط علمی و فنی 

 در بخش آب

25/0  17/3  08/0  4 07/0  3 09/0  3 07/0  3 08/0  3 08/0  3 08/0  

های زیرساخت -3

افزاری، افزاری، سختنرم

تأسیساتی، تجهیزاتی و 

 اطالعاتی

23/0  33/3  07/0  4 09/0  4 08/0  3 09/0  3 04/0  3 05/0  3 06/0  

توان مالی در تأمین  -4

ها و زیرساخت

افزار مورد نیاز در سخت

 توسعه منابع آب

22/0  17/3  07/0  3 06/0  3 07/0  3 06/0  3 07/0  4 06/0  3 08/0  

امکانات اداری و  -5

سازمانی در کلیه 

 شهرهای استان

23/0  83/3  06/0  4 07/0  4 05/0  4 07/0  4 05/0  4 05/0  3 06/0  

توان جذب اعتبارات  -6

های کالن در طرح

 عمرانی

27/0  33/2  08/0  4 08/0  3 08/0  3 08/0  4 09/0  3 09/0  3 09/0  

نیروی انسانی کارآمد  -7

و باتجربه و آشنا به فنون 

 روز
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 (ماتریس ارزیابی عوامل داخلی )نقاط ضعف -4جدول 

 

 4(IE) داخلی و خارجی ایخانه 9ماتریس  -5-2-2

خانه قرار  9مختلف سازمان را در  هایبخشین ماتریس ا

نهایی  هاینمرهجمع است که شامل  دو بعد اصلی دارای و دهدمی

جمع و ها   xماتریس ارزیابی عوامل داخلی که بر روی محور

 نهایی ماتریس ارزیابی عوامل خارجی که بر روی محور هاینمره

y های هایی که در خانهشود، است. برای بخششان داده میا نه

که  کار بردهرا ب هاییاستراتژی توانگیرند، میقرار می 4و  2، 1

 5، 3های های که در خانهشود. برای بخش رشد و ساخت موجب

هایی که موجب حفظ و گیرند، باید از استراتژیقرار می 7و 

هایی که در نگهداری وضع موجود شود، بهره برد. برای بخش

های رها کردن یا گیرند، استراتژیقرار می 9و  8، 6هایخانه

از  .( ,2011David) توان به اجرا درآوردبرداشت محصول را می

ها و ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی مجموع نمرات قوت

 ها و تهدیدهاو همچنین مجموع نمرات فرصت 7/2 برابر هاضعف

امتیاز 

 موزون

میانگین 

هارتبه  

میانگین 

 ضرایب

6واحد  5واحد   4واحد   3واحد   2واحد   1واحد     

 هاضعف
 

 رتبه
ضریب 

 اهمیت
 رتبه

ضریب 

 اهمیت
 رتبه

ضریب 

 اهمیت
 رتبه

ضریب 

 اهمیت
 رتبه

ضریب 

 اهمیت
 رتبه

ضریب 

 اهمیت

14/0  2 07/0  2 07/0  2 07/0  2 07/0  2 06/0  2 07/0  2 07/0  

راندمان  -1

استفاده از آب در 

ها اغلب بخش

 ویژه کشاورزیبه

12/0  1.67 07/0  2 07/0  1 06/0  2 08/0  1 07/0  2 06/0  2 08/0  

کارهای راه -2

قانونی شفاف 

برای واگذاری 

تأسیسات آبی به 

 بخش خصوصی

08/0  2 04/0  2 04/0  2 04/0  2 06/0  2 03/0  2 04/0  2 05/0  

استفاده از  -3

ریزی دانش برنامه

و کنترل پروژه در 

های عمرانی طرح

 درگذشته

12/0  1.67 07/0  2 06/0  2 08/0  2 06/0  1 05/0  1 07/0  2 07/0  

واگذار نمودن  -4

برداری و بهره

نگهداری 

تأسیسات آبی به 

 بردارانبهره

11/0  83/1  06/0  2 05/0  2 07/0  1 06/0  2 05/0  2 06/0  2 06/0  

برداری بهره -5

رویه از منابع بی

 های زیرزمینیآب

1/0  2 05/0  2 05/0  2 07/0  2 05/0  2 04/0  2 04/0  2 04/0  

های مکانیسم -6

جلب 

های شارکتم

مردمی در 

حفاظت و 

برداری بهینه بهره

 از تأسیسات آبی

08/0  67/1  05/0  2 06/0  2 06/0  2 06/0  1 04/0  1 04/0  2 06/0  

استفاده از  -7

های آب

غیرمتعارف و 

های پساب بخش

 مختلف مصرف

1/0  2 05/0  2 06/0  2 06/0  2 04/0  2 06/0  2 05/0  2 05/0  

رسانی اطالع -8

در مورد الگوهای 

استاندارد جهانی 

های در بخش

 گوناگون مصرف

7/2 هاها و ضعفجمع قوت 1 -   
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از  5سازمان در خانه شماره  2طبق شکل  .شده است 46/2 برابر

هایی را به اجرا استراتژی دبایگیرد که ای قرار میخانه 9ماتریس 

 و نگهداری وضع موجود شود. درآورد که موجب حفظ

 

 غربیای استان آذربایجانماتریس سوات سازمان آب منطقه -5جدول 

عوامل 

 داخلی

عوامل 

 خارجی

 نقاط ضعف نقاط قوت

 هافرصت

 SOاستراتژی 

 ظرفیت چارچوب در زیرزمینی و سطحی هایآب منابع از برداریبهره ( توسعه1

 آب حجمی تحویل با  همراه آبی هایمحیط تحملقابل

 ( افزایش راندمان در کلیه مراحل تأمین، انتقال، توزیع و تحویل آب2

های واردات آب از کشورهای مجاور با توجه به توجیهات فنی، ( اجرای طرح3

 اقتصادی و اجتماعی

مشارکت مردمی در های منظور ایجاد زمینههای عموم به( افزایش سطح آگاهی4

 های توسعه منابع آببرداری از طرحریزی، اجرا و بهرهبرنامه

 WOاستراتژی 

 هایآب مصنوعی تغذیه و نیز سطحی هایآب مهار هایطرح ( اجرای1

 راندمان کمبود جبران ها وبارندگی از حداکثر استفاده منظوربه زیرزمینی

 آبریز هایحوضه از هریک در مختلف مصارف برای آب اقتصادی ارزش ( تعیین2

 مصرف هایبخش توسعه هایبرنامه از استفاده  برای

 برانآب هایتشکل به زهکشی و آبیاری هایشبکه مدیریت ( واگذاری3

 تهدیدها

 STاستراتژی 

 ( افزودن محصوالت و خدمات جدید ولی مرتبط با محصوالت و خدمات کنونی1

 واگذاری برای جذب سرمایههای در دست ( اقتصادی کردن پروژه2

 برداری و احداثمنظور مشارکت در بهره( انتخاب شرکای اقتصادی به3

 های اطرافدسترس در حوضه( مدیریت منابع آبی قابل4

 

 

 
 داخلی و خارجی ایخانه 9ماتریس  -2شکل 

 

 استراتژیک اقدام و موقعیت ماتریس ارزیابی -2-5-3

(SPACE)5 

 از شرکت خارجی و داخلی عوامل مقایسه برای ماتریس این

 خارجی دبع دو دهندهنشان ت کهاس برخوردار سزاییهب اهمیت

 مزیت داخلی بعد دوو  (IS)توان صنعت  و (ES) محیط ثبات

 جذابیت صنعتی و نقاط است. (FS) مالی توان و (CA) رقابتی

 تحلیل در ماتریس )کم (1 نمره تا )زیاد (6 با نمره مالی قوت

SPACE کم، یازامت و خوب است زیاد، امتیاز .شوندمی داده امتیاز 

است. مزیت رقابتی و ثبات محیط  مالی عوامل ضعف دهندهنشان

 هاییاستراتژ د.نشو)ضعیف( امتیاز داده می -6)عالی( تا  -1از 

تدافعی،  تژیتهاجمی، استرا ابعاد، استراتژی این براساس حاصل

اگر نقطه  ند.هسترقابتی  کارانه و استراتژیمحافظه استراتژی

 یقرار گیرد، استراتژی تهاجم  FS و IS موردنظر در محدوده بین

 ،قرار گیرد ES و IS اگر در محدوده بین شود وگرفته میدر پیش

شود. اگر نقطه موردنظر در گرفته میاستراتژی رقابتی در پیش

قرار گیرد، استراتژی تدافعی در  CA و ES محدوده بین

 نقطه موردنظر در محدوده بین کهیشود و درصورتگرفته میپیش

CA و FS کارانه حرکت شودقرار گیرد، باید محافظه (David, 

 ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک ماتریس ،6 جدولدر  (.2011

شود. در میمالحظه غربی  یجانآذربا ای استانسازمان آب منطقه

 فدهگیرد. رسم نمودار، سازمان در منطقه رقابتی قرار میت صور

. است مالی ترازنامه تقویت و سودآوری افزایش رقابتی استراتژی از

و مجموع  83/0 برابر  یمجموع نمرات توان صنعت و مزیت رقابت

آمده است که دستبه -57/0 برابر نمرات توان مالی و ثبات محیط

 گیرد.در صورت رسم نمودار، سازمان در خانه رقابتی قرار می
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 ای استان آذربایجان غربیسازمان آب منطقهارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک ماتریس  -6جدول

 

آمده بر روی محورهای مختصتتات به دستتتچهار عدد بهاگر 

 با. آیدوجود میالزاویه بهچهار مثلث قائم، یکدیگر متصتتل شتتود

ترتیب ، چهار مثلث متناظر با هر ناحیه که به3توجه به شتتتکل 

SO, WO, ST, WT اند. موقعیت شتتترکت با شتتتدهگذاری نام

کارانه و تهاجمی محاسبه درصد قطعیت تدافعی، رقابتی، محافظه

اصل ح %26، %20، %31، %23 برابر ترتیبشود که بهمشخص می

شرکت از منطقه طور که دیده میهمان اند.شده سهم   STشود، 

   یا رقابتی بیشتر از سایر مناطق است.

 

 
 نمودار موقعیت شرکت -3 شکل

 

 گیریمرحله تصمیم -2-6

  6(QSPM) ریزی استراتژیک کمیبرنامهماتریس  -1-6-2

در  SWOTآمده از ماتریس دستدر این ماتریس استراتژی به

ها نیز سطر باالی جدول و نقاط ضعف و قوت، تهدیدها و فرصت

های شوند. در ستون بعدی وزندر سمت راست جدول نوشته می

شده به هریک از عوامل از ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و داده

شود. هر استراتژی شامل دو ستون رجی سازمان استنباط میخا

نمره جذابیت و کل نمره جذابیت است که کل نمره جذابیت، از 

آید. نمره جذابیت دست میضرب وزن در نمره جذابیت بهحاصل

باشد که این نمرات با  4و  3، 2، 1تواند ها میهر یک از استراتژی

 -1شوند: ترتیب ذکرشده تعیین میتوجه به عوامل موردبحث به

 و دارای جذابیت معقول -3 ؛تا حدی جذاب -2 ؛بدون جذابیت

بسیار جذاب. در پایان باید نمرات کل جذابیت مربوط به هر  -4

که دارای باالترین امتیاز  هر استراتژی .دکرهم جمع  استراتژی را با

، )موحدی و همکاران باشد برای سازمان دارای اولویت است

، ماتریس ارزیابی استراتژیک کمی مربوط به 7در جدول  (.1391

شده است. ای استان آذربایجان غربی نشان دادهسازمان آب منطقه

افزودن محصوالت و خدمات جدید  ،1در این جدول استراتژی 

اقتصادی  ،2ولی مرتبط با محصوالت و خدمات کنونی، استراتژی 

هت جذب سرمایه، استراتژی های در دست واگذاری جکردن پروژه

برداری و منظور مشارکت در بهرهانتخاب شرکای اقتصادی به ،3

دسترس در مدیریت منابع آبی قابل ،4احداث و استراتژی 

 های اطراف هستند.حوزه

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

-3 -2 -1 0 1 2 3 4

ی
ابت

 رق
ت

زی
م

ثبات محیط

توان مالی

ت
نع

 ص
ان

تو

 توان صنعت توان مالی

 نمره پارامتر نمره پارامتر
 5 پیشرفت فناوری 5 ها، تأسیسات و ...ثابت شامل ساختماندارایی 

 5/2 التحصیل و متخصصنیروی فارغ 5/2 درآمد

 3 نیروی باتجربه عملی 8/2 حمایت مالی دولت و بودجه

 5/3 میانگین 43/3 میانگین

 مزیت رقابتی ثبات محیط

 -2 انحصاری بودن در استان -4 تغییرات فناوری

 -1 واسطه مطالعات مستمردارا بودن بانک اطالعاتی به -3 عدم ثبات اقتصادی

 -5 های فرهنگیتغییر ارزش
های کشور دارای تصویر خوبی در قیاس با سازمان

 است
5- 

 -67/2 میانگین -4 میانگین

WO SO

 
ST WT 
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 ریزی استراتژیک کمیماتریس برنامه -7 جدول

 1استراتژی  2استراتژی  3استراتژی  4استراتژی 

ت
ب اهمی

ضری
 

 عوامل خارجی

کل نمره 

 جذابیت

نمره 

 جذابیت

کل نمره 

 جذابیت

نمره 

 جذابیت

کل نمره 

 جذابیت

نمره 

 جذابیت

کل نمره 

 جذابیت

نمره 

 جذابیت
 فرصتنقاط 

28/0 4 14/0 2 07/0 1 21/0 3 07/0 
مقایسه با میزان بارندگی در استان و پتانسیل ایجاد شده از آن در 

 کل کشور

18/0 3 18/0 3 12/0 2 24/0 4 06/0 
ی مناسب مخازن هامحل وجود باتوپوگرافی خاص استان در رابطه 

 هاحوضهسد در 

 توان تخصصی و اجرایی پیمانکاران منطقه 05/0 - - 1 05/0 2 10/0 2 10/0

 و سنتی در سطح استان ی آبیاری مدرن، نیمه مدرنهاشبکه 06/0 2 12/0 4 24/0 3 18/0 2 12/0

15/0 3 20/0 4 15/0 3 15/0 3 05/0 
ن استان در قالب سه حوضه آبریز با قرارگرفتتحت پوشش 

 های متفاوتیژگیومشخصات و 

 ی مرتبط با بخش آب در استانهارشتهی دارای هادانشگاه 04/0 3 12/0 3 12/0 1 04/0 1 04/0

 ی با کشورهای ترکیه، عراق، آذربایجان و ارمنستانجوارهم 05/0 4 20/0 2 10/0 4 20/0 4 20/0

 ی عمرانیهاپروژهرغبت کشاورزان برای مشارکت در اجرای  06/0 3 18/0 1 06/0 3 18/0 1 06/0

 نقاط تهدید 

21/0 3 28/0 4 28/0 4 07/0 1 07/0 
ین آب از منابع تأمماهیت مرزی اغلب منابع آب استان و رقابت در 

 ی مجاورهااستانمشترک با کشورها و 

 ی مصرفهابخشتوزیع مکانی منابع آبی نسبت به موقعیت  06/0 - - 2 12/0 3 18/0 1 06/0

28/0 4 14/0 2 21/0 3 14/0 2 07/0 
یژه وبهی آبخیزداری هاطرحانجام کامل مراحل مطالعاتی و اجرایی 

 در حوضه سدهای مخزنی

 ی و سرمازدگیسالخشکوقوع حوادث غیرمترقبه مانند سیل،  05/0 3 15/0 2 10/0 2 10/0 4 20/0

 ی اجرایی مختلفهادستگاهیسات آبی توسط تأسمطالعه و اجرای  06/0 1 06/0 1 06/0 2 12/0 2 12/0

- - - - - - 24/0 4 06/0 
ی الزم برای حفظ و حراست از هااهرممحمل قانونی کافی و 

 هاآنیسات آبی و حریم تأس

 ی مصرفهابخشی در وربهرهمیزان  07/0 1 07/0 1 07/0 3 21/0 3 21/0

- - - - - - 06/0 1 06/0 
ین مصالح زیربنایی نظیر سیمان و نوسان شدید قیمت مصالح تأم

 هاطرحدر زمان اوج نیاز 

12/0 2 06/0 1 06/0 1 - - 06/0 
ین سیاسی در انتخاب و اولویت اجرایی مسئول نفوذاعمالمداخله و 

 ی استانآببدون توجه به نیاز واقعی  هاپروژه

 جمع 1 - 01/2 - 44/2 - 31/2 - 33/2

 

 ریزی استراتژیک کمیماتریس برنامه -7 ادامه جدول

4استراتژی  3استراتژی   2استراتژی   1استراتژی   ت 
ب اهمی

ضری
 

 عوامل داخلی

کل 

نمره 

 جذابیت

نمره 

 جذابیت

کل نمره 

 جذابیت

نمره 

 جذابیت

کل نمره 

 جذابیت

نمره 

 جذابیت

کل نمره 

 جذابیت

نمره 

 جذابیت
 قوتنقاط 

 توان مدیریتی، فنی و تخصصی در بخش آب 09/0 4 36/0 3 27/0 3 27/0 4 36/0

27/0 3 18/0 2 09/0 1 18/0 2 09/0 
شرایط علمی و فنی  حائزپیمانکاران و مشاوران متخصص و 

 در بخش آب

32/0 4 16/0 2 24/0 3 32/0 4 08/0 
یساتی، تأسی، افزارسختی، افزارنرمهای یرساختز

 تجهیزاتی و اطالعاتی

28/0 4 07/0 1 - - 21/0 3 07/0 
موردنیاز در  افزارسختها و یرساختزین تأمتوان مالی در 

 توسعه منابع آب

 امکانات اداری و سازمانی در کلیه شهرهای استان 07/0 2 14/0 1 07/0 1 07/0 1 07/0

 ی عمرانیهاطرحتوان جذب اعتبارات کالن در  06/0 2 12/0 1 06/0 1 06/0 3 18/0

 نیروی انسانی کارآمد و باتجربه و آشنا به فنون روز 08/0 4 32/0 4 32/0 3 24/0 4 32/0
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4استراتژی  3استراتژی   2استراتژی   1استراتژی   ت 
ب اهمی

ضری
 

 عوامل داخلی

کل 

نمره 

 جذابیت

نمره 

 جذابیت

کل نمره 

 جذابیت

نمره 

 جذابیت

کل نمره 

 جذابیت

نمره 

 جذابیت

کل نمره 

 جذابیت

نمره 

 جذابیت
 قوتنقاط 

 نقاط ضعف 

 یژه کشاورزیوبه هابخشراندمان استفاده از آب در اغلب  07/0 1 07/0 - - 3 21/0 4 28/0

21/0 3 28/0 4 21/0 3 07/0 1 07/0 
کارهای قانونی شفاف و توجیه اقتصادی مناسب برای راه

 یسات آبی به بخش خصوصیتأسواگذاری 

12/0 3 08/0 2 16/0 4 04/0 1 04/0 
ی هاطرحیزی و کنترل پروژه در ربرنامهاستفاده از دانش 

 درگذشتهعمرانی 

14/0 2 28/0 4 07/0 1 14/0 2 07/0 
یسات آبی به تأسی و نگهداری برداربهره دنکرواگذار 

 بردارانبهره

 ی زیرزمینیهاآبرویه از منابع ی بیبرداربهره 06/0 3 18/0 1 06/0 2 12/0 4 24/0

10/0 2 10/0 2 10/0 2 10/0 2 05/0 
ی مردمی در حفاظت و هامشارکتهای جلب یسممکان

 یسات آبیتأسی بهینه از برداربهره

20/0 4 10/0 2 15/0 3 20/0 4 05/0 
ی مختلف هابخشی غیرمتعارف و پساب هاآباستفاده از 

 مصرف

05/0 1 - - 05/0 1 15/0 3 05/0 
الگوهای استاندارد جهانی در  در مورد یرساناطالع

 ی گوناگون مصرفهابخش

 جمع 1 - 06/2 - 85/1 - 22/2 - 9/2

 

 ارزیابی  -2-6-2

 عوامل(کمی  استراتژیک ریزیبرنامه ماتریس بندیجمع با

شود. می حاصل 8جدول  صورتبهداخلی( نتایج  عوامل -خارجی

ای استان های سازمان آب منطقهعبارتی اولویت استراتژیبه

 .به قرار زیر است QSPMآذربایجان غربی براساس روش 

 در های موجودیاستراتژ نمرات میانگین ارزیابی اساس بر

مدیریت منابع  استراتژی ،کمی ریزی استراتژیکبرنامه ماتریس

 بهترین عنوانبههای اطراف استان آبی در دسترس در حوضه

های بعدی های دیگر در اولویتیاستراتژشد و  استراتژی انتخاب

د. بنابراین سازمان آب شومالحظه می 8قرار گرفته که در جدول 

ین و تأمهای یتفعالدر  دای استان آذربایجان غربی بایمنطقه

های مذکور طی بندی استراتژیتوزیع منابع آب استان، اولویت

که قرار دهد. با توجه به این موردتوجهی را آت هاییزیربرنامهدوره 

از تقابل عوامل  آمدهدستبههای تنها، استراتژی SWOTمدل 

های کند، در این بررسی استراتژیداخلی و خارجی را ارائه می

ترکیبی که از مجموع نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدیدهای 

 آیند، نیز ارائه شده است.یم دستبهسازمان 

 

 SOAR7ل  مد -3

 

است که طی آن با  یمراحلاز  تعدادی یرندهدربرگجدید این مدل 

. در این شودیمم ارائه انداز کلی سیستایجاد برخی تغییرات، چشم

قوت و فرصت در جامعه از طریق افراد  نقاط ینتراصلی پژوهش

تا  است شده کننده کشف و سپس از این افراد دعوتمشارکت

 یندهدر آ دهندیایی را برگزیند که ترجیح مها و آرزوهخود آرمان

تشویقی و بازنگرانه  یهابا برنامه یتها دست یابند. درنهابه آن

 9در جدول  .( ,2003Stavros)شود مینتایج مطلوب انتخاب 

 نشان داده شده است. سازمان موردمطالعه SOARماتریس 

 
 هایاستراتژبندی اولویت -8 جدول

 هایاستراتژ رتبه
نمره عوامل 

 داخلی

نمره عوامل 

 خارجی

میانگین نمرات 

 کل

9/2 های اطراف استانمدیریت منابع آبی در دسترس در حوضه: 4استراتژی  1 33/2 615/2 

2 
افزودن محصوالت و خدمات جدید ولی مرتبط با محصوالت و خدمات :  1استراتژی 

 کنونی
06/201/2 305/2 

22/231/2265/2 برداری و احداثمنظور مشارکت در بهرهانتخاب شرکای اقتصادی به :3استراتژی  3

85/144/2145/2 جذب سرمایه برایهای در دست واگذاری اقتصادی کردن پروژه :2استراتژی  4
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 ای استان آذربایجان غربیسازمان آب منطقه  SOARماتریس  -9 جدول

هاقوت هافرصت   
ک

ژی
رات

ست
ق ا

قی
تح

 

 ؛فنی و تخصصی در بخش آب توان مدیریتی، -

 ؛آب در بخشمشاوران متخصص و حائز شرایط علمی و فنی  -

تأسیساتی و تجهیزاتی و  ی،افزارسخت ی،افزارنرمهای  یرساختز -

 ؛اطالعاتی

یاز در توسعه موردن افزارسختها و یرساختزتوان مالی در تأمین  -

 ؛منابع آب

 ؛امکانات اداری و سازمانی در کلیه شهرهای استان -

 ؛ی عمرانیهاطرحتوان جذب اعتبارات کالن در  -

 و آشنا به فنون روز. باتجربهنیروی انسانی کارآمد و  -

 ؛یجادشده از آن در مقایسه با کل کشورامیزان بارندگی در استان و پتانسیل  -

 هاحوضهی مناسب  مخازن سد در هامحل وجود با توپوگرافی خاص استان در رابطه -

 ؛هاآندست یینپاداشتن مبادی مصرف )اراضی و جمعیتی( در  و قرار

 ؛ی پیمانکاران منطقهو اجرائتوان تخصصی  -

 ؛ی آبیاری مدرن، نیمه مدرن و سنتی در سطح استانهاشبکه -

های یژگیوتحت پوشش قرار گرفتن استان در قالب سه حوضه آبریز با مشخصات  و  -

 ؛متنوع و متفاوت

 ؛ی مرتبط با بخش آب در استانهارشتهی دارای هادانشگاه -

 ؛ی با کشورهای ترکیه، عراق، آذربایجان و ارمنستانجوارهم -

 ی عمرانی.هاپروژهی در اجرارغبت کشاورزان برای مشارکت  -

 نتایج هاآرمان

صم
ت

می
ها

ت
ثب

ی م
 

الگوی مدیریت منابع آب با حفظ  عنوانبهاستان آذربایجان غربی  -

 ؛زیست در سطح کشوریطمحکشاورزی منطقه و 

ی منابع آب وربهرهبرترین استان در  عنوانبهاستان آذربایجان غربی  -

 ؛یساتتأسو 

در محیطی با یستززیست و رسیدن به نقطه تعادل یطمح یاحیا -

 گرفتن توسعه اشتغال و سطح درآمد جمعیت استان. نظر

حفظ )بر اساس معیارهای جهانی  محیطیزیستی هاتحقق حداقل استانداردسازی -

 (؛رسیدن به سطح اکولوژیک( (دریاچه ارومیه ی، احیاهاتاالب

 ؛پایداری در حفظ سطح کشت در استان )رشد منفی نداشته باشد( -

مستمر ساالنه و پیشگیری از  صورتبهیسات تأسی منابع آب و وربهرهرشد  -

 (.1395ساله )شروع سال  10زایی در طی یک دوره یابانب

 

 هاگیری و پیشنهادنتیجه -4

 

پژوهش بررسی و تدوین برنامه استراتژیک برای این هدف 

نتایج تحقیق نشان داد که سازمان . بودای های آب منطقهسازمان

برای رسیدن  دمطالعه در موقعیتی رقابتی قرار دارد که بای مورد

دو  .های رقابتی بهره گیردبه وضعیت رشد و تهاجمی از استراتژی

روش ماتریس عوامل داخلی و خارجی و ماتریس ارزیابی موقعیت 

ای استان سازمان آب منطقه (SPACE)و اقدام استراتژیک 

ند. در این راستا هستموقعیت یکسان برای سازمان  دهندهنشان

های قابل اتخاذ براساس میزان جذابیت هر استراتژی استراتژی

مشخص  (QSPM)ریزی استراتژیک کمی توسط ماتریس برنامه

های اجرایی ها و برنامهبندی این استراتژیشده و ترتیب اولویت

ها، تحقق آن برایهمچنین  .شدندصورت زیر تعیین هها بآن

های اجرایی و عملیاتی در راستای رسیدن به اهداف ارائه پیشنهاد

 شوند.می

های اطراف استراتژی مدیریت منابع آبی در دسترس در حوضه -1

  :استان

های آبی ربط حوضهبرنامه اجرایی: برگزاری جلسات با مدیران ذی

برداری کامل السهم هر حوضه و بهرهتعیین حقمنظور جوار بههم

 .شدهاز حجم آب تعیین

برنامه اجرایی: مطالعه و ساخت تأسیسات آبی و تجهیزات سنجش 

های شونده به حوضه مدیریت منابع آب وارد برایگیری و اندازه

المللی و شرایط آبی استان با مالحظه قوانین ملی و بین

  .محیطیزیست

دن محصوالت و خدمات جدید ولی مرتبط با استراتژی افزو -2

  :محصوالت و خدمات کنونی

برنامه اجرایی: فروش اطالعات به مراکز علمی و تحقیقاتی و 

  .مشاوران

های ها به شرکتبرنامه اجرایی: اجاره و واگذاری حریم رودخانه

 .گردشگری و تفریحی

منظور مشارکت در استراتژی انتخاب شرکای اقتصادی به -3

 :برداری و احداثبهره

منظور ارزیابی اقتصادی صالح بهبرنامه اجرایی: انتخاب مشاور ذی

 .های در حال مطالعهطرح

برنامه اجرایی: با تعیین سود متناسب با شرایط اقتصادی کشور و 

تضمین پرداخت آن اقدام به فروش اوراق سهام و یا جذب سرمایه 

 .دشوبرداری رهمشارکت در ساخت تأسیسات و یا به برای

 برایهای در دست واگذاری استراتژی اقتصادی کردن پروژه -4

 :جذب سرمایه

برنامه اجرایی: پیشنهاد اصالح قانون مدیریت منابع آب به مبادی 

گذار و اصالح قیمت فروش آب به کشاورزان، صنعتگران و قانون

  .شرب و بهداشت

اری را واگذار نموده بردهای آماده بهرهتوان طرحبرنامه اجرایی: می

 د.کرها را از این منبع تأمین توسعه سایر طرح برایو سرمایه الزم 

 

 هانوشتپی -5
 

1- External Factors Evaluation matrix 

2- Internal Factors Evaluation 

3- Strengths, Weaknesses, Opportunities, Treatment 

(SWOT) 

4- Internal - External 
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5- Strategic Position and Action Evaluation (SPACE) 

matrix 

6- Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM) 

7- Strengths, Opportunities, Aspirations, Results (SOAR) 

 

 مراجع -6

 

، تهران، دفتر ریزی استراتژیک گمرکبرنامه(، 1382اعرابی، م.، )

 های فرهنگی.پژوهش

، تهران، ریزی استراتژیکنامه برنامهدست(، 1391اعرابی، م.، )

 های فرهنگی.دفتر پژوهش

ریزی تدوین واجرای برنامه" ،(1394)، ، س.رجالی و ، ح.،پویا

و کارت  SPACE نوآورانه استراتژیک براساس ماتریس

اداره کل پست استان اصفهان  در  BSC متیازی متوازنا

های نوین در بین المللی پژوهش کنفرانس، "مطالعه موردی
، استانبول، موسسه مدیران ایده مدیریت، اقتصاد وحسابداری

 .پرداز پایتخت ایلیا

(، 1392علیان، م.، )و خاوریان گرمسیر، ا.، استاورس، ژ.، 

ریزی راهبردی توسعه گردشگری شهری با استفاده از برنامه"

، ")نمونه موردی: شهر تفت( SOARمدل استراتژیک 

 .143-127(، 3)17، ریزی و آمایش فضابرنامه

تدوین برنامه "(، 1392لمیر، ا.م.، ) و لمیر، ا.ر.، دهقان قهفرخی، ا.،

راهبردی اداره کل ورزش و جوانان استان رضوی در حوزه 

-179(، 4)5، نشریه مدیریت ورزشی، "ورزش و تربیت بدنی

198. 

(، 1391)حسینی، ع.، و موحدی، م.م.، ابویی مهریزی، م.، 

عنوان به SWOTدر تجزیه و تحلیل  QSPMاستفاده از "

ریزی استراتژیک )مطالعه موردی: گروه ابزاری برای برنامه

 .10-1(، 28)9، فصلنامه مدیریت، "خودرو سازی سایپا(

تدوین برنامه "، (1392، ک.، )رحمانیو  .،ا ،اوغانی زادهولی

استان آذربایجان استراتژیک سازمان امور اقتصاد و دارایی 

دومین کنفرانس بین المللی  ،"(1395-1391) شرقی
 .، قم، دانشگاه پیام نورمدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
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