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  " MA"پایان نامه براي دریافت درجه کارشناسی ارشد 
  مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل

  
  : عنوان 

  شرکت ها بررسی عوامل مؤ ثر بر عدم موفقیت 
  انـی نـمایشـگاه هاي  بـازرگ در 

   خـارج از کشـور 
  
  

  : اسـتاد راهنما 
  دکتر اعـظم رحـیمی نـیک 

  
  : اسـتاد مشارو 

  دکتر محمود حـق وردي
  

  

  : نـگارش 
  نرگـس افراسـیابی

  

  1387پائیز 
  



  : تقـدیـم بـه 
  

درم که همواره مشوق من در امر تحصیل و تحقیق بود و مـادرم کـه امیـد           تقدیم به روح بزرگ پ    

  . ات زندگیم بوده و خواهد بودبخش تمامی لحظ



  

  :تقدیر و تشکر 

سرکار خانم دکتر اعظم رحـیمی نیک، استاد راهنماي این پروژه که مرا یاري کـرده و      با سپاس از  
  .  بدون کمک هاي بی دریغ ایشان تکمیل آن ناممکن بود

  

بـسیاري را  با تقدیر از جناب آقاي دکتر محمود حـق وردي، استاد مشاور این پـروژه کـه وقـت         
صرف مطالعه و بررسی این پروژه کرده و با پیشنهاد هاي مفیـد خـود مـرا در تکمیـل آن یـاري                       

  . کردند
  

  

با تشکر از جناب آقاي دکتر جمشید عدالتـیان شهریاري، استاد داور این پروژه که مرا در تکمیـل     
  . آن راهنمایی کرده و داوري این تحقیق را به عهده گرفتند



 
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  »فهــرست مطالب «

 



  

  صفحـه                 عنـــوان 
  

  1..................................................................................................................... پایان نامهچکیده
  

  کلیات تحقیق : فصل اول 
  4............................................................................................................................... مقدمه -1-1

  6.............................................................................................. انگیزه انتخاب موضوع تحقیق-2-1

  7 .................................................................................................................... هدف تحقیق  -3-1

  10.................................................................................................................. موضوع تحقیق -4-1

  10................................................................................................................. سئوالهاي تحقیق-5-1

  12..............................................................................................................رضیه هاي تحقیق ف-6-1

  14................................................................................................................ متغیرهاي تحقیق -7-1

  14 .................................................................................................................. قلمروي تحقیق -8-1

  16............................................................................................................ جامعه مورد مطالعه -9-1

  16............................................................................................................. روش ابزار تحقیق-10-1

  17 .............................................................................................................. محدویت تحقیق -11-1

  17.................................................................................................................. تعریف واژگان-12-1

  17........................................................................... سازمان توسعه تجارت ایران– 1-12-1

  18...........................................ایران.ا. شرکت سهامی نمایشگاه هاي بین الملللی ج- 2-12-1

  18................................................................................................... مدیر غرفه- 1--3-12

  18............................................................................................. مشارکت کننده - 4-12-1

  18.................................................................................. تبلیغات و اطالع رسانی- 5-12-1



  19............................................................................ خدمات و امکانات برگزاري -6-12-1

  19.............................................................................................. ارتباط حضوري-7-12-1

  19.......................................................................................... فرهنگ نمایشگاهی-8-12-1

  19..............................................................................  ویژگی هاي کاالي مناسب-9-12-1

  20......................................................................................... موفقیت نمایشگاه -10-12-1

  21..................................................................................................................... طرح تحقیق-13-1

  مروري بر ادبیات موضوع : ل دوم فص
  22 ............................................................................................................................... مقدمه -1-2

  25............................................................. تاریخچه تشکیل نمایشگاه هاي بین المللی در جهان -2-2

  28............................................................................................. تاریخچه نمایشگاه ها در ایران-3-2

    30................................................................................................................ تعریف نمایشگاه -4-2

  31................................................................................................... ویژگی هاي یک نمایشگاه-5-2

  32................................................................................................................ انواع نمایشگاه ها-6-2

  32........................................................................ی نمایشگاه هاي بین المللی عموم-1-6-2

  33.................................................................. نمایشگاه هاي بین المللی تخصصی  -2-6-2

  34.................................................................................. نمایشگاه هاي اختصاصی -3-6-2

  35......................................................................................... نمایشگاه هاي اکسپو-4-6-2

  35....................................................................... نمایشگاه هاي عرضه مستقیم کاال-5-6-2

  35......................................................................................................... اهداف برپائی نمایشگاه-7-2

  37......................................................................... اهداف شرکت در نمایشگاه هاي بین المللی  -8-2

  42................................................................... بین المللی بازرگانی اثرات اقتصادي نمایشگاه ها-9-2

  42................................................................ افزایش حجم مبادالت بازرگانی خارجی -1-9-2

  43............................................................................................. همکاریهاي اقتصادي-2-9-2

  43......................................................باال رفتن سطح تولیدات و ازیاد در آمد عمومی .-3-9-2



    44..........................................................  ایجاد رقابت ها ي سالم داخلی و بین المللی-4-9-2

  45............................................................................  مبادالت اطالعات و دانش فنی -5-9-2

  45.................................................................................................... تکنولوژي انتقال-6-9-2

  46.......................................................... نمایشگاه ، مهم ترین عامل ارتباط بین المللی-7-9-2

  47..................  نمایشگاه هاي بین المللی ، مهم ترین بازوي صادرات کاالهاي غیر نفتی-8-9-2

  50........................................................................................... سازمان برگزار کننده نمایشگاه-10-2

  53................................................................................ بازاریابی اساس جهش صادرات است-11-2

  58.............................................................زارهاي هدف  مهم ترین عوامل موثر در تشخیص با-12-2

  58................................................................................................ وضعیت اقتصادي-1-12-2

  59..........................................................نوع و میزان کاالهاي وارداتی کشور میزبان  -2-12-2

  59..................................................................................... موافقت نامه هاي تجاري-3-12-2

  60.................................................................................. تفاهم نامه هاي نمایشگاهی-4-12-2

  60..................................... میزان جمعیت کشور میزبان و سطح درآمد سرانه آن کشور-5-12-2

  61............................................. با شرکتهاي خارجیقدرت رقابتی شرکتهاي داخلی  -6-12-2

  61............................................................ مناسب بودن روابط سیاسی با کشور میزبان-7-12-2

  61.........................................................................ثبات و امنیت  سیاسی و حقوقی  -8-12-2

  62.............................................................................. مشترکات اجتماعی و فرهنگی-9-12-2

  63......مسافت و فاصله کشور میزبان با کشور خودي و هزینه حمل کاال به آن کشور  -10-12-2

  64..........................رز کشور میزبان به ارزهاي متغیر جهانی بررسی قابلیت تب دیل ا-11-12-2

  64.................................................................. سیاست هاي جدید سازمان توسعه تجارت ایران-13-2

  66................................. اقتصادي و اجتماعی کشور- اطالعات عمومی در زمینه وضعیت سیاسی14-2

  68.............................................................. اطالعاتی که با حضور در بازار بدست خواهد آمد-15-2

    70........................………………………………ابل عرضه اطالعات در مورد کاالهاي ق-16-2



  72.............................................................................................. بازدید کنندگان از نمایشگاه -17-2

  75.........................................................................  اهداف بازدید از نمایشگاه هاي بین المللی -18-2

  77........................................................................................ ثبت و گزارش کردن تماس ها  -19-2

  81............................................................................................. پیگیري دستاوردهاي نمایشگاه-20-2

  UFI(.......................................................................... 83( اتحادیه نمایشگاه هاي بین الملللی -21-2

  UFI(......................................................................85( یوفی اهداف و وظایف-21-2 -1             

  UFI(...................................................................85( فایده عضویت در یوفی -2- 21 -2             

  UFI(...................86(ایران در اتحادیه نمایشگاه هاي بین المللی  .ا. عضویت ج- 21-2 -3             

  87.................................................................................(BIE) دفتر نمایشگاه هاي بین المللی -2-2

  BIE................................................................................88 انواع نمایشگاه هاي -1-22-2           

  BIE...........................................................................................89 عضویت در -2-22-2           

  BIE.................................................................................................89 مزایاي عضویت در -3-22-2          

  BIE( ......................................... 91(ایران در دفتر نمایشگاه هاي بین المللی .ا. عضویت ج-4-22-2          

  
  روش تحقیق و گردآوري داده ها : فصل سوم 

  92............................................................................................................................... مقدمه -1-3

  94...................................................................................................................... روش تحقیق-2-3

  95.....................................................................................................................جامعه آماري  -3-2
  95.......................................................................................ه برداري نمونه تحقیق و روش نمون-4-2
  96............................................................................................................... ابزار اندازه گیري -6-2
  Validity(............................................................................................................97( روایی -7-2

  Reliability(..........................................................................................98( اعتبار و پایایی  -8-3

  100.................................................................................. روش آماري تجزیه و تحلیل داده ها  -9-3
  

  تجزیه تحیلل داده ها :فصل چهارم 



  101...............................................................................................................................  مقدمه -1-4

  103....................................................................................................... روش هاي آمار توصیفی-2-4

  103................................................................................................................ جنسیت-1-2-4

  104 ................................................................................................تحصیالت   میزان – 2-2-4

    105...................................................................................................................  سن -3-2-4

  106............................................................................................... سئواالت پرسشنامه -4-2-4

  113................................................................................................... متغیرهاي تحقیق-5-2-4

  115................................................................................................ روش هاي آماري استنباطی  -3-4

  
  نتایج و پیشنهادات : فصل پنجم 

  120............................................................................................................ خالصه و نتیجه گیري -1-5

  124...................................... .............................................. نتیجه گیري حاصل از آزمون فرضیه ها-2-5

  127...................................................... ...................................   پیشنهادات مبتنی  بر تحقیق-3-5

  129........................................................ ........................................ پیشنهادات براي تحقیقات آتی-4-5

  130 ......................................................................................................................................پیوست ها 

  140.....................................................................................................................................و مآخذمنابع 

    143..................................................................................................................................چکیده انگلیسی



  چکیده پایان نامه 

در این تحقیق بررسی عوامل مؤثر برعدم موفقیت شرکت ها در نمایشگاه هاي بازرگـانی               

  .خارج از کشور مورد بررسی قرار گرفته است

ن اطالعات الزم جهت تصمیم گیران بـه عنـوان اهـداف     هدف از این تحقیق فراهم نمود 

  . کاربردي و کمک به مدیران، بازرگانان و تجار در سرمایه گذاري آنها و توسعه صادرات است

  : با توجه به مبانی نظري تحقیق و نتایج تحقیقات گذشته فرضیات زیر مطرح است 

یت آن در نمایشگاه هاي   روشن بودن اهداف شرکت براي مشارکت در نمایشگاه سبب موفق          .1

 . بازرگانی خارج از کشور می شود

 شناخت بازار مورد نظر توسط شرکت سبب موفقیت آن درنمایشگاه هاي بازرگانی خـارج            .2

 . ازکشور می شود

 ارائه کاالهاي مناسب توسط شرکت سبب موفقیت آن در نمایشگاه هاي بازرگـانی خـارج                .3

 . از کشور می شود

 توسط شرکت سـبب موفقیـت آن در نمایـشگاه هـاي بازرگـانی               طراحی مطلوب غرفه ها    .4

 . خارج از کشور می شود

 شناخت قوانین گمرکی کشور مورد نظر توسط شرکت سبب موفقیت آن در نمایشگاه هاي               .5

 . بازرگانی خارج از کشور می شود



 برنامه هاي تبلیغاتی و اطالع رسانی توسط شرکت سـبب موفقیـت آن در نمایـشگاه هـاي            .6

 . گانی خارج از کشور می شودبازر

 برقرار شدن ارتباط مؤثر حضوري توسط شـرکت سـبب موفقیـت آن در نمایـشگاه هـاي              .7

 . بازرگانی خارج از کشور می شود

 پیگیري از نتایج نمایشگاه توسط شرکت سبب موفقیـت آن در نمایـشگاه هـاي بازرگـانی               .8
 . خارج از کشور می شود

ابـزار تحقیـق از یـک پرسـشنامه بـه           . پیمایشی است  –روش تحقیق حاضر، از نوع توصیفی     

صورت مقیاس سنجش عوامل عدم موفقیت شرکت ها در نمایـشگاه هـا ي بازرگـانی خـارج از                   

کشور است و براي جمع آوري اطالعات از روش کتابخانـه اي و بـراي آزمـون فرضـیه هـا، از                      

تفاده شده است کـه بوسـیله   اسZ یا t تکنیکهاي آماري نظیر آزمون فریدمن و آزمون هاي آماري 

  .  محاسبه و تجزیه و تحلیل گردیده است spssنرم افزار 

قلمروي زمانی تحقیق، تقویم نمایـشگاه هـاي بازرگـانی خـارج ازکـشور شـرکت سـهامی                  

 اسـت و    1385سـال   ) بعنوان برگـزار کننـده    ( نمایشگاه هاي بین المللی جمهوري اسالمی ایران        

 1385هایی که در نمایـشگاه هـا ي خـارج از کـشور در سـال                 قلمروي مکانی مرتبط با شرکت      

براساس تقویم نمایشگاه هاي بین المللی شرکت سهامی نمایشگاه هـا ي بـین المللـی جمهـوري             

  . اسالمی ایران مشارکت داشته اند 



نتایج آزمون فرضیات نشان داده است که شناخت بازار هدف در اولویت اول قـرار دارد                 

ارتباط موثر حضوري، طراحی مطلوب غرفـه هـا، پیگیـري از            یب برقرار شدن    و پس از آن به ترت     

نتایج نمایشگاه، برنامه هاي تبلیغاتی، شناخت قوانین گمرکی، روشن بودن اهـداف شـرکت بـراي      

   .قرار دارد مشارکت در نمایشگاه و ارائه کاالهاي مناسب درآخرین اولویت

 



  
  

  فصل اول
  کلیات تحقیق

 

  
  

  
  
  

  
  

   
 



  مقدمه -1-1

داد و ستد در گذشته دور به صورت مبادله کاال با کاال و در ابتدایی ترین شـکل ممکـن                   

االها و خدمات پا به     با اختراع پول که به عنوان معیاري براي سنجش ارزش ک          . گرفتمی  صورت  

گرفـت و بـا گـرم    ، داد و ستد به مراتب آسانتر شد و در عین حال رونق بیـشتري                میدان گذاشت 

، فروشندگان بتدریج به این فکـر افتادنـد کـه کاالهـاي خـود را در محلـی                   ر معامالت شدن بازا 

از همین جا بود که هـسته مرکـزي         .  در معرض دید خریداران قرار دهند      مشخص عرضه نمایند و   

از همان زمان نیز مسئله برخورد عرضه و تقاضا مطرح بـود و        . تشکیل نمایشگاه ها بنیان نهاده شد     

روشندگان و خریداران ایجاب می کرد که ارایـه کننـدگان کاالهـا تـشخیص               سیاست اقتصادي ف  

دهند که تجمع چند نفر از آنها در یک نقطه که بالطبع با تنوع کاالهاي عرضه شده همراه خواهـد                   

بود مشتریان بیشتري را به سویشان خواهد کشید و در مقابل خریداران نیز این گونه تصور نمایند                 

گ با توجه به فروشندگان متعدد، کاالهاي بهتر و ارزان تر را بدست خواهنـد               که در یک بازار بزر    

  . آورد 

  تشکیل این گونه بازارها که بعدها به بازارهـاي مکـاره معـروف شـدند، سـالها و قرنهـا                  

در اواخر قرن نوزدهم و همگام بـا پیـشرفت بـشر در همـه زمینـه هـاي اقتـصادي ،           . ادامه یافت 

رهاي مکاره نیز بتدریج تکامل یافته تر شد و بصورت محلی، منطقـه اي ،          اجتماعی و فرهنگی بازا   

این سیرتکاملی تاآنجـا پـیش رفـت کـه درحـال            . بین قاره اي و باالخره جهانی خودنمایی نمود       



حاضر کشورها متناسب با موقعیت هاي اقتصادي خود مکان هاي بزرگ و زیبایی را به برگـزاري                 

از سوي دیگر تشکیل چنین نمایشگاه هایی منجر به         .اص داده اند    اي بین المللی اختص   نمایشگاه ه 

افزایش دانش و شناخت بازدیدکنندگان شده و درحقیقت اینگونه رویدادها بویژه در قـرن حاضـر    

زیرا ارایه تکنیک ها و پدیده هـاي جدیـد ، تکامـل    . باعث می شود جوامعی غنی تر بوجود آیند  

عث خواهد شد و نه تنها در تقویت فرهنگ جامعـه مؤثرترنـد،             تدریجی افکار بازدیدکنندگان رابا   

براسـاس بررسـی هـاي بـه     . بلکه درآفرینش فرهنگ هاي جدید نیز نقشی سازنده را ایفا می کنند        

از مؤثرترین ابزارهاي بازایـابی  ) اعم از بین المللی ، تخصصی و عمومی   (عمل آمده، نمایشگاه ها     

ا با برنامه ریزي و تدارك قبلی انجام گیرد مـی تواننـد در   محسوب می شوند و چنانچه برپایی آنه      

اما تجربه سال هاي اخیر در کشور نشان داده است کـه     . توسعه صادرات نقش زیادي داشته باشند     

تعــدادي از صــادرکنندگان یــا واحــدهاي تولیــدي بــه رغــم هزینــه هــاي هنگفتــی کــه برپــاي               

            ه است از فرصـت هـاي بـه دسـت آمـده اسـتفاده مطلـوب             نمایشگاه هاي خارجی را در برداشت     

  . نکرده اند

 1 "  ــشگاه هــاي تخصــصی و مــشارکت در ــایج حاصــل از برگــزاري نمای                   در خاتمــه نت
  : نمایشگاه هایبین المللی را می توان به شرح زیر خالصه کرد 

  هنري به جهانیان شناساندن پیشرفت هاي اقتصادي ، اجتماعی ، فرهنگی و  

  بررسی امکانات سرمایه گذاري هاي مشترك  

                                                
 ١٣٨٢ سال – شماره دوم – ماھنامھ تخصصی صنعت نمایشگاھی نما –صادرات غیر نفتی  استراتژی فعالیت ھای نمایشگاھی در توسعھ –محمود دکتر  –حق وردی  1
  ٣- ۵ صفحات –
  



                 بوجود آوردن امکانات الزم براي انجام مبادالت وعقد قراردادهـا بـراي فـروش تولیـدات
  صنعتی وسنتی کشور 

  نمایش قدرت تولیدي کشور به کمک ارایه نمونه هاي تولیدات صنعتی  

       ـ ا بـه تولیدکننـدگان و صـادرکنندگان    شناسایی بازارهاي مختلف جهان ومعرفی این بازاره
  .کشور 

  آشنایی با تکنیک هاي مدرن دیگر کشورهاي شرکت کننده  

  توسعه همکاري هاي الزم در زمینه هاي تبادالت فنی ، علمی و تکنولوژیکی  

  بازاریابی وسیع براي کاالهاي صادراتی کشور" . 

  

     انگیزه انتخاب مـوضـوع تحقیق-2-1

انی یکی از مهم ترین ابزارهاي توسعه صادرات و تحقق هدف هـاي             نمایشگاه هاي بازرگ  

بازاریابی در جهان معاصر است و صادرکنندگان از آن براي پیشبرد فروش خود استفاده می کننـد           

و از این طریق می توان با خریداران بالقوه و مهم به صورت ریشه اي و اصولی مـذاکره نمـود و                

ایشگاه هاي بازرگانی عقـد قراردادهـاي عمـده و انجـام سـرمایه              از نتایج بسیار مهم برگزاري نم     

گذاري هاي مشترك بین کشور میزبان و سایر کشورهاي شرکت کننده است که در مقیـاس قابـل                

توجهی به روابط بازرگانی خارج از کشور تأثیر مثبت می گذارد و باعث ایجـاد رقابـت سـالم و              

  . مبادله اطالعات و دانش فنی می گردد



توجه به حرفه شخصی و با درنظر گرفتن دیدگاه استنباط عامه از نمایـشگاه کـه بعـضا        با  

تاثیرات خود را بر مدیران نهادهاي تولیدي نیز گذاشته است و هم چنین برنامه ریزي سوء جهـت             

برگزاري نمایشگاه پژوهشگر را بر آن داشت تا با توجه به فقدان هر گونه تحقیقی در این حیطه و                   

  . ن میدان، نگاهی به نقش نمایشگاه ها داشته باشدخالی بود

  

   هدف تحقیـق -3-1

 نمایشگاه محل تالقی بازدیدکنندگان و عرضـه کننـدگان کاالهـا و خـدمات و نقطـه                  "2

در یک نمایـشگاه عرضـه کننـدگان کـاال ، ماشـین آالت یـا اقـالم           . برخورد عرضه و تقاضاست   

ت هـا و ابتکـارات خـود را             . موردنظر خود را به معرض نمایش می گذارند        نوآوري هـا، خالقیـ

ویژگی هاي اساسی و جنبه هاي قابل ذکـر  . قیمت کاالهاي خود را بیان می کنند . عرضه می دارند  

متاع یا کاالي خود را به منصه ظهورمی گذارند و بازدیدکنندگان نیز ذوق و سـلیقه ، تمـایالت و            

 دو گروه، مناسب ترین شرایط را بـراي انجـام       بدین ترتیب این  . امکانات خود را عرضه می دارند     

  . داد و ستد یا برقراري ارتباط در آینده در برابر خود مهیا می بینند 

در . نمایشگاه، هزینۀ جستجو براي یافتن کاال یا دسترسی به اطالعات را کاهش می دهـد              

طالعـاتی یـک   نقـش ا . یک نمایشگاه ، مهمترین عاملی که به پیشرفت می انجامد ، رقابت اسـت   

                                                
آزاد دانـشگاه   پایان نامه کارشناسی ارشد - بررسی نظرات بازدید کنندگان از دوادهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران        – رسول   –عباسی   .2

 1379 سال –سالمی واحد علوم تحققات تهران  ا
  
  



اصوالً مبادله اطالعات، درسـت بـه   . نمایشگاه در جوامع حاضر، از نهایت اهمیت برخوردار است   

   . "اندازة مبادله کاال و خدمات داراي ارزش و اعتبار است

مهمترین خصیصه یا ویژگی یک نمایشگاه آن است که فعالیت هاي اقتـصادي را در یـک      

تمرکز می سازد به گونه اي کـه عرضـه کننـدگان کـاال و     م) از نظر زمان و مکان   (محدودة خاص   

حداکثر بهـره را    » تمرکز« خدمات یا افردي که عالقه مند به انتخاب کاال هستند می توانند از این               

  : با توجه به مطالب  ذکر شده می توانیم بگوییم که . ببرند

قتـصادي ویـژه و                نمایشگاه عبارتست از یک فضاي اقتصادي استثنایی یا یک موقعیت ا       « 3

خارق العاده که درآن عرضه کنندگان و بازدیدکنندگان می توانند با فعالیت هاي سـازمان یافتـه و     

  » .همآهنگ به مبادله کاالها ، خدمات و اطالعات اقدام کنند 

تردیدي نیست که هر یک از مؤسسات یا شرکت هایی کـه تـصمیم مـی گیرنـد در یـک        

للی در خارج از کشور مشارکت کنند یا کاالهاي خود را عرضه نماینـد، انتظـار             نمایشگاه بین الم  

اما به دالیـل متعـدد زیـر ایـن انتظـار            . دارند که حضور آنها در نمایشگاه با موفقیت روبرو شود         

  .ممکن است برآورده نشود

 4" اهداف شرکت براي مشارکت در نمایشگاه روشن نباشد  .  

                                                
 موسـسه مطالعـات و پژوهـشهاي    – تهـران  – اقتـصادي  –  آشنائی با تعـاریف و اصـالحات بازرگـانی    - مسعود– طارم سري – حمید رضا –اشرف زاده   . ٣

  1370 سال –بازرگانی 
  



 ن بخشی از یک برنامۀ جامع و گستردة بازاریابی تلقی نشود  شرکت در نمایشگاه به عنوا . 

  نمایشگاه براي عرضۀ کاالهاي مورد نمایش یا بازاریابی آنها مناسب نباشد  . 

  کافی نباشد استقبال بازدیدکنندگان از نمایشگاه در کشور مورد نظر به حد  . 

  کاالهاي عرضه شده متناسب با بازار موردنظر نباشند  . 

 العات کافی دربارة بازار در دسترس نباشد اط . 

  عملکرد شرکت کنندگان در هنگام برگزاري نمایشگاه ضعیف باشد  . 

 مدیریت غرفه ضعیف باشد . (  غرفه به خوبی اداره نشود( 

  غرفه در جاي مناسبی قرار نداشته باشد  . 

  طراحی غرفه مطلوب نباشد  . 

 کافی نداشته باشدبه مقررات گمرکی کشور مورد نظر شناخت . 

  کاالها خیلی دیرتر از موعد مقرر به نمایشگاه برسند . 

  کاتالوگ ها و مواد تبلیغی به موقع در اختیار صاحب غرفه قرار نگیرند . 

  تبلیغات قبلی براي نمایشگاه در بازار هدف حد موردنیاز نباشد  . 

          شد یا آنکه این برنامه ریزي بـا         برنامه ریزي قبلی براي حضور در نمایشگاه انجام نگرفته با

 . شتاب در آخرین لحظات صورت گرفته باشد 

                                                                                                                                          
  ١١ صفحھ – ١٣٧۴ سال –زمان توسعھ تجارت ایران  سا– نمایشگاه ھای و چگونگی برپائی شرکت در آنھا – محمد – علمی  . ٤



  نتایج نمایشگاه توسط شرکت مشارکت کننده مورد پی گیري قرار نگیرد  . 

یعنی شرکت ها و مؤسساتی که کاالهاي خود را در نمایشگاه عرضه کـرده انـد پـس از          (

ه و درصـدد برنیاینـد کـه نتـایج حاصـل از      اتمام نمایشگاه، کار خود را پایان یافتـه تلقـی کـرد           

  ") مذاکرات وگفتگوها و بررسی هاي انجام شده را دنبال کنند

  

   موضـوع تحقیـق -4-1

  امروزه نمایشگاه ها نقش عمده اي دربازاریابی دارند که دربعد داخلـی وخـارجی قابـل                

اي تولیدي جهـت  حضور در نمایشگاه بین المللی بعنوان یک فرصت براي واحد ه    . بررسی است   

نمایش کاالهاي تولید شده به حساب می آیند و نقش بسیار مهمـی را در بازاریـابی بـین المللـی      

بازي می کند چرا که امکان مقایسه سریع میان کاالهاي تولیده شده در یک مکـان را فـراهم مـی                 

 محقق در جستجوي یافتن عوامل مؤثر بـر عـدم موفقیـت شـرکت هـا در نمایـشگاه هـاي                    . کند

  . بازرگانی خارج از کشور است 

  

    سئـوالهاي تحقیـق -5-1

چه عواملی در موفقیت شرکت ها در نمایشگاه هاي بازرگانی خارج از کـشور مـؤثر           -1

  هستند؟ 



در بین عوامل مؤثر در موفقیت شرکت هـا در نمایـشگاه هـاي بازرگـانی خـارج از                   -2

 کشور ترتیب اولویت با توجه به اهمیت کدام است؟ 

 براي مشارکت در نمایـشگاه سـبب موفقیـت آن در                       5ن بودن اهداف شرکت   آیا روش  -3

 نمایشگاه هاي بازرگانی خارج از کشور است؟ 

آیا شناخت بازار مورد نظر توسـط شـرکت سـبب موفقیـت آن در نمایـشگاه هـاي                    -4

 بازرگانی خارج از کشور است؟ 

نمایشگاه هاي بازرگانی   آیا ارائه کاالهاي مناسب توسط شرکت سبب موفقیت آن در            -5

 خارج از کشور است؟ 

آیا طراحی مطلوب غرفه ها توسـط شـرکت سـبب موفقیـت آن در نمایـشگاه هـاي           -6

 بازرگانی خارج از کشور است؟ 

آیا شناخت قوانین گمرکی کشور مـوردنظر توسـط شـرکت سـبب موفقیـت آن در                   -7

 نمایشگاه هاي بازرگانی خارج از کشور است؟ 

تبلیغاتی و اطالع رسانی توسط شـرکت سـبب موفقیـت آن در         آیا ضعف برنامه هاي      -8

 نمایشگاه هاي بازرگانی خارج از کشور است؟ 

                                                
  .و فرضیھ ھا  این پژوھش منظور از  شرکت  ھمان شرکت مشارکت کننده در نمایشگا ه ھای خارج از کشور است  در سئوالھا . 5



آیا برقرار شدن ارتباط مؤثر حضوري توسط شرکت سبب موفقیـت آن در نمایـشگاه            -9

 هاي بازرگانی خارج از کشور است؟ 

 هـاي   آیا پیگیري از نتایج نمایشگاه توسط شرکت سبب موفقیت آن در نمایشگاه            -10

 بازرگانی خارج از کشور است؟ 

  

   فـرضیه هاي تحقیـق-6-1

  از آنجا کـه برپـایی نمایـشگاه هـاي بازرگـانی در خـارج از کـشور بـا هـدف کـسب                       

سهمی از بازارهاي هدف به شکل گسترده اي مورد توجه بوده است و با توجه به شـرایط کمبـود      

تري مطـرح گردیـد و محقـق ضـمن          ارز و نوسانات نرخ نفت توسعه صادرات به شکل گسترده           

نظرخواهی و مصاحبه با مسئولین و اساتید دانشگاهی فرضیه خود را بر مبنـاي نظـرات فـوق بنـا              

نهاده و این پژوهش به دنبال یافتن عوامل مؤثر بر عدم موفقیـت شـرکت هـا در نمایـشگاه هـاي            

  . بازرگانی خارج از کشور می باشد 

بررسی کارشناسی ، عوامل مؤثر دردو بخش کلـی  براساس نقطه نظرات متخصصین و نیز       

بـه متـولی    ... اول اینکه عوامل اقتصادي ، سیاسی ، جغرافیـایی ، تکنولـوژي و              : تقسیم می شود    

دوم اینکـه روشـن بـودن اهـداف         . برگزاري نمایشگاه جهت انتخاب کشور موردنظر برمی گردد         

 ارائـه کاالهـاي مناسـب، طراحـی     شرکت براي مشارکت در نمایشگاه، شناخت بازار مـوردنظر ،       

مطلوب غرفه ها، شناخت قوانین گمرکی کشور مورد نظر، برنامه هاي تبلیغاتی و اطـالع رسـانی،                 



برقرار شدن ارتباط مؤثر حضوري و پیگیري از نتایج نمایشگاه که بـه شـرکت هـاي تولیدکننـده                   

  :   بنابراین فرضیات زیر مطرح است که عبارتند از . مربوط است

ن بودن اهداف شرکت براي مشارکت در نمایشگاه سبب موفقیت آن در نمایشگاه هاي            روش .9

 . بازرگانی خارج از کشور می شود

زرگانی خـارج   شناخت بازار مورد نظر توسط شرکت سبب موفقیت آن درنمایشگاه هاي با          .10

 . می شودازکشور 

ازرگـانی خـارج     ارائه کاالهاي مناسب توسط شرکت سبب موفقیت آن در نمایشگاه هاي ب            .11

 . می شود از کشور

 طراحی مطلوب غرفه ها توسط شرکت سـبب موفقیـت آن در نمایـشگاه هـاي بازرگـانی                  .12

 . خارج از کشور می شود

 شناخت قوانین گمرکی کشور مورد نظر توسط شرکت سبب موفقیت آن در نمایشگاه هاي               .13

 . بازرگانی خارج از کشور می شود

رسانی توسط شرکت سـبب موفقیـت آن در نمایـشگاه هـاي       برنامه هاي تبلیغاتی و اطالع       .14

 . بازرگانی خارج از کشور می شود

 برقرار شدن ارتباط مؤثر حضوري توسط شـرکت سـبب موفقیـت آن در نمایـشگاه هـاي              .15

 . بازرگانی خارج از کشور می شود



 پیگیري از نتایج نمایشگاه توسط شرکت سبب موفقیـت آن در نمایـشگاه هـاي بازرگـانی               .16

 . ج از کشور می شودخار

   متغیرهاي تحقیق-7-1

در این تحقیق عوامل مؤثر بر عدم موفقیت شرکت ها در نمایشگاه هاي بازرگانی خـارج                

از کشور متغیر وابسته است و روشن بودن اهداف شرکت براي مشارکت در نمایـشگاه، شـناخت              

ت قـوانین گمرکـی کـشور    بازار موردنظر، ارائه کاالهاي مناسب،  طراحی مطلوب غرفه ها، شناخ   

مورد نظر، برنامه هاي تبلیغاتی و اطالع رسانی، برقرارشدن ارتباط مـؤثر حـضوري و پیگیـري از                  

نتایج نمایشگاه متغیرهاي مستقل می باشند و همچنـین متغیرهـاي مداخلـه گـر همچـون عوامـل                   

  . وجود دارند  اقتصادي ، سیاسی ، جغرافیایی و تکنولوژیکی نیز

  

   تحقیـق  قلمـروي-8-1

  : قلمروي این تحقیق با توجه به ابعاد زمانی ، مکانی و موضوعی به شرح زیر است 

   1385سال : قلمروي زمانی 

  .در سطح کشورهاي اروپایی، آسیایی و آفریقایی است : قلمروي مکانی 

بررسی عوامل مؤثر برعدم موفقیـت شـرکت هـا در نمایـشگاه هـاي               : قلمروي موضوعی 

ز کشور است و نمایشگا هاي انتخاب شده براساس تقویم نمایـشگاه هـاي بـین         بازرگانی خارج ا  



 شرکت سهامی نمایشگاه هاي بین المللـی جمهـوري اسـالمی          1385المللی خارج از کشور سال      

لذا نمایشگاه هاي زیر در چارچوب فرضیه هـاي ارائـه شـده و       . ایران به عنوان برگزارکننده است    

  : قرار گرفته استمحور اصلی تحقیق مورد بررسی 

  رومانی –بیست و سومین نمایشکاه بین المللی کاالهاي مصرفی بخارست  .1
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  آفریقاي جنوبی –لمللی سایتکس  چهاردهمین نمایشگاه بین ا .5
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   جامعـه مـورد مطالعـه -9-1

 1385موضوع مورد نظر فهرست نمایـشگاه هـاي بـین المللـی خـارج از کـشور سـال                    

نمایشگاهی خارج ازکشور شرکت سـهامی نمایـشگاه هـا ي           6نمایشگاه هاي مذکور که از تقویم       

 بعنوان برگزار کننده انتخـاب شـده اسـت و از مـدیران غرفـه      بین المللی جمهوري اسالمی ایران   

واحدهاي تولیدي مشارکت کننده به همراه مجري برگزاري این نمایشگاه ها مـورد پرسـش قـرار                 

  . گرفته است 

علت انتخاب این نمایشگاه ها نیز با توجه به برگزاري آنها طـی چنـد دوره در خـارج از           

  . ي پژوهشگر با مجموع امور نمایشگاهی می باشد کشور و با توجه به ارتباط حرفه ا

  

   روش و ابزار تحقیق -10-1

ابزار تحقیق یک پرسـشنامه بـه صـورت         .  پیمایشی است  -روش  تحقیق از نوع توصیفی     

مقیاس سنجش عوامل مؤثر بر موفقیت شرکت ها در نمایشگاه هـاي بازرگـانی خـارج از کـشور           

تابخانه اي و براي آزمون فرضیه هـا، از تکنیکهـاي           است و براي جمع آوري اطالعات از روش ک        

 و آزمون فریدمن استفاده شده است، که بوسـیله نـرم افـزار    Z یا tآماري نظیر آزمون هاي آماري  

spssگردیده است   محاسبه و تجزیه و تحلیل .  

  

                                                
6. http://www.iranfair.com 



    محدودیت تحقیق -11-1

  محدودیت زمانی  -1

 محدودیت هزینه اي  -2

 افی به دلیل عدم همکاري شرکت هاي مورد نظر دسترسی نداشتن به اطالعات ک -3

 عدم دقت کافی در پرکردن پرسشنامه از پرسش شوندگان  -4

عدم اعتماد به نتایج به دلیل آنکـه پاسـخگویان بعـضاً داراي منـافع شخـصی بـراي                    -5

 . حضور در نمایشگاه هستند 

قـاتی  محدودیت در دسترسی به منابع اطالعاتی بواسطه نداشتن هیچگونه سـابقه تحقی    -6

 . در موضوع مورد تحقیق

 

   7 تعریـف واژگـان-12-1
    

  سازمان توسعه تجارت ایران  -1-12-1

نهاد دولتی وابسته به وزارت بازرگانی است که متولی امر برنامه ریزي صادراتی و صدور مجـوز                 

  .براي برگزاري کلیه نمایشگاه هاي داخلی و خارج از کشور می باشد

  

                                                
 پایان نامھ کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد –ی صادراتی شوینده ھا  بررسی عوامل موثر بر عدم موفقیت نمایشگاه ھا ی تخصص– عبدالکریم –جاللی  . ٦

 ١٢ صفحھ – ١٣٧٧ سال -تھران مرکز  
  



  ایشگاه هاي بین المللی جمهوري اسالمی ایران شرکت سهامی نم -2-12-1

این شرکت به منظور هماهنگی و رشد و توسعه امور نمایشگاهی در داخل کشور بوجود                

 اختصاصی و بین المللی     –متمرکز  نمودن امور مربوط به برگزاري نمایشگاه ها ي تخصصی            . آمد

یر آگهـی ثبـت نـام، تهیـه سـالن،      کلیه اقدامات اجرائی نظ(بازرگانی در داخل و خارج از کشور    

، همکاري با اتحادیه نمایشگاه هـاي  ..) غرفه بندي، پذیرش، تبلیغات، دعوت از بازدیدکنندگان و      

جهانی و قبول عضویت آنها و شرکت در سیمنارهاو کنفرانس هاي مربوطه واقدام به تشکیل ایـن                 

زاري همایش ها ملی و بین المللـی  گونه مجامع در ایران با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و برگ  

سیاست هاي توسعه صادرات و معرف دستاوردها و تولیدات صـنعتی،           تاي تحقق اهداف و   در راس 

کشور و از دیگر اهـداف تـشکیل ایـن    ، فنی و مهندسی معدنی، کشاورزي، و خدمات بازرگان ي 

  .شرکت می باشد

   ج

  مدیر غرفه  -3-12-1

به منظور سرپرستی و هدایت پرسنل مـستقر و هـم   فردي است که از طرف واحد تولیدي       

  . چنین نظارت بر آرایش و چیدمان و مذاکره با بازدیدکنندگان در غرفه استقرار می یابد 

  مشارکت کننده  - 4-12-1

واحد تولیدي که کلیه مراحل پذیرش در نمایشگاه را سپري نمـوده و فـضاي مشخـصی                 

  . موده است جهت ارائه کاالها و محصوالت خود اجاره ن



  تبلیغات و اطالع رسانی  -5-12-1

فعالیتی که در جهت معرفی نمایشگاه صورت می پذیرد و طی آن زمان و مکان برگـزاري     

  . و ویژگی کاالهاي عرضه شده با هدف جذب بازدیدکنندگان صورت می پذیرد 

  

  :خدمات و امکانات برگزاري  -6-12-1

ــخت  ــوازم س ــته ازل ــت بآن دس ــزارافزاري جه ــالن  رگ ــل س ــشگاه از قبی ــک نمای   ، ي ی

  امکانات رفاهی، سیستم غرفه بندي و هم چنین نـرم افـزاري از قبیـل اطالعـات و برنامـه ریـزي          

  . و غیره 

  

  ارتباط حضوري  -7-12-1

  . امکان تبادل اطالعات فی مابین غرفه داران و بازدیدکنندگان به سهولت و قابل فهم 

  

  فرهنگ نمایشگاهی  -8-12-1

حضور و دالیـل     نقاط مثبت و قابل اهمیت حضور در یک نمایشگاه و چگونگی          شناخت  

  .انتخاب یک نمایشگاه 

  



  ویژگی هاي کاالهاي مناسب  -9-12-1

قیمت در حد بازارهاي جهانی ، طراحی و بسته بندي شکیل ، کیفیت مواد اولیـه و دارا بـودن           

  .اشد استانداردهاي جهانی و ویژگی هاي یک کاالي قابل صدور می ب

  

  موفقیت نمایشگاه  -10-12-1

  در نمایشگاه هاي بازرگـانی خـارج از کـشور یـک نمایـشگاهی موفـق قلمـداد مـی شـود کـه                         

  .  مشارکت کننده موفق به عقد قرارداد تجاري جهت صادرات کاال شوند 



   طـرح تحقیـق-13-1

     
  گرمتغیرهاي مداخله 

  
  
  

   سایر                 تکنولوژیکی             جغرافیایی                         سیاسی        اقتصادي    
  
  
  
  
  
   

  

  براي مشارکت در نمایشگاهبودن اهداف شرکت روشن       
  نظر  شناخت بازار مورد  

  ارائه کاالهاي مناسب   متغیر وابسته

   طراحی مطلوب غرفه ها
  نظر  شناخت قوانین گمرکی کشور مورد

  

   برنامه هاي تبلیغاتی و اطالع رسانی 
  شدن ارتباط مؤثر حضوري برقرار   متغري وابسته 

  

  

   پیگیري از نتایج نمایشگاه 
      

  

  متغیرهاي مستقل 

  

 

 

 

 
 
 

شرکت ها عدم موفقیت مؤثر بر عوامل 
   در  نمایشگاه هاي بازرگانی

 خارج از کشور



  
  

 فصل دوم

  مروري بر ادبیات موضوع



   مقدمه-1-2

ات کـشور   نمایشگاه در واقع یکی از ابزارهاي بازاریابی است که باید درخـدمت صـادر             

متأسفانه در سال هاي گذشته مشاهده شـده کـه باسـتثناي معـدودي از تولیدکننـدگان          . قرار گیرد 

معتبر، شرکت هاي متعددي به نمایشگاه بصورت بازار مکاره نگریسته و از آن در جهـت فـروش                  

مستقیم کاالهاي خود و کسب سودهاي موقتی با شکستن قیمت ها یـا افـزایش بـی انـدازه آنهـا              

بی شک، این چنین شیوه برخورد با نمایشگاه به ویژه در خـارج از کـشور نـه تنهـا                   . خته اند پردا

سودي براي صادرات کشور ندارد بلکه حتی با افزایش مصنوعی قیمت هـا و ارائـه تولیـدات بـا       

هدف اصلی نمایشگاه،در واقع عرضه نمونـه کـاال و    . کیفیت نامناسب موجب کاهش آن می گردد      

رکت ها به مصرف کنندگان خارجی ، سلیقه آزمایی و شناخت فرهنگ مـصرفی              توانمندي هاي ش  

و پیدا کردن خریداران ،نمایندگان فروش و یا شرکاي تجاري است تا بدینوسیله قراردادهاي بلنـد      

بـدیهی اسـت کـه اولـین گـام جهـت مـشارکت در               .مدت جهت صادرات مستقیم منعقد گردد       

اطالعـات مـستندي دربــاره وضـعیت اقتــصادي آن    نمایـشگاه هـاي خــارج در اختیـار داشــتن    

  . کشور،مقررات و قوانین تجاري، وضعیت رقابتی کاالهاي مورد عرضه و غیره می باشد

سازمان توسعه تجارت ایران در نیل به اهداف صادراتی ممکلت برنامه هـاي گـسترده اي           

مطالعـه و  :  آنها عبارتنـد از  را در زمینه بازاریابی بین المللی به اجرا گذاشته است که عمد ه ترین 

ایجـاد مراکـز تجـاري در       , اعزام هیئتهاي بازاریاب به بازار هاي هـدف       , بررسی بازارهاي جهانی  



برگزاري همایش هاي شـناخت بـازار گـشورها و دعـوت از بازرگانـان معتبـر                 , نقاط مهم جهان  

  .خارجی به ایران 

تریان خـاص بـراي کاالهـا و        نمایشگاه محلی براي عرضه کاالها و خدمات و یافتن مـش          

نمایشگاه فرصت ارزشـمندي  . خدمات عرضه شده و در نهایت عقد قرارداد و انجام معامله است            

است که عرضه کننده و متقاضی کاالها و خدمات بتوانند یکدیگر را بیابند، مذاکرات اولیه و گـاه               

ا خدمت از سـوي عرضـه   فروش کاال ی(نهایی را انجام دهند و موفق شوند به اهداف اصلی خود          

  .دست یابند ) کننده و تأمین تقاضاي مشتري

،  در گذشته بارها مشاهده شده است که برخی از مـشارکت کننـدگان در خـارج کـشور        

بدون هیچگونه اطالع از وضعیت بازار آن کشور و فقط براساس شانس و اقبال تولیدات خـود را               

 کاالهاي عرضه شده از نقطه نظر موانـع تعرفـه   عرضه نموده اند و حتی در برخی موارد، صادرات   

  .  اي و غیرتعرفه اي به آن کشور تقریباً غیرممکن بوده است 

در دورة برپایی نمایشگاه بین المللی معموالً سه گروه ویژه با اهداف و برنامه هاي عملی متفـاوت             

ان برپایی نمایـشگاه  مسئوالن و دست اندرکار: در محیط نمایشگاه به چشم می خورند عبارتند از          

) اعم از داخلی یا خـارجی     (، مدیران و نمایندگان بنگاه هاي اقتصادي شرکت کننده در نمایشگاه            

هریک از این گروه ها براي تعقیـب و دسـتیابی بـه        ) . متخصص و غیرحرفه اي   (و بازدیدکنندگان   

 را بـراي حـضور     اهداف خاصی پا به محیط نمایشگاه می گذارند و عالوه بر صرف هزینه، زمانی             



چنانچه این گروه ها نتوانند در دورة برپایی نمایشگاه به اهـداف  . در نمایشگاه اختصاص می دهند   

می توان نتیجه گرفت که زمان و هزینـه هـاي صـرف شـده        از پیش تعیین شدة خود دست یابند،        

  .  نکرده استبراي برگزاري یا بازدید از نمایشگاه به هدر رفته و در عمل نمایشگاه توفیقی کسب

  



   تاریخچه تشکیل نمایشگاه هاي بین المللی در جهان -2-2

آنهـا در  .  سال قبل از میالد یعنی زمان فینیقـی هـا برمـی گـردد     2800 تاریخ نمایشگاه به     "8

          .که امروز سـوریه و لبنـان قـرار دارد متـوطن شـده بودنـد               ، جایی   سواحل مدیترانه ا و غرب آسی 

ر به دریانوردي و تجارت مشغول بودند اولـین قـومی بودنـد کـه در شـهرهاي         فینیقی ها که بیشت   

 مبـادرت   – نـه خریـد و فـروش آنهـا           –مختلف به تشکیل نمایشگاه براي نمایش کاالهاي خود         

  . البته نمایشگاه هاي آن زمان محدود و ساده بودند . نمودند

ا توسعه تجارت بین الملل و      به مرور زمان به وسعت و پیچیدگی نمایشگاه ها افزوده شد و ب            

گسترش صنایع و پیشرفت تکنولوژي ، نمایشگاه ها روز به روز از اهمیـت و حـساسیت بیـشتري        

به این ترتیب پدیده نمایشگاه بعد از رنسانس و انقالب صنعتی توجـه اروپائیـان    . برخوردار شدند 

با این وجود تـا     . دیدرا سخت به خود معطوف ساخت و همه ساله نمایشگاه هاي بسیاري برپا گر             

  .  تمام نمایشگاه ها جنبه اختصاصی و منطقه اي داشت 1830سال 

اختراعات جدید کاالهاي صنعتی را چه از حیث کمی و چه از جهت کیفی گسترش زیـادي               

این کاالها می بایست به فروش می رسید و افـزایش فـروش پـشتوانه بـزرگ گـسترش                . بخشید  

اما حتی تا قرن هاي بعد نیز نمایشگاهی جهانی آن گونه کـه همـه          . کارخانه ها به حساب می آمد     

چه صنعتی ، چه کـشاورزي  ( این نمایشگاه ها 1830کشورها را شامل شود تشکیل نشد و تا سال    

                                                
  انتشارات اندیشه نو – شرکت نمایشگاه هاي بین المللی جمهوري اسالمی ایران – اولین کتاب سال نمایشگاه هاي بین المللی ایران –محمود  دکتر  –حق وردي  8

  



در سال مذکور بزرگترین نمایشگاه جهانی که تـا آن         . همگی جنبه منطقه اي داشتند      ) و چه علمی  

در این نمایشگاه ، کشورهاي بـسیاري از چهـار          . تشکیل شد زمان هرگز سابقه نداشت در پاریس       

گوشه جهان شرکت کردند در حالی که هر کدام جهت عرضه کاالهاي خود در پاریس مـشکالت       

بـه منظـور برگـزاري همـین       . فراوانی را به خصوص در زمینه حمل و نقل متحمل شـده بودنـد               

به منظور نشان دادن قدرت پیـشرفت       ) توسط مهندس ایفل  (» ایفل« نمایشگاه بود که برج معروف      

صنعتی فرانسه، که در ردیف نمونه هاي بزرگ تجارت و صنعت دنیا قرار گرفته بود بـه جهانیـان                   

  . معرفی شد

 پـاریس ، یـک      1855نمایشگاه سال   . دومین نمایشگاه بزرگ دنیا نیز در پاریس تشکیل شد          

شمار می رفـت و بـسیاري از مـشکالت    تجربه بزرگ در زمینه برگزاري نمایشگاه هاي جهانی به          

  .  سال قبل را فاقد بود 25نمایشگاه 

دو سال بعد ، لندن در تشکیل یک نمایشگاه بزرگ دیگر پیش قدم شد و چهارمین نمایشگاه                 

نمایشگاه بعدي یازده سال بعد در مسکو برگـزار  .  در پاریس تشکیل شد 1867بزرگ نیز در سال    

 آن قدر در گوشه و کنار جهان نمایـشگاه هـاي متعـددي در سـطح     گردید و از آن زمان تا امروز      

  . جهانی برگزار گردیده که حساب آن از شمار بیرون رفته است

نمایشگاه ها در گذرگاه تاریخ ، چهره و ماهیتی دیگر پیدا کرده اند به طـوري کـه امـروز از            

مایـشگاه غرفـه هـا و    در گذشـته بـراي هـر ن   . هر لحاظ نسبت به گذشته بسیار تفاوت می کننـد   



 می شد و پس از پایان نمایشگاه از بین می رفت در حالی که امروزه از قطعـات     سکوهایی ساخته 

پیش ساخته اي استفاده می شود که در هر نمایشگاه برپا و نصب می شوند و پـس از پایـان کـار       

  .هر نمایشگاه باز می شوند تا در نمایشگاه هاي بعدي مورد استفاده قرار گیرند

پس از جنگ جهانی دوم ، صنعت نمایشگاهی چه از نظر هـدف هـاي شـرکت کننـدگان و                    

یکـی از بهتـرین   . برگزارکنندگان و چه از نظر ساختمانی دست خوش تحوالت عظیمـی گردیـد         

نتایج این تحوالت دادن میدان به طراحان و هنرمندان براي ارائه ایده ها و تجربیاتشان به صـورت            

  .  بود غرفه هاي نمایشگاه

همچنین در مورد تأمین نور و دکوراسیون داخلی و نوع چراغ هاي مورد اسـتفاده در داخـل        

تبلیغات براي نمایـشگاه    . سالن ها و غرفه ها از گذشته تا به حال تغییرات زیادي روي داده است                

ر ها نیز موضوع دیگري است که در گذشته مورد نیاز نبوده است ، زیرا همه مـی دانـستند کـه د                     

امـا امـروزه در نمایـشگاه هـا از انـواع          . تاریخ و جاي معینی همه ساله نمایشگاه برپا می گـردد            

وسایل ارتباط جمعی و تهیه انواع پوسـترهاي جالـب و اعـزام نماینـدگان و کمـک خواسـتن از              

نمایندگی هاي بازرگانی کشورها و غیره استفاده می شود و تبلیغاتی بـسیار وسـیع و گـسترده بـه          

می آید، تا به اطالع جهانیان برسد که در نقطه اي از جهان نمایشگاهی با چنین مشخـصاتی                 عمل  

  . برگزار می گردد 



پیدایش دگرگونی ها در امور نمایشگاه ها از طرفی به موارد مذکور محدود نمی شـوند و از           

که همین امـر  طرف دیگر این تغییرات کماکان با سرعت شتابنده اي در ابعاد گوناگون ادامه دارند         

  .     "مدیریت نمایشگاه را به صورت تلفیقی از تخصص هاي گوناگون درآورده است 

   تاریخچه نمایشگاه ها در ایران -3-2

در زمینه تاریخچه تشکیل نمایشگاه ها در ایران یا مشارکت ایران در نمایشگاه هـاي بـین      

عکس است می تـوان اسـتنباط کـرد    المللی مطالب پراکنده اي که در برخی از کتابهاي تاریخی من   

که در سده هاي گذشته در برخی از شهرهاي بزرگ که بر سر راه کاروانهاي تجاري قـرار داشـته                 

اند بازارهاي مکاره وجود داشته است که در این بازارها که به مدت چند روز در محلی برپا مـی                    

ـ             وار کاالهـایی کـه امکـان       شده اند،  بازرگانان مناطق نواحی مختلف کشور یا سـرزمینهاي همج

  . فروش یا مبادله آنها وجود داشته است در معرض تماشاي عالقمندان قرار می داده اند 

مـشارکت  . تشکیل شد   ) ش.هـ( اولین نمایشگاه صنعتی در ایران در اوایل قرن چهاردهم           "9

 1851ل ایران در نمایشگا هاي خارج از کشور بر طبق شواهد تاریخی براي نخـستین بـار در سـا        

میالدي در دوران صدرات میزاتقی خان امیر کبیر انجام گرفته است بر طبق اعالنـی کـه امیرکبیـر                

منتشر کرد از صنایع و ارباب حرف درخواست کرد که در نمایشگاه هاي بین المللی لندن شرکت                 

  . کننده و کاالهاي خود را به معرض نمایش بگذارند 
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ن و سیصد هزار مترمربع در محل فعلی نمایـشگاه هـا   در آن زمان محلی به وسعت یک میلیو     

درنظر گرفته شد که کلیه امکانات الزم از قبیل هتل ، اتوبـان ، پارکینـگ و تأسیـسات داخـل یـا        

همچنین در آن سال درنظر گرفته شد براي تشویق بازرگانان و شـرکت           . مجاور آن پیش بینی شد      

.  گمرکی وارد نمایشگاه و سپس خارج شـود     هاي خارجی ، کلیه اجناس نمایشی بدون تشریفات       

در آن سال پیش بینی می شد که پنجاه شـرکت در نمایـشگاه شـرکت کننـد کـه پـس از پایـان                   

همچنین نمایندگان سفارتخانه هـا و وابـسته      . نمایشگاه نیز بازار مکاره اي در این محل دایر شود           

  . نسی در تهران تشکیل دهند هاي اقتصادي خارجی موافقت کردند هر دو ماه یک بار کنفرا

  نمایشگاهی براي معرفی و عرضه تولیدات صنعتی ایتالیا در ایران برگزار شـد  1337در سال   

تصویب قـانون   .  میلیون ریال بود که توسط صاحبان صنایع ایتالیا تامین شد          6که هزینه برپائی آن     

بـراي برگـزاري    راه را    1343تشکیل شرکت سهامی نمایشگاه هاي بـین المللـی ایـران در سـال               

 نمایشگاه بـین    1348بین الملی در یران هموار کرد به گونه اي که در مهر ماه سال               نمایشگاه هاي   

 روز 21  کشور دنیا از جمله شرکاي عمده تجاري ایـران بـه مـدت   32المللی آسیایی با مشارکت   

ب خیره کننـده اي در   این نمایشگاه از دیدگاه کشورهاي شرکت کننده بازتا    .در تهران تشکیل شد   

  . جهان داشت و تهران را به عنوان یک بازار بالقوه بین المللی به جهانیان معرفی کرد 

 مقدمات تشکیل نخستین نمایشگاه بین المللی در تهران با تبلیغ شرکت هـا و               1352در سال   

م آمـادگی   در آن سال هفتاد شرکت انگلیسی اعال      . کاالهاي مورد عرضه در نمایشگاه، آغاز گردید      

   . "کردند تا در نمایشگاه تهران حضور یابند



   تعریف نمایشگاه -4-2

مفهوم نمایشگاه در طول تاریخ و طی اعصار گذشته دست خوش تغییـر و تحـول شـده                  

در روزگان باستان نمایشگاه را فستیوال یا جشنی مـی دانـستند کـه در خـالل آن امکـان                . است  

نمایشگاه در حال حاضر جایی است      .  بالقوه فراهم می شد      عرضه کاال یا خدمات براي خریداران     

که تولیدکنندگان کاال و خدمات، کاال و خدمات خود را در معرض دید بازدیدکنندگان قرار مـی                 

  . دهند و در خالل آن به دنبال رسیدن به اهداف تجاري خود هستند 

  : در فرهنگ معین نمایشگاه این چنین معرفی شده است 

  یش دادن ، جاي جلوه دادن  محل نما"10 -1

محلی که متاع هاي بازرگانی ، محصوالت کشاورزي و مـصنوعات کارخانـه هـا یـا           -2

  . "آثار باستانی را به نمایش گذارند

 ، Exhibitionمعادل این کلمه در زبان هاي انگلیسی ، آلمـانی و فرانـسوي بـه ترتیـب      

Ausstellung(Messe)و Exposition  بازرگـانی بیـشتر   می باشد و در ادبیـات»Trad Fair «  

  . به کار می رود که منظور همان نمایشگاه هاي بازرگانی است 

امروزه نمایشگاه بسته به این که در چه محدوده جغرافیایی تشکیل مـی شـود و موضـوع        

  . آن چیست، اهداف مختلفی را دنبال می نماید 
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   ویژگی هاي یک نمایشگاه -5-2

سان در مورد تعریف یک نمایشگاه با یکدیگر وحدت نظر           نمایشگاه چیست ؟ کارشنا    "11  

اصوالً مفهوم نمایشگاه در طول تاریخ و طی قرون و اعصار دسـتخوش تغییـر و تحـول                  . ندارند  

گروهـی بـراین   . شده است برخی از افراد، نمایشگاه را محل داد و ستد کاال تعریـف کـرده انـد         

در روزگاران باستان نمایـشگاه را      . عرضه کاالست   عقیده هستند که نمایشگاه ، صرفاً محلی براي         

فستیوال یا جشنی می دانستند که در خالل آن امکان عرضۀ کاال یا خدمات به خریـداران بـالقوه                   

  . فراهم می شد 

 مـشتق شـده اسـت    FERIAE یا FERIA از کلمه التینی     FAIRاصوالً واژة نمایشگاه      

دوران قدیم مردم عادت داشتند که در طول هفته یـا       زیرا در   . که معنی جشن یا فستیوال می دهد        

در ایام مشخصی در هر ماه یا هر سال در مکان یا محل خاصی به انگیزة جشن یا مراسم خاصـی                      

دور هم جمع شوند و ضمن برپایی جشن و پـایکوبی و برگـزاري برخـی از آداب و رسـوم بـه                       

امـروزه  .  دارنـد همـراه خـود بیاورنـد     تجارت نیز بپردازند و کاالهایی را که قصد فروش آنها را 

نمایشگاه از شکل ابتدایی آن خارج شده و صرفاً دیگر محلی براي خرید و فـروش کـاال نیـست                    

بلکه برخی از افراد در خالل برپایی یک نمایشگاه بدنبال پیدا کردن موقعیـت هـاي اسـتثنایی یـا                

بتکـارات و اختراعـاتی پـس از    نوآوري هـا و ا ÷تحقیقی در مورد مسأله خاصی هستند و چه بسا      

                                                
    ٢٩-٣٠ صفحات – ١٣٧٤ سال – سازمان توسعھ تجارت ایران –ھا  نمایشگاه ھا و چگونگی برپائی و شرکت در آن- علمی –محمد  11
 



تکامـل و توسـعۀ تولیـد یـا         . بازدید یک صنعتگر یا محقق از یک نمایشگاه اتفاق افتـاده اسـت              

   ."دستیابی به منابع جدید عرضۀ کاال نیز از دستآوردهاي تبعی یک نمایشگاه می تواند باشد

    انواع نمایشگاه ها -6-2

زاري به ترتیب زیر طبقه بندي مـی شـود         نمایشگاه ها برحسب موضوع و یا محل برگ        "12

 :  

   نمایشگاه هاي بین المللی عمومی - 1

  نمایشگاه هاي بین المللی تخصصی -2

 نمایشگاه هاي اختصاصی  -3

  نمایشگاه هاي اکسپو  -4

  نمایشگاه هاي عرضه مستقیم کاال  -5

  

    نمایشگاه هاي بین المللی عمومی- 1-6-2

 (Universal Trade Fair , General Trade Fairs)  

                                                
  ١٣٨٤ سال –  موسسھ مطالعات و پژوھشھای بازرگانی - مرکز خدامت مشاروه بازرگانی –گزارش اثر ایجاد نمایشگاه ھای بین المللی در صادرات غیر نفتی  12
  



  ) اعـم از مـصرفی و سـرمایه اي        (وجه تسمیه این نوع نمایشگاه ها این است که عموم کاالها            "13

البته حتی االمکان سعی مـی شـود     . در این گونه نمایشگاه ها در معرض نمایش گذاشته می شود            

  که به جاي هرنوع کاال تنهـا طیـف مشخـصی ازآنهـا درکاالهـاي موردنمـایش گنجانـده شـود                    

(Multi-branch Trade Fair) .  مثالً در نمایشگاهی ممکن است فقط کاالهاي مصرفی نمایش

داده شوند که در این صورت سازمان برگزارکننده نمایشگاه فهرستی از کاالهاي مجاز را بـا ذکـر        

چنین نمایشگاه هایی ممکن اسـت در       .  منتشر می نماید     (Nomenclator)دقیق مشخصات آنها    

در هر حال در نمایشگاه .  ، منطقه ، کشور و یا بخشی از یک کشور برگزار شوند              سطح بین الملل  

نمایشگاه هاي عمـومی از    . هاي عمومی کاالها ، خدمات و تکنولوژي مورد تبادل قرار می گیرند             

  . "دید دولت ها داراي جنبه و ارزش سیاسی و فرهنگی نیز هستند

  (Specialist_ or Specialized Trade Fairs) نمایشگاه هاي بین المللی تخصصی -2-6-2

 در نمایشگاه هاي تخصصی برخالف نمایشگاه هاي عمومی تعداد تولیدکنندگان کمتـر و        "14

  نمایـشگاه هـاي تخصـصی بـراي کاالهـاي بخـصوص ،             . دامنه اقالم کاالها نیز محـدود اسـت         

مـثالً  .مصرف کنندگان بخصوص، موضوع بخصوص ویاتکنولوژي بخـصوص برگزارمـی شـوند             

ممکن است نمایشگاهی صرفاًجهت نمایش خودرو سواري برگزارشود که این عمل برحسب نوع             

 و یا نمایشگاهی به منظور عرضه وسایل و (Products Trade Fairs For Specific)کاالست 
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لوازم موردنیاز معلولین تشکیل شود که این امر با توجه به نیازهاي جامعه مصرف کننـده خاصـی           

  .(Customers Trade Fairs For Specific)می گردد برگزار 

درنمایشگاه هاي تخصصی بیش ازنمایشگاه هاي عمومی قراردادمنعقـد مـی گـرددو ازایـن               

روبیشتر مورد توجه واستقبال صنعتگران وبازرگانان قرار می گیرند تاجـایی کـه بـه عنـوان مثـال          

اي سه سـال آینـده بـه رزرو جـا     آلمان با موضوع صنعت نساجی بر» Textile Heim«نمایشگاه

  . "مبادرت می نماید

  

  (Solo Exhibition) نمایشگاه هاي اختصاصی -3-6-2

   این گونه نمایشگاه ها به طور اختصاصی محـصوالت یـک کـشور را در کـشور دیگـر              "15

مثالً ممکن است دولت جمهوري اسالمی ایران تشخیص دهـد کـه بـراي              . به نمایش می گذارند     

تجاري بین ایران و چین الزم اسـت صـنعتگران و بازرگانـان ایرانـی محـصوالت و                  بهبود رابطه   

فعالیت هاي خود را به طور اختصاصی در نمایشگاهی در یکی از شهرهاي چین معرفی نماید کـه   

نمایشگاه هـاي اختـصاصی     . در اینصورت نمایشگاه اختصاصی ایران در چین برگزار خواهد شد         

  . "یدا می کندگاهی جنبه فرهنگی قوي نیز پ
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  (Expo Exhibition) نمایشگاه هاي اکسپو -4-6-2

این نمایشگاه هاجنبه نمایشی دارند و از بعد بازرگانان یا کامالً خنثی هستند و یا ضـعیف          "16

در نمایشگاه هاي اکسپو معموالً یک طرز فکـر ، علـم یـا تکنولـوژي جدیـد بـه       . عمل  می کنند   

نمایشگاه ها معموالً پیشرفته ترین نوع نمایشگاه محسوب مـی          این گونه   (می شود    نمایش گذاشته 

نمایشگاه هـاي اکـسپو داراي   .) شوند و غیرمستقیم و در دراز مدت در اختیار تجارت قرار دارند        

  . "سابقه برگزاري در ایران نیستند

  (Order Trade Fairs) نمایشگاه هاي عرضه مستقیم کاال -5-6-2

گاه، نمایشگاه عرضه کاال مستقیم می باشد کـه امـروز درسـطح    یکی دیگر از انواع نمایش   "17

در این نمایشگاه ها کاالها در خود نمایشگاه بـه  . دنیا تقریباً از زمره نمایشگاه ها خارج شده است     

  . "فروش می رسند

   اهداف برپائی نمایشگاه -7-2

سـر   شناسایی صنعت گران و تولیدکنندگان در رشـته هـاي مختلـف صـنعتی در سرا                "18 –

کشور و اطالع از توان تولیدي و کیفیت عرضه کاال و توسعه صادرات کاالهاي تولیـدي                

 ...کشور در زمینه هاي مختلف صنعتی، کشاورزي، صنایع دستی و 

                                                
  از ھمان منبع قبلی 16
  از ھمان منبع قبلی 17



اطالع از مشکالت و موانع در راه تولید و ارائه پیـشنهادها و نظـرات از سـوي صـاحبان             –

 لی حرف مختلف جهت بهبود شرایط تولید محصوالت داخ

تشخیص و ارزیابی توان تولیدکننـدگان کـشور بـه منظـور حـضور در نمایـشگاه هـا و             –

بین المللی و در پیش گرفتن سیاست هاي حمایتی و تشویقی از تولیدکننـدگان               بازارهاي

 داخلی 

آشنا ساختن تولیدکنندگان داخلی با استانداردها و معیارهاي بین المللی تولیـد و صـدور              –

 کمی و کیفی تولیدات با رعایت قوانین و استانداردهاي بین المللی کاال و ارتقاي سطح 

تبادل اطالعات فنی و بازرگانی و گسترش مبادالت تجاري بـه منظـور توسـعه مبـادالت             –

اقتصادي و مقایسه مصنوعات داخلی با فرآورده هاي خارجی بـه منظـور رشـد کیفـی و         

 اقتصادي و رقابت سالم 

 فی آخرین پدیده هاي صنعتی و تکنولوژیکی ایجاد زمینه مساعد براي معر –

ایجاد تسهیالت الزم در جهت رشد بخش هاي مختلف اقتصادي از طریق همکاري هـاي             –

 ملی و بین المللی 

ایجاد زمینه مساعد براي نمایش کاالهـاي صـادراتی غیـر نفتـی جهـت رشـد و توسـعه                 –

 صادرات این گونه کاالها 
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  و تکنولوژي خارجی و انتخاب اصلح از میان آنها آشنایی بازدیدکنندگان ایرانی با کاال –

انعکاس نمایشگاهی سیاست هاي جلب سرمایه گذاري خارجی از طریق مشارکت فعـال                               –

 بخش هاي اقتصادي در نمایشگاه ها 

ایجاد جو مناسب جهت پروژه هاي سـرمایه گـذاري مـشترك در بخـش هـاي مختلـف                    –

  ایران و سایر ملل اقتصادي بین جمهوري اسالمی

ایجاد امکانات دسترسی به تحقیقات علمی و تکنولوژیکی جدید جهت استفاده صـاحبان              –

 صنایع و برنامه ریزان 

 "بسط و تحکیم روابط سیاسی و اقتصادي با سایر ملل  –

 

   اهداف شرکت در نمایشگاه هاي بین المللی-8-2

ا می کننـد، اعـم از داخلـی یـا     شرکت هایی که در نمایشگاه هاي بین المللی حضور پید         

  . یافتن مشتري براي کاال یا خدمتی که عرضه می کنند . خارجی، هدف واحدي دارند

با این وصف نقش نمایشگاه در ایجاد فضاي مساعد براي تالقی عرضه و تقاضاي کاالهـا             

کت ها  از این جهت نمایشگاه باید فضاي مناسبی را در اختیار شر          . و خدمات ، حائز اهمیت است     

و مدیران بنگاه هاي اقتصادي قرار دهد تا آنها بتوانند با بهره گیري از خدمات و امکانـاتی کـه در    



نمایشگاه ارایه می شود ، به سهولت مشتریان خود را بیابند ، مذاکرات تجاري را انجـام دهنـد و                    

  . نطفه عقد قراردادهاي تجاري انعقاد پیدا کند 

ه می بایست با برنامه ریـزي خـاص و از پـیش تعیـین     شرکت هاي حاضر در نمایشگا    "19  

دعـوت  . اقدام به حضور در نمایشگاه نمایند) فروش کاال یا خدمات  (شده براي دستیابی به هدف      

از مشتریان بالفعل و بالقوه براي بازدید از غرفه ، غرفه آرایی مناسب، ارایـۀ اطالعـات موردنیـاز                   

 مجرب ، مسلط به زبان خارجی و اصول بازاریابی و انجـام      بازدیدکنندگان با استفاده از راهنمایان    

مذاکرات تجاري، ارایۀ بروشورهاي جذاب و حاوي اطالعات الزم به زبان هـاي گونـاگون ، بـه                  

و ) در مجموعه یک رشته خاص و محل مناسـب (ویژه زبان انگلیسی ، انتخاب جاي مناسب غرفه        

 اطالعات مربوط به کاال یا خدمتی که ارایه مـی        بهره گیري از امکانات سمعی و بصري براي ارایۀ        

از اقدامات ابتدایی مدیران بنگاه هاي اقتصادي براي تحقق اهدافشان از مـشارکت در              ... نمایند و   

  . نمایشگاه می باشد 

در همین حال ضرورت دارد که مدیران بنگاه هاي اقتصادي ، ابتدا به این پرسـش اصـلی        

المللی پاسخ دهند که در کشوري که نمایشگاه در آن برگـزار مـی              براي حضور در نمایشگاه بین      

بـراي مثـال بـراي      . براي کاالیشان وجـود دارد      ) تقاضاي مؤثر (شود، تا چه حد امکان بازاریابی       

حضور یک شرکت رایانه اي در نمایشگاه کشوري عقب مانده کـه زمینـه هـاي الزم و امکانـات              

یـا  . یانه در آن هنوز فراهم نیست ، کاري عبث مـی باشـد   علمی و فنی مناسب براي استفاده از را  
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اینکه حضور یک تولیدکننده محصوالت شیالت در کشوري که در صـنعت مـاهیگیري و تولیـد                  

فرآورده هاي شیالتی سهم قابل توجهی در بازار جهانی دارد، در واقع زیره بـه کرمـان فرسـتادن                   

  . "است 

 بین المللی در گوشه و کنـار جهـان، مـدیران    با این وصف، پیش از حضور در نمایشگاه         

بنگاه هاي اقتصادي ابتدا می بایست دربارة وضعیت کلی آن کشور ، اقتصاد آن ، سطح پیـشرفت                  

در غیـراین صـورت بـسیاري از        . تحقیقات و مطالعاتی به عمل آورنـد      ... ، امکان نفوذ دربازار و      

لی این سو و آن سوي جهـان صـرف مـی           هزینه هایی که براي حضور در نمایشگاه هاي بین المل         

  . شود ، به هدر می رود 

درنهایت می توان گفت که مدیران بنگاه هاي اقتصادي بامطالعۀ کافی نسبت به نمایـشگاه         

ها،  می توانند در گزینش نمایشگاهی که قادر است توفیق در فـروش را برایـشان میـسر سـازد،                    

 برنامه ریزي دقیق از حـضور در نمایـشگاه بهـره    تصمیم هاي صحیحی اتخاذ کنند و در نهایت با      

کافی ببرند و بطور خالصه اهداف شرکت در نمایشگاه هاي بین المللی را می توان به موارد زیـر               

  : اشاره نمود 

 تهیه فهرستی از مشتریان بالقوه "20 –

 مذاکره با مشتریان پیرامون تقاضا و نیازهاي آنها  –
                                                

 بررسی تاثیر شرکت در نمایشگاههاي بین المللی تخصصی سنگ تزئینی خارج از کشور بر میزان صادرات شرکت هاي صادر کننده – حسین –پرهیز گشتی  20
  1382 سال – تهران دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحققات - پایان نامه کارشناسی ارشد -سنگ هاي تزئینی کشور  

  



 تبلیغات  –

 ارهاي جدید جمع آوري اطالعات از باز –

 کشف بازارهاي جدید و تالش در جهت حضور در آنها  –

 ارزیابی شانس هاي صادرات  –

 ارائه و معرفی محدوده اي از خدمات به بازار  –

 توسعه شبکه توزیع  –

 جستجوي نمایندگان جدید  –

 مطالعه رضایت مندي از محصوالت شرکت در بازار  –

 عرضه نمونه هاي اولیه  –

  در بازار ارزیابی موفقیت یک محصول –

 شناساندن نوآوري محصوالت  –

 ارزیابی موقعیت و ابعاد بازار  –

 مقایسه قیمت و شرایط  –

 یافتن منابع تأمین کاالهاي مورد نیاز شرکت  –

 یافتن محصوالت جدید مشابه تولیدات شرکت و اطالع از کاربردهاي آنها  –



 تشخیص روند بازار  –

 ایجاد فضا براي مانور در محدوده قیمتی  –

  قدرت رقابتی و تقویت آن آزمایش –

 شناسایی رقبا  –

 شرکت در مناقصه ها  –

 افزایش شهرت شرکت  –

 افزایش اثربخشی تبلیغات شرکت در میان مشتریان و مردم در سطح وسیع تر  –

 تقویت ارتباطات مطبوعاتی  –

 شروع سامان دهی جهت همکاري هاي تجاري  –

 تورهـاي بازدیـد از صـنایع و    استفاده از رخدادهاي تخصصی ، سمینارها ، کنفرانس ها ،    –

 غیره 

 توسعه روابط عمومی  –

 مالقات و مذاکره با گروه هاي جدید از مشتریان و بهره برداري از آن  –

 کسب اطالع از موقعیت تکنولوژیکی نوع صنعت فراگیر شرکت  –

 تبادل تجربیات فنی  –



 کسب اطالع از چگونگی روند توسعه صنعتی در جهان  –

  و ایده هاي مشترك با شرکت هاي همکار به اجرا درآوردن طرح ها –

 افزایش تنوع محصوالت  –

 آموزش و تحقیق  –

 یافتن اطالعاتی در مورد راه حل هاي مسایل فنی موجود  –

  "جمع آوري اطالعات براي طرح هاي محصوالت –

  21 اثرات اقتصادي نمایشگاه هاي بین المللی بازرگانی -9-2

   افزایش حجم مبادالت بازرگانی خارجی-9-2 -1

  بدون تردید تشکیل نمایشگاه هـاي بـین المللـی بازرگـانی بـه عنـوان عامـل مهـم                    

برقراري ارتباط نزدیک تر میان بازارهاي جهانی ، به توسعه بازرگانی کشورهایی کـه              

در برپایی یک نمایشگاه بین المللی با یکـدیگر مـشارکت مـی کننـد کمـک شـایان                

ه از دیدگاه صادرات کاالهـاي غیرنفتـی   این گونه نمایشگاه ها بویژ. توجهی می نماید 

بهترین فرصت ها را براي تولیدکنندگان داخلی فراهم می آورند تا کاالهـاي مختلـف      

خود را به بازدیدکنندگان و خریداران بالقوه و بالفعل بشناسانند و بـراي ایـن کاالهـا      

                                                
  - انتشارات اندیشھ نو – شرکت نمایشگاه ھای بین المللی جمھوری اسالمی ایران – اولین کتاب سال نمایشگاه ھای بین المللی ایران –محمود  دکتر –حق وردی  21

   ٣-٤صفحات 



 توسـعه   به بهترین طریق ممکن بازاریابی نمایند و به این طریق بازار فروش خـود را              

  .  دهند 

  همکاري هاي اقتصادي -9-2 -2

از دیگر نتایج بسیار مهـم برگـزاري نمایـشگاه هـاي بـین المللـی بازرگـانی ، عقـد              

قراردادهاي عمده و انجام سرمایه گذاري هاي مشترك بـین کـشور میزبـان و دیگـر                 

کشورهاي شرکت کننده است که در مقیاس قابل توجهی بر روابط بازرگانی خارجی             

  .  تأثیري مثبت می گذارد کشور

  باال رفتن سطح تولیدات و ازدیاد درآمد عمومی -9-2 -3

  نمایشگاه هاي بین المللی بازرگانی در باال رفـتن سـطح تولیـدات و ازدیـاد درآمـد                

سـرمایه گـذاري   . عمومی که از نتایج جنبی آن است نقش ویژه اي را بازي می کنند             

ه هاي بـین المللـی صـورت مـی پـذیرد،      هاي مشترکی که درطول برگزاري نمایشگا     

آغازي است براي بوجود آمدن واحدهاي تولیدي کوچک و بزرگ در داخـل کـشور           

که طبعاً اشتغال بیشتر و درآمد فزونتر را براي مردم بومی با خود بـه ارمغـان خواهـد          

از سوي دیگر ، با توجه به مکانیسم عرضـه و تقاضـا ، ازدیـاد کارگـاه هـاي                . آورد  

فعال در زمینه هاي مختلف ، در برقراري نظـام اقتـصادي کـشور و تثبیـت و     تولیدي  



تحکیم هر چه بیشتر این نظام تأثیر بسزایی برجا خواهد گذاشت و نوسانات احتمـالی   

 .    در این خصوص را متعادل خواهد نمود 

  ایجاد رقابت هاي سالم داخلی و بین المللی -9-2 -4

لی که در آن کلیه صـاحبان صـنایع و مؤسـسات       مشارکت در نمایشگاه هاي بین المل     

صادراتی کشورها در یک جا جمع می شوند تا صنایع و کاالهاي خود را در معـرض         

دید عموم قرار دهند و هم چنین واحدهاي تولیدي آخرین دست آوردهاي صـنعتی و       

سنتی خود را به نمایش می گذارند، نوعی رقابت بین تولیدکنندگان بوجود مـی آورد       

نها را تشویق می کند با توجه به تکنولوژي مدرن کـشورها و اسـتانداردهاي بـین     و آ 

المللی به منظور تولید بیشتر و باال بردن کیفیت کاالها ، کار خود را گسترش بیـشتري     

این یکی از عوامل بوجود آمدن کارگاه هاي متعدد تولیدي است که نتیجـه آن  . دهند  

. رهاي داخلی و بین المللی مـؤثر واقـع مـی شـود       در ایجاد رقابت هاي سالم در بازا      

بدین ترتیب مشارکت در نمایشگاه جهانی و یا برگزاري نمایشگاه هـاي اختـصاصی              

در کشورهایی که مستعد خرید کاالهاي مخصوص چه صنعتی و چـه سـنتی باشـند،             

            ضروري است، زیرا این کار خود یک نوع تبلیغ مـؤثر در معرفـی کاالهـا بـه شـمار                

  .می رود 

  



  مبادله اطالعات و دانش فنی -9-2 -5

امروزه نمایشگاه هاي بین المللی، اهداف وسـیع تـري را دنبـال مـی نماینـد و تنهـا                  

برآوردن نیاز مصرف کنندگان و مبادالت کاال و خدمات ، محدود نمی گردند ، بلکـه        

قـدرت و  این گونه رویدادها محل مبادله اطالعات و دانش و آشـنایی بـا تکنیـک و               

حجم و تنوع تولیدات کشورهاي مختلف جهان می باشـند و فرصـتی را فـراهم مـی        

آورند تا امکانات پیشرفت هاي دنیا و سهم هر کشور در تکوین این پیـشرفت هـا در       

  . معرض دید و آگاهی عموم قرار گیرد 

  انتقال تکنولوژي -6-2 -6

  ي بـین المللـی بـویژه       شاید به جرأت بتوان ادعا کرد که مشارکت در نمایـشگاه هـا            

نمایشگاه هاي بین المللی تخصـصی، یکـی از عوامـل مهـم انتقـال تکنولـوژي بـه                   

  : صنعتگران مستعد کشور ماست زیرا که 

  کشورهاي صـنعتی معمـوالً از نمـایش آخـرین تکنیـک هـاي پیـشرفته جهـانی در                    -

نمایشگاه هاي بین المللی کشورهاي درحال توسـعه و جهـان سـوم خـودداري مـی                 

  . ایند نم

 . این گونه تکنیک ها در دیگر کشورهاي پیشرفته به نمایش در می آیند  -



 . قدرت برتر صنعتی خود را به رخ رقباي هم سطح خود می کشند  -

 . میدان مناسبی براي رقابت هاي تکنولوژیک بوجود می آید  -

  نمایشگاه ، مهمترین عامل ارتباطات بین المللی -9-2 -7

   نامیده شـد و اکنـون پیـشرفت هـاي چـشم گیـر در زمینـه        دهه نود ، دهه ارتباطات   

ارتباطات بین المللی با استفاده از وسایل مدرن از مشخصه هاي قرن بیـست و یکـم                 

در چنین دوران تعیین کننده اي ، کشورها هر چقدر هم که پیشرفته باشـند       . می باشد   

دیـت خـود را     بدون برقراري ارتباط با کشورهاي دیگر نخواهند توانست حتی موجو         

  . حفظ نمایند 

یـک کـشور خریـدار بـدون     . دراقتصاد نیز ارتباطات نقشی بسیار تعیین کننـده دارد     

در شـرایط   . آگاهی از دست آوردهاي کشور دیگر قادر به خرید آنهـا نخواهـد بـود              

کنونی، ارتباطات حاکمیتی نسبتاً مطلق بر روابط اقتصادي و اجتمـاعی کـشورها دارد     

در ایـن   . ه عنوان یک اصل اساسی توسط کشورها پذیرفته شده است         و این واقعیت ب   

خصوص می توان ادعا نمود که نمایشگاه ها و بـویژه نمایـشگاه هـاي بـین المللـی                   

بـا حـضور در یـک       . تخصصی یکی از عوامل مهم ارتباطات بـین کـشورها اسـت             

یـابی  نمایشگاه بین المللی به سهولت مـی تـوان بـراي کاالهـاي مـوردنظر بـه بازار                 

  . پرداخت و تکنولوژي هاي پیشرفته جهانی را معامله کرد 



. البته الزم به ذکر است که نتایج یک نمایشگاه موفق در درازمدت نمودار مـی شـود                

یعنی با آشنایی یک خریدار و یک فروشنده ، که از وسیله ارتباطی نمایشگاه ها سـود         

ورت می گیـرد و صـادرات   برده اند، بین طرفین سال هاي متمادي خرید و فروش ص        

یک یا چند نوع کاال طی چندین سال ممکن است نتیجه آشـنایی چنـدین خریـدار و      

 . فروشنده در یک نمایشگاه بین المللی باشد 

  نمایشگاه هاي بین المللی ، مهم ترین بازوي صادرات کاالهاي غیرنفتی -9-2 -8

فعالیـت هـاي چنـد    تردیدي نیست که براي توسعه کاالهاي غیرنفتی ، ضروري است        

بعدي و دوربردي ازقبیل انجام مطالعات عمیق در اقتصاد بین المللـی، رونـد توسـعه        

تجارت بین کشورها، شناسایی اقتـصادهاي مـوازي و مکمـل ، شـناخت بازاریـابی                

صادراتی و معرفی این بازارها به صادرکنندگان بالقوه و بالفعل ، ارایه آمار و ارقـام و      

رپایی کنفرانس ها و سمینارهاي تخصصی بطور دقیـق صـورت       گزارشات تحلیلی و ب   

گیرد ، به طوري که متقاضیان صادرات کاالهاي غیرنفتی به طور مـداوم و مـستمر در         

بین المللی قرار گیرند و روند فعالیت هاي صادراتی         بازارهاي  جریان آخري تحوالت    

 بـه توسـعه   خود را در چارچوب اطالعات کسب شده تصحیح کنند و از این طریـق       

با همه این تفاسیر باید گفت با برپایی نمایـشگاه          . کمی و کیفی صادرات دست یابند       

ها و مشارکت در نمایشگاه هاي بین المللی تخصصی متناسب با کاالهـاي صـادراتی       

کــشور براحتــی مــی تــوانیم از یــک ابــزار بــسیار مــؤثر بــراي توســعه صــادرات                 



بت بزرگی یا کوچکی آن نمایشگاه، قدرت اقتـصادي کـشور           بهره مند شویم و به نس     

میزبان و توانایی خرید مردم آن کشور در هر مرحله بـه افـزایش پتانـسیل صـادراتی               

اقدام نماییم و پس از چند سال رقم صادرات کل کشور را به میـزان قابـل تـوجهی                   

  . افزایش دهیم 

 –شگاه هـاي بـین المللـی   بدین ترتیب مالحظه می گردد که مشارکت صحیح در نمای   

  : بازرگانی، نتایج ذیل را براي شرکت کنندگان به ارمغان خواهد آورد 

  کاالهاي صادراتی کشور به معرض دید بازدیدکنندگان قرار می گیرد . 

          مشارکت در یک نمایشگاه جهانی بهترین فرصت را به دسـت شـرکت کننـدگان

رقابت هاي بین المللی محـک  می دهد تا از آن طریق کاالهاي خود را در عرصه           

 . بزنند 

           با ارایه نمونـه    .  در یک نمایشگاه بین المللی فرصت بررسی بازار بدست می آید

اي از یک تولید جدید در نمایـشگاه، شـرایط مناسـبی بـراي شناسـاندن آن بـه                  

 .بازدیدکنندگانی که به غرفه مراجعه می کنند فراهم می آید 

        المللـی یکـی از مـؤثرترین راههـاي نفـوذ در        مشارکت در نمایشگاه هاي بـین

بازارهاي جهانی است وحـداکثر مؤسـساتی کـه عالقـه منـد بـه دسـت آوردن                  



بازارهاي کشورهاي همسایه و سایر نقاط جهان می باشـند از ایـن روش پیـروي           

 . می نمایند 

         رادیـو ، تلویزیـون و روزنامـه هـاي          ( حضور رسانه هاي گروهی در نمایـشگاه

 شرکت کنندگان فرصت می دهد ازاین رسانه ها بـه بهتـرین طریـق        به) اقتصادي

 . ممکن استفاده نمایند

                    در نمایشگاه هاي بین المللی می توان با خریداران بـالقوه و مهـم بـه صـورت 

 . ریشه اي و اصولی مذاکره کرد 

                 با توجه به تعداد زیاد بازدیدکنندگانی که از غرفه ها بازدید می نماینـد و بـراي 

، هـر شـرکت   ین بار با کاالهاي جدید روبرو می شوند، با کمی دقت و توجـه  اول

 .  می تواند تقاضاهاي بالقوه آینده را براي تولیداتش افزایش دهد کننده باهوشی

               در یـک نمایـشگاه     .  نمایشگاه یک محیط آزاد و در عین حال بی طـرف اسـت  

دغـه هـاي اداري بـا      بین المللی ، خریدار و فروشنده در محیطـی بـه دور از دغ             

یکدیگر مذاکره می کنند و به نتایج شایان توجهی دست می یابندکـه در نهایـت                

 . به عقدقراردادهاي کالن منتهی می شود

  

 



   سازمان برگزارکننده نمایشگاه -10-2

 سازمان برگزارکننده نمایشگاه خواه شخصیتی دولتی یا خصوصی باشد، قصد دارد با             "22  

  .  اهداف ویژه خود دست یابد برگزاري نمایشگاه به

در اغلب کشورهاي در حال توسعه ، سازمان برگزارکننده نمایـشگاه ، شخـصیتی دولتـی         

از این جهت عالوه بر اهدافی که معموالً سازمان هاي خصوصی ویژه برگـزاري نمایـشگاه             . دارد  

ـ   ) اجاره غرفه و کسب درآمد    (دارند   ال مـی کننـد کـه    ، این سازمان ها اهداف دیگري را نیـز دنب

با این هدف، اغلب    .  اقتصادي با دیگر کشورهاي جهان است        –مهمترین آنها بسط روابط سیاسی      

آنها ترتیباتی را اتخاذ می کنند که درجریان برپایی نمایشگاه بین المللی ،هیأت هاي دولتی دیگـر                 

 دولتی وخصوصی،   کشورها به نمایشگاه بیایند، از آن دیدن کنند و با دست اندرکاران بخش هاي             

  . مذاکراتی براي گسترش روابط اقتصادي برقرار کنند 

در این راستا ، حـضور مـسئوالن دیگـر کـشورها در کـشور میزبـان در دورة برگـزاري             

چـه بـسا دعـوت از مقـام هـاي      . نمایشگاه بین المللی، از لحاظ سیاسی نیز اهمیت پیدا می کنـد      

 –رد که کشور میزبان تـا آن زمـان روابـط سیاسـی     کشورهایی براي بازدید و مذاکره صورت بگی  

  . اقتصادي پایداري با کشور موردنظر نداشته باشد 

                                                
 -نده نمایشگاههاي بین المللی در ایران و ارائه الگوي مناسب  بررسی شیوه هاي مدیریتی موجود در شرکت هاي برگزار کن– نادر –جبلی محتوای کلی از  22

 1383 سال – واحد علوم تحققات تهران -پایان نامه کارشناسی ارشد 



در همین حال براي کشورهایی که درگیر تحریم اقتصادي از سـوي دیگـر کـشورها مـی            

باشند ، حضور مقام هاي رسمی کشورهاي میهمان و شمار آنهـا از اهمیـت ویـژه اي برخـوردار                

می دهد که تحریم هاي اقتصادي بین المللی علیه کشور میزبـان، از سـوي چـه                  است، زیرا نشان  

به عبارتی برگزاري نمایشگاه بـین المللـی   . تعداد از کشورها قابل قبول و حتی قابل اجراء نیست         

با این وصف اغلب مشاهده می شـود کـه         . راهی براي خروج از انزواي سیاسی نیز تلقی می شود         

 در نمایشگاه بین المللی کشوري کـه بـا تحـریم اقتـصادي بـین المللـی       شمار کشورهاي میهمان  

مواجه است ، تا چه حد مدنظر مسئوالن دیگر کـشورها و حتـی رسـانه هـاي جمعـی در سـطح         

  . جهانی قرار می گیرد 

گذشته ازاهداف سیاسی که معموالً سازمان هاي دولتی برگزارکننده نمایشگاه دنبـال مـی                

 بازرگـانی از حیـث   –گـسترش مناسـبات اقتـصادي    .  آنها نیز مطرح استکنند، اهداف اقتصادي 

چنانچـه  . افزایش صادرات و تأمین واردات اقالم موردنیاز کشور میزبـان ، حـائز اهمیـت اسـت                

 بین المللی نیز بـراي کـشور میزبـان در میـان باشـد، فرصـت برگـزاري                   مشکل تحریم اقتصادي  

  . ي اقتصادي تحریم زده تلقی می شوداقع راه تنفسی برانمایشگاه و عقد قراردادهاي تجاري، در و

از سوي دیگر راهبرد توسعۀ اقتصادي از طریق گسترش و حتی جهش صـادرات امـروزه                  

از راهبردهاي مؤثري است که اغلب کشورهاي جهان به ویژه کـشورهاي در حـال توسـعه بـراي          

ا این وصف برگزاري نمایـشگاه بـین       ب. دستیابی به رشد و توسعۀ اقتصادي پایدار، اتخاذ می کنند         



المللی فرصتی است که تولیدات ملی براي یافتن مشتریان خارجی به دست می آورد و می توانـد            

  . تأثیر مستقیم داشته باشد ... در رشد صادرات و درآمدهاي ارزي کشور، ایجاد اشتغال و 

مان خصوصی باشـد ،     در شرایطی که سازمان برگزارکننده نمایشگاه بین المللی، یک ساز           

معموالً اهداف گسترش روابط سیاسی و ایجاد دوستی میان ملت ها، کمتر مدنظر است و شـرکت                 

برگزارکننده قصد دارد با اجاره غرفه هاي نمایشگاه، امکان دستیابی به درآمد بیشتر را براي خـود               

است ، کمتـر مـدنظر      این هدف معموالً در شرایطی که سازمان برگزارکننده ، دولتی           . فراهم سازد 

  . می باشد 

  موردنیـاز مـدیران    (، ارایـۀ خـدمات مختلـف        ) با قیمت هاي رقابتی     (تعیین اجاره غرفه      

از ... اعم از امور بانکی، بیمه، گمرك، رسـتوران هـا و            ) بنگاه هاي اقتصادي و نیز بازدیدکنندگان     

یگر جذابیت هـاي الزم     یک سو به افزایش درآمد شرکت برگزارکننده کمک می کند و از سوي د             

براي حضور شرکت هاي خارجی و بازدیدکنندگان غیربومی را فراهم می سازد و توفیق برگزاري               

  . نمایشگاه را تضمین می نماید

نباید از نظر دور داشت که چنانچه شـمار بازدیدکننـدگان و شـرکت هـاي خـارجی در                     

ت گردشگري کشور میزبان نیـز اثـر        نمایشگاه افزایش پیدا کند، در رشد درآمدهاي ناشی از صنع         

زیرا میهمانان خارجی معموالً در مدت اقامت خـود در کـشور میزبـان از خـدماتی           . مستقیم دارد 

  ."استفاده می کنند...، خرید صنایع دستی و نظیر هتل، غذا، حمل و نقل، بازدید از اماکن تاریخی



   بازاریابی اساس جهش صادرات است -11-2

   گوناگونی که دربـاره بازاریـابی و تبلیغـات در سـطح جهـان بـه                 با وجود قضاوت هاي   

گوش می رسد، اما تصور افزایش تولید ملی و شکوفایی اقتصادي بدون بازاریابی صـحیح بـراي                 

  . کاالها و خدمات تولیدي، نیز دشوار و گاه محال به نظر می رسد 

ـ      بنگـاه هـاي   . ی باشـد  بازاریابی براي صادرات ، مهمترین شاخه بازرگانی بین المللـی م

اقتصادي آگاه به اصول علمی بازاریابی از طریق حضور در نمایشگاه هاي بین المللی بازرگانی و                

نمایشگاه هاي تخصصی، توانمندي هاي تولیدي خود را به مشتریان بالقوه و بالفعـل عرضـه مـی                 

  . شند کنند و همواره درصدد نفوذ در بازارهاي جدید و گسترش سهم در بازار می با

یران بنگـاه هـاي     بازاریابی از طریق نمایشگاه هاي بین المللی ، ایـن فرصـت را بـه مـد                

می دهد که ضمن انجام فعالیت هاي برنامه ریزي شده براي افـزایش فـروش شـان، بـا                   اقتصادي  

  . دستاوردهاي رقبا نیز آشنا شوند و از قافلۀ علوم و فن آوري عقب نیفتند 

 در واقع محیطی براي کسب اطالعات الزم می باشد تـا بتـوان              نمایشگاه هاي بین المللی   

واحدهاي تحقیق و توسعه در کنار واحدهاي تولیدي را به سمت خلـق ابتکـارات تـازه هـدایت                  

  . نمود و فروش آینده محصوالت تولیدي را تضمین کرد 



 سـلیقۀ  در همین حال مدیران بنگاه هاي اقتصادي از طریق بازاریابی در نمایشگاه ها ، بـا              

مشتریان و درخواست هاي آنان آشنا می شوند و می توانند اطالعات جمع آوري شده خود را بـه   

. بدنه تحقیق و توسعه و خطوط تولید منتقل کنند تا کاالهاي موردنیاز مشتریان تهیه و تولید شـود                 

 و کاالهایی که فروش آن از پیش تضمین می شود، زیرا متناسب با خواسـت متقاضـیان، طراحـی        

  . تولید شده است

زمانی که بازاریابی صادراتی مدنظر می باشد ، مدیران بنگاه هـاي اقتـصادي بایـد دقـت          

عمل بیشتري داشته باشند، زیرا بازارهاي خارجی از معیارهاي گاه متفاوت از بازار بـازار داخلـی                 

  . می باشد تبعیت می کنند که بی اعتنایی به آنها ، به منزلۀ از دست دادن برخی بازارها 

 ولت باشد ، باید دسـتگاه       110براي مثال زمانی که ولتاژ برق شبکۀ سراسري در کشوري           

تولیدکننده نـسبت بـه   چنانچه . هاي برقی تولیدي توان وقابلیت کار با ولتاژ مذکور را داشته باشد        

بنابراین بخشی  .  بی اعتنا باشد ، مسلماً نمی تواند کاالیش را در آن بازار به فروش رساند                 این امر 

از فعالیت بازاریابی مربوط به جمع آوري اطالعات از بازارهاي هدف می باشد تا بتوان بـا جمـع             

بندي و تجزیه و تحلیل اطالعات ، کاالیی متناسب با تقاضاي بازار صادراتی مورد هدف تولیـد و        

  . عرضه نمود 



ـ               ق تهدیـدات ، رقبـا و     شرکت کنندگان در نمایشگاه هاي بین المللی ، اغلب با درك دقی

فرصت هاي موجود و کسب ایده هاي جدید براي پاسخگویی به نیازهاي مصرف کنندگان کاالي               

  . خود ، موقعیت خود را در جهت گسترش صادرات تقویت می کنند 

توجه به ساختار بازار در کشورهاي مختلف ، سلیقه و قدرت خرید مردم ، دسترسـی بـه                

 می شود که تولیدکنندگان بتوانند محصوالتی را ارائه کنند که نه تنها             سبب... بازارهاي همسایه و    

در یک بازار، بلکه در کشورهاي مجاور نیز خریدار داشته باشد و از طریق بازار اولیه ، صـادرات           

  . مجدد شود 

بدون بازاریابی منطقی و اصولی ، احتمال از دست رفتن بازارهاي موجود تحت تـأثیر          "23

همان گونه کـه در سـال هـاي اخیـر           . هاي بازاریابی و تبلیغات رقبا وجود دارد        گسترش فعالیت   

براي برخی کاالهاي صادراتی ایران از جمله فرش ، چنین موقعیتی بوجود آمد و سـهم ایـران در                   

ازاین رو بازاریابی صـادراتی ، حتـی بـراي حفـظ وضـع              . بازار جهانی فرش کاهش یافته است       

  . موجود ضروري است 

 انجام یک فعالیت بازاریابی صادراتی توأم با موفقیت ، قبل از هر چیز برنامـه ریـزي       براي

از آنجا که بازاریابی مجموعۀ فعالیـت هـایی را کـه از تولیـد کـاال یـا       . بازاریابی ضروري است   

خدمت شروع می شود تا به بازار مصرف هدایت شود را در بر مـی گیـرد ، مـدیریت بازاریـابی                   
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برنامـه ریـزي ، سـازمان دهـی، اجـرا و کنتـرل              : مدیریت بازاریابی شامل    . دارد  اهمیت بسزایی   

این عملیات ازطریق ترویج ارتباطات، قیمـت ، محـصول و      . عملیات مربوط به بازاریابی می شود     

برخی بازاریابی را ارایۀ محصول بـا قیمـت مناسـب و در زمـان و مکـان                  . نحوة توزیع می باشد   

   .مناسب تعریف کرده اند 

این عوامل در کنار عواملی مانند فن آوري ، اقتصاد ، فرهنگ ، سیاست ، عرضه کنندگان                 

بـراي  . و رقباي دیگر، مشتریان و قوانین و مقررات بازارها ، سیستم بازاریابی را شامل مـی شـود                 

آنکه بازاریابی مؤثري براي صادرات انجام شود، ضرورت دارد که مدیران بنگاه هاي اقتصادي بـه    

  .نامه ریزي مدون براي بازاریابی اهمیت دهند و آن را در سرلوحه وظایف خود قرار دهند بر

ایجاد ارتباط با مصرف کنندگان از طریق ارایۀ اطالعات مربـوط بـه کـاال یـا خـدمت ،                    

برقراري تماس مستقیم با مشتریان از طریق حضور در نمایشگاه هـاي بـین المللـی و تخصـصی،         

رآمد در مجموعۀ بنگاه اقتصادي براي تبـادل اطالعـات میـان مـدیران و               داشتن روابط عمومی کا   

مخاطبان و برعکس ، انجام تبلیغات مؤثر و هدفمند براي ارایۀ پیام هاي الزم به مـصرف کننـده و           

جذب وي از طریق ابزارهاي اطالع رسانی و تبلیغات، تأمین و تولید کاالها بـا کیفیـت و قیمـت                    

تقاضاي مصرف کنندگان ، توزیع گـسترده کـاال و در دسـترس قـرار             مناسب براي پاسخگویی به     

گرفتن آنها ، داشتن ذخیره انباري مناسب براي عرضه به موقع کـاال در شـرایط افـزایش تقاضـاي      

مؤثر ، به کارگیري از ابزار وسیستم هاي حمل ونقل مناسب که کاالها را بـه سـالمت بـه مقـصد            

همگـی در افـزایش فـروش بنگـاه      ...  مناسـب و جـذاب و        برساند ، استفاده از بسته بندي هـاي       



اقتصادي و انجام موفقیت آمیز عملیات بازاریابی مؤثر می باشند و همانند زنجیره هـاي بازاریـابی       

  . می باشند که اتصال آنها می تواند هدف رشد صادرات را میسر سازد 

گی دارد کـه یکـی از       انجام موفقیت آمیز بازاریابی صادراتی به موارد دیگـري نیـز بـست            

انتخاب بازار هدف می باشدکه این انتخاب می بایست برمبناي مطالعات میدانی و نیز جمع آوري                

براي رشد صادرات،الزم است مقـررات واردات کـاال بـه           . اطالعات و تحلیل آنها صورت پذیرد     

آوري شـود و  جمـع  ... بازار هدف ، ترخیص کاال از گمرك ، کانال هاي توزیع کاال در بـازار و                

سازماندهی الزم براي ارایۀ به موقع کاالها و خـدمات بـه مـصرف کننـدگان در بـازار مـوردنظر        

  . صورت پذیرد 

بازاریابی صادراتی به موضوع قیمـت و کیفیـت کـاال و جـایگزین هـاي آن و کاالهـاي             

بـسته  مشابه رقبا اهمیت می دهد و لذا می بایست ضمن تعدیل مناسب قیمت ، ارتقـاء کیفیـت ،                

به تبلیغات در رسانه هاي جمعی نیز توجه شود تا بتوان مشتریان احتمالی را به               ... بندي مناسب و    

  . مشتریان حتمی کاال یا خدمت صادراتی تبدیل کرد 

درنمایشگاه هاي بین المللی که تولیدکنندگان بیشتري فرصت حضور و تبلیغ و بازاریـابی          

ادي از برنامـه ریـزي کامـل و مـدونی تبعیـت نکننـد و از       دارند، چنانچه مدیران بنگاه هاي اقتص  

اطالعات بازار در راستاي جلب مشتریان استفاده نکنند، چه بـسا کـه سهمـشان را در بـازار بـه                      

  . دیگران واگذار نمایند 



  بازاریابی بین المللی در واقـع پاسـخ بنگـاه هـاي اقتـصادي بـه چـالش هـاي تجـارت                     

اهمیت بازاریـابی و دیگـر   . م شامل صادرات و واردات می شود       بین المللی می باشد و این مفهو      

              خدمات تجاري، از افزایش سهم خـدمات در تولیـد ناخـالص جهـان و افـزایش رقابـت میـان                    

از ایـن رو بـراي دسـتیابی بـه          . بنگاه هاي اقتصادي براي گسترش سهم در بازار ناشی شده است          

  . بازاریابی کاالهاي قابل صدور ، الزامی است هدف جهش صادراتی ، توجه به موضوع 

جمع آوري اطالعات بازارهاي هدف و انتقال آن به بدنه تولیـد ، مـی توانـد در تهیـه و                     

تدارك کاالهاي قابل رقابت در بازارهاي موردنظر ، مؤثر باشد و به رشد صادرات کمک بـسزایی      

   . "نماید

ي هـدف بـراي برگــزاري   مهـم تـرین عوامـل مـؤثردر تــشخیص بازارهـا       12-2
  24نمایشگاه ها در خارج ازکشور

مهم ترین عوامل مؤثردر مکان یابی بازارهاي هدف براي برگزاري نمایشگاه هـاي بـین المللـی و               

  : اختصاصی در خارج ازکشور به شرح زیر می باشد 

 وضعیت اقتصادي  -1-12-2

دي و متقاضیان   همانطور که می دانیم مهمترین عامل در تعیین بازارهاي هدف عامل اقتصا           

بدیهی است کـشوري کـه از لحـاظ اقتـصادي در سـطح        . و قدرت خرید آنها می باشد       
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لذا می تواند بازار مناسبی براي محـصوالت        . باالیی باشد قدرت خرید مؤثر باالیی دارد        

  : مهمترین عوامل اقتصادي عبارتند از . ما باشد 

 بودن تولید ناخالص ملـی و درآمـد   باال(میزان تقاضاي واقعی و مؤثر کشور میزبان     ) الف

  )سرانه کشور میزبان 

درصورتی که اقتصاد کشور    . (مکمل بودن اقتصاد کشور میزبان با اقتصاد کشورمان         ) ب  

میزبان موازي اقتصاد ما باشد چندان به صرفه نخواهد بـود کـه کاالهـاي خـود را در آن        

  .)کشور به فروش برسانیم 

  .بهاي اجاره نمایشگاهی) ج 
  

  
  

 نوع و میزان کاالهاي وارداتی کشور میزبان  -2-12-2

با شناختن کاالهاي وارداتی کشورها می توان به این قضیه پی برد که آیا کشور مورد مطالعـه          

درصورت احتیاج با چه شرایطی حاضر است کـه      . به کاالهاي تولیدي ما احتیاج دارد یا خیر         

  . جهت واردات خودش را عوض کند 
  

  

   نامه هاي تجاري   موافقت-3-12-2

عامل دیگري که بسیار حائز اهمیت می باشد توافق نامه هایی است که کشور ما با سـایر                  

درصورتی که کشور ما با کشوري توافق نامه تجاري تنظیم کـرده باشـد ،    . کشورها دارد   

مسلماً صادرات و واردات بسیار سهل تر انجـام خواهـد شـد و داراي اصـول و قـوانین           



لذا بررسی وجود یا عدم وجود توافق نامه تجاري با کشور میزبان امري             . شدمنظمی می با  

  . مهم می باشد 

این عامل نیز از این جهت مهم جلوه می کند که باال بودن عوارض و مالیـاتی و تعرفـه هـاي         

گمرکی باعث باال رفتن قیمت در کشور میزبان شده و می دانیم قیمت عامل تأثیر بـسزایی در          

  . دارد تقاضاي کاال

  

  تفاهم نامه هاي نمایشگاهی-4-12-2

تفاهم نامه هاي نمایشگاهی با هدف گسترش همکاریهاي تجاري و معرفـی توانمنـدیها و               

, محصوالت تولیدي و ارتقاء سطح مبادالت بازرگانی فیمابین و افزایش روابط اقتـصادي    

گزاري نمایـشگاههاي  در این یادداشت تفاهم ها طرفین از بر. سیاسی و فرهنگی می باشد  

تجاري استقبال کرده و براي برگزاري نمایـشگاههاي اختـصاصی و تخصـصی موافقـت               

نموده و از مشارکت یکدیگر در نمایشگاهها به منظور شناخت بـازار کاالهـاي یکـدیگر                

  .  استقبال  می نمایند 

  

 میزان جمعیت کشور میزبان و سطح درآمد سرانه آن کشور -5-12-2

شخص است یکی دیگر از عوامل مؤثر در مکان یابی نمایـشگاه هـا میـزان     همانطور که م  

جمعیت و سطح درآمد سرانه کشور میزبان است که میزان تقاضاي مؤثر را مشخص مـی                

  . سازد که هدف اصلی برگزاري نمایشگاه را فراهم می سازد 

  



ایـشگاه هـاي      قدرت رقابتی شرکتهاي داخلی با شرکتهاي خارجی شرکت کننده در نم           -6-12-2

 بین المللی 

همانطور که می دانیم اگر شرکت هاي داخلی توانایی رقابت بـا شـرکت هـاي خـارجی                  

نمایشگاه را از نظر کیفیت محصول و قیمت آن نداشته باشند ، برگزاري نمایـشگاه بـراي             

فروش کاالهاي داخلی سودمند نخواهد بود چرا که در این رقابت شرکتهاي داخلـی کـه                

قابت ندارندحذف شده و عمالً برپایی نمایشگاه سـودي عایـد کـشور خـودي               توانایی ر 

  . نخواهد کرد 
  

  مناسب بودن روابط سیاسی با کشور میزبان -7-12-2

این عامل در انتخاب مکان نمایشگاه بـسیار حـائز اهمیـت اسـت ، چـرا کـه ارتباطـات            

لذا بایـد بـه   . اشت  اقتصادي بدون توجه به مناسبات سیاسی به هیچ وجه معنی نخواهد د           

  . وضعیت سیاسی کشور میزبان و ارتباط آن با کشور خودي نیز توجه بسزایی کرد 

  

  ثبات و امنیت  سیاسی و حقوقی -8-12-2

در تـصمیم گیـري جهـت    .  اقتصادي تفاوتهـاي بـسیار دارنـد    –کشورها از نظر سیاسی     

فقـط بـه ذکـر آنهـا        فعالیت در کشور دیگر چهار عامل به صادرکننده کمک می کند که             

  : بسنده می کنیم 

  طرز برخورد با خرید بین المللی ) الف 

  ثبات سیاسی ) ب 



  سیاست هاي پولی ) ج 

  موافقت نامه هاي تجاري ) د 

  

 مشترکات اجتماعی و فرهنگی  -9-12-2

مسأله در این بحث موقعی بوجود مـی        . فرهنگ به فرد هویت و ضوابط اخالقی می دهد          

. اص خود بخواهد خود را بـا فرهنـگ دیگـري تطبیـق دهـد                آید که فردي با فرهنگ خ     

  : مهمترین عناصر فرهنگی عبارتند از 

زبان را بعنوان آیینه فرهنگ اجتماعی ذکر می نمایند و این توجیه نیز نه تنها               : زبان  ) الف  

  . در مورد زبان کالمی صحیح است بلکه در مورد زبان غیرکالمی نیز صحیح می باشد 

اکثر فرهنگ ها علت وجودي خود را در مذهب پیدا می کنند وقتـی              : ب  دین و مذه  ) ب

گوشت به یک کشور مسلمان صادر می گردد ، باید حیوان طبق روش اسالمی ذبح شـود           

  . تعطیالت ساالنه در اکثر کشورها به مذهب بستگی دارد . 

اشـد و   ارزش ها ، اعتمادات مشترك و یا هنجار گروهی می ب          : ارزش ها و نگرش ها      ) ج

  . نگرش ارزیابی گزینه ها براساس ارزش هاي جامعه است 

آمریکـایی  . تفاوت آداب و رسوم باید کامالً مورد مطالعه قرار گیـرد   : آداب و رسوم    ) د  

ها از سکوت و سکون ژاپنی ها به عنوان اثر منفی برداشت می کنند ، ولی ژاپنـی هـا از                      

بهتري بگیرند و معتقدند که آمریکایی هـا      این سکوت و سکون استفاده می کنند تا قیمت          

نحـوه  . همیشه عجله دارند و اگر چنانچه او را معطل نمایند هر چیزي را قبول مـی کننـد               



استفاده از کاال در کشورهاي مختلف می تواند مغایر با استفاده از کـاال در کـشور تولیـد      

فقی نداشت که پـس     مثالً فروش نوعی شامپو در آمریکاي جنوبی فروش مو        . کننده باشد   

از تحقیقات بازار روشن شد که افراد اول با صابون سر خود را می شـویند و پـس از آن            

  . از کمی شامپو استفاده می کنند 

در هر فرهنگی سلیقه خوب کامالً مشخص شـده اسـت و آن را در          : زیبایی شناسی   ) هـ  

نچـه کـه قبـول مـی     آ. هنرهاي خود بصورت رنگ ها و فرم ها و موسیقی نشان می دهد   

رنگ نقش عمـده ایـی      . شود یا نه ، در بازارهاي مشابه نیز کامالً متفاوت می تواند باشد              

بعنوان مثال رنگ مشکی عالمت عزاداري در آمریکا و اروپـا و         . در بازارها بازي می کند      

خیلی کشورهاي دیگر است ، ولی رنگ عزاداري در ژاپن و هند و بسیاري از کـشورهاي         

  . رنگ سبز در سنگاپور نشان مرگ در این کشور است . ور سفید است خاور د

سطح آموزشی یک کشور را از طریق بی سوادي ، تعـداد دانـش آمـوز در          : آموزش  ) و  

  . مدارس و دانشگاه ها و نسبت آنها به جمعیت مشخص می کنند 
  

  مسافت و فاصله کشور میزبان با کشور خودي و هزینه حمل کاال به آن کشور -10-12-2

در مکان یابی نمایشگاه ها از آنجایی که برگزاري نمایشگاه براي توسعه صـادرات مـی باشـد ، ایـن         

مسئله حائز اهمیت است که هزینه حمل کاالها به کشور وارد کننده چقدر خواهد بود و این عامل                

و صرفنظر از اینکه این هزینه را چه کسی پرداخت می کند باعث افزایش قیمت کاال خواهـد شـد                     

  . بسیار مهم جلوه می کند 

  



  

  بررسی قابلیت تبدیل ارز کشور میزبان به ارزهاي متغیر جهانی -11-12-2

از آنجایی که در بعضی کشورها قابلیت تبدیل واحد پول آنها به ارزهاي معتبر جهـانی ماننـد            

تـر باشـد   با مشکالتی روبرو است، لذا هر چه این قابلیت تبدیل سهل ... دالر، یورو ، پوند و    

  . بهتر خواهد بود 

 سیاست هاي جدید سازمان توسعه تجارت ایـران جهـت همـسو نمـودن                           -13-2
  برنامه هاي نمایشگاهی با اهداف توسعه صادرات کشور

  .هدفمند کردن فعالیت هاي نمایشگاهی در رابطه با اهداف توسعه صادرات کشور"25 -1

ر در آن و توجیه اقتصادي حـضور در ایـن           شفاف نمودن بازارهاي هدف و عوامل مؤث       -2

 . بازارها قبل از برپائی هرگونه نمایشگاه در خارج از کشور 

شناخت دقیق موانع تعرفه اي و غیرتعرفه اي بازارهاي هدف قبل از برپائی نمایشگاه ها                -3

. 

کارشناسی به منظور تعیین دقیق سبد کاالها و خدماتی که جهت عرضه در بازار هـدف       -4

 .نسبی برخوردارند قبل از برپائی نمایشگاه ها از مزیت 

اعزام هیأت هاي بازاریابی بعد از انجام مطالعات کالن و اولیه در رابطـه بـا بازارهـاي                   -5

 . هدف قبل از برپائی نمایشگاه ها 

                                                
  ١۵-١۶ صفحات – ١٣٧٧ سال – سازمان توسعھ تجارت ایران –نمایشگاه در خدمت توسعھ صادرات  25



پرهیز از برگزاري نمایشگاه هایی که فاقد اهداف توسعه صادرات بوده و افـق روشـنی             -6

 . دارد از بازار هدف آنها وجود ن

  بررسی دقیق کیفیت کاالهاي ارسالی براي نمایـشگاه هـا بـا توجـه بـه اسـتانداردهاي               -7

 .بازار هدف 

کمی نمودن اهداف صادراتی در کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مـدت در ارتبـاط بـا                    -8

 . بازارهاي متأثر از برگزاري هر نمایشگاه 

  برگـزاري نمایـشگاه هـا    توجه بـه اعتبـار بـین المللـی جمهـوري اسـالمی ایـران در               -9

ــا   ــه اهــداف تجــاري و صــادراتی م   و پرهیــز از برگــزاري نمایــشگاه هــایی کــه ب

 . لطمه می زنند 

 . راهیابی به بازارهاي جدید صادراتی و گسترش بازارهاي جهانی کاالهاي ایرانی  -10

  امکان سنجی حضور مستمر و رو به توسـعه در بازارهـاي هـدف بعـد از برگـزاري                    -11

 . هر نمایشگاه 

اولویت بندي بازارهاي هدف در رابطه با فعالیـت هـاي نمایـشگاهی از بعـد امکـان            -12

 .توسعه کمی صادرات در کوتاه مدت 

نگاه به نمایشگاه از دید سرمایه گذاري براي توسعه صـادرات غیرنفتـی و بازاریـابی                 -13

 . براي کاالهاي ایرانی 



بی از طریـق فعالیـت هـاي        ایجاد تسهیالت الزم براي صادرکنندگان در زمینه بازاریا        -14

 . نمایشگاهی

اطمینان و ایفاي تعهدات صادرکنندگان ایرانی در مذاکرات تجـاري و بازاریـابی کـه         -15

 . در حاشیه فعالیت هاي نمایشگاهی صورت می پذیرد 

جلب سرمایه گذاري داخلی و خارجی در زمینه زیرساخت هاي صادرات غیرنفتی به              -16

 . ویژه صنایع تبدیلی و صادراتی 

 . ترویج فرهنگ تولید با نگاه صادراتی  -17

جذب هر چه بیشتر بازرگانان و خریـداران خـارجی بـه مـذاکره ، مبادلـه و انعقـاد                     -18

 . قرارداد با صادرکنندگان ایرانی و فعالیت در زمینه تجارت کاالهاي ایرانی 

 . ترویج هدف نگاه به خارج در رابطه با کلیه فعالیت هاي نمایشگاهی -19

دیــدترین تکنیــک هــاي بازاریــابی و عرضــه کــاال در فعالیــت هــاي  اسـتفاده از ج  -20

   ."نمایشگاهی

 اجتمـاعی و    - اقتصادي - اطالعات عمومی در زمینه وضعیت سیاسی      -14-2
 فرهنگی کشور 

  موقعیت جغرافیایی و وسعت "26 -

                                                
 سـال  – موسسه مطالعات و پژوهـشهاي بازرگـانی   – تهران – ترجمه محمد ابراهیم گوهریان – مدیریت بازاریابی صادرات – آلن ئی   -برانچ     26

1375  



 جمعیت ، نرخ رشد آن ، هرم سنی و ترکیب شهري و روستایی و درصد باسوادان  -

 )حزاب، اتحادیه ها ، ویژگی هاي مالکیت ، روابط با ایرانا(ویژگی هاي سیاسی  -

 ادیان ، مذاهب و زبان  -

 آداب ، سنن و ویژگی هاي خاص مصرفی  -

 )بنادر ، فرودگاه هاي عمده و جاده ها( وضعیت زیربنائی  -

 ) ساله5روند ( واحد پول و نرخ برابري آن به ارزهاي معتبر  -

 مقیاس هاي متداول  -

 ال و دستمزدها نیروي انسانی ، اشتغ -

 تعطیالت رسمی  -

 هزینه اقامت در هتل ، ایاب و ذهاب و خوراك  -

 شهرها و مراکز مهم صنعتی و کشاورزي  -

  پولی و ارزي –سیاست هاي بلندمدت اقتصادي  -

 بخش هاي مهم اقتصادي و سهم هر کدام در تولید ناخالص داخلی  -

 )  ساله5وند ر(نرخ تورم ، نرخ بهره ، نرخ رشد تولید و درآمد سرانه  -

 توزیع درآمدها  -

                                                                                                                                          
  



 میزان بدهی خارجی و سرمایه گذاري خارجی  -

 عضویت در پیمان ها ، اتحادیه ها و سازمان هاي اقتصادي بین المللی  -

 )  ساله 5روند (تولیدات عمده و کاالهاي عمده صادراتی و وارداتی  -

 طرف هاي عمده تجاري  -

 ات استانداردها و مقررات مربوط به واردات و صادر -

 میزان تعرفه ها و موانع تعرفه اي و غیرتعرفه اي  -

 مقررات مربوط به خروج ارز  -

 چگونگی توزیع کاال  -

 مقررات سرمایه گذاري خارجی ، ثبت شرکت و مالیات  -

 نمایشگاه هاي بین المللی و تخصصی کشور  -

 )  ساله5روند ( روابط تجاري با ایران  -

  

   دست خواهد آمد اطالعاتی که با حضور در بازار به-15-2

تجار و بازاریابان که در مورد کاالهاي خود در یک بازار خاص تحقیق می نمایند باید از                 

طریق سلیقه آزمایی، نظرخواهی، مطالعه روند مصارف، مراجعه به مراکز اطالع رسانی، تحقیق در              



 بتوانند پاسخ   فروشگاه هاي بزرگ زنجیره اي، استفاده از تجارب صادرکنندگان بین المللی و غیره            

  : مناسبی براي سئواالت ذیل بیابند 

  آیا کاالي عرضه شده مورد تقاضاي خریداران می باشد ؟ "27 -

روند فروش کاال در میان مدت و بلندمدت به چه میزان خواهد بود ؟ الگوهاي منطقه             -

 . اي مصرف ، گروه هاي مصرف کننده کاال ، تقسیم بندي بازار 

گ مصرفی چه تغییراتـی بایـد در کـاال صـورت پـذیرد تـا               با توجه به سلیقه و فرهن      -

 . احتمال و میزان فروش بیشتر شود ؟ و ارزیابی هزینه این تغییرات صورت گیرد 

بهترین روش بازاریابی براي نفوذدر بازارکدام می باشدو ارزیـابی هزینـه هـاي ایـن                 -

 روشها ؟ 

م بازار ، نوع توزیع ،      بررسی وضعیت رقبا درمورد کاالي عرضه شده از نقطه نظر سه           -

 . قیمت ها ، بسته بندي ، تبلیغات ، خدمات پس از فروش و غیره 

تعرفـه  (آیا رقباي خارجی یا تولیدکنندگان داخلی از امتیازات خاصـی برخوردارنـد              -

هاي ترجیحی ، موافقت نامه هاي دوجانبه ، قراردادهاي منطقه اي ، اعطـاي یارانـه و                 

 . ستمزدها و مواد خام ارزان و غیره تسهیالت مالی و مالیاتی ، د

                                                
 بررسی تاثیر شرکت در نمایشگاههاي بین المللی تخصصی سنگ تزئینی خارج از کشور بر میزان صادرات شرکت هاي – حسین –پرهیز گشتی  27
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شناسایی شبکه هاي توزیع کاال و ایجاد ارتباط با عـاملین مهـم توزیـع و بازرگانـان                   -

 . معتبر 

 . بررسی عکس العمل مشتریان نسبت به مارك تجاري ، رنگ ها ، سلیقه ها  -

 . تعیین میزان سود تقریبی واردکنندگان و دیگر عوامل توزیع  -

کاال ، قیمـت ،  ( ي قیمت گذاري کاال با توجه به کلیه عوامل بازاریابی بهترین استراتژ  -

 ) .توزیع ، تشویق و فروش 

نقش اتاق بازرگانی ، اتحادیه هاي واردکننـدگان و دیگـر سـازمان هـا در معرفـی و                -

 .   توسعه بازار کاال و ایجاد ارتباط با آنها 

  اطالعات در مورد کاالهاي قابل عرضه -16-2

کنندگان در نمایشگاه هاي خارج از کشور باید کلیـه اطالعـات الزم درمـورد               مشارکت  

کاالهاي خود را در اختیار داشته باشند تا قادر باشند درصورت لزوم به انعقاد قـرارداد یـا ارائـه                    

  : این اطالعات عبارتند از . پیشنهادات مقدماتی فروش مبادرت نمایند 

 ، رنگ ، ترکیب ، مزه و مشخصات فنـی و            مشخصات کلی کاال شامل اندازه ، نوع      28 -

  . غیره 
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 )نظام تعرفه هاي هماهنگ (شماره تعرفه  -

 نام کاال به زبان انگلیسی یا زبان کشور موردنظر  -

 مواد اصلی ساخت کاال  -

 مصارف کاال  -

 نحوه تولید و آماده سازي و میزان تولید  -

 نحوه بسته بندي  -

 شرایط مطلوب نگهداري  -

 فروش چگونگی خدمات پس از  -

 تعیین حداقل میزان قابل حمل کاال  -

 زمان تحویل  -

 روش حمل و امکانات حمل به بازار موردنظر  -

 کرایه متعارف حمل هر واحد معمول کاال تا بنادر یا مرزهاي خروجی  -

 برآورد مخارج بیمه  -

 ضوابط و معیارهاي بهداشتی کاال  -

 شرایط تعویض کاالهاي معیوب  -



 فروشی و امکان اعطاي تخفیف قیمت هاي خرده فروشی ، کلی  -

 اطالعات عمومی در زمینه کاالهاي رقیب در کشورهاي دیگر و در کشور مذکور  -

  . "در اختیار داشتن کارت ویزیت ، بروشور ، کاتالوگ و نمونه قرارداد -

 

   بازدیدکنندگان از نمایشگاه -17-2

ه مـی آینـد و اهـداف       بازدیدکنندگان از نمایشگاه با صرف زمان هزینه ، به نمایـشگا          " 29  

سطح دانش و حرفۀ بازدیدکننده، تأثیر بسزایی در بهره گیري از بازدید            . متفاوتی را دنبال می کنند    

حرفـۀ  تاجري که براي واردات اقالم خاصی از نمایشگاهی دیدار می کند، اگر بـه زبـان و                  . دارد

از (تـرین عرضـه کننـده    می تواند از میان عرضه کنندگان مختلف آن اقـالم ، به      خود مسلط باشد،  

  . را بیابد و نظرات و اهداف خود را از بازدیدش تأمین نماید ) لحاظ قیمت و کیفیت محصول

متأسفانه در کشورهاي در حال توسعه ، بازدیدکنندگان از نمایشگاه اغلـب غیرحرفـه اي                 

لکـه بـراي   آنها نه تنها هدف خاصـی ندارنـد، ب        . هستند و براي گذران وقت به نمایشگاه می آیند        

افرادي که با اهداف خاص حرفه اي به نمایشگاه می آیند و نیـز راهنمایـان غرفـه هـا مزاحمـت                  

بـا ایـن وصـف یکـی از وظـایف سـازمان برگزارکننـده نمایـشگاه ، تفکیـک                    . ایجاد می کننـد   

  . بازدیدکنندگان و رفع مزاحمت براي بازدیدکنندگان حرفه اي و غرفه داران می باشد 
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  ان خارجی که هزینه هـاي سـنگین تـري را بـراي سـفر بـه کـشور میزبـان                    بازدیدکنندگ  

متحمل می شوند، معموالً اهداف تجاري دارند و سـازمان برگزارکننـده نمایـشگاه بایـد فـضاي                  

این امر می تواند در رشـد صـادرات ملـی تـأثیر             . مساعدي را براي بازدید این افراد فراهم سازد       

   ."بسزایی داشته باشد

ن ضرورت کامالً قابل لمس اسـت کـه نمایـشگاه هـاي بـین المللـی بـه ویـژه               اکنون ای   

درکشورهاي درحال توسعه مـی بایـست مقرراتـی بـراي بازدیدکننـدگان منظـور کنـد و شـاید                    

  . اختصاص یک روز بازدید عمومی از نمایشگاه در این کشورها کافی باشد 

 رگزارنمایـشگاه هـاي      هداف بدر همین حال ضرورت دارد رسانه هاي گروهی مردم را با ا        

بین المللی، فرصت اندك و مغتنمی که در این رهگذر براي رشد صادرات ملی فراهم می شـود و     

یـشگاه تـأثیر   این امر در کاهش ازدحام بازدیدکنندگان غیر حرفه اي از نما       . ، کامالً آشنا سازند   ... 

  .  خواهد داشت چشمگیري

می توان بـا گـروه بنـدي کاالهـا و تفکیـک غرفـه هـا        براي بازدیدکنندگان حرفه اي نیز      

ازیکدیگر ، تسهیالتی را فراهم ساخت که آنها بتوانند در کمترین زمان کاالها و عرضـه کننـدگان         

  . مدنظر خود را بیابند و مذاکرات الزم را انجام دهند 



 صـنعتی اسـت ،      –از آنجا که نمایشگاه فرصتی براي ارایـۀ آخـرین دسـتاوردها علمـی                 

ضرورت دارد که سازمان برگزارکننده نمایشگاه به این موضـوع توجـه خـاص داشـته باشـد تـا             

  . بازدیدکنندگان حرفه اي بتوانند بهترین کاالها از حیث فن آوري را در نمایشگاه بیابند 

این امر از آنجا که کشورهاي در حال توسعه نیازمند دریافت فن آوري روز می باشـند ،                    

  . و از اتالف منابع ملی جلوگیري می کند حائز اهمیت است 

در نهایــت ضــرورت دارد کــه در دورة برگــزاري نمایــشگاه ، بیــشترین فرصــت بــراي   

بازدیدکنندگان متخصص و حرفه اي فراهم شود تا آنها به اهداف خود دست یابند که این امـر در    

  . جهت منافع ملی است 

گزاري نمایشگاه بین المللی ، فرصتی بـراي        در نهایت باید به این نکته توجه داشت که بر           

و رشـد صـادرات   ) با هزینۀ مناسب و کیفیت استاندارد کاالها و خدمات        (تأمین نیازهاي وارداتی    

نمایشگاه فرصتی براي ارایۀ آخرین دستاوردهاي علمـی ، پژوهـشی ، صـنعتی و فـن        . ملی است   

کته مهم توجـه خـاص داشـته باشـد و           آوري است و سازمان برگزارکننده نمایشگاه باید به این ن         

رشـد  (صرف اجاره غرفه به مشتریان داخلی و خارجی را مدنظر قرار ندهد ، بلکه به اهداف ملی                  

  . عنایت خاص داشته باشد ) تجارت خارجی و کمک به توسعۀ اقتصاد ملی 

در این راستا فراهم سازي فضاي مساعد براي حضور شایسته بنگاه هاي اقتصادي داخلی                

جهت رشد صادرات کاالها و خدمات فنی و مهندسی ، دعوت از میهمانان خارجی که می توانند               



در ردیف مشتریان کاالها و خدمات صادراتی باشند ، دعوت از شرکت هاي خارجی براي ارایـۀ                 

، ایجـاد   ) به ویژه کاالها و فن آوري موردنیاز اقتصاد ملی        (و فن آوري خود     دستاوردهاي صنعتی   

از انتظارات سنجیده و منطقـی  ... فضاي مناسب جهت تبادل اطالعات ، انجام مذاکرات تجاري و        

  . براي برگزاري یک نمایشگاه توأم با موفقیت می باشد 

مات و نیـز تقـسیم بنـدي     در این راستا ضرورت دارد که با گـروه بنـدي کاالهـا و خـد                 

با اولویت دادن بـه متخصـصان ، مـدیران بنگـاه هـاي اقتـصادي ،          (روزهاي بازدید از نمایشگاه     

، تسهیالت الزم را براي اسـتفاده بهینـه از نمایـشگاه در راسـتاي               ... ) پژوهشگران ، بازرگانان و     

در نهایـت، نمایـشگاه   . گسترش تجارت خارجی و انتقال فن آوري به اقتصاد ملی پیش بینی نمود    

موفق ، نمایشگاهی است که بتواند امکان رشد صادرات ملی و تأمین نیازهاي وارداتی بـا قیمـت            

 .مناسب را فراهم سازد 

  اهداف بازدید از نمایشگاه هاي بین المللی -18-2 

 دستیابی به نظرخواهی کلی درمورد بازار جهانی و بازار منطقه "30 –

 قتصادي ارزیابی موقعیت و روند ا –

 مقایسه قیمت ها و شرایط  –

                                                
 پایان نامـه کارشناسـی   - بررسی نظرات بازدید کنندگان از دوادهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران   – رسول   –عباسی   30

 1379 سال –ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحققات تهران  
  



 یافتن عرضه کنندگان بیشتر  –

 جستجوي کاالهاي مورد نیاز  –

 آشنایی با محصوالت جدید و کاربرد آنها  –

 جمع آوري اطالعات در مورد کاربرد فنی و کیفیت محصول یا سیستمی خاص  –

 جمع آوري اطالعاتی جهت حل مسایل موجود  –

  انجمن هاي تخصصی شرکت در سمینارها ، کنفرانس ها و –

 استفاده هاي آموزشی  –

 آشنایی با نظرات جدید و گرفتن ایده هاي نو  –

 تهیه گزارش مبسوط و ضبط آن در آرشیو شخصی و یا سازمان متبوع  –

 برقراري تماس هاي تجاري  –

 دادن سفارش و انعقاد قرارداد  –

 مطالعه تطبیقی شرکت هاي مختلف  –

 "شرکت در نمایشگاه ها در نوبت بعديمطالعه در مورد امکانات و کم و کیف  –

  

 
  



   ثبت و گزارش کردن تماس ها در زمان برگزاري نمایشگاه-19-2

قبالً گفتیم که غرفه داران یا شرکت کنندگان در نمایشگاه باید همه تماس هایی را که بـا                  

ـ   . خریداران بالقوه برقرار می کنند ثبت نموده و گزارش کنند         د بعـداً  اگر این کـار را انجـام ندهن

حال پرسشی که مطرح می شود آنست که چه اطالعاتی درباره           . چیزي را به خاطر نخواهند آورد       

  شرکتی که با آن تماس گرفته ایم مورد لزوم است ؟ 

  .  نام و نشانی شرکت و فردي که تماس گرفته است "31 -

 وضع مالی شرکت و بانک هاي رفرنس او  -

 آن میزان فروش ساالنه شرکت و سال تأسیس  -

 ) براي شرکت کاال تهیه می کنند ( نام مؤسساتی که شرکت با آنها در ارتباط است  -

 میزان فروش ساالنه شرکت و سال تأسیس ان  -

 ) براي شرکت کاال تهیه می کنند ( نام مؤسساتی که شرکت با آنها در ارتباط است  -

 تعداد کارکنان شرکت  -

 . داري می کند مشخصات دقیق انواع کاالهاي دیگري که شرکت خری -
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اما عمالً نمی توان به همه این اطالعات که دانستن آنها براي شـناخت طـرف تجـاري                

 : آتی ما مهم است دست یافت زیرا 

کارکنان غرفه و بازدیدکنندگان سرشان خیلی شلوغ است و وقت کـافی بـراي طـرح      -

 . پرسش هاي دقیق و ثبت آنها ندارند 

 .  این پرسش ها را در اختیار نداشته باشند بازدیدکنندگان ممکن است جواب همه -

برخی از بازدیدکنندگان ممکن است پاسخ دادن به بعضی از سئواالت را خالف شأن               -

  .  خود بدانند و طرح این قبیل سئواالت آنان را از انجام معامله منصرف کند 

 : پرسش هایی که پاسخ آنها به سادگی قابل دستیابی است عبارتند از 

 شانی و مشخصات فرد تماس گیرنده نام و ن -

  نشانی شرکت که بر روي کارت ویزیت درج شده است و باید بـه گـزارش مالقـات      -

 . الصاق شود 

 تاریخ برقراري تماس  -

 نام کارمند شرکت یا غرفه داري که تماس گرفته است  -

 ) اگر برروي کارت ویزیت نوشته نشده است ( رشته فعالیت مشتري بالقوه  -



ده می تواند بازرگان ، کارگزار یا حق العملکار ، خرده فروش ،فروشـنده              بازدیدکنن( 

کاال یا خدمات ، روزنامه نگار ، کارمند دولت یا هر فرد دیگري باشـد کـه کاالهـاي        

بدیهی است که مالقات هاي همه این افـراد قابـل           . غرفه از نظر او جالب بوده است        

 .) ثبت و پیگیري نیستند 

 . ر مقدار و ارزش که می تواند متکی به ارائه فرم خاصی باشد میزان سفارش از نظ -

 جزئیات دقیق کاالي مورد سفارش  -

 تاریخ موردنظر براي حمل کاال  -

 شرایط پرداخت و حمل کاال  -

  درصـورتی کـه نمونـه کـاال ارزش تجـاري چنـدانی       (نمونه هاي مورد درخواسـت    -

آن را در اختیـار مـشتري       نداشته باشد می توان در صورت ارائه فرم سفارش رسمی           

زیرا ارائه فرم رسمی جدي بودن خریدار رادرانجام معامله بـه اثبـات            .بالقوه قرار داد    

 .) می رساند 

 نام و آدرس بانک طرف معامله خریدار آینده  -

اگر نامبرده حاضر به ارائه این اطالعات نباشد دال بر آنست که بطور جـدي قـصد                 ( 

  ".) خرید کاال را ندارد 



یک از کارکنان غرفه باید فرم خاصی براي ثبت تماس هاي برقرار شده با مـشتریان و                 هر  

اطالعاتی که به آنها اشاره کردیم در اختیار داشته باشند می توان در این مـورد از سررسـید نامـه       

  . هاي خاصی که به همین منظور تهیه شده است استفاده کرد 

  اشت هـاي خـود را مـرور کـرده و آنهـایی را              در پایان هر روز فرد تماس گیرنده ، یادد        

  که از فوریت برخوردار نیستند کنار می گذارد و تماس هاي مهم را از طریـق تلکـس یـا فـاکس       

به اطالع دفتر مرکزي خود می رساند تابالفاصله براي پیگیري موضوع و برقراري ارتباط بامـشتري   

  . آینده اقدام کنند 

ه اند مـی تـوان در اختیـار دفتـر نماینـدگی بازرگـانی         فهرستی از افرادي که تماس گرفت     

خارجی کشور دربازار مربوطه قرار داد تابرخی از پیگیري ها رأساً در محل توسط متصدیان دفتـر        

از جمله آنکـه در نمایـشگاه   . این فهرست کاربردهاي متعددي می تواند داشته باشد         . انجام گیرد   

 در صورتی که شخصیت هاي مهـم        – در فهرست است     هاي بعدي می توان از افرادي که نامشان       

 براي حضور در مراسم افتتاح نمایـشگاه یـا مراسـم پـذیرایی آن               –یا شرکت هاي معتبري باشند      

  . یا نشریات تبلیغی شرکت را به نشانی آنها فرستاد . دعوت به عمل آورد 

ـ                شگاه کـاال   کارمندان شاغل در غرفه یا کارشناسان بازاریاب شـرکت هـایی کـه در نمای

عرضه کرده اند باید آنقدر مجرب باشند که بتوانند مشتریان واقعی را از افرادي که تمایـل قطعـی       



درصورتی که چنین تخصصی کسب نـشده باشـد قـضاوت در    . به خرید کاال ندارند باز شناسند     

  . این مورد برعهده مدیریت شرکت یا دفتر مرکزي آن خواهد بود 

ی تواند برعهده کارکنان نمایـشگاه یـا واحـدهایی کـه رشـته              وظیفه پیگیري تماس ها م    

البتـه ایـن وضـع      . فعالیت آنها با درخواست هاي تماس گیرندگان همخوانی دارد محـول شـود              

گرفته شـده اسـت نـه غرفـه         » سازمان توسعه صادرات    « مربوط به تماس هایی است که با کادر         

   .داران و صاحبان کاالهاي عرضه شده در نمایشگاه 

تا چه مدت بعد از اتمام » تماس یا سفارش « پرسشی که غالباً مطرح می شود آنست که یک 

تماس هاي جدي . نمایشگاه قابل پیگیري است ؟ در این مورد نمی توان فرصت دقیقی ارائه کرد 

را که شانس موقعیت آنها در انجام معامله باالست می توان ماه ها پیگیري کرد اما بالعکس 

اي غیرجدي و مبهم را که کارکنان رده پایین یک شرکت یا سازمان ارائه داده اند و از سفارش ه

غیر قابل اعتنا تلقی کرد و « ارائه اطالعات بعدي خودداري کرده اند از همان آغاز می توان 

به هر حال پیگیري سفارش ها به اوضاع و احوال، موقعیت . »درصدد پیگیري آنها بر نیامد 

  .   و میزان قابلیت اعتماد به وي و باالخره جدي بودن سفارش بستگی دارد سفارش دهنده
  

   پیگیري دستاوردهاي نمایشگاه -20-2

  تماس هاي برقرار شده با بازرگانان و مذاکرات مقدماتی در خـالل نمایـشگاه تنهـا گـام                  

رائـه  پیگیري این تماس ها پس از بازگـشت بـه کـشور و ا             . نخستی است که برداشته شده است       



اطالعات تکمیلی و مذاکرات مفصل بعدي می تواند مکمـل فعالیـت هـاي نمایـشگاهی باشـد و          

در صورتی که صادرکنندگان شـرکت کننـده در نمایـشگاه ، ایـن      .ثمربخشی آنها را تضمین کند      

بطـور  . تماس ها را پیگیري نکنند، نتیجه اي از مشارکت آنها در نمایشگاه بدست نخواهـد آمـد                  

  . مذاکره یا پیگیري آن باید به نکات خاصی توجه کرد کلی هنگام 

 ظرف مدت زمان معین اطالعات تکمیلی باید در اختیار خریـدار بـالقوه گـذارده          "32 -

شود و طوالنی شدن این مدت ، اعتماد او را نسبت به صادرکننده سلب خواهد کـرد          

 .  

نشریات تبلیغی را   مؤسسه شرکت کننده در نمایشگاه باید انواع بروشور ، کاتالوگ و             -

که براي معرفی کاالهاي او موردنیاز است در غرفه خود داشته باشد به گونـه اي کـه             

 . پیگیري ، مشتمل بر این قبیل فعالیت هاي ابتدایی نباشد 

خریدار بالقوه باید بالفاصله پس از اتمام نمایشگاه کتباً سفارش هاي خـود را تأییـد                 -

 . کرده باشد

یندگان شرکت ها باید آخرین اطالعات را درباره شـرایط حمـل            کارکنان غرفه یا نما    -

 . کاالهاي عرضه شده داشته باشند 
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 به کشور خـود برمـی       – پس از برگزاري نمایشگاه      –هنگامی که نماینده یک شرکت       -

طرح کلـی   ( گردد باید جزئیات دقیق درخواست هاي واصل را یادداشت کرده باشد            

 ) . یق مفید نخواهد بود درخواست ها بدون ذکر اطالعات دق

  سفارش ها باید بطور رسـمی از خریـداران بـالقوه دریافـت شـده باشـند تـا قابـل                  -

 ."پیگیري باشند

 

  33(UFI) اتحادیه نمایشگاه هاي بین المللی -21-2

 مؤسسه ایـست جهـانی کـه همـه برگزارکننـدگان و             34اتحادیه نمایشگاه هاي بین المللی    

 در سراسر دنیا عضویت آن را دارا هستند و مقـر آن در پـاریس             سازماندهندگان مهم نمایشگاه ها   

  .می باشد

اتحادیه مزبور یک سازمان غیرسیاسی و غیرانتفاعی است که وظیفه آن بررسی مـشکالت                         

سازمان هاي برگزارکننده نمایشگاه و تنظیم مقررات یا روش هایی است که به افزایش کـارآیی و                 

  .  ها و تسهیل روابط بین اعضا منجر شود بهبود کیفیت نمایشگاه

                                                
  یشگاه ھای بین المللی بھ شرکت سھامی نمایشگاه ھای بین المللی جمھوری  اسالمی ایران   مقاالت و گزارشات ارسالی از اتحادیھ نمامجموع:   محتوای کلی از 33

 The Global Association of the  عنوان کامل به زبان انگلیسی   - Union des Foires Internationales(UFI) عنوان کامل به زبان فرانسه  -27

Exhibition Industry 



 توسـط تعـدادي از نمایـشگاه هـا پایـه      1925اتحادیه نمایشگاه هاي بین المللی در سال     

این نمایشگاه ها که با یکدیگر همکاري داشتند درصدد برآمدند تـشکیالتی بوجـود          . گذاري شد   

  . جهانی به سرعت افزایش دهد آورند که نقش نمایشگاه هاي بین المللی را در توسعه بازرگانی 

اتحادیه نمایشگاه هاي بین المللی تنها نمایشگاه هایی را به عضویت خود می پـذیرد کـه          

حداقل سه بار به برگزاري نمایشگاه بین المللی مبادرت کرده و ضـوابط و اسـتانداردهاي تعیـین                  

ه هـا نیـز در حـد قابـل     شده توسط اتحادیه را رعایت کنند و تعداد بازدیدکنندگان این نمایـشگا      

عالوه بر آن باید دامنه فعالیت این نمایشگاه ها گسترده بوده و کاالهاي عرضه شـده              . قبولی باشد   

  . در آنها با نیازهاي بازار مطابقت داشته باشد 

UFI               سمینارهاي برگزار می نماید که براي افزایش سطح آگاهی کادر نمایشگاهی و بـاال 

 آنهاست ،بهره گیري از این سمینارهاي آموزشی ، تنها اختصاص بـه    بردن میزان تجربه و تخصص    

  . دارد » اتحادیه نمایشگاه هاي بین المللی « اعضاي

 اشاره کرد کـه خالصـه فعالیـت    UFI CONGREEاز نشریات دیگر اتحادیه می توان 

هـر چنـد مـدت یکبـار ،      .  هاي نمایشگاهی اعضاء را در خالل اجالس ساالنه نشان مـی دهـد              

 چاپ و منتشر می کنـد کـه   UFI INFORMATIONدبیرخانه اتحادیه نشریه اي تحت عنوان 

بین اعضاء توزیع می شود در این نشریه ، اطالعاتی در مورد اجالس هاي کمیته هـاي اتحادیـه و    

  . برنامه هاي توسعه و تغییرات اعضاء و شخصیت هاي آن درج می شود 



   اهداف و وظایف یوفی -1-21-2

 نمایشگاههاي بین المللی با بسیاري ازسازمانهاي تخصصی وابسته به سازمان ملل            اتحادیه

 (UNCTAD)»کنفرانس توسعه وتجـارت   «،  )UNIDO(»سازمان توسعه صنعتی ملل متحد    «مانند

عالوه برآن سـازمانهاي نمایـشگاهی      . ،همکاري دارد  (GATT)»قرارداد عمومی تعرفه وتجارت   «،  

ــین ال  ــانی ب ــاق بازرگ ــیکــشورها وات  INTERNATIONAL CHAMBER OF –ملل

COMMERCE) –     وکمیسیون اقتـصادي سـازمان ملـل بـراي اروپـا(UN EUROPEAN 

ECONOMIC COMMISSION) بطور مرتب در ارتباط هستند   .  

  هر گاه ضرورت اقتضا کند ، اتحادیه ، مشکالتی را که بـراي اعـضاء پـیش آمـده اسـت         

کاربرد روش هاي تبعیض آمیز در قبال شرکت کننـدگان     در ارتباط با فعالیت هاي نمایشگاهی یا        (

این اتحادیه کوشش می کند که کشورها       . با مسئوالن ذیربط در میان می گذارد        ) در نمایشگاه ها    

  . را از برگزاري نمایشگاه هاي جدیدي که متضمن هیچگونه ارزش اقتصادي نیستند منع کند

   UFI فایده عضویت در -2-21-2

 در زمینـه آشـنایی بـا    UFIها و اجالس هاي فصلی و ساالنه سـازمان    شرکت در سمینار  

تحوالت جدید در صنعت نمایشگاهی و روش هاي نوین بازاریابی و جلب مـشارکت هـاي بـین          

المللی در نمایشگاه و توسعه روابط همه جانبه بین کشورها بسیار مفید و استفاده از این منـابع در              

 و به کارگیري اصولی اجرایـی مناسـب و در بهبـود کیفیـت             جهت آشنایی و معرفی توانمندي ها     



 براي برپاکننـدگان  و.زرگانی تأثیر بسیار خواهد داشت      برگزاري نمایشگاه ها و افزایش مبادالت با      

 اجرایـی   اعضاء نو در زمینه گردآوري اطالعات موردنیاز و آشنایی با راه کارهـاي            نمایشگاه ها و    

از هـا بـراي بهـره منـدي          فعالیت کـه در زمینـه ارتقـاء کیفیـت        ضمن آن .بسیار آموزنده خواهد بود   

  . اهمیت ویژه اي برخوردار استو ازسایر کشورهاي عضاستانداردهاي بین المللی مورداستفاده در

   عضویت جمهوري اسالمی ایران در اتحادیه نمایشگاه ها ي بین المللی-3-21-2

)  UFI(شگاه هاي بـین المللـی        عضوراتحادیه نمای  1355جمهوري اسالمی ایران در سال      

                  یــورو پرداخــت 30/7086 مــیالدي بــه مبلــغ2008شــد و میــزان حــق عــضویت آن در ســال 

  . گردیده است

عضویت ایران در این اتحادیه جهت توسعه بازار فروش تولیدات و گسترش صـادرات و         

زارهاي جدید از اهمیت خاصـی      کسب اطالعات و تحقیقات بازرگانی بین المللی و دستیابی به با          

  . برخوردار می باشد



  

              دفترنمایشگاههاي بین المللی-22-2

                      The International Exhibitions Bureau   BIE) (35  

 به وسیله یک پیمان نامه دیپلماتیک تأسـیس  1928دفتر نمایشگاه هاي بین المللی در سال    

 تنظیم و تداوم کیفیت نمایشگاه هایست که ذاتاً در درون آنها کسب درآمد             BIEعملکرد  . گردید  

  .  فرانسه است–مطرح نیست و مقر آن در شهر پاریس 

غیـر از  ( این تعبیر به سادگی تمامی نمایشگاه هـایی کـه ماهیـت غیـر اقتـصادي دارنـد        

 هـایی کـه داراي یـک دوره         این دفتر ، نمایشگاه   . را در بر می گیرد      ) نمایشگاه هاي هنرهاي زیبا   

برگزاري بیش ازسه هفته می باشندو به طور رسمی ازسوي یک کشور سازماندهی شده واز طرف                

                     همان کشوراز طریق کانـال هـاي دیپلماتیـک ازسـایر کـشورها دعـوت بـه عمـل مـی آیـد را                        

  . پوشش می دهد 

ـ BIEبنابراین   کـه باعـث سـوء    (Trade Fair)اري  هیچ رابطه اي با نمایشگاه هاي تج

تعبیر در مورد عملکرد دفتر می باشد را ندارد و حقیقتاً میزان فعالیت هاي اقتصادي که خـارج از                    

 صـرفاً  BIEپـس   (  می باشند دقیقاً بررسی و متعادل می گـردد           BIEفعالیت هاي نمایشگاه هاي     

  ). نمایشگاه هایی با جنبه فرهنگی را در بر می گیرد 
                                                

  نمایشگاه ھای بین المللی بھ شرکت سھامی نمایشگاه ھای بین المللی جمھوری  اسالمی ایران  ات ارسالی از دفتر مجموع مقاالت و گزارش  35
  



 BIE انواع نمایشگاه هاي -1-22-2

 نیاز به تفاوت قایل شدن بین دو گزینه نمایشگاهی وجـود           BIEاز تاریخ آغازین تأسیس     

نمایشگاه هاي عظیم که داراي یک موضوع کلی درباره طبیعت بودنـد و نمایـشگاه هـاي    : داشت  

نـد را   که داراي موضوعی خیلی صریح و خاص بود      BIEکوچکتر که اکثر نمایشگاه هاي تجاري       

  .شامل می شود 

 نه تنها شامل روند و کیفیت نمایشگاه ها می باشد بلکه بطور اخص نظـارت                BIEکنترل  

بر شکل و وضعیت مشارکت جهت همکاري هاي بین المللی نیـز یکـی از پروسـه هـاي دائمـی                  

  .  دنبال می گردد BIEایست که از آغاز تا پایان یک پروژه توسط 

 شامل کنترل عملکرد آن نمایشگاه از طریـق     BIE حمایت   در طی برگزاري یک نمایشگاه    

و یـک کمیتـه   ) عنوانی است براي نمایندگان ارشد دول شرکت کننـده  ( کالج عمومی نمایندگان   

  . راهبردي که رابط نزدیک سازمان دهندگان نمایشگاه می باشد 

نمایشگاه هاي جهانی مخصوص به وسـیله دسـتورالعمل جدیـد درج شـده در پروتکـل         

 سال یک بار برگزار می شود و هر کـدام بایـستی موضـوع خاصـی را داشـته و تـم                 5 هر   1972

 سال بعدي و نمایشگاه بعدي این موضـوع عـوض           5که براي   . ( مخصوص به خود را دنبال کند       

 مـاه طـول بکـشد و در برگیرنـده     6بنابراین نمایشگاه هایی که ممکن است بـیش از   ) . می شود   



خاص یا هردو آنها باشد به عنوان نمایشگاه هـاي بـزرگ        ) تم(ا یک موضوع  مسائل جهان کنونی ی   

  .تلقی خواهند شد 

  

  BIE عضویت در -2-22-2

اسـناد  . ملحـق شـود   1972و پروتکل   1928هر دولتی می تواند در هر زمان به کنوانسیون          

ضویت الحاق باید به دولت جمهوري فرانسه تسلیم شود و از روزي که این اسناد تحویل شود، ع                

  . کشورهاي عضو الزم است مبلغ ناچیزي حق عضویت بپردازند .رسمیت خواهد یافت

 BIE مزایاي عضویت در -3-22-2

عضویت یک کشور در دفتر بین المللی نمایشگاه ها به آن کشور امکان می دهد در کلیـه         

 بحث ها و مشاورات دفتر شرکت کند و نقشی تعیین کننـده در پیـشرفت سیاسـت هـا و اصـول                   

  . مربوط به نمایشگاه ها ایفا کند 

به عالوه کشورهاي عضو از آغاز در بحث ها با ترتیب دهندگان نمایشگاه ها شرکت مـی        

کنند و در موقعیتی هستند که می توانند دیدگاه هاي خود را در مورد تشکیل نمایشگاه هایی کـه                    

عـضو دفتـر بـین المللـی        مـثالً کـشورهاي     . قصد دارند در آنها شرکت کنند، به کرسی بنـشانند         

نمایشگاه ها درگذشته توانسته اند هزینه هاي به شدت زیاد تعیین شده به وسیله ترتیب دهنـدگان                 

  . نمایشگاه ها را تعدیل کنند



مثالً یـک  . از این گذشته عضویت در دفتر بین المللی نمایشگاه ها مزایاي دیگري نیز دارد   

شگاهی تـشکیل دهـد نـسبت بـه کـشور غیـر             کشور عضو که بخواهد در تاریخ بخصوصی نمای       

  . عضوي که تقاضاي تشکیل نمایشگاه در همان تاریخ را داشته باشد ، اولویت خواهند داشت 

عالوه براین کشور عضو دفتر بین المللی نمایشگاه ها هنگام تـسلیم تقاضـاي ثبـت یـک               

  . نمایشگاه فقط نصف مبلغ الزم براي بررسی تقاضا را می پردازد 

ین المللی نمایشگاه ها سازمانی بین المللی است که به علـت اعمـال کنتـرل هـاي                 دفتر ب 

بسیار شدید روي تشکیل دهندگان نمایشگاه ها باعث کاهش هزینه هـاي کـشورهاي عـضو مـی                 

  .شود 

 نه تنها شامل روند و کیفیت نمایشگاه ها می باشد بلکه بطور اخص نظـارت                BIEکنترل  

مکاري هاي بین المللی نیز یکی از وظایف دائمی آن اسـت    بر شکل و وضعیت مشارکت جهت ه      

  .  دنبال می گردد BIEکه از آغاز تا پایان یک پروژه توسط 

ضمناً ذکر این نکته ضروریست که شاید کشوري شروع بع رایزنی از طریق منابع سیاسـی    

. یـد   در نمایـشگاهی بنما   ) بدون طی مراحل ثبت نام      ( جهت جلب مشارکت کشورهاي دیگر را       

 آشکار خواهد شد ؛ زیرا بدون طی مراحل ثبت یک نمایشگاه            BIEدر اینجاست که قدرت نهفته      

در حقیقت شرکت اعـضاء درایـن   .  انجام نخواهد شد BIE، هیچگونه پشتیبانی از طرف اعضاي       

  .  گردد، ممنوع می باشدBIEگونه نمایشگاه ها ممکن است باعث نقض تعهدات 



  موافقت رسمی دولت بر قبول تعهـد در جهـت بـه کـار بـستن                ثبت نمایشگاه داللت بر     

   دارد و تکمیـل ایـن مراحـل باعـث مـی شـود تـا در آینـده         BIEو حفظ اسـتانداردهاي دفتـر       

  از گسترش نمایشگاه هـاي بـین المللـی دفـاع نمـوده و از طرفـی جلـب حمایـت اعـضاء نیـز                 

  . تحقق یابد 

 نمایشگاه هاي بین المللی عضویت جمهوري اسالمی ایران در دفتر -4-22-2

 عـضو دفتـر نمایـشگاه هـا ي بـین      1381 آبان مـاه  24جمهوري اسالمی ایران در تاریخ   

  . یورو بوده است 3180میالدي مبلغ 2008شد و میزان حق عضویت آن در سال )  BIE(المللی  



  
  

  فصل سوم
  روش تحقیق و گردآوري داده ها



   مقدمه-1-3

اسـتفاده از    پیمایـشی اسـت زیـرا بـا          –وش توصـیفی  روش تحقیق پژوهش حاضر، از ر     

. در شکل سنجش وضعیت کنونی اجـرا مـی شـود          ) نمونه پرسشنامه پیوست می باشد     (پرسشنامه

  . تحقیق توصیفی در پی آن است که با تحلیل روابط میان متغیرها پاسخ سواالت خود را پیدا کند 

 جهـت جمـع آوري ادبیـات و    بدلیل کمبود منابع مدون ومحدویت، پژوهش کتابخانه اي       

نظریه ها و مفاهیم استفاده شـده اسـت و بـراي طراحـی مـدل و روش اجـراي تحقیـق از روش          

  . پیمایشی از نوع میدانی استفاده شده است –توصیفی 

 از آنجائیکه فرآیند جمع آوري اطالعات مطالعه متغیرها و تحلیل و تفسیر یافته هـاي پـژوهش       "36

.  پیمایـشی اسـت  -کـاربردي  –، به شـیوه توصـیفی     )تباط بین متغیرها  ار(جهت آزمون فرضیه ها     

بنابراین، همه حقایق را  نمی توان با مطالعه اطالعات گذشته کشف کرد، از ایـن رو بـا پیمـایش              

در ایـن تحقیـق دقیقـا از روش یـا          . می توان نگاه یا جستجو دقیق تر وعمیق تري را بکار گرفت           

 Survey(م تربیتـی، یعنـی روش پیمـایش یـا زمینـه یـابی       شیوه سنجش متداول در زمینه علـو 

Research(  با استناد به این روش پژوهش، پژوهـشگر بـه بررسـی عقایـد و               . استفاده شده است

اما به طور کلی این تحقیق سه هدف را دنبـال      . افکار رایج در زمینه موضوع تحقیق پرداخته است       

  : می کند 

                                                
 بررسی نقش بستھ بندی در بازاریابی محصوالت شوینده پایان نامھ کارشناس ارشد مرکز تحصیالت تکمیلی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تھران مرکز – حمزه –شھیدی  36
  ١٢-١٣ صفحات – ١٣٨٤ر ماه  شھریو–
  



 توصیف اطالعات  .1

 یل احتمالیتبین یافته ها و دال .2

 کشف نتایح و تصمیم در حوزه پیشنهادات  .3

راه حل ها که ازتحلیل هاي آماري اقتباس شده باشند، با استناد به ایـن روش کـاربري در علـوم                    

نخست سـطوح   . می توان با انجام پرسش هاي ساختاریافته در حوزه عملیاتی دست یافت              تربیتی

د و سپس به تجزیه ، تحلیل و تفـسیرهاي توصـیفی   مختلف را مورد سنجش و اندازه گیري قرار دا 

. واستنباطی یافته ها  اقدام نمود تا بتوان به نتایج کـاربردي درتـصمیم گیـري هـا رهنمـون شـد                     

پیمایش حاضر به شیوه ساخت مالك هـا براسـاس متغیرهـاي فرضـیه هـاي پـژوهش و اجـراي                     

  . "پرسشنامه استوار است 

ش در دو مقولـه محاسـبات آمـاري توصـیفی و محاسـبات         تجزیه و تحلیل هاي آماري این پژوه      

  . انجام پذیرفته است SPSSآماري استنباطی بوسیله نرم افزار آماري 

محاسبات آماري توصیفی در مقوله خود یعنی استخراج جداول و نمودار هاي توزیـع فراوانـی و                 

ـ                ورد مطالعـه، در  درصد  نمونه ها برحسب متغیرهاي متفاوت مندرج در پرسشنامه بـراي گـروه م

محاسبات آماري استنباطی بر آزمـون فرضـیه هـاي پـژوهش      . پژوهش تنظیم و تشکیل شده است     

  .   تک نمونه اي و آزمون فریدمن انجام شده است Z یا tبوسیله آزمون هاي آماري   



   روش تحقیق-2-3

تبر و نظام یافتـه   به عقیده صاحبنظران روش تحقیق، مجموعه اي از قواعد، ابزار و راههاي مع             " 37

براي بررسی واقعیتها، کشف مجهوالت ودستیابی به راه حل مـشکالت آنچـه روش علمـی را از                  

. هم مفروضـاتی اسـت کـه بـر آن تکیـه دارد وهـم متـدولوژي آن        . سایر روشها جدا می سازد   

متدولوژي عملی نیز نظامی است که از قواعد و روشهاي بارز که پژوهش بـر آن بنـا نهـاده مـی                      

بنابراین از آنجا کـه متـدولوژي هـم پژوهـشی         . شود وادعاهاي آن مورد ارزشیابی قرار می گیرد         

  . "، تدوین آن در هر نوع پژوهش از ضروریات است انگر مبانی، استدالل منطقی آنستبی

 کـه بـه شـیوه اجـراي     38 پیمایـشی اسـت    - کاربردي – تحقیق حاضر از روش پژوهش توصیفی       

  . غالبا آگاهی از نحو تفکر اعضاي جامعه هدف سودمند است . ت پرسشنامه انجام شده اس

اسـتفاده از  . بنابراین با مورد مالحظه قرار دادن مورد فوق، یک قاعده یا اصل کلی مورد نظر است  

اطالعات عینی جامعه براي طرح هاي کاربردي و استفاده هاي علمی در برنامـه ریـزي بازارهـاي                  

  . آینده می باشد 

ولـی دقیقـا در پـژوهش حاضـر         . که پیمایش وسیله اي براي کسب اطالعات است         روشن است   

پیمایش علمی در باره عوامل مؤثر بر عدم موفقیت شرکت ها در نمایشگاه ها ي بازرگانی خـارج             

از کشور است که تنها گردآوري اطالعات تازه کوشش می نمایـد، و بـصورت تجزیـه و تحلیـل      

ا و درصدهاي پاسخ را به وسیله جداول توزیع فراوانـی و درصـد     آمار توصیفی نیمرخ  فراوانی ه     

                                                
  ١٣٧٨ سال – انتشارات درایت – روش تحقیق با رویکردی بھ پایان نویسی – غالم رضا –خاکی  37
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در بحـث آزمـون فرضـیه هـا         .و همچنین نمودار تصویري اطالعات را به نمایش گذاشته اسـت            

  تک نمونـه اي و       Z یا   tفرضیه هاي فرعی از آزمون هاي آماري        ) تجزیه و تحلیل آمار استنباطی    (

تا بتوان برخی از روابط یا بستگی ها را مـورد           . ه است فرضیه اصلی از آزمون فریدمن استفاده شد      

  .مطالعه قرار داد

  

   جامعه آماري-3-3

دالور، (جامعه به مجموعه اي از افراد گفته می شود که حداقل داراي یک صفت مـشترك باشـند             

درحقیقت جامعه یا جمعیت به مجموع مواردي اطالق می شود که موضوع پژوهش معین              ). 1375

ی می شود و سرانجام نتایج و یافته ها به آن تعمیم داده خواهد شـد کـه در پـژوهش       در آن بررس  

شرکت هاي بازرگانی که در نمایشگاه ها بین المللـی خـارج از کـشور سـال           :  حاضر عبارتند از  

 بر اساس تقویم نمایشگاهی خارج از کشور شرکت سهامی نمایـشگاه هـا ي بـین المللـی                   1385

و تعداد شرکت ها ي مـشارکت  . مشارکت داشته اند) عنوان برگزارکنندهب(جمهوري اسالمی ایران    

  .  شرکت بازرگانی بوده است100کننده در این نمایشگاه ها حدود 

  

   نمونه تحقیق و روش نمونه برداري-4-3

از آنجائیکه خواسته هر پژوهشگر دسترسی به یک سري ارقام و اعدادي است که پیرامون صـفت                  

ین در ارتباط با جامعه مورد مطالعه و گردآوري شده باشد، بنابراین جمـع         یا صفات مشخص و مع    



آوري اطالعات و بررسی واحد هاي نمونه معرف واقعی جامعه آماري است و با استناد بـه روش                  

  . جامعه تعریف شده انتخاب شده استاز نمونه اي معرف از) اجراي پرسشنامه( پژوهش پیمایش

نمونـه احتمـالی    . وهش مورد مطالعه قرار گرفت نمونه احتمالی است         نوع نمونه اي که در این پژ      

مستلزم انتخاب بخشی از جامعه است که در آن هر یـک از عناصـر یـا اعـضاي جامعـه شـانس                       

  . مشخص و معلومی براي انتخاب در گروه نمونه را داشته باشند 

ه هـا ي بـین المللـی     شرکت مشارکت کننده در نمایشگا100در این پژوهش جامعه آماري شامل    

از مشارکت کننـدگان  )  نفر 34(3/1 است که به صورت تصادفی ساده      1385خارج از کشوردرسال  

 سـوال پرسـشنامه   23درآن نمایشگاه ها همراه با شرکت برگزارکننده انتخاب شده اسـت کـه بـه     

  .  پاسخ داده اند

 

   ابزار اندازه گیري  -5-3

د مقوله اي به صورت مقیاس سنجش عوامـل مـؤثر           اطالعات پژوهش حاضر با یک پرسشنامه چن      

. بر عدم موفقیت شرکت ها در نمایشگاه ها ي بازرگانی خارج از کشور جمع آوري شـده اسـت                  

  :که اجزاء و خرده مقیاس هاي آن عبارتند از 

  )1-10-11-12:سئواالت (روشن بودن اهداف شرکت براي مشارکت در نمایشگاه   .1

  )2-17: واالت سئ(شناخت بازار مورد نظر   .2

  )20-21-22:سئواالت (ارائه کاالهاي مناسب   .3



  )7-8-9-16:سئواالت (ها  مطلوب غرفه طراحی  .4

 )3-19:سئواالت(مورد نظر  شناخت قوانین گمرکی کشور  .5

  )4-5-6-15:سئواالت (برنامه هاي تبلیغاتی و اطالع رسانی   .6

  )13-14:سئواالت (برقرار شدن ارتباط مؤثر حضوري   .7

   )18-23:سئواالت (یري از نتایج نمایشگاه پیگ  .8

در اینجـا  . با انجام راهنماي هاي الزم از آنها خواسته شد تا به سئواالهاي پرسشنامه جواب دهنـد        

الزم است یادآوري شود که شرایط پاسخ گویی و توضیح دسـتور العمـل پاسـخ دهـی متجـانس       

بـا  . رسشنامه ها را تکمیـل کـرده انـد     منظور شده است و همه نمونه ها در شرایط کامال یکسان پ           

تاکید فراوان می توان اذعان داشت که شرایط اجرا و جمع آوري براي کلیـه آزمـون هـا یکـسان           

اجرا شده و در صورت حذف یک نمونه یا واحد نمونه گیري، حتما نمونه یا واحدي به صـورت                   

  ). نمونه پرسشنامه پیوست می باشد(جایگزین انتخاب شده است 

  

  Validity(39( روایی -6-3

 در طراحی پرسشنامه به منظور باال بردن روایی و به حداقل رساندن معایـب سـعی شـده تـا          " 40

  : نکات ذیل رعایت گردد

                                                
 .ز میزان کارایی پرسشنامھ برای اندازه گیری خصیصھ ای کھ بھ منظور اندازه گیری آن خصیصھ ساختھ شده است منظور از روایی این است کھ ا 39
  

 ) ١٣٨١ - انتشارات رشد –اصول روان آزمایی و روان سنجی  - حسن –پاشاه شریفی : محتوای کلی از  40
  



 تاحد امکان اهمیت موضوع به روشنی وبا دقت در پرسشنامه مطرح شود .1

  . تا حدامکان سئواالت و گزینه ها در پرسشنامه به صورت مختصر وکوتاه مطرح شوند .2

هر پرسش تنها به یک مفهوم مربوط باشد و با استفاده از جمـالت سـاده و روشـن بیـان                  .3

 . گردد 

پرسشها عینی باشند و پاسخهاي مورد نظر محقق به هیچ وجه بـه پاسـخ دهنـدگان القـاء            .4

 . "نگردد

 همچنین براي برطرف کردن ایرادهاي احتمالی پرسشنامه از اساتید و صاحب نظـران کـسب               

و با استفاده از نظرات اصالحی آنها پرسشنامه اصالح گردیده ، عـالوه بـر ایـن در                  نظر شده   

یک مطالعه مقدماتی کیفیت پرسشنامه ارزیابی شده و با انجام چند اصالح جزئی در آن مجداً                

  .براي کسب نظر به اساتید ارجاع گردیده ومورد تایید قرار گرفته است 

  

  Reliability (41( اعتبار و پایایی -7-3

وبه صـورت پـنج گزینـه اي نیـز جهـت            )خیلی کم تا خیلی زیاد    (پرسشنامه از طیف لیکرت     

مقیاس بندي مورد اسـتفاده قـرار گرفـت و بـه منظـور بررسـی پایـایی پرسـشنامه از روش                      

 نفري از مـشارکت  10بازآزمایی یا آزمون مجدد استفاده گردید و براي این منظور از دو گروه   

 طبق لیست تقویم نمایـشگاه هـا ي         1385ها ي خارج ازکشور درسال      کنندگان در نمایشگاه    

                                                
بھ یک معنا ثبات و پایای پرسشنامھ در طول زمان معنای دیگر ھمسانی درونی سئواالت  . اعتبار پرسشنامھ بھ دقت اندازه کیری و ثبات و پایای آن مربوط است 41

  . پرسشنامھ مورد نظر نی باشد
  



خارج ازکشور شرکت سهامی نمایشگاه ها ي بین المللی جمهوري اسالمی ایران کـه بعنـوان            

برگزار کننده بوده یک مرتبه از آنها خواسته شد پرسشنامه را پاسخ دهند مجداً آن را با فاصله                 

براي سـنجش پایـایی پرسـشنامه از روش آلفـاي     "42ادندزمانی یک هفته دوباره آن را پاسخ د     

پرسـشنامه هـا بـه صـورت طیـف لیکـرت            نظر به اینکه    ). رمول زیر ف(استفاده شده   کرونباخ  

طراحی شده و در واقع از نوع نگرش سنج می باشد به همین جهت مناسب ترین روش بـراي       

   . "محاسبه اعتبار، ضریب آلفاي کرونباخ است

        S2
i - S2

t  ∑            K   

―――――      ― =а  

            S2
t          K-1 

نتایج حاصل از بررسی اعتبار پرسشنامه نشان داد که ضریب آلفاي محاسبه شـده بـراي             43 

با توجه به این ضریب اعتبـار       .  است   75/0برابر  )  پاسخ دهنده  34سئوال و   23(کل پرسشنامه   

ذا می توان گرفت که پرسشنامه مورد اسـتفاده از اعتبـار            ل.  بیشتر است    70/0محاسبه شده از    

از طرف دیگر بررسی وضـعیت هـر یـک از سـئوال هـاي               . تحقیقی الزم برخوردار می باشد    

پرسشنامه به منظور سنجش همسانی درونی سئواالت نشان داد ك حذف سئوال هـا موجـب                 

رتیب مـی تـوان نتیجـه    بدین ت. افزایش یا کاهش چشمگیر در ضریب اعتبار پرسشنامه نیست       

  .گرفت که سئوال هاي پرسشنامه مورد استفاده از همسانی خوبی برخوردار هستند

  

                                                
  از ھمان منبع قبلی 42
S2   تعداد سئوال ھا ی پرسشنامھk در این فرمول  43

t  واریانس کل و S2
i  ∑ مجموع واریانس ھریک از سوال ھای پرسشنامھ است      .  



  

   روش آماري تجزیه و تحلیل داده ها -8-3

به منظور تجزیه و تحلیل داده ها ، با توجه به نوع جمع آوري اطالعات و داده هـاي مـورد نظـر                       

ابتدا با استفاده از روش هاي توصیفی شـامل          . روش هاي توصیفی و استنباطی استفاده شده است       

جداول توزیع فراوانی و درصد ها ، محاسبه شاخص هـاي گـرایش مرکـزي و انحرافـی اعـم از                    

میانگین ، میانه، انحراف معیار، واریانس و نظایر آن به بررسی وضعیت موجود در نمونـه تحقیـق                  

 تـک نمونـه اي و همچنـین آزمـون     zیـا    tپرداخته ایم و سپس با استفاده از آزمون هاي آمـاري 

فریدمن به تعمیم نتایج بدست آمده از نمونه به جامعـه تحقیـق و بـه عبـارتی آزمـون هریـک از                 

  .فرضیات تحقیق پرداخته شده است 

تجزیه و تحلیل هاي آماري این پژوهش در دو مقوله محاسـبات آمـاري توصـیفی و اسـتنباطی و           

  .   انجام پذیرفته است SPSSنرم افزار آماري محاسبات با کامپیوتر و به وسیله 

 



  
  

  فصل چهارم
  تجزیه و تحلیل داده ها

  



  مقدمه -1-4

پیش از ارائه نتایج و یافته هاي تحقیق یادآوري می گردد که به منظور اجراي هـر چـه دقیقتـر                

 پرسشنامه ها و همچنین بررسی مشکالت موجـود در روایـی و میـزان پایـایی پرسـشنامه، ابتـدا                   

به طـور کلـی نتـایج ایـن         . پرسشنامه در اختیار چند تن از متخصصین و صاحبنظران قرار گرفت          

نهایتا با برطرف شـدن مـشکالت   . بررسی منجر به اعمال اصالحات الزم بر روي پرسشنامه گردید  

. این پرسشنامه بر روي گروه نمونه آماري اصلی اجـرا شـد         . اولیه، پرسشنامه نهایی طراحی گردید    

 و یافته هاي مربوط به مرحله اصلی گردآوري داده ها در این بخش مورد بررسی قـرار مـی                     نتایج

  .گیرد

به منظور تجزیه و تحلیل داده هاي آماري پژوهش حاضر، ابتدا اطالعات حاصل از پرسـشنامه                

ها استخراج و در جدول اطالعات کلی یا جدول مادر تنظیم شد، سپس کلیه اطالعات با اسـتفاده           

 در  STATISTICA و   SPSSپیوتر واز طریق نرم افزارهاي آماري بـویژه نـرم افزارهـاي             از کام 

  .دو بخش روش هاي توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت

در تجزیه و تحلیل توصیفی اطالعات ابتدا ویژگی هاي جمعیت شناختی متخصـصان و دسـت       

اعـم از جنـسیت، سـن و میـزان     ( از کـشور  اندرکاران برگزاري نمایشگاه هاي بازرگـانی خـارج       

به طور کامل مورد بررسی قرار گرفته است و سپس به دنبال آن شاخص هاي آمـاري            ) تحصیالت

مربوط به هر یک از سواالت پرسشنامه و متغیرهاي هشتگانه تحقیق در پرسـشنامه پـژوهش یعنـی         

 غرفه ها، شـناخت قـوانین     عوامل شناخت بازار مورد نظر، ارائه کاالهاي مناسب، طراحی مطلوب         



گمرکی کشور مورد نظر، برنامه هاي تبلیغاتی و اطالع رسانی، برقرار شدن ارتباط موثر حضوري،                

  .پیگیري از نتایج نمایشگاه و روشن بودن اهداف شرکت محاسبه شده است

الزم به ذکر است که چون بخش هایی از پرسشنامه به روش لیکرت و پنج گزینـه اي طراحـی        

و به عبارتی امکان نمره گذاري گزینه هـا وجـود دارد، شـاخص هـاي گـرایش مرکـزي و                     شده  

این شاخص ها عمدتا شـامل محاسـبه        . پراکندگی مربوط به هر یک از متغیرها محاسبه شده است         

البته درخـصوص متغیرهـاي     . میانگین، میانه، انحراف معیار، واریانس و خطاي استاندارد می باشد         

 به این که نمره گذاري سواالت صورت گرفته است، به همـین دلیـل شـاخص     تحقیق نیز با توجه   

  .هاي گرایش مرکزي و پراکندگی محاسبه شده است

در بخش روش هاي استنباطی به منظور بررسی سواالت تحقیـق و بـه عبـارتی تعمـیم نتـایج                

ـ  Z یـا  tبدست آمده از نمونه به جامعه آماري تحقیق، از آزمـون هـاي آمـاري            ه اي و  تـک نمون

  .نتایج در جداول جداگانه آمده است. همچنین از آزمون فریدمن استفاده شد



    روش هاي آماري توصیفی-2-4

ابتـدا ویژگـی هـاي    . این بخش به توصیف وضعیت موجود در نمونه تحقیـق اختـصاص دارد   

پاسخ دهندگان یعنـی دسـت انـدرکاران و متخصـصان برگـزاري             ) جمعیت شناختی (دموگرافیک

اه هاي بازرگانی در خارج از کشور، مورد بررسی قرار گرفته که نتایج آنهـا در جـداول و           نمایشگ

  .نمودارهاي زیر مالحظه میگردد

  

    جنسیت-1-2-4

  : توزیع فراوانی و درصد پاسخ دهندگان به تفکیک جنسیت آنها را نشان میدهد4-1جدول 

  

 جنسیتتوزیع فراوانی و درصد پاسخ دهندگان به تفکیک : 4-1جدول 

 درصد فراوانی جنسیت

 73.53 25 مرد

 20.59 7 زن

 5.88 2 بدون پاسخ

 100.00 34  جمع

 

 درصد آنها را مردان 53/73 درصد پاسخ دهندگان را زنان و 59/20نتایج نشان میدهد که 

الزم به ذکر است که چون ذکر نام و نام خانوادگی الزامی نبوده، به همین جهت . تشکیل میدهند

نمودار زیر نیز توزیع یاد شده را به خوبی نشان . درصد، جنسیت خود را ذکر نکرده اند 88/5

  :میدهد



  

  
   توزیع فراوانی پاسخ دهندگان به تفکیک جنسیت4-1نمودار 

  

   میزان تحصیالت-2-2-4

جدول زیر توزیع فراوانی و درصد پاسخ دهندگان به تفکیک میزان تحصیالت آنها را نشان 

  :میدهد
  

  توزیع فراوانی و درصد پاسخ دهندگان به تفکیک میزان تحصیالت: 4-2جدول 
 

 درصد تراکمی درصد فراوانی تراکمی فراوانی میزان تحصیالت
 00.00 00.00 0 0 دیپلم و فوق دیپلم

 70.59 70.59 24 24 لیسانس
 91.18 20.59 31 7 فوق لیسانس و باالتر

 100.00 8.82 34 3 بدون پاسخ
 -- 100.00 --  34 جمع

  



 درصد پاسخ دهندگان داراي مدرك تحصیلی 59/70نتایج جدول فوق نشان می دهد که 

این درحالی .  درصد نیز داراي مدرك تحصیلی فوق لیسانس و باالتر بوده اند59/20لیسانس، 

 درصد نیز میزان 82/8است که هیچ یک از پاسخ دهندگان مدرك دیپلم یا فوق دیپلم نداشته و 

  .خود را گزارش نکرده اندتحصیالت 

  

  
  توزیع فراوانی پاسخ دهندگان به تفکیک میزان تحصیالت: 4-2نمودار 

  

    سن-3-2-4

  :جدول زیر شاخص هاي آماري مربوط به سن پاسخ دهندگان را نشان میدهد

  

 



  
   سن پاسخ دهندگانشاخص هاي آماري مربوط به : 4-3جدول 

  

 خطاي استاندارد انحراف معیار واریانس حداکثر حداقل میانه میانگین تعداد  متغیر

 1.27 6.71 45.07 50.00 30.00 44.50 41.54 28 سن

  

 71/6 سال با انحراف معیار 54/41همانطور که مالحظه می شود، میانگین سن پاسخ دهندگان 

میانی .  سال بوده است50 و 30در عین حال حداقل و حداکثر سن آنها نیز به ترتیب . است

دگان بیش از یعنی می توان نتیجه گرفت که حداقل نیمی از پاسخ دهن.  است50/44محاسبه شده 

  .داشته اند سال 50/44

  

    سواالت پرسشنامه-4-2-4

ارش نتایج بدست آمده از بخش اصلی پرسشنامه که مربوط به در این بخش صرفا به گز

جدول زیر توزیع فراوانی و درصد پاسخ دهندگان به . سنجش وضعیت متغیرها است می پردازیم

به عبارت دیگر این جدول بیان میدارد که چه نسبت . تفکیک گزینه هاي انتخابی را نشان میدهد

کم و خیلی کم و چه نسبتی از آنها گزینه هاي زیاد و از پاسخ دهندگان در هر سوال گزینه هاي 

این جدول به نوعی بیانگر میزان موافقت یا مخالفت پاسخ . خیلی زیاد را انتخاب کرده اند

دهندگان درخصوص محتواي سواالت پرسشنامه درخصوص عوامل مؤثر برموفقیت شرکت ها 

  :در نمایشگاه هاي بازر گانی درخارج از کشور است
  



  توزیع فراوانی و درصد گزینه ها در هر یک از سواالت پرسشنامه: 4-4 جدول
  

 )متغیرها(سواالت خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم
 درصد فراوانی درصد فراوانی  درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 جمع

Q1 0 0.00 0 0.00 8 23.53 12 35.29 14 41.18 34 

Q2 2 5.88 0 0.00 0 0.00 14 41.18 18 52.94 34 

Q3 2 5.88 2 5.88 10 29.41 12 35.29 8 23.53 34 

Q4 2 5.88 4 11.76 14 41.18 8 23.53 6 17.65 34 

Q5 2 5.88 8 23.53 6 17.65 14 41.18 4 11.76 34 

Q6 0 0.00 0 0.00 6 17.65 20 58.82 8 23.53 34 

Q7 2 5.88 2 5.88 12 35.29 14 41.18 4 11.76 34 

Q8 4 11.76 0 0.00 4 11.76 14 41.18 12 35.29 34 

Q9 0 0.00 0 0.00 12 35.29 18  52.94 4 11.76 34 

Q10 0 0.00 2 5.88 14 41.18 12 35.29 6 17.65 34 

Q11 4 11.76 6 17.65 12 35.29 10 29.41 2 5.88 34 

Q12 8 23.53 0 0.00 20 58.82 6 17.65 0 0.00 34 

Q13 0 0.00 0 0.00 10 29.41 14 41.18 10 29.41 34 

Q14 0 0.00 0 0.00 6 17.65 16 47.06 12 35.29 34 

Q15 0 0.00 0 0.00 14 41.18  18 52.94 2 5.88 34 

Q16 2 5.88 2 5.88 6 17.65 22 64.71 2 5.88 34 

Q17 0 0.00 2 5.88 18 52.94 12 35.29 2 5.88 34 

Q18 2 5.88 6 17.65 8 23.53 16 47.06 2 5.88 34 

Q19 2 5.88 6 17.65 8 23.53 14 41.18 4 11.76 34 

Q20 0 0.00 2 5.88 16 47.06 10 29.41 6 17.65 34 

Q21 0 0.00 4 11.76 22 64.71 8 23.53 0 0.00 34 

Q22 2 5.88 0 0.00 24 70.59 8 23.53 0 0.00 34 

Q23 0 0.00 0 0.00 8 23.53 14 41.18 12 35.29 34 

  

فراوانی و درصد گزینه ها در هر یک از سواالت پرسشنامه به خوبی گویاي وضعیت توزیع 

هر سوال یا متغیر است، ولی همانگونه که پیشتر اشاره شد، سواالت پرسشنامه با استفاده از طیف 

لیکرت و به صورت پنج گزینه اي طرح گردیده است و به هر یک از گزینه ها از بسیار کم تا 

با توجه به ارزش گذاري هر گزینه .  تعلق می گیرد5 تا 1ترتیب ارزش عددي بسیار زیاد به 



امکان محاسبه شاخص هاي آماري مربوط به هر یک از متغیرها یا سواالت پرسشنامه فراهم شده 

و ) نظیر میانگین و میانه(این شاخص هاي آماري شامل شاخص هاي گرایش مرکزي. است

باید توجه . است)  انحراف معیار و خطاي استانداردنظیر واریانس،(شاخص هاي پراکندگی

بیشتر ) 44که بیانگر حد متوسط پرسشنامه است( 3داشت که هر قدر میانگین نمره محاسبه شده از 

باشد، نگرش پاسخ دهندگان نسبت به موضوع مورد سوال مثبت است و برعکس، میانگین هاي 

  . بت به موضوع  مورد سوال است نشان دهنده نگرش منفی پاسخ دهندگان نس3کمتر از 

                                                
  )1+5/(2=3: یعنی. ره حد متوسط عبارت است از حاصل جمع کمترین نمره مقیاس با باالترین نمره مقیاس تقسیم بر دو نم- 44



  شاخص هاي آماري مربوط به هر یک از سواالت پرسشنامه: 4-5جدول 
  

 متغیرها

  )سواالت (
تعدا

 د
 حداکثر حداقل میانه میانگین

واریان
 س

 انحراف

  معیار

 خطاي

 
 استاندارد

t 

df 
درجه 

آزاد
  ي

P 
سطح 

  خطا

Q1 34 4.18 4.00 3.00 5.00 0.63 0.80 0.14 8.61 33 0.00 

Q2 34 4.35 5.00 1.00 5.00 0.96 0.98 0.17 8.04 33 0.00 

Q3 34 3.65 4.00 1.00 5.00 1.20 1.10 0.19 3.44 33 0.00 

Q4 34 3.35 3.00 1.00 5.00 1.20 1.10 0.19 1.87 33 0.07 

Q5 34 3.29 4.00 1.00 5.00 1.30 1.14 0.20 1.50 33 0.14 

Q6 34 4.06 4.00 3.00 5.00 0.42 0.65 0.11 9.52 33 0.00 

Q7 34 3.47 4.00 1.00 5.00 0.98 0.99 0.17 2.77 33 0.01 

Q8 34 3.88 4.00 1.00 5.00 1.56 1.25 0.21 4.12 33 0.00 

Q9 34 3.76 4.00 3.00 5.00 0.43 0.65 0.11 6.82 33 0.00 

Q10 34 3.65 4.00 2.00 5.00 0.72 0.85 0.15 4.45 33 0.00 

Q11 34 3.00 3.00 1.00 5.00 1.21 1.10 0.19 0.00 33 1.00 

Q12 34 2.71 3.00 1.00 4.00 1.06 1.03 0.18 -
1.66 33 0.11 

Q13 34 4.0
0 

4.0
0 

3.0
0 

5.0
0 

0.6
1 

0.7
8 0.13 7.4

9 33 0.0
0 

Q14 34 4.1
8 

4.0
0 

3.0
0 

5.0
0 

0.5
1 

0.7
2 0.12 9.5

7 33 0.0
0 

Q15 34 3.6
5 

4.0
0 

3.0
0 

5.0
0 

0.3
6 

0.6
0 0.10 6.3

2 33 0.0
0 

Q16 34 3.5
9 

4.0
0 

1.0
0 

5.0
0 

0.8
6 

0.9
2 0.16 3.7

1 33 0.0
0 

Q17 34 3.4
1 

3.0
0 

2.0
0 

5.0
0 

0.4
9 

0.7
0 0.12 3.4

2 33 0.0
0 

Q18 34 3.2
9 

4.0
0 

1.0
0 

5.0
0 

1.0
6 

1.0
3 0.18 1.6

6 33 0.1
1 

Q19 34 3.3
5 

4.0
0 

1.0
0 

5.0
0 

1.2
0 

1.1
0 0.19 1.8

7 33 0.0
7 

Q20 34 3.5
9 

3.0
0 

2.0
0 

5.0
0 

0.7
3 

0.8
6 0.15 4.0

0 33 0.0
0 

Q21 34 3.1
2 

3.0
0 

2.0
0 

4.0
0 

0.3
5 

0.5
9 0.10 1.1

6 33 0.2
5 

Q22 34 3.1
2 

3.0
0 

1.0
0 

4.0
0 

0.4
7 

0.6
9 0.12 1.0

0 33 0.3
2 

Q23 34 4.1
2 

4.0
0 

3.0
0 

5.0
0 

0.5
9 

0.7
7 0.13 8.4

7 33 0.0
0 

  



) 12 و 11به غیر از سواالت  (ردهمانطور که درجدول نشان داده شده است، در تمامی موا

درعین حال .  که بیانگر حد متوسط است، بزرگتر می باشد3میانگین هاي محاسبه شده از عدد 

یعنی حداقل نیمی از پاسخ .  است4 درصدي، برابر عدد 50در بسیاري از سواالت میانه یا نقطه 

.  مذکور انتخاب کرده اندرا درخصوص سواالت) زیاد و خیلی زیاد(دهندگان گزینه چهار و پنج

به طور کلی با توجه به نتایج جدول فوق به نظر می رسد که پاسخ دهندگان با موضوعات طرح 

شده در سواالت مذکور تا حد زیاد و خیلی زیادي موافق هستند و به عبارت نظر آنها 

  . درخصوص محتواي سواالت طرح شده مثبت است

نان از نتیجه بدست آمده درخصوص هر سوال، در عین حال محقق به منظور حصول اطمی

بدین منظور از .  مقایسه کرده است3میانگین هاي محاسبه شده را با متوسط جامعه یعنی عدد 

 .  تک نمونه اي استفاده شده استZ یا tآزمون 

 به طور کلی جهت مقایسه میانگین نمره پاسخ دهندگان در هر متغیر با حد متوسط "45

 در صورتی که تفاوت بین میانگین 46. استفاده کردZ یا tن از آزمون آماري پرسشنامه  می توا

 95 حداقل در سطح اطمینان  Zمحاسبه شده و حد متوسط پرسشنامه مثبت بوده و آزمون

، در این صورت میتوان نتیجه گرفت که وضعیت متغیر یا 47معنی دار باشد)  0.05(درصد

                                                
   نشر ارسباران– تهران – ترجمه عل دالور و سیامک نقشبندي – تحلیل آماري در روان شناس وعلوم تربیتی –) 1377(فرگوسن . یوشیو تاکانه و جرج ا 45
  

اول این که داده ها با مقیاس فاصله اي و نسبی سنجیده شده .  مشابه همه آزمون هاي پارامتري داراي سه مفروضه اساسی استZ یا tمون  استفاده از آز- 46
 امتیاز 5 تا 1با توجه به این که پرسشنامه با طیف لیکرت طراحی شده و به گزینه ها از . باشند، دوم نرمال بودن توزیع نمرات و سوم تجانس واریانس ها است

از طرف دیگر شرط نرمال بودن توزیع نمرات با توجه به این که حجم نمونه از . داده می شود، به همین جهت داده ها را داراي مقیاس فاصله اي فرض کرده ایم
ده ها استفاده شده است که نتایج آن  نیز به منظور آزمون نرمال بودن توزیع داK-Sاسمیرنف -البته از آزمون کالموگرف.  نفر بیشتر است، محقق می باشد30

بدین ترتیب با تحقق مفروضه هاي یاد شده امکان . پیدا نمی کند تک نمونه اي مصداق Z یا tشرط سوم نیز براي استفاده از آزمون . در پیوست آمده است
  . وجود دارد tاستفاده از آزمون

  : به عمل آمده در این پژوهش به صورت زیر استZ به طور کلی فرض صفر و یک آماري درخصوص تمامی آزمونهاي - 47



است و یا به عبارتی میزان اهمیتی که دست اندرکاران و متخصصان شاخص مورد بحث مثبت 

براي متغیر مذکور به عنوان عاملی که براي موفقیت مشارکت کنند گان در نمایشگاه هاي 

اما چنانچه میانگین . بازرگانی خارج از کشور قائل هستند، در حد زیاد و خیلی زیاد است

 از منفی بودن وضعیت است و یا به عبارتی میزان محاسبه شده کمتر از حد متوسط باشد حاکی

اهمیت این عامل در موفقیت مشارکت کنندگان در نمایشگاه هاي بازرگانی خارج از ایران در 

 درصد نیز به معنی آن است 95عدم رد فرض صفر در سطح اطمینان . حد کم و خیلی کم است

  ."که سطح تاثیر این متغیر یا عامل در حد متوسط است

، 4 هاي محاسبه شده درخصوص سواالت t  مشاهده می گردد، 4-5انطور که در جدول هم

 یعنی 48.معنی دار نیست) 0.05( درصد95 در سطح اطمینان 22 و 21، 19، 18، 12، 11، 5

در فرض صفر آماري در مورد این سواالت پذیرفته می شود و در سایر موارد فرض صفر حداقل 

با توجه به جدول فوق همچنین مشخص می . رد می شود) 0.05( درصد95طمینان در سطح ا

) 0.01( درصد99گردد که آزمون آماري مربوط به بسیاري از سواالت در سطح اطمینان 

  :نمودار زیر نیز به خوبی وضعیت هر یک از سواالت پرسشنامه را نشان می دهد. معنی دار است

                                                                                                                                          
فرض .  درصد تفاوت معنی داري وجود ندارد95به عبارتی فرض صفر آماري حاکی از آن است که بین میانگین محاسبه شده با حد متوسط در سطح اطمینان 

  . درصد تفاوت معنی دار وجود دارد95اطمینان مخالف یا فرض یک نیز حاکی از آن است که بین میانگین محاسبه شده با حد متوسط در سطح 
سطح .  نظر به اینکه کلیه محاسبات با استفاده از نرم افزارهاي آماري صورت گرفته است لذا این نرم افزارها به طور دقیق به محاسبه سطح خطا می پردازند-1

 کوچکتر باشد می 05/0  محاسبه شده از pچنانچه .  مقادیر بحرانی نمی باشدبدین ترتیب نیاز به مراجعه به .  در تمامی جداول نشان داده شده است       pخطا با   
 هم کوچکتر باشـد فـرض صـفر در سـطح     01/0از ) p( درصد رد می گردد و چنانچه سطح خطا 95توان نتیجه گرفت که فرض صفر آماري در سطح اطمینان  

  . درصد پذیرفته می شود95در سطح اطمینان  بیشتر باشد فرض صفر 05/0  از pاگر .  درصد رد می شود99اطمینان 
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   نمایشگاه هاي بازرگانی شرکت ها دروفقیتن تاثیر هر یک از سواالت در ممقایسه میزا: 4- 3نمودار 



  متغیرهاي تحقیق-5-2-4
  

در این بخش به توصیف وضعیت هر یک از متغیرهاي هشتگانه تحقیق اعم از عوامل شناخت 

ین گمرکی کشور مورد ، شناخت قوانبازار هدف، ارائه کاالهاي مناسب، طراحی مطلوب غرفه ها

برنامه هاي تبلیغاتی و اطالع رسانی، برقرار شدن ارتباط موثر حضوري، پیگیري از نتایج نظر، 

الزم به ذکر است که هر یک از متغیرهاي . نمایشگاه و روشن بودن اهداف شرکت می پردازیم

 از تعدادي سوال مشخص مورد تحقیق با توجه به آنچه در فصل سوم اشاره شده است، با استفاده

 بررسی شده 17 و 2براي مثال شناخت بازار با استفاده از دو سوال . اندازه گیري قرار گرفته است

سپس به منظور جلوگیري از . محقق ابتدا نمره هر فرد در هر متغیر را محاسبه نموده است. است

و نه جمع نمره در (واالت مرتبطتغییر مقیاس داده ها، همه آنها را به صورت متوسط نمره در س

بدین ترتیب اوال نمره در هر متغیر نیز عددي بین یک تا پنج است . محاسبه کرده است) سواالت

که از همان قاعده نمره گذاري لیکرت پیروي می کند و ثانیا واحدهاي اندازه گیري تمامی 

جدول زیر . اهم شده استمتغیرها برابر شده و امکان مقایسه این متغیرها با یکدیگر نیز فر

  :شاخص هاي آماري مربوط به هر یک از متغیرها تحقیق را نشان میدهد

  



  شاخص هاي آماري مربوط به هر یک از متغیرهاي هشتگانه تحقیق: 4-6جدول 
  

 واریانس حداکثر حداقل میانه میانگین تعداد  متغیرها 
انحراف 

 معیار

خطاي 
 استاندارد

4.0 3.88 34  مورد نظر شناخت بازار
0 

2.0
0 5.00 0.41 0.64 0.11 

3.0 3.27 34  ارائه کاالهاي مناسب
0 

2.6
7 4.33 0.26 0.51 0.09 

3.7 3.68 34 طراحی مطلوب غرفه ها
5 

1.7
5 4.75 0.55 0.74 0.13 

3.5 3.50 34 شناخت قوانین گمرکی
0 

2.0
0 5.00 0.45 0.67 0.12 

3.5 3.59 34  برنامه هاي تبلیغاتی
0 

2.5
0 4.75 0.41 0.64 0.11 

شدن ارتباط موثر برقرار 
 حضوري

34 4.09 4.0
0 

3.0
0 5.00 0.43 0.66 0.11 

3.5 3.71 34  پیگیري نتایج نمایشگاه
0 

2.5
0 5.00 0.34 0.58 0.10 

3.5 3.38 34  شرکتبودن اهدافروشن 
0 

2.0
0 4.75 0.50 0.71 0.12 

  

       که بیانگر حد متوسـط اسـت، بیـشتر        3عدد  میانگین هاي محاسبه شده درخصوص تمامی متغیرها از         

 کـه نـشان دهنـده    4شدن ارتباط موثر حضوري از عدد     حتی این میانگین درخصوص برقرار       .می باشد 

 موفقیت  که میزان تاثیر این عوامل در   بدین ترتیب به نظر می رسد     . حد زیاد است نیز بیشتر می باشد      

البتـه ایـن نتیجـه در نمونـه     . ر حد زیاد و خیلی زیاد است  نمایشگاه هاي بازرگانی در خارج از کشور، د       

تحقیق صادق است و جهت حصول اطمینان از نتیجه بدست آمده در جامعه آماري، باید آزمـون نمـود          

  .که در بخش بعد به آن خواهیم پرداخت
  



   روش هاي آماري استنباطی- 3-4

بـه عبـارت   .  آماري مـی پـردازیم     در این بخش به تعمیم نتایج بدست آمده از نمونه به جامعه           

  دیگر در اینجا به آزمون فرضیه هاي تحقیق می پردازیم

روشن بودن اهداف شرکت براي مشارکت در نمایشگاه سبب موفقیت آن در نمایشگاه هاي             .1

 . بازرگانی خارج از کشور می شود

ج شناخت بازار مورد نظر توسط شرکت سبب موفقیت آن درنمایشگاه هاي بازرگـانی خـار    .2

 . ازکشور می شود

ارائه کاالهاي مناسب توسط شرکت سبب موفقیت آن در نمایشگاه هاي بازرگانی خـارج از    .3

 . کشور می شود

طراحی مطلوب غرفه ها توسط شرکت سبب موفقیت آن در نمایشگاه هاي بازرگانی خارج               .4

 . از کشور می شود

 در نمایشگاه هـاي  شناخت قوانین گمرکی کشور مورد نظر توسط شرکت سبب موفقیت آن        .5

 . بازرگانی خارج از کشور می شود

 برنامه هاي تبلیغاتی و اطالع رسانی توسط شرکت سـبب موفقیـت آن در نمایـشگاه هـاي            .6

 . بازرگانی خارج از کشور می شود

برقرار شدن ارتباط مؤثر حضوري توسط شـرکت سـبب موفقیـت آن در نمایـشگاه هـاي                   .7

 . بازرگانی خارج از کشور می شود



گیري از نتایج نمایشگاه توسط شرکت سـبب موفقیـت آن در نمایـشگاه هـاي بازرگـانی       پی .8
 . خارج از کشور می شود

نتـایج آزمونهـا در     .  تک نمونه اي استفاده شده اسـت       tبه منظور آزمون این فرضیه ها، از آزمون         

  :جدول زیر مشاهده می گردد

  
  هاي فرعی تحقیقآزمون هاي آماري مربوط به هر یک از فرضیه : 4-7جدول 

  

 تعداد انحراف معیار میانگین  متغیرها
 خطاي

 استاندارد
t 

df 
  درجه آزادي

P 
  سطح خطا

 0.00 33 8.04 0.11 34 0.64 3.88  مورد نظرشناخت بازار

 0.00 33 3.14 0.09 34 0.51 3.27  ارائه کاالهاي مناسب

 0.00 33 5.31 0.13 34 0.74 3.68 طراحی مطلوب غرفه ها

 0.00 33 4.32 0.12 34 0.67 3.50 ت قوانین گمرکی شناخ

 0.00 33 5.37 0.11 34 0.64 3.59  برنامه هاي تبلیغاتی

 0.00 33 9.66 0.11 34 0.66 4.09 شدن ارتباط موثر حضوريبرقرار 

 0.00 33 7.11 0.10 34 0.58 3.71 پیگیري نتایج نمایشگاه

 0.00 33 3.15 0.12 34 0.71 3.38 شرکتبودن اهداف روشن 

  : نیز نشان میدهد کهZنتایج حاصل از آزمون آماري 

 محاسبه شده درخصوص میزان تاثیر شناخت بازار مورد نظر توسط شرکت در موفقیـت                  tاوال  

 99 در سطح اطمینـان  33 بود که با درجه آزادي     04/8نمایشگاه هاي بازرگانی خارج کشور برابر       

فرض صفر آماري در این سطح اطمینان رد و فرضیه تحقیق           لذا  . معنی دار است  ) >01/0p(درصد

 بطور معنی داري بزرگتر اسـت،  3با توجه به این که میانگین محاسبه شده از عدد     . تایید می گردد  

لذا میتوان نتیجه گرفت که شناخت بازار تا حد زیاد و خیلی زیادي در موفقیت نمایشگاه ها موثر                   

  .است



، )>t ، 01/0p=14/3(خصوص میزان تاثیر ارائـه کاالهـاي مناسـب    هاي محاسبه شده در  tثانیا  

، برنامه  )>t   ، 01/0p=32/4(، شناخت قوانین گمرکی   )>t   ، 01/0p=31/5(طراحی مطلوب غرفه ها   

، )>t   ، 01/0p=66/9(، برقـرار شـدن ارتبـاط مـوثر حـضوري          )>t   ، 01/0p=27/5(هاي تبلیغاتی 

) >t  ، 01/0p=15/3( روشن بودن اهداف شـرکت       و) >t   ، 01/0p=11/7(پیگیري نتایج نمایشگاه    

مورد ) 0.01( درصد 99نمایشگاه هاي بازرگانی خارج از کشور در سطح اطمینان          ت  در موفقی 

یعنی فرضیه هاي دوم تا هشتم فرعی تحقیق نیز در این سطح اطمینـان تاییـد   . تایید قرار می گیرند  

  .می گردند

سخگویی به این پرسـش اساسـی اسـت کـه کـدام یـک از عوامـل        در واقع محقق درصدد پا    

هشتگانه مورد بررسی داراي بیشترین تاثیر بر موفقیت نمایشگاه هاي بازرگـانی خـارج از کـشور                

است؟ به منظور پاسخگویی به این پرسش از آزمون فریدمن استفاده شده است کـه نتـایج آن در                   

  49:جدول زیر مالحظه می شود

                                                
 درصد تفاوت معنی داري وجود ندارد و فرض یک حاکی از آن است که 95 فرض صفر حاکی از آن است که بین ترتیب اهمیت این عوامل در سطح اطمینان - 49

  . درصد معنی دار است95این تفاوت حداقل در سطح اطمینان 



  ه میزان تاثیر عوامل هشتگانه بر موفقیت نمایشگاه هامقایس: 4-8جدول 

  

  اولویت خطاي استاندارد میانگین جمع رتبه ها میانگین رتبه ها )عوامل (متغیرها

 اول 0.64 3.88 200.00 5.88  مورد نظرشناخت بازار

 هشتم 0.51 3.27 91.00 2.68  ارائه کاالهاي مناسب

 سوم 0.74 3.68 165.00 4.85 طراحی مطلوب غرفه ها

 ششم 0.67 3.50 143.00 4.21 شناخت قوانین گمرکی

 پنجم 0.64 3.59 150.00 4.41  برنامه هاي تبلیغاتی

 دوم 0.66 4.09 199.00 5.85 شدن ارتباط موثر حضوريبرقرار 

 چهارم 0.58 3.71 154.00 4.53  پیگیري نتایج نمایشگاه

 هفتم 0.71 3.38 122.00 3.59  شرکتبودن اهدافروشن 
ANOVA Chi Sqr. (N = 34, df = 7) = 49.39 p =0.00 

  
 است که با توجـه بـه   39/49محاسبه شده برابر ) 2(همانطور که مالحظه می شود، مجذور کاي      

بـدین ترتیـب فـرض      . معنی دار اسـت   ) 0.01( درصد 99 در سطح اطمینان     7درجات آزادي   

ر عوامل هشتگانه مذکور بر موفقیت نمایـشگاه هـاي بازرگـانی در    صفر آماري مبنی بر تفاوت تاثی  

خارج از کشور در این سطح اطمینان رد و با توجه به میانگین رتبه ها مـشخص مـی گـردد کـه                       

شناخت بازار مورد نظر در اولویت اول قرار دارد و پس از آن به ترتیب برقرار شدن ارتباط مـوثر         

یري نتایج نمایشگاه، برنامه هاي تبلیغاتی، شناخت قـوانین         حضوري، طراحی مطلوب غرفه ها، پیگ     

ارائه کاالهاي مناسب در آخرین اولویـت قـرار         . گمرکی و روشن بودن اهداف شرکت قرار دارند       

  :نمودار زیر به خوبی وضعیت یاد شده را منعکس می کند. دارد
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   موفقیت نمایشگاه هاي بازرگانی عوامل هشتگانه مورد بررسی درتاثیرمقایسه میزان : 4- 4نمودار 

 

  شناخت
   بازار 

  ظر ن مورد

ارائه 
کاالهاي 
  مناسب

طراحی 
وب مطل

  غرفه ها

شناخت 
قوانین 
  گمرکی

برنامه هاي 
تبلیغاتی و 
  اطالع رسانی

برقرار شدن 
ارتباط مؤثر 

  حضوري

پیگیري از 
نتایج 

  نمایشگاه

روشن بودن 
اهداف 
  شرکت



  
  

  فصل پنجم
  نتایج و پیشنهادات



   خالصه و نتیجه گیري-1-5

  

موضوع یا عنوان کلی پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت شرکت ها در نمایـشگاه هـا               

  :رگیرنده آن است که سئواالت تحقیق به ترتیب در ب. ي بازرگانی خارج از کشور است

چه عواملی در موفقیت شرکت ها در نمایشگاه هاي بازرگانی خارج از کـشور مـؤثر           .1

 هستند؟ 

در بین عوامل مؤثر در موفقیت شرکت ها در نمایـشگاه هـاي بازرگـانی خـارج از                    .2

 کشور ترتیب اولویت با توجه به اهمیت کدام است؟ 

نمایـشگاه سـبب موفقیـت آن در                   آیا روشن بودن اهداف شرکت براي مشارکت در           .3

 نمایشگاه هاي بازرگانی خارج از کشور است؟ 

آیا شناخت بازار مورد نظر توسـط شـرکت سـبب موفقیـت آن در نمایـشگاه هـاي          .4

 بازرگانی خارج از کشور است؟ 

آیا ارائه کاالهاي مناسـب توسـط شـرکت سـبب موفقیـت آن در نمایـشگاه هـاي                     .5

 ور است؟ بازرگانی خارج از کش

آیا طراحی مطلوب غرفه ها توسط شـرکت سـبب موفقیـت آن در نمایـشگاه هـاي                   .6

 بازرگانی خارج از کشور است؟ 



آیا شناخت قوانین گمرکی کشور مـوردنظر توسـط شـرکت سـبب موفقیـت آن در                .7

 نمایشگاه هاي بازرگانی خارج از کشور است؟ 

رکت سـبب موفقیـت آن در       آیا ضعف برنامه هاي تبلیغاتی و اطالع رسانی توسط ش           .8

 نمایشگاه هاي بازرگانی خارج از کشور است؟ 

آیا برقرار شدن ارتباط مؤثر حضوري توسط شرکت سبب موفقیت آن در نمایـشگاه                .9

 هاي بازرگانی خارج از کشور است؟ 

آیا پیگیري از نتایج نمایشگاه توسط شرکت سـبب موفقیـت آن در نمایـشگاه هـاي                .10

 است؟ بازرگانی خارج از کشور 

 کاربردي است که در قالب پژوهش پیمایـشی یـا زمینـه    –این تحقیق از نوع پژوهشهاي توصیفی     

غالباً آگاهی از نحوه تفکر اعضاي جامعه هـدف         . یابی به شیوه اجراي پرسشنامه انجام شده است         

  . سودمند است 

من اسـتفاده شـده      و فریـد   tاز آزمون   ) تجزیه و تحلیل آمار استنباطی    (در بحث آزمون فرضیه ها      

جامعه آماري حاضر عبارتند از یک سوم مشارکت کننـدگان در نمایـشگاه هـا ي خـارج                  . است  

 که از لیست برنامه نمایـشگاهی شـرکت سـهامی نمایـشگاه هـا ي جمهـوري                  1385کشور سال   

 نفر از مشارکت کنندگان در نمایـشگاه هـا         34نمونه تحقیق شامل    . اسالمی ایران انتخاب شده اند    

 سئوال پرسشنامه بـه صـورت       23شاره شده هستند، که به عنوان نمونه گزینش شده اند که به             ي ا 



از مجموع پاسخ دهنـدگان کـه بـه صـورت تـصادفی سـاده        . کامل و تکمیل شده پاسخ داده اند      

ابزار گردآوري اطالعات پژوهش حاضر با یک پرسشنامه کـه از طیـف لیکـرت           . انتخاب شده اند  

 سئوال آن مشخصات فردي پاسخ دهنده ، یـک  4 سئوال است که   28شامل  استفاده شده است که     

  : سئوال اصلی است که اجزاء یا خرده مقیاس هاي آن عبارتنداز 23سئوال آن باز و 

  )1-10-11-12:سئواالت (روشن بودن اهداف شرکت براي مشارکت در نمایشگاه   .1

  )2-17: سئواالت (شناخت بازار مورد نظر    .2

  )20-21-22:سئواالت (هاي مناسب ارائه کاال   .3

  )7-8-9-16:سئواالت (ها  مطلوب غرفه طراحی   .4

 )3-19:سئواالت(مورد نظر  شناخت قوانین گمرکی کشور   .5

  )4-5-6-15:سئواالت (برنامه هاي تبلیغاتی و اطالع رسانی    .6

  )13-14:سئواالت (برقرار شدن ارتباط مؤثر حضوري    .7

   )18-23:سئواالت (ه پیگیري از نتایج نمایشگا   .8

تحلیل هاي آماري این پژوهش در دو مقولـه محاسـبات آمـاري توصـیفی و محاسـبات               تجزیه و 

  .  انجام پذیرفته استSPSSآماري استنباطی بوسیله نرم افزار آماري 

 59/20متغیر جنسیت نشان دهنده فراوانی و درصد نمونه ها برحسب متغیـر جنـسیت اسـت کـه                   

  .  درصد بدون پاسخ می باشند 88/5 درصد مرد و 53/73 زن درصد نمونه ها گروه



 سال و کمترین در طبقـه  50متغیر سن نشان دهنده آن است که بیشترین حجم نمونه ها طبقه سنی        

 59/20 درصد پاسخ دهندگان داراي مـدرك تحـصیلی لیـسانس و             59/70و  .  سال قرار دارد     30

االتر بوده است و هیچ یک از پاسـخ دهنـدگان   درصد نیز داراي مدرك تحصیلی فوق لیسانس و ب        

  .  درصد نیز میزان تحصیالت خود را گزارش نکرده اند82/8مدرك دیپلم یا فوق دیپلم نداشته و 

موفقیت شرکت با توجه به اینکه محتواي سواالت پرسشنامه درخصوص عوامل مؤثر بر

نامه با استفاده از طیف سواالت پرسش.  نمایشگاه هاي بازر گانی خارج از کشور استها در

لیکرت و به صورت پنج گزینه اي طرح گردیده است و به هر یک از گزینه ها از بسیار کم تا 

  .  تعلق می گیرد5 تا 1بسیار زیاد به ترتیب ارزش عددي 

 2براي مثال شناخت بازار مورد نظر توسط شرکت مشارکت کننده با استفاده از دو سوال 

سپس به . حقق ابتدا نمره هر فرد در هر متغیر را محاسبه نموده استم.  بررسی شده است17و 

وسط نمره در سواالت مرتبط منظور جلوگیري از تغییر مقیاس داده ها، همه آنها را به صورت مت

 یک تا پنج است که از بدین ترتیب اوال نمره در هر متغیر نیز عددي بین. کرده استمحاسبه 

 پیروي می کند و ثانیا واحدهاي اندازه گیري تمامی متغیرها برابر نمره گذاري لیکرتهمان قاعد 

  .شده و امکان مقایسه این متغیرها با یکدیگر نیز فراهم شده است

 بیشتر باشد، نگرش پاسخ 3باید توجه داشت که هر قدر میانگین نمره محاسبه شده از 

 نشان 3هاي کمتر از دهندگان نسبت به موضوع مورد سوال مثبت است و برعکس، میانگین 

  . دهنده نگرش منفی پاسخ دهندگان نسبت به موضوع مورد سوال است



) 12 و 11به غیر از سواالت  ( فصل چهارم در تمامی موارد4-5با توجه به جدول 

درعین حال .  که بیانگر حد متوسط است، بزرگتر می باشد3میانگین هاي محاسبه شده از عدد 

یعنی حداقل نیمی از پاسخ .  است4 درصدي، برابر عدد 50ه یا نقطه در بسیاري از سواالت میان

. را درخصوص سواالت مذکور انتخاب کرده اند) زیاد و خیلی زیاد(دهندگان گزینه چهار و پنج

 به نظر می رسد که پاسخ دهندگان با موضوعات طرح 4-5به طور کلی با توجه به نتایج جدول

  .و خیلی زیادي موافق هستند شده در سواالت مذکور تا حد زیاد 

با توجه به جدول فوق فصل چهارم همانطور که در جدول فوق مشاهده می گردد،              

 t 95 در سطح اطمینان 22 و 21، 19، 18، 12، 11، 5، 4هاي محاسبه شده درخصوص سواالت 

 مورد این سواالت پذیرفته می یعنی در فرض صفر آماري در. معنی دار نیست) 0.05(درصد

با . رد می شود) 0.05( درصد95شود و در سایر موارد فرض صفر حداقل در سطح اطمینان 

توجه به جدول فوق همچنین مشخص می گردد که آزمون آماري مربوط به بسیاري از سواالت 

  . معنی دار است) 0.01( درصد99در سطح اطمینان 

  

  ري حاصل از آزمون فرضیه ها  نتیجه گی-2-5
  

روشن بودن اهداف شرکت براي مشارکت در نمایشگاه سبب موفقیـت آن در نمایـشگاه                .1

 . هاي بازرگانی خارج از کشور می شود



ازرگـانی   شناخت بازار مورد نظر توسط شرکت سبب موفقیت آن درنمایـشگاه هـاي ب                .2

 .  می شودخارج ازکشور

کت سـبب موفقیـت آن در نمایـشگاه هـاي بازرگـانی             ارائه کاالهاي مناسب توسط شر       .3

 .می شود  خارج از کشور

طراحی مطلوب غرفه ها توسط شرکت سبب موفقیت آن در نمایـشگاه هـاي بازرگـانی            .4

 . خارج از کشور می شود

شناخت قوانین گمرکی کشور مورد نظر توسط شرکت سبب موفقیـت آن در نمایـشگاه             .5

 .  شودهاي بازرگانی خارج از کشور می

برنامه هاي تبلیغاتی و اطالع رسانی توسط شرکت سبب موفقیت آن در نمایشگاه هـاي                   .6

 .بازرگانی خارج از کشور می شود

برقرار شدن ارتباط مؤثر حضوري توسط شرکت سبب موفقیـت آن در نمایـشگاه هـاي        .7

 . بازرگانی خارج از کشور می شود

موفقیت آن در نمایشگاه هـاي بازرگـانی   پیگیري از نتایج نمایشگاه توسط شرکت سبب       .8

 . خارج از کشور می شود

 محاسـبه شـده درفرضـیه      t در فصل چهارم نتیجه بدست آمده از         4-7با توجه به جدول     

فرعی  اول درخصوص میزان تاثیر شناخت بازار بر موفقیـت نمایـشگاه هـاي بازرگـانی خـارج                   

معنـی دار  ) >01/0p( درصـد 99طمینـان   در سـطح ا 33 بود که با درجه آزادي   04/8کشور برابر   



با توجه بـه  . لذا فرض صفر آماري در این سطح اطمینان رد و فرضیه تحقیق تایید می گردد         . است

 بطور معنی داري بزرگتر است، لذا میتوان نتیجه گرفت کـه  3این که میانگین محاسبه شده از عدد       

  .اه ها موثر استشناخت بازار تا حد زیاد و خیلی زیادي در موفقیت نمایشگ

 ، t=14/3( هاي محاسبه شده درخـصوص میـزان تـاثیر ارائـه کاالهـاي مناسـب           tو هم چنین    

01/0p<(      طراحی مطلوب غرفـه هـا ،)31/5=t   ، 01/0p<(      شـناخت قـوانین گمرکـی ،)32/4=t  ، 

01/0p<(   برنامه هاي تبلیغاتی ،)27/5=t   ، 01/0p<(     برقرار شدن ارتباط موثر حضوري ،)66/9=t  ، 

01/0p<(     پیگیري نتایج نمایشگاه ،)11/7=t  ، 01/0p< ( و روشن بودن اهداف نمایـشگاه)15/3=t 

  ،01/0p< (         99بر موفقیـت     نمایـشگاه هـاي بازرگـانی خـارج از کـشور در سـطح اطمینـان 

یعنی فرضیه هاي دوم تا هشتم فرعی تحقیق نیـز در           . مورد تایید قرار می گیرند    ) 0.01(درصد

  .ین سطح اطمینان تایید می گردندا
  

در واقع محقق درصدد پاسخگویی به این پرسش اساسی است که کـدام یـک از عوامـل         

هشتگانه مورد بررسی داراي بیشترین تاثیر بر موفقیت شـرکت هـا در نمایـشگاه هـاي بازرگـانی           

شـده اسـت   خارج از کشور است؟ به منظور پاسخگویی به این پرسش از آزمون فریدمن استفاده          

  :که نتایج آن در جدول زیر مالحظه می شود

 است کـه بـا      39/49محاسبه شده برابر    ) 2(همانطور که مالحظه می شود، مجذور کاي      

بـدین ترتیـب    . معنی دار است  ) 0.01( درصد 99 در سطح اطمینان     7توجه به درجات آزادي     

ذکور بر موفقیت شرکت ها در نمایـشگاه هـاي          فرض صفر آماري مبنی بر تاثیر عوامل هشتگانه م        



بازرگانی خارج از کشور در این سطح اطمینان رد و با توجه به میانگین رتبـه هـا مـشخص مـی                  

گردد که شناخت بازار در اولویت اول قرار دارد و پس از آن به ترتیب برقرار شدن ارتباط مـوثر                    

، برنامه هاي تبلیغاتی، شناخت قـوانین       حضوري، طراحی مطلوب غرفه ها، پیگیري نتایج نمایشگاه       

ارائـه کاالهـاي   . گمرکی و روشن بودن اهداف شرکت براي مشارکت در نمایـشگاه قـرار دارنـد           

  . مناسب درآخرین اولویت است
  

   پیشنهادات مبتنی بر تحقیق -3-5

 نشان داد که شناخت بازار هدف در اولویـت  با توجه به نتایج بدست آمده از این تحقیق     

ارتباط موثر حضوري، طراحی مطلوب غرفه ها،        قرار دارد و پس از آن به ترتیب برقرار شدن            اول

پیگیري از نتایج نمایشگاه، برنامه هاي تبلیغاتی، شناخت قوانین گمرکـی، روشـن بـودن اهـداف                 

   .قرار دارد شرکت براي مشارکت در نمایشگاه و ارائه کاالهاي مناسب درآخرین اولویت

ر شرکت ها قرار گیرد، چرا که بدون در نظر گرفتن ایـن عوامـل منجـر بـه      که باید مد نظ   

عدم موفقیت جهت حضور در نمایشگاه و متحمل هزینه هاي گزافـی از سـوي مـشارکت کننـده            

  : لذا به کار بستن پیشنهادات ذیل در راستاي نتایج حاصله تحقیق مؤثر می باشد. خواهد شد

کشور باید تسلط به زبان کشور مورد نظر یا زبان مدیر غرفه در نمایشگا هاي خارج از  .1

 .انگلیسی را دارا بوده و توانایی دریافت و ارائه اطالعات را داشته باشد

 

با توجه به نوع نمایشگاه مجموع کاالهاي قابل عرضه در آنها از دیدگاه کاالهاي قابل صدور  .2

 . ایرانی بطور دقیق بازاریابی و مشخص گردد



  

جمهوري اسالمی ایران داراي سفارت می باشد، بخش بازرگانی آن منبع در کشورهائی که  .3

 .خوبی براي اطالع رسانی پیرامون بازار در آن کشور مورد نظر باشد

  

 ارائه مواد تبلیغاتی جهت معرفی کاالهاي قابل عرضه در نمایشگاه  .4

  

ائی که نهایتاً برنامه ریزي بموقع به منظور داشتن و فرصت کافی براي انجام کلیه امور اجر .5

 .منتهی به برگزاري اصولی و صحیح نمایشگاه در مهلت منطقی گردد

  

 براي توسعه صادرات برپائی نمایشگاه ها ضروري خواهد بود و براي حضور بیشتر شرکت  .6

سیاست هاي هاي توانمند ایرانی در زمینه هاي مختلف درنمایشگاه هاي خارج از کشور باید 

 .  صی جهت جذب و ترغیب آنها اتخاذ گردد حمایت هاي خابازرگانی و

  

در راستاي انتخاب شرکت ها جهت مشارکت در نمایشگاه هاي خارج از کشور می بایست  .7

کاالهاي قابل عرضه از نظر کیفیت و استانداردهاي کشور هدف بویژه براي کاالهاي صنعتی 

 .  مورد بررسی هاي الزم قرار گیرد

ت گذاري خدمات و انتخاب روش مناسب با توجه به نوع آشنایی با سیاستها و روشهاي قیم .8

 . بازار رقبا و مشتري 

 

توجه به نوع بسته بندي ،داشتن مزیت نسبی کاالهاي قابل عرضه در نمایشگاه کشور هدف و  .9

 ارسال به موقع کاال ها قبل از افتتاح نمایشگاه 

 



   براي تحقیقات آتی پیشنهادات-4-5

اري نمایشگاه هاي خارجی، بازنگري فرآیند ، اصـالح و کمـک            مطالعه و بررسی فرآیند برگز     .1

 در اجرا و رفع عیوب اجرایی 

مطالعه و بررسی فرآیند برگزاري نمایشگاه هاي داخلی، بازنگري فرآیند، اصالح و کمـک در                .2

 اجرا و رفع عیوب اجرایی 

ـ          .3 د ، مطالعه و بررسی فرآیند هاي گمـرك و تـرخیص کاالهـاي نمایـشگاهی، بـازنگري فرآین

 اصالح و کمک در اجرا و رفع عیوب اجرایی 

 تدوین فرآیند ارزیابی عملکرد برگزاري نمایشگاه و کمک در پیاده سازي فرآیند تدوین شده  .4

آشنائی با دست اندرکاران صنعت نمایشگاهی به استاندارد ها و روش هاي نـوین برگـزاري                  .5

 ي جدیـد در حـوزه صـنعت      نمایشگاه و آشنایی با مباحث ، نگرش هاي نـوین سیـستم هـا             

 نمایشگاهی  

 

                      
                        



  
  
  
  
 

  پیوست ها 



                            RELIABILITY RESULTS 
  Number of items in scale:   23 
  Number of valid cases:       34 
  Number of cases with missing data:       0 
                    Summary statistics for scale: 
                Mean: 82.764705882                   Sum: 2814.0000000 
  Standard Deviation:  8.113383365              Variance: 65.826989619 
            Skewness:   .249734836              Kurtosis:   .083932700 
             Minimum: 67.000000000               Maximum: 99.000000000 
    Cronbach's alpha:   .753536203    Standardized alpha:  0.000000000 
                          Average Inter-Item Correlation:   .124243935 

Summary for scale: Mean=82.7647 Std.Dv.=8.23540 Valid N:34 (AfrasiabiFinal.sta)
Cronbach alpha: .753536 Standardized alpha: .744215
Average inter-item corr.: .124244

variable
Mean if
deleted

Var. if
deleted

StDv. if
deleted

Itm-Totl
Correl.

Alpha if
deleted

Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Q8
Q9
Q10
Q11
Q12
Q13
Q14
Q15
Q16
Q17
Q18
Q19
Q20
Q21
Q22
Q23

78.59 59.89 7.74 0.44 0.74
78.41 58.60 7.65 0.43 0.74
79.12 56.81 7.54 0.48 0.73
79.41 60.01 7.75 0.28 0.75
79.47 59.66 7.72 0.28 0.75
78.71 62.44 7.90 0.29 0.75
79.29 57.97 7.61 0.46 0.73
78.88 53.52 7.32 0.60 0.72
79.00 63.53 7.97 0.18 0.75
79.12 62.69 7.92 0.18 0.75
79.76 52.89 7.27 0.75 0.71
80.06 56.41 7.51 0.55 0.73
78.76 63.59 7.97 0.13 0.75
78.59 64.01 8.00 0.12 0.75
79.12 59.40 7.71 0.67 0.73
79.18 60.62 7.79 0.31 0.74
79.35 62.70 7.92 0.24 0.75
79.47 66.96 8.18 -0.13 0.78
79.41 60.36 7.77 0.26 0.75
79.18 65.44 8.09 -0.02 0.76
79.65 62.82 7.93 0.29 0.75
79.65 62.35 7.90 0.28 0.75
78.65 68.11 8.25 -0.23 0.77

 



 
 

Frequency table: جنسیت (AfrasiabiFinal.sta)

Category
Count Cumulative

Count
Percent Cumulative

Percent
مرد
زن
Missing

25 25 73.53 73.53
7 32 20.59 94.12
2 34 5.88 100.00 

 

Frequency table: تحصیالت (AfrasiabiFinal.sta)

Category
Count Cumulative

Count
Percent Cumulative

Percent
لیسانس
فوق لیسانس و باالتر
Missing

24 24 70.59 70.59
7 31 20.59 91.18
3 34 8.82 100.00 

 

Descriptive Statistics (AfrasiabiFinal.sta)

Variable
Valid N Mean Median Minimum Maximum Variance Std.Dev. Standard

Error
سن 28 41.54 44.50 30.00 50.00 45.07 6.71 1.27

 
 
 

Descriptive Statistics (AfrasiabiFinal.sta)

Variable
Valid N Mean Median Minimum Maximum Variance Std.Dev. Standard

Error
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Q8
Q9
Q10
Q11
Q12
Q13
Q14
Q15
Q16
Q17
Q18
Q19
Q20
Q21
Q22
Q23

34 4.18 4.00 3.00 5.00 0.63 0.80 0.14
34 4.35 5.00 1.00 5.00 0.96 0.98 0.17
34 3.65 4.00 1.00 5.00 1.20 1.10 0.19
34 3.35 3.00 1.00 5.00 1.20 1.10 0.19
34 3.29 4.00 1.00 5.00 1.30 1.14 0.20
34 4.06 4.00 3.00 5.00 0.42 0.65 0.11
34 3.47 4.00 1.00 5.00 0.98 0.99 0.17
34 3.88 4.00 1.00 5.00 1.56 1.25 0.21
34 3.76 4.00 3.00 5.00 0.43 0.65 0.11
34 3.65 4.00 2.00 5.00 0.72 0.85 0.15
34 3.00 3.00 1.00 5.00 1.21 1.10 0.19
34 2.71 3.00 1.00 4.00 1.06 1.03 0.18
34 4.00 4.00 3.00 5.00 0.61 0.78 0.13
34 4.18 4.00 3.00 5.00 0.51 0.72 0.12
34 3.65 4.00 3.00 5.00 0.36 0.60 0.10
34 3.59 4.00 1.00 5.00 0.86 0.92 0.16
34 3.41 3.00 2.00 5.00 0.49 0.70 0.12
34 3.29 4.00 1.00 5.00 1.06 1.03 0.18
34 3.35 4.00 1.00 5.00 1.20 1.10 0.19
34 3.59 3.00 2.00 5.00 0.73 0.86 0.15
34 3.12 3.00 2.00 4.00 0.35 0.59 0.10
34 3.12 3.00 1.00 4.00 0.47 0.69 0.12
34 4.12 4.00 3.00 5.00 0.59 0.77 0.13

 
 
 



Descriptive Statistics (AfrasiabiFinal.sta)

Variable
Valid N Mean Median Minimum Maximum Variance Std.Dev. Standard

Error
عدم شناخت بازار
عدم ارائھ کاالھاي مناسب
عدم طراحي مطلوب غرفھ ھا
عدم شناخت قوانین گمرکي
ضعف برنامھ ھاي تبلیغاتي
برقرار نشدن ارتباط موثر
عدم پیگیري نتایج
روشن نبودن اھداف

34 3.88 4.00 2.00 5.00 0.41 0.64 0.11
34 3.27 3.00 2.67 4.33 0.26 0.51 0.09
34 3.68 3.75 1.75 4.75 0.55 0.74 0.13
34 3.50 3.50 2.00 5.00 0.45 0.67 0.12
34 3.59 3.50 2.50 4.75 0.41 0.64 0.11
34 4.09 4.00 3.00 5.00 0.43 0.66 0.11
34 3.71 3.50 2.50 5.00 0.34 0.58 0.10
34 3.38 3.50 2.00 4.75 0.50 0.71 0.12

 
 
 

Test of means against reference constant (value) (AfrasiabiFinal.sta)

Variable
Mean Std.Dv. N Std.Err. Reference

Constant
t-value df p

Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Q8
Q9
Q10
Q11
Q12
Q13
Q14
Q15
Q16
Q17
Q18
Q19
Q20
Q21
Q22
Q23

4.18 0.80 34 0.14 3.00 8.61 33 0.00
4.35 0.98 34 0.17 3.00 8.04 33 0.00
3.65 1.10 34 0.19 3.00 3.44 33 0.00
3.35 1.10 34 0.19 3.00 1.87 33 0.07
3.29 1.14 34 0.20 3.00 1.50 33 0.14
4.06 0.65 34 0.11 3.00 9.52 33 0.00
3.47 0.99 34 0.17 3.00 2.77 33 0.01
3.88 1.25 34 0.21 3.00 4.12 33 0.00
3.76 0.65 34 0.11 3.00 6.82 33 0.00
3.65 0.85 34 0.15 3.00 4.45 33 0.00
3.00 1.10 34 0.19 3.00 0.00 33 1.00
2.71 1.03 34 0.18 3.00 -1.66 33 0.11
4.00 0.78 34 0.13 3.00 7.49 33 0.00
4.18 0.72 34 0.12 3.00 9.57 33 0.00
3.65 0.60 34 0.10 3.00 6.32 33 0.00
3.59 0.92 34 0.16 3.00 3.71 33 0.00
3.41 0.70 34 0.12 3.00 3.42 33 0.00
3.29 1.03 34 0.18 3.00 1.66 33 0.11
3.35 1.10 34 0.19 3.00 1.87 33 0.07
3.59 0.86 34 0.15 3.00 4.00 33 0.00
3.12 0.59 34 0.10 3.00 1.16 33 0.25
3.12 0.69 34 0.12 3.00 1.00 33 0.32
4.12 0.77 34 0.13 3.00 8.47 33 0.00

 
 

  شناخت بازار مورد نظر  
  ارائه کاالهاي مناسب

  طراحی مطلوب غرفه ها 
  شناخت قوانی گمرکی

  برنامه تبلیغاتی 
  برقرار شدن ارتباط حضوري 

  پیگیري از نتایج نمایشگاه 
  روشن بودن اهداف شرکت
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Test of means against reference constant (value) (AfrasiabiFinal.sta)

Variable
Mean Std.Dv. N Std.Err. Reference

Constant
t-value df p

عدم شناخت بازار
عدم ارائھ کاالھاي مناسب
عدم طراحي مطلوب غرفھ ھا
عدم شناخت قوانین گمرکي
ضعف برنامھ ھاي تبلیغاتي
برقرار نشدن ارتباط موثر
عدم پیگیري نتایج
روشن نبودن اھداف

3.88 0.64 34 0.11 3.00 8.04 33 0.00
3.27 0.51 34 0.09 3.00 3.14 33 0.00
3.68 0.74 34 0.13 3.00 5.31 33 0.00
3.50 0.67 34 0.12 3.00 4.32 33 0.00
3.59 0.64 34 0.11 3.00 5.37 33 0.00
4.09 0.66 34 0.11 3.00 9.66 33 0.00
3.71 0.58 34 0.10 3.00 7.11 33 0.00
3.38 0.71 34 0.12 3.00 3.15 33 0.00

 
 

  شناخت بازار مورد نظر  
  ارائه کاالهاي مناسب

  طراحی مطلوب غرفه ها 
  شناخت قوانی گمرکی

  برنامه تبلیغاتی 
  برقرار شدن ارتباط حضوري 

  پیگیري از نتایج نمایشگاه 
  روشن بودن اهداف شرکت
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Friedman ANOVA and Kendall Coeff. of Concordance (AfrasiabiFinal.sta)
ANOVA Chi Sqr. (N = 34, df = 7) = 49.38947 p = .00000
Coeff. of Concordance = .20752 Aver. rank r = .18350

Variable
Average

Rank
Sum of
Ranks

Mean Std.Dev.

عدم شناخت بازار
عدم ارائھ کاالھاي مناسب
عدم طراحي مطلوب غرفھ ھا
عدم شناخت قوانین گمرکي
ضعف برنامھ ھاي تبلیغاتي
برقرار نشدن ارتباط موثر
عدم پیگیري نتایج
روشن نبودن اھداف

5.88 200.00 3.88 0.64
2.68 91.00 3.27 0.51
4.85 165.00 3.68 0.74
4.21 143.00 3.50 0.67
4.41 150.00 3.59 0.64
5.85 199.00 4.09 0.66
4.53 154.00 3.71 0.58
3.59 122.00 3.38 0.71

 
 
 

شناخت 
بازار 

 موردنظر

ــه  ارائـــ
ـاي   کااله

 مناسب

ــی  طراح
ــوب  مطل

 غرفه ها

شناخت 
قـوانین  

  گمرکی

برنامه ها ي    
  تبلیغاتی

ــرار  برقــ
ــدن  شـــ
ــاط  ارتبــ

 مؤثر

ــري  پیگیـ
ــایج  نتـــ

  گاهنماش

ــن  روشــ
ــودن  بـــ
ــداف  اهــ

  نمایشگاه

  شناخت بازار مورد نظر  
  ارائه کاالهاي مناسب

  طراحی مطلوب غرفه ها 
  ت قوانی گمرکیشناخ

  برنامه تبلیغاتی 
  برقرار شدن ارتباط حضوري 

  پیگیري از نتایج نمایشگاه 
  روشن بودن اهداف شرکت



Friedman ANOVA and Kendall Coeff. of Concordance (AfrasiabiFinal.sta)
ANOVA Chi Sqr. (N = 34, df = 22) = 181.3853 p =0.00000
Coeff. of Concordance = .24249 Aver. rank r = .21954

Variable
Average

Rank
Sum of
Ranks

Mean Std.Dev.

Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Q8
Q9
Q10
Q11
Q12
Q13
Q14
Q15
Q16
Q17
Q18
Q19
Q20
Q21
Q22
Q23

16.53 562.00 4.18 0.80
17.97 611.00 4.35 0.98
12.59 428.00 3.65 1.10
10.24 348.00 3.35 1.10
10.32 351.00 3.29 1.14
15.18 516.00 4.06 0.65
11.15 379.00 3.47 0.99
15.03 511.00 3.88 1.25
12.74 433.00 3.76 0.65
11.79 401.00 3.65 0.85
8.47 288.00 3.00 1.10
6.32 215.00 2.71 1.03

14.29 486.00 4.00 0.78
15.76 536.00 4.18 0.72
12.56 427.00 3.65 0.60
12.26 417.00 3.59 0.92
10.32 351.00 3.41 0.70
9.59 326.00 3.29 1.03

10.35 352.00 3.35 1.10
11.50 391.00 3.59 0.86
8.00 272.00 3.12 0.59
7.97 271.00 3.12 0.69

15.06 512.00 4.12 0.77
 

 



 
 جمع   5   4   3   2   1  
   درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی  

Q1 0 0.00 0 0.00 8 23.53 12 35.29 14 41.18 34 
Q2 2 5.88 0 0.00 0 0.00 14 41.18 18 52.94 34 
Q3 2 5.88 2 5.88 10 29.41 12 35.29 8 23.53 34 
Q4  2 5.88 4 11.76 14 41.18 8 23.53 6 17.65 34 
Q5 2 5.88 8 23.53 6 17.65 14 41.18 4 11.76 34 
Q6 0 0.00 0 0.00 6 17.65 20 58.82 8 23.53 34 
Q7 2 5.88 2 5.88 12 35.29 14 41.18 4 11.76 34 
Q8 4 11.76 0 0.00 4 11.76 14 41.18 12 35.29 34 
Q9 0 0.00 0 0.00 12 35.29 18 52.94 4 11.76 34 
Q10 0 0.00 2 5.88 14 41.18 12 35.29 6 17.65 34 
Q11 4 11.76 6 17.65 12 35.29 10 29.41 2 5.88 34 
Q12 8 23.53 0 0.00 20 58.82 6 17.65 0 0.00 34 
Q13 0 0.00 0 0.00 10 29.41 14 41.18 10 29.41 34 
Q14 0 0.00 0 0.00 6 17.65 16 47.06 12 35.29 34 
Q15 0 0.00 0 0.00 14 41.18 18 52.94 2 5.88 34 
Q16 2 5.88 2 5.88 6 17.65 22 64.71 2 5.88 34 
Q17 0 0.00 2 5.88 18 52.94 12 35.29 2 5.88 34 
Q18 2 5.88 6 17.65 8 23.53 16 47.06 2 5.88 34 
Q19 2 5.88 6 17.65 8 23.53 14 41.18 4 11.76 34 
Q20 0 0.00 2 5.88 16 47.06 10 29.41 6 17.65 34 
Q21 0 0.00 4 11.76 22 64.71 8 23.53 0 0.00 34 
Q22 2 5.88 0 0.00 24 70.59 8 23.53 0 0.00 34 
Q23 0 0.00 0 0.00 8 23.53 14 41.18 12 35.29 34 

 



  بسمه تعالی

   

  مدیریت محترم 

  با سالم و احترام ، 
نمایشگاه ها به عنوان یکی از ابزارهاي مهم در دستیابی به بازارهاي جدید می باشد و در صـورتیکه در شـرایط                    

منظور از موفقیت نمایـشگاه در   . د  ایده آل برگزار گردد منجر به کسب سهمی از بازارها براي مشارکت کنندگان خواهد ش              
این پژوهش عقد قراردادهاي تجاري جهت صادرات توسط تعداد زیادي از غرفه داران در نمایشگاه هـاي بازرگـانی مـی                  

  . باشد 
           پرسشنامه پیوست مربوط به تحقیق دانشگاهی به منظور بررسی عوامل مـؤثر بـر عـدم موفقیـت  شـرکت هـا در              

  .  بازرگانی  خارج از کشور  طراحی شده می باشد نمایشگاه هاي
با توجه به اینکه جنابعالی بعنوان مدیر غرفه شرکت که از نزدیک شاهد مسائل و مـشکالت موجـود بـوده ایـد                         

احتماالًمنجر به عدم موفقیت شرکت مشارکت کننده در نمایشگاه شده است ، خواهشمند است به سئواالت این پرسشنامه به 
در ) (لطفاً از ذکر نام و امضاء بر روي پرسشنامه خودداري فرمائید و جواب مورد نظر را بـا عالمـت               . خ دهید   دقت پاس 

  . خانه مربوطه مشخص فرمائید 
قبالً از همکاري شما کمال تشکر را دارم و آرزوي موفقیت در پیشبرد اهداف صادراتی و بهره برداري مطلوب از 

  . نمایشگاه ها را می نمایم 
  

  با تشکر و سپاس فراوان 
  نرگس افراسیابی 

  : لطفاً مشخصات خود را در جدول زیر مرقوم فرمائید 

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  

  زن    مرد  : جنسیت           : سن به سال 

     فوق لیسانس و باالتر     لیسانس  دیپلم و   فوق دیپلم   :   ت سطح تحصیال

 به جز مدیریت غرفه در نمایشگاه چه مسئولیتی را در شرکت به عهده دارید ؟ 

 نرگس – ساختمان معاونت نمایشگاهی– نمایشگاه بین المللی جمهوري اسالمی ایران    –پاسخ پرسشنامه را به آدرس بزرگراه چمران        

 .  ارسال فرمائید021 -22662697  و یا شماره دورنگار 19395 -1491سیابی و یا صندوق پستی افرا



 
   به نظر شما روشن بودن اهداف شرکت براي مشارکت در نمایشگاه به چه میزان سبب موفقیت آن می شود ؟-1

 خیلی زیاد   زیاد  متوسط  کم    خیلی کم 

  ناخت بازار کشور موردنظر  توسط شرکت مشارکت کننده به چه میزان سبب موفقیت آن می شود؟ به نظر شما ش-2

  خیلی زیاد   زیاد  متوسط  کم    خیلی کم 
   به نظر شما شناخت قوانین گمرکی کشور موردنظر توسط شرکت مشارکت کننده به چه میزان سبب موفقیت آن می شود؟- 3

  خیلی زیاد   اد زی متوسط  کم    خیلی کم 
 به نظر شما چه میزان از بازدیدکنندگان داخلی کشور موردنظر تحت تأثیر تبلیغات  کشور مورد نظراز نمایشگاه بازدید کرده و موجب دسـتیابی         - 4

  شده اند ؟) توسعه صادرات(به اهداف شرکت مشارکت کننده و نهایتا نمایشگاه 
  یاد خیلی ز  زیاد   متوسط  کم    خیلی کم 

 به نظر شما چه میزان از تجار سایر کشورها تحت تأثیر تبلیغات از نمایشگاه بازدید کرده و موجب دستیابی به اهداف شرکت مشارکت کننـده و       -5
  شده اند ؟) توسعه صادرات(نهایتا نمایشگاه 

  خیلی زیاد   زیاد   متوسط کم    خیلی کم 
در کـشور  ) آگهی روزنامه اي ، اینترنت ، سفارتخانه ها ، رسانه هـاي عمـومی کـشور مـوردنظر              ( تبلیغات    به نظر شما معرفی نمایشگاه بوسیله      -6

  خارجی تا چه میزان موجب موفقیت شرکت مشارکت کننده می شود ؟
  خیلی زیاد   زیاد   متوسط  کم    خیلی کم 

ــنایی و   -7 ــایش ، روش ــا گرم ــرمایش ی ــاهري ، س ــر شــما وضــعیت موجــود ظ ــه نظ ــت    ب ــا چــه حــد در موفقی ــا ت ــالن ه ــدي س ــه بن   غرف
  شرکت مشارکت کننده مؤثر بوده است ؟

  خیلی زیاد   زیاد   متوسط  کم    خیلی کم 
   به نظر شما محل استقرار غرفه ي شرکت مشارکت کننده  در سالن تا چه اندازه در موفقیت آن  مؤثر بوده است ؟-8

  یاد خیلی ز  زیاد   متوسط  کم    خیلی کم 
   زمان برگزاري نمایشگاه به چه میزان در موفقیت شرکت مشارکت کننده مؤثر می باشد ؟-9

  خیلی زیاد   زیاد   متوسط  کم    خیلی کم 
دستیابی تا چه اندازه در ) بعنوان برگزار کننده( مدیر نمایشگاه و عوامل اجرائی شرکت سهامی نمایشگاه هاي بین المللی جمهوري اسالمی ایران     -10

  به اهداف شرکت مشارکت کننده مؤثر بوده است ؟
  خیلی زیاد   زیاد   متوسط  کم    خیلی کم 

از بازار هدف تا چـه انـدازه   )  بعنوان برگزار کننده( اطالعات تهیه شده توسط شرکت سهامی نمایشگاه هاي بین المللی جمهوري اسالمی ایران    -11
  ر بوده است ؟در پیشبرد اهداف صادراتی شرکت مؤث

  خیلی زیاد   زیاد   متوسط  کم    خیلی کم 

   مکان برگزاري نمایشگاه  تا چه اندازه مناسب و در راستاي اهداف شرکت مشارکت کننده بوده است ؟-12

  خیلی زیاد   زیاد   متوسط  کم    خیلی کم 



  
ــصول     -13 ــد مح ــد تولی ــما از فرآین ــه ش ــر در غرف ــراد حاض ــالع اف ــزان اط ــه     می ــتیابی ب ــدازه در دس ــه ان ــا چ ــانی ت ــذاکرات بازرگ   و م

          اهداف شرکت مؤثر بوده است ؟
  خیلی زیاد   زیاد   متوسط  کم    خیلی کم 

  
  

   میزان تسلط افراد حاضر در غرفه شما به زبان خارجی براي برقراري ارتباط با مراجعین تا چه اندازه بوده است ؟-14
  خیلی زیاد   زیاد   طمتوس  کم    خیلی کم 

را به چه میزان بـه مـراجعین  ارائـه نمـوده تـا در      ) به زبان خارجی و اطالعات فنی ( کاتالوگ و بروشور محصوالت شرکت ، اطالعات کافی          -15
  دستیابی به اهداف شرکت مؤثر باشد ؟

  خیلی زیاد   زیاد   متوسط  کم    خیلی کم 
   و غرفه سازي براي آرایش غرفه به چه میزان در موفقیت شرکت مؤثر بوده است ؟ به نظر شما استفاده از طراحی-16

 خیلی زیاد   زیاد   متوسط  کم    خیلی کم 

  شرکت به چه اندازه در دستیابی به اهداف شرکت مؤثر بوده است ؟) بازاریابی( فعالیت واحد نمایشگاهی -17

  خیلی زیاد   زیاد   متوسط  کم    خیلی کم 
   روند کنونی اهمیت حضور در نمایشگاه توسط مسئول غرفه  به چه میزان باعث موفقیت شرکت می شود ؟-18

  خیلی زیاد   زیاد   متوسط  کم    خیلی کم 
  ؤثر بوده است ؟ اطالع از میزان تعرفه و موانع تعرفه اي و غیر تعرفه اي بازار هدف قبل از برپائی نمایشگاه به چه میزان در موفقیت شرکت م-19

  خیلی زیاد   زیاد   متوسط  کم    خیلی کم 
   کاالهاي عرضه شده در نمایشگاه  توسط شرکت  مشارك کننده تا چه میزان با نمونه هاي خارجی از نظر قیمت قابل رقابت می باشند ؟-20

  خیلی زیاد   زیاد   متوسط  کم    خیلی کم 
ه توسط شرکت تا چه میزان با نمونه هاي خارجی از نظر تنوع محصوالت و مرغوبیت مواد اولیه قابـل رقابـت     کاالهاي عرضه شده در نمایشگا     -21

  می باشند ؟
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Abstract 
 
In this research, Obstacles of effective to Success Companies in trading exhibitions of 
foreign countries has been investigated. 
 

The aim of this research is providing the necessary information for decision makers as 
an applicable aim and also helping manager and investors in their investment and export 
development. 
 
According to the theoretical basis of research and also previous researches, the 
following theory has been developed: 
 

1. Clearing company targets causes its' success in trading exhibitions of foreign 
countries.  

 

2. Knowing the target of marketing by company causes its' success in trading 
exhibitions of foreign countries.  

 

3. Showing suitable goods by company causes its' success in trading exhibitions of 
foreign countries.  

 

4. Desired design of stands by company causes its' success in trading exhibitions of 
foreign countries.  

 

5. Knowing custom rules of that country by company causes its' success in trading 
exhibitions of foreign countries.  

 

6. Advertising program and information technology of that country by company 
causes its' success in trading exhibitions of foreign countries.    

7. Establishing effective relation by company causes its' success in trading 
exhibitions of foreign countries. 

 

8. Follow the result of exhibition by company causes its' success in trading 
exhibitions of foreign countries.  

  
The method of research is exploratory. The research tool is a questionnaire with 
scale if evaluation Obstacles of Success for organizing trade is an exhibition in 
foreign country. Library research has conducted data gathering tests, the statistics 
method like regression and Freedman test have been used, that have analyzed by 
SPSS. 
 

The periodic domain research is of the calendar of 1385 trade exhibitions in foreign 
country organized by Iran International Exhibitions Co. The subjective domain is 
related to companies which participated in trading exhibitions in foreign country.  
 
The result indicated that there is first priority with target of full knowledge of 
marketing and also according to priority reaction between designs of stands, to 
follow the result of the exhibition, advertising program knowing custom rules, to 
light up the targets of exhibitions and presentation of suitable goods causes its' 
success in trading exhibitions of foreign countries.  
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