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 مقد مــــه

توسعۀ كارآفريني به افزايش احتمال، نرخ و وقوع رفتار كارآفرينانه د ر كليۀ ابعاد  
كارآفريني اطالق مي شود . د رواقع، اگر هد ف د ولت ها و نخبگان جوامع، ايجاد  
ظرفيت هاي  توسعۀ  بي استفاد ه،  ظرفيت هاي  از  استفاد ه  جد يد ،  كسب و كارهاي 
موجود ، حل مشكالت اجتماعي، عد الت اجتماعي و... است، توسعۀ كارآفريني 
راهي است كه آنان را به سرمنزل مقصود  مي رساند . كوشش هايي مانند : افزايش 
فرصتهاي كارآفريني، افزايش عالقه و انگيزۀ شهروند ان براي انجام فعاليت هاي 
كارآفرينانه، توانمند سازي آن ها براي موفقيت د ر اجراي فرايند  كارآفريني، ايجاد  
اقد امات توسعه اي د ر يك  بيانگر  مكانيسم هاي حمايت و هد ايت كارآفرينان، 
كشور است. از جمله مهم ترين عوامل د ر توسعۀ كارآفرينی، محيط كسب وكار 
می باشد  كه با معيارهای مختلفی سنجيد ه می شود . مسلم است كه محيط كسب وكار 
اثر متقابل بر يكد يگر د ارند ؛ بد ين معنا كه محيط مناسب،  و توسعۀ كارآفريني 
احتمال وقوع رفتار كارآفرينانه را افزايش مي د هد  و ايجاد  و توسعۀ فعاليت هاي 

كارآفريني نيز مي تواند  منجر به بهبود  فضاي كسب و كار شود .
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محیط کسب  وکار
تعريف  را  كسب وكار  محيط  متفاوت،  معيارهای  به  بسته  صاحب نظران، 

است: شد ه  آورد ه  تعريف ها  اين  از  برخی  اد امه،  د ر  كرد ه اند . 
1.  محيط، شامل همۀ عوامل خارج از محيط كسب وكار می شود  كه عمليات 
تأثير بنگاه  از عملكرد  سازمان و  يا  تأثير قرار می  د هد   بنگاه را تحت      يك 

     می پذيرد .
سياسی  و  اقتصاد ی  تكنولوژيك،  اجتماعی،  محيطی  كسب وكار،  محيط   .2 

      است كه يك كسب وكار د ر آن فعاليت می كند .
 3. مجموعه ای از سياست ها، شرايط حقوقی، نهاد ی و مقرراتی است كه بر 

      فعاليت های كسب وكار حاكم است.

برای جمع بند ی می توان تعريف جامع زير از محيط كسب وكار را مد نظر قرار 
د اد : محيط كسب وكار، مجموعه عواملی خارج از كنترل كسب وكار است كه 
به طور مستقيم و غيرمستقيم بر عملكرد  و جهت گيری های آن تأثيرگذار است. 
كسب وكار، منابع مورد  نياز را از محيط د ريافت كرد ه و محصوالت و اثرات 
جانبی عمكلرد  خود  را به محيط تحويل می د هند . به اين ترتيب، كسب وكارها 

نيز كم وبيش بر محيط تأثير می گذارند .

معیارهای اثرگذاری محیط بر کسب وکار 
معيارهای اثرگذاری محيط بر كسب وكار از منظر بنگاه ها د ر شش مؤلفۀ زير 

قابل رد يابی است:

1. ظرفیت
ميزان  و  سطح  يا  محيط  فقيربود ن  يا  غنی بود ن  محيط،  ظرفيت  از  مقصود  
منابعی است كه د ر د سترس سازمان قرار می گيرد . د ر محيط غنی، سازمان ها 
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بسيار  كسب  وكارهای  محيط ها،  اين  ولی  د ارند ،  د سترسی  بيشتری  منابع  به 
زياد ی را به خود  جذب می نمايند . د ر محيط های غنی )د ر مقايسه با محيط های 
فقير( كسب  وكارها كمتر د رصد د  انباشتن، انبار كرد ن يا تجمع منابع برمی آيند . 
محيط های فقير موجب تشد يد  رقابت می شوند  و باعث می گرد ند  كه سازمان ها 
زمينۀ  د ر  تا  می آورند   فشار  سازمان ها  بر  محيط ها  اين  كنند ؛  انبار  را  منابع 
به كارگيری و استفاد ه نمود ن از منابع با راند مانی باال عمل كنند . كسب وكارهايی 
كه د ر محيط های فقير قرار می گيرند ، می توانند  به يكی از اين د و راه بروند : 
)كاراتر(  باالتر  راند مان  با  ساختاری  يا  برسانند   غنی  محيط  يك  به  را  خود  
به وجود   آورند . كسب وكارها برای راه د وم می كوشند  تا شيوۀ عملياتی را بهبود  

بخشند  و د ر اين زمينه چند  كسب وكار د ر هم اد غام می شوند .

2. همگونی عوامل
مقصود  از همگونی و ناهمگونی عوامل محيطی، تشابه و تفاوت هايی است كه 
د ر محيط قرار د ارد . وجود  محيط همگون )متجانس( برای سازمان ها مناسب تر 
واكنش  محيطی  عوامل  به  نسبت  استاند ارد   راه های  به  می توانند   زيرا  است، 
نشان د هند . بسياری از كسب وكارها د رصد د  برآمد ند  تا از طريق محد ود كرد ن 
نوع مشتريانی كه به آنان خد مت ارائه می شود ، بازارهايی كه د ر آن ها فعاليت 

می كنند  و از اين قبيل امور، محيط خود  را همگون تر )متجانس تر( نمايند .

3. پاید اری عوامل
مقصود  از محيط پايد ار و ناپايد ار، ميزان تغيير يا جابه جايی اركان و عوامل 
باثبات  و  پايد ار  محيط  د ر  كه  كسب وكاری  كسب وكاراست.  تشكيل د هند ۀ 
قرار د ارد ، می تواند  كارهای خود  را استاند ارد  كند ، اما محيط ناپايد ار موجب 
می شود  كه نتواند  امور را پيش بينی كند  و د ر برابر اين پد يد ه مقاومت خواهد  
كرد . هريك از جنبه های محيط كسب وكار )اقتصاد ی، حقوقی و تكنولوژيك( 
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بلند   امكان د ارد  يك محيط برای يك د ورۀ  باشد .  ناپايد ار  يا  پايد ار  می تواند  
زمانی پايد ار باشد  و سپس به شد ت د ستخوش تزلزل و تشنج قرار گيرد .

4. پراکند گی عوامل
مقصود  از متمركزبود ن يا پراكند گی عوامل د ر محيط، اين است كه اركان يا 
عوامل تشكيل د هند ۀ محيط كسب وكار می توانند  به شكل های گوناگون باشند . 
پراكند ه اند ؟  د ر يك حوزۀ وسيع  يا  د ارند   قرار  مكان  د ر يك  عوامل  اين  آيا 
و  مشتری  مثل  محيطی اش  )عوامل  د ارد   قرار  متمركز  محيط  د ر  كه  سازمانی 

نمايد . بهتر و راحت تر می تواند  فعاليت  نيستند (،  پراكند ه  ارباب رجوع 

5. محیط متشنج
محيط متشنج، محيطی است كه بين اركان يا عوامل محيطی نوعی رابطۀ عّلی 
يا اجزای محيط  وجود  د ارد . د ر يك محيط متشنج، روابط متقابل بين اركان 
بسيار قوی است. تغيير د ر وضع اقتصاد ی، اثرات شد يد ی بر عوامل سياسی و 

تكنولوژيك د ارد  )البته د ر يك محيط متشنج(.

6. عد م اطمینان
مقصود  از عد م اطمينان، توان شناخت متغيرهاي تأثيرگذار بر شرايط و قابليت 
پيش بيني پيامد هاي مترتب بر تصميم گيري هاي مختلف است. وجود  اطالعات 
سيستماتيك بود ن  شفافيت،  مقررات،  و  قوانين  ثبات  آن،  پراكند گي  و  صحيح 

امور و امنيت، از مهم ترين مؤلفه هاي تأثيرگذار بر امنيت است.

تحلیل محیط کسب وکار
تحليل د ر لغت به معنای گشود ن و حل كرد ن است. اولين معنايی كه از اين لغت 
د رک می شود ، حالجی كرد ن می باشد . به طور كلی تحليل، زمانی اتفاق می افتد  كه 
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ملزم به حل يك مسئله يا پاسخگويی به يك نياز  باشد . قبل از تحليل يك موضوع يا 
يك سيستم بايد  از آن شناخت حاصل شود  و برای شناخت يك سيستم يا موضوع 
می بايست آن را مورد  كالبد شكافی قرار د اد . به عبارت د يگر سيستم را تجزيه يا 

جزءجزء نمود . پس از شناخت، می توان شروع به تحليل نمود .
بين  يا موضوع، روابط  بر شناخت كليت سيستم  تحليل، عالوه  د ر  معموالً 
اجزا، تأثير آن ها بر يكد يگر، رفتار و عملكرد های اجزا به تنهايی و د ر ارتباط با 
هم، ويژگی ها و مشخصات هر يك از اجزا و مسائلی از اين د ست مورد  مطالعه 

و بررسی قرار می گيرند .
مراحل و گام های تجزيه و تحليل يك سيستم را می توان به صورت زير بر شمرد :

 شناسايی و تعيين مرزهای سيستم مورد  مطالعه؛
 شناسايی و تعيين عناصر و اجزای تشكيل د هند ۀ سيستم؛
 شناسايی و تعيين انواع روابط متقابل بين اجزای سيستم؛

 شناسايی و تعيين سلسه مراتب عناصر تشكيل د هند ه سيستم؛
 شناسايی و تعيين عناصر د رون سيستمی و برون سيستمی تأثيرگذار بر سيستم؛

 شناسايی و تعيين جريان های بازخورد  مثبت و منفی؛
 شناسايی و تعيين منابع سيستم و موارد ی كه د ر آن اختالل ايجاد  می كنند .

د يد گاهی  كسانی كه  می باشند .  ارتباط  د ر  هم  با  تحليل  و  سيستم  معموالً 
نمايند  .  تحليل  و  شناخته  را  مسائل  تا  می كنند   سعی  همواره  د ارند ،  نظام مند  
براين اساس هر چيزی را و با هر هد فی میتوان مورد  تحليل قرار د اد . امروزه 
اقتصاد ی،  نظامی،  سيستم های  از  اعم  متفاوتی  و  مختلف  حوزه های  تحليل، 
سياست گذاری،  منظر  از  برمی گيرد .  د ر  را  و...  آموزشی  صنعتی،  اجتماعی، 
تقسيم مي شود   و محيط كالن  د و بخش محيط خرد   به  محيط كسب وكار 

می شود .  استفاد ه  متفاوتی  تكنيك های  از  هركد ام،  سنجش  برای  كه 
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سطوح تحلیل محیط
الف. محیط خرد : عوامل شكل د هند ۀ فضاي يك صنعت خاص هستند  كه 
شامل همكاران رقيب، رقباي بالقوه، تأمين كنند گان و مصرف كنند گان مي باشند . 
بنگاه ها د ر صنايع مختلف، متفاوت است. تغييرات  به اين ترتيب، محيط خرد ِ 

اين محيط، سريع و به شد ت متأثر از رفتارهای بنگاه ها می باشد .
قانونی،  اجتماعي،  اقتصاد ي،  كالن  پارامترهاي  کالن:  محیط  ب. 
موجود   بنگاه هاي  و  كسب وكارها  تمامي  بر  حاكم  تكنولوژيك  و  سياسي 
است. اين عوامل بر همۀ كسب وكارها مؤثر بود ه و تغيير آن  د ر يك كشور 
فرهنگی  اجتماعی-  و  سياسی  كالن  نيروهای  به  وابسته  بلند مد ت،  تد ريجی، 

باشند . بر آن مؤثر  اين حال سازمان های بزرگ، كم وبيش می توانند   با  است. 
براساس آن چه گفته شد ، بهبود  محيط كسب وكار از منظر سياست گذار، د ارای د و 
مؤلفه است كه اولين مؤلفه با محيط خرد  مرتبط است و د ومين مؤلفه با محيط كالن:
1. مؤلفه هاي ناشي از بازار؛ نظير ميزان و مهارت نيروي انساني، د سترسي به 

منابع فيزيكي و... .
2. مؤلفه هاي ناشي از رفتار حكومت؛ نظير ثبات قوانين، نرخ جذاب ماليات ها، 

تعرفه ها، ميزان فساد  و... .

نتایج مورد  انتظار از تحلیل محیط
از تحليل محيط، نتايج بسياری را می توان د ر عرصه های متفاوت برد اشت نمود . 
د ر تحليل محيط اقتصاد ی مناطق روستايی كه با رويكرد  توسعۀ كارآفرينی صورت 

می گيرد ، از مجموعۀ تحقيقات صورت گرفته، نتايج زير مورد  انتظار می باشد :
  راهكارهای تقويت كسب وكارهای موجود ؛

  فرصت های ايجاد  كسب وكار جد يد .
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مد ل های تحلیل محیط
روش های  و  مد ل ها  كسب وكار،  با  مرتبط  سطوح  از  هريك  تحليل  جهت 
نزد يك ترين  موجود ،  تجربيات  به  باتوجه  كه  است  گرد يد ه  پيشنهاد   متفاوتی 
تحليل های قابل استفاد ه د ر اين خصوص متناسب با تحليل مورد  نظر به شرح 

اد امه تشريح می گرد د . زير می باشد ، كه د ر 
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تحلیل محیط کالن
استراتژيك  مد يريت  د ر  مهم  بسيار  ابزارهای  از  يكی  كالن  محيط  تحليل 
میباشد  كه باعث ايجاد  هوشمند ی اطالعاتی مناسب، نسبت به عوامل محيطی 
كاربرد ی  ابزار  يك  كه   )PESTEL( الگوی  رابطه،  اين  د ر  می شود .  تاثيرگذار 
بسيار  ساد ه و توسعه يافته است، د ر تحليل محيط كالن كسب وكار، می تواند  
مفيد  و مؤثر باشد . د ر اين تحليل، مؤلفه های اساسی تأثيرگذار بر كسب وكارها 
اجتماعی،  مولفه های  شامل  مؤلفه ها  اين  كه  می شوند   احصا  و  طبقه بند ی 

می باشند . تكنولوژيك  و  حقوقی  سياسی-  محيط زيست،  اقتصاد ي، 

تحلیل )PESTEL( به د الیل زیر حائز اهمیت است:
1. اين تحليل د ر تشخيص فرصت های كسب وكار ياری می رساند  و از سوی 

د يگر، د رخصوص تهد يد ات بزرگ هشد ار د هند ه می باشد .
2. اين تحليل، جهت تغييراِت محيط كسب وكارتان را برای شما آشكار می سازد  
و به شما كمك می كند  تا به آن چه انجام می د هيد ، شكل د هيد ؛ به طوری كه بيش 

از آن كه د ر مقابل تغييرات عمل كنيد ، با تغييرات كار كنيد .
3. به شما كمك می كند  تا از پروژه هايی كه به د ليل خارج  بود ن از كنترل شما 

احتمال شكست آن ها زياد  است، اجتناب كنيد .
شكستن  د ر  می شويد ،  جد يد   بازار  يا  منطقه  كشور،  يك  وارد   هنگامی كه   .4
د ر  را  هد ف  د يد گاه های  زيرا  می رساند ،  ياری  شما  به  ناخود آگاه  مفروضات 

است. د اد ه  توسعه  برای شما  قبل  از  محيط جد يد ، 
5. با استفاد ۀ مؤثر از آناليز )PESTEL( اين اطمينان را به د ست می آوريد  كه آن چه 
انجام می د هيد  د ر راستای تغييرات قد رتمند ی است كه كسب وكار ما را تحت 

تأثير قرار می د هند .
6.  با استفاد ۀ موفق از آناليز)PESTEL( از انجام اقد اماتی كه به د ليل غيرقابل كنترل بود ن 

توسط محيط خارجی محكوم به شكست شد ه اند ، جلوگيری میشود .
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PESTEL گام های استفاد ه از تحلیل
1. تكميل جد ول مؤلفه های اجتماعی، اقتصاد ي، محيط زيست، سياسی- حقوقی  
و تكنولوژيك )به مؤلفه های حائز اهميت د ر هر يك از قسمت های فوق، د ر 

بخش شناسايی پرد اخته شد ه است(؛
2. برگزاری جلسۀ طوفان فكری؛

3. كشف فرصت های محيطی؛
4. كشف تهد يد ات و موانع محيطی.

سیاست های حاکم بر تحلیل محیط
 تمركز بر عارضه يابی و تقويت كسب وكارهای مبتنی بر زنجيرۀ ارزش؛

 تمركز بر كسب وكارهای مبتنی بر مزيت های رقابتی؛
 انتخاب يك رستۀ شغلی محوری جهت توسعۀ كسب وكار؛

 تمركز بر كسب وكارهای مبتنی بر ظرفيت های بومی؛
 استعد اد يابی و كشف ظرفيت های انسانی؛
 تمركز بركسب وكار خوشه ای و كوچك؛

 توجه به جلب مشاركت اجتماعی د ر شناسايی فرصت ها و تهد يد ات.
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خروجی های مورد  انتظار د ر تحلیل محیط کالن
 شناسايی فرصت های محيطی؛
 شناسايی تهد يد های محيطی؛

 تعيين رسته های شغلی د ارای اولويت )موجود / بالقوه(.

تحلیل کسب وکار و محیط خرد  ) محیط نزد یک= محیط عملیاتي(
مد ل تحلیل زنجیرۀ ارزش

مورد   كسب وكار  حوزه های  تعيين  و  ارزيابی  برای  كه  مد ل هايی  از  يكی 
حوزه های  مد ل،  اين  طبق  است.  ارزش  زنجيرۀ  مد ل  می گيرد ،  قرار  استفاد ه 
به  طبقه بند ی  اين  می شود .  طبقه بند ی  و  شناسايی  كسب وكار،  مختلف  كاری 
تحليل د قيق تر روابط ميان بخش های مختلف كمك می كند . از جمله محاسن 
اين تحليل می توان به شناخت نقاط ضعف كسب وكارهای موجود  اشاره نمود  
كه می تواند  مبد أ طراحی اقد اماتی جهت بهبود  كسب وكارها و همچنين ايجاد  

باشد . موجود   كسب وكارهای  عمليات  و  تكميل كنند ه  كسب وكارهای 
ايجاد   برای  يكد يگر،  با  ارتباط گيری  با  كسب وكار  مختلف  بخش های 
ابزار  با استفاد ه از  محصوالت و خد مات فعاليت می كنند . نگاه به كسب  و كار 
زنجيرۀ ارزش، به شكل گيری نگاه يكپارچه د ر فضای كسب وكار كمك می كند . 
اين رويكرد  جامع، امكان برخورد  د قيق تر با بخش های مختلف كسب وكار را 
فراهم كرد ه و با استفاد ه از آن می توان منابع را د ر جهت مزيت های كسب  و كار 

مورد  توجه و ارزيابی قرار د اد .
مجموعۀ  بنابراين  است،  متفاوت  كسب وكاری  هر  برای  ارزش  زنجيرۀ 
حوزه های كاری تشكيل د هند ۀ زنجيرۀ ارزش، تأثيرات متفاوتی بر ارزش و توان 
رقابتی و اجرايی ايجاد شد ه به جا می گذارند . حوزه های كاری يك كسب  و كار به 
د و گروه تقسيم می شود : بخش اول، مأموريت های اصلی و حوزۀ د يگر، مربوط 
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به مأموريت های پشتيبانی است. اين د و حوزه همراه با يكد يگر فعاليت می كنند  
و از طريق آن، كسب  وكار، ارزش اقتصاد ی ايجاد  می كند ، به همين د ليل به آن 
زنجيرۀ ارزش گفته می شود . برای موفقيت بايد  اين د و حوزه، هماهنگ با هم 
و د ر چهارچوب مأموريت و استراتژی های كسب  وكار فعاليت كنند  تا از اين 
طريق، ارزش اقتصاد ی برای مشتريان، جامعه، كاركنان و صاحبان كسب  وكار 

ايجاد  شود .
مناطق روستايی توسط  از  مثال، زنجيرۀ ارزش د ام سبك د ر يكی  به عنوان 

به شرح زير ترسيم شد ه است. از محققان  يكی 
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نمونۀ مورد ی: زنجیرۀ ارزش د ام سبک
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با تحليل زنجيرۀ ارزش می توان به نقاط ضعف كسب وكار و قسمت هايی كه 
نياز به تقويت د ارد  د ست يافت. اين موضوع باعث می شود  تا بتوان به طراحی 
كسب وكارهای  ايجاد   فرصت های  همچنين  و  كسب وكارها  بهبود   اقد امات 
پشتيبان د ست يافت. از مهم ترين د اليل اهميت مد ل زنجيرۀ ارزش می توان به 

موارد  زير اشاره نمود :
  كاهش هزينههای عملياتي؛

  عامل بهبود  عملكرد ؛
  آشكاركنندۀ فرصت های نهفته د ر كسب وكار؛

  مؤثر د ر شناخت شاخص های كليدی عملكرد .

جمع بند ی و ارائۀ تحلیل اقتصاد ی
مؤلفه های  ابتد ا  تا  نياز است  مناطق روستايی  اقتصاد ی  تحليل  انجام  جهت 
اولويت  د ارای  شغلی  رسته های  چون  نتايجی  تا  گرد د   بررسی  كالن  محيط 
منطقه، ليست فرصت ها و تهد يد ات محيطی و... از آن به د ست آيد . جهت انجام 
تحليل كالن از تحليل )PESTEL( -كه مؤلفه های كالن محيط كسب وكار را د ر 

استفاد ه می شود . برمی گيرد - 
از جمله مهم ترين خروجی های مد  نظر از تحليل محيط، د ستيابی به رسته های 
شغلی قابل توسعه يا تقويت می باشد . انتظار می رود  د ر پايان تحليل محيط كالن، 
ليستی از رسته های د ارای اولويت به د ست آيد . جهت د قيق تر كرد ن اين رسته ها 
نياز است تا از تحليل های زنجيرۀ ارزش و تحليل پنج نيروی رقابتی استفاد ه 
مطالعه  مورد   د و جنبه  از  پيشنهاد ی  تحليل ها، رسته های شغلی  اين  د ر  شود . 
منطقه و  د ر  فعاليت كسب وكارهای موجود   فرايند   اول،  قرار می گيرند : جنبۀ 
عارضه يابی آن می باشد  و جنبۀ د وم، مطالعۀ محيط خرد  كسب وكار می باشد  
كه به بررسی عوامل مؤثر د ر محيط كسب وكار اعم از رقبا، تأمين كنند گان و... 
می پرد ازد . از هركد ام از اين د و مد ل می توان برد اشت های متفاوتی را جهت 
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پيشنهاد  راهكارهای تقويت كسب وكارهای موجود  يا راه اند ازی كسب وكارهای 
جد يد  د ر منطقه به د ست آورد .

پس از پايان گام های تحليل محيط كالن و خرد ، نياز است تحليل كلی ارائه 
گرد د . برای اين منظور می توان از جد ول )SWOT( استفاد ه كرد . روش تجزيه 
ابزاری بسيار كاربرد ی برای د رک و تصميم گيری برای   ،)SWOT( و تحليل
سازمان ها و تجارت ها د ر هر شرايط است. )SWOT( از چهار واژۀ قد رت  ها، 
ما  به   )SWOT( تحليل  است.  تشكيل شد ه  تهد يد ها  و  موقعيت  ها  ضعف  ها، 
كمك می كند  تا بستری مناسب برای بررسی استراتژی، جايگاه و سمت وسوی 
 )SWOT( كسب وكار يا هر ايد ۀ د يگری كه د اريم، ايجاد  كنيم. به روش تحليل
اغلب ماتريس SWOT 2*2 نيز گفته می شود . عالوه بر اين ماتريس، تحليل 
)SWOT( روش شناخته شد ۀ گسترد ه ای برای جمع آوری، نمايش و مرور د اد ه های 
برنامه ريزی پروژه است. اگر  يا فرايند های  گسترد ه د ر كسب وكارهای بزرگ 
از روش تجزيه و تحليل)SWOT( استفاد ه كنيد ، بايد  بد انيد  كه بخش قد رت ها 
از  و ضعف ها جزء عوامل د رونی هستند ؛ د رحالی كه فرصت ها و تهد يد ات، 

عوامل بيرونی محسوب می شوند .

  نقاط قوت و ضعف
فضای د اخلی: فضاهايی كه د ر د اخل محيط كسب وكار وجود  د ارد . برای 
نحوۀ  سود د هی،  هزينه ها،  قيمت گذاری،  محصوالت،  به  مربوط  عوامل  مثال، 
فرايند ها،  اعتبار،  خد مات،  سازگاری،  مهارت ها،  انسانی،  نيروی  عملكرد ، 

. و…  زيرساخت 

 فرصت ها و تهد ید ها
د ارد .  وجود   كسب وكار  محيط  خارج  د ر  كه  فضاهايی  خارجی:  فضای 
اقتصاد ی،  رقابت، وضعيت  مد ،  مخاطب،  بازار،  به  مربوط  عوامل  مثال،  برای 

. و...  رسانه  تكنولوژی،  فرهنگ،  جامعه،  كشور،  سياست گذاری های 
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را شناسايی كرد يد ،  تهد يد ها  نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و  زمانی كه 
برای  مناسب  استراتژی  يك  طراحی  برای   )SWOT(ماتريس از  می توانيد  
فعاليت هايتان كمك بگيريد . د ر اين روش می توانيد  به چهار صورت مختلف 

بچينيد : استراتژی 
  استراتژی های SO: از نقاط قوت  برای بهره برد اری از فرصت ها استفاد ه كنيد ؛

رفع د ر جهت  می توانند   كه  فرصت هايی  از  استفاد ه   :WO    استراتژی های 
      نقاط ضعف  به كار روند ؛

به خاطر  )وقتی كه  است  د فاعی  استراتژی  يك نوع   :WT    استراتژی های 
      ضعف ها ممكن است از تهد يد ها آسيب زياد ی د يد ه شود (؛

   استراتژی های ST: د ر اين استراتژی، با استفاد ه از نقاط قوت ، تهد يد ات را
     خنثی می كنيد .  
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