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  SWOTتکنیک های آنالیز شهری

 

 ک ده  ا ف ت اس آن  ز  ا د  ی ا ب ا  ر چ و  ست  ی چ وات  س ک  نی ک  ید؟نت

 م؟ نی ک می  ده  ا تف اس وات  س لی  ی حل ت یک  کن ت ز  ا ی  ن ا زم ه   چ

 ت؟ س ی ت چ ا سو یز  ل ا ن آ یک  ی  ا ز ج  ا

 م؟ هی د م  ا ج ن ا ت  ا سو یز  ل ا ن آ یک  ه  ن و گ  چ

 

 

 

 

اگر بدانید که چگونه می توانید نقاط قوت , ضعف ، فرصت ها و تهدید های یک طرح را شناسایی کنید احتمال 

 بیشتری وجود دارد که طراحی بهتری انجام دهید. 

به شما اجازه می دهد که فاکتور های داخلی و خارجی که می تواند کار شما را تحت تاثیر   SWOTآنایزهای 

 قرار دهد شناسایی کنید.
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 آنالیز سوات چیست و چرا باید انجام دهیم؟

SWOT  به اختصار برای این لغات به کار می رود 

SWOT: Strength, Weakness, Opportunity, Threat.  

 تهدید قوت ، ضعف ، فرصت ،

 

بررسی این چهار مورد به ما کمک میکند تا آگاهی بیشتری نسبت به شرایط تحقیق و تصمیم سازی پیدا 

 کنیم.

 این تکنیک برای بیزینس و صنعت ابداع شده است اما در کارهای آموزشی ، توسعه و ... نیز کاربرد دارد.

سوات تنها تکنیکی نیست که شما می توانید برای ارزیابی استفاده کنید. می توانید آن را با سایر تکنیک ها 

 مقایسه کنید تا متوجه شوید که این تکنیک برای شما مناسب است یا نه. 

 

 چه زمانی از تکنیک سوات استفاده می کنیم؟

 یک آنالیز سوات به ما کمک می کند تا :

 ارهایی برای یک مسئله پیدا کنیم.امکانات و راهک

 تصمیم هایی برای بهترین مسیرها و انتخاب ها بگیریم.

 مشخص کنیم در کجاها تغییرات الزم است. 

طرح ها را اصالح کنیم. یک فرصت جدید می تواند مسیر جدیدی را برای ما ایجاد کند یا یک تهدید می تواند 

 مسیرهای قبلی را به روی ما ببندد.

 

 یک انالیز سوات چیست؟ اجزای

 اجزای یک آنالیز سوات چیست؟

 یک آنالیز سوات دارای چهار قسمت است :

 بررسی فرصت ها ، تهدید ها ، نقاط قوت و نقاط ضعف

 

به یاد داشته باشید که هدف انجام یک آنالیز سوات پیدا کردن نیروهای مثبتی است که همراه با هم کار 

 مشکالتی که باید ساماندهی شوند. می کنند و همچنین پیدا کردن

 در ادامه درباره فرایند ایجاد آنالیز سوات صحبت شده است.
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از افراد گروه بخواهید که به این سواالت ساده پاسخ دهند : نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهدید های 

 پیش رو کدام است.

 

 خارجی داخلی 

 تهدید ها فرصت ها نقاط ضعف نقاط قوت

  

  

  

  

  

  

 

اگر یک ساختار راحت تر فکر شما را باز تر می کند می توانید جدولی را از مسائل مثبت و منفی جمع آوری 

 کنید.

 

 

 منفی ها مثبت ها

 نقاط قوت 

 منابع 

 فرصت ها 

 دارایی ها 

  چشم انداز ها 

 

 ضعف ها 

 محدودیت ها 

 تهدید ها 

 چالش ها 

 

  

نشان داده شده است که ممکن است برای زمانی که برنامه در ادامه یک ساختار دیگر برای آنالیز سوات 

 ریزی های جزئی تر مورد نیاز است مناسب باشد.

 است که منبع آن متن های مدیریت استراتژیک دیوید فرد است. TOWS این ماتریس
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 نقاط قوت  

1. 

2. 

3. 

4. 

 نقاط ضعف

1. 

2. 

3. 

4. 

 فرصت ها

1. 

2. 

3. 

4. 

نقاط قوت و استراتژی های بر مبنای 

 فرصت

 

استفاده از نقاط قوت برای بهره بردن 

 از مزایای فرصت ها 

1. 

2. 

استراتژی های بر مبنای فرصت ها و نقاط 

 ضعف 

استفاده از فرصت ها برای غلبه بر نقاط 

 ضعف

 

1. 

2. 

 تهدیدها

1. 

2. 

3. 

4. 

استراتژی های بر مبنای تهدید و نقاط 

 قوت

 

پرهیز از استفاده از نقاط قوت برای 

 تهدید ها

1. 

2. 

استراتژی های بر مبنای تهدید ها و ضعف 

 ها 

کاهش دادن ضعف ها و پرهیز از تهدید 

 ها

 

1. 

2. 

 

 در ادامه مثالی از استفاده ازین روش ارائه شده است.

این مثال نشان می دهد که چگونه تهدید ها می توانند تبدیل به فرصت شوند ) و البته معکوس آن نیز 

 صدق می کند(
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بنابراین فرمت های زیادی برای یک جدول سوات وجود دارد، ولی جدا از فرمت جدول اگر نقاط قوت و ضعف 

 دقیقا با تهدید ها و فرصت ها در انطباق نبودند شوکه نشوید.

 باید این جدول را چندین بار بررسی و اصالح کنید و از زوایای دیگری به آن نگاه کنید. 
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 فاکتور های داخلی : قوت ها و ضعف ها لیست کردن

 ی که باید در نظر بگیرید عبارتند از :صلفاکتورهای داخلی شامل منابع و تجارب شما هستند. حوزه های ا

  منابع انسانی 

 منابع فیزیکی 

  منابع مالی 

 فعالیت ها و فرایند ها 

  فعالیت های گذشته 

 

اگر نام بردن نقاط قوت سخت است سعی کنید ویژگی های آن ها را لیست کنید. توجه کنید که نقاط ضعف 

 و قوت ویژگی های داخلی هستند. این مسائل را هم از دید خود و هم از دید دیگران بررسی کنید.

 می توانید از بررسی میدانی ، یا جلسات گوش دادن به نظرات مردم استفاده کنید.

 

 لیست کردن فاکتور های خارجی : فرصت ها و تهدید ها

 برای این بخش باید تمامی سازمان ها ، گروه ها ، برنامه ها و ... را در نظر بگیرید.

 برخی از عوامل خارجی تحت کنترل گروه شما نیست مانند :

 تغییرات آینده در زمینه یا در فرهنگ 

 تصاد محلی ، ملی و بین المللیاقتصاد شامل اق 

 منابع بودجه 

 آمارها : تغییرات سنی ، جنسی و فرهنگی 

  محیط فیزیکی ) آیا خطوط اتوبوس از درون محدوده رد خواهد شد ؟ آیا محدوده شما در قسمت در

 حال رشد شهر واقع شده است ؟ (

 قانونگذاری ها 

 وقایع محلی ، ملی و بین المللی 

 

 

 چگونه یک آنالیز سوات را ایجاد کنیم؟

 چه کسانی این کار را انجام می دهند ؟

کاربران اصلی سوات اعضای تیم و مدیران پروژه ها هستند که در فرایند تصمیم گیری پروژه دخیل 

 هستند.
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اما یک فرد یا یک گروه کوچک نیز به تنهایی می تواند یک آنالیز سوات ایجاد کند اما مسلما اگر افراد بیشتری 

از دید خود می تواند مزایا و معایبی را در  از آن سود ببرند بهتر و موثر تر خواهد بود. چون هر فرد یا گروه

 برنامه ببیند.

بعالوه ، یک فرد یا گروه یا داوطلب ممکن است اطالعات خاصی از فرصت ها یا تهدید های پروژه داشته 

 باشد.

 

 کی و چگونه یک آنالیز سوات را استفاده کنیم؟

ی شود که باعث می شود ساعت ها به آنالیز این آنالیز معموال در طول مراحل برنامه ریزی پروژه استفاده م

 و بررسی و فکر کردن بر روی پروژه بگذرانید.

در ایجاد این آنالیز ، همه افراد دانش خود درباره پروژه را به اشتراک خواهند گذاشت. هر چقدر که محیط 

 تری خواهد بود .صمیمانه تر و صادقانه تر باشد ، آنالیز شما جامع تر ، کامل تر و مورد استفاده بیش

 

 چگونه یک آنالیز سوات را ایجاد کنیم؟

 مراحل انجام یک آنالیز سوات :

 ندیگران را به انجام کار هدایت که تعیین کنید که دارای توانایی های گروهی باالیی باشد و دویک رهبر گر

 .مسائل مطرح شده را برای استفاده های بعدی ضبط کنید

 متود سوات و هدف آن را به گروه خود توضیح دهید.

بر مبنای ماهیت گروه و زمانی که در دسترس دارید اجازه دهید که همه شرکت کنندگان خود را معرفی 

اندازه این گروه ها به اندازه کنند. سپس همه افراد درگیر در پروژه را به گروه های کوچک تر تقسیم کنید. 

گروه کلی بستگی دارد. این گروه ها می تواند سه تا ده نفره باشد ، افزایش تعداد اعضای گروه موجب 

 خواهد شد که برخی از افراد در فعالیت ها مشارکت موثری نداشته باشند.

 هر گروه اطالعات را ضبط کرده و به فرمت یک ماتریس سوات ارائه خواهد کرد. 

  دقیقه زمان بدهید تا فکر کند و جدول سوات خود را تکمیل کند. 30تا  20به هر گروه بین 

  به گروه ها یادآوری کنید که ارائه راهکارهای زیاد می تواند راهی برای پیدا کردن راهکار مناسب

  باشد.

 روهی در مرحله بعدی اصالحات صورت خواهد گرفت. اما در این مرحله جدول سوات حاصل بحث گ

 خواهد بود.

 .این روش کمک می کند تا نظرات زیادی در زمینه برنامه شما جمع آوری شود 

 .زمانی که یک لیست جمع آوری شد می تواند مورد اصالح قرار بگیرد 

 .اطالعات جمع آوری شده از هر گروه را به اشتراک بگذارید 

 ورت یک ماتریس متحد در بیاورید. سعی کنید اولویت ها را در لیست نهایی رعایت آنها را به ص

 کنید.
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 .اولویت های مهمتر در هر دسته را اول بنویسید 

 .بحث کنید و نتایج را ضبط کنید 

 مهمترین آیتم های هر دسته بندی را مشخص کنید 

 .آنالیزها را به هدف ها و چشم انداز های خود مرتبط کنید 

 .آنالیزها را به برنامه ها و استراتژی ها ترجمه کنید 

  خالصه ای از سوات را برای اشتراک گذاری با شرکت کنندگان در طراحی و برنامه ریزی فراهم

 کنید.

 

 استفاده کنیم؟چگونه از آنالیز سوات 

 دانستن بهتر فاکتور هایی که تصمیم سازی شما را تحت تاثیر قرار می دهد بسیار مهم است.

 این مسئله به شما کمک می کند تا :

 .مسائل و مشکالتی را که نیاز به تغییر دارد شناسایی کنید 

 هدفگذاری کنید 

 .یک برنامه برای رسیدن به هدف ایجاد کنید 

  آنالیزهایی که انجام داده اید ، متوجه خواهید شد که امکاناتی در میان نقاط ضعف با در نظر گرفتن

 و قوت ، فرصت ها و تهدید ها وجود دارد.

  همچنین تشخیص می دهید که در صورتی که همه افراد از یک فرصت یکسان استفاده کنند به

 دلیل افزایش رقابت این فرصت می تواند تبدیل به یک تهدید شود.

 هایت در طول ارزیابی و برنامه ریزی می توانید یک هدف را بهبود ببخشید یا آن را رشد دهید.در ن 

 

 خالصه

برای ایجاد استراتژی های مناسب برای یک پروژه دانستن نقاط قوت و ضعف ، فرصت ها و تهدید ها ضروری 

 است. توسط تکنیک سوات این مسئله محقق می شود.

 

ه در حوزه شهرسازی وجود دارد. مانند تکنیک های آنالیزی دیگری با استفاده از نرم افزارهای پیشرفت

 شده است.تکنیک چیدمان فضا که در آموزش های جداگانه درباره آن بحث 
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