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چکیده
تجارب گذشتهي ایران نشان میدهد که افتوخیزهاي درآمدهاي ارزي نیازمند برگزیدن سیاستهایی در
زمینهي افزایش صادرات غیرنفتی بهویژه محصوالت کشاورزي است .زعفران ایران یکی از مهمترین محصوالتی
است که میتواند درآمد ارزي فراوانی را نصیب کشور کند .بنابراین شناسایی عوامل تاثیرگذار بر رشد و توسعهي
بازار زعفران در داخل و خارج اهمیت فراوانی دارد .در این راستا سه عامل مهم بستهبندي ،نام تجاري (برند) ،و
تجارت الکترونیک با بهرهگیري از روش دلفی فازي و از راه مصاحبه و تکمیل پرسشنامه از  54نفر از متخصصان
بررسی شد .نتایج نشان داد که در خصوص کاستیها و مشکالت موجود در بستهبندي زعفران مهمترین عامل
نیاز به سرمایه گذاري باال ،در زمینهي نام تجاري مهمترین عامل نبود تبلیغات مناسب و در زمینهي تجارت
الکترونیک زعفران مهمترین عامل نبود دکترین مسئولیت مدنی در بروز خسارت اقتصادي است .همچنین حفاظت
از کاال ،فرصت استفاده از تسهیالت ملی و جهانی و ایجاد بستر بازار جدید و قدرتمند تبادل اطالعات بترتیب
مهمترین برتري هاي موجود در عامل بستهبندي زعفران ،عامل نام تجاري و سرانجام تجارت الکترونیک زعفران
است .گسترش سرمایهگذاري در تجارت الکترونیک و انطباق ابعاد کاربردي آن با محصوالت ویژه مانند زعفران ،و
بازبینی قوانین آن براي افزایش آگاهی عمومی و گسترش زمینههاي استفاده از آن پیشنهاد میشود .توسعهي
دامنهي دسترسی به اینترنت بهویژه بومی سازي آن در مناطق مختلف شهري و روستایی میتواند در تجارت
الکترونیک زعفران نقش مهمی اجرا نماید .برنامهریزي براي تامین نیروي متخصص از راه افزایش ظرفیت
پذیرش در رشتههاي  ITدر دانشگاهها میتواند به این امر کمک کند.
طبقهبندي Q13: JEL
واژههاي کلیدي :بستهبندي ،نام تجاري ،برند ،زعفران ،تجارت الکترونیک ،دلفی فازي

به ترتیب دانشجوی کارشناسی ارشد و دانشیاران اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد ،استادیار دانشگاه اصفهان و
عضو هیات علمی گروه کشاورزی و صنایع غذایی پژوهشکدهی علوم و صنایع غذایی خراسان رضوی
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مقدمه
در فرآیند جهانی شدن ،فعاليتهاي اقتصادي و تجارت بهویژه در بعد بينالمللی با شتاب
زیادي در حال تغير و تحول است ،بهگونهیی كه اقتصاد همهي كشورها را تحت تاثير قرار
میدهد .افزایش در فعاليتهاي تجاري از راه رشد صادرات و نفوذ در بازارهاي جهانی و
رهایی از اقتصاد تک محصولی براي دست یابی به رشد اقتصادي پيوسته و پایدار از اهداف
اقتصادي بسياري از كشورها از جمله كشور ما است (زمانيان .)8811 ،امروزه توسعه صادرات
غيرنفتی یک ضرورت است ،زیرا درآمدهاي ارزي را افزایش میدهد و در نتيجه ،اجراي
برنامههاي توسعهي اقتصادي را كه متضمن هزینههاي ارزي است ،ممکن میسازد .ولی در
ایران معموال زمانی به رشد و توسعهي غيرنفتی توجه میشود كه صادرات نفتخام و
درآمدهاي فروش آن دچار ركود شده باشد .تجربهي گذشته در ایران در زمينهي افتوخيز در
درآمدهاي ارزي ایجاب میكند كه سياستگذاريهایی در افزایش صادرات غيرنفتی و بهویژه
صادرات محصوالت كشاورزي انجام پذیرد (بیریا و جبل عاملی  .)8811زعفران در ميان
محصوالت كشاورزيِ داراي برتري نسبی ،از محصوالت ارزشمند است و جایگاه منحصر به
فردي در جهان دارد .سطح زیر كشت آن در ایران حدود  24هزار هکتار (كرباسی و اكبرزاده
 )8811و ميانگين توليد ساالنهي آن حدود  841-881تن است .با این سطح توليد ،ایران
بزرگترین توليدكنندهي زعفران ،و بزرگترین صادر كنندهي آن (ميانگين ساالنهي  01-811تن)
در جهان نيز است (فعلی و همکاران .)8811زعفران نقش مهمی در درآمد ارزي كشاورزي
دارد .سهم صادرات زعفران نسبت به كل صادرات غيرنفتی و صادرات كاالهاي كشاورزي
سنتی باال است ،و تغييرات مثبت فزایندهیی در سالهاي اخير داشته است .روند رو به رشد
سهم صادرات زعفران از یک سو و درآمدزایی و كارآفرینی براي روستایيان كشور از سوي
دیگر لزوم توجه به این محصول را دوچندان میكند (پرمه و همکاران .)8811با ورود به
هزارهي سوم ،شاهد رقابت فشردهتر بنگاههاي توليدي ،دولتها و قطبهاي اقتصادي در جهان
بهویژه در بخشهاي تجاري هستيم .هر كشور میكوشد سهم بيشتري از امتيازات ،امکانات و
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فرصتهاي موجود در عرصهي تجارت در داخل و خارج بهدست آورد (هاشمی .)8811
بنابراین توجه به شاخصها و معيارهاي افزایش فروش زعفران توليدي بنگاهها ،و صادرات هر
چه بيشتر این محصول به كشورهاي دیگر اهميت دارد .در این ميان میتوان به سه عامل مهم
اشاره نمود:
الف) بستهبندی :امروزه شرایط حاكم بر بازار و عوامل پرشمار دیگر نشان از اهميت رو
به رشد بستهبندي به عنوان یک ابزار بازاریابی قدرتمند دارد .رشد و گسترش شبکهي پخش
در بيشتر كشورهاي دنيا (از جمله ایران) باعث شده است كه نقش بستهبندي به عنوان
فروشندهي خاموش بسيار پر رنگتر از قبل شود (راند بو  .)4111بستهبندي یک فرصتی نهایی
به توليد كنندگان می دهد تا بتوانند نظر مشتریان احتمالی را پيش از برگزیدن تصميم نهایی
جلب كنند ،و یک محرک اوليهي قوي در ارتباط با بسياري از تصميمهاي خرید در محصوالت
غذایی است (آمپورو و ویال  .)4111برخی از واسطهگرهاي بينالمللی زعفران را فلهیی به
برخی از كشورهاي حاشيه خليج فارس (عمدتا امارات) و یا كشورهاي اروپایی (عمدتا اسپانيا)
میفروشند ،و آن كشورها پس از بستهبندي آن را در بازارهاي جهانی میفروشند و ارزش
افزودهیی به دست میآوردند (معظمی گودرزي  .)8811امروزه توجه به بستهبندي و
درجه بندي محصول توليدي در بازار داخلی و خارجی اهميت بسياري پيدا كرده است ،و
اهميتی همسنگ توليد محصول دارد .بنابراین الزم است كه ضمن شناسایی عوامل تاثيرگذار بر
بستهبندي زعفران ،مشکالت و كاستیها آن ها نيز شناسایی گردد و كنار گذاشته شود.
ب) نام تجاری (برند) :نبود عوامل مهم در ساخت نام تجاري و صدور زعفران فلهیی به
دیگر كشورها باعث میشود كه زعفران با كيفيت ایرانی از كشور خارج شود .بستهبندي
دوبارهي زعفران با نام تجاري دیگران نهتنها ارزش افزودهي صادراتی این محصول را به
دیگران می دهد ،بل كه باعث از دست رفتن بازار كشورهاي هدف و ناشناخته ماندن نام
تجاري و عالمت تجاري میشود .بنابراین توجه به این عامل اساسی نيز در رشد صادرات این
محصول اهميت دارد.
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ج) تجارت الکترونیک :تجارت الکترونيک عبارت است از فرآیند خرید ،فروش،
حملونقل كاال ،جابه جایی اطالعات ،بازاریابی و تبليغات ،و ارتباط با دیگران از راه شبکههاي
رایانهیی (توربان و همکاران .)4112در كشورهاي پيشرفته و تازه صنعتی شدهي جهان،
استفاده از تجارت و كسبوكار الکترونيکی به دليل برتريهاي آن گسترش مییابد ،و
شيوههاي سنتی تجارت به تدریج از ميان خواهد رفت .اما در كشورهاي در حال توسعه كه
سهم پایينی در تجارت جهانی دارند ،و روز به روز بر مشکالت اقتصادي آنها افزوده میشود،
هنوز شيوهي سنتی تجارت رواج دارد .اگر این كشورها بخواهند در قرن آینده سهم عادالنهیی
در تجارت بينالمللی داشته باشند چارهیی ندارند جز اینكه به ابزار نوین تجارت یعنی تجارت
الکترونيکی مجهز شوند .براي كشور ما كه خواستار سهم مناسب در تجارت جهانی است و
سياست جهش را پيشه كرده است ،مجهز شدن به ابزار تجارت الکترونيکی در آیندهي نزدیک،
ضرورتی انکارنشدنی است .ما در این مطالعه سعی داریم تا با استفاده از روش دلفی فازي4
ضمن شناخت نقاط قوت و اهميت موجود به بررسی مشکالت و نقاط ضعف هر بخش
بپردازیم ،تا بتوان با شناسایی اینها در رفع آنها و بهبود بازار زعفران كوشيد.
در زمينهي استفاده از روش فازي دلفی مطالعات گوناگونی در حوزههاي مختلف صورت
گرفته است .چانگ ،هانگ و لين ( )4111روش دلفی فازي را بهوسيلهي فازي آماري و تابع
عضویت مناسب براي منابع طبيعی انسانی به كار بردند .چن و وانگ ( )8000از درونیابی
فازي و طرحریزي خطی فازي براي پيشبينی قيمت توليدات نيمه هادي استفاده كردند .لين و
چن ( )4114در مطالعهي خود براي استفاده از عقاید كارشناسان از روش دلفی فازي استفاده
كردند .آن ها براي هر كارشناس یک عدد فازي تنظيم كردند ،و عقاید كارشناسان را به صورت
عبارات زبانی توصيف كردند .همچونين آنها عدد فازي ذوزنقهیی را به كار بردند .چانگ و
وانگ ( )4112از روش فازي دلفی براي پيشبينی فروش در صنعت  PCBاستفاده كردند.
زنگ و همکاران ( )4111عدد فازي ذوزنقهیی استاندارد براي تبدیل اطالعات فازي كارشناسان
- Fuzzy Delphi Method
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و قضاوتهاي ذهنی براي مشکالت گروه به كار بردند .عقاید كارشناسان میتواند به صورت
یک ارزش عددي دقيق ،یک دامنه از ارزش عددي ،یک عبارت زبانی یا عدد فازي به كار برده
شود .عضوها از گروه تصميمگيري انعطاف پذیر استفاده میكنند .وانگ و لين ( )4111از روش
دلفی فازي و رگرسيون فازي براي ساخت یک مکانيسم نظارت از اتالف توليدات استفاده
كردند .كو و چن ( )4111از روش دلفی فازي براي ساخت اندیکاتور عملكردسنجی براي
تغييرپذیري صنایع خدماتی استفاده كردند .هيو و لی ( )4181روش دلفی فازي را در انتخاب
فنآوري احياكنندهي روغن به كار بردند .یانگ و هاي ( )4110در پروژهي سيگما  2كه
پيشتر با موفقيت به كاربرده شد از روش دلفی استفاده كردند .این شيوه در فعاليتهاي
انفرادي و صنایع گواهی براي توسعهي صنایع صنعتی ماشينهاي متحرک است .علی احمدي
و همکاران ( )8812از روش دلفی فازي در برنامهریزي استراتژیک استفاده كردند .مشایخی،
فرهنگی ،مومنی و عليدوستی ( )8812از روش دلفی براي بررسی عوامل كليدي موثر بر كاربرد
فنآوري اطالعات استفاده كردند .جعفري و منتظر ( )8812از روش دلفی فازي براي تعيين
سياستهاي مالياتی كشور استفاده كردند.
روشتحقیق
در این مطالعه براي شناسایی نقاط قوت و ضعف هر كدام از عوامل مهم در محصول
زعفران از نظریات متخصصان مربوط به هر بخش استفاده شده است .روشهاي گوناگونی
براي نظرسنجی ،گرفتن پيشنهادها و پيشبينی آینده براي كمک به تصميمگيريها وجود دارد.
یکی از این روشها كه ضمن حفظ سادگی قابليت اطمينان باالیی دارد روش دلفی 8است .از
كاربردهاي روش دلفی میتوان به این موارد اشاره كرد :پيشبينی وقایع آینده ،جمعآوري
اطالعات گذشته و حال ،ارزیابی تخصيص بودجههاي ممکن ،تعيين اولویتها ،و انتخاب یک
گزینه از ميان چندین گزینهي ممکن (چانگ و همکاران  .)4111هدف از این روش
2-Delphi Method
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دسترسی به مطمئنترین توافق گروهی خبرگان دربارهي موضوعی خاص است كه با استفاده
از پرسشنامه و نظرخواهی از خبرگان صورت میپذیرد .امروزه روش دلفی در فنون همسانی
توسعه داده شده است كه همه ویژگیهاي مشتركی دارند -8 :محفوظ ماندن اطالعات فردي
كامل یا جزیی كارشناسان كه از گروههاي مختلف شركت میكنند از راه ایميل ،پرسشنامه یا
مصاحبه -4 .زمينهیابی تکراري  -8ایجاد بازخورد در یک خالصهي آماري از كارشناسان براي
نوبتهاي آینده (چانگ و همکاران  .)4111نتایج بازبينی كارشناسان میتواند براي تشخيص و
تركيب همه نظریههاي بازگویی شدهي مشترک در زمينهیابی استفاده شود (سونگ  .)4118این
روش بر دونوع است :روش دلفی سنتی ) 2(TDMو روش دلفی فازي ) . 1(FDMبهطور
كلی شباهتها و تفاوتهاي ما ميان روش دلفی فازي و روش سنتی به صورت زیر است (كو
و چن:)4111
 -8درهر دو روش از عقاید كارشناسان در تصميم گروه استفاده میكنند.
 -4روش دلفی براي بررسی ثبات عقاید كارشناسان نيازمند انجام تحقيقات چند گانه
است ،اما روش دلفی فازي نيازي به این تحقيقات ندارد ،و تنها با یک بررسی ساده میتوان
همهي عقاید را پوشش داد.
 -8در روش دلفی سنتی ،ابتدا كارشناسان باید در مورد مسایل و متغيرهاي مورد مطالعه
پيشبينی نمایند ،و سپس نظرهايشان بر اساس نتایج پيشبينی اصالح گردد .بنابراین احتمال
دارد در این فرایند بخشی از اطالعات سودمند از ميان برود ،ولی در روش دلفی فازي جدید به
عقاید اصلی همهي كارشناسان توجه میشود.
 -2در روش دلفی سنتی فرآیند زمانی جمع آوري اطالعات و عقاید كارشناسان طوالنی
است ،ولی در روش فازي دلفی در زمان بسيار صرفهجویی میشود.
روش دلفی فازی :به تازگی روش فازي در روش دلفی به كار برده شده است ،كه ارزیابی
ميانگين وزنی از بدترین به بهترین درجه بر مبناي تجربهي كارشناسان است (ماري ،پی پی نو
3-Traditional Delphi Method
4- Fuzzy Delphi Method
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و گيگ  .)8011این روش اولين بار در  8011توسط كوفمان و گوپتا داده شده است .این
روش تعميم روش دلفی در علم مدیریت است .در روش دلفی ،پيشبينیهاي داده شده توسط
افراد خبره در قالب اعداد قطعی بازگویی میشود .در حالی كه استفاده از اعداد قطعی براي
پيشبينیهاي بلند مدت ،نتيجهي پيشبينی را از واقعيت دور میسازد ،بهتر است كه با استفاده
از مجموعههاي فازي به پيشبينی بلندمدت و تصميمگيري در دنياي واقعیپرداخت
(عطایی .)8810برتريهاي این روش نسبت به روش دلفی فازي سنتی به این شرح است-8 :
كاهش زمان از زمينهیابی پرسشنامه  -4دوري كردن از دیگرگون كردن عقيدهي شخصی
كارشناسان  -8آشکار كردن ساختار معنایی از موارد پيشبينی شده  -2رسيدگی به ماهيت
فازي در مدت فرآیند مصاحبه (كوفمان و گوپتا  .)8811روش تحليل سلسله مراتبی دلفی
فازي به شرح زیر است:
الف) نظرسنجی از متخصصان :در این مرحله ابتدا از متخصصان مختلف در مورد عوامل
موثر بر یک پدیده یا تصميم به صورت كيفی یا در صورت امکان كمی نظرسنجی میشود.
ب) محاسبهي اعداد فازي :براي محاسبه ي اعداد فازي كه شامل عدد فازي مثلثی ،عدد
فازي ذوزنقهیی و عدد فازي گيوشن است ،طبق مطالعهي لی و چن ( )4111از عدد فازي
مثلثی استفاده كردیم .در این حالت یک عدد فازي به صورت روابط زیر تعریف میشود:
()8
()4
()8
()2
در روابط فوق
و

نشان دهندهي اهميت نسبی عامل  iعامل  jاز دیدگاه متخصص  kام،

به ترتيب حد باال و پایين نظرهاي پرسش شوندگان و

ميانگين هندسی نظرهاي

پرسش شوندگان است .بدیهی است كه مولفههاي عدد فازي جوري تعریف شده است
كه:

 .در ضمن اندازههاي این مولفهها در بازهي  ]8/0،0تغيير میكند.
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)U(x
1
X
شکل ( .)8تابع عضویت مثلثی در روش فازي دلفی
ج) تشکيل ماتریس معکوس فازي
در این مرحله با توجه به اعداد فازي بهدست آمده در مرحلهي پيش ،ماتریس مقایسهي
زوجی فازي ميان عواملی مختلف به شرح رابطهي زیر تشکيل میشود (لی و چن )4111
()1
یا به صورت:

د) محاسبهي وزن فازي نسبی عوامل :وزن نسبی عوامل از روابط زیر محاسبه میشود:
()2
()1
كه در آن

و

یک بردار سطري

است كه نشاندهندهي وزن فازي عامل iام است.
ه) غيرفازي كردن وزن عوامل :براي غيرفازي كردن وزن عوامل از رابطهي زیر استفاده شد
(لی و چن :)4111

بررسی عوامل موثر بر213 ...

()1
در این مطالعه 2 ،نوع پرسشنامه دربارهي سه متغيير بستهبندي ،نام تجاري ،و تجارت
الکترونيک مورد بحث تهيه گردید ،و در هریک از آنها برتريها و كاستیهاي سه متغير
بررسی شد .این پرسشنامهها را  81نفر از متخصصان هر زمينه تکميل كردند .در مجموع
نظرهاي  21متخصص سنجيده شد.
نتایج و بحث
پس از جمعآوري اطالعات و استخراج دادهها از پرسشنامهها ،نظر متخصصان در بارهي
برتريها ،كاستیها و مشکالت هر یک از سه متغير بستهبندي ،نام تجاري ،و تجارت
الکترونيک جمعآوري شد (این اطالعات بهدليل حجم باال در متن مقاله آورده نشده است) .در
مرحلهي بعد پس از استخراج جدولهاي گفته شده ،ماتریسهاي مقایسهي زوجی ميان
كارشناسان و ماتریس مقایسه ي زوجی فازي دلفی ميان عوامل با استفاده از اعداد فازي مثلثی
تشکيل
گردید .براي كوتاه كردن مطلب تنها جدولهاي نتایج محاسبات در این جا آورده میشود:
مهمترین برتريي بسته بندي زعفران حفاظت از آن است (جدول  8و  .)4با توجه به
این كه زعفران كاالیی بسيار با ارزش است ،توجه به عوامل زیستمحيطی الزم براي حفاظت و
نگهداري درازمدت از آن در انبارها ،مغازهها و مسيرهاي صادرات گریزناپذیر است .دومين
عامل مهم كمک به انتخاب و تصميمگيري مشتریان است .در رقابت ميان شركتها ،بستهبندي
برتر میتواند به شناخت محصول از محصول رقيبان كمک كند .نوع بستهبندي زعفران توجه
مصرف كننده را جلب ،و به فروش محصول كمک میكند .بهگفتهي دیگر ،نوع بستهبندي
میتواند مانند یک فروشندهي موفق در تبليغ كاالي درون خود كارآمد باشد .از این رو توجه
به ساختار اطالعاتی یا پوشش اطالعاتی بستهبندي ،نوع پوشش حفاظتی ،طراحی ،رنگ ،و
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دیگر شاخصهاي جلب مشتري در بستهبندي محصول مهم است .عوامل مهم دیگر از جمله
جلوگيري از پریدن عطر زعفران ،فروش آسانتر و مانند اینها در ردهبندي اولویت جاي
میگيرد.
جدول ( .)8نتایج محاسبات مربوط به برتریهای بستهبندی زعفران
وزن فازی عاملها

نام عامل

وزن غیر فازی عاملها

K

8/1111

1/8211

1/1810

1/8011

C

1/1110

1/1111

1/1122

1/1121

E

1/0122

1/8102

1/1122

1/1108

P

8/4228

1/8820

1/1820

1/8248

W

1/1110

1/8881

1/1811

1/8111

S

8/8842

1/8401

1/1101

1/8881

I

8/1184

1/8811

1/1111

1/8181

D

8/44

1/8111

1/1480

1/8221

مأخذ :یافته هاي تحقيق
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جدول ( .)2رتبهبندی نهایی عاملهای برتری بستهبندی زعفران
ترتيب اهميت

نام عامل

8

حفاظت از كاال ()k

4

كمک به انتخاب و تصميمگيري مشتریان ()D

8

جلوگيري از پریدگی عطر زعفران ()p

2

فروش آسانتر ()s

1

افزایش سود حاصل از فروش ()I

2

كاهش ضایعات ()w

1

افزایش صادرات ()E

1

كاهش هزینهي نگهداري ()c

مأخذ:یافته هاي تحقيق
مهمترین عامل در كاستیها و مشکالت بستهبندي زعفران سرمایهگذاري باال براي ورود
تجهيزات و دستگاههاي مدرن بستهبندي است (جدول  8و  .)2با توجه به اینكه فنآوري روز
بستهبندي بيشتر در دست كشورهاي پيشرفته است ،و وارد كردن این فنآوريها به ایران با
مشکالت اقتصادي و سياسی فراوانی همراه است ،دولت باید در این زمينه به كمک بنگاههاي
توليدي بياید ،و زمينه ي الزم را براي این كار فراهم كند ،و با دادن وامهاي بلند مدت به این
بنگاهها

و

رايزنیهاي سياسی با دیگر كشورها ،راه ورود این فنآوريها به ایران را باز كند .عامل مهم
دیگر نبود طراحی مناسب در بستهبندي است ،كه علت آن نبود رشتههاي تحصيلی متناسب در
دانشگاهها و بهویژه در آموزشکدههاي فنی و حرفهیی است .باید با ایجاد رشتههاي تحصيلی
مربوط نيروي متخصص تربيت شود .از عوامل مهم دیگر بهترتيب میتوان به نامناسب بودن
مواد اوليه ،بیتوجهی به پسند مشتریان و بسياريِ رقيبان اشاره كرد.
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جدول ( .)8نتایج محاسبات مربوط به كاستیها و مشکالت بستهبندي زعفران
نام عامل

وزن غير فازي عاملها

وزن فازي عاملها

C

1/1111

1/8118

1/1811

1/1081

W

1/2112

1/1218

1/1118

1/1111

D

8/1108

1/8881

1/1441

1/8211

A

1/2441

1/1081

1/1888

1/1080

M

1/0110

1/1018

1/1121

1/1122

S

1/1214

1/8128

1/1882

1/8182

T

1/1484

1/8111

1/1122

1/1111

I

8/4211

1/8844

1/1484

1/8121

P

1/1842

1/8148

1/1828

1/8182

G

1/1811

1/1112

1/1121

1/1111

مأخذ :یافته هاي تحقيق
جدول ( .)2رتبهبندي نهایی مربوط به عاملهاي كاستیها و مشکالت بستهبندي زعفران
نام عامل

ترتيب اهميت
8

نياز به سرمایه گذاري باال ()I

4

نبود طراحی مناسب ()D

8

نامناسب بودن مواد اوليه ()S

2

بیتوجهی به پسند مشتریان در نوع بستهبندي ()p

1

داشتن رقيب زیاد ()A

2

نبود دسترسی به تسهيالت كافی ()C

1

بازاریابی نامناسب محصول ()M

1

كمبود فنآوري ()T

0

هزینهي بستهبندي ()G

81

استقبال نکردن مشتري ()W

مأخذ :یافته هاي تحقيق

بررسی عوامل موثر بر233 ...

بهطور كلی ساخت نام تجاري از مهمترین عوامل ماندگاري در بازارهاي جهانی است.
اصوال وقتی كه یک محصول بستهبندي شده نام تجاري مشهور و شناخته شدهییداشته باشد
خریداران بسياري نيز خواهد داشت .جداي از این ،قدرت رايزنی باالیی نيز در گرفتن
تسهيالت از بانکها پيدا میكند .این شناخته شده بودن نام تجاري این فرصت را براي بنگاه
توليدي فراهم می كند كه در كنار آن محصول ،محصوالت دیگر خود را نيز با همان نام تجاري
به فروش برساند ،و سود زیادي از این راه به دست آورد .بنابراین توجه به عوامل تأثيرگذار در
ایجاد یک نام تجاري موفق بسيار مهم است (جدول  1و .)2
جدول ( .)5نتایج محاسبات مربوط به برتریهای نام تجاری زعفران
نام عامل

وزن غير فازي عاملها

وزن فازي عاملها

E

1/2022

1/8821

1/1801

1/8122

R

1/1281

1/8448

1/1828

1/8884

C

1/2811

1/8141

1/1448

1/1001

I

1/1128

1/8428

1/1814

1/8814

U

1/2120

1/8882

1/1211

1/8140

V

1/1810

1/8424

1/1821

1/8818

M

1/8110

1/1102

1/1818

1/1181

B

1/8120

1/1181

1/1110

1/1211

P

1/8101

1/8124

1/1810

1/1124

مأخذ:یافته هاي تحقيق
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جدول ( .)2رتبه بندي نهایی مربوط به عاملهاي برتريهاي نام تجاري زعفران
ترتيب اهميت

نام عامل

8

استفاده از تسهيالت ملی و جهانی و فرصت سرمایه گذاري ()U

4

آسان شدن معرفی محصوالت دیگر شركت ()I

8

افزایش ارزش افزوده بر اساس نام تجاري ()V

2

افزایش شناخت مشتري و وفاداري به آن ()R

1

افزایش صادرات ()E

2

افزایش بازار رقابتی ()C

1

بهبود حاشيهي بازار و سهم بازار ()M

1

توانایی تغيير قيمت به خاطر وفاداري مشتري ()P

8

دسترسی بيشتر به منابع و تسهيالت بانکی ()B

مأخذ:یافته هاي تحقيق
مهمترین عامل براي شناسایی یک نام و عالمت تجاري تبليغات مناسب آن است .در داخل
كشور ابزارها و وسایل گوناگونی براي تبليغات هست ،اما در خارج از كشور باید با برگزاري
سمينارها و نمایشگاههاي تخصصی در خارج ،و دعوت از نمایندگان شركتهاي خارجی نام
تجاري زعفران بستهبندي شده خود را به آنها شناساند .از راه وبسایتها و تبليغات
الکترونيکی نيز میتوان محصول خود را براي همگان به نمایش گذارد .این روشها هزینهي
فراوانی خواهد داشت ،و كمک و همکاري دولت گریزناپذیر است (جدول  1و .)1

بررسی عوامل موثر بر231 ...

جدول ( .)1نتایج محاسبات مربوط به كاستیها و مشکالت نام تجاري زعفران
نام عامل

وزن غير فازي عاملها

وزن فازي عاملها

N

1/1141

1/8420

1/1404

1/8422

A

1/2888

1/8411

1/1422

1/8411

P

1/2110

1/8811

1/1814

1/8801

K

1/1141

1/8848

1/1880

1/8112

C

1/2104

1/1118

1/1881

1/1111

H

1/2181

1/1121

1/1410

1/1024

M

1/1180

1/8881

1/1428

1/8810

T

1/2812

1/8828

1/1411

1/8481

R

1/1110

1/1022

1/1481

1/8118

مأخذ:یافته هاي تحقيق
جدول ( .)1رتبه بندي نهایی مربوط به عاملهاي كاستیها و مشکالت نام تجاري زعفران
نام عامل

ترتیب اهمیت
8

نداشتن تبليغات مناسب ()A

4

نداشتن نام تجاري مناسب ()N

8

فاصلهي زمانی طوالنی براي شناساندن نام تجاري به مردم ()T

2

ناآشنایی با پسند و سليقهي مشتریان ()P

1

هزینهي تبليغات و بازاریابی ()M

2

باال بودن رقابت با نام خارجی ()R

1

سوء استفاده و نسخهبرداري از نامهاي موفق ()K

1

محدود شدن نام تجاري به یک محصول خاص ()H

0

هزینهي طراحی نام تجاري ()C

مأخذ :یافته هاي تحقيق
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اولين بار مدلهاي تجارت الکترونيک در اوایل دههي  11ميالدي داده شد و تنها كاربران
آنها بانکها و شركتهاي بزرگ مالی دنيا بودند .این امکانات امروزه در دسترس همگان
است ،و هر بنگاه توليدي كه بخواهد با دنياي بيرون خود به راحتی ارتباط برقرار كند و
كارهاي تجاري خود را با سرعت بيش تري انجام دهد ناگزیر است كه به آن سو حركت كند.
همآهنگی فيزیکی و اطالعاتی در رساندن محصول به بازار ،افزون بر آن كه باعث تسریع در
چرخهي تامين و سرمایه میشود ،زمينه را براي نوآوري و تحرک بيشتر فراهم میآورد .این
امر بهویژه دربارهي محصوالتی كه چرخهي عمر كوتاهتري دارند ،اهميت ویژهاي دارد .با
وجود این ،همآهنگی نظام تجارت الکترونيک یک بنگاه با كاركردهاي آن بسيار تعيينكننده
است .طراحی الگوي مورد استفاده براي هر بنگاه باید بر اساس نيازها ،ویژگیها و هدفها ،و
نيز شناخت صنعت و محيط فعاليت آن باشد .نوع فنآوريها و ابزارهاي مورد استفاده در آن
از دیگر موارد مهم است (جدول  0و .)81
جدول ( .)0نتایج محاسبات مربوط به برتريهاي تجارت الکترونيک زعفران
نام عامل

وزن غير فازي عاملها

وزن فازي عاملها

T

1/2122

1/8114

1/1118

1/1101

C

1/8224

1/1101

1/1128

1/1111

A

1/1814

1/1012

1/1881

1/1142

I

1/1121

1/8811

1/1411

1/8412

E

1/1841

1/1124

1/1818

1/1081

V

1/1112

1/8142

1/1801

1/8128

M

1/1281

1/1014

1/1812

1/8180

B

/1821

1/1044

1/1120

1/1201

N

1/1481

1/8418

1/1410

1/8241

G

1/1280

1/8414

1/1428

1/8881

مأخذ:یافته هاي تحقيق
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جدول ( .)81رتبهبندي نهایی مربوط به عاملهاي برتريهاي تجارت الکترونيک زعفران
نام عامل

ترتیب اهمیت
8

بستر بازار جدید و قدرتمند تبادل اطالعات ()N

4

جهانی شدن و افزایش توان رقابتی ()G

8

معرفی بهتر كاال ()I

2

حذف نسبی واسطههاي غير ضروري ()V

1

پيدایش موسسات اقتصادي نوپا و رقابت سراسري ()M

2

بهينه سازي مصرف انرژي و كاهش آلودگی زیستمحيطی ()E

1

دسترسی آسان مشتریان به گزینههاي مختلف خرید ()A

1

كاهش سرمایهگذاري براي تبليغات ()T

0

پيدایش بازار جدید براي توليدكنندگان ()B

81

كاهش هزینهي خرید ()C

مأخذ :یافته هاي تحقيق
تجارت الکترونيک جداي از جذابيت آن براي همگان ،با وجود مشکالتی در داخل همراه
است .از جمله ،نبود یک مرجع رسيدگی در خسارتهاي اقتصادي است .این یکی از مهمترین
عواملی است كه مانع استقبال مشتریان میشود .قوانين تجارت الکترونيک كه اولين بار در سال
 8812به تصویب مجلس رسيده است باید براي همگان توضيح داده شود ،و با رفع كمبودها و
نواقص آن ،صدا و سيما با برگزاري برنامههاي آموزشی این خأل آگاهی را پر كند .دومين عامل
تأثيرگذار دسترسی نداشتن بيشتر مردم به اینترنت است .جداي از مشکالت فراوانی كه
كشور ما در خدمات اینترنتی دارد ،هنوز بسياري از مردم به آن دسترسی ندارند .در این زمينه
دولت باید سرمایهگذاري فراوانی در شهرها و روستاها انجام دهد و این مشکل را برطرف كند.
سومين عامل مربوط به كمبود نيروي متخصص است .افزایش ظرفيت پذیرش در رشته هاي
 ITدر دانشگاه ها میتواند به برطرف شدن این مشکل كمک كند .عوامل مهم دیگر نبود
سيستم جابهجایی پول الکترونيکی و ناامن بودن تراكنشهاي مالی است (جداول  88و .)84
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جدول ( .)88نتایج محاسبات مربوط به كاستیها و مشکالت تجارت الکترونيک زعفران
نام عامل

وزن غير فازي عاملها

وزن فازي عاملها

F

1/8102

1/1282

1/1881

1/1218

D

1/8882

1/1218

1/1881

1/1211

T

1/8884

1/1221

1/1841

1/1211

A

1/8188

1/1214

1/1822

1/1140

E

1/8102

1/1188

1/1888

1/1120

R

1/4001

1/1282

1/1881

1/1211

B

1/4214

1/1222

1/1122

1/1812

N

1/8442

1/1101

1/1841

1/1282

S

1/8124

1/1120

1/1841

1/1112

P

1/8821

1/1242

1/1821

1/1222

C

1/4118

1/1214

1/1121

1/1808

Z

1/8140

1/1111

1/1101

1/1121

L

1/8214

1/1211

1/1842

1/1228

M

1/4020

1/1180

1/1888

1/1122

I

1/8400

1/1121

1/1181

1/1282

V

1/8221

1/1114

1/1818

1/1111

H

1/4128

1/1114

1/1101

1/1200

مأخذ :یافته هاي تحقيق
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جدول ( .)82رتبهبندی نهایی مربوط به عاملهای كاستیها و مشکالت تجارت
الکترونیک زعفران
ترتيب اهميت

نام عامل

8

نبود دكترین مسئوليت مدنی در بروز خسارت اقتصادي ()V

4

دسترسی نداشتن بيشتر مردم به اینترنت ()A

8

كمبود نيروي متخصص ()P

2

نبود سيستم جابهجایی الکترونيکی پول ()L

1

ناامن بودن تراكنشهاي مالی ()T

2

نبود شبکههاي استاندارد با كيفيت و پهناي باند مناسب ()N

1

بیاعتماد مردم ()R

1

نگرانی از امنيت اطالعات شخصی و مالی ()D

0

ناآشنا بودن مردم با این شيوه ()F

81

مشکل در طراحی صفحات وب و نبود نرمافزار تعامالت ()S

88

بیسوادي و تحصيالت ناكافی ()E

84

ناآگاهی موسسات بزرگ از این روش ()M

88

نبود زیرساختهاي الزم براي حمل و نقل كاالي خریداري شده ()Z

82

هزینههاي سنگين و باالي استفاده از اینترنت ()H

81

نبود تشویق سرمایهگذاران به سرمایهگذاري در این راه ()I

82

نبود تسهيالت كافی براي مردم در خرید رایانه ()C

81

نداشتن نام تجاري مناسب ()B

مأخذ :یافته هاي تحقيق
نتیجهگیری و پیشنهادها
نتایج این مطالعه نشان داد كه سه عامل تجارت الکترونيک ،بستهبندي و نام تجاري نقش
تعيينكنندهیی در افزایش فروش زعفران در داخل و خارج از كشور دارد .درمورد بستهبندي
زعفران مهمترین مشکل در سر راه آن ،نياز به سرمایهگذاري باال است تا بنگاهها ضمن وارد
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كردن دستگاههاي بستهبندي مدرن توان رقابت با كشورهاي پيشرفته در بستهبندي را داشته
باشند .دولت باید با دادن وامها و تسهيالت بلند مدت بنگاههاي توليدي را حمایت كند.
مهمترین سد راه پيشرفت در در مورد نامتجاري زعفران ،نداشتن تبليغات مناسب براي
شناساندن و معرفی كردن نامهاي تجاري داخلی است .براي رفع این مورد باید مدیران صنایع
بستهبندي زعفران با شركت در سمينارها و نمایشگاههاي تخصصی كه همه ساله در كشورهاي
دیگر برپا میشود ،ضمن معرفی محصول بستهبندي شدهي خود ،سعی در شناساندن نام
تجاري زعفران ایرانی داشته باشند ،تا كشورهاي وارد كنندهي زعفران ،آن را با نام و نام تجاري
ایران بشناسند .در این زمينه نيز دولت باید شرایط حضور همهي بنگاهها و مدیران فعال در
زمينهي صنعت بستهبندي زعفران را در این نمایشگاهها و سمينارها فراهم آورد .سرانجام در
مورد عامل تجارت الکترونيک كه یکی از نيازهاي الزم در شرایط حاضر است ،مهمترین عامل
نبود دكترین مسئوليت مدنی در بروز خسارت اقتصادي است .دولت باید در همهي موارد
فعاليت جدي داشته باشد ،و با شناسایی همهي موانع موجود در این زمينه و تشویق و ترغيب
همگان در استفاده از این شيوه تالش كند ،و با سرمایهگذاريهاي زیربنایی منافع آن را براي
همه روشن كند.
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