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  چكيده
هاي مبتني بر تفكر راهبردي نيازمند درك  ريزي در رهيافت هاي برنامه كارگيري كارامد فنون و روش به

پس از توسعه نخستين آن در مديريت  SWOTفن . ها است هاي نظري پشتيبان اين فنون و روش درست پايه
ريزي فضايي در  هاي برنامه اي يافته است و در فعاليت ريزي فضايي نيز كاربرد گسترده برنامه وكار در  كسب

شود، در حالي كه چارچوب بكارگيري آن، چنانكه كه پاسخگو به چارچوب  كشور ايران نيز بكار گرفته مي
يي و متفاوت از ريزي فضا يعني برنامه(و زمينه بكارگيري آن ) يعني تفكر راهبردي(نظري پشتيبان آن 

، باشد تدقيق نشده است هدف اصلي اين تحقيق تبيين ماهيت و چگونگي استفاده از فن )وكار مديريت كسب
SWOT )اين مقاله روش  .در چارچوب تفكر راهبردي و رهيافت اختيار راهبردي است) ريزي فضايي در برنامه

هاي  با ويژگي SWOTيلي، به ارتباط فن تحل -كند كه نخست در بعد توصيفي ار ميكاري دوگانه را اختي
تجويزي، چارچوب بكارگيري  -در بعد تحليليپردازد و دوم  ر تفكر راهبردي ميريزي فضايي مبتني ب برنامه

روش پژوهش مبتني بر تحليل . كند گو باشد پيشنهاد مي كه به ارتباط رديابي شده پاسخ اين فن را چنان
مرحله اصلي براي  اين مقاله چارچوبي شامل سه .يي و مديريت استريزي فضا هاي برنامه محتواي پژوهش
هاي بكارگيري اين فن در  هاي ناشي از تفاوت ريزي فضايي و رفع ابهام در برنامه SWOTبكارگيري فن 

در مرحله نخست . كند وكار در بخش خصوصي پيشنهاد مي ريزي فضايي متفاوت با مديريت كسب برنامه
اصر سيستم يعني عن(شود تا امكان تعيين عوامل دروني  ضايي و محيط آن شناسايي ميريزي ف سيستم برنامه

در مراحل بعدي اين ) ريزي فضايي يعني عناصر محيط سيستم برنامه(عوامل بيروني و ) ريزي فضايي برنامه
شود،  در دومين مرحله كه چارچوب سيستماتيك براي تحليل راهبردي تدوين مي. فرايند فراهم شود

مرحله . شوند عوامل دروني و بيروني معرفي مي ندهكن هاي كليدي تعيين يشنهادهاي اين مقاله براي پرسشپ
پذير از طريق رويارويي عوامل دروني و بيروني است، يعني  هاي راهبردي امكان سوم پيشنهاد مجموعه گزينه

سو، و قيود و عدم و  تم از يكريزي فضايي كه با توجه به نقاط قوت و ضعف سيس طراحي راهبردهاي برنامه
   .پذير و مقدور باشند هايي كه بر سيستم اثرگذار هستند، امكان قطعيت

  . SWOTريزي فضايي، فن  تفكر راهبردي، رهيافت اختيار راهبردي، سيستم برنامه: واژگان كليدي
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  مقدمه. 1

ها و  كاستي ها و فنون تحليلي مبتني بر تفكر راهبردي، در پي روشن شدن بكارگيري روش
هاي  ويژه فنون و روشدر بخش عمومي، به 1ريزي ي سنتي برنامهها هاي رهيافت نارسايي

چرا كه مرحله تحليل در اين ). 153- 146: 1387دانشپور، (ها مطرح شد  تحليل در آن
هاي مشابه بود و از  بندي داده هاي ساده چون تنظيم و دسته ها بيشتر متكي بر تحليل رهيافت

هاي  ترين وظيفه اين گام كه پي بردن به ساز و كارهاي نهاني عمل در زيرسيستم از مهميكي 
. كرد شان است غفلت مي ها با يكديگر و با محيط پيرامون فضايي و نيز شناخت ارتباط متقابل آن

وكارهاي پيچيده و تحليل روابط سببي و همبستگي ميان  رو اين تحليل امكان يافتن ساز از اين
همزمان با روشن . (Booth and Jaffe, 1978)كرد  و اجزاي سيستم فضايي را فراهم نمي عناصر

ريزي فضايي،  ها و فنون جديد در برنامه ها و در پي آن لزوم بكارگيري رهيافت شدن اين كاستي
ريزي در بخش خصوصي مطرح شد و  ريزي مبتني بر تفكر راهبردي در برنامه رهيافت برنامه

فن تحليل . هاي اين تفكر نيز معرفي شدند ي پاسخگو به الزامات و ويژگيها و فنون روش
هاي  از جمله اين فنون است كه در پي به رسميت شناختن عدم قطعيت SWOTراهبردي 

ها در محيط رقابتي، براي رويارويي با  هاي بخش خصوصي و تغييرات آن درباره سازمان  فزاينده
گرفته        كار طور گسترده بههاي بخش خصوصي به ي سازمانو مديريت كارا 2شرايط پيشايندي

ريزي، تنها به شرايط  اين است كه تغيير در پديده مورد برنامه 3انديشه مركزي در اين فن. شد
دروني آن پديده همچون يك سيستم، وابسته نيست، بلكه تحت تأثير ارتباط با محيط اين 

رو فن  از اين. ارنده كنترل ناشدني هم بر آن اثرگذارندبرنده و يا بازد سيستم، نيروهاي پيش
در ها  ها، قيود و عدم قطعيت تنها توان تحليل و رويارويي با مشكل كوشد نه تحليل راهبردي مي

ريزي ببخشد، بلكه از پيشايندهايي كه فرصتي براي بهبود  به فرايند برنامهرا  هاي پيچيده محيط
  .(Helms, 2006: 771)كنند نيز استفاده كند  م ميريزي فراه عملكرد سيستم برنامه

ريزي راهبردي بخش مديريت خصوصي، در  در پي رواج استفاده از رهيافت و فنون برنامه
، »ها و تهديدها فرصت«، »عوامل بيروني و دروني«بخش عمومي و ورود اصطالحاتي چون 

         ريزي اين بخش،  نامهها به متون بر و جزآن» موضوعات راهبردي«، »ها ها و ضعف قوت«
       اي يافت ريزي فضايي كاربرد گسترده نيز در برنامه SWOTفن تحليل راهبردي 

(Kaufman & Jacobs, 1987 :24) .هاي  با اين وجود، بخش عمده متوني كه به تشريح چارچوب
در بخش  ريزي چنان مربوط به برنامه اند، هم پشتيبان و چگونگي كاربرد اين فن پرداخته

 و 4حوزه عموميريزي در  تر به لزوم انطباق اين فن، با شرايط برنامه خصوصي هستند و كم
اين . پرداخته شده است) در مقابل بخش خصوصي(هاي بكارگيري آن در اين بخش  دشواري
كه ها مربوط به شناسايي سيستم و محيط آن در بخش عمومي هستند چرا دشواري
گيري و  عنوان عوامل تصميم ها به اي از نهادها و سازمان گيري در اين بخش شامل شبكه تصميم
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در حالي كه در بخش خصوصي، يك  ،هاست گذاري، و ارتباطات پيچيده ميان آن سياست
عالوه بر اين، . اش به خوبي آگاه است هاي بيرونيمرزاز كه  وجود دارد يگير سيستم تصميم

داران  در مقابل سهام(ها  تر و منافع متضاد ميان آن هاي درگير گسترده گروهبخش عمومي با 
ها، لزوم بازتعريف فن  دشوارياين  .سروكار دارد) محدود با منافع مشترك در بخش خصوصي

ريزي در حوزه عمومي و  هاي مرتبط با آن را در برنامه ترين انگاشت تحليل راهبردي و مهم
  .سازد فضايي روشن ميريزي  برنامه طور خاص به

  
  هدف و روش كار. 2

ريزي فضايي و مديريت  هاي برنامه روش پژوهش در اين مقاله تحليل محتواي پژوهش
در (هاي كاربردي  اين پژوهش در دسته پژوهش .است SWOTمرتبط با تفكر راهبردي و فن 

گويي به دو هدف  گيرد و بنا به ماهيت خود در پي پاسخ قرار مي) بنيادين هاي  مقابل پژوهش
تبيين : هدف نخست؛ از بعد نظري: دهند اصلي است كه دستوركار دوگانه مقاله را شكل مي

ريزي فضايي مبتني بر تفكر راهبردي و هدف  در برنامه SWOTفن   كارگيري هاي نظري به پايه
ش رو. ريزي فضايي است تدوين چارچوب بكارگيري اين فن در برنامه: دوم؛ از بعد كاربستي

نخست؛ در بعد ت   : شود مقاله اختيار مي ها در كاري دوگانه براي دستيابي به اين هدف
ريزي فضايي مبتني بر تفكر راهبردي، ارتباط فن  هاي برنامه تحليلي، با تشريح ويژگي - وصيفي
SWOT دوم؛ در بعد  كه به هدف نخست مقاله پاسخگو است وشود  ها رديابي مي با اين ويژگي
گو باشد،  كه به ارتباط رديابي شده پاسخ تجويزي، چارچوب بكارگيري اين فن، چنان - تحليلي

  ). يعني هدف دوم مقاله(شود  پيشنهاد مي
در پيوستار نظريه تا عمل  SWOTچارچوب پيشنهادي اين مقاله بر پايه تعيين جايگاه فن 

ارگيري اين فن با توجه ك ريزي قرار دارد؛ يعني تعيين ماهيت درست هريك از مراحل به برنامه
كارگيري فن  در اين چارچوب براي به. هاي تفكر راهبردي و رهيافت اختيار راهبردي به ويژگي

SWOT هاي اين انتظام با انتظام  هاي ناشي از تفاوت ريزي فضايي و رفع اين ابهام در برنامه
شود؛ در  نهاد مياي پيش ، فرايندي سه مرحله- كه اين فن در آن توسعه پيدا كرده - مديريت

شود تا امكان تعيين عوامل  ريزي فضايي و محيط آن شناسايي مي مرحله نخست سيستم برنامه
يعني عناصر محيط سيستم (و عوامل بيروني ) ريزي فضايي يعني عناصر سيستم برنامه(دروني 
ب در دومين مرحله كه چارچو. در مراحل بعدي اين فرايند فراهم شود) ريزي فضايي برنامه

هاي  شود، پيشنهادهاي اين مقاله براي پرسش سيستماتيك براي تحليل راهبردي تدوين مي
مرحله سوم پيشنهاد مجموعه . شوند كننده  عوامل دروني و بيروني معرفي مي كليدي تعيين

پذير از طريق رويارويي عوامل دروني و بيروني است، يعني طراحي  هاي راهبردي امكان گزينه
سو با توجه به نقاط قوت و ضعف سيستم، و از سوي  ريزي فضايي كه از يك امهراهبردهاي برن
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پذير و مقدور  هايي كه بر سيستم اثرگذار هستند، امكان ديگر با توجه به قيود و عدم و قطعيت
  .باشند
  

    SWOTنظري پشتيبان فن  هاي چارچوب -3
ريزي در مراحل  نون برنامهكارگيري ف ريزي مبتني بر تفكر راهبردي به در فرايند برنامه

           را همچون ابزاري  SWOTاين تفكر فن . ريزي اهميت دارد مختلف فرايند برنامه
رهيافت اختيار . گيرد ها و تعيين راهبردها بكار مي تجويزي در مراحل تحليل داده -تحليلي

، SWOTراهبردي نيز، با فراهم آوردن چارچوبي براي شناسايي عوامل كنترل ناشدني در فن 
  .چون پشتيباني نظري در بعد تحليلي اين فن در نظر آورده شود تواند هم مي

 ريزي فضايي تفكر راهبردي در برنامه -1-3

عنوان يك ابزار  از اين تفكر به كه(ميالدي از بخش خصوصي  1960تفكر راهبردي از دهه 
ريزي شهري چيره در آن زمان در  وارد شيوه برنامه) كرد ها استفاده مي مديريتي در سازمان

يعني (كردند  ريزي شهري استفاده مي اي شد كه از سازوكار برنامه كشورهاي بيشتر توسعه يافته
اين . (Kaufman and Jacobs, 1987: 24)) ريزي مبتني بر جامعيت هاي سنتي برنامه رهيافت

راهبرد و تاكتيك از علوم جنگي، در  هاي رهيافت در بخش خصوصي با اقتباس انگاشت
بيني ناشدني و انطباق با تغييرات و عدم  هاي بسيار پيچيده و پيش رويارويي با محيط

. (Bruton and Nicholson, 1984: 21-41)ريزي مطرح شد  موجود در محيط مورد برنامه هاي قطعيت
شان براي  طور مداومي بر حسب اهميتها به مطابق با اين شيوه تفكر، اتفاقات، رويدادها و ممكن

ها بر حسب تحليل اطالعات محيط زير كنترل و  شوند و شكل دادن دائمي اقدام اقدام تحليل مي
از . شود ريزي انجام مي ها در محيط خارج از كنترل برنامه ها و پتانسيل درك جديد از مخالفت

 ايجاد شده  5هايي را كه بر حسب تبعيت از روندكارهاي رو اساس تفكر راهبردي، كاربست اين
         كشد مورد تصديق هستند، به چالش مي» ايم اين است چه هميشه انجام داده آن«يا 

(Healey, 2007: 30).  
اي پيچيده،  طور فزاينده بهبيني و  ريزي را در محيطي غير قابل پيش اين تفكر كاركرد برنامه

بر اين مبنا، برنامه راهبردي صرفاً يك فراورده فني و نهايي نيست، بلكه . كند پررنگ مي
فرايندي اندك افزا، مشروط، چند عامله و چند تصميمه است كه با طي يك فرايند جلو رونده 

و منافع مختلف و ها  و بحث عقالني در ميان گروه 6يادگيري و از طريق پويش مداوم محيط
  آورد  ها را درك كرده و به قاعده درمي هاي آن حل رأيي، مشكالت و راه دستيابي به هم

(Healey, 2007: 30; Pomilio, 2000: 1).  
روست كه در اين  ريزي مبتني بر تفكر راهبردي از اين تأكيد بر پويش محيط در برنامه

هاي دستيابي  د؛ بلكه اهداف خرد برنامه و گامشو ريزي در خأل فرض نمي رهيافت، سيستم برنامه
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اين . هايي روبرو هستند كه در محيط سيستم وجود دارند به اين اهداف با منابع و محدوديت
تر عمل كند و  دهد كه زيركانه گيري اجازه مي حساسيت محيطي به سيستم تصميم

   بود بخشد هاي عمل به هايش را براي درك خطرات نسبي مرتبط با گزينه توانايي
(Friedmann, 2004: 49-67) .ريزان را مجهز به بررسي  رو، تحليل راهبردي، برنامه از اين

ي موجود در سيستم ها و ضعف ها كند تا بتوانند قوت تري مي وسيع  سيستم در محيط
ردي كه در تفكر راهب(ريزي و خارج از آن  ريزي را با توجه به نيروهاي تأثيرگذار بر برنامه برنامه
مشخص و تعيين كنند ) شوند و كنترل ناشدني هستند ها و تهديدها خوانده مي فرصت

(Kaufman and Jacobs, 1987: 25-26) .ريزي  اين بررسي بر كيفيت فرايند و فراورده برنامه
 7هاي موجود در محيط روندكاري اثرگذار بوده و منجر به شناسايي قيود و عدم قطعيت

هاي  ترين ويژگي مهم. شود پذير مي يي نقاط كليدي و توليد راهبردهاي امكانريزي، شناسا برنامه
توان در دو دسته كالن زير معرفي  را مي) شود  نيز دنبال مي SWOTكه در فن (چنين تحليلي 

  :كرد
ريزي مبتني بر تفكر  هاي مربوط به فرايند در برنامه دسته نخست ويژگي -الف

  :راهبردي
  راهبرديشناسايي نكات كليدي8 ريزي فضايي مبتني بر  برنامه :سازي در تصميم

كه ابزار و (جاي تحليل و ارائه پيشنهاد براي همه نكات  تفكر راهبردي در پي آن است كه به
بر تعداد محدودي از نكات كه توانايي تغيير و ) ها را در اختيار ندارد منابع براي اجرايي كردن آن

در اين تفكر، برنامه، توجه خود را در . (Healey, 2007: 30)مايد ها را دارد تمركز ن هدايت آن
تفسير . كند تحليل بر موارد اصلي متمركز ساخته و از درگير شدن با انبوه جزئيات پرهيز مي

پويا از طريق پويش  اي ميزان اهميت موضوعات مختلف، به تدريج و در طول زمان، در زمينه
 .(Albrechts, 2004: 751-752)گيرد  ف درگير شكل ميهاي مختل محيط و با مشاركت گروه

 گيري و تأكيد بر متقاعد كننده بودن راهبردها  رسميت شناختن قيود تصميم  به
داند كه  ريزي را داراي ماهيتي سياسي مي تفكر راهبردي كاربست برنامه :ريزي در بستر برنامه

ريزي براي  در اين تفكر، برنامه. استبستر اقتصادي، اجتماعي، سازماني و فرهنگي بر آن مؤثر 
شود كه  هايي ديده مي اي رها از ارزش، بلكه فعاليتي در بستر منابع و محدوديت فضا نه پديده

در نتيجه اين سازوكار نياز دارد از طريق پويش محيطي . دهند آن را تحت تأثير قرار مي
رسميت  ريزي را به مورد برنامهبر شرايط سيستم  عنوان قيود وارد تأثيرهاي محيط بيروني به

هاي راهبردي با توجه به  قابل قبول بودن انديشه سد، يعني به متقاعد كننده بودن وبشنا
چون شرايط سياسي، اقتصادي، فرهنگي، سازماني توجه كند و با آگاهي از وجود  عواملي هم

ه نفع سيستم مورد ها ب ها يا افزايش اثر و استفاده از آن ها، كاهش اثر و غلبه بر آن آن
  9 .(Healey, 2007: 30)ريزي قرار دهد ريزي را در دستور كار برنامه برنامه
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 سو بودن ماهيت  آينده: ريزي ها در فرايند برنامه رسميت شناختن عدم قطعيت  به

هاي درگير گسترده با منافع متضاد در حال و آينده،  ريزي و سروكار داشتن آن با گروه برنامه
سازان از رويارويي با عدم  سازي و ناگزيري تصميم يدگي بيشتر فضاي تصميمسبب پيچ

ريزي فضايي مبتني بر تفكر راهبردي، با پويش  برنامه. هاست هاي ناشي از اين پيچيدگي قطعيت
ها تأكيد دارد  ها و توسعه ابزارهاي مقابله با آن مداوم محيط، بر شناسايي اين پيچيدگي

(Healey, 1997: 254- 255) . 

  :ريزي مبتني بر تفكر راهبردي هاي مربوط به محصول در برنامه ويژگي: دسته دوم -ب
 شرايط پيشايندي حاصل عدم : هاي راهبردي براي شرايط پيشايندي تدوين گزينه

ريزي مبتني بر تفكر راهبردي براي تأثيرگذار  برنامه. ريزي هستند ها در فرايند برنامه قطعيت
اي است كه ممكن است يك سيستم با  بت با اين پيشايندها و شرايط ويژهبودن نيازمند مناس

هاي  در اين تفكر، با توجه به عدم قطعيت) عنوان محصول به(رو برنامه  از اين. آن روبرو شود
كند كه با تغيير  اي را ارائه مي ، راهبردهاي گزينه10شناسايي شده در فرايندهاي مداوم فرابيني

  .عنوان بهترين مسير دستيابي به اهداف وجود دارد ها، به تخاب از ميان آنشرايط، امكان ان
 هاي درون و  تفكر راهبردي با مطالعه نيروها و گرايش :پذير توليد راهبردهاي امكان

هاي رقابتي،  ريزي و همچنين در نظر گرفتن ساختار قدرت ارزش بيرون از محيط مورد برنامه
ريزي و تفسير ميزان اهميت موضوعات مختلف،  در فرايند برنامهها  شناسايي قيود و عدم قطعيت

موضوع در اين رهيافت، . پذير تأكيد دارد بر توليد راهبردها و چشم اندازهاي بلندمدت و امكان
        تفاوتي شوند و  و اجرا در يك فرايند پيوسته و يكپارچه در نظر گرفته مي ريزي برنامه

    رو  از اين. هاي اجراي آن وجود ندارد تنظيم يك راهبرد و كاربست هاي عميق ميان كاربست
     شود در آن بر خالف تفكر سنتي رابطه ميان راهبرد و عمل سلسله مراتبي فرض نمي

(Dyson, 1990: 3; Healey, 2007: 31) ،19: 1382؛ دانشپور . 

  رهيافت اختيار راهبردي -2-3
ريزي فضايي با يك پرسش كليدي در  راهبردي، سازوكار برنامههاي تفكر  در پاسخ به ويژگي

با  11رهيافت اختيار راهبردي. ها روبرو است  زمينه چگونگي شناسايي قيود و عدم قطعيت
  جهت كه توليد راهبرد را فعاليتي در يك  يزي از به اينر اي سنتي برنامهه انتقاد از رهيافت
        ريزي را  ها در برنامه عدم قطعيت دانند و شناسايي ميور كامل قابل ط فضاي عمل به

كند  ها فراهم مي بندي قيود و عدم قطعيت گيرند چارچوبي براي شناسايي و صورت مي  ناديده
(Healey  1997: 254-255) .دليل طبيعت پويا و  ها را نه فقط به اين رهيافت وجود عدم قطعيت
ها ايجاد  پيشگويي را در آن ضيعتي ناشناخته و دشوار براي ها كه و در حال تغيير اين سيستم

داند كه بر  و قيود موجود در زمان حاضر مي  كند، بلكه به دليل وجود عوامل ناشناخته مي
ها در فعاليت  گذارند، يعني ناديده انگاري آن ها اثر مي پذيري و ماندگاري برنامه موفقيت، امكان
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رسند يا در صورت اجرا نيز قادر به  شود كه يا به اجرا نمي نجر ميهايي م ريزي به برنامه برنامه
دانشپور، (ريزي نيستند  گيرندگان بر سيستم مورد برنامه ايجاد تأثيرهاي مورد نظر تصميم

بندي  رهيافت اختيار راهبردي رويارويي با اين مشكل از طريق شناسايي و صورت). 20: 1387
ه اصلي زير را يك فعاليت تحليلي حياتي در فرايندهاي ها و قيود در سه زمين قطعيت عدم

  :(Friend and Hickling, 2005: 8-11)) 1تصوير (داند  مي 12تعريف مشكل
 ها و دستور ها، تصميم هاي مرتبط، يعني ائتالف ها در مورد تصميم نخست؛ عدم قطعيت 

  گيري در بخش عمومي، كارهاي ساير عوامل تصميم
 هايي كه  هاي گروه ها و اولويت هاي راهنما، يعني ارزش در مورد ارزشها  دوم؛ عدم قطعيت

 خواه تأثيرگذار و خواه تأثيرپذير از آن، - ريزي دارند سهمي در پديده مورد برنامه

 ريزي؛ يعني اطالعات در مورد روندها و  ها در مورد پديده مورد برنامه سوم؛ عدم قطعيت
 .ي گوناگون آنها هاي اكنون و آينده زيرسيستم گرايش

  

 
 گيري گانه در تصميم هاي سه ـ عدم قطعيت 1تصوير 

  Friend and Hickling ,1987: منبع
  
ريزي فضايي مبتني بر تفكر  در برنامه SWOTچارچوب پيشنهادي بكارگيري فن  -4

  راهبردي
تحليلي و تجويزي در فرايند  - را همچون ابزاري توصيفي SWOTتفكر راهبردي، فن 

اين مقاله  2هاي تفكر راهبردي كه در بند  اين فن، بر پايه ويژگي. گيرد كار مي ريزي به برنامه
پذير را از طريق تحليل راهبردي سيستم و نيز  تشريح شد، فرايند تجويز راهبردهاي امكان
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ريزي مبتني بر تفكر راهبردي  اين فن در فرايند برنامه. كند ريزي دنبال مي محيط سيستم برنامه
  ):2تصوير (ربرد عمده دارد دو كا

  نخست، در مسير توصيفي ـ تحليلي، فراهم كردن چارچوب سيستماتيك براي
تأكيد بر  :تحليل از طريق شناسايي نكات كليدي در سيستم و نيز محيط سيستم

به  - ريزي هبردي در برنامهشناخت و تحليل نكات كليدي در اين فن ـ بر پايه پشتيباني تفكر را
ريزي ابزار و منابع هدايت و كنترل  ترين عواملي است كه سيستم برنامه بر مهمتمركز  دليل
افزون بر آن اين فن نكات ). اين مقاله تشريح شد 3-1كه در بند  چنان(ها را در اختيار دارد  آن

ريزي و هم محيط اين سيستم شناسايي كرده و در دو  كليدي را هم در سيستم مورد برنامه
و ) فضايي قرار دارند ريزي يعني عواملي كه زير كنترل سيستم برنامه( دسته عوامل دروني

قرار ) ريزي فضايي هستند يعني عواملي كه خارج از كنترل سيستم برنامه(عوامل بيروني 
تحليل عوامل بيروني در اين فن بر پايه تأكيد تفكر راهبردي بر پبر پويش محيط و . دهند مي

قرار دارد تا ) يعني محيط سيستم(ريزي در خارج از آن  برنامه شناسايي نيروهاي تأثيرگذار بر
 4- 2 كه در ادامه در بند(ها  ريزي فضايي بتواند با وجود قيود و عدم قطعيت سيستم برنامه

ريزي فضايي  عملياتي برنامه/ پيوستار سطوح راهبردي و تاكتيكي) شوند همين مقاله معرفي مي
  .دميتني بر تفكر راهبردي را بپيماي

 پذير براي هدايت و  هاي راهبردي امكان دوم، در مسير تجويزي، پيشنهاد گزينه
پيمايد چارچوبي را  تحليلي كه اين فن مي - مسير توصيفي: ريزي كنترل سيستم مورد برنامه

ريزي فضايي را براي  ها و قيود در سيستم برنامه كند كه امكان شناسايي عدم قطعيت فراهم مي
، عوامل و SWOTبا بكارگيري اين چارچوب در مسير تجويزي فن . كند هم ميريزان فرا برنامه

) در محيط سيستم(و عوامل و نيروهاي بيروني ) ريزي در سيستم برنامه(نيروهاي دروني 
پذير براي دستيابي به اهداف  گيرند و مجموعه راهبردهاي گزينه امكان روياروي يكديگر قرار مي

 4- 3مجموعه راهبردهاي گزينه در بند (شوند  ت آن پيشنهاد ميريزي و گشودن مشكال برنامه
در اين مجموعه، راهبردهايي كه با تحليل عوامل دروني و زير ). شوند همين مقاله تشريح مي
شوند، پيشنهادهايي در استفاده از نقاط قوت اين  ريزي فضايي توليد مي كنترل سيستم برنامه

 - ريزي فضايي قرار دارند زير كنترل سيستم برنامه كه هردو - سيستم و كاهش نقاط ضعف آن
در مقابل، راهبردهايي كه با هدف . آيند شمار مي به» كنش راهبردي«كنند و از اين رو  توليد مي

هاي خارج  يعني عوامل، نيروها و ويژگي -هاي و تهديدها گيري از فرصت يا بهره/ رويارويي با و 
به قيود و عدم » واكنش راهبردي«شوند،  توليد مي -ريزي فضايي از كنترل سيستم برنامه

ريزي فضايي وجود دارند و اين سيستم  هايي هستند كه در محيط سيستم برنامه قطعيت
به معني  swotطراحي واكنش راهبردي در فن . ها را حذف كند يا ناديده بگيرد تواند آن نمي

ها بر عناصر  ود و عدم قطعيتقي درنظر گرفتن تأثيرريزي فضايي در  كوشش سيستم برنامه
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مانع از ايجاد ) ها يعني قيود و عدم قطعيت(دروني اين سيستم است تا اين عوامل بيروني 
دليل . ريزي نشود گذاران بر سيستم مورد برنامه گيرندگان و سياست تأثيرهاي مورد نظر تصميم

ريزي، يعني آن  امههاي بيرون از سيستم مورد برن كوشش اين فن در شناخت نيروها و گرايش
، اما )ها قيود و عدم قطعيت(ريزي قرار دارند  دسته از عواملي كه خارج از كنترل سيستم برنامه

ريزي اثر گذار هستند، كوشش در جهت  هاي سيستم برنامه ها و سياست بر اهداف، تصميم
 .ريزي است پذير كردن راهبردهاي برنامه امكان

 

  
  ريزي فضايي مبتني بر تفكر راهبردي در برنامه  SWOTـ كاركردهاي فن  2تصوير 

  ؛ براي استفاده در اين مقاله1392نگارندگان، : منبع
  

بكارگيري فن  چارچوب پيشنهادي اين مقاله براي بر پايه اين دو مسير تحليلي و تجويزي،
SWOT ريزي فضايي مبتني بر تفكر راهبردي فرايندي شاما سه مرحله اصلي زير  در برنامه

  :تاس
 در اين : ريزي فضايي و محيط آن مرحله نخست ـ تعيين و شناسايي سيستم برنامه

شوند تا  ريزي فضايي و محيط آن و شناسايي مي مرحله مرز و حدود و عناصر سيستم برنامه
 .بتوان در مرحله بعد عوامل دروني و بيروني را شناسايي كرد

 در اين مرحله عوامل  :مرحله دوم ـ تدوين چارچوب سيستماتيك براي تحليل
شوند و به  كليدي دروني و بيروني برپايه تفكر راهبردي و رهيافت اختبار راهبردي شناسايي مي

هايي از  در اين مقاله نمونه. شوند ها و تهديدها معرفي مي عنوان نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت
هري مورد اشاره قرار ريزي فضايي يك سيستم ش هريك از اين عوامل دروني و بيروني در برنامه

 .گيرند مي

  در اين مرحله : پذير هاي راهبردي امكان مرحله سوم ـ پيشنهاد مجموعه گزينه
افزايي، راهبردهاي  پذير در چهار دسته راهبردهاي هم هاي راهبردي امكان مجموعه گزينه

  . شوند كارانه پيشنهاد مي سازگاري، راهبردهاي پيشايندي و راهبردهاي محافظه/انطباقي
 
  ريزي فضايي و محيط آن ؛ تعيين و شناسايي سيستم برنامهمرحله نخست - 1-4

هايي هستند و روابطي خاص  اي است از عناصر كه داراي ويژگي مجموعه  سيستم در بياني كلي
اين . شوند ها با حد و مرزي از محيط پيرامون خود جدا مي سيستم. ها در جريان است بين آن
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شوند، يعني روابط بين  حد و مرز از طريق روابطي كه بين عناصر سيستم وجود دارد تعريف مي
عناصري كه : كند درون سيستم و محيط آن را مشخص ميعناصر سيستم مرزبندي 

شوند كليتي يكپارچه و پيوسته را شكل  هايي مشخص با يكديگر دارند كه باعث مي ميانكنش
 اي كه گيرند و مرز سيستم با محيط آن، جايي است كه روابط ويژه دهند، درون سيستم قرار مي

ين عناصر در يك سيستم شده، ديگر بين عناصر سيستم وجود دارد و موجب قرار گرفتن ا
ه آن روابط ويژه مرتبط وجود نداشته باشد يا چنان ضعيف باشد كه ديگر نتوان عناصر را بر پاي

اي متشكل از عناصر و روابط است كه هر تغيير  محيط سيستم نيز مجموعه. دانست با يكديگر
وكار مهار سيستم قرار دارد گذارد، اما بيرون از ساز ها بر سيستم اثر مي هاي آن در ويژگي

  ).185- 191: 1387دانشپور، (
ها در  هدايت و كنترل آن فعاليتي كه - هاي كالبدي ر سيستمريزي فضايي از زي سبستم برنامه

گيري  گيري، يعني عوامل تصميم ريزي است، و نيز زير سيستم تصميم دستوركار سيستم برنامه
ريزي فضايي متشكل از عناصري است  ستم برنامهمحيط سي. شود ها تشكيل مي هاي آن و تصميم

ها و روابط ميان  هاي آن كه خارج از كنترل اين سيستم هستند، اما بر عناصر دروني آن، ويژگي
  ):3تصوير (ها اثرگذار هستند  آن
  

  
  ريزي فضايي و محيط آن ـ عناصر سيستم برنامه3تصوير 

  1386، بر پايه دانشپور، 1392نگارندگان، :  منبع
  
  مرحله دوم؛ تدوين چارچوب سيستماتيك براي تحليل -2-4 

 SWOTريزي فضايي و محيط آن، مرحله دوم بكارگيري فن  پس از شناسايي سيستم برنامه
ريزي مبتني بر تفكر راهبردي به تدوين چارچوب سيستماتيك براي تحليل  در فرايند برنامه

اين نكته (شوند  وني و بيروني شناسايي ميدر اين مرحله با پويش محيطي عوامل در. پردازد مي
نيازمند توجه است كه پيش شرط پويش محيطي در تفكر راهبردي شناسايي نكات راهبردي 

هاي اصلي اين مرحله كه در  گام). ريزي است هاي اصلي در پديده مورد برنامه بر پايه اولويت
  :توان چنين برشمرد شوند را مي ائامه تشريح مي
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  ،تعيين عوامل دروني در سيستم شامل نقاط قوت و ضعف،گام نخست 

 ها و تهديدها گام دوم، تعيين عوامل بيروني در محيط سيستم شامل فرصت.  
  واكاوي سيستم: الف ـ گام نخست؛ شناخت عوامل دروني

ريزي  عوامل دروني آن دسته عواملي هستند كه تحت كنترل سيستم هدايت و كنترل برنامه
فضايي بسته به مقياس، مأموريت و حيطه   سيستم هدايت و كنترل در هر برنامه. گيرند قرار مي

نخست در آن  SWOTكه فن (در متون انتظام مديريت . عمل آن برنامه تعريف شدني است
هاي شناسايي عوامل دروني در هر سيستمي چنين معرفي شده است  رصهع) كار گفته شده به

(Bryson, 1995: 27):  
  ،منابع يا دروندادهاي تحت اختيار سيستم  
 فرايندهاي تبديل13 ،يا راهبردهاي جاري سيستم  
 هاي توليد شده يا بروندادهاي تحت كنترل سيستم فراورده. 

) شامل نقاط قوت و ضعف(رديابي عوامل دروني  ها، پيشنهاد اين مقاله مطابق با اين عرصه
  ):4تصوير (است  هاي زير ريزي فضايي بر اساس پاسخ به پرسش در برنامه

 سيستم  :عوامل دروني مربوط به منابع يا دروندادهاي زير كنترل سيستم
ريزي فضايي براي اجراي دستوركار خود چه منابع و فرايندهايي را در اختيار دارد؟  برنامه

بودهاي اين سيستم كدامند؟ پاسخ به اين پرسش كه نقاط قوت و ضعف در روندكارهاي كم
 :هايي به شرح زير باشد تواند شامل مثال كند مي سيستم را روشن مي

گذاري سيستم  گيري و سياست نبود نيروي انساني متخصص در نهادهاي تصميم -
 ريزي فضايي، برنامه

 ،)آالت چون ماشين هم(ريزي  برنامهبرخورداري ابزارهاي مورد نياز سيستم  -

 .گيري روز پشتيبان تصميم هاي اطالعاتي مناسب، دقيق و به وجود سيستم

 آيا : عوامل دروني مربوط به فرايندهاي تبديل يا راهبردهاي جاري سيستم
ريزي فضايي از سازوكارهاي فني، سازماني، قانوني و مانند آن، براي استفاده از  سيستم برنامه

در اختيار خود براي دستيابي به بروندادهاي مورد نظر اين سيستم، برخوردار است؟ موارد  منابع
 :زير برخي از عوامل دروني در اين دسته هستند

گيري چندگانه در سيستم  هاي عوامل تصميم ها و سياست ناهماهنگي ميان تصميم -
ار، متناقض و گاه رقيب در هايي ناسازگ سياست ها فضايي كه منجر به توليد تصميمريزي  برنامه

 گيري و زمينه تصميم/گيري در يك عرصه هاي عوامل تصميم شود و تصميم اين سيستم مي
هاي  زمينه/ها ها در ديگر عرصه ها و سياست تصميم گذاري مانع از دستيابي به سياست
 .شود گذاري مي گيري و سياست تصميم
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عملياتي در / راهبردي و تاكتيكي گيري در سطوح ارتباط ناكارامد ميان عوامل تصميم -

ريزي را با ترديد روبرو  ريزي فضايي كه به اجرا نزديك كردن راهبردهاي برنامه سيستم برنامه
شوند، در مسير  هايي كه با بكارگيري منابع سيستم اجرا مي شود اقدام كند و موجب مي مي

 .ريزي نباشند ها در سطح راهبردي برنامه تحقق راهبردها و سياست

 هايي از  چه بخش :عوامل دروني مربوط به بروندادهاي زير كنترل سيستم
هايي با اهداف سيستم منطبق  هاي آن انطباق دارد؟ چه بخش دستاوردهاي سيستم با هدف

 : هايي در پاسخ به اين پرسش باشند توانند همچون نمونه نيستند؟ موارد زير مي

 هاي ارتباطي در شهرها،  وجود زيرساخت -

 هاي همجوار در نواحي مركزي شهرها،  اري ميان فعاليتسازگ -

 كمبود فضاهاي سبز و باز شهرها،  -

 .هاي مسكوني شهرها فرسودگي كالبدي در محله  -

  
  SWOTريزي فضايي در فن  ماتريس شناسايي عوامل دروني در سيستم برنامه -4تصوير 

 ، براي استفاده در اين مقاله1392نگارندگان، : منبع

  
  گام دوم؛ شناخت عوامل بيروني ـ واكاوي محيط سيستم ب ـ

عنوان ابزاري در تفكر راهبردي كه اثرگذاري عوامل كنترل ناشدني محيط  بهSWOT فن 
نام عوامل بيروني در  شناسد، عوامل برخاسته از اين محيط را با  رسميت مي سيستم بر آن را به

هاي سيستم  تنها بر تحقق اهداف و مأموريت اين عوامل نه. كند فرايند تحليل خود وارد مي
  افزون بر اين، . گذارند ذار هستند، بلكه بر عوامل دروني نيز اثر ميريزي فضايي اثرگ برنامه

      توانند پيشنهادهاي  ها مي ناپذير اين عوامل و پيامدهاي آن بيني ماهيت نامعلوم و پيش

هاي جستجويعرصه
زير (عوامل دروني 

  )كنترل سيستم
  عوامل دروني

منابع يا دروندادهاي زير 
  كنترل سيستم

 ريزي فضايي براي دستيابي به اهداف  منابع و فرايندهايي كه سيستم برنامه
 .خود و حل مشكالت اين سيستم، در اختيار دارد

 ريزي فضايي  هاي موجود در منابع و فرايندهايي كه سيستم برنامه كاستي
  .يستم، در اختيار داردبراي دستيابي به اهداف خود و حل مشكالت اين س

فرايندهاي تبديل يا
راهبردهاي جاري 

  سيستم

هايي كه سازوكارهاي فني، سازماني، حقوقي و مانند آن در يا قوت/ها وضعف
ريزي فضايي در استفاده از منابع اين سيستم براي دستيابي به  سيستم برنامه

  .اهداف آن دارند
بروندادهاي زير كنترل

  سيستم
چه ناشي از  ريزي فضايي يا آن يا ناهمخواني محصول سيستم برنامه/وهمخواني

  ريزي ريزي است، با اهداف سيستم برنامه اثرگذاري آن بر سيستم مورد برنامه
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      مدت يا بلندمدت ناكارامد يا كارامدتر كنند  ريزي فضايي را در كوتاه سيستم برنامه
(Karppi,  Kokkonen, and Lähteenmäki-Smith, 2001: 17) . هدف از شناسايي اين عوامل

ريزي فضايي را با  انطباق سيستم برنامه هايي است كه امكان فراهم كردن زمينه پيشنهاد واكنش
بر   عوامل بيروني بسته به چگونگي اثرگذاري SWOTدر فن . شرايط محيط آن فراهم كند

  :گيرند و دسته قرار ميريزي فضايي، در د اهداف سيستم برنامه
 در محيط ) ها و گرايش(ها  ؛ يعني شرايط مطلوب ناشي از قيود و عدم قطعيتها فرصت

اهداف سيستم ها براي دستيابي به  تواند از آن ريزي فضايي كه اين سيستم مي سيستم برنامه
  .استفاده كند

 در محيط  )ها يشو گرا( ها نامطلوب ناشي از قيود و عدم قطعيت ، يعني شرايطها تهديد
ها بر تحقق اهداف اين سيستم شناسايي  كه با هدف كنترل اثرات آن ريزي فضايي برنامه سيستم

 .شوند مي

و  2ها و قيود در رهيافت اختيار راهبردي در بند  بندي عدم قطعيت چه در صورت بر اساس آن
گفته شد، اين مقاله  4- 1ريزي فضايي و محيط آن در بند  نيز معرفي عناصر سيستم برنامه

  .كند معرفي مي 5ها و قيود به شرح تصوير  عوامل بيروني را در دو دسته عدم قطعيت
  

  SWOTريزي فضايي در فن  ماتريس شناسايي عوامل بيروني در سيستم برنامه - 5تصوير 

  قاله ، براي استفاده در اين م1392نگارندگان، : منبع
  

هاي جستجويعرصه
خارج از (عوامل بيروني 

 )كنترل سيستم
  قيود  ها عدم قطعيت

  كالبدي ـ فعاليتيزيرسيستم 

هاي  احتمال درباره روندها و گرايش
هاي عناصر كالبدي ـ فعاليتي  ويژگي

در درون و نيز بيرون از دستور كار 
ريزي فضايي مورد نظر  سيستم برنامه

يعني در دستوركار سطوح (
يا فرادست اين / ريزي موازي و برنامه

 .در آينده)سيستم

ي كه آن دسته از عناصر كالبدي ـ فعاليت
ها  ريزي براي تغيير و اثرگذاري بر آن برنامه

ريزي فضايي  در دستور كار سيستم برنامه
مورد نظر نيست و در دستوركار ديگر 

يعني در سطوح (ريزي  هاي برنامه سيستم
  .قرار دارند) يا فرادست/ ريزي موازي و برنامه

چه در(زيرسيستم طبيعي
محدوده جغرافيايي سيستم مورد 

 )ريزي و چه بيرون از آنبرنامه

احتمال درباره پيشايندهاي مربوط به 
هاي محيط طبيعي در  عناصر و ويژگي

 .آينده

ها و عناصر محيط طبيعي كه بر  ويژگي
ريزي اثرگذار  مشكل مورد برنامه/ موضوع
  .هستند

هاي مرتبط با موضوعتصميم
ريزي در زير سيستم  برنامه

گيري محيط سيستم  تصميم
يعني (ريزي فضايي  نامهبر

ريزي  هاي سطوح برنامه تصميم
يا فرادست سيستم / موازي و

 )ريزي فضايي مورد نظربرنامه

گيري بخش هاي عوامل تصميمتصميم
  عمومي كه به علت پيچيدگي شبكه

گيري و يا صريحاً بيان نشدن  تصميم
ريزي  ها، براي سيستم برنامه تصميم

  .فضايي نامعلوم هستند

گيري  آور عوامل تصميم هاي الزام  متصمي
موازي و فرادست در سيستم بخش عمومي 

ريزي  مشكل مورد برنامه/كه با موضوع
ريزي فضايي مرتبط و بر آن  سيستم برنامه
  .اثرگذار هستند

زيرسيستم ارزشي افراد جامعه
هاي راهنماي افراد  يعني ارزش(

  )ريزي در سيستم مورد برنامه

هاي جامعه كه به ارزشآن دسته از
دليل منافع گوناگون و متضاد عوامل 

روشني و  گيري چندگانه به تصميم
  .اند و نامعلوم هستندصريح بيان نشده

هاي بيان شده جامعه كه مبناي  ارزش
ها در  ها و سياست ها، تصميم گذاري هدف

  .گيرند جامعه قرار مي
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را  SWOTها و تهديدها در فن  در چارچوب پيشنهادي اين مقاله، فرصت 5مطابق با تصوير 
  :هاي زير شناسايي كرد بندي توان در دسته مي
 اين دسته از عدم قطعيت به ذات  :ها درباره زيرسيستم كالبدي ـ فعاليتي عدم قطعيت

گيري مرتبط  هاي اطالعاتي پشتيبان تصميم ضعف سيستم/ بيني ناشدني آينده و نيز نبود  پيش
 :توان چنين برشمرد ها را مي هاي مرتبط با اين دسته از عدم قطعيت نمونه. هستند

/ هاي مربوط به ميزان مهاجرت افراد از  احتمال درباره ادامه يافتن يا تغيير روندها و گرايش -
 به شهرها،  

 .هاي مربوط به ميزان اشتغال در شهرها احتمال درباره ادامه يافتن يا تغيير روندها و گرايش -

 ريزي فضايي در مطالعه  سيستسم برنامه :ها درباره زيرسيستم طبيعي عدم قطعيت
براي . هايي روبرو است چون زير سيستم كالبدي ـ فعاليتي با عدم قطعيت محيط طبيعي نيز هم
ريزي  هايي در اين دسته برشمرد كه براي سيستم برنامه توان عدم قطعيت نمونه موارد زير را مي
 : فضايي اهميت دارند

ه افتادن سيل را هاي شديد جوي گاه موجب به ويژه در نواحي كه بارش ميزان بارندگي به -
 شوند،  مي

 .هاي شديد در نواحي مسكوني طوفان -

 تشريح شد، اين  5كه در تصوير  چنان :گيري ها درباره زيرسيستم تصميم عدم قطعيت
گيري  به جز عوامل تصميم(گيري  هاي ساير عوامل تصميم ها، مرتبط با تصميم عدم قطعيت
ريزي در  مشكل مورد برنامه/ر موضوعدر بخش عمومي هستند كه ب) ريزي فضايي سيستم برنامه
توانند  ها و تهديدهاي مرتبط با اين دسته مي فرصت. ريزي فضايي اثرگذار هستند سيستم برنامه
 :هايي به شرح زير باشند شامل نمونه

امكان نوسان در قيمت زمين و فضاي ساخته شده در شهر با افزايش تسهيالت سيستم  -
 بانكي،

ريزي با تصويب قوانين  نيروي كار سيستم شهري مورد برنامهامكان تغيير در جمعيت و  -
 .ريزي به سيستم شهري مورد برنامه/ تشويق كننده مهاجرت از 

 كند، اين  بيان مي 5كه تصوير  چنان: ها درباره زير سيستم ارزشي جامعه عدم قطعيت
گيري  تصميمهاي عوامل  هاي راهنماي تصميم ها مرتبط با شفاف بيان نشدن ارزش عدم قطعيت

ريزي هستند و  در سيستم مورد برنامه) هاي عمومي، خصوصي و داوطلب در بخش(چندگانه 
 :هايي به شرح زير باشند توانند شامل مثال مي

ها و  در بخش(گيري چندگانه  هاي عوامل تصميم ها و خواست نيت نامعلومي درباره -
 هر تأثيرگذار هستند،فضايي ش  كه بر سيستم) هاي اداري ـ حكومتي مختلف مقياس
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هاي عمومي،  گيري گوناگون و چندگانه در بخش نامعلومي درباره اراده عوامل تصميم -
گذاري  هاي سياست ها و همكاري در عرصه گيري خصوصي و داوطلب براي هماهنگي در تصميم

گيري  شوند و تصميم گيري خارج مي كه از مرزهاي وضع شده براي وظايف يك عامل تصميم
 . گيري گوناگون دارد ها نياز به هماهنگي بين عوامل تصميم آن درباره

 عناصر كالبدي ـ فعاليتي در سطوح : قيود مربوط به زيرسيستم كالبدي ـ فعاليتي
 ريزي بيرون از دستور كار سيستم برنامه ها گيري درباره آن كه تصميم يا فرادست/ موازي و

هايي  دهند و يا محدوديت ر اختيار سيستم قرار ميتوانند امكاناتي را د مي فضايي مورد نظر است
توانند فرصت يا  هاي مرتبط با اين دسته از قيود كه مي برخي از نمونه. بر آن تحميل كنند

 :ريزي فضايي مورد نظر در نظر گرفته شوند، موارد زير هستند تهديدي براي سيستم برنامه

يزي در سطح ملي درباره آن ر عبور خط آهن سراسري از يك شهر كه سيستم برنامه -
 كند، گيري مي تصميم

ريزي  همجواري يك شهر با يك منطقه آزاد تجاري و يا با مناطق مرزي كه سيستم برنامه -
 .كنند گيري مي در سطح ملي و استاني درباره آن تصميم

 هاي چون ويژگي هاي محيط طبيعي هم ويژگي :قيود مربوط به زيرسيستم طبيعي 
تواند از  ريزي فضايي مي سي و مانند آن، قيودي هستند كه سيستم برنامهشنا اقليمي، زمين

هايي براي اهداف اين سيستم بهره ببرد و يا ناچار است براي رويارويي با  ها به عنوان فرصت آن
براي نمونه . دهند ها تدابيري بيانديشد، قيود مربوط به زير سيستم طبيعي را شكل مي آن
 : شاره كردتوان به قيود زير ا مي

 وجود منابع طبيعي جاذب براي گردشگر در پيرامون يك شهر، -

 هاي پر خطر از نظر امكان وقوع زلزله، استقرار يك شهر بر روي پهنه -

 عبور يك رودخانه از درون يك شهر، -

 .آب و هواي معتدل يك شهر -

 گيري در اين دسته، به  شناسايي قيود تصميم :گيري قيود مربوط به زيرسيستم تصميم
موازي / مرتبط/ در سطوح فرادست  ها ها و سياست  معني پاسخ به اين پرسش است كه تصميم

كند؟  هايي بر آن تحميل مي دهد و يا چه محدوديت را در اختيار سيستم قرار مي هايي چه امكان
ها در دستيابي به اهداف  ب بودن اثرات آنكه بسته به مطلوب يا نامطلو(هايي به شرح زير  نمونه

توانند پاسخ اين پرسش  مي) ريزي فضايي مورد نظر فرصت يا تهديد هستند سيستم برنامه
 :باشند

فرادست در استاني كه شهر در آن  هاي نقش و كاركرد واگذار شده به يك شهر در برنامه -
 هاي ملي، واقع شده يا در برنامه
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گذاري  سياست هاي موضوعي گيري در عرصه گر عوامل تصميمهاي دي ها و سياست تصميم -

چون  ريزي فضايي در شهر اثرگذار هستند، هم گوناگون در بخش عمومي كه بر سيستم برنامه
ها و خدمات شهري و  هايي خاص در جامعه، تأمين زيرساخت مسكن گروه ريزي براي برنامه

 . مانند آن

 شامل عوامل (گيري  هاي عوامل تصميم ارزش :قيود مربوط به زيرسيستم ارزشي جامعه
توانند  ريزي مي در سيستم مورد برنامه) هاي خصوصي، عمومي و داوطلب گيري در بخش تصميم
ريزي فضايي شهر را محدود كنند و مانعي براي اجراي  هاي سيستم برنامه ها و سياست تصميم

توانند  قيود در اين دسته مي. هايي را پيش روي اين سيستم قرار دهند آن باشند، و يا فرصت
 :هايي به شرح زير باشند شامل نمونه

سازي و يا اجراي ضوابط و مقررات تدوين  تمايل ساكنان يك شهر به مشاركت در تصميم -
 شده از سوي بخش عممي،

 تمايل نداشتن جامعه بومي ميزبان براي ورود گردشگران خارجي و داخلي به شهر، -

ريزي كه در آن ضرورت  ماعي و مديريتي آماده براي برنامهگيري فضاي سياسي، اجتشكل -
 .ريزي شهري اهميت دارد جامعه و سيستم برنامهت هاي مناسب براي حل مشكال اختيار رهيافت

فهرستي از عوامل دروني وبيروني است كه در ماتريسي  SWOTبرونداد نهايي مسير تحليلي فن 
  . وندش نشان داده شده، معرفي مي 6كه در تصوير 

  
عوامل : ريزي فضايي در برنامه SWOTدهنده برونداد نهايي مسير تحليلي فن  ماتريس نشان -6تصوير 

  دروني و بيروني

  ، براي استفاده در اين مقاله 1392نگارندگان، : منبع

  وجوي عوامل دروني و بيروني هاي جست  عرصه

عوامل مطلوب براي 
دستيابي به اهداف 

ريزي  سيستم برنامه
  فضايي

عوامل نامطلوب 
براي دستيابي به 
اهداف سيستم 

  ريزي فضايي برنامه

عوامل 
  دروني

زيرسيستم كالبدي 
 ـ فعاليتي

  منابع يا دروندادهاي زير كنترل
  سيستم

  فرايندهاي تبديل يا راهبردهاي
  جاري سيستم

 بروندادهاي زير كنترل سيستم  

زيرسيستم   نقاط ضعف  نقاط قوت
  گيري تصميم

عوامل 
  بيروني

زيرسيستم كالبدي 
  ـ فعاليتي

 ها عدم قطعيت 

 زيرسيستم طبيعي  تهديدها  ها فرصت  قيود  
زيرسيستم 

  گيري تصميم
  زير سيستم ارزشي
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  پذير هاي راهبردي امكان پيشنهاد مجموعه گزينهمرحله سوم؛  -3-4
در مسير تحليلي خود افزون بر عوامل دروني، عوامل بيروني و خارج از كنترل  SWOTفن 

ريزي را  كند تا تأثير عوامل محيط بر پديده مورد برنامه ريزي را نيز شناسايي مي سيستم برنامه
) ها به علت وجود قيود يا عدم قطعيت(هاي كم توان يا غير قابل اجرا  حل بشناسد و از تجويز راه

د، يعني راهبردهايي قابل اجرا، پاسخگو به تغييرهاي سيستم در طول زمان و مطابق با دوري كن
اين فن در پي پيشنهاد مجموعه . شرايط اجتماعي، اقتصادي، سازماني، فرهنگي توليد كند

  :زير است هاي راهبردي مبتني بر عوامل دروني و بيروني بر پايه سه گزاره گزينه
 سازي در  طور مستقيم به كيفيت تصميماست و اين نظم به هر پديده داراي نظمي دروني

اين سيستم مبتني بر اصل پويايي سيستمي، با محيط بيروني . سيستم دروني آن وابسته است
رو همواره براي حيات و توسعه خويش ناچار به كنش و واكنش با  از اين. خود در تعامل است

  اين محيط است،
 أثيرپذيري از محيط بيروني، هر پديده تالش دارد نقاط قوت در رويارويي با نظم دروني و ت

هاي در دسترس نهايت  تر كند، نقاط ضعف را به حداقل رساند، از فرصت خود را برجسته
 كنند و از تهديدها تا حد ممكن اجتناب كند، استفاده را 

 پيشايندها اي از  پيچيده  جا كه هر سيستم در حركت به سوي توسعه مطلوب، با دامنه از آن
خود روبروست، راهي يگانه و قطعي براي   بيني ناشدني در محيط بيروني هاي پيش و دگرگوني

گيري براي هر پديده بايد در سازوكاري دو  دستيابي به اهداف وجود ندارد و سيستم تصميم
مقياسي، متشكل از كيفيت نظم دروني و شيوه رويارويي با محيط بيروني خود، خود را به 

 .هاي راهبردي براي رويارويي با شرايط پيشايندي مجهز سازد اي از گزينه عهمجمو

ريزي از برابر هم قرار دادن عوامل دروني و بيروني به شرح زير معرفي  راهبردهاي برنامه
  :شوند مي
 افزايي راهبردهاي هم14 (SO) :ها  اين دسته از راهبردها از رويارويي نقاط قوت و فرصت

در اين . هاي سيستم است ها، به حداكثر رساندن توانمندي و هدف از توليد آنشوند  حاصل مي
هاي موجود در محيط بيروني  ريزي با استفاده از فرصت شرايط سيستم هدايت و كنترل برنامه

اين . هاست گيري از فرصت در پي تقويت نقاط قوت، و با استفاده از نقاط قوت در پي بهره
افزايي نقاط قوت و  شوند كه ناشي از هم افزايي خوانده مي بردهاي همراهبردها از اين جهت راه

ريزي  ها هستند و مطلوبيت نهايي اين دو عامل مطلوب براي حل مشكالت سيستم برنامه فرصت
  .سازند ها مي هاي هريك از آن را بيش از مجموع مطلوبيت

 راهبردهاي پيشايندي15 (ST) :رايط مطلوب دروني گيري از ش اين راهبردها با بهره
سو،  ها از يك آن. شوند سيستم، براي رويارويي با پيامدهاي ناسازگار تهديدها بر فضا طراحي مي

كردن يا اجتناب از پيامدهاي ناشي از تهديدهاي  با استفاده از نقاط قوت در پي كنترل، منحرف 
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ها سعي در حفظ و بيروني براي تحقق اهداف سيستم هستند و از سوي ديگر، با كنترل تهديد
  . ارتقاء نقاط قوت سيستم دارند

 سازگاري/راهبردهاي انطباقي16 :(WO) ها، مجموعه  رويارويي نقاط ضعف و فرصت
اين مجموعه شامل راهبردهايي . كنند هاي راهبردي سوم را براي تحقق اهداف ارائه مي گزينه

تم، امكان حفاظت و است كه با كاستن از شرايط نامطلوب در محيط كنترل شدني سيس
  . كنند ها را فراهم مي گيري از شرايط مطلوب محيط سيستم، يعني فرصت بهره
 كارانه راهبردهاي محافظه17 (WT) : اين دسته از راهبردها از رويارويي نقاط ضعف و

ها از يك سو بهبود شرايط نامطلوب در محيط  شوند و هدف از توليد آن تهديدها منتج مي
، به منظور كنترل و كاهش پيامدهاي ناسازگار عوامل بيروني و از سوي )ضعفنقاط (دروني 

 .هاي سيستم است ديگر طراحي واكنش در مقابل تهديدها براي پيشگيري از افزايش ضعف

هاي راهبردهاي  ريزي فضايي مجموعه گزينه در برنامه SWOTبرونداد نهايي مسير تجويزي فن 
راهبردهاي نهايي سيستم (شود  معرفي مي 7مانند تصوير پذير است كه در ماتريسي ه امكان
از ميان اين  18ريزي فضايي هاي ارزيابي در برنامه با بكارگيري فنون و روش ريزي فضايي برنامه

  ).شوندمجموعه راهبردها انتخاب مي
  

: ريزي فضايي در برنامه SWOTدهنده برونداد نهايي مسير تجويزي فن  ماتريس نشان - 7تصوير 
 پذير امكان هاي راهبردي مجموعه گزينه

  ، براي استفاده در اين مقاله1392نگارندگان،  :منبع
  
 جمع بندي - 5

ريزي بر پايه ويژگي باز بودن، به محيط بيروني خود حساس هستند و  هاي برنامه  سيستم
اين ويژگي نشان از اين دارد كه  .ها ميانكنش وجود دارد ها و محيط آن همواره بين اين سيستم

سازماندهي و هدايت مجموعه اي از عمليات و تدبير و تقبل «تحقق اين هدف تفكر راهبردي در 

 عوامل دروني                             
  
  

  عوامل بيروني

  ريزي فضايي عوامل زير كنترل سيستم برنامه

منابع، : نقاط قوت
فرايندهاي تبديل و 

  هاي مطلوب فراورده

منابع، : نقاط ضعف
فرايندهاي تبديل و 

  هاي نامطلوب فراورده

 از 
رج

 خا
مل

عاو
م  

ست
سي

رل 
كنت امه
برن

 
يي

ضا
ي ف

ريز
  

قيود و عدم  :هافرصت
  هاي مطلوب قطعيت

(SO) 
راهبردهاي 
  سينرژيك

(WO)  
راهبردهاي 

  سازگاري/انطباقي
قيود و عدم :  تهديدها
  هاي نامطلوب قطعيت

(ST)  
راهبردهاي 
  پيشايندي

(WT)  
راهبردهاي 

  كارانه محافظه
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ترين  ناپذير بودن پيروزي، فراهم ساختن موجبات كمصورت امكانتداركات با هدف پيروزي و در
اي است كه در درون آن  هريزي با شرايط ويژ ، مشروط به توان تطابق سيستم برنامه»شكست
ها، عناصر و روابط  تطابق با اين شرايط، نيازمند درك و تفسير ويژگي. شود ها گرفته مي تصميم

يعني افزون بر شناسايي عوامل  نيروهاي دروني سيستم، . سيستم و نيز محيط سيستم است
شناسايي شده و وراد  عوامل و نيروهاي بيروني كه بيرون از سازوكار مهار سيستم قرار دارند نيز

  .ريزي شوند مشكل مورد برنامه/ چارچوب تحليل و تجويز درمورد موضوع
چارچوبي براي درك اثرگذاري محيط سيستم بر عناصر و روابط دروني سيستم  SWOTفن 

در مسير تحليلي چارچوب . كند كه داراي دو مسير اصلي تحليلي و تجويزي است معرفي مي
شود و  ريزي فضايي مبتني بر تفكر راهبردي فراهم مي در فرايند برنامهسيستماتيك براي تحليل 

ريزي فضايي و عوامل خارج از  در مسير تجويزي، با رويارويي عوامل زير كنترل سيستم برنامه
  . شود پذير پيشنهاد مي كنترل آن، راهبردهاي امكان

هاي  چيدگيبا پي SWOTاين مقاله به متناسب ساختن اين دو مسير اصلي در فن 
پردازد و چارچوبي  مي - اي در آن يافته است كه اين فن كاربرد گسترده - ريزي فضايي برنامه

هاي اين انتظام با  ناشي از تفاوت هاي ريزي فضايي و رفع ابهام براي بكارگيري آن در برنامه
 در چارچوب. كند پيشنهاد مي - كه اين فن در آن توسعه پيدا كرده است - انتظام مديريت

ريزي فضايي مبتني بر تفكر راهبردي  در برنامه SWOTپيشنهادي اين مقاله براي بكارگيري فن 
ريزي فضايي و  نخست، تعيين و شناسايي سيستم برنامه: شود سه مرحله اصلي معرفي مي

سوم، پيشنهاد مجموعه  چارچوب سيستماتيك براي تحليل؛ و محيط آن؛ دوم، تدوين
  .  پذير هاي راهبردي امكان گزينه
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     ها نوشت پي
1 ريزان اين  انگارانه برنامه تأثيري و آينده سو نبودن آن كه ناشي از درك ساده ها شامل كندي، بي اين كاستي

از رها «اي  ريزي همچون پديده برنامهدر نظر گرفتن  به دليل(از نظر سياسي  از فرايندهاي توسعه شهريرهيافت 
: براي كسب اطالعات بيشتر نگاه كنيد به. گيري هستند ها در شناسايي قيود اساسي تصميم و ناتواني آن) »ارزش

  .153- 146صص : 1387دانشپور، 
2 contingencies  
3  فنswot هاي گروه كار و كسب  مدل سياست هاروارد از كوشش. يك شاخه از مدل سياست هاروراد است

هاي كالسي گروه سياست كار و كسب دانشگاه  ميالدي، بحث 1960در دهه . گيرد يشه ميدانشگاه هاروارد ر
در سال . هاي كار و كسب تمركز داشتند ها و تهديدها در محيط ها با فرصت ها و ضعف هاروارد، بر رابطه ميان قوت

خستين بار فن تحليل ميالدي يك همايش سياست كار و كسب در اين دانشگاه برگزار شد كه در آن براي ن 1963
اي مطرح و به عنوان يك پيشرفت عمده در تفكر راهبردي  راهبردي قوت ضعف، فرصت، تهديد، به طور گسترده

  Helms, 2006: 771: براي كسب اطالعات بيشتر نگاه كنيد به. نگريسته شد
4 public domain  
5 procedure  
6 environment scanning  
7 procedural  
8 strategic key issues  
9  با توجه به اين توضيح روشن است كه قيد در تفكر راهبردي ضرورتاً به عنوان عاملي با اثرات منفي در نظر

ها را در دسته قيود قرار  آن) ي مثبت يا منفي(ها  بلكه خارج از كنترل بودن عناصر و ويژگي. شود گرفته نمي
  .دهد مي

10 monitoring  
11 سط كارهاي كه توFriend  وHickling (1987) بسط يافت.  
12 problem definition  
13 conversion process  
14  در علم مديريت اين دسته از راهبردها با نام راهبردهاي تهاجمي(aggressive strategies)  شناخته شده

  .هستند
15 contingency strategies به عنوان برابر فارسي آن به كار فته » اقتضاييراهبردهاي «؛ در برخي متون

  .است
16 consistency strategies  
17 conservative strategies  
18 كارگيري مدل ماتريس ارزيابي كمي راهبردها  به)QSPM (ها است كه بر پايه  يكي از پركاربردترين اين روش

  .كند را انتخاب ميامتيازدهي به عوامل دروني و بيروني راهبردهاي برتر 
  

  


