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 چکیده
امروزه اهمیت نقش روزافزون آمار و اطالعات و به عنوان پیش نیاز کلیه تصمیم گیري ها ، سیاست گذاري ها و برنامـه     

این نقش و قابلیت هاي آن در عصر اطالعات به قدري بدیهی است کـه نظـام آمـاري و    . ریزي ها بر کسی پوشیده نیست 
توسعه یافتگی به شمار می رود بلکه در اختیار نداشتن آمار و اطالعـات  سامانه هاي اطالعاتی آنها نه تنها از شاخص هاي 

در دو دهه اخیر، واژه .کافی ، صحیح و بهنگام ، اتخاذ سیاست هاي موثر و برنامه ریزي هاي توسعه اي ناممکن می گرداند
جایگاه جهانی خود را پیدا کـرده  فناوري اطّالعات یا فناوري اطّالعات و ارتباطات به عنوان یک پدیده نوظهور و قدرتمند، 

هاي سنّتی رود در ساختارهاي فرهنگی، اقتصادي، اجتماعی و سیاسی و همچنین در بنیاناکنون انتظار میاست و از هم 
گسترش فناوري اطّالعـات و ارتباطـات   . اداره جوامع، تحوالت اساسی رخ دهد و سیستم جدیدي از مدیریت معرفی گردد

شرکت آب و فاضالب روستایی اداره آار و فناوري اطالعات موجب شده تا واین امر. ت بسیاري شده استباعث ایجاد تحوال
ردازد در پژوهش حاظر تالش شده است با استفاده از برخـی از  ین راهبرداهاي الزم در این جهت بپاستان گلستان به تدو

از .ه استدیگرد اولویت آنها معینوین و دگلستان تروشهاي کمی، راهبردهایی براي شرکت آب و فاضالب روستایی استان 
) IE(وداخلـی و خـارجی  ) SWOT(،سـوات )IFE(وداخلـی ) EFE(این رو با استفاده از ماتریسهاي ارزیابی عوامل خارجی

سـپس بـا اسـتفاده    .مهمترین عوامل شناسایی و ضمن تعیین جهت راهبردي شرکت،گزینه هاي ممکن مشخصشده است
تـرین  هاي مختلفمورد ارزیابی و قضاوت قرار گرفته و از بین آنها مناسـب گزینه)QSPM(راهبردي کمیریزیازماتریسبرنامه

پیاده سازي نظام جامع فناوري اطالعات مبتنـی بـر داده بـا    طبق نتایج این پژوهش راهبرد .گزینه انتخاب شده است
 .شودتوصیه می گلستان ب روستاییشرکت آب و فاضالاداره آمار و فناوري اطالعات براي ایجاد نگرش سیستمی 

 

 QSPMریزي ، آبفارگلستان ، مدلراهبرد ، برنامه: هاي کلیدي واژه

                                                             
رئیس اداره آمار و فناوري اطالعات کارشناس ارشد مدیریت دولتی ، گرایش سیستمهاي اطالعاتی دانشگاه آزاد اسالمی علی آباد کتول و  -1

 Abfaeg.Karimi@Chmail.ir ،09355988546،گلستان شرکت آب و فاضالب روستایی استان
 .کارمند شرکت آب منطقه اي گلستانو شگاه آزاد اسالمی علی آباد کتول کارشناس ارشد مدیریت دولتی ، گرایش سیستمهاي اطالعاتی دان -2
 .رئیس اداره خدمات مشترکین و درآمد شرکت آب و فاضالب روستایی گلستانکارشناس کامپیوتر نرم افزار ، دانشگاه آزاد اسالمی گرگان،  -٣
 .رئیس حوزه مدیرعامل و هماهنگی امور شعب شرکت آبفار گلستانکارشناس مدیریت بازرگانی ، دانشگاه آزاد اسالمی علی آباد کتول،  -۴



 مقدمه-1
مدیریت فناوري اطالعات،اختصاص به هیچ رشته خاصی نداشته بلکه بعنوان یک شاخه بین رشته اي میتواندبااتکابه فن آوریهـاي پیچیـده   

محوري نسبت به تحقق وعملیاتی نمودن هرموضوع ارائه طرح نموده ودرجهت بـه روز نمودنآگـاهی   روز و برمبناي هدف استراتژیک دانش 
سیر تحول و پیشرفت علوم و فنـون در عصـر   ازاطالعات مربوطه وچگونگی بهره برداري ازآن موضوع، نظارت هوشمندانه اي داشته باشد

ر از گذشته زندگى انسان ها را تغییر داده و آنها را وابسـته بـه   امروزه فناورى هاى نوین بیشت. حاضر شتابى روزافزون یافته است
. اوج پیشرفت این فناورى ها در زمینه انفورماتیک و فنـاورى هـاى ارتبـاطى و اطالعـاتى قابـل مشـاهده اسـت       . خود مى سازند

لـذا بـى جهـت    . قرار مى دهـد تکنولوژى هاى اطالعاتى هرروزه با ابداعى نوین اطالعات بیشتر و بیشترى را در اختیار مخاطبان 
توانمندى فناورى هاى اطالعاتى در جمع آورى و تجزیه و تحلیـل  . یاد مى کنند» عصراطالعات«نیست که از دوران حاضر با نام 

مبنـا و زیـر    .مى کنند» سرریزى اطالعات«یا » انفجار اطالعات«داده ها و اطالعات، به قدرى گسترش یافته که حتى صحبت از 
ظام فعال، آمارهاي دقیق و قابل اتکاست و  تجربه نشان داده است که در جامعه انسانی کمتر کـاري بـه نتیجـه مـورد     بناي هر ن

مدیریت فنـاوري اطالعات،اختصـاص    .انتظار نایل می شود مگر آنکه اطالعات الزم و کافی از جوانب مختلف آن کار در اختیار باشد
شاخه بین رشته اي میتواندبااتکابه فن آوریهاي پیچیده روز و برمبناي هدف استراتژیک دانش  به هیچ رشته خاصی نداشته بلکه بعنوان یک

محوري نسبت به تحقق وعملیاتی نمودن هرموضوع ارائه طرح نموده ودرجهت به روز نمودنآگاهی ازاطالعات مربوطه وچگونگی بهره برداري 
پیشرفت ناشی از ارتقاءفناوري در طراحی و  سـاخت وسـایل و تجهیـزات     با توجه بهازآن موضوع، نظارت هوشمندانه اي داشته باشد

ریـزي  برنامـه .ریزي استراتژیک در این راستا بـه خـوبی نمـود پیـدا مـی کنـد      بهینه مطابق با استانداردهاي جهانی نیاز به برنامه
ر پیشبینی ،ارزیابی،نظـارت و  استراتژیک یک رویکرد مدیریتی تحول بخش است،که منجر به طراحی یک مدل کاربردي به منظو

 .کنترل میزان اثر بخشی در واحد آمار و فناوري اطالعات شرکت آب و فاضالب روستایی استان گلستان خواهد شد
 

 اهمیت و ضرورت موضوع-2
در عصر حاضر آمار و اطالعات دقیق و به روز از جمله ابزارهاي مهم برنامه ریزي و سیاست گذاري و سنجش سیاسـتهاي اتخـاذ   

بخشی از فعالیتهاي ضروري و مهم سـازمانها تلقـی    قابل اعتماد،   بنابراین تهیه و تدوین اینگونه اطالعات. شده به شمار می آید
مارها می کوشند در اکثر برنامه ریزیها و تصمیم گیریها از الگوي گذشـته سـعی و خطـا اجتنـاب     مدیران ، با تکیه بر آ. می شود

بررسی ها نشان می دهد که تنها با اتکا بر آمار معتبر و استفاده از فناوري هـاي نـوین مـی تـوان از     . کرده و از هزینه ها بکاهند
سازمانها امـروز نیـاز   . ا در جهت تحقق اهداف پی ریزي و هدایت نمودمنابع و زمان بدرستی استفاده کرد و فعالیتها و سیاستها ر

فزاینده به نوعی آگاهی و دانش دارند تا به شرایط محیط کار بیندیشند در چنین شرایطی سازمانها باید به این معتقد باشند کـه  
این امر در صـنعت  . ین آنها را انتخاب نمایند براي رسیدن به اقتدار آتی باید بهترین راهبردها را تدیون و با توجه به شرایط برتر

یابدو این صنعت چه از لحاظ تکنولوژي و چه از نظر قواعـد نـرم افـزاري ارتبـاط بـا مشـترکان بـه        ایمیژه آب و فاضالب نمود وی
سازگار نماینـد و   بنا براین مجبورند خود را با تغیرات داخلی و خارجی.صورت فزاینده اي با محیط پویا و در حال تغییر مواجهند

نهایتـاً بایـد بـر     ).1392جعفـري آزاد، (این تغییرات را در جهت ایجاد تحوالت مطلوب براي ساختن آینده مطلوب هدایت نمایند
این نکته مهم تاکید کرد که مدیریت فناوري اطالعات یا به تعبیر دیگر، مـدیریت اطالعـات سـازمان یـک مـدیریت اسـتراتژیک       

سـازي بـراي راهبـري فنـاوري اطالعـات در       هاي حسـاس و سرنوشـت   ن است که ممکن است موقعیتمعناي این حرف آ. است
این ویژگی ناشی از ماهیت پویـا و سـیال   . هاي به موقع و موثر باشد گیري ها و تصمیم سازي  سازمان پدید آید که نیازمند تصمیم

اداره آمـار و فنـاوري   هـاي  دودیتحـ هـا و م ی مزیـت لذا هدف اصلی ایـن مقالـه بررسـ   .فناوري اطالعات و صنعت کامپیوتر است
ایـن مقالـه بـا اسـتفاده از مـاتریس برنامـه ریـزي کمـی اولویـت          . شرکت آب و فاضالب روستایی استان گلستان استاطالعات 

 .استراتژیهاي انتخاب شده با استفاده از تحلیل عوامل داخلی و خارجی را تعین می کند



 مبانی نظري-3
نروعلمتدوین،اجراوارزیابیتصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمیمهایچندوظیفهاي مدیریتراهبردي،ه

،درواقع،مدیریتراهبردي،فرایندیاسـتکهباترکیبیازرویکردهاي  )2001دیوید،(استکهسازمانراقادربهدستیابیبهاهدافبلندمدتخودمیکند
ــمیمهایمهمخودیاریمیکند ــرین(عقالییوشهودي،سازمانرادراتخاذتصــــ ــارانو5بــــ ــت 2007،همکــــ ــروز و پیورهیــــ  ،6بــــ

راهبردیدرجستجویتوسعهمزیتهاي رقابتی و کمک به ساخت آینده مورد نظر با اسـتفاده اداره کـردن همـه منـابع     مدیریت)2007
ــود  ــتموجـــ ــانگر (اســـ ــین و هـــ ــتراهبرد)1994، 7ولـــ ) 1985، 8پـــــورتر(،ابزاریمهمبرایدستیابیبه،منابعموجوداســـ

ــترشافرادیکهراهبردیعملمیکنند،نگالبتهیکیازنکاتبسیارمهمدرفرایند،تدوینراهبرد،  .دربارهکمییاکیفیبودنرویکردآنهاســـــ
میکند میزنبرگ از جمله افرادي است که بر هنـر تـدوین راهبـرد تاکیـد دارد و     شهودیتغییر/اکیفییعینی/ایناختالفنظرازطیفکمی

با این حال هدف این است که هر دو جنبه ایـن فراینـد   )1987،   9میزنبرگ(شهودي متمایل است /بیشتر به سمت نگرش کیفی
وجه قرار گیرد واز روشهاي کمی بصورت راهنمایی مناسب در تصمیم گیري هاو قضاوتهاي شهودي اسـتفاده شـودالگوي   مورد ت

تجزیـه  . تهدید اسـت  –فرصت  –ضعف  –بر مبناي تجزیه و تحلیهاي قوت  QSPMده در پژوهش حاظر روش کمی امورد استف
 .و تحلیل این الگو به تفصیل و ترتیب زیر بیان می شود

 
 EFE(10(ماتریس ارزیابی عوامل خارجی:  الف

ــادي ، اجتمـــــــــــاعی،فرهنگی،بوم    ــمیتوانندعوامل اقتصـــــــــ افرادیکهراهبردیعملمیکنند،بااستفادهازاینماتریســـــــــ
ــد ــاتریس،پس  .)2001دیویـــد، (شناسی،محیطی،سیاســـی،دولتی،حقوقی،فناوري واطالعاترقابتیراموردارزیابیقراردهنـ دراینمـ

بسـیار  (تـا یـک   ) بـی اهمیـت  (عاملعمدهآنها،بهعوامل فرصتوتهدیدانتخابشده،ضریبصفر 20تا10ازبررسیعواملخارجیومشخصکردن
تـا چهـار   ) واکـنش ضـعیف  (سپسبههریکاز عوامالنتخابی،رتبهایبینیک  .داده میشود،بهگونهایکهمجموعاینضرایب،عددیکشود)مهم

ــور اســت داده مــی شــود کهبیانگرمیزاناثربخشــیراهبردي در نشــان دادن وا ) واکــنش بســیار عــالی( ــه عوامــل مزب  .کــنش ب
تا 1عددیبین(آنگاهباضربکردنضریباهمیتدررتبههرعامل،نمرهنهاییآن عاملبهدستمیآیدکهبااستفادهازآن،مجموع نمره هاي سازمان 

 )2001دیوید  1382علی احمدي و همکاران، (تعیین می شود )5/2ومیانگین  4
 

 11(IFE)ماترس ارزیابی عوامل داخلی :ب

این ماتریس نیز درست همانند ماتریس ارزیابی عوامل خارجی تهیه می شود حاصل بررسـی راهبـردي عوامـل داخلـی سـازمان      
متفاوت است در این ماتریس نمـره یـک خیلـی ضـعیف،نمره دو      EFEالبته تخصیص نمره ها در این ماتریس با ماتریس .است 

 )2001دیوید  1382علی احمدي و همکاران، (دهد ضعیف،نمره سه قوي و نمره چهار خیلی قوي را نشان می
 

 )IE(ماتریس داخلی و خارجی )ج

                                                             
-4 Breene 
-5 Brews&Purohit 
-6 Wheelen&Hunger 
-7 Porter 
-8 Mintzberg 
-9 External Factor Evaluation Matrix 
-10 Internal Factor Evaluation Matrix 



اسـتفاده مـی   ) IFE(و داخلـی  ) EFE(در این ماتریس نیز مانند ماتریس سوات ، از نتایج ماتریس هاي ارزیابی عوامل خـارجی  
چهـار ناحیـه تهـاجمی ، محافظـه کارانـه ،       IEماتریس . شود و جهت راهبردهاي سازمان در ماتریس سوات مشخص می گردد 

علی احمدي و همکـاران  ( ، ناحیه مورد نظر انتخاب می شود  IFEو  EFEرقابتی و تدافعی دارد و با استفاده از جمع نمره هاي 
 )2001، دیوید ،  1382، 
 
 12(SWOT)تهدید  –فرصت  –ضعف  –ماتریس قوت )د

کـه   SWOTبر اساس مـدل  .این ماتریس یکی از ابزارهاي مهمی است که مدیران با استفاده از آن اطالعات را مقایسه می کنند
ي ژشبیه ماتریس استراتژي اصلی است هر سازمان در هر وضعیتی که باشد روي یکی از خانه هاي متعلـق بـه مـاتریس اسـترات    

ها به قوت و ضعفها اختصاص می یابدفرصـتهاي   yفرصتها و تهدیدها و محورها به xمحور  SWOTاصلی قرار می گیرددر مدل 
ها قسمت چپ با اعداد منفـی، نقـاط قـوت روي    xها قسمت راست و با اعدا مثبت ، تهدیدها روي xمحیطی سازمان روي محور 

پس از مشخص شدن ابعاد بیرونـی  ها پایین و با اعداد منفی قرار گرفته و yها باال و با اعداد مثبت ،نقاط ضعف روي محورyمحور
مـدیران   SWOTبر اسـاس مـاتریس   )1392نجفی،سعیدي،.(قرار می گیرد 4تا  1و درونی جایگاه سازمان در یکی از خانه هاي 

 .می توانند چهار دسته از راهبردها را تدوین نمایند

 . حداکثر استفاده از فرصت هاي محیطی با بکارگیري از قوت سازمان:   SOراهبردهاي  -
 .استفاده از قوت سازمان به منظور جلوگیري از مواجه یا تهدیدها :  STراهبردهاي  -
استفاده از مزیت هاي بالقوه اي که در فرصت هاي محیطی نهفته اسـت ، بـراي جبـران ضـعفهاي     :  WOراهبردهاي  -

 .سازمان 
علی احمدي ، فتح اهللا و تـاج  ( به حداقل رساندن زیان هاي ناشی از تهدیدها و ضعف هاي سازمان :  WTراهبردهاي  -

 ) 2001؛ دیوید، 1382الدین ، 
 

 QSPM(13(ماتریس برنامه ریزي راهبردهاي کمی ) ه 

، ) IFE(، خـارجی   )EFE(س نتایج به دست آمده از ماتریس هاي ارزیـابی عوامـل داخلـی    ابا این روش تحلیلی ، می توان براس
عوامـل خـارجی یـا    (  QSPMامتیازهاي داده شده به هر یک از عوامل ماتریس . تهیه می شود ) SWOT(و سوات ) IE(اصلی 

ضریب جذابیت هر عامل ، بر اساس نقـش آن در فراینـد انتخـاب    . هستند  IFEو  EFEهمان امتیازهاي ماتریس هاي ) داخلی 
در مـاتریس  . می آیـد   تس با ضرب این نمره جذابیت در امتیاز آن عامل ، نمره هر عامل بدسراهبرد مورد نظر داده شده و سپ

QSPM   هیچ گاه به عوامل یاد شده ، ضریب جذابیت یکسان در یک ردیف داده نمی شود ، بلکه این مقدار باید براي هر گزینـه
همچنین باید در تخصیص ضـرایب دقـت کـرد و    ).  2001، دیوید ،  1382علی احمدي و همکاران ، . ( متفاوت از دیگري باشد 

 ) 2009مردیت و همکاران ، . ( آنها را به طور مستدل ، منطقی و قابل دفاع تعیین کرد 
 

 : روش پژوهش -4

                                                             
-11 The Strenght-Weakness-opportunity-Threat(SWOT) Matrix 
-12 Quantitative Strategic Planning Matrix 



 کارشناسان آمار و فناوريبراي کسب اطالعات الزم در پژوهش حاضر، ابتدا با برگزاري مصاحبه هاي آزاد با خبرگان و مدیران و 
و نیز انجام بررسی هاي کتابخانه اي درباره شرایط و ویژگی هاي صنعت ، فرصت  آب و فاضالب روستایی استان گلستانشرکت 

ها ، تهدیدها ، قوت ها و ضعف ها ، با دقت شناسایی شده و سپس براي امتیاز دادن آنها در ماتریس هاي مورد نظـر ، از اجمـاع   
از آنجـا کـه علـم مسـئولیت ،شـناخت      . استفاده شده است ) باز با انجام مصاحبه ( عت نظر مدیران شرکت و برخی خبرگان صن

ون این مدیران بایـد دیـد سیسـتمی را در مـورد اهـداف و ماموریتهـاي       چاستراتژي را بر عهده مدیران عالی سازمان می داند و 
و دیران عـالی ،میـانی و کارشناسـان مسـئول     بنابر این جامعه آماري پژوهش ،مـ ) 1392فر،ضرابی،محبوب.(سازمان داشته باشند

شرکت آب و فاضالب روستایی اسـتان گلسـتان و خبرگـان و صـاحبنظران و در حـوزه      کارشناسان اداره آمار و فناوري اطالعات 
،  آب و فاضالب روستایی استان گلسـتان عالوه بر انتخاب مدیران شرکت  صنعت آب و فاضالب بوده با این توصیف نمونه آماري

همچنین براي تجزیه و تحلیل این اطالعات ، از مـاتریس  . به طور تصادفی انتخاب شده اند  ه نفر از خبرگان صنعت هستند کهد
و برنامه ریزي راهبـردي کمـی   ) IE(، داخلی و خارجی ) SWOT(، سوات ) IFE(، داخلی ) EFE(هاي ارزیابی عوامل خارجی 

)QSPM ( استفاده شده. 
 

 :یافته هاي پژوهش -5
، این ماتریس براي جامعه مـورد بررسـی   ) 1(در جدول شماره . مربوط است EFEاولین یافته ها به نتایج ارزیابی عوامل خارجی 

 .نشان داده شده است 

 شرکت آبفار گلستان (EFE)ماتریس ارزیابی عوامل خارجی )1(جدول
 *نمره رتبه امتیاز عوامل خارجی

 فرصتها
O15/0 3 05/0 ارزش آمار و فناوري اطالعاتآگاهی عمومی نسبت به  ١ 
O21/0 3 07/0 استانیوجود نیروي انسانی متخصص و ظرفیت کاري پیمانکاران و مشاوران  ٢ 
O06/0 2 03/0 میزان توجه محققین و اساتید به استفاده کاربردي از آمار ٣ 
O۴  12/0 2 06/0 توجه و حمایت جدي دولت به ارائه خدمات الکترونیک 
O۵ 21/0 3 07/0 توسعه نقش فناوري اطالعات در صنعت آب و فاضالب 
O۶ 21/0 3 07/0 ارزیابی واحدهاي آمار و فناوري اطالعات شرکتهاي زیر مجموعه وزارت نیرو 
O32/0 4 08/0 دیدگاه مثبت مسئوالن استان و ستادي شرکت مهندسی آبفاي کشور و وزارت نیرو ٧ 
O18/0 3 06/0 گردهمایی هاي برگزار شده از سوي سازمان مطبوعنشست هاي هم اندیشی و  ٨ 
O08/0 2 04/0 توجه جدي مسئولین به فضاي سایبري و امنیت اطالعات ٩ 
Oطرح  ١٠IT Master Plan  21/0 3 07/0 ونظام نامه آمار و اطالعات وزارت نیروشرکت مهندسی 

 تهدیدها
T18/0 3 06/0 آمار و اطالعات تولید شدهکمبود اطمینان عمومی از اعتبار و روایی  ١ 
T03/0 1 03/0 کمبود اطمینان از اطالعات دریافتی توسط مراجع گوناگون وتناقض آنها ٢ 
T28/0 4 07/0 مشخص نبودن نیازهاي اطالعاتی قبل از تولید داده و عدم تعریف ملی اقالم آماري ٣ 
T۴  02/0 1 02/0 کمبود تجربه کافی در زمینه پیاده سازي نظام اتوماسین اداري 
T۵ 03/0 2 03/0 هاي پژوهشی به عنوان همکار آماريشرکت ننمودن پرسل آماري در طرح 
T۶  04/0 2 02/0 ویروسهاي جدیدافزایش افزایش حمالت سایبري و 
T18/0 3 06/0 ادل ارتباطات و اطالعات استانیبزیر ساختهاي ت ٧ 
T20/0 4 05/0 وجود روزمرگی در فعالیتها ٨ 
T02/0 1 02/0 گیري متعددوجود نهاهاي تصمیم  ٩ 
T08/0 2 04/0 ابهام در برخی از ضوابط و مقررات ١٠ 

 81/2 --- 1 جمع



شرکت مهندسی آبفـاي  دیدگاه مثبت مسئوالن استان و ستادي ،با توجه به ماتریس ارزیابی عوامل خارجی همانگونه که پیداست
بیشـترین   مشخص نبودن نیازهاي اطالعاتی قبل از تولید داده و عدم تعریف ملی اقالم آماريو به دنبال آن  کشور و وزارت نیرو

 .نمره هاي بعدي را کسب نموده اندO۶و  O۵نمره را کسب نموده و به دنبال آن عوامل 

 ).2جدول شماره (اخلی براي شرکت آبفار گلستان بیان شده است در قسمت دوم یافته ها،نتایج ماتریس ارزیابی عوامل

 شرکت آبفار گلستان (IFE)داخلیماتریس ارزیابی عوامل )2(جدول
 *نمره رتبه امتیاز داخلیعوامل 

 قوتها
S12/0 2 06/0 تکنولوژيآمار و تمایل مدیران به استفاده از  ١ 
S21/0 3 07/0 آن وجود نظام نامه آمار و اطالعات و روش اجرایی ٢ 
S18/0 2 06/0 همکاري ، همدلی ، تخصص و تعهد نیروي انسانی ٣ 
S۴  04/0 2 /02 شناسنامه سخت افزار و نرم افزار موجودآرشیو الکترونیک 
S۵ 15/0 3 05/0 داده هاي جمع آوري شده و وجود رابطین آماري در سایر قسمتها پایش و ارزیابی 
S۶  08/0 2 04/0 الکترونیکی ستاد شرکت با امورات تابعهوضعیت ارتباط 
Sداشتن گواهینامه هاي استاندارد ٧OHSAS,١۴٢٠٠-٠٠١۴,٢٠٠٨-٩٠٠١,… 02/0 1 02/0 
S10/0 2 05/0 ها و کارگاههاي آموزشیزشی مناسب ضمن خدمت و برگزاري دورهوهاي آمبرنامه ٨ 
S12/0 3 04/0 تشکیل کمیته راهبردي امنیت اطالعات ٩ 
S18/0 3 06/0 عضویت رئیس اداره آمار و فناوري اطالعات در کمیته شوراي معاونین و مدیران ١٠ 

 ضعفها
W16/0 2 08/0 و عدم وجود واحد آمار و فناوري در امورات تابعه ضعف در ساختار تشکیالتی شرکت ١ 
W15/0 3 05/0 بسیار کمتر از میزان در چارت تشکیالتی کمیت نیروي انسانی ٢ 
W04/0 1 04/0 فرسودگی و مستهلک بودن بیشتر سخت افزار هاي موجود ٣ 
W۴ 08/0 2 04/0 عدم وجود امنیت شغلی  و انگیزه کافی کارکنان 
W۵  27/0 3 09/0 دیف اعتباري براي پروژه هاي آماري و فناوري اطالعاترعدم وجود 
W۶ 15/0 3 05/0 عدم وجود سیستم فناوري یکپارچه در تمامی قسمتها 
W10/0 2 05/0 عدم وجود فضاي فیزیکی مناسب و اتاق سرور مطلوب ٧ 
W04/0 2 02/0 عدم وجود نشریه مستمر در زمینه آمار و اطالعات ٨ 
W10/0 2 05/0 ها و شبکهآشنایی مدیران و کارکنان با سیستم ٩ 
W12/0 2 06/0 کاويعدم وجود تحلیل و پژوهشهاي آماري و داده ١٠ 

 41/2 --- 1 جمع
 

عدم وجـود ردیـف اعتبـاري بـراي پـروژه هـاي آمـاري و        گونه که پیداست با توجه به ماتریس ارزیابی عوامل داخلی همان       
 .نمره هاي بعدي را کسب نموده اندS١٠و S٢و S٣بیشترین نمره را کسب نموده و به دنبال آن عوامل فناوري اطالعات

 
استفاده می شود و جهت ) IFE(و داخلی ) EFE(نتایج ماتریس هاي ارزیابی عوامل خارجی در قسمت سوم با استفاده از 

 )1شکل شماره (.راهبردهاي سازمان در ماتریس سوات مشخص می گردد
 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 هاي اجراییها و اولویتماتریس استراتژي-1شکل

اسـت کـه بـر اسـاس      براي شرکت آبفار گلستان) 2شکل شماره(نتایج ماتریس سواتبیانگر شده یافتراهبردهاي قسمت چهارم 
انـد بـدین معنـی کـه بایـد      بدست آمده اسـت ، طبـق اصـل شایسـتگی تـدوین شـده      ) IE(هاي ماتریس داخلی و خارجی یافته

بـه عبـارت دیگـر بایـد در     )2003استیسی،(ها و وضعیتهاي بدست آمده از آنها انطباق داشته باشدچهارچوب عملیاتی با موقعیت
خارجی و داخلی در نظر گرفته شود و عالوه بر عملـی بـودن ،مقبولیـت ایـن راهبردهـا بـین       تدوین راهبردها،تطابق بین محیط 

 )1390شجاعی،سیاهپوش،(گروههاي ذینفع مورد توجه قرار گیرد

 )S(قوتها 
S١,S٢,S٣,S۴,S۵ 

S۶,S٧,S٨,S٩,S١٠ 

 )W(ضعفها
W١,W٢,W٣,W۴,W۵ 

W۶,W٧,W٨,W٩,W١٠ 

 )O(فرصتها
O١,O٢,O٣,O۴,O۵, 

O۶,O٧,O٨,O٩,Oاستراتژي تهاجمی ١٠)SO( کارانهاستراتژي محافظه)WO( 

 )T(تهدادها
T١,T٢,T٣,T۴,T۵ 

T۶,T٧,T٨,T٩,Tاستراتژي رقابتی ١٠)ST( استراتژي تدافعی)WT( 

 )104: 1390،الماسی و دورفرد :(قوت،ضعف،فرصت،تهدید منبعماتریس -2شکل

 .منطقه محافظه کارانه قرارداد استراتژي هاي تدوین شده به شرح ذیل استبا توجه به اینکه شرکت در 

 پیاده سازي نظام جامع فناوري اطالعات مبتنی بر داده با ایجاد نگرش سیستمی -

ارتقاءسطح دانش ، توانایی و مهارت و بهبود بکارگیري فرایندهاي کلیدیو پیاده سازي دستوراالعملهاي فضـاي تبـادل    -
 و توسعه پژوهشهاي فناوري اطالعات م فعالیتهاي واحداطالعات و تداو

امتیاز 
نهایی 

ارزیا
بی 
عوام
ل 

خارج

 داخلیامتیاز نهایی ارزیابی عوامل 

 پایین
 2تا 1

 متوسط
5/2 

 قوي
 4تا  3

 ضعیف
 2تا 1

 متوسط
5/2 

 قوي
 4تا  3

SO 

ST WT 

WO 

عوامل 
عوامل  داخلی

 خارجی

EFE=٢/٨١ 
IFE=٢/۴١ 



ریزي و کنترل پروژه با توجه به رویکرد نوآوري پیشرو و مهندسی مجدد فرآیندها،پردازش و تولیـد  استقرار نظام برنامه -
 داده

سیسـتم  پذیر بودن اطالعات و سامانه ها مطابق بـا  مستند سازي و بهبود مستمر فرایندها،محرمانگی صحت و دسترس -
 ٢٠٠۵-٢٧٠٠١ ISO/IES , ٢٠٠٨-٩٠٠١ ISOنوین مدیریتی مبتنی بر استاندارد 

معماري سیستمهاي آماري و اطالعاتی و استقرار سیستم پایش و ارشیابی مستمر نظـام آمـاري اطالعـاتی بـا رویکـرد       -
 توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات 

هـاي ممکـن   پژوهش ، یعنی انتخاب مناسبترین راهبـرد از بـین گزینـه    هاياکنون مرحله نهایی درمراحل تدوین راهبرد و یافته
همان طـور  .نشان داده شده است) 4و3(ریزي راهبردي کمی را شامل می شودکه در جدولاین قسمت،نتایج ماتریس برنامه.است

راهبـرد بـین گزینـه هـا     ترین شود،راهبردهاي محافظه کارانه جهت بررسی و انتخاب مناسبکه در این ماتریس نیز مشاهده می
 .استفاده شده است

 )خارجیعوامل (براي شرکت آبفار گلستان) QSPM(ریزي راهبردي کمی ماتریس برنامه)3(جدول

ضریب  خارجیعوامل 
 اهمیت

 هااستراتژي
 1استراتژي 

نظام جامع و نگرش 
 سیستمی

 2استراتژي 
فرایندهاي کلیدي و 

 توسعه پژوهش

 3استراتژي 
 کنترل پروژه و
 پردازش داده

 4استراتژي 
مستندسازي و 
 بهبود فرایندها

 5استراتژي 
معماري سیستمها و 

 توسعه فناوري 
ضریب 
ضریب  نمره جذابیت

ضریب  نمره جذابیت
ضریب  نمره جذابیت

ضریب  نمره جذابیت
 نمره جذابیت

 فرصتها
)O( 

O١ 05/0 3 15/0 2 10/0 2 10/0 2 10/0 1 05/0 
O٢ 07/0 2 14/0 3 21/0 2 14/0 2 14/0 2 14/0 
O٣ 03/0 2 06/0 3 09/0 4 12/0 2 06/0 2 06/0 
O۴ 06/0 3 18/0 1 06/0 2 12/0 1 06/0 2 12/0 
O۵ 07/0 4 28/0 3 21/0 3 21/0 2 14/0 1 07/0 
O۶ 07/0 2 14/0 2 14/0 2 14/0 3 21/0 4 28/0 
O٧ 08/0 4 32/0 3 24/0 2 16/0 3 24/0 2 16/0 
O٨ 06/0 2 12/0 3 18/0 3 18/0 2 12/0 3 18/0 
O٩ 04/0 2 08/0 3 12/0 2 08/0 4 16/0 1 04/0 
O١٠ 07/0 4 28/0 4 28/0 3 21/0 2 14/0 3 21/0 

 تهدیدها
)T( 

T١ 06/0 2 12/0 2 12/0 2 12/0 3 18/0 2 12/0 
T٢ 03/0 2 06/0 2 06/0 2 06/0 3 09/0 2 06/0 
T٣ 07/0 4 28/0 2 14/0 3 21/0 3 21/0 3 21/0 
T۴ 02/0 3 06/0 1 02/0 3 06/0 2 04/0 2 04/0 
T۵ 03/0 2 06/0 2 06/0 1 03/0 2 06/0 4 12/0 
T۶ 02/0 1 02/0 2 04/0 3 06/0 2 04/0 2 04/0 
T٧ 06/0 4 24/0 3 18/0 3 18/0 1 06/0 3 18/0 
T٨ 05/0 2 10/0 3 15/0 2 10/0 2 10/0 2 10/0 
T٩ 02/0 3 06/0 1 02/0 2 04/0 2 04/0 2 04/0 
T١٠ 04/0 3 12/0 2 08/0 2 08/0 2 08/0 1 04/0 

 26/2 --- 27/2 --- 40/2 --- 50/2 --- 87/2 --- 1 جمع



 )عوامل داخلی(براي شرکت آبفار گلستان) QSPM(ریزي راهبردي کمی ماتریس برنامه)4(جدول

ضریب  عوامل داخلی
 اهمیت

 هايژاسترات
 1استراتژي 

نظام جامع و نگرش 
 سیستمی

 2استراتژي 
فرایندهاي کلیدي و 

 توسعه پژوهش

 3استراتژي 
کنترل پروژه و 
 پردازش داده

 4استراتژي 
مستندسازي و 
 بهبود فرایندها

 5استراتژي 
معماري سیستمها و 

 توسعه فناوري 
ضریب 
ضریب  نمره جذابیت

ضریب  نمره جذابیت
ضریب  نمره جذابیت

ضریب  نمره جذابیت
 نمره جذابیت

نقاط 
 قوت

)S( 

S١ 06/0 3 18/0 2 12/0 3 18/0 2 12/0 3 18/0 
S٢ 07/0 4 28/0 3 21/0 2 14/0 3 21/0 3 21/0 
S٣ 06/0 3 18/0 2 12/0 3 18/0 3 18/0 3 18/0 
S۴ 02/ 3 06/0 2 04/0 2 04/0 2 04/0 2 04/0 
S۵ 05/0 2 10/0 3 15/0 3 15/0 2 10/0 3 15/0 
S۶ 04/0 3 12/0 2 08/0 2 08/0 2 08/0 3 12/0 
S٧ 02/0 2 04/0 3 06/0 4 08/0 2 04/0 2 04/0 
S٨ 05/0 2 10/0 4 20/0 3 15/0 3 15/0 3 15/0 
S٩ 04/0 3 12/0 3 12/0 2 08/0 4 16/0 2 08/0 
S١٠ 06/0 3 18/0 2 12/0 3 18/0 3 18/0 3 18/0 

نقاط 
 ضعف

)W( 

W١ 08/0 2 16/0 2 16/0 3 24/0 2 16/0 2 16/0 
W٢ 05/0 3 15/0 3 15/0 2 10/0 3 15/0 2 10/0 
W٣ 04/0 2 08/0 2 08/0 3 12/0 1 04/0 2 08/0 
W۴ 04/0 4 16/0 2 08/0 2 08/0 2 08/0 2 08/0 
W۵ 09/0 3 27/0 2 18/0 3 27/0 2 18/0 2 18/0 
W۶ 05/0 4 20/0 2 10/0 3 15/0 3 15/0 2 10/0 
W٧ 05/0 2 10/0 1 05/0 2 10/0 2 10/0 2 10/0 
W٨ 02/0 1 02/0 2 04/0 2 04/0 1 02/0 3 06/0 
W٩ 05/0 3 15/0 3 15/0 3 15/0 3 15/0 1 05/0 
W١٠ 06/0 3 18/0 2 12/0 2 12/0 1 06/0 3 18/0 

 42/2 --- 35/2 --- 63/2 --- 33/2 --- 83/2 --- 1 جمع
 

 )5جدول(نگاره ذیل حاصل میگردد)عوامل داخلی –عوامل خارجی (ریزي استراتژي کمیبندي برنامهبا جمع

 )عوامل داخلی(براي شرکت آبفار گلستان) QSPM(ریزي راهبردي کمی ماتریس برنامه)5(جدول

نمره جذابیت  راهبردها
 خارجیعوامل 

نمره جذابیت 
 عومل داخلی

میانگین 
 نمرات

رتبه 
 راهبرد

سازي نظام جامع فناوري اطالعـات مبتنـی بـر داده بـا ایجـاد      پیاده 
 1 70/5 83/2 87/2 نگرش سیستمی

ارتقاءسطح دانش ، توانایی و مهارت و بهبـود بکـارگیري فراینـدهاي    
کلیدي و پیاده سـازي دسـتوراالعملهاي فضـاي تبـادل اطالعـات و      

 تداوم فعالیتهاي واحد و توسعه پژوهشهاي فناوري اطالعات
50/2 33/2 83/4 3 

ریزي و کنترل پروژه با توجه به رویکـرد نـوآوري   استقرار نظام برنامه
 2 03/5 63/2 40/2 پیشرو و مهندسی مجدد فرآیندها،پردازش و تولید داده



-مستند سازي و بهبود مستمر فرایندها،محرمانگی صحت و دسترس
پذیر بودن اطالعات و سامانه ها مطابق بـا سیسـتم نـوین مـدیریتی     

 ٢٠٠۵-٢٧٠٠١ ISO/IES , ٢٠٠٨-٩٠٠١ ISOمبتنی بر استاندارد 
27/2 35/2 62/4 5 

معماري سیستمهاي آماري و اطالعاتی و اسـتقرار سیسـتم پـایش و    
ارشیابی مستمر نظام آمـاري اطالعـاتی بـا رویکـرد توسـعه فنـاوري       

 باطات اطالعات و ارت
26/2 42/2 68/4 4 

 

 گیري و پیشنهادهانتیجه-6
شـرکت آب و فاضـالب روسـتایی    اداره آمار و فنـاوري اطالعـات   در پژوهش حاظر با استفاده از روشهاي کمی یا ماتریسی، براي 

پیاده سـازي  دهد که بین پنج استراتژي نیز استراتژي نشان می) 5(جدول شماره.تدوین شده استهایی استراتژياستان گلستان 
شناخته شـده  استراتژي که بیشترین اولویت را دارد به عنوان نظام جامع فناوري اطالعات مبتنی بر داده با ایجاد نگرش سیستمی

وآوري پیشـرو و مهندسـی   ریزي و کنترل پروژه با توجه به رویکرد ناستقرار نظام برنامههمچنین به دنبال آن نیز استراتژي  است
از محدودیت هاي پژوهش حاظر این است که در ماتریس ارزیـابی  .بیشترین اولویت را داردمجدد فرآیندها،پردازش و تولید داده

باشد و فرض بر این است کـه مـدیران در ایـن خصـوص      اوال، همیشه نیازمند یک قضاوت همراه با بصیرت میریزي کمی، برنامه
لیکن بـاز هـم نیازمنـد    , میزان و امتیاز جذابیت هر چند بر مبناي اطالعات هدف قرار داده شده است. را هستندآگاهی الزم را دا

چون بر مبناي اطالعـات مرحلـه اول و دوم شـکل گرفتـه      QSPMاستراتژیهاي حاصله از  ،تصمیم همراه با قضاوت است و ثانیا
 .باشد کیفیت نتایج آن منوط به کیفیت مراحل مذکور می, است

 

 منابع-7
 ترجمه محمدرضا شجاعی،تهران،دانشکده امور اقتصادي.هاي سازمانیمدیریت استراتژیک و پویایی).1381.(دي.استیسی ،رالف -
مطالعـه  ( SWOTتدین استراتژي گردشگري کشور بر اسـاس تحلیـل ماتریسـی    ).1390.(الماسی حسن ، دورفر مرجان سادات -

 ،فصلنامه گردشگري و توسعه،شماره اول ، تهران)موردي میراث فرهنگی و گردشگري استان اصفهان
 ابی،تهران،دفتر پژوهشهاي فرهنگیترجمه علی پارسائیان و سید محمد اعر.مدیریت استراتژیک).1379.(آر.دیوید،فرد -
تدوین راهبرد براي شرکت تولید تجهیـزات پزشـکی گـوهر شـفا بـا اسـتفاده از       ).1390.(شجاعی محمدرضا،سیاهپش مصطفی  -

 127-141صص 75،فرآیند مدیریت و توسعه شماره  QSPMریزي راهبردي کمی ماتریس برنامه
در تـدوین اسـتراتژي توسـعه گردشـگري شــهر      SWOT-QSPMکـاربرد مــدل  ).1392.(فـر محمدرضـا  ضـرابی اصـغر،محبوب   -

 37-58سال سوم،شماره چهار،صص )جغرافیا(ریزي فضاییپژوهشی برنامه-کاشان،مجله علمی
ــدین،ایرج  - ــدي،تاج ال ــا،فتح اهللا،مه ــی احمدي،علیرض ــتراتژیک  ).1382(عل ــدیریت اس ــر م ــامع ب ــرش ج ــارادایم:نگ -رویکردها،پ

 تولید دانش.تهران.و ابزار هاها،تکنیکها،مکاتب،فرایندها،مدل
 .نشر آموخته.اصفهان.ترجمه بهمن فروزنده.اصول بازاریابی).1385(کاتلر،فلیپ ،آرامسترانگ،گري -
 .ي استراتژیک مراکز آموزش عالی،بهشهر،نشر اشرف البالدراهنماي تهیه برنامه).1392.(نجفی حبیب اهللا ،سعیدي حسن -
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