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 چكيده:
 سال توليد و در اختيار 15كشت و صنعت امام مخيين(ره) با 

نريو الزم است با درك شرايط درون و  نفر 2000 حدودداشنت 
برون سازماني اسرتاتژي هاي موثري را توليد منوده و براي 

گام برداشنت در اين مسري اقدام به ادامه بقا خود نسبت 
بديهي است کم توجهي و درك ضعيف اهداف عملياتي بويژه منايد. 

با فقدان عنايت وايف به زوايا و منظرهاي خمتلف سازماني 
براي تبيني و حفظ مزيت هاي رقابيت مي تواند عواقب جربان 

  برنامه ريزيناپذيري را در سطح منطقه اي و ملي اجياد منايد.
اسرتاتژيك گونه اي از برنامه ريزي است كه در آن هدف، تعريف 

 در پژوهش پيش رو حمقق كوشيده است ست. اهاو تدوين اسرتاتژي
در دو حوزه به مجع آوري و جتزيه و حتليل اطالعات بپردازد. در 
مرحله شروع بيانه ماموريت كشت و صنعت امام مخيين(ره) تدوين 
گرديده و سپس در مرحله ورودي ماتريس ارزيابي عوامل داخلي 

(IFE) و ماتريس ارزيابي عوامل خارجي (EFE) بدست آمده است. با 
 SWOTتوجه به اطالعات به دست آمده از جامعه آماري ماتريس 

 را استخراج كرده امي. در مرحله تصميم گريي با IEو ماتريس 
 (QSPM)استفاده از ماتريس برنامه ريزي اسرتاتژيك كمي 

گزينه هاي خمتف اسرتاتژي شناسايي و اولويت بندي شده اند. در 
پايان پيشنهادهايي براي مديريت اين كشت و صنعت ارائه شده 

 است.
 

: چارچوب جامع تدوين اسرتاتژي، بيانه واژه هاي كليدي
، ماتريس برنامه ريزي اسرتاتژيك كمي SWOTماموريت، ماتريس 

(QSPM) 
 
 
 
 
 
 

 مقدمه
كشت و صنعت امام مخيين(ره) به عنوان يكي از واحدهاي هفت گانه شركت 
توسعه نيشكر و صنايع جانيب در اراضي شعيبيه بني رودخانه هاي شطيط و 

 هكتار 15300 كيلومرتي جنوب شهر شوشرت، در مساحيت در حدود 30دز در 
 و با 20/11/78واقع شده است. شركت كشت و صنعت امام مخيين(ره) در 

حضور رياست حمرتم مجهوري افتتاح شد و از آجنايي كه كارخانه شكر اين 
واحد عظيم در سال امام مخيين (ره) به هبره برداري رسيد به نام ايشان 

مزين گشت. 
اين شركت به عنوان يكي از زير جمموعه هاي شركت هولدينگ به دنبال 

 1365 تا 1363 و مطالعاتي كه از سال 1362تشكيل شوراي شكر در سال 
 به تصويب دولت 1366توسط صندوق مطالعات نيشكر صورت گرفت، در سال 
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رسيد. حمصول شكر، باگاس و مالس اين شركت مي تواند، خبش قابل توجهي از 
تقاضاي موجود در بازار را به خوبي پاسخگو باشد. 

آنچه امروز شرايط اين كشت و صنعت را دشوار مي منايد حمدوديت اين 
 اسرتاتژيك شركت در برنامه ريزي اسرتاتژيك خود مي باشد. برنامه ريزي

گونه اي از برنامه ريزي است كه در آن هدف، تعريف و تدوين 
اسرتاتژيهاست. از آجنايي كه اسرتاتژي مي تواند داراي عمر كوتاه يا 

 مي تواند برنامه ريزي بلندمدت يا يکبلند باشد برنامه ريزي اسرتاتژ
 . كوتاه مدت باشد

 برنامه ريزي اسرتاتژيك اساسًا فرايندي مهاهنگ كننده بني منابع فرايند
داخلي سازمان و فرصتهاي خارجي آن مي باشد. هدف اين فرايند نگريسنت 
از درون «پنجره اسرتاتژيك» و تعيني فرصتهايي است كه سازمان از آا 

سود مي برد يا به آا پاسخ مي دهد. بنابراين فرايند برنامه ريزي 
 يك فرايند مديرييت است شامل مهاهنگي قابليتهاي سازمان با يک،اسرتاتژ

فرصتهاي موجود. اين فرصتها در طول زمان تعيني شده و براي 
سرمايه گذاري يا عدم سرمايه گذاري منابع سازمان روي آا، مورد 

بررسي قرار مي گريند.  
) حميط 1 (شاملحوزه اي كه در آن تصميمات اسرتاتژيك اختاذ مي گردند 

) اهداف جامع سازمان 3) مأموريت سازمان و (2عملياتي سازمان، (
مي باشد. برنامه ريزي اسرتاتژيك فرايندي است كه اين عناصر را با 

 سازگار با اين سه يکيكديگر در نظر گرفته و گزينش گزينه هاي اسرتاتژ
 ارزيابيعنصر را آسان مي سازد و سپس اين گزينه ها را بكار گرفته و 

مي كند. 
 توجه داشت كه هر فرايند برنامه ريزي اسرتاتژيك زماني باارزش بايد

است كه به تصميم گريندگان اصلي كمك كند كه به صورت اسرتاتژيك فكر 
 به خودي خود هدف نيست بلكه يکكرده و عمل كنند. برنامه ريزي اسرتاتژ

تنها جمموعه اي از مفاهيم است كه براي كمك به مديران در تصميم گريي 
 مي شود. مي توان گفت كه اگر اسرتاتژيك فكر كردن و عمل كردن استفاده

در فرايند برنامه ريزي اسرتاتژيك به صورت عادت درآيد، آنگاه فرايند 
مي تواند كنار گذاشته شود. 

 در 6در پژوهش حاضر تالش مي شود بر منباي الگوي ارائه شده در شكل 
دو حوزه به مجع آوري و جتزيه و حتليل اطالعات بپردازد. در مرحله شروع 

بيانه ماموريت كشت و صنعت امام مخيين(ره) تدوين گرديده و سپس در 
 و ماتريس ارزيابي (IFE)مرحله ورودي ماتريس ارزيابي عوامل داخلي 

 بدست آمده است. با توجه به اطالات به دست آمدهاز (EFE)عوامل خارجي 
 را استخراج كرده امي. در مرحله IE و ماتريس SWOTجامعه آماري ماتريس 

 (QSPM)تصميم گريي با استفاده از ماتريس برنامه ريزي اسرتاتژيك كمي 
گزينه هاي خمتف اسرتاتژي شناسايي و اولويت بندي شده اند. در پايان 

 پيشنهادهايي براي مديريت اين كشت و صنعت ارائه شده است.
 

 مروري بر ادبيات موضوعي حتقيق 
 برنامه ريزيي از تعريفپيش از تعريف برنامه ريزي اسرتاتژيك الزم است 

 عبارتست از فرايندي داراي مراحل مشخص و ارائه دهيم. برنامه ريزي
هبم پيوسته براي توليد يك خروجي منسجم در قالب سيستمي مهاهنگ از 
تصميمات. برنامه ريزي فكر كردن راجع به آينده يا كنرتل آن نيست 

بلكه فرايندي است كه مي تواند در اجنام اين امور مورد استفاده قرار 
گريد. برنامه ريزي، تصميم گريي در شكل معمول آن نيست بلكه از طريق 

فرايند برنامه ريزي، جمموعه اي از تصميمات مهاهنگ اختاذ مي شود. 
برنامه ريزي مي تواند براي زمان حال يا آينده اجنام شود. 

 طبق اين تعريف، تصميم گريي هاي مقطعي و ناپيوسته و اختاذ سياستها بر
براي پيشربد سازمان در زمان حال يا آينده برنامه ريزي نيستند. 

برنامه ريزي متكي بر انتخاب و مرتبط ساخنت حقايق است. حقايق مفاهيم 
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واقعي، قابل آزمون و اندازه گريي هستند. ديدگاهها، عقايد، احساسات 
و ارزشها به عنوان حقايقي تلقي مي شوند كه فرايند برنامه ريزي بر 

اساس آا سازمان داده مي شود. مهانطور كه اشاره شد برنامه ريزي صرفًا 
يك فرايند تصميم گريي نيست بلكه فرايندي شامل روشن ساخنت و تعريف 

حقايق و تشخيص تفاوت بني آاست يا به عبارتي گونه اي فرايند 
 است كه در پايان آن، در انتخاب حقايق ارزيابي شده ابيارزي

تصميم گريي مي شود. 
 

 اسرتاتژيك برنامه ريزي
 براساس ديدگاه عقاليي، داراي شكل «آرماا و ها برنامه ريزيبيشرت

اهداف ـ طرحها و اقدامات ـ منابع مورد نياز» مي باشند. در اين 
مدهلا، ابتدا آرماا و اهداف سازمان تبيني شده، سپس طرحها و 

اقدامات الزم تعيني و در ايت منابع مورد نياز براي اجنام برآورد 
 در شرايط حميط، سياستها، نگرشها، ديدگاهها، تغيريمي گردند. 

ساختارها، نظامها و... عواملي هستند كه بر آرماا و اهداف 
برنامه ريزي تأثري گذاشته و در ايت باعث تغيري برنامه مي گردند. 
برنامه ريزي در شكل عقاليي فوق، ظرفيت و توانايي مقابله با چنني 

 به شكست مي گردد. اين شرايط موجب رشد جنرتغيرياتي را نداشته و م
اين تفكر شد كه در برنامه ريزي بايد بتوان مطابق با تغيريات، جهت 
حركت سازمان را تغيري داد و جهت و رفتار جديدي را در پيش گرفت. 

 شد. برخالف يکاين نگرش زمينه ساز ابداع برنامه ريزي اسرتاتژ
 اهداف تعيني مي شوند هدف وبرنامه ريزي سنيت كه در آن آرماا 

برنامه ريزي اسرتاتژيك، تبيني و تدوين اسرتاتژي است. بسته به نوع، 
تنوع و ماهيت تغيريات موجود در حميط مي توان تركييب از برنامه ريزي 

 را بكار برد. يکسنيت و برنامه ريزي اسرتاتژ
 اسرتاتژيك گونه اي از برنامه ريزي است كه در آن هدف، برنامه ريزي

تعريف و تدوين اسرتاتژيهاست. از آجنايي كه اسرتاتژي مي تواند داراي 
 مي تواند برنامه ريزي يکعمر كوتاه يا بلند باشد برنامه ريزي اسرتاتژ

بلندمدت يا كوتاه مدت باشد اما متفاوت از آاست. 
 «اسرتاتژيك» معين هر آنچه را به اسرتاتژي مربوط باشد در واژه

بردارد. واژه «اسرتاتژي» از كلمه يوناني «اسرتاتگوس» گرفته شده است 
كه به معناي رهربي است. برنامه ريزي اسرتاتژيك كوششي است ساخت يافته 

براي اختاذ تصميم هاي اساسي و اجنام اعمايل كه ماهيت سازمان، نوع 
 و دليل اجنام آن فعاليتها توسط سازمان را شكل داده و مسري ليت هافعا

مي خبشد. مهانطور كه اسرتاتژي نظامي پريوزي در جنگ است، برنامه ريزي 
 نيز طرق اجنام مأموريتهاي سازمان را دنبال مي كند. يکاسرتاتژ

ويكرد موثر در طراحي برنامه اسرتاتژيك ر
جتربيات گذشته نشان مي دهند كه رويكردي در برنامه ريزي اسرتاتژيك كه 
موفق به حتقق باثبات ترين نتايج در يك دوره زماني منطقي مي شود كه 

از جمموعه اي از جلسات تيمي برنامه ريزي باز و گسرتده و نتيجه گرا 
استفاده كند. هريك از جلسات بايد بگونه اي سازماندهي شود كه صرفا 
بر روي يك يا چند جزء از فرآيند برنامه ريزي اسرتاتژيك كه در منودار 
فوق نشان داده شده است، متمركز گردد. تعداد جلسات بر حسب پيچيدگي 

 4موضوع برنامه ريزي و مهينطور سطح ختصصي تيم برنامه ريزي ميتواند بني 
 جلسه در نوسان باشد. يكي از داليل عملي بودن اين 8تا حداكثر 

رويكرد، تاكيد و تعادل مناسيب است كه بني فرآيند برنامه ريزي و 
حمتواي برنامه ريزي اسرتاتژيك اجياد شده است. فرآيند برنامه ريزي بسرتي 

است كه در آن، برنامه اسرتاتژيك هتيه مي شود. در برنامه اسرتاتژيك، 
هم حمتوا و هم فرآيند از وزن و امهيت يكساني برخوردارند. برنامه 

جامعيت و ساختار منطقي مناسيب داشته باشد به گونه اي د باي اسرتاتژيك
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كه هريك از خبش ها و يا اجزاي آن را بايد بتوان براحيت طراحي و مدون 
كرد. 

 
 امهيت و ضرورت حتقيق 

 توليد حمصوالتي شامل شكر، 15كشت و صنعت امام مخيين(ره) با حدود 
، خبش قابل توجهي از انرژي غذايي مردم ايران MDFمالس، خوراك دام و 

را تامني مي كند و زمينه ساز فعاليت صدها سازمان و موسسه پايني دسيت 
 نفر به طور مستقيم 2000 در حوزه عملياتي خود است. در اين بني حدود

و نزديك به مهني اندازه شغل به صورت غريمستقيم در منطقه اجياد كرده و 
خبش مهمي از چرخه اقتصادي منطقه به حركت چرخهاي اين صنعت باز 

مي گردد.  
بديهي است کم توجهي و درك ضعيف اهداف عملياتي بويژه با فقدان 
عنايت وايف به زوايا و منظرهاي خمتلف سازماني براي تبيني و حفظ 

مزيت هاي رقابيت مي تواند عواقب جربان ناپذيري را در سطح منطقه اي و 
ملي اجياد منايد. از سويي كسب مزيت هاي رقابيت مبتين بر نگاههاي مهه 
جانبه توليدكنندگان و متوليان اصلي سازمان را در حركت به سوي 

ماموريت سازماني تدوين شده كمك خواهد كرد.  
لذا اين پژوهش با توجه به ضرورهتاي قيد شده مي تواند شرايط هبرتي را 

اسرتاتژيک سازمان ريزي براي حل مسائل با هبره گريي از رويکرد برنامه 
به جهت كسب مزيت رقابيت فراهم منايد. 

 
 اهداف حتقيق

اين پژوهش داراي سه هدف عمده است: 
 :اهداف علمي

 مولفه هاي گوناگون برنا مه ريزي اسرتاتژيك شناسايي - 1
رك تدوين اسرتاتژيهاي مبتين بر مزيت هاي رقابيت  - د2

 :داف كاربردياه
- شناخت نقاط قوت شركت كشت و صنعت امام مخيين(ره) در فرايند 1

 تدوين برنامه ريزي اسرتاتژيك
- شناخت نقاط ضعف شركت كشت و صنعت امام مخيين(ره) در فرايند 2

 تدوين برنامه ريزي اسرتاتژيك
- شناخت فرصتهاي حميطي شركت كشت و صنعت امام مخيين(ره) در فرايند 3

 تدوين برنامه ريزي اسرتاتژيك
- شناخت هتديدهاي حميطي شركت كشت و صنعت امام مخيين(ره) در فرايند 4

 تدوين برنامه ريزي اسرتاتژيك
- شناخت اهداف بلندمدت شركت كشت و صنعت امام مخيين(ره) در فرايند 5

 تدوين برنامه ريزي اسرتاتژيك
 

 :ضرورت خاص
تدوين برنامه ريزي اسرتاتژيك براي شركت كشت و صنعت امام مخيين(ره) 

 با توجه به مدل ديويد.
 

 سئواالت حتقيق
 سئوال اصلي: 

 اسرتاتژي هاي شركت كشت و صنعت امام مخيين(ره) كدامند؟
 سئواالت فرعي:

 - نقاط قوت شركت كشت و صنعت امام مخيين(ره) كدام هستند؟1
 - نقاط ضعف شركت كشت و صنعت امام مخيين(ره) كدام هستند؟2
 - فرصتهاي حميطي شركت كشت و صنعت امام مخيين(ره) كدام هستند؟3
 - هتديدهاي حميطي شركت كشت و صنعت امام مخيين(ره) كدام هستند؟4
 - اهداف بلندمدت شركت كشت و صنعت امام مخيين(ره) كدام هستند؟5
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 روش حتقيق

شرايط توصيفي است زيرا به تبيني اكتسابي و اين پژوهش بر اساس روش 
موجود در شركت كشت و صنعت امام مخيين(ره) پرداخته و از فرايند 
فرضيه سازي بر اساس اهداف و مسائل پژوهش هبره مي گريد. اين پژوهش 

با کمک هاي گوناگون مهچنني به دنبال ارزيابي اهداف سازمان از منظر
از الگوهاي تيپ و اسرتاتژيهاي شركت مي باشد. 

عاونني،  شامل مكشت و صنعت امام مخيين(ره)كارمندان ارشد شركت 
كارشناسان اين شركت كه نقش مهمي در ، سرپرستان و ديران، رؤسام

 نفر مي باشد، 143و تعداد آا شرايط خاص پژوهش دارند شناخت و درك 
توزيع كاركنان شاغل زير  به عنوان جامعه آماري انتخاب شدند. جدول 

در كشت و صنعت امام مخيين(ره) مربوط به جامعه آماري پژوهش را نشان 
 مي دهد.

هدف پژوهش شناسايي پارامرتهاي جامعه آماري مي باشد ليكن 
علريغم تعداد زياد جامعه آماري پژوهش جهت هبره گريي هبرت و 

نزديكرت از كل اطالعات جامعه، كل جامعه آماري مورد پرسش قرار 
گرفت.  براي به آزمون گذاردن فرضيه ها مستقيما پارامرتها 

جامعه استفاده شده است. 
ابزار مهم مجع آوري داده ها در اين پژوهش، مصاحبه بوده تا از طريق 

ارزيابي نظرات افراد جامعه آماري مورد مطالعه، جهت بررسي شرايط 
سازمان و يافنت نقاط قوت و زمينه هاي قابل هببود آن استفاده شود.  

عالوه بر مصاحبه، از كتاخبانه، اينرتنت، بانك هاي اطالعاتي و نشريات 
نيز جهت گردآوري داده ها استفاده شده است. جهت تكميل داده هاي 
پژوهشي از اسناد و مدارك موجود در خبش هاي طرح و برنامه، امور 

ريزي هاي كشاورزي و كارخانه شكر شركت كشت و صنعت اداري و برنامه
امام مخيين(ره) و جهت كسب آخرين اطالعات الزم در خصوص پژوهش هاي اجنام 

از پايگاه هاي داده دانشگاه ها و برنامه ريزي اسرتاتژيك شده در مورد 
مركز اسناد ايران و مهچنني نشريات سازمان هاي خمتلف و سايت هاي اينرتنيت 

 استفاده شده است. عالوه بر آن مقاالت متعددي در اين حوزه، مرتبط
مورد بررسي و استفاده قرار گرفت. مهچنني به مقاالت ارائه شده در 
سومني تا هشمني كنفرانس مديران كيفيت ايران و چهل و مني كنگره 

مديريت كيفيت اروپا، مراجعه و از آا در جهت غناي پژوهش استفاده 
 . شده است

در اين پژوهش از ضريب آلفاي كرونباخ جهت اندازه گريي ميزان 
پايائي و مهبستگي سواالت استفاده شده است. در زماني كه گردآوري 
داده ها متكي به اجراي يك تست  واحد است برآورد اعتبار از طريق 
مهاهنگي درون سواهلا صورت مي گريد. روش هاي حتليل واريانس، بستگي به 
هيچ نوع انتخاب خاصي از حلاظ تقسيم سئواهلا ندارد و تقرييب است از 
مقدار متوسط مهه مهبستگي هايي كه ممكن است از راههاي خمتلف اختصاصي 

سواهلا به فرمهايي موازي تست، بدست آمده باشد 
 
 

 جتزيه و حتليل داده ها
براي جتزيه حتليل اطالعات الزم است در ابتدا از يك الكوي عمومي 

   اين الگو را نشان مي دهد. 1پژوهش استفاده شود شكل مشاره 
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 - الگوي ايي حتقيق و مراحل اجنام كار1شكل 

در ادامه با توجه به مدل ديويد مولفه هاي كلي در شركت شناسايي 
 شده است:

U:اجزاءماموريت 
U :مشرتيانU ) شركتهاي بازرگاني توسعه نيشكروصنايع جانيبMDF وخوراك 

دام ) وكليه شركتهاي توليدي مواد غذايي كه مواداوليه آا شكر خام 
جات  و..... مانند توليديهاي عسل وشريين

U :حمصوالت وخدماتU ،شكر، باگاس، مالس، خوراك دامMDF  
U :بازار وقلمرو جغرافيايي U  متامي نقاط كشور
U :تكنولوژيU ،استفاده از ماشيني آالت وادوات مكانيزه كشاورزي

تكنولوژي مرتبط با صنعت نيشكر ودستگاههاي مربوط به عصاره گريي 
نيشكر وتبلور شربت حاصل 

U :رشد وبقاءU افزايش ساالنه توليد شكربا كيفيت مناسب در حد
استاندارد وسطح زير كشت نيشكر وافزايش امكان رقابت پذيري از طريق 

كاهش قيمت متام شده حمصول 
U :باورها وارزشهاU پاسخگويي  به تعهد سهامداران، به اشرتاك گذاري

اطالعات در بني شركتهاي زير جمموعه شركت هولدينگ وپرهيز از رقابتهاي 
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اف د اهرسيدناطالعات واقعي، اطمينان از دست مبين برگريي گروهي، تصميم
ازپيش تعيني شده  

U:توجه به مردمU افزايش رضايت مندي مردم وساير طرفهاي ذينفع داخلي
وحركت به مست ششناسايي وعمل به خواسته هاي آنان، تعامل با حميط 
پريامون ( فرهنگي، مذهيب روستاهاي مهجوار شركت وامكانات رفاهي 

واشتغال مردم منطقه) 
U :توجه به كاركنانU ارتقاء توامننديهاي منابع انساني از طريق رشد

فكري وآموزشهاي الزم واجياد انگيزه در آنان 
U: آرمان شرکتU  ما در مسري تعايل ميهن اسالمي به استفاده از منابع

كشورمان با هبره وري هر چه بيشرت مي انديشيم و در اين راستا  خدادادي
توسعه پايدار و نيل به كرامت انساني را  اهتمام به اعتالي حميط،

رسالت خود مي دانيـــم. 
Uشرکت :يتمأمور Uكشت و صنعت امام مخيين(ره) اساسي شركت مأموريت 

  ي، گذاريههر گـونـه فعاليت اقتصادي اعم از سرما عبارت است از
سـاير حمصوالت جانيب نيشكـر  در كليه   و جتارت حـول حمـور شكر ويدتول

جهت نيل به سود آوري بلنـد مـدت  بازارهاي قابل دستيابي،
وپـايـدار. 

Uشرکت :يچشم انداز کل Uيه با تکكشت وصنعت امام مخيين(ره) شركت 
 با بكارگريي خود وبرآرمان، دانائي و كارآمدي منابع انساني 

 اي مطمئن در سرمايه گذاري در سطح گزينهنظامهاي مديرييت به عنوان 
 کننده در بازار شكر و صنايع جانيب در داخل كشور  يني تع شرکيتجهاني

و شركيت برتر در منطقه  شناخته خواهد شد. 
 

نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصتها و هتديدها در كشت و صنعت امام 
 مخيين(ره)

نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصتها و هتديدها در كشت و با فشرده سازي 
 مورد تقليل مي دهيم. 10 مورد به 20 آا را از صنعت امام مخيين(ره)
 به ترتيب براي نقاط قوت، نقاط ضعفريال 4 تا 1بنابراين جداول 

 فرصته و هتديدها به دست مي آيد:
  نقاط قوت عمومي كشت و صنعت امام مخيين(ره)– 1جدول 

 نقاط قوت 
S1  قدرت مايل باال براي رقابت وتوجه به نرخ رشد اقتصادي 

S2  نريوي انساني ماهر وكارآمد وتوانايي مديران عايل شركت در
 برقراري ارتباط با مراجع تصميم گريي دوليت 

S3  ظرفيت باالي توليد وامكان استفاده حداكثر از صنايع جانيب شركت 
S4  جتهيزات سامل واستفاده از متامي امكانات توليد 

S5  توانايي عرضه وصاردات حمصول وامكان توليد دوگانه شكر خام و 
 سفيد 

S6 قدرت بازاريابي وفروش حمصول و رضايت مششرتيان از حمصول 
S7  اجياد اشتغال در منطقه وتوسعه آموزشهاي علمي پرسنل 
S8  متركز فعاليتهاي فناورانه واجياد سيستم شبكه يكپارچه 
S9  توليد حمصوالت متنوع، اجياد ابنيه وانبار مواد سامل 

S10  شرايط مطلوب اراضي زير كشت نيشكر و شرايط مناسب اقليمي 
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  نقاط ضعف عمومي كشت و صنعت امام مخيين(ره)– 2جدول 

 نقاط ضعف
W1  جتهيزات فرسوده وفناوري از دور خارج شده 
W2 حتقيق وتوسعه ناكايف وعدم توانايي دراستفاده از امكانات ومنابع 
W3 مديريت ضعيف و عدم توانايي درارتباط با مديران دوليت 
W4 جواني وكم جتربگي سازمان و عدم توانايي دربازار بازاريابي 
W5  عدم توانايي انعطاف پذيري درمقابل قوانني ومقررات وعدم

 برخوداري از شبكه منسجم
W6 هزينه هاي باالي توليد و عدم توجه به درآمد وهزينه ها 
W7 نريوي انساني ناكارآمد و عدم آموزش پرسنل 
W8 پايني آمدن نرخ رشد اقتصادي و عدم توانايي مايل كايف 
W9 توليد حمصول با كيفيت پايني و تك حمصول بودن سازمان 

W10  عدم توانايي رقابت با رقبا وعدم رضايت مشرتيان از حمصول 
  فرصتهاي حميطي كشت و صنعت امام مخيين(ره)– 3جدول 

 فرصت ها
O1 اجياد بازارهاي جديد وتوسعه بازارهاي موجود 
O2  اقتصاد پويا وكاهش يا افزايش ارزش پول 
O3  رقباي ضعيف، نبود حمصول بسته بندي شده ونام هاي جتاري معترب در

 بازار 
O4  دسرتسي به فن آوري وعلم روز وروند توليد ناخالص داخلي وملي 
O5  محايت دولت از خودكفايي صنعت شكر واجياد شركت كارگزاري بورس

 صنعت شكر 
O6  كاهش نقش دولت در توزيع شكر ومحايت دولت از توليد حمصول 
O7  يكنواخت بودن قيمت  حمصول در طول ماههاي خمتلف سال و وفور

 منابع انرژي
O8  كنرتل قيمت، درآمد وكاهش واردات حمصول 
O9  اجياد مشوق هاي خاص مثل صادرات حمصول وبودجه حتقيق يافته براي

 حتقيق وتوسعه 
O10  وضعيت اشتغال وحتصيالت پرسنل 

  هتديدهاي حميطي كشت و صنعت امام مخيين(ره)– 4جدول 

 هتديدها
T1  رقباي جديد، جايگاه و قدرت مصرف كنندگان 
T2  كمبود منابع ومواد اوليه 
T3  تغيري سليقه درمديريت شركت و تغيري نگرش به شركتها وسرمايه

 گذاري خارجي 
T4  اجياد كاالي جانشني وعدم محايت دولت ازخودكفايي حمصول 
T5  توقف پرداخت يارانه شكر وفروش شكر دوليت ومهزماني با فروش شكر

 توليدي
T6  كاهش تعرفه هاي شكر وحترمي هاي خارجي جهت هتيه قطعات وجتهيزات 
T7 ناپايداري درتوليد بواسطه شرايط اقليمي و وضعيت اشتغال 
T8  قوانني ضد احنصار وقوانني دست وپاگري 
T9  قوانني حفاظت از حميط زيست وتوجه به هبداشت وسالمت حرفه اي 

T10  عدم امكان صادرات حمصول و ناكايف بودن بودجه صنايع براي حتقيق
 وتوسعه

 
 ماتريس ارزيابي عوامل دروني و بريوني
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پس از مراحل شناسايي عوامل موثرداخلي و خارجي در كشت و صنعت 
امام مخيين(ره) براي بررسي بيشرت اين عوامل و جتزيه و حتليل آا از 

 استفاده شده است. در اين بني ماتريس ارزيابي عوامل دروني و بريوني
 عوامل مي پردازد. در اين جدول كه از SWOT به حتليل 5جدول مشاره 

تعامل بني عوامل داخلي  و عوامل خارجي اجياد شده است، اسرتاتژي هاي 
  در تقابل بني عوامل اجياد شده است.SOو WO ،ST ،WTچهارگانه 

SOP0F ياسرتاتژالف- 

�
P) ي و فرصتهاي دربرابرنقاط قوت داخلياسرتاتژ 

 يروني)ب
 تالش مي شود ي ها با هبره جسنت از  نقاط قوت داخلي اسرتاتژين قالب ادر

 از نقاط قوت يري شده و با هبره گي هبره برداريتا از  فرصت هاي خارج
 در خصوص كشت و صنعت امام موجود،  فرصت ها را به حداکثر برسد.

مخيين(ره) با توجه به پژوهش به عمل آمده اين اسرتاتژي ها شامل موارد 
 زير است:

- توسعه بازارهاي جديد و ارتقاء سهم بازار 1
- اجياد تنوع در حمصول 2

WO P1F ب- اسرتاتژي

�
P)ي و فرصتهاي دربرابرنقاط ضعف داخلياسرتاتژ 

 يروني)ب
 خارج يط است که  از فرصت هاي موجود در محين ها اي اسرتاتژين از اهدف

 حالت ين را هببود ببخشد. در اي منوده تا نقاط ضعف داخليهبره بردار
 فرصت هاي بدست آمده هبره ين از ايتوان مني داشنت ضعف داخليلبه دل
  و يد جديهاي مناسب اجنام شود. لذا الزم است تا از فناوريبردار

 مناسب اجنام شود تا ي هبره برداريره وافکارنو وخالق و غي انسانيوهايرن
 در خصوص  بردن نقاط ضعف از فرصت ها استفاده مناسب گردد.ينبا از ب

كشت و صنعت امام مخيين(ره) با توجه به پژوهش به عمل آمده اين 
 اسرتاتژي ها شامل موارد زير است:

-ارتقاء شرايط حتقيق و توسعه در سازمان 1
-ارتقاء شرايط كيفي و سيستمهاي مديرييت موجود 2

STP2F ج- اسرتاتژي

�
P) يدات و هتدي در برابرنقاط قوت داخلياسرتاتژ 

 يروني)ب
 يدات از هتدي با استفاده از نقاط قوت خود اثرات ناشدر اين حالت

 قدرت درک يسيت بربند.باين آا را از بيا را کاهش داده يرونيموجود ب
 ين ايرمس  داشت تا بتوان دري وداخلي شخصيهايتوامنند  ويطباال از شرا

 در خصوص كشت و صنعت با توجه به پژوهش به عمل  قرار گرفت.ياسرتاتژ
 آمده اين اسرتاتژي ها شامل موارد زير است:

-به كار گريي جتارب قبلي براي كاهش ريسك عمليات در حوزه كشاورزي 1
-تاثري در مبادي تصميم سازي براي كنرتل تعرفه ها 2

WTP3F ياسرتاتژد- 

�
P) يدات و هتدي در برابر نقاط ضعف داخلياسرتاتژ 

 يروني)ب
 ي حالت تدافعيرند را بکار مي گي اسرتاتژين که اي ها و افرادسازمان

 و ي کم کردن نقاط ضعف داخلي اسرتاتژين و هدف از ايرندبه خود مي گ
 سازمان يا است. در واقع شخص ي خارجيط از محي ناشيدات از هتديزپره

 از ياري هاي خود بکاهد و در بسيت خود از فعالي حفظ بقايمي کوشد برا
 مهاهنگ تر شده يدکننده خبشها وافراد هتديه مي کند تا با بقي سعمورا

 ين. ايد منايل تعديي خود را با مهسومناياستهايوخواستگاهها وس
 در برابر وتقابل با يا يفرتبوده ضعي سازماايا افراد ي براياسرتاتژ

 در خصوص كشت و صنعت امام  مي شود.يشنهاد پيدرها وليرتافراد قو
مخيين(ره) با توجه به پژوهش به عمل آمده اين اسرتاتژي ها شامل موارد 

                                                           

1   - Strength- Opportunity 
2   - Weakness- Opportunity 
3   - Strength-Threats 
4   - Weakness- Threats 



 10     صفحه: تدوين برنامه ريزي اسرتاتژيك بر اساس مدل ديويد (مطالعه موردي كشت و صنعت امام مخيين)

-حذف 2 -دقت و متركز در نگهداري از جتهيزات موجود1زير است: 
 فعاليتهايي كه داراي ارزش افزوده مني باشند.

  براي كشت و صنعت امام مخيين(ره)SWOT- ماتريس 5جدول 
 

 

                              
 بريون سازمان

 

 درون سازمان

 (O)فرصتها 
اجياد بازارهاي جديد وتوسعه -1

 بازارهاي موجود
اقتصاد پويا وكاهش يا افزايش ارزش -2

 پول 
رقباي ضعيف، نبود حمصول بسته بندي -3

 شده ونام هاي جتاري معترب در بازار 
آوري وعلم روز وروند دسرتسي به فن-4

 توليد ناخالص داخلي وملي 
 محايت دولت از خودكفايي صنعت شكر و-5

 اجياد شركت كارگزاري بورس صنعت شكر 
كاهش نقش دولت در توزيع شكر ومحايت -6

 دولت از توليد حمصول 
يكنواخت بودن قيمت  حمصول در طول -7

 ماههاي خمتلف سال و وفور منابع انرژي
كنرتل قيمت، درآمد وكاهش واردات -8

 حمصول 
اجياد مشوق هاي خاص مثل صادرات حمصول -9

توسعه   وبودجه حتقيق يافته براي حتقيق و
 وضعيت اشتغال وحتصيالت پرسنل-10

 (T)هتديدها 
رقباي جديد، جايگاه و قدرت مصرف -1

 كنندگان 
 كمبود منابع ومواد اوليه -2
تغيري سليقه درمديريت شركت و تغيري -3

 نگرش به شركتها وسرمايه گذاري خارجي 
اجياد كاالي جانشني وعدم محايت دولت -4

 ازخودكفايي حمصول 
توقف پرداخت يارانه شكر وفروش شكر -5

 دوليت ومهزماني با فروش شكر توليدي
كاهش تعرفه هاي شكر وحترمي هاي خارجي -6

 جهت هتيه قطعات وجتهيزات 
ناپايداري درتوليد بواسطه شرايط -7

 اقليمي و وضعيت اشتغال
 قوانني ضد احنصار وقوانني دست وپاگري -8
توجه به  قوانني حفاظت از حميط زيست و-9

سالمت حرفه اي   هبداشت و
عدم امكان صادرات حمصول و ناكايف -10

 بودن بودجه صنايع براي حتقيق وتوسعه

 (S)نقاط قوت 
قدرت مايل باال براي رقابت وتوجه به -1

 نرخ رشد اقتصادي 
نريوي انساني ماهر وكارآمد وتوانايي -2

مديران عايل شركت در برقراري ارتباط 
 با مراجع تصميم گريي دوليت 

ظرفيت باالي توليد وامكان استفاده -3
 حداكثر از صنايع جانيب شركت 

جتهيزات سامل واستفاده از متامي -4
 امكانات توليد 

توانايي عرضه وصاردات حمصول وامكان -5
توليد دوگانه شكر خام و سفيد  

قدرت بازاريابي وفروش حمصول و رضايت -6
 مششرتيان از حمصول

اجياد اشتغال در منطقه وتوسعه -7
 آموزشهاي علمي پرسنل 

متركز فعاليتهاي فناورانه واجياد -8
 سيستم شبكه يكپارچه 

توليد حمصوالت متنوع، اجياد ابنيه -9
 وانبار مواد سامل 

شرايط مطلوب اراضي زير كشت نيشكر -10
 و شرايط مناسب اقليمي

 اسرتاتژي هاي حمافطه كارانه اسرتاتژي هاي هتامجي

- توسعه بازارهاي جديد و 1
  ارتقاء سهم بازار

(S1, S2,S3,S4,S5,S9-O1,O3,O9) 
 - اجياد تنوع در حمصول2

(S1,S2,S6- O1,O3,O9) 

-به كار گريي جتارب قبلي 1
براي كاهش ريسك عمليات در 

  حوزه كشاورزي
(S1,S10-T4,T9) 

-تاثري در مبادي تصميم سازي 2
 براي كنرتل تعرفه ها

(S1,S7,T6,T9) 

 (W)نقاط ضعف 
جتهيزات فرسوده وفناوري از دور خارج -1

 شده 
حتقيق وتوسعه ناكايف وعدم توانايي -2

 دراستفاده از امكانات ومنابع
مديريت ضعيف و عدم توانايي -3

 درارتباط با مديران دوليت
جواني وكم جتربگي سازمان و عدم -4

 توانايي دربازار بازاريابي
عدم توانايي انعطاف پذيري درمقابل -5

عدم برخوداري از  قوانني ومقررات و
 شبكه منسجم

هزينه هاي باالي توليد و عدم توجه به -6
 درآمد وهزينه ها

نريوي انساني ناكارآمد و عدم آموزش -7
 پرسنل

پايني آمدن نرخ رشد اقتصادي و عدم -8
 توانايي مايل كايف

توليد حمصول با كيفيت پايني و تك -9
حمصول بودن سازمان 

رقابت با رقبا وعدم  عدم توانايي-10
 رضايت مشرتيان از حمصول

 اسرتاتژي هاي تدافعي اسرتاتژي هاي رقابيت

-ارتقاء شرايط حتقيق و 1
  توسعه در سازمان

(W1,W2,W9- O1,O4,O8) 
-ارتقاء شرايط كيفي و 2

 سيستمهاي مديرييت موجود
(W1,W3,W8- O2,O4,O9) 

-دقت و متركز در نگهداري از 1
  جتهيزات موجود

(W1,W6,W9,W10,T2,T7,T10) 
-حذف فعاليتهايي كه داراي 2

 ارزش افزوده مني باشند.
(W2,W7,W8,W10,T1,T8,T9) 

 
 

 (IEM)ماتريس ارزيابي داخلي و خارجي 
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بعد از ارزيابي و حماسبه عددي عوامل داخلي و خارجي نوبت به هتيه 
 مي شود. مهانگونه كه مشاهده شد )IEMماتريس ارزيابي داخلي و خارجي (
 است و 3.01 و عوامل بريوني 2.91امتياز تعديل شده عوامل داخلي 

 بنابراين در منودار زير موقعيت يابي مي گردد.

 
 

 و نظر IEMبا توجه به جايگاه كشت و صنعت امام مخيين(ره) در ماتريس 
به حتليل دروني به نظر مي رسد اين شركت در شرايط رشد و توسعه قرار 

 دارد.
 

 (QSPM)ماتريس برنامه ريزي اسرتاتژيك كمي 
با مجعبندي جداول مربوط به حتليل اسرتاتژي ها در حوزه هاي گوناگون 

 اجياد مي شود. در اين جدول كل 6داخلي و خارجي جدول مشاره 
 نيز با مرتب كردن اسرتاتژي ها 7اسرتاتژي هاي ذكر شده است. جدول مشاره 

بر اساس منره آا مهمرتين اسرتاتژي ها را در كشت و صنعت امام مخيين(ره) 
 نشان مي هد.
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  گانه كشت و صنعت امام مخيين(ره)8- اسرتاتژي هاي 6جدول مشاره 

 شرح اسرتاتژي كد
منره 

جذابيت 
عوامل 
 داخلي

منره 
جذابيت 
عوامل 
 خارجي

ميانگني 
 منره

SO1  3.06 2.93 3.19توسعه بازارهاي جديد و ارتقاء سهم بازار 
SO2  3.31 3.25 3.36اجياد تنوع در حمصول 
WO1  2.94 2.92 2.95ارتقاء شرايط حتقيق و توسعه در سازمان 
WO2  2.89 2.88 2.89ارتقاء شرايط كيفي و سيستمهاي مديرييت موجود 
ST1  به كار گريي جتارب قبلي براي كاهش ريسك عمليات

 3.30 3.24 3.35در حوزه كشاورزي 
ST2  3.22 3.21 3.22تاثري در مبادي تصميم سازي براي كنرتل تعرفه ها 
WT1  2.74 2.72 2.75دقت و متركز در نگهداري از جتهيزات موجود 
WT2  حذف فعاليتهايي كه داراي ارزش افزوده

 2.72 2.68 2.76مني باشند 
 

 گانه كشت و صنعت امام 8- اولويت بندي اسرتاتژي هاي 7جدول مشاره 
 مخيين(ره) 

 شرح اسرتاتژي كد
منره 

جذابيت 
عوامل 
 داخلي

منره 
جذابيت 
عوامل 
 خارجي

ميانگني 
 منره

SO2  3.31 3.25 3.36اجياد تنوع در حمصول 
ST1  به كار گريي جتارب قبلي براي كاهش ريسك عمليات

 3.30 3.24 3.35در حوزه كشاورزي 
ST2  3.22 3.21 3.22تاثري در مبادي تصميم سازي براي كنرتل تعرفه ها 
SO1  3.06 2.93 3.19توسعه بازارهاي جديد و ارتقاء سهم بازار 
WO1  2.94 2.92 2.95ارتقاء شرايط حتقيق و توسعه در سازمان 
WO2  2.89 2.88 2.89ارتقاء شرايط كيفي و سيستمهاي مديرييت موجود 
WT1  2.74 2.72 2.75دقت و متركز در نگهداري از جتهيزات موجود 
WT2  حذف فعاليتهايي كه داراي ارزش افزوده

 2.72 2.68 2.76مني باشند 
 

با توجه به جدول فوق دو اسرتاتژي زير داراي باالترين اولويت هستند 
 كه بايد توسط كشت و صنعت امام مخيين(ره) اجنام پذيرند:

  (اسرتاتژي هتامجي)اجياد تنوع در حمصول- 1
  به كار گريي جتارب قبلي براي كاهش ريسك عمليات در حوزه كشاورزي-2

 (اسرتاتژي حمافظه كارانه)
 

 نتيجه گريي و پيشنهادها
با توجه به جمموعه فرايند اجرايي نشان داده شده، و با بررسي 

عوامل دروني (نقاط قوت و ضعف) و بريوني (فرصتها و هتديدها) 
 عامل شناسايي شده و 40تاثريگذار بر كشت و صنعت امام مخيين(ره)جمموعا 

از اين بني با توجه به جتزيه و حتليلهاي اجنام شده و استفاده از روش 
QSPM اجياد ، توسعه بازارهاي جديد و ارتقاء سهم بازار اسرتاتژي هاي

ارتقاء ، ارتقاء شرايط حتقيق و توسعه در سازمان، تنوع در حمصول
به كار گريي جتارب قبلي براي ، شرايط كيفي و سيستمهاي مديرييت موجود
تاثري در مبادي تصميم سازي براي ، كاهش ريسك عمليات در حوزه كشاورزي

حذف  و دقت و متركز در نگهداري از جتهيزات موجود، كنرتل تعرفه ها
با توجه به نظرات جامعه آماري ارزش افزوده فاقد فعاليتهايي 
 شناسايي شد.
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به كار گريي جتارب  و اجياد تنوع در حمصولدر اين ميان دو اسرتاتژي 
 داراي باالترين قبلي براي كاهش ريسك عمليات در حوزه كشاورزي

 اولويتها براي اجرا مي باشند.
لذا به مديريت اين كشت و صنعت پيشنهاد مي گردد، با اولويت 

قراردادن اسرتاتژي تنواع حمصول و كاهش ريسك عمليات در حوزه كشاورزي 
 شرايط تامني الزم را براي نيل به اهداف و ماموريت شركت فراهم آورد.
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