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 چکيده
هدف از این بررسی تعیین استراتژی های های شرکت توزیع نیروی برق شهرستان اصفهان می 

در مرحله شروع بررسی به تهیه بیانیه مأموریت سازمان با توجه به اهداف و آرمانهای شرکت . باشد

نیاز برای تدوین استراتژیها در مرحله ورودی ، اطالعات اصلی مورد . برق پرداخته شده است

مشخص شده است که شامل ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و ماتریس ارزیابی عواملی خارجی می 

قوت ها ، ضعفها، فرصتها و تهدیدات ) باشد با مقایسه اطالعاتی که از این مرحله بدست آمده است 

در . ین استراتژیها بدست آیندگزینه های مختلف استراتژی شناسایی و ارزیابی گردیده تا بهتر( 

مرحله مقایسه ، با توجه به اطالعات حاصل از مراحل و با در نظر داشتن مأموریت سازمان، عوامل 

با هم ( فرصت ها و تهدید های استراتژیک ) و عوامل خارجی ( قوت ها و ضعفها ) اصلی داخلی 

در مرحله تصمیم گیری با استفاده از در نهایت . تطبیق داده شده و بین آنها نوعی توازن ایجاد شد

گزینه های مختلف شناسایی شده در مرحله قبل ( QSPM)ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی 

مطابق نتایج بدست آمده استراتژیهای مدیریت . به شیوه ای عینی مورد ارزیابی و قضاوت قرار گرفت

ه گذاری جهت توسعه فناوری پاسخگویی و ارتقاء کیفیت خدمات به مشتری، تالش و سرمای

اطالعات در سازمان، سرمایه گذاری مناسب در طرحهای توسعه زیر ساختها و بررسی امکان 

پیشنهاد می ( برون سپاری ) واگذاری بخشهای مختلف سازمان به شرکت های پیمانکاری مناسب 

 ..شود

یک ، بیانیه مأموریت ، شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان، برنامه ریزی استراتژ :واژگان کليدی

 ارزیابی عواملی داخلی و خارجی
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 مقدمه

پیشرفت  و توسعه سریع  و پرشتاب تغییرات محیطی در جهان امروز، آگاهی از تحوالت محیطی را ضروری ساخته است و بی اعتمادی        

ماموریت، منظوری که . ی انکارناپذیر تبدیل کرده استناشی از تغییرات محیطی و گرایش به کسب سود بیشتر برنامه ریزی را به ضرورت

 (1831آهنچی، . )سازمان بخاطر آن تشکیل می شود و ارزش و انتظار سهامداران و موسسین در آن نهفته است

قبل از ( 1838شانی، . )نظام برنامه ریزی استراتژیک یک کانال ارتباطی بسیار موثر و مفید در سطوح مختلف هرم سازمانی به وجود می آورد

راهنمای برنامه ریزی به . هرگونه تصمیم گیری درباره برنامه ریزی استراتژیک بایستی ابتدا یک راهنما یا دستورالعمل برنامه ریزی تهیه شود

ه عنوان اولین سند فرایند برنامه ریزی حاصل توافق جمعی مدیران برای هماهنگی عملیات خود جهت تدوین استراتژیک و ماخذ مراجع

و پس از ان در صورت تدوین و اجرای درست برنامه استراتژیک ابزاری سودمند برای موفقیت ( 38، 1838شانی، . )مدیران و کارکنان است

به خاطر تفاوت های موجود بین سازمان های بزرگ و کوچک در . شرکت ها در بازار رقابت جهانی بوده و می تواند آنها را سرپا نگه دارد

برنامه ریزی ( 182، 1831شکوهی، علیرضا، . )تلف، تدوین و اجرا و ارزیابی برنامه استراتژیک نیز در آن ها متفاوت استزمینه های مخ

استراتژیک در راس مسولیت های مدیریت عالی هر سازمان جایگاه ویژه ای دارد، به گونه ای که بدون برنامه ریزی استراتژیک اداره یک 

 ( 31، 1831و رابینسون،   پیرس)ی در شرایط رقابتی میسر نیست، سازمان به نحو مطلوب و منطق

هایی است که موفقیت و بقای آنها را در شرایط متحّول و  ها، تدوین و به کارگیری استراتژی امروزه مهمترین دغدغۀ بیشتر سازماناما 

 (1831آذر و همکاران،  .پیچیدۀ محیطی تضمین کند

استراتژی در ارتباط با تصمیم گیری راجع به اینکه . تلفی برای رسیدن به هدفها و ماموریتهایشان دارندبیشتر سازمان ها، انتخاب های مخ

استراتژی شامل تعیین  و ارزیابی مسیرهای مختلف برای رسیدن به هدف ها و ماموریت های . کدام انتخاب باید بکار گرفته شود، می باشد

 ( 2111لویدل بایرز و لس الیل، . )بول است می باشدسازمان و سرانجام انتخاب بدیلی که قابل ق

استراتژی را الگو یا طرحی که هدف ها، سیاستها و زنجیره های عملیاتی یک سازمان را در قالب یک کل به هم ( 2111)جیمز برایان کوئین 

 . پیوسته با یکدیگر ترکیب می کند، تعریف می کند

استراتژیک و وجود عواملی که موفقیت فرایند برنامه ریزی استراتژیک را تحت تاثیر قرار می دهند با توجه به اهمیت روز افزون برنامه ریزی 

 .این بررسی به  تعیین استراتژی های شرکت توزیع نیروی برق شهرستان اصفهان می پردازد( 1833)حقیقی و همکاران 

 :روش تحقيق

در این بررسی در مرحله . نفر هستند 23رستان اصفهان می باشد که تعداد جامعه آماری این بررسی خبرگان  شرکت توزیع نیروی برق شه

در مرحله ورودی ، به بررسی محیط داخلی و . شروع به تهیه بیانیه مأموریت سازمان با توجه به اهداف و آرمانهای شرکت برق پرداخته شد

و تهدیدات محیطی را شناسایی شد، سپس بر حسب میزان  خارجی سازمان پرداخته شد و مهمترین نقاط قوت و ضعف داخلی و نیز فرصتها

 .اهمیت این عوامل به آنها نمره داده شد

د در مرحله مقایسه ،  با استفاده از ماتریس سوات، با مقایسه بین عوامل داخلی و خارجی سازمان، چهار دسته استراتژی را برای سازمان مور

 .مطالعه، شناسایی گردید

گزینه های مختلف شناسایی شده در ( QSPM)صمیم گیری با استفاده از ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی در نهایت در مرحله ت

در این مرحله با استفاده از تجزیه و تحلیل علمی و با استفاده از قضاوت . مرحله قبل به شیوه ای عینی مورد ارزیابی و قضاوت قرار گرفت

جهت تجزیه و تحلیل . ژی های تعیین شده، استراتژیهای برتر شناسایی و اولویت بندی گردیدندشهودی، ضمن تعیین جذابیت نسبی استرات

 .داده ها در این بررسی از آمار توصیفی استفاده شده است
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 :یافته ها

فرصتها و  در این مرحله به بررسی محیط داخلی و خارجی سازمان می پردازیم و مهمترین نقاط قوت و ضعف داخلی و نیز: مرحله ورودی

 . تهدیدات محیطی را شناسایی نموده، سپس بر حسب میزان اهمیت این عوامل به آنها نمره می دهیم

 (IFE)ماتریس ارزیابی عواملی داخلی 

 نمره نهایی رتبه ضریب اهمیت عوامل داخلی ردیف

    نقات قوت شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 

 1،81 3 1،11 انگیزه وجود نیروهای متخصص، با تجربه و با 1

 1،10 8 1،10 رقابت و وفاق سازمانی و وجود روحیه مناسب در شرکت 2

 1،82 3 1،13 عزم و عالقه مدیریت برای پذیرش تحوالت و تغییرات سازنده 8

 1،33 3 1،12 قدرت مالی باال و مناسی شرکت 3

 1،31 3 1،1 برخورداری از حمایت و پشتوانه دولتی 0

 1،23 3 1،11 زمانی مناسب شرکتساختار سا 1

 1،18 8 1،18 برخورداری از طرح جامع انفرماتیک 7

 1،21 3 1،10 استقرار سیستمهای مدیریتی، کیفیتی، ایمنی و بهداشت 3

    نقاط ضعف شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 

 1،11 1 1،11 عدم وجود فرهنگ برنامه ریزی در سطوح مختلف  شرکت 1

 1،13 2 1،13 رت و ارزیابی دقیق و به موقع عملکرد واحدها و کارکنانعدم نظا 2

 1،11 1 1،11 عدم یکپارچگی سیستمهای اطالعاتی موجود درون سازمان 8

 1،13 2 1،12 بخشی نگری در سازمان 3

 1،13 2 1،12 فرسودگی تجهیزات و زیرساختها 0

 1،11 1 1،11 فکمبود نرم افزارهای قوی و مناسب برای بخشهای مختل 1

 1،10 1 1،10 ها و تعهدات تاخیر در اجرای به موقع پرژه 7

 1،18 1 1،8 ضعف در تحقیق و توسعه 3

 1،12 2 1،11 وجود شکاف و تکنولوژیک با دنیای پیشرفته 1

 1،12 2 1،11 وجود مشکالت ایمنی و ضایعات 11

 1،11 2 1،18 کاهش انگیزه پرسنل 11

 2،71  1 جمع کل
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 . می باشد که بیانگر این است که سازمان از نظر عوامل درونی دارای قوت می باشد 2،  0ه نهایی بیش از نمر

 { 21،23}. در نتیجه شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان از نظر عوامل داخلی از حد متوسط باالتر است

 (EFE)ماتریس ارزیابی عوامل خارجی 

 ه نهایینمر رتبه ضریب اهمیت عوامل خارجی ردیف

    های شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان فرصت 

 1،02 3 1،18 نیاز روزافزون جامعه به انرژی الکتریکی 1

 1،81 3 1،11 دستیابی آسان به نیروی کار متخصص و تحصیل کرده 2

 1،113 8 1،11 شرایط اقلیمی مناسب در حوزه فعالیت شرکت 8

 1،82 3 1،13 وجود شرکتهای پیمانکاری مناسب 3

 1،23 3 1،17 عدم پراکندگی جغرافیایی برای ارائه خدمات 0

 1،10 8 1،10 افزایش تولید کنندگان داخلی و رقابت مثبت بین آنها 1

 1،11 3 1،13 ها کمک فناوری اطالعات و تکنولوژیهای جدید در جهت کاهش هزینه 7

    تهدیدات شرت توزیع برق شهرستان اصفهان 

 1،13 1 1،13 ر مجاز از برق و سرقت شبکهاستفاده غی 1

 1،11 1 1،11 تجاوز به حریم شبکه 2

 1،11 1 1،11 عدم پرداخت صورتحساب توسط سازمانهای دولتی و نظامی 8

 1،11 2 1،18 عدم تناسب افزایش بودجه با نرخ تورم 3

 1،11 1 1،10 عدم و جود مدیریت طرح جامع شهری 0

 1،11 2 1،18 جذب نیروی انسانی و همچنین تعدیل نیروی انسانی نا کارآمد های قانونی در محدودیت 1

 1،12 2 1،11 فرسودگی زودهنگام شبکه به دلیل نوع خاک 7

 1،18 2 1،110 آسیب دیدن شبکه به علت حفاری سایر شرکتها 3

 1،13 2 1،12 توسعه شهر در ارتفاع 1

 1،110 1 1،110 صحیح برقعدم وجود دانش و آگاهی کافی مردم از مصرف  11

 1،12 2 1،11 عدم خط مشی شفاف در مورد خصوصی سازی شرکت 11

 2،110  1 جمع کل
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می باشد که بیانگر این است که فرصتهای سازمان از تهدیداتش بیشتر بوده و بهره گیری از این فرصت ها می تواند  2، 0نمره نهایی بیش از 

 . وردآینده بهتری را برای شرکت فراهم آ

 {23، 21}. در نتیجه شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان نسبتاً از نظر عوامل خارجی از فرصتهای بیشتری برخوردار است

 مرحله مقایسه 

در این مرحله با استفاده از ماتریس سوات، با مقایسه بین عوامل داخلی و خارجی سازمان، چهار دسته استراتژی را برای سازمان مورد 

 . اسایی می نمائیممطالعه شن

 (SOWT)ماتریس سوات -1

 فرصت ها ، تهدیدها ، نقاط قوت و نقاط ضعف

 

 

IFE 

 

 

 

 

EFE 

 (S: )ها قوت

 انگیزه با و تجربه با متخصص، نیروهای وجود.1

 شرکت در مناسب روحیه وجود و سازمانی وفاق و رقابت.2

 تغییرات و تحوالت پذیرش برای مدیریت عالقه و عزم.3

 سازنده

 شرکت مناسی و باال مالی قدرت.4

 دولتی پشتوانه و حمایت از برخورداری.5

 شرکت مناسب سازمانی ساختار.6

 انفرماتیک جامع طرح از برخورداری.7

 بهداشت و ایمنی کیفیتی، مدیریتی، سیستمهای استقرار.8

 (w: )ها ضعف

  مختلف سطوح در ریزی برنامه فرهنگ وجود عدم.1

 شرکت

 و واحدها عملکرد موقع به و دقیق یابیارز و نظارت عدم.2

 کارکنان

 درون موجود اطالعاتی سیستمهای یکپارچگی عدم.3

 سازمان

 سازمان در نگری بخشی.4

 زیرساختها و تجهیزات فرسودگی.5

 بخشهای برای مناسب و قوی افزارهای نرم کمبود.6

 مختلف

 تعهدات و ها پرژه موقع به اجرای در تاخیر.7

 توسعه و تحقیق در ضعف.8

 پیشرفته دنیای با تکنولوژیک و شکاف وجود.9

 ضایعات و ایمنی مشکالت وجود.11

 پرسنل انگیزه کاهش.11

 (o: )ها فرصت

 الکتریکی انرژی به جامعه روزافزون نیاز.1

 کرده تحصیل و متخصص کار نیروی به آسان دستیابی.2

 شرکت فعالیت حوزه در مناسب اقلیمی شرایط.3

 مناسب پیمانکاری شرکتهای وجود.4

 خدمات ارائه برای جغرافیایی پراکندگی عدم.5

 (تهاجمی) soاستراتژیها 

برداری از  ها ملی بهره بهره جستن از نقاط فرصت

 های محیطی فرصت

 ش و سرمایه گذاری جهت توسعه فناوری تال
 اطالعات در سازمان

  بررسی امکان واگذاری بخشهای مختلف به
 های پیمانکاری مناسب  سازمان به شرکت

  سرمایه گذاری مناسب در طرحهای توسعه
 زیرساختها

 (محافظه کارانه)  woاستراتژیهای 

از فرصتهای محیطی برای کاهش نقاط ضعف بهره جستن 

 داخلی

  استراتژی توسعه ویژه به مدیریت منابع
 انسانی شرکت

  استراتژی رعایت الزامات ایمنی و کنترل
 ضایعات 

  برنامه ریزی در قالب نیروی متخصص در
 بخشهای مورد نیاز شرکت
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 آنها بین مثبت رقابت و داخلی کنندگان تولید افزایش.6

 جهت در جدید تکنولوژیهای و اطالعات فناوری کمک.7

 ها هزینه کاهش

  مدیریت پاسخگویی و و رفتار کیفیت خدمات
 مشتری 

  استرانژی حرکت به سمت یکپارچگی کلیه

 , mis فعالیتها و بکار گیری سیستمهای

erp 

 (T: )تهدیدات

 شبکه سرقت و برق از مجاز غیر استفاده.1

 شبکه حریم به تجاوز.2

 و دولتی سازمانهای توسط صورتحساب پرداخت عدم.3

 نظامی

 تورم نرخ با بودجه افزایش تناسب عدم.4

 شهری جامع طرح مدیریت جود و عدم.5

 همچنین و انسانی نیروی جذب در قانونی های محدودیت.6

 کارآمد نا انسانی نیروی عدیلت

 خاک نوع دلیل به شبکه زودهنگام فرسودگی.7

 شرکتها سایر حفاری علت به شبکه دیدن آسیب.8

 ارتفاع در شهر توسعه.9

 صحیح مصرف از مردم کافی آگاهی و دانش وجود عدم.11

 برق

 شرکت سازی خصوصی مورد در شفاف مشی خط عدم.11

 (رقابتی)  STاستراتژیهای 

جستن از نقاط قوت داخلی برای کاهش و رفع  بهره

 تمهیدات محیطی 

  استراتژی مدیریت شیکه و بهبود عملبات 

  یافتن راه حل مناسب برای دولتی به پرداخت
 حسابها ها و صورت بدهی

  استراتژی بکارگیری تکنولوژی مدیریت
مصرف بهینه سازی مصرف انرژی و اصالح 

 صحیح بار

 یق و توسعهتغییرات اساسی در بخش تحق 

  لزوم پیش بینی روند اقتصادی و لحاظ نمودن
 آن در برنامه بودجه سازمان

 (تدافعی) WTاستراتژی 

 کاهش نقاط ضعف داخلی ازتمهیدات محیطی

 ها و منابع  استراتژی مصرف بهینه از ظرفیت
 موجود

  توجه ویژه به آموزش تقویت منسجم آموزشی
 در جهت توامند سازی پرسنل

 ها جویی و تبدیل هزینه استراتژی صرفه 

 

 (IE)ماتریس داخلی و خارجی -2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97،2=IFE 

97،2=EFE  
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 (IFE)جمع نمره ماتریس ارزیابی عوامل داخلی 

 محافظه کارانه

WO 

 تهاجمی

SO  

 تدافعی

WT 

 رقابتی

ST 

 

 

 :قرار گرفته ایم، استراتژیهای مورد استفاده عبارتند از  SOبا توجه به اینکه در موقعیت 

 ه گذاری جهت توسعه فناوری اطالعات در سازمان تالش و سرمای .1

 (برون سازی ) بررسی امکان واگذاری بخش های مختلف سازمان به شرکت های پیمانکاری مناسب  .2

 سرمایه گذاری مناسب در طرحهای توسعه زیر ساختها  .8

 مدیریت پاسخگویی و ارتقاء کیفیت خدمات به مشتری  .3

 

 

 

 

 

 

1 

2 
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 (SPACE)اقدام استراتژیک  جدول ماتریس ارزیابی موقعيت و

 1 ÷5=5=4،،5                                                                                                         : ميانگين (FS)توان مالی 

های سرمایه  امکان استفاده از منابع مالی قوی جهت اجرای برنامه.1

 گذاری تهاجمی

1÷ 

 ÷3 های ثابت، اعم از تجهیزات و ساختمانها اییوجود دار.2

 ÷0 های مالیدولت برخورداری از حمایت8

 ÷3 افزایش فروش3

   -8÷3=-،،2                                                                                           :                   ماینگين (FS)توان مالی 

های سرمایه  فاده از منابع مالی قوی جهت اجرای برنامهامکان است.1

 گذاری تهاجمب 

1+ 

 +3 های ثابت، اعم از تجهیزات و ساختمانها وجود دارایی.2

 +0 برخورداری از حمایتهای مالیدولت.8

 +3 افزایش فروش.3

 -8÷3=-2،،                                                                     :                                         ميانگين مزیت رقابتی

 -8 ها و فعالتهای شرکت نیرو در مورد برنامه  برخورداری از وزارت.1

 -8 برخورداری از دانش فنی مورد نیاز .2

اعمال کنترل بر عرضه کنندگان مواد اولیه و نیز اجرای پروژهای در .8

 دست پیمانکاران

2- 

 -  ÷3=-3،،                                                                                                            : ميانگين (ES)محيط ثبات 

 -8 سرعت تغییرات فناوری.1

 -0 های تولید تغییرات نرخ تورم و هزینه.2

 -8 تغییرات در الگوی تقاضا و مصرف برق در جامعه.8

 ، ÷5=-24،5                                                                                       :                      ميانگين (IS)وان صنعت ت

 +0 وجود نیروهای متخصص و با تجربه به تعداد مناسب و کافی .1

 +3 وری در زمینه استفاده بهینه از منابع و ظرفیتها بهره.2
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 +0 توانایی باقوه رشد و سودآروی.8

 +8 مهارت الزم در زمینه کاربردتگنولوژیهای جدید.3

 

 میانگین : ها Xنقطه روی محور 

 میانگین : ها  Yنقطه روی محور 

 (SPACE)ماتریس ارزیابی موقعيت و اقدام استراتژیک 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        1           2           3         4         5          6 

 
6 
 
 
5 
 
 
4 
 
 
3 
 
 
2 
 
 
1 

       6         5         4        3          2         1  

  
 
1 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
5 
 
 
6 
 

 

(FS+ES=)10،1 

(CA+IS = )1011 

 (FS) توان مالی 

توان 

صنعت 

(IS) 

مزیت 

 رقابتی

(CA) 

 (ES) ثبات محيط 
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همانطور که از نمودار نیز استنباط می شود، در موقعیت و شرایط کنونی استفاده از استراتژی های تهاجمی می تواند مفید تر از بکارگیری 

از سوی دیگر هنگامی که یک بردار در خانه تهاجمی از ماتریس قرار دارد، سازمان در بهترین وضع ممکن است و . سایر استراتژی ها باشد

برطرف کردن ( 2بهره برداری از فرصت های خارجی ( 1: با استفاده از توانایی ها یا نقاط قوت داخلی اقدامات زیر را به عمل آوردمی تواند 

رسوخدر بازار، توسعه بازار، توسعه : بنابراین، می توان اقدامات زیر را به عمل آورد. پرهیز از تهدیدات خارجی ( 8نقاط ضعف داخلی و 

ی عمودی به پایین، یکپارچگی عمودی به پایین، یکپارچگی عمودی به باال ، یکپارچگی افقی ، تنوع همگون، تنوع محصول، یکپارجگ

 . ناهمگون ، تنوع افقی یا استراژی ترکیبی که بستگی به شرایط خاصی دارد که سازمان با آن روبرو می شود

نوع استراتژی تهاجمی پیشنهاد شده که از دسته اقدامات رسوخ در بازار، توسعه بازار و یکپارچگی  3در نتیجه با توجه به شرایط موجود 

 . می توانند مفید و مناسب واقع شوند عمودی به باال می باشند،

 مرحله تصميم گيری

در این مرحله با استفاده از تجزیه و تحلیل علمی و با استفاده از قضاوت شهودی، ضمن تعیین جذابیت نسبی استراتژی های تعیین شده، 

 . استراتژیهای برتر را شناسایی نموده و آنها را اولویت بندی می نمائیم

 5استراتژی  3استراتژی  2استراتژی  استراتژی   (QSPM)استراتژیک کمی ماتریس برنامه 

 نمره رتبه نمره رتبه نمره رتبه نمره رتبه ضریب عوامل خارجی

 فرصتها

 1،02 3 1،81 8 1،81 8 1،02 3 1،18 نیاز روز افزون جامعه به انرژی الکتریکی

 1،27 8 1،27 8 1،27 8 1،27 8 1،11 دستیابی آسان به نیروی کار متخصص وتحصیل کرده

 1،23 3 1،11 3 1،11 1 1،11 1 1،11 شرایط اقلیمی مناسب در خوزه فعالیت شرکت

 1،82 3 1،82 3 1،82 3 1،23 8 1،13 وجود شرکتهای پیمانکار مناسب

 1،23 3 1،23 3 1،23 3 1،13 2 1،17 عدم پراکندگی جغرافیایی برای ارئه خدمات

 1،10 8 1،10 8 1،10 8 1،11 2 1،10 اخلی و رقابت مثبت بین آنهاافزایش تولیدکنندگان د

کمک فناوری اطالعات و تکنولوژیهای جدید در جهت کاهش 

 ها هزینه
1،3 3 1،11 2 1،13 2 1،13 8 1،12 

 تهدیدها

 1،82 3 1،23 8 1،23 8 1،23 8 1،13 استفاده غیر مجاز از برق و سرقت شبکه

 1،13 8 1،13 8 1،12 2 1،13 8 1،11 تجاوز به حریم شبکه

 1،12 2 1،11 1 1،12 2 1،12 2 1،11 عدم پرداخت صورتحساب توسط سازمانهای دولتی و نظامی

 1،18 1 1،18 1 1،11 2 1،11 8 1،18 عدم تناسب افزایش بودجه با نرخ تورم
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 1،10 1 1،10 1 1،10 1 1،11 2 1،10 عدم وجود مدیریت طرح جامعه شهری

قانونی در جذب نیروی انسانی و همچنین  محدودیتهای

 تعدیل نیروی انسانی ناکارآمد

1،11 1 1،18 8 1،11 1 1،18 1 1،18 

 1،11 1 1،18 8 1،11 1 1،11 1 1،11 فرسودگی زود هنگام شبکه به دلیل نوع خاک

 1،18 2 1،130 8 1،18 2 1،18 2 1،110 آسیب دیدن شبکه به علت حفاری سایر شرکتها

 1،13 2 1،11 8 1،12 1 1،12 1 1،12 ر در ارتفاعتوسعه شه

 1،21 3 1،18 2 1،12 2 1،110 8 1،110 عدم وجود دانش و آگاهی کافی مردم از مصرف صحیح

 1،12 2 1،12 2 1،11 1 1،12 2 1،11 عدم خط مشی شفاف در مورد خصوصی سازی شرکت

 

 

 3استراتژی  8استراتژی  2استراتژی 1استراتژی   

 نمره رتبه نمره رتبه نمره رتبه نمره رتبه ضریب عوامل خارجی

 نقات قوت

 1،81 3 1،81 3 1،27 8 1،81 3 1،11 انگیزه با و تجربه با متخصص، نیروهای وجود

 1،21 3 1،11 2 1،11 2 1،10 8 1،10 شرکت در مناسب روحیه وجود و سازمانی وفاق و رقابت

 1،82 3 1،82 3 1،82 3 1،82 3 1،13 سازنده تغییرات و حوالتت پذیرش برای مدیریت عالقه و عزم

 1،33 3 1،33 3 1،33 3 1،33 3 1،12 شرکت مناسی و باال مالی قدرت

 1،2 2 1،3 3 1،8 8 1،8 8 1،1 دولتی پشتوانه و حمایت از برخورداری

 1،23 3 1،13 8 1،23 3 1،13 8 1،11 شرکت مناسب سازمانی ساختار

 1،12 3 1،11 2 1،12 3 1،11 8 118 انفرماتیک جامع طرح از برخورداری

 1،10 8 1،11 2 1،11 2 1،11 2 1،10 بهداشت و ایمنی کیفیتی، مدیریتی، سیستمهای استقرار

 نقاط ضعف

 1،27 8 1،11 1 1،13 2 1،13 2 1،11 شرکت  مختلف سطوح در ریزی برنامه فرهنگ وجود عدم

 و واحدها عملکرد موقع به و دقیق ارزیابی و نظارت عدم

 کارکنان

1،13 8 1،12 2 1،13 2 1،13 2 1،13 
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 1،23 3 1،12 2 1،12 2 1،23 3 1،11 سازمان درون موجود اطالعاتی سیستمهای یکپارچگی عدم

 1،13 2 1،13 2 1،13 2 1،12 2 1،12 سازمان در نگری بخشی

 1،12 1 1،13 3 1،13 2 1،13 2 1،12 زیرساختها و تجهیزات فرسودگی

 1،12 2 1،12 2 1،12 2 1،23 3 1،11 مختلف بخشهای برای مناسب و قوی افزارهای نرم کمبود

 1،10 8 1،10 8 1،21 3 1،21 3 1،10 تعهدات و ها پرژه موقع به اجرای در تاخیر

 1،11 2 1،11 2 1،11 2 1،12 3 118 توسعه و تحقیق در ضعف

 1،2 2 1،13 3 1،12 2 1،13 3 1،11 پیشرفته دنیای با تکنولوژیک و شکاف وجود

 1،1 1 1،18 8 1،12 2 1،18 8 1،11 ضایعات و ایمنی مشکالت وجود

 1،11 2 1،11 2 1،18 1 1،11 2 1،18 پرسنل انگیزه کاهش

   0،110  0،82  0،070  1،28 

 

 نتيجه گيری

را می پیماید ضمن دارا بودن توان مالی باال بایستی  در صنعتی با ثبات مانند شرکت توزیع نیروی برق شهرستان اصفهان که مسیر رشد      

از طرف دیگر با توجه به موقعیت شرکت . روش مشخص و استراتژی مناسبی اتخاذ نمود تا موقعیت و اعتبار خود را در بازار حفظ نماید

با استفاده از فرصت ها و نقاط قوتی  توزیع نیروی برق اصفهان به عنوان یک موسسه برخوردار از حمایتهای دولتی در حال حاضر می توان

از سوی دیگر مشکالتی وجود دارد که از حیطه اختیارات . که داراست ضمن تثبیت موقعیت و کسب اعتماد به بازار های بیشتری رسوخ نمود

خلی و رفع نقاط ضعف لذا بایستی با تکیه بر فرصت های دا.. شرکت خارج است از قبیل مشکالت ناشی از قوانین دست و پاگیر دولتی و 

 . بایستی سعی در پوشاندن تهدید ها و استفاده از فرصت های خارجی داشته باشد

، شانزده گزینه در استراتژی های شرکت توزیع برق پیش بینی شده اند و همچنین بنا به نتایج SWOTبا توجه به این که در ماتریس 

را تهاجمی توصیف می کند، پس از تطبیق نتایج این ماتریس ها با ماتریس  که موقعیت سازمان SPACEو ماتریس IEحاصل از ماتریس 

SWOTدر ادامه تحقیق جهت عینیت بخشیدن به قضاوت های شهودی . ، مشخص شد که بایستی استراتژی های تهاجمی را برگزیده شود

این ماتریس حاصل شد، استراتژیهای زیر به ترتیب از ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی استفاده و با توجه به نمرات و نتایجی که از 

 :اولویت پیشنهاد می شوند

 مدیریت پاسخگویی و ارتقاء کیفیت خدمات به مشتری  (1

 تالش و سرمایه گذاری جهت توسعه فناوری اطالعات در سازمان  (2

 سرمایه گذاری مناسب در طرحهای توسعه زیر ساختها  (8

 (برون سپاری ) ان به شرکت های پیمانکاری مناسب بررسی امکان واگذاری بخشهای مختلف سازم (3
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