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ي  هاي تبلیغات در ارتباط با صادرات پسته تدوین استراتژي

   SWOTاستان کرمان با استفاده از روش 

  

  صداقتطاهره صادقی، عباس طالب بیدختی و رضا 
  

  19/10/1389: تاریخ پذیرش  26/10/1387: تاریخ دریافت

  

  چکیده
 ي استان کرمان با استفاده از هاي تبلیغات در ارتباط با صادرات پسته در این تحقیق به تدوین استراتژي

ها و  ترین نقاط قوت، ضعف، فرصت اهداف تحقیق حاضر شامل تعیین مهم. پرداخته شده است SWOTروش
ابتدا با توجه به . ي صادراتی استان کرمان و پیشنهاد استراتژي مناسب است اي پیش روي تبلیغات پستهه تهدید

ي صادراتی استان کرمان، فهرستی  هاي صورت گرفته روي محیط داخلی و محیط خارجی تبلیغات پسته بررسی
اندرکاران امر رخواهی از دستیی قرار گرفت، و پس از نظ ها و تهدیدها مورد شناسا از نقاط قوت، ضعف، فرصت

 یک متغیره براي تایید یا رد tنامه، از آزمون آماري  با استفاده از پرسش) ي استان کرمان صادرکنندگان پسته(
دهی به هر کدام از این عوامل تایید شده بر سپس با وزن. ها و تهدیدها استفاده گردید نقاط قوت، ضعف، فرصت

ي وزن نسبی،  ها و در نهایت بعد از محاسبه ها، میانگین وزن مجموع وزني  اساس طیف لیکرت و محاسبه
ها مشخص شد و در نهایت براي برطرف کردن یا تقلیل نقاط ضعف و تهدیدها و تقویت و بهبود نقاط  اولویت

ي استان کرمان، با استفاده از روش تحلیلی  هاي موجود تبلیغات در ارتباط با صادرات پسته قوت و فرصت
SWOTهاي مناسبی ارایه گردید  استراتژي.    

  

JEL :M37بندي  طبقه

ها، استراتژي نقاط قوت، نقاط ضعف، تهدیدها، فرصت: هاي کلیدي واژه

____________________________________________________
 ت علمی دانشگاه ا مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد قشم، عضو هیي ترتیب دانشجوي کارشناسی ارشد رشتهبه

   کشوري  تحقیقات پستهي ت علمی مؤسسها واحد گچساران و عضو هیآزاد اسالمی

 Email: in1000years@yahoo.com
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  مقدمه

صادرات نقش اساسی و تعیین کننده را در استقالل و تعالی اقتصادي دارد و سیاست   

 ییاب دهد و دست تشکیل میتوسعه صادرات بخشی از سیاست بازرگانی خارجی کشورها را 

اهمیت صادرات غیر نفتی براي کشور ما بر هیچ کس . به آن مورد نظر تمام کشورها است

 و ردی در صادرات غیر نفتی دای صادرات محصوالت کشاورزي نقش عمده. پوشیده نیست

بیگ زاده ( برخوردار است تري هاي دیگر از ثبات بیش صادرات این بخش نسبت به بخش

  )1386 عباسی،

ترین سهم از صادرات  ترین اقالم صادرات غیر نفتی همواره بیش پسته به عنوان یکی از مهم  

شرایط کنونی حدود  در. یی در میان محصوالت صادراتی دارد غیرنفتی را دارد و جایگاه ویژه

 و درآمد ارزي استاز صادرات جهانی پسته در اختیار کشور ما % 60از تولید و بیش از % 41

  )2009فائو، . (شود دالر در سال بالغ مییک میلیارد اصل از صادرات پسته به بیش از ح

 نتوانسته آ یک سیستم بازاریابی و بازرگانی مناسب و کارنبودبخش صادرات ایران به علت   

به طوري که در اغلب موارد کاال و خدمات صادراتی ما با وجود . است به خوبی توسعه یابد

به دلیل نبود یک سیستم  فیت مطلوب و حتا فراتر از استانداردهاي جهانیبرخورداري از کی

 خود را در ي مناسب تبلیغاتی و اطالع رسانی در بخش مبادالت خارجی جایگاه شایسته

بازارهاي جهانی به دست نیاورده است، در اغلب موارد بازرگانان به جاي افزایش صادرات، 

 صادرکنندگان به جاي تبلیغ در مورد کاالي ازیر. کرده اندزمینه را براي افزایش واردات مهیا 

هاي علمی در بازارهاي هدف، کاالهاي ساخت آن کشور را در  صادراتی خود از طریق روش

از طرف دیگر ورود . دامن کشور تبلیغ نموده اند و باعث افزایش مصرف این کاالها شده اند

درات ما را در برخی از بازارهاي جهانی کاهش افراد ناآشنا و دالالن در امر صادرات، سهم صا

بازارهاي جهانی نیز  تولید کنندگان کشور از شرایط و اوضاع دقیق یاطالع بیالبته . داده است

  .)سایت آفتاب(مزید بر علت شده است تا سهم از این بازارها کاهش یابد 

کا، ترکیه، چین و ي پسته عبارت اند از ایران، آمری  تولیدکنندگان عمده2006در سال   

سوریه که در این میان ایران به لحاظ حجم باالي تولید از موقعیت خاصی برخوردار است، 
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 عبارت اند از ایران، آمریکا، 2007ي پسته در سال  ي صادرکننده چونین پنج کشور عمده هم

تولید از % 80حدود . ي پسته در جهان است ایران اولین صادرکننده. آلمان، هنگ کنگ و هلند

  .)1387ي تجارت ایران،  سازمان توسعه(شود  ي ایران صادر می پسته

ي اول را در میان صادرات محصوالت کشاورزي و صادرات  هاي اخیر پسته رتبه در سال  

به لحاظ اهمیت صادرات آن به عنوان یک محصول کامال ایرانی . غیرنفتی به دست آورده است

ورمان است، توجه به وضعیت صادرات این محصول و ي آن نیز در دست کش که بازار عمده

سطح زیر % 70استان کرمان . رسد ي صادرات آن ضروري به نظر می نقش تبلیغات در توسعه

به همین دلیل در این تحقیق به تدوین . کشت پسته را به خود اختصاص داده است

 SWOTاستفاده از روش ي استان کرمان با  هاي تبلیغات در ارتباط با صادرات پسته استراتژي

  .پرداخته شده است

یی از  ي صادرات پسته و تبلیغات مطالعات چندي صورت گرفته است که به پاره در زمینه  

بررسی مشکالت صادرات پسته و ”در پژوهشی به ) 1373(طاهري . ها اشاره می کنیم آن

 و مسائلی که در در این تحقیق عوامل.  پرداخته است“هاي مطلوب براي آن حل ي راه ارایه

ارتباط با صادرات پسته وجود دارد مورد شناسایی قرار گرفته و سپس جایگاه هر یک از این 

به عبارت دیگر، متغیرهاي اصلی و فرعی را که در کاهش یا . مشکالت مشخص شده است

بندي کرده است و در آخر با توجه به  افزایش صادرات پسته موثر اند شناسایی و سپس اولویت

ي صادرات پسته  هایی براي از میان بردن مشکالت و توسعه حل آوري شده راه طالعات جمعا

  .دهد ارایه می

 “ي ایران بررسی عوامل موثر بر صادرات پسته”در تحقیقی به ) 1379(رضایی صومعه   

در این تحقیق با توجه به این که صادرات پسته با مدیریت مناسب و شناخت . پرداخته است

یی براي کشور است و از طرفی دیگر  ثر بر صادرات آن منبع ارزي قابل مالحظهعوامل مو

آورد که  آگاهی از عوامل موثر بر صادرات پسته، دانش و امکانات مناسبی را به وجود می

نماید به بررسی عوامل موثر بر صادرات پسته ایران  رقابت با رقباي جهانی را تسهیل می

   .پرداخته شده است



126  1390/ 1ي  شماره/5لد ج/ اقتصاد کشاورزي

گروه (ارزیابی اثربخشی تبلیغات در صنایع غذایی ایران ”در تحقیقی دیگر به ) 1383(ملکی 

جامعه در شهر . روش تحقیق در این پژوهش میدانی بود. پرداخته است “)صنایع غذایی کاله

.  نمونه از این جامعه انتخاب گردید200یی انتخاب شد و تعداد  هاي زنجیره تهران فروشگاه

دهد که تبلیغات شرکت کاله اثر بخش بود و شرکت توانسته است به  نتایج تحقیق نشان می

  . اهداف از پیش تعیین شده نائل شود

ي بازار وکارآیی بازاریابی  بررسی اقتصادي حاشیه”یی تحت عنوان  مطالعه) 1386(صداقت   

ش براي انجام این مطالعه از رو.  انجام داد“ي بخش خصوصی و تعاونی ي ایران، مقایسه پسته

ي پسته در   تولیدکننده200اطالعات الزم با . گیري، مدل شفرد و مدل مرکب استفاده کرد نمونه

جمع آوري 1382-1382هاي   صادر کننده در استان کرمان و شهر تهران در سال10رفسنجان و 

نتایج نشان داد که هیچ یک از مسیرهاي بازاررسانی کشور کارآیی الزم را ندارد و . گردید

. ي بخش خصوصی دارند اي تعاونی تولید کننده کارآیی باالتري نسبت به صادر کنندهه شرکت

صادرات کشورهاي اروپایی نسبت به آسیاي مرکزي، عربی، آسیاي جنوب شرقی و بازارهاي 

  .داخلی از کارآیی باالتري برخوردار است

براي . جام داد ان“آینده نگري بازار جهانی پسته”یی تحت عنوان  مطالعه) 1388(صداقت   

هاي رگرسیون یک متغیر، میانگین هندسی و مدل اریما به کار گرفته  انجام این پژوهش روش

نتایج نشان .  جمع آوري گردید2005-1986ي زمانی  اطالعات الزم در طی دوره. شده است

گذاري جدید براي افزایش تولید محصول در کشورهاي تولید  دهد که هرگونه سرمایه می

کرد در هکتار محصول حداقل ثابت مانده   پسته توجیه اقتصادي خواهد داشت و عملي کننده

  .ي اول به دوم رشد داشته است از دوره% 5/52تر از  هاي تولید با نرخی کم و هزینه

در تحقیقی .  نیز تحقیقاتی صورت گرفته استSWOTي استفاده از روش  در زمینه  

اپیر ( انجام گرفته است SWOT  ن با استفاده از روش کارگیري تجارت الکترونیکی در ایرا به

ي  و در تحقیقی هم به تجزیه و تحلیل استراتژیک شرکت ایساکو و ارایه) 1382صاحب،

 بر اساس منطق فازي پرداخته شده SWOT  هاي مطلوب براي آن با استفاده از روش  استراتژي

دهایی براي افزایش ترانزیت کاال در بر و در تحقیقی دیگر به تعیین راه) 1383حسینی، (است 
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امینی، ( پرداخته شده است SWOT  کشور ایران با تاکید بر نقش بنادر با استفاده از روش 

1383.(  

بنابراین در خصوص این مطالعه تحقیق منسجمی صورت نگرفته است و تحقیقات قبلی   

وان گفت این تحقیق یک کار بنابر این می ت. ي جاري پاسخ دهند نتوانسته اند به سوال مطالعه

  .جدید و اولیه است

  

  روش تحقیق

هاي پیمایش و روش  روش(براي حصول اهداف تحقیق، در این تحقیق از روش ترکیبی   

هاي صورت گرفته روي محیط  ابتدا با توجه به بررسی. استفاده شده است) توصیفی تحلیلی

 6(مان، فهرستی از نقاط قوت ي صادراتی استان کر داخلی و محیط خارجی تبلیغات پسته

یی قرار  مورد شناسا)  مورد7(و تهدیدها )  مورد12(ها  ، فرصت) مورد13(، ضعف )مورد

از آزمون ) ي استان کرمان صادرکنندگان پسته(اندرکاران امر گرفت، پس از نظرخواهی از دست

.  استفاده گردیدها و تهدیدات  یک متغیره براي تایید یا رد نقاط قوت، ضعف، فرصتtآماري 

) 1(دهی به هر کدام از این عوامل تایید شده بر اساس طیف لیکرت مطابق جدول سپس با وزن

جمع (ها  ، میانگین وزن)هاي سوال مورد نظر جمع امتیازات گزینه(ها  ي مجموع وزن و محاسبه

و در ) نظرهاي سوال مورد نظر تقسیم بر تعداد پاسخ دهندگان به سوال مورد  امتیازات گزینه

ها تقسیم بر تعداد افرادي که به سوال پاسخ  مجموع وزن(ي وزن نسبی  نهایت بعد از محاسبه

ها مشخص شدند و در  ، اولویت)ها است  به منظور حداکثر ممکن وزن5ضریب ) ( داده اند

نهایت براي برطرف کردن یا تقلیل نقاط ضعف و تهدیدها و تقویت و بهبود نقاط قوت و 

ي استان کرمان با استفاده از روش   موجود تبلیغات در ارتباط با صادرات پستههاي فرصت

  . هاي مناسبی ارایه شد  استراتژيSWOTتحلیلی 
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  نامه بر اساس طیف لیکرت هاي پرسش امتیازبندي سوال). 1(جدول 

  خیلی زیاد  زیاد  متوسط  کم  خیلی کم

1  2  3  4  5  

  

ي کتبی است،  نامه این تحقیق از طریق پرسشجمع آوري اطالعات براي آزمون فرضیات   

هاي مرتبط با تجارت،  هاي سازمان چونین براي بررسی این مطالعه از اطالعات و گزارش هم

هاي نامه ي ایران و استان کرمان استفاده شد و با استفاده از پرسش بازاریابی و صادرات پسته

  .ررسی گردیدمناسب وضعیت تبلیغات صادرات پسته در استان کرمان ب

  

  ي آماري و روش انتخاب نمونه جامعه

ي استان کرمان که بر  ي آماري مورد مطالعه عبارت است از کل صادرکنندگان پسته جامعه  

از این تعداد، .  نفر اند60ي کشور،  ي تحقیقات پسته اساس برآوردهاي انجام شده از موسسه

  . ندتعدادي فعال، تعدادي نیمه فعال و بخشی غیر فعال ا

روش نمونه گیري در این تحقیق نمونه گیري تصادفی ساده است، به علت این که به هر   

 و Nاگر حجم افراد جامعه را . یک از افراد جامعه شانس مساوي براي انتخاب نمونه داده شود

آذر . ( استn/N فرض کنیم احتمال انتخاب هر فرد جامعه در نمونه مساوي nحجم نمونه را 

  )1380و مومنی، 

  :براي تعیین حجم نمونه از فرمول زیر استفاده شده است  

)P1(PZ)1N(

)P1(NZ
n

2
2/

2

2
2/








  

  :که در آن 

= Nي آماري   حجم جامعه  

= n حجم نمونه   
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=Z مقدار بحرانی متغیر نرمال استاندارد Z  در جدول با توجه به سطح اطمینان در نظر گرفته

شده 

=P05/0= ي آماري   نسبت موفقیت در جامعه

 = خطاي قابل اغماض   

α =  شود، احتمال  رد فرض صفر وقتی درست باشد خطاي نوع اول نامیده می(میزان خطا

  )شود  نشان داده میαخطاي نوع اول با 

 37 و اطالعات زیر حجم نمونه برابر با 1/0بنابراین با فرض سطح خطاي قابل اغماض   

  :بدست آمد

  

Z (0,025) = 1/96, α/2 = 0/025, N = 60, α = 0/05,    P= 0/5  

  

نامه براي صادرکنندگان در استان کرمان ارسال   پرسش37بر اساس حجم نمونه، تعداد   

هاي  بنابر این بررسی. نامه بازگشت داده شد  پرسش30هاي الزم تعداد  گیري گردید که با پی

  .ر اساس این حجم از نمونه استآماري و تجزیه و تحلیل اطالعات ب

  

  ها تجزیه و تحلیل داده

ها توزیع شد و بعد از جمع آوري  نامه بر اساس نظرخواهی و اطالعات دریافت شده پرسش  

 یک متغیره استفاده tیید یا رد نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید از آزمون آماري  براي تا

  . گردید

 سوال مطرح شده در مورد 13 مورد تایید، از 2  سوال مطرح شده در مورد نقاط قوت6از   

 مورد 12ها تمامی   سوال مطرح شده در مورد فرصت12 مورد تایید، از 13نقاط ضعف تمامی 

  . مورد تایید گردید7 سوال مطرح شده در مورد تهدیدات تمامی 7تایید و از 

خواهیم  ه داریم و می یک متغیره استفاده شد، چرا که یک نوع دادtدر این تحقیق از آزمون   

این فرضیه را آزمون کنیم که آیا نمونه به جامعه با میانگین مشخص تعلق دارد یا خیر، به 
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) ادعاي محقق(خواهیم میانگین نمونه را در هر سوال با میانگین فرضی  عبارت دیگر می

  .مقایسه کنیم

  :شود در این آزمون فرض صفر و فرض مقابل آن به صورت زیر نوشته می  

H0: M≤m         H1: M>m

گیرد، چرا که فرض صفر را در  ي باالي توزیع قرار می ي رد در دنباله در این مورد ناحیه

تر از مقدار تعیین شده  صورتی رد خواهیم نمود که میانگین نمونه به میزان قابل توجهی بیش

  . باشد

با این .  اشاره داردSWOTفرآیند ارزیابی محیط داخل و خارج سازمان اغلب به تحلیل   

ها در محیط خارجی  ها و تهدید ابزار نقاط قوت و ضعف در محیط داخلی سازمان و فرصت

  .گیرد سازمان مورد تحلیل قرار می

ها را  ها و فرصت این تجزیه و تحلیل بر این منطق استوار است که استراتژي اثربخش، قوت  

  .رساند ي آن را به حداقل میها و تهدیدها کند، در عین حال که ضعف حداکثر می

  : مخفف لغات زیر استSWOTلغت 

S : Strength به معنی قدرت

Weakness : W به معنی ضعف

O:  Opportunityبه معنی فرصت  

 T: Threat به معنی تهدید  

با نگاهی به فضاي تهدیدهاها و بردها، ابتدا نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت براي تعیین راه  

بردها   راهSWOTشود که بر مبناي آن و با استفاده از ماتریس ل بیرونی بررسی میداخلی و عوام

  ):1385پیرس و رابینسون،  (گردد استخراج می

  

  SWOTماتریس ). 2(جدول 

  )W(نقاط ضعف   )S(نقاط قوت 

  WOبردهاي  راه  SOبردهاي  راه)O(ها  فرصت

  WTبردهاي  راه  STبردهاي  راه  )T(تهدیدها 
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  1385رس و رابینسون، پی: مأخذ

قوتنقاطکارگیريبهمحیطی باهاي فرصتازاستفادهحداکثربردهاي راه: SOي بردها راه  

  . سازمان است

ها  از نقاط قوت براي جلوگیري از مواجهه با تهدیداستفادهبردهاي راه :STي بردها راه  

  . است

هاي محیطی  یی که در فرصت ههاي بالقو بردهاي استفاده از فرصت راه: WOي بردها راه  

  . نهفته است براي جبران نقاط ضعف موجود در سازمان است

هاي ناشی از تهدیدها و نقاط  بردهایی براي به حداقل رساندن زیان راه:  WT يبردها راه  

  . ضعف است

  

  نتایج و بحث

  :نامه در این مطالعه بر اساس نتایج حاصل از پرسش

ان کرمان از نظر سطح تحصیالت در سطح کارشناسی اند، صادرکنندگان پسته است% 3/33- 

. شودي قوت محسوب می عنوان نقطه که این مورد به

 سال دارند که نسبتا در ارتباط با نقاط 10تر از  ي فعالیت بیش از صادرکنندگان سابقه% 7/56- 

ي استان کرمان از تجارب  روي تبلیغات پستهها و تهدیدهاي پیش قوت، ضعف، فرصت

.تري برخوردارند یشب

 سال قرار دارند، 36-45از صادرکنندگان که در سنین % 7/16ي کاري  با توجه به تجربه- 

.نامه مطلوب است نتایج به دست آمده از این پرسش

نامه نظیر پوستر، نمایشگاه، اینترنت، مسافرت به  از انواع تبلیغات مطرح شده در پرسش- 

 براي تبلیغ محصوالت خود به خارج از کشور مسافرت از صادرکنندگان% 3/28خارج و غیره، 

.داشته اند

 و کارشناسی از صادرکنندگان براي افزایش صادرات از تبلیغات برنامه ریزي شده% 30 -

  .استفاده کرده و موفق بوده اند
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  سنجی نقاط قوت و ضعفبررسی و اولویت

  :دهد  اولویت سنجی نقاط قوت و ضعف را نشان می4 و 3هاي  جدول

  

  بررسی و اولویت سنجی نقاط قوت). 3(جدول 

  تحلیل نقاط قوتردیف

مجموع 

  ها وزن

میانگین 

  ها وزن

وزن 

  نسبی

ي  رتبه

  اولویت

نماد 

ي  نقطه

  قوت

1  
ي استان  ي مطلوب از نام و شهرت پسته استفاده

  کرمان
98  38/3  676/0  2  S2

2  
ي استان کرمان در مقایسه با  کیفیت برتر پسته

  ارجیرقباي خ
112  86/3772/01  S1  

  هاي تحقیق یافته: مأخذ

  بررسی و اولویت سنجی نقاط ضعف). 4(جدول 

تحلیل نقاط ضعف  ردیف

مجموع 

  ها وزن

میانگین 

  ها وزن

وزن 

  نسبی

ي  رتبه

اولویت

نماد 

ي   نقطه

  ضعف

  673/013W13  37/3  101نداشتن اطالع کافی از تحوالت بازار  1

  93/3787/04W4  118  العاتی مناسبهاي اطنبود سیستم  2

  79/3759/07W7  110  یی با بازارهاي جهانی نداشتن آشنا  3

  03/4807/02W2  117  نبود بسته بندي مناسب در مقایسه با رقبا  4

75/3750/09W9  105  نبود نام تجاري مناسب  5

6

نبود اعطاي یارانه و تسهیالت صادراتی به 

  صادرکنندگان پسته

107  

82/3

764/06W6  

7  

هاي نوین براي تسریع در  آوري استفاده نکردن از فن

  المللیامر تجارت میان

102  64/3729/011W11  

8  

هاي نداشتن حضور فعال صادرکنندگان در نمایشگاه

  ملی و میان المللی

99  67/3733/010W10  
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  بررسی و اولویت سنجی نقاط ضعف). 4(جدول ادامه 

ل نقاط ضعفتحلی  ردیف

مجمو

ع 

  ها وزن

میانگی

ن 

  ها وزن

وزن 

  نسبی

ي  رتبه

اولویت

نماد 

ي   نقطه

  ضعف

9  

نداشتن آشنایی صادرکنندگان استان با فنون نوین 

  تبلیغات

108  

00/4

800/03W3  

  56/3711/012W12  96  ي تبلیغات باال بودن هزینه  10

11  

نداشتن شناخت از متغیرهاي محیطی تاثیر گذار بر 

  فرآیند تبلیغات

110  

07/4

815/01W1  

12  

ي صادراتی  هدفمند نبودن فرآیند تبلیغات پسته

  استان کرمان 

106  

79/3

757/08W8  

779/05W5  89/3  109  تبلیغات پسته بخشدردقیقآمارييها دادهنبود13

  هاي تحقیق یافته: مأخذ

  

تر از   تمامی موارد وزن نسبی بیششود که نقاط ضعف درمشاهده می) 4(طبق نتایج جدول   

  .ي استان کرمان است ي شدید بودن نقاط ضعف داخلی تبلیغات پسته دهنده دارد، که نشان6/0

  

  بندي هرکدامنسبی و اولویتو وزن) ضعف/نقاط قوت(ماتریس عوامل موثر داخلی 

 شده را و اولویت بندي سواالت مطالعه) ضعف/نقاط قوت(عوامل موثر داخلی ) 5(جدول   

  .دهد بر اساس وزن نسبی نشان می

شود وزن نسبی نقاط ضعف در مقایسه با وزن نسبی نقاط قوت از  همان طوري که دیده می  

هاي خاص مرتبط با  تري برخوردار است، که استفاده از استراتژي هاي بیش ي کاستی دامنه

  .طلبد موضوع را می
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  )فضع/قوت(ماتریس عوامل موثر داخلی ). 5(جدول 

  نقاط ضعف  نقاط قوت

  عامل

وزن 

  نسبی

  عامل

وزن 

  نسبی

S1 :ي استان کرمان در مقایسه  کیفیت برتر پسته

  با رقباي خارجی

S2 :ي  ي مطلوب از نام و شهرت پسته استفاده

  استان کرمان

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

  

  

  

  

  

772/0  

676/0

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

W1 :عدم شناخت متغیرهاي محیطی تاثیر گذار بر 

فرآیند تبلیغات

W2 :نبود بسته بندي مناسب در مقایسه با رقبا

W3 : نداشتن آشنایی صادرکنندگان استان با فنون

نوین تبلیغات

W4 :هاي اطالعاتی مناسبنبود سیستم  

W5 :تبلیغات  بخشدردقیقآمارييها دادهنبود

  پسته

W6 : ندادن یارانه و تسهیالت صادراتی به

صادرکنندگان پسته

W7 :یی با بازارهاي جهانی نداشتن آشنا

W8 :ي  هدفمندنبودن فرآیند تبلیغات پسته

  صادراتی استان کرمان

W9 :نبود نام تجاري مناسب  

W10 : حضور فعال نداشتن صادرکنندگان در

  هاي ملی و میان المللی ه نمایشگا

W11 :هاي نوین براي  آوري استفاده نکردن از فن

  لمللی اتسریع در امر تجارت میان

W12 :ي تبلیغات باال بودن هزینه  

W13 :نداشتن اطالع کافی از تحوالت بازار  

815/0  

807/0

800/0

787/0  

779/0

764/0  

759/0

757/0  

750/0

733/0  

729/0  

  

711/0

673/0

  هاي تحقیق یافته: مأخذ

  

  ها سنجی تهدیدها و فرصتبررسی و اولویت

  :دهند ها را نشان می هدیدات و فرصت اولویت سنجی ت7 و 6هاي  جدول  
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  بررسی و اولویت سنجی تهدیدات). 6(جدول 

تحلیل تهدیدهاردیف

مجموع 

  ها وزن

میانگین 

  ها وزن

وزن 

  نسبی

ي  رتبه

  اولویت

نماد 

  تهدید

  T5  5  821/0  10/4  119  نرخ تورم باالتر از نرخ تورم جهانی1

T12  12  671/0  36/3  94  نبود بخش خصوصی فعال  2

  T4  11/4821/04  115  نپیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی  3

  T6  04/4807/06  113  تشدید رقابت جهانی و حضور رقباي جدید  4

5  

ي  نبود مدیران متخصص و با تجربه در زمینه

  تبلیغات پسته

117  18/4836/03  T3  

6  

ي مناسب به بخش  اختصاص ندادن بودجه

  تبلیغات 

112  00/4800/08  T8  

7  

هاي قیمت گذاري رقبا در  نشناختن روش

  بازارهاي خارجی

117  18/4836/02  T2

8  

هاي استفاده نکردن صادرکنندگان از آژانس

  المللیتبلیغاتی میان

107  82/3764/010  T10  

T1  46/4893/01  125  هاي تبلیغاتی موثر رقباي خارجی فعالیت  9

10  

 با تخصص ویژه نبود مدیریت توزیع مناسب افراد

  ي تبلیغاتی عنوان واسطه و کافی به

113  04/4807/07  T7  

  T11  68/3736/011  103  هاي تبلیغ پستهافزایش هزینه  11

12  

هاي توجه نکردن صادرکنندگان به نیازمندي

  مشتریان

111  83/3766/09  T9

  هاي تحقیق یافته: مأخذ
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  ها بررسی و اولویت سنجی فرصت). 7(جدول 

ها تحلیل فرصت  دیفر

مجموع 

  ها وزن

میانگین 

  ها وزن

  وزن نسبی

ي  رتبه

  اولویت

نماد 

  فرصت

1  

ي استان  پسته) شهرت جهانی(ي درخشان  سابقه

  کرمان

125  46/4893/01  O1  

  O7  63/3726/07  98  وجود موسسات تحقیقاتی فعال   2

3  

 توجه به عوامل محیطی موثر بر تبلیغات و 

  صادرات پسته

112  86/3772/06  O6  

4  

مداري در تولید و کرد مشتري استفاده از روي

  صادرات پسته

110  93/3786/04O4  

  O3  11/4822/03  111  جدیدبازارهايشناسایی و تفکیک  5

6  

محل ازبازاریابیوتبلیغاتبرايتسهیالتایجاد

  صادراتیهاي مشوق

109  89/3779/05  O5

7  

 داخلی و خارجی براي هايبرگزاري نمایشگاه

  ي استان پسته

122  21/4841/02  O2  

  هاي تحقیق یافته: مأخذ

  

یی دارد و  هاي نسبی باال ها وزن شود که ماتریس فرصتمشاهده می) 7(مطابق نتایج جدول   

ي  هاي بالقوه ي استان کرمان فرصت این نشان دهنده این است که بهبود وضعیت تبلیغات پسته

توان ها به خوبی می روي دارد و با استفاده از این فرصتیی پیش الحظهبسیار و قابل م

طبق . هاي مدیریتی و سیاستی مطلوب را براي تبلیغات پسته استان کرمان ارایه نموداستراتژي

 است و از اهمیت 72/0نهادي داراي وزن نسبی باالي  هاي پیش نتایج این جدول تمامی فرصت

  . لیغات پسته استان کرمان برخوردارندیی در تب العاده باالفوق

  

  بندي هرکدامنسبی و اولویتو وزن) ها فرصت/تهدیدها(ماتریس عوامل موثر خارجی 

و اولویت بندي سواالت مطالعه شده ) ها فرصت/تهدیدها(عوامل موثر خارجی ) 8(جدول   

  .دهد را بر اساس وزن نسبی نشان می
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  )ها فرصت/تهدیدات(ماتریس عوامل موثر خارجی ). 8(جدول 

  تهدیدها  ها فرصت

  عامل

وزن 

  نسبی

  عامل

وزن 

  نسبی

O1 :ي  پسته) شهرت جهانی(ي درخشان  سابقه

استان کرمان

O2 : هاي داخلی و خارجی  نمایشگاهبرگزاري

ي استان براي پسته

O3 :جدیدبازارهايشناسایی و تفکیک

O4 :مداري در کرد مشتري استفاده از روي

  ت پستهتولید و صادرا

O5 : ایجاد تسهیالت براي تبلیغات و بازاریابی

هاي صادراتی از محل مشوق

O6 : توجه به عوامل محیطی موثر بر تبلیغات و

  صادرات پسته

 O7 :وجود موسسات تحقیقاتی فعال

  

  

  

893/0  

  

841/0  

  

822/0  

786/0  

779/0  

  

772/0  

  

0/726

T1 :هاي تبلیغاتی موثر رقباي خارجیفعالیت

T2 :هاي قیمت گذاري رقبا در  م شناخت روشعد

  بازارهاي خارجی

T3 :ي  نبود مدیران متخصص و با تجربه در زمینه

  تبلیغات پسته

T4 :نپیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی  

T5 :نرخ تورم باالتر از نرخ تورم جهانی  

T6 :تشدید رقابت جهانی و حضور رقباي جدید  

T7 :اد با تخصص نبود مدیریت توزیع مناسب افر

  ي تبلیغاتی عنوان واسطه ویژه و کافی به

T8 :ي مناسب به بخش  اختصاص ندادن بودجه

  تبلیغات

T9 :هاي  نیازمندي توجه نکردن صادرکنندگان به

  مشتریان

T10  :هاي  استفاده نکردن صادرکنندگان از آژانس

تبلیغاتی میان المللی

T11 :هاي تبلیغ پسته افزایش هزینه

T12 :خش خصوصی فعالنبود ب  

  

893/0  

836/0

836/0

821/0  

821/0  

807/0  

807/0  

  

800/0  

766/0  

764/0

736/0  

671/0

  هاي تحقیق یافته: مأخذ

  

  SWOT روشبا استفاده از ي استان کرمان  هاي تبلیغات پسته ي استراتژي ارایه

 استان کرمان در ي صادراتی کارهاي تبلیغات پسته بردها و راه ي راه یی خالصه ماتریس نها  

توان الگوي کلی و کاملی از وضعیت با استفاده از این جدول می. ارایه شده است) 9(جدول 

  .تبلیغات پسته صادراتی استان کرمان به دست آورد
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  SWOTماتریس نهایی ). 9(جدول 

  

  

  

SWOTتحلیل 

  :Oها  فرصت

O1 :شهرت (ي درخشان  سابقه

  ي استان کرمان پسته) جهانی

O2 :هاي داخلی و  برگزاري نمایشگاه

  خارجی براي پسته استان

O3 :بازارهايشناسایی و تفکیک

  جدید

O4 :کرد مشتري  استفاده از روي

  مداري در تولید و صادرات پسته

O5 :وتبلیغاتبرايتسهیالتایجاد

  صادراتیهايمحل مشوقازبازاریابی

O6 : توجه به عوامل محیطی موثر بر

  درات پستهتبلیغات و صا

O7 :وجود موسسات تحقیقاتی فعال  

  :Tتهدیدها

T1 :هاي تبلیغاتی موثر رقباي فعالیت

خارجی

T2 :هاي قیمت  نبود شناخت از روش

  گذاري رقبا در بازارهاي خارجی

T3 : نبود مدیران متخصص و با تجربه در

  زمینه تبلیغات پسته

T4 : نپیوستن ایران به سازمان تجارت

  جهانی

T5 :رم باالتر از نرخ تورم جهانینرخ تو  

T6 : تشدید رقابت جهانی و حضور

  رقباي جدید

T7 : نبود مدیریت توزیع مناسب افراد با

ي  عنوان واسطه تخصص ویژه و کافی به

  تبلیغاتی

T8 :ي مناسب به  عدم اختصاص بودجه

  بخش تبلیغات

T9 : عدم توجه صادرکنندگان به

  هاي مشتریان نیازمندي

T10 :ي صادرکنندگان از  هعدم استفاد

  هاي تبلیغاتی میان المللی آژانس

T11 :هاي تبلیغ پسته افزایش هزینه  

:T12 نبود بخش خصوصی فعال  

  

عوامل 

  خارجی

  عوامل داخلی
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  : Sنقاط قوت

S1 :ي استان کرمان  کیفیت برتر پسته

  در مقایسه با رقباي خارجی

S2 :ي طلوب از نام و شهرت  استفاده

  ي استان کرمان پسته

       

  

  

  

  

  

  

): SO(تهاجمی/هاي رقابتی استراتژي

تشویق صادرکنندگان به حضور .1

هاي تر در نمایشگاه موثرتر و فعال

المللی و تبلیغات و بازاریابی میان

المللیمیان

گسترش بازارهاي جهانی با توجه .2

به شهرت جهانی و کیفیت برتر 

ي استان کرمان در مقایسه با رقبا پسته

اعطاي تسهیالت و جوایز .3

ادرکنندگان پسته با صادراتی به ص

هاي تبلیغ و  هدف بهبود و تغییر روش

بازاریابی جهانی

علمی، سمینارهايبرگزاري.4

وداخلبازرگانی دروتخصصی

  کشورازخارج

درحضوروتبلیغاتانجام. 5

منسجمبه صورتصادراتیبازارهاي

  یافتهسازمانو

انجام تحقیقات بازاریابی براي . 6

  زارهاي جدیدشناسایی و تفکیک با

کرد مشتري مداري  استفاده از روي. 7

  در بسته بندي و قیمت گذاري 

  :STهاي تنوع   استراتژي

هاي تبلیغاتی میان  استفاده از آژانس.1

المللی با توجه به کیفیت برتر پسته استان 

کرمان براي تبلیغات و مقابله با تبلیغات 

  رقبا

گیري پیوستن به سازمان تجارت  پی.2

ي  ستفاده از کیفیت برتر پستهجهانی با ا

استان کرمان

تربیت کارشناسان و مدیران .3

متخصص در امر تبلیغات

مطالعه و رفتارسنجی رقباي جهانی .4

هاي تبلیغاتی ي فعالیت در زمینه

اعطاي تسهیالت از سوي دولت به .5

صادرکنندگان براي انجام تبلیغات 

هاي تبلیغاتی  دایر نمودن آژانس.6

ن در خارج و داخل ي استان کرما پسته

  کشور

تربیت نیروهاي کارآمد و متخصص .7

  ي بازاریابی به عنوان واسطه

گذاري بخش   ترغیب سرمایه.8

هاي  ي تاسیس شرکت خصوصی در زمینه

مند بازاریابی و تبلیغات با  بزرگ و توان

ي استان  توجه به نام و شهرت پسته

  کرمان

  

  : Wنقاط ضعف

W1 : نبود شناخت متغیرهاي محیطی

اثیر گذار بر فرآیند تبلیغاتت

W2 : نبود بسته بندي مناسب در

مقایسه با رقبا

  : WOاستراتژیهاي بازنگري 

حضور فعال و منظم .1

ي استان در  صادرکنندگان پسته

المللی هاي میاننمایشگاه

استفاده از متخصصان مراکز .2

  : WTاستراتژیهاي تدافعی 

هاي تبلیغاتی رقبا در  شناخت روش.1

بازارهاي خارجی 

آشنا ساختن صادرکنندگان با .2

هاي علمی و نوین تبلیغات،  روش
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W3 : نداشتن آشنایی صادرکنندگان

استان با فنون نوین تبلیغات

W4 :هاي اطالعاتی نبود سیستم

  مناسب

W5 :دردقیقآمارييها نبود داده

  تبلیغات پسته بخش

W6 : ندادن یارانه و تسهیالت

دگان پستهصادراتی به صادرکنن

W7 :یی با بازارهاي  نداشتن آشنا

جهانی

W8 : هدفمند نبودن فرآیند تبلیغات

  ي صادراتی استان کرمان پسته

W9 :نام تجاري مناسبنداشتن   

W10 : حضور نیافتن فعال

صادرکنندگان در نمایشگاههاي ملی 

  و میان المللی

W11 :هاي  آوري استفاده نکردن از فن

 تجارت نوین براي تسریع در امر

  میان المللی

W12 :ي تبلیغات باال بودن هزینه  

W13  : نداشتن اطالع کافی از

  تحوالت بازار

ي استان و کارشناسان  تحقیقاتی پسته

ي شناسایی متغیرهاي تبلیغات برا

محیطی تاثیر گذار بر فرآیند تبلیغات 

ي استان کرمان پسته

شناسایی سالیق و نیازهاي بازار .3

براي بسته ...) طرح، رنگ، اندازه و(

ي مشتري بندي مطابق با نیاز و سلیقه

ایجاد مراکز منسجم و متمرکز .4

اطالع رسانی براي جمع آوري 

 هاي آماري و اطالع رسانی به داده

موقع و سریع به صادرکنندگان

ایجاد تسهیالت براي تبلیغات از .5

هاي صادراتی به  محل مشوق

خصوص در مجالت تخصصی و 

هاي جهانی و افزایش تبلیغات  شبکه

ي استان در بازارهاي جهانی پسته

هایی براي آشنا  برگزاري دوره.6

آوریهاي  ساختن صادرکنندگان با فن

نوین تجاري

دون با توجه هاي م ایجاد برنامه.7

به عوامل موثر محیطی براي انجام 

  تبلیغات هدفمند و موثر

  

صادرات و تجارت الکترونیک و تربیت 

نیروهاي کارآمد و متخصص آشنا و 

سلط به اصول و قواعد بازارهاي جهانیم

ي  حمایت از صادرکنندگان و ارایه.3

هاي صادراتی براي بهبود  جوایز و مشوق

ي استان کرمان سیستم تبلیغاتی پسته

ایجاد تسهیالت براي بخش .4

خصوصی براي طراحی و اجراي بسته 

ي استان  هاي مناسب براي پسته بندي

کرمان براي مقابله با رقبا

  

  هاي تحقیق یافته: مأخذ

  

  نهادها پیش

یی و کاربردي زیر براي بهبود وضعیت  نهادهاي اجرا در نهایت با تحلیل نتایج تحقیق پیش  

  :شود نهاد می ي صادراتی استان کرمان پیش تبلیغات پسته



141  ...ستههاي تبلیغات در ارتباط با صادرات پ تدوین استراتژي

.دهی سیستم انبارداري و حمل و نقل سامان.1

. حل آني کشور براي شناسایی معضالت و تقویت ساختار تحقیقاتی پسته.2

براي صادرکنندگانی که اطالعات علمی و عملی ) کارت بازرگانی(صدور کارت شناسایی .3

.کافی در خصوص صادرات پسته دارند

.توسط مراکز مسئول) وکیوم شده(ي بسته بندي شده   کنترل دقیق کیفیت پسته.4

 هاي بین المللی به منظور رفع یا کاهش تهدیدهاي موجود در حضور فعال در اجالس.5

.تجارت این محصول

  منابع

.، تهرانانتشارات سمت،  جلد دوم:آمار و کاربرد آن در مدیریت). 1380. (، ممومنیو . عر، آذ

بردهایی جهت افزایش ترانزیت کاال در کشور ایران با تاکید بر  تعیین راه). 1383. (امینی، م

، موسسه عالی آموزش )شدکارشناسی ار(پایان نامه  ،SWOT  نقش بنادر با استفاده از روش 

.و پژوهش مدیریت و برنامه ریزي

دکتراي (، پایان نامه عوامل موثر بر توسعه صادرات پسته ایران). 1386. (بیگ زاده عباسی، ف

.، دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمان)تخصصی

ی خلیل. س: برنامه ریزي و مدیریت استراتژیک، ترجمه). 1385. (و رامیانسون، ر. پیرس، ج

.، انتشارات یادواره کتاب، تهران4شورینی، چ 

 کارگیري تجارت الکترونیکی در ایران با استفاده از مدل بررسی به). 1382. (پیرصاحب، ا

  SWOT و پرورش مدیریت و برنامه ي آموزش  ، مؤسسه)کارشناسی ارشد(، پایان نامه

.ریزي، وابسته به سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور

هاي  ي استراتژي تجزیه و تحلیل استراتژیک شرکت ایساکو و ارایه). 1383. (حسینی، ج

کارشناسی (، پایان نامه بر اساس منطق فازي SWOTمطلوب براي آن با استفاده از مدل 

.، دانشگاه شهید بهشتی)ارشد
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کارشناسی (، پایان نامه بررسی عوامل موثر بر صادرات پسته ایران). 1379. (ضایی صومعه، رر

.ي کشاورزي، گروه اقتصاد کشاورزي ، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده)ارشد

.1387 ویرایش دوم، فروردین یی پسته گزارش کاال،  تجارت ایراني سازمان توسعه

ي ایران،  ي بازار بر کارآیی بازاریابی پسته اشیهبررسی اقتصادي ح). 1386. (صداقت، ر

ششمین کنفرانس اقتصادي کشاورزي ایران، خالصه ، ي بخش خصوصی و تعاونی مقایسه

.53مقاالت، صفحه 

هفتمین کنفرانس ، )عرضه، تقاضا و قیمت(آینده نگري بازار جهانی پسته ). 1388. (صداقت، ر

.172صه مقاالت، صفحه ي اقتصاد کشاورزي ایران، خال دو ساالنه

هاي مطلوب براي آن،  ي راه حل بررسی مشکالت صادرات پسته و ارایه). 1373. (طاهري، م

.ي مدیریت و حسابداري ، دانشگاه عالمه طباطبایی، دانشکده)کارشناسی ارشد(پایان نامه 

کارشناسی (ارزیابی اثربخشی تبلیغات در صنایع غذایی ایران، پایان نامه ). 1383. (ملکی، ا

.ي علوم انسانی و اجتماعی ؛ دانشگاه مازندران، دانشکده)ارشد
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