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 مبسوطچکیده 

موجاود  غلباه بار موانا      یبارا محادود  آنها از منااب    .کنند می به اهداف خود انتخاب یدنرس یرا برا ها یاستراتژ ینبهتر ،برتر یها سازمان مقدمه و هدف:
 یو خاارج  یعوامل داخلا  ییپژوهش حاضر پس از شناسااست.  ممکن یرغ یبدون داشتن استراتژ یندهآ یایبه مزا یابیدست یزمانهر سا یکنند. برا می استفاده

در کسا    ینیتوساهه کاارآفر   یبارا  ییارائه راهبردهاا  یق. هدف از انجام تحقدهدیرا ارائه م یاستراتژ ینبهتر ییان،محصوالت روستا یموثر بر فروش اشتراک
 است. ییمناطق روستا یتراکاش یوکارها

 و یدسات  ی فهاال در صانا   ییروساتا  یتهااون  ینفار از اعااا   111. جامهه ماورد مااعهاه شاامل    است یکاربرد یقتحق یکحاضر  یقتحق :ها مواد و روش
 یآور جما   یاستفاده شد. برا یژانتخاب استرات یبرا QSPM یسو از ماتر یلو تحل یهتجز یبرا SWOT یس. از ماتراست دانشگاه  یداسات کارشناسان خبره و

 استفاده شد.  یدانیاز ابزار پرسشنامه بدون ساختار و مصاحبه م ها هداد
 یاد تهد 11فرصات و   11 یرونای ب یطنقااه ضاهو و در محا    9نقاه قوت و  11 یدرون یطدر مح بدست آمده نشان داد یقتحق یها یافتهاساس  بر :ها یافته
 یادات تهد ینش روند رو به رشاد صاادرات اسات و از مهمتار    یبازار و افزا یمجاز یطل استقبال مصرف کنندگان از محشام ها فرصت ینشد. مهم تر ییشناسا

افاراد اسات و نقااط     ینو روابط با  یفرهنگ سازمان ی،مناب  انسان یو نقاط قوت شامل توان فن یدستمزد کارگران است. عوامل درون یشموجود مربوط به افزا
باا داشاتن    ینشاان داد راهبارد تهااجم    SWOT یسماتر یراهبردها ندیبیتعووا یجنتا ین،در گردش است. همچن یهو سرما ینگیدضهو مربوط به کمبود نق

بر  یحاصل از راهبرد تهاجم یها یشهرستان دشت آزادگان است. استراتژ یاشتراک یهاوکار کس در ینیراهبرد جهت توسهه کارآفر ینمناسبتر ،یازامت ینباالتر
تنوع محصوالت باا   یقگسترش بازار از طر یاستراتژ ،84/4محصوالت با  یدو توع یبندبسته ی،در طراح یو نوآور یتخالق عبارتند از یت،جذاب رینیشتب اساس
 بدست آمد. 01/8و ارتقاء دانش و مهارت با  88/8مند با راباه یابیبازار یاستراتژ ،23/4

مناد،  ، تنوع محصوالت، بازاریابی راباهمحصوالت یبندبسته ید وتوع ی،در طراح یو نوآور یتخالقرگیری بکا ی این پژوهش،ها یافته بر اساس گیری:نتیجه
 شده است. یشنهادو صادرات محصوالت پ یخارج یورود به بازارها ینی وتوسهه کارآفر یبرا ی مهمها به عنوان مشوقآموزی ارتقاء دانش و مهارت

 
 فروش یها یسراهبرد، ماترل، محصو یگذاراشتراک های کلیدی: واژه

 
 مقدمه

 و یدرون یطمح یرتحت تاث یدیتوع یها تمام سازمان
و  یدهانقاط قوت، ضهو، تهد ییباشند، شناسا می یرونیب

و  یهبگذارد، تجز یرتوانند بر عملکرد سازمان تأث می ها فرصت
وض  موجود،  ییعالوه بر شناسا Swot یسماتر یلتحل

. (24) دهد می ارائه یتبهبود وضه یراب یزن یدیمف یراهبردها
موثر بر قوت و  یدرون یها شاخص Swot یراهبرد یلدر تحل

کارمندان  یطها، محصوالت و شراضهو سازمان مانند مهارت
 یزسازمان ن یک یداتو تهد ها شود. همزمان فرصت می یبررس

 یتمانند وضه یرونی،تا عوامل ب یرندگ می قرار یمورد بررس
 Swot یس. ماتر(28) آشکار شود یزن یاقتصاد تیوضهو  رقبا
 یافتهدر دانشگاه استنفورد توسهه  یشاز چهل سال پ یشب

 ینحال کارآمدتر ینو در ع ینتراز ساده یکیاست و 
 است که امروزه همچنان مورد استفاده قرار ییها یستمس
 . (18) یردگ می

راهبارد   یال تحل یحصاح  یسازمان در اجارا اغل  ناتوانی 
Swot یکس  وکارهاا  ی،راهبرد یل( تحل11شود ) می یاننما 

کناد.   مای  آماده یو رقابت یدجد یحاور در بازارها ینوپا را برا
( یپالتفارم مجااز   یاق ) فروش از طریدجد یحاور در بازارها

حااور در   یبرا یریگ یمو تصم یفهل جایگاه ییبه شناسا یازن

ط قاوت  نقاا  یانب یقاز طر Swot یراهبرد یلاست. تحل یندهآ
 ین، بهتار هاا  یاد وتهد هاا  فرصات  یبررسا  ینوضهو و همچنا 

 یال در تحل یاد، نما مای  ارائاه  یرانرا به مد یکردو رو یاستراتژ
 یاق را از طر هاا  سازمان یگاهو جا یفهل یطشرا Swot یراهبرد
 یرا بارا  یادات و تهد هاا  فرصات  ،ضاهو  ،قوت اطنق ییشناسا

 . (28) سازد می یامه یرانمد
 یرانها مهموالً توسط رهبران و مد تژیعمل به استرا اعزام
 ن محصوالتیدکنندگا. توع(29) شوند یم یزیر برنامه
با  یاشتراک یدر کس  وکارها یدست ی و صنا یکشاورز

در بدست آوردن سهم  ینفوذ در بازار سه یها یکاعمال تاکت
را دارند.  ینترنتیا یها یو بازارها ی توز یها از کانال یشتریب

سازمان مهم است  یک یبرا یکاستراتژ یزیربرنامه  ینتدو
کند و اهداف، افق و  می سازمان را فراهم یتامکان هدا یراز

(. 2کند ) می یمرا ترس یو تصور یریچشم انداز قابل اندازه گ
 یتهدا یاست که برا یابزار یکاستراتژ یزیبرنامه ر

 ییرو تغ یشرفتپ یابیارز یبرا ینروزمره و همچن یماتتصم
 یو. تهر(31) است یدهنگام حرکت به جلو مف یکردهارو
بازخور  یافتو در را: هنر و علم نگاشتن، اجیکاستراتژ یریتمد

 یسازمان را برا ییکه توانا یچند بهد یماتو کنترل تصم
 ی(. طراح3خواهد داد ) یشبه اهداف بلند مدت را افزا یدنرس

 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري
 ورزيراهبردهاي كارآفریني در كشا
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تهاون  ییروستا یهاوکار کس در ینیبوم کارآفر یستز یاعگو
و  ینمسئوع یاز سو یو مهنو یماد یها یتحما یازمندمحور ن
 یبر اقتصاد تک محصوع تأکید(. 13است ) یرندگانگ یمتصم

در  ینیتوسهه کارآفر یبرا یدتهد ینتوسط دوعتمردان، مهم تر
 یاز استراتژ یتهاون ی(. شرکتها10است ) یحوزه کشاورز

گرده اند.  استفاده یدارناپا یطدر شرا ینانهکارآفر یابیبازار
 یمقابله با اثربخش یقدرتمند برا یها یاستفاده از استراتژ

 یتبا قابلاستراتژی  تدوین (.18موثر است) نتیس یابیبازار
 بیشترین تاثیر را یریو رقابت پذ یریانهااف پذ ینان،اطم
 .(23)دارد

 یاان جهات و هادف ساازمان را ب    مسیر، یاستراتژ ینتدو
 یساتا در بازار، سازمان را از حاعت ا یرقابت یبرتر یجادکند. ا می
و بهاره   یو بهاره ور  یاد نما مای  یلتباد  یاا سازمان پو یکبه 

 یشاتر فروش و سود ب(. 29)دهد می یشرا افزا یاتیعمل یبردار
عوامال  باه   توجاه موجا    و کند می یشترکارمندان را ب یزهانگ

 یرسااختی، ز ی،شاناخت  باوم  ی،اجتمااع   ی،عوامل فرد ی،فرهنگ
 .(12)شود می یاسیو س یاقتصاد ی،نهاد ی،نقانو ی،آموزش

باا هادف    یادی محصوالت توع یفیساح ک یارتقا بررسی
و  یتوسهه کم یفی،ک بهبود، یو خارج یداخل یارائه به بازارها

از  اساتفاده ،  یقاات و تحق  آماوزش  یاق از طر ینیکاارآفر  یجترو
 همکاری، محصوالت یفروش اشتراک یبرا یدجد های یفناور

باا مراکاز    یو فن یارتباطات و مبادالت، فرهنگ یجهت برقرار
محیط زیست و ایمنی  ی،اجتماع یها یتبه مسئوع توجه،  یعلم

 یریتماد  ی،مانناد اقتصااد، جامهاه مادن     یمحل کار موضوعات
در  یاد با یعماوم  یهاا  یاستس یریمحتوا و جهت گ ی،عموم
، یفنا  یهاا  یبا ظهور نوآور (.0شوند ) یراهبردها بررس ینتدو
 ینهبه یبرا یکاستراتژ یزیو برنامه ر یدهار آموزش دک یروین

 SWOT .(18) است یازمورد ن نیروی انسانیاستفاده از  یساز
 (. 19) استقابل اجرا نیز  یرتجاریغی ها برنامهدر 

شهر )سوسانگرد( در   یتشهرستان دشت آزادگان با مرکز
مناقه مستهد در  یکغرب استان خوزستان واق  شده است و 

 ی و صانا  یاناواع محصاوالت کشااورز    یو فرآور یدوعت ینهزم
مناقه عاالوه بار دارا باودن     یناست. ا یاهیبا منشاء گ یدست

آزادگاان   ینفتا  یادان موسوم باه م  یرانا ینفت یرذخا ینبزرگتر
 یهاا  اناواع فارآورده   یاد توع یمناس  برا یاهیپوشش گ یدارا
 یهیمناب  طب ،یجهاد کشاورز هایهاست. ادار ییو دارو یاهیگ

 یدسات  ی و صانا  یگردشاگر  ی،فرهنگا  یراثم ،و آبخیزداری
 یبا تمرکاز بار رو   یراخ یهاشهرستان دشت آزادگان در سال

در جهات   یماع یالتتسه یشهرستان و اعاا یهیامکانات طب
 یاادو توع ینیکااارآفر ینااهباااعقوه در زم هااای جااذب اسااتهداد

را  یثمار بخشا   یکارها یدست ی و صنا یمحصوالت کشاورز
 یادی توع یااهی محصاوالت گ  ینم داده است، از مهام تار  انجا

محصول خرما از جملاه   یو بسته بند یفراور ید،شهرستان توع
شاده،   یدتوع یدست ی سرکه و دوشاب  صنا ،خرما خشک، تازه

انداز  یرز یل،انواع طبق، زنب ی،باف یاو بور یافیربحص ی،کپو باف
ل خرماا،  نخ یایاست که عمدتاَ از بقا یگرمحصول د ینو چند

صانهت نوپاا طرفاداران و     ینشوند. ا می یدحلفه توع یاهو گ ین
 یوعشا  یال کارده اسات. باه دع    یادا در کشور پ یادیز یانمشتر

 یدسات  ی و صانا  یکرونا فروش محصوالت کشااورز  یروسو

 انجاام  ینترنات ا یاق و از طر یباه صاورت اشاتراک    نشهرستا
  یها شبکه یقکنندگان محصوالت خود را از طر یدشود. توع می

 یاتفاهم ناماه  یزن ینهزم ینگذارند. در ا می به اشتراک یمجاز
 یدساات ی صاانا میااراث فرهنگاای، گردشااگری و  اداره ینباا

 ینادگی شهرستان دشت آزادگان و اداره پست خوزستان به نما
محصوالت خاود را باه    نندگانک یدسوسنگرد منهقد شد. تا توع

حصاوالت  م یاد برسانند. صانهت توع  یانبه دست مشتر یراحت
شهرساتان   یدر روساتاها  اًیار که اخ یدست ی و صنا یکشاورز

شهرساتان   یمحل ینمسئوع یتدشت آزادگان آغاز شده با حما
 ی کشاورزان و صنهتگران صانا  یبرا یدارمنب  درآمد پا یکبه 
صانهت   یان ا یات تقو یشده است. برا یلشهرستان تبد یدست

حفااس سااهم  ینفااروش و همچناا ینوپااا و توسااهه بازارهااا 
برنامااه  ینتاادو یازمناادن یرقااابت یدر بازارهااا یدکنناادگانتوع

 است. یاشتراک یهاوکار کس  یبرا یکاستراتژ
 

 ها  مواد و روش
ها  به هدف، ابتدا نقاط قوت، ضهو، فرصت یابیدست یراب
ساکنان  ،مصاحبه با یق( از طرSWOT)عوامل  یدهاو تهد
 یک حاضر یقتحق(. 21قابل انجام است ) و کارشناسان یمحل
 ی. جامهه مورد مااعهه تمام اعاااست یکاربرد یقتحق
را  یدست ی خبره اداره صنا وکارشناسان یرهمد یاته ی،تهاون
شود. با توجه به محدود بودن اعااء، همه افراد  می شامل

 SWOT یسجامهه به عنوان نمونه انتخاب شدند. و از ماتر
فاده شد. است یتهاون یلتحل و یهتجز و یاستراتژ ینتدو یبرا
 یرونیو ب یدرون یطثر بر محؤم یها داده یآور جم  یبرا

ابزار  از یضهو تهاون نقاط قوت و ینو همچن یتهاون
فهال  ینفر از اعاا 111 ینفاقد ساختار، در ب یاپرسشنامه

. یدگرد ی توز یوکار اشتراکمشغول در کس  ییروستا یتهاون
 یاتبا اعااء هو مصاحبه  یدانیدر ضمن با استفاده از روش م

 یاسناد کتابخانه ا یرسا یو کارشناسان خبره و بررس یرهمد
مورد  یآت یداتو تهد ها و فرصت یو ضهو تهاون وتنقاط ق

جهت ارزشگذاری  یدهقرار گرفت، نظرات رس یبحث و بررس
 ی صنا ی،نفر از کارشناسان ارشد کشاورز 8مجدد با حاور 

 وکار کس حوزه  دیتن از اسات 3و  یاداره بازرگان ی،دست
دانشگاه مورد بحث قرار گرفت و اطالعات بدست آمده برای 

 یابیارز یسماتر یج. از نتایداستفاده گرد ییو تحلیل نها هتجزی
 SWOT یسماتر یلتشک یبرا ،یو خارج یعوامل داخل
 یبرا یلتحل یدر چارچوب کل ی. به طور کلشود یاستفاده م

ارائه   2114در سال   یویدتوسط. فرد آر د یاستراتژ ینتدو
 هدانست یمرحله کل 3را شامل  یاستراتژ ینتدو یشده است. و

 یریگ یمو مرحله تصم یسهمرحله مقا ی،است، مرحله ورود
 .شده است یشنهادپ 1بصورت جدول شماره 

  SWOTروش 
 یریاندازه گ یساده اما قدرتمند برا یابزار Swot یلتحل

 یبرا یخارج یدهایو تهدبازار  یو کمبودها، فرصتها ییتوانا
مخفو ترجمه  Swot(. واژه 9مناب  سازمان است ) یندهآ

و  "ها فرصت"، "نقاط ضهو"، "نقاط قوت"کلمات 
(. 8باشد ) می یوخارج یکه شامل عوامل داخل "یدهاتهد"
خارات  ییدر موسسات، ابتدا با شناسا یسکر یریتمد
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ود و ش می مناقه خاص آغاز یاسازمان خاص  یکدر  یاحتماع
کاهش  یبرا یشترب یها یاستراتژ ینسپس به دنبال تدو

 ییمانند توانا یادیز یها فرصت Swot(. روش 8است ) ی آس

بر  یبند چارچوب یبرا یریپذ نظارت بر روندها، و انهااف
  (.14) دهد یارائه م یزمورد نظر را ن یزمان های اساس دوره

 
 ( 3) یاستراتژ نیتدو یبرا یلیچارچوب تحل -1جدول 

Table 1. The Strategy-Formulation Analytical Framework 
  یمرحله اول : مرحله ورود

 یعوامل داخل یابیارز یسماتر رقابت یبررس یسماتر یعوامل خارج یابیارز یسماتر
 یسهمرحله دوم : مرحله مقا

 یدها،تهد (SWOT) یسماتر
   ها ضهو ، قوت وها فرصت

    (SPACE)  یسماتر
و اقدام  یتموقه ابییارز

 یکاستراتژ

، گروه (BCG)یسماتر
  مشاوران بوستون 

 یداخل یسماتر یا( IE)  یسماتر
 یوخارج

  

 یاصل یاستراتژ یسماتر

  یریگ میمرحله سوم: تصم
 (QSPM)   یکم کیاستراتژ یزیبرنامه ر سیماتر

 
مناس  بر اساس  یها ی، استراتژSWOT یها یسماتر

 دهد می را نشان IE یسدر ماترینه زهر گ یکاستراتژ یتموقه
ی تاثیر خواهد و توسهه بر بهره ور یقتحق یاستراتژ (.21)

و  یهیتوسهه راهبردها بر اساس مناب  طب (.22گذاشت )
یداری در گردشگری نیز قابل اجرا و اصول پا یمحل یفرهنگ
 یوکارها گسترش کس  یبرا هایی یاستراتژ (.20) است

 SWOTبا کمک  یخش عمومب یتقاضا بر اساس یخصوص
 .(28) توسهه است نیز قابل
 (یو خارج یدرون یطمح یابیارز) یورود مرحله
شده از پرسشنامه و  یافتدر یاصل یها مرحله، داده ینا در

 یازن یششود. پ می مشخص ها یاستراتژ ینتدو یمصاحبه برا
 یابیارز یسصورت ماتره عوامل ب یبنددسته ،مرحله ینا

است. دقت در  یعوامل خارج یابیارز یسماتر ی،عوامل داخل
 (.3اثرگذار خواهد شد ) یاستراتژ یمرحله باعث مهرف ینا
 یدهاو تهد ها فرصت -الف 

 یرونهستند که مربوط به ب یعوامل ی،خارج عوامل
. نیستندسازمان  یریتسازمان هستند و در کنترل مد یاشرکت 
ف  سازمان منا یسازمان، که برا مالوب خارج از یتهر موقه

 ینامالوب خارج یتباشد. به عنوان فرصت و هر موقه یدمف
 دیدبه عنوان ته یزاندازد. ن می که مناف  سازمان را به خار

 (.3)شود  می یوتهر
 نفاط قوت و ضعف -ب 

اسات و   یشااخص درونا   یک قوت و ضهو، مهموالً قاطن
دارد. نقاط قاوت   یبرتر یگربرسازمان د یژگی،سازمان در آن و

است، کاه ساازمان را قاادر باه اداماه       یازامت یکسازمان  یک
و تمرکز بار   یزتما ینقاط، مبنا ین. اکنند یم یسازمان یتمامور

 (.3سازمان هستند ) یتو موفق یداریاهداف و استمرار پا
   یکاستراتژ یتموقع یسماتر

برای تحلیل همزمان عوامل داخلی و خارجی از ابزاری به 
شود. (  استفاده میIE Matrixرجی  )نام ماتریس داخلی و خا

 این ماتریس برای تهیین موقهیت استراتژیک به کار می رود.
 تهاجمی

اشاره باه ماوقهیتی دارد کاه در آن ساازمان در      یهناح ینا     
هااای مناساابی اساات و محاایط خااارجی خااود دارای فرصاات

های خاوبی برخاوردار اسات. در    همچنین در داخل نیز از قوت
گیارد. از  ها در سرعوحه کارها قرار میفهاعیتاین حاعت توسهه 

رود که باا  گیرد انتظار میسازمانی که در این موقهیت قرار می

هاای موجاود بتواناد باه صاورت      گیری از فرصتها و قوت ه بهر
 عمل کند.« تهاجمی»

 کارانه محافظه
به موقهیتی اشاره دارد که سازمان در محیط خاارجی خاود       

است، اما در محیط داخل با ضاهفهایی  همچنان دارای فرصت 
مواجه است. در این حاعت از سازمان انتظار می رود که به رف  

هاای درونای بپاردازد و باه عباارت دیگار باه صاورت         ضهو
 در رف  چاعشهای درونی تالش کند.« کارانه محافظه»

 یرقابت
در ناحیه رقابتی، سازمان دارای قوت با تهدیدهای بیرونای       

در رفا   « رقاابتی »رود که به صاورت   تظار میمواجه است، ان
 .کوشا باشدی بیرونی ها چاعش
 یتدافع
در ناحیه تدافهی، سازمان باا حااعتی مواجاه اسات کاه در           

محاایط خااارجی دارای تهدیاادهای جاادی اساات و همچنااین  
توانایی مقابله با این تهدیادها را هام نادارد، در ایان صاورت      

ساازی و   به سبک« هیتداف»سازمان باید از طریق راهکارهای 
 8و  0 ههاایش بپاردازد. در جاداول شامار    سپاری فهاعیت برون
 .داده شده است نشان یلتحل یها یافته
  یاخانه 9 یسماتر یا یمکنز-یکاعکتر جنرال یسماتر

 یدر سطح واحدها وکار کسب)سبد(  یوپورتفول بررسی
  یکجنرال الکتر یسماتر یکاستراتژ

 یاست کاه بارا   یمدع ی،نزمک -یکجنرال اعکتر ماتریس     
ماورد    یکیاساتراتژ  یدر ساح واحدها وکار کس سبد  یلتحل

 عبارت است از:   یوپورتفوع یلاز تحل هدف .یردگ می استفاده قرار
در  یاری گیمو تصام  یوکاار فهلا  کس  یویپورتفوع یلتحل . 1

  یندهمحصوالت در آ یدمورد ادامه توع
 محصااوالت و  بااا اضااافه کااردن یکرشااد اسااتراتژ یجاااد. ا2

 یوپورتفوع ینبه ا یدجد یوکارهاکس 
 یاا به عمر کادام کسا  وکاار     ینکهدر مورد ا یریگیم. تصم3

 داد. یانپا یستیمحصول با
 قلمرو مکانی پژوهش 

اساتان   یهاا  از شهرساتان  یکیشهرستان دشت آزادگان 
 41شهرساتان در   یان اسات. ا  یرانا یخوزستان در جنوب غرب

درجه و  31 ینب یاییاز، از نظر جغرافشمال غرب اهو یلومتریک
 یدرازا ییقاه دق 11درجاه و   08و  یشماع یپهنا ییقهدق 33
مرکاز پاژوهش    یگااه گازارش پا  بار اسااس  قرار دارد.  یشرق
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دهساتان و   8 یشهرساتان، دارا  یان ا یاسالم یمجلس شورا
کنناادگان محصااوالت  یدتوع ی(. تهاااون4) اساات روسااتا 218

هرستان دشت با هادف ایجااد   در ش یدست ی و صنا یکشاورز
محصاوالت   یناناز کارافر یتو حما یدبستری مناس  برای توع

شاده اسات.    یجااد در شهرساتان دشات آزادگاان ا    یکشاورز
کرده  یلتحص یها . نیرویهستند نفر 111 اونیاین ته یاعاا

 یتهااون  یان فهاال ا  یرویدر کنار هم، به عنوان ن یجوان و فن
و اساتمرار   یادار درآماد پا  یجاداتهاون  ینا یهستند. هدف اصل

 یدست ی و صنا یفروش و صادرات محصوالت کشاورز ید،توع
 است.

 
 نتایج و بحث

 یعوامل خارج یابیارز یسماتر
، نظرات ها پرسشنامه و مصاحبه یها داده یآورجم  از پس     

 یسماتر 2صاح  نظر در جدول شماره  یدکارشناسان و اسات
عوامل  یابیارز ین. در ایدخالصه گرد یعوامل خارج یابیارز

در  ینیشد که کارآفر ییشناسا یدتهد 11فرصت و  11 یخارج

شهرستان دشت  یروستاها یدست ی و صنا یبخش کشاورز
 ی ضر ییندهد. پس از ته می قرار یررا تحت تاث ادگانآز

شود.  می یلبنام رتبه تکم یزستون دوم ن ،در ستون اول یتاهم
 1، رتبه یتاهم ی وه بر ضرعال یبه هر یک از عوامل خارج

شود. این عدد بیانگر میزان کمک آن در دستیابی داده می 0تا 
به مقاصد آرمانی است. عاملی که به دستیابی به مقاصد کمک 

است،  یابیبوده و عاملی که مان   دست« فرصت»کند می
و  ها فرصت 2شود. در جدول شماره تلقی می« تهدید»

به مهنی فرصت  0 عدد است. موجود ذکر شده یها یدتهد
به مهنی تهدید  2به مهنی فرصت نسبی، عدد  3جدی، عدد 
به مهنی تهدید جدی است. ستون سوم مربوط  1نسبی و عدد 

)وزن( در  یتاهم ی حاصلارب ضر یقاز طر یوزن یازبه امت
 1. امتیاز نهایی عوامل خارجی عددی بین یدآیرتبه بدست م

باشد،  8/2تا  1که امتیاز بین خواهد بود. در صورتی  0تا 
مجموعه عوامل خارجی دربردارندة تهدید است و در صورتی 

باشد، محیط خارجی به عنوان محیای  0تا  8/2که امتیاز بین 
 شود.که دارای فرصت است، شناسایی می

 
        جیعوامل خار یابیس ارزیماتر -2 جدول

      Table 2. External Factor Evaluation Matrix (EFE) 

  ها فرصت تی  اهمیضر رتبه یاز وزنیامت

 Q1 بازار مجازی محیطکنندگان از استقبال مصرف 19/1 0 34/1

 Q2 روند رو به رشد صنهت صادرات 19/1 0 34/1

 Q3 داخلی اوعیهمواد  تأمین 19/1 0 34/1

 Q4 سرمایهو بازگشت  دهیسود 19/1 0 34/1

 Q5 دراتدوعت از صا مایتح 18/1 0 32/1

 Q6 محصوالت کیفیتنگرش درباره  19/1 3 28/1

 Q7 حمل و نقل و ارسال محصوالت 18/1 3 21/1

 Q8 همسایه کشورهایبا  اقتصادیگسترش روابط  13/1 3 19/1

 Q9 جمهیترشد  13/1 3 19/1

 Q10 اینترنتشبکه  ویاییپ 13/1 3 9/1

 Q11 ماعیاتی یها هافیتم 12/1 3 14/1

  ها دیتهد تی  اهمیضر رتبه یاز وزنیامت

 T1 دستمزد قیمت افزایش 14/1 2 12/1

 T2 کشاورزی به محصوالت آسی  و سیل خشکساعی، 18/1 2 11/1

 T3 رکود و تورم 10/1 2 8/1

 T4 تسهیالت اعتبار کاهش 10/1 2 18/1

 T5 روادید و گمرکی قوانین 13/1 2 14/1

 T6 ماعیات افزایش 12/1 1 12/1

 T7  محصوالت رویه بی واردات 12/1 1 12/1

 T8 خارجی محصوالت قیمت تفاوت 11/1 1 11/1

 T9 مردم خرید قدرت کاهش 11/1 1 11/1

 T10 مهنوی ماعکیت از حمایت عدم و برداریکپی 11/1 1 11/1

  : جم  1   18/3
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 یعوامل داخل یابیارز یسماتر
 انرا نش یعوامل داخل یابیارز یسماتر 3شماره  جدول
نقاه  9نقاه قوت و  11 یعوامل داخل یابیارز یندهد. در ا می

 یدست ی شد که بر فروش محصوالت صنا ییضهو شناسا
 دارند. یرثأت

 
 یعوامل داخل یابیارز سیماتر -3جدول 

Table 3. Internal Factor Evaluation (IFE) 

  ها قوت تی  اهمیضر رتبه یاز وزنیامت

 S1 سازمانیفرهنگ و جو  19/1 0 34/1

 S2 سازمانیدرون  افزاییروابط متقابل و هم  18/1 0 32/1

 S3 انسانیمناب   فنیتوان  18/1 0 32/1

 S4 مداری شتریم 18/1 0 32/1

 S5 جدیدمحصوالت  توعیدو  راحیط 10/1 0 14/1

 S6 مناس  کمرانیح 10/1 3 12/1

 S7 تمام شده هایب 14/1 3 18/1

 S8 والتمحص یفیتک 13/1 3 19/1

 S9 جدید تکنوعوژیاستفاده از  12/1 3 10/1

 S10 گذاری قیمت ستراتژیا 18/1 3 18/1

 S11 داریانبار  10/1 3 12/1

  ها ضهو تی  اهمیضر رتبه یاز وزنیامت

 W1 در گردش سرمایهو  نقدینگیکمبود  14/1 2 12/1

 W2 تبلیغات یها یوهش 18/1 2 10/1

 W3 زی تو یها کانال 14/1 2 12/1

 W4 (برندسازیو نشان محصوالت )  نام 18/1 1 18/1

 W5 ای بیمهو  ماعینظام پرداخت  12/1 1 12/1

 W6 انبوه توعیدعدم امکان  18/1 1 18/1

 W7 و آموزش سازیتوانمند  10/1 1 10/1

 W8 تجهیزات تکنوعوژیساح  13/1 1 13/1

 W9 بندی بسته یستمس 11/1 1 11/1

  : جم  1  88/2

 

  یابیو ارز یسهمرحله مقا
نمره  بر اساسشرکت  یگاهو جا یتمرحله موقه ینا در     
 یسماتر ییو نمره نها یعوامل خارج یابیارز یسماتر یینها
 یدهسنج 8و  0و بر اساس جداول شماره  یعوامل داخل یابیارز
و  88/2 یعوامل داخل یابیارز یشود. عدد بدست آمده برا می

در  مدهبدست آ یها دهد. داده می ا نشانر 18/3 یعوامل خارج
 یترا در موقه یتهاون یگاهجا ی،اخانه 9و  یاخانه 0 یسماتر

 باشند می یتهاجم یاستراتژ یازمندن و دهند می نشان یتهاجم
 0و  خارجی -یداخل  یاچهارخانه یسماتر (0) جدولکه 
 است. یکاستراتژ یتموقه
 (SPACE) یکژو اقدام استرات یتموقع یابیارز یسماتر

 یریتیمد یابزار 4طبق جدول شماره  SPACE یسدر ماتر
 ی،رقابت یتمز ی،و سنجش توان ماع ینوع استراتژ یینته یبرا

 شرکت مورد استفاده قرار یو توان صنهت یایثبات مح
 یسماتر یو خارج یعوامل داخل یلاز تکم پس. یردگ می
نند ما ،دستگاه مختصات یاعداد بدست آمده رو یابی،ارز

گروه  0ها  ورودی بر اساسشود.  می یدهسنج 1نمودار شماره 
 یلرا تشک یسماتر یها شود که خانه استراتژی حاصل می

  های محافظه استراتژی های تهاجمی، : استراتژیدهند یم
 یاز تالق های رقابتی استراتژیتدافهی،  های راتژیکارانه،  است

که  شود یم اریدپد یمذکور ابهاد مختلف یسماتر یها خانه
، (FS)هستند: دو بُهد عوامل داخلی، توان ماعی  یربشرح ز

دو بُهد عوامل خارجی، ثبات محیای  (CA)مزیت رقابتی 
(ES) توان صنهت ،(IS) باشند می 
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 کیاستراتژ تیموقه 0خارجی و  –داخلی ای ماتریس چهارخانه -0جدول

Table 4. Internal-External Matrix 
 ارک محافظه تهاجمی
 تدافهی رقابتی

 
 ینزیمک /کیجنرال اعکتر سیماتر -8جدول 

 
 جایگاه شرکت

 88/2و 318/3
 نمره نهایی ماتریس ارزیابی عوامل داخلی

 0  ضهیو 2  میانگین 3  قوی 0

ی 
س ارزیاب

ی ماتری
نمره نهای

ی
عوامل خارج

 

0 
I.  II.  

III.  

 باال
 
3 

IV.  V.  VI.  متوسط 

 

2 
VII.  VIII.  IX.  

 پایین
 یتهاجم یستراتر    

 (.3)ماخذ: 

 
 (SPACE) کیو اقدام استراتژ تیموقه یابیارز سیماتر -4جدول 

Table 6. Strategic position and action evaluation matrix (SPACE) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 عوامل داخلی:
 نمره (CAمزیت رقابتی ) نمره (FS)توان ماعی 

 -0 سهم بازار +0 بازده سرمایه
 -3 کیفیت محصول +3 یاهرم ماع

 -3 چرخه حیات محصول +0 قدرت نقدینگی
 -0 وفاداری مشتریان +3 سرمایه در گردش

 -0 برداری از رقابتتوان بهره +3 ی نقدیها جریان
 -3 دانش فنی و مهارت +2  سهوعت تغییر بازار

 -2 یهکنترل عرضه کنندگان و توزی  کنندگان مواد اوع +3 خارات ناشی از کس  وکار 
 -23 جم  +22 جم 

 -28/3 میانگین +10/3 میانگین
 عوامل خارجی:

 نمره (IS)  توان صنهت نمره (ES)  ثبات محیای
 +8 توان باعقوه رشد -2 تغییرات زیاد فن آوری

 +3 توان سود آوری -0 نرخ تورم
 +0 ثبات ماعی -8 تغییر در تقاضا

 +3 دانش فن آوری -0 قیمت محصوالت رقبا
 +3 استفاده صحیح از مناب  -8 شکالت ورود به بازارم

 +8 میزان سرمایه -3 مسائل رقابتی
 +3 ورود آسان به بازار   -1 کشش تقاضا قیمتی

 +0 بهره وری  
 +31 جم  -20 جم 

 +88/3 میانگین -0/3 میانگین
 +08/1 (CA+IS) جم  دو میانگین 11/1 (FS+ESجم  دو میانگین )
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 ارزیابی موقهیت و اقدام استراتژیک -1 شکل
Figure 1. Evaluation of space position and strategic action 

 ی تهاجمی است.ها بیانگر گرایش ضهیو به سمت استراتژی 1طبق نمودار شماره  SPACEنمای ماتریس تهیین موقهیت استراتژیک 
 

اط ، نقاط قوت و نقها فرصت یدات،تهد یسماتر یهته
 (SWOT)ضعف 
مهم است و اطالعات  یاز ابزارها یکی یسماتر این      

 یاری یریگیمرا در تصم یرانمد یسماتر ینبدست آمده از ا

 یخروج یچهار استراتژ SWOT یساستفاده از ماتر کند. می
و  ST یاستراتژ ،WO یاستراتژ ،SO یدارد، استراتژ

 شود. می نشان داده 8بصورت جدول  WT  یاستراتژ

 
 Swotراهبردهای  -8 دولج

     Table 7. SWOT strategies   
 W  ضهو Sقوت  عوامل داخلی و خارجی

 WOاستراتژی  SOاستراتژی  Oفرصت 
 WTاستراتژی  STاستراتژی  Tتهدید 

 
کنند  می سازمان تالش یرانراهبرد مد ین: در اSO یاستراتژ

 یخارج یها سازمان از فرصت یتا با استفاده از نقاط قوت داخل
راهبرد  ین: در اWO یاستراتژ یند،استفاده را بنما یشترینب

خارج، نقاط  یطبا استفاده از امکانات موجود در مح یرانمد
راهبرد بر  ین: اST ی. استراتژیندرا اصالح نما یضهو داخل

 یرونیب یداتمقابله با تهد ینقاط قوت سازمان برا ییشناسا
و هدف از  یراهبرد تدافه یک: WT یاستفاده شود. استراتژ

 یخارج یطمح یداتآن کاهش نقاط ضهو و اجتناب از تهد
 یقاز طر ها یبه صورت کامل استراتژ 8است. در جدول 

 و استخراج هستند. یوقابل تهر Swot یسماتر
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 SWOTماتریس  -8دول ج
     Table 8. Swot matrix  

  W –قاط ضهو ن
 W1  کمبود نقدینگی و سارمایه در گاردش  ،W2 هاای   شایوه

نااام و نشااان محصااوالت W0هااای توزیاا ،   کانااالW3  ،تبلیغاات 
عادم امکاان   W4نظام پرداخت ماعی و بیمه ای،  W8)برندسازی(،  
سااح تکنوعاوژی    W8توانمند سازی و آماوزش،   W8توعید انبوه،  
 بندی سیستم بستهW9تجهیزات،  

 S –نقاط قوت 
 S1فرهنگ و جو سازمانی 
 S2هم افزایی درون سازمان،  روابط متقابل وS3 طراحی و

 تااوان فناای مناااب  انسااانی، S4 توعیااد محصااوالت جدیااد، 

S5 ، حکمراناای مناساا S6  ،بهااای تمااام شااده S7 کیفیاات
استراتژی قیمت S9  ،استفاده از تکنوعوژی جدیدS8 محصوالت، 

 انبار داریS11 مشتری مداری، S10 گذاری، 

 

 WTهای  استراتژی
اساندن تمایز در قیمات، کیفیات   اشتهار و تبلیغ  )شن -1

 (W2,W3,W9,T8..( ) .و
چابکی و بهبود سیستم توعیاد ) از طریاق تجهیاز و     -2

 (W4,W5,W8,T10تغییرات رویه( )
 ( W1,W5,T9کاهش قیمت بهای تمام شده )

   STهای  استراتژی
افزایش درآمد داخلی  )قدرت درک باال از شرایط  -1

 (S9,S6,T8,T1وتوانمندیهای شخصی( )
ز بر سهم بازار محصوالت داخلای )حفاس و   تمرک -2

افاااازایش کااااارایی محصااااوالت فهلاااای(   
(S3,S4,S7,T8) 

تغییر تکنوعوژی توعید محصاوالت ) مهندسای مکهاوس(    
(S3,S4,S8,T10) 

  T –تهدیدات 
 T1  ،افزایش قیمت دساتمزد 

T2  خشکساعی و آسی  محصاوالت
 تااورم و رکااود  T3 کشاااورزی،

T4   ،کاااهش اعتبااار تسااهیالت 

T5گمرکاای و روادیااد،   قااوانین 

T6  ،افزایش ماعیاات T7  واردات بای
تفاوت قیمت محصاوالت  T8 رویه، 

کاااهش قاادرت خریااد T9 خااارج، 
 کپی برداریT10 مردم، 

   WOهای  استراتژی
افاازایش بهااره وری ) از طریااق بهبااود کیفیاات(     -1

(W3,W8,W8,O2), 
فناوری جدیاد ) از طریاق خاذف نقااط ضاهو باا         -2

 (W8,W9,W8,O3( )های جدید استفاده از فرصت

   SO های استراتژی
استراتژی توساهه باازار )محصاوالت جدیادی را      -1

خلااق کنیااد یااا تغییاار در محصااوالت قبلاای(    
(O1,O2,O8,S3,S4,S6,S9 ) 

بازاریابی رابااه مناد ) از طریاق نیااز سانجی و       -2
برقاااااراری ارتبااااااط باااااا مشاااااتریان (    

(S1,S2,S5,S10,O10) 
باارای )  نااانیهااا و دانااش کارآفر بهبااود مهااارت -3

 ( S1,S2,S4,S5,O3,O9تقویت توان توعید( )
 (  O2,S7,O3نوآوری و خالقیت ) -0

 O -ها   فرصت
O1  استقبال مصرف کنندگان

 O2، از بازار مجازی
صاانهت  رونااد رو بااه رشااد 

نگرش دربااره کیفیات    O3صادرات
ماواد اوعیاه    تاأمین O4 ،محصوالت،

امنیات  O6حمل و نقال،  O5داخلی، 
یاسای  رواباط س O7سرمایه گذاری، 

حمایت دوعت از صادرات، O8کشور، 
O9 رشااد جمهیاات، O10  پویااایی

هاای   مهافیات O11، شبکه اینترنات 
 ماعیاتی

 
 یریگ یممرحله تصم

 ( QSPM)  یکم یکاستراتژ یزیربرنامه ماتریس
 ی ترتبه Swot یسمستخرج از ماتر یاستراتژ چهار      

 یتوسهه بازار، استراتژ یاول، استراتژ یعبارتند از: استراتژ
و  ها سوم، بهبود مهارت یمند، استراتژراباه یابیدوم، بازار

در  یتو خالق یچهارم، نوآور یو  استراتژ یناندانش کارآفر
 یتانتخاب اوعو یمحصوالت است. برا یدو توع یطراح

مندرج در جدول  یریگیمتصم یسماتر یقاز طر استراتژی
 استفاده شده است. 9شماره 

  یکم یکاستراتژ یزیربرنامه یسماتر یجانت
در  یتهاجم یاستراتژ یکاستراتژ یتتوجه به موقه با     
گسترش و  یبرا وکار کس  یککه  یدآ می به کار یزمان

مقابله با  یبرا یژهو یخود در بازار، از گامها یتتوسهه موقه
در  یزتما یجادبا ا یاشتراک یرهبران بازار بردارد. کس  وکارها

 یشتر،ب اب من یتکمتر و داشتن مز یمتآن با ق یهارامحصول، 
که در هنگام  یشوند. نکته ا می برخوردار یرقابت یایاز مزا

است  ینا یدبه خاطر داشته باش یدبا یرقابت یاستراتژ یگیریپ
 توان مقابله با آن را داشته باشند. یدکه رقبا نبا

عبارتند از کاهش  یتهاجم یها یاستراتژ مشهورترین     
 یگسترده، محصول نو و نوآورانه، طراح یغاتها، تبل تیمق

 (.3خالقانه ) یجذاب، طراح یخالقانه، حاور در بازارها

 <0 یاستراتژ ی ها به ترت یاستراتژ یتو جذاب یتاهم نتیجه
 یگرو به عبارت د 3یاستراتژ < 2 یاستراتژ <1 یاستراتژ

در  یتو خالق ینوآور ی به ترت یانتخاب یها یاستراتژ یتاهم
 یاستراتژ  ،توسهه بازار یمحصوالت، استراتژ یدو توع یطراح

  یابیبازار راتژیو است ینانها و دانش کارآفر بهبود مهارت
است که امروزه به کرات  ییها از واژه یکی نوآوریمند راباه

مفهوم  ین. اشود یم یدهمختلو شن یوکارها کس  یدر فاا
 ی،فناور یت،القمانند خ یمیتنگاتنگ با مفاه یوندیکه پ

 یم،کن یانرا به زبان ساده ب ینوآور یماختراع دارد، اگر بخواه
 یادر محصوالت  ییرتغ یجادا ی،نوآور یتماه»گفت:  توان یم

به  ییها، با هدف پاسخگو روش خلق و عرضه آن یاخدمات و 
 یحاست. انجام صح یانمشتر یرمتغ یازهایو ن یدجد یبازارها

 یوندها،ر آن، منوط به مشاهده پد یتو موفق ییراتتغ ینا
 «ها است. ها و استفاده مناس  از آن کشو فرصت

 1999آعتشوعر  در سال  ی،و دانشمند روس مهندس     
کلمه  ینرا مارح کرده است. ا " یزتر "یهنظر یالدیم

 یاست که فرد سه یاساس یاز مفهوم نوآور یگرد یبرداشت
و را ارائه دهد. ن یروش یامسئله را حل کند  یتبا خالق کند یم

اصل مشترک را  01 ،سند 211111 یآعتشوعر پس از بررس
 یهآموزش و انتقال دانست. بر اساس نظر قابل انهمگ یبرا
وجود دارند که  یتو خالق ینوآور یبرا یعموم ینقوان یزتر
 (.11هستند ) ها یو اساس نوآور یهپا
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 (QSPM)گیری کمی ماتریس تصمیم -9 جدول
   Table 9. Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM) 

 ی قابل استفادهها استراژی
 0استراتژی 3استراتژی 2استراتژی 1استراتژی ضری  عوامل اصلی موفقیت

جم   جذابیت
 جذابیت

جم   جذابیت
 جذابیت

جم   جذابیت
 جذابیت

جم   جذابیت
 جذابیت

ت
ص
فر

 
 ها

استقبال مصرف کنندگان 
 ارباز مجازی محیطاز 

19/1 0 34/1 3 18/1 3 28/1 0 34/1 

روند رو به رشد صنهت 
 صادرات

19/1 3 28/1 0 20/1 3 28/1 0 34/1 

 34/1 0 28/1 3 18/1 3 28/1 3 19/1 داخلی اوعیهمواد  تأمین
و بازگشت  دهیسود

 18/1 3 34/1 0 2/1 0 28/1 3 19/1 سرمایه

 20/1 3 32/1 0 18/1 3 20/1 3 18/1 دوعت از صادرات مایتح
 کیفیتنگرش درباره 

 محصوالت
19/1 3 28/1 2 18/1 2 18/1 0 34/1 

حمل و نقل و ارسال 
 21/1 3 10/1 2 21/1 3 10/1 2 18/1 محصوالت

 اقتصادیگسترش روابط 
 19/1 3 14/1 2 12/1 0 19/1 3 13/1 همسایه کشورهایبا 

 12/1 0 12/1 0 19/1 3 12/1 0 13/1 جمهیترشد 
 14/1 0 19/1 3 12/1 0 12/1 0 13/1 اینترنتشبکه  ویاییپ
 14/1 3 10/1 2 14/1 3 14/1 3 12/1 ماعیاتی یها هافیتم

ها
ید
هد
ت

 

 18/1 3 12/1 2 18/1 3 20/1 0 14/1 دستمزد قیمت افزایش
 آسی  و سیل خشکساعی،

 18/1 3 11/1 2 18/1 3 18/1 3 18/1 کشاورزی به محصوالت

 18/1 2 18/1 2 18/1 2 12/1 3 10/1 رکود و تورم
 12/1 3 18/1 2 18/1 2 14/1 0 10/1 تسهیالت اعتبار کاهش
 19/1 3 14/1 2 14/1 2 19/1 3 13/1 روادید و گمرکی قوانین

 14/1 3 10/1 2 18/1 0 10/1 2 12/1 ماعیات افزایش
 رویه بی واردات

  محصوالت
12/1 3 14/1 3 14/1 2 10/1 2 10/1 

 محصوالت قیمت اوتتف
 خارجی

11/1 0 10/1 2 12/1 3 13/1 0 10/1 

 13/1 3 13/1 3 13/1 3 10/1 0 11/1 مردم خرید قدرت کاهش
 عدم و برداری کپی
 10/1 0 12/1 2 12/1 2 13/1 3 11/1 مهنوی ماعکیت از حمایت

ت
قو
ط 
نقا

 

 34/1 0 34/1 0 34/1 0 18/1 2 19/1 سازمانیفرهنگ و جو 
تقابل و هم روابط م
 سازمانیدرون  افزایی

18/1 2 14/1 0 32/1 0 32/1 0 32/1 

 32/1 0 32/1 0 20/1 3 32/1 0 18/1 انسانیمناب   فنیتوان 
 14/1 2 32/1 0 20/1 3 20/1 3 18/1 مداری شتریم
 توعیدو  راحیط

 12/1 3 14/1 0 18/1 2 18/1 2 10/1 جدیدمحصوالت 

 14/1 0 18/1 2 18/1 2 12/1 3 10/1 مناس  کمرانیح
 20/1 0 12/1 2 18/1 3 20/1 0 14/1 تمام شده  هایب
 12/1 0 14/1 2 14/1 2 12/1 0 13/1 محصوالت یفیتک

 تکنوعوژیاستفاده از 
 18/1 0 10/1 2 10/1 2 18/1 0 12/1 جدید

 21/1 0 21/1 0 21/1 0 18/1 3 18/1 گذاری قیمت ستراتژیا
 12/1 3 12/1 3 18/1 2 14/1 0 10/1 داریانبار 

و
ضه
ط 
نقا

 

 سرمایهو  نقدینگیکمبود 
 18/1 3 12/1 2 12/1 2 12/1 3 14/1 در گردش

 28/1 0 10/1 2 28/1 0 21/1 3 18/1 تبلیغات یها یوهش
 20/1 0 20/1 0 20/1 0 20/1 0 14/1 توزی  یها کانال

و نشان محصوالت   نام
 21/1 0 11/1 2 21/1 0 18/1 3 18/1 (برندسازی)

و  ماعینظام پرداخت 
 14/1 3 14/1 3 14/1 3 14/1 3 12/1 ای بیمه

 18/1 3 18/1 3 11/1 2 18/1 0 18/1 انبوه توعیدعدم امکان 
 12/1 3 14/1 0 14/1 0 12/1 3 10/1 و آموزش سازیتوانمند 

 تکنوعوژیساح 
 تجهیزات

13/1 0 12/1 2 14/1 2 14/1 3 19/1 

 10/1 0 12/1 2 13/1 3 13/1 3 11/1 بندی هبست یستمس
 84/4  88/8  01/8  23/4   مجموع نمرات جذابیت

: بسیار قابل قبول است0:  قابل قبول است 3توان قبول کرد  می :2: قابل قبول نیست، 1نمره جذابیت : *
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 اند از: عبارت یزتر یهگانه  نظر اصل از اصول چهل پنج
 کس  وکار ندیحرکت در جهت رف  موان  فرآ -
 ها انجام دادن کس  وکارها آل یدهتالش در جهت ا -
و موثر در  یاساس یتالش در جهت دانستن کارکردها -

 کس  وکار
 از مناب  در دسترس ینهاستفاده به -
 (.11) مختلو یها یدگاهکس  وکار از د یبررس  -
 

 نتایج و بحث
در  یدست ی و صنا یمحصوالت کشاورز یدیصنهت توع     

 یتموقه یابیارز یسبا توجه به ماتر-ادگان شهرستان دشت آز
قراردارند و از  یفیضه یتهاجم یتدر موقه -یکو اقدام استراتژ

در  یددارند، توان صنهت توع ینامناسب یتوضه یزن ینظر ماع
است و  یثابت یرشد نسب یدارا یدست ی و صنا یکشاورز هحوز
 یوبرخوردار است، با توجه به ضه یزن یکم یرقابت یتاز مز

عزوم توجه به  ی،تهاجم یبه استراتژ یلتما یزانبودن م
و محافظه کارانه  یرقابت یمانند استراتژ یگرد یها یاستراتژ
که در این  ییها مد نظر است. از سازمان یزن یفهل یطدر شرا

گیری از  ه رود که با بهر گیرند انتظار می موقهیت قرار می
متناوب به صورت  یقوت موجود، در بازه زمان طو نقا ها فرصت

با مااعهات  یپژوهش یها یافته. یندعمل نما« تهاجمی»
هستند  یتیخواهان وضه ها ( ماابقت دارد. تمام سازمان14،3)

خاود را باه  های تکه قاادر باشاند توأمان قاوت و فرص
سازمان با استفاده از  یحاداکثر برسانند. در راهبارد تهااجم

و خدمات  یداتبازار توع در جهات گاسترش یشنقاط قوت خو
 یتوجه داشت که اگرچه هر سازمان ید. بادارد یخود گام برم

 یداستفاده نما یقبل هسه گان یممکن است موقتا از راهبردها
است  یتیبه وضه یلها ن خواست و تالش همه سازمان یکنع

موجود  یها که در آن با استفاده از نقاط قاوت خاود از فرصت
 بهره را ببرند. تینها یخارج یطدر مح
و  یرقابت یطکه بر حس  شرا ییها : شرکتیتهاجم یاستراتژ

 یعاع یکاستراتژ یطبازار در خانه اول قرار دارند، در شرا
ی تمرکز از جمله توسهه ها حاعت استراتژی ینهستند. در ا

ی مناس  ها بازار، رسوخ در بازار و توسهه محصول، استراتژی
 .یندآ می شرکت به شمار

است  یایشرا یسماتر ینکارانه: خانه دوم ا محافظه اتژیاستر
برای بقاء در بازار رو به رشد، ضروری  یی تهاجمها که حرکت
با  یدشرکت با یریپذ رقابت های یتتا بهبود قابل یکناست. ع
ی واگذاری ها حرکت کند. استفاده از استراتژی یاطو احت تأمل

ت و صرف شرک یوی ضهها یتفهاع یکو انحالل برای تفک
 یی رقابتها یتمحصوالت و فهاع یتحاصل برای تقو ینگینقد
 .یدآ می به شمار یطشرا ینبرای ا یمناسب یکیاستراتژ یقتلف

کاری را  یطشرا ین: خانه سوم سخت تریتدافه استراتژی
که در آن رشد کس  وکار کم است و  یایدهد، شرا می نشان

 یتحاع ینفاقد قدرت رقابت است. در چن یزشرکت ن
 یهاز جمله واگذاری و انحالل توص یی تدافهها استراتژی

 شود. می
 یگاهجا یسماتر ین: خانه چهارم ایرقابت استراتژی      

در  یری،پذو رقابت یترغم قابل یاست که عل ییها شرکت

 یایشرا یناند. در چنقرار گرفته یوی ضهوکار کس 
 یریتغ یاو مشارکت با هدف توسهه  ییگراتنوع یها استراتژی

ی شرکت ها تواند اثر بخش باشد و توانمندی می فاای فرصت
 .تری فهال سازد را در فاای مساعد

 یتو خالق ینوآور یاستراتژ یق،تحق یها یافته بر اساس     
راهبرد توسهه  ینمحصوالت، مهم تر یدو توع یدر طراح
موفق،  یناناست. کارآفر یاشتراک یهاوکار کس  در ینیکارآفر

 یازمحصوالت ناب متناس  با ن یدتوع مناس  و یبا طراح
کنندگان باعث مصرف یازمصرف کنندگان، عالوه بر رف  ن

 یجمحصوالت خود خواهند شد. نتا یافزوده  برا شارز
 یهآعتشوعر و نظر یاصول پنج گانه نوآور یپژوهش در راستا

( در 12) یها یافتهپژوهش با  یجنتا ین. همچناست (11) یزتر
ماابقت دارد.  ییروستا ینیبر توسهه کارآفرعوامل مؤثر  ینهزم

ست بوم یز یاعگو یصورت گرفته  با موضوع طراح یقاتتحق
(، 13تهاون محور ) ییروستا یهاوکار کس در ینیکارآفر

کند.  می ییداست را تا یو مهنو یماد یها یتمستلزم حما
 یهاوکار کس و گسترش  یاز اقتصاد تک محصوع یزپره

 یجبا نتا ها یافتهاست و  یقتحق یجمتنوع از نتا یاشتراک
 والتمحص ید( ماابقت دارد. توع10،18انجام شده ) یقاتتحق
 ید،جد یدر بازارها یگذاراشتراک یبرا ینو خدمات نو یزمتما

 یبهبود محصوالت و خدمات در دراز مدت برا یتالش برا
در  یداخل یندهایگرفتن از رقبا، توجه به بهبود فرایشیپ

مهم است.  یاربس ها ینهسازمان و کاهش هز یتتقو یراستا
از  مدزاییمنظور درآ وکار به کس  یدجد یها روش ی توسهه
در  یتو خالق یاز اهداف راهبرد نوآور ،یدجد یرهایمس

بدست آمده  یجنتا بر اساسمحصوالت است.  یدو توع یطراح
و  یفیت( توجه به کید)فرصت و تهد یرونیعوامل ب یلاز تحل
 یمجاز یطکنندگان از محاستقبال مصرف یلدع به یبندبسته

 یل. به دعودش می تأکیدکس  وکار  ینتداوم ا یبازار برا
با کشور عراق و رشد صادرات  یرانگسترش روابط مناس  ا

دو کشور، برنامه  ینب یدست ی و صنا یمحصوالت کشاورز
 یصنهت و راه انداز ینصدور محصوالت ا یبرا یزیر

 ینگردد. همچن می یشنهادرز دو کشور پدر م یمیدا یشگاهنما
 رگران،دستمزد کا یشاز افزا یناش یداتکاهش اثر تهد یبرا
بر گردد.   می یشنهادکارگران ماهر پ یتمشارکت و ترب یشافزا

نقاط  ینترتوسط کارشناسان، مهم یعوامل داخل یلتحل اساس
 یمناب  انسان یتوان فن ی،قوت سازمان شامل فرهنگ سازمان

 ینظرات و خرد جمه بر اساساست. که  یمدار یو مشتر
 یدسازمان با ناند. عالوه بر آشده یبندارزش گذارش و رتبه

که شامل کمبود  ینقاط ضهو درون سازمان یتتقو ینهدر زم
ناکارآمد و  ی توز یها و کانال یوضه یغاتتبل ینگی،نقد

محصوالت شهرستان اقدام  یبرا ینداشتن نام و نشان تجار
 ( ماابقت دارد. 10،14،18) یها یافتهبخش با  ینا .یدنما

عبارتند از نفوذ  یدر راهبرد تهاجم ها یاستراتژ مهمترین      
 یها یدر بازار، توسهه بازار، توسهه محصول و استراتژ

(. 3به باال است ) یو عمود یینبه پا یعمود یکپارچگی
ده استفا یکردراهبرد محافظه کارانه عبارتند از رو یها یاستراتژ
استفاده از  انی،جه یها مدرن و تهامل با بازار یها یآوراز فن
با دوعت از  یشترتهامل ب یست،ز یطسازگار با مح یها یآورفن
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و کمک  یاعتبار یالتبه تسه یابیدست یبرا  ها یهاتحاد یقطر
 ین(. مهمتر1تمام شده محصوالت است ) یمتبه کاهش ق

 یقاتماابق با تحق و یراهبرد رقابت ینهدر زم ها یاستراتژ
 ینهدر هز یو رهبر یزتما یپورتر  استراتژ یکلپروفسور ما

محصول  یکاست که  ینا یزتما یاست. هدف از استراتژ
محصوالت  یرفرد را به بازار عرضه کرد که از سا منحصربه
 یارقبا ناممکن  یمشابه آن برا یدباشد و امکان توع یزرقبا متما

 یمتهدف کاهش ق ینههز یررهب یسخت باشد و در استراتژ
 ینانهبدب یط( و در شرا8پورتر ) استنسبت به محصوالت رقبا 

بر حفس بازار و  تأکید ی،راهبرد تدافه یاستراتژها یزن
با توجه به  یاناز خروج مشتر یریجلوگ ی،محصوالت فهل

 گردد.   می یه( توص8پورتر ) یکلاصول ما یترعا
انتخاب  یبرا ی،کم یکاستراتژ یزیربرنامه یسماتر بر اساس
 یچهار استراتژ یاناز م ،یدر راهبرد تهاجم یینها یاستراژ

و  یتبا مفهوم خالق 0 یاستراتژ ،3و  2، 1 ،0 یشنهادیپ
 یرا داشته است. در استراتژ یتجذاب یشترینب ی،نوآور
 یدتوع رو نو د یزبر محصوالت متما تأکید یو نوآور یتخالق

. در است 1 یربوط به استراتژممورد انتظار است و رتبه دوم 
تنوع در  یقتوسهه بازار از طر یاستراتژ بر تأکید یاستراتژ ینا

و  2 یاست، در استراتژ یدست ی و صنا یمحصوالت کشاورز
ظرفیت مناب  انسانی  یمند و توانمندسازراباه یابیبازار 3
 یتجذاب یزانبودن م یکبه نزد هشده است. با توج یشنهادپ

شود با گذشت  می یشنهادپ ،0 یبا استراتژ 3و  2و  1 یاستراتژ
 1 ینسبت به انجام استراتژ 0 یماه از زمان شروع استراتژ 4
 یاجرا یبرا یناقدام گردد و همچن -گسترش بازار -

بهد از  یتواع ی با همان مدت زمان و ترت 3و  2 یاستراتژ
 ها یاستراتژ یگردد، در ضمن اجرا قداما یقبل یاستراتژ

سازمان اتفاق  یتدر چشم انداز و مامور ییراتیت تغممکن اس
امر  یکشود که  یککه منجر به اصالح برنامه استراتژ یفتدب

 خواهد بود. یضرور
 یدست ی و صنا یرونق محصوالت کشاورز یکل برا در

 یشهرستان دشت آزدگان با توجه به خروج یروستاها
 تیکه موقه یکو اقدام استراتژ یتموقه یابیارز یسماتر

به  یازدهد. ن می نشان یوضه یرا تهاجم ها یشرکت تهاون
را  یو فرآور یلیتبد ی صنا یتوان صنهت یتو تقو یماع یتحما

 یبه عنوان استراتژ یو نوآور یتخالق گیریدارد. بکار
گسترش بازار  ینمودن آن با استراتژ یختهشده و آم ییشناسا
 ی. در استراتژشود می یو توان رقابت یدارپا یتموقه یجادباعث ا

 ییننوآور شامل ته یتفهاع یک یجادا یو نو آور یتخالق
 یباعقوه است، چگونگ یانمشتر یارزش برا یجادا یچگونگ

توسط  یرشکنندگان و پذیدتوسط توع ها ارزش یجادو و ایتهر
مجدد محصوالت  یاست. طراح ینوآور یکمصرف کندگان 

 یای،مر محمست ییراتاست، با تغ یادامه رقابت ضرور یبرا
 کنند. ییرتغ یدبا یزن ینوآور یها یاستراتژ

 پیشنهادها
 پیشنهادپژوهشی

و  یبندبسته یبرا یافتقابل باز یهیاستفاده از مواد طب تاثیر -
 شود. یبررس یدست ی و صنا یفروش محصوالت کشاورز

کنندگان به دست مصرف یداتارسال توع ی توزی  وها کانال -
 شود. یبررس

 یکاربرد پیشنهاد
تردد  یتکرونا و محدود یروسو یماریب یوعتوجه به ش با -

محصوالت توسط  یزیکیعدم امکان عرضه ف و یانمشتر
 یقمحصوالت از طر یفروش اشتراک یدکنندگان،توع

 یشنهادپ یمجاز یها پالتفرم یا ینآنال یها فروشگاه
 شود. می

، بازار یمجاز یطکنندگان از محاستقبال مصرف با توجه به -
آسانتر  ی مجازیها ی ماعی در سامانهها تراکنش انیپشتیب  

 شود.
نشان از وجود بازار باعقوه  روند رو به رشد صنهت صادرات -

. عالوه بر رف  موان  موجود، است در کشورهای همسایه
 شود. می نیز پیشنهاد 1تجارت چمدانی

بصورت پیش پرداخت توسط هیات  یداخل یهمواد اوع تأمین -
 ای کارآفرینان انجام شود.ها بر مدیره تهاونی

این صنهت، از  یهو بازگشت سرما یدهسودنظر به  -
گذاری در این صنهت دعوت موسسات ماعی برای سرمایه

 صورت گیرد.
کشاورزان،  یتفهاع یتو مناس  با ماه یاقتصاد یمهحق ب -

با رویکرد حمایت از نیروی انسانی یر و عشا ییانروستا
  توانمند و فنی تدوین گردد. 

از  یپرداخت مستمری، بازنشستگ یرداخت مستمرپ  -
برای توسهه   به بازماندگان یپرداخت مستمری، کارافتادگ

 گردد. می کارآفرینی در کس  وکارهای اشتراکی  پیشنهاد
نظارت  یت،هدا یریت،مدی برای صنهت یسند نقشه راهبرد -

 ید مستمر و کاهش آسی  تهیه گردد.از توع یتو حما
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Extended Abstract 
Introduction & Objective: Top organizations choose the best strategies to achieve their goals. 
They use limited resources to overcome obstacles. It is impossible for any organization to 
achieve future benefits without having a strategy. The present study presents the best strategy 
after identifying internal and external factors affecting the sale of shared products of villagers. 
The purpose of this research is to provide strategies for entrepreneurship development in shared 
business in rural areas. 
Material and Methods: The present study is an applied research. The study population 
includes 100 members of rural cooperatives active in handicrafts and experts and university 
professors. The SWOT matrix was used for analysis and the QSPM matrix was used for strategy 
selection. Unstructured questionnaire and field interview were used to collect data. 
Results: Based on the research findings, it showed that 11 strengths and 9 weaknesses were 
identified in the indoor environment and 11 opportunities and 10 threats were identified in the 
outdoor environment. The most important opportunities include welcoming consumers to the 
virtual market environment and increasing the growing trend of exports. And one of the most 
important threats is related to the increase of workers' wages. Internal factors and strengths 
include the technical capacity of human resources, organizational culture and interpersonal 
relationships, and weaknesses are related to lack of liquidity and working capital. Also, the 
results of prioritizing Swot matrix strategies showed that an aggressive strategy with the highest 
score is the most appropriate strategy for developing entrepreneurship in business and joint 
ventures in Dasht-e Azadegan. Strategies resulting from the offensive strategy based on the 
most attractive are creativity and innovation in design, packaging and production of products 
with 6.86, market expansion strategy through product diversity with 6.23, marketing strategy 
related to 5.87 and knowledge promotion and skill with 41/5 
Conclusion: Based on the findings of this study, the use of creativity and innovation in product 
design, production and packaging, product diversity, relationship marketing, knowledge 
promotion and skills training as important incentives for entrepreneurship development and 
entering foreign markets and exporting products. It has been suggested. 
 
Keywords: Product sharing, Sales matrices, Strategy 
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