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رو برای کمک به توسعه  پیش های چالش و ها فرصت ملی؛ توسعه صندوق

 پایدار کشور

 ( QSPMو  SWOT های )تحلیل به وسیله ماتریس

 1سجاد ولدی

 چكيده: 

مقیا  معمی     رهنمودهیای  اسیا   بیر  ملی   توسعه صندوق کار به آغاز تأسيس و از زیادی زمان مدتهر چند 

برای  مهم  های فعاليت کوتاه مدت همين در اما گذرد، نم  توسعه ج پن برنامهرهبری و همت دولت و مجلس 

 .است گرفته صورت صندوق این دررشد و توسعه و شكوفای  اقتصاد مل  

 های فرآورده و گازی ميعانات و گاز و نفت فروش از ناش  عواید از بخش  تبدیل هدف با مل  توسعه صندوق

 گاز و نفت منابع از آینده نسلهای سه  حفظ نيز و اقتصادی زاینده های هسرمای و مولد ماندگار، ثروتهای به نفت 

 نامیه و ارکیان مشخصی      ، هيأت عامل، اساسنامه، نما امنا هيئت دارای و است شده تشكيل نفت  های فرآورده و

  .یابد م  تخصيص غيردولت  عموم  و خصوص  بخش برای حمایت از آن منابع و بوده

 ایین  فعاليیت  روی پیيش  هیای  چیالش  و هیا  فرصت مهمترین از برخ  بررس  به خالصه رطو به مقاله این در

،  ات  آن برای ارتقای منافع ملی  و تببيیت اقتصیادی   عملي های برنامه Cost Benefit گرفتن نمر در با صندوق

  .پردازی مي SWOTهمچنين استفاده از ماتریس 

 

 لش و فرصت صندوق توسعه ملی ، توسعه پایدار، چا: کلید واژه
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 :مقدمه

 و گيری تصمي  هرگونه جهت است الز  رو این از هستند ریزی برنامه و گيری تصمي  حال در پيوسته سازمانها

 بيرون  و درون  محيط عوامل بررس  طریق از موجود وضع شناخت به نسبت سازمان در راهبردی ریزی برنامه

 اثر بدقت تهدیدات و فرصتها شناسای  جهت که است محيط  تحليلگران عهدۀ بر وظيفه این. شود اقدا 

 از دیگر عبارت کنندبه بررس  را ها ستاده و ها نهاده از اع  سازمان ارکان و بخشها برتما  محيط  متغيرهای

 شناسای  به توجه با و اسا  آن بر و شده مشخص محيط تهدیدات و فرصتهاد که است محيط  تحليل طریق

 و ها رویه و کرده تعيين را هدفها باشد آمده بدست باید سازمان درون  ضعف و قوت قاطن از آن از قبل که ای

 تهدیدات و فرصتها با مقابله در رساند م  یاری مدیریت به امر این. کند م  مشخص را سازمان  سياستهای

 امر این. یابد دست ای شایسته نحو به خود اهداف به و کند اتخاذ یكپارچه و هماهنگ ای رویه بيرون  محيط

 تداو  و بقا برای که گردید محرز بيشترسازمانها برای رقابت  فشارهای دنبال به و 08 دهۀ اوایل از بخصوص

 مفاهي  رو این از. بنماید خود تجاری محيط شناخت صرف را خود انرژی و توان از بخش  بایست م  حياتشان

 رو پيش بحرانهای با مقابله جهت موجود وضع اختشن عنصر و گرفته شكل استراتژیک مدیریت های تئوری و

  .گردید مطرح تهدیدات و فرصتها از آگاه  قالب در حرکت مسير کردن فرموله همچنين و

صندوق توسعه مل  نيز که مولود برنامه پنج  توسعه کشور م  باشد، از این امر مستبن  نبوده و برای تعيين 

شناخت دقيق فرصت ها و تهدیدهای پيش رو م  باشد، تا با تحليل راهبرد و استراتژی حرکت خود، نيازمند 

 دقيق آنها، استراتژی کوتاه و بلند مدت مناسب خود را انتخاب نماید.

پيش روی صندوق  مه  تما  فاکتورهای QSPMو ماتریس  SWOTبه همين دليل، با بهره گيری از تحليل 

 نهادات  در این زمينه ارائه شده است.توسعه مل  مورد بررس  قرار گرفته و در نهایت پيش

 مرور ادبیات پیشین:
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توسط دو فارغ التحصيل مدرسه بازرگان  هاروارد به نامهای  0598برای اولين بار در سال  SWOTتحليل 

ن کسب در آن زمان این تحليل ضم (Chang 2005) .جورج آلبرت اسميت و رولند کریستنسن مطرح شد 

موفقيتهای روز افزون به عنوان کسب ابزار مفيد مدیریت  شناخته شد. اما شاید بيشترین موفقيت مشهود این 

از آن برای بررس  استراتژیهای  0508از جنرال الكتریک در سال  Jack Welchتحليل زمان  بدست آمد که 

GE وری سازمان خود استفاده کرد.  و افزایش بهره(Koo 2008) 

 (Opportunities)، فرصتها  (Weaknesses)، ضعفها (Strenghths) سرواژۀ عبارات قوتها SWOTکلمه

گا  اول در مراحل برنامه ریزی استراتژیک تعيين رسالت، اهداف و ماموریتهای .است  (Threats)و تهدیدات 

 که یك  از ابزارهای تدوین استراتژی است، SWOTتوان از طریق تحليل  سازمان است و پس از آن م 

برای سازمان استراتژی طراح  کرد که متناسب با محيط آن باشد. با استفاده از این تحليل این  (0805)رابينسون 

يمات های داخل  و خارج  پرداخته و ثانياً تصم شود که اوالً به تجزیه تحليل محيط امكان حاصل م 

 استراتژیك  اتخاذ نمود که قوتهای سازمان را با فرصتهای محيط  متوازن سازد. 

 :کشورها  سطح  در  SWOTتحلیل برد کار

 تواند م  مناسب مسيرهای توسعه و محيط  موجود روابط تشخيص و شناسای  در SWOT تحليل حقيقت در

 را تهدیدات  و فرصتها ضعفها، قوتها، توان م  تحليل نای از استفاده با. کند کمک سازمانها مانند نيز کشورها به

 آگاه  کشورها سایر به نسبت کشور یک رقابت  مزایای از و کرد شناسای  است مواجه آنها با کشور یک که

 این در شد آشكار روشن  به شد انجا  ونزوئال کشور در SWOT تحليل روش از استفاده با که تحليل در. یافت

 دولت  شدید کنترل و کارآفرین  عد  و اند داده قرار الشعاع تحت را فرصتها و قوتها تهدید و ضعف نقاط کشور

 .است آورده عمل به جلوگيری درون  قوتهای همچنين و فرصتها بروز از بازرگان  بر

 مانند مواردی در توسعه حال در و یافته توسعه اقتصادهای از تعدادی در ای گسترده صورت به SWOT از

 ساخت مكان تعيين به کمک بازرگان ، و تجارت حوزۀ تصميمات اتخاذ  به کمک است شده استفاده زیر ردموا

 توسعۀ بریتانيا، و چين در صادرات تشویق و ترغيب و نفوذ های استراتژی بررس  چين، در توليدی شرکتهای

 از کشورها سطح در همچنين. نداسكاتل در کوچک شرکتهای عملكرد شيوۀ انتخاب استراليا، در ای منطقه اقتصاد
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 تحليل و هند در ترابری و نقل و حمل های سيست  مانند ای منطقه وسيع های پروژه تحليل جهت تحليل این

 (0800)احمدی  است. شده استفاده ژاپن در کارآفرین مناسب های پروژه

 فعاليتهای اقتصادی ریسک کشور، رقابت  سطح ارزیاب  برای توان م  تحليل روش این از خالصه طور به

 .کرد استفاده کشور یک رقابت  مزایای و فرصتها شناسای  و مختلف

 خطوط عمي  شرکت در آن از استفاده به توان م  کالن سطح در SWOT کاربرد از دیگر مبال  عنوان به

 نيز کيفيت زمينه در و است نقل و حمل ان جه خطوط بزرگترین دارای شرکت این . کرد اشاره چين هواپيمای 

 سطح مدیریت و ضعيف عملكرد از ناش  های آشفتگ  با رو این از است برخوردار باالی  جهان  شهرت از

 عملكرد سطح بهترین تعيين جهت سازمان این .کرد برخورد توان م  سازمان این در ناچيز بسيار سطح در پایين

 و. برد استفاده SWOT تحليل از ممكن محيط  بحران  شرایط شناسای  و تموفقي متناسب عوامل شناسای  و

 ها نوآوری اعمال سوی به و کرده شناسای  را مشتریان رضایت تامين کليدی محرکهای شده موفق راستا این در

 اسرویسه توسعۀ مسافران، جابجای  فرآیند راستای در کليدی بازرگان  -تجاری محيط با متناسب ابتكارات و

 به وسيله این به توانست و پرداخت تجاری برجسته و خاص اهداف به خود منابع تخصيص و جدید خدمات

 .بيافزاید فرد موفقيت

 رهنمودهای اسا  بر مل  توسعه صندوق کار به آغاز و تأسيس از زیادی زمان مدتدر این بين با وجود آنكه 

 های فعاليت کوتاه مدت همين در اما گذرد، نم  سعهتو پنج  برنامه مجلس و دولت همت و رهبری معم  مقا 

 .است گرفته صورت صندوق این در مل  اقتصاد شكوفای  و توسعه و رشد برای مهم 

 های فرآورده و گازی ميعانات و گاز و نفت فروش از ناش  عواید از بخش  تبدیل هدف با مل  توسعه صندوق

 گاز و نفت منابع از آینده نسلهای سه  حفظ نيز و اقتصادی زاینده های سرمایه و مولد ماندگار، ثروتهای به نفت 

  مشخصی   ارکیان  و نامیه  نما  اساسنامه، عامل، هيأت امنا، هيئت دارای و است شده تشكيل نفت  های فرآورده و

  .یابد م  تخصيص غيردولت  عموم  و خصوص  بخش از حمایت خدمت در آن منابع و بوده

 ایین  فعاليیت  روی پیيش  هیای  چالش و ها فرصت مهمترین از برخ  بررس  به خالصه طور به نوشتار این در

  .بپردازی  صندوق
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 بیه  بایید  گیازی  ميعانیات  و گیاز  و نفیت  از ناش  صادرات  درآمدهای کل از درصد 08 ساالنه قانون، اسا  بر

 صیندوق  بیه  ماهیه  8 ایه بازه در نيز مبالغ این سود و شده واریز مرکزی بانک نزد مل  توسعه صندوق حساب

 .شود م  افزوده رق  این بر درصد 8 نيز سال هر دیگر سوی از. گردد پرداخت

 0850 سیال  پاییان  تیا  را صیندوق  ایین  در منیابع  دالر ميليارد 88 تا 09 حدود رسوب انتمار باید اوصاف این با

 .است دولت  بخش کنترل از خارج کشور ارزی منابع بزرگترین باشي ، نكرده اغراق اگر که منابع . داشت

 کیه  دنيیا  حاضیر  حیال  شیرایط  در. اسیت  ملی   توسیعه  صندوق روی پيش فرصت بزرگترین خود موضوع این

 داشیتن  اند، شده مواجه شدید های بودجه کسری و مال  منابع بحران با آمریكا و اروپا چون بزرگ  اقتصادهای

 .آید م  حساب به اقتصاد یک برای قوت نقاط و امتيازات بزرگترین از بزرگ  و مطمئن منابع چنين

 که عامل هيات اعضای که معنا بدین. است آن دولت  غير مدیریت صندوق، این قوت نقاط و ها فرصت دیگر از

 عامل هيات خصوص  بخش اعضای نمر قوانين، تصویب بار هر در باید هستند حقوق  شخصيت دارای همگ 

 .شوند نم  هزینه خصوص  بخش نمر بدون صندوق، ارزی منابع یگرد ترتيب، این به. بياورند دست به نيز را

 بخش به تخصيص قابليت تنها منابع، صندوق، اساسنامه اسا  بر و گردد نم  خت  جا همين به موضوع این اما

 مشیارکت  سیه   کیه  های  پروژه تنها آمده نيز خصوص  بخش تعریف در. دارند دولت  غير عموم  و خصوص 

 کیه  بیود  مطمیئن  توان م  ترتيب این به. شوند م  محسوب خصوص  نباشد، درصد 08 از يشب آنها در دولت

 قیرار  اسیتفاده  میورد  کشیور  جیاری  هیای  هزینیه  برای دولت، خرج کمک عنوان به گاه هيچ صندوق این منابع

 .گيرد نم 

 بیه   خیارج  بازارهیای  در گیذاری  سیرمایه  و مشیارکت  امكیان  ، مل  توسعه صندوق روی پيش دیگر فرصت

 نيز مل  توسعه صندوق عامل هيات ریاست اخير های مصاحبه در موضوع این. است منطقه کشورهای خصوص

 گیردد  منطقه اجتماع  توسعه موجب و باشند سودمند که های  طرح از صندوق که گرفته قرار تاکيد مورد بارها

 نمير مال ، و پول  بازارهای در ریگذا سرمایه شده، بيان های اولویت اسا  بر دیگر سوی از. کند م  حمایت

 از خیارج  بیه  خیود  نگاه در مل  توسعه صندوق که است مسائل  از سها  پرتفوی خرید و قرضه اوراق بور ،

 .دارد تاکيد آنها روی بر کشور مرزهای
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 ،شیک  بی   که اند داده مل  توسعه صندوق به ای بالقوه پتانسيل  همگ  باال در شده ذکر قوت نقاط و ها فرصت

 .اند داده ارتقاء مل  اقتصاد اصل  ارکان از یك  تا را آن جایگاه

 هیا  تحیری   تهدید تبدیل با خالقانه و ابتكاری های ایده ارائه با مل  توسعه صندوق عامل هيأت اعضای و رئيس

 الشتی  اقتصیادی  تببيت و مل  منافع ارتقای برای عمليات  برنامه Cost Benefit گرفتن نمر در با و فرصت به

 .کنند م 

 های بانک با متعدد کارشناس  جلسات برگزاری با ویژه ای کميته تشكيل و کارشناس  کار با مل  توسعه صندوق

 سیازد  م  فراه  را (SME) متوسط و کوچک صنایع در زودبازده های طرح به ه  تسهيالت اعطای زمينه عامل،

 بدیه . شوند مند بهره مل  توسعه صندوق منابع از دتوانن م  نيز مدت بلند های  طرح و بزرگ های شرکت ه  و

 صینایع،  وزارت نميیر  کشیور  اقتصیادی  هیای  وزارتخانه و مل  توسعه صندوق بين باید ای ویژه هماهنگ  است

 یكبیار،  وقیت  چنید  هر تا پذیرد صورت...  و عامل های بانک با نفت نيرو، شهرسازی، و راه بازرگان ، و معادن

 افزایش ها اولویت آن از را خود حمایت مل  توسعه صندوق و شده معين گذاری سرمایه یبرا مل  های اولویت

 کشیور  توسیعه  محور عنوان به گاز و نفت صنعت برای مل  توسعه صندوق که ای ویژه تاکيد همانند دقيقاً. دهد

 و روشین  پيیا   ییک  حیاوی  ، ملی   توسیعه  صیندوق  اخير های نامه تفاه  و عامليت قراردادهای انعقاد و داشته

 .بود کشور اقتصاد شكوفای  برای بخش ایده

 

 

 : SWOTدر صندوق توسعه ملی به روش  نقاط قوت و ضعف و فرصتها و تهدیداتتحلیل 

 قوت:  نقاط

های  مانند نوع منابع مال ، تصویر  تواند در زمينه عبارت است از شایستگ  ممتازی که بوسيله آن سازمان م 

از کنندگان و مواردی از این دست نسبت به رقبا برتر باشد.  ران، روابط مببت با تأمينمببت ذهن  ميان خریدا

 جمله نقاط قوت صندوق توسعه مل  م  توان به موارد زیر اشاره نمود :
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 ارتباط مستقي  با بانک مرکزی جهت دریافت سه  فروش نفت ، گاز و فرآورده های نفت  از صادرات -0

 دریافت اصل و سود منابع با ارزهای خارج  شامل دالر، یورو و ... -0

 تخصص و مهارت کارکنان  -8

 سيست  مدیریت  ادهوکراس  و تصمي  سازی مشورت  -4

 استفاده از فناوری های اطالعات و ارتباطات در بين کارکنان و با سایر سازمان های مرتبط -9

 ضعف:  نقاط

های  است که بطور محسو  مانع عملكرد اثر  منابع، مهارتها و امكانات و توانای نوع محددیت یا کمبود در 

 بخش سازمان بشود. عملكرد مدیریت نيز در تشدید نقاط ضعف موثر است. 

 از جمله نقاط ضعف صندوق توسعه مل  م  توان به موارد زیر اشاره نمود :

  نداشتن برند معتبر به دليل نو بودن صندوق توسعه مل -0

 تجربه پایين سازمان در خصوص استفاده از منابع ارزی  -0

 عد  ثبات و پایداری درآمدها به دليل تغيير در درآمدهای ناش  از صادرات فراورده های نفت  کشور -8

 عد  وجود سيست  ها و قوانين مناسب و راهكارهای از پيش آزموده برای انجا  فعاليت ها -4

 صرف کنندگان نهای  منابع صندوق توسعه مل عد  ارتباط مستقي  با م -9

 : ها فرصت

که  محيط کارعبارت است از یک موفقيت مطلوب عمده در محيط خارج  سازمان مانند شناخت بخش  از 

شرکت ها و سازمان های پيش از این فراموش شده بود. تغيير در وضعيت رقابت یا قوانين و بهبود در روابط با 

 ای پيش روی صندوق توسعه مل  م  توان به موارد زیر اشاره نمود :. از جمله فرصت هدیگر
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 دسترس  به منابع مطمئن ارزی  -0

 حمایت دولت و مجلس از برنامه ها و اهداف صندوق توسعه مل  -0

 بحران های مال  بين الملل  و نياز به منابع مال  در سطح دنيا -8

 رج از کشورامكان سرمایه گذاری در پروژه های سودآور خا -4

 امكان استفاده از ظرفيت های بانک های عامل جهت ارتباط با سرمایه گذاران -9

 : ها تهدید

کنندگان  یا تامين شرکایک تهدید موفقيت نامطلوب  در محيط خارج  سازمان است مانند قدرت چانه زن  

ای در راه موفقيت  د تهدید عمدهتوانن کليدی، تغييرات عمده و ناگهان  تكنولوژی و مواردی از این است که م 

 از جمله تهدید های پيش روی صندوق توسعه مل  م  توان به موارد زیر اشاره نمود :سازمان باشند. 

 امكان کاهش درآمدهای صادرات نفت و گاز کشور به دليل تغيير قيمت در بازار -0

 تحری  های بين الملل  عليه جمهوری اسالم  ایران -0

 جامع آموزش  و انتقال تجربياتنبود سيست   -8

 نوسان نرخ ارز  -4

 کمبود قوانين و مقررات راهگشار مرتبط با صندوق توسعه مل   -9

 : SWOT قواعد حاکم بر ماتریس تحلیلی

 حال برای تعيين استراتژی صندوق توسعه مل  باید به موارد زیر توجه نمود :

  (SO)برداری را از فرصتها انجا  داد  بر بهرهگيری از نقاط قوت حداک توان با بهره چگونه م  -

  (ST)توان اثر تهدیدات را حذف کرد یا کاهش داد  چگونه با استفاده از نقاط قوت م  -
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گيری از فرصتها نقاط ضعف را تبدیل به نقطه قوت کرد یا از شدت نقاط ضعف کاست  چگونه باید با بهره -

(WO)  

  (WT)عف تاثير تهدیدات را کاهش داد یا تاثيرشان را حذف نمود. چگونه باید با کاهش دادن نقاط ض -

ها و تهدیدات محيط خارج  ارزیاب  این مسئله  توان گفت هدف از تحليل و بررس  فرصت به طور خالصه م 

تواند فرصتها را به دست آورد و از تهدیدات اجتناب کند. بویژه زمان  که با یک محيط  م  سازماناست که یک 

 ج  غير قابل کنترل در زمان کنون  روبرو استخار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قوتهای ما کدامند؟

 تحقيق و توسعه کارآمد -

 قوتهای مال  -

 فيت باالی محصوالتکي -

 نيروی انسان  ماهر -

 ضعفهای ما کدامند؟

 روابط ضعيف صنعت  -

 مشكالت متوال  مدیریت  -

به  ده اعتبار ضعيف در مورد خدمت -

 مشتریان

 محیط داخلی

 فرصتهای محيط 

 رقبای ضعيف -

به وجود آمدن بازارهای جدید برا ی  -

 محصوالت

 کاهش تور  -

 تهدیدات محيط 

 انين دولت  در حال افزایش قو -

 کمبود نيروی کار ماهر در محيط -

 های رو به رشد تامين مواد اوليههزینه -

 خارجی محیط
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 :  SWOTمرتبط با  تولیدی ماتریس های

 ماتریس اولویت بندی عوامل داخلی

 اثر بر عملكرد یا قابيلت رقابت  شرکت  

 ميزان اهميت

 ک  متوسط زیاد 

 اولویت متوسط اولویت باال اولویت باال زیاد 

 اولویت پایين ولویت متوسطا اولویت باال متوسط

 اولویت پایين اولویت پایين اولویت متوسط ک 

 

 

 
 نمره رتبه ضریب اهمیت ) وزن( عنوان

 فرصت ها

 0.13 1 0.13 دسترسی به منابع مطمئن ارزی 

حمایت دولت و مجلس از برنامه ها و اهداف صندوق 

 توسعه ملی
0.03 4 0.12 

یاز به منابع مالی در بحران های مالی بین المللی و ن

 سطح دنیا
0.05 2 0.1 

امکان سرمایه گذاری در پروژه های سودآور خارج از 

 کشور
0.11 4 0.44 

امکان استفاده از ظرفیت های بانک های عامل جهت 

 ارتباط با سرمایه گذاران
0.18 5 0.9 



 

11 
 

 تهدیدها

امکان کاهش درآمدهای صادرات نفت و گاز کشور به 

 مت در بازاردلیل تغییر قی
0.16 1 0.16 

 0.18 3 0.06 تحریم های بین المللی علیه جمهوری اسالمی ایران

 0.2 4 0.05 نبود سیستم جامع آموزشی و انتقال تجربیات

 0.32 2 0.16 نوسان نرخ ارز 

کمبود قوانین و مقررات راهگشار مرتبط با صندوق 

 توسعه ملی 
0.07 5 0.35 

 1.8   1.00   مجموع

 

 ماتریس اولویت بندی عوامل خارجی

 احتمال وقوع

 اثر احتمال  بر شرکت 

 ک  متوسط زیاد 

 اولویت متوسط اولویت باال اولویت باال زیاد 

 اولویت پایين اولویت متوسط اولویت باال متوسط

 اولویت پایين اولویت پایين اولویت متوسط ک 

 

 
 نمره رتبه ضریب اهمیت ) وزن( عنوان

 قوت ها

ارتباط مستقیم با بانک مرکزی جهت دریافت سهم 

 فروش نفت ، گاز و فرآورده های نفتی از صادرات
0.10 4 0.4 

دریافت اصل و سود منابع با ارزهای خارجی شامل دالر، 

 یورو و ...
0.04 3 0.12 

 0.48 4 0.12 تخصص و مهارت کارکنان 

 0.48 4 0.12 شورتیسیستم مدیریتی ادهوکراسی و تصمیم سازی م
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استفاده از فناوری های اطالعات و ارتباطات در بین  

 کارکنان و با سایر سازمان های مرتبط
0.10 3 0.3 

 ضعف ها

 0.1 1 0.10 نداشتن برند معتبر به دلیل نو بودن صندوق توسعه ملی

 0.08 2 0.04 تجربه پایین سازمان در خصوص استفاده از منابع ارزی 

ات و پایداری درآمدها به دلیل تغییر در عدم ثب

 درآمدهای ناشی از صادرات فراورده های نفتی کشور
0.22 2 0.44 

عدم وجود سیستم ها و قوانین مناسب و راهکارهای از 

 پیش آزموده برای انجام فعالیت ها
0.05 1 0.05 

عدم ارتباط مستقیم با مصرف کنندگان نهایی منابع 

 صندوق توسعه ملی
0.11 2 0.22 

 2.95   1.00   مجموع

 

 

 

 

 

 

 SWOTماتریس 

SWOT  نقاط قوتS  نقاط ضعيفW 

 فهرست نقاط قوت فهرست نقاط قوت

 WOهای  استراتژی SOاستراتژیهای  Oفرصتها
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 با فرصتها نقاط ضعف را از بين ببرید با نقاط قوت از فرصتها استفاده کنيد فهرست فرصتها

 WTهای  استراتژی STاستراتژی  Tتهدیدات 

فهرست 

 تهدیدات

برای احتراز از تهدیدات از قوتها استفاده 

 کنيد.

نقاط ضعف را کاهش دهيد و از تهدیدات 

 بپرهيزید.

 

 : صندوق توسعه ملی خارجی –ماتریس داخلی 

برای تعيين دسته استراتژی رقابت  شرکت، نمره های نهای  عوامل داخل  و خارج  را در ماتریس زیر 

 ردآوری کرده ای  :گ

 

 

 

 

 

 

 

حال این استراتژی ها را بر  بهره گيری کني . استراتژی تدافعیبه این ترتيب باید برای صندوق توسعه مل  از 

 بيان م  کني  : QSPMاسا  ماتریس 

 

 استراتژی سوم استراتژی دوم استراتژی اول ضریب مقایسه

 

محافظه کارانه                 تهاجمی             

 

 

رقابتی          تدافعی         

 1 

2 

3 

4 

2 3 4 

امتیاز عوامل 

 خارجی 

 امتیاز عوامل داخلی 

1.8

6 

2.95 



 

14 
 

 محیط سازمان

نمره 

 جذابیت

جمع 

مره ن

 جذابیت

نمره 

 جذابیت

جمع 

نمره 

 جذابیت

نمره 

 جذابیت

جمع 

نمره 

 جذابیت

  
       

  

فرصت 

 ها

 16 1 16 1 64 4 16 دسترسی به منابع مطمئن ارزی 

حمایت دولت و مجلس از برنامه ها و اهداف 

 صندوق توسعه ملی
10 1 10 4 40 4 40 

بحران های مالی بین المللی و نیاز به منابع 

 ی در سطح دنیامال
11 3 33 2 22 3 33 

امکان سرمایه گذاری در پروژه های سودآور 

 خارج از کشور
5 2 10 1 5 1 5 

امکان استفاده از ظرفیت های بانک های 

 عامل جهت ارتباط با سرمایه گذاران
14 3 42 1 14 4 56 

 تهدیدها

امکان کاهش درآمدهای صادرات نفت و گاز 

 یمت در بازارکشور به دلیل تغییر ق
17 3 51 2 34 1 17 

تحریم های بین المللی علیه جمهوری 

 اسالمی ایران
10 1 10 4 40 3 30 

نبود سیستم جامع آموزشی و انتقال 

 تجربیات
3 1 3 3 9 2 6 

 24 2 24 2 24 2 12 نوسان نرخ ارز 

کمبود قوانین و مقررات راهگشار مرتبط با 

 صندوق توسعه ملی 
11 3 33 2 22 1 11 

    

280 
 

226 
 

238 

         

 مقایسه         

 ضریب

 استراتژی سوم استراتژی دوم استراتژی اول

 محیط سازمان

نمره 

 جذابیت

جمع 

نمره 

 جذابیت

نمره 

 جذابیت

جمع 

نمره 

 جذابیت

نمره 

 جذابیت

جمع 

نمره 

 جذابیت
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 قوت ها

ارتباط مستقیم با بانک مرکزی جهت دریافت 

سهم فروش نفت ، گاز و فرآورده های نفتی از 

 صادرات

5 1 5 2 10 4 20 

دریافت اصل و سود منابع با ارزهای خارجی 

 شامل دالر، یورو و ...
5 1 5 1 5 2 10 

 16 1 16 1 64 4 16 تخصص و مهارت کارکنان 

سیستم مدیریتی ادهوکراسی و تصمیم 

 سازی مشورتی
14 4 56 4 56 2 28 

ده از فناوری های اطالعات و ارتباطات استفا 

 در بین کارکنان و با سایر سازمان های مرتبط
4 1 4 2 8 4 16 

 ضعف ها

نداشتن برند معتبر به دلیل نو بودن صندوق 

 توسعه ملی
4 1 4 4 16 3 12 

تجربه پایین سازمان در خصوص استفاده از 

 منابع ارزی 
3 1 3 1 3 1 3 

آمدها به دلیل تغییر عدم ثبات و پایداری در

در درآمدهای ناشی از صادرات فراورده های 

 نفتی کشور

13 2 26 2 26 1 13 

عدم وجود سیستم ها و قوانین مناسب و 

راهکارهای از پیش آزموده برای انجام فعالیت 

 ها

4 1 4 2 8 1 4 

عدم ارتباط مستقیم با مصرف کنندگان 

 نهایی منابع صندوق توسعه ملی
1 1 1 1 1 2 2 

    

172 
 

149 
 

124 

 

 
 

 نمره استراتژی ردیف       

      

1 

نگه داشتن بخشی از درآمدهای ارزی در حساب 

های خارجی و سرمایه گذاری در طرح های 

 خارجی

280 

 238 استفاده از شرکت های مشاوره سرمایه گذاری 2      

      
3 

تالش برای انجام سرمایه گذاری های مشترک با  

 ندوق های ثروت با تجربه دنیاص
226 
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  : گیری نتیجه

 و فرصیتها  تحليیل . شیود  می   محسیوب  مهی   بسيار جزء استراتژی تشكيل فرآیند در QSPMو  SWOTتحليل

 فرصیتها  از توانید  می   سیازمان  آییا  کني  بررس  که رود م  کار به امر این ارزیاب  برای اساساً خارج  تهدیدات

 عملكیرد  بررس  برای ضعف نقاط تحليل و تجزیه این همچنين و برساند حداقل به را دیداتته و کرده استفاده

 ایین  قیادری   ما همچنين. است اهميت حائز( توسعه و تحقيق و بخش اثر کاری روندهای مانند) شرکتها داخل 

 تحليیل  نتيجیه  در. ببیربي   بكیار  نيیز  BSC و QFD ماننید  اسیتراتژیک  ابزارهیای  سایر همراه به را تحليل روش

SWOT در و رقبیا  سیایر  بیه  نسیبت  را خود کل  وضعيت کند کمک کشورها به حت  و سازمانها به است قادر 

 .دهد قرار ارزیاب  و سنجش مورد کشورها سایر به نسبت کشورها مورد

ایین   استراتژی تدافع  انتخیاب گردیدنید کیه    8مورد استفاده قرار دادی ،  مل  توسعه صندوقدر مدل  که برای 

 استراتژی ها عبارتند از :

 خارج  های طرح در گذاری سرمایه و خارج  های حساب در ارزی درآمدهای از بخش  داشتن نگه -0

 گذاری سرمایه مشاوره های شرکت از استفاده -0

 دنيا تجربه با ثروت های صندوق با مشترک های گذاری سرمایه انجا  برای تالش -8

فتن این استراتژی ها که بر اسا  واقعيت های فعل  صندوق توسیعه ملی  تیدوین    اميد است که با در پيش گر

 شده اند، بتواني  از توانمندی های این سازمان پيشرو برای توسعه پایدار کشور، به بهترین وجه استفاده نمایي .

 

 منابع :
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