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بندی عوامل موثر بر توسعه صادرات محصوالت لبنی  به بررسی و رتبه

 بازار روسیه با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی
 3، رضا اسفنجاری کناری2، زهرا امیری1*الناز عاشری

 

 چكیده
وابستگی  پی در. نماید حمطر رشد تورمو عنوانبه  را بخش این تواندمی تجارت و آوریارز یدر زمینه کشاورزی بخش مطلوب مشارکت

 جمله از نفتی غیر ادراتصگسترش  داشته باشد، اینابهینه اثر توسعه روند بر تواندمی آن قیمت نوسانات که نفت صادرات به شدید

عوامل موثر  یبنداولویت ی وبررسهدف از مطالعه حاضر  .است قرار گرفته توجه مورد پیش بیش از خاص یگونه به کشاورزی محصوالت

زی و و تولید محصوالت کشاور بدین منظور ابتدا با مطالعه شرایط فعلی صادرات باشد.می هیبه روس محصوالت لبنی صادرات شیافزا بر

فازی  سله مراتبیلیل سلهمچنین نیاز روسیه به لبنیات، عوامل موثر بر توسعه صادرات شناسایی شد. سپس این عوامل با روش تح

(FAHPاول  )(  0721/0وزن ) ت غیرمنتظره باترین عامل موثر بر توسعه صادرات نوسانانتایج تحقیق نشان داد که مهم بندی گردید.ویت

 ارز برابری نرخ اهمیت به توجه . بابود های عوامل تولید محصوالت صادراتیبود که این نوسانات شامل نوسانات نرخ بهره، نرخ ارز و هزینه

 هایپرداخت تراز بهبود تجه و کرده اجتناب مقطعی تا حد امکان و روزمره ارزی هایگذاریسیاست باید از لتدو واردات در تقاضای

 یک داشتن با است الزم جاریت جریان در ارز نرخ نقش به توجه آورد. پس با بعمل ارز جلوگیری بازار در ناخواسته از نوسانات کشور

 است کنند؛ روشن عمل کدیگری با هماهنگی کامل در تجاری و مالی و پولی هایرات، سیاستصاد و واردات از بهینه کمی و کیفی ترکیب

 نامه آئین و مقررات انینقو بودن پایدار و روشن به منوط نخست مرحله در غیرنفتی صادرات در بخش گذاریسرمایه موفقیت درجه که

 .باشدمی مربوط های

 

 روسیه ، توسعه صادرات، لبنیات ،فازی مراتبی سلسله تحلیل های کلیدی:واژه

 

. 

                                           
 Email: elnazasheri3@gmail.com. گیالن دانشگاه ،کشاورزی علوم دانشکده ،دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه روستایی 1

 گیالن.                       دانشگاه ،زیکشاور علوم دانشکده کشاورزی، اقتصاد استادیار 2

                             گیالن. دانشگاه ،کشاورزی علوم دانشکده کشاورزی، اقتصاد استادیار 3
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 مقدمه

 خارجی و ول ارزهای افزایش حصدهد. در واقع یکی از راهالمللی را صادرات کشورها تشکیل میبخشی از تجارت بین

 امروز و ر جهانباشد. بدون تردید توسعه و گسترش صادرات ددر نتیجه توسعه اقتصادی، صادرات کاال و خدمات می

نیست و  آسانی کند سهم بیشتری از بازار جهانی را نصیب خود سازد، کار سهل وه هر کشور تالش میدر شرایطی ک

ی صادی براو اقت اند که داشتن سهمی از بازار یک کشور فقط محدود به منافع مادیکشورها بیش از گذشته دریافته

دمات ال و خسیت و اهمیت صادرات کاباشد. حساآن کشور نیست، بلکه به تعبیری حضور فرهنگی و سیاسی نیز می

 ه صادراتت توسعبرای کشورها موجب شده است تا این کشورها، ابزارها و عوامل موثر در آن را شناسایی و در جه

 (.13۸۶)الهی و حسن زاده،  تالش نمایند

 کشوورهای قتصادیالمللی در رشد و توسعه اکند. جایگاه تجارت بینامروزه هیچ کشوری در انزوای کامل زندگی نمی

برنود. یخلی نام مدر حال توسعه تا به جایی اهمیت یافته است که اغلب از آن به عنوان موتور رشد و توسعه اقتصاد دا

باشوود یافتگی در کشووورهای شیشوورفته میهای مهووم توسووعهصووادرات کوواال یکووی از شوواخ  ،لووذا در شوورایط کنووونی

 (. 13۷۹)گوهریان،

عه از مباحث عمده اقتصادی برای همه کشورها به خصوو  کشوورهای در حوال توسو بدین ترتیب رشد اقتصادی که

یود فوزایش تولاباشد با رشد صادرات رابطه مستقیم دارد. افزایش صادرات منجر به افزایش تقاضای کل و در نتیجه می

، ضومن یاز داخلیتقاضا و نی تولید بیشتر برای بازار جهانی به جای تولید تنها برای گذاری شده و به واسطهو سرمایه

هوای بازده بوه بخشهای کمنماید، با انتقال منابع از بخشهای ناشی از مقیاس را فراهم میجوییی صرفهاینکه زمینه

 (.13۸۸گردد )وزارت تعاون، می نیز وریبا بازده بیشتر منجر به تخصی  بهینه منابع و رشد بهره

 و وابسوتگی بوودن محصوولی توک سووم، جهوان و توسعه حال در شورهایک مشکالت ترینمهم از یکی کلی به طور

 فرهنگی حتی و اقتصادی، سیاسی، اجتماعی ساختار در منفی آثاری که بوده اولیه و خام مواد صدور به هاآن اقتصاد

 خام ادمو مقل چند یا یک صدور با این کشورها فقط ارزی درآمدهای از بزرگی بخش که آنجا است. از گذاشته برجای

 بلنود در قل)حودا شکننده  و ضعیف بسیار ساختاری فشارهای خارجی و نامالیمات برابر آید، درمی دست به اولیه و

 که حدودیم کاالهای یا کاال این قیمت در عادی که غیر نوسان شرایطی هرگونه چنین در است دارند. بدیهی مدت(

یاسوی، ساقتصوادی،  سواختار ای بورشور دامنوه آیود، آثوار وجود به دهدمی را تشکیل کشورها این درآمد اصلی منابع

 (.13۸3فر و خاکپور، گذاشت )محنت خواهد ها بر جایآن فرهنگی حتی و اجتماعی

 روش تحقیق
 یک وجود رتضرو باشد داشته  هدف به رسیدن در بسزایی تاثیر تواندمی موقع به و صحیح تصمیم اتخاذ که آنجا از

 هواتکنیک ینا کارآمدترین از باشد. یکیمی محسوس کند، کامال یاری زمینه این در را انسان که بتواند قوی تکنیک

 مراتبی است. سلسله تحلیل فرآیند

دهود. می مودیران بوه را مختلوف سوناریوهای بررسی امکان و شده نهاده بنا زوجی هایمقایسه اساس بر تکنیک این

 کواربران و مودیران استقبال مورد دارد که جامعی حال عین در و دهسا ماهیت علت به مراتبی سلسله فرآیند تحلیل

 بووده توجوه موورد هموواره نیوز علمی محافل سوی از گذشته سال بیست طول در عالوهه است. ب شده واقع مختلف



 

1189 

 یوک کمی مقادیر با هاقضاوت و است شده تشکیل هاگزینه و جز هدف، معیارها سه از فرآیند این کلی است. ساختار

 ابتدا که صورت بدین .گیردمی انجام زوجی مقایسات طریق باشد( از تواندمی نیز اعداد این از کسری صورت نه )به تا

 مقایسوات هوایماتریس در معیارهوا از هریوک بوه ها نسبتگزینه ارجحیت سپس و هدف به نسبت معیارها اهمیت

 روش نسبت این مزایای (. از13۷۹شود )قدسی شور، می مشخ  هاگزینه و معیارها وزن نهایت در و شده ارائه زوجی

 سلسوله ها، سواختارقضواوت ناسوازگاری محاسوبه آن، امکوان بودن درک قابل و سادگی به توانمی هاروش سایر به

 .کرد اشاره کیفی و کمی معیارهای گرفتن نظر در امکان و فرآیند مراتبی

 تلفیوق بورای .کنودمی فوراهم گروهوی مشوارکت جهت که است ساختاری روش این انتخاب دالیل از دیگر یکی

 ذیل هایوشر از یکی از استفاده با و شده دریافت افراد تمام زوجی مقایسات هایماتریس متفاوت افراد، هایقضاوت

 (.13۹3 )اصغرشور، گرددمحاسبه می هاگزینه و معیارها نسبی سپس اوزان و شوندمی یکی هاقضاوت

 1معمولی مربعات حداقل روش .1

 2لگاریتمی مربعات حداقل روش .2

 3ویژه بردار روش .3

  :از عبارتند هاروش این عمده که 4تقریبی هایروش .4

 سطری مجموع 

 ستونی مجموع 

 حسابی میانگین 

 هندسی میانگین 

 اتریسمو و شوده مقایسوه زوجوی صوورت به عناصر ابتدا مراتبی سلسله تحلیل فرآیند در شد بیان قبال که همانطور

 عناصور نسوبی وزن شوده ارائوه هایروش از یکی و ماتریس این از استفاده با سپس گردد،می تشکیل زوجی مقایسه

تورجیح  jia آن در کوه .شوودمی داده نشوان زیور صورت به زوجی مقایسه ماتریس یک طورکلی، به شود.می محاسبه

 (.13۷۹ام است )قدسی شور،  jام نسبت به عنصر  iعنصر 
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 در و مسواله کلوی هودف آن سأر در که باشدمی واقعی شیچیده مسائل از گرافیکی نمایش یک مراتبی سلسله فرآیند

 وجوود مراتبوی سلسوله مودل رسم برای قطعی و ثابت قاعده یک چند دارند. هر قرار هاگزینه و معیارها سطوح بعدی

                                           
1 Least squares method 
2 Logarithmic least squares method 
3 Eigenvector method 
4 Approximation method 
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 سلسوله فرآینود مثوال طور نمایند. به بیان زمینه این در لیک قواعد سری یک اند کهنموده افراد سعی برخی اما ندارد

 است:  شده بیان زیر به شکل 1فورمن و دایر دیدگاه از مراتبی
 

 هاگزینه – معیارها زیر – معیارها – هدف

 

 شوود ذاتخا باید که هدفی و تصمیم نوع به مراتبی سلسله مدل یک ساختن روش که گفت توانمی کلی نگاه یک در

 را هواآن و کورده شروع هاگزینه از توانمی باشد گزینه یک انتخاب نظر مورد تصمیم اگر مثال، طوره دارد. ببستگی 

 و گیرند قرار باشندمی نظر مورد هاگزینه انتخاب برای که معیارهائی بعدی سطح در و نشان داد سطح ترینشایین در

 (.13۷۹شور، گیرد )قدسی ارقر است عنصر یک مراتبی که سلسله هدف سطح باالترین در

 

 

در این تحقیق برای 

بنوووووووودی اولویت

تکنیک  معیارهای لبنیات از 

 AHP فوووووووووازی

ایون  به اسوت.  استفاده شده

نظوووور  معیار در  1۵منظور 

گرفته شده اسوت و  هووووور

دارای  کدام از معیارها نیز 

دسوت آمود. ه ماتریس مقایسات زوجی بو باشند. ابتدا در فایل اکسل وزن معیارها با استفاده ازیک سری زیر معیار می

شرسیده شد و با استفاده از اعداد فازی مثلثی و متغیرهای کالموی مربوو  از افراد مقایسات زوجی بین معیارها سپس 

 زیر آمده است. که در جدول بدیل گردیدها به اعداد فازی تبه آن

 
 : اعداد فازی مثلثی و متغیر های کالمی مربو  به آنها1جدول 

 

                                           
1 Dyer and Forman 1991 

 شدت اهمیت تعریف اعداد فازی

 1 اهمیت معادل (1،  1، 1)

 2 اهمیت معادل تا متوسط (1، ۵/1، ۵/1)

 3 اهمبت متوسط (1،  2، 2)

 4 اهمبت متوسط تا قوی (3، ۵/3، 4)

 ۵ اهمیت قوی (3،  4، ۵/4)

 ۶ اهمیت قوی تا خیلی قوی (4، ۵/4،  ۵)
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طریووق از نیز  1ماتریس کل

میووانگین هندسووی 

زوجووی  موواتریس مقایسووات 

برای محاسبه شاخ  ناسازگاری، دو ماتریس یکی با حودود میوانی و دیگوری از طریوق میوانگین  .نفر تهیه گردید ۸

تخراج شد. در ادامه به نرمال سازی داده های این دو ماتریس شرداخته شد. هندسی حدود باال و شایین ماتریس کل اس

بور مجمووع سوتونی تقسویم  به دست آموده های ستونی هر دو ماتریس محاسبه و اعدادبرای این منظور مجموع داده

ایون . سپس دو شاخ  ناسازگاری برای ماتریس حدود میانی و حدود باال و شوایین محاسوبه شود کوه بایسوتی شدند

ها به اثبات رسد. برای محاسبه وزن معیارها از مواتریس کول اسوتفاده باشند تا سازگاری شاسخ 1/0ها کمتر از شاخ 

 شد و وزن اهمیت براورد گردید.

ات مختلوف در تحلیل سلسله مراتبی فوازی در مطالعو معیارها و زیرمعیارها محاسبه وزن به منظور یهای متعددروش

ایون  .شود اسوتفادهی از روش تحلیول مقودارها و زیرمعیارها محاسبه وزن معیار جهتین تحقیق ارائه شده است. در ا

 باشد:میکه شامل مراحل زیر گردید توسط چانگ ارائه  1۹۹۶در سال روش 

 شود:تعریف می 1صورت رابطه  امین عنصر به iبرای  مرحله اول: محاسبه ارزش مقدار ترکیبی فازی
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 شود:تعریف می 2که به صورت رابطه  مرحله دوم: محاسبه درجه احتمال
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 ,.Yang et al)باشد می 2M و 1Mدهنده نقطه اشتراک دو عدد فازی نشان dاست،  مشخ  1 همانطور که در شکل

2013     .)                                

 

                                           
1 aggregate 

 ۷ اهمیت خیلی قوی (۵، ۵/۵،  ۶)

 ۸ اهمیت خیلی قوی تا به شدت قوی (۵،  ۶، ۷)

 ۹ اهمیت به شدت قوی (۵،  ۷، ۹)
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 : اشتراک دو عدد فازی مثلثی1شکل 

 

 شود: یاستفاده م 3محدب از رابطه  یعدد فاز k یبه منظور محاسبه درجه احتمال برا

 

     

 

1 2 1

1

  ,  ,  ,       

min ,     1,2, .,

k kV M M M M V M M and and M M

V M M i k

        

        

  (3                    )  

 هامرحله سوم: محاسبه بردار وزن

 اگر 
´

( )     1,2,..., ;  i i kd A min V S S k n k i    شودیمشخ  م 4ها به صورت رابطه باشد، آنگاه بردار وزن: 

  
     

´ ´ ´

1 2,  ,  .., 
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iW A A Ad d d
   


 




 (4)                                                       

 

 دسوت آورده ها را بوبردار نرمال وزن توانینرمال کردن م قینصر هستند. از طرع nها  n),…,1,2(i= iA در آنکه 

 :(۵)رابطه 

      1 2 2W ,  ,  .., 
T

d A d A d A  (۵                                                                )  

 

 (.Chang, 1996است ) فازی معیارها یا زیرمعیارها وزن غیر Wکه 

 قالوب در کوه گیرنودهتصومیم اولیوه قضواوت اسواس بر فازی مراتبی سلسله تحلیل فرایند به  مربو محاسبات تمامی

 اهمیوت تعیوین و مقایسوه در ناسازگاری و خطا هرگونه و شذیردمی صورت شود،می ظاهر زوجی مقایسه هایماتریس

 معیواری سوازگاری شواخ  .سوازدمی مخدوش را محاسبات از آمده دست به نهایی نتیجه ها،شاخ  و هاگزینه بین

 هوایاولویت بوه تووانمی حود چوه تا که دهدمی نشان و ساخته مشخ  را های کارشناسانسازگاری شاسخ که است

 از زوجوی مقایسوه هوایماتریس سوازگاری بررسوی منظوور بوه اینجوا در. کرد اعتماد مراتبی سلسله تحلیل از حاصل

 شده است. تفادهاس 1بوچر و گاگوس شیشنهادی های سازگاریشاخ 

 

 بوچرو  گاگوس سازگاری بررسی روش

ازی( از هور ( شیشنهاد دادند برای بررسی سازگاری، دو ماتریس )عدد میانی و حدود عدد ف1۹۹۸گاگوس و بوچر )

ماتریس فازی مشتق و سپس سازگاری هر ماتریس بور اسواس روش سواعتی محاسوبه شوود. مراحول محاسوبه نور  

 مقایسات زوجی به قرار زیر است: های فازیسازگاری ماتریس

                                           
1 Gogus & Boucher. 
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میوانی  در مرحله اول مواتریس مثلثوی فوازی را بوه دو مواتریس تقسویم کنیود. مواتریس اول از اعوداد: ۱مرحله 

اد و ماتریس دوم شامل میانگین هندسی حدود بواال و شوایین اعود  ijm= [amA[ شودهای مثلثی تشکیل میقضاوت

ijlijuباشدمثلثی می

g aaA .. 

 

 شود:محاسبه می ۷و  ۶وسیله روابط  به و بردار وزن هر ماتریس با استفاده از روش ساعتی :۲مرحله 
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 گردد:محاسبه می ۹و  ۸بزرگترین مقدار ویژه برای هر ماتریس با استفاده از روابط : ۳مرحله 
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 شود:محاسبه می 11 و 10: شاخ  سازگاری با استفاده از روابط ۴مرحله 
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شوود. در تقسویم می (RI)مقدار شاخ  تصوادفی  بر CIشاخ   ،(CR)برای محاسبه نر  ناسازگاری  :۵مرحله 

سواعتی تومواس شوود. باشد، ماتریس سازگار و قابل استفاده تشوخی  داده می 1/0صورتی که مقدار حاصل کمتر از 

ماتریس را با اعوداد تصوادفی و بوا شور  متقابول بوودن  100، (RI)های تصادفی دست آوردن مقادیر شاخ برای به
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ها را محاسبه نمود. اما از آنجا که مقوادیر عوددی مقایسوات ه و مقادیر ناسازگاری و میانگین آنها تشکیل دادماتریس

صوحیح  هوا را عمومواب بوه اعوداد غیورصورت هم میانگین هندسی، آنفازی همواره عدد صحیح نیستند و حتی در این

 (RI)های تصوادفیجودول شواخ  تووان از( ساعتی نیز نمی1-۹کند، حتی در صورت استفاده از مقیاس )تبدیل می

 (RI)های تصوادفیماتریس تصادفی مجدداب جدول شاخ  400ساعتی استفاده کرد. بنابراین گاگوس و بوچر با تولید 

  های مقایسات زوجی فازی تولید کردند.را برای ماتریس

 

 (RI)های تصادفیجدول شاخ : 2جدول 

 10 ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ 4 3 2 1 اندازه ماتریس

mRI 0 0 4۸۹0/0 ۷۹3۷/0 0۷20/1 1۹۹۶/1 2۸۷4/1 3410/1 3۷۹3/1 40۹۵/1 

gRI 0 0 1۷۹۶/0 2۶2۷/0 3۵۹۷/0 3۸1۸/0 40۹0/0 41۶4/0 434۸/0 44۵۵/0 

 (1۹۹۸ماخذ: گاگوس و بوچر)

 

مقایسه  1/0ه با آستانبه دست آمده  مقادیر 13و  12شس از محاسبه نر  ناسازگاری برای دو ماتریس بر اساس روابط 

 د: نشومی

g

g
g

RI

CI
CR                                                                                            )12( 

m

m
m

RI

CI
CR                                                                                            )13( 

 

 1/0شوتر از بودند، ماتریس فازی سازگار است. در صورتی که هر دو بی 1/0در صورتی که هر دو شاخ  فوق کمتر از 

نظر نمایوود و در صووورتی کووه هووای ارائووه شووده تجدیوودشووود تووا در اولویتگیرنده تقاضووا میبودنوود، از تصوومیم

)(تنها gm CRCR  های فوازی را انجوام نظر در مقادیر میانی )حدود( قضواوتگیرنده تجدیدبود، تصمیم 1/0بیشتر از

 دهد.می

 

 تعیین معیارها و زیرمعیارها -۶

شرداخته  ی اطالعاتدر این بخش باید با انجام مطالعات گسترده، مراجعه به آمارهای مناطق بازرگانی و ... به جمع آور

معیارهوای د. در مرحله بعود از طریوق مصواحبه بوا افوراد متخصو  معیارهوا و زیرشود و معیارهای اولیه انتخاب گرد

 موورد نظور د. این افراد باید هم از نظر علمی و هوم از جهوت تجربوی در موضووعنشومناسب و تاثیرگذار برگزیده می

د که شوس از شخاب معیار انت1۸متخص  باشند و آگاهی کامل داشته باشند. در این تحقیق در ابتدا در زمینه لبنیات 

معیوار  1۵تن از کارشناسانی که در زمینه صادرات محصوالت لبنی تخص  کامول داشوتند، در نهایوت  3مصاحبه با 

 برای صادرات لبنیات انتخاب گردید.

 طراحی شرسشنامه -۷
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ه یق مصواحبرها با استفاده از معیارهای انتخاب شده که توسط کارشناسان و متخصصان از طدر این مرحله شرسشنامه

ر ارهای دیگوگیرد و هر معیار با معیگردد. در این شرسشنامه مقایسات زوجی انجام میآوری شده بود، طراحی میجمع

 شود.ها نسبت به هم سنجیده میشود و ارجحیت آنسنجیده می

بوه  دهندگان حضوور شرسشوگر بورای شاسوخها برای گموراه نشودن شاسوخبه دلیل شیچیدگی این نوع از شرسشنامه

 سواالت احتمالی ضروری است.

آن را بوا  وشود درجه اهمیت هر معیار را نسبت به معیار دیگور بسونجد در این شرسشنامه از شرسشگر خواسته می

رت زیور در های زوجی هستند و به صوعرف مقادیر ترجیحات برای مقایسهمشخ  کند. این اعداد م ۵تا  1اعدادی از 

 اند:شرسشنامه معرفی شده

 : ترجیح یکسان1

 کمی مرجح :2

 ترجیح قوی :3

 : ترجیح خیلی قوی4

 : کامال مرجح۵

 روش کار

دت شرهیوز شوبه شونده به صورت تعمدی انجام گرفت. در این روش از انتخاب تصادفی افراد باید انتخاب افراد شرسش

یالن افراد ی استان گکرد. در این تحقیق با توجه به اینکه موضوع تحقیق صادرات است، ابتدا با مراجعه به اتاق بازرگان

 یالن حضوورگتجارت، استانداری و اتاق بازرگانی استان  و متخص  شناسایی شد. این افراد در سازمان صنعت، معدن

ها در شونامهنفور بوود کوه شرس 10ها در اختیار تحقیق حاضر قرار دادنود سازمانداشتند. مجموع کارشناسانی که این 

هوا و له آننفر قرار داده شد. خوشبختانه به دلیل اشراف کامل ایون افوراد بوه موضووع و صوبر و حوصو 10اختیار هر 

 شرسشنامه در تحقیق استفاده شد. 10از هر  ،جوابهای بینداشتن شرسش

 سطح یک: هدف

 معیارهاسطح دو: 

 سطح سه: زیرمعیارها

 هدف: اولویت بندی توسعه صادرات لبنیات به روسیه: ۳جدول

 زیرمعیار معیار

 کیفیت محصوالت
 های کیفی دقیقالمللی وکنترلرعایت نمودن استانداردهای معمول بین

 با کیفیت بودن محصوالت درمقایسه با محصوالت رقبای خارجی

 نگرش راهبردی
 هبردی و استراتژیک مدیریت برای حضور در بازارهای جهانیهای رادیدگاه

 المللیبینش مدیریت مبنی برتوانایی رقابت با رقبای بین

 مواد اولیه

 دسترسی به مواد اولیه مورد نیاز جهت تولید محصول رقابتی

 کیفیت مواد اولیه موردنیاز جهت صادرات

 قیمت مواد اولیه مورد نیاز در جهت صادرات

 االت جدید در تولید محصول جهت صادراتمندی  ازتکنولوژی شیشرفته و ماشینبهره تکنولوژی
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 زیرمعیار معیار

 دانش مدیریت

 برخورداری از مهارت و دانش فنی درزمینه تولید محصول مرغوب و باکیفیت جهت صادرات

 المللی درباره صادراتها و مقررات بینآگاهی و آشنایی با محدودیت

 مورد مدیریت صادرات و بازاریابی جهانیآگاهی مدیریت در 

 تحقیقات بازاریابی
 از تحقیقات بازاریابی برای شناخت مشتریان و رقبای خارجی استفاده

 فعالیت واحد تحقیق و توسعه

 شیشبرد فروش
 شرکت در فروش اعتباری در بازار خارجی توانایی

 خارجی اعطایی هدایای تبلیغاتی به خریداران  خود در بازارهای

 نوسانات غیرمنتظره
 های صادراتینوسانات نر  بهره و نر  روبل، در فعالیت

 های عوامل تولید محصوالت صادراتیتغییرات ناگهانی در هزینه

 تبلیغات

 المللیهای تخصصی و بینشرکت در نمایشگاه

 های گوناگون تبلیغاتی در بازارهای خارجیاستفاده از شیوه

 المللی نظیر اینترنت برای معرفی محصوالترسانی بینبکه اطالعاستفاده از ش

 آگاهی از نوع و روش تبلیغات درکشور مقصد

 صنایع مرتبط
 کننده مواد اولیههای عرضهرقابت بین شرکت

 عتر این صنکنندگان و توزیع کنندگان دکنندگان مواد اولیه، تولیدهای فعال اعم ازعرضههماهنگی بین شرکت

 هازیر ساخت
 نظام ارتباطات در داخل کشور جهت صادرات و برخورداری از زیرساخت های شیشرفته نظام بانکی

 برخورداری از امکانات حمل و نقل مناسب و مجهز جهت صدور محصول

 منابع مالی
 دسترسی به منابع مالی و سرمایه کافی برای فعالیتهای تولیدی و صادراتی

 دهای رسمی توسعه صادرات جهت تامین مالی صادراتهمکاری مراکز و نها

 نقش دولت

 های خارجی در بخشهای کشاورزی در جهت توسعه صادراتگذاریحمایت دولت ازسرمایه

 کننده صادراتقوانین و مقررات تسهیل

 های دولت در زمینه کشاورزی در جهت حمایت از محصوالتسیاست

 دای موردنیاز برای تولینه واردات مواد اولیه و کاالهای واسطهای دولت در زمیهای تعرفهسیاست

 های تشویقی صادرات در زمینه محصوالت کشاورزیسیاست

 دانش علمی
 مندی ازتسهیالت مراکز توسعه صادراتی از قبیل مشاوره و آموزش در مسائل بازاریابیبهره

 بهبود تکنولوژی تولید محصوالتامکانات تحقیقاتی و دانشگاهی در داخل کشور در زمینه 

 ندارد زیرمعیار  شدت رقابت

 

 

 ماتریس تلفیق شده گروهی به صورت زیر تهیه شد:: 4جدول 
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 قیتحق یهاافتهیماخذ: 

 

 
 03/0نر  ناسازگاری = 

 جه ماتریس تلفیق شدهیا برابر با آن باشد، سازگاری قابل قبول است در نتی 1/0جا که اگر نر  ناسازگاری کمتر از از آن

 .سازگاری قابل قبولی دارندت زوجی گروهی مقایسا

 

 

 نتایج و بحث

 بندی عوامل موثر بر توسعه صادرات لبنیاتاولویت

هدف: توسعه 

صادرات 

 لبنیات

دانش 

مدیری

 ت

تحقیقا

ت 

 بازاریابی

نوسانا

 ت 

غیر 

 منتظره

نق

ش 

دول

 ت

صنایع 

 مرتبط

نگرش 

 راهبردی

شد

ت 

رقاب

 ت

زیر 

ساخت

 ها

منابع 

 مالی

انش د

 علمی

تکنولوژ

 ی

مواد 

 اولیه

شیشبرد 

 فروش
 تبلیغات

کیفیت 

محصوال

 ت

کیفیت 

 محصوالت
2/3 ۵۵/2 4۶/2 

۶۶/

2 
۶/2 4/2 ۷/2 ۹/2 ۵/2 2۶/2 ۸۶/1 ۸/1 ۸/2 2۵/2 

 

/۶۶ ۷۵/1 ۶۶/0 4۶/1 تبلیغات

1 

3/2 ۷۶/1 ۶۶/

1 

۷۶/1 ۶/1 3۹/1 ۹1/1 ۹۶/1 1 

 

/۸3 3۵/1 ۸۶/0 ۷۶/1 شیشبرد فروش

1 

2/2 1۵/1 ۶۶/

1 

۶/1 2/1 1۶/1 2۶/1 ۹4/1 

 

/43 ۶۶/1 31/2 ۸/1 مواد اولیه

1 

2 4۶/1 ۹۶/

1 

2/2 ۶3/1 ۵3/1 1۹/1 

 

/2۶ ۶۶/1 2/2 4/2 ۶۶/1 3۶/2 ۹/1 تکنولوژی

2 

2 ۹۶/1 3/1 

 

/۹۶ 2۶/1 2 ۷/1 ۷۵/1 ۵۵/0 1/1 دانش علمی

1 

3۶/1 ۹3/1 

 

 ۵/1 4/1 ۸۶/0 ۹/1 ۸/1 0۶/1 ۶/1 4۶/1 منابع مالی

 

/۸۶ 1/1 2۶/1 1 هازیر ساخت

1 

۸/1 3۶/1 4/1 

 

/3۶ 2/1 2۶/1 ۷/1 شدت رقابت

1 

۷/1 ۸۶/0 

 

/۸3 ۹/1 ۷/1 ۹/1 نگرش راهبردی

1 

4/2 

 

/۸3 ۷۶/0 03/1 23/1 صنایع مرتبط

0 

 

 4/1 41/1 ۵4/1 نقش دولت

 

غیرمنتظنوسانات

 ره
۶/1 4۶/1 

تحقیقات  

 بازاریابی
۸/1 

 

  دانش مدیریت
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 وزن کلی زیرمعیار وزن زیرمعیار زیرمعیار معیار وزن معیار

0۶۵4/0 
کیفیت 

 محصوالت

با کیفیت بودن محصول درمقایسه با رقبای 

 خارجی
31۹/0 02/0 

رعایت نمودن استانداردهای معمول 

 های کیفی دقیقوکنترلالمللیبین
۶۸/0 044/0 

0۶۶۷/0 
 

تبلیغاتی های گوناگونشیوهازاستفاده

 خارجیبازارهایدر
0۹۵3/0 00۶3/0 

 00۵4/0 0۸14/0 المللیهای تخصصی و بیننمایشگاهدرشرکت غاتیتبل 0۶۶۷/0

0۶۶۷/0 
 

المللی بینرسانیاطالع شبکهازاستفاده

 رفی محصوالتبرای معاینترنتنظیر
0۷۷1/0 0۵1۵/0 

0۶۶۷/0 
 

 0034/0 0۵14/0 درکشور مقصدروش تبلیغاتونوعازآگاهی

 شیشبرد فروش 0۶۵12/0

 در خود  خریداران به تبلیغاتی هدایای اعطای

 خارجی بازارهای
1۶۹/0 11/0 

 ۵4/0 ۸3/0 خارجی بازار در اعتباری فروش در شرکت توانایی

0۶۶0/0 
 

 042۶/0 0۶4۵/0 لیه موردنیاز جهت صادراتکیفیت مواد او

 مواد اولیه 0۶۶0/0
 دسترسی به مواد اولیه مورد نیاز جهت تولید

 محصول رقابتی
013۶/0 00۸۹/0 

0۶۶0/0 
 

 0144/0 021۷/0 قیمت مواد اولیه مورد نیاز در جهت صادرات

 زیرمعیار ندارد تکنولوژی 0۶30/0
 

0۶30/0 

 دانش علمی 0۷0۶/0

قیقاتی و دانشگاهی در داخل امکانات تح

کشور در زمینه بهبود تکنولوژی تولید 

 محصوالت

222/0 01۵۶/0 

مندی از تسهیالت مراکز توسعه صادراتی بهره

 یاز قبیل مشاوره و آموزش در مسائل بازاریاب
۷۷۷/0 0۵4/0 

 منابع مالی 0۶۵00/0

همکاری مراکز و نهادهای رسمی توسعه 

 صادراتصادرات جهت تامین مالی 
2۵4/0 01۶۵/0 

دسترسی به منابع مالی و سرمایه کافی برای 

 های تولیدی و صادراتیفعالیت
۷4۵/0 04۸4/0 

 هازیرساخت 0۶۶4/0

ونقل مناسب و برخورداری از امکانات حمل

 مجهز به صدور محصول
434/0 02۸۸/0 

های شیشرفته نظام برخورداری از زیرساخت

در داخل کشور جهت بانکی و نظام ارتباطات 

 صادرات

۵3۵/0 03۷۵/0 
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 زیرمعیار ندارد شدت رقابت 0۶۷۶/0
 

0۶۷۶/0 

0۶۵22/0 
نگرش 

 راهبردی

بینش مدیریت مبنی بر توانایی رقابت با 

 المللیرقبای بین
۷۸4/0 0۵11/0 

های راهبردی و استراتژیک مدیریت دیدگاه

 برای حضور در بازارهای جهانی
21۵/0 014/0 

 صنایع مرتبط 0۶۵۸۹/0

های فعال اعم از هماهنگی و بین شرکت

کنندگان مواد اولیه، تولیدکنندگان و عرضه

 کنندگان در این صنعتتوزیع

۵۸۹/0 03۸۸/0 

 02۷/0 41/0 کننده مواد اولیههای عرضهرقابت بین شرکت

0۷0۶/0 
 

 02۵3/0 3۵۹2/0 قوانین و مقررات تسهیل کننده صادرات

0۷0۶/0 
 

های خارجی گذاریولت از سرمایهحمایت د

های کشاورزی در جهت توسعه در بخش

 صادرات

24۹4/0 01۷۶/0 

 نقش دولت 0۷0۶/0
های دولت در زمینه کشاورزی در سیاست

 جهت حمایت از محصوالت
1۵13/0 010۶/0 

0۷0۶/0 
 

های تشویقی صادرات در زمینه سیاست

 محصوالت کشاورزی
113۸/0 00۸0/0 

0۷0۶/0 
 

ای دولت در زمینه واردات های تعرفهسیاست

ای ای موردنیاز برمواد اولیه و کاالهای واسطه

 تولید

12۶1/0 00۸۹/0 

0۷21/0 
نوسانات 

 غیرمنتظره

های عوامل تولید تغییرات ناگهانی در هزینه

 محصوالت صادراتی
۷۶2/0 0۵4۹/0 

های نوسانات نر  بهره و نر  روبل در فعالیت

 خدماتی
23۷/0 01۷/0 

 

0۶۵3/0 
تحقیقات 

 بازاریابی

 01۶3/0 2۵/0 فعالیت واحد تحقیق و توسعه

استفاده از تحقیقات بازاریابی برای شناخت 

 مشتریان و رقبای خارجی
۷۵/0 04۸۹/0 

0۶44/0 
 

ها و مقررات آگاهی و آشنایی با محدودیت

 المللی درباره صادراتبین
۹۵۶۸/0 0۶1۶/0 

 دانش مدیریت 0۶44/0

داری از مهارت و دانش فنی درزمینه برخور

تولید محصول مرغوب و باکیفیت جهت 

 صادرات

02۵2/0 001۶/0 



 

1200 

0۶44/0 
 

آگاهی مدیریت در مورد مدیریت صادرات و 

 بازاریابی جهانی
01۷۸/0 0011/0 
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 : اولویت بندی عوامل موثر در توسعه صادرات لبنیات1نمودار 

 

( است که این 0۷21/0) ترین عامل نوسانات غیرمنتظرهمشخ  شده است، مهم 1ر که در نمودار  همانطو -1

 دهد. بار  می های عوامل تولید محصوالت صادراتینوسانات در نر  بهره، نر  روبل و همچنین در هزینه

مقطعی  و روزمره یارز هایگذاریسیاست باید از دولت واردات در تقاضای ارز برابری نر  اهمیت به توجه

 ارز جلوگیری بازار در ناخواسته از نوسانات کشور هایشرداخت تراز بهبود جهت و کرده اجتناب تا حد امکان

 سود و هاقیمت تغییر دادن و تجاری هایفعالیت ریسک افزایش با تواندارز می نر  در آورد. نوسانات بعمل

دارای  ارز نر  اگر گردد، منجر تجاری تراز شدن بدتر هب و باشد داشته منفی تاثیر تجارت خارجی برحجم

 از حاصل درآمد مورد در قرارداد بستن هنگام در واردکنندگان و صادرکنندگان باشد، شدیدی نوسانات

 ارز نر  نوسانات که طوریداشت؛ به دننخواه دقیقی برآورد ملی شول برحسب هزینه واردات نیز و صادرات

 و این درآمدها و دهد قرار تاثیر تحت شدیداب ملی شول به را و وارداتی صادراتی ایکااله ارزش تا قادراست

 ارز نر  نقش به توجه باشد. شس با داشته تفاوت زیادی معامالت انجام زمان با توانندمی راحتی به ها هزینه

 هایسیاستصادرات،  و واردات از بهینه کمی و کیفی ترکیب یک داشتن با است الزم تجاری جریان در

 موفقیت درجه که است کنند؛ روشن عمل یکدیگر با هماهنگی کامل در تجاری و مالی و شولی

 و مقررات قوانین بودن شایدار و روشن به منو  نخست مرحله در غیرنفتی صادرات در بخش گذاریسرمایه
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 زمینه در دولت تناقضم بعضاب و شولی شی در شی سریع تصمیمات بنابراین .باشدمی مربو  های نامه آئین

 خواهد بخش این فعالیت در اختالالتی کاالهای غیرنفتی موجب صادرات به مربو  هاینامه آئین تدوین

 (13۹2بخش،  شد )فرح

 مندی از تسهیالت مراکز توسعه( که در خصو  بهره0۷0۶/0) دومین عامل مهم دانش علمی است -2

 ل کشور درر داخدریابی و امکانات تحقیقاتی و دانشگاهی صادراتی از قبیل مشاوره و آموزش در مسائل بازا

 گمرکی، قرراتم و قوانین شناخت هایمولفه جز به باشد.زمینه بهبود تکنولوژی تولید محصوالت و ... می

 در که درکنندگانصا اکثر صادرات سفارش شیشبرد توانایی و المللیبین معامالت در هانامهضمانت با آشنایی

 عیفیض و متوسط سطح در صادرکنندگان اکثر علمی صادرات دانش متغیر اجزای بقیه است مناسبی سطح

 سناد،ا با آشنایی هایزمینه در صادرات مخصو  آموزش هایدوره اجرای شود کهباشد. شیشنهاد میمی

 و نکوترمزای اتمقرر و قوانین شناخت المللی،بین انواع قراردادهای شناخت انگلیسی، زبان آموزش هایدوره

 و انیجه تجارت سازمان به الحاق جهت در حرکت کشور به المللی، توجهبین شرداخت هایروش شناخت

مچنین ه .بگیرد صورت صادراتی هایبنگاه شذیریرقابت قدرت جهت افزایش خارج جهان با روابط گسترش

جهت  الزم راهکارهای بایستی صادرات آموزش هایکالس در صادرکنندگان شایین مشارکت به توجه با

اجع مر توسط رفع نواق ، بر جدی توجه با آموزشی هایکالس در شرکت جهت در صادرکنندگان ترغیب

 انواع ناختش ( نشان داده شد که متغیرهای13۸۸شود در مطالعه بابازاده و همکاران ) اندیشیده ذیربط

 در هانامهمانتض با المللی وآشناییبین تشرداخ هایروش شناخت اسناد، با آشنایی المللی،بین قراردادهای

 .مایندن تبیین را صادرات سیب میزان تغییرات درصد ۷0 اندتوانسته مجموع در المللیبین معامالت

کننده، ای و حمایتها تشویقی، تعرفه( که متشکل از سیاست0۷0۶/0) سومین عامل مهم نقش دولت است -3

 توانند در روندها میاست که این سیاسترات است. بدیهیوضع قوانین و مقررات تسهیل کننده صاد

های تجارت ر شایهها توانایی ایجاد تغییرات اساسی دباشند و هرکدام از آن صادرات نقش تاثیرگذاری داشته

 را دارند.کشور 

 (0۶۷۶/0)  شدت رقابت -4

 (0۶۶۷/0تبلیغات ) -۵

 (0۶۶4/0ها )زیرساخت -۶

 (0۶۶/0مواد اولیه ) -۷

 (0۶۵۸/0صنایع مرتبط ) -۸

 (0۶۵4/0کیفیت محصوالت ) -۹

 (0۶۵3/0تحقیقات بازاریابی) -10

 (0۶۵2/0نگرش راهبردی ) -11

 (0۶۵1/0شیشبرد فروش ) -12

 (0۶۵/0منابع مالی ) -13

 (0۶4/0دانش مدیریت ) -14
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 (0۶3/0تکنولوژی ) -1۵
 

 گیری و پیشنهادهانتیجه

 شدت تحت اد بهشور ما اقتصخورد. در واقع در کدر یک نگاه کلی به کشور، نقش دولت در همه معیارها به چشم می

 شود.یین میتاثیر دولت قرار دارد. یکی از مهمترین این اثرات در نر  ارز است که مستقیما توسط دولت تع

قتصادی کالن ا است که این نوسانات در متغیرهای طی چند سال اخیر نر  ارز در کشور ما نوسانات شدیدی داشته

 ادی و ... تاثیر منفی دارد.گذاری، صادرات، رشد اقتصمثل سرمایه

 یز بشود،ایین نتواند موجب سطح تکنولوژی ششود که این امر میاز طرفی این نوسانات باعث کاهش واردات نیز می

ح تولید بیعتا سططولوژی باشند که با شایین ماندن تکنزیرا مواد اولیه تکنولوژی تا حد زیادی از کاالهای وارداتی می

 داشت.شایینی نیز خواهیم 

شود که باعث ای میهای دولت در بخش اقتصاد باعث عقب ماندن بخش خصوصی و فضای بستهاز طرفی دخالت

غات، د تبلیهای این بخش ماننهای خود را گسترش دهد و این امر در فعالیتشود بخش خصوصی نتواند فعالیتمی

مگی ههای صادراتی ختبع مالی برای صادرات و زیرساکند و عمال مناشیشبرد فروش، بازاریابی و ... اختالل ایجاد می

 شود.بر عهده دولت گذاشته می

راد موزشی افآنظام  توان گفت که مطابق با نیازهای جامعه نیستند. دولت ودر زمینه تکنولوژی و دانش علمی نیز می

ه ن استفادآد از فرادی که بایکند و همین باعث عدم تقارن تکنولوژی و اهای غیرضروری تربیت میزیادی را در بخش

انش خود دده از شود. نتیجه اینکه بسیاری از افراد دانش تخصصی، تکنولوژی و زمینه مناسب برای استفاکنند می

 هایی وجود دارد که افراد با آن تخص  در کشور وجود ندارد.ندارند و از طرفی فناوری

ابسته ه دولت وه شدت بدولت قرار دارند، چون اقتصاد کشور ما بدر نتیجه در واقع تمام معیارها به نوعی تحت تاثیر 

 است و در همه معیارهای اقتصادی دخالت دارد.

 منابع
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