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 کید بر محصول کشمشأخشکبار با ت صنعتی هایخوشهصادراتی  راهبردهای نیتدو

 3، عبداهلل نعامی،*2، حسن اسماعیل پور 1سهراب رحمانی
 ایران  قزوین،دانشگاه آزاداسالمی،  دانشجوی دکتری،گروه کارآفرینی، واحد قزوین،1

 (دارمکاتباتعهده)ایران تهران، دانشگاه آزاداسالمی، تهران مرکز، واحد استادیار،گروه مدیریت بازرگانی، 2
 ایران تهران، استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، واحدتهران جنوب، دانشگاه آزاداسالمی، 3

1398ماه  مهر، پذیرش: 1398ماه  مرداد، اصالحیه: 1398فروردین ماه تاریخ دریافت:   
 

 چکیده:

 میباشد. لذا بر محصول کشمش دیخشکبار با تأک یصادرات یها خوشه یابیو بازار یفرآور د،یتول تیریصادراتی مد یها یراهبردتعیین  هدف این پژوهش، 

 تحلیل رویکرد از بازاریابی، قالب آمیخته در فرآوری و تولید بخش کشمش در بازار تهدیدهای و ها فرصت ضعف، قوت، نقاط شناسایی منظور بهمطالعه  نیدر ا

جهاد  وزارتی بازرگانی و ها اتاقوزارت بازرگانی،  نفر از خبرگان 10با  حضوری مصاحبه راه موردنیاز از یها داده است. شده استفاده استراتژیک عوامل

 و مدیران با تخصصی و گردآوری آن پرسشنامه تکمیل و مورداستفاده قرار گرفتها  عنوان روش اصلی گـردآوری داده بهو صادرکنندگان کشمش  کشاورزی

 آمیخته که دادند نشان داخلی ماتریس عوامل نتایج انجام گردید. و تهران قزوین شهرهای کشمش در صادرکننده و ی تولیدکنندهها شرکت کارشناسان

تهدید  بر فرصت نقاط غلبه وضعیت نیز خارجی عوامل ماتریس نتایج و دهد یمرانشان  عفض قوت بر نقاط غلبه موقعیت، و فیزیکی شواهد محصول، فرآوری،

 کیفیت ارتقای ترتیب، بدین است. بازاریابی یها ختهیآمراهبردهای  بودن رقابتی و تنوع نشانگر وضعیت تحلیل ماتریس از آمده دست به . نتایجدهد یمرا نشان 

 صنایع گسترش و مزارع یور بهره بر تأکید خاك، بهبود و حفظ کاشت انگور و فرآوری کشمش جهت از اراضی ایدوره  استفاده مشتقه، محصوالت تولید

 .شود یم انگور پیشنهاد کشت عمده مناطق در و تکمیلی تبدیلی
 

 ، صادرات خشکبار، تحلیل عوامل استراتژیککشمش آمیخته بازاریابی، ،های صادراتیخوشه :های اصلی هواژ
 

 مقدمه -1

مهمترین مباحثی که در چند دهه اخیرر اقتصاد ایران با آن مواجه یکی از 

است ایجاد نکردن ظرفیت های جدید در بخش های مختلف اقتصادی در 

جهت دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی کشور است. کشف و شناسایی 

هر کدام از عوامل رشد اقتصادی در کشور می تواند کمک موثری در 

رشد و توسعه کشور فراهم کند. منابع رشد  و  جهت برنامه ریزی های

توسعه اقتصادی به طور گسترده در ادبیات تحقیق و نظریات اقتصاد 

دادنان مطرح بحث شده است و همچنین بر اساس نظریه های تجارت بین 

الملل صادرات یکی از مهمترین عوامل رشد اقتصادی کشورها محسوب 

وسعه یافتگی یک کشور ارتباط می شود به گونه ای که امروزه درجه ت

مستقیم و تنگاتنگی با حجم روابط تجاری و صادرات کاالها و خدمات آن 

کشاورزی  محصوالت یها قطبیکی از  توان یم را رانیا.[7].[1کشور دارد]

 طیشرانامید.  توسعه درحالکشورهای  نیب تیفیو ک متیق د،یبه لحاظ تول

 همچنینو کشاورزی محصوالت تیفیک سبب شده رانیا ییآب و هوا

 ی دردنیاو در بینا ژهیوخاص این محصوالت دارای جایگاه عطروطعم 

 تیموقع کار، روییانرژی، نبا توجه به  گر،یاز سوی د .مشتریان باشد

 متیق و کشاورزی یها نیزم متیقی نسب بودن نییپا، ییایجغراف

 بازارهای در یراحت بهباعث شده که  محصوالت خشکبار ایرانی شده  تمام

[. 3.]بپردازندرقابت ورود کنند و با محصوالت کشورهای رقیب به  یجهان

هستند کمبود  رو روبه آنبا  افتهی توسعهمشکلی که کشورهای کمتر 

ی زیرساختی اقتصاد کشور برای جذب سایر ها بخشی در گذار هیسرما

این  ازکه  است ی مستقیم خارجیگذار هیسرما ازجمله ها یگذار هیسرما

ی کند بهی گذار هیسرماو یا اینکه روند  شود یمکمبود آن احساس  لحاظ

منجر به فراهم  ها بخشی دولت در گذار هیسرماو لزوم  ردیگ یمصورت 

که به دنبال آن تولید  شود یمتولید بیشتر  آمدن زمینه برای تولید و یا

 دولت از وظایف یکی توان یمکه  گردد یمبیشتر  بیشتر منجر به صادرات
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 زیر ساختی برای جذب سرمایه گذاری و یها بخشی در گذار هیسرمارا 

توسعه صادرات نامید. پیشرفتهای فن آوری در دنیای مدرن، خصوصاً در 

حمل و نقل به کشورها اجاره می دهند تا نه تنها محصوالتی را که الزم 

حاضر،   در حالرا نیز وارد کنند.  خواهند یم کهبلکه هر محصولی را  ،دارند

کشورهای بسیاری در سراسر جهان قادر به تولید مواد غذائی هستند که 

در بازار  کنندگان عرضهوجود تعداد زیاد  و مورد تقاضای دیگر کشورهاست

مواد غذایی در جهان  دکنندهیتولباعث رقابت شدید در میان کشورهای 

است که  رشد  در حالروند جهانی کشاورزی یک صنعت  [11].شده است

و  زیست محیطهابه دلیل  .ابدی یمتوسعه  و کند یمبا فناوری مدرن رشد 

برخی مناطق خاص نقاط مختلف دنیا  گوناگون درآب و هوایی  هایاقلیم

جمعیت  نیتأمجغرافیائی قادر به تولید محصوالت کشاورزی کافی برای 

 ها میاقلو یا اینکه کاشت و تولید محصول در این  خود نیستند.

 سطح در کشور هر که بازرگانی طرفی روابط ازنیست.  صرفه به مقرون

 آن رشد اقتصادی بر تواند یم ،کند یم برقرار کشورها سایر با یالملل نیب

 تعیین در مهمی نقش و گذاشته ریتأثدر ارتباط با سایر کشورها  کشور

 تجارت ،توسعه درحال کشورهای در. داشته باشدکشور آن آینده و وضعیت

 نیازها نیتأم برای یا لهیوس تنها نه دوم، جهانی جنگ از پس ژهیو به خارجی

 توسعه برای راهبردی صورت به تر عیوس بُعد در بلکه بوده کمبودها رفع و

 دو ارتباط نیدرا. [4.]است  شده گرفتهبکار  کشورها از گروه اقتصادی این

 مطرح صادرات توسعه و جانشینی واردات یها نام به تجاری مهم استراتژی

 کشورها اقتصادی رشدنتایج نشان داده است که  امروزه که است

دالیلی  نیتر مهم دارد. مستقیم ارتباط ها آن صادرات رشد با چند یلیدال به

 اثر کنند یم محسوب کل جامعه تقاضای از جزئیرا  صادراتمحققان  را که

 گونه نیا توان یم دارد. داخلی تولید روی بر است که تکاثری و مستقیم

 نگارش یک که است الزم صادرات توسعه امر در برای توفیقبیان کرد که 

 توجه نیازهای داخلی به آنکه ضمن تا داشته باشیم سیستمی و جامع

 راکشور صادراتی یها تیظرف نسبی یها تیمز خلق با بتواند داشته باشد،

 یها بخش بیشتر فعالیت برای الزم یها نهیزم همچنین وکند  تقویت

را فراهم  جهانی در تجارت بیشتر مشارکت و حضور صادراتی، به و تولیدی

شناخت بازارهای هدف صادراتی و تبیین راهبرد بازاریابی  .[4.]کنند

 مدیران و برنامه ریزان در این عرصه دغدغه های  خارجی همواره یکی 

دو عامل اصلی در حرکت شرکت های صادر . [6برنامه ریزی بوده و هست.]

کننده محصوالت کشاورزی به سوی بازارهای جهانی و بین المللی 

اثرگذارند عامل اول سیاست های خصوصی سازی دولت طی سال های 

قانون اساسی است و عامل دوم حمایت های  44اخیر با تاکید بر اصل 

محصوالت غیر نفتی برای فرار از وابستگی به صادرات تشویقی صادراتی از 

نفت و همچنین زمینه سازی برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی 

است.که این عوامل سبب شده فشار رقابتی میان کسب و کارها افزایش 

یافته و سازمان ها برای بقای خود به سوی بازرهای بین المللی حرکت 

خصوص انتخاب استراتژی های ورود به تصمیم گیری در  [.9کنند]

بازارهای بین المللی به دو دلیل کار پیچیده و دشورای به  حساب می آید 

. اول، به دلیل ماهیت پیچیده و پویایی شیوه های ورود به بازارهای بین 

ه این المللی و دوم به علت تاثیر گذاری متغیزهای مختلف بر ورود ب

کل باغات از وزارت جهاد کشاورزی از  آمده تدس بهطبق آمار  .[12بازارها]

هزار هکتار بوده که از این مقدار، باغات استان  302انگور کشور حدود 

باغات و رتبه  ازنظر سطح)رتبه سوم  باشد یمهکتار  32500قزوین حدود 

هکتار باغ  26500این مقدار تاکستان دارای  از تولید محصول(. ازنظردوم 

% درصد 70. حدود باشد یمهکتار باغ انگور  600ای بوده و اطراف آن دار

هزار تن  60که از این مقدار  شود یمانگور استان قزوین به کشمش تبدیل 

و از  گردد یمهزار تن آن صادر  40که  شود یمکشمش در تاکستان تولید 

% 3آن آفتابی و  % درصد17و تیزاب  صورت به% درصد آن 80این مقدار 

تن  هزار 200. از باشد یم خشک هیسالیفرنیایی و کا صورت بهدرصد آن 

% درصد کشمش صادراتی متعلق به 40کشمش تولیدی کشور حدود 

هزار تن در تاکستان تولید  60استان قزوین بوده و از این مقدار حدود 

که حدود  شود یمهزار تن انگور تولید  400. در تاکستان حدود شود یم

% درصد آن 27و  شود یم%( درصد به کشمش تبدیل 70آن )هزار تن  60

% درصد آن به 3قزوین، تهران و البرز و  یها استانتازه خوری در  صورت به

رقم انگور وجود  30. در تاکستان حدود گردد یمتبدیل  غوره آبشیره و 

% 15درصد آن بیدانه قرمز و  %9بیدانه سفید، % درصد آن76دارد که 

قرمز، شاهانه مشکی،  یصاحب ی، میش پستان،درصد آن انواع عسگر

 .باشد یمکندری، مالیی، شست عروس، احمدی، مهدی خانی و ... 

 از ماندن عقب نیز و صحیح یزیر برنامه عدم و غلط یها استیس متأسفانه

 بازارهای و صادرات کاهش میزان جیتدر به که شده سبب یفنّاور پیشرفت

 در که کشورهایی بگیرند را آن جای و گردد تهی ما محصوالت از جهانی

 لذا .اند نداشته محصوالت گونه نیاعرضه  و تولید در نشانی و نام هیچ آن

 و کشور در کشاورزی محصوالت تولید تحول درراه صحیح یزیر برنامه

 ضروری جهانی استانداردهای سطح در و حد مطلوب به آن کیفیت رساندن

در دنیای امروز شتاب تغییرات به حدی است که هر همچنین  و. است

برای بقا بایستی خود را با این تغییرات تطبیق دهد. در  ناچار بهشرکتی 

ماهیت و طبیعت کوچک  لیبه دلهای کوچک و متوسط این میان شرکت

. لذا با اقدام صحیح و رادارندامکان تغییر و تطابق با محیط  یآسان بهخود 

 ینیآفر نقشهای موفق و پیشرو تبدیل شوند. توانند به شرکتمی موقع به

 یها بنگاهغلبه بر مشکالت و مسائل  ینوع به درواقع، یخوشه هاش صنعت

 نیاست که به خاطر اندازه کوچک ا ییها تیمحدودکوچک و متوسط و 

و  قتحقی – یمال یها تیمحدود. )مانند شود یم لیتحم ها آنبه  ها بنگاه

 یها نهیهز به علتگسترده  یابیبازار یها تیفعال امکان تننداش –توسعه 
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حل مشکالت  یبرا شده ارائه یاز راهکارها یکیباال و فقدان کادر مجرب( 

و تجمع  یکوچک و متوسط، راهکار خوشه ساز یها بنگاه یها تیمحدودو 

که بازار کشمش  ییبا کشورها میبخواه اگر در قالب خوشه است. ها آن

و ...( رقابت کرده و  نیو چ یلیش کا،ی، آمرهی. )ترکدارند عهدهبه جهان را 

 یصنعت یها خوشه جادیجز ا ی، راهمیخود را کاهش ده شده تمام متیق

 زاتیاستفاده از تجه حداکثر، ها خوشه نیا جادیبا ا چراکه میدر کشور ندار

 صورت به فیوظا میو با تقس آمده عمل به ها خوشهدر  قرو امکانات مست

و قدرت رقابت  داکردهیپ یریکاهش چشمگ شده تمام نهیهز یتخصص

خوشه  دیما با یکه راهبرد صنعت ددارندیتأک ها یبرخ. ابدی یم شیافزا

 یکنون یخواهند توانست از انزوا یما با خوشه ساز عیباشد و صنا یساز

 .ابندیبه انسجام و رشد الزم دست  یو همکار ییزااف باهمخارج شوند و 

 یدارا یصنعت یها رشتهدر همه  تواند ینم یکشور چیناگفته نماند ه البته

در  یصنعت یها خوشه یدارا تواند ینم زین بیترت نیباشد و به هم یتیمز

بر  یبهتر است مبتن یصنعت یها خوشه جادیا باشد. ها رشتههمه 

است. بدون  تیمز یدارا نهیزم در آن خاص باشد که آن کشور یها رشته

 تیمز یدارا تاکنونکشمش از گذشته  صادرتو  دیما در تول ورشک کش

تی را الها مشکبوده است. از سوی دیگر کوچک بودن این شرکت یخوب

 که یدرصورتشود. ناشی می ها آنکند که از طبیعت برای آنان ایجاد می

توانند به ایفای ها نمیاندیشی نشود، این شرکتت چارهالبرای این مشک

بنابراین بایستی در جهت ؛ د در رشد و توسعه بپردازندنقش اساسی خو

ها گام برداشت. یکی از راهکارهایی که برای این ت این شرکتالرفع مشک

های کوچک و است، ایجاد پیوند در بین شرکت شده گذاشتهمورد به اجرا 

های باشد. با ایجاد خوشه در بین شرکتخوشه می صورت بهمتوسط 

های بزرگ توانند از مزایای شرکتها میشرکتکوچک و متوسط، این 

سازی ت موجود فائق آیند. لذا خوشهالبرخوردار شوند و بر بسیاری از مشک

ی صنایع ت و توسعهالعنوان یک راهکار اساسی در رفع مشکتوان بهرا می

اکثر مناطق ایران و  در انگور که بنابراین، ؛کوچک و متوسط عنوان کرد

 باالیی نسبی مزیت از و دارد و همدان کشت قزوین یها استاندر  ژهیو به

 از راستای جلوگیری در مهم گامی تواند یم آن فرآوری است، برخوردار

. گردد انگور کشت مناطق و روستاها رونق و اشتغال ایجاد ای،فله صادرات

 قوت نقاط) داخلی محیط بررسی و شناخت با رسد یم نظر ضروری به لذا،

 فرآوری و تولید عرصه در (تهدیدها و ها فرصت) یخارج محیط و (ضعف و

بتوان این  که کرد تدوین را راهبردهایی و اندیشید تدابیری بتوان کشمش

کشور  متأسفانه .صادر کرده کشورهای همسایه و اروپایی و...محصول را ب

 یو کشورهااست  داده ازدست یالملل نیببازار خود را در سطح  تنها نهما 

از توجه به تولید  بلکه اند گرفتهدر دنیا  را دیگر جای محصوالت ایران

 با ترتیب، نیبد است.  ماندهمحصوالت فرآوری شده از کشمش نیز غافل 

 دولت فرآوری، فیزیکی، شواهد محصول، فاکتورهای شده انجام یها یبررس

 با و کشمش انتخاب تولید مبحث در بازاریابی آمیخته عنوان به ،موقعیت و

لذا با ف است قرارگرفته موردمطالعهوضعیت  تحلیل یها مدل از استفاده

با توجه به و  محصول ارزشمند پتانسیل باالی کشور در تولید این بر هیتک

محقق در این روبرو بوده،  ییها میتحربا  ریاخ انیدر سال رانیا نکهیا

این علل از دست دادن بازارهای هدف سالیان قبل تحقیق به دنبال 

 یها تیباقابلمتناسب  رانیا هدفی بازارها محصول و همچنین شناسایی

 یدر راستا و بلندمدت مدت کوتاه یزیر برنامه منظور بهکشور  یصادرات

و اجرا  نیتدو نیو همچن یو کاربرد یراهبرد یها برنامهبه آن  یابیدست

 نیتر مهماین است که  باشدکه در این تحقیق مطرح می یسؤال .هاست آن

کشمش  فرآوری و تولید پیشروی و تهدید فرصت ضعف، قوت، نقاط

 ؟اند کدمصادراتی 

 پژوهش روش -2

 این در پژوهشگر .است توصیفی پژوهشی ،ها داده گردآوری روش ببرحس

 اقدام مصاحبه، کمک به و موجود علمی مستندات بررسی کمک به تحقیق

 ،شده مطرح موضوع خصوص در .نموده خام هایداده یآور جمع به

 برای و نبوده کافی عمق دارای که گرفته صورت دنیا در کمی تحقیقات

 احساس کامالً کیفی یها روش از استفاده به نیاز ها داده لیوتحل هیتجز

 د،یتول تیریمد تحقیق این در اصلی هدف اینکه به توجه با .شود یم

بر محصول  دیخشکبار با تأک یصادرات های¬خوشه یابیبازار و یفرآور

 ماالز سازمان مختلف سطوح در کنکاش و بررسی به نیاز باشد،می کشمش

 وسنامحس یها جنبه به بردن پی جهت دلیل همین به و بوده ضروری و

SWOTسوات ) روش از موضوع،
ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و  (1

 (IFE) یداخل عوامل ارزیابی ماتریس روش از .گردید تفادهاس خارجی

را  سازمان یا بر صنعت (ضعف و قوت نقاط) تأثیرگذار داخلی عوامل

عملکردی در  ضعف و قوت نقاط .دهد یمارزیابی و مورد تجزیه تحلیل قرار 

مقایسه عملکرد گذشته و حال نسبت به متوسط صنعت و در مقایسه با 

اساتید و خبرگان ) ازنظر ماتریس این تهیه برای .گردد یمرقبا تعیین 

جهاد  وزارتبازرگانی و  یها اتاقوزارت بازرگانی  یعلم ئتیهاعضای 

 ماتریس روش از .است شده استفاده (و صادرکنندگان کشمش کشاورزی

 تأثیرگذار خارجی عوامل ماتریس 2(EFE) یخارج عوامل ارزیابی

 لیوتحل هیتجزرا ارزیابی و مورد  سازمان یا صنعت بر تهدیدها( و ها فرصت)

 مالی، هایواسطه رقبا، از اندشدهتشکیل خارجی عوامل .دهند یمقرار 

 کنندگان،تأمین سهامداران، های کارگری،اتحادیه دولتی، نهادهای

 ازنظر ماتریس نیز این تهیه غیره. برای و تجاری هایاتحادیه مشتریان،

 است. تهیه شده استفاده (کرده لیتحص و باتجربه ید، مدیرانتا)اس خبرگان

                                                           
1 Strength, Weakness, Opportunity and Threat Matrix 
2 External Factor Evaluation 
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 انجام ذیل به شرح مرحله پنج در و خارجی داخلی ارزیابی عوامل ماتریس

 :ردیپذ یم

/ و ضعف  / فرصتقوت  نقاط، خارجی/ داخلی عوامل شناسایی از پس -1

قوت عامل(، نخست نقاط  20تا  10)بین  شود یمسازمان مشخص  تهدید

 ماتریس این در -2 .شود یم نگاشته )تهدید( ضعف نقاط سپس فرصت( و)

 بین وزنی نمره اهمیت، برحسب عوامل از یک هر به خبرگان نظر اساس بر

 از توان یم .شودمی داده اختصاص (مهم بسیار) یک ( تاتیاهم یب) صفر

 جمع صورت نیا در .نمود استفاده یوزن ده جهت استاندارد کردن

 هر موجود وضع -3.شود یک مساوی باید شده داده اختصاص وزنی ضرایب

 فقط (تهدید) ضعف نقاط .شود یم مشخص 4 تا 1 بین امتیازی با را عامل

 هاینمره فقط نیز (فرصت) قوت نقاط .نمایندمی دریافت را 2 یا 1 امتیاز

 قوی خیلی که صورت این به .دهند اختصاص خود به توانندمی را 4 و 3

 1مساوی  فیضع خیلی و ،2مساوی  فیضع ،،3مساوی قوی ، 4مساوی 

 هر امتیاز منظور بدین .شود یم محاسبه عامل هر دار وزن امتیاز -4.است

 یک در و ضرب آن استانداردشده وزن در را یسازمان درون عوامل از ردیف

 که شود یم محاسبه دار وزن امتیازهای جمع -5.شود یم درج جدید ستون

 باشد، 2 کمتر از امتیاز اگر .است 2 ها آن میانگین و 4 بیشینه و 1 کمینه

ضعف  دچار درمجموع (خارجی) داخلی عوامل ازنظر سازمان یعنی

 سازمان که است این باشد بیانگر 2 از بیشتر نهایی نمره اگر و تهدید()

 باوجود .( استفرصت) قوت دارای درمجموع بیرونی() یدرون عوامل ازنظر

 یها سیماتر استراتژیک، اقدام و موقعیت ارزیابی ماتریس مانند ابزارهایی

 بهبود ریزیبرنامه مدل بحرانی، سؤاالت تحلیل پرتفولیو، لیوتحل هیتجز

 گسترده گونه به و بوده کافی برخوردار سهولت از که ابزاری ،... و عملکرد

ضعف  قوت، تهدید، فرصت، ماتریس دارد، کاربرد سطوح همه در

(SWOT است ). 

و انتخاب راهبردها  یبررسجهت  IEو  SWOTدر این مطالعه ماتریس 

 که است مهمی ابزارهای از یکی SWOTماتریس  شوند یمتوضیح داده 

 و کنندمی مقایسه را خارجی و عوامل داخلی به مربوط اطالعات مدیران

ارائه  را ST و SO، WT، WOراهبرد  نوع چهار آن از استفاده با توانندمی

 نیتر مشکل از خارجی و داخلیکردن عوامل اصلی  سهیمقا نمایند.

 است قوت نقاط و ضعف نقاط ،ها فرصت تهدیدات، ماتریس تهیه یها بخش

 مجموعه بهترین نام به چیزی نیز و دارد نیاز خوبی یها قضاوت به و

 عامل دو مرحله هر در ماتریس این در .ندارد وجود سهیمقا قابل عوامل

 مشخص را راهبردها بهترین که نیست این هدف و شوند یم مقایسه باهم

 همه بنابراین، ؛است اجرا قابل راهبردهای تعیین هدف بلکه کرد

 ضعف نقاط و قوت نقاط ،ها فرصت تهدیدات، ماتریس در که راهبردهایی

 .است خانه 9 دارای ماتریس این .شد نخواهد اجرا و انتخاب ،شوند یم ارائه

 دهند یم را نشان راهبردها چهارخانه هستند، اصلی عامل دارای چهارخانه

 راهبردها دهنده نشان که ایچهارخانه است. خالی یا سفید خانه کی و

 از پس که باشند یمSO،WO،WT، ST راهبردهای هستند، درواقع

به ( O،W،S و T) یاصل عوامل به مربوط یا هیحاش چهارخانه شدن تکمیل

و  IEماتریس، راهبردها بررسی ابزارهای یریکارگ به راه از .ندیآ یم وجود

SWOT و شده داده تطبیق باهم سازمان خارجی و داخلی عوامل 

 .شوند یم شناسایی عوامل این با مناسب برخورد جهت ممکنراهبردهای 

 است راهبردهایی درست انتخاب فرایند، این نتیجه درواقع و مهم مسئله

 زیادی العاده فوق اهمیت از مرحله این .شوند اجرا سازمان در باید که

 اجرای درگیر را سازمان منابع از اعظمی قسمت چراکه است برخوردار

 راهبردها بهترین تا آید عمل به الزم دقت باید پس نمود، خواهد راهبردها

 و لیوتحل هیتجز چارچوب. شود انتخاب شده ییشناسا یها نهیگز میان از

 [.2.] است 1شماره  شکل اساس بر مطالعه این در راهبرد تدوین

 چارچوب جامع تدوین استراتژی (:1)شکل

 (Input Stageمرحله ورودی )

 مأموریت انداز، چشم مرور

 اهداف و

ماتریس ارزیابی عوامل 

 (IEFداخلی )

عوامل خارجی 

(EFE) 

 (Matching Stageمقایسه ) یا تطبیق مرحله

 (SWOTماتریس ) (IEخارجی ) و داخلی ماتریس

 (Decision Stageگیری ) تصمیم مرحله

 (QSPMکمی ) استراتژیک ریزی برنامه ماتریس

 

 از هرکدام تهدید و فرصت ضعف، قوت، نقاط شناسایی برای مطالعه این در

در این  مربوط متخصصان نظریات ازکشمش  محصول در مهم عوامل

 پرسشنامه اساس این بر .است شده استفاده یا کتابخانه مطالعات و زمینه

 دلفی روش .شد تهیه دلفی روش از استفاده با موردبحث فاکتورهای درباره

 نظرات بررسی منظور به هلمر و دالکی توسط میالدی 1950 دهه اوایل در

و برای اولین بار بکار گرفته  ابداع موردبررسی موضوع نهیدرزم متخصصان

 و متخصصان از نفر 10در بین  شده یطراحهای پرسشنامه .[10.]شد

امر صادرات کشمش و همچنین اساتید دانشگاهی  در مربوط کارشناسان

 ها آن شد وتوزیع  قزوین وتهران  شهرهای در الملل نیببازاریابی  نهیدرزم

 این در شده یگردآور یها پرسشنامه پایایی بررسی برای .اند کرده تکمیل را

 پرسشنامه کل پایایی ضریب .شد استفاده کرون باخ آلفای روش از مرحله

باالتر باشد تا بتوانیم اطمینان پیدا کنیم که این ابزار دقیق است  0.7 دیبا

 کرون باخکه نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که ضریب آلفای 

برخوردار  مطلوب پایایی از که آمد  آمده دست به 869/0برابر با آمده  دست به

 درستی و ها پرسشنامه منطقی، صوری و محتوایی روایی بررسی برایاست. 

 از چند تن و مشاور و راهنما اساتید لهیوس به ها پرسشنامه یها پرسش

 و گردآوری از پس .است قرارگرفته اصالح و موردبررسی کارشناسان
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 عامل هر وزن عوامل از یک هر یها داده ،ها پرسشنامه از ها داده استخراج

 هر برای آمده دست به وزن اساس بر عوامل یبند تیاولو سپس و محاسبه

 .شد تعیین (باالتر اهمیت دارای باال، وزن با عامل) عامل

 نتایج و بحث  -3

محصول نخست: آمیخته-2-1
 امتیاز با و...، فرآوری غذایی و دارویی صارفماستفاده  1جدول  اساس بر

 کنندگان مصرفو میزان تقاضای زیاد  نخست رتبه در 574/0 یوزن

 آمیخته قوت نقاط در رتبه دوم 462/0وزنی  ازیبا امت کشورهای گوناگون

 نبود رقابت برای تولید و عرضه و پایین عملکرد مقدار دارد. قرار محصول

 کنونی ضعف نقاط نیتر مهم 106/0وزنی  امتیاز با در بازار داخلی کشمش

 بازارهای در تقاضا وجود 2 جدول اساس بر ت.اس شده شناختهکشمش 

 تضمین یها نامهیگواه ارائه و نخست رتبه در 345/0 ازیامتبا  خارجی

 نیتر تیبااهم در رتبه دوم 321/0با امتیاز  کیفیت محصول کشمش

 285/0ترکیه با امتیاز  ژهیو به خارجی رقبای وجود قرار دارد. ،ها فرصت

در  نهاده کم یها یفناور و محلی و بومی صرفاً یها نهاده به کاتوارتبه اول 

رتبه دوم تهدیدهای کلیدی  209/0با امتیاز  بخش تولید و فرآوری

 ،مصارف غذاییاستفاده  بنابراین با توجه به؛ آمیخته محصول قرار دارند

 کنندگان مصرفبه میزان تقاضای زیاد  توان یم... و ، فرآوریدارویی

با ایجاد رقابت برای تولید و عرضه کشمش مرغوب به کشورهای گوناگون 

 بازار از تهدید رقبای جدید کاست.

 محصول -یابیبازار: نتایج ارزیابی عوامل داخلی آمیخته  (1) جدول

 امتیاز عوامل درونی عالمت
متوسط 

 رتبه

وزن 

 نسبی
 رتبه امتیاز موزون

 نقاط قوت

S1  2 0.462 0.136 3.47 38 کشورهای گوناگونکنندگان  مصرفمیزان تقاضای زیاد 

S2   1 0.574 0.152 3.93 43 ، فرآوری و...غذایی و دارویی صارفماستفاده 

S3 4 0.411 0.124 3.25 36 مانند الکلصنعتی  مصارف 

S4 5 0.391 0.121 3.15 35 کشمش ایرانیو رنگ  کیفیت باالی محصول عطروطعم 

S5 3 0.435 0.131 3.34 37 قیمت پایین کشمش ایرانی در مقایسه با رقبا 

 نقاط ضعف

W1 4 0.063 0.049 1.28 14 وجود شن و سنگریزه محصول 

W2  1 0.106 0.065 1.69 19 داخلی کشمش در بازارنبود رقابت برای تولید و عرضه 

W3 1 0.106 0.065 1.69 19 ها تاکستانپایین در سطح زیر کشت  عملکرد میزان 

W4   مشکالت  مسائل و سران کشوری به دلیلمحصول در بین عدم تضمین و پشتیبانی

 شرعی

17 1.59 0.058 0.094 2 

W5 به بعد منفی  ژهیو دیتأکو فواید کشمش و  ی محصولها یژگیوی به توجه یب

 محصول در مسائل شرعی

16 1.45 0.051 0.086 3 

w6 5 0.062 0.048 1.27 14 مضر یاییمیشو استفاده از کودهای  محصوالت بودن کیارگان ریغ 

  2.79 1  288 کل 
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 محصول -نقاط قوت و ضعف آمیخته بازاریابی: (2)شکل 

 محصول -یابیبازارترکیبی عوامل خارجی آمیخته  ارزیابی : نتایج ماتریس(2) جدول

متوسط  امتیاز عوامل بیرونی عالمت

 رتبه

امتیاز  وزن نسبی

 موزون

 رتبه

 فرصت

O1 3 0.305 0.091 3.35 37 یالملل نیب بهداشتی استانداردهای اساس بر محصول ارائه 

O2 4 0.289 0.087 3.28 36 و احداث کارخانه در مناطق مستعد کشمش پرمصرفجانبی و  یها فراورده تولید 

O3   2 0.321 0.094 3.44 38 کیفیت محصول کشمش تضمین یها نامهیگواه ارائهاخذ و 

O4 6 0.226 0.075 2.94 32 یالملل نیب کننده مصرف در محصول یها یژگیو و کیفیت از مثبت ذهنی تصویر ایجاد 

O5  1 0.345 0.102 3.55 40 خارجی بازارهای درفراوان تقاضا  وجود 

O6 5 0.269 0.085 3.19 36 کشمش در سطح جهانی دکنندگانیتول باال قیمت 

 

 تهدیدات

T1 بازار و عدم توجه به درجه کشمش در سطح  در پایین باکیفیت محصول وجود

 یالملل نیب

30 2.73 0.082 0.207 3 

T2 3 0.207 0.082 2.73 30 کشمش کشورهای رقیب مناسب کیفیت 

T3 2 0.209 0.088 2.75 31 نهاده در بخش تولید و فرآوری کم یها یفناور و محلی و بومی صرفاً یها نهاده به اتکا 

T4 4 0.126 0.065 2.09 24 شیمیاییکشمش با مواد  تولید 

T5 5 0.116 0.054 2.02 22 (کنندگان مصرف ذائقه تغییرکنندگان ) مصرف تغییر حال در تقاضا 

T6 ترکیه که سهم بیشتری از بازار کشمش را به خود  ژهیو به خارجی رقبای وجود

 اختصاص داده است

35 3.18 0.094 0.285 1 

 2.90 1 391 کل
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 محصول -بازاریابی آمیخته تهدیدهای و فرصت:  (3)شکل 

 

 فیزیکی شواهد :دوم آمیخته-2-2

 3 جدول اساس بر .شودمی شامل را نامحسوس اغلب و فیزیکی هایویژگی

انگور با امتیاز  های متنوع و اراضی مستعد برای تولید انواع وجود اقلیم

و  415/0باال با امتیاز وزنی  رنگ و طعم عطر،و  اول رتبه 433/0وزنی، 

با امتیاز  باغبانی بخش ریزبرای توسعه  توجه قابلهای  وجود ظرفیت

نازل بودن سطح و ضریب قوت و  نقاط نیتر مهم ترتیب به 398/0

ناکافی بودن و  099/0با امتیاز وزنی   های باغبانی مکانیزاسیون در فعالیت

با امتیاز وزنی  برای توسعه کشت افتهی و اختصاص شده نیمنابع آب تأم

فیزیکی کنونی و آینده صادرات  یدهایو تهدنقاط ضعف  نیتر مهم 074/0

نوین آبیاری  یها روشبا  انگور کشت 4 جدول اساس بر .باشند یمکشمش 

از  استفاده رتبه اول و گسترش 489/0 یوزنعملکرد با امتیاز  افزایش برای

کنونی و  یها فرصت نیتر مهم 467/0با امتیاز وزنی  شده اصالح یها نهال

 رتبه اول و استفاده رقبا از 320/0وزنی  ازیبا امت یدرپ یپ یها یسال خشک

دوم  رتبه 295/0وزنی  امتیاز باراندمان باال با شده و اصالحنهال ژنتیکی 

 .باشند یم یکیزیشواهد فتهدیدهای کلیدی آمیخته 



 شواهد فیزیکی -یابیبازار: نتایج ارزیابی عوامل داخلی آمیخته (3) جدول

متوسط  امتیاز عوامل درونی عالمت

 رتبه

وزن 

 نسبی

امتیاز 

 موزون

 رتبه

 نقاط قوت

S1 1 0.433 0.111 3.82 42 انگور های متنوع و اراضی مستعد برای تولید انواع وجود اقلیم 

S2 6 0.311 0.104 3.42 35 ها تاکستان خاك مناسب کیفیت 

S3 3 0.398 0.109 3.65 40 بخش باغبانی ریتوجه برای توسعه ز های قابل وجود ظرفیت 

S4 7 0.293 0.094 3.22 34  وجود ژرم پالسم و ارقام متنوع محصوالت باغی 

S5  4 0.334 0.95 3.34 38 باغات انگور امکان افزایش عملکرد در واحد سطح 

S6 8 0.291 0.092 3.19 33 آفات و سرما برابر در باال مقاومت 

S7 ،2 0.415 0.108 3.72 41 باال رنگ و طعم عطر 

S8  5 0.320 0.099 3.28 36 طبیعت با همسو و یطیمح ستیزمطابقت با معیارهای 

 نقاط ضعف

W1 2 0.074 0.047 1.65 18  برای توسعه کشت افتهی و اختصاص شده نیناکافی بودن منابع آب تأم 

W2 1 0.099 0.055 1.82 22 های باغبانی نازل بودن سطح و ضریب مکانیزاسیون در فعالیت 

W3 3 0.063 0.043 1.45 16  های باغبانی و عرضه بهنگام و کافی نهاده نینارسایی در تأم 

W4 4 0.035 0.042 1.09 14  ضعف وعدم استقرار نظام تولید نهال استاندارد از ارقام تجاری 

  3.06 1  369 کل 
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 فیزیکی شواهد -بازاریابی آمیخته ضعف و قوت نقاط : (4)شکل 

 شواهد فیزیکی-ترکیبی عوامل خارجی آمیخته بازار یابی ارزیابی :  نتایج ماتریس(4) جدول

 عوامل بیرونی عالمت

 فرصت ها 

وزن  متوسط رتبه امتیاز

 نسبی

امتیاز 

 موزون

 رتبه

O1 3 0.436 0.145 3.01 33 کیفیت بردن باال و حاصلخیز برای رسی ای زمینه از استفاده 

O2 1 0.489 0.157 3.21 37 عملکرد افزایش های نوین آبیاری برای انگور با روش کشت 

O3 2 0.467 0.148 3.11 36 شده ژنتیکی های اصالح از نهال استفاده گسترش 

O4 4 0.364 0.123 0.374 31 مورد کنترل های محیط انگور و کشمش در تولید 

 تهدیدات

T1 4 0.158 0.092 1.92 21 جوی تغییرات 

T2 2 0.295 0.109 2.21 25 شده باراندمان باال و اصالح نهال ژنتیکی از رقبا استفاده 

T3 3 0.230 0.102 2.08 23 کشورهای رقیب ازجمله ترکیه مزارع باالی کیفیت 

T4 1 0.320 0.122 2.56 28 درپی و تغییرات اقلیمی پی های سالی خشک 

 2.75 1 234 کل

 

 

 فیزیکی شواهد-یابی بازار آمیخته تهدیدهای و ها فرصت:  (5) شکل
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 وریفرا :سوم آمیخته-2-3

با امتیاز وزنی  در کشور تیفیک یها نامهیگواه وجود 5 جدول اساس بر

 مراکز وجود و 481/0با امتیاز وزنی  مجهز یها شگاهیآزما وجود و 492/0

و  قوتنقاط  نیتر مهم 433/0کشور با امتیاز وزنی  در فراوری کشمش

 کردن خشکو  112/0استانداردها با امتیاز وزنی  و بهداشت رعایت عدم

 یتوجه یب، تیفیک یجا به تیبر کم دیتأکنامناسب  و سنتی  کشمشبه رو

اصول  تیرعا عدم، مشتری یها خواستهاساس  بر کشمش یبند درجهبه 

توجه به  عدمو  فرآوری ینبود واحدهای اصول لیبه دل نگهداری یبهداشت

جدی آمیخته  یها ضعف 0.102با وزن نسبی  کشمش فرآوری مشتقات

 یها روش 6. بر اساس جدول اند شده شناختهوری کشمش فرآ یابیبازار

 یو بهداشت یمنیبا استانداردهای ا قیتطبو  کیارگان دیو تول کیاکولوژ

 مراکز در جداسازی عمل انجامو  274/0با امتیاز وزنی  یالملل نیب و یمل

 یها فرصت نیتر مهم 249/0متمرکز با وزن نسبی  صورت به و بهداشتی

و  مدرن یها دستگاهبه  یباال دسترس نهیهز که یدرحال. اند یکنون

با وزن نسبی  یالملل نیب و یا منطقهمختلف  یها نامهیگواهو  استانداردها

متمرکز با وزن  صورت به و بهداشتی مراکز در جداسازی عمل انجام 0.274

 .باشند یموری کشمش تهدیدهای فرآ نیتر مهم 211/0نسبی 

 فراوری -: نتایج ماتریس ارزیابی عوامل داخلی آمیخته بازاریابی(5)جدول

 عوامل بیرونی عالمت

 نقاط قوت 

متوسط  امتیاز

 رتبه

وزن 

 نسبی

امتیاز 

 موزون

 رتبه

S1 4 0.433 0.114 3.45 38 کشور فراوری صنعتی کشمش در مراکز وجود 

S2 3 0.459 0.124 3.54 39 ملی استانداردهای قوانین داشتن 

S3 1 0.492 0.131 3.78 42 کشور در کیفیت های گواهینامه وجود 

S4 2 0.481 0.127 3.64 40 مجهز در داخل کشور های آزمایشگاه وجود 

 نقاط ضعف

W1 1 0.112 0.072 1.84 20 استانداردها از سوی تولیدکنندگان و بهداشت رعایت عدم 

W2 8 0.43 0.039 1.090 12 های سنتی نامناسب و استفاده از روش آوری جمع و برداشت 

W3 2 0.102 0.062 1.52 18 نامناسب و سنتی کردن کشمش به روش خشک 

W4 7 0.050 0.043 1.18 13 نامناسب کردن خشک فناوری 

W5 8 0.43 0.039 1.090 12 آزمایشگاهی باالی های هزینه 

W6 2 0.102 0.062 1.52 18 کیفیت جای به کمیت بر تأکید 

W7 2 0.102 0.062 1.52 18 مشتری های اساس خواسته کشمش بر بندی درجه به توجهی بی 

W8 

فرآوری و تکنولوژی  اصولی واحدهای نبود دلیل به نگهداری بهداشتی اصول رعایت عدم

 پایین

18 1.52 0.062 0.102 2 

W9 2 0.102 0.062 1.52 18 کشمش در سطح صنعتی مشتقات فرآوری به توجه عدم 

  3.39 1  306  کل

 های پژوهش مأخذ یافته
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 فراوری -نقاط قوت و ضعف آمیخته بازاریابی :(6) شکل

 فرآوری -بی ترکیبی عوامل خارجی آمیخته بازاریابییانتایج ماتریس ارز: (6)جدول 

متوسط  امتیاز عوامل بیرونی عالمت

 رتبه

وزن 

 نسبی

امتیاز 

 موزون

 رتبه

O1 4 0.211 0.071 3 33 المللی توزیع در بازارهای بین تا تولید زنجیره میان فاصله کاهش 

O2 6 0.086 0.042 1.86 23 در تولید و فراوریبیولوژیکی  جایگزین های نهاده از استفاده 

O3  1 0.274 0.086 3.39 38 ارگانیک تولید و اکولوژیک های استفاده از روش 

O4 1 0.274 0.086 3.39 38 المللی بین و ملی بهداشتی و ایمنی استانداردهای با تطبیق 

O5 3 0.221 0.072 3.09 34 محصول فراوری فرایند در مدرن های دستگاه از استفاده امکان 

O6 2 0.249 0.081 3.27 36 متمرکز صورت به و بهداشتی مراکز در جداسازی عمل انجام 

O7 5 0.184 0.064 2.91 31 بندی در مرحله فراوری درجه اصولی تخصصی واحدهای ایجاد 

O8 4 0.211 0.071 3 33 غذایی مواد در سنتزی و شیمیایی انواع جای به طبیعی، های افزودنی مصرف به گرایش 

 تهدیدات

T1 4 0.110 0.050 2.18 24 بندی بسته و کردن خشک و جداسازی فرایند در محصول کیفی افت 

T2 1 0.211 0.071 3 33 مدرن های دستگاه به دسترسی باال هزینه 

T3 1 0.211 0.071 3 33 المللی بین و ای منطقه مختلف های گواهینامه و استانداردها 

T4 2 0.186 0.064 2.73 30 مصنوعی و طبیعی افزودنی های رنگ گسترش 

T5 3 0.149 0.058 2.54 28 رقیب کشورهای در فراوری مناسب های تکنولوژی 

T6 4 0.110 0.050 2.18 24 ترکیه و کشورهای اروپایی در کشمش همگن تولید 

T7 3 0.149 0.058 2.54 28 کشمش فرآوری محصوالت برای کنندگان مصرف ذائقه به توجه عدم 

 2.83 1 466 کل
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 رآوریف -فرصت ها و تهدیدات عوامل خارجی آمیخته بازاریابی : (7)شکل 

موقعیت :چهارم آمیخته-2-4
 منطقه محصول، بازار یابی تیموقع معایب، و مزایا کنونی وضعیت ارزیابی

 خود توانایی به توجه با بازار از ییها بخش انتخاب بازار و یابی هدف و بندی

 فروش حجم بتوان تا داشته باشد وجود رقبا دیگر با رقابت امکان که آن در

 وجود امکان ،7 جدول اساس بر .کرد ثبت را تجاری نام و داد افزایش را

اقلیمی با امتیاز  تغییرات به توجه با کشور مناطق اکثر در محصول تولید

و  652/0محصول با امتیاز وزنی  تولید در باال نسبی مزیتو  699/0 وزنی

 618/0کشمش در قزوین و همدان با امتیاز وزنی  تولید عمده تمرکز وجود

 جغرافیایی موقعیت 8 جدول مطابق .باشند یمکنونی  نقاط قوت نیتر ممه

رتبه  299/0خارجی، با وزن نسبی  بازارهای به دسترسی و ایران مناسب

 نسبی نکشورها با وز سایر در رقبا کشت زیر سطح تیو محدوداول 

 در اطالعات فناوری همچون بازاریابی نوین ابزارهای از و استفاده 277/0

 یا فله نیو همچن ها فرصت نیتر مهم 277/0الکترونیکی  قالب تجارت

دوباره  یبند بستهو  نامناسب یبند بستهصادر کردن کشمش و در قالب 

ورود  و موانع 285/0نسبی  نتوسط کشورهای مانند امارات با وز

ناسالم  رقابتی و اسیس -اقتصادی یها میتحر براثر شرفتهیپ یها یفناور

 یابیبازارجدی آمیخته  یدهایتهد 254/0با وزن نسبی  صادرکنندگان نیب

  .باشند یمموقعیت کشمش ایران 

 

 موقعیت -نتایج ماتریس ارزیابی عوامل داخلی آمیخته بازاریابی:  (7)جدول

متوسط  امتیاز نقاط قوت عالمت

 رتبه

وزن 

 نسبی

امتیاز 

 موزون

 رتبه

S1 1 0.699 0.183 3.73 43 اقلیمی تغییرات به توجه با کشور مناطق اکثر در محصول تولید امکان 

S2 2 0.652 0.178 3.64 41 محصول کشمش تولید در باال نسبی مزیت 

S3 3 0.618 0.172 3.55 39 های قزوین و همدان و. کشمش در استان تولید عمده تمرکز وجود 

S4 4 0.477 0.151 3.21 35 مناسب برای کشت انگور اقلیمی و هوایی و آب شرایط 

 نقاط ضعف

W1 3 0.091 0.062 1.27 15 هکتار در عملکرد نزولی روند 

W2 1 0.134 0.086 1.84 20 بازاریابی و وجود انحصار در بخش صادرات چرخه و بازار به ورود برای عالقه و انگیزه نبود 

W3 2 0.156 0.084 1.73 19 بالقوه خریداران با مستقیم تماس نداشتن 

W4 2 0.156 0.084 1.73 19 المللی باال در سطح بین زنی چانه باقدرت بازار قدرتمند شبکه نبود 

  2.98 1  231  کل
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 های پژوهش مأخذ یافته موقعیت -بازاریابی آمیخته ضعف و قوت نقاط :(8) شکل

 موقعیت -:  نتایج ماتریس ارزیابی ترکیبی عوامل خارجی آمیخته بازاریابی(8)جدول 

متوسط  امتیاز عوامل بیرونی عالمت

 رتبه

وزن 

 نسبی

امتیاز 

 موزون

 رتبه

O1 1 0.299 0.103 3.72 39 خارجی بازارهای به دسترسی ارتباطی به آسیای میانه و ...( و)کریدور  ایران مناسب جغرافیایی موقعیت 

O2 2 0.277 0.097 3.45 38 کشورها سایر در رقبا کشت زیر سطح محدودیت 

O3 2 0.277 0.097 3.45 38 الکترونیکی قالب تجارت در اطالعات فناوری همچون بازاریابی نوین ابزارهای از استفاده 

O4 4 0.156 0.059 2.64 29 ای های و منطقه اتحادیه بین تجارت 

O5 3 0.189 0.065 2.91 32 مشتقات کشمش صادرات و تولید طریق از بازار در سهم افزایش 

O6 4 0.156 0.059 2.64 29 منطقه در های تولیدشده صادرات کشمش مدیریت امکان 

 تهدیدات

T1 5 0.156 0.059 2.64 29 رقبا باالی هکتار در عملکرد 

T2 5 0.156 0.059 2.64 29 کشورهای آمریکا، ترکیه، اسپانیا و... در کشت فضایی انتشار 

T3 4 0.165 0.063 2.81 31 صادرکنندگان زنی چانه قدرت کاهش 

T4  1 0.285 0.082 3.15 35 بندی دوباره توسط کشورهای مانند امارات بندی نامناسب و بسته ای صادر کردن کشمش و در قالب بسته فله 

T5 6 0.107 0.049 2.18 24 کشمش ایران مورد در رقبا از برخی منفی تبلیغات 

T6 3 0.189 0.065 2.91 32 بازار به جدید رقبای ورود 

T7 2 0.254 0.069 3.09 34 سیاسی -اقتصادی های تحریم براثر پیشرفته های فناوری ورود موانع 

T8 2 0.254 0.069 3.09 34 صادرکنندگان بین ناسالم رقابت 

 2.87 1 453 کل
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 موقعیت -نقاط قوت و ضعف آمیخته بازاریابی:(9)شکل 

 

 راهبردی موقعیت و راهبردی عوامل ارزیابی از حاصل نتایج 9 جدول در

 مراحل از آمده دست به یها داده به توجه با بازاریابی یها ختهیآم از هرکدام

 داده تطبیق یکدیگر با و خارجی داخلی عوامل ماتریس از استفاده با پیش،

 در موقعیت و محصول آمیخته دو ،شود یم مشاهده چنانچه .شوند یم

 ؛ کههستند 98/2و  79/2 ازیامت دارای ترتیب به داخلی عوامل ماتریس

 دو نیز خارجی عوامل ماتریس در .است قوت بر ضعف نقاط غلبه بیانگر

 بیانگر که باشند یم 92/2و  90/2 امتیاز دارای ترتیب به ادشدهی آمیخته

 راهبردهای یزیر برنامه منظور به بنابراین، ؛تهدیدهاست بر ها فرصت غلبه

 رفع ،تیدرنها و بیرونی تهدیدهای و درونی ضعف نقاط بر تأکید) تدافعی

 بازاریابی یها ختهیآم دیگر در .دنگیر قرار موردتوجه یستیبا یم (ها بیآس

 بدین این دارد، وجود تهدیدها بر ها فرصت غلبه و قوت بر ضعف نقاط غلبه

 بر تأکید) رقابتی و تنوع راهبردهای یزیر برنامه منظور به که است معنی

  .دنگیر قرار موردتوجه یستیبا یم (بیرونی تهدیدهای و درونی قوت نقاط

 

و خارجی آمیخته  عوامل داخلیترکیبی  ارزیابی تایج ماتریسن: (9)جدول

 یابیبازار

 راهبرد خارجی ماتریس نمره داخلی ماتریس نمره بازاریابی آمیخته

 تنوع و رقابتی 2.90 2.79 محصول

 تنوع و رقابتی 2.75 3.06 فیزیکی شواهد

 تنوع و رقابتی 2.83 3.39 فراوری

 تنوع و رقابتی 2.92 2.98 موقعیت

 

 

 

 
 

 خارجی و داخلی عوامل ترکیبی ارزیابی ماتریس : نتایج(10)شکل 

 بازاریابی آمیخته

 عوامل ترکیبی ماتریس از آمده دست به یها داده به توجه با 10 جدول در

 وضعیت تحلیل ماتریس اساس بر خارجی، راهبردهایی و داخلی

 .است عوامل این با متناسب که اند شده ییشناسا
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ی ها ختهیآموضعیت  لیوتحل هیتجز: راهبردهای حاصل از (10) جدول

 بازاریابی

 آمیخته بازاریابی
اولویت 

 راهبرد

 محصول

خارجی و کسب جایگاه قبلی در  محصوالت با یریپذ رقابت افزایش هدف کالن

 یالملل نیبسطح 

 

مشتقه و احداث کارخانه در  محصوالت یفنّاور تولید کیفیت ارتقای 1راهبرد 

 کشت انگور مناطق

1 

 2 صنعت کشمش در مشتریان ذائقه با متناسب نوآوری ایجاد 2راهبرد 

 شواهد فیزیکی

زمین با توجه به  و آب منابع و محصول کیفیت و کمیت از حفاظت هدف کالن

 یدرپ یپی ها یسال خشک

 

ی ها وهیشو استفاده از  شده اصالح یها نهال از استفاده سطح ارتقای 1راهبرد 

 آبیارینوین 

1 

 2 برای کشت انگور در مناطق مستعد دار بیشاراضی بایر و  از استفاده 2راهبرد 

 فرآوری

  ی نوینها وهیشفرآوری با استفاده از  و تولید فرایند بهبود هدف کالن

 2 تولید عمده مناطق در تکمیلی کشمش و تبدیلی صنایع ایجاد 1راهبرد 

 1 یالملل نیب و ملی استانداردهای سازگاری 2راهبرد 

 موقعیت

  جهان و افزایش سهم بازار جهانی در ایران کشمش جایگاه تثبیت هدف کالن

ی نوین بازاریابی ها وهیشی و استفاده از الملل نیببازاریابی  گسترش 1راهبرد 

 الکترونیکی

1 

ی در زن چانه قدرت افزایش برای صادرکنندگان در بین رقابت ایجاد 2راهبرد 

 صادرات کشمش درآوردنو از انحصار  بازار

2 

 به رسیدن عملیاتی راهبردهای سپس و کالن هدف ابتدا بدین ترتیب،

 از استفاده با تهدید -قوت نقاط بر راهبرد مبتنی اساس بر شده فیتعر هدف

 ،شود یم چنانچه مشاهده .است شده داده شرح وضعیت تحلیل ماتریس

 با خارجی محصوالت با یریپذ رقابت افزایش محصول، بازاریابی ختهیدرآم

 کشمش و صنعت در مشتریان ذائقه با متناسب نوآوری ایجاد توجه به

 ختهیدرآم است. شده نیتدو محصوالت مشتقه و تولید کیفیت ارتقای

و  محصول کیفیت و کمیت از حفاظت باهدففیزیکی،  شواهد بازاریابی

 بذرهای از استفاده سطح ارتقای راهبردهای به توجه با زمین و آب منابع

ارتقای سطح های انگور کاری، تاکستان از یا دورهاستفاده  و شدهاصالح

ی، اریآب نینو یها وهیشده و استفاده از ش اصالح یهااستفاده از نهال

 و ،کشت انگور در مناطق مستعد یبرا دار بیو ش ریبا یاز اراض استفاده

 گاهیجا تیباهدف تثبفیزیکی،  شواهد بازاریابی ختهیدرآم همچنین

 یابیبازار گسترشبا توجه به راهبردهای در جهان  رانیکشمش ا

در بین رقابت  جادیای و ابیبازار نینو یها وهیو استفاده از ش یالملل نیب

و از انحصار درآوردن ی در بازار زن قدرت چانه شیصادرکنندگان برای افزا

بهبود  باهدف فرآوری ابیبازاری ختهیدرآم و همچنین صادرات کشمش

 جادیا راهبردهای نینو یها وهیو فرآوری با استفاده از ش دیتول ندیفرا

 سازگاریو  دیکشمش در مناطق عمده تول یلیو تکم یلیتبد عیصنا

 شدهتدوین قدرت بازاری افزایش ی برایالملل نیو ب یاستانداردهای مل

 راهبردی، کمی ریزیبرنامه ماتریس از استفاده با ادامه در .است

 تا شوند یم بندیاولویت تحلیل وضعیت ماتریس از حاصل راهبردهای

 بدین .شود مشخص بازاریابی هایآمیخته از هرکدام برای برتر راهبرد

 بیانگر ،جذابیت نمره در راهبردی عامل هر نسبی وزن ضربحاصل ترتیب

 از آمده دست به نمره بر اساس راهبردها است. هر راهبرد کل جذابیت

-می یبند تیاولو نمره تا کمترین نمره بیشترین از راهبرد، هر کل جذابیت

 محصوالت یو فنّاور تولید کیفیت شود، ارتقایمی مشاهده چنانچه شوند.

 سطح مشتقه و احداث کارخانه در مناطق مستعد کشت انگور، ارتقای

ی نوین آبیاری، ها وهیشو استفاده از  شده اصالح یها نهال از استفاده

ی و الملل نیببازاریابی  ی، گسترشالملل نیب و ملی استانداردهای سازگاری

 .دارند قرار نخست یها تیاولو ی نوین بازاریابی درها وهیشاستفاده از 

  یریگ جهینت -3

 فرآوری و تولید تهدیدهای و ها فرصت ضعف، قوت، نقاط به نگاهی با

  :نتیجه گرفت توان یم کشمش

 بازارهای در تقاضا وجود ایران، مناسب جغرافیایی موقعیت 

با  انگور محصوالت مشتقه، کشت تولید امکان خارجی،

 یها روش عملکرد و افزایش ی نوین آبیاری برایها روش

 زمینه ایجاد و فرآوری بهداشتی ارگانیک، تولید و اکولوژیک

کشمش  مشتقات تولید نهیدرزم خصوصی یگذار هیسرما

 .باشند یم پیشروی یها فرصت نیتر مهم ازجمله
 

 نهال  از رقبا استفاده جوی و راتییو تغ یدرپ یپ یها یسالخشک

 مزارع باالی باال و کیفیت باراندمان شده اصالحو  ژنتیکی

 جدی تهدیدهای ازجمله ترکیه ازجملهکشورهای رقیب 

  .هستند ایران کشمش

  کشمش فراوان غذایی و دارویی صنعتی، مصارفبا توجه به ،

 مناطق در کشمش تکمیلی و تبدیلی صنایع ایجاد با توان یم

  .داد ارتقا مشتقه محصوالت تولید برای را زمینه کشت عمده

 توان یم باال، نسبی مزیت تولید، تمرکز باال، کیفیت باوجود 

 جهان در ایرانکشمش  جایگاه تثبیت برای را الزم شرایط

  .کرد فراهم

 به کشاورزان اندك دسترسی هکتار، در محصول پایین عملکرد 

 شده اصالح یها نهالو  کشاورزی نوین آالت نیماش و یها نهاده

 در بنابراین .است کشاورزان عدیده مشکالت از با عملکرد باال

 معتبر مراکز راه از کشاورزی نوین یها نهاده دادن قرار دسترس

 ایجاد و ها آن صحیح کاربرد الزم یها آموزش دادن همراه به
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 توان یم ،کشاورزان برای ها آن از استفاده مناسب تسهیالت

 محصول تولید و مزارع یور بهره افزایش برای را زمینه

  .کرد فراهم تر تیفیباک

 کشت مناطق در محصول خرید یها یتعاون از حمایت و تقویت 

 کاستن و کشاورزان از محصول مستقیم خرید راستای در

 درآمد از بخشی تواند یم محصول ونقل حمل یها نهیهز

 .کند جبران را کشاورزان رفته ازدست

 شده نیتدو راهبردهای و وضعیت تحلیل ماتریس نتایج اساس بر

 :شود یم پیشنهاد ها هدف به رسیدن برای زیر موارد بازاریابی یها ختهیآم

  نوین بازاریابی و تبلیغات در صادرات  یها وهیشاستفاده از

  کشمش و بازارهای هدف

  بر مصرف داخلی دیتأکارزیابی و پایش صادرات خشکبار با  

  تسهیل  یها نامه نییآتدوین استانداردها و مقررات و نگارش

  صادرات

 و مصارف با آشنایی هدف، بازارهای در مشتریان ذائقه شناسایی 

 یها برنامه اجرای هدف، بازارهای درکشمش  کاربردهای

 تازه، محصوالت تولید راستای در تولیدکنندگان برای آموزشی

 محصوالت تولید برای مدرن یها یفناور دادن قرار دسترس در

  .مشتقه و نوآورانه

 منطقه، هر اقلیمی شرایط با متناسب شده اصالح بذرهای تولید 

 یها برنامه اجرای ارگانیک، تولید و اکولوژیک یها روش توسعه

 بذرهای کشت و تولید در کارگران و کشاورزان مهارت ارتقای

  شده اصالح

 و تبدیلی صنایع ایجاد ،گذاران هیسرما به تسهیالت پرداخت 

 دارای صنایع ایجاد به تشویق و دولت مالی حمایت تکمیلی،

 ایجاد کیفی، کنترل یها شگاهیآزما توسعه و تأسیس مزیت،

 یبند درجه نمودن، خشک جداسازی، پیشرفته، و مجزا انبارهای

  لیسانس تحت استانداردهای اساس بر یبند بسته و

  توسعه صادرات و همچنین  یمش خطتدوین سند راهبردی و

 با که کشور از طقیامن در انگور کشت الگوی برنامه تدوین

 و مکانیزه یها روش از استفاده دارند، سازگاریانگور  کشت

  .عملکرد بهبود برای تولید مدرن

  سازی و کاربرد  یادهپطراحی بستر و زیرساخت فناوری و

  فناوری

  داشت و  ،در بخش کاشتبکار گیری نیروی انسانی متخصص

  برداشت و همچنین فراوری کشمش

 نیروهای جدید و توانمند  یریکارگ بهنسانی و ا منابع آموزش

سرمایه  نیتر مهم عنوان بهصادرات کشمش  ظرفیت ءجهت ارتقا

  و مزیت رقابتی

 توسعه صادرات و اخذ  های مناسب و باثبات جهت اخذ سیاست

 یها شگاهینمابا کشورهای بازار هدف و شرکت در  نامه تفاهم

  محصوالت کشاورزی یالملل نیب

 های آموزشی برای منابع انسانی جهت  ها و کارگاه برگزاری دوره

  و تقویت اقتصاد وکار کسبایجاد 

  محصول کشمش و ایجاد  نهیدرزمترویج فرهنگ مصرف داخلی

 برای توسعه صادرات گذاران هیسرماتشویقی جذب  یها استیس

رفع موانع شرعی کشمش در ایران و حمایت از صنایع  -

  تبدیلی در کشور

 داشت و برداشت محصوالت با  ،کردن مراحل کاشت روز به

  روز دنیا یفنّاور

 نوین  یها وهیشو استفاده از  اصالح نژادی محصول کشمش

  آبیاری

  بانکی و برگشت سرمایه نهیدرزمرفع موانع تحریم 

  به کشور صادرکنندگان

  از انحصار خارج کردن صادرات کشمش در بین تعداد معدودی

  و همگانی کردن صادرات صادرکنندگاناز  

  استانداردهای جهانیاستانداردسازی قوانین بهداشتی با  

 تشویق صادرات یها برنامه تدوین  

  با کشورهای بازار هدف یالملل نیب یها نامه تفاهمعقد قرارداد و  

 کشمش در کشورتوسعه صادرات  انداز چشم نیو تدو یطراح  

 روز دنیا در فرآیند فناوری  مطابق با مدرن بکار گیری تجهیزات

  یبند بستهتولید و 
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