
 
 

 

کیفی های  پژوهش جایگاهتحلیل استراتژیک 

هایی جهت توسعه  در کشور و ارائه استراتژی

 SWOTآن با استفاده از مدل
 ضیداود ف

 دهیچك
توانبهحل مسلا  میگیریازآنهایکیفییکیازمسیرهایاصلیتولیددانشبودهوبابهرهپژوهش

قدامنمود.پلژوهشکیفلینسلبهبلهپلژوهشکم لید اهاوسازمانومشکالتپیچیدهجوامعانسانی
 وشلیگیرد.پژوهشکیفلیجامعهدانشگاهیکمترشناختهشدهوازاین وکمترمو داستفادهقرا می

هایانسانیاسهکهیاقاب تبلدی د با هپدیدههاییمنظموعمیقبرایتوصیفاجزاء،شرایطوویژگی
باشلند.ازتبدی بهکمی هازعمقکافیبرایتحلی شرایطبرخو دا نملیبهکمی هنیستندیاد صو ت

 وجلودیلهاییکلهبلهدلهایکیفیبهمنظو د کعمیقمفاهیموپدیدهتوانگفهپژوهشمیاین و
بلهصلو تیعمیلقوهلاداده ودود آنملیعام انسانید آنهاپیچیدگیزیادیوجوددا د،بلهکلا 

مبتنیبرفلسفهپدیدا شلناختیبلودهوهااینپژوهششوند.میآو ی،تحلی وتفسیر،جمعگونه وایه
شلود.د جایگاهطبیعیخودباافرادواقعی)ونهد محیطتجربی(د با هافرادیتحهکنترلانجلامملی

 سلدملیکیفید ح مسا  ومشلکالتجامعله،بلهنظلرهایعلیرغمفوایدواثراتچشمگیرپژوهش
جامعهعلمیوپژوهشیکشو آنچنانکهبایستهوشایستهاسله،ازایلن وععلملیتح یلقاسلتفاده

نماید.ازاین ود تح یقحاضربابهرهگیریازیکیازابزا هایقد تمندمدیریهاستراتژیکیعنلینمی
یکیفلیازیکسلوومح قسعیدا دتابابر سین اطضعفوقوتد ونی وعپژوهشل،SWOTمدل

وتهدیللداتپللیش ویتوسللعهایللن وعپللژوهشد کشللو ازسللویدیگللر،هللانیللزتحلیلل فرصلله
 اجههتوسعهاین وعتح یقد کشو طراحیوا ا هنماید.هاییاستراتژی

 یدیکلواژگان 
هایاستراتژ،داتیهاوتهدرصهف،ن اطضعفوقوتهایکیفی،پژوهش،SWOTمدل

                                      
کیهاستراتژیریا دانشگاهسمنان،متخصصمدیاستادEmail: Feiz1353@gmail.com 

10/10/88تا یخپذیرع:04/08/88تا یخا سال:
 169-185صص /  1389 بهار/  54/ شماره نوزدهمفصلنامه راهبرد / سال 
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 همقدم
بللیتردیللدپللژوهشوتح یللق اهحلل 

شناختهشدهنوعبشلربلرایحل مسلا  و

مشکالتپلیش ووتوسلعهمرزهلایدانلش

هایتح یقاسه.د یکت سیمبندی، وع

بهدودستهتح ی اتکم یوکیفلیت سلیم

شوند.علومطبیعیبرپایله وعکم لیومی

انلد.د ایلن وعویستیاستوا شلدهیپوزیت

تحلیل شلوندهاچیزهاییبایدوا دحلوزتنه

کهوجودداشتهوقابل اثبلاتباشلند. وع

کم یبرایناص استوا اسهکهاعداددا ای

وجللودخللا جیبللدیهیهسللتندوبنللابراین

چیزیکهعددنیسه،دا ایوجلودخلا جی

بللدیهینیسللهوبایللدآن احللذ کللرد.

 ویکردهایکیفید علوماجتماعیباتوجله

هلایماالعلهاز وعبههلد ملو دنظلرو

شوند.البتهایندوکم یمتمایزمیهای وع

 وعوجوهاشتراکینیزدا ند،ازجملهاینکه

د هللردو وعازمفروضللاتتکو یللکبهللره

شلودوهلردو وعبلهنلوعیبلهگرفتهمی

هستند.هادنبالکشفقوانینحاکمبرپدیده

جامعللهبللاآنکللهامللروزد ایمسللکله

گراییومواجههستیم،اصالهدادنبهکمی ه

هلایتح یلقبلیتلوجهیبله وعتجربهو

هلایکیفید شناخهوح مسا  وپدیده

اجتماعیوانسانیاسه.ایلنموضلوعملو د

علللومهتوجللهبسللیا یازاندیشللمندانحللوز

اجتماعیقلرا گرفتلهود ملو دخالراتو

این ویکلردهشلدا پیامدهایمنفیناشیاز

اند.برترانلد اسل د نفلیاصلالهدادنداده

گرایلید تح ی لاتعللوممحضبلهکمی له

اجتماعی،ضمنتأکیدبرن شعظیمکمی له

آمیلزوسنجشد علم،ایلنن لش ااغلرا 

داندوبراینباو اسهکلهممکلناسلهمی

یکقانوند عیناینکهکم ینیسله،کلامال 

همچنلینتأکیلد.(1360 اس ،علمیباشد)

گرایللیواصللالهدادنبللهآن،بللهبلرکمی لله

عنوان ویکلردنهلاییپلژوهشوتح یلقد 

گرهملانمسا  انسانیوتربیتلیبیلانهعرص

کا انفلو انوبهعنوانخاریاسهکهتکودو 

بخشیازوجودانسانیادکردهاسه.بهنظلر

جوامعاوبخشیازواقعیاتمربوطبهانسانو

حل وکم لیتلوانبلامفلاهیمنمیانسانی ا

یباعل گرایکمی ه.(1367)مولر،فص نمود

هلایمسلا  بهفراموشیسپردنپیچیلدگی

دوبهجلاییلافتنوشیماجتماعیوانسانی

قوچندبُعدی،مح  انعمی، اهح مناسب

هوازایلن ونتلای نگلریشلددچا ساحی

پیچیلدهحل مسلا  توانلدد ماالعاتنمی

جوامعانسانیچندانمفیدومؤثرباشد.

هاییکهعلومانسلانیدگاهبههرحالدی

و"گرایللیتجربلله"واجتمللاعی اصللرفا بللر
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دهنللد،هللرچنللدمللیقللرا "رایللیگکمی لله"

یازتولیدعلم اپلیش ویهاییساحجلوه

دا یپژوهشیابهدو ازمعناگذا ند،اممامی

ایمسلا  اجتملاعیوازح  یشلهوناتوان

.د (32،ص1385اد،یل)پا انسلانیهسلتند

شناسلیهای ای د  وعحالحاضردیدگاه

،بللهانسللانیپللژوهشد علللوماجتمللاعیو

انلش ااساسلا اسهکهدستیابیبهدایگونه

هلایکم لیامکلانپلذیربااسلتفادهاز وع

ههلایکیفلی اکلماهمیلدانلدو وعملی

ترکیبلی املو دغفللههایمردهو وعش

.(596،ص1385،یآبلاد)لافدهدمیقرا 

تللوانگفلهکللههللریللکازمللید مجملوع

 ویکردهایکم یوکیفیدا این اطقلوتو

هاییهستندوتوجهصر بلهیکلیازضعف

این ویکردهاوبهفراموشیسلپردندیگلری

هلایتواندمنجربلهعلدمتعلادلفعالیلهمی

تح ی اتید جامعهشود.اگرچهد حلاتت

هایکم یوکیفلی ابلهصلو تآلدادهایده

مکم ود کنا همبایلدبلهکلا بلردوبلر

ماهیهد همتنیدهسلاو وابعلادمختللف

واقعیهاجتماعیاذعانداشله،املاواقعیله

ایناسهکهایلنتلوازند حلالحاضلرد 

بللهسللودتح ی للاتاجتمللاعیایللرانکللامال 

کیفیهایکم یبودهوجاینگرعهای وع

وچندساحیازجامعهکهبلهطلو ملوزون

کالن)سلللاختیونهلللادی(وهلللایپدیلللده

هایخردترمربوطبهتعلامالتو فتلا پدیده

 ابهصو تیفرایندیوباتوجهبهتغییراتو

آهنگتا یخیآند نظربگیرد،غایباسله.

هلایبلز  کنلا پلژوهشازاین وبایدد 

م یاسواطالعلاتبلهدسلهآملدهازآنهلا،

هلایکیفلی ابلرایمتنوعپژوهشهایگونه

اجتملاعید هفهمبهترسازوکا هایپیچیلد

(.1387،یساو مختلفبهکا گرفه)ذکا 

باتوجلهبلهمااللبفلو ،د م اللهحاضلر

مح قسعیکردهاسهتاباتبیینوتشلری 

هایتح یقکم لیوکیفلیونیلزابعاد وع

هایمناسبی ابرایاستراتژی،SWOTمدل

هایکیفید علوماجتملاعیپژوهشتوسعه

ا ا هنماید.

 لهئبیان مس -1
د اغلبکشو هاید حالتوسلعهواز

جملهایران،تح ی اتکیفلیبلهدلیل علدم

شرایطتزموف دانشناخه،نبودامکاناتو

دموانلعمختللففرهنگلی،کافیونیلزوجلو

ذهنی،علمیومالیونیزسلرد گمیوعلدم

تعریللفد سللهازچنللینتح ی للاتیهنللوز

اینتوانستهاسهجایگلاهشایسلتهوبایسلته

-192،صللص1381،یپیللدانمایللد)انصللا 

هگیللریعمللد(.د ایللنشللرایطجهلله187

هلایهلا،طلر ناملههمانندپایلانهاپژوهش
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نشللگاهیوم للاتتپژوهشللیسللازمانیودا

شناسیکم لیعلمید کشو منابقبا وع

هلابلاتوجلهبلهمیلزانبودهوایلنپلژوهش

گرایلیآنلاند فراینلدجملعآو یوکمی ه

گلللذا یهلللا،ا زعتجزیلللهوتحلیللل داده

شوند.اینموضوعتابدانجاگسترعیافتهمی

اسلتفادهاسهکهیاتح ی لاتکیفلیاساسلا 

ایهعنوانیکفعالیهحاشیهندویابشونمی

یکشلفمتغیرهلاملو دوگاهم لدماتیبلرا

گیرند،کهد اینوضلعیهنیلزتوجهقرا می

یفلللید تح یلللقکنتلللای مشخصلللیاز

یابد.نمیهاینهاییتح ی اتانعکاسگزا ع

انجلامشلدهد هلایبنابرایناغللبپلژوهش

 ود،ملیآنگونلهکلهانتظلا علوماجتماعی

فرهنگی،اخالقی، وانی،هایاندگرههنتوانست

د ایللناجتمللاعیواقتصللادی ابگشللایند.

مح  ان)دانشجویان،استادان،فضاینامتوازن

وسایرپژوهشلگران(ناگزیرنلدتلاتح ی لات

آمللا یبللز  وبللههللایخللود اد نمونلله

انجلللامدادهو"معلللر جامعللله"اصلللاال 

دادونهاییخود اهملراهبلااعلهایگزا ع

هلایوتحلیل ا قام،جداولمتعددوتجزیله

آما یا ا هنمایند.

 سدفضایغاللبمید مجموعبهنظر

ایید محافللل علملللیودانشلللگاهی،فضللل

گراواثباتیاسهوایلن ویکلردتلوانکمی ه

 اح مسا  وموضوعاتپیچیدهوجدیدی

تحلوتتاجتملاعیوفرهنگلیهکهبهواسا

د حلالگلذا د حلالوقلوعجامعهایرانلی

نللدا دوازایللن ود شللرایطفعلللی،،اسلله

جامعللهنیازمنللدانعاللا پللذیریوتنللوع

بیشللترید  وعشناسللیعلللوماجتمللاعی

 سلد وعپلژوهشکیفلیمیاسه.بهنظر

ابزا یاسهکهامکانتوجهبهمعنا،قلد تو

سازدوام د حیاتاجتماعی افراهممیتع

اتتپللیش ومناسللبهؤبللهسللبلرایپاسللخ

الاصلیایناسهکلهؤحالسبیشتریدا د.

چهدتی وعلواملیباعل کلمتلوجهیبله

 وعتح یقکیفید علوماجتملاعیشلده

وجودهاییاسهوبرایح آنچهاستراتژی

دا د؟مح قد اینم الهسعینملودهاسله

البلااسلتفادهاز وعؤبرایپاسخبهاینسل

ضلمنتجزیلهو،SWOTستراتژیکتحلی ا

هلایبلال وههلاوررفیلهتحلی محلدودیه

زیکسوونیزتجزیهود ونیتح ی اتکیفیا

توسلعههاوتهدیلداتبیرونلیتحلی فرصه

و اهکا هلایهلاتح ی اتکیفلی،اسلتراتژی

مناسبی اا ا هنماید.

 مفهوم تحقیق کیفی -2
از وعتح یقکیفیتعلا یفمختلفلی

د مجموعتعا یفا ا هشلدها هشدهاسه.ا 

ن وع اازحیلل طللر هللایایللویژگللی
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هلا،نلوعهلایگلردآو یدادهتح یق،شلیوه

د فراینللدتح یللق،هللا،ن للشمح للقداده

هایتجزیهوتحلی اطالعلاتوکلا بردشیوه

ال اصللاانللد.نتللای مللو دتوجللهقللرا داده

آو یتح یقکیفلیبلهچنلدین وعجملع

،مشاهدهیا1هابهانضمامتح یقمیدانیدهدا

اشلا هدا د.3هایعمیلق،مصاحبه2مشا که

مح  انکیفلیبیشلتراوقلات،تح یلق اد 

چیلزی اهادهند.آنمیشرایططبیعیانجام

د 5کنندوهیچگونهدخالتینمی4دستکا ی

کنند.بنابراینطر تح یقکیفینمیشرایط

تحملل وصللبرومسللتلزمانعاللا پللذیری،

)دتو ،حوصلهد طول ونلدتح یلقاسله

د تح یقکیفلی،(.221-223،صص1384

عاطالعاتبزمینهوبسترطبیعیبهعنوانمن

و تفعللالبللهکسللببللودهومح للقبللهصلل

تح ی ات.(1380مان،ی)ادپردازمیاطالعات

توانبانیهجمعآو یاطالعلاتکیفی امی

نظریواثبلاتهای برایپوششدادنشکا

هایقبلیبا ویکردتصلری د یااباالیافته

هلا،بلاکلا بردآنبخشلیاثرمفاهیموا زیابی

نظریهومفاهیممسلتخر ازچلا چوککللی

د تح یقکیفیبهایندلیل کلهانجامداد.

                                      
1.Field research 
2.Participant Observation 

3.In-depth interviews 

4.Manipulation 
5.Intervene 

مح للقکیفللیبللهدنبللالتفسللیرکیفیلله

اجتملاعیاسلهود پلیکشلفهلایپدیده

تغیرهللانیسلله،کمتللردا ایمیللانم ابالله

فرضیه سمیاسه.البتلهایلنبلدانمعنلی

نیسهکهمح قتواندستهبندیتفاسلیرو

جمعآو یشده اندا د.د مجموعهایداده

یلکتح یلقهلایگلیویژتوانعناصلرومی

کیفی اد موا دزیرخالصهنمود:

هلللاد آو یدادهجملللعهلللای. وع1

ایاسهکلهمنجلربلهتح یقکیفیبهگونه

کنندهرقرا یا تباطنزدیکمح قوشرکهب

شود.د تح یقمی

هایمفص  کله.د تح یقکیفیداده2

آو ی،جمللعدا ایعمللقوگسللتردگیاسلله

شوند.می

هللاد تح یللق.تجزیللهوتحلیلل داده3

کیفیمنجربلهپیلدایشمفلاهیم،ایلدههلا،

سلعهطب هبندیالگوهلایاجتملاعیویلاتو

گردد.هاوتفسیرهایمتعددمیگونه

.د تح یقکیفی،نتای باتمرکلزبلر4

تفسیرمعانیاجتماعیازطریقترسیمتفکلر

اجتملاعیاززبلانهلایپدیلدههوبیاندوبا 

شلودملیکنندگاند تح یقحاصل شرکه

.(330،ص1385وصفرزاده،ی)فرهنگ
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های تحقیق کیفیی و   تفاوت -3

 کمّی
هللاییبللینموجللودمشللابههعلیللرغ

هلایهایتح یقکم یوکیفی،تفلاوت وع

فراوانیبینایندو وعوجلوددا د.تفلاوت

بینتح یقکم لیوکیفلیبلهصلو تیلک

طیفمار اسه.تح یقکیفیتابعشلرایط

اسللهومح للقد موقعیللهمللو دمشللاهده

آمیختهاسه.مح  لانکم لیبیشلترد پلی

شلرایطهسلتند.آنهلامسلت  ازهایتعمیم

متغیرهلاوعوامل فلردیمتمرکلزبیشتربر

،بهطلو کللی.شوندتابریکتفسیرکلیمی

هلایاسلتاندا دمح  انکم یبیشتراز وع

ازپللیشتعیللینشللدههللایتح یللقوطللر 

حالیکهمح  انکیفیکنند،د میاستفاده

یشلترکلهوا دتح یلقشلوند،ببهمحضاین

هایمتعلددیهستندواز وعانعاا پذیر

(1989کنند.ازنظرمکملیالن)میاستفاده

هآشکا ترینتفاوتبلینایلندو وع،نحلو

هاسله.تح ی لاتکم لیبلرنتلای ا ا هداده

شلوند،ملیآما یکهبهصلو تاعلدادا ا له

فلید حالیکهتح ی لاتکی؛متکیهستند

اساسلا کنند.بیشتربرتوصیفن لیتأکیدمی

بینتح یقکیفیوکم ی،تفلاوتهایفاوتت

ازلحاظهد تح یقمالر اسله.تح یلق

اجتملاعیهلایکیفیبهمنظو د کپدیلده

شود.املاتح یلقکم لیبلهمنظلو میانجام

شلود.د میتعیین وابط،اثراتوعل انجام

علوم فتلا یهلردونلوعتح یلقبلاهزمین

ر اتکمیل توانندهمدیگا زعهستندومی

(.227-228،صص1384کنند)دتو ،

همچنیند تح ی اتکیفی فتا هلاد 

کهافرادد آنقلرا دا نلدایا تباطبازمینه

هایفرهنگی،اجتملاعیو...(ماالعله)زمینه

هملانمتغیرهلاییهلاشوندواینزمینلهمی

هلایتلوانآنهلا ابلا وعهستندکلهنملی

عیللاتعینللی،مللو دپللژوهشمربللوطبللهواق

ماالعهقرا داد.عالوهبراینمعناییکلهملا

اجتماعیوانسانیهایبرایواقعیاتوزمینه

هلایکم لیوقا لیم،بامعناییکهبرایپدیده

گیریم،کامال متفاوتاسله.عینید نظرمی

تح ی اتکیفی فتا اجتماعیوانسانیافراد

ماالعلهقلرا د ونلی فتلا ملو ده ااززاوی

دهند.وبهدلی ن لشخلاصمح لقد می

فراینللدتح یللقتمللایالتخللودمح للقو

هلانیللزآزملودنیواد اکذهنلیواسللتنباط

،صلص1380،یدخی خواهندبلود)سلجاد

هایتح یقکم ی(.تفاوتدیگر وع73-52

هللایمح للقد وکیفللید دخالللها زع

آنهلایانتخاکمسلکلهونیلزا ا له اهحل 

هایمح لقهایکم یا زعاسه.د تح یق
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چنداندخالتید فرایندتح یلقنلدا د،املا

 اهلاتوانن شا زعد تح ی اتکیفینمی

حللذ نمللودوازایللن ود  وعتح یللق

مح للق،مسللکلهتح یللق،هللایکیفللیا زع

هلاواستنباطهادادهآو یانتخاک وعجمع

 Goetz and)دهلدملی اتحلهتلأثیرقلرا 

Compte,1980)کم لیبلر.همچنینتح یلق

شود.د ایلناساسیکنظمخایانجاممی

نوعتح یلق،پلیشازهلرکلا ی،دیلدگاهی

کنیموازایندیلدگاهنظلرینظریاتخاذمی

کنلیم.هایقاب آزمایش ااستنتا میگزا ه

تماممراح  وعتح یلقکم لیبایلدکلامال 

طراحیشدهباشد.به وشن،دقیقوازپیش

آیلدکلهمراحل تح یلقد ند تپیشملی

تح یقکم ی،ازطلر اولیلهمنحلر شلود.

مت ابال پژوهشکیفی،پژوهشیاست رایی،د 

قاعدهبیایتکوین،غیرخایوتااندازهحال

تلوانآن ابلاد کلیدقیلقبودهوکمترمی

.(Lindlof and Taylor, 2002)کلردکنتلرل

پژوهشکیفلی ونلدهایچرخشلیوفرایند

دا د.بسیا یازمراح ،چنلدینبلا ایدایره

هلاقسلمهشلود.مح لقد برخلیمیتکرا 

کنلدتلابلهنتیجلهتح یق ابا هاتکرا ملی

د سهومنا یبرسدوتفسیریآگاهانهبله

دسهآو د.

موارد کیاربرد رو  تحقییق    -4

 کیفی
تح یللقکیفللید تح ی للاتاجتمللاعی

کم للیمللو دهللایتوانللدهمللراهبللا وعمللی

استفادهقرا گیرد،ولیبسیا یازموضلوعات

هستندکلهد آنهلا وعکیفلیتنهلا وع

 داپاسخبهسؤاتتتح یقخواهدبود.د مو

زیراستفادهازتح یقکیفلیبلر وعکم لی

ا ج اسه:

.موضلوعاتیکلهبلدتعریلفشلدهیللا1

ماننلدعلل انلد،خوکد کوشناختهنشده

گرایشجوانانونوجوانانبهموادمخد ؛

عمیقهای.موضوعاتیکهدا ای یشه2

هستندوشناخهآنهانیازبهماالعلهعمیلق

دا د،مانندد کاحساسلاتافلرادد وقلایع

مهمزندگیهمانندتولداولینفرزند؛

.ح مسا  پیچیدهود کآنهانظیر3

د کماهیه و ؛

وعاتتخصصیود کآنهلا.ح موض4

مانندتحلی وا زیابیعملکردیلکمؤسسله

فرهنگی؛

.تحلیلل ود کموضللوعاترریللفو5

نامشهودیکهممکناسلهبلهصلو تنلاد 

برایافلراداتفلا بیفتلدود کآنمسلتلزم

حضو د آنموقعیهاسه،هماننلدشلرایط

وقوعیکحادثلهد یلکعملیلاتد زملان
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-336،صلص1385،یهنگلدفاعم دس)فر

335.)

آوری  جمیییی هییییای  رو  -5

 کیفی  اطالعات در تحقیق
آو یاطالعلللاتد هلللایجملللع وع

هلاییتح ی اتکم لیوکیفلیدا ایتفلاوت

هایترینوجهممیزه وعهستند.شایدمهم

جمعآو یاطالعاتد ایلندو وعمیلزان

د گیلللریومشلللا کهمح لللقباشلللد.د 

کهود گیلریمح لقتح ی اتکیفیمشا 

د فراینللدجمللعآو یاطالعللاتبللهمراتللب

بیشترازتح ی اتکم یبلودهوتوانمنلدیو

هایجملعآو یمح قبرکیفیهدادههتجرب

شدهد تح ی اتکیفلیبسلیا اثرگلذا تراز

هلایاصللیهلایکم لیاسله. وعپژوهش

هاد تح ی اتکیفیشلام جمعآو یداده

موا دزیراسه:

 اصلیهای  رو  -5-1

.مشاهدهکهشام مشاهدهمست یمو1

غیرمست یماسه.

.تجزیهوتحلی اسنادومدا ک؛2

.مصللللاحبهعمیللللقکللللهشللللام 3

نیافتلهویافتله،سلاخههایسلاخهمصاحبه

،1385،ییافتللهاسلله)فرهنگللسللاخهنیملله

(.340-341صص

هللایفللو میللزانمشللا کهد  وع

آو یراینلدجملعمح قد محلیطتح یق)ف

اطالعات(بهصو تیکطیفخواهدبودکله

د یکطر آنمح قمشا کتیاندکود 

سردیگرطیفمشا کهزیادیدا د.

 
میللزانمشللا که-(1نمللودا شللما ه)

هللاد آو یدادهمح للقد فراینللدجمللع

تح ی اتکیفی

 تكمیلیهای  رو  -5-2

سللرایی،هللاشللام داسللتانایللن وع

عللهبیللوگرافیافللراد،تجزیللهوتحلیلل ماال

تا یخی،فیلم،ویلد و،عکل ،حرکلهانلدام،

های وانلیاسلههایتصویریوآزمون وع

(.1381،ی)انصا 

شیییوه تیهیییه و تحلیییل در  -6

 تحقیقات کیفی
تجزیهوتحلی تح ی اتکیفلیعملدتا 

بستگیبهتوانمندیفلردیلاگلروهتحلیلگلر

توانبلااتکلاءاتنمیدا د.د ایننوعتح ی 

هاونلرمافزا هلایتحلیل آملا ی،بهآزمون

ها اتجزیهوتحلیل نملودوبلهنتلای داده

مو دانتظا دسهیافه.د تح ی لاتکیفلی

برایتجزیهوتحلی ،مح لقبایلدازهلوع،

اندیشلیوقلد تخالقیه،نکتهسنجی،ژ  
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استدتلواستنباطمناسبیوکافیبرخو دا 

هلایباشد.مبناومعیلا د تجزیلهوتحلیل 

کیفیع  ،منالق،تفکلرواسلتدتلاسله.

یعنید تح یقکیفیمح لقبلااسلتفادهاز

هلایع  ومناقوغو واندیشلهبایلدداده

کیفللی امللو دتجزیللهوتحلیلل قللرا داده،

هلافرضیههح ی هوواقعیه اکشفود با 

(.199،ص1377ا،ینارها نظرنماید)حافظ

هاد یکپژوهشکیفیتجزیهوتحلی داده

اساسا شام ترکیبکردناطالعاتحاص از

منابعمختلفبهصو تیکتوصیفپیوسلته

ازآنچهمح قمشاهدهیاکشفکلردهاسله،

معمللوت بللااسللتفادهازهللاباشللد.فرضللیهمللی

شلوند،هایآما استنباطیآزموننملی وع

یآما هلاییماننلدد صلدهایلااگرچهگلاه

ممکلناسلهبلرای وشلنکلردنهلانسبه

جزییللاتخللاصاسللتفادهشللوند.د تح یللق

ملدت"،"بز  "ازاصاالحاتیمانندکیفی،

و...بلرایتوصلیف"ا سریعنسبت"،"طوتنی

،ص1384)دتو ،شلودمیهااستفادهپدیده

234.)

 SWOTمدل  -7
یکلللیازSWOTتجزیلللهوتحلیللل 

هاسللتراتژیکجهللهیریابزا هللایمهللممللد

وهاتاابقن اطضعفوقوتد ونیبافرصه

تهدیللداتبیرونللیاسلله.تجزیللهوتحلیلل 

SWOTای ابلرای وعتحلیلینظامیافتله

اتژییکلهشناساییاینعوام وانتخاکاستر

بهترینتاابق ابینآنهلاایجلادکنلد،ا ا له

.از(Fisher, 1989, pp.157-180)نمایدمی

ایللنمللدلیلکاسللتراتژیمناسللب،دیلدگاه

هلاوها ابهحداکثروضعفهاوفرصهقوت

 سلاند.بلرایحداق ممکنمیتهدیدها ابه

د ونلیو7وضلعف6اینمنظلو ن لاطقلوت

بیرونللید چهللا 9وتهدیللدهای8هللافرصلله

بههمپیونلدSO،WO،ST،WTحالهکلی

سللتراتژیخلللقوهللایادادهشللدهوگزینلله

،1382سونوکلا ون،ی)هرشوندمیانتخاک

سلللعیSOهلللاید اسلللتراتژی.(192ص

شلودبلااتکلاءبلرن لاطقلوتد ونلیازمی

بردا یبهعم آیلد.محیایبهرههایفرصه

هد ایناسلهتلابلاWOهاید استراتژی

هایمحیایموجلود،ازبردا یازفرصهبهره

شلللود.د ن لللاطضلللعفد ونلللیکاسلللته

شلودتلابلاکوشلشملیSTهلایاستراتژی

استفادهازن اطقوتد ونی،اثلراتناشلیاز

تهدیداتموجودد محیطخا  کلاهشداده

کلهWTهلاید اسلتراتژید نهایهشودو

آیلد،هلد کلمبدترینوضعیهبهشما می

کردنن اطضعفد ونیوپرهیزازتهدیدات

                                      
6.Strengths 

7.Weaknesses 

8.Opportunities 
9.Threats 
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،1379)فلردآ ،ناشیازمحیطخا جیاسه

.(360-364صص

 SWOTرو  استفاده از مدل  -7-1

SWOT،ملاتری (1)هد شک شلما 

بهصو تکلیبهنمایشد آمدهاسله.ایلن

خانهاسه.همانگونلهکله9ماتری دا ای

شلود،چهلا خانلهدا ایعامل ملیمشاهده

 انشانهااستراتژیخانهاصلیهستند،چها 

نلهسلفیدیلاخلالیاسلهدهندویکخامی

ایکلهخانهبات،دسه اسه(.چهلا خانله)

،دا ایهللاهسللتنداسللتراتژیهنشللاندهنللد

شلندوباملیWTوSO،WO،Stهلایعنوان

ایکلهدا ایپ ازتکمی شدنچها خانله

S،W،Oهلایعام اصلیهستند)یعنیخانله

آینلد.بلرایملیبلهوجلودهلااینخانه(،Tو

مرحلله هشه،SWOTری ساختنیکمات

شود:میبهشر زیرطی

هایمحیایتهیله.فهرستیازفرصه1

شود.می

.فهرستیازتهدیداتعمدهموجودد 2

د.شومحیطتهیهمی

هرستیازن اطقلوتد ونلیتهیله.ف3

شود.می

.فهرستیازن اطضعفد ونلیتهیله4

د.شومی

هللای.ن للاطقللوتد ونللیوفرصلله5

خللقهلایهمم ایسهواستراتژیمحیایبا

شوند.نوشتهمیSOهد خان،شده

هلای.ن اطضلعفد ونلیبلافرصله6

،خللقشلدههایمحیایم ایسهواستراتژی

شوند.نوشتهمیWOهد خان

تهدیللدات.ن للاطقللوتداخلللی،بللا7

،هایخللقشلدهمحیایم ایسهواستراتژی

شوند.نوشتهمیSTهد خان

تهدیللداتفداخلللیبللا.ن للاطضللع8

،هایخللقشلدهمحیایم ایسهواستراتژی

،1379)فلردآ ،شوندنوشتهمیWTهد خان

.(364-366صص

دات،یلل تهدی:مللاتر(1)هشللک شللما 

(SWOTها،ن اطضعفون اطقوت)فرصه



  SWOTهای مدل  ویژگی -7-2

یکللیازابزا هللایمهللمSWOTمللدل

 فرایندتجزیهمدیریهاستراتژیکاسهکهد

هللایمحیاللیود ونللیوخلللقوتحلیلل 
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یطمحیالیومتناسبباشلراهایاستراتژی

شود.هلرچنلدکلا بردد ونیبهکا بردهمی

مربوطبهبرنامله یلزیاساسا  ای اینمدل

تولیلدیوخلدماتیهلایماناستراتژیکساز

هایمنحصربهفردآن،ایلناسه،اماویژگی

آو دتللاد تجزیللهومللیمامکللان افللراه

هللایموضللوعاتمختلللفد سللاو تحلیلل 

هانیزبهکا بردهشود.اینویژگیفراسازمانی

شام موا دزیراسه:

اینمدلباد نظلرگلرفتن.جامعیه:1

آنهلابلاهعوام محیالیود ونلیوم ایسل

هلا،هایمتناسبباآنکمکبهخلقاستراتژی

کهسایرابزا هلایازجامعیتیبرخو دا اسه

.ندباشیممدیریهاستراتژیکفاقدآن

ایلللنملللدلد پلللذیری:.انعالللا 2

هلایخلدماتی،هایتولیلدی،شلرکهشرکه

هایغیلرانتفلاعیودولتلی،تحلیل سازمان

مسا  کالنیکجامعهوکشلو ،وتجزیلهو

تحلی موضوعاتمختلفکا برددا د.

الؤبللهحلل یللکسللSWOT.مللدل3

کنلد.د انتخاکاستراتژیکمکملیدیبنیا

م صللوداصلللیاسللتراتژیطبللقایللنمللدل

استفادهازیکموقعیهقوییاغلبهبلریلک

نسلون،یرسو ابیل)پموقعیهضلعیفاسله

.(311-312،صص1376

توانایینمایشا تبلاطSWOT.مدل4

فیمللابینعواملل مختلللف ادا اسللهوبللا

عواملل وپیچیللدهشللدنافللزایشتعللداد

ایللن،تللوانبللااسللتفادهازآنا تباطللاتمللی

،ی)احملدا تباطات اتجزیهوتحلی نملود

.(154،ص1377

ازنظرمفهلومیبسلیا SWOT.مدل5

ازآنبلهسلهولهوبلاسادهاسهواستفاده

پلذیروبسلیا سلودمنداسلهسرعهامکلان

.(164سون،صی)برا

های بیاققوه   و ظرفیتها  قوت -8

 یتحقیقات کیف
هللاید ونللیتح ی للاتمنظللو ازقللوت

ایاسهکهایننوعبال وههایکیفی،ررفیه

تح یقد ح مسلا  ومشلکالتعمیلقو

تلرینپیچیدهاجتملاعیوانسلانیدا د.مهلم

های وعتح یقکیفید جلدولن اطقوت

(انعکاسیافتهاسه.1شما ه)

ن للاطقللوت وع-(1جللدولشللما ه)

تح یقکیفی
وععام نکد

S1 

تروتوانبهد کیعمیقبا وعتح یقکیفیمی

تراز فتا اجتماعیدسهیافه.غنی

S2 

گیرینیستند،موضوعاتیکهبهآسانیقاب اندازه

هماننداحساساتافرادد مو دیکموضوعخاص ا

توانبا وعتح یقکیفید کنمود.می

S3 

 فتا هاییهعمناسببودنتح یقکیفیبرایماال

شوند،مانندمیکهد شرایططبیعیبهترد ک

هایگروهیهاوپویایینگرع
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S4 

مناسببودنتح یقکیفیبرایماالعه فتا گروهی

زمانینسبتا طوتنیهطییکمحدود

S5 

هایعمیقوچندبُعدیبرایح ح امکانکشف اه

مسا  اجتماعی

S6 

 یقکیفیبهدلی هایتحانعاا پذیری وع

استفادهکمترازابزا سازماندهیشدهبرایگردآو ی

هاداده

S7 

هایعمیقبهدلی استفادهازدسترسیبهیافته

هایبازومشا کهمح قپرسش

( هیا  )ضیع  هیای   محدودیت -9

 تحقیق کیفی
 وعتح یللقکیفللیهماننللدهللرابللزا 

ون لاطضلعفیهلادیگری،دا ایمحدودیه

 یزیتواندد برنامهتوجهبهآنهامیکهاسه

برایتوسعهتح ی اتکیفیمفیدواقعشلود.

هلاید ونلیتح ی لاتترینمحلدودیهمهم

(انعکلاسیافتله2کیفید جلدولشلما ه)

اسه.

ن لللاطضلللعفیلللا-(2جلللدولشلللما ه)

د ونی وعتح یقکیفیهایمحدودیه
 نوع عامل کد

W1 

تهبهمشاهداتمح قاسهتح ی اتکیفیبسیا وابس

 وند،اعتبا میعددیبهند تبهکا هایوچونداده

توانکنترلکرد.گیریمح ق انمینتیجه

W2 

آو یوتحلی گرد جمعهایمشاهدهحذ ا زع

ت ریبا غیرممکناسه.هاداده

W3  عدمامکانتعمیمپذیرینتای

W4 کم یزمانبرتربودننسبهبهتح ی ات

W5 هزینهبربودنتح ی اتکیفینسبهبهتح ی اتکم ی

W6 کیفیهایتفسیرپذیریبیشازاندازه وع

W7 

تاثیرتمایالتمح قوآزمودنیواد اکذهنیآنانبر

آو یاطالعاتوتجزیهوتحلی اطالعاتفرایندجمع

(.52-73،صص1380،ی)سجاد

W8 

 ا زیابیکیفیه وشننبودناستاندا دهاد

هایکیفید مجامععلمیوکلیومبهمبودنپژوهش

هاایشدنا زیابیمعیا هاوسلی ه

W9 

انجامتح یقکیفیتوسطیکمح قمعمولی

پذیرنبودهونیازمندپژوهشگریباهوع،خال ،امکان

دا ایقد تاستدتلبات،هد یاک،نکتهسن ،

برقرا یا تباطیباتسه.منت د،مبتکرودا ایتوان

ی محیطی توسیعه  ها فرصت -10

 تحقیقات کیفی
هایهاعوام وموقعیهمنظو ازفرصه

مساعدیاسلهکلهد محلیطوجلوددا دو

توانازآنهابرایتوسعهتح ی لاتکیفلیمی

شلام عوامل هلااستفادهنمود.ایلنفرصله

سللخهافللزا یونللرمافللزا یموجللودد 

تلرینشود.مهلمفکشو میهایمختلبخش

هایپیش وتوسعهتح ی لاتکیفلیفرصه

(انعکاسیافتهاسه.3شما ه)د جدول

محیایبرایهایفرصه-(3جدولشما ه)

توسعهتح ی اتکیفی
 نوع عامل کُد

O1 

وجوداستادان،دانشجویانومح  انفراواند مراکز

علمی،آموزشیوپژوهشیکشو 

O2

ها،مراکزدانشگاهیکزتح ی اتی،پژوهشکدهوجودمرا

ومؤسساتعلمیوآموزشیفراوان

O3 

بودج دانشگاههوجود د  سازمانتح ی اتی و هایها

دولتی

O4 

هیأت اعضای به پژوهشی( پژوهانه)گرنه اختصاص

هاومراکزپژوهشیعلمیدانشگاه

O5 

کمی ه مشک  دسهد کوجود برخی توسط گرایی

انامرپژوهشد کشو اند کا 
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محیطیی )موانی (    تهدیدات -11

 توسعه تحقیقات کیفی
منظلللللو ازتهدیلللللدات،عوامللللل و

هاینامساعدیاسهکلهد محلیطموقعیه

وجودداشتهومانعتوسلعهتح ی لاتکیفلی

د کشو شدهاسه.اینموانعشلام موانلع

سخهافزا یونرمافزا یاسهکهاهم آنهلا

(انعکاسیافتهاسه.4ه)د جدولشما 

تهدیللداتمحیاللی-(4جللدولشللما ه)

)موانع(توسعهتح ی اتکیفی
 نوع عامل کُد

T1 کمبودمح قمسلطبه وعتح یقکیفی

T2 

کم ید آموزعهایهایساحیبادادهتروی پژوهش

 شته د  عالی )بهای انسانی یاتیعلوم ص1378، ،

20.)

T3 

تح  اتل یناد سهاز آن که جامعه  ی اتکیفید 

داند.کامال توصیفیود چا چوبیغیر سمیمی

T4 

سمهتح ی اتکم ی به گرایشغالبمح  انکشو 

طر  دانشگاهی،د  پژوهشی پژوهشیطر های های

هایدانشجوییهاوپایاننامهسازمان

T5 

ا زشمندوعلمیتل یشدنتح ی اتکم ید م ایسه

 ی اتکیفیباتح

T6 

کمبودمنابعمکتوکمرتبطباتح ی اتکیفیهمانند

کتاکوم الهنسبهبهتح ی اتکم ی

T7 

علمی مراکز د  تح ی اتکیفی انجام تجربه -کمبود

پژوهشیوبهطو کلید جامعه

T8 

معیا هایتح ی ات ا زیابیکیفیهتح ی اتکیفیبا

کم ی

T9 

آموزعمها ت اعدم انجامهای برای مح  ان  تباطی

هاتح ی اتکیفید دانشگاه

T10 

پژوهشیداخلیبهچاپ-گرایشغالبمجالتعلمی

اند.م اتتیکهبا وعتح یقکم یانجامشده

T11 

عدماهتمامبهکا بردینمودننتای تح ی اتوعدم

(1370،ید کضعفتح ی اتکم ی)مهرمحمد

T12 

سیاستگذا دیدگاهنهادهای عمدتا  کشو  د  علم  

برایپیشرفهعلم عملگرایانهداشتهو پوزیتویستییا

(.293،ص1385،یپیچند)ناجمیهایکم ینسخه

T13 

انگیز وجود مح  ان)اساتید،هعدم برای کافی

هایکیفیدانشجویانوپژوهشگران(د انجامپژوهش

(.187،ص1385فر،ی)صداقت

و راهكارهیای   هیا  استراتژی -12

 توسعه تحقیقات کیفی در کشور
پلل ازبر سللیوکشللفن للاطقللوتو

هاید ونیتح ی اتکیفلیونیلزمحدودیه

هاوموانعمحیایپلیش ویتوسلعهفرصه

تح ی اتکیفلینوبلهبلها ا له اهکا هلاو

گیلریازن لاطقلوتجههبهرههااستراتژی

هللایمحیاللیوجبللراند ونللیوفرصلله

 سلد.وم ابلهبلاتهدیلداتملیهامحدودیه

همانگونهکلهد بخلشقبل ود تشلری 

بلاتوجلههابیانشد،استراتژیSWOTمدل

بهعوام د ونیوبیرونیتلدوینوبلهچهلا 

شوند.اینکههراستراتژیبلهگروهت سیممی

شود،بلاکدلدمشلخصمیکدامعام مربوط

 هیکشود،بهعنوانمثالاستراتژیشمامی

شما هیک،دووپلن وهایمربوطبهفرصه

ن اطقوتشلما هیلکوپلن ونیلزتهدیلد

د هلاباشد.ایلناسلتراتژیمیشما هدوازده

هفدهبندهمراهبلاکدلدهایعوامل د ونلیو

(انعکلاسیافتله5بیرونید جدولشلما ه)

اسه.
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،SOهلایاستراتژی-(5جدولشما ه)

WO،STوWT
 کُد نوع استراتژیشما ه

1

تدوینبرنامهاستراتژیک

توسعهتح ی اتکیفید 

علوماجتماعید کشو 

5S،1S،2O،1O،

5O12وT 

2

جلوگیریازعدمتعادلو

گراییکمی ه"توازند 

گراییکیفیه"یا"محض

د تح ی ات"محض

هایدانشگاهیوپایاننامه

دانشجویی

5S،6 S،7S،

2O،5O،2T3و T 

3

هایطراحیواجرایبرنامه

آموزشیتربیهمح قبه

منظو انجامتح ی اتکیفی

هاومراکزد دانشگاه

پژوهشی

1O،2O،1W،

1W،1T،9T 

4

کیفیهایتوسعهپژوهش

آموزشید فرایندآموزعد 

هادانشگاه
5O،2O،7W،3T

5

ایجادا تباطبینآموزع

عالیونیازهایعلمیو

نولوژیکیجامعهتک

1S،2S،3S،

2O،11T،7T3و 
T

6

هاینامهتغییرد آیین

هایا زشیابیفعالیه

پژوهشیاساتیدعلوم

اجتماعیوانسانید جهه

هایتشویقانجامپژوهش

کیفی

،8W،5W،4W،

13T،2T

7

تغییرد  ویکردپایاننامه

نویسید علوماجتماعیو

هایتشویقانجامپژوهش

کیفی

3S،3W،4T،2T

8

-انتشا مجالتعلمی

پژوهشیویژهکهد آن

م اتتبا ویکردکیفی

تدوینومنتشرشوند.

،3W،6W،3T،

13T،10T

9

ا زیابیهایتعدی سیاسه

پژوهشید -مجالتعلمی

حوزهعلوماجتماعیاز

 ویکردکم یصر بهتوسعه

  ویکردکیفی

3W،5O،10T

10

هایآموزشییدو هبرگزا 

مدتانجامتح ی اتکوتاه

هاومراکزکیفید دانشگاه

پژوهشی

7W،1O،1T

11

اختصاصجایزهویژهبه

هایکیفیبرگزیدهپژوهش

هایمرتبطد جشنوا ه

5T،4T،3O،

5O،6T،13T5و 
W

12

"آموزعتح یق"اصال  وع

هاوآموزع وعد دانشگاه

عتح یقکیفید کنا  و

کم ی

1O،6T،1T9و W

13

هایاولویهدادنبهپژوهش

کیفید علوماجتماعید 

پژوهشیدانشگاهیهایطر 

4S،5S،6S،

3O،5O،13T4و 
T

14

هایتخصیصیا انهومشو 

هایمالیبرایانجامپروژه

تح ی اتیکیفیوانتشا 

مرتبطباآنهایکتاک

4W،5W،3O،

4O،4T،6T13وT

15

انت التجا کمح  انداخلی

هایوخا جیمسلطبه وع

کیفیبهاساتید،دانشجویان

هایومح  انکشو با وع

مختلف

2W،9W،1O،1T

7Tو

16

تدوینمعیا ها،استاندا دهاو

هاییبرایا زیابیو وع

ا زشگذا یتح ی اتکیفی

د کشو 

8W،5T8وT

17

افزایشطولزمانمجازبرای

انجامتح ی اتکیفید 

هایتح ی اتیطر 

هانامهدانشگاهیوپایان

4W4وT
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 فرجام
 وعتح یللقکیفللیوکم للیازجمللله

هللاییهسللتندکللهمح  للانوفعللاتن وع

گیلریازتوانندبابهلرهعرصهعلمودانشمی

آنهللامجهللوتت اکشللفنمللودهومسللا  و

هد مشکالتپیش و اح نمایند.آنچهکل

حالحاضرد بسیا یازکشو هاید حلال

،وازجملللهکشللو مللااتفللا افتللادهتوسللعه

گراییبیشازحدد تح ی لاتاسله.کمی ه

اینگرایشافراطیبهویژهد علوماجتماعی

باع شدهاسهتامح  انکشو بلرایحل 

مسللا  ومشللکالتانسللانیواجتمللاعیاز

فادهنمایندوازنگراستابزا یکم یوساحی

 وعتح یقکیفیکلهتناسلببیشلتریبلا

عللوماجتملاعیوانسلانیدا د،غفللههحوز

و زند.د حالحاضر،سازوکا هایتشوی ی

انلدتح ی اتید کشو بهنحویتنظیمشلده

کهتح ی اتکم ی اا زشمندتل لیکلردهو

کنند.ازاین وکمتلرانجامآن اتشویقمی

پژوهشلی-تواندد مجالتعلمییمح  یم

ای اکلهبلا وععلومانسلانی،م اللههحوز

کیفیانجامدادهاسه،بهچاپبرسلاند.ایلن

هایم اطعکا شناسلیوضعیهد پایاننامه

ا شدودکتریشلدیدتربلودهودانشلجویان

 اهیجزانجامتح ی اتکم یبلرایتلدوین

نعلدمشناسند.همچنلیخودنمیهپایاننام

وجودتجربهکافید انجامتح ی لاتکیفلی

د جامعله)شلبیهآنچللهد ملو دتح ی للات

کم للیوجللوددا د(ونیللزکمبللودمح  للین

گرایلید مسلطبهاین وع،بحرانکمیله

تح ی للاتعلللوماجتمللاعی اتشللدیدکللرده

اسه.د مجموععوام فرهنگی،سلاختا ی،

عتوسلعهمالی،مها تیوذهنیازجملهموانل

تح ی اتکیفید کشو اسه.

د اینم الهمح قسعینمودباتحلی 

استراتژیکاینتوسعهنیافتگیبلااسلتفادهاز

و اهکا هلایی اهلااسلتراتژی،SWOTمدل

برایبلرون فلهازایلنوضلعیهوتوسلعه

تح ی اتکیفیپیشنهادنماید.د پایلانبله

رضرو یعنوانجمعبندیتوجهبهنکاتزی

اسه:

نشانSWOT.همانگونهکهجداول1

هایدهد،د حالحاضرمیزانمحدودیهمی

د ونللیونیللزتهدیللداتمحیاللیتوسللعه

تح ی اتکیفیبسیا بیشترازن لاطقلوتو

 ودبابهباشد.امیدمیهایموجودمیفرصه

هلایپیشلنهادید ایلنکا گیریاستراتژی

ردیلعکوسبهخودبگم اله،این وندحالهم

وموانعتوسعهتح ی اتکیفیبرطر شود.

.د شللللرایطکنللللونیبسللللیا یاز2

علللوماجتمللاعیبللههاندیشللمندانحللوز

هایتح یقکم یبرایح های وعکاستی
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انلدود مسا  اجتماعیوانسانیپلیبلرده

خود)کهبسلیا یازآنهلاد ایلنهاینوشته

دهلایی ابلهوضلعم الهانعکاسیافه(انت ا

اندواغلبآنلانخواسلتا موجودمار کرده

متعللادلشللدنفضللایتح ی للاتید علللوم

اجتماعیهستند.

گراییوتوسعه.خرو ازفضایکمی ه3

هایتح ی اتکیفید علوماجتملاعی وع

مستلزمعزمجدیوهمگانی،تغییرفرهنلگ

هایمح  ان،اسلاتید،دانشلجویانوونگرع

ستگذا انبخشآموزعوتح یقکشلو سیا

اسه.

گرایلیبله.د تغییر ویکردازکمی له4

گرایللید علللوماجتمللاعیشللایدکیفیلله

هلا،ترینن ش اسیاستگذا ان،سیاسلهمهم

هلایتشلوی یملرتبطبلانامهم ر اتوآیین

تح ی اتدا ند.د حالحاضرصلرفا کسلانی

کلهبلاگیرنلدمو دتشویقوحمایهقرا می

 ویکللردکم للی،تح ی للاتخللود ابللهانجللام

ا زع،برسانندوانجامتح ی لاتکیفلی،کلم

شود.باتغییرکیفیهتل یمیغیرعلمیوبی

هلاینامههایکالنوم ر اتوآیینسیاسه

زملانیمیلانهتلواند یلکدو مرتبطملی

گیریمح  ان اتغییرداد.مدت،جهه

یانجامشدهونیزها.بیتردیدتحلی 5

توانلدبلاانجلامپیشنهادیملیهایاستراتژی

تح ی للاتتکمیلللیتوسللطسللایرمح  للان

ترشودود مجموع ویکلردتح ی لاتکام 

کیفی اتوسعهدهد.
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