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 و تحلیل محیطیجزیه ت

 دوست عزیز
ع مندان این موضوو تمامی عالقهراي استفاده شما بو » تگرهایچ مکتب تغییر«متعلق به  مقالهکلیه حقوق مادي و معنوي این  ©

توانید ما میشاست. بنابراین، موجب نشر دانش مدیریت و بالمانع بوده تهیه شده است. انتشار این مدرك به صورت آنالین و غیرآنالین 
 .به اشتراك بگذاریدیا کنید و منتشر و کپی، تکثیر، این مقاله را 
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نتشار اتهیه شده است. مندان این موضوع و تمامی عالقهراي استفاده شما ب و» چیتگرهامکتب تغییر «متعلق به  مقالهاین کلیه حقوق مادي و معنوي  ©
کنید و نتشر مو کپی، تکثیر، توانید این مقاله را شما میاست. بنابراین، موجب نشر دانش مدیریت و بالمانع بوده این مدرك به صورت آنالین و غیرآنالین 

 ..یا به اشتراك بگذارید

سبت به حقایق، رویهسازمان شکلی کامالً هایی که در یک محیط قرار دارند، اغلب ن سان، به  ها و تغییرات یک
ـــان می ـــازمانمتفاوت واکنش نش هاي مختلف در مورد اطالعات خود از محیط بیرونی، دهند. مدیران در س

ــت ــمیمبرداش  گزینند و اطالعاتات مختلفی را بر میگیري، حقایق و اطالعهاي گوناگونی دارند. آنها براي تص
ـــان را به طرق مختلفی تعبیر می  رویکرد کارآفرینی بر این فرض«گوید: کنند. همانطور که فالتري مییکس

سازمان ست که  ستوار ا شتر فرصتا سئله مدارها باید بی شند تا م سمت کارآفرینی از طریق  تغییر .«مداربا به 
ــت ــت، اما بهر حال بفرص ــاده نیس ــت. هاي محیطی س ــازمان الزامی اس ــازگاري و بقاي بلندمدت س راي س
شماره هاي کارآفرینانه در مواجهه با محیط بیرونی باید از ویژگیسازمان شند. جدول  صی برخوردار با هاي خا

 .دهدهاي کارآفرین را با محیط بیرونی مورد ارزیابی قرار میهاي سنتی و سازمان، نحوه تعامل سازمان1

ــازمان همانند ماده خام برنامهاطالعات مرب ــت. بخش اعظم وط به محیط بیرونی یک س ــتراتژیک اس ریزي اس
ــازمانداده ــتند. فرآیندي که باعث تفاوت هاي عینی در مورد محیط عموماً براي همه س ــترس هس ها در دس

یت به اتفاقات گردد، میزان توجه یا عدم توجه مدیرها در واکنش نشــان دادن به محیطی یکســان میســازمان
به چه نوع و حجم از اطالعات در مورد محیط  ید  با مدیران  به عبارت دیگر،  هد بود.  رخ داده در محیط خوا

 بیرونی توجه کرده و از آنها استفاده نمایند؟

 هاي سنتی و کارآفرین در ارزیابی محیط بیرونیمقایسه سازمان: 1جدول شماره 

 ي کارآفرینهاسازمان هاي سنتیسازمان ابعاد

ارزیــابی اطالعــات 
 محیطی

ـــخت ناپذیري مورد و انعطافگیري بیس
ـــت هاي جدید باعث عدم توجه به فرص

 .گرددمی

طاف کار شـــدن انع ـــ عث آش با پذیري 
ناگون فرصـــت نابع گو ید از م جد هاي 

 .گرددمی

 محیط دور (عام)
منبع عدم قطعیت و ابهام بسیار است که 

ـــعی کند آ ـــازمان باید س ن را کاهش س
 .دهد

ها براي بازارهاي تولیدات و منبع فرصــت
 .هاي جدید بسیار استشرکت

 محیط رقابتی
ـــی، خطرات  رویکردهاي دفاعی و واکنش

 .اولیه مسأله مورد توجه هستند
ـــگیرانــه،  رویکردهــاي تهــاجمی و پیش

 .ها هدف ارزیابی هستندفرصت

 کنکاش محیط
ـــئولیت ـــد. کار مس پذیري مدیریت ارش

 ریزي ساالنهبراساس برنامه
بخشی از وظیفه و شغل روزمره هر مدیر 

 .است

ها، معیارهاي ذهنی را براي توجه به اطالعات گیران ســازمانبا توجه به حجم اطالعات در دســترس، تصــمیم 
ناپذیر هستند. آنها کار خود را فقط دیران انعطافها، مدهند. در برخی سازمانشان توسعه میمربوط به محیط

گ یک کنند. فرهنشناسند و به اطالعاتی که مستقیماً با کارشان ارتباط ندارد، توجه نمیآنگونه که هست، می
 .کندناپذیر بررسی محیط بیرونی را تقویت میسازمان و ساختارهاي تشویقی آن این نوع روش انعطاف
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هاي سازمانی همچون فرهنگ آن و سیستم تشویقی، یک سیستم ناپذیري در قبال ویژگیافعدم توجه و انعط
کند. در کند که صــرفاً از آنچه که ســازمان در گذشــته بوده اســت، حمایت میبســته را در ســازمان خلق می

 .ها نادیده گرفته شوندهاي جدید در اختیار سازماننتیجه، ممکن است فرصت

شماره همانطور که ن شان می 1مودار  شکاف اطالعاتی مین شود که دهد، عدم توجه به اطالعات، باعث ایجاد 
 .کنددر روند استفاده از اطالعات توسط سازمان خلل ایجاد می

پذیر باشــند. مدیران به جاي عدم توجه به کلیه گیران انعطافترغیب کارآفرینی نیازمند آن اســت که تصــمیم
ـــترده اطالعاتی که ربطی تري از اطالعات را ارزیابی نمایند. این به کارهاي فوري آنها ندارد، باید طیف گس

سیستم باز که فرصت سازمان در تبدیل شدن به یک  سازمان در ارزیابی به  هاي زیادي را در اختیار مدیریت 
هاي ، بسیاري از سازمانپذیريکند. بدون این نوع انعطافدهد، کمک میبررسی شرایط استراتژیک آن قرار می

شماره بزرگ، همانند آنچه که امروز به نظر می ستند. نمودار  سند، نی ست که چگونه اطالعات  2ر شانگر آن ا ن
 .یابداز محیط بیرونی به یک سازمان داراي سیستم بسته و باز جریان می

 

 سیستم بسته برداشت از محیط: 1نمودار شماره 

سازمانی توسعه سبک پذیري را ترغیب میکه انعطاف فرآیندهاي  شکلی کارآمد در یک  کند و مدیرانی که به 
 ن درها بیشتر باشد، سازماکنند، نیاز به زمان دارند. هر چه مزایا و پاداشگیري، فعالیت میسیستم باز تصمیم
سابقه تر خواهد بود. انعطافبلندمدت کارآفرین ست. آموزش و  سی براي خالقیت ا سا شرط ا پذیري یک پیش 
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کنید و نتشر مو کپی، تکثیر، توانید این مقاله را شما میاست. بنابراین، موجب نشر دانش مدیریت و بالمانع بوده این مدرك به صورت آنالین و غیرآنالین 

 ..یا به اشتراك بگذارید

ـــمیم گذارد. در تیجه، حتی گیرنده نیز بر ماهیت عدم توجه به محیط در میان مدیران تأثیر میخاص هر تص
 .ن خواهند داشتمدیران یک سازمان نیز ارزیابی کامالً متفاوتی در قبال یک موقعیت یکسا

ــوابق و آموزشتفاوت هاي متفاوت اســت که هایی که ذکر شــدند، نشــانگر نیاز به وجود افرادي گوناگون با س
 .گیري پیرامون موضوعات استراتژیک شرکت کنندتوانند فعاالنه در تصمیممی

نمودار شماره 
 سیستم باز برداشت از محیط: 2

ـــف ـــازمان، (1) ایگور آنس ـــعف س و براي فرآیند تغییر  براي تنظیم اهداف، تجزیه و تحلیل نقاط قوت و ض
دهد. این موضوع در قالب آنچه ها را به عنوان مرجع اساسی مورد توجه قرار میاستراتژیک، تهدیدات و فرصت

صتنامیده می SWOT ه و تحلیلتجزی که تحت عنوان ضعف، فر ها و تهدیدات که شود، که بر نقاط قوت و 
 .گیردشود، مورد بررسی قرار میسازمان با آن مواجه می

ـــالحیتهاي مثبت یا ویژگیجنبه :نقاط قوت .1 بازار را براي هاي متمایز یا ص هایی که مزیت مهمی در 
ساس بهسازمان فراهم می ستوار میسازد که بر آن ا هایی همچون موقعیت فعلی بازار، گردد. ویژگیسازي ا

شه صور و  سانی، ت صص مدیریتی، منابع فیزیکی و مالی، منابع ان ساختار، تخ رت. با انجام پژوهش در اندازه، 
در  افزایی راتوان اثرات تضایف یا همشود، میهاي بیرونی که با نقاط قوت سازمان منطبق میخصوص فرصت

 .سازمان درحد بهینه ایجاد نمود

ضعف .2 صالحیتجنبه :نقاط  شهرهاي منفی یا نقائص در  صور و  ست که ها و منابع فعلی یا ت سازمان ا ت 
صالح قرار گرفته و با نیازمند اقدام عملی براي حداقل ساخته که باید مورد ا شی را محدود   سازي اثراتاثربخ

آن اســت. فعالیت در بازار محدود، تســهیالت محدود، تجهیزات فرســوده و از رده خارج، درصــد باالي هزینه 
شتریا شکایت م صد باالي  ساختار بوروکراتیک، در هایی از ن، کمبود یا ناکارآمدي مدیران کلیدي، نمونهثابت، 

 .شوندنقاط ضعف سازمان محسوب می
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سازمان بروز و ظهور می :هافرصت .3 ساعدي که از ماهیت تغییرات در محیط بیرونی  سازمان شرایط م یابد. 
به تغییرات آن حساسیت داشته باشد. براي نمونه،  نیازمند آن است که به مسائل استراتژي صنعت و واکنش

هاي تکنولوژیکی، عوامل اقتصـــادي بهبود یافته، یا ورشـــکســـتگی رقباء از جمله بازارهاي جدید، پیشـــرفت
ها براي سازمان، ظرفیت بهبود یا ایجاد محصوالت، شود. فرصتهاي محیطی یک سازمان محسوب میفرصت

 .سازدفراهم میخدمات یا تسهیالت جدید را 

هاي نامساعدي اشاره دارند که ناشی از محیط بیرونی ها هستند و به موقعیتتهدیدها: نقطه مقابل فرصت .4
سازمان را با مخاطره مواجه می شی  ستند و احتماالً عملیات و اثربخ سازند. تغییرات در قوانین و سازمان ه

هاي سیاسی یا اقتصادي، شرایط اجتماعی در حال اآرامیمقررات، معرفی یک محصول جدید از سوي رقباء، ن
هایی هستند که ممکن است براي سازمان تهدید ایجاد نمایند. هاي فشار، از جمله مولفهتغییر و اقدامات گروه

یرات بینی تغیسـازمان نیازمند این هسـتند که به تغییرات که قبالً رخ داده، واکنش نشـان دهند و براي پیش
 .ریزي نموده و خود را براي مقابله با آنها مهیا نمایندر محیط برنامهعمده د

 PEST چک لیست تجزیه و تحلیل

سال  ریچارد لینچ ستی براي ارزیابی  1997در  شرکت، چک لی ستراتژي  در کتاب خود تحت عنوان ا
 .موده استارائه ن PEST تجزیه و تحلیل عوامل محیطی در قالب مدل

 آینده سیاسی

 ايهاي تجاري منطقههاي سیاسی در سطح محلی، ملی و بلوكبندياحزاب و صف .1

 قوانین و مقررات همچون قانون مالیات و استخدام .2

 روابط بین حکومت و سازمان .3

 مالکیت حکومت از صنعت و نگرش به انحصار و رقابت .4

 اجتماعی -آینده فرهنگی

 ها و فرهنگارزشتغییر در  .1

 تغییر در سبک زندگی .2

 ها به کار و اوقات فراغتنگرش .3
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 موضوعات محیط سبز .4

 آموزش و بهداشت .5

 تغییرات جمعیتی .6

 توزیع درآمد .7

 آینده اقتصادي

 سرانه تولید ناخالص ملی و تولید ناخالص داخلی .1

 مخارج مصرف کننده و درآمد قابل مصرف .2

 نرخ سود .3

 رخ ارز و نوسانات آن در بازارن .4

 هاي خارجیگذاري بوسیله دولت، موسسات بخش خصوصی و شرکتسرمایه .5

 چرخه اقتصادي .6

 نرخ بیکاري .7

 .هاي انرژي، حمل و نقل، ارتباطات، مواد اولیه و غیرههزینه .8

 آینده فناوري

 گذاري دولتخط مشی سرمایه .1

 اندهاي پژوهشی که به تازگی شناسایی شدهنوآوري .2

 اندمحصوالت و اختراعاتی که به تازگی به ثبت رسیده .3

 سرعت تغییر و تطبیق با تکنولوژي جدید .4
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 7 از  7 صفحه   و تحلیل محیطیجزیه ت

نتشار اتهیه شده است. مندان این موضوع و تمامی عالقهراي استفاده شما ب و» چیتگرهامکتب تغییر «متعلق به  مقالهاین کلیه حقوق مادي و معنوي  ©
کنید و نتشر مو کپی، تکثیر، توانید این مقاله را شما میاست. بنابراین، موجب نشر دانش مدیریت و بالمانع بوده این مدرك به صورت آنالین و غیرآنالین 

 ..یا به اشتراك بگذارید

ها، مربوط به هاي نظام یافته براي تشــریح کاربردهاي عدم اطمینان محیطی در ســازمانیکی از اولین تالش
ست«و  «فرد امري« ست. آنها نوعمیالدي)  1965( «اریک تری سی خود از محیط را در قالب چهار نوع ا شنا

سته سازمانی د شرایط محیط  سوي طیف،  شرایط  «ساکن«بندي نمودند که در یک  سوي دیگر طیف،  و در 
سازمانی مناسب براي این شرایط مختلف محیطی شناسی، آنها آرایش قرار دارد. با توجه به این نوع «متالطم«

 :شده مالحظه نمودتوان در قالب جدول زیر بصورت خالصهرا مورد شناسایی قرار دادند. این رویکرد را می

 هاي سازمانیشناسی اِمري و تریست از محیطنوع: 1جدول 

 واکنش سازمانی مشخصات انواع محیط

ــادفی  ــاکن و تص س
 (نامرتب)

(Placid & and 
Randomized) 

ـــاده پایین س ترین نوع محیط، 
بت،  ثا نان،  جه اطمی بودن در

 تغییرات کم

ساختارهاي سازمان ستند که داراي  هایی موفق ه
ســلســله مراتبی و بوروکراتیک، توأم با فرآیندهاي 

 .کاري استاندارد شده هستند

بندي ساکن و گروه
مرتــب) ــــده (  ش

(Disturbed & 
Reactive) 

ــط عدم اطمینان،  ــطح متوس س
بل  قا هاي  یاد متغیر عداد ز ت

اي قــابــل مالحظــه، تــا انــدازه
 بینیپیش

مه نا یدا میبر یت پ ما در برخی ریزي اهم ند، ا ک
 .تواند مؤثر واقع شودموارد تمرکززدایی می

فعــالی ن ــاآرام و ا  ن
(Disturbed & 

Reactive)) 

نان و تغییر  عدم اطمی ـــطح  س
یــداري و افزایش یــافتــه، نــاپــا

مغشــوش بودن محیط، مشــکل 
 بینیبودن پیش

باق هاي منعطف، انط تار به ســــاخ یاز  پذیر و ن
 .نامتمرکز متناسب با شرایط تغییر

طم تال م  میــدان 
(Turbulent 

Field) 

سیار زیاد، محیط به  پیچیدگی ب
ــتگی زیاد  ــرعت متغیر، وابس س

ـــازمان عدم  ها و جامعه،بین س
 هتاطمینان گسترده و فزون یاف

نیاز به ســـاختارهاي ســـازمانی بســـیار ســـیال و 
مام انعطاف کارکنان منعطف در ت مدیران و  پذیر، 

 سطوح سازمان

سازمان، مفهوم همیکی از جنبه :نکته سعه  شد و تو ستراتژي و ر ست که به  (Synergy) افزاییهاي مهم ا ا
ست. وقتی که کل بزرگتر از جمع جبري اجزاء شده ا سف براي کاربردهاي مدیریتی ایجاد  سیله ایگور آن و  و

رود و دو بعالوه دو، ل میزیر ســئوا 2+2= 4افتد. و قاعده ریاضــی افزایی اتفاق میعناصــر مجموعه باشــد، هم
ممکن است پنج، شش و حتی بزرگتر باشد. البته ممکن است جمع جبري این معادله کمتر از چهار نیز شود 

 .گویندافزایی منفی میکه به آن هم
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