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در  خوب  حکمرانی  راهبردی  آینده نگاری  ارائه  اساس   براین  دارد.  قرار  پیچیدگی  و  ابهام  از 

صنایع  از  حمایت  دولت،  درآمد  افزایش  مردم،  سالمت  جهت  در  مهم  گامی  دخانیات  صنعت 

آینده نگرانه  و  باز  با دیدی  کنترل مصرف دخانیات می باشد و سبب می شود  زمان  و هم  داخلی 

حرکت  صنعت  این  در  خوب  حکمرانی  ایجاد  و  صحیح  سیاست گذاری  برنامه ریزی،  سمت  به 

نمود. بر این اساس هدف پژوهش حاضر شناسایی فرصت ها و چالش های این صنعت از طریق 

ارائه راه کار می باشد. با  یافتن پیشران ها، عدم قطعیت ها، تدوین سناریوهای محتمل و مطلوب و 

کاربردی-توسعه ای؛ رویکرد پژوهش، چرخه استقرایی- توجه به این موضوع جهت گیری پژوهش، 

کتابخانه ای،  گردآوری داده ها،  کتشافی/توصیفی/تبیینی؛ شیوه  قیاسی؛ راهبرد پژوهش، پیمایشی ا

پرسشنامه و استفاده از متخصصان خبره؛ نمونه گیری، هدفمند و در دسترس؛ ابزار تحلیل داده ها، 

نرم افزار میک مک و در نهایت تدوین سناریو با بهره گیری از خبرگان متخصص می باشد. بعد از 

»میزان  و حکمرانی خوب  واقتصادی«  »متغیرهای سیاسی  پیشران  دو  اطالعات،  و تحلیل  تجزیه 

پاسخگویی، شفافیت، التزام به قانون، احترام به حقوق انسان ها و رفتار اخالقی« به عنوان دو عدم 

گردید. چهار سناریوی قوی سیاه یا بهشت  قطعیت شناسایی و سناریوهای این صنعت شناسایی 

دخانیات  صنعت  خوب،  حکمرانی  انتظار  در  سالمت  جامعه  چندملیتی،  شرکت های  گمشده ی 

کشور درکنترل  کامل یک  ، ایران نمونه  محروم از موهبت سیاسی و اقتصادی و در نهایت جامعه سبز

گردید دخانیات تدوین و سناریو مطلوب نیز جامعه سبز تعیین 

D74, L66, Z18, O21 :JEL طبقه بندی 
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مقدمه

برای  راهبردی  برنامه های  طراحی  توانایی   ، امروز پرچالش  دنیای  در  موفقیت  شرایط  از  یکی 
تصمیمات  اخذ  برای  آینده نگاری  در  آن  از  استفاده  و  آینده پژوهی  انتخاب  لذا  است.  آینده 
آینده بسیار سودمند خواهد بود1. هرچند برنامه ریزی های  درست و به موقع در مواجهه با وقایع 
ارائه دهند ولی  استراتژیک متداول می توانند راه کارهای مفیدی برای بقا و سودآوری شرکت ها 
موارد ناشناخته و غیرقابل  پیش بینی محیطی باعث شده است تا این برنامه ها جوابگوی شرایط 
یک  راهبردی3  آینده نگاری  گردید2.  بیشتر  راهبردی  آینده نگاری  به  توجه  لذا  نباشند.  فعلی 
اطالعاتی  سیستم های  عمومی  علم  که  مفهوم  این  به  سایبرنتیک4هست5.  از  بین رشته ای  حوزه 
سیستمی7،  تفکر  از  همچنین  آینده نگاری  می دهند6.  نشر  و  یافت  در را  اطالعات  که  هستند 
استفاده  خالق  تفکر  و  شناختی  روانشناسی  داده ها،  علوم  شناسی،  جامعه  مدیریت،  علوم 
فرافعال  بین   ، میانه رو رویکردی  مثابه  به  راهبردی  آینده نگاری  هست  معتقد  کوسا  می کند8. 
عوامل  راهبردی  آینده نگاری  تدوین  برای  دارد9.  بینابینی  حالتی  بودن،  فعال  پیش  و  بودن 
آنها است. وجود ظرفیت های نهادی و  که حکمرانی خوب یکی از  کلیدی فراوانی نقش دارند 
از مولفه های مهم در سیاست گذاری هستند به همین دلیل می توان متغیرهای نهادی  حکمرانی 
گرفت10. حکمرانی خوب11 را می توان »مدیریت  و حکمرانی را در این روش برنامه ریزی در نظر 
که همراه باشفافیت،  گونه ای  کشور تعریف نمود به  اثربخش منابع اقتصادی و اجتماعی یک 
زمینه  که  می شود  درک  بهتر  زمانی  تنها  خوب  حکمرانی  مفهوم  باشد«12.  برابری  و  پاسخگویی 

1. Silva, (2015).
2. Son, (2012).
3. Strategic foresight
4. Cybernetics 
5. Zalman, (2019).

کی، 9،  )1370(. 6. خا
که جنبه های تجزیه وتحلیلی وجنبه های  7. تفکرسیستمی چارچوب، روش، قانون ومنطقی برای شناخت یک مسئله است 

کندلوسی، 84، 1397(.  ترکیبی آن مسئله رادربرمی گیرد )صناعی، شیخ االسالمی 
8. Zalman, (2019).

9. Kuosa, (2012).

10. اصغری و همکاران، )1396 (.
11. Good Government 

12. ابراهیم پور و الیکی، )1395(.
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خوب  حکمرانی  موضوع  امروزه  باشد.  گرفته  قرار  فهم  و  توجه  مورد  کافی  اندازه  به   آن  ظهور 
سراسر  در  سیاسی  اقتصاد  حوزه  گفتمان  در  مطرح شده  موضوعات  مهم ترین  از  یکی  به عنوان  
با مولفه مهمی چون حکمرانی  آینده نگاری خوب  کاربردن هم زمان  جهان مطرح می باشد1. به 
دخانیات  صنعت  باشد.  ایران  دخانیات  صنعت  جمله  از  صنعت  هر  مطلوب  می تواند  خوب 
از دغدغه های  این صنعت، همواره یکی  کشور می باشد.  موفق  و  از صنایع قدیمی  ایران یکی 
در  یکپارچه  و  منسجم  سیاست  یک  نتوانسته اند  کنون  تا که  چند  هر  است  بوده  ارشد  مدیران 
بی برنامگی  و  تحریمی  خود  مصرف،  رشد  به  روندرو  نمایند.  اجرا  و  تدوین  صنعت  این  قبال 
از  حمایت  عدم  خارجی،  شرکت های  دغدغه  بدون  حضور  دولت،  کالن  سیاست گذاری های 
شده  مصرف  افزایش  آن  به تبع  و  صنعت  این  گسیختگی  به  منجر  دخانیات  داخلی  صنایع 
صنعت  در  خوب  حکمرانی  کید  تا با  راهبردی  آینده نگاری  یک  فقدان   اساس  این  بر  است. 
توجه  با  می گردد.  احساس  شدت  به  امر  متولیان  توسط  آن  اجرای  و  مشهود  کامًال  دخانیات 
آینده نگاری  برای  پژوهش  این  که  است  این  دارد  وجود  که  مساله ای  شده  ذکر  مطالب  به 
کید برحکمرانی خوب و با توجه به متغیرهای سالمت، درآمد  با تأ راهبردی صنعت دخانیات 
صنعت  به  می تواند  چگونه  راهبردی  آینده  نگاری  گردد؟  ترسیم  باید  چگونه  اشتغال زایی،  و 
سواالت،  این  به  پاسخ  بر  عالوه  می شود  تالش  تحقیق،  این  در  لذا  نماید؟  کمک  دخانیات 
حکمرانی  ایجاد  و  سیاست گذاری  تصمیم گیری،  در  راهبردی  آینده نگاری  جایگاه  برتبیین 
کید  تا ابزاری سودمند در صنعت دخانیات  پارادوکسیکال2به عنوان  اهمیت نگرش  بر  با  خوب 

گردد. 

1.چارچوب نظری و پیشینه پژوهش

گستردگی مفاهیم آینده نگاری در قسمت مبانی نظری، در این بخش صرفًا به مبحث  باتوجه به 
آینده نگاری پرداخته و با توجه به عنوان تحقیق، توضیحاتی در خصوص حکمرانی  مدل های 

خوب، نگرش پارادوکسیکال و صنعت دخانیات داده شود. 

1. Nag, (2018).

2. Paradoxical Attitude 
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2. مفاهیم و مدل های آینده نگاری راهبردی

که می تواند برعملکرد  آینده نگاری راهبردی به عنوان فرایندی زمانی و مکانی شناخته می شود 
دقیق  مطالعه  با  باشد1.  تأثیر گذار  تصمیم گیری  و  عالی  مهارت  یادگیری،  جمله  از  سازمانی 
از  استفاده  سیستماتیک2جهت  و  ساختاری  روشی  راهبردی  آینده نگاری  که  یافت  در می توان 
ایده ها برای پیش بینی و آمادگی بهتر برای تغییر در آینده است3. براساس این تعریف شناختن 
هر  در  اساسی  چالش  راهبردی،  آینده نگاری  تدوین  سیستماتیک4جهت  و  ساختاری  روش 
از  استفاده  راهبردی،  آینده نگاری  تدوین  برای  ساختارمند  ابزارهای  از  یکی  می باشد.  تحقیق 
در  که  است  شده  ارائه  مختلفی  مدل های  آینده نگاری  برای  می باشد.  آینده نگاری  مدل های 

این بخش به تعدادی از این مدل ها اشاره می گردد. 
و  آینده نگاری  آینده نگاری،  پیش  مرحله  سه  شامل  که  مارتین  آینده نگاری  مدل 
راه کارهای  از  طیفی  گسترش  برای  فرایندی  را  آینده نگاری  هورتن6،  است5.  پساآینده نگاری 
ورودی ها،  مرحله  مرحله  سه  از  متشکل  فرایند  این  می کند.  معرفی  آینده  توسعه  در  ممکن 
ارائه  آینده نگاری  برای  چارچوبی  مایلز  است7.  فعالیت  و  خروجی ها  آینده نگاری،  مرحله 
تکرار  فرایندی  دارای  و  می کند  پیروی  مراتبی  سلسله  روندی  از  مدل ها  کثر  ا برخالف  که  داد 
کارگماری،  به  آینده نگاری،  پیش  شامل  مدل  این  در  آینده نگاری  عناصر  است.  شونده 
فرآیندهای  برای  را  چارچوبی   2003 سال  در  وروس9  است8.  اجرا  و  آینده  از  تصویری  ایجاد 
مدل  در  است.  استراتژی  و  خروجی  ورودی،  کلیدی  عناصر  دارای  که  داد  ارائه  آینده نگاری 
رابرای  سیستمی  مدل  همکارانش  و  یتاس  سار است10.  کم  حا کالن نگر  و  سیستمی  نگاه  وروس 
و  محتوی  بافت،  بین  سیستماتیک  آینده نگاری  در  که  معتقدند  و  داده  ارائه  آینده نگاری 

1. Adegbilem (2017).
2. Systematic 
3. Lari, (2020).

تمام  نظرگرفتن  بادر  آینده نگاری  مراحل  سازماندهی  جهت  مشخص  گام های  با  مدل  ویایک  الگو  یک  داشتن  منظور   .4
آینده نگاری می باشد آینده نگاری وپسا  آینده نگاری،  متغیرهای تأثیر گذار هست ومعموًال شامل پیش 

5. Martin, (1995).
6. Horton

گرامی طیبی، )1396(.  .7
8. Miles, (2004).
9. Voros

10. دادخواه و همکاران، )1397(.
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ترکیبی  داخلی،  بافت  دارد.  وجود  ارتباط  سازمان  یک  در  آینده نگاری  فعالیت  ایجاد  فرآیند 
)فرهنگ، سیاست،  رفتارها  و  فناوری ها(  رویه ها، تجهیزات،  )فرآیندهای داخلی،  از ساختارها 
نیز شامل  توان، شیوه مدیریت( است. بافت خارجی  انگیزش،  تعامالت اجتماعی، مهارت ها، 
داخلی  بافت های  هستند.  سیاسی  و  کولوژی  ا اقتصادی،  فناوری،  اجتماعی،  سیستم های 
شامل؛  که  مرحله ای  هفت  مدل  یجر  ر هستند1.  فعالیت  فرآیند  و  محتوا  تعیین کننده  وخارجی 
وابزارها،  روش ها  اطالعاتی،  منابع  انتخاب  پژوهش،  حوزه  انتخاب  و  اطالعاتی  نیازهای  تعیین 
یابی  ارز تصمیمات،  آماده سازی  اطالعات،  تفسیر  و  تحلیل  غربال سازی،  داده ها،  جمع آوری 
کرده است2. پوپر3  ارائه  آینده نگاری  را برای فرآیند  وتصمیم گیری، پیاده سازی و اجرا می باشد 
بر  تمرکز  با  پوپر  می باشد.  مایلز  الگوی  یافته  تکامل  که  نمود  ارائه  را  الگویی   2008 سال  در 
از ورود به موضوع روش ها در مراحل اجرایی  آینده نگاری  از روش شناسی تلفیقی در  استفاده 
داخلی  و  خارجی  بافت  بعد  دو  از  را  آینده نگاری  بافتار  پوپر  است.  کرده  پرهیز  آینده نگاری 
آینده نگاری،  گام های مرحله پیش  آینده نگاری پوپر شامل  مورد توجه قرار می دهد. چارچوب 
که هر یک از مدل ها دارای  کارگیری، خلق، اقدام و مرحله بازنگری است4. باتوجه به این  به 

ویژگی های خاصی هستند. جدول شماره )1( نقاط قوت و ضعف هر مدل ارائه می گردد. 

جدول 1- نقاط قوت وضعف مدل های آینده نگاری5

نقطه ضعف مدلنقطه قوت مدلمدل

ایجاد یک نظام ساختارمندبرای فعالیت های مارتین
آینده نگاری؛ ارائه یک دیدفرآیندی نسبت به 

آینده نگاری

تداخل در وظایف؛ عدم شفافیت وظایف، نداشتن دید 
سیستمی

کید زیاد به زنجیره ارزش اطالعات هورتن توجه وتأ
تولیدشده

فقدان نگرش سیستمی به آینده نگاری ؛ بی توجهی به 
برنامه ریزی و طراحی در فرایند آینده نگاری

کید زیاد بر بعد اطالعاتی آینده نگاریریجر بی توجهی به انتشار و ارزیابی نتایج حاصل از تأ
آینده نگاری؛ بی توجهی به برنامه ریزی و طراحی فرایند 
آینده نگاری و نداشتن نگرش سیستمی به آینده نگاری

1. Saritas, (2006).
2. Reger, (2001).
3. Popper 

4. نامداریان، )1395(.

5. نامداریان، )1395(.
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نقطه ضعف مدلنقطه قوت مدلمدل

گام های مایلز نظارت، مدیریت و ارزیابی در تمام 
کیدبرفرآیند اجرای  اجرای آینده نگاری؛ تا

آینده نگاری

فقدان نگاه سیستمی به آینده نگاری

داشتن نگاه استراتژیک به فرایندآینده نگاری ؛ وروس
کیدبر اطالعات تا

فقدان نگرش سیستمی به آینده نگاری ؛ بی توجهی به 
برنامه ریزی و طراحی فرایند آینده نگاری

عدم توجه به اهمیت انتشار و ارزیابی نتایج حاصل از داشتن نگرش سیستمی به آینده نگاریساریتاس
آینده نگاری

بی توجهی به برنامه ریزی و طراحی فرایند آینده نگارینگرش سیستمی به آینده نگاریپوپر

3. حکمرانی خوب

سال  از  و  رفت  به  کار  اقتصادی  ادبیات  در    )1979( سال  در  بار  اولین  برای  حکمرانی  واژه 
)1989( سال  در  جهانی  بانک  که  هنگامی   گردید.  بیشتر  واژه  این  کاربرد  بعد  به   )1980(
که حکمرانی  گزارش ساالنه خود را به حکمرانی خوب اختصاص داد، هیچ کس تصور نمی کرد 
گسترش دهد1. بانک جهانی2حکمرانی خوب3را  خوب جایگاه خود را بدین شکل درادبیات 
به  عنوان ترکیبی از شفافیت، پاسخگو بودن، صالحیت، مهارت متقاعد کننده و تمایل اساسی 
که توسط بانک جهانی  کار درست می داند4. رایج ترین تعریف از حکمرانی خوب  برای انجام 
اجتماعی  و  اقتصادی  منابع  مدیریت  در  قدرت  »چگونه  می باشد  این گونه  است  شده  ارائه 
گریندل حکمرانی را به فرآیندها و نهادهایی اطالق  کشور برای توسعه، اعمال می شود«5.  یک 
کشور اعمال می شود6. به عبارت  اقتدار در یک  و  آن ها تصمیمات اتخاذ  از طریق  که  می کند 
نگاه  از  است7.  تصمیمات  اجرای  و  تصمیم گیری  فرآیند  معنای  به  خوب«  »حکمرانی  ساده 
پیاده سازی  و  تصمیم گیری  فرایند  تبیین  ساماندهی،  در  نوین  شیوهای  به  حکمرانی   ، دیگر
سیاست های عمومی اطالق می گردد8. در نهایت اینکه روتشتاین حکمرانی را هدایت، راهبری 

1. ابراهیم پور و الیکی، )1395(.
2. World Bank
3. Good Governance
4. Tsegaw, (2020).
5. Engdaw, (2021).
6. Grindle, (2010).
7. Jubaer, (2021).
8. Capano, Howlett, Ramesh, (2015).
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کارکردهای حکومتی و شهروندی از طریق قدرت نظام ها و روابط مختلف در راستای  و تنظیم 
متعددی  شاخص های  خوب  حکمرانی  خصوص  در  می داند1.  عمومی  منفعت  کثرسازی  حدا
این  گسترش  یا  و  کردن  محدود  برای  معیاری  جهانی  بانک  شاخص های  ولی  گردید  مطرح 

: که عبارتند از شاخص ها می باشد 
 اظهار نظر و پاسخگویی2: بر اساس این شاخص هرچه مردم در یک جامعه نقش بیشتری 	 

کم داشته باشند و از طرفی هر چه حضور و نقش احزاب،  در تعیین زمامداران و هیأت حا
افراد  و  جمعی  رسانه های  نیز  و  باشد  بیشتر  جامعه  در  آن ها  نظایر  و  انجمن ها  تشکل ها، 
کنند، نشان دهنده وضعیت  را در جامعه بیان  آزادانه فعالیت و نظر خود  مختلف بتوانند 

بهتری از حکمرانی خوب است3. 
اساس 	  بر  است.  خشونت  و  یسم  ترور به  مربوط  شاخص  این  بحث  عمده  سیاسی4:  ثبات   

کشور بیشتر باشد نشان دهنده  این شاخص، هر چه احتمال نبودن ثبات سیاسی در یک 
زمینه  از ثبات سیاسی بیشتری برخوردار  باشد،  کشوری  حکمرانی ضعیف است و هرچه 

کسب می کند5.  تری را  حکمرانی خوب امتیاز باال
کیفیت خدمات عمومی، بوروکراسی، صالحیت حکمرانان 	  کارایی و اثربخشی دولت: منظور 

کیفیت   همچنین  است.  مدنظر  فشارهای  از  شهری  خدمات  استقالل  میزان  و  شهری 
این  برابر  در  دولت  که  تعهدی  میزان  و  دولتی  و  عمومی  خط مشی های  اجرای  و  تدوین 

سیاست ها دارد را در بر می گیرد6. 
واجرای 	  تدوین  در  دولت  قابلیت  شاخص،  این  از  منظور  مقررات7:  و  قوانین  کیفیت 

خصوصی  بخش  فعالیت های  و  حضور  گسترش  سبب  که  است  مقرراتی  و  سیاست ها 
از  تدوین شده  سیاست های  اجرای  دراثر  خصوصی  بخش  بیشتر  هرچه  حضور  می شود. 

سوی دولت نشان از حکمرانی بهتر دارد. 

1. Rothstein, (2013).
2. Voice & Accountability

3. پاداش زیوه و خدا پناه، )1394(.
4. Political Stability (No Violence)
5. Ernst & Hart, (2007).
6. Kaufmnn & et al, (2002).
7. Regulatory Quality
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سیاسی 	  و  حقوقی  مهم  اصول  از  یکی  به عنوان   قانون  کمیت  حا اصل  قانون1:  کمیت  حا

را در برمی گیرد و مهم ترین هدف  برابری  مفاهیم متعددی نظیر حقوق طبیعی،  عدالت و 
آن تضمین حقوق افراد است2. 

کنترل فساد3: منظور استفاده از قدرت و امکانات عمومی در جهت منافع شخصی است. 	   

در  مزیتی  به عنوان  دولتی  بخش  در  خود  نفوذ  از  قدرت  صاحب  افراد  حالت،  این  در 
راستای منافع شخصی خود بهره می برند4. 

4. نگرش پارادوکسیکال 

که  عناصری  است.  یکدیگر  با  مرتبط  حال  عین  در  و  متناقض  عناصر  دهنده  نشان  پارادوکس 
به تنهایی منطقی به نظر می رسند اما وقتی هم زمان ظاهر شوند غیرمنطقی هستند. با این حال، 
کنش جمعی  آن را به عنوان یک اهرم سازمان دهنده و  به جای دیدمنفی از پارادوکس، می توان 
، مدیریت پارادوکس در مورد چگونگی مدیریت تنش های ناشی از  گرفت. از این منظر در نظر 
گرفته می شود  خواسته های متضاد شرکت ها مطرح می باشد. بر این اساس تناقض، مثبت در نظر 
یادگیری  می کند.  امکان پذیر  دارند  وجود  سازمان ها  در  لزومًا  که  را  متناقض  عناصر  تنظیم  زیرا 
در  باید  است5.  آشفته  محیط های  در  کسب و کار  بلندمدت  بقای  شرط  پارادوکس ها  مدیریت 
آن یک مساله  در  که  استراتژیک است  تفکر  از  برخواسته  پارادوکسیکال6  نگاه  که  نظر داشت 
که دو عامل و یا ویژگی های متناقض و حتی غیر قابل جمع در یک زمان  دارای موقعیتی است 
راه حل  که دارای یک  پارادوکس این هست  با  درست به نظر می آیند. چالش اصلی در مقابله 
نبوده و در واقع راهی منطقی برای ترکیب این دو عامل به ظاهر متناقض ولی هم زمان درست 
نیز  دیگر  متناقض  عامل  زمان  هم  و  می باشد  درست  عامل  یک  که  معنی  به این  ندارد.  وجود 
هستیم.  شاهد  را  متناقض  ظاهرًا  نظرات  از  دسته  دو  مفهوم  این  درباره  واقع  در  است.  درست 
کامًال منفی و مضر است و  امری  برابر تحول  که معتقدند مقاومت در  افرادی هستند  اول  دسته 

1. Rule of Law

2. آهنی و همکاران، )1398(.
3. Control of Corruption
4. Avram, (2014).
5. Kin,Fabbe-Costes, Prevot, (2018).
6. Paradoxical
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که این پدیده  که برخالف دسته اول معتقدند  کرد دسته دوم افرادی هستند  آن برخورد  باید با 
کدام از این دو دسته  گر هر  کرد. ا نه تنها مضر نیست بلکه مفید و مثبت است و باید آن را رها 
را در یک سر طیف قرار دهیم مدیر می تواند با توجه به تجربیات، دانش، بینش و مهارت های 
گزینه صرف نظر نکند، بلکه در حاالت مختلف  کدام از این دو  مدیریتی خود نه تنها از هیچ 
درخصوص  مقدمه  این  از  بعد  نماید1.  استفاده  مطلوبی  نحو  به  دو  هر  مزایای  از  تصمیم گیری 
گردید وجود تناقض های فراوان  که قبًال نیز به آن اشاره  تفکر پارادوکسیکال، یکی از موضوعاتی 
در  سرمایه گذاری  اشتغال،  دخانیات،  صنعت  از  درآمد  کسب  می باشد.  دخانیات  صنعت  در 
در  افراد  باالی  میر  و  مرگ  دخانیات،  قاچاق  مالیات،  جدید،  سرمایه گذاران  ورود  صنعت،  این 
اثر مصرف دخانیات، هزینه درمان، تمایل به مصرف دخانیات و زمینه سازی برای ورود به سایر 
محصوالت مخدر و سایر متغیرها همه نشان از تناقض و البته اهمیت این صنعت مغفول در ایران 
را می دهد. از طرفی بسیاری از مسئوالن و مدیران ارشد به بخاطر عدم اهمیت، عدم اشراف به 
کاال، تمایلی به ورود به این صنعت را ندارند و همین موضوع  این صنعت و نیز مذموم بودن این 
این  به وجود موضوعات مطرح شده، در  با توجه  بازار شده است.  این  گران در  جوالنگاه سودا
بتواند   ، کشور ارشد  مدیران  به  صنعت  این  اهمیت  دادن  نشان  بر  عالوه  می گردد  سعی  تحقیق 
آینده نگاری راهبردی و نظام  طرح ها، راه کارها و اقدامات اثربخش با استفاده از ابزارهای نوین 
بین  هماهنگی  ایجاد  تحقیق،  این  ویژه  اهداف  از  یکی  همچنین  دهد.  ارائه  خوب  حکمرانی 
تمام متغیرهای تأثیرگذار و در برخی موارد متناقض با استفاده از نگرش  پارادوکسیکال می باشد. 

5. صنعت دخانیات

کشیدن مضر است. اما بسیاری از جمله سیاست گذاران  که سیگار  کسی شک دارد  کمتر  امروزه 
باربرای  فاجعه  چقدر  نشود  کنترل  دخانیات  صنعت  چنانچه  که  نمی شوند  متوجه  تجربه  با 
را  نفر  میلیون ها  ساالنه  تنها  نه  دخانیات  استعمال  واقع،  در  است.  کشور  یک  اقتصاد  و  مردم 
در  به خصوص  کم درآمد  برخانواده های  را  حیرت آوری  اقتصادی  ینه  هز و  فقر  بلکه  می کشد، 
کشورها عمیق تر می کند2. بر  کشورها و درون  کمتر توسعه یافته وارد و نابرابری ها را بین  کشورهای 

1. نیک سرشت و همکاران، )1388(.
2. Marquez,  Moreno-Dodson, (2017).
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گردید  متوقف   2005 تاسال  مصرف کننده   تعداد  رشد  جهانی  بهداشت  سازمان  گزارش  اساس 
که تعداد مصرف کنندگان  کاهشی آهسته ای داشته است به طوری  و از آن زمان به بعد نیز روند 
می شود  پیش بینی  و  بود  نفر  میلیون   1٫120 حدود  در   )2019( سال  در  جهان  در  دخانیات 
بنیاد  گزارش  اساس  بر  همچنین  بماند1.  باقی  نفر  میلیارد   1٫1 حدود  در   2025 تاسال  حداقل 
جهانی عاری از دخانیات تقریبًا 5400 میلیارد نخ سیگار در خرده فروشی های جهان در سال 
یافت.  کاهش  نخ  میلیارد   5200 به  رقم  این   2020 سال  در  که  حالی   در  شده  فروخته   )2017(
می شود2.  نزدیک  سیگار  نخ  میلیارد   5600 به  غیرقانونی  تجارت  احتساب  با  رقم  این  چند  هر 
با  آن  داخلی  ناخالص  تولید  بود،  کشور  یک  دخانیات،  جهانی  صنعت  گر  ا گفت  می توان 
ساالنه  کو  تنبا و  سیگار  بود3.  مقایسه  قابل  سعودی  عربستان  و  سوئیس  هلند،  مانند  کشورهایی 
افراد  نفر  میلیون  یک  حدود  تعداد  این  از  و  می کشاند  مرگ  کام  به  را  نفر  میلیون  هشت  بیش 
کنگره جهانی  گزارش های  که در معرض دود قرار دارند4. همچنین براساس  غیرسیگاری هستند 
که در ژوئیه )2006( در واشنگتن دی سی برگزار   ، کو کنفرانس جهانی تنبا سرطان و سیزدهمین 
کنونی حفظ شود، دخانیات در اواخر قرن بیست و یکم حدود یک میلیارد نفر  گر روند  شد، ا
که 10 برابر تلفات آن در قرن بیستم است5. از نظر درآمدی، صنعت دخانیات به طور  را می کشد 
کثریت  ا که  جایی  می دهد،  قرار  هدف  را  متوسط  و  کم  درآمد  با  عمدتًا  کشورهای  فزآینده ای 
که سطح تحصیالت  زندگی می کنند  کشورها  این  در   )%80 از  )بیش  اتفاق سیگار ها  به  قریب 
از بازارهای  کشورها و بسیاری  که این  گاهی سالمت نسبتًا پایین است6. باید توجه داشت  آ و 
کشورهای دارای اقتصاد در حال توسعه فاقد ظرفیت الزم برای اجرای مؤثر مقررات  نوظهور و یا 
قابل  فشار  نوظهور  بازارهای  از  برخی  در  مالیات  افزایش  هرچند  هستند.  دخانیات  با  مبارزه 
فاجعه  یست  محیط ز مخاطرات  خصوص  در  است7.  کرده  وارد  دخانیات  برفروش  توجهی 
پنهان تر می باشد و به نظر می رسد تعداد اندکی از متولیان این صنعت از مضرات سیگار برای 
 ، برابر در وضعیت  و  در یک سال  که  داده است  نشان  باشند8. تحقیقات  گاه  آ یست  محیط ز

1. The World Health Organization, (2019).
2. Foundation for a SmokeFree World, (2021).
3. Bauer, (2018).

.)2018( ، 4. بائر
5. Open Society Institute, (2007).
6. World Bank, (2018).
7. Gerrard, (2017).
8. Zafeiridou Hopkinson, Voulvoulis, (2018).
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برابر   5 تقریبًا  سیگاری  فرد  یک  بگیریم،  نظر  در  کو  تنبا و  شکر  مصرف کننده  یک  چنانچه 
بیشتر در مصرف آب،  10 برابر بیشتر در مصرف سوخت فسیلی و چهار برابر بیشتر در تغییرات 
کو  تنبا تن  میلیون   32٫4 کشت  برای  که  می دهد  نشان  آمارها  دارد.  منفی  تأثیر  هوایی  و  آب 
میلیارد  شش  صرفًا  تولید  برای  خشک  کوی  تنبا تن  میلیون   6٫48 به  آن  تبدیل  و  تازه  و  سبز 
معادل  گلخانه ای  گازهای  تن  میلیون   84 تقریبًا   ،)2014( سال  در  جهان  سراسر  در  سیگار  نخ 
کو برای تولید حدود 6000 میلیارد نخ، غیر قابل  CO2 ایجاد شده است. تجسم این میزان تنبا
که برای  کو دارد  یست محیطی صنعت تنبا آمارها نشان از مخاطرات ز تصور می باشد. همه این 
مشخص  و  رسمی  ایران  آمارهادر  هرچند  است1و2.  مانده  باقی  ناشناخته  کشورها  از  بسیاری 
در  سرانه  مصرف  نخ،  میلیارد   75 حدود  در  ایران  دخانیات  مصرف  می شود  برآورد  اما  نیست 
آن در حدود40 هزار میلیارد تومان باشد. در حدود 10  یالی  گردش ر حدود 903 نخ در سال و 
آن در حدود هشت هزار میلیارد تومان می باشد.  گردش مالی  کوی قلیان مصرف و  هزار تن تنبا
گذشته هر خانوار ایرانی به طور متوسط 304 هزار و 300  طبق آمارهای مرکز آمار ایران، طی سال 
دو  ایران،  دخانیات  شرکت  بر  عالوه  حاضر  درحال  است.  کرده  ینه  هز دخانیات  برای  تومان 
شرکت بزرگ چند ملیتی )بی ای تی3 وجی تی ای4( به صورت رسمی در ایران فعالیت می کنند 
و البته بخش قابل توجهی از سهم بازار را نیز محصوالت قاچاق تشکیل می دهد. جدول شماره 

)2( میزان تولید و سهم بازار هر شرکت را نشان می دهد. 

جدول 2- میزان تولید/فروش/سهم بازار شرکت های فعال در بازار ایران5

)درصد بر اساس فروش( سهم بازار فروش/میلیاردنخ تولید/میلیاردنخ شرکت

41٫3 31 32 جی تی ای

14 10٫5 10٫91 بی ای تی

13٫3 10 11 شرکت دخانیات ایران

10٫7 8 8٫1 سایر

1. زفیریدو و همکاران، )2018(.
2. Novotny Zhao, (1999).
3. British American Tobacco
4. Japan Tobacco International

.)1400( ، کشور 5. ستاد صنایع دخانی 
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)درصد بر اساس فروش( سهم بازار فروش/میلیاردنخ تولید/میلیاردنخ شرکت

21٫3 16 0 قاچاق

100 75 62٫011 مجموع

قدری  به  موضوع  این  است.  خود  خاص  پیچیدگی های  دارای  نیز  ایران  در  مالیات  یافت  در
ازمصرف سیگار  استاندارد جهانی  نرخ  با  گذشته  گر دولت طی سال  ا که  اهمیت است  دارای 
مالیات می گرفت، به جای 2٫5 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی، رقم درآمد مالیاتی به 9٫3 هزار 
بابت پیامدهای  تومان  ما در حالی ساالنه چندین هزار میلیارد  تومان می رسید. جامعه  میلیارد 
که به جهت نبود  مصرف سیگار و محصوالت دخانی از بودجه های اجتماعی مصرف می کند 
الن،  دال عاید  تومانی  میلیارد  هزار  ده ها  سودهای  جهانی،  استاندارد  با  مطابق  مالیاتی  نرخ های 
مالیاتی حاال  پایین  نرخ های  این  و محصوالت دخانی می شود.  و قاچاقچیان سیگار  واسطه ها 
تولید  بازار  وارد  بی واسطه  یا  واسطه  با  شرکت   17 بین المللی،  بزرگ  شرکت   18 از  شده  موجب 
از تحریم های  که سیگار معاف  آنجایی  از  ایران شوند. همچنین  و محصوالت دخانی  سیگار 
دخانی رقم  محصوالت  و  سیگار  دربخش  سرمایه گذاری  اخیر  سال های  طی  می باشد،  آمریکا 
کل 855 میلیون دالر سرمایه گذاری  قابل توجهی را شامل می شود. برای مثال طی سال  1398 از 
در  است.  بوده  دخانیات  بخش  در  سرمایه گذاری  به  مربوط  آن  از  نیمی  از  بیش  خارجی، 
که نرخ مالیات در ایران پایین می باشد با این حال، ساالنه بیش از 15 میلیارد نخ سیگار  حالی 
 10 از  کمتر  قیمت  با  سیگارهایی  آن  درصد   90 از  بیش  که  می گردد  مصرف  ایران  در  قاچاق 
کشور به طور تقریبی باالی پنج هزار  یالی قاچاق در  هزار تومان است. پیش بینی می شود سهم ر
یالی از دست رفته دولت  آنرا سهم ر که با یک برنامه ریزی صحیح می توان  میلیارد تومان باشد 
که هنوز بسیاری از اطالعات اقتصادی،  که به خزانه دولت برمی گردد1. باید توجه نمود  دانست 
از  و بسیاری دیگر  یست  ز مالی، مخاطرات محیط  گردش  میزان  واقعی قاچاق،  سالمتی، سهم 

متغیرهای مرتبط باصنعت دخانیات در ایران ناشناخته باقی مانده است. 

6. پیشینه تحقیق

و  منابع خارجی  در  تدوین سناریو2در صنعت دخانیات  و  آینده نگاری  درخصوص تحقیقات 

1. شرکت دخانیات ایران، 1400 و اقتصادانالین، )1399(.
2. Scenario
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تحقیقات  از  برخی  ولی  است.  نگرفته  انجام  خاصی  تحقیقات  داخلی،  منابع  در  به خصوص 
مشابه در این خصوص به شرح ذیل می باشد. شیرخدایی و همکاران در سال )1397( تحقیقی 
یابی مصرف دخانیات و اولویت بندی راه کارها با استفاده از تکنیک های  درخصوص ضد بازار
گردآوری اطالعات، توصیفی-پیمایشی؛ هدف پژوهش  تصمیم گیری چند معیاره انجام دادند. 
یافته های  برفی می باشد.  گلوله  به صورت  نمونه گیری  و  کمی  و  کیفی  پژوهش  رویکرد  کاربردی؛ 
به مصرف  گرایش دانشجویان  که عوامل اجتماعی مهم ترین عامل  آن است  از  کی  پژوهش حا
دخانیات اسـت و در این میان، خانواده بیشترین نقش را دارد؛ زیرا جوانان و نوجوانان تحت 
بهترین  همچنین  می شوند.  محسوب  مرجع  گروه  آنان  برای  و  دارند  خودقرار  خانواده  تأثیر 
پوراالشتی  و  ابراهیمی  اسـت.  نگـرش  تغییر  دخانیات  مصرف  به  گرایش  با  مقابله  برای  راهکار 
ماتریس  براساس  ایران  دخانیات  شرکت  استراتژی  تدوین  مورد  در  تحقیقی   )1395( سال  در 
جهت  بود.  دخانیات  شرکت  کارکنان  آماری  جامعه  دادند.  انجام   1SWOT تحلیل  و  یه  تجز
بررسی عوامل داخلی از ماتریس 2IFEو جهت بررسی عوامل خارجی از ماتریس 3EFEاستفاده 
ماتریس  اساس  بر  گردید.  استفاده   4IE داخلی-خارجی   ماتریس  از  استراتژی  تعیین  وبرای 
وبراساس  محافظه  استراتژی  دخانیات،  شرکت  غالب  استراتژی  خارجی،  و  داخلی  یابی  ارز
پیشنهاد  کارانه  محافظه  و  رقابتی  تدافعی،  تهاجمی،  چهارگانه  استراتژی   SWOT ماتریس 
تهدیدهای  و  فرصت  ضعف،  قوت،  نقاط  اولویت بندی  از  حاصل  نتایج  به  توجه  با  گردید. 
نقطه  و  مدیریتی  بخش  در  شرکت  داخلی  ضعف  عمده  که  می دهد  نشان  شرکت  روی  پیش 
قوت آن دربخش سیستم های اطالعاتی رایانه ای بوده و استفاده از تکنولوژی روز دنیا به عنوان 
کشور به عنوان تهدید تعیین شدند.  و قانونی موجود در  نقطه فرصت و مسایل سیاسی، دولتی 
تأثیرگذار  ضعیف5  سیگنال های  شناسایی  باعنوان  تحقیقی   )1393( همکارانش  و  محمدی 
بررسی  تحقیق  این  از  هدف  دادند.  انجام  آنها  الویت بندی  و  دخانیات  شرکت  آینده  بر 
بود  اهمیت  کم ترین  تا  بیشترین  از  آنها  اولویت بندی  و  اهمیت شناسایی سیگنال های ضعیف 

1. Strength, Weakness, Opportunity, Threat 
2. Internal Factor Evaluation 
3. External Factor Evaluation
4. Internal- External 
5. Weak Signal 



ییسیص  یارس 121 یانینانسییمییا  یمص ار اشا یرت لیهام معیاصنیهو ستمگ

شناسایی  جهت  منظور  این  برای  دارند.  را  شگفتی سازها1  به  شدن  تبدیل  امکان  آینده  در  که 
کارشناس با تخصص و تجارب  سیگنال های ضعیف2 از روش متخصصان خبره متشکل از 20 
محیط  در  که  چیزهایی  از  فاعالنه  یابی  ارز برای  محیطی  پویش  روش  همچنین  و  گون  گونا
کشف شدن هستند استفاده شده است. در این روش استفاده از یک سری متغیرهای  درحال 
وزن  و  به یکدیگر  نسبت  پیشران ها  وزن  به  راجع  نظرات خبرگان  درباره  فازی  به صورت  زبانی 
به شناسایی چهار  راستا موفق  این  از هر پیشران استفاده شده است. در  سیگنال های ضعیف 
و  عوارض  و  مالیات  افزایش  ساده،  بسته بندی  الکترونیکی،  سیگارهای  ضعیف:  سیگنال 
روش  از  استفاده  با  محققان  بعد  مرحله  در  شدند.  حوزه  این  در  رابطه  بر  مبتنی  انتصابات 
سیگنال هاجهت  این  کردن  اولویت بندی  به  خبرگان  نظرات  کردن  یکپارچه  و  فازی  تاپسیس 
افزایش  ضعیف  سیگنال  می دهد  نشان  تحقیق  نتیجه  پرداخته اند.  آنها  مهم ترین  شناسایی 
خواهد  قرار  تأثیر  تحت  را  دخانیات  شرکت  که  ضعیف  عالمت  مهم ترین  به عنوان  مالیات 
داخلی،  برمحصوالت  مالیات  افزایش  با  یعنی  باشد.  دخانیات  ظرکت  مدنظر  بایست  دادمی 
وباالخص  جانشین  محصوالت  توسط  بازار  سهم  واشباع  مصرف کنندگان  ذائقه  تغییر  امکان 
سهم  کاهش  برای  تهدیدی  امر  این  که  داشت  خواهد  وجود  قاچاق  و  غیرقانونی  محصوالت 
محمدنژاد  بود.  خواهد  کشور  ملی  ناخالص  درآمد  کاهش  نتیجه  در  و  داخلی  مصرف  بازار 
در  دخانیات  برمصرف  مؤثر  عوامل  تحلیل  با عنوان"  تحقیقی   )1397( سال  در  همکارانش  و 
و  اجتماعی  اقتصادی،  عوامل  تأثیر  میزان  تعیین  مطالعه  هدف  با  خانوار  بودجه  بررسی  ایران؛ 
که تأثیر عوامل  دموگرافیک موثر برمصرف دخانیات ایرانیان انجام دادند. نتایج نشان می دهد 
به  سیاست گذاران  توجه  لذا  است.  اقتصادی  عوامل  از  بیشتر  دخانیات  برمصرف  دموگرافیک 
سالمت  بهبود  و  دخانیات  مصرف  کاهش  در  می تواند  جامعه  افراد  مسکن  و  ازدواج  اشتغال، 
باعنوان"  مقاله ای  در   )1400( همکارانش  و  ولی پور  باشد.  داشته  می تواند  باالیی  تأثیر  عمومی 
بررسی رابطه بین نسبت های سودآوری و ساختار سرمایه در شرکت های دخانیات برتر دنیا" با 

1. Wild Card 

که باید برای جلوگیری از تبعات آن و غافل گیری   2. نشانه هایی  از  گسترش  رویدادی  است  که  در  حال حاضر و دقیقًا در زمانی 
که در ابتدا ناچیز شمار می آید اّما  سازمان  دست به  اقدامی  بزنیم،  اطالعات  ناقصی  از آن رویداد در اختیار است یا داده ای 
تفسیر آن می تواند ماشه یک هشدار را بکشد. این هشدار بر احتمال وقوع رویدادی با تبعات قابل توّجه به صورت فرصت 
که به عنوان عالمت هشدار پیش دستانه شناخته  که پس از تفسیر این عالمت دیگر نه با نام ضعیف  لت دارد  یا تهدید دال

گلستانی، پدرام، 40، 1399(.  می شود)سیفی 
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هدف بررسی رابطه بین ساختار سرمایه به عنوان متغیر مستقل و نسبت های سودآوری به عنوان 
و  مالی  اهرم  بین  که  می کند  بیان  تحقیق  از  آمده  دست  به  نتایج  دادند.  انجام  وابسته  متغیر 
نسبت  دارایی ها،  کل  بازده  نسبت  فروش،  به  عملیاتی  سود  جمله  از  سودآوری  نسبت های 
مالیات  کسر  از  قبل  سود  نسبت  و  فروش  به  خالص  سود  نسبت  سهام،  صاحبان  حقوق  بازده 
 )2018( سال  همکارانش1در  و  بائر  راب  دارد.  وجود  معنی داری  و  معکوس  رابطه  فروش  به 
صنعت  آینده  باعنوان  دیگر  گزارشی  ماستریخت2،  دانشگاه  در  نویسی،  سناریو  برمبنای 
آنها  دادند.  انجام  اروپا  اتحادیه  حمایت  با  سناریونویسی،  مبنای  بر  بررسی  یک  دخانیات: 
ترسیم  جهان  دخانیات3در  صنعت  آینده  برای  سناریو  سه  و  مشخص  را  کلیدی  عامل  ضض 
به طوری  است  شده  ترسیم  خوش بینانه ای  به طور  دخانیات  کنترل  اول،  سناریوی  در  نمودند. 
اقتصادهای نوظهور و درحال توسعه  که مقررات مربوط به شرکت های دخانیات تشدید نشود، 
روند  مانند  و جنبش های اجتماعی  تبدیل می گردد  برای دخانیات  بازارهای اصلی درآمدزا  به 
افزایش  دارای  دوم  سناریوی  داشت.  خواهند  دخانیات  شرکت های  بر  کمتری  تأثیر  گذشته 
سناریوی  و  هستند  عملیاتی  ینه های  هز افزایش  زمان  هم  و  دخانی  شرکت های  درآمدهای  کمتر 
می کند.  پیش بینی  شرکت ها  این  برای  را  کلی  سودآوری  و  درآمدها  چشمگیر  کاهش  سوم 
سوم  سناریوی  و  دوم  سناریوی  چالش های  با  حاضر  حال  در  شرکت ها  کثر  ا یافته ها  براساس 
و  بیست  قرن  در  آسیب دخانیات  کاهش  پولوسا4 تحقیقی در خصوص  و  اولری  درگیر هستند. 
می باشد.  دخانیات  آسیب  کاهش  برای  راه کارهایی  ارائه  مقاله  این  هدف  دادند.  انجام  یکم 
کنند.  را شناسایی  بتوانند موانع اجرا  تا  کردند  یابی  ارز را  براین اساس محصوالت فعلی موجود 
می باشد.  دود  بدون  محصول  جایگزینی  اجرای  مانع  فراوانی  مشکالت  که  دادند  نشان  آنها 
توسط  و  شده اند  سنگین  مالیات های  و  نظارتی  ممنوعیت های  مشمول  محصوالت  این 
این  به  جوانان  اعتیاد  از  بی دلیل  ترس های  رسانه ها،  پرشور  عناوین  جامعه،  سیگاری،  افراد 
کالورت5 در سال  گسترش محصوالت بدون دود شده است. ایسیپ و  محصوالت باعث عدم 
مصرف  ایجاد  برای  جهانی  یابی  بازار استراتژی های  تحلیل  خصوص  در  را  تحقیقی   )2020(

1. Rob Bauer
2. Maastricht University
3. Tobacco Industry
4. O’Leary, Polosa, (2020)
5. Isip & Calvert,
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آنها  یه انجام دادند.  کشیدن در میان جوانان نیجر دخانیات و نیز عوامل مؤثر بر شروع سیگار 
به دخانیات  می بایست الیحه  بیشتر جوانان  نفوذ  از  نیجریه جهت جلوگیری  که  دادند  نشان 
کنترل دخانیات در سال 2015 و همچنین مجموعه ای از اقدامات دیگر را برای جلوگیری  ملی 
از هدف قرار دادن جوانان توسط شرکت های دخانیات اجرایی نماید. سیتین1 در سال)2017( 
تحقیقات  و  مدرک  براساس  کشیدن  سیگار  بر  مقررات  و  مالیات  تأثیر  درخصوص  تحقیقی 
برکاهش مصرف سیگار  مالیات  نرخ  افزایش  قانون  که تصویب  انجام دادند. محقق نشان داد 
نیز یکی  از طرفی تصویب عدم مصرف سیگار در مکان های عمومی  تأثیرمثبتی داشته است. 

کنترل مصرف سیگار در ترکیه بوده است.  از راه های 
برنامه ریزی استراتژیک  گالس و همکاران2 در سال )2015( تحقیقی درخصوص رویکرد  دا
برای  دادند  نشان  آنها  دادند.  انجام  دخانیات  کنترل  محلی  برنامه های  ارتقای  برای  نوین 
بودن  اثربخش  و  کارآمد  کاربردی،  برنامه های  می توان  عمل  و  تحقیق  بین  شکاف  بردن  ازبین 
کثر  حدا به  را  سالمتی  بر  بالقوه  مثبت  تأثیر  تا  داد  افزایش  محلی  سطح  در  را  دخانیات  کنترل 
مورد شیوع  در  قانون جامع  تأثیر  3در سال)2016( تحقیقی درخصوص  و همکاران  رانا  برساند. 
یابی  یابی سناریوهای مختلف انجام دادند. محققان درارز مصرف دخانیات در اسپانیا: و ارز
با  مصرف  کاهش  دخانیات،  جدید  قوانین  باوضع  که  دادند  نشان  مختلف  سناریوهای 
موفقیت  از  نشان  این  و  است  رسیده  درصد   26 به  درصد   20 از  جدید  قوانین  اثربخشی  تأثیر 
و  ایون و همکارانش4 در سال)2017( تحقیقی درخصوص دستاوردها  برنامه دارد.  این  اجرای 
انجام  فارس5  خلیج  همکاری  شورای  کشورهای  از  گزارش   - دخانیات  با  مبارزه  چالش های 
کشورهای  در  دخانیات  کنترل  زمینه  در  واقعی  پیشرفت های  که  دادند  نشان  محققان  دادند. 
به  کشورها  همه  است.  شده  انجام  گذشته  چندسال  طی  فارس  خلیج  همکاری  شورای  عضو 
عمان( استثنای  )به  کشور   5 و  هستند  دخانیات  کنترل  متعهدبه  ملی  دفاتر  دارای  بحرین  جز 

خدمات پشتیبانی اختصاص یافته برای ترک سیگار را در اختیار عموم قرار داده اند. 

1. Cetin 
2. Douglas & Wilson & Chan
3. Ran & Pérez-Rios & Santiago-Pérez &Crujeiras 
4. Awan & Hussain & Khan & Peeran & Hamam  & Al Hadlaq& Al Bagieh 
5. Persian Gulf Cooperation Council
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6-1. نقد و بررسی پیشینه تحقیق ونوآوری پژوهش

و  آینده نگاری  درخصوص  مرتبطی  تحقیقات  ایران  در  کنون  تا گردید  ذکر  که  همان طور 
دخانیات  صنعت  در  تحقیقاتی  صرفًا  و  نشده  انجام  دخانیات  صنعت  در  خوب  حکمرانی 
کار این تحقیق  با پژوهش حاضر می باشد. لذا بنیاد و اساس  گرفته تا حدودی مرتبط  صورت 
مراحل،  براساس  بخواهیم  چنانچه  ولی  می باشد.  متفاوت  بسیار  ایران  در  مرتبط  تحقیقات  با 
ضعف  و  قوت  نقاط  می توان  کنیم،  بررسی  و  نقد  مرتبط  و  مشابه  تحقیقات  با  را  پژوهش  این 

تحقیقات مشابه را به شرح جدول )3( ذکر نمود. 

جدول3- نقاط قوت و ضعف تحقیقات مرتبط

ضعف قوت نویسنده

در نظر نگرفتن متغیرهایی چون قانونی، 
سیاسی، حکمرانی، محیط زیست و. . . 

؛ ترکیب  شناسایی برخی از متغیرهای تأثیرگذار
کیفی وکمی؛ مصاحبه نیمه ساختاریافته رویکردهای 

شیرخدایی و 
همکاران )1397(

عدم ارائه راه کارهای عملیاتی برای 
اجرادرصنعت دخانیات

مطالعه شرکت دخانیات؛ شناسایی قوت، ضعف، 
فرصت وتهدیدات

ابراهیمی و 
پورآالشتی )1395(

تحقیق صرفًا در شرکت دخانیات نه 
صنعت دخانیات انجام شده است ؛ 

عدم شناسایی سایرمتغیرهای تأثیرگذاردر 
صنعت

مطالعه شرکت دخانیات، شناسایی خبرگان؛ پویش 
محیطی، شناسایی درست متغیرهای تأثیرگذار 

محمدی و همکاران 
)1393(

استفاده از داده های ثانویه وکتابخانه ای
کتابخانه ای؛ مقایسه  بررسی اسناد واطالعات 

سودآوری شرکت های دخانیات
ولی پور و همکاران 

)1400(

کتابخانه ای وثانویه؛ عدم  تحقیقات 
شناسایی سایر متغیرهای تأثیرگذار

شناسایی متغیرهای اقتصادی؛ اجتماعی و 
دموگرافیک

محمدنژاد و 
همکارانش )1397(

عدم شناسایی سناریو مطلوب ؛ عدم ارائه 
راه کارهای اجرایی

؛ روش تحقیق ومدل  شناسایی درست عوامل تأثیرگذار
جمع آوری اطالعات تدوین درست سناریوها )2018( راب بائر

عدم توجه به سایر متغیرهای تأثیرگذار
پیشنهادجایگزینی سیگار ومحصوالت بدون دود 

والکترونیکی؛ شناسایی دالیل عدم توسعه این 
محصوالت

اولری و 
پولوسا)2020(

؛  کید بر سایر متغیرهای تأثیرگذار عدم تا
کتابخانه ای وثانویه استفاده ازداده های 

کشیدن بررسی متغیرهای مالیات و مقررات بر سیگار  سیتین)2017(

کید بر سایر متغیرهای تأثیرگذار عدم تا
کنترل مصرف دخانیات؛ تحقیق  بررسی قوانین بر 

میدانی
رانا و 

همکاران)2016(

استفاده از داده های ثانویه وکتابخانه ای؛ 
عدم بررسی تأثیر سایر متغیرهای تأثیرگذار

کنترل دخانیات ارائه پیشنهاد درخصوص چگونگی  ایون و 
همکاران)2017(
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ضعف قوت نویسنده

عدم تفکر سیستمی ونداشتن دیدگاه 
کنترل دخانیات پارادوکسیکال در 

شناسایی استراتژی های بازاریابی شرکت های دخانی؛ 
شناسایی عوامل زیست شناسی، شخصیت، اجتماعی 

وفرهنگی، محیطی؛ استفاده هم زمان از داده اولیه 
کنترل دخانیات وثانویه؛ ارائه راهکاربرای 

ایسیپ و 
کالورت)2020(

شده  انجام  باتحقیقات  آشکاری  تفاوت های  دارای  تحقیق  این  شده،  اشاره  موارد  به  باتوجه 
در  نه  دخانیات  صنعت  در  حاضر  تحقیق  مثال  به طور  دارد.  وخارجی  داخلی  مرتبط  و  مشابه 
استفاده  و  نمونه گیری  روش  اطالعات،  آوری  جمع  لحاظ  از  می شود.  انجام  دخانیات  شرکت 
با  آینده نگاری  در  مطلوب  سناریوهای  تدوین  و  سناریو نویسی  مک،  میک  چون  ازابزارهایی 
تحقیقات قبلی متفاوت می باشد. همچنین در این پژوهش عالوه بر تدوین و تعیین سناریوهای 
احتمالی در نهایت سناریو مطلوب پیشنهاد و روش های اجرایی هم ترسیم می گردد. در نهایت 
این تحقیق با یک نگرش سیستمی سعی می کند متغیرهای این صنعت مانند اقتصادی، سیاسی 
وفردی،  روانی  نوآوری،  و  تکنولوژی  زیست،  محیط  حکمرانی،  اجتماعی،  فرهنگی،  قانونی،  و 
دهد.  ارائه  را   مناسب  راه کارهای  و  سناریوها   و  بررسی  هم زمان  را  جامعه  سالمت  و  یابی  بازار
آینده  نگاری از جمله علوم  آینده پژوهی و  که  گفت  درخصوص نوآوری این تحقیق نیزمی توان 
گسترش می باشد. هرچند این علم هنوز در مرحله  که در ایران نیز مطرح و درحال  نوینی هست 
از مزایای این علم استفاده  کامل  نتوانسته اند به طور  از صنایع پیشرو هم  معرفی بوده و بسیاری 
گمنام و البته پر رمز  نمایند. با توجه به این موضوع استفاده از علم نوین آینده نگاری در صنعت 
گر نبود تجربه پژوهشگر در این صنعت،  که ا و راز صنعت دخانیات خود دارای نوآوری می باشد 
حیث  از  همچنین  می ماند.  باقی  مجهور  صنعت  این  در  علم  این  از  استفاده  همچنان  شاید 
استفاده از روش ها و مبانی آینده پژوهی، تجزیه و تحلیل این صنعت، شناسایی عوامل تأثیر گذار 
آینده این صنعت، استفاده از تکنیک های تحلیلی مانند نرم افزار میک مک، سناریو نویسی  بر 
می باشد.  کاربردی  کامًال  پژوهش  دخانیات،  صنعت  حوزه  در  اساسی  راهبردهای  ارائه  نیز  و 
که بتواند منجربه ایجاد معرفت و بینش های نویی در یک  می توان ادعا نمود هر پژوهش واقعی 
این  در  است  توانسته  پژوهش  این  اساس  این  بر  باشد.  نوآوری  دارای  می تواند  گردد  صنعت 
حوزه نیز موفق عمل نماید و امیدواریم مدیران ارشد با مطالعه این تحقیق اوًال به اهمیت صنعت 
گذاری درست  که بر جامعه می گذارد واقف و ثانیًا با برنامه ریزی و سیاست  دخانیات و تأثیرهایی 
نمایند.  کمک  صنعت  این  درست  راهبری  به  پارادوکسیکال  نگرش  با  بتوانند  صنعت  این  در 
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6-3. روش شناسی پژوهش

کامًال  آینده پژوهی  در  روش  یک  صرف  استفاده  آینده پژوهی،  بودن  رشته ای  فرا  به  باتوجه 
تحقیق  این  در  برد.  بهره  مختلف  روش های  از  هم زمان  به طور  می بایست  و  می باشد  مطرود 
گردد.  ارائه  که برحسب نیاز مورد استفاده محقق واقع می شود  سعی می گردد الیه های پژوهشی 

روش تحقیق این پژوهش به شرح جدول )4( می باشد. 

جدول 4 - خالصه روش شناسی پژوهش

حعنوان شر

ترکیبی از دیدگاه ها فلسفه پژوهش

کاربردی- توسعه ایجهت گیری پژوهش

رویکرد استقرایی-قیاسیرویکرد پژوهش

کتشافی/توصیفی/تبیینیاستراتژی پژوهش پیمایش ا

کیفی(انتخاب پژوهش کمی و  روش ترکیبی و متوالی )

تک مقطعیافق زمانی پژوهش

شیوه ها و 
رویه ها

روش های 
جمع آوری 

داده ها
کتابخانه ای/ اسنادی  روش میدانی )پرسشنامه، متخصصان خبره (روش 

روش های 
روش برنامه ریزی بر پایه سناریوتجزیه و تحلیل 

ابزارهای تجزیه 
نرم افزار میک مکنرم افزار SPSSو تحلیل 

آماری جامعه 

کارشناسان متخصص و خبره و مدیران ارشد در حوزه های مختلف، جهت تعیین   )1
) عوامل اولیه )30نفر

)  2( تعیین ودسته بندی عوامل اصلی)15نفر
) 4( تشکیل ماتریس متقاطع)8نفر

) 4( تعیین پیشران های نهایی، اهمیت وعدم قطعیت ها )5نفر
کیفی به صورت نمونه گیری هدفمند وغیرتصادفی و در  5( انتخاب خبرگان از شیوه 

دسترس استفاده شد. 
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حعنوان شر

روایی و پایایی نتایج

پایایی

روایی
، جامعیت عوامل توسط  به دلیل استفاده از پرسشنامه و مصاحبه باز

گرفت. در قسمت شناسایی پیشران ها، از روش  خبرگان مورد تأیید قرار 
گردید  ماتریس تأثیرات متقاطع استفاده 

پایایی
کلیدی )پیشران( پژوهش، به  در مورد پرسشنامه  شناسایی عوامل 

وسیله  نرم افزار SPSS ومیزان پایایی پرسشنامه )با استفاده از آلفای 
کرونباخ( محاسبه شده است.

 
6-2-1. قلمرو پژوهش

کید بر حکمرانی  قلمرو موضوعی پژوهش، حوزه آینده نگاری راهبردی در صنعت دخانیات با تأ
خوب می باشد. قلمرو مکانی پژوهش، شرکت های خصوصی و دولتی در حوزه دخانیات، نهاد 
کشور ایران را شامل  کاالهای دخانی در  مرتبط با بودجه، مالیات و سازمان مردم  نهاد مبارزه با 
می گردد. قلمرو زمانی از حیث فرایند پژوهش از بهمن سال 1399 تا بهمن سال 1400 می باشد. 

آینده نگاری راهبردی، افق زمانی  1400 تا 1424 را شامل می گردد1.  اما از حیث 

6-2-2.جامعه آماری وروش نمونه گیری

این  که دارای صفت مشترکی هستند. صفت مشترک در  ازافرادی  آماری عبارت است  جامعه 
منظور  به این  از دانش ضمنی در خصوص صنعت دخانیات است.  برخورداری  تحقیق شامل 
محترم  متخصصان  راهنمایی های  با  پژوهش  پرسشنامه های  پاسخگویی،  در  مشارکت  جهت 
در  راهبردی  آینده نگاری  با  آشنایی  خبرگان،  انتخاب  معیار  است.  شده  تدوین  آینده پژوهی 
مشارکت  به  تمایل  راهبردی،  آینده نگاری  در  راهبرد  خلق  فرایند  با  آشنایی  سازمانی،  سطح 
فرآیند  در  اساس  این  بر  با صنعت دخانیات می باشد.  وآشنایی  بودن  پژوهش، در دسترس  در 
از متخصصان  نفر   30 ابتدا  در  مؤثر در حوزه صنعت دخانیات  کلیدی  اولیه عوامل  شناسایی 
کیفی و به  صورت نمونه گیری هدفمند، غیرتصادفی و در دسترس  دخانیات با استفاده از شیوه 
یک  مبنای  بر  معین  موارد  یا  واحدها  انتخاب  از  عبارت  هدفمند  نمونه گیری  شدند.  انتخاب 
هدف خاص به جای انتخاب تصادفی می باشد. در این حالت پژوهشگر به دنبال دستیابی 

که تدوین  1. با توجه به اینکه این تحقیق از رساله نگارنده استخراج شده است لذا دوره زمانی تحقیق بر اساس زمانی هست 
گرفته است.  رساله صورت 
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شماره  جدول  شرح  به  خبرگان  مشخصات  هست1.  نمونه  معدودی  تعداد  از  غنی  جزئیات  به 
)5( می باشد. 

 جدول 5- اطالعات مربوط به خبرگان مورد استفاده در پژوهش

سابقه خبره
تخصصتحصیالت)سال(

حوزه فعالیت

دانشگاهصنعت

دکترای آینده 115
	متخصص صنعت دخانیاتپژوهی

	متخصص صنعت دخانیاتدکترای ریاضی210

	متخصص صنعت دخانیاتفوق لیسانس آمار325

لیسانس جامعه 423
	          متخصص صنعت دخانیاتشناسی

	متخصص صنعت دخانیاتلیسانس مدیریت528

	متخصص صنعت دخانیاتلیسانس مدیریت625

فوق لیسانس 724
	متخصص صنعت دخانیاتکشاورزی

فوق لیسانس 820
	فعال محیط زیستمحیط زیست

	اقتصاد داندکترای اقتصاد926

		اقتصاد داندکترای اقتصاد1010

فوق لیسانس 1127
		متخصص صنعت دخانیاتکشاورزی

فوق لیسانس 1215
	فعال در اداره مالیاتاقتصاد

	متخصص صنعت دخانیاتدکترای بازاریابی1325

	فعال در صنعت دخانیاتدکترای بازاریابی1418

دکترای محیط 1512
	فعال محیط زیستزیست

	جمعیت مبارزه با دخانیاتدکترای پزشکی1620

فوق لیسانس 1715
کننده دخانیاتمدیریت 	مصرف 

1. تدلی و تشکری، )1395(.
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سابقه خبره
تخصصتحصیالت)سال(

حوزه فعالیت

دانشگاهصنعت

کننده دخانیاتلیسانس1810 	مصرف 

دکترای آینده 1913
	متخصص آینده پژوهیپژوهی

	متخصص وحقوقداندکترای حقوق2020

فوق لیانس 2125
	متخصص دخانیاتحقوق

	فعال در مدرسه حکمرانیدکترای حقوق2212

	سروان منطقه مرزیفوق لیسانس2325

	سروان دوم منطقه مرزیلیسانس2417

فوق لیسانس 2522
	فعال در شرکت های خارجیمدیریت

	ویزیتور شرکت خارجیلیسانس مدیریت2619

	ویزیتور شرکت خارجیلیسانس مدیریت2713
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6-2-3. تحلیل داده ها 

پژوهـش  ایـن  در  پرسشـنامه  چهـار  و  خبـرگان1  پانـل  سـه  مجمـوع  در  دادهـا  جمـع آوری  جهـت 
عامـل   126 تعـداد  پژوهشـی،  ادبیـات  مـرور  اسـاس  بـر  اول،  مرحلـه  در  اسـت.  شـده  اسـتفاده  
گردیـد و سـپس در قالـب پرسشـنامه اول بـه 30 نفـراز خبـرگان حـوزه  صنعـت ارائـه و  شناسـایی 
کـه عوامـل اسـتخراج شـده از مـرور ادبیـات پژوهـش را بررسـی و نظـر خـود را  گردیـد  درخواسـت 
کـه ممکـن اسـت بـر صنعـت  در خصـوص عوامـل شناسـایی شـده اعـالم و چنانچـه سـایر عواملـی 
کشـور اثرگـذار باشـند و در عوامـل شناسـایی نشـده باشـند را نیـز اضافـه نماینـد. ایـن  دخانیـات 
گردیـد و در مجمـوع تعـداد 149 عامـل به عنـوان  امـر موجـب شناسـایی تعـداد 23 عامـل دیگـر 
گردیـد. یافته هـای مرحله قبل  کشـور شناسـایی  کلیـدی و مؤثـر بـر صنعـت دخانیـات  عوامـل اولیـه 

1. Expert Panel
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کـه شـامل 15 متخصـص  بـر اسـاس پرسشـنامه باطیـف لیکـرت1 درجـه 10، بـه اولیـن پانـل خبرگـی2 
ایـن صنعـت بـود ارائـه و خواسـته شـد تـا اوًال ایـن متغیرهـا را براسـاس میـزان اهمیـت، رتبه بنـدی و 
سـپس بـر مبنـای تشـابه، متغیرهـا را دسـته بندی نماینـد. بـا توجـه بـه نظـرات خبـرگان، 149 عامـل 
اولیـه بـا توجـه بـه رتبه بنـدی طیـف لیکـرت مشـخص وبـه 28 دسـته نهایـی تقسـیم بندی شـدند. 
گرفـت.  جهـت بررسـی روایـی، پـس از تدویـن وارسـال آن بـه اسـاتید3، روایـی آن مـورد تأییـد قـرار 
کرونبـاخ  یـب آلفـای  کـه آزمـون ضر بـرای بررسـی پایایـی پرسشـنامه، یکـی از پرکاربردتریـن روش هـا 
آلفـای  مقـدار  کـه  اسـت  آن  یـب  ایـن ضر از  اسـتفاده  بـرای  کلـی  قاعـده  گردیـد.  اسـتفاده  اسـت 
کرونبـاخ4 یـک پرسشـنامه، بایسـتی حداقـل به مقـدار عددی 0/7 درصد نزدیک باشـد. همچنین 
که ممکن اسـت سـؤاالت  گـر مقـدار ایـن آمـاره از 0/9 درصـد بیشـتر باشـد، جـای تأمل دارد؛ چرا  ا
یانـس مشـترک آن هـا باال باشـد.  کووار بـا هـم همخطـی چندگانـه و هم پوشـانی داشـته باشـند یعنـی 
در ایـن صـورت، دو سـؤال در واقـع یـک موضـوع را انـدازه می گیرنـد. بنابـر ایـن بایـد یکـی از ایـن 
مؤلفه هـا بـا هم پوشـانی بـاال را نگـه داشـته و بقیـه راحـذف نمـود. بـا توجـه بـه اینکـه مقـدار آلفـای 
تـراز 0/7درصـد می باشـد، در نتیجه پایایی سـؤاالت پرسشـنامه  محاسـباتی بـرای همـه متغیرهـا باال

کرونبـاخ را نشـان می دهـد.  یـب آلفـای  تأییـد می گـردد. جـدول )6( ضر

کرونباخ پرسشنامه جدول 6- ضریب آلفای 

کرونباخ لفای  آ میزان 

0/798سؤاالت پرسشنامه

 
از   1424 افق  در  کشور  دخانیات  صنعت  بر  مؤثر  و  کلیدی  عوامل  تحلیل  و  یه  تجز جهت 

1. Likert

آینده پژوهی  گروهی از صاحب نظران پدیده مورد مطالعه است و در معنای خاص روشی برای حل مسائل  2. در معنای عام 
پانل ها  می شود.  استفاده  تکمیلی  روش  صورت  به  هم  و  اصلی  روش  به عنوان  هم  که  است  روشی  خبرگان  پنل  می باشد. 
موضوعاتی  آینده   مورد  در  ماه،   18 تا   3 بین  زمانی  در  که  هستند  نفر   20 تا   12 بین  متخصص  و  خبره  جمعی  از  متشکل 

کرده و به مشورت می پردازند.  مشخص تأمل 
کیدبر  که این تحقیق از رساله دکتری نگارنده با عنوان"آینده نگاری راهبردی صنعت دخانیات ایران با تا 3. با توجه به این 

حکمرانی خوب"استخراج شده است. لذا روایی پرسشنامه مذکورتوسط اساتید راهنما ومشاورتایید شده است
4. Cronbach’s Alpha
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میک مک  نرم افزار  گردید.  استفاده  میک مک1  نرم افزار  و  متقابل  تأثیرات  تحلیل  روش  طریق 
تحلیل  ضرایب  ماتریس  فرانسوی  مخفف  و  شده  طراحی  ساختاری  تحلیل  سهولت  منظور  به 
ماتریس  پیچیده  انجام محاسبات  برای  نرم افزار  این  است.  منظور طبقه بندی3  به  متقاطع2  اثر 
از  می شود.  سنجیده  سه  تا  صفر  اعداد  با  متغیرها  ارتباط  میزان  است.  شده  طراحی  اثر  تحلیل 
در  کشور  دخانیات  صنعت  شده  شناسایی  کلیدی  و  مؤثر  عوامل  ابتدا  نرم افزار  این  در  رو  این 
تا  داده   قرار   )28*28( متقاطع  ماتریس  ستون  و  سطر  در  را  عامل(   28 از  )متشکل   1424 افق 
تحلیل  مدل  خروجی  نمائیم.  امتیاز دهی  و  بررسی  را  دیگر  عامل  بر  هرعامل  تأثیرات  بتوانیم 
تبدیل  قابلیت  مک  میک  نرم افزار  همچنین  می دهد.  نشان  را  متغیرها  بین  روابط  متقابل،  اثر 
و  روابط  آسان  تحلیل  خود  امکانات  با  و  است  دارا  را  ویژه  نمودارهای  و  شکل ها  به  روابط 
دو  نرم افزار  خروجی  ونمودارهای  ماتریس ها  به طورکلی،  می کند.  امکان پذیر  را  سیستم  ساختار 
دیگری  و  آن  به  مربوط  نمودارهای  )MDI(4و  متغیرها  مستقیم  آثار  ماتریس  یکی  هستند.  نوع 
آن می باشد. چنانچه در  ماتریس روابط غیرمستقیم بین متغیرها )MII(5 و نمودارهای مرتبط با 
بالقوه  روابط  ماتریس  نرم افزار  باشد،  شده  نیزمشخص  متغیرها  بین  بالقوه  روابط  اولیه،  ماتریس 
در  نیز  )MPII(7را  متغیرها  بین  غیر مستقیم  روابط  ماتریس  )MPDI(6و  متغیرها  بین  غیر مستقیم 
وفرآیند  تشکیل  خبرگان  از  نفر  هشت  باحضور  دوم  پانل  مرحله  این  در  می دهد8.  قرار  اختیار 
کارشناسان خواسته  گردید. بعد از بحث درخصوص عوامل شناسایی شده، از  کار تشریح  انجام 
که ماتریس اثر متقاطع  هست را بر اساس طیف صفر  ، پرسشنامه سوم  شد با هماهنگی یکدیگر
که هر عامل  تا سه، ارزش گذاری نمایند. در واقع خبرگان با این ارزش گذاری مشخص می نمایند 
کشور تأثیرگذار باشد.  تا افق  1424 تا چه اندازه می تواند بر عامل دیگر در صنعت دخانیات 
نرم افزار  از  استفاده  با  حاصل  ماتریس  شده،  برگزار  پانل  در  ارزش گذاری ها  جمع بندی  از  پس 
که  است  92/7  درصد  ماتریس  شدگی  پر  درجه  گرفت.  قرار  تحلیل  و  یه  تجز مورد  میک مک 

1. Mic Mac Software
2. Cross-Effect Analysis Matrix 
3. Matrix of Crossed Impact Multiplications Applied to a Classification
4. Matrix of Direct Influences
5. Matrix of Indirect Influences
6. Matrix of Potential Direct Influences
7. Matrix of Potential Indirect Influences

8. زالی، منصوری، 10،  )1393(.
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واقع  و در  بر یکدیگر داشته  کنده ای  پرا و  یاد  ز تأثیر  تقریبًا  انتخاب شده  نشان می دهد عوامل 
سیستم از وضعیت ناپایداری برخوردار است. جدول )7( مشخصات عمومی ماتریس متقابل را 
نشان می دهد. از طرف دیگر ماتریس بر اساس شاخص های آماری با دو بار چرخش داده ای 
و  پرسشنامه  باالی  روایی  از  واقع  در  که  بوده  برخوردار  درصد   100 بهینه شدگی  و  مطلوبیت  از 

پاسخ های آن حکایت دارد .

جدول 7- مشخصات عمومی ماتریس تأثیرات متقابل

مقدار شاخص

28 ابعاد ماتریس

2 تعداد تکرار

57 تعداد صفرها

178 تعداد یک ها

264 تعداد دوها

285 تعداد سه ها

727 جمع

%92/7 درجه پرشدگی

اثرات  )براساس  عوامل  اثرپذیری  و  اثرگذاری  میزان  میک مک  نرم افزار  خروجی های  از  یکی 
که در جدول )8( مشاهده می گردد.  مستقیم و غیرمستقیم( می باشد 

کشور در افق  کلیدی در صنعت دخانیات  جدول 8- میزان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری عوامل 
1424

عواملردیف
اثرات غیرمستقیماثرات مستقیم

میزان 
اثرگذاری

میزان 
اثرپذیری

میزان 
اثرگذاری

میزان اثرپذیری

6561199569189129الزام به اجرای قوانین بین المللی در صنعت 1

3658113288180435تغییرارزش، سبک زندگی وترجیحات افراد 2

5959180015187047خروج ارز  ازصنعت دخانیات 3

6964213874197952ضعف قوانین منسجم سرمایه گذاری 4
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عواملردیف
اثرات غیرمستقیماثرات مستقیم

میزان 
اثرگذاری

میزان 
اثرپذیری

میزان 
اثرگذاری

میزان اثرپذیری

4455138378171179تأثیر دوستان، خانواده در مصرف دخانیات 5

5159157606183201تمایل شرکت های چند ملیتی در سرمایه گذاری 6

5263162560195396خالقیت ونوآوری در توسعه محصوالت 7

5959178809185849جغرافیای طبیعی، موقعیت ژئوپولیتیک 8

6055185105172352اهمیت سرمایه گذاری داخلی 9

6165191302203488استفاده از تکنولوژی های مدرن 10

، شخصیت، استرس واضطراب 11 5060155080185236نگرش، باور

4163130442195252نفوذ فرهنگی وگروه های تأثیر گذار 12

4163196329219763افزایش هزینه های درمان ونرخ مرگ ومیر 13

کشت دخانیات14 4136131841112333عدم حکمرانی آب در 

5055153589174073فقروبیکاری  در استان های مرزی 15

4257131861176085هیجان خواهی وتنوع طلبی افراد 16

6159190112183827بازاریابی بالقوه محصوالت  دخانیات17

6951214057156632نفوذ شرکت های چند ملیتی 18

6949213223154244درآمد باالی قاچاق محصوالت دخانیات19

6563203401194115انسجام وموفقیت فعالیت های بازاریابی 20

5839182931123833تبعیض میان استان های مرزی وغیر مرزی21

گرفتن قوانین 22 4861148567190763عدم اجرا یا نادیده 

6542202258130729ثبات سیاسی واقتصادی 23

6741206837129264تأثیرمالیات، قیمت، سودآوری و درآمد 24

5665173807198437اطالع رسانی نامناسب از مضرات دخانیات 25

میزان پاسخگویی، شفافیت، التزام به قانون، احترام  به 26
6647205864141369حقوق انسان هاو رفتار اخالقی دردخانیات

ناتوانی شرکت های داخلی درپاسخگویی به تغییرات 27
کنندگان 5558170743180277ذائقه مصرف 

ک28 4045124758143947جنگل زادیی وکاهش تنوع زیستی و فرسایش خا

کل 1561156115611561جمع 
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7.  یافته های پژوهش

ناپایداری  یا  پایداری  میزان  از  کی  حا کندگی،  پرا صفحه  در  متغیرها  کنش  پرا و  یع  توز نحوه 
سیستم است. در بخش روش شناسی و تحلیل داده های نرم افزار میک مک در مجموع دونوع 
معروف  ناپایدار  سیستم های  و  پایدار  سیستم های  نام  به  که  است  شده  تعریف  کنش  پرا از 
هستند.  باال  تأثیرپذیری  دارای  برخی  و  باال  تأثیرگذاری  دارای  متغیرها،  برخی  یعنی  هستند. 
)عوامل  سیستم  بر  تأثیرگذار  بسیار  متغیرهای  شامل  دسته  سه  مجموعًا  پایدار  سیستم های  در 
متغیرهای خروجی  و  قابل حذف(  و  تأثیر  کم  )متغیرهای  متغیرهای مستقل  یاورودی،  کلیدی( 
 ، ناپایدار سیستم های  در  مقابل  در  است.  مشاهده  قابل  وابسته(  یا  نتیجه  )متغیرهای  سیستم 
این سیستم، متغیرها در حول محور قطری  پایدار است. در  از سیستم های  وضعیت پیچیده تر 
را  تأثیرپذیری  و  تأثیرگذاری  از  بینابینی  مواقع حالت  کثر  ا در  متغیرها  و  کنده هستند  پرا صفحه 
با  می باشد1.  مشکل  بسیار  کلیدی  عوامل  شناسایی  و  یابی  ارز حالت  این  در  می دهند.  نشان 
کلیدی  عوامل  قرارگیری  وضعیت  آنها،  تحلیل  یه  تجز و  نرم افزار  به  اطالعات  ورودی  به  توجه 

28  گانه در نمودار تأثیرگذاری- تأثیرپذیری به شرح ذیل می باشد. 
متغیرهایی 	   :) تأثیر گذار و  کلیدی  و  ورودی  )متغیرهای  غربی  شمال  و  اول  ناحیه  متغیرهای 

در  سیستم  رفتار  تنظیم کننده  و  کلیدی  متغیرهای  به  و  دارند  قرار  اول  ربع  در  که  هستند 
و  راهبــردی  متغیــر  کلیــدی ترین  و  ارزش ترین  متغیرهابا  این  می باشند.  معروف  بلند مدت 
متغیرها  این  هستند.  دخانیات  صنعت  تأثیر گذار  یگران  باز مهم ترین  واقع  در  و  تاثیــرگــذار 
شامل نفوذ شرکت های چندملیتی درارکان مدیریت صنعت دخانیات؛ درآمد باالی قاچاق 
حقوق  به  احترام  قانون،  به  التزام  شفافیت،  پاسخگویی،  میزان  دخانیات؛  محصوالت 
قیمت،  مالیات،  تأثیر  اقتصادی؛  و  سیاسی  ثبات  دخانیات؛  در  اخالقی  رفتار  و  انسان ها 
استان های  میان  تبعیض  متغیر  همچنین  است.  دخانیات  صنعت  بر  درآمد  و  سودآوری 
نشان  را  متغیرها  این  کندگی  پرا  )2( و   )1( شکل های  بود.  خواهد  مهم  غیر مرزی  و  مرزی 

می دهد. 

1. علی بیگی و همکاران، )1396(.
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کندگی تأثیرات مستقیم عامل ها و جایگاه آن ها در محور تأثیرگذاری-  شکل 1- نقشه پرا
تأثیرپذیری

کندگی تأثیرات غیرمستقیم  بالقوه عامل ها و جایگاه آن ها در محور  شکل2- نقشه پرا
تأثیرگذاری- تأثیرپذیری



رگانی، شماره 103، تابستان  1401  وهشنامه باز پژ 136 

در میان 	   :) متغیرهای ناحیه دوم یا شمال شرقی )متغیرهای حد وسط، دو وجهی و ریسک پذیر

که در باالی نیمساز قرار می گیرند، میزان تأثیرگذاری آن ها  متغیرهای ناحیه دوم، متغیرهایی 
یادی برای به هم زدن پایداری سیستم دارند و  آن ها بوده و توانایی ز بیشتر از تأثیرپذیری 
یادی برای تبدیل شدن به  یسک معروف هستند. این متغیرها ظرفیت بسیار ز به متغیرهای ر
: الزام به اجرای قوانین بین المللی درصنعت  که عبارتند از کلیدی سیستم دارند.  یگران  باز
ملیتی؛  چند  شرکت های  سرمایه گذاری  و  ورود  در  منسجم  قوانین  ضعف  دخانیات؛ 
بالقوه  یابی  بازار مرزی؛  استان های  استراتژیک  و  ژئوپولیتیک  موقعیت  طبیعی،  جغرافیای 
یابی  بازار فعالیت های  وموفقیت  انسجام  زنان؛  برای  خصوص  به  دخانیات  محصوالت  
نیمساز  زیر  که  متغیرهایی  همچنین  هستند.  دخانیات  درصنعت  ملیتی  چند  شرکت های 
هستند جزء متغیرهای هدف هستند این متغیرها در واقع، نتایج تکاملی سیستم و نمایانگرا 
در  مدرن  تکنولوژی های  از  استفاده   : از عبارتند  هستندکه  سیستم  یک  در  ممکن  هداف 
صنعت دخانیات؛ خروج ارز در صنعت دخانیات توسط شرکت های چند ملیتی؛ افزایش 
ینه های درمان و نرخ مرگ و میر حاصل از مصرف دخانیات؛ اطالع رسانی نامناسب از  هز

مضرات دخانیات در رسانه های عمومی. 
نشان دهنده 	  باال(:  تأثیرپذیری  با  نتیجه  )متغیرهای  شرقی  یاجنوب  سوم  ناحیه  متغیرهای 

شامل  متغیرها  این  دارند.  یاد  ز تأثیرپذیری  و  کم  تأثیرگذاری  میزان  که  هستند  متغیرهایی 
خالقیت و نوآوری در توسعه محصوالت جدید درصنعت دخانیات؛ عدم اجرا یا نادیده 
باالی  در  که  می باشند  دخانیات  مالی  منافع  علت  به  دخانیات  با  مبازره  قوانین  گرفتن 
متغیرهای  همچنین  دارند.  را  شرقی  شمال  سمت  به  حرکت  توانایی  و  دارند  قرار  نیمساز 
نفوذ  خانواده؛  دوستان،  تأثیر  جامعه؛  افراد  ترجیحات  و  زندگی  سبک  ارزش،  تغییر 
قرار  نیمساز  پایین  در  افراد  تنوع طلبی  و  خواهی  هیجان  ؛  تأثیرگذار گروه های  و  فرهنگی 

کامًال تأثیرپذیر هستند.  دارند و 
 	 :) بی  اثر و  مستقل  شونده،  حذف  )متغیرهای  غربی  جنوب  یا  چهارم  ناحیه  متغیرهای 

کمی دارند. این  کمترین میزان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری  که  نشان دهنده متغیرهایی هستند 
و  زادیی  کشت محصوالت دخانیات؛ جنگل  در  آب  : عدم حکمرانی  از متغیرها عبارتند 
کشورهای توسعه  که در  ک. ذکر این نکته مهم می باشد  یستی و فرسایش خا کاهش تنوع ز
متوجه  زیرا  باشد  دخانیات  صنعت  در  تأثیرگذار  عوامل  مهم ترین  از  متغیر  دو  این  یافته، 
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کشورهای درحال توسعه معموًال به این متغیرها  یست محیطی شده اند ولی در  مخاطرات ز
انتخاب  به  توجه  با  دراین تحقیق هم  لذا  توجه می شود.  کمتر  به عنوان یک عامل اصلی 
اولویت  حاضر  حال  در  متغیرها  این  دخانیات  صنعت  در  اصلی  چالش های  نیز  و  افراد 

این صنعت نمی باشد. 
قطعـی 	  تصمیـم  نیسـت  قـادر  سیسـتم  کـه  اسـت  متغیــری  خوشــه ای:  یــا  نامعیــن  متغیــر 

از  یـک  هر  مـرزی  نواحـی  در  آنهــا  قــرار گیری  بــه  بــاتوجــه  و  نمایــد  اتخــاذ  آنهــا  دربـاره 
از  یکــی  بــه  سیسـتم  آینــده  در  متغیـر ها  ایــن  پیوســتن  امـکان   ، دیگـر چهارگانـه  نواحـی 
ملیتی  چند  شرکت های  تمایل  شامل  متغیرها  این  باالست.  بسیار  دیگــر  ناحیــه  چهــار 
شرکت های  از  پشتیبانی  و  سرمایه گذاری  اهمیت  دخانیات؛  درصنعت  سرمایه گذاری  در 

داخلی توسط دولت درصنعت دخانیات می باشند. 
حالت 	  واقع،  در  گرفته اند.  قرار  شکل  مرکز  نزدیکی  در  متغیرها  این  تنظیمی:  خود  متغیر 

که  سیاست هایی  براساس  می کنند.  عمل  ثانویه  اهرم  به عنوان  گاهی  و  دارند  تنظیمی 
متغیرهای  به  ارتقا  قابلیت  متغیرها  این  می گیرند،  کار  خودبه  اهداف  برای  برنامه ریزان 
 : عبارتنداز رادارندکه  یسک  ر و  هدف  متغیرهای  یا  تعیین کننده  متغیرهای   ، تأثیرگذار
در  بیکاری  و  فقر  دخانیات؛  برمصرف  اضطراب  و  استرس  شخصیت،   ، باور نگرش، 
پاسخگویی  در  داخلی  شرکت های  ناتوانی  مرزی؛  استان های  خصوص  به  کشور  اقتصاد 

تغییرات ذائقه مصرف کنندگان می باشند. به 
اثرگذاری 	  چگونگی  و  متغیرها  روابط  دهنده  نشان  اثرگذاری  گراف  اثرگذاری:  گراف  تحلیل 

که  می شود  داده  نشان  آبی  و  قرمز  خطوط  قالب  در  گراف  این  است.  همدیگر  بر  آنها 
است.  متغیر  اثرگذاری  جهت  بیانگر  و  شده  داده  نشان  پیکان  یک  با  هرخط  انتهای 
خطوط قرمز نشان دهنده اثرگذاری شدید عوامل بر همدیگر است و خطوط آبی با تفاوت 
که در شکل )3( نشان داده شده  در ضخامت، روابط متوسط تا ضعیف رانشان می دهد 

است.
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شکل 3- نقشه روابط مستقیم بین عامل ها )تأثیرات بسیار قوی(

که چند عامل اثرات  مقایسه نتایج تحلیل اثرات مستقیم و غیرمستقیم شکل )4( نشان می دهد 
قرار  تأثیر  تحت  را  راهبردی  کلیدی  عوامل  رده بندی  و  گذاشته  برسیستم  فراوانی  غیرمستقیم 

داده اند از جمله این عوامل می توان به عوامل ذیل اشاره نمود:
کسب نموده 	  عدم اجرای قوانین دراثرمستقیم رتبه سه، اما در اثر غیرمستقیم رتبه دو را 

است؛ 
نموده 	  کسب  را  سه  رتبه  امادراثرغیرمستقیم   ، دو رتبه  مستقیم  اثرات  در  پاسخگویی 

است؛ 
نموده 	  کسب  را  پنج  رتبه  امادراثرغیرمستقیم   ، چهار رتبه  مستقیم  اثرات  در  نفوذشرکت 

است؛ 
نموده 	  کسب  را   13 رتبه  دراثرغیرمستقیم  اما   ،14 رتبه  مستقیم  اثر  در  یابی  بازار عامل 

است؛ 
نموده 	  کسب  را  چهار  رتبه  غیرمستقیم  اثر  در  اما  پنج،  مستقیم  اثرم  قاچاق  سود  عامل 

است؛ 
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نموده 	  کسب  را  هفت  رتبه  غیرمستقیم  اثر  در  اما   ،10 رتبه  مستقیم  اثر  در  درمان  ینه  هز
است؛ 

عامل قوانین بین المللی در اثر مستقیم رتبه 12، اما در اثر غیرمستقیم رتبه 10 هست.	 

و  درمان  ینه  هز غیرمستقیم  تأثیرگذار  بالقوه  عوامل  در  نمود  توجه  آن  به  می بایست  که  نکته ای 
یادی برعوامل بالقوه تأثیرگذار مستقیم خواهد  آینده تأثیر ز الزام به رعایت قوانین بین المللی در 

داشت.  

شکل4-  تأثیرات مستقیم و غیر مستقیم متغیرها بر همدیگر به تفکیک تأثیر پذیری و 
تأثیرگذاری

گفته شد به دلیل اینکه سیستم  که در مباحث مربوط به پایداری و ناپایداری سیستم  همان گونه 
از سویی  تأثیرپذیر  تأثیرات دوگانه بوده و عوامل  ناپایدار است، لذا عوامل دارای  مورد مطالعه 
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تعداد  می باشد  مشخص   )4( شکل  در  که  همان طور  هستند.  یادی  ز تأثیرگذاری  دارای  دیگر 
از روایی، دقت  کی  14 عامل تأثیرگذار و تأثیر پذیر مستقیم تکرار شده است و این موضوع حا
 ، محاسبات و قابل اطمینان بودن آنها است. در مرحله بعدی، اولین قدم در مسیر منطق سناریو
که براساس تحلیل اثرات متقابل به دست  کاهش تعداد پیشران های مهم شناسایی شده می باشد 
دخانیات  صنعت  حوزه   نهایی  پیشران های  شناسایی  جهت  اساس  این  بر  لذا  است.  آمده 
متخصصان  از  و  تشکیل  حوزه  این  متخصص  پنج  مشارکت   با  سوم  پانل   ،1424 افق  در  کشور 
که متعلق به سنجش درجه اهمیت و درجه عدم قطعیت  گردید پرسشنامه چهارم را  درخواست 
را  مولفه هایی  گردید  مقرر  خبرگان  اجماع  و  جدول  تکمیل  از  پس  نمایند.  تکمیل  را  می باشد 
می باشد  امتیاز   20 کلی  مجموع  از   16 از  بیشتر  آنها،  قطعیت  عدم  و  اهمیت  امتیاز  مجموع  که 
انتخاب شوند. جدول )9( پیشران های اصلی و همچنین میزان  را به عنوان پیشران های نهایی 
که بر اساس  کشور در افق 1424  اهمیت و عدم قطعیت پیشران های اصلی صنعت دخانیات 

نظرات خبرگان و محاسبات انجام شده در نرم افزار میک مک می باشد را نشان می دهد. 

کشور در افق 1424 جدول 9 - پیشران های اولیه صنعت دخانیات 

ناحیه نمودار 
تأثیرگذاری و 

تأثیرپذیری
کلیدی )پیشران(ردیف متغیرهای 

میزان 
تأثیرگذاری

میزان 
تأثیرپذیری

میزان 
اهمیت

میزان 
عدم 

قطعیت
جمع

متغیرهای شمال 
غربی

)متغیرهای ورودی 
کلیدی( و 

1
تأثیر مالیات، قیمت، سودآوری و درآمد بر صنعت 

دخانیات
67417815

654291019ثبات سیاسی واقتصادی2

3
پاسخگویی، شفافیت، التزام به قانون، احترام به 

حقوق انسان ها و رفتار اخالقی 
664710818

69496713درآمد باالی قاچاق در صنعت دخانیات4

5
نفوذ شرکت های چند ملیتی درارکان مدیریت 

صنعت دخانیات
69518715

متغیرهای شمال 
شرقی)ریسک 

وهدف(

6
الزام به اجرای قوانین بین المللی در صنعت 

دخانیات
65617815

7
افزایش هزینه های درمان و نرخ مرگ و میر حاصل 

ازمصرف دخانیات
41639615

8
ضعف قوانین منسجم در ورود و سرمایه گذاری 

شرکت های چندملیتی
69647714



ییسیص  یارس 141 یانینانسییمییا  یمص ار اشا یرت لیهام معیاصنیهو ستمگ

ناحیه نمودار 
تأثیرگذاری و 

تأثیرپذیری
کلیدی )پیشران(ردیف متغیرهای 

میزان 
تأثیرگذاری

میزان 
تأثیرپذیری

میزان 
اهمیت

میزان 
عدم 

قطعیت
جمع

متغیرهای شمال 
شرقی)ریسک 

وهدف(
9

انسجام و یکپارچگی فعالیت های بازاریابی 
شرکت های چندملیتی 

65636612

10متغیرنامعین
سرمایه گذاری و پشتیبانی ازشرکت های داخلی 

توسط دولت
60557815

متغیرخودتنظیمی

11
کشور به خصوص  فقر و بیکاری در اقتصاد 

استان های مرزی
50557613

12
، شخصیت، استرس واضطراب بر  نگرش، باور

مصرف دخانیات
50609615

متغیر جنوب شرقی

گروه های تأثیر گذار13 41638715نفوذ فرهنگی و 

14
گرفتن قوانین مبازره با دخانیات  عدم اجرایا نادیده 

به علت منافع مالی
48616612

پیشران  و  اقتصادی  و  سیاسی  ثبات  پیشران  گردید  مشخص   )9( جدول  در  که  همان طور 
صنعت  در  اخالقی  رفتار  و  انسان ها  حقوق  به  احترام  قانون،  به  التزام  شفافیت،  پاسخگویی، 
افق  در  دخانیات  صنعت  آینده نگاری  پیشران های  به عنوان  خوب(  )حکمرانی  دخانیات 
که  هستند  قطعیت  عدم  دو  دارای  پیشران ها  ازاین  هرکدام  شدند.  انتخاب  و  شناسایی   1424
مؤلفه های  این پرسش نامه،  یافته های  براساس  البته  کار خواهند رفت.  به  در تحلیل سناریویی 
شرکت های  نفوذ  دخانیات؛  برصنعت  درآمد  و  سودآوری  قیمت،  مالیات،  )تأثیر  مانند  دیگر 
در  بین المللی  قوانین  اجرای  به  الزام  دخانیات؛  صنعت  مدیریت  ارکان  در  چندملیتی 
دخانیات؛  مصرف  از  حاصل  مرگ و میر  نرخ  و  درمان  ینه های  هز افزایش  دخانیات؛  صنعت 
گروه های  و  فرهنگی  نفوذ  دولت؛  توسط  داخلی  شرکت های  از  پشتیبانی  و  سرمایه گذاری 
که  بر مصرف دخانیات( وجود دارند  و اضطراب  ، شخصیت، استرس  باور ؛ نگرش،  تأثیر گذار
مورد  سیستم  در  برجسته ای  اثرگذاری  اما  نشدند  لحاظ  پیشران ها  شمار  در  حاضر  پژوهش  در 
کارگرفته خواهند شد. با توجه به موارد اشاره  مطالعه دارند لذا در توصیف سناریوهای آینده به 

شده، دوعدم قطعیت شناسایی شده در شکل )5( مشخص شده است. 
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    تقویت متغیرهاي سیاسی،          

         اقتصادي                

 

 

 

تقویت متغیرهاي                                                                          تضعیف متغیرهاي     

   حکمرانی                                                                                            حکمرانی  

 

 

 

 تضعیف متغیرهاي سیاسی،

 اقتصادي

 سناریو سوم سناریوي اول

 سناریو چهارم سناریوي دوم

کید بر  شکل 5 -فضای چهارگانه سناریوهای صنعت دخانیات ایران در افق 1424 با تا
حکمرانی خوب

تهیه و تدوین سناریوهای آینده صنعت دخانیات ایران درافق 1424

خروجی  سناریوهای  فضای  تبیین  و  شناسایی  آن،  تبع  به  و  اثرگذار  مولفه های  تعیین  از  پس 
عوامل  و  ذکر  یک  هر  ویژگی های  تفصیل  به  سناریوها  این  از  هریک  ادامه  در  پژوهش، 

بررسی می گردد.   نیز  ایجادکننده 

1 ( سناریوی اول:قوی سیاه یا بهشت گمشده ی شرکت های چند ملیتی

ترسـیم  درسـتی  بـه  را  ایـران  دخانیـات  صنعـت  آینـده  بـه  تعمیـم  و  فعلـی  وضعیـت   ، سـناریو ایـن 
، متغیرهـای سیاسـی و اقتصـادی و نیـز متغیـر حکمرانـی خـوب باهـم  می نمایـد. در ایـن سـناریو
در  شـفافیت  عـدم  صحیـح،  اطالعـات  نداشـتن  اختیـار  در  هسـتند.  شـدن  تضعیـف  درحـال 
کارشناسـان  و  متخصصـان  نداشـتن  نیـز  و  ملیتـی  چنـد  شـرکت های  در  خصـوص  بـه  عملکـرد 
کـه ابهـام و پیچیدگـی  حرفـه ای و تأثیرگـذار در راس امـور صنعـت دخانیـات باعـث شـده اسـت 
جهـت تصمیم گیـری در ایـن صنعـت افزایـش یابـد. عـدم اطالع از میزان دقیق درآمد و سـودآوری 
بـر  را  شـرکت ها  ایـن  مالیـات  درسـتی  بـه  نتوانـد  دولـت  کـه  اسـت  گردیـده  باعـث  صنعـت،  ایـن 
اسـاس اسـتانداردهای جهانـی تعییـن نمایـد. نـگاه دولـت در ایـن سـناریو بـه صنعـت دخانیـات 
دخانیـات  بـازار  کنتـرل  بـرای  نـه  صنعـت  ایـن  از  مالیـات  یافـت  در و  هسـت  اقتصـادی  صرفـًا 
دخانـی  شـرکت های  جـوالن  باعـث  ضعـف  نقطـه  همیـن  و  می باشـد  درآمـد  بیشـتر  کسـب  بلکـه 
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به خصـوص شـرکت های چنـد ملیتـی می گـردد. از طرفـی بـه علـت تضعیـف وضعیـت اقتصـادی، 
کسـب درآمـد  ایـن شـرکت ها سـعی می کننـد بـا سـرمایه گذاری مسـتقیم در ایـن صنعـت بتواننـد بـه 
ایـن  در  ملیتـی  چنـد  شـرکت های  به خصـوص  اساسـی  اقدامـات  از  یکـی  برسـند.  سـودآوری  و 
و  باتبلیغـات  مرتبـط  قانونـی  الزامـات  گرفتـن  نادیـده  جهـت   مدیریـت  ارکان  در  نفـوذ   ، سـناریو
کـه  ترفیعـات می باشـد. از دیگـر ترفندهـای شـرکت های چنـد ملیتـی در ایـن سـناریو ایـن هسـت 
بـه  بهداشـتی  ینه هـای  هز و  مالیـات  مسـتقیم  پرداخـت  جـای  بـه  عمومـی  اذهـان  یـب  فر جهـت 
بـا نشـان  آنهاسـعی می کننـد  ایـن روش  ایفـای مسـئولیت اجتماعـی روی می آورنـد. در  اسـتراتژی 
ورزشـی  مسـابقات  در  شـرکت  مـدرن،  بیمارسـتان های  احـداث  یسـت،  محیط ز اهمیـت  دادن 
وحتـی رعایـت الزامـات قانونـی، افـکار عمومـی را بـه نفـع خـود تغییـر دهنـد تـا از اتهام هایی چون 
بیـن  به خصـوص در  افزایـش مصـرف دخانیـات   ، میـر و  مـرگ  افزایـش  یسـت،  ز تخریـب محیـط 
جوانـان و غیـره درامـان باشـند. از دیگـر شـیوه های رایـج ایـن شـرکت هاتغییـرات مـداوم و بهبـود 
کم خطر  که بـه ظاهر  تـی  کاهـش قطـران و نیکوتیـن و تولیـد محصوال کیفیـت محصـوالت از طریـق 
هسـت تـا بـه ظاهـر نگرانی هـای خـود رانسـبت بـه سـالمت جامعـه نشـان دهنـد ولـی در عمـل بـه 
یـا  ارائـه و  یان هسـتند.  کثـر مشـتر نـوآوری در محصـوالت و جـذب حدا فکـر ایجـاد خالقیـت و 
تحریـف اطالعـات بـه مقامـات، عـدم احتـرام بـه حقـوق مصرف کننـدگان و غیرمصرف کننـدگان، 
افزایـش تولیـد، ایجـاد بـازار مصـرف دخانیـات، افزایـش درآمـد و سـودآوری از ویژگی هـای ایـن 

ملیتـی می باشـد.  بیـن شـرکت های چنـد  بـه خصـوص در  سـناریو 

2( سناریوی دوم:جامعه سالمت در انتظار حکمرانی خوب

تضعیـف  حکمرانـی  متغیرهـای  ولـی  تقویـت  اقتصـادی  سیاسـی،  متغیر هـای  سـناریو  ایـن  در 
کاهـش سـودآوری  یافـت مالیـات و  از طریـق در ایـن حالـت دولـت سـعی می کنـد  می شـوند. در 
کنترل  شـرکت های فعـال در ایـن صنعـت اوًال درآمـد خـود را افزایـش و ثانیا سـودآوری شـرکت ها را 
 ، سـناریو ایـن  در  باشـد.  داشـته  صنعـت  ایـن  بـازار  سـهم  کنتـرل  بـه  هـم  نیم نگاهـی  همچنیـن  و 
کاهـش اثـر مالیـات، اسـتراتژی افزایـش قیمـت را بـه کار می برنـد. بهبـود وضعیـت  شـرکت ها بـرای 
کاهـش  اقتصـادی، همـراه بـا رفـاه نسـبی مـردم باعـث بی کشـش شـدن افزایـش قیمـت و در نتیجـه 
و  نمی باشـد  حسـاس  قیمـت  تغییـرات  بـه  مصرف کننـده  لـذا  می گـردد.  مالیـات  افزایـش  تأثیـر 
ثبـات سیاسـی باعـث می شـود  افزایـش می یابـد.  کاالهـای دخانـی در جامعـه  همچنـان مصـرف 
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گـردد. لـذا سـطح قاچـاق  کاال از مبـادی غیرقانونـی بیشـتر  تمرکـز اصلـی نیروهـای مرزبـان بـر ورود 
کاهـش  محصـوالت  ایـن  سـودآوری  نتیجـه  در  و  کاهـش  نسـبت  بـه  دخانـی  محصـوالت  کاال 
می یابـد. درایـن سـناریو باتوجـه بـه تسـهیل سـرمایه گذاری در صنعـت دخانیـات و تمرکـز دولـت 
بـر اشـتغال زایی، شـرکت های چنـد ملیتـی سـعی می کننـد سـرمایه گذاری و تولیـد محصـوالت خـود 
کیفیـت، اعطـای ترفیعـات، تبلیغـات  را در داخـل ایـران بیشـتر نماینـد. از طرفـی بـا بهبـود مـداوم 
یع سراسـری محصول، نفوذ در ارکان دولت و سـایر اقدامات قانونی و غیرقانونی  غیرمسـتقیم، توز
کاملـی بـر بـازار ایـران داشـته باشـند. نـگاه اقتصـادی داشـتن  باعـث می گـردد ایـن شـرکت ها نفـوذ 
کـه  کسـب درآمـد ازایـن صنعـت باعـث می گـردد  بـه صنعـت دخانیـات و توجـه مفـرط دولـت بـه 
کشـور نگـردد  ینه هـای درمـان ناشـی از افزایـش مصـرف دخانیـات در  هیـچ توجهـی بـه افزایـش هز
ینه های  کسـب شـده دولت بـه هز یادی از درآمدهای  کـه بخش ز و همیـن موضـوع باعـث می شـود 
بلندمـدت  آثارمخـرب   ، سـناریو ایـن  در  یابـد.  تخصیـص  دخانیـات  مصـرف  از  ناشـی  درمـان 
از  نمی باشـد.  دولـت  اولویـت  در  ک  خـا فرسـایش  و  یسـت  ز محیـط  بـر  شـرکت ها  ایـن  فعالیـت 
کاشـت توتـون و  گذشـته بـه  آموزش هـای الزم وصرفـًا براسـاس سـنت  کشـاورزان نیـز بـدون  طرفـی 
ینـه آب بـرای جامعـه باعـث فرسـایش بیشـتر  کـو پرداختـه و ایـن موضـوع عـالوه برافزایـش هز تنبا
ک مرغـوب می گـردد. عـدم شـفافیت در عملکـرد بـه خصـوص در شـرکت های چندملیتـی و  خـا
، عـدم مسـئولیت و پاسـخگویی، عـدم رعایـت حقـوق  کشـور پنهـان بـودن تبعـات حضـور آنهـا در 
کـه ابزارهـای اقتصـادی و  مصرف کننـدگان، توجـه مسـتمر بـه افزایـش سـهم بـازار باعـث می گـردد 

گـردد.  کارآمـد  کنتـرل دخانیـات نا حکمرانـی دولـت بـرای 

3( سناریوی سوم: صنعت دخانیات محروم از موهبت سیاسی واقتصادی

تضعیـف  اقتصـادی  و  سیاسـی  متغیر هـای  ولـی  تقویـت  حکمرانـی  متغیر هـای  سـناریو  ایـن  در 
کمیـت برالتـزام بـه قانـون، پاسـخگویی و شـفافیت در صنعت  کیـد حا می گـردد. در ایـن حالـت تا
دخانیـات اسـت ولـی دولـت در خصـوص متغیر هـای سیاسـی و نیـز بحـث مالیـات، سـودآوری 
کمیـت بـه رعایـت قوانیـن مرتبـط بـا  و درآمـد ایـن صنعـت چنـدان موفـق عمـل نمی کنـد. الـزام حا
کشـور نداشـته  کـه شـرکت های چندملیتـی تمایل به فعالیت رسـمی در  دخانیـات باعـث می گـردد 
کـه بـه  کشـور نمایـان می گـردد. جایـی  باشـند. تضعیـف ثبـات سیاسـی و اقتصـادی در مرز هـای 
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ینـه  کاهـش هز راحتـی محصـوالت  قاچـاق بـه خصـوص دخانیـات بـه دالیـل مختلـف از جملـه 
کشـور می شـوند. ایـن موضـوع عـالوه بـر بـه خطـر انداختـن سـالمتی مـردم،  و سـودآوری بـاال وارد 
ایـن حالـت  یابـد. در  قانونـی خـود دسـت  بـه درآمد هـای  نتوانـد  نیـز  کـه دولـت  باعـث می شـود 
کنتـرل  را  دخانـی  شـرکت های  یابـی  بازار فعالیت هـای  می کنـد  سـعی  کمیـت  حا کـه  چنـد  هـر 
کاال  کمبـود عرضـه  باعـث  قانونـی  از سـخت گیری های  ناشـی  تولیـد  کمبـود  بـه علـت  ولـی  نمایـد 
بـه فـروش  کمتریـن دغدغـه  بـدون  و  بـاال  بـا قیمـت  را  لـذا شـرکت ها، محصـوالت خـود  می گـردد. 
گـردد. باتوجـه  کمیـت نمی توانـد مانـع فعالیـت شـرکت ها  می رسـانند و عمـًال الزامـات قانونـی حا
بـه سـخت گیری های و نیـز تضعیـف متغیر هـای اقتصـادی، سـرمایه گذاری مناسـبی بـه خصـوص 
داخلـی  شـرکت های  لـذا  نمی پذیـرد.  صـورت  صنعـت  ایـن  در  داخلـی  ازصنایـع  حمایـت  در 
کیفیـت  به دلیـل  شـرکت ها  ایـن  بـازار  سـهم  عمـًال  و  نماینـد  رقابـت  صنعـت  ایـن  در  نمی تواننـد 
کاالهـای  مصـرف  سـمت  بـه  یان  مشـتر گرایـش  و  کاهـش  بـاال،  شـده  تمـام  قیمـت  و  کاال  پاییـن 
اشـتغال  کاهـش  رفتـن صنعـت دخانیـات داخلـی،  بیـن  از  افزایـش می یابـد.  و قاچـاق  خارجـی 
کـه بـه صـورت مسـتقیم و غیرمسـتقیم در ایـن صنعـت فعالیـت می کننـد باعـث  حـدود 20000 نفـر 

کـه فضـا بـرای جـوالن محصـوالت قاچـاق دخانیـات بـه شـدت افزایـش یابـد.  می گـردد 

کنترل دخانیات کامل یک کشور در  ، ایران نمونه  4 ( سناریوی چهارم: جامعه سبز

که پیشـران متغیرهای سیاسـی و اقتصـادی و متغیرهای حکمرانی  ایـن سـناریو زمانـی رخ می دهـد 
انسـان ها  حقـوق  بـه  احتـرام  قانـون،  بـه  التـزام  اطالعـات،  شـفافیت  پاسـخگویی،  »میـزان  خـوب 
معرفـی  به عنـوان سـناریو مطلـوب  ایـن تحقیـق  در  کـه  یابنـد  توسـعه  و  تقویـت  رفتـار اخالقـی«  و 
مصـرف  بـه  شـروع  دالیـل  خصـوص  در  می کننـد  سـعی  امـر  متولیـان   ، سـناریو ایـن  در  می گـردد. 
کسـب نمایند تا بتوانند با دیدگاه سیسـتمی و نگرش پارادوکسـیکال،  دخانیات اطالعات دقیقی 
راه کارهـای اجرایـی را در ایـن صنعـت ارائـه نماینـد. در حـوزه حکمرانـی، ایجـاد شـفافیت آشـکار 
و پنهـان در اطالعـات و عملکـرد شـرکت های دخانـی بـه خصـوص شـرکت های چنـد ملیتـی در 
گـزارش از میـزان تولیـد، فـروش، درآمـد  کار می باشـد. دولـت شـرکت ها راموظـف بـه ارائـه  دسـتور 
کنتـرل تولیـد و مصـرف می باشـد و نـگاه  و سـودآوری می کنـد. متغیرهـای اقتصـادی ابـزاری بـرای 
حمایـت  حکمرانـان  اولویت هـای  از  یکـی  نیسـت.  مالیـات  واخـذ  درآمـد  کسـب  صرفـًا  دولـت 
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چنـد  شـرکت های  توسـط  ارز  خـروج  از  جلوگیـری  و  سـرمایه گذاری  جهـت  داخلـی  صنایـع  از 
مـرگ  نیـز  و  درمـان  ینه هـای  هز درمقابـل  دخانـی  شـرکت های  بـودن  پاسـخگو  می باشـد.  ملیتـی 
پایـش  سـرمایه گذاری،  مقـررات  تدویـن  بین المللـی،  قوانیـن  اجـرای  دخانیـات،  از  ناشـی  میـر  و 
از  یافـت رشـوه  تولیـد محصـوالت جدیـد، مجـازات سـنگین در قبـال در کنتـرل  و  ، نظـارت  بـازار
هویـت  بـه  توجـه  دخانیـات،  مضـرات  درخصـوص  همگانـی  اطالع رسـانی  دخانـی،  شـرکت های 
که در این  فرهنگـی و فـردی جامعـه ازجملـه اقدامـات مثبـت حکمرانـی درایـن صنعـت می باشـد 

سـناریو بـه درسـتی درحـال اجـرا هسـت. 

تهیه و تدوین راهبردهای صنعت دخانیات ایران جهت دستیابی به سناریوی مطلوب 
در افق 1424

مطلوب  سناریوی  به  دستیابی  جهت  کشور  دخانیات  صنعت  راهبردهای  تدوین  منظور  به 
توسط  ایران  دخانیات  صنعت  فعلی  قوت های  و  فرصت ها  از  کاملی  لیست  افق1424،  در 
تهدید  و  فرصت  ضعف،  قوت،  نقاط  مرحله  این  در  گردید.  وتدوین  ارائه  خبره  متخصصان 
گردید.  تدوین   1424 افق  در  ایران  دخانیات  صنعت  مطلوب  سناریوی  راهبردهای  و  تشکیل 

جداول )10( و )11( و )12( این مراحل را نشان می دهد. 

جدول 10- نقاط ضعف وقوت سناریوی مطلوب صنعت  دخانیات در افق 1424

)S( قوت ها)W(ضعف

S1تأثیرمالیات، قیمت، سودآوری ودرآمد بر صنعت دخانیات

S2اجرای قوانین ملی و بین المللی مبارزه با دخانیات توسط شرکت 

S3 شفافیت اطالعات در عملکرد شرکت های داخلی وخارجی 

S4 رعایت الزامات اخالقی و حقوق انسان ها توسط شرکت ها

S5 مسئولیت پذیری شرکت ها در خصوص محیط زیست 

S6اهمیت سالمت جامعه درخصوص مصرف دخانیات توسط شرکت ها

S7اهمیت به ارزش ها وهنجارهای اصیل جامعه

کیفیت توسط شرکت های داخلی  S8 تولید محصوالت با 

W1 سودآوربودن باالی محصوالت دخانی

W2 افزایش فعالیت های بازاریابی شرکت های دخانی

گسترش مانند جامعه زنان W3 ایجاد بازارهای جدید ودر حال 

کیفیت W4 ضعف شرکت های داخلی در تولید محصوالت با 

گری های مدیریت W5 نفوذ شرکت های چند ملیتی در تصمیم 

کشور کیفیت در داخل  کاالهای قاچاق وبی  W6 وجود 
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جدول 11- نقاط فرصت وتهدید سناریوی مطلوب صنعت دخانیات در افق 1424

)O(فرصت)T( تهدید

گسترش  O1نگرانی جوامع بین المللی درخصوص 
مصرف دخانیات

O2توجه ویژه مدیران ارشد به تصویب واجرای 
کشوردر خصوص  قوانین حکمرانی خوب در 

دخانیات
O3اطالع رسانی عمومی در خصوص مضرات 

دخانیات
O4حمایت دولت از شرکت های داخلی فعال در 

صنعت دخانیات
، نگرش  O5اهمیت وتوجه به شخصیت، باور

وارزش های فردی
O6تضعیف نفوذدرارکان مدیریت به علت تقویت 

نظارت
O7نظارت بر عملکرد بازاریابی شرکت های فعال 

در دخانیات

T1خروج ارزتوسط شرکت های چند ملیتی
T2تمایل شرکت های چندملیتی به سرمایه گذاری 

T3جغرافیای طبیعی، موقعیت ژئوپولیتیک واستراتژیک 
استان های مرزی

T4گسترش مصرف دخانیات توسط زنان
کشوربه خصوص دراستان های مرزی T5فقروبیکاری دراقتصاد 

T6درآمدباالی قاچاق محصوالت دخانیات
ک T7جنگل زادیی وکاهش تنوع زیستی وفرسایش خا

T8مصرف باالی دخانیات وافزایش مصرف درکشور
T9گسترش محصوالت جدید توسط شرکت های چندملیتی
T10استفاده ازتکنولوژی های نوین ونوآوری برای تولیدات 

محصوالت جدید
T11هیجان خواهی وتنوع طلبی نسل جوان به مصرف دخانیات

T12افزایش هزینه های درمان ناشی ازمصرف دخانیات
گرفتن قوانین توسط شرکت های فعال درصنعت  T13نادیده 

دخانیات
T14افزایش شرکت های فعال دردخانیات

گردید.  تحلیل  و  یه  تجز و  تشکیل  تهدید  و  فرصت  ضعف،  قوت،  ماتریس  مرحله  این  در 
و  تعیین  مدنظر  راهبردهای  پژوهش،  خبرگان  نظرات  و  شده  شناسایی  عوامل  تالقی  براساس 
کلیدی و مهم رانشان می دهد.  گردید. جدول ذیل به تفکیک هر یک از حوزه های  استخراج 

جدول 12- راهبردهای سناریوی مطلوب صنعت دخانیات در افق 1424

راهبردهای انتخاب شدهردیف

کنترل فعالیت های شرکت های دخانی1 کاهشی نمودن روند مصرف دخانیات  ازطریق 

کاالی دخانی2 گاهی بخشی به جامعه به خصوص جامعه زنان درمصرف  آ

افزایش نظارت برفعالیت های بازاریابی شرکت های دخانی به خصوص شرکت های چند ملیتی3

حمایت ازتولیدات داخلی جهت جلوگیری ازخروج ارزتوسط شرکت های چند ملیتی4

کم ضرربه خصوص محصوالت بدون دود5 کیفیت،  حمایت ازصنایع داخلی جهت تولیدات محصوالت با 

کمپین های مردمی مبارزه بامصرف دخانیات6 اطالع رسانی مداوم وحمایت مادی ومعنوی از 

اجرای قوانین ملی وبین المللی 7
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راهبردهای انتخاب شدهردیف

بازنگری، تصویب واجرای قوانین مربوط به سرمایه گذاری در دخانیات8

اطالع رسانی منسجم درخصوص مضرات مصرف دخانیات9

کنترل دخانیات10 استفاده ازابزارهای اقتصادی)سود، مالیات و. . (درجهت 

کنترل دخانیات11 استفاده ازابزارهای فرهنگی درجهت 

جلوگیری ازقاچاق محصوالت دخانیات با بهره گیری ازظرفیت شرکت های داخلی12

تصویب واجرای قوانین مبارزه با فساد و رشوه درصنعت دخانیات13

الزام به پذیرش مسئولیت های اجتماعی شرکت های چند ملیتی درخصوص هزینه های درمان ومحیط زیست14

گیری15 جلوگیری ازنفوذ شرکت های چندملیتی درارکان تصمیم 

ایجاد موانع قانونی جهت شروع فعالیت های جدید شرکت های بالقوه16

بحث و نتیجه گیری 

صنعت دخانیات یکی از پیچیده ترین صنایع قانونی در ایران می باشد. یکی از الزامات توسعه 
میسر  این  و  هست  پارادوکسیکال  نگرش  و  سیستمی  تفکر  داشتن  صنعتی،  هر  در  پیشرفت  و 
صنعت  یک  در  موفق  و  صحیح  صورت  به  سناریونویسی  و  آینده پژوهی  اینکه  مگر  نمی شود 
کمک می کند تاعالوه بر تهیه  که به مدیران  گیرد. سناریونویسی یکی از روش هایی است  انجام 
نسبت  درستی  جهت گیری  بتوانند  مترقبه،  غیر  رویدادهای  برای  جایگزین  و  متعدد  برنامه های 
آینده یک صنعت داشته باشند. هدف پژوهش حاضر تدوین سناریوهای  به سایر رویدادهای 
اساس  این  بر  می باشد.  خوب  برحکمرانی  کید  تا با   1424 افق  در  دخانیات  صنعت  در  مؤثر 
دسته   28 در  خبرگان  نظر  با  عوامل  این   ، معتبر روش های  از  اولیه  عوامل  جمع آوری  از  پس 
متقاطع  اثر  ماتریس  از  اولیه  پیشران های  شناسایی  بعدجهت  مرحله  در  گردید.  تقسیم بندی 
گروه خبرگان با مشارکت پنج  استفاده و بر این اساس14 پیشران شناسایی و در نهایت از روش 
دو  و  تشکیل  قطعیت  عدم  و  اهمیت  میزان  اساس  بر  جدولی  شرکت کننده،  متخصصان  از  نفر 
پیشران نهایی »سیاسی و اقتصادی« و متغیرهای حکمرانی خوب »میزان پاسخگویی، شفافیت 
گردید. با توجه  اطالعات، التزام به قانون، احترام به حقوق انسان ها و رفتار اخالقی« انتخاب 
گمشدۀ  یا بهشت  قالب چهار سناریوی: قوی سیاه  آینده صنعت دخانیات در  این موضوع  به 
محروم  دخانیات  صنعت  خوب،  حکمرانی  انتظار  در  سالمت  جامعه  چندملیتی،  شرکت های 
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کنترل دخانیات  کشور در  کامل یک  ؛ ایران نمونه  از موهبت سیاسی و اقتصادی و جامعه سبز
نه  که  گردید  کید  تا گمشده شرکت های چند ملیتی  کشیده شد. در سناریوی بهشت  به تصویر 
از حکمرانی خوب خبری هست و نه از ثبات سیاسی و اقتصادی. در این سناریو ایران عرصه 
تاخت و تاز شرکت های چندملیتی هست و شرکت های داخلی به دلیل عدم حمایت در حال 
حال  در  شدت  به  دخانیات  مصرف  و  چندملیتی  شرکت های  بازار  سهم  هستند.  رفتن  بین  از 
کامل اجرا  کنترل دخانیات به طور  افزایش هست. هیچ قانون داخلی و بین المللی در خصوص 
یست  کالن نصیب فعاالن بازار و بیماری ناشی از مصرف، تخریب محیط ز نمی گردد. سودهای 
توجه  که  گردید  کید  تا دوم  سناریوی  در  می گردد.  جامعه  و  مردم  نصیب  درمان  ینه های  هز و 
مباحث  به  لذا  می باشد  دخانیات  صنعت  از  درآمد  کسب  و  اقتصادی  مباحث  بر  حکمرانان 
سود  می گردد  باعث  هرچند  دخانیات  صنعت  به  اقتصادی  نگاه  نمی کنند.  توجه  حکمرانی 
با  یابد ولی به علت ضعف حکمرانی، این شرکت ها سعی می کنند  کاهش  شرکت های دخانی 
و  مصرف  افزایش  شاهد  همچنان  لذا  نمایند.  تضمین  را  خود  سودهای  بتوانند  قوانین  در  نفوذ 
توجه  که  گردید  کید  تا نیز  سوم  سناریوی  در  هستیم.  دخانیات  مصرف  یاد  از از  ناشی  تبعات 
کامل به مباحث حکمرانی بدون رعایت قوانین سیاسی و اقتصادی نمی تواند مطلوبیت جامعه 
 ، را فراهم نماید. براساس این سناریو افزایش سالمت مردم می باشد  و  کاهش مصرف  که همان 
اجتماعی  مسئولیت های  ایجاد  چون؛  متغیرهایی  به  قوانین  کمیت  برحا عالوه  باید  حکمرانان 
اطالع رسانی،  آموزش،  از صنایع داخلی دخانیات،  اشتغال زایی، حمایت  شرکت های دخانی، 
در  نهایت  در  و  نمایند.  توجه  اقتصادی  ابزار  به عنوان  دخانیات  صنعت  از  استفاده  عدم 
کشورهای در حال توسعه  کشورهای توسعه یافته و برخی از  که در بسیاری از  سناریوی چهارم 
جامعه  سناریوی  گردید،  مطرح  پژوهش  این  مطلوب  سناریوی  وبه عنوان  هست  اجرا  درحال 
متغیر  به  خوب  حکمرانی  مباحث  بر  کید  برتا عالوه  که  فاضله ای  مدینه  همان  می باشد.  سبز 
با  گردید  سعی  پژوهش  این  در  پایان  در  می گردد.  کامل  توجه  نیز  سیاسی  و  اقتصادی  ثبات 
درستی  درک   ، کشور ارشد  مدیران  اوًال  دخانیات  برصنعت  تأثیرگذار  متغیرهای  شناسایی 
حکمرانان  تا  گردید  سعی  مطلوب  سناریوی  ارائه  با  ثانیًا  و  باشند  داشته  دخانیات  ازصنعت 

آینده این صنعت را به درستی تدوین و اجرا نمایند.  کالن برای  بتواند سیاست گذاری 
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محدودیت های پژوهش

آنها اشاره نماید محدودیت های  که می بایست یک پژوهشگر به  یکی از عنوان های هر فصلی 
ارزش  است  ممکن  محدودیت ها  به  اشاره  کردن  هرچند  می باشد.  تحقیق  یک  در  شده  ایجاد 
پژوهشگر  که  نشان می دهد  اوًال  این موضوع  به  اشاره  ولی  قرار دهد  تأثیر  را تحت  یک تحقیق 
کمک  آینده  خود به موضوع این محدودیت ها واقف بوده است و هم می تواند به پژوهشگران 
تمایل  عدم  دخانیات؛  صنعت  در  آینده نگاری  فرآیند  و  مراحل  بودن  مشخص  عدم  نماید. 
وآماری  منابع علمی  کمبود  پژوهش؛  فرآیند  و متخصصان صنعت دخانیات در  شرکت خبرگان 
آینده نگاری؛  و  آینده پژوهی  علم  بودن  جدید  اعتماد؛  قابل  و  قابل  استفاده  دسترس،  قابل  

مشکل دستیابی به پژوهش مشابه را می توان از محدودیت های این تحقیق بر شمرد. 
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