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 (SWOT) "تآسو"سنجش وضعیت به روش مرحله  راهنمای انجام
   (SWOT)ت آمناسب سازی تکنیک تحلیلی سو

  برای کاربرد در طراحی شهری
  

  -کورش گلکار 
  1385  ،14، ، شمارهنشریه علمی ـ پژوهشی صفه،

   مقدمه
تـصمیم   ، در آن بـا اسـتفاده از تکنیـک هـای تحلیلـی             فرایند مسئله گشایی گروهی است که       طراحی شهری یک    

 ، سه مرحله سنجش وضـعیت     به طور خالصه شامل     مزبور  فرایند .ت می پذیرد  صور شفاف  ی آگاهانه و    ساز
تکنیـک هـای معینـی      کـاربرد   یک از مراحل به      انجام هر    و  1است  ) راه حل (تدوین چشم انداز و  تدوین راهبرد        

 در مراحل گوناگون فرایند طراحـی شـهری ابـداع           استفاده اخیر تکنیک های متنوعی جهت       سالهایدر  . داردنیاز
 و 3»مـاتریس تنـوع محیطـی   «،  2»حـوزه هـای طراحـی     «لوژی  دبه طور مثال می توان از تدوین مت       . ردیده است گ
. اند نـام بـرد     شده ، که عمدتا برای استفاده در مرحله سنجش وضعیت در طراحی شهری بنا        4»مکان سنجی «

ا مـاتریس   یـ رد، تکنیـک    یکی از تکنیک هایی که تـوان کـاربرد در بخـش قابـل تـوجهی از فراینـد طراحـی را دا                      
بلکـه همچنـین در مرحلـه تـدوین         » سنجش وضـعیت  « مرحله   در این تکنیک را می توان نه تنها         . است "تآسو"

 به   می توانند  از آنجا که در مراحل تحلیل وضعیت و تدوین راهبرد، مباحث          . راهبرد نیز مورد استفاده قرار داد     
قرارگیـرد، تکنیـک سـوآت بـا        ذیمـدخل    افراد   ار شخصیتی روز یا سلیقه و اقتد    تحت تاثیر سیاست های     راحتی  

 نقش موثری   قادر است  هدفمند به مباحث     یایجاد نظم، ساختاردهی، عینیت گرایی، شفاف سازی و تمرکز بخش         
 یـک چـارچوب مفهـومی بـرای     "سـوآت "مـاتریس  . مایـد  ن ایفـا را در ارتقاء کیفیت تصمیم سازی های محیطی    

  8"قـوت هـای   " و   7"ضـعف هـا   " در محـیط خـارجی و ارزیـابی          6"فرصت هـا  "،  5"تهدیدها"شناسایی و تحلیل    
  . اندنامیده  TOWSو یا  SWOTرای سهولت برا این تکنیک . درونی یک سیستم است

  
ان بـا  ذب سرمایه، توجه و استعدادهای درخشبرای ج شهرها    که  جهانی شدن  عصردر  امروزه  از سوی دیگر،    

 در  آنهـا  بـه     توان رقابتی شـهرها را افـزوده و        دی شهری مطلوب می توان     طراح برخاسته اند،  به رقابت یکدیگر  
، "سـوآت "در همین راستا تکنیـک  .  در نظام منطقه ای، ملی و بین المللی کمک نماید      شایستهیافتن جایگاه   جهت  

که اصالتا جهت تدوین راهبرد موسسات خصوصی برای بقـا و رشـد در محـیط رقـابتی تـدوین شـده اسـت،                        
عنـوان  تمهیدات الزم برای کاربرد در طراحی شهری مناسب سازی گردد قادر خواهـد بـود کـه بـه                    چنانچه با   

                                                   
   چیست؟(CDS)راهبرد توسعه شهر ) 1383(گلکار، کورش و جالل آزادی  1
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تکنیـک سـوآت را مـی تـوان سیـستمی بـرای             .  در جهت ارتقاء توان رقابتی شهرها به کار گرفته شـود           یابزار
رقـابتی   که مدیران شـهری را در تـدوین راهبـرد            ؛ ویژگی هایی  شناسایی ویژگی های برجسته شهرها دانست     

بسیاری از شهرداری ها در کشورهای توسعه یافته از         در همین راستا شاهد هستیم که       . شهر یاری می رساند   
این شیوه سنجش وضعیت به عنوان بخشی از فرایند برنامه ریـزی محلـی و تعیـین اولویـت سـرمایه گـذاری                       

  .1استفاده کرده اند
  

ه پروژه های حرفه ای طراحی شهری با استقبال روبـرو           اگر چه در سالهای اخیر کاربرد تکنیک سوآت در تهی         
نظـر  به  . بوده، با این وجود هنوز این مبحث با موشکافی و شفافیت نظری الزم مورد مطالعه قرار نگرفته است                 

 مـانع از پرداخـت      تـا کنـون     است،  بردی   نگاه رایج در تهیه پروژه های حرفه ای، که نگاهی عمدتا کار            می رسد 
براسـاس  . در طراحـی شـهری شـده اسـت        اسـتفاده   و مفهوم سازی نظری تکنیک سوآت برای        دقیق به مسئله    
 عمدتا بـه صـورت       امروز تادر طراحی شهری    این تکنیک   تلقی از   چنین اظهار داشت که     می توان   منابع موجود   

هـشی   و نه به عنوان هدف مستقلی که می تواند خود موضـوع پژو            ،حاشیه ای و تنها در حد یک وسیله و ابزار         
 مناسـب سـازی آن بـرای         و هدف مطالعه حاضـر بررسـی دقیـق تکنیـک سـوآت           . علمی قرار گیرد، بوده است    

و   محیطی در خصوص کیفیت  کاربرد در طراحی شهری به گونه ای است که بر بنیان های نظری پذیرفته شده                
  .استوار باشدسی شهری ریخت شنا

   
 یبر تاریخچه شکل گیری تکنیک تحلیل      نخست مروری    .استبخشی برخوردار   چهار   یساختاراز  حاضر  مقاله  

 آنگـاه تـالش هـایی کـه         ؛پس مفاهیم پایه این تکنیک مورد بحث قرار خواهد گرفـت          س ؛سوآت انجام خواهد شد   
 و گردیـد جهت مناسب سازی تکنیک سوآت برای کاربرد در طراحی شـهری صـورت پذیرفتـه تحلیـل خواهـد           

هیم اساسی این تکنیک و پیشنهاد چارچوبی جهت انجـام سـنجش وضـعیت              یتا این مطالعه با باز تعریف مفا      نها
  . به روش سوآت در طراحی شهری به پایان می رسد

  
   تاریخچه شکل گیری تکنیک سوآت -1

 شـناخت  بـرای    ، ابـزاری   نیز نامیده مـی شـود      )(TOWS "توس" ، که بعضا  (SWOT) "سوآت"تکنیک یا ماتریس    
 آن یوت های داخلـ   قضعف ها و     یک سیستم و بازشناسی       ط خارجی   تهدیدها و فرصت های موجود در محی      

ایـن تکنیـک بـه    . مـی باشـد  برای هدایت و کنتـرل سیـستم مزبـور    به منظور سنجش وضعیت و تدوین راهبرد  
 تحـت عنـوان     "وی ریـچ   نزیهـا " مـیالدی توسـط      1982صورت تفصیلی در قالب مقاله ای کالسـیک در سـال            

بـه  سابقه شکل گیری آن     ، با این وجود     معرفی گردیده است   2"نجش وضعیت ابزاری برای س  : ماتریس سوآت "
و افراد و جریانات متعددی در تکوین و تکامـل آن نقـش داشـته              برمی گردد   از تاریخ انتشار مقاله مزبور      پیش  
به بیان دیگر شکل گیری تکنیک سوآت تنها در تعامـل بـا شـکل گیـری دیگـر تکنیـک هـای برنامـه ریـزی                           . اند

دی قابل تبیین است چرا که پیش و یا همزمان با شکل گیـری ایـن تکنیـک از ابزارهـای دیگـر نیـز بـرای                           راهبر
کـه توسـط گـروه       3"پرونـده بازرگـانی   "به طور مثال می تـوان بـه تکنیـک           . تدوین راهبرد استفاده شده است    

                                                   
1 Martyn Chase (2001) Caring for Our Towns and Cities.   
2 Weihrich, Heinz (1982) "The Tows Matrix: A Tool for Situational Analysis, pp. 54-66  
3 Business Portfolio Matrix 
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) سـهم از بـازار  (مشاورین بوستون برای تحلیل رابطه نرخ رشد شرکت و موقعیت نسبی آن در عرصه رقابت                
و در قالب ماتریـسی کـه       » جنرال الکتریک « که توسط شرکت     1"صفحه بازرگانی "شده است و یا تکنیک      تدوین  

معهـذا هـر دو   . های صنعت تشکیل شده اسـت اشـاره نمـود   "جذابیت"های شرکت و "قوت"از دو گروه متغیر  
موجود در محیط خارجی مورد انتقـاد       ماتریس مزبور به واسطه عدم توجه کافی به تهدیدها و محدودیت های             

 ات قلمـرو وسـیع تـر و تاکیـد     ، که موضوع ایـن نوشـتار اسـت        (SWOT)متقابال ماتریس سوآت    . قرار داشته اند  
بـوده و   نمسلما این ماتریس جـایگزین مـاتریس هـای مزبـور            . ماتریس های فوق الذکر دارد    نسبت به   متفاوتی  

ی جهت انجام تحلیل نظـام منـد بـرای هماهنـگ سـازی قـوت و                هدف از پیشنهاد آن ایجاد یک چارچوب مفهوم       
  . ضعف های یک سیستم با فرصت ها و تهدیدات موجود در محیط خارجی است

  
این ،   می شود   خوانده "سوآت"، یکی از پدران و پایه گزاران آنچه امروزه تحلیل           2"آلبرت هامفری "گفته   بنا به 

 ریـشه گرفتـه     3"و تحقیقات اسـتانفورد   یتانست" میالدی   1970  الی 1960سالهای   پژوهش های      دروناز  تکنیک  
شکل گیری این تکنیـک را نتیجـه         4» های مدل تحلیلی سوآت    سرچشمه« در مقاله ای تحت عنوان       هامفری. است

 در دوران   "برنامـه ریـزی شـرکتی     "تالش جامعه برنامه ریزان شرکتی در راستای کشف علل ناکـامی شـیوه              
 در  5بر مبنای گـزارش هـامفری، یـک تـیم تحقیقـاتی           .  مشکالت آن معرفی می نماید     چاره جویی برای  مزبور و   

برای آنکـه   در نتیجه تحقیقات مذکور معلوم گردید       . استانفورد مسئولیت انجام مطالعه مزبور را به عهده گرفت        
ک حلقـه    الزم است یکا یـ      به اجماع نظر نایل شوند     "تصمیم"در مورد یک    رکتی  اعضاء یک تیم برنامه ریزی ش     

یافته های آنان نـشان مـی داد        .  مورد توجه قرار گیرد    نام دارد  6"زنجیره منطق "زنجیره ای که اصطالحا     های  
 -3،  "سـنجش وضـعیت   " -2،  "ارزش هـا  بازشناسـی   " -1 از هشت گام پی در پـی شـامل           "زنجیره منطق "که  

یش و تکـرار گـام هـای یـک، دو و            پا" -8 و   "اقدام" -7،  "برنامه" -6،  "انتخاب" -5،  "جستجو" -4،  "انگیزش"
هـای اصـولی و مبنـایی       "ارزش"توجه شدند از آنجا که نمی تـوان         مآنان  بزودی  معهذا  .  تشکیل می گردد   "سه

خود را بر یافتن روش هایی جهت انجام گـام دوم،             کوشش  لذا بهتر است   ،نفرات تیم برنامه ریزی را تغییر داد      
 "سـافت "یجه این تالش تکنیـک سـنجش وضـعیتی موسـوم بـه              در نت .  متمرکز نمایند  "سنجش وضعیت "یعنی  

(SOFT)  در "سـمینار برنامـه ریـزی بلندمـدت    " میالدی در  1964 و هنگامی که این تکنیک در سال         7 ابداع گردید 
 بـه   "F" حرف   )8"آر" و   "یوریک" (یشنهاد دو تن از پژوهشگران حاضر در سمینار       پشد، به   شهر زوریخ ارائه    

"W"     سوآت"و آن را تحلیل      تغییر داده شده" (SWOT) بایـد اضـافه نمـود کـه برخـی           در همـین جـا     .  نامیدند 
لفـظ جدیـدی اسـت      فقط   نیست و در واقع      ی تکنیک سوآت اساسا تکنیک جدید     ادعا کرده اند    نیز صاحب نظران 

قابلیـت هـای محـوری    " نظیر تکنیـک  ، های آشنای سنجش وضعیت که از گذشته وجود داشته اند       که بر تکنیک  
گذاشـته شـده    ) که به یافتن نقاط ضعف نیازمنـد اصـالح مـی پـردازد             (1"تعهدات و مسئولیت ها   " و   9"زمانسا

                                                   
1 GE Business  Screen   
2 Albert S. Humphry 
3 Stanford Research Institute  
4 Humphry, A.S. (2004) The Origins of the SWOT Analysis Model. 

  : تیم تحقیقاتی از افراد زیر تشکیل شده بود 5
Marion Dosher; Otis Benepe; Albert Humphry; Robert Stwart; Birger Lie  
6 Chain of Logic 

" فرصت"، جنبه های مثبت وضع آینده را (Satisfactory=S)" رضایت بخش" جنبه های مثبت وضع موجود را SOFTدر نام آوای  7
(Opportunity=O) کاستی"، جنبه های منفی وضع موجود را "(Fault=F) تهدید" و جنبه های منفی وضع آینده را "(Threat=T) نام نهاده بودند .  

8 Urick and Orr 
9 Core Competencies 
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تکنیک هـای   جدید است که به     ) اکرونیم ("نام آوا "در واقع این صاحب نظران معتقدند که سوآت تنها یک           . است
  . پیشیین داده شده است

  
 تدوین تکنیک هـایی     -1 :رش شده است که عبارتند از     تکاملی گزا  شکل گیری تکنیک سوآت سه مرحله         سیر در

 تدوین تکنیک هایی که به تحلیـل تهدیـدات و           -2 ،که به سنجش نقاط قوت و ضعف درونی سیستم پرداخته اند          
 هماهنگ سـازی      تدوین تکنیک سوآت که به تعامل و       -3  و فرصت های محیط خارجی سیستم توجه داشته اند       

مسلما سابقه تکنیک هایی که به بررسی نقاط ضعف و قـوت            . خارجی می پردازد  این دو دسته متغییر داخلی و       
 معهـذا تـدوین تکنیـک    ،ریـشه تـاریخی بـسیار طـوالنی دارد    پرداخته انـد  سازی صمیم جهت تها ه  درونی پدید 

، که با توجه به عدم قطعیت وضع آینده ضرورت مطالعـه  1967 در سال   3"اگویالر" توسط   2"محیطیسنجش  "
مـی تـوان گـام        را   5 را مورد تاکیـد قـرار مـی دهـد          4"موانع و فرصت ها   "جی سازمان و شناسایی     محیط خار 

سوآت از ترکیب تکنیـک هـایی کـه بـه تحلیـل عوامـل               نهایتا تکنیک   . دیگری در شکل گیری تکنیک سوآت نامید      
 زینهـا "الـه   درونی و محیط خارجی سازمان ها می پرداختند شکل گرفت و همان گونه که اشاره گردیـد در مق                  

   .گزارش گردیده است شرح کاملی از ویژگی ها و قابلیت های آن "وی ریچ
  

یرهای جدیـدی   متغ) عنی قوت، ضعف، فرصت و تهدید     ی(یرهای موجود در ماتریس سوآت      مجموعه متغ اگرچه  
میـان  منـد   نظـام   هماهنگ نمـودن و یـافتن ارتبـاط         را باید در توانایی آن در       ته بدیع این تکنیک     ک لیکن ن  ؛نیستند

شـرکت  به لزوم بهره گیری راهبردی حوزه برنامه ریزی   هر چند بسیاری از مولفین      . دانستمتغیرهای مزبور   
 معـادالت مهـم دیگـری همچـون کاسـتن از            نبایـد امـا   اعتقاد دارند   ها از قوت خود برای استفاده از فرصت ها          

 در حقیقـت بـه     "ضـعف "ه هر حال یـک      ب. گیردها به منظور بهره جستن از فرصت ها مورد غفلت قرار            ضعف  
می توانـد بـه نوبـه خـود بـه تـدوین یـک راهبـرد                 است و تالش در جهت کاستن از ضعف          "قوت"مفهوم نبود   

تلفیق عوامـل درونـی و   است که برای  یک چارچوب مفهومی "سوآت"ماتریس  . متمایز برای موسسه بیانجامد   
همچنـین  این تکنیـک    . یرهای مزبور ایجاد شده است    متغتعامل  اساس  بیرونی موسسه و پایه گذاری راهبرد بر        

  .  باشدمی جهت یافتن تاکتیک ها و اقدامات موثرتر ترغیب تصمیم گیرانابزاری برای 
  

تکنیک سوآت یکی از تکنیک های برنامه ریزی راهبردی است و همچون دیگر تکنیک های مشابه باید ریشه آن                   
شرکت های خصوصی و بعضا در علـوم اسـتراتژیک و نظـامی    یزی  و برنامه ر  را در رشته مدیریت بازرگانی      

 تکنیک ها در آغاز توسط موسسات و بنگاه های خصوصی تـدوین و بـه کـار                   این گونه  اگر چه . جستجو نمود 
 میالدی نظریه پـردازان موفـق گردیدنـد تـا           1980 لیکن با شناخته شدن سودمندی آنها از دهه          ،گرفته شده اند  

برنامـه ریـزی و         های مزبور را از قلمرو برنامه ریزی موسسات خـصوصی بـه قلمـرو                دامنه کاربرد تکنیک  
 منطبـق   بـا الزامـات آن  مدیریت شهری در عرصه عمومی و برنامه های دولتـی و همگـانی تـسری بخـشیده و       

                                                                                                                                                               
1 Liabilities 
2 Environmental Scanning 
3 Aguilar 
4 Obstacles & Opportunities 
5 Preble  (1978) Corporate Use of Environmental Scanning, pp.12-17 
Prebe  etal (1988) The Environmental Scanning Practices of U.S.  Multinationals in The Late 1980,s , pp. 4-14   
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ه هـای   برای به کارگیری یافت2"سوپیج" و "فرند" به طور ویژه از بایداز میان نظریه پردازان مزبور       1.سازند
 در تـصمیم گیـری هـای دولتـی و سیاسـتگزاری عمـومی و از             "پژوهش عملیـاتی  "علوم راهبردی نظیر مبانی     

بخـش همگـانی   برنامه ریـزی  اصول برنامه ریزی راهبردی بخش خصوصی در       استفاده از    برای   3"سونیبرا"
         ای تـصمیم سـازی     در طیـف گـسترده ای از پـژوهش هـا و فراینـده              "سـوآت " یامروزه تکنیک تحلیل  . نام برد 

طیف مزبور از یک سـو کـاربرد تکنیـک در برنامـه ریـزی بخـش                 . رشته های گوناگون به کار گرفته می شود       
 تدوین سیاست ها و برنامه های دولتی را در بر می گیرد و از سوی دیگر کاربرد در حوزه های                     وخصوصی  
سی، پزشـکی، برنامـه ریـزی درسـی، برنامـه            نظیر اقتصاد، سیاست، بازرگانی، جامعه شنا      ی متنوع تخصصی

  .  و در دهه گذشته حوزه طراحی شهری و معماری را شامل می شود،ریزی منطقه ای و شهری
  
   پایه م مفاهی-2

بنگـاه هـا   خصوصی معمول بـوده اسـت کـه     در قلمرو فعالیت های بازرگانی و مدیریت شرکت های   از گذشته   
 و فرصت هـا و تهدیـدات موجـود در           ی خویش قوت ها و ضعف ها    برای اتخاذ تصمیمات درست به شناسایی       

قـرار مـی گرفـت ایـن بـود کـه چنانچـه عوامـل                لیکن آنچه معموال مـورد غفلـت        . بپردازندخود  محیط خارجی   
انتخاب هـای       راه حل ها و     می تواند منجر به تولید      چهارگانه مزبور در تلفیق با یکدیگر در نظر گرفته شوند           

بـه  .  انجام این گونه انتخاب ها اسـت       نظم بخشیدن به   وسیله ای برای     "سوآت"تکنیک   .گرددی  ی متفاوت دراهبر
 -1:  ایـن امـور از طریـق    وبـزاری بـرای تحلیـل وضـعیت و تـدوین راهبـرد اسـت          اتکنیـک   ایـن    ،طور اجمـالی  

  بازشناسـی و طبقـه بنـدی   فرصـت هـا و              -2بازشناسی و طبقه بندی قوت ها و ضعف های درونی سیستم؛            
 تـدوین راهبردهـای گونـاگون بـرای         -4 تکمیل ماتریس سوآت و      -3تهدیدات موجود در محیط خارج سیستم؛       
  .هدایت سیستم در آینده صورت می گیرد

   
، "تهدیـد "،  "ضـعف "،  "قـوت "،  "محـیط خـارجی   "،  "محـیط داخلـی   "،  "راهبرد"می همچون   یبه این ترتیب مفاه   

سوآت در این بخش از نوشتار مفاهیم پایه تکنیک         . حسوب نمود  را می توان مفاهیم پایه این تکنیک م        "فرصت"
همان گونه که در    اند تعریف می شوند، معهذا       رفته   به کار ادبیات مدیریت بازرگانی    در   که   عمدتا به همان شکل   

 و  "قـوت " برخـی از واژه هـا نظـر          ،بخش مناسب سازی تکنیک برای کاربرد در طراحی شـهری خـواهیم دیـد             
 "محـیط بیرونـی   " یا   "محیط درونی "وزه رقابت های بازرگانی شرکت ها بر مبنای تعلق به           که در ح   "فرصت"

یفیت های محیط کالبدی الزم است به گونه ای         کسیستم به راحتی قابل تمایز هستند به هنگام کاربرد در مورد            
  . جدید تعریف گردند

  

                                                   
  : ک به-ر 1

 . 6- 13سرشت استراتژیک برنامه ریزی و مدیریت شهری، ص ص ) 1382(سعیدنیا، احمد  •
  14- 23، ص ص "یاختیار راهبرد" و برنامه "راهبردی"برنامه ریزی ) 1382(دانشپور، زهره  •

• 2Friend, j. & W.N Jessop (1976) Local Government and Strategic Choice. 
• Friend, j. & A. Hickling (1997) Planning Under Pressure.  

 
• 3 Bryson, j. & W. Boering (1987) Applying Private Sector  Strategic Planning to the Public Sector. 
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:   مـی باشـد   ظ مفهـومی بـسیار سـاده    ، به لحـا استبرنامه ریزی راهبردی که تکنیک سوآت یکی از فنون آن          
 1. تعیین جهت گیری و چشم انداز سازمان و تدوین ابزارهایی بـرای نیـل بـه آن   ؛سنجش وضعیت حال و آینده    

 استفاده از رویکردی   نظام منـد بـرای           د بسیار پیچیده ای است که نیاز به       اما همین مفهوم ساده در عمل فراین      
  و شـرایط درونـی     بـا توانمنـدی هـا     مان و هماهنـگ نمـودن متقابـل آن          شناخت و تحلیل عوامل خارج از سـاز       

، خواه نظامی، تولیدی، خدماتی و یا حتی دولتی به منظور بقـاء و رشـد                یهر سازمان از آنجا که    . سازمان دارد 
در یک محیط رقابتی الزم است برای آینده نگری و پاسخ به تحوالت آینده و مشارکت در شکل دادن به آینـده                      

بـدون تردیـد برنامـه ریـزی راهبـردی در آینـده اهمیـت و رواج هـر چـه                      ک رویکرد عقالنی تبعیت نماید،      از ی 
  .بیشتری خواهد یافت

  
 مـی   "ژنرال" که به معنی     ،(Strategos) "استراتگوس" از کلمه یونانی     "استراتژی"به لحاظ لغوی واژه راهبرد یا       

مـدیریت  علـم   وزه  حـ ادبیات نظامی ریشه گرفتـه، بعـدها در         این واژه که اصالتا از       2. مشتق گردیده است   ،باشد
ر مورد کـاربرد ایـن      د. بازرگانی و متعاقبا در دیگر رشته ها و به صورت های متفاوت به کار برده شده است                

 تواماً برای اشاره    "راهبرد"برخی افراد از لفظ     . اختالف وجود دارد  میان صاحب نظران    واژه الاقل از یک جنبه      
سیاست هـا و برنامـه      (و وسایل نیل به آنها      ) منظور، ماموریت، اهداف کالن و اهداف عملیاتی      (هایی  به مقصد ن  

 صرفاً به عنوان وسایل نیل به اهداف نام برده          "راهبرد"اما برخی دیگر از نویسندگان از       . استفاده می کنند  ) ها
 واژه  در مـورد   تعـاریفی کـه      سترده  ن اختالف نظر از طیـف گـ       ای. و خود اهداف را بخشی از راهبرد نمی دانند        

راهبرد عبارت است از برنامـه      ":  گفته اند   به طور مثال   ؛ در دست می باشد به خوبی آشکار می گردد         "راهبرد"
عمومی اقدامات و تاکید بر کاربرد منابع برای نیل بـه اهـداف صـالح؛ راهبـرد برنامـه اهـداف یـک سـازمان و                          

 اهداف استفاده خواهند شد و سیاست هایی کـه بـرای بـه دسـت آوردن،                تغییرات آن و منابعی که برای نیل به       
استفاده و توزیع منابع به کار می رود است؛ راهبرد تعیین نمودن اهداف طوالنی مدت اصـلی یـک سـازمان و                      

   3."اتخاذ مجموعه ای از اقدامات و تخصیص منابع ضروری برای نیل به اهداف مزبور است
  

وناگون فرایند برنامه ریزی راهبردی از مرحله تحلیل وضعیت تـا تـدوین راهبـرد               ماتریس سوآت در مراحل گ    
 شیوه ها آغـاز کـار بـا          این    یکی از  .موجود است برای تحلیل وضعیت شیوه های گوناگونی       . موضوعیت دارد 

و مقاصد سازمان است، شیوه سوم تمرکـز  بازشناسی مسائل مهم است؛ شیوه دیگر آغاز کار با تعیین اهداف   
در واقع هیچ پاسخ منحصر به فردی برای چگونگی آغاز تدوین راهبـرد وجـود               ... کردن بر فرصت ها است و       

  بـه جـای   بعـضا از ایـن رو  یعنی می توان از بررسی محیط خارجی و یا محیط داخلـی آغـاز نمـود کـه                  . ندارد
SWOT    از لفظ TOWS   د بحث قرار مـی گیـرد صـرفا         بنابراین فرایندی که در این نوشتار مور      . کرده اند  استفاده

  . یکی از حالت های ممکن را بیان می دارد
  

  بررسی محیط خارجی : الف

                                                   
  ک به -ات بیشتر در مورد فرایند برنامه ریزی راهبردی ربرای اطالع 1

   چیست؟ (CDS)راهبرد توسعه شهری ) ١٣٨٣(گلکار، کورش و جالل آزادی 
2 Weihrich, H. (1990) The TOWS Matrix, P.18 
3 Ibid, P.18 
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در معمـوال   .  آغاز مـی شـود     (O)2و فرصت ها     1(T)بررسی محیط خارجی با فهرست نمودن تهدیدات خارجی         
ت سرفصل هـای تهدیـدات و فرصـت هـا شـامل عوامـل اقتـصادی، اجتمـاعی، سیاسـی، جمعیـ                     حوزه مدیریت   

باید توجه داشت که در تحلیل این عوامـل نبایـد           . شناختی، تولید و خدمات، تکنولوژی، بازار و رقابت می شود         
  .است محیط آینده آینده نگری و تحلیلمحیط کنونی بسنده کرد بلکه مهم تر از آن بررسی صرفا به 

  
  
   بررسی محیط داخلی -ب

و در جـای ویـژه خـود        می شود   ارزیابی   4(W)ف ها    و ضع  3(S)محیط داخلی سازمان برای شناخت قوت ها        
معموال سرفصل های قوت و ضعف ها در حـوزه علـم مـدیریت              . گردددر جدول یا ماتریس سوآت منظور می        

  .بازرگانی شامل عوامل سازمان، عملیات، مالیه، بازاریابی و غیره می گردد
   
   تدوین راهبرد-ج

البته در جریان عمل برخـی      . ا راهبرد متفاوت را فراهم می آورد       انتخاب ی  چهار امکان تدوین    "سوآت"ماتریس  
. از راهبردها با یکدیگر هم پوشانی داشته و یا به طـور همزمـان و هماهنـگ بـا یکـدیگر بـه اجـرا درمـی آینـد                            

 تـدوین  مـی تـوان  درجه کنش گری متفاوت هـستند  را که از نظر برحسب وضعیت سیستم چهار دسته راهبرد     
  ).1ه جدول شمار (نمود

  
      محیط داخلی

      قوت ها  ضعف ها
    راهبرد انطباقی

  ) حداکثر–حداقل (
  راهبرد تهاجمی

 ها  )حداکثر-حداکثر(
صت

فر
  

  راهبرد دفاعی
  ) حداقل–حداقل (

  راهبرد اقتضایی
دها  ) حداقل–حداکثر (

هدی
ت

  

جی
خار

ط 
محی

  

  5 سوآتل راهبردهای چهارگانه براساس تحلی-1جدول شماره 
  ]1380پیرس و رابینسون، : عمنب[

  
  
  1)حداقل –راهبرد حداقل (راهبرد دفاعی  - 1-ج

                                                   
1 Threats 
2 Opportunities 
3 Strengths 
4 Weaknesses  

  با استفاده از  5
 .برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک، ترجمه سهراب خلیلی شورینی) 1380 (پیرس و رابینسون •

• Weihrich, H. (1990) The Matrix: A Tool  for Situational Analysis, in R.G.Dyson (ed) Strategic Planning: 
Models and Analytical technigwes, pp. 17-36 
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 کـاهش ضـعف هـای سیـستم بـه منظـور              نیـز نامیـد،      "راهبرد بقاء "، که می توان آن را       هدف کلی این راهبرد   
در قلمرو فعالیت های بازرگانی بنگاهی که با تهدیدات خارجی و ضـعف             . تهدیدات است زی  و خنثی سا  کاستن  

 بنگاه مزبـور مـی بایـست بـرای بقـاء      لذا. ای درونی روبرو است در واقع با وضعیت وخیمی سر و کار دارد        ه
در چنین وضعیتی، صرفا راه حل هایی بسیار واکنـشی          . خود جنگیده و راهی برای دفاع از خود جستجو نماید         

  . است روی موسسه نظیر انحالل بنگاه، ادغام با دیگر موسسات و یا کاهش فعالیت های بنگاه پیش
  
  2) حداکثر–راهبرد حداقل ( راهبرد انطباقی -2-ج

یک . راهبرد انطباقی تالش دارد تا با کاستن از ضعف ها بتواند حداکثر استفاده را از فرصت های موجود ببرد                  
 بـه واسـطه ضـعف هـای          ولـی  سازمان ممکن است در محیط خارجی خود متوجه وجود فرصت هـایی شـود             

 راهبـرد انطبـاقی مـی توانـد امکـان            اتخـاذ  در چنین شرایطی  . در به بهره برداری از آن نباشد      سازمانی خود قا  
سازنده قطعات اتوموبیل ممکن است متوجه وجـود       به طور مثال یک شرکت      . استفاده از فرصت را فراهم آورد     

 فنـاوری   بـه واسـطه نداشـتن    امـا فرصت ناشی از تقاضای قطعات الکترونیکی تزریق سوخت در بـازار گـردد     
یکی از راهبردهای امکان پـذیر،      .  کند تواند از فرصت مزبور استفاده    مورد نیاز تولید چنین  ریزپردازنده هایی ن       

راهبرد . به دست آوردن فناوری مورد نیاز به وسیله همکاری با شرکت هایی است که دانش فنی الزم را دارند                  
البته شرکت مزبـور امکـان      . ام چنین فعالیت هایی باشد    دیگر می تواند استخدام و آموزش افراد جدید برای انج         

  ! انتخاب دیگری نیز دارد و آن که هیچ اقدامی انجام ندهد و فرصت مزبور را به رقیبان خود واگذارد
  
  )  حداقل–حداکثر ( راهبرد اقتضایی  -3-ج

 مـی گـردد و هـدف آن بـه           این راهبرد بر پایه بهره گرفتن از قوت های سیستم برای مقابله با تهدیدات تـدوین               
نـشان   که تجـارب گذشـته        از آنجا  با این وجود  . یدات است دحداکثر رساندن نقاط قوت و به حداقل رساندن ته        

هیچ سازمانی نباید به طور نـسنجیده   داده است که کاربرد نابجای قدرت می تواند نتایج نامطلوبی به بار آورد 
 ضـعف هـای     "رالـف نـدر   " مـیالدی شـرکت      1960مثال در دهه    . استفاده کند جهت رفع تهدیدات    از قدرت خود    

 بـا اسـتفاده     "زجنرال موتور "شرکت  .  را بر مال ساخت    "موتورز"ایمنی نوعی از اتوموبیل های شرکت جنرال        
جنگ تبلیغاتی از ایـن راهبـرد   شعله از قدرت خود تالش کرد تا تهدید مزبور را مرتفع سازد لیکن با باال گرفتن             

به عبارت دیگر احتماال واکنش اولیه جنرال موتورز که از موضع قدرت            . ید جنرال موتورز گردید   یج منفی عا  انت
 الاقل در عرصه رقابت هـای تجـاری اسـتفاده از            ،است و از این رو    نبوده  صورت گرفته بود واکنش صحیحی      

  .قوت و قدرت باید با احتیاط و دوراندیشی صورت گیرد
   
  )  حداکثر–حداکثر ( راهبرد تهاجمی  -4-ج

سیستم ها خواهان وضعیتی هستند که قـادر باشـند توامـان قـوت و فرصـت هـای خـود را بـه حـداکثر                          تمام  
 اسـت راهبـرد تهـاجمی یـک راه حـل            (Reactive) "واکنـشی " راهبرد دفاعی که یک راه حل        بر خالف . برسانند

جهـت گـسترش   قاط قوت خویش   استفاده از ن   بادر چنین وضعیتی سازمان     .  می باشد  (Proactive) "کنش گر "
و مثال شرکت مرسدس بنز، که نقاط قوت آن شامل فناوری برتر        . بازار تولیدات و خدمات خود گام برمی دارد       

                                                                                                                                                               
1Mini-Mini Strategy 

               2 Mini – Maxi Strategy 
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وجهه تولیداتش می باشد به راحتی می تواند از فرصت افزایش تقاضا برای اتوموبیـل هـای لـوکس در بـازار                      
بلی استفاده   موقتاً از راهبردهای سه گانه ق     ازمانی ممکن است    هر س که اگر چه    داشت  باید توجه   . استفاده نماید 

نیل به وضعیتی است که در آن با استفاده از نقاط قـوت خـود از         همه سازمان ها     تالش    خواست و    نماید لیکن 
به بیان دیگر راهبردهای چهارگانه به لحـاظ سـطح       . فرصت های موجود درمحیط خارجی نهایت بهره را ببرند        

 "کـنش گـر   " تاراهبردهای )حفظ وبقاء سیستم  ("واکنشی"از راهبردهای و بوده   یسلسله مراتب نظم  ای  دار تکامل
 بـه عبـارت دیگـر در حـالی کـه            .1دندر نوسان مـی باشـ     ) نایل شدن سیستم به چشم اندازهای جدید در آینده        (

 3"انـداز گـرا  چـشم  "نـوعی راه حـل   را بایـد   اسـت راهبـرد تهـاجمی    2"روند گرا"راهبرد دفاعی نوعی راه حل     
  . دانست

  
   مناسب سازی تکنیک سوآت برای طراحی شهری -3

 تامل نظری الزم در جهت       امروز معهذا، تا . استفاده از تکنیک سوآت در طراحی شهری امر بی سابقه ای نیست           
 مزبـور   علمـی خـالء   .  طراحی شهری صورت نگرفته است      مباحث   تطبیق ویژگی ها و مفاهیم پایه این تکنیک با        

اال از این نکته سرچشمه می گیرد که تاکنون این تکنیک به صورت حاشیه ای و صرفاً بـه عنـوان ابـزاری                احتم
موضـوع اصـلی   بـه عنـوان   جهت تهیه پروژه های حرفه ای مورد توجه بوده و تقریبا هیچگاه به طور مـستقل               

  . یک مطالعه موشکافانه قرار نداشته استتحقیق در کانون توجه 
  

همان طـور   . است  یک سوآت برای کاربرد در طراحی شهری مستلزم تدقیق مفاهیم پایه آن             مناسب سازی تکن  
 به کارکرد   "ضعف" و   "قوت"که قبال عنوان گردید این تکنیک از رشته مدیریت بازرگانی، جایی که فاکتورهای              

. ه می گیـرد  به محیط خارجی سازمان اطالق می گردد، ریش"تهدید" و   "فرصت"داخلی سازمان و فاکتورهای     
انجام چنین تفکیک و تمایز روشنی میان شرایط داخلی و خارجی، هنگامی که هـدف مـا سـنجش قابلیـت هـای                       

. ری اسـت  ا و یا یک شـهر باشـد، امـر بـسیار دشـو              محله ، یک فضای شهری بخشی از جهان کالبدی، نظیر یک       
انی در صـدد مداخلـه خاصـی در          به این معنا است که سازم      ، به مفهوم دقیق آن در علم مدیریت       ،تحلیل سوآت 

در حـالی کـه در      . جهان بیرونی پیرامون خود و نه الزاماً مداخله در قابلیت های خـود آن سـازمان مـی باشـد                   
طراحی شهری بسیاری از تهدیدها و یا فرصت های فراروی مثالً ناحیه مرکـزی شـهر را مـی تـوان بـه مثابـه         

در حـالی کـه کـاهش مـداوم         نمونـه   برای  . ه قلمداد نمود  خصوصیت درونی ساختار کالبدی ناحیه مورد مطالع      
کیفیـت   می توان به عنوان تهدیدی برای بـاز زنـده سـازی شـهری و ارتقـاء                   اجمعیت در ناحیه مرکزی شهر ر     

محیط تلقی نمود، لیکن تهدید مزبور از بسیاری جهات از وضعیت محیط درونی ناحیه مرکزی شهر ریشه مـی                  
هـم پوشـانی    ) قوت، ضعف، فرصت، تهدیـد    (چهار مقوله تحلیلی سوآت     ان تمامی   به عبارت روشن تر می    . گیرد

 را در پرتو نگاه مثبت تری ارزیابی کنیم می توان آن را حتی به عنـوان                 "ضعف"یعنی چنانچه یک    . وجود دارد 
 تلقـی شـده از منظـر دیگـری بـه            "قـوت "به عنـوان     قلمداد نمود و یا ممکن است پدیده ای را که            "فرصت"یک  
   4. طبقه بندی کرد"ضعف" نقطهنوان یک ع
  

                                                   
  360دفتر پژوهش های فرهنگی، ص : ، مدیریت استراتژیک، ترجمه علل پارسائیان و محمد اعرابی، چاپ سوم، تهران)1381(دیوید، فرد  1

2 Trend Oriented 
3 Vision Oriented  
4 Moughtin (1999) Urban Design- Method and Techniques, P.71. 
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ی گوناگون  پروژه در قالب چهار مقوله کلی بـه   بندی نمودن جنبه هابا این وجود، ساختاری که از طریق طبقه  
. دکنـ  کمک قابل توجهی می مورد نظردست می آید، به سنجش وضعیت و تدوین راهبردهای مداخله در سایت    

مینه الزم جهت نقد و مورد سوال قرار دادن مفروضـاتی کـه اهـداف کـالن و                   انجام تحلیل مزبور، ز    باهمچنین  
ابراین، تحلیل سوآت قادر است بـه بـاز تعریـف روشـن تـر و      بن. خرد پروژه بر آن متکی هستند فراهم می آید 

این امر بـه مفهـوم وجـود یـک          .  کمک نماید   موثرتر دقیق تر دستور کار طراحی و هدایت به سمت راه حل های           
میان دو مرحله تدوین چشم انداز و سنجش وضعیت در فرایند طراحی شهری است، یعنـی از                 چرخه ای   ه  رابط

قـوت،  (یک سو چشم انداز مقدماتی تا حدودی طبقه بندی کیفیـت هـای مختلـف سـایت را میـان چهـار مقولـه                         
 انـداز مقـدماتی   ممکن  می سازد و از سوی دیگر نتیجه تحلیل سوآت ما را قادر می سازد تا چـشم        ...) ضعف،  

  . ی طرح را تدوین نمائیمیرا مورد پاالیش و نقد قرار داده و چشم انداز نها
  

خـصوصیات  "جهت کالبد شـکافی     را   ابزار قدرتمندی    ی پذیرد تحلیل سوآت که در قالب یک ماتریس صورت م        
 سازمان دهـی مـنظم             به عبارت دیگر  . حوزه های شهری  فراهم می سازد       "قابلیت های بالقوه  " و   "بالفعل

داده ها قادر است تا قوت ها و ضعف های شماری از مهم ترین جنبـه هـای زنـدگی شـهری در حـوزه مـورد                           
خصوصیات و امکانات سایت و نـواحی مـورد مطالعـه مـی             . مطالعه را آشکار ساخته و مورد تحلیل قرار دهد        

از سیـستم هـای    گوناگون  اکنون مولفین    ت .تواند تحت سرفصل ها یا عوامل گوناگون مورد بررسی قرار گیرند          
  . ندطبقه بندی متفاوتی برای این کار استفاده نموده ا

  
 مولفـه هـای مـورد بررسـی را در سـه طبقـه               ،تحلیل سوآت به منظور انجام    ) 1999(به طور مثال کلیف ماتین      

یک از مولفـه  سازماندهی کرده و سپس هر  " اقتصادی–محیط اجتماعی  " و   "محیط طبیعی "،  "محیط مصنوع "
   .)1جدول شماره  (تقسیم بندی می نمایدتر به عوامل فرعی ها را نیز به طور تفصیلی 

  
  تهدیدها  فرصت ها  ضعف ها  قوت ها  عوامل  مولفه های اصلی

          ویژگی های کالبدی 
          ویژگی های زیبا شناختی  محیط مصنوعی

          پوشش جانوری 
          وشش گیاهی پ

  محیط طبیعی          هوا 

          آب 
          وضعیت اجتماعی 
          وضعیت اقتصادی 
  محیط اجتماعی  اقتصادی          وضعیت سیاسی

          وضعیت اداری 
  

   پیشنهاد کلیف ماتین–چارچوب سنجش وضعیت به روش سوآت : 1جدول شماره 
  Moughtin (1999)]: منبع[
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 روش سوآت پیشنهاد شده است بایـد از         بر اساس  از دیگر چارچوب های سنجش وضعیت طراحی شهری که        
کیفیت های محیطی را که الزم است مورد سنجش قرار بگیرند           وی  .  نام برد  "وکرمونایمت"چارچوب پیشنهادی   

سـنجش وضـعیت   ) 2001(کرمونـا  . در قالب هشت دسته طبقه بندی و در یک ماتریس سازمان دهی می نمایـد          
ل کیفیت های فضایی، ریخت شـناختی، زمینـه ای، بـصری، ادراکـی،              طراحی شهری را در گرو شناخت و تحلی       

به نـوعی در  شان  در آثار متاخروی و همکارانشالزم به ذکر است که . اجتماعی، عملکردی و پایداری می داند   
  .)2جدول شماره  (1 که مجال پرداختن به آن در این نوشتار وجود ندارد انداین طبقه بندی تجدید نظر کرده

  
  

  تهدید  فرصت  ضعف  قوت  ی هاویژگ
          کیفیت های فضایی

          کیفیت های ریخت شناختی
          کیفیت های زمینه ای

          کیفیت های بصری
          کیفیت های ادراکی
          کیفیت های اجتماعی
          کیفیت های عملکردی

          یکیفیت های پایدار
  

  وکرمونایشنهاد مت پی- چارچوب سنجش وضعیت به روش سوآت-2جدول شماره 
   Carmona (2001)]:منبع[

  
 2"یـد  شهرشـما کمـک نمـا        چگونه سنجش وضعیت بـه روش سـوآت مـی توانـد بـه             "عنوان  در مقاله ای تحت     

مـاتریس  . تحلیل سـوآت بـرای باززنـده سـازی مراکـز شـهرها پیـشنهاد مـی کنـد                  الگوی   یک   "مارتین چیس "
شـامل راههـای دسترسـی،       ("قابلیـت دسترسـی   " -1 بررسـی    کـه بـه      استپیشنهادی وی دارای چهار سطر      

شامل کیفیت محیط مصنوع و طبیعی، تـسهیالت الزم          ("مطلوبیت محیطی " -2،  )پارکینگ و حمل و نقل همگانی     
شامل مراکز خرید، مراکز هنـری، فرهنگـی، تفریحـی و            ("کز جاذب امر" -3،  )برای خریدکنندگان و امنیت محل    

   .)3 شماره ولجد (می پردازد) بلیغات و تخصیص منابعفیت اداره محل، تشامل کی ("مدیریت" -4و ) اشتغال
  

  تهدید  فرصت  ضعف  قوت  ویژگی ها
          قابلیت دسترسی 

          مطلوبیت محیطی 
          مراکز جاذب 

          مدیریت 
                                                   

ونا و همکارانش کیفیت های محیط تحت عنوان ابعاد شش گانه طراحی شهری و در قالب ابعاد ریخت شناختی، ادارکی، اجتماعی، در طبقه بندی جدید کرم 1
   :ک به-  ر.بصری، عملکردی و زمانی سازماندهی شده اند

Carmona, et al. (2003) Public Places Urban Space:   
2 Chase, (2001) How SWOT Audits, Analysis and Action Planning Can Help Your Town. 
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   پیشنهاد مارتین چیس–چارچوب سنجش وضعیت به روش سوآت : 3جدول شماره 

  Chase (2001)]: منبع[
.  از تکنیـک سـوآت اسـتفاده مـی شـود      به طور فزاینده ایرایند تدوین اسناد رسمی هدایت طراحی شهریدر ف 

تجربیات موجود نشان می دهد که شهرهای گوناگون با حفظ جوهر این روش، متناسب با دیدگاه و نیاز خـود             
دوین سـند چـارچوب   بـه طـور مثـال در حـالی کـه در تـ      . به کار بسته اندسوآت را اشکال مختلفی از ماتریس  

ضـعف،  (دسته ای     نتیجه تحلیل وضعیت موجود در یک طبقه بندی متعارف چهار            1"شلتنهام"طراحی شهری   
اسـتاک  "، در تهیه سند راهبرد طراحـی شـهری          )4جدول شماره   (سازماندهی شده است    ) قوت، تهدید، فرصت  

رسی هـا در یـک طبقـه بنـدی فـشرده دو      از فرم خالصه تری برای ثبت استفاده گردیده و نتایج بر         2"آن ترنت 
   .)5جدول شماره  (انتظام داده شده است)  قوت ها و  فرصت ها–ضعف ها و تهدیدها (دسته ای 

  
  قوت ها  ضعف ها

  منظر ذهنی دلپذیر  •  کمبود مسکن ارزانقیمت در مرکز شهر  •
  معماری هماهنگ  •  تعارض حرکت اتوموبیل و مردم  •
  درختان و پارک ها و خیابان های عریض  •  عدم وجود بزرگراه های شهری  •

  خیابان های مملو از اتوموبیل پارک شده  •
 وجود مدارس خـصوصی، دانـشکده       –مکان یادگیری    •

  ها و دانشگاه ها 
   و ادبی موسیقیفستیوال های فرهنگی، •  دوری ایستگاه راه آهن از مرکز شهر  •
   مراکز تجاری خرده فروشی •  نبود بازار یا راسته های تجاری  •
   مصنعت، بازرگانی و توریز •  نبود فضای مرکزی منحصر به فرد  •
    کارامدمدیریت •    در شهرنبود عناصر آبی •
  ) کوتاه مرتبه(طبقات کم  •  نبود خوانایی  •

  :ساختمان های مدرن نامطلوب •
  و گردشگری نبود کانونی برای توریزم  •
  وارونگی آب و هوا  پدیده  •

  

  پیاده رهواری  •
  بافت فشردگی  •
 نواحی روستایی وجود  •

 ی، خیابانی و اتوبوسی لدسترسی ری •

  عدم وجود بزرگراه های شهری  •
  فرصت ها  تهدیدات

   ی وجود رودخانه •  ترافیک عبوری  •
  )اراضی قهوه ای (قابل توسعه مجددوجود اراضی  •  تراکم اتوبوس ها  •
  سایت های کم توسعه یافته  •  آلودگی هوا  •
  نوسازی  •  باال بودن درصد سالخوردگان  •
  میدان اسب دوانی  •   ینوباال بودن میزان تخصص زمین به کاربری مسک •
  یکشنبه بازار  •  تبدیل مراکز کار به مسکن روند  •
  بازار عتیقه فروشی  •  

  حرکت پیاده  •
     سوار اتوبوس –پارک  •
  نامطلوب ) شهرداری(خانه های ارزانقیمت  •

                                                   
1 Latham Architects – Urban Design (2005) Chltenham Spa Urban Design Framework. 
2 City of Stoke-on-trent Department of Planning (1999), Design Strategy for the Built Environment.  
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   بریتانیا–ب طراحی شهری شلتنهام  استفاده از تحلیل سوآت در تهیه چارچو-4جدول شماره 

  ] Latham Architects: (2005): منبع[
  
  

  
  

  قوت ها و فرصت ها  ضعف ها و تهدیدها
  فضاهای سبز گسترده وجود  •  منظر ذهنی ضعیف شهر  •
  ) مرکزیت دائمی(موقعیت جغرافیایی شهر  •  کم اطالعی جامعه از مباحث طراحی شهری و معماری  •
  سابقه توسعه سریع  •  ری خوب کمبود ابنیه واجد معما •

 شـهری   ت حـوزه مـدیری     اختیارات  از  منطقه برخورداری •  کمبود نسبی فضای شهری واجد کیفیت مطلوب  •
   Unitary Authorityیکپارچه 

 سیاسـت هـای ملـی شهرسـازی در          انتشار سـند جدیـد     •  استاندارد ضعیف طراحی محیط های جدید مسکونی  •
  "طراحی" بر اهمیت تاکیدجهت 

  ساختار چند مرکزی شهر  •  یی ضعیف شهر خوانا •
  ایمنی و امنیت  •  عیف زمین ضنفوذپذیری  •
  توان گردشگری شهرها و موزه های میراث سفالگری  •    صدور پروانه ساختمانی برای درخواستفشار •
  تنوع توپوگرافی شهر  •  کاربری ها نامناسب توزیع  •
  درون شهری پتانسیل برای انجام توسعه های  •   وسایط نقلیه سریعرشد  •
ــار منفــی زیرســاخت هــای حمــل و نقــل بــر کیفیــت    • آث

   الزمدستری به بودجه •  فضاهای پیاده ها 

    نگهداری نامطلوب ساختمانها و محیط  •
  

   بریتانیا– "استاک آن ترنت" استفاده از تحلیل سوآت در تهیه راهبرد طراحی شهری -5جدول شماره 
 City of Stoke – on - Trent (1999)]: منبع[

  
  
  نتیجه گیری-4

   بازتعریف مفاهیم سوآت برای کاربرد در طراحی شهری-1-4
هنگام کاربرد تکنیک سوآت در قلمرو مدیریت بازرگانی به واسطه سـهولت تفکیـک محـیط درونـی و بیرونـی                     

رد سازمان به راحتی چهار مقوله قوت، ضعف، تهدید و فرصت را می توان از یکدیگر تمیز داد، لیکن برای کارب               
 مقـوالت مزبـور   وضعیت طراحی شهری یک مکان الزم به بازتعریف و مناسب سـازی             سنجش  این مفاهیم در    

مـی             براساس طبقه بندی کلیف ماتین هنگـامی کـه بـرای تهیـه پـروژه ای بـه تحلیـل سـایت                       . می باشد 
ــردازیم  ــوت"پ ــا و " ق ــا " ه ــعف ه ــر بــ      "ض ــورد نظ ــایت م ــی س ــت و منف ــای مثب ــی ه ــا ویژگ                  وده، همان

 ها به امکانات مناسبی که پروژه مورد بحث برای سایت موردنظر به ارمغان خواهد آورد اطالق می                  "فرصت"
  .1ها به مخاطراتی اشاره دارد که در اثر هرگونه مداخله ای سایت با آن مواجه خواهد گردید"تهدید"شود، و 

                                                   
1 Moughtin (1999) Urban Design: Methods and Techniques, P.67. 
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انجام تحلیل سـوآت در طراحـی شـهری ارائـه           ونا جهت   به نظر می رسد مرور چک لیستی که توسط متیوکرم         
در چـک لیـست     .  کمـک نمایـد    "فرصـت " و   "تهدیـد "شده است می تواند به روشن نمودن تمایز مفاهیمی نظیر           

  :مطرح شده است) 1(ها سئواالتی نظیر سئواالت لوحه شماره "تهدید" جهت شناسایی 1مزبور 
  
  
  
  
  
  
  
  

  ا در طراحی شهرینمونه ای از تهدیده: 1لوحه شماره 
  ]Carmonal (2001)  :منبع[

  
  

  : ارائه گردیده است2  سئواالتی نظیر سواالت لوحه شماره "فرصت ها"همچنین جهت بازشناسی 
  
  
  
  
  
  
  
  

  یها در طراحی شهر"فرصت"نمونه ای از : 2لوحه شماره 
  ]Carmonal (2001)  :منبع[

  
    

می رسد که طبقه بندی مقوالت چهارگانه تحلیل سـوآت را  توجه به ویژگی های کیفی طراحی شهری به نظر     با
بـه عبـارت دیگـر هریـک از         .  پدیده مورد بررسی انجـام داد      "فعلیت" و   "ماهیت"می توان براساس دو فاکتور      

 مـی توانـد     "ماهیـت "اوال از نظـر     ) اعم از کیفیت فرآورده یا فرآیند توسعه شهری       (کیفیت های سیستم شهری     
 "بالفعــل" و یـا   "بــالقوه" مــی توانـد  "فعلیـت "باشـد و ثانیــا از نظـر   ) نــامطلوب(نفـی  و یــا م) مطلـوب (مثبـت  
  )6 جدول شماره(باشد

  

                                                   
1 Carmona (2001) Housing Design Quality, pp.143-149.  

رای اسناد مصوب موجود قرار است در آینده به اجرا درآیند بکه براساسآیا خیابان کشی های پشنهادی •
  می نماید؟ ایجاد تهدیداستخوان بندی فضایی محل 

  استخوان بندی فضایی را مورد تهدید قرار داده است؟انسجام آیا رشد بی رویه و کم تراکم شهر،  •
  ناسی محل ایجاد می نماید؟های شهری تدریجی تهدیدی را برای فرم ریخت ش آیا تداوم توسعه •
الگوی خیابان بندی، بلوک ها، قطعات، لبه (آیا ساخت و سازهای وسیع و یکباره، فرم ریخت شناسی محل  •

  را مورد تهدید قرار خواهدداد؟) ها، گره ها، خط ساختمان
  تهدید محسوب می شود؟) خواه افزایش و یا کاهش(محل در  تراکم ساختمانی اتآیا روند کلی تغییر •

آیا چه فرصت هایی برای افزودن فضاهای باز شهری جدید به شبکه استخوان بندی فضایی کنونی وجود  •
 دارد؟

   در مقیاس کالن استخوان بندی فضایی محل وجود دارد؟ای مداخلهآیا چه فرصت هایی بر •
   دارد؟وجود...) راه ها و (آیا چه فرصتهایی برای ارتقاء تداوم و اتصال عناصر ریخت شناختی شهر  •
  شبکه ای منسجم از فضاهای شهری وجود دارد؟ ایجاد آیا فرصتی برای •
  آیا چه فرصت هایی برای ایجاد خوانایی در فرم شهری وجود دارد؟ •
  نفوذپذیری بافت وجود دارد؟ افزایشآیا امکانی برای  •
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  ماهیت
 فعلیت       

 کیفیت های منفی کیفیت های مثبت

 کیفیت های بالفعل
 

  قوت
 

  ضعف
  

 کیفیت های بالقوه
  فرصت

  
  تهدید
  

  
  مفاهیم چهارگانه سوآت در طراحی شهری: 6جدول شماره 

  ]نگارنده: منبع[
  

                                                      : تعریف نمودبه شرح زیررا  هنرگاابرمبنای چنین چارچوبی می توان هر یک از مقوالت چه
 ها آن دسته از کیفیات مـاهوی و رویـه ای سیـستم شـهری هـستند کـه از مـاهیتی                       "قوت" : ها "وتق" -الف

  . مطلوب و بالفعل برخوردارند
 ها آن دسته از کیفیات ماهوی و رویـه ای سیـستم شـهری هـستند کـه از مـاهیتی                      "ضعف":  ها "ضعف" -ب

 . نامطلوب و بالفعل برخوردارند

 بالقوه ای هستند که جهت ارتقاء مولفه های گونـاگون سـازنده کیفیـت           ها امکانات  "فرصت" : ها "فرصت" -ج
این امکانات به صـورت بـالقوه در محـل وجـود دارنـد و هنـوز بـه                   . طراحی شهری در محل موجود می باشد      

طراحـی و مـداخالت کالبـدی و    برنامه ریزی، فعالیت در نیامده اند و به فعلیت در آمدن امکانات مزبور نیازمند      
 . بدی هدفمند استغیرکال

 تهدیدات، محدودیت ها و روندهای بالقوه تهدیدآمیزی هستند که مولفه های گوناگون سازنده              :ها"تهدید" -د
این مخـاطرات بـه صـورت بـالقوه در     . کیفیت طراحی شهری محل مورد نظر را در معرض خطر قرار می دهند 

 در  "های کنـونی  رونـد تداوم  " الزم در اثر     اتخاذ تصمیمات ی و   ی چاره جو  محل وجود دارند و در صورت عدم      
  .آینده به فعلیت درآمده و موجب تنزل کیفیت طراحی شهری محیط خواهد شد

  
   چارچوب پیشنهادی  -2-4 

 سنجش توانایی فرم شهری و الیه هـای          معنای از یک سو به   در فرایند طراحی شهری      سنجش وضعیت    مفهوم
اسـت و از سـوی دیگـر بـه          ) اهداف ماهوی طراحی شـهری    (ری  گوناگون آن در تامین کیفیت های طراحی شه       

در تـامین   ) قـانونی، مـالی، تـشکیالتی، فنـی       (سیـستم شـهری      و ساز و کارهای       سنجش قابلیت فرایندها   معنای
 هنگام کاربرد تکنیک سوآت در سنجش ماهوی طراحی         ،به بیان دیگر  . اهداف رویه ای طراحی شهری می باشد      

یفیـت مطلـوب    تـأمین ک  ی و تعیین نقاط قوت، ضـعف، فرصـت و تهدیـد آن در               شهری، هدف بررسی فرم شهر    
بـرای  لـذا  . می باشدمعین و نهایتا تدوین سیاست های الزم در مورد فرم شهر در راستای یک راهبرد   محیطی  

 در صدد آفرینش و تحکـیم  "خوب"طراحی شهری  که یک کیفیت هایی را انجام این کار ضرورت دارد که اوال  
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 و ثانیاً جنبـه هـا یـا الیـه هـای      ،و بر شمرد معین تعریف نموده "نظریه ماهوی"بر مبنای یک    ی باشد را    آنها م 
  .عرفی کردمشخص تعیین و م "نظریه ریخت شناختی"بر مبنای یک گوناگون تشکیل دهنده فرم شهری را 

  
 کـه تـاکنون در      نمـود ادعـا   مروری که بر ادبیات موضوع و تجارب گذشته صورت گرفت می تـوان              اساس  بر  

کاربرد تکنیک سوآت در طراحی شهری صراحتاً به دو پایه نظری ضـروری فـوق الـذکر توجـه کـافی مبـذول            
به . این نوشتار را تشکیل می دهد      اصلی    یکی از اهداف   خالء تئوریک مزبور  مرتفع ساختن   نگردیده و از این رو    

زیباشناختی و زیست محیطی آن      -تجربی  ی،   و مولفه های سه گانه عملکرد      "1مدل مکان پایدار  "نظر می رسد    
   :2کیفیت های مطلوب در طراحی شهری را به ترتیب زیر فراهم سازد به خوبی می تواند چتر جامعی از 

  
 -4 همـه شـمول بـودن،        -3 اختالط کـاربری،     -2 نفوذپذیری و حرکت،     -1:  کیفیت های مولفه عملکردی    -الف

،  سرزندگی و سازگاری قرارگاه های رفتـاری     -7 ایمنی و امنیت،     -6 آسایش اقلیمی،    -5کیفیت عرصه همگانی،    
  . انعطاف پذیری-8
  
 -12 حـس زمـان،      -11 شخـصیت بـصری،      -10 خوانـایی،    -9:  زیباشناختی – کیفیت های مولفه تجربی      -ب

  .دگین آموز-14 رنگ تعلق، -13غنای حسی، 
  
  . پاکیزگی محیط-17انرژی کارایی،  -16 همسازی با طبیعت، -15: ه زیست محیطیف مول های کیفیت-ج
  

 الزم است که در زمینه تحلیل ریخت شـناختی فـرم شـهر و تعیـین                برای تکمیل ماتریس سوآت   از سوی دیگر    
 مطالعـات . مجهز بـود  مشخصی  الیه های گوناگون فرم شهری در هر یک از سطوح تفصیل نیز به ابزار نظری                

. مـی گـذارد        ی را برای تحلیل فرم شهری در اختیار         ریخت شناسی موجود چارچوب های گوناگون و مفید       
 به صورت فشرده و اجمالی ارائه گردیده،        "3کانزن"چارچوب   نظام های مطالعه و تحلیل فرم شهر نظیر          برخی

از خصلت تفصیلی تری برخوردار است و برخـی نیـز            "4کارل کروف "تعدادی از چارچوب ها نظیر چارچوب       
بـا جمعبنـدی    . مطـرح شـده انـد     با نگاه کـاربردی تـری        "5به کمک طراحی  "هنمای  نظیر چارچوب پیشنهادی را   

چارچوب های مذکور و هماهنگ سـازی آن بـا سرفـصل هـای توصـیه شـده جهـت سیاسـتگزاری در اسـناد                  
یه هـای گونـاگون آن پیـشنهاد    می توان طبقه بندی زیر را برای تجزیه و تحلیل فرم شهر و ال        6طراحی شهری 

فرعی تـر و یـا پـنج الیـه مختلـف          از پنج نظام    فرم شهر به مثابه یک نظام کالن         بندی پیشنهادی    در طبقه . نمود
  : 7تشکیل شده است که عبارتند از

                                                   
  ک به -برای مدل مکان پایدار ر 1

 .38- 65هری،ص ص مولفه های سازنده کیفیت طراحی ش) 1380(گلکار، کورش 
 ) سگفتاردر(هشتی  شهرسازی دانشگاه شهید بمبانی نظری طراحی شهری، دانشکده معماری و) 1384(گلکار، کورش  2

3 Conzen, M.R.G. (1960) Alnwick: A Study in Town Plan Analysis  
4 Kropf,  K. (1996) Urban Tissue and the Character of Towns, pp. 247-263 
5 DETR (2000) By Design, p.16  
6 Carmona et al. (2002) From Design Policy to Design Quality, pp.60-61 

  ک به -ر 7
  ) .الیه های گوناگون فرم شهری و بازنمایی آن در اسناد هدایت طراحی شهری) 1385(گلکار، کورش 
 راهنمای تهیه چارچوب و طرح جامع سه بعدی طراحی شهری : جعبه ابزار طراحی شهری) 1385(گلکار، کورش 
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  ) خدمات شهری و مسکن، -کز کار، خرید، تفریحا مر-شامل نظام کانونی(نظام کاربری زمین  -1
  
 شــبکه هــای  و دوچرخـه ،یــادهحرکـت و دسترســی سـواره، پ  شــبکه شـامل   (نظـام حرکــت و دسترســی  -2

  ) تاسیساتی
 
 قـدمت ابنیـه،      ،معمارانـه لفاف ساختمانی، کیفیت     و   شامل نظام بلوک بندی، توده گذاری     (نظام فرم کالبدی     -3

  .) اقلیمی کالبدمصالح و تکنولوژی ساخت و مالحظات
 
فـضاها،  ضـی   عرصوریت و مقـاطع     حـ استخوان بندی فـضایی، م     (نیانظام استخوان بندی فضاهای همگ     -4

  ). مالحظات اقلیمی فضاها، محوطه آرایی
 
دیدهای محلی و راهبردی، کانون ها و کریدورهای        منظر عینی شهری، دیدهای متوالی،      (نظام منظر شهری     -5

  ...) دید، خطوط آسمان، جداره فضاهای شهری، پالت رنگ، تزئینات و 
 

که برای کاربرد در طراحی شهری مناسب سـازی         نه  چهارگامفاهیم  عملیاتی  حال با در اختیار داشتن تعاریف       
را بـرای انجـام سـنجش     "تآسـو " همچنین با استفاده از دو نظریه فوق الذکر می توان ماتریس             و گردیده اند 

) طراحی شـهری   کیفیت های   یعنی   (ر سط 17از  نهادی  ماتریس پیش . پیشنهاد نمود شهری  وضعیت در طراحی    
یعنـی الیـه هـای    (به پنج سـتون فرعـی تـر    خود   که هر ستون     ،) تهدید یعنی قوت، ضعف، فرصت،   ( ستون   4و  

بدیهی است که میزان دخالت همه الیه های فـرم در تحقـق             .  تشکیل شده است   ،تفکیک می گردد  ) گوناگون فرم 
سلول های ماتریس    کیفیت های گوناگون طراحی شهری یکسان نمی باشد و بعضا حتی امکان دارد برخی از                

صـلب و   ابـزار   از این رو چارچوب پیشنهادی را باید نـه بـه عنـوان یـک                . باقی بماند و بالاثر    پیشنهادی خالی 
یفیت محیط و قابلیت های     ک انتظام یافته در مورد      ندیشه ورزی وسیله ای برای ا   مکانیکی بلکه بیشتر به عنوان      

  ).6جدول شماره ( ی در تامین آن تلقی نمودرفرم شه
   

 سنجش وضـعیت در طراحـی شـهری در دو بعـد مـاهوی و رویـه ای       ،دیدعنوان گرقبال همانگونه که  
بعـد مـاهوی    سنجش  عمدتا به   ) 6(شماره  پیشنهادی  جدول  نوشتار  صورت می گیرد که با توجه به مجال این          

 فراینـد تحقـق     ابعـاد رویـه ای و     توامـاً   بدیهی است سنجش جامع وضعیت مـستلزم بررسـی          . دارداختصاص  
شـهری  و سـاز و کارهـای        که در آن قابلیت ها و محدودیت های فرایندها           یجش سن طراحی شهری می گردد،   

و تاثیرپـذیر از موضـوع مـورد بررسـی، طبقـه بنـدی و               بر   تاثیرگذار   ،)اعم از قانونی، مالی، تشکیالتی و فنی      (
و تـدوین   جـامع   تحلیل قرار گرفته و نهایتا به همراه نتایج سنجش وضعیت بعد ماهوی مبنای سیاست گزاری                

  . شودراه حل های طراحی واقع 
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 تهدید فرصت ضعف قوت  
  

  مولفه
 

  الیه های فرم شهر                  
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                      نفوذپذیری و حرکت
                     ریاختالط کارب

                     همه شمول بودن
                     کیفیت عرصه همگانی

                     آسایش اقلیمی
                     ایمنی و امنیت

                     سرزندگی و سازگاری قرارگاه های رفتاری

ــه  مولفــــ
 عملکردی

                     انعطاف پذیری
                     خوانایی

                     شخصیت بصری
                     حس زمان

                     غنای حسی
                     رنگ تعلق

  مولفه
ــی   تجربـــ

 زیباشناختی

                     آموزندگی
                     با طبیعتهمسازی 

                     انرژی کارایی
  مولفه

                     پاکیزگی محیطی  زیست محیطی

  
  چارچوب پیشنهادی سنجش وضعیت در طراحی شهری به روش سوآت-6جدول شماره 

  }نگارنده: منبع{
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