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چکيده
هدف اع این پژوهش ،طراحی برنامهراهبردي پژوهشکد ععررا دانشيا تربتحيدریه به رو

توصيری -تحليلی است .جامعزه آمزاري

پژوهش افراد آگا به وضعيت پژوهشکد ععررا دانشيا تربتحيدریه بودند .نمونه آماري این تحقيزق  02نرزر ،شزام ریاسزت و معزاو
دانشيا و پژوهشکد  ،کارکنا ساعما هاي مرتبط ،اساتيد و پژوهشيرا با سابقه بودند که بهطور هدفمند و ک شمار انهخاب شزدند .بزراي
جمعآوري داد ها اع ادبيات پيشينه ،اسناد و مزدارک ،مازاحبه ،پرسشزنامه ،نظرسزنجی ،جلسزات راهبزردي و فزرمهزاي تعيزين موضزوعات
اسهراتژیک اسهراد شد .روایی صوري پرسشنامه نهایی  SWOTتوسط چند تن اع اساتيد و کارشناسزا خبزر تییيزد و پایزایی آ اع طریزق
آلراي کرونباا ( ) =0.91محاسبه و تییيد شد .براي تجزیه و تحلي داد ها اع ماتریس ارعیابی عوام درونی و بيرونی (براي تعيين موقعيزت
اسهراتژیک) و تحلي  SWOTاسهراد شد .یافهههاي پژوهش نشا داد ایزن پژوهشزکد در وضزعيت کنزونی داراي  5قزوت 90 ،ضزعف5 ،
فرصت و  99تهدید اساسی است .بر این اساس ،به تزدوین برنامزه اسزهراتژیک پژوهشزکد ععرزرا دانشزيا تربزتحيدریزه و موضزوعات
اسهراتژیک آ شام بيانيه رسالت ،بيانيه چشمانداع ،ارع هاي محوري ،اهداف بلندمدت ،موقعيت اسهراتژیک ،اسزهراتژيهزا و برنامزههزاي
عملياتی پرداخهه شد .همچنين ،تحلي ماتریس ارعیابی عوام درونی و بيرونی نشا داد این پژوهشکد در جایيا راهبردي محافظزهکارانزه
( )WOقرار دارد.
کلمات کليدي :برنامهریزي اسهراتژیک ،تربتحيدریه ،تحلي .SWOT
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مقدمه

حدود  90تن محازول صزورت مزیگيزرد .در اسزها خراسزا

جها امروع ،جها توليزد ،صزادرات ،ارع افززود و جهزا

رضوي  995هزار خانوار به کشت ععررا مشغول هسهند کزه اع

برتزرینهززاي اقهاززادي اسزت .مهکززیبززود اقهازاد ایززرا بززه

این ميزا  90تا  91هزار خانوار در تربزتحيدریزه بزه ایزن کزار

درآمد هزاي نرهزی و تیثيرپزذیري درآمزدها اع مسزائ سياسزی و

اشهغال دارند .هماکنو به اعاي هر هکهزار عمزين ععرزرا 002 ،

اقهاادي سبب آسيب پذیري اقهااد کشور شزد اسزت .یکزی اع

نرر روع مشغول کار هسزهند کزه در کز  52هززار نرزر اشزهغال

را هاي مقابله با این چالش توسزعه توليزداتی اسزت کزه ضزمن

مسهقيم و  0تا سه برابر این رقم ،اشهغال غيرمسزهقيم بزهدسزت

بهبود وضع اقهازاد داخلزی ،سزبب افززایش صزادرات غيرنرهزی

میآید .همچنين در حالیکه ميزانيين توليزد ععرزرا در اسزها

میشود .در کنار سایر توليداتی که اینچنزين رویکزرد اقهازادي

خراسززا رضززوي  0کيلززوگرم در هکهززار اسززت ،ایززن رقززم در

دارند ،توليد گياها دارویی میتواند عالو بر تحقزق ایزن مهزم،

تربززتحيدریززه بززه  0/0کيلززوگرم مززیرسززد ( Ministry of

تیثير بهسزایی در ارتقاي سوح بهداشت ،سزالمت و رفزا کشزور

.)Agriculture Jihad, 2016

داشهه باشد .ایرا بزرگ تزرین توليدکننزد ععرزرا دنيزا بزا 11

با در نظر داشهن ایزن جایيزا در توليزد ععرزرا در کشزور،

درصد ک توليد این محاول ارعشمند است 09 .کشور در کزر -

مسئلهاي که باید به آ توجه داشت ،توجه به سزرمایهگزذاري در

عمين خریدارا طالي سزرا ایزرا هسزهند و عمزد تزرین ایزن

تحقيقات است بهطوريکزه بزهتزوا پویزاییهزاي اقهازادي را

کشورها اسپانيا-امارات مهحد عربی -آلما – ایهاليا  -فرانسه و

به صورت تابعی اع جریزا ابزداعات در هزر عمزا تعریزف نمزود

سوئيس هسهند .صادرات ععررا ایرا در سزال  ،9910بزيش اع

( .)Salmani & Abdi, 2015در این راسها ،پژوهشکد ععررا

 992تن ععررا بود است و به دلي نياع کمآبی اع عراعتهزاي

تربتحيدریه به عنوا تنها پژوهشکد تحقيقاتی ععررا در سزال

مهزم در منززاطق خشزک کشززور بزود اسززت ( The Islamic

 9901در مح مجهمع فرهنيی-ترریحی پيشکو تربتحيدریه و

 .)republic of Iran Customs Administration, 2016در

عیر نظر دانشيا فردوسی مشهد در عمينی به مساحت حدود 022

ایرا اهميت ععررا کاري اع جنبه هاي گوناگو نظير بهر وري

هزار مهرمربع تیسيس شد .گرو هاي تحقيقزاتی پژوهشزکد نيزز

باالي آب در مقایسه بزا سزایر محازوالت کشزاورعي ،اشزهغال

شام  9گرو فناوري و توليزد ،اقهازاد و باعاریزابی و فزرآوري و

روسهایيا و جلوگيري اع مهاجرت آ ها ،درآمدعایی آ نسبت به

کنهرل کيريت میباشند که هرکدام بزا هزدایت یکزی اع اعضزاي

سایر محاوالت کشاورعي همچنزين اع لحزاظ توسزعه صزادرات

هيیت علمی در حال فعاليت و اجراي طرحهاي پژوهشزی مزرتبط

غيرنرهی – با توجه به سياست دولت مبنی بر افززایش صزادرات

میباشند (.)Saffron Institute of Torbat, 2014

غيرنرهزی -قابز بررسزی اسزت ( Gol Mohammadi et al,

همچنين باید در نظر داشت روند تغييرات نظزري در برنامزه-

 .)2010عمد ترین نواحی توليد ععررا در کشور اسها خراسا

ریزي براي تغيير و توسعه در جامعه ،به ویژ در کشورهاي بيشهر

رضوي و جنوبی است .شهرسها تربتحيدریه در اسها خراسا

توسعهیافهه ،موجب شد است که تنوع و سرعت این تغييزرات در

رضوي قرار دارد .یکی اع شاخصترین محاوالت این شهرسها

پاس گویی به نياعهايِ اجهماعی نظریههاي گوناگونی را به وجود

که در ایرا و جهزا رتبزه نخسزت را بزه خزود اخهازاص داد

آورد .برنامهریزي راهبردي شزد کزه در قزر بيسزهم وارد علزوم

ععررا است که کشت آ در سوح  0022هکهار با توليد ساالنه

مدیریت و بزا نزام مزدیریت و برنامزهریززي راهبزردي تغييزرات

تدوین راهبردهای مدیریتي پژوهشکده زعفران دانشگاه تربتحیدریه
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چشمييري در این علوم ایجاد کرد ،در ایرا نيز حزداق بيسزت

پردیس دانشيا مهمترین نقوه قوت است و همجواري ایسزهيا

سال است که در قالب بحزث برنامزهریززي راهبزردي شزهري و

آتشنشانی با پردیس دانشيا مهمترین فرصت به شمار میآیزد.

منوقهاي مورح میشود ( Sharif Zadegan & Malekpour

همچنين عدم وجود برنامهي مشخص براي رویارویی بزا بحزرا

 .)Asl, 2014برنامه راهبردي بهعنوا اصلیتزرین بخزش یزک

به اعاي انواع بحرا ها در ساخهما هاي مخهلف مهمترین نقوزه

فرآیند ،جهتگيري هاي اصلی حرکت ساعما را در آیند و شيو

ضعف است و اع طرفی قاطعيت نداشهن سزاعما هزاي نزاظر بزر

تخايص منابع محدود ساعمانی را در جهت هدفهاي سزاعمانی

مقاوم ساعي ساخهما ها مهزمتزرین تهدیزد بزه شزمار مزیآیزد.

مشخص میساعد .ضرورت توجزه بزه مزدیریت راهبزردي اع آ

جواديپور و سزميعنيزا ( )Javadipour & Saminia, 2013در

جهت است که با اسهراد اع رو هاي خاص ،بيمها و تهدیدهاي

موالعهاي به تبيين موقعيت راهبردي و ارائزه اسزهراتژي توسزعه

احهمالی را باعشناسی و با بهکار بسهن تمهيدات العم ،تهدیزدها را

ورع

هميانی در ایرا پرداخههاند .یافهههاي پژوهش نشزا داد

به فرصتهاي ساعند مبدل ساعد ( Kushwaha & Agrawal.,

که این ورع

.)2015; Avinadav et al., 2014

لحاظ عوام درونی در ناحيهي قوتها و اع نظر عوامز بيرونزی

با توجه به اهميت نقش تحقيقات در صادرات غيرنرهی ایرا

بر روي محور مخهاات  SWOTقرار دارد کزه اع

ساعما در ناحيه فرصزتهزا جزاي مزیگيزرد .بزر ایزن اسزاس،
هميانی توصيه شزد

و مسهعد بود شهرسها تربت حيدریه جهت صزادرات ععرزرا ،

اسهراتژي هاي تهاجمی براي توسعه ورع

برنامهریزي جهت تزدوین برنامزه راهبزردي توسزعه پژوهشزکد

اسززت .بشردوسززت و همکززارا ( )Bashardoust, 2011در

ضروري به نظر میرسد لذا در این موالعه در ابهدا نقاط ضزعف و

پژوهشی را کارهاي بهبود جایيا عالمزت تجزاري را در صزنایع

قوت پژوهشکد ععررا مورد بررسی قرارگرفهه و سپس برنامه-

لبنی مورد موالعه قرار داد اند .در این پژوهش با موالعه موردي

ریزي راهبردي توسعه پژوهشکد ععررا دانشيا تربتحيدریزه

شرکت لبنی کاله بهعنوا یکی اع شرکتهزاي فعزال در عرصزه

بررسی خواهد شد .در این راسها سؤاالت اصلی تحقيق آ اسزت

صنایع لبنی و اسهراد اع رو

پيمایش ،موالعزههزاي ميزدانی و

که پژوهشکد ععررا دانشيا تربزت حيدریزه در چزه حزالهی اع

تعيين نقاط قوت ،ضعف ،فرصتها و تهدیدها بزا رو

ماتریس تحلي راهبردي قرار دارد و اینکه چه راهبردهایی براي

تحلي وضعيت  ،SWOTبه ارائه راهبردهاي مناسب آ ساعما

پژوهشکد براي بهبود حالت موجود میتوا پيشنهاد داد.

بهعنوا نمونهاي اع صنعت لبنی در کشور پرداخهه شد است .بر

مزاتریس

تاکنو در عمينه برنامهریزي راهبزردي و کزاربرد مزاتریس

اساس نهایج بهدستآمد وضعيت شزرکت لبنزی کالزه در حالزت

SWOTموالعاتی در داخ و خار اع کشور انجام شد است .در

رقابهی )تنوع محاولی) قرار دارد و تدوین و اجراي راهبردهزاي

بخش موالعاتداخلزی ابراهيمزیفزر ( )Ebrahimifar, 2014در

مناسب در جهت تقویت و حمایزت اع فرآینزدهاي داخلزی العم و

موالعهاي بزه شناسزایی موقعيزت اسزهراتژیک مزدیریت بحزرا

ضروري به نظر میرسد.

دانشيا فردوسی مشهد با اسزهراد اع مزدل ترکيبزی ، SWOT

در بخش موالعات خارجی برعا و بزرعا ( Borza & Borza,

تحلي سلسله مراتبی و شبيه ساعي مونت کارلو پرداخهزه اسزت.

 )2014به تجزیهوتحلي هاي راهبردهاي باعاریابی که میتوانزد

آنچه در نهایج مشاهد شد وجزود  90عامز داخلزی در برابزر 5

براي توسعه فرآیند طراحی سيسهمهاي کاربر -محور بزر اسزاس

عام خارجی است .با بررسی عوامز داخلزی و خزارجی ،رعایزت

اسهانداردهاي موجود اسهراد شود با اسهراد اع ماتریس SWOT

اسهانداردهاي فنی و ایمنی مورد نياع در سزاختوسزاعهاي جدیزد

پرداخهززهانززد .نهززایج آ هززا نشززا داد کززه راهبردهززاي قيمززت و
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محاززول بززيشتززرین اثززر را بززر فرآینززد طراحززی مززیگذارنززد.

به عمين و سرمایه ،عدم وجود کارگر ماهر و عدم عیزر سزاخههاي

پاسپيهاسززاري و همکززارا ( )Puspitasari et al, 2013در

العم مانند کارخانه فرآوري وجود دارد .دولت براي مقابله با برخی

موالعه اي بر روي شزرکتهزاي کوچزک و مهوسزط صزنعهی در

چالش هاي موجود باید اصالحات نهادي و باعاري را انجام دهزد.

اندونزي با بررسی محيط داخلزی و خزارجی و تجزیزه و تحليز

توجه به کشاورعي و توسعه تخاازی فزرآورد هزاي صزنعهی و

آ ها راهبردهاي باعاریابی و توسعه آ ها را با اسهراد اع ماتریس

واحدهاي بسهه بندي ،ارائه منافع بلندمدت رایيا و تیمين مزالی،

تحليزز وضززعيت  SWOTو مززاتریس برنامززهریزززي کمززی

آموع

و باال بزرد مهزارت کشزاورعا و مزدیرا و همچنزين

موردبررسی قرار داد اند .بر طبق نهایج بهدست آمد ایزن امکزا

تشکي هيیت مدیر و انجمن ععررا میتواند به صنعت ععررا

وجود دارد که صنایع مورد موالعه راهبردهاي توسعه محازول و

کمک نماید.

نرو در باعار را بهکار برند .شی و همکزارا ()Shi et al, 2013
در پژوهشززی راهبردهززاي توسززعه صززنعت رت را در اسززها

جمعبندي نهایج موالعات نشا داد را کار مزاتریس SWOT

به عنوا را کاري مناسب در جهت بررسی نقاط قوت و ضزعف و

هيلونيجيانگ 9چين با اسهراد اع مدل  SWOTمزورد تجزیزه و

فرصت و تهدید بهشمار میرود و ایزن رو

تحلي قرار داد اند .نهایج آ ها نشا داد که مزیتهاي اسهراد اع

خارجی و داخلی و با بهکارگيري ابزارهاي مناسزب ،فرصزتهزا و

منابع و انزداع مزرعزه ،اسزهراد اع دانشزيا هزا و مؤسسزههزاي

تهدیدها و قوتها و ضعفها را شناسایی نمود و اع ایزن طریزق

تحقيقاتی و مزیت امنيت غذایی مهمترین نقاط قوت ،باعد کم و

اسهراتژیستها میتواننزد بزا در نظزر داشزهن آ هزا و میموریزت

اسهراد اع ارقام رت باکيريت پایين ،سياست هاي حمایهی ناقص

ساعما نسبت به تعيين اهداف بلندمدت مناسب و اسهراتژيهاي

اع صنعت و ساخهار نامعقول محاول رت مهمترین نقاط ضعف،
فضاي در حال گسهر

صنعت رت ،تقاضاي فرصتهاي جدید

در صنعت و فرصت تجدید ساخهار در محاول رت مهزمتزرین
فرصتها ،آلودگی عیستمحيوی در توليد و فرآوري و رقابت بين
چين و دیير کشزورهاي عمزد توليدکننزد رت ،اع مهزمتزرین
تهدیدهاي صنعت رت است که بهبود طرحهزاي منزاطق توليزد
رت ،افزززایش اسززهراد اع رت پربززاعد  ،توسززعه فرآینززدهاي
تکنولو ي تحقيق و توسعه منابع بينالمللی و ایجاد مکانيسمهاي

بزا بررسزی عوامز

درست اقدام کنند ،لذا در این موالعزه بزراي تزدوین راهبردهزاي
مدیریهی پژوهشکد ععرزرا دانشزيا تربزت حيدریزه اع را کزار
ماتریس  SWOTاسهراد شد است.
مواد و روشها
مجموعه فعاليت هاي ساعما در بسزهر دو محزيط داخلزی و
0

خارجی آ انجام میشود .عوام داخلی  ،عواملیاند کزه مربزوط
9

پيشييري اع ریسزک ،راهبردهزاي پيشزنهادي اسزت .کاتزاواعي

به درو ساعما هسهند و بزرخالف عوامز خزارجی تزا حزدود

( )Katawazy, 2013در موالعه با اسزهراد اع مزاتریس تحليز

عیادي در کنهرل مدیریت ساعما میباشند .بررسی عوام درونی

وضعيت نقزاط قزوت ضزعف فرصزت هزا و تهدیزدهاي ععرزرا

ساعما مسهلزم گردآوري ،دسههبندي و ارعیابی اطالعات مربزوط

افغانسها را مورد بررسی قرار داد است .نهایج این موالعه نشا

به عمليات اسزت .بزراي ایزن کزار بایزد بزا اسزهراد اع رویکزرد

داد که با توجه به کيريت باالي ععررا افغانسزها تقاضزا بزراي

0

وظيرهاي عوام داخلی (قوت و ضعف ساعما ) که نقش حياتی

باعارهاي خارجی وجود دارد اما چالشهایی مانند عزدم دسهرسزی

1 - Heilongjiang Province

2 - Internal Factors
3 - External Factors
4 - Functional strategies
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در موفقيت ساعما دارند را شناسایی نمود و بزه آ هزا اولویزت

تحلي محيط خرد (شام مشهریا  ،عرضه کنندگا  ،رقبزا ،بزاعار،

داد ،بهگونهاي که مهمترین مجموعه نقاط قوت و ضعف ساعما

شرکتهاي دولهی و غير ) نسبت به اسهخرا عوامز راهبزردي

را تعيين کرد .در بررسی محزيط خزارجی بایزد پزس اع تجزیزه و

(یعنی فرصتها و تهدیدها) اقدام نمزود ( ;Baker et al, 2007

تحلي ز محززيط کززال (شززام عوام ز اقهاززادي ،اجهمززاعی–

 .)Puspitasari et al, 2013این بيا را مزیتزوا بزهصزورت

فرهنيی ،تکنولو یکی و سياسی ،حقوقی و قانونی) و نيز تجزیه و

شک  9نشا داد.

Diagnosis of inside and outside environmental factors

Study and analysis inside and outside factors

Evaluation and Diagnosis
Strenghts / Weakness

Opportunities /فرصتها  /تهديدها
شکل  -1الگوي بررسي محيط داخلي و خارجي

Threats

Figure 1- Pattern of inside and outside factors study.

بنابراین اع بررسی عوام خارجی و داخلی و بزا بزهکزارگيري

با اسهراد اع آ چهزار نزوع راهبزرد ارائزه نماینزد .راهبزرد هزاي

ابزارهاي مناسب ،فرصتهزا و تهدیزدها و قزوتهزا و ضزعفهزا

تهاجمی ( ،)9SOراهبرد هاي باعنيري ( ،)0WOراهبردهاي تنزوع

شناسایی میشوند و اع این طریق اسهراتژیستها میتوانند بزا در

( ،)9STراهبرد هاي تدافعی ( .)0WTمقایسه کرد عوام اصزلی

نظر داشهن آ ها و میموریت ساعما نسبت به تعيين اهداف بلند

داخلزی و خززارجی اع مشزک تززرین بخزشهززاي تهيزه مززاتریس

مدت مناسب و اسهراتژيهاي درست اقدام کنند.

تهدیززدها ،فرصززتهززا ،نقززاط ضززعف و نقززاط قززوت اسززت و بززه

با وجود ابزار هایی مانند مزاتریس ارعیزابی موقعيزت و اقزدام

قضاوت هاي خوبی نياع دارد و نيز چيزي به نام بههرین مجموعزه

GE,

عوام قاب مقایسه وجود ندارد .در این ماتریس در هر مرحله دو

 ،)IE, BCGتحلي ز سززؤاالت بحرانززی و برنامززهریزززي بهبززود

عام با هم مقایسه میشوند و هزدف ایزن نيسزت کزه بههزرین

عملکرد ابزاري که اع سهولت برخوردار بود و بهطور گسزهرد در

راهبردها را مشخص نمود ،بلکه هدف تعيين راهبردهاي قاب اجرا

همه سووح کاربرد دارد ،ماتریس فرصت ،تهدیزد ،قزوت ،ضزعف

است .بنابراین ،همزه راهبزرد هزایی کزه در مزاتریس تهدیزدات،

اسهراتژیک ،ماتریسهاي تجزیه و تحلي پرتروليو (شزام

( )SWOTاسزت ( .)Helm & Gritsch, 2014ایزن مزاتریس
یکی اع ابزارهاي مهمی است که مدیرا بهوسزيله آ اطالعزات
مربوط به عوام داخلی و خارجی را مقایسه میکنند و میتواننزد

1 - Strenghts
2 - Weakness-opportunities
3 - Strenghts-threats
4 - Weakness-threats
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فرصتها ،نقاط قوت و نقاط ضعف ارائه میگردند ،انهخاب و اجرا

اصلی هسهند ،چهارخانه راهبردهاي را نشا میدهند و یک خانه

نخواهزد شزد ( .)Vladi, 2014; Harisudin et al., 2014در

سريد یا خالی اسزت .چهارخانزهاي کزه نشزا دهنزد راهبزردهزا

جدول  9ماتریس تهدیدات ،فرصتها ،نقاط قوت و نقزاط ضزعف

هسهند ،درواقع راهبردهاي  WT ،ST، WO، SOمیباشزند کزه

نشا داد شد است .توجه کنيد که این ماتریس داراي  1خانزه

پس اع تکمي شد چهارخانه حاشيهاي مربوط به عوام اصزلی

است .هما گونه که شک نشا میدهد ،چهارخانه داراي عامز

( O، W، Sو )Tبه وجود میآیند.

جدول  -1ماتریس تهدیدها ،فرصتها ،نقاط ضعف ،نقاط قوت )(SWOT
)Table 2- Matrix of threats, opportunities, weakness points, bsence points (SWOT
نقاط قوت ـ S
نقاط ضعف ـ W
Weakness points
راهبردهاي WO
WO approaches
With use of opportunities reduce weaknees points

Strenght points
راهبردهاي SO
SO approaches
Use from Strenghts to gain opportunities

با بهر جسهن اع فرصتها نقاط ضعف را اع بين ببرید
راهبردهاي WT

با بهر جسهن اع قوتها درصدد بهر برداري اع فرصتها برآیيد.
راهبردهاي ST

WT approaches
Decrease weakness points and avoide from those

ST approaches
Use from strenghts to gain threats

نقاط ضعف را کاهش دهيد و اع آ ها پرهيز کنيد

با بهر جسهن اع قوتها درصدد مقابله با تهدیدها برآیيد

به کمک ماتریس عوام داخلزی و خزارجی ( )IEسزاعما

ماتریس
Matrix

فرصتها
Opportunities

تهدیدها
Threats

امهياعاتی که در ماتریس هاي بررسزی عوامز داخلزی و خزارجی

میتواند موقعيت خود را در ارتباط بزا عوامز داخلزی و خزارجی

بهدست آورد است را در ابعاد افقی و عمودي این ماتریس قزرار

احااء کرد و در نهایت اع ميا ک راهبردهاي شناسزایی شزد

دهد .در این صورت با قرار گرفهن ساعما در یکی اع خانزههزاي

در ماتریس  SWOTراهبردهاي مناسب را شناسایی و در دسهور

این مزاتریس ،راهبزرد مربزوط بزه آ بزراي سزاعما مشزخص

اجرایی قرار دهزد .بزر اسزاس ایزن مزاتریس ،سزاعما بایسزهی

میشود (.)Shi et al., 2013

Final point of inside factors evaluation

Final point of outside
factors evaluation

4
3

4

/5

3
Aggressive approches

Prudent approches

/5
Compitative and diversity
approaches

Deffensive approaches

3
شکل  -2ماتریس عوامل داخلي و خارجي
Figure 2- Matrix of internal and external factors (IE).
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تکليف و جلزوگيري اع ضزرر بيشزهر آ مناسزب باشزند .در ایزن
شرایط راهبردهاي  WTراهبردهاي مناسب سزاعما مزیباشزند
(.)Arabi, 2006

راهبردهاي تهاجمی
اگر امهياعات ساعما بهگونزهاي باشزد کزه در خانزه  9قزرار
گيرد ،این بدا معنی است که اعلحاظ عوام خارجی بزا فرصزت

نتایج و بحث

بيشهر و اع نظر عوام داخلی با قوت بيشهري مواجه است و براي

پرسشنامه مهم ترین ابزار گردآوري داد ها بود که بهمنظزور

چنين واحدهایی بایسهی راهبزرد توسزعه اتخزا شزود .ایزن نزوع

تییيد روایزی صزوري و محهزوایی آ  ،چنزدین نسزخه در اخهيزار

راهبردهزا را راهبزردهزاي تهزاجمی یزا رشزد مزینامنزد کزه بزا

اساتيد و صاحبنظرا قرار گرفت که پزس اع اصزالحات العم و

راهبردهاي  SOمعادل میباشند.

باعنيري اطمينا حاص گردید که سؤاالت طرح شد توانزایی و

راهبردهاي محافظهکارانه

قابليت انداع گيري محهوا و خاوصيات مورد نظر تحقيق را دارد.

اگر امهياعات ساعما بهگونزهاي باشزد کزه در خانزه  0قزرار

همچنين ضزریب آلرزاي کرونبزاا بزراي سزنجش پایزایی ابززار

گيرد ،این بدا معنی است که با فرصت بيشهر ولی درعزينحزال

انززداع گيززري (پرسشززنامه) در سززوح مناسززب ارعیززابی گردیززد

به ضعف بيشهري مواجه است و بایزد بزا اتکزاي بزه فرصزتهزا

( ) =0.91که نشا میدهد پرسشنامه اع پایایی خوبی برخزوردار

تاميم به ماند در صحنه رقابت بييرد و جهت رفع ضعفهزاي

است.

داخلی با اتخا راهبرد محافظهکارانه ،به حمایت اع عوام داخلزی
برآید این نوع راهبردها با راهبردهاي  WOموابقت دارد.
راهبردهاي رقابهی

آمار مورد موالعه شام  02نرر اع کارشناسا و مهخاازا
ععررا شهرسزها تربزت حيدریزه در محزيط داخلزی و خزارجی
پژوهشکد ععررا در سزال  9910-9919بزود انزد 01 .درصزد

قرار گرفهن در خانه  9به این معنی است که سزاعما داراي

پاس دهندگا در گرو سنی  01 -12سزال 1 ،درصزد در گزرو

قوتهاي مناسبی است ولی در محيط خار با تهدید روبرو است.

سنی عیر  01سال و  92درصد در گرو سنی باالي  12سال قرار

در چنين شزرایوی سزاعما بایزد بزا کمزک قزوتهزاي خزود اع

دارند 12 .درصد پاس دهندگا مزرد و  92درصزد ع بودنزد02 .

کنزد آ هزا را بزه فرصزت

درصد پاس دهندگا داراي تحايالت دکهري 92 ،درصزد داراي

تهدیدات بيرونی احهراع ورعد و تال

تبدی نماید .راهبردهاي رقابهی همتراع با راهبردهاي  STاست.
راهبردهاي تدافعی

تحاززيالت کارشناسززی ارشززد و  01درصززد داراي تحاززيالت
کارشناسی و  1درصد داراي تحايالت عیر کارشناسی بودند.

اگر امهياعات ساعما بهگونزهاي باشزد کزه در خانزه  0قزرار

در ادامه در ابهدا نقاط قوت و ضعف مرتبط به مازاحبههزاي

گيرد ،این به آ معنی است که اع لحاظ عوام خارجی با تهدیزد

محيوی اسهخرا شد است .ابهدا به بررسی اسناد و برنامزههزاي

بيشهر و اعنظر عوام داخلی با ضعف بيشهري مواجزه اسزت و در

باالدسهی پرداخهه شد است .اسناد و برنامزههزاي باالدسزهی دو

حال حاضر با چيزي بهغيراع هزینههاي گزاف نيهزداري و ضزرر

بخش مورد بررسی قزرار گرفزت .اسزناد باالدسزهی شزام سزند

مواجه نيست و به نظر میرسد کزه اتخزا راهبزردهزایی اع نزوع

چشمانداع بيست ساله نظام جمهوري اسالمی ایرا  ،سياستهاي

برداشت یا کاهش فعاليتها براي تداوم حيات ساعما یزا تعيزين
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کلی برنامه ششم توسزعه ،سنززد ملزی توسزعه اسزها خراسزا

سرمایهگذارا خار اع اسها  ،ایجاد تمهيزدات و تسزهيالت العم

رضوي ،سند موالعاتی برنامزه آمزایش خراسزا رضزوي و سزند

براي انهشار آثار مريزد علمزی ،تقویزت و گسزهر

توسعه شهرسها تربت حيدریه مزیباشزد .اسزناد بخشزی شزام

ساعما هاي علمزی و تخاازی منوقزهاي ،تیسزيس واحزدهاي

سياست هاي کلی نظام براي رشزد و توسزعه فنزاوري در کشزور،

تجاريساعي پژوهش در دانشيا ها ،برخورداري اع ظرفيزتهزاي

نقشه جامع علمی کشور ،برنامه وعارت علوم ،تحقيقات ،و فناوري

تززاریخی ،فرهنيززی و طبيعززی منوقززه ،بهززر منززدي اع مززدیریت

خراسا رضوي میباشد .در ادامزه جمزع-

اقهاادي برتر در شزاخصهزاي بهزر وري در مقيزاس تعزامالت

بندي ماتریس ارعیابی عوام خارجی در سه حوع مزورد بررسزی

بينالمللی گسهرد و ساعند بهویژ بزا کشزورهاي منوقزه ملزی،

و سند توسعه آموع
قرار گرفت.

همکزاري بزا

امکا سرمایه گزذاري بخزش غيردولهزی در توسزعه آمزوع

در

جمعبندي نهایج نشا داد کزه در مزاتریس ارعیزابی عوامز

اسها  ،برخورداري اع عمينههاي مناسب توسعه صنعهی به ویژ در

محيوی نقاط قوت شام سوح عیزر کشزت بزاالي ععرزرا در

صنایعغذایی و تهدیدها شزام صزادرات فلزهاي و خزام ،کمبزود

شهرسها  ،توریسهی بود مشهد ،عجين بود مردم با ععرزرا ،

تبليغات براي ععررا ایرانی ،نداشهن برند واحد ععرزرا ایرانزی،

اشهغالعایی باالي ععررا  ،وجود شرکتهاي بززرگ صزادراتی و

نبود باعارچه ععررا  ،عدم شناسایی دقيق باعارهاي هزدف ،عزدم

فرآوري در اسها و شهرسها و نقاط ضعف شام خرد مزالکی،

قرارداد این محاول در رد محاوالت اسزهراتژیک ،صزادرات

مشک هاي فنی و اداري ،جزیزر اي عمز نمزود پژوهشزکد ،

پياع ععررا به شهرسها و اسها هزا و حهزی کشزورهاي دیيزر،

عدم آشنایی کشاورعا با رو هزاي نزوین آبيزاري و مبزارع بزا

عدم همکزاري و یزا برقزراري تسزهيالت جهزت صزادرات ایزن

علفهرع ،طرح جایيزینی ععررا در افغانسزها بزه جزاي سزایر

محاول ،عدم وجود کارگا هزاي بززرگ صزنعهی ،عزدم تزیمين

محاوالت ،کمبود نيروي مهخاص تمزام وقزت در پژوهشزکد

انهظارات بزاعار جهزانی در رنزگ ،طعزم و مزز و کيريزت ،نبزود

ععررا  ،ناکافی بزود منزابع کهابخانزه و بخزش مرجزع کهزاب،

سياستهاي گردشيري ،نبود اتحادیههاي ععررا با کارایی باال،

ناکافی بزود تجهيززات آعمایشزياهی ،ناکزافی بزود امکانزات

افزایش مهاجرت اع روسها به شهر ،عدم سرمایهگذاري در بخزش

گلخانهاي و مزارع تحقيقاتی ،وجود خأل قانونی در مزورد جریمزه

کشاورعي ،نبود قانو و جایياهی براي ساما دهزی اع توليزد تزا

تقلززب ععرززرا  ،عززدم وجززود مززدل نهززادي در کاشززت و وجززود

صادرات ،فرار سرمایهها اع شهرسها و نهایها عدم سرمایهگذاري

مشکالت در داشت و برداشت ،غيراقهازادي بزود توليزد ،نبزود

میباشد.

حلقههاي مناسب فرآوري ،عدم وجود مهولی خاص براي ععررا ،

در مززاتریس ارعیززابی عوامزز خززارجی توليززد و فززرآوري،

فلهاي و خام فروشی ،فقدا مکانيزاسزيو مناسزب مزی-

فرصتها شام قوب توليد ععررا  ،مزیت نسبی باالي توليزد و

فرو

صادرات محاول ععررا و تهدیدها شام کمبود آب و نشسزت

باشد.
در ماتریس ارعیزابی عوامز خزارجی اقهازاد و گردشزيري،

منابع عیرعمينی ،نبزود مزدیریت واحزد جهزت راهنمزایی و ارائزه

نزدیکی به شهر مشهد اع جهت جذب توریسزم،

امکانات به کشاورعا  ،عدم تشویق کشاورع جهت عملکزرد بزاال،

فرصتها شام

وجود شرکتهاي صادراتی جهت خریزد گز ععرزرا در فاز

عدم وجود ،تسهيالت مناسب براي پژوهشيرا بخزش فزرآوري

برداشت ،حمایت اع تجاري ساعي دسزهاوردهاي نخبيزا  ،وجزود

ععررا  ،مشکالت موجود در هر یک اع مراح کاشت ،داشزت و
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برداشت ،خشک سالیهاي مداوم و گرماي شدید ععرزرا کزارا ،

بنائی و خدماتی مناسب جهت جذب سرمایهگزذار ،هدفمنزدکرد

نحو برداشت غير مکانيز  ،جایيزینی رنگهاي مانوعی بهجاي

اعهبارات پژوهشزی و تسزهي سزاعوکارهاي مزالی ،را انزداعي و

ععررا  ،کمبود صنایع تبدیلی و تکميلزی و تیسيسزات نيهزداري

تجهيز آعمایشيا هاي کزاربردي در دانشزيا هزا ،وجزود دانزش-

محاوالت کشاورعي ،فرسهاد پياع ععررا به افغانسزها  ،عزدم

آموخهيا توانمند و عالقهمند به آمزوع

آشنایی با فرآورد هاي ععررا  ،کمبود کليه نهاد هاي کشزاورعي

وجود نيروي انسزانی مهخازص و برخزورداري اع ظرفيزتهزاي

اع قبيز سززم ،کززود ،عززدم مهززار و کنهززرل آبهززاي سززوحی و

اجرایی ،افزایش مشزارکت اعضزاي هيزیت علمزی ،بزاعنيري در

(رودخانههاي مرعي) ،رو هاي نامناسب آبيزاري و مازرف آب،

رشهههاي آمزوع عزالی ،برخزورداري اع مراکزز آمزوع عزالی و

افت شدید سرر هاي آب عیرعمينی ،وجزود شزيو هزايسزنهی در

تهدیدها شام عدم دسهرسی به پارک علزم و فنزاوري ،آمزوع

فعاليتهاي توليدي اسها (اعم اع کشاورعي ،صنعت و خزدمات)،

ناکافی کشاورعا خرد مالک و کز مالزک ،عزدم دسهرسزی بزه

عدم اعمال مدیریت یکپارچه منابع آب ،قالب بزود وجزه توليزد

تجهيزات پژوهشی ،عدم فرهنگساعي صحيح در عمينه برداشت

سنهی و اقهااد معيشهی در توليد کشاورعي و دامداري شهرسها ،

و فرآوري ععررا  ،کمبزود طزرحهزاي پژوهشزی قابز اجزرا در

عدم ایجاد صنایع مناسب و اتکاء به کشاورعي میباشد.

حوع هاي مخهلف ،عدم تمرکز مراکزز مهزم در حيوزه تازميم-

و در نهایززت در مززاتریس ارعیززابی عوام ز خززارجی نهززادي،

و پزژوهش در اسزها

گيري ،عزدم عزدالت در توعیزع بودجزه نيزروي انسزانی و منزابع

فرصتها شام نشست مشهرک و دائمزی دانشزياهيا ز وعارت

فيزیکی ،ناهماهنيی مسئولين شهرسهانی ،نداشهن برنامه مزدو

جهاد کشاورعي و وعارت صنعت ،انجام پرو ها و پایا نامههزاي

توسعه شهرسها  ،مواعي کاري سایر دسهيا ها و مجوعهاي غيزر

دانشجویی در خازوص ایزن محازول ،برگززاري کارگزا هزا و

کارشناسانه ،نبود امکانات جهزت معرفزی محازول اسزهراتژیک

کززالسهززاي تززوجيهی و آموعشززی کشززاورعا  ،تعام ز مناسززب

ععررا  ،ناکافی بود جا بههاي العم براي نيهداشزت نيروهزاي

مسئوال رد باالي شهرسها و اسها خراسا با مجلس ،وجزود

ماهر و تحاي کرد  ،عدم توجه کزافی مسزئولين بزه محازول،

رشهههاي دانشياهی مرتبط با ععررا  ،حمایت جدي پژوهشکد

عدم ارتباط مناسب جهاد کشاورعي بزا کشزاورعا  ،عزدم تمایز

ععررا اع مخهرعين ،کزارآموعي و کزارورعي دانشزجویا رشزهه

کشاورعا به اسهراد اع رو هاي نوین کشاورعي ،عدم پویایی و

کشاورعي در مزارع ععررا  ،برخورداري اع جوانا تحاي کرد و

نوآوري در برنامه هاي آموعشی ،فقدا عیرسزاخت هزاي اطزالع-

جویاي کزار در رشزهههزاي مخهلزف ،اخهازاص پژوهانزه بزراي

رسانی ،ناکافی بود قوانين و مقررات و بانزکهزاي اطالعزاتی،

دانشجویا تحايالت تکميلی ،حمایت اع شرکت ها و مؤسسزات

ناکافی بود سرانه امکانات ،عدم اسهراد بهينزه اع توانزائیهزاي

دانشبنيا  ،حمایت اع دانشبنيا نمود شزيو توليزد ،توسزعه و

بالقو و بالرع اعضاي هيزیت علمزی ،ضزعف نظزام پژوهشزی و

ساماندهی نظام ملی نوآوري و حمایزت اع پزژوهشهزاي مسزئله

موالعاتی میباشد.

محور ،وجود کال شهر مشهد مقدس به عنوا یک مرکزز مهزم

جززدول  0و  9خالصززه مهززمتززرین نقززاط ضززعف و قززوت و

ارائه خدمات برتر ،وجود مراکز علمزی و دانشزيا هزاي بززرگ و

فرصتها و تهدیدهاي پژوهشکد را نشا مزیدهزد .هزمچنزين

مؤسسات عالی پژوهشی دولهی ،برخزورداري اع شزبکههزاي عیزر

درجه اهميت ،رتبه و نمر هر مورد محاسبه شد است.
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 خالصه مهمترین نقاط ضعف و قوت پژوهشکده-2 جدول
Table 2- Summery of main strengths and weaknesses of Institute

)ماتریس ارزیابي عوامل داخلي (قوتها و ضعفها

اهميت

رتبه

نمره

Evaluation matrix of internal factors (strengths and weaknesses)
Strengths

Importance

Rank

Score

0.029

4

0.116

0.027

4

0.108

0.018

4

0.072

0.016

4

0.064

0.025

4

0.1

0.02

3

0.061

0.023

4

0.062

دارا بود باالترین سوح عیرکشت ععررا در اسها
The highest saffron cultivation in the province

دارا بود عنوا قوب توليد جهانی ععررا براي تربتحيدریه
Saffron has a global manufacturing hub for Torbat

عجين بود مردم با مباحث ععررا و وجود افراد تحاي کرد
The people associated with issues of saffron

اشهغالعایی باالي محاول ععررا
Employment of saffron

وجود شرکتهاي بزرگ صادراتی و فرآوري در اسها و شهرسها
Despite the large export and processing companies in the province and city

وجود پهانسي هاي فرآوري در اسها خراسا رضوي
Processing potential in Khorasan Razavi Province

توریسهی بود مشهد و اسهراد اع ععررا بهعنوا سوغات

قوتها

Mashhad tourism and use of saffron as a souvenir
Weaknesses

ضعفها

خرد مالکی که باعث ضعيف شد خدماترسانی به کشاورعا میشود

0.045

1

0.045

0.056

2

0.0112

0.068

2

0.136

0.043

1

0.043

0.047

2

0.094

0.065

2

0.131

0.059

2

0.118

0.063

2

0.126

0.061

2

0.122

0.034

1

0.034

0.041

1

0.041

0.05

2

0.1

0.038

2

0.076

0.054

1

0.054

0.036

2

0.072

0.052

2

0.104

0.032

1

0.032

Petty landowners which weakens services to smallholder farmers

مشک هاي فنی و اداري پژوهشکد
Technical and administrative problems

جزیر اي عم نمود پژوهشکد
The only action of Institute

عدم آشنایی کشاورعا با رو هاي نوین آبياري ز کود دهی ز مبارع با علف هرع
Lack of familiarity with new methods of irrigation farmers fight weeds, fertilization

طرح جایيزینی ععررا افغانسها بهجاي سایر محاوالت
Afghan saffron alternative plan instead of other goods

کمبود نيروي مهخاص تماموقت در پژوهشکد ععررا
Lack of full-time specialist in the Institute of saffron

ناکافی بود منابع کهابخانه و بخش مرجع کهاب
Inadequacy of library materials and reference books

ناکافی بود تجهيزات آعمایشياهی
Inadequacy of laboratory equipment

ناکافی بود امکانات گلخانهاي و مزارع تحقيقاتی
Inadequate facilities, greenhouses and research fields

وجود خأل قانونی در مورد جریمه تقلب ععررا
The absence of law on fraud penalties saffron

عدم وجود مدل نهادي در کاشت و وجود مشکالت در داشت و برداشت
Lack of institutional model in planting and harvesting of a problem

غير اقهاادي بود توليد
Economically viable production

نبود حلقههاي مناسب فرآوري
No processing circles

عدم وجود مهولی خاص براي بحث ععررا
The

b Absence of a special trustee for Saffron issues

کمبود منابع آبی
Lack of water resources

فلهاي و خام فروشی

فرو

Buy in bulk and selling crude

فقدا مکانيزاسيو مناسب
Lack of appropriate mechanization

جمع
Total

1

2.51

222

222
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 خالصه مهمترین فرصتها و تهدیدهاي پژوهشکده-3 جدول
Table 3- Summery of main opportunities and threats of Institute

)ماتریس ارزیابي عوامل خارجي (فرصتها و تهدیدها

اهميت

رتبه

نمره

Evaluation matrix of external factors (opportunities and threats)
Opportunities

Importance

Rank

Score

0.041

3

0.123

0.064

4

0.256

0.08

4

0.32

0.045

3

0.135

0.064

4

0.256

0.052

3

0.156

0.069

4

0.276

افزایش مشارکت اعضاي هيیت علمی در راهبري دانشيا ها و مراکز تحقيقاتی
Increase in participation of faculty members at leading universities and research centers

همکاري با ساعما هاي علمی و تخاای منوقهاي و بينالمللی

وجود سرمایهگذارا خار اع اسها و تقویت و گسهر

Investments outside the province and to strengthen and expand cooperation with regional and
international professional and scientific organizations

عالی و اخذ مجوع در رشهههاي مهناسب با نياعهاي اسها

باعنيري در رشهههاي آموع

A revision of the fields of higher education and licensure in the field tailored to the needs of
the province

تیسيس واحدهاي تجاريساعي پژوهش در دانشيا ها و حمایت اع تجاريساعي دسهاوردهاي نخبيا
The establishment of elite units of the commercialization of research within universities and
supporting the commercialization achievements

انجام پرو ها و پایا نامههاي دانشجویی در خاوص این محاول و اخهااص پژوهانه
Student projects and theses about this product and does grant

 فرهنيی و طبيعی اسها و شهرسها براي جذب گردشيري داخلی و خارجی،برخورداري اع ظرفيتهاي تاریخی
Having the capacity to historical, cultural and natural province and the city to attract domestic
and foreign tourists

برخورداري اع جوانا تحاي کرد و جویاي کار در رشهه هاي مخهلف

فرصتها

Having educated and unemployed youth in different fields
Threats

تهدیدها

ناکافی بود قوانين و مقررات و بانکهاي اطالعاتی در نظام اموعشی و پژوهشی

0.037

1

0.037

0.045

2

0.09

0.03

1

0.03

Inadequate laws and regulations, and databases in education and research

عدم تبليغات العم براي پژوهشکد و ععررا ایرانی و عدم وجود برند مشهرک به دلي عدم وجود موالعات کاربردي
Lack of advertising for the Institute of Iranian saffron and the lack of a common brand due to
lack of Applied Studies

جایيزینی رنگهاي مانوعی بهجاي ععررا و وجود تقلبات
Replace artificial colors instead of saffron and fraud

عدم وجود موالعات دقيق باعارهاي هدف و صادرات فلهاي محاول و همچنين صادرات پياع
The absence of detailed studies bulk export target markets and product as well as export
onions

 کيريت بسههبندي و روند نامناسب و غيرواقعی قيمت ععررا،  طعم و مز،عدم تیمين انهظارات باعار جهانی در رنگ
Failure to meet the expectations of the global market in the color, taste, quality, packaging and
price trends inappropriate Saffron

0.073

0.146

2

0.071

0.142
2

 وجود کشاورعي سنهی و افت شدید سرر هاي آب عیرعمينی،کمبود کليه نهاد هاي کشاورعي
Shortage of agricultural inputs, the traditional agriculture and a sharp drop in underground
aquifers

 گردشيري، اجهماعی، پژوهشی، فرهنيی،کمبود طرحهاي پژوهشی قاب اجرا در حوع هاي مخهلف اقهاادي
Lack of applicable research projects in various spheres of economy, culture, research, social,
tourism

ناهماهنيی مسئولين شهرسهانی
Inconsistency in county officials

ناکافی بود جا بههاي العم براي نيهداشت نيروهاي ماهر و تحاي کرد
Inadequate for retention of skilled and educated attractions

 مؤسسات تحقيقاتی و بخشهاي توليدي، و پرور

 آموع،عالی
اسها

عدم توجه به بخش فرآوري ععررا و عدم وجود تسهيالت مناسب براي پژوهشيرا بخش فرآوري
Lack of appropriate facilities for processing researchers

ناکافی بود سرانه امکانات تحقيقاتی و آعمایشياهی پژوهشکد
Insufficient capita research and laboratory facilities of Institute

جمع

1

0.149

0.06

2

0.12

0.056

2

0.112

0.037

1

0.037

0.034

2

0.068

0.03

1

0.03

0.067

2

0.134

کافی نبود ارتباطات دانشيا ها با دیير مراکز آموع

Insufficient communication between university and other higher education institutions,
education, research institutions and productive sectors of the province

Total

0.049

1

2.517
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با توجه به نهایج ماتریسهاي ارعیابی عوام داخلی و خارجی و نمر نهایی ارعیزابی مزاتریسهزا مزیتزوا نهيجزهگيزري نمزود کزه
پژوهشکد در حالت محافظهکارانه قرار دارد .ساعما هایی که در این وضعيت قرار دارند وضعشا اع لحاظ محيط خارجی عالی است اما اع
نظر محيط داخلی وضع خوبی ندارند .لذا این ساعما ها بههر است اع راهبرد محافظهکارانه اسهراد نمایند.
نتيجهگيري
جمعبندي نهایج نشا داد نقاط ضعف در بخش عوامز داخلزی مزؤثر بزر پژوهشزکد شزام خزرد مزالکی ،مشزکالت فنزی و اداري
( )Katawazy, 2013پژوهشکد  ،جزیر اي عم نمود پژوهشکد  ،عدم آشنایی کشاورعا با رو هاي نوین آبياري ز کوددهیز مبارع
با علف هرع ( ،)Katawazy, 2013طرح جایيزینی ععررا افغانسها به جاي سایر محاوالت ،کمبود نيزروي مهخازص تمزاموقزت در
پژوهشکد ععررا  ،ناکافی بود منزابع کهابخانزه ( ،)Katawazy, 2013ناکزافی بزود تجهيززات آعمایشزياهی (،)Katawazy, 2013
ناکافی بود امکانات گلخانهاي و مزارع تحقيقاتی ( ،)Katawazy, 2013وجود خأل قانونی در مورد جریمه تقلب ععررا و فرصتهزا در
بخش عوام خارجی شام افززایش مشزارکت اعضزاي هيزیت علمزی در راهبزري دانشزيا هزا ،وجزود سزرمایهگزذارا خزار اع اسزها
( ،)Katawazy, 2013باعنيري در رشهههاي آموع

عالی ،تیسيس واحدهاي دانشبنيا و حمایت اع تجاريسزاعي ()Shi et al., 2013

انجام پرو ها و پایا نامههاي دانشجویی و برخورداري اع ظرفيتهاي تاریخی ،فرهنيی و طبيعی میباشد.
با توجه به نهایج ماتریسهاي ارعیابی عوام داخلی و خارجی و نمر نهایی ارعیابی ماتریسها میتوا نهيجهگيري نمود که پژوهشکد
در حالت محافظهکارانه قرار دارد که این با نهایج موالعه ابراهيمیفزر ( )Ebrahimifar, 2014موافزق و بزا نهزایج موالعزه بشردوسزت و
همکارا ( )Bashardoust, 2011مخالف است .در نهيجه اسهراتژيهاي  ،WOپيشنهاداتی شام موارد عیزر در پژوهشزکد مزیبایسزت
انجام گيرد .اسهراد اع پهانسي سرمایهگذارا خار اع اسها ( )Katawazy, 2013در تجهيز پژوهشکد و واگذاري برخی اع بخشها به
بخش خاوصی ،اسهراد اع پهانسي شرکتهاي دانشبنيا براي حمایت اع تجاريساعي طرحهاي پژوهشی ( ،)Shi et al, 2013اسهراد
اع پهانسي پایا نامه هاي دانشجویی در جهت بهبود عراعی و باعاریابی و صادرات ععررا و تخايص پژوهانه ،اسهراد اع پهانسي مشارکت
اعضاي هيیت علمی جدید و انجام موالعات توسط محققا در جهت ایجاد حلقههاي فرآوري و بسههبندي و طراحی برنزد بزراي محازول
ععررا ( ،)Katawazy, 2013اسهراد اع پهانسي هاي گردشيري اسها و شهرسزها و ایجزاد تزور گردشزيري ععرزرا و کارگزا هزاي
تخاای جهت معرفی پژوهشکد و طرحهاي تحقيقاتی آ و همچنين ایجاد ارتباط با سزاعما هزا جهزت جلزوگيري اع جزیزر اي عمز
نمود پژوهشکد  ،اسهراد اع پهانسي باعنيري در رشهههاي آموع

عالی مهناسزب بزا نياعهزاي اسزها ( )Katawazy, 2013و تعریزف

رشهههاي مرتبط با ععررا جهت ان جام تحقيقات و موالعات ععررا براي پژوهشکد اع جمله پيشنهادات میباشد.

تشکر و قدرداني
این موالعه در قالب طرح پژوهشی با حمایت مالی معاونت آموعشی و پژوهشی دانشيا تربتحيدریزه و حمایزت معنزوي مهخاازين
ععررا شهرسها انجام شد است لذا اع ایشا تشکر و قدردانی میگردد.
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Abstract
The purpose of this study is to designing the strategic plans of the Saffron institute of the university
of Torbat-e Heydarieh. The research method is analytical–descriptive. The size of the statistical
sample for this research was n=40 including, principal and associate principal of the university and the
institute, staff, professors and experienced researchers who were selected by purposive sampling.
Review of literature, study of documents, interviews, questionnaire, surveys, forms for determining
strategic issues and strategic meetings were used for collecting data. The validity of the SWOT
questionnaire was approved by several professors of sport management and experts and the reliability
was confirmed according to Cronbach's alpha (α=0.91). For analyzing the data, descriptive statistics,
Friedman test, Internal and External factor matrixes, SWOT analysis based on intuition and
brainstorming were used for developing strategies. The results of this research showed saffron
institute, university of Torbat-e Heydarieh has 7 strengths, 18 weaknesses, 7 opportunities, and 11
threats. Accordingly, subjects such as mission statements, vision statements, and long – terms
objectives, core values, strategic situation, strategies and plans were determined. In addition, the
analysis of internal and external matrix showed that this office is located in the WeaknessOpportunities (WO) position.
Keywords: Torbat Heydarieh, SWOT Analysis, Strategic Plan.
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