
  

 پژوهشی -مقاله علمی 

 ای مطلوب بازاریابی تنباکو با استفاده از ابزارهای برنامه ریزی استراتژیکراهبرده

 )مطالعه موردی: دهستان بقمچ، شهرستان چناران(

 
 2و مهدی معصومی*1مریم قاسمی

 4911اسفند  42تاریخ پذیرش:  4911بهمن  8تاریخ دریافت: 

 

 چکيده

است، دهستان بیمچ در شهرستان چناران بته دلايتل  كنندهمصرف دست هب میصول آن رساندن میصول، هر توليد از بعد كار ترينمهم

امتا در  شتود؛میمیسوب  رضویخراساناجتماعی و اقتصادی در زمينه كشت تنباكو، قطب توليد تنباكو در استان  ،میيطی ،مختلف تاريخی

ريزی تا از اين رو مطالعه حاضر در چارچوب برنامتهزمينه بازاريابی میصولا  )چوب و برگ تنباكو( با مشکلا  متعددی دست به گريبان اس

پتردازدا استرات يک ضمن شناخت عوامل داخلی و خارجی اثرگذار بر بازاريابی تنباكو، سعی در ارائه راهبردهای مطلتوب بازاريتابی تنبتاكو می

در راستای پيشبرد ا شد استفاده QSPM و SWOT استرات يک ريزیبرنامه ابزار دو از مطالعه اين تیليلی استا در –روش تییيق توصيفی 

های دولت، مصاحبه بتا فعالتان تهديد فراروی بازاريابی تنباكو از طريق واكاوی سياست 04و  فرصت 01ضعف،  00قو ،  04اهداف تییيق 

 و فعالين حوزه بازاريابی تنباكو بوده نفر از تنباكوكاران 80 تیليل حوزه بازاريابی تنباكو و تعدادی از تنباكوكاران منطیه شناسايی گرديدا واحد

 رقتابتی راهبردهتای بهبود بازاريابی تنباكو، منظور به ،EFE=041/0 در و IFE=58/0 در نهايی امتياز به توجه با SWOTدر ماتريس ا است

 ترينو مهم بندیاولويت ،(QSPM) كمی استرات يک ريزیبرنامه ماتريس كمک به مطلوب راهبردهایا شناخته شد بهينه( حداقل –حداكرر)

  اشناسايی گرديد 363/1 امتياز با ،«تنباكوكاران كليه مشاركت با روستا در تعاونی شركت تشکيل» راهبرد

 

 بازاريابی، تنباكو، تنباكوكاران ،، دهستان بیمچرضویخراساناستان  كلمات كليدی:

                                                                                                                                                                                                 
 ايران مشهد، مشهد، فردوسی دانشگاه انسانی، علوم و ادبيا  دانشکده روستايی، ريزیبرنامه و جغرافيا گروه استاديار - 0
 ايران مشهد مشهد، فردوسی دانشگاه انسانی، علوم و ادبيا  دانشکده روستايی، ريزیبرنامه و جغرافيا گروه دكتری دانشجوی - 0
 (magh30@um.ac.irنويسنده مسئول:  -)*

DOI: 10.22048/RDSJ.2021.270497.1913 

 فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی

 917-499ص.  9911 زمستان، 4، شماره 7جلد 

 

Rural Development Strategies 

Vol. 7, No. 4, Winter 2021, P. 397-413 

mailto:magh30@um.ac.ir


 9911، زمستان 4، شماره 7جلد فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی،      238

 

  مقدمه

 اقتصتادی هتایبخش مهمتترين از يکی بازارايابی استرات ی

 آن راستتای در هااستترات ی ستاير عموماً كه است توليدی واحد

 اهتداف عمومتاً بازاريتابی، هایاستترات ی زيترا شوندمی تشکيل

 اهداف كه نيست شکی و كنندمی تعیيب را توليدی واحد اساسی

 قطعتاً نباشتد، آن اصتلی اهتداف از حتی اگر توليدی، واحد مالی

 توليتدی واحتد اهتداف رستاي تأمين در اساسی جايگاهی و نیش

 تواندمی توليدی واحد خارجی و داخلی عوامل در  و فهما دارند

 بازاريابی دربارة درست گيریتصميم و سازیتصميم در را مديران

 يتاری میوله اين با مناسب عملياتی هایبرنامه اجرای و تدوين و

راهبترد مطلتوب  تعيتين(ا 0035 ،زنواغريب و نيکورضايی)رساند 

يکی از مراحل متديريتی در  میصولا  كشاورزی بازاريابیجهت 

ا اما در يتک نگتاه كلتی، (0031، عبدپور دلال)است فرايند توليد 

هدف اصلی راهبرد بازاريتابی میصتولا  كشتاورزی، تخصتيص 

نابع به منظور تأمين ها و ممناسب جهت هماهنگ نمودن فعاليت

اهداف عملياتی از حي  يک بازار خاب از طريق طراحی مناسب 

های مشتتريان بتالیوه در آن بتازار و و مطابق با نيازها و خواسته

حسينی و همکاران، افزايی است )كسب مزيت رقابتی و ايجاد هم

 (ا0040

 متنوع، از یهوايوآب شراي  را بودناد توجه بهايران باكشور 

میصتولا   توليتد فراوانتی جهتت هتایپتانستيل و استتعدادها

جتزو  تنبتاكو ابرختوردار استتكشاورزی مختلف، از جمله تنباكو 

 صتور  به هم آن فروش كه است میصولا  كشاورزی صنعتی

در شکل هتای  صور  فراوری شده به هم )چوب و برگ( و خام

بالتای  ارزش و اقتصادی اهميت علی رغم شدابامختلف رايج می

بر اساس باشدا نمیپذير آن در همه جا امکان توليد ،میصول اين

در استتتتتان  0031-0034نتتتتتايج سرشتتتتماری كشتتتتاورزی 

 44درصتد ستطح زيركشتت توليتد تنبتاكو و  44رضوی خراسان

درصد حجم توليد تنباكو در دهستتان بیمتچ شهرستتان چنتاران 

كتل ستطح  0031-30در ستال ه طتوری كته گيردا بتمیانجام 

هکتار بوده استت  060 رضویخراسان زيركشت تنباكو در استان

درصتد( متعلتق بته دهستتان بیمتچ  4034هکتار )معادل 038كه 

تن توليتد  550استا همچنين از مجموع  شهرستان چناران بوده

ر درصد( د 4834تن )معادل  800 رضویخراسانتنباكو در استان 

ستهم زيركشتت توليد شده استا )مركز دهستان( مچ روستای بی

بته ترتيتب  30-34های زراعتی تنباكو در دهستان بیمچ در سال

درصد كل ستطح  4034و  4330 4536، 4430، 4430، 6035معادل 

كته  شتودمیملاحظه بوده استا  رضویخراسانزيركشت استان 

بته طتور ميتانگين  0031-0034هتای دهستان بیمچ طی ستال

تنباكوی استتان را بته ختود اختصتاب سطح زيركشت  44305%

داده استا همچنين حجم توليد تنبتاكو در دهستتان بیمتچ طتی 

، 45، 4534، 6030، 4834بتته ترتيتتب  31-34هتتای زراعتتی ستتال

رضوی بتوده خراساندرصد حجم توليد استان  4034، 3130، 4433

 استتان تنبتاكوی و توتتون توليد %4435 و به طور ميانگيناست 

در دهستان بیمچ شهرستان چنتاران توليتد شتده  رضویخراسان

 در بیمتچ دهستتان اهميتت از حاكی امر اين كه (0)جدول  است

بتوده و ايتن  رضتویخراسان استان سطح در میصول اين توليد

 رضتویخراسان استتان در تنباكو توليد قطب توانمیدهستان را 

چ در سته در حال حاضتر كشتت تنبتاكو در دهستتان بیمتناميدا 

درصد شتاغلين  41گيرد و میروستای بیمچ، گاش و گاه صور  

كه به طور مستیيم و غيرمستیيم مرتب  بتا  دهستان در مشاغلی

 فعاليت دارندا ،تنباكو است

بديهی است با توجه به سطح زيركشت و حجم توليتد بالتای 

بازاريابی تنباكو از اهميت بالتايی  بیمچ،اين میصول در دهستان 

دار استا اما بازاريابی تنباكو در حتال حاضتر بتا مشتکلا  برخور

 از آگتتاهی متعتتددی مواجتته استتتا مشتتکلاتی همچتتون: عتتدم

 بلافاصتله خام و ایفله فروش، میصول بازاريابی نوين هایشيوه

، بازاريتابی در بتين تنباكوكتاران تشتکل فیتدان، برداشت از پس
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نیتش ايفتای و عتدم  گذاری میصتولمشکلا  مربوط به قيمت

 منظتور به تجاری نام از استفاده عدم، كننده در تعيين قيمتتوليد

، تنباكو بر مبتنی تبديلی و تکميلی صنايع وجود عدم، تمايز ايجاد

، ختار  و داخل در تنباكو هدف بازارهای از كشاورزان اطلاع عدم

 و فنتی مشتاور وجتود عدم، انبارداری تجهيزا  و امکانا  ضعف

 میصتول بندی درجه عدم، بازاريابی و وشفر زمينه در كاركشته

 مصترف ترجيیتا  از كشتاورزان آگتاهی عتدم، كشتاورز توس 

، تنبتاكو جهتانی قيمت از تنباكوكاران اطلاع عدم، تنباكو كنندگان

بتازار و امرتالهم اشتاره نمتودا ملاحظته  در تنباكو قيمت ثباتییب

، عمتده رضتویخراسانبیمچ در استتان شود اگرچه دهستان می

اما  ،شودمیرين توليدكننده تنباكو و قطب توليد تنباكو میسوب ت

 تغييترا  میصول با مشکل مواجه استا علی رغتمدر بازاريابی 

 ستطح در كته جديتد هاینهاده و هاروش كاربرد و ملاحظه قابل

 بهبود با همگام همچنان بازاريابی اين میصول مزرعه روا  يافته

 كته ايتن استت درحتالی يتناستتا ا نکرده حركت توليد شراي 

 توانتايی و ارزآوری نظتر از ويت ه بته مناسبی شراي  میصول از

 برخوردار استا صادرا 

 

 

 رضویخراسانسهم سطح زيركشت و حجم تنباكوی توليد شده در دهستان بیمچ شهرستان چناران و استان  . 6 جدول

 ميزان توليد به تن سطح زيركشت به هکتار سال زراعی

 درصد بقمچ -چناران استان درصد بقمچ -ارانچن استان 
30-31 060 4/030 4/40 550 800 4/48 

30-30 040 040 5/60 410 831 0/60 
30-30 001 003 0/44 604 503 4/45 
38-30 851 050 0/44 0051 0100 1/45 
35-38 851 8/081 6/45 0051 0165 3/44 
36-35 041 080 0/43 0/401 651 0/31 
34-36 051 014 4/40 545 840 4/40 

Source: Statistical Yearbooks of Agriculture in Khorasan Razavi Province, 2011-2019. 

 

 تنبزاكو در ايزران در در شرايط فعلی ميززان صزادرات

و بزا وجزود  0بسزيار پزانين بزوده جهزانی سزطح با مقايسه

از سوی شركت دخانيتا ، جهتت شناستايی كه هايی يزیربرنامه

بازارهای هدف )ازجملته عتراق و كشتورهای همجتوار( صتور  

نتوانستته بته گرفته اما باز هم حجم صادرا  آن پتايين بتوده و 

جايگاه واقعی ختود در ستطح جهتانی و حتتی بتازار كشتورهای 

تتوان ضتعف متیدست يابدا يکی از دلايل ايتن امتر را  همسايه

 تم بازاريابی تنباكو در سطح كلان عنوان كترد كته متواردیسيس

بنتتدی و بستتتههمچتتون؛ ضتتعف امکانتتا  انبتتارداری، ضتتعف 

هتا بتر بتازار واسطهنیل، تسل  وبندی، ضعف سيستم حملدرجه

                                                                                           
چتون  يیبتا ارزش در اقتصتاد كشتورها یكالا کيمیصول،  نيادر حال حاضر  - 0

 استا کاآمريمتیده  الا يو ا نيكوبا، هند، چ

تنباكو، عدم شناخت ساختار بازارهای مختلف خارجی و وضتعيت 

موجتب  ،تیهای صادرارقبا، ضعف تبليغا ، فیدان يا كمبود پايانه

و توليدكنندگان را با مستائل  میصول شده بازاريابی ايننارسايی 

گوناگونی در بازارهای داخلی روبترو و صتادركنندگان را در بتازار 

تتتری نستتبت بتته صتتادركنندگان ختتارجی در موقعيتتت ضتتعيف

 (ا 0030، روزنامه دنيای اقتصاداست )كشورهای ديگر قرار داده 

مطالعا  مرتب  با بازريتابی در ايتران  نتايج حاصل از بررسی

ای بته بازاريتابی اخير توجته ويت ههای دهد كه در سالنشان می

توان به مطالعته: میصولا  كشاورزی شده استا در اين بين می

ولی و شتاه(، 0043) احسان و همکاران(، 0043) زادهنجفی و فر 

شتتبان و ( و 0030) رضتتوانی و همکتتاران(، 0030) همکتتاران

انواع توليدا   ( اشاره نمود كه در زمينة بازاريابی0030) همکاران
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 غيترهن، شتير و تايی همچون مركبتا ، زعفتراكشاورزی و روس

تتوان بته بازاريتابی توتتون و تنبتاكو میاندا در ارتباط با پرداخته

در پ وهشتی  (،0035زاده ): كر و شريفمطالعا  ذيل اشاره نمود

به تیليل مسائل و مشکلا  كشتت توتتون در استتان مازنتدران 

 توستعه هایايج اين پ وهش نشان داد كه، بازدارندهپرداختندا نت

كشتتت توتتتون در شتتش طبیتته موضتتوعی شتتامل؛ اقتصتتادی، 

 -نهادی، طبيعی -زيرساختی، سازمانی -ارتباطی، فنی -اجتماعی

های توسعه كشت توتتون زراعی و پشتيبانی نامساعد و پيشبرنده

-گذاریدر چهار طبیه موضوعی شامل؛ خدما  حمايتی، سياست

و سازماندهی مناسب، تسهيل دسترستی بته عوامتل توليتد و  ها

 كهنو قاستمی و حستينیملاحظا  اجتماعی خلاصه شده استتا 

های عمده بازاريابی تنبتاكو تیليل چالش( در پ وهشی به 0033)

)مطالعتته  رضتتویخراساندر ستتکونتگاه هتتای روستتتايی استتتان 

ن( پرداختند، نتتايج ايتن یمچ، شهرستان چناراموردی: دهستان ب

عامتل  01ذيتل  شدههای شناسايیچالشپ وهش نشان داد كه، 

ضتعف "درصد واريانس تبيين شده قرار گرفتتا  46/40اصلی با 

، 13/04بتا  "اطلاعا  كشتاورزان در زمينته بازاريتابی میصتول

و ضتعف ستاختار  66/00های متتولی بتا عملکرد ضعيف سازمان

درصتد واريتانس بته  00/3گذاری میصول با ی در قيمتسازمان

 0سيگل و بينرباشندا میترتيب سه چالش اساسی باراريابی تنباكو 

 و توتتون بازاريتابی بررستی»در مطالعه خود بتا عنتوان  (0111)

 يتک از بيشتتر پشتتيبانی بترای: جوانان شدن سيگاری و تنباكو

 دختانی میصتولا  بازاريابی و ، نشان داد كه تبليغ«علی استنتا 

 میصتولا  از جوانتان استتیبال در بتارزی نیتش سيگار جمله از

 و بازاريابی در میدوديت اعمال وجود اين باا دارد( سيگار) دخانی

 در دخانيتا  بته اعتيتاد كتاهش باعت  دتوانتمی دخانيا  ترويج

در مطالعته ختود بتا  (0110) همکتاران و 0آندرسون اگردد جامعه

نشتان « بريتانيتا دخانيا  صنعت در استرات يک بازاريابی»عنوان 

                                                                                           
0 - Biener & Siegel 

0 - Anderson 

 دخانيتتا  تجتتاری نتتام برندستتازی و تبليغتتا  از استتتفاده داد بتتا

 میصتولا  بازاريابی جهت در مناسبی هایاسترات ی به توانمی

در  (0115) شوكالی و تامسون ،كالارد ايافت دست بريتانيا دخانی

 ستازمان دستتور طبتق: تنباكو بازار تبديل»مطالعه خود با عنوان 

 بته بيشتتر ستود كسب برای تنباكو عرضه چرا عمومی بهداشت

اشتاره متی كنتد كته « است؟ شده واگذار خصوصی هایشركت

 ايتن بازاريابی تا شده باع  دخانيا  هایشركت سازی خصوصی

 جامعته عمومی سلامت با امر اين كه برسد بالايی حد به میصول

 هستند سود فکر به تماماً خصوصی هایشركت زيرا دارد مغاير 

ريدی و نداردا  اهيمت آنان برای افراد سلامت به رسيدن آسيب و

: تنبتتاكو اقتصتتاد»وان ( در مطالعتته ختتود بتتا عنتت0113) 0والتتش

 نشتان داد كته بترای« ايرلنتد در ستيگار بتازار برای سازیمدل

 و تبلغيتتا  بتا بايتتد آن فتروش و ستتيگار استتعمال از جلتوگيری

 قابل طوربه را تنباكو فروش ماليا  و نمود میابله تنباكو بازاريابی

در مطالعته ختود  (0105) همکاران و 8روبرتز اداد افزايش توجهی

 و شتهری منتاطق مركتز در دخانيا  فروش بازاريابی»با عنوان 

 نتتابرابری گستتترش از جديتتدی انتتدازچشتتم: اوهتتايو روستتتايی

 ستيگار، بترای الکترونيکتی تبليغتا « تنباكو و توتون میصولا 

 آفريیايی و آمريکايی ساكنان بين در برگ سيگار و منتول سيگار

نيتز  (0106) همکاران و 5وادل ادارد روا  بالاتری درصد اب اوهايو

 تنباكو و توتون بازاريابی و فروش مركز»در مطالعه خود با عنوان 

 خترده نشتان داد كته تبليغتا « نيويتور  ايالت جوانان بين در

 بترای جوانتان جتذب در متؤثری نیتش تنبتاكو و توتون فروشی

كروستبی و  ااستت داشتته دختانی میصتولا  از بيشتتر استفاده

 صتنعت بررستی»نيز در مطالعه خود با عنوان  (0104) 6تامسون

 اقتصتادی هایگذارینشان داد كته سترمايه« جهان در دخانيا 

 بازاريتابی و تجتاری نتام توستعه در مهمتی نیش میياس بزرگ

                                                                                           
0 - Reidy &  Walsh 

8 - Roberts 

5 - Waddell 

6 - Crosbie & Thomson 
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 از بتيش جهتان، در شركت پنج كهطوری به دارد نباكوو ت توتون

 ادارنتد ختود ستلطه تیتت را دخانيا  فروش حجم از درصد 41

در مطالعتته ختتود بتتا عنتتوان (  0104) همکتتاران و 0ريبيتتزل

 بتودن دستترس در و تنبتاكو و توتتون بازاريتابی در ناهمگونی»

نشان داد كته « ملی مطالعه يک نتايج: شفرو مركز در میصول

های دخانيا  با استفاده از بازاريابی خرده فروشی گسترده شركت

-به ترويج میصولا  خود در بين مشتريان فعلی و جوانتان متی

  پردازندا

حاصل از مطالعا  فوق گويای اين مطلتب استت  بندیجمع

بتر  متدتاًع تنبتاكو بازاريتابی زمينته دريافتته انجتام مطالعا كه 

ها در زمينته تبليغتا  و توزيتع دخانيتا  تاكيتد میدوديت دولت

هتای بازاريتابی ها شتيوهدر اغلب كشورهای اروپايی دولت دارندا

توتتتون را بتته كمتتک قتتوانين  هتتای تنبتتاكو و خصوصتتاًفتتراورده

به میدودكردن  عمدتاًكنترل و نظار  درآورده و مشخصی تیت

د كلی مصرف میصولا  توتون و رون"با اين حالپردازندا میآن 

، و همکتاران 0)ناكتاش "تنباكو در جهتان رو بته افتزايش بتوده

تتترين شتتکل مصتترف تنبتتاكو در كشتتورهای رايتتج (ا كتته0100

زاده، )نوریاست قليان سيگار و  ، مصرفجمله ايرانخاورميانه من

قالتب قليتان در  دره دليل عدم مصرف مستیيم تنبتاكو ب (ا0031

كشورهای غربی، مطالعا  خارجی صرفا متمركتز بتر ستيگار بته 

ا باشدمیترين فرآورده مصرفی تنباكو در اين كشورها عنوان مهم

س آن تنبتتاكو در أجايگتتاه اجتمتتاعی دخانيتتا  و در ردر میابتتل، 

دهنده هتتای ايتتران نشتتانفرهنگبرختتی آداب و رستتوم و خرده

های ايرانيان استا اما بررستی سياستت در ميان میبوبيت تنباكو

دهد كه بعد از انیلاب بتا نتوعی دولت در مورد دخانيا  نشان می

هتا بته دولتت؛ از يک سو به رو بودهتعارض در مواجه با آن روبه

از توتون و تنبتاكو در پی حذف  ها،مرتب  با سلامتی انساندلايل 

ير تیاضتای و از ستويی بتا واقعيتت انکارناپتذ سبد مصرف بتوده

                                                                                           
0 - Ribisl 

0- Nakkash 

باشندا امری كه موجب شده، ارزش و اهميتت رو میمصرف روبه

عنوان يک میصول كشاورزی مهم متورد غفلتت واقتع تنباكو به

پيشينه  در مجموع بررسی (ا0033كهنو ، )قاسمی و حسينی شود

 كنونتتا دهدمی نشان داخلی و خارجی مرتب  با بازاريابی تنباكو

ای كته در پتی شناستايی راهبردهتای به طور مشتخص مطالعته

باتوجته بته  مطلوب بازاربابی تنباكو بپردازد، مشاهده نشده استا

گتردد: آنچه ذكر شد سوال اصلی تییيق بدين صور  مطرح می

 چيست؟ در دهستان بیمچ تنباكو راهبردهای مطلوب بازاريابی

 

 هامواد و روش

اطلاعا  بته  آوریجمع است، یتیليل-توصيفی تییيق روش

صتور  گرفتتا بته  ميتدانی و اسنادی مختلف هایروش كمک

 ريتتزیبرنامتته ابتتزار دو از مطلتتوب، راهبردهتتای ارائتته منظتتور

 كمک به ابتدا درا گرديد استفاده SWOTو  QSPM استرات يک

مطالعا  ميدانی اوليته و مصتاحبه بتا )گسترده  اسنادی مطالعا 

 هتایسايت و كتب پ وهشی، هایطرح  ،میالا مطلعين، بررسی

 03 تعتداد بازاريابی میصتولا  كشتاورزی، با ارتباط در (مختلف

 خارجی فرصت 01 تعداد و داخلی ضعف 00 برابر در داخلی قو 

 بازريتابی تنبتاكو در دهستتان بیمتچ ختارجی تهديد 04 برابر در

خبرگان  از تعدادی كمک به اوليه طريق پرسشنامه و از شناسايی

گرفتت  ، بررسی قرار(تنباكوكاران و فعالين حوزه بازاريابی تنباكو)

 عمتل بته مشتركا  استخرا  اساس بر لازم هایتعديل سپس و

 تتدوين تیليلتی چتارچوب از استتفاده بتا شدهنهايی عواملا آمد

در ادامته بته كمتک ا گرديد تدوين پرسشنامه قالب در استرات ی

 تلتاقی و ضتعف، فرصت قیتلا و قو ، فرصت تلاقی قاعده چهار

 عوامتل میايسته همچنين و ضعف و تهديد تلاقی قو ، و تهديد

 WT و ST و WO و SO هایهم، استرات ی با خارجی و داخلی

تنباكوكار در  500 ،قيتیی یجامعه آمار(ا 0)شکل  تدوين گرديدا

دهستان بیمچ است و واحد تیليل تنباكوكاران و فعالين بازاريابی 

اندا با توجه بته اينکته به میي  داخلی و خارجی بودهتنباكو آشنا 
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خبره میور است و  (SWOT-QSPM)روش به كار گرفته شده 

لتذا  ،كننده در فراينتد تییيتق نتداردنياز به حجم بالای مشاركت

درصتتد  4نفتتر )معتتادل  80طبتتق فرمتتول زيتتر حجتتم نمونتته 

بتره تنباكوكاران( برآورد شدا بديهی است كه كليه تنباكوكاران خ

با افرادی كته از نظتر معتمتدين روستتاها  عمدتاًنبودند و مییق 

خبتتره تشتتخيص داده شتتد پرسشتتنامه را تکميتتل نمتتوده استتتا  

بته ، 0034 زيچند مرحلته مراجعته در پتائ یطشناسايی اين افراد 

 از استتفاده بتا اطلاعتا  پردازش روش گلوله برفی انجام گرديدا

پايايی ابزار تییيتق ا تگرف صور  SPSS وExcel افزارهاینرم

نيز به كمک ضريب الفای كرونباخ بررسی شدا اين ضريب برای 

و بترای  546/1معتادل  مزيتت( عنتوان )به و فرصت قو  نیطه

 رویپتيش تنگنتای و میدوديت عنوان )به تهديد و ضعف نیطه

به دست آمتدا همچنتين ضتريب  485/1معادل  بازاريابی تنباكو(

 به دست آمتد كته 486/1امه تییيق آلفای كرونباخ كلی پرسشن

  .باشدمی تییيق ابزار مطلوب پايايی دهندهنشان

(0) 
 

 

 تعداد تنباكوكار و سطح زير كشت تنباكو در روستاهای دهستان بیمچ شهرستان چنارانا . 2جدول 

نام 

 روستا
 درصد خانوارهای كشاورز** تعداد شاغل كشاورزی** جمعيت*  خانوار *

سطح زير كشت 

 ه هکتار**ب

تعداد خانوار 

 تنباكوكار**

تعداد 

 نمونه
 5 50 01 0/40 50 016 68 گاش
 4 61 81 0/44 44 003 010 گاه
 03 811 041 4/44 868 0444 503 بیمچ
 80 500 051 6/46 483 0041 341 جمع

Source: * Statistical Center of Iran, 2016. 

** Field studies and interviews with local experts. 

 

در مطالعه حاضر به كمک مدل عمومی مديريت استترات يک 

هتای مطلتوب مبتنی بر پارادايم تجويزی سعی در ارائه استرات ی

گيتتری در ايتتن پتتارادايم نیتتوه شتتکل"بازاريتتابی تنبتتاكو داريتتما

و مراحتل  شتودمیاسترات ی به اندازه خود استرات ی مهم تلیتی 

، مترادی)"گام تعريتف شتده استت استرات ی گام بهگيری شکل

له ئانتداز در بيتان مستاين اساس پس از طترح چشتم (ا بر0031

تییيق )دورنمای مطلوب بازاريابی تنبتاكو(، از ابزارهتای تیليتل 

میيطی استفاده شدا بررسی میي  داخلتی بته كمتک متاتريس 

IFE  و بررسی میي  خارجی بته كمتک متاتريسEFE  انجتام

جهت تعيين استرات ی كانونی  SWOTپذيرفتا در ادامه از ابزار 

بنتدی در زمينه موضتوع متورد بررستی استتفاده شتد و اولويتت

صور  گرفت  QSPMهای مطلوب به كمک ماتريس استرات ی

هتای و در نهايت برای هر يک از راهبردهتای منتختب سياستت

 (ا0)شکل  مناسب پيشنهاد گرديد اجرايی

 

 های تحقیقیافته

بندی شده گروه سنی طبیه 5در اين پ وهش پاسخگويان در 

 4/06نشتان داده شتده استت،  0طور كه در جتدول است، همان

 80 -51درصتد در رده ستنی  0/00ستال و  00-81درصد بتين 

نفتری كته متورد پرسشتگری قترار  80سال قرار دارندا از بتين 

انتد، همچنتين نفتر را متردان تشتکيل داده 80اند تمتامی گرفته

بنتدی پاسخگويان بر حسب سواد )تیصيلا ( در پنج گروه طبیه

دهتد كته، بيشتترين فراوانتی در گتروه اند، نتايج نشان متیشده

هتای ديتپلم و درصد و كمترين فراوانی در گتروه 6/06راهنمايی 

باشدا همچنتين در ايتن پت وهش درصد می 3/8ليسانس و بالاتر 

اندا از مجموع بندی گرديدهروه تیسيمگ 4افراد به لیاظ شغلی در 

درصتتد مربتتوط بتته  5/54پاستتخگو، بيشتتترين فراوانتتی بتتا  80
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باشدا همچنين در اين پ وهش افتراد كشاورزی و تنباكوكاری می

درصتد  8/45اند، بندی شدهگروه تیسيم 0از لیاظ پاسخگويی به 

 باشندااند كه تنباكوكار میافراد اظهار نموده

مرحله به ترتيتب  5ماتريس تیليلی سوا  در  در اين مطالعه

 (EFE)ا مرحله اول: ارزيابی عوامل خارجی شودمیدنبال و اجرا 

مرحله ، هامرحله دوم: تطبيق و تعيين استرات ی، (IFE)و داخلی 

هتای و اولويتت (IE)سوم: تشکيل متاتريس داخلتی و ختارجی 

ترات يک مرحله چهتارم: تهيته متاتريس راهبردهتای كمتی است، اجرايی

(QSPM) و مرحلتتته پتتتنجم: پيشتتتنهاد  گيری()مرحلتتته تصتتتميم

 های اجرايی استاسياست

 

 
 مدل عمومی مديريت استرات يک مبتنی بر پارادايم تجويزی. 6شکل 

 

 های عمومی پاسخگويانترين وي گیبرخی از مهم. 0جدول 
 درصد فراوانی دهمحدو متغير درصد فراوانی محدوده متغير

س
جن

 

 011 80 مرد

 تیصيلا 

 0/08 08 ابتدايی
 6/06 05 راهنمايی  1 1 زن

 سن

 3/8 0 ديپلم 8/08 01 01 -01
 3/8 0 ليسانس و بالاتر 4/06 00 00 -81
51- 80 5 0/00 

 وضعيت اشتغال

 4/06 00 تنباكوكاری
 8/0 0 باغداری 5/03 4 50 -61
 5/54 08 كشاورزی و تنباكوكاری 0/04 4 سال 60بيشتر از 

گو
سخ
 پا
وع
ن

 

 8/0 0 تنباكوكاری و باغداری 8/45 05 تنباكوكار
 8/0 0 مهندس 4/8 0 كشاورز
تنباكوكار و 
 كشاورز

 8/0 0 تنباكوكاری و مغازداری 4/3 8

 3/8 0 كشاورزی و دامداری 5/03 4 بيسواد 

 ا0033منبع: نويسندگان، 
 

 

اندازچشم  

بررسی عوامل میيطی به 
 EFE كمک ماتريس

به  بررسی عوامل داخلی

 IFE كمک ماتريس

ها و تعيين گزينه
  راهکارها به كمک

 SWOT ماتريس

ها و انتخاب گزينه
راهکارهای بهينه به 
 كمک ماتريس

QSPM 

 اجرا
كنترل و 

زيابیار  

ريزی استرات يکبرنامه استرات يک مديريت   
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 (IFE)و داخلی  (EFE)ارزیابی عوامل خارجی  مرحله اول: 

 دو بستتر در توليتدی واحتد بازاريتابی هتایفعاليت مجموعه

 عوامل صیيح شناختا شودمی انجام آن خارجی و داخلی میي 

 بازاريابی مطلوب راهبردهای يافتن در را مییق میي ، تأثيرگذار

 احاطته توليتدی واحتد بتر كه شرايطی معمولاا كرد خواهد كمک

 دستته دو بته تأثيرگتذاری نظتر از گذاردمی تأثير آن بر و داشته

 درون از مستتیيم طور به كه هايیآن اول دسته: شوندمی تیسيم

 ستطح در كته هتايیآن: دوم دستتها گذارندمی اثر توليدی واحد

 استاس همتين بترا گذارنتدمی اثتر بر مجموعه بيرون از و كلان

 توليدی واحد درون در كه تندهس عواملی درونی، يا داخلی عوامل

ا هستتتند كنتتترل تیتت رستتمی و اداری نظتر از و داشتتته وجتود

 از ختار  كته هستتند عواملی بيرونی، يا خارجی عوامل همچنين

 غيرمستیيم يا مستیيم صور  به ليکن بوده، توليدی واحد كنترل

  (ا0030 ،رانهمکا و مهرمنش) گذارندمی تأثير مجموعه بر

تنباكوكتاران و از انجام مطالعا  اكتشافی و مصتاحبه بتا  بعد

فعالين بازار تنباكو، عوامل عمده داخلی و خارجی شناستايی و در 

بته ، ستپس (5و  8)جتداول  ماتريس مورد ارزيابی قترار گرفتنتد

عوامل فهرست شده در متاتريس عوامتل ختارجی و داخلتی، بتر 

ای وزنتی ساس روش تخصيص نیطهمبنای اهميت هر كدام بر ا

لازم به ذكر است كته ضتريب از يک تا صفر اختصاب داده شدا 

خبرگتان  پرسشتنامههر يک از عوامل داخلی و خارجی بر اساس 

استخرا  شدا به منظور تعيتين رتبته عوامتل بته قتو  عتالی و 

، بته 0، به فرصت و قو  معمولی: رتبته 8فرصت استرنايی: رتبه 

و به موانع جدی و ضعف بیرانی:  0ولی: رتبه موانع و ضعف معم

اختصاب داده شدا  در نهايتت بته منظتور تعيتين امتيتاز  0رتبه 

نهايی عوامل داخلی و خارجی وزن هر عامل از عوامل ختارجی و 

داخلی در رتبه مربوط به همان عامل ضرب گرديد، تا امتياز وزنی 

ايی هر يک از عوامل به دستت آيتد، ستپس مجمتوع امتيتاز نهت

 عوامل خارجی و داخلی میاسبه شدا

 بترای اساستی الزامتا  از يکتی میيطی، شراي  دقيق فهم

در ايتن (ا 0110، 0استلاتر و الستاناستت ) موفتق راهبترد تدوين

برختورداری از يعنتی  8Sطبق ماتريس عوامتل داخلتی،  مطالعه

بته  44/0، با ميتانگين تنباكودانش و مهار  بالا در زمينه كشت 

عتدم اطلتاع  04Wعنوان مهمترين نیطه قو  و در نیاط ضعف، 

بتی ثبتاتی قيمتت  01Wو  تنباكوكاران از قيمت جهتانی تنبتاكو

ترين ضعف مطرح به عنوان مهم 60/0با ميانگين  تنباكو در بازار

، بيشتتر 604/0استا از آنجا كه مجموع امتياز نهايی نیاط قتو  

بوده است بنتابراين  440/1امتياز نهايی نیاط ضعف با  از مجموع

روی توان گفت در بررسی عوامتل داخلتی نیتاط قتو  پتيشمی

 بازاريابی تنباكو در دهستان بیمچ بر نیاط ضعف غلبه داردا

يعنتی  4Oطبق نظر تنباكوكتاران و میاستبا  انجتام شتده 

بتا  مطرح شدن بیمچ در استان بته عنتوان قطتب توليتد تنبتاكو

تستتل  » 4Tتتترين فرصتتت و بتته عنتتوان مهتتم 40/0يتتانگين م

بته عنتوان  64/0بتا ميتانگين « و دلالان در بازار تنباكو هاواسطه

می  مطرح بیمچ دهستانروی تنباكوكاران ترين تهديد پيشمهم

های بررسی عوامل خارجی فرصت  در 5 با توجه به جدولا باشند

بتتر  80/0بتتا روی بازاريتتابی تنبتتاكو در دهستتتان بیمتتچ پتتيش

 غلبه داردا  400/1تهديدهای بيرونی با 

 

 هامرحله دوم: تطبیق و تعیین استراتژی

 و كستب ستطح در حتاكم درونی و بيرونی میي  كه آنجا از

 را متفتاوتی راهبردهتای بنتابراين است متفاو  بازار سطح با كار

فرصتتها و  در اين مرحله ابتدا(ا 4033، 0مينون و مينون)طلبد می

ختارجی، در  میتي  ارزيتابی در مرحله شده شناسايی تهديدهای

در  شتده شناستايی و ضتعف و قو  SWOTماتريس  سطرهای

قترار  هتای متاتريسداخلتی، در ستتون میتي  ارزيتابی مرحلته

 ا گيردمی

                                                                                           
0- Slater & Olson 

0- Menon & Menon 
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 IFE)0(ماتريس ارزيابی عوامل داخلی. 4جدول

 امتياز نهايی رتبه وزن ميانگين وزنی ابی تنباكو در دهستان بقمچهای بازاريها و ضعفقوت
S1 010/1 8 105/1 040/0 عملکرد بالای تنباكو نسبت به ديگر میصولا  زراعی 
S2 184/1 0 106/1 154/0 گذاری تنباكوی با كيفيت توس  توليدكننده و عدم تبعيت از قيمت بازارامکان قيمت 
S3 165/1 0 100/1 454/0 بازار برای تنباكو وجود تیاضای مطمئن در 
S4 008/1 8 104/1 440/0 برخورداری از دانش و مهار  بالا در زمينه كشت تنباكو 
S5 131/1 8 100/1 331/0 مندی كشاورزان به كشت تنباكوعلاقه 
S6 166/1 0 100/1 435/0 تمايل به افزايش سطح زيركشت تنباكو 
S7 151/1 0 104/1 031/0 ان در بیمچ به منظور خريد برگ تنباكوهای خار  استحضور شركت 
S8 000/1 8 104/1 646/0 برخورداری از موقعيت ممتاز در استان به لیاظ سطح زيركشت و حجم توليد 
S9 136/1 8 108/1 040/0 مجاور  با مراكز جمعيتی مشهد و امکان عرضه میصول به بازار مشهد 

S10 180/1 0 108/1 315/0 وس  برخی از خانوارها در روستا در منازلانجام فرآوری اوليه ت 
S11 160/1 0 100/1 411/0 برخورداری از جاده مناسب به منظور بازاررسانی میصول 
S12  000/1 8 104/1 450/0 تاكنون 0011سابیه بالای كشت تنباكو از سال 
S13 001/1 8 104/1 604/0 نیش تنباكو در اشتغال روستائيان 
S14  000/1 8 104/1 646/0 های كشاورزی كشاورزان بیمچ به تنباكودرصد فعاليت 41اختصاب 
S15 131/1 8 100/1 340/0 امکان بستن قرارداد بين شركت دخانيا  و كشاورزان 
S16 160/1 0 100/1 480/0 اردا  -اندازی شركت خصوصی تنباكوی نواوران بیمچراه 
S17 134/1 8 108/1 003/0 كيلويی 5  واسطه در روستا در بسته های تنباكو توس بندیبسته 
S18 134/1 8 108/1 003/0 جذب كارگر به صور  فصلی از خار  روستا در او  فصل كار 
S19  130/1 8 100/1 101/0 درصد تنباكوی توليدی توس  كشاورزان و ارائه به بازار به مرور زمان 51ذخيره حدود 
W1 104/1 0 104/1 540/0 های نوين بازاريابی میصوليوهعدم آگاهی از ش 
W2 185/1 0 100/1 101/0 فروش میصول بلافاصله پس از برداشت 
W3 150/1 0 106/1 884/0 فروش فله ای و خام 
W4 180/1 0 100/1 411/0 احتمال كاهش سطح زيركشت تنباكو به سمت كشت میصولاتی با سوددهی بالا 
W5 106/1 0 106/1 801/0 كوكاران در روستافیدان تشکل تنبا 
W6 106/1 0 106/1 884/0 های نوين كشاورزی و كشت تنباكو به روش سنتیعدم استفاده از تکنولوژی 
W7 185/1 0 100/1 101/0 های بالای توليد و قيمت كم میصولكاهش سوددهی تنباكو به دليل هزينه 
W8 106/1 0 106/1 846/0 جاد تمايزعدم استفاده از نام تجاری به منظور اي 
W9 106/1 0 106/1 846/0 عدم وجود صنايع تکميلی و تبديلی مبتنی بر تنباكو 

W10 180/1 0 100/1 440/0 های مناسب درآمدزايی ناشی از طرز تفکر ايستا و سنتیاز بين رفتن فرصت 
W11  104/1 0 104/1 508/0 عدم اطلاع كشاورزان از بازارهای هدف تنباكو در داخل و خار 
W12 180/1 0 100/1 454/0 ضعف امکانا  و تجهيزا  انبارداری 
W13 106/1 0 106/1 846/0 عدم وجود مشاور فنی و كاركشته در زمينه فروش و بازاريابی 
W14 184/1 0 108/1 060/0 بندی میصول توس  كشاورزعدم درجه 
W15 151/1 0 105/1 000/0 خانيا  و پايين بودن نیش توليدكنندهگذاری تنباكو توس  واسطه يا شركت دقيمت 
W16 150/1 0 105/1 050/0 كنندگان تنباكوعدم آگاهی كشاورزان از ترجيیا  مصرف 
W17 104/1 0 104/1 603/0 عدم اطلاع تنباكوكاران از قيمت جهانی تنباكو 
W18 151/1 0 105/1 008/0 گذاریعدم هماهنگی و اتیاد بين كشاورزان در زمينه قيمت 
W19 188/1 0 100/1 300/0 پايين بودن اعتماد اجتماعی در روستا نسبت به خبرگان و متخصصان میلی 
W20 104/1 0 104/1 603/0 ثباتی قيمت تنباكو در بازاربی 
W21 151/1 0 105/1 004/0 مخلوط كردن تنباكوی با كيفيت و بی كيفيت و ارائه به بازار 
W22 185/1 0 100/1 340/0 واد پايين تنباكوكاران و ترجيح منافع آنی به اتی در فروش تنباكوسطح س 
W23 104/1 0 103/1 500/0 عدم نگرش مربت تنباكوكاران نسبت به تشکيل شركت تعاونی به دليل ذهنيت منفی 
 جمع

 
810/000 0 - 518/0 
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 EFE)1(ارجیماتريس ارزيابی عوامل خ .9جدول 

 امتياز نهايی رتبه وزن ميانگين وزنی ها و تهديدهای بازاريابی تنباكو در دهستان بقمچفرصت

O1 063/1 8 180/1 654/0 شهر  تنباكوی بیمچ به لیاظ كميت و كيفيت 

O2 051/1 8 104/1 054/0 گذار بخش خصوصی در زمينه صنايع وابسته به تنباكوامکان بالیوه جذب سرمايه 

O3  010/1 0 108/1 331/0 آزادی عمل كشاورز در فروش تنباكو و خرو  نسبی از انیصار دخانيا 

O4 051/1 8 104/1 054/0 بالا بودن قيمت جهانی تنباكو 

O5 084/1 8 104/1 003/0 وجود بازار مناسب فروش تنباكو در كشور لبنان و كشورهای همجوار ايران 

O6 060/1 8 181/1 515/0 ف تنباكو در بازار مشهدوجود تیاضای بالا برای مصر 

O7 040/1 8 180/1 408/0 مطرح شدن بیمچ در استان به عنوان قطب توليد تنباكو 

O8 084/1 8 104/1 040/0 فعال شدن بخش خصوصی در بازار تنباكو و امکان رقابتی شدن بازار 

O9  050/1 8 104/1 008/0 به بعد 0031خرو  نسبی كشاورزان از انیصار شركت دخانيا  از سال 

O10  140/1 0 104/1 811/0 نظار  دولت بر بازار تنباكو از طريق مركز نظار 

T1 180/1 0 180/1 580/0 ای و فنیعملکرد ضعيف جهاد كشاورزی در ارائه خدما  مشاوره 

T2 104/1 0 104/1 054/0 عدم وجود برنامه جامع صادرا  تنباكوی كشور 

T3 181/1 0 181/1 884/0 گ تنباكوی بیمچ با برند اردا  توس  شركت دخانيا فروش بر 

T4 148/1 0 104/1 003/0 واردا  بی رويه تنباكو به كشور 

T5 180/1 0 180/1 540/0 گسترده بودن حاشيه بازار تنباكو 

T6 104/1 0 104/1 040/0 فعاليت ضعيف شركت دخانيا  و سازمان صنايع و معادن در زمينه بازاريابی 

T7  103/1 0 103/1 801/0 يک جانبه بودن منافع در عید قراردادهای شركت دخانيا 

T8   180/1 0 180/1 646/0 و دلالان در بازار تنباكو هاواسطهتسل 

T9 180/1 0 180/1 540/0 عدم وجود نظام جامع اطلاع رسانی كشاورزی برای ارائه اطلاعا  كارآمد 

T10 181/1 0 181/1 803/0 )سيل( و خطر از بين رفتن میصول مخاطرا  طبيعی 

T11 180/1 0 100/1 446/0 نگرش منفی عموم مردم نسبت به كشت و فرآوری توتون و تنباكو 

T12 180/1 0 180/1 654/0 عدم توجه به بيمه میصول تنباكو توس  سازمان های متولی 

T13 104/1 0 104/1 046/0 شورعدم امکان تبليغ برای فروش تنباكو در داخل ك 

T14 165/1 0 100/1 403/0 افت كمی و كيفی منابع آب و خا  منطیه در آينده 

T15  180/1 0 180/1 611/0 عدم اطلاع دقيق كشاورزان از قوانين و بازاريابی میصول در داخل و خار 

T16 100/1 0 106/1 803/0 كشت تنباكو در روستاهای مجاور 

T17 104/1 0 104/1 004/0 بی كيفيت تنباكو توس  كارشناسان شركت دخانيا برآورد تیري 
 408/46 جمع

  
041/0 
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 قتو  خارجی، نیتاط هایفرصت و داخلی قو  سپس نیاط0

 هتایو فرصتت داخلی ضعف تهديدهای خارجی و نیاط و داخلی

ر بتا يکتديگ ختارجی و تهديتدهای داخلتی ضعف و نیاط خارجی

 فرصت-قو  در استرات ی ترتيب به آنها نتيجة و شودمی میايسه

(SO)فرصت -، ضعف (SO)،  تهديتد-قتو  (ST)و ضتعف- 

زاده و ابتراهيمدر جداول مربوطه در  می گترددا ) (WT)تهديد 

 (ا0031، همکاران

داخلتی  با استفاده از نیاط قتو  SOهایدر اجرای استرات ی

                                                                                           
0 - External Factor Evaluation (EFE). 

بترداری را نمتودا در های خارجی حداكرر بهترهاز فرصت توانمی

شود با استفاده از نیاط قتو  تلاش می STهای اجرای استرات ی

داخلی از تأثير منفی تهديدهای خارجی كاستته شتودا همچنتين 

هتايی كته در اين است كه از مزيت WOهای هدف از استرات ی

ان نیاط ضعف استفاده نمايدا ها نهفته است، در جهت جبرفرصت

هتای بستيار مناستبی وجتود فرصت ،گاهی در خار  از مجموعه

هتا از اين فرصت توانمیدارد، ولی به سبب وجود ضعف داخلی ن

كتردن كم WTهای اجرای استرات ی ازهدف  برداری نمودابهره

 نیاط ضعف داخلی و پرهيز از تهديدهای میي  خارجی استا 
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 های بازاريابی تنباكو استرات ی تعيين و تطبيق. 1جدول 
 تركيب عوامل مورد نظر راهبرد استراتژی

تهاجم/رقابتی
 SO ی
 و هاقو )

 (هافرصت

SO1 برندسازی تنباكوی بیمچ در جهت بهبود بازاريابی میصول توليدی S9, S17, S18 O1, 06, 07 

 

SO2 
هت فرآوری میصول های ايیاد صنايع تبديلی در روستا حآوردن زمينهفراهم

 تنباكو
S11, S18 O2, O8 

SO3 های خصوصی مرتب  با تنباكو در روستاحمايت از ايجاد شركت S1, S2, S3, 

S12, S13 
O2, O3, O4, O6, O8 

SO4 
حمايت دولتی از توليدكنندكان تنباكوی روستای بیمچ به عنوان قطب توليد 

 تنباكو در استان

S1, S4, S6, 

S9 
O1, O6, O7 

SO5 زا در منطیهحمايت از توليد تنباكو به عنوان يک عامل اشتغال S1, S7, S 12, 

S14, S15, S19 
O2, O7 

SO6 
ارائه تورهای مختلف گردشگری جهت تیويت توريسم و تبليغ تنباكوی 

 روستای بیمچ
S1, S12,S13 01,07 

 ST تنوع
 و تهديدها)

 (ها قو 

ST1 يه تنباكوكارانتشکيل شركت تعاونی با مشاركت كل S3, S9, S13, 

S15 
T5, T7, T8, T15 

 

ST2 های خصوصی در روستاها و كارخانهفراهم نمودن زمينه ايجاد شركت S8, S17 T7, T8 

ST3 
ای مدون و جامع در خصوب صدور تنباكو به داخل و خار  از تدوين برنامه

 كشور
S3, S10, S17 T2, T4, T9, T13, T15 

ST4 ها يا تعاونی های بازاريابی در روستاتايجاد شرك S2 T6, T8, T15 

ST5 
برندسازی میصول تنباكو با نام تنباكوی بیمچ )اختصاب برند مخصوب به 

 میصول تنباكوی روستا به نام برند بیمچ(
S3, S17, S18 T3 

 WOبازنگری 
ها و )فرصت
 ها(ضعف

WO1 های حمايتی  بخش كشاورزیايجاد سياست W3, W15, 

W20, W22 
O3 , O9, O10 

WO2 گذاریهای سرمايهاهميت مزيت نسبی كشت تنباكو و ايجاد فرصت W3, W15, 

W20, W22 

O1, O2, O5, O6, O7, 

O8 

WO3 ايجاد انبارهای مجهز جهت نگهداری برگ تنباكو W3, W4, 

W12 
O3, O9 

WO4 انايجاد اتیاديه صنفی جهت حفظ منافع و آگاهی بخشی به كشاورز 

W1, W6, W5, 

W9, W11, 

W13, W14, 

W17, W18 

O2, O3, O9 

WO5 فراهم شدن زمينه بورس كالايی میصول 
W15, W17, 

W18 
O1 , O2, O4,O5 

 WTتدافعی 
)تهديدها و 
 ها(ضعف

WT1 
متشکل از خود مردم روستايی  های بازاريابی در میي  روستا وايجاد تعاونی

 های بازاريابیبرای كاهش هزينه
T6, T13 W5, W19, W23, W18 

 WT2 
های )كلاس ايجاد تدابيری برای بالابردن سطح مهار  و دانش بازاريابی

 آموزشی(
T15 W1, W6, W10, W14 

 

WT3 
بندی، فرآوری و های روستايی و توجه وي ه آن به امر بستهايجاد تشکل

 انبارداری میصولا 
T11 W3, W9, W12 

WT4 
اريابی میصولا  كشاورزی در سطح استانی، ملی و های بازشناخت كانال

 مديريت اطلاعا  میصول برای ايجاد يکپارچگی در خريد و فروش
T5 W2, W7, W20 

WT5 و انیصار شركت دخانيا  تشکل خريد میصول برای رقابت با دلالان T3, T7, T8, 

T17 
W4, W15 
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ش در ايتن قستمت متمركتز ای كه بيشترين عتواملمجموعه

آميتزی قترار مناسبی نداشته و در موضتع مختاطرهباشد وضعيت 

به ذكتر استت  (ا لازم0030سليمان و صادقی، فالخواهد گرفت )

 بترای راهبترد يتک طراحتی فیت  خاب میيطی شراي  كه در

، از ايتن رو (0116، 0استترن و رز)نيستت  كافی موفیيت رسيدن

در نيتز  اشودمیها چندين راهبرد ارائه ذيل هر گروه از استرات ی

هدف اين نيست كه بهترين راهبردها مشخص  SWOTماتريس

بنابراين همه ا گردد، بلکه هدف تعيين راهبردهای قابل اجرا است

اب و گردنتد، انتختارائته می SWOTراهبردهايی كه در ماتريس

 اجرا نخواهند شدا

 

و  (2IEمرحلرره سرروم: تشررتیل مرراتریو داخلرری و خررارجی 
 های اجراییاولویت

هتای اجرايتی دارای دو بعتد هتا و اولويتتماتريس استرات ی

اصلی و نه خانه استا جمع امتياز نهايی ارزيابی عوامل داخلی بر 

بتر ها و جمع امتياز نهايی ارزيابی عوامتل ختارجی Xروی میور 

هتا نمتايش داده شتده استتا نیطته تلتاقی جمتع Yمیور  روی

هتا، Yهتا و  Xامتيازهای عوامل خارجی و داخلی بر روی میور 

هتا و كننتده موقعيتت ايتن بختش در متاتريس استترات یتعيين

امتيتاز نهتايی در متاتريس با توجه بته های اجرايی استا اولويت

ی عوامل و در ماتريس ارزياب 518/0 (IFE)ارزيابی عوامل داخلی

استرات ی منتختب در ايتن پت وهش بتا ، 041/0 (EFE)خارجی

را مشتخص متی « راهبردهای تنتوع»های موجود توجه به يافته

 (ا 0)شکل  كند
 

مرحله چهارم: تهیه ماتریو راهبردهرای کمری اسرتراتژی  
 QSPMگیری((  مرحله تصمیم 

قبتول، از های مناسب و قابلگيری در مورد استرات یتصميم

 گيردمیق تجزيه و تیليل علمی و قضاو  شهودی صور  طري

                                                                                           
0 - Stern & Rose 

0 - Internal- External (IE) Matrix. 

 QSPM)0( ريزی راهبتردی كمتیو با استفاده از ماتريس برنامه

شتودا در اجترای متاتريس د مشتخص میامتياز نهايی هر راهبر

های مرحلته اول و ريزی راهبردی كمی از تجزيه و تیليلبرنامه

مرحلته دوم نتيجه حاصل از میايسه عوامل داخلی و ختارجی در 

های عينتی راهبردهتای شود تا بته وستيله آن شتيوهاستفاده می

تتوان بته ا با استفاده از اين ماتريس متیاجرا مشخص شوندقابل

صتتور  عينتتی راهبردهتتای گونتتاگونی را كتته در زمتتره بهتتترين 

ا (0031همکتاران، و زادهميابراه)مشخص نمود راهبردها هستند، 

هتای لفتهؤكند كه كداميک از متکنيک مشخص می در واقع اين

رندا اين ماتريس برای ارزيابی پذي، امکاناسترات يک انتخاب شده

پذيری راهکارهای پيشنهادی در مواجهه با شراي  میيطی امکان

هتا و تهديتدا  فرصتت در اين ماتريسا باشدمیو وضع موجود 

خلی را در ستون ستمت راستت های داها و ضعفخارجی و قو 

QSPM مستتیيماً از متاتريس، اين اطلاعا  بايد فهرست كرده-

برای هر عامتل بیرانتی  حاصل شوندا سپس IFEو  EFEهای 

شتودا ايتن )داخلی و خارجی( امتيازی درنظرگرفتته متی موفیيت

و در  باشتدمی EFEو   IFEهتایامتيازا  با توجه بته متاتريس

در شوندا ل بیرانی موفیيت قرار داده میستون دوم در برابر عوام

، يعنتی مرحلته نظرگرفتن مرحله دوم فرمولته كتردن ادامه با در

اجترا درنظتر گرفتته های شدنی و قابل، استرات یتلفيق و تركيب

دهندا قرار می QSPMو آنها را در رديف بالای ماتريس  شودمی

آنها را  شود وتعيين می AS8در مرحله بعدی امتيازهای جذابيت 

دهنتده جتذابيت نستبی هتر به صور  میادير عددی كته نشتان

كننتتدا امتيتتاز جتتذابيت بتتا باشتتند، تعريتتف متتیاستتترات ی متتی

درنظرگرفتن هم زمان عوامل بیرانتی و موفیيتت و طترح ايتن 

آيا اين عامتل در انتختاب استترات ی »كه  شودمیسوال حاصل 

باشتد در يتک  پاسخ داده شده اگر مربتت« گذارد؟مذكور اثر می

                                                                                           
0 - Quantitative Strategic Planning Matrix. 

8 - Attractive Scores. 
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قترار  8تتا  0جذابيت تا بسيارجذاب از امتياز بندی بين عدمكلاس

، اين كار بتا جمع امتياز جذابيت را به دست آورده ا نهايتاًگيردمی

هر عامل در امتيتاز جتذابيت در هتر رديتف حاصتل ضرب امتياز 

ا باشتدمیو نشان دهنده جتذابيت نستبی آن استترات ی  شودمی

 فتال)باشتد جذابيت بيشتر آن استرات ی میمعنای  امتياز بالاتر به

   (ا0030 ،یصادق و مانيسل

دهد كه از بين راهبردهای تنتوع )حفتظ و نشان می 4جدول 

تشکيل شركت تعاونی بتا مشتاركت راهبرد ارائه شده،  نگهداری(

تشتکيل  ستتادر اولويت اول ا 363/1كليه تنباكوكاران با امتياز 

توانتد نیتش مهمتی در اقتصتاد شركت تعاونی تنباكوكتاران متی

روستايی داشته باشدا بته طتوری كته از طريتق بهبتود وضتعيت 

توانتد زمينته های توليد متیزايی، كاهش هزينهبازاريابی، اشتغال

برقراری توسعه اجتماعی، عدالت اجتماعی، انستجام اجتمتاعی و 

نمايدا همچنين ايجاد شتركت یكاهش فاصله طبیاتی را فراهم م

ها را كه در هنگام برداشت تواند دست دلالان و واسطهتعاونی می

كنند و فروش میصول بيشترين سود را به جيب خود سرازير می

كوتاه كند و با اين كار سود اصلی از فروش میصتول را نصتيب 

 كشاورزان تنباكوكار كندا

 

 بندیجمع

 صتدور از حاصتل ارز بته راناي اقتصاد اتکای كه است مدتی

 بته توجته های اقتصادی بستيار كتم شتده ونفت بدنبال تیريم

 صادراتی هایزمينه و عام طور به غيرنفتی صادرا  هایپتانسيل

 ااستت گرفته قرار توجه كانون در خاب طور به كشاورزی بخش

 توليد عوامل به دسترسی نظير مواردی صادراتی كالاهای توليد در

 میايسه در كالا يک توليد در نسبی مزيت عنوان به واندتارزان می

 كالاهتای متورد در كته درحتالی شود، میسوب كشورها با ساير

 برای موجود نسبی مزيت از گيریبهره امکان بر علاوه كشاورزی

 بته وابستتگی صتادراتی، كالاهتای توليدكننتده هایبخش ساير

 میصتول، يتک توليتد بترای نياز مورد خاب وهوايیآب شراي 

 مزيت زمينه در كه ديگر كشورهای با میايسه در را رقابت امکان

ميان،  اين درا دهدمی افزايش دارند، كمتری رقابت توان شده ياد

 از بالتايی ستهم كته تنبتاكو نظيتر میصتولا  برخی متاسفانه به

توجته صادرا  را با توجه به بازارهای جهتانی در دستترس دارد، 

 بته نستبت منفتی وجود نگترش عمتومكافی نشده كه دليل آن 

كار بازاريابی آن را  تنباكو است كه عملاً و توتون فرآوری و كشت

  اچه در داخل و چه در خار  با مشکل مواجه كرده است
 

 

 

 های اجرايیها و اولويتماتريس استرات ی. 2شکل 

 .0033منبع: نويسندگان،  

 

 بازنگری تهاجمی

 تنوع تدافعی
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 0(QSPMبر اساس روش كمی استرات يک) تنوعماتريس ارزيابی راهبردهای . 7ول جد
 6راهبرد  2راهبرد  0راهبرد  4راهبرد  9راهبرد 

جمع  عوامل كليدی ضريب

 نهايی
SA 

جمع 

 نهايی
SA 

جمع 

 نهايی
SA 

جمع 

 نهايی
SA 

جمع 

 نهايی
SA 

- - - - - - - - - - - S1 

 
قو
ط 
نیا

 

- - 168/1 8 - - - - - - 106/1 S2 

144/1 8 - - 144/1 8 - - 140/1 45/0 100/1 S3 

- - - - - - - - - - - S4 

- - - - - - - - - - - S5 

- - - - - - - - - - - S6 

- - - - - - - - - - - S7 

- - - - - - 130/1 0/0 - - 104/1 S8 

- - - - - - - - 146/1 61/0 108/1 S9 

- - - - 104/1 0 - - - - 108/1 S10 

- - - - - - - - - - - S11 

- - - - - - - - - - - S12 
- - - - - - - - 010/1 034 104/1 S13 
- - - - - - - - - - 104/1 S14 
- - - - - - - - 144/1 8 100/1 S15 
- - - - - - - - - - 100/1 S16 
136/1 8 - - 150/1 0/0 140/1 0 - - 108/1 S17 
184/1 0 - - - - - - - - 108/1 S18 
- - - - - - - - - - - S19 
- - - - - - - - - - - T1 

يد
هد
ت

 

- - - - 050/1 8 - - - - 104/1 T2 
061/1 8 - - - - - - - - 181/1 T3 
- - -  080/1 034 - - - - 104/1 T4 
- - - - - - - - 068/1 8 180/1 T5 
- - 084/1 8 - - - - - - 104/1 T6 
- - - - - - 056/1 8 004/1 0 103/1 T7 
- - 064/1 8 - - 006/1 0 061/1 4/0 180/1 T8 
- - - - 005/1 0/0 - - - - 180/1 T9 
- - - - - - - - - - - T10 
- - - - - - - - - - - T11 
- - - - - - - - - - - T12 

    080/1 4/0 - - - - 104/1 T13 
- - - - - - - - - - 100/1 T14 

  064/1 8 064/1 8 - - 064/1 8 180/1 T15 
- - - - - - - - -  - T16 

- - - - - - - - - - - T17 

 جمع جذابيت  363/1  886/1  316/1  584/1  030/1

 ا0033منبع: نويسندگان، 
 

 

                                                                                                                                                                                                 
 .Attractive Scoresنشان داده شده استا  (AS)لازم به ذكر است ضريب جذابيت نسبی با   - 0
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 زمينه بازاريابی تنباكوبندی راهبردهای ارايه شده در اولويت . 8 جدول

 راهبرد QSPM امتياز رتبه

 تشکيل شركت تعاونی با مشاركت كليه تنباكوكاران 363/1 0

 ر  از كشورای مدون و جامع در خصوب بازاريابی تنباكو در داخل و خاتدوين برنامه 316/1 0

 ها يا تعاونی های بازاريابی در روستاايجاد شركت 584/1 0

 های خصوصی در روستاها و كارخانهفراهم نمودن زمينه ايجاد شركت 886/1 8

 برندسازی میصول تنباكو با نام تنباكوی بیمچ )اختصاب برند مخصوب به میصول تنباكوی روستا به نام برند بیمچ( 030/1 5

 ا0033ويسندگان، منبع: ن

 

علاوه بر اين طرز تفکر، مطالعا  علمی و آكادميک میدودی 

بازريابی میصولا  كشاورزی در ايران انجام شده است؛ در زمينه 

و تاكنون به جتز پ وهشتی كته توست  نويستنده میالته حاضتر 

هتای عمتده بازاريتابی ( در رابطه با تیليل چالش0033)قاسمی، 

)مطالعته  رضویخراسانروستايی استان  هایتنباكو در سکونتگاه

 مطالعته ،موردی: دهستان بیمچ شهرستان چناران( صور  گرفته

مشتاهده  ،ديگری كه به میوله بازاريابی تنباكو توجه داشته باشتد

 انگرديد

در اين راستا هدف تییيق حاضر تعيين راهبردهای مطلتوب 

ريتتزی متتهبتترای بازاريتتابی تنبتتاكو بتتا استتتفاده از ابزارهتتای برنا

بوده استا نتايج حاصل از بررستی متاتريس عوامتل  استرات يک

برخورداری از دانتش و مهتار  بالتا در داخلی مويد آن است كه، 

 0011سابیه بالتای كشتت تنبتاكو از ستال و  زمينه كشت تنباكو

عدم روی كشاورزان و به عنوان مهمترين نیاط قو  پيش تاكنون

بتی ثبتاتی قيمتت و  نی تنبتاكواطلاع تنباكوكاران از قيمت جهتا

روی تترين نیتاط ضتعف پتيشبته عنتوان مهتم تنباكو در بتازار

باشندا همچنين نتايج حاصتل از بررستی كشاورزان تنباكوكار می

روی منطیته متورد های پيشماتريس داخلی نشان داد كه، قو 

(ا نتايج حاصل 5/0 <518/0مطالعه بر نیاط ضعف آن غلبه دارد )

مطرح شدن بیمچ در  يس خارجی نيز نشان داد كه،از بررسی ماتر

شهر  تنبتاكوی بیمتچ بته  و استان به عنوان قطب توليد تنباكو

روی های پيشترين فرصتبه عنوان مهم لیاظ كميت و كيفيت

عدم توجته و  ها و دلالان در بازار تنباكوتسل  واسطهكشاورزان و 

ه عنتوان بت هتای متتولیبه بيمه میصول تنباكو توس  ستازمان

باشتندا روی كشتاورزان تنباكوكتار متیتترين تهديتد پتيشمهم

همچنين نتايج حاصل از بررسی ماتريس خارجی مويد آن استت 

منطیه مورد مطالعته  روی بازاريابی تنباكو درتهديدهای پيشكه، 

نتتايج (ا 5/0 >041/0آن غلبته دارد ) های پتيش رویبر فرصت

نبتاكو طلتوب بازاريتابی تدهتد راهبردهتای مها نشان میبررسی

بهينه هستتندا  بازنگری يا تنوع )حفظ و نگهداری(های استرات ی

اولين راهبرد ارائه شتده بتر استاس متاتريس استترات يک كمتی 

استتا « تشکيل شركت تعاونی با مشتاركت كليته تنباكوكتاران»

ای متدون و تدوين برنامه»دومين راهبرد ارائه شده در اين زمينه 

استت « صدور تنباكو به داخل و خار  از كشور جامع در خصوب

گيتری مربتت در ايتن زمينته استتا كه نياز به مديريتی با جهت

-تعتاونی يتا هاشركت ايجاد»همچنين سومين راهبرد ارائه شده 

استا نتايج تییيق با مطالعه ريبيتزل و « روستا در بازاريابی های

ا بازاريابی و ها در رابطه ب( در زمينه نیش شركت0104همکاران )

باشدا چهارمين راهبرد در ايتن زمينته فروش میصول همسو می

« های خصوصتیها و كارخانهفراهم نمودن زمينه ايجاد شركت»

گتذاران بختش است كه نياز به حمايت كامتل دولتت از سترمايه

باشتدا پنجمتين های متالی، ماليتاتی و ااا متیخصوصی در زمينه

برندسازی میصول تنبتاكو بتا »ق راهبرد ارائه شده در اين تییي

استا نتايج اين بخش از تییيتق حاضتر بتا « نام تنباكوی بیمچ

ستازی ( در زمينه برنتد0110نتايج تییيق آندرسون و همکاران )

 باشدا نام تجاری میصولا  دخانی همسو می
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 منابع

ا 0031ندری ثتتانی، ما اا و استتک، عا، كتتاظمی، ش،زادهابتتراهيم

ريتزی استترات يک توستعه گردشتگری، بتا تاكيتد بتر برنامه

هتای گردشگری مذهبی)مطالعه موردی: شهر قم(، پت وهش

 ا005 -080: 46جغرافيای انسانی، 

ا بررستتی 0043 و حیيیتتی، ما ا،س زاده، زااحستتان، عا، ستتليمان

زفتتول، فصتتلنامه اقتصتتاد كشتتاورزی و بازاريتتابی مركبتتا  د

 05-80(: 40) 04توسعه، 

بختش  رضتوی، ستالنامه آمتاریجهاد كشاورزی استتان خراسان

 0030كشاورزی سال 

رضتوی، ستالنامه آمتاری بختش  جهاد كشاورزی استان خراسان

 0030ی سال كشاورز

، ستالنامه آمتاری بختش رضتویجهاد كشاورزی استتان خراسان

 0038كشاورزی سال 

 تیولتا ،: بازاريابیا 0040 فتیی، سا و فتیی، حا ، اخحسينی، 

 ا مطالعتت فصتتلنامها ستتوم هتتزاره در راهکارهتتا و چالشتتها

 ؛086-048:  08و  00ا مديريت

 میتي ، بتين رواب ا 0035 نا نواز،غريب و ساحارا نيکو،رضايی

 صتنايع هایشركت در سازمان عملکرد و بازاريابی استرات ی

 0 وكار،كستب و اقتصتاد پ وهشنامه تهران، استان در غذايی

(00) :015-30. 

را، صتادقلو، طا، فرجتی ستبکبار، حا و ركتن التدين  رضوانی، ما

 شتبکه در متوثر عوامتل تبيين و ا تیليل0030 افتخاری، عا
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Abstract 

The most important task after production of any product is to deliver that product to consumers. 

Boqmech village in Chenaran city is considered as the center of tobacco production in Khorasan Razavi 

province for various historical, environmental, social and economic reasons; However, it faces many 

problems in product (Tobacco wood and leaves) marketing. Therefore, identifying the best tobacco 

marketing strategies will have a great impact on improving the economic situation of the people living 

in the region. The present study provides appropriate strategies in tobacco marketing in the framework 

of strategic planning while recognizing internal and external factors affecting tobacco marketing. The 

research was conducted in a descriptive-analytical method. To achieve the objectives of the research, 17 

strengths, 23 weaknesses, 10 opportunities and 17 threats facing tobacco marketing were identified 

through analysis of government policies, interviews with tobacco marketing activists and a number of 

tobacco growers. The analysis unit consisted of 41 tobacco growers and activists in the field of tobacco 

marketing. In this research study, two strategic planning tools called SWOT and QSPM were used. In 

the SWOT matrix, optimal competitive strategies (maximum-minimum) to improve tobacco marketing 

were identified based on final scores of IFE = 2.54 and EFE = 2.170, the. Optimal strategies were 

identified with the help of Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM) and prioritization, as the most 

important strategy identified with a score of 0.996 “to form a cooperative in the village with the 

participation of all tobacco growers”.  

Keywords: Khorasan Razavi province, Boqmech Dehestan, Marketing, Tobacco, Tobacco growers. 
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