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  مقدمه

دستیابی به رشد اقتصادي پایدار و توسعه همـه جانبـه، نیازمنـد پیـروي از الگوهـاي              

 علی الخصوص شـرق آسـیا، بیـانگر    ، تجربه کشورها. اقتصادي می باشد   مناسب توسعه 

این موضوع است که این کشورها از الگوي توسعه صادرات به نحو درست بهره بـرداري                

  .اند کرده اند تا به رشد اقتصادي باال و پایدار دست یافته

ـ           د و براي کشور ما که اقتصاد آن همـواره بـه لحـاظ کـسب درآمـدهاي ارزي بـه تولی

صادرات نفت وابسته بوده است و با توجه به نوسانات قیمت نفت در دو برنامـه گذشـته     

و میزان ذخایر نفتی و توانایی صدور آن بـراي کـشور، سیاسـت جـایگزینی صـادرات         

غیرنفتی جهت تامین ارز مورد نیاز کشور یعنی صـنایع داخلـی را تـشویق بـه تولیـد       

 به کشورها بیش از هر زمان دیگري مـورد توجـه           کاالهاي وارداتی و صدور دیگر کاالها     

در این راستا هر آنچه که بتواند به توسعه صـادرات غیرنفتـی کمـک       . قرار گرفته است  

یکی از  . ریزان و فعاالن اقتصادي قرار گیرد      بایست مدنظر سیاستگذاران، برنامه     کند می 

ر در تبلیغـات و     ابزارهاي مهم براي رونق بخشیدن به صـادرات و انجـام فعالیـت مـوث              

بـا توجـه بـه نظـرات کارشناسـان          . باشـند  بازاریابی کاالها و خدمات، نمایشگاهها می     

غیرنفتـی، برگـزاري     اقتصادي و بازرگانی از موثرترین نمایشگاهها در توسعه صـادرات         

بین المللی است که این تحقیق به بررسـی عوامـل           ) صادراتی(نمایشگاههاي تخصصی   

  .پردازد موثر بر موفقیت آن می
  



  

  بیان مسئله پژوهش

نمایشگاهها ابزارگفتگوهاي چند منظوره است کـه امکـان حـصول و نیـل بـه اهـداف        

امروزه کارشناسان و صاحب نظـران  .ارتباطی به منظورتوسعه فعالیتها را فراهم می آورد      

عرصه هاي اقتصادي در بررسی و تحلیل موضوعهاي مربوط به توسعه، به ویژه صـادرات   

 بر این باورند که رونق صادرات در افزایش تولیـد ناخـالص داخلـی، ارزآوري،                غیرنفتی

ایجاد اشتغال و در نهایت رهایی از وابستگی اقتصاد نفت بسیار تاثیرگذار بوده اسـت و                

بر این اساس براي نیل به چنین اهـدافی، نبایـد      . می بایست مورد حمایت نیز قرار گیرد      

  .اي بین المللی غفلت ورزیداز ابزار کارآمدي چون نمایشگاهه

 زیـرا   ،نمایشگاهها نقش بسیار مهمی را در بازاریابی بین المللی بازي می کننـد            امروزه  

حـضور  . امکان مقایسه سریع میان کاالهاي تولید شده را در یک مکان فراهم می سازد             

ي در نمایشگاه موثرترین وسیله براي ارتباط با بهره بـردار تولیـد و شناسـاندن کاالهـا         

  .باشد تولیدي، صادراتی، خدماتی و یافتن بازارهاي جدید می

در قرن بیست و یکم اکثر کشورها، مخصوصاً کـشورهاي در حـال توسـعه بیـشترین                  

کوشش خود را در جهت توسعه صادرات به کار می گیرند تا بتواننـد حـداقل نیازهـاي                  

ـ     ارزي خود را تامین نمایند     ه اقتـصاد بـدون نفـت را     از آنجا که دولت مردان ایران برنام

سرلوحه فعالیت هاي خود قرار داده اند ضرورت تجدید نظـر در مـسایل اقتـصادي بـه             

ویژه برگزاري نمایشگاهها که از ابزارهاي مهم، با هدف شناسایی بازارهاي هدف و نفـوذ               

مسئله مهمی که دیـر زمـانی       . در آنها می باشد، بیش از پیش اجتناب ناپذیر شده است          



اموشی سپرده شده است و برگزاري نمایشگاههاي موفق که متضمن رسیدن           است به فر  

  .به موارد ذیل است در نظر گرفته نمی شود

 افزایش توان صادراتی -
ــارات     - ــدگاهها و انتظ ــا دی ــی ب ــادرکنندگان ایران ــدگان و ص ــنایی تولیدکنن   آش

 خریداران خارجی

   شرکتهاي ایرانیافزایش آگاهی و اطالعات خریداران خارجی از کاالها و خدمات -

  افزایش اطالعات تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایرانی از شرایط بازارهاي خارجی -

  شناسایی کشورهاي رقیب و بازارهاي هدف -
  

  اهمیت، ضرورت و انگیزه پژوهش

مشکالت اقتصادي ناشی از کاهش قیمت نفت، دیـون ارزي دولـت بواسـطه اعتبـارات        

تحمیلی جهت بازسازي کشور، ازدیاد جمعیـت و      ماخوذه در سالهاي پس از پایان جنگ        

عدم اجراي طرحهاي بزرگ اقتصادي در کشور، سیاستهاي اقتصادي کشور را به سـمت            

از همـین رو بـود کـه        . توسعه صادرات غیرنفتـی و جهـش صـادرات رهنمـون نمـود            

به سیاست توسعه صـادرات بـدل       )خودکفایی(سیاستهاي تولید جهت جایگزینی واردات      

دنیـا و در اقتـصاد امـروز جهـان      بزارهاي مهم دستیابی به بازارهاي هدف در     از ا  .گشت

تخصصی صادراتی است که نقـش مـوثري در توسـعه صـادرات            نمایشگاههاي حضور در 

 برنامـه  300غیرنفتی دارد و به همین لحاظ در کشورهاي پیـشرفته سـاالنه متجـاوز از             

  . آنها تخصصی بین المللی می باشد% 95نمایشگاهی اعالم و اجرا می نمایند که بالغ بر 

  



ـ کشور ما نیز طی سالهاي اخیر برتعداد نمایشگاههاي تخصصی    ی افـزوده و از  بین الملل

سیاستهاي وزارت بازرگانی در جهـت توسـعه صـادرات غیرنفتـی، برگـزاري اینگونـه             

 تخصـصی   بـین المللـی  نمایـشگاههاي ر د محقـق   ازآنجائیکـه  نمایشگاهها می باشد و   

 نقـش فعـال     رگزار شده در محل دایمی نمایشگاههاي تهران در دهـه اخیـر            ب صادراتی

 را بـه عهـده   بین المللـی درخـارج از کـشور    داشته و هم چنین اجراي چند نمایشگاه  

اسالمی ایران    جمهوري ي و از آنجائیکه وظیفه اصلی شرکت سهامی نمایشگاهها        داشته

ظـور توسـعه صـادرات غیرنفتـی        برگزاري نمایشگاهها در داخل و خارج از کشور به من         

است، سبب گردید نگاه دقیقتري به این مقوله داشته باشیم تا با بررسی عوامل مـوثر و                 

 در توسـعه صـادرات      ي بـین المللـی تخصـصی      ارائه راهکار مناسب، نقش نمایشگاهها    

  .تبیین و بطور مناسب بکارگرفته شود

،  اقتصادي، سیاسی، فرهنگـی    نمایشگاهها ابزاري کارآمد و موثر در جهت پیشبرد امور        

 این در حـالی اسـت کـه در کـشور مـا هنـوز جایگـاه          .اجتماعی محسوب می شوند   و  

 نـسبت بـه رسـالت خطیـر و تعهـد            ،نیافته و متولیان و مجریان امـر       ارزشمند خود را  

 اگرچه تالشهاي ارزشمندي از سـوي       . بی تفاوت هستند   ،سنگین خود در قبال این مهم     

 لکن هنوز فاصله بسیار است و مـی       ،تگذاران صورت پذیرفته است    و سیاس  برنامه ریزان 

مسأله معطوف سازند و نمایشگاهها را به عنوان یـک   باید توجه الزم و ویژه اي را به این       

برنامه هاي اقتصادي در راس برنامه ها قرار دهنـد چـرا             عامل تعیین کننده در موفقیت    

 در  یکی از ابزارهـاي مـوثر     ارز تخصصها و    توان بیان نمود نمایشگاهها، تجلیگاه ب      که می 

  .تاستوسعه صادرات غیرنفتی 
  



  

  

  اهداف پژوهش

علی الخصوص دولـت مـردان و اقتـصاددانان     در طی سالهاي اخیر بخش عمده کشور،       

  نفتی و جهـش صـادرات را در سـرلوحه کـاري خـود قـرار                 بحث توسعه صادرات غیر   

 روند فعلی وافزایش صـادرات کـاال و   هبودبه دنبال استراتژي مناسب جهت ب    و ،داده اند 

  ایجاد مراکـز   پیوستن به سازمان تجارت جهانی، لذا موضوعاتی نظیر . خدمات می باشند  

تسهیل مقـررات صـادرات، حـضور در نمایـشگاهها، ایجـاد             کشورها، تجاري در دیگر  

ـ                . دمناطق آزاد تجاري و غیره، همه در جهت موضوع توسعه صادرات غیر نفتی می باش

مرکز توسعه صادرات به عنوان سیاستگذار انتخاب نموده است          از جمله راهکارهایی که   

  برگـزاري نمایـشگاههاي تخصـصی صـادراتی         ) ادغام در سازمان توسعه تجارت ایـران      ( 

وظیفه اصلی برگزاري نمایشگاهها در داخـل و خـارج از کـشور بـه عهـده                  (می باشد   

  .) می باشدران ایشرکت سهامی نمایشگاههاي بین المللی

  : اهداف در این پژوهش، عبارتند از
  

    ) صادراتی(  شناسایی عوامل موثر در موفقیت نمایشگاههاي تخصصی بین المللی -1
  

   اولویت بندي این عوامل -2
  

   پیشنهاد راهکار مطلوب  و مناسب جهت برگزاري موفقیت آمیز نمایشگاهها-3

  

   تحقیقتواالس



  موثراست؟)صادراتی(بین المللی یشگاههاي تخصصی موفقیت نما چه عواملی در -

  

  

. کدامندبین المللی   اولویت بندي نقاط قوت و ضعف موفقیت نمایشگاههاي تخصصی           -

  به عبارت دیگر اولویت بندي این عوامل چگونه است؟
  

  تعریف واژگان

ادغـام در   (سازمان دولتی وابسته بـه وزارت بازرگـانی         : مرکز توسعه صادرات ایران   

برنامه ریزي امور صادرات را به عهـده دارد          که سیاستگذاري و  ،  )زمان توسعه تجارت ایران   سا

  . نماید و مجوز برگزاري نمایشگاهها را صادر می

شرکت دولتـی، کـه وظیفـه       : ایران.ا.شرکت سهامی نمایشگاههاي بین المللی ج      -

 صادرات غیرنفتی   اصلیش برگزاري نمایشگاهها در داخل و خارج از کشور به منظور توسعه           

 )   اساسنامه شرکت 1بند (  .می باشد

 رسـته مشخـصی    که نمایشگاههاي ):صادراتی(المللی بین تخصصی نمایشگاههاي -

 در،  که تـوان صـادراتی داشـته باشـند        ،موضوعات خاص  با،  ارائه را  خدمات قابل  ازکاالها و 

   ) 29،  1374علمـی،   (   تعامـل مـی گـذارد      کاال بـه   و نمایش  مناسب جهت بازاریابی   مکانهاي

فردي حقیقی یا حقوقی که از طرف شرکت تولیدي یا خدماتی بـه منظـور             : مدیر غرفه   -

سرپرستی و هدایت پرسنل مستقر در غرفه، مذاکره با بازدیدکننـدگان و مـسئول نهـایی                

   )126، 1372دیانی، (  .شود موفق بودن غرفه در نمایشگاه، انتخاب می



تولیدي یا خدماتی که مورد پذیرش واقع شده و فضایی جهـت            واحد  : مشارکت کننده  -

  )36، 1374علمی، (  .ارائه کاالها یا خدمات در اختیار گرفته است

  

  

شناسایی بازارهاي  ،  فعالیتی جهت بسترسازي و ایجاد بازارهاي جدید      : توسعه صادرات  -

  افزایش ســطح کیفــی و کمــی صــادرات کاالهــا و خــدمات،انگیــزه گــسترش هــدف بــا

   ) 81، 174علمی،  (

انعقـاد    بـدالیل  ،میزان رضایت مندي مدیران غرفه ها از نمایـشگاه        : موفقیت نمایشگاه 

افـزایش میـزان      بازدیدکنندگان،اقرارداد تجاري، ایجاد بازارهاي جدید، مذاکرات مناسب ب      

   )140، 1372دیانی، ( . خدمات به بازدیدکنندگانبازدیدکنندگان متخصص،شناساندن کاال و 
 

  



  

  

  

  

  

  

  فصل دوم

  

ƼǐƾƟƗ ƖƑǐƓƣƐ  



  

  مقدمه
  

اقتصاد ایران همواره به لحاظ کسب درآمد هـاي ارزي بـه تولیـد و صـادرات نفـت                         

 میـزان ذخـایر   ،با توجه به نوسانات قیمت نفت در دو برنامه گذشـته        . بوده است  هتوابس

فتـی جهـت    گزینی صـادرات غیـر ن     جاینفتی و توانایی صدور آن براي کشور، سیاست         

.                                                                          بیش از هر زمان دیگري مورد توجه قرار گرفته است،تامین ارز مورد نیاز کشور

     آنچه در این مرحله از اهمیت خاصی برخـوردار اسـت گـزینش و مـدیریت صـحیح         

ـ             ردش امـور تولیـدي کـشور و برنامـه ریـزي و             منابع موجـود ارزي و غیـر ارزي در گ

سازمان دهی دقیق تر و منطقی تر نیروي کار و سـایر عوامـل تولیـد در جهـت تولیـد                

هرچه بیشتر کاالها و خدمات با کیفیت هـاي بـاالتر و امکـان عرضـه آن در بازارهـاي                    

خـوردار  عالوه بر آن، بازاریابی کاالهاي تولید شده نیز از اهمیت خاصی بر           . جهانی است 

البته در این راستا مشکالت ساختاري اقتصاد ایـران و حـضور و وجـود رقیبـان                 . است

از ایـن رو  . توانمندي که در بازارهاي جهانی حضور فعال دارند را نبایـد فرامـوش نمـود        

شناخت بازارهاي جهانی بالقوه موجود براي کاالهاي تولید شـده داخلـی و شناسـاندن               

ارهاي فوق از جمالت نکات بـسیار مهـم در پیـشبرد هرچـه              کاالهاي تولید شده به باز    

در این خصوص، نمایشگاهها و بـویژه       . بیشتر سیاست هاي صادرات غیر نفتی می باشد         

  . نمایشگاههاي بین المللی از موقعیتی ممتاز برخوردارند

می باشند و اهداف چندگانه سیاسـی، اقتـصادي،    اینگونه رویدادها، مجامعی چند بعدي  

  می نمایند و واالترین نقش را در تجارت بین الملـل بـازي              عی و فرهنگی را دنبال    اجتما

برجسته اي ریشه در تاریخ دارد و مراحل تکـاملی آن را در طـی                چنین نقش . می کنند 



در حال حاضر کشورها، متناسب با موقعیت هاي اقتـصادي      . قرون می توان جستجو کرد    

 .           گزاري نمایشگاهها اختصاص داده اند مکانهاي بزرگ و زیبایی را به بر خود،

 
  

  نقش واهمیت صادرات
  

 ،   با نظري وتفکري نسبت به صادرات می توان دریافت که صادرات صرفا تجارت اسـت              

در حقیقـت   . ولی فروشنده در یک کشور و مشتري در کشوري دیگر زندگی مـی کنـد              

منظور رفع  ه  زوم انجام مبادالت ب   ل .سوي مرزها است   صادرات بسط نیاز به تجارت به آن      

بـشر ابتـدایی دریافـت      . نیازهاي بشري از زمان پیدایش انسانهاي اولیه احساس گردید        

 اگر قرار باشد خود هم شکار نمایـد و هـم بـه    ،که زندگی سختی در پیش خواهد داشت 

 پس راه حل در این بود که یـک نفـر بـه زراعـت روي آورد و                   .پرورش محصول بپردازد  

این طریق باعث می شد که هر فرد هم براي خـودش و هـم       .  رهسپار شکار شود   دیگري

. براي دیگري کار کند و سپس مازاد دسـت آورد خـود را بـا یکـدیگر مبادلـه نماینـد                    

مبادلـه  .  لزوم انجام فعالیتهاي تخصصی را بیشتر نمـود        ،آشنایی بشر با فن ساخت ابزار     

  . م گسترش یافتدر محدوده خانوار به مبادله در داخل یک قو

هاي قومی در فعالیتهاي خاصی تخصص یافته و به مبادالت مازاد تولیـد خـود بـا                 ه  گرو

سایر  قبایل پرداختند و باالخره ملل مختلف صدور کاالها یا خـدمات خاصـی را بخـود                  

هنگامی که صحبت از تخصص ملل مختلف در تولید یا انجـام فعـالیتی              . اختصاص دادند 

 از مزایـاي خاصـی برخـوردار هـستند کـه      ،مود که کشورهاي دنیامی شود باید توجه ن   

این مزیتهاي نسبی ممکـن اسـت در   . انجام پاره اي فعالیتها را براي آنها آسان می سازد    



استعدادهاي فیزیکی یـا فکـري    خاك، آب و هوا، الیه هاي معدنی، موقعیت جغرافیایی،        

  .           دباشخاص و نمونه هایی از این قبیل 

دلیل که کاال ها ارزانتـر،        خریدهایی از خارج انجام می دهند به این        ،یاري از کشورها  بس

ي از کشور ها ناگزیرنـد      بسیار. بهتر و یا آسانتر از داخل در دسترس آنها قرار می گیرند           

 زیرا که در داخـل کـشور   ،پاره اي مواد خام، فلزي یا معدنی را از خارج خریداري نمایند    

 نیاز دارند که بخـشی      ،ي از کشورها بخصوص کشورهاي پرجمعیت     دتعدا. موجود نیست 

  یی را از خـارج وارد کننـد و بعـضی دیگـر نیـاز بـه واردات           ااز مواد و محـصوالت غـذ      

ماشین آالت دارند ولی تمام کـشورها ناچارنـد در مقابـل واردات از خـارج بهـاي آنـرا          

 . پرداخت نمایند

 بـه سیاسـت جـایگزین       ، در حال توسعه   این مساله موجب گردیده که بعضی کشورهاي      

کردن واردات رو بیاورند یعنی صنایع داخلی را تشویق نمایند کـه بـه تولیـد کاالهـاي                  

اجراي این سیاسـت    . وارداتی بپردازند تا کشور مجبور نباشد آنها را از خارج وارد نماید           

تهـاي  در کشورهاي در حال توسعه اغلب باعث شده است که حداکثر اسـتفاده از ظرفی              

عمل نیاید، زیرا که برطرف کردن نیازهـاي داخلـی هـدف اصـلی اسـت و از      ه تولیدي ب 

 می باشد در نتیجه تولید محدود بوده و در عین حال            ودآنجایی که نیازهاي داخلی محد    

 اغلـب  ،دلیل عدم رقابـت، کیفیـت  ه از سوي دیگر ب  . تابع نوسانات تقاضاي داخلی است    

 غالبـا   ،خلی در محدوده سیاست جایگزین ساختن واردات      بنابراین تولید دا  . پایین است 

  .                                                              پرهزینه و نامرغوب است

در واقـع تنهـا وجـود کـاال یـا      . بین الملل رقابت بسیار فشرده اسـت ت در صحنه تجار 

شـناخت  .  خارج کافی نیست براي فروش آن به،صادراتی در داخل کشور محصول بالقوه 



  آشنا نمودن آنـان بـا ویژگیهـاي کـاال          ،ست مشتریان انیاز و خو   بازار خریدار، آگاهی از   

دولتها تمایل زیادي نسبت بـه  .  که بر سر راه صادرات کاال قرار دارد         است موانع متعددي 

 توسعه اقتصادي کشور را تسریع و سطح زنـدگی ملـت     ،صادرات دارند زیرا که صادرات    

افزایش صادرات زمانی با موفقیت همراه است کـه نـه تنهـا اقـالم               .  بهبود می بخشد   را

این تنـوع کـاهش خطـر و    . صادراتی نیز گوناگون باشند  بلکه بازارهاي  ،صادراتی متنوع 

   .                                                                            افزایش سود را در بر خواهد داشت

  :شرح زیر خالصه نمود ه بعضی از اهداف ملی صادرات را می توان ب

  استفاده بهتر از منابع ملی : الف 

  پیشرفت فنی: ب 

 کاهش بیکاري : پ

  گسترش بازار به آنسوي مرزهاي ملی : ت 

   )7، ص1374مهرسا، (  افزایش هاي درآمدهاي ارزي: ث 

  استفاده بهتر از منابع ملی : الف 

شور هاي در حال توسعه فعالیت صادراتی خود را کماکان بر صدور کاالهاي             بسیاري از ک  

سنتی متمرکز نموده اند بدون توجه به اینکه تقاضاي جهانی حداقل براي بعضی از ایـن                

بدیهی است به نفع این دسته از کـشورها خواهـد بـود    . محصوالت در حال کاهش است    

اص دهنـد کـه تقاضـا بـراي آنهـا رو بـه              تولید کاالهایی اختص   که منابع ملی خود را به     

کشورها ناگزیر از متنـوع سـاختن محـصوالت صـادراتی و بازارهـاي آن       . افزایش است 

  :  زیرا با اتکا به صادرات سنتی و بدالئلی از قبیل ،هستند

   کاهش رشد تقاضا در بازارهاي جهانی براي بسیاري از محصوالت اساسی-



  یی در مصرف مواد خام شده است تغییرات فنی که منجر به صرفه جو-

   رقابت از طرف جایگزینهاي مصنوعی -

  )  8،ص74مهرسا، (  .تنها رشد محدودي را می توان انتظار داشت
  

  پیشرفت فنی: ب 

وجـود رقابـت در     .  باعث ارتقاء سطح دانش فنـی مـی شـود          ،گسترش و تنوع صادرات   

کاالهاي خود را بـا نیازهـاي       صحنه بازار بین الملل صادرکنندگان را تشویق می کند که           

  بازار منطبق سازند و اینکار اغلب منجـر بـه تغییـر اصـول فنـی تولیـد و اسـتفاده از                      

این عمل نقش مهمی در پویائی صنعت کشور در حال توسـعه  . روش هاي نوین می گردد    

اثرات سودآور این پیشرفت تنها منحصر به جنبه هـاي تولیـد  نیـست بلکـه در                  . دارد

ریابی کاال اعـم از تحقیقـات بازاریـابی، قیمـت گـذاري کاالهـاي صـادراتی،            زمینه بازا 

کانالهاي بازاریابی، فروش حضوري و تبلیغات نیز دانش بیشتري حاصل خواهد شـد کـه         

  .بازار داخلی نیز بسهم خود از آن منتفع می گردد

  

  گسترش بازار به آن سوي مرزهاي ملی : پ 

.  به بازاري بزرگتر از بازار محـدود داخلـی اسـت            دستیابی ،یکی از اهداف مهم صادرات    

 منـابع   ،بسیاري از کشورهاي در حال توسعه با جمعیت کم و درآمد سرانه بسیار پـایین              

قـدر   طبیعی براي تولید کاالهاي خاصی را در اختیاردارند ولی بـازار داخلـی اغلـب آن         

ـ         ا در  کـه ایجـاد یـک کارخانـه ر       ،قـدري محـدود   ه  کوچک است و تقاضـاي داخلـی ب

 دولـت سـومالی     مـثالً . کوچکترین مقیاس آن از لحاظ اقتصادي نمی تواند توجیه نماید         



 که کوشش نمود یک کارخانـه سـنگ گـچ تاسـیس             ،زمانی با این مشکل مواجه گردید     

علیرغم وجود الیه هاي عظیم سنگ گچ در کشور تقاضاي ناچیز داخلـی ایجـاد                . نماید

 عـادي اسـت چنانچـه هـدف         اً مساله که نسبت   این. صرفه نساخت ه  کارخانه را مقرون ب   

    .                                                                     راحتی قابل حل خواهد بوده تولید، بازارهاي خارجی باشد ب
  

  یکاري بکاهش : ت 

  اگر صادرات متکـی اًخصوص. توسعه صادرات می تواند اثر مهمی در اشتغال داشته باشد     

ـ  ،به صنایع کاربر  و یا صنایع مربوط در مناطق روستایی          ه  که معموال مساله کمبود کـار ب

  .               صورت جدي وجود ندارد، ایجاد گردند
  

  افزایش درآمدهاي ارزي : ث 
  

کشوري به صادرات کاالیی می پردازد که در تولید آن مزیت نسبی دارد مـی توانـد                 هر  

 که در مقایسه با کشور صادرکننده مزیتـی در تولیـد آن   ،د نمایددر مقابل  کاالیی را وار     

در . دیدیم که زارع مازاد محصول خود را با شکارچی مبادله می کـرد و بـالعکس               . ندارد

ولـی  . تجارت بین الملل هنوز هم در مواردي مبادالت براساس پایاپاي انجام مـی شـود              

 الملل با اسـتفاده از پـول صـورت    و چه در صحنه بین    داخل  امروزه اکثرا تجارت چه در      

ممکـن  . لذا صادرات یک کشور ارز مورد نیاز براي واردات را تامین می کنـد             . می پذیرد 

است یک کشور در مقابل صادرات یورو اخذ نماید و براي خرید محصول یا خدماتی نیاز                

 بـراي   همان ترتیب که بازاري براي مبادلـه کاالهـا وجـود دارد،           ه  ب. به دالر داشته باشد   

                                                                                             )10، ص 1374مهرسا،  ( .ارزها نیز بازاري وجود دارد که در آن دالر با یورو مبادله  می شود
  

  



  

  صادرات غیر نفتی 

دارنده آنرا پویا،  مـستقل   نعمتی خدادادي است که می توانست اقتصاد کشورهاي          ،نفت

کشورهاي صادرکننده نفت سالهاي نه چندان دور با توجه به نـرخ بـاال        . و زنده نگه دارد   

موفق شدند سهم قابل توجهی از ارزهاي مبادله شده در تجارت بین المللـی را نـصیب                 

 در تکـاپوي    ،خود سازند لیکن از اوایل دهه هشتاد میالدي با سقوط ناگهانی قیمت نفت            

 در  ،ارزش گذاري صـادرات غیـر نفتـی       . ستیابی به منابع دیگر کسب درآمد ارز شدند       د

همین دوره مهمترین مباحـث مطروحـه فیمـابین صـاحبنظران اقتـصادي در اینگونـه            

بـا  . کاالهایی که در امید به وجود مزیت بود سرلوحه ایـن گفتگوهـا بـود              . کشورها شد 

فت بواسـطه تغییـرات در قیمـت نفـت و     توجه به اینکه امروزه کشورهاي تولیدکننده ن    

 بـدنبال   ،مداوم سطح قیمت ها بخش عمده اي از درآمد خود را از دست داده اند               کاهش

 .            یافتن راهکارهاي مناسب جهت حل این معضل می باشند

یکی از علل جهانی شدن طی دودهه گذشته، گسترش تفکر توسعه صـادرات در میـان                

ایـن اجـراي سیاسـت هـاي         بنـابر . در حال توسعه بوده است    سیاستمداران کشورهاي   

زمینه هـاي الزم را بـراي         پیش ،آزادسازي اقتصادي و اعمال استراتژي توسعه صادرات      

کشورهاي در حال توسعه فراهم آورده است تا همراه با فرآیند جهـانی شـدن اقتـصاد،          

لی در اقتصاد جهـانی     درصدد بهره گیري از بازارهاي بین المل       و کشورها . حرکت نمایند 

باشند و از این طریق سعی در تولید کاالهایی نمایند کـه در تولیـد آنهـا داراي مزیـت                    

 قابـل   ،نسبی و رقابتی باشند و در نتیجه کاالهایی تولید کنند که در بازارهـاي جهـانی               

در سالهاي اخیر حرکت شتابان این دسته کشورها به سوي کاالهاي غیـر              .عرضه باشند 



اي مزیت، چشمگیر و قابل تامل است و کشورهایی که هرچـه زودتـر بـه ایـن            نفتی دار 

چشم انـداز  .  مهم دست یابند با مشکالت اقتصادي کمتري در آینده مواجه خواهند شد        

سطح قیمت نفت به زعم کارشناسان در سالهاي آتی نیز چیزي بهتـر از سـالهاي اخیـر           

 ناشی ازتنش موجـود  2003-2004ال البته افزایش مقطعی قیمت نفت در س   ( نخواهد بود 

از سوي دیگر با تـشکیل  .)در خاورمیانه و اشغال کشورهاي عراق و افغانستان بوده است      

در آن، بحث درباره تولیـد کاالهـاي         سازمان تجارت جهانی و عضویت اکثریت کشورها      

صورت جـدي دنبـال مـی شـود و آینـده اي ناشـناخته بـراي                 ه  داراي مزیت رقابتی ب   

و کـامال شـفاف بـراي کـشورهاي         ) واسطه فقـر اطالعـاتی      ه  ب(  جهان سوم کشورهاي  

دیون انباشته، نیـاز مبـرم بـه ارز         ر  نظی و مشکالت دیگري  . می باشد  پیشرفته پیش رو  

ـ   به.ترابراي دولتمردان کشورها محسوس نموده اس    کـه اهمیـت و   .تهمین واسطه اس

  .                                     ی باشدجایگاه صادرات هر روزه از جمله مسائل مهم دولت ها م
  

  نقش صادرات غیر نفتی در اقتصاد ایران  

  سالهاي زیادي است که اهمیت صادرات غیـر نفتـی  توسـط دولتمـردان کـشور ذکـر             

می گردد، حتی در اواخر حکومت پهلوي کم و بـیش در محافـل مختلـف در خـصوص                   

ها مباحثاتی به عمل می آمد ولی آن چـه          بستن درب چاههاي نفت و صادرات دیگر کاال       

در عمل اتفاق می افتاد فروش نفت بیـشتر و سـرازیر شـدن دالرهـاي نفتـی و خریـد           

نوپاي مونتاژ تنها موفقیتی که کـسب     صنعت. کاالهاي مصرفی و لوکس با آن دالرها بود       

. کرد خالی کردن روستا ها از سکنه و جذب نیروهاي فعال بخش کشاورزي به خود بـود                

  صنعتی که هیچگاه نتوانست حتی در بازار داخلی رقیب قابل قبولی براي محصوالت 





تا بدان جا پیش رفتیم که نه تنها در صنعت به شرایط مطلـوب نرسـیدیم    . خارجی باشد 

اقتصاد ما شدیدا   . بلکه در آنچه که سخنی براي گفتن داشتیم نیز دستهایمان خالی شد           

ت و متناسب با این وابـستگی شـدید، تمـام فعالیتهـاي         به درآمد هاي نفتی وابسته اس     

 .ت متاثر از این درآمد نفتی اس      یاقتصادي ما چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوص          

اقتصاد و سرنوشت ما در حقیقت      . درآمدي که به هیچ وجه ما کنترلی بر روي آن نداریم          

متوجه ایـن قلـم     طور مشخص، تحوالتی که     ه  در گروي تحوالت اقتصاد جهانی است و ب       

کاالي حیاتی است و متاسفانه همیشه در جریـان نوسـانات قیمـت نفـت و درآمـدهاي       

متکی شدن به درآمدهاي ناپایدار نفت که مرتفع کننـده نیازهـاي            . ناشی از آن هستیم   

ارزي کشور نیزمی باشد، در یک جهان در حال تحـول و بـا مـشارکت اجتنـاب ناپـذیر        

از سـوي  . ی، وضعیت را دشوارتر خواهـد سـاخت     لن المل کشور ما به عنوان یک عضو بی      

ـ              طـور  ه دیگر درآمدهاي ریالی ما نیز به شدت متاثر از درآمدهاي ارزي است و این امر ب

 نفتی و کـاهش      غیر جدي دولتمردان و کارگزاران را به سمت استراتژي توسعه صادرات         

  .وابستگی به درآمدهاي نفت سوق می دهد

به خـوبی جایگـاه پراهمیـت نفـت  و کـم اهمیـت                ) 1 جدول   (ساختار صادراتی ایران    

 90 و 80 ، 1970طبق ارقام این جـدول در سـالهاي        . کاالهاي غیر نفتی را نشان می دهد      

 مـواد نفتـی و مـابقی صـادرات         ،  درصد صادرات ایـران     93 و   93 ،   89به ترتیب حدود    

ـ      این مساله نشان از   . غیرنفتی می باشد   ر نفتـی در کـل      وضعیت نامناسب صـادرات غی

طبیعی است که با  همین سـاختار صـادراتی و اتکـا زیـاد بـه               . صادرات ایران می باشد   

نفت ، نمی تـوان    وضعیت نامناسب و متالطم بازار جهانی،صادرات نفتی در اقتصاد ایران    

    )5،  82 یـاوري ،  (  .بدون برنامه ریزي امیدي بـه افـزایش صـادرات غیـر نفتـی داشـت               



درات غیر نفتی اقتصاد ایران و سهم آن در صـادرات نفتـی بـه نقـش     با بررسی روند صا 

تالطـم  . کمرنگ درآمدهاي غیرنفتی در کل درآمدهاي ارزي کـشور پـی خـواهیم بـرد         

عنوان گیرنده قیمت نفت، باعث شـده کـه         ه  قیمت هاي جهانی بازار نفت و نقش ایران ب        

 تجربه سالهاي گذشـته  .یک نااطمینانی از درآمدهاي ارزي در بودجه دولت صورت گیرد     

مربوط به کاهش هاي شدید در قیمت نفت و افت درآمدهاي ارزي دولت بیـانگر همـین                 

خوشبختانه در سالهاي اخیر به دلیل افزایش قیمـت نفـت و مـدیریت     . مسئله می باشد  

.  باعث شده که ذخیره ارزي دولت در حد قابل قبولی قرار گیـرد             ،مناسب تر وجوه ارزي   

با توجه به روند رو به رشد جایگزینی ارزهاي دیگر به جاي نفت، تـصویر               اما این مسئله    

از ایـن رو  . مناسبی را براي وضعیت درآمد ارزي دولت در سالهاي آتی به ما نمـی دهـد               

عنوان یک جایگزین از این رو حرکـت بـه     ه  حرکت به سمت درآمدهاي ارزي غیرنفتی ب      

 از اهمیت بسیار باالیی برخـوردار       سمت درآمدهاي ارزي غیرنفتی بعنوان یک جایگزین      

 بـه   ،بوده و در برنامه دوم و سوم توسعه اقتصادي اجتماعی جمهوري اسالمی ایران نیـز              

امـا نکتـه مهـم در مـورد افـزایش          . این مسئله تاکید و اهمیت فراوانی داده شده است        

از طـرف دیگـر      و باال بردن کیفیت کاالهاي تولید شـده      ،صادرات غیر نفتی از یک طرف     

 وجود رقباي بسیار قـوي در       .یافتن بازارهاي مناسب جهت عرضه و فروش آن می باشد         

ایـن مهـم تنهـا از     .را براي کشور ما بسیار مشکل خواهد کـرد    بازارهاي جهانی این کار   

   )13، 1383یاوري، ( .طریق مدیریت قوي دربازاریابی و صادرات کشور صورت خواهد گرفت

عنـوان یکـی از مجـاري و کانالهـاي معرفـی      ه  المللی بهاي بین هدر این میان، نمایشگا   

.  از اهمیـت خاصـی برخـوردار هـستند         ،کاالهاي تولید شده و انتقال تکنولوژي در دنیا       

 می تواند نقـش  ،توجه به نمایشگاههاي برگزار شده و مدیریت هر چه بهتر آنها در آینده  



این مسئله بـه وسـیله      . دبسیار مؤثري را در فرآیند صادرات غیرنفتی ایران داشته باش         

بسیاري از کشورهاي دنیا تجربه شده و نتایج مربوط به کشورهاي آسیاي جنوب شرقی               

از این رو چنانچه هـدف      .  تایید کننده این مسئله می باشد      ،و ترکیه در همسایگی ایران    

ایران در بلند مدت افزایش صادرات غیرنفتی به جـاي درآمـدهاي ارزي نفتـی باشـد،                  

 عوامـل  ییدر این راه با افـزایش در بهـره وري و کـارا            . این مسئله خواهد بود   ناگزیر به   

تولید، به تولید باکیفیت بهتر دست پیدا کرده و با معرفی به موقع و انتقال تکنولـوژي از      

  . طریق برگزاري نمایشگاههاي بین المللی به هدف مهم دست پیدا خواهیم کرد
  

  تجارب برخی از کشورها در صادرات 

آنچه کـه دیگـران بـا    .  انتخاب راه کارها، هرگز نمی توان نقش تجربه را نادیده گرفت  در

  آزمونها، خطاها و تکرار آموخته اند به هر دلیل ارزش آن را دارد کـه الاقـل در گـزینش       

شیوه ها و روشها و تدوین سیاستها و استراتژیها مورد اسـتفاده و بهـره بـرداري قـرار                   

ن از شرایط و مقتضیات بومی و محیطی غفلت کـرد و آنهـا را               گیرد ضمن اینکه نمی توا    

بعد از جنگ جهانی دوم، در اقتصاد جهان تحوالتی رخ داد کـه هـم بـه           . در نظر نگرفت  

 بر اقتصاد اثر گذاشت و هم الگوها و مدلهاي تـازه اي بـراي رشـد و توسـعه     متفکر حاک 

ه دهه اخیر بـه یکبـاره سـر         ارائه نمود که نمونه موفق آنها کشورهایی هستند که در س          

   .برافراشته و به گروه کشورهاي تازه توسعه یافته معروف شدند

 بـراي   .اسـت  باور بسیاري بر آن است که عملکرد این کشورها به یـک معجـزه شـبیه               

 از هفـت    ،شناسایی عوامل و عناصري که در رشد و توسعه این کـشورهها مـؤثر بـوده               

 تا اصـولی    . آسیاي جنوب شرقی انتخاب شدند     کشور بیشتر آسیایی و عمدتا کشورهاي     



را که براي رسیدن به پیشرفتگی و توسعه صادرات بکار گرفته اند و شرایطی که از آنهـا        

از این هفت کشور فقـط آرژانتـین در      . شود بهره جسته اند، مورد مطالعه و بررسی واقع       

دن ترکیـه را فرامـوش      قاره آسیا قرار ندارد البته اگر با اندکی اغماض جنبه اروپایی بـو            

ابتدا الزم است که به مشابهت هایی که از این کشورها در مسیر رشـد و توسـعه                  . کنیم

داشته اند اشاره شود و سپس اصول و مبانی توسعه آن در انتخـاب راهبردهـاي اصـلی               

  )1376،744آموزشی وتحقیقات صنعتی ایران، مرکز(.مورد بحث قرار گیرد
  

  وجوه تشابه ) الف 

ه این کشورها به نوعی به دریاهاي آزاد راه داشته اند و در واقع در یک فضاي باز                   کلی -1

جغرافیایی تنفس کرده اند و با استفاده از این امتیاز، ارتباط اقتصادي و سیاسی آنها بـه             

خوبی برقرار شده و وسایل مبادالت تجاري و تکنولوژیکی و سیاسـی را در اختیارشـان        

  .قرار داده است

همواره از جمله کشورهایی بـوده انـد        ) حداقل بیشترشان   ( اي مورد مطالعه    کشوره-2

که از کمک هاي غرب به ویژه ایاالت متحـده آمریکـا و سـرمایه داري جهـانی منتفـع                 

 در  .انـد   و بخشی از کمبودهاي سرمایه گذاري خود را از این طریق جبران کرده             هگردید

  .یت هاي چین نیز سود جسته استاین کشورها تایلند عالوه بر آمریکا، ازحما

 تمامی این کشورها در سه دهه اخیر شروع به رشد کرده اند و ابتـدا نیـز حکـومتی      -3

متمرکز و دولتی، در مواردي خودکامه، زمام امور را در این کشورها در دسـت داشـته و                 

آرامش، چه سیاسی و اقتصادي و بیشتر سیاسی، در آن کشورها بـراي              یک نوع ثبات و   

  .رکز در تصمیم گیري و برنامه ریزي برقرار شده استتم



   این کشورها در مقابل توصیه هاي کارشناسان اقتصادي و سازمانهاي مالی و تجـاري              -4

بین المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین المللی پول انعطاف پذیر بـوده انـد و غالبـا       

س بـه سیاسـت توسـعه    رشد خود را در سیاست جایگزینی واردات آغاز نمـوده و سـپ    

  .صادرات روآورده اند

 تغییرات ساختاري این کشورها در جهت بهبود اقتصاد حرکت کرده و به آنها امکـان       -5

در جهـت فـضاسازي توجـه    . داده است که فضاي الزم را براي این منظور آماده سـازند        

مینه خاص به آموزش نیروي انسانی و تحقیق و توسعه نموده اند که همین توجه خاص ز               

چرخش هاي مناسبی را درسیاست هاي راهبردي آنان به وجود آورد و به علمی کـردن                

  .رفتارها، برنامه ها،نگرش ها، و زمینه هاي الزم براي پیشرفت و تکنولوژي کمک کرد

 کشورهاي مورد مطالعه بستر مناسبی جهت جذب سرمایه هاي خارجی و بـه ویـژه                -6

: اول  .  بستر از دو سو ایجاد و تقویـت شـده اسـت            شرکتهاي چند ملیتی بوده اند و این      

حمایت غرب از این کشورها که هم سرمایه گذاران خود را ترغیب به سرمایه گذاري در                

این کشورها نموده اند و هم سازمانهاي مالی جهانی را تشویق به اعطاي کمک بـه آنـان             

هـاي بـسیاري را     ه  نگیـز پذیرایی مناسب این میزبانان که در مهمانان، ا       : دوم  . کرده اند 

فراهم کرده است؛ بنابراین با قبول این سرمایه هاي خارجی کـه قـادر گـشته انـد بـه                    

 احـساس صـاحب خـانگی در ایـن بازارهـا      بازارهاي فروش نزدیک شوند و حتی بعـضاَ   

بنمایند و در ضمن کمبود سرمایه گذاري داخلی را که ناشی از کمبود پـس انـداز ملـی                   

  .ند جبران کن،بوده است

 تمامی این کشورها کشاورزي بوده اند و در نخستین مرحله رشد، حمایت از بخـش            -7

کشاورزي و اقتصادي کردن این فعالیت را به عنـوان محورهـاي اصـلی توسـعه خـود                  



انتخاب کرده و صنایع وابسته به آن را مورد حمایت قرار داده اند و طـی سـالهاي بعـد               

 به ویـژه صـنایع سـنگین و یـا صـنایع             ،یعسهم بخش کشاورزي را به سود سهم صنا       

  . تقلیل داده اند،مرتبط با انرژي

   توسـط   سرمایه گذاریها در ابتدا، بیشتر حمایت شده و یا هدایت شـده و یـا رأسـاَ         -8

دولت ها صورت گرفته و سپس به گسترش سرمایه گذاریهاي بخـش خـصوصی توجـه         

تقیم دولت در امـور تولیـدي       دخالت مس  ) در مراحل بعدي  (در این کشورها    . شده است 

فقط منحصر به صنایعی شده است که به رغم مزیت نسبی به دلیل حجم کالن سـرمایه    

  .گذاري، فعالیت در آن از عهده بخش خصوصی خارج بوده است

 تشکل کارگري در اغلب این کشورها غالبا ضعیف وفاقد قدرت چانه زنی بوده اند و                 -9

نبـوده انـد دولتهـا بـا اتخـاذ سیاسـتهاي مناسـب          در کشورهایی که این نهادها قوي       

توانستند این تشکلها را در کنار خود داشته باشند و امروزه یکی از عواملی کـه بـراي                  

بعضی از این کشورها نگران کننده شده اسـت قـدرت گـرفتن تـشکلهاي کـارگري و                  

ج مزیـت   انتظارات آنها براي افزایش مزد و دریافت مزایاي بیشتر می باشد که به تـدری              

  . سلب میکند،ارزان بودن فرد را از این کشورها

مسؤلیت پذیري، مقبولت کـار بـه        ) الاقل درکشورهاي آسیایی   ( ،وجوه فرهنگی قوي   -10

 قیام و خیزش براي ، )ناسیونالیـسم ( عنوان یک ارزش، وابستگی عاطفی به میهن و نظام    

د، زمینه هـاي مناسـب   جبران سرخوردگیهاي سیاسی و اقتصادي گذشته و اثبات وجو       

  .را براي دولتها از نظر اجراي سیاستهاي اقتصادي فراهم کرده است

 پـنج  اَبرنامه ها عمدت.  نموده اند  کلیه این کشورها اقدام به برنامه ریزي براي آینده      -11

ساله و میان مدت بوده اند و خطوط کلی برنامه در طول سالهاي اجرایی برنامه رعایـت                 



 در بعضی از کشورها مانند تایلند، اندونزي و مالزي دستاورد برنامـه             گرچه،. شده است 

از نظـر رشـد تولیـد       (  دسـت یافتـه    جبا پیش بینی ها تطابق نداشته ولی به هر حال نتای          

  . قابل توجه و چشمگیر بوده است ) سرانه ناخالص و رشد در آمد

 دوران رشد اسـت   لیبرالیزه کردن و دموکراتیزه کردن فضاي سیاسی در دهه سوم         -12

به عبارت دیگر مردم در تصمیم گیریهاي اختصاصی و سیاسی به نوعی مـشارکت داده             

  .  از تجربه، دانش وتوانائیهاي آنها در انتخاب بهترین راه کارها سودجسته اندوشده اند
  

  اصول مشترك در راهبردهاي توسعه ) ب 

ـ               ک سلـسله تفاوتهـا و      این کشورها علیرغم مشابهت هایی که به آنهـا اشـاره شـد ی

 اصـولی   ، ولی در بیشتر موارد    .اختالفاتی در انتخاب روشها و سیاستها با همدیگر دارند        

   در تمـام و یـا غالـب ایـن کـشورها رعایـت        ، مورد بحث قرار خواهـد گرفـت       که ذیالَ 

  :شده است 

   در سیاست گذاري اقتصادي همه این کـشورها سیاسـت اقتـصاد بـاز را در نهایـت        -1

گرچه در بعضی از کشورها از طریق اعمـال موانـع غیـر تعرفـه اي هنـوز      .  اند پذیرفته

گیرد ولـی در مجمـوع بـه ایـن اعتقـاد       بخشی از صنایع داخلی مورد حمایت قرار می   

رسیده اند که الزمه حضور در جهان و بازارهاي جهانی، پذیرش اصل رقابـت و رقابـت                 

  . آمیزکردن تولیدات داخلی است

  : اشاره کرد ،وان به چند اقدام مشخصدر این جهت می ت

  تجدید نظر در سیاستهاي حمایتی و منطقی کردن سیاستهاي اقتصادي  -

 تعدیل در نرخ ارز و ایجاد قابلیت تغییر در پول ملی -



  لغو نظام قیمت گذاري  -

کاهش پرداخت یارانه هاي مستقیم به جامعه همراه بـا حمایـت از گروههـاي فاقـد                   -

  پذیردرآمد و آسیب 

   پذیرش مکانیسم بازار-

   در زمینه قانونگذاري و اجراي قانون، قـوانین در ایـن کـشورها در سـمت و سـو و             -2

  :جهت هاي زیر سیر کرده است 

    ساده کردن قوانین و قابل فهم کردن آنها -

  تشکلهاي مردمی و حرفه اي   کاهش اقتدار بخش دولتی و واگذاري بعضی از تصمیمات به-

 فرهنگ، احترام به قوانین و مقررات و رعایت کامل حاکمیـت قـانون توسـط                  اشاعه  -

  بخشهاي دولتی و عمومی 

    یکسان سازي مقررات حاکم بر اقتصاد بخش دولتی و خصوصی -

  کاهش موانع و بازدارنده در قوانین در جهت سرعت بخشیدن به فرآینـد اقـدامات و      -

  فعالیت ها

سرمایه گـذاري بعنـوان رکـن اصـلی در رشـد و        :  توسعه و تقویت سرمایه گذاري     -3

  توسعه در این کـشورها تلقـی شـده و بـا اتخـاذ سیاسـتهاي زیـر بـه گـسترش آن                       

  : پرداخته اند 

  سرمایه گذاري در زمینه هاي زیربنائی توسـط دولـت و در فعالیتهـاي تولیـدي بـا                    -

  حضور فعال بخش خصوصی 

روکراتیک و تشریفات سـرمایه گـذاري         حذف مراحل پیچیده، محدودیتها و موانع ب        -

  خارجی و صدور مجوز سرمایه گذاري مستقیم و کامل به سرمایه گزاران خارجی 



  سرمایه گذاري در تربیت مدیران، کادرهاي میانی به ویژه تکنـسین هـا و کـارگران                  -

  ماهر و متخصص 

  تولید  سرمایه گذاري در جهت جمع آوري اطالعات و آگاهی هاي مورد نیاز بخش -

    تأمین مالی و سرمایه براي تحقیق و توسعه به ویژه در زمینه پژوهشهاي کاربردي -

علیرغم سیاسـت تمرکزگرائـی در دهـه هـاي اول و دوم توسـعه،               :  ساختار دولت    -4

ساختار دولت در این کشورها به تدریج به سوي بازسازي و اصالح بخـش دولتـی و در                  

  .چک کردن آن معطوف گردیدجهت کاهش نقش دولت در تولید و کو

  :  اقدامات زیرصورت گرفت لت،دراین کشورها در راستاي اصالح ساختاردو

  حذف تشکیالت غیر ضروري و هم عرض با ادغام وزارتخانه ها و سازمانهاي موازي -

  کاهش نقش دولت در امور اجرائی و تأکید بر نقش حاکمیت -

  کاهش کنترلها و نظارتهاي حاکم بر اقتصاد

  اعمال اقتدار دولت در پیشرفت برنامه هاي توسعه -

  تثبیت تصمیمات ، مقررات و سیاستها در میان مدت وحتی بلند مدت -

تمامی این کشورها بر اصل خصوصی سازي تأکید گذاشـته انـد و     :  خصوصی سازي    -5

ــد    در جهــت . تقویــت بخــش خــصوصی را در برنامــه هــاي خــود منظــور نمــوده ان

  : زیر صورت گرفته است خصوصی سازي اقدامات

  اصالح وضعیت شرکتهاي دولتی و اقتصادي کردن آنها با حـذف پرداخـت کمکهـاي       -

  دولتی به آنها 

    فروش و واگذاري شرکتها به بخش خصوصی با تسهیالت و امتیـازات قابـل توجـه و          -

  با انگیزه 



ت هـا از      تجدید نظر در مأموریت ها و هدفهاي شرکت هاي دولتی و بازداشتن شـرک               -

  ورود به فعالیتهاي غیر اقتصادي 

  خودداري از ایجاد سازمانهاي عمومی اقتصادي به نـوعی از حمایتهـاي  بـی دلیـل                   -

  دولت بهره مند می شوند 

    جلوگیري از تداخل سازمانها و شرکت هاي دولتی در تصمیم گیریها و دوباره کاریها -

   نظـارت هـاي کلـی    قالـب وصی در    واگذاري خدمات بانکی و بیمه اي به بخش خص          -

  دولت و افزایش بانکهاي دولتی

این اصل که در واقع تکمیل اصل سـرمایه گـذاري اسـت بـه        :  تقویت بازار سرمایه     -6

تأمین مالی براي سرمایه گذاري هاي جدید کمک می کند، دسترسی کشور را به منابع                

ویت بازار سـرمایه ایـن      در زمینه تق  . امکان پذیر ساخته است    - داخلی و خارجی   -مالی

  :روشها مورد عمل قرار گرفته است 

    متنوع کردن اوراق بهادار بنگاههاي اقتصادي -

    توسعه بازار سرمایه در کلیه نقاط کشور -

  کمک به ایجاد سازمانها و مؤسـسات مـالی و فعـال سـازي آنهـا ماننـد مؤسـسات           -

  اعتباري، صندوقهاي بازنشستگی و بانکهاي تخصصی

  عطاي معافیت مالیاتی و یا تسهیالت براي نقل و انتقال سهام   ا-

 : می توان موارد زیر را نام بـرد    در این زمینه  : پولی و ارزي    اهرم مالیاتی،  ز استفاده ا  -7

   درصد 100 تا 50  معافیت مالیاتی درآمدهاي حاصل از صادرات از -

دت مـشخص بـا تأکیـد در      معافیت از مالیات براي سرمایه گذاري هاي جدید براي م      -

  بعضی از کشورها در زمینه سرمایه گذاري هاي خارجی



  اعطاي بخشی از ارز حاصل از صادرات به صادر کننده براي جبران زیان هاي ناشـی                   -

  از تثبیت نرخ ارز

  قابل قبول شمردن هزینه هاي مربوط به بازاریـابی، نمایـشگاهها، تبلیغـات، بـسته                 -

  نه شناخت بازارهاي خارجی بندي و مطالعاتی در زمی

    معافیت هاي گمرکی براي ورود مواد اولیه مورد نیاز براي صادرات -

فرآیند ایجـاد و توسـعه منـاطق آزاد تجـاري در واقـع      :  ایجاد مناطق آزاد تجاري      -8

این مناطق روزنه اي را براي ارتباط کشور بـا خـارج بـاز    . سابقه اي نه چندان بلند دارد   

  ستفاده از برخی از تسهیالت و امکانات خاص به توسـعه صـادرات یـاري               می کند و با ا    

در این کشورها به جز یک کشور که چندان در توسعه منـاطق آزاد همـت                . می رسانند 

نکرده است، بقیه اقدام به ایجاد مناطق مزبور کرده اند و در این مناطق ارائـه خـدمات                  

 ارزان و مناسب را بـه منظـور تـشویق           زیربنایی نظیر آب و برق، تلفن، فرودگاه، زمین       

عـالوه ایـن منـاطق از       به  . توسعه داده اند  )  بویژه سرمایه گذاري خارجی      (سرمایه گذاري   

 که عمدتا تسهیل کننـده و کمتـر درگیـر بوروکراسـی داخلـی               (مقررات و قوانین خاصی     

  . پیروي می کنند که می توان الگوي اقتصاد باشد ) هستند

تجربه نشان داده است که صـنعتی شـدن و در          : ي مساعد فرهنگی     ایجاد زمینه ها   -9

بـه  . پی آن صادراتی شدن کشور، مستلزم ایجاد زمینه مساعد در داخل کـشور اسـت             

عبارت دیگر اگر جامعه سیاستهاي دولت و مطلوبیت این سیاسـتها را نپـذیرد، بـدون                

کـشورهاي مـورد   . شک در مقابل آن مقاومت کرده و یا الاقل بی تفـاوت خواهـد بـود             

مطالعه در دوران رشد و توسعه سعی کرده اند که حجم مقاومت هـا را بـشدت کـاهش      

دهد و روحیه حاکم بر جامعه را از بی تفاوتی و انفعـالی بـه فاعـل بـودن و مـشارکت                      



در این جهت سازمانهاي فرهنگـی دولتـی و   . داشتن در کارهاي اقتصادي تبدیل نمایند    

الزم از  ها ایجاد شده اند تا مردم را در معرض اطالعـات         خصوصی بسیاري در این کشور    

در این کشورها کار بعنوان یـک ارزش و        . نظر درست بودن سیاستهاي دولت قرار دهند      

قابل احترام تلقی شده است و افراد، شهروند بودن و شـاغل بـودن در یـک بنگـاه را                     

نـوب شـرقی از     بعنوان شاخصی شخصیتی میدانند و از این لحاظ کشورهاي آسیاي ج          

  . مدل ژاپن الهام گرفته اند

  در جهـت توسـعه صـادرات راهکارهـاي زیـر را مـورد عمـل               :  توسعه صـادرات     -10

  : قرار داده اند 

    ایجاد و تقویت کشورهاي بزرگ صادراتی -

    ایجاد معافیت هاي مالیاتی و گمرکی در زمینه صادرات -

 حفـظ و بهبـود کیفـی کاالهـا در ایـن               تأکید بر استاندارد کردن کاالهاي صادراتی،       -

زمینه عالوه بر اقدامات و مقررات اجباري کردن استاندارد از یـک سلـسله اهرمهـاي                

  . تشویقی نیز استفاده شده است

    پرداخت جایزه صادرات به میزانـی کـه بتوانـد انگیـزه کـافی را در صـادرکنندگان          -

  . ایجاد کند

ادرکنندگان بـا تأسـیس بانکهـاي صـادرات و            تأمین و پرداخت اعتبارات مالی به ص        -

  صندوقهاي تضمین صادرات 

  اعطاي تضمین هاي مالی بـه صـادرکنندگان و پرداخـت خـسارت هـاي احتمـالی                   -

صادرکنندگان که ناشی از اعمال خریداران خارجی یا تغییر از سیاسـتهاي کـشورهاي              

  .مقصد و یا حوادث غیرمترقبه باشد



  مناطق خاص در مرزهاي کشور براي انجام مبادالت مرزي   ایجاد بازارهاي مرزي و -

    کمک به بسته بندي کاال در چهارچوب استانداردهاي جهانی -

کشورهاي مـورد مطالعـه پـس از        :  حضور فعال در مجامع و سازمانهاي بین المللی          -11

تجربه نه چندان مطلوبی که از انزواطلبی داشته اند بـا درك واقعیـت هـا و تـشخیص                   

زها، به برون گرایی و نگاه به جهان پرداخته اند و در همین جهـت بـه چنـد اقـدام                      نیا

  . عمده دست زده اند

  عضویت در مجامع و سازمانهاي بین المللی و منطقه اي بطوریکـه ایـن کـشورها در         -

غالب سازمانهاي بین المللی حضور دارند و بـصورت فعـال در تـصمیم گیریهـاي آنهـا        

  . مشارکت می کنند

 وسعت بخشیدن به ارتباطات سیاسی فارغ از تقسیم بندي هاي سیاسی و اقتـصادي               -

  . و اقتدارهاي موجود در جهان

  هوشمند بودن و درك موقعیت هاي جهانی و استفاده از فرصت هـا و شـرایطی کـه               -

  .پیش میاید و بهره مندي بهینه از توانایی ها و امکاناتی که در هر کشور وجود دارد

   به سازمان تجارت جهانی و قبول اجراي مقررات آنها  پیوستن-

ــا اعمــال   -12 ــع و صــادرات ب    مــدیریت کارآمــد اقتــصادي در زمینــه تولیــد، توزی

  :شیوه هاي زیر 

    تقویت مدیریت بنگاه هـا درتنظـیم تولیـد، نظـم بخـشیدن بـه نیـروي انـسانی،                     -

   .تصمیم گیریهاي مالی و غیره

  . امکانات و فرصت هایی که در بخش صنعت وجود دارد تغییر بافت تولید با توجه به-



  توسعه علوم و فنون جدید در مدیریت بنگـاه هـا بـا هـدایت مـدیران در انتخـاب                     -

  .گزینش هدف هاي مدیریت مناسب با فرهنگ کشور 

  هدایت مصرف داخلی و متناسب با امکانات بـا هـدف گـسترش صـادرات و اعمـال               -

  . دولتی و چه در بخش خصوصی صرفه جویی در مصرف چه در بخش

  .  هماهنگی و موزونی در تولید، در مصرف و در صادرات-

  .  توجه به تراز بازرگانی مثبت و حرکت به ایجاد تعادل در صادرات و واردات-

  :  هدایت و آموزش بازاریابی بین الملل با شیوه هاي زیر -13

  شناسایی بازارهـاي هـدف       اعزام گروههاي تخصصی بازاریابی جهت بررسی دقیق و         -

  که مشتمل بر

  . راهکارهاي ورود به بازار، عالیق جامعه، رقباي داخلی و خارجی می باشد

  برگزاري و مشارکت مستمر در نمایشگاههاي بین المللـی و تخصـصی در بازارهـاي                 -

  . هدف

  .  اعزام گروههاي مطالعاتی و بازرگانی جهت مذاکرات تجاري در نمایشگاهها-

                      )753-746، 1376،مرکزآموزش تحقیقات صنعتی ( . اد مراکز تجاري در دیگر کشورها  ایج-
   

  تاریخچه نمایشگاهها در جهان 

    مدتهاي مدید پیش از ظهور پول و استفاده از فلزات گرانبها، تجـارت بـین ملتهـا از            

 بـراي خریـداران     طریق تبادل انجام می گرفت که همانا عرضه محـصوالت و خـدمات            

  .  آینده است



     براساس فرهنگ معین، فینیقی ها اولین قومی هستند که در شهرهاي مختلـف بـه               

البته نمایـشگاهها بـسیار     . تشکیل نمایشگاه براي نمایش کاالهاي خود مبادرت نمودند       

البته تحـول اصـلی در   . ساده بود تا این که با گذشت زمان به وسعت آنها افزوده گردید      

با ایـن حـال     . مایشگاههاي بین المللی به بعد از رنسانس و انقالب صنعتی بر می گردد            ن

   اکثر نمایشگاههاي برگـزار شـده در اروپـا بیـشتر جنبـه اختـصاصی و                 1830تا سال   

در این سال بزرگتـرین نمایـشگاه بـین المللـی در شـهر پـاریس                . منطقه اي داشتند  

. ت و اهمیـت نمایـشگاه افـزون گردیـد       تشکیل گردید و پس از آن به تدریج بر وسـع          

نمایشگاه ها در طول زمان به لحاظ ظاهر و ماهیت فعالیت، شکل دیگري پیدا کرده انـد       

ایـن تحـول از     . به طوري که امروزه تفاوت قابل مالحظه اي با نمایشگاههاي قبل دارند           

  .پایان جنگ جهانی دوم و تحوالت عظیم اقتصادي در اروپا و آمریکا صورت گرفت

 در گذرگاه تاریخ و با پیشرفت روزافـزون تکنولـوژي تحـوالت عظیمـی در ماهیـت و       

چهره نمایشگاههاي ایجاد شده در گذشته براي هر نمایـشگاه غرفـه هـا و سـکوهایی       

ساخته می شد و پس از پایان نمایشگاه از بین میرفت ولی امروزه اسـتفاده از قطعـات                  

 از این قطعات بارهـا و بارهـا در محـل هـاي              پیش ساخته این امکان را فراهم آورده تا       

  .مختلف به شکلهاي مختلف استفاده شود

 در گذشته تبلیغات براي برپایی نمایشگاه اصوال ضروري بـه نظـر نمـی رسـید، زیـرا                  

دانستند که تاریخ و محل برپایی نمایشگاه همه ساله ثابـت اسـت و کمتـر                 همگان می 

  .کسی بود که از این امر بی اطالع باشد

    ولی امروزه از کلیه وسایل ارتباط جمعی و تهیه پوسترهاي جالب و اعزام نماینـدگان       

گـردد و   و کمک خواستن از نماینـدگیهاي بازرگـانی کـشورها و غیـره اسـتفاده مـی          



تبلیغاتی بسیار وسیع و گسترده به عمل می آید تا به اطـالع جهانیـان برسـد کـه در                    

  .گردد ن مشخصاتی برگزار مینقطه اي از جهان نمایشگاهی با چنی

ادامه روند برپایی نمایشگاهها به آنجـا رسـید کـه در نیمـه  قـرن نـوزدهم در اغلـب          

اسـتفاده از   . شد نمایشگاههاي بزرگ تجاري برگزار می    ... و شهرهاي مهم اروپا، آمریکا   

ابزار نمایشگاههاي بین المللی براي گسترش مناسبات تجاري سبب شـد کـه اتحادیـه     

ــه، .  تــشکیل شــود1925ههاي جهــانی در ســال نمایــشگا در تاســیس ایــن اتحادی

نمایشگاههاي پاریس، لیون، وین، بردو، بوداپست، پادوا، والنـسیا، فرانکفـورت، کلـن،             

  . الیپزیک، زاگرب، اوترخت، میالن و بروکسل نقش مهمی داشتند

داشـت  شد جنبه عمومی     تا حدود دودهه پیش نمایشگاههایی که در جهان برگزار می         

اما در حال حاضـر نمایـشگاههاي تخصـصی کـه      . شد و همه نوع کاال در آن عرضه می       

شوند اهمیت بیـشتري نـسبت بـه نمایـشگاههاي عمـومی دارنـد و ایـن          تشکیل می 

در . دهنـد  شوند را تشکیل مـی     کل نمایشگاههایی که برپا می    % 90نمایشگاهها حدود   

در هرکشوري نمایشگاههاي ملـی نیـز       شود   کنار نمایشگاههاي بین المللی که برپا می      

برپا می شود که جنبه داد و ستد کاال دارند در حالی کـه نمایـشگاههاي بـین المللـی                    

محلی براي ارائه دستاوردهاي نوین علمی و صنعتی و فنی است و اهدافی چـون رونـق      

  .کنـد  صادرات، جلب سـرمایه هـاي خـارجی و گـسترش جهـانگردي را دنبـال مـی                 

  )20،1372دیانی ،( 
  

  تاریخچه نمایشگاهها در ایران 

ایـن  .  برگـزار گردیـد    1337   در کشور ایران اولین نمایشگاه بزرگ صنعتی در سـال           

نمایشگاه عمدتا به صنایع پیشرفته اختصاص داشـته و دولـت ایتالیـا کلیـه تولیـدات        



به دنبـال ایـن نمایـشگاه و    . صنعتی خود را در ایران به معرض نمایش و فروش گذاشت  

بـین المللـی آسـیایی در تهـران          سال پـس از آن، نمایـشگاه       11 یعنی   1348 سال   در

این نمایشگاه بازتاب جهانی عظیمی پیدا نمود و تهـران را بـه عنـوان               . تشکیل گردید 

  .یک بازار بالقوة جهانی به دنیا معرفی نمود

در . دد بـر مـی گـر      1352     اما تاریخ نخستین نمایشگاه بین المللی در تهران به سال           

 شرکت انگلیسی جهت شرکت در ایـن نمایـشگاه اعـالم آمـادگی              70این سال حدود    

 نخستین نمایشگاه بین المللی در تهـران  1352و در تاریخ هفدهم شهریور ماه       . نمودند

 شرکت بازرگانی و مؤسسه تولیدي خـارجی        433 کشور از سراسر دنیا و     21و با شرکت    

 نیـز بـا     1353پس از آن و در شهریور مـاه         . دید شرکت کننده داخلی  برگزار گر      130و  

بـدین  .  کشور خارجی، دومین نمایشگاه بین المللی در تهران برگزار گردیـد           32حضور  

 یعنی قبل از پیروزي انقالب هر ساله نمایشگاههاي بـین المللـی             1357ترتیب تا سال    

یشگاه دیگـر نیـز     البته عالوه بر این نمایشگاهها چند نما      . در شهریور ماه برگزار گردید    

  . در سالهاي قبل از انقالب در زمینه هاي تخصصی برگزار گردید

 به دلیل تغییرات بنیادي در ساختار اقتـصادي و سیاسـی کـشور،              1358البته در سال    

نمایشگاه بین المللی برگزار نگردید ولـی در سـال بعـد و در تـاریخ بیـست و هـشتم          

ین المللـی در تهـران بـا شـرکت پـانزده           ، هفتمین نمایشگاه ب   1359شهریور ماه سال    

  .کشور خارجی برگزار گردید

 البته این نمایشگاه به لحاظ ماهیت با نمایـشگاههاي قبـل تفـاوت قابـل مالحظـه اي                 

داشت چرا که در این نمایشگاه دولت ایران به شرکت کننـدگان تاکیـد داشـت کـه از               

ـ    شتر بـه معرفـی وسـایل    معرفی و عرضه کاالهاي لوکس و تجملی خودداري کرده و بی



 سـازمان نمایـشگاهها بـا مرکـز         1359در سال . تولیدي، صنعتی و واسطه اي بپردازند     

توسعه صادرات ایران ادغام شد و امور برگزاري نمایشگاهها در داخل و خارج از کـشور         

با هدف افزایش و توسعه صادرات غیر نفتی و تامین کاالهاي سرمایه اي مـورد نیـاز، از             

  پس از آن هر ساله نمایـشگاههاي       .گر به مرکز توسعه صادرات واگذار شد      کشورهاي دی 

در ایـن میـان از      . بین المللی با کیفیت برتر و اهداف توسعه اي بیشتر صـورت گرفـت             

 مرکز توسعه صادرات ایران ابتکار جدیدي به خرج داد و نمایـشگاههاي   69اواسط سال   

هـدف  . ه هاي گونـاگون برگـزار نمـود        در ارتباط با رشت    )صادراتی(  بین المللی  تخصصی

اصلی از اجراي این نمایشگاهها معرفی و به نمایش گذاشتن کاالهایی بود کـه احتمـال                

در عمل نیز نمایشگاههاي بین المللـی تخصـصی نقـش           . بالقوه صادرات آنها زیاد باشد    

مهمی در شناساندن کاالهاي تولیـدي ایـران و همچنـین صـادرکنندگان ایـران  و در                  

  .ه افزایش صادرات کاالهاي غیر نفتی را در برداشته استنتیج

  

  اثرات اقتصادي نمایشگاهها 

   افزایش حجم مبادالت بازرگانی خارجی
  گسترش ابعاد بازرگانی خارجی نیاز به تالش سازنده و کوشش پی گیر دارد و بـدیهی                

ت رونق  است که افزایش مبادالت تجاري در سطح بین المللی در مقیاسی وسیع موجبا            

  . و شکوفایی اقتصادي کشورها را فراهم می کند

عنوان عامل مهم برقراري ارتبـاط      به      بدون تردید، تشکیل نمایشگاههاي بین المللی       

نزدیکتر میان بازارهاي جهان بـه توسـعه بازرگـانی کـشورهایی کـه در برپـایی یـک           

. نمایـد  جهی مـی  نمایشگاه بین المللی با یکدیگر مشارکت می کنند، کمک شایان تـو           



توان گفت که نمایشگاههاي بین المللـی کـه در رشـته هـاي صـنایع و                  بطور کلی می  

خدمات بازرگانی در کشورهاي جهان برگزار می گردد، مراکز توسعه مبادالت بازرگـانی            

به شمار می روند چه اینگونه نمایشگاهها بویژه از دیدگاه صادرات کاالهاي غیـر نفتـی            

اورند تا کاالهاي مختلـف خـود    ي تولیدکنندگان داخلی فراهم می  بهترین فرصت را برا   

را به بازدید کنندگان و خریداران بالقوه و بالفعل بـشناسانند وبـراي ایـن کاالهـا  بـه                    

  . این طریق بازار فروش خود را توسعه دهنده بهترین طریق ممکن بازاریابی نمایند و ب
  

  همکاري هاي اقتصادي

م دیگر برگزاري نمایشگاههاي بین المللی، عقد قراردادهاي عمـده         از نتایج بسیار مه   

و انجام سرمایه گذاریهاي مشترك بین بخشهاي دولتی و خصوصی جمهـوري اسـالمی         

  ایران و کشور میزبان و دیگر کشورهاي شـرکت کننـده اسـت کـه در مقیـاس قابـل                    

  .توجه اي بر روابط بازرگانی خارجی کشور تاثیري مثبت می گذارد
  

  باال رفتن سطح تولیدات و ازدیاد درآمد عمومی

نمایشگاههاي بین المللی در باال رفتن سطح تولیدات و ازدیاد درآمـد عمـومی کـه از                  

سرمایه گذاري هاي مشترکی کـه  .نتایج جنبی آن است، نقش ویژه اي را بازي می کنند      

ده و دیگـر    نمایشگاههاي بین المللی بین مؤسسات ایرانی شرکت کنن        در طول برگزاري  

  کشورها و مؤسسات مشارکت کننـده در طـول نمایـشگاههاي بـین المللـی صـورت                 

می گیرد، آغازي است براي بوجود آمدن واحدهاي تولیـدي کوچـک و بـزرگ داخـل                 

کشور که طبیعتا اشتغال بیشتر و درآمد افزونتر را براي مردم بومی با خود بـه ارمغـان                   

به مکانیسم عرضه و تقاضـا ، ازدیـاد کارگاههـاي         از سویی دیگر، با توجه      . خواهد آورد 



تولیدي فعال در زمینه هاي مختلـف در برقـراري نظـام اقتـصادي کـشور و تثبیـت و          

تحکیم هر چه بیشتر این نظام نیز تـاثیر نیکـویی برجـا خواهـد گذاشـت و نوسـانات         

  .احتمالی در این خصوص را متعادل خواهد نمود

  

   بین المللیایجاد رقابت هاي سالم  داخلی و

 مشارکت در نمایشگاههاي بین المللی که در آن کلیـه صـاحبان صـنایع و مؤسـسات             

صادراتی کشورها در یکجا جمع می شوند تا صنایع وکاالهاي خود را به معـرض دیـدار             

عموم قرار دهند و همچنین واحدهاي تولیدي آخرین دسـتاوردهاي صـنعتی و سـنتی     

ی رقابت را بین تولیدکنندگان به وجـود مـی آورد و            خود را به نمایش می گذارند ، نوع       

  بـا توجـه بـه تکنولـوژي مـدرن کـشورها و اسـتانداردهاي               . آنها را تشویق می کنـد     

بین المللی به منظور تولید بیشتر و باال بردن کیفیـت کاالهـا ، کـار خـود را گـسترش           

ولیدي اسـت  بیشتري می دهند و این یکی از عوامل به وجود آمدن کارگاههاي متعدد ت     

  که در نتیجه ، در ایجاد رقابت هاي سـالم در بازارهـاي داخلـی و بـین المللـی مـؤثر                      

  .واقع می شود

نمایشگاههاي بین المللی را می توان وسیله اي بسیار مـؤثر بـراي آمـوزش بازرگانـان               

  . ایرانی وآشنایی آنها با محصوالت مشابه سایر کشورها دانست

گان ایرانی امکان می دهـد تـا بـا دیـد کامـل در مـورد                 این نمایشگاهها به صادرکنند   

کاالهاي صادراتی خود بررسی بیشتري نمایند و با مقایسه صنایع و کاالها از نظـر نـوع               

کاال، حجم ، کیفیت ، قیمت و همچنین انتخاب خریدار و نوع کاالهاي مشابه که بیـشتر           

در ایـن  . جدید نظر کنندمورد تقاضاي خریداران است در مورد صنایع و تولیدات خود ت     



زمینه رقابت هایی بین کلیه تولیدکنندگان به وجود می آید که بر بازارهاي جهـان اثـر            

  . خواهد گذاشت

    از سویی دیگر تشکیل اینگونه نمایشگاهها در هر کشوري بـه صـاحبان صـنایع آن                

. ماینـد کشور فرصت می دهد، فعالیت هاي خود را در زمینه بازرگانی خارجی ارزیابی ن             

اینگونه نمایشگاهها عالوه بر اثري که بر باال رفتن سطح تولید می گذارنـد، انگیـزه اي                 

ــشور برگ  ــدي ک ــدهاي تولی ــعه واح ــراي توس ــد  زب ــز خواهن ــشگاه نی ــده نمای ارکنن

    )86، 1374مهرسا،(.بود
  

  اثرات فرهنگی نمایشگاهها

رش روابـط بازرگـانی   گذشته از گـست . نمایشگاه آیینه تمام نماي ویژگیها و ملتها است       

متقابل در نمایشگاهها، فرهنگ، آداب و سنن ملل قبل از هر چیز مـورد قـضاوت قـرار       

به عبارت دیگر می توان گفت عاملی که بازدید کننده غیـر مختـصص را بـه          . می گیرد 

نمایشگاه می کشاند، همان احساس کنجکاوي درباره نحوه زندگی ملل اسـت اهمیـت              

 بر سازمان دهندگان و شرکت کنندگان نیـز پنهـان نمانـده و        بعد فرهنگی نمایشگاهها  

تالش در جهت معرفی فرهنگ و آداب و رسـوم ملـی از طریـق معمـاري سـاختمانها،           

  آرایش غرفه ها، عکسها و اسالیدها در نمایشگاههاي بـین المللـی شـاهدي بـر ایـن                  

  .مدعا است

 نقشی با ارزش و غیر قابـل        نمایشگاه به مثابه دانشگاه بزرگی است که در آموزش افراد         

  تشکیل هر نمایشگاه به افزایش دانـش و شـناخت بازدیدکننـدگان کمـک              . انکار دارد 



می کند و بازدیدکنندگان از هر قشر و طبقه، با اطالعات جدیدي که بدست می آورنـد                 

  )1378،86مدرس ،(  .بر غناي علمی خود و جامعه می افزایند

  

  اثرات اجتماعی نمایشگاهها 

  تحکیم همبستگی و دوستی ملل  : الف

  در نمایشگاههاي بین المللی، نمایندگان کشورهاي مختلـف در کنـار یکـدیگر جمـع                

می شوند و در برخی از دغدغه هاي کاري و تجاري، به تبادل افکـار پرداختـه، دامنـه                   

  .دوستیهایشان را هرچه بیشتر گسترش می دهند
  

  برقراري روابط اجتماعی  : ب 

از نظـر جامعـه     .  در برقراري روابط اجتماعی نقش بسزایی ایفا مـی کننـد           نمایشگاهها

شناسی، ابتدا الزم است که کسی را به سوي خود جلـب کنـیم تـا در مرحلـه بعـدي                     

در این میان نمایشگاهها می تواننـد در        . بتوانیم از لحاظ فکري با او ارتباط برقرار کنیم        

  . قش قابل توجهی داشته باشندجلب توجه و جذب افراد از اقصی نقاط جهان ن
  

  جلب جهانگردان خارجی: ج 

امروزه صنعت جهانگردي در بـسیاري از کـشورهاي جهـان درصـد قابـل تـوجهی از                  

  درآمدهاي ملی را به خود اختصاص داده است و بدین لحـاظ دولتهـا مـی کوشـند بـا                   

  . بهره گیري از ابزارهاي متعدد و متنوع جهانگردان خارجی را جذب نمایند



در این خصوص نمایشگاههاي بین المللی از جایگاه ویژه اي برخوردارنـد چـرا کـه در                 

زمان برپایی نمایشگاهها، گروه کثیري از کشورهاي مختلف جهت شرکت در نمایـشگاه    

  . و با بازدید از آن، راهی کشور برگزارکننده می شوند

  وسـایل ارتبـاط جمعـی    بعالوه تبلیغاتی که کشور میزبان از طریق خبرگزاریها و کلیـه   

   )73، 1378مدرس،(.بین المللی می نماید،خود بهترین عامل جلب جهانگردان خارجی است
  

  اهداف برگزاري نمایشگاههاي بین المللی 

 تبادل اطالعات فنی و بازرگانی و گسترش مبادالت تجاري بمنظور توسعه مبـادالت              -1

خـارجی بمنظـور رشـد کیفـی       اقتصادي و مقایسه مصنوعات داخلی با فرآورده هـاي          

  اقتصادي و رقابت سالم 

  . ایجاد زمینه مساعد براي ارائه آخرین پدیده هاي صنعتی و تکنولوژیکی-2

  ایجــاد تــسهیالت الزم در جهــت رشــد بخــشهاي مختلــف اقتــصادي از طریــق 

  . همکاري هاي ملی و بین المللی

جهت رشـد و توسـعه   ایجاد زمینه مساعد براي نمایش کاالهاي صادراتی غیر نفتی  

  .صادرات اینگونه کاالها

 آشنایی بازدید کنندگان ایرانی با کاال و تکنولوژي خارجی و انتخاب بهترین گزینـه             -5

  .از میان آنها

انعکاس سیاستهاي جلب سرمایه گذاري خارجی از طریق مشارکت فعال بخـشهاي             -6

  .اقتصادي در نمایشگاهها



سرمایه گذاري مـشترك در بخـشهاي مختلـف     ایجاد جو مناسب جهت پروژه هاي    -7

  .اقتصادي بین جمهوري اسالمی ایران و سایر ملل

 ایجاد امکانات دسترسی به تحقیقت علمی و تکنولوژیکی جدیـد جهـت اسـتفاده               -8

  .صاحبان صنایع و برنامه ریزان

  )3،1374مرکز توسعه صادرات ، (  .   بسط و تحکیم روابط سیاسی و اقتصادي با سایر ملل-9

  

  انواع نمایشگاهها

 محل نمایش دادن و جـاي  -1 . نمایشگاه براساس آنچه که در فرهنگ معین آمده است  

   محلـی کـه متاعهـاي بازرگـانی، محـصوالت کـشاورزي و مـصنوعات                -2جلوه دادن   

   )6،جلد1381معین،(.کارخانه ها یا آثار باستانی را به نمایش گذارند تعریف شده است

  وFair ، Exhibition: عادل هاي زیر براي آن انتخاب شده اسـت  در دیگر زبان ها م

Ausstellung  ،Messe) آلمانی (وExposition ) آنچه که در ذهن مـردم      ). فرانسوي

 می شود، مکانی براي عرضـه کاالهـاي تولیـدي بنگاههـاي              ایران از نمایشگاه متبادر   

گاه بیـشتر بـراي رونـق     امروزه در کشورهاي پیشرفته نمایش     اقتصادي است حال آنکه   

  رسـالت اصـلی نمایـشگاههاي      . مبادالت و تسهیل ارتباطات تجاري بکار بـرده اسـت         

بین المللی عالوه بر موارد باال، اصالح، تقویت و بهبود سیستم توزیع نیز می باشد چـرا             

  که برخی برپایی نمایـشگاه را صـرفا جهـت دسترسـی مـستقیم بـه مـصرف کننـده          

  .نهایی می دانند

ساس طبقه بندي صورت گرفته نمایشگاه بین المللی را می تـوان بـه پـنج دسـته                  بر ا 

  :مختلف تقسیم کرد



   نمایشگاههاي عمومی -1

نمایشگاههاي عمومی همانطور که از اسمشان پیداست، در آنها عمـوم کاالهـا اعـم از                

 چنـین   )1372،76دیـانی، (.مصرفی و سرمایه اي در معـرض نمـایش گذاشـته مـی شـود              

. ههایی ممکن است در سطوح منطقه اي، کشوري و بین المللی برگـزار گـردد              نمایشگا

نمایشگاه بین المللی تهران یکی ازبهترین نمایشگاههاي عمومی بود که هـر سـاله تـا                

 تشکیل می گردید و از این سال به بعد برگزاري آن لغو و به نمایـشگاههاي                 1379سال  

  . تخصصی بین المللی تغییر وضیعت پیدا نمود

   نمایشگاههاي تخصصی -2

ــا،    ــی از کااله ــروه خاص ــه گ ــایش و عرض ــور نم ــه منظ ــصی ب ــشگاههاي تخص   نمای

بطـور مثـال   . مصرف کنندگان خاص و یا موضوع و تکنولوژي خاص برگـزار مـی شـود          

نمایشگاههایی که جهت نمایش خودرو سواري برگزار مـی گـردد یکـی از ایـن گونـه                  

جهت افزایش و تقویت صـادرات کاالهـاي غیـر          در کشور ایران نیز     . نمایشگاهها است 

البته باید با تقویت روابـط عمـومی و         . نفتی توجه خاصی به این نمایشگاهها شده است       

تـا   انجام تبلیغات بیشتر، توجه خارجیان را به این گونه نمایشگاهها نیز بیـشتر نمـوده        

مایـشگاهها  ایـن ن  . اثربخشی این گونه نمایشگاهها بر صادرات غیر نفتی بیـشتر شـود           

از % 90اهمیت بیشتري نسبت به بقیـه نمایـشگاهها دارنـد و در حـال حاضـر حـدود                   

  . این نوع می باشندازنمایشگاههاي برگزاري در دنیا 

   نمایشگاههاي اختصاصی -3



نمایشگاههاي اختصاصی بیشتر جهت عرضه کاالهاي تولید شده داخلی در کـشورهاي           

ور تقویت و بهبـود روابـط تجـاري میـان کـشور       این امر بیشتر به منظ    . دیگر می باشد  

  . مبداء و سایر کشورها صورت می گیرد

   نمایشگاههاي اکسپو -4

  نمایشگاههاي اکسپو بیشتر جنبه نمایشی داشته و بـه لحـاظ بازرگـانی عمـال خنثـی              

 در این گونه نمایشگاهها بیـشتر علـوم یـا تکنولـوژي هـاي               )15،  1372دیانی،(.می باشند 

معموال این گونه نمایـشگاهها از تخصـصی تـرین و    . ش گذاشته می شوند   جدید به نمای  

پیشرفته ترین نمایشگاهها بوده و غیر مستقیم در دراز مدت در اختیـار تجـارت قـرار       

 پرتغـال ،    1998از مهمترین این گونـه نمایـشگاهها مـی تـوان بـه نمایـشگاه                . دارند

  .شاره نمود ژاپن ا2005 هانور آلمان و نمایشگاه 2000نمایشگاه 

 نمایشگاههاي عرضه مستقیم کاالها مد نظر بـوده کـه در حـال حاضـر در      ،و در نهایت  

 البته در ایران دراسفند مـاه هـر       )11،  1372دیانی،(.دنیا از زمره نمایشگاه خارج شده است      

ـ می  سال نمایشگاه فروش پوشاك بهاره در محل دائمی نمایشگاه برگزار     د کـه در  گردی

  .بودیشگاهها زمره اینگونه نما
  

  نمایشگاههاي تخصصی بین المللی مهمترین بازوي صادرات غیر نفتی 

   ضـروري اسـت     ،تردیدي وجود ندارد که بـراي توسـعه صـادرات کاالهـاي غیرنفتـی             

فعالیت هاي چند بعدي دور بردي، از قبیل انجام مطالعات عمیق در اقتصاد بین الملـل،               

 اقتـصادهاي مـوازي و مکمـل، شـناخت     روند توسعه تجارت بین کشورها ، شناسـایی       

بازارهاي صادراتی و معرفی این بازارها به صادرکنندگان بالقوه و بالفعل ، ارائـه آمـار و                  



ارقام و گزارشات تحلیلی و برپایی کنفرانسها و سـمینارهاي تخصـصی ، بایـد صـورت          

جریـان   بطور مداوم و مستمر در  ،طوریکه متقاضیان صادرات کاالهاي غیرنفتی    ه  گیرد ب 

آخرین تحوالت بازارهاي بین المللی قرار گیرند و روند فعالیت هاي صـادراتی خـود را                

در چارچوب اطالعات مکتسبه تصحیح نمایند و از این راه بـه توسـعه کمـی و کیفـی                   

  باید گفت بـا مـشارکت در نمایـشگاههاي     سیر ولی با همه این تفا     .صادرات دست یابند  

 به راحتی می تـوانیم از یـک   ،کاالهاي صادراتی کشور متناسب با ، بین المللی  تخصصی

ابزار بسیار مؤثر توسعه صادرات بهره مند شویم و به نـسبت بزرگـی یـا کـوچکی آن                   

 در هـر    ، قدرت اقتصادي کشور میزبان و توانـایی خریـد مـردم آن کـشور              ،نمایشگاه  

ـ     ادرات کـل  مرحله به افزایش پتانسیل صادراتی اقدام نماییم و پس از چند سال رقم ص

بـدیهی اسـت کـه مـشارکت در یـک      .  به میزان قابل توجهی افزایش دهـیم     را کشور

  نمایشگاه تخصصی بین المللـی ، زمـانی بـا موفقیـت روبـرو خواهـد شـد کـه کلیـه               

آن کـه بـراي      فعالیت هاي تحقیقاتی و انتشاراتی فوق الذکر را گذشته از روند عمومی           

  شن کـردن افکـار شـرکت کننـدگان انجـام           تکمیل نمودن فعالیت هاي صادراتی و رو      

  .ی و بنیادي بکار گیریمیگونه اي زیربناه می شود در نمایشگاهها نیز ب

طوریکه در حـال  ه    راه فوق الذکر را کشورهاي دیگر در چند دهه اخیر طی کرده اند ب          

عنوان دگرگون کننده تجارت جهانی عمل نمـوده و  ه حاضر، نمایشگاههاي بین المللی ب   

ـ                 موق ه عیت ممتازي را در صحنه بین الملل بدست آورده اند؛ بخشی از ایـن موفقیـت ب

گونه کشورها براي نمایشگاههاي بین المللی قایلنـد         این دلیل اهمیتی است که اقتصاد    

گونه حقیقت را ثابت می کند که چنانچه از نمایشگاهها بـه بهتـرین       و بخشی دیگر این   



 مؤثرترین وسایل بازاریابی، می توان عالی ترین        طریق ممکن بهره برداري شود، بعنوان     

  . نتایج را از برگزاري آنها بدست آورد

بدین ترتیب مالحظه می گردد که مشارکت صحیح در نمایشگاههاي بین المللی،نتـایج          

  :ذیل را براي شرکت کنندگان ایرانی به ارمغان خواهد آورد 

  .ندگان قرار می گیرد معرض دیدار بازدیدکندر کاالهاي صادراتی کشور -1

 با توجه به باال بودن نرخ ارز، مشارکت در یک نمایشگاه بین المللی و در یک غرفـه                -2

  . بنفع شرکت کنندگان است،صورت بازار طراحی شدهه دسته جمعی که ب

 مشارکت در یک نمایشگاه جهانی بهترین فرصت را به شرکت کنندگان می دهد تـا    -3

  .ا در عرصه رقابت هاي بین المللی محک بزننداز آن طریق کاالهاي خود ر

با ارائـه نمونـه اي     .  در یک نمایشگاه بین المللی فرصت بررسی بازار بدست می آید           -4

ــه    ــاندن آن ب ــراي شناس ــبی ب ــرایط مناس ــشگاه، ش ــد در نمای ــد جدی ــک تولی از ی

گرچـه ممکـن اسـت      . بازدیدکنندگانی که به غرفه مراجعه می کنند، فراهم مـی آیـد           

ان بازدیدکنندگان رقبایی نیز وجود داشته باشند ولی به هرحال این کـاري اسـت         درمی

  .که به خطر آن می ارزد

 مشارکت در نمایشگاههاي بین المللی یکی از مؤثرترین وسیله نفـوذ در بازارهـاي               -5

جهانی است و اکثر مؤسساتی کـه عالقمنـد بـه بدسـت آوردن بازارهـاي کـشورهاي             

  .می باشند از این روش پیروي می نمایندهمسایه و آسیاي میانه 
  

)  روزنامه هاي اقتـصادي  –تلویزیون -رادیو( حضور رسانه هاي گروهی در نمایشگاه  -6

  به شرکت کنندگان فرصت مـی دهـد از ایـن رسـانه هـا بـه بهتـرین طریـق ممکـن              

  . استفاده نمایند



صورت ریـشه اي  ه  ب در نمایشگاههاي بین المللی می توان با خریداران بالقوه و مهم  -7

  .مذاکره نمود

 با توجه به تعداد زیاد بازدیدکنندگانی که از غرفه هـا بازدیـد مـی نماینـد و بـراي       -8

اولین بار با کاالهاي جدید روبرو می شوند، با کمی دقت و توجـه، هـر شـرکت کننـده                  

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

  در یـک نمایـشگاه     . شگاه یک محیط آزاد و در عـین حـال بـی طـرف اسـت               نمای -9

بین المللی، خریدار و فروشنده در محیطی بـدور از دغدغـه هـاي اداري بـا یکـدیگر                   

مذاکره می کنند و به نتایج شایان توجهی که در نهایت به عقد قراردادهاي کالن خـتم                 

  .شود، دست می یابند می
  

  للی از دیدگاه صاحب نظرانبین الم نمایشگاههاي تخصصی

 به یـک کنفـرانس   نمایشگاه را می توان عمالَ   : شاهرخ مدرس، مشاور امور نمایشگاهها      

جاي شرکت در سـخنرانی، شـرکت کننـدگان بـا هـم             ه  بزرگ تشبیه کرد که در آن ب      

   )19،ص1382 ، شماره اول،ماهنامه نما( .ارتباط برقرار می کنند

  

 -نمایشگاهها از جمله مراکـز اقتـصادي  :  ایران خودرو  سعید لیالز، مدیر روابط عمومی 

تجاري مهمی هستند که سهم بسزایی در کاهش قیمت تمام شـده و افـزایش تولیـد و     

  . فروش دارند و هرچه قدر تصدي این امور را به بخـش خـصوصی بـدهیم بهتـر اسـت          

  )21ص  1382 ، شماره اول،ماهنامه نما(  

  



ــا  ــر بازرگ ــریعتمداري، وزی ــد ش ــصوصا  : نی محم ــشگاهها خ ــروز، نمای ــاي ام در دنی

نمایشگاههاي بین المللی تخصصی در عرصه اقتصاد جهانی نقش و اثـر اساسـی بـراي          

  تبادل تجارت، دانش فنی و ایجاد شناخت عمیق تـر از فرصـت هـاي اقتـصادي ایفـا                   

   )4،ص1382 ، شماره دوم،نشریه باور( .می کنند

  

  برپـایی نمایـشگاههاي تخصـصی      :  المللـی    حسین قاسمی، مدیرعامل نمایشگاه بـین     

بین المللی می تواند زمینه مساعدي براي توانمندي هـاي بخـش صـنعت کـشور بـه                   

   )26ص1379، 55 شماره ،پیام صادرات( . خریداران بالقوه فراهم نماید

  

چنانچه هر فردي از شرکت کنندگان یا کادر شاغل، مقاطعه کار، طـراح و  : محمد علمی   

  .ود را درست و بموقع انجام دهند نمایشگاه می تواند موفقیت آمیـز باشـد          وظایف خ ... 

   )  1374نمایشگاهها و چگونگی شرکت در آنها، مرکز توسعه صادرات ایران، چاپ اول سال ( 
  

عوامـل موفقیـت امـور      : مارکوس پوتسل، رئـیس بخـش اقتـصادي سـفارت آلمـان             

ی، قدرت پیش بینی بازارهاي جدید،      نمایشگاهی را می توان رقابت، شبکه هاي زیربنای       

  ) 4،ص1381 ، 6 پیش شماره ،نشریه نما (. برنامه ریزي و مدیران آموزش دیده دانست
  

نمایشگاه براي موفقیت باید درست برگـزار شـود،         : محمد رضایی نژاد، استاد دانشگاه      

ـ         زي درست اجرا شود و درست پیگیري شود که الزمه آن تهیه زمینه مناسب، برنامه ری

به هنگام، امکانات مناسب، برخورداري از بانک هاي اطالعـاتی و اسـتفاده از مـدیریت          

   ) 48،ص1381 ،6 پیش شماره ،نشریه نما( . تخصصی در برگزاري نمایشگاه می باشد



  

برگزاري یک نمایشگاه خـوب     :  مجتبی خسروتاج، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران        

 غرفـه داران یـا      -2 مجریـان و برنامـه ریـزان         -1نیازمند همکاري مشارکت سه گروه      

 و بازدیدکنندگان ، می باشد و وجود قصد خـدمت در مـدیران و    -3مشارکت کنندگان   

   )6،ص1381، 7پیش شماره ، ماهنامه نما(  .عوامل موفقیت استزبرگزارکنندگان ا
  

 یـافتن   موفقیـت در یـک نمایـشگاه      : آنتونیو ارناندز، وابسته بازرگانی سفارت اسپانیا       

   )21،ص1381 ،7 پیش شماره ،ماهنامه نما(. بازارهاي جدید و حفظ بازارهاي قبلی است 

   

شرکت درست در نمایشگاه مناسب و مـرتبط   : پورفالح، نایب رئیس اتاق ایران و ایتالیا        

  .با محصول، بیش از انواع تبلیغات در معرفی محصول و کسب موفقیت تاثیرگذار اسـت           

  ) 28،ص1381 ،7ش شماره  پی،ماهنامه نما( 
  

از عوامـل موفقیـت نمایـشگاه، آشـنایی بـا           : مدرس، کارشـناس امـور نمایـشگاهها        

خصوصیات اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی کشور محل نمایشگاه، اطالع رسانی مناسب           

در رسانه ها جهت جلب بازدیدکنندگان، انتخاب مکان و زمـان مناسـب و اسـتفاده از                 

   )71،ص1381   ،7 پیش شماره ،ماهنامه نما( .د استنیروهاي متخصص و کارآم
  

از عوامل موفقیت در نمایشگاه، عقد قرار دادهاي تجاري جدید، پیوند با            : مهدي دیانی   

  نمایـشگاههاي   . (شرکاي تجاري جدید و توسعه فروش داخلـی و خـارجی مـی باشـد      

   )1372،بین المللی و تاثیر آن بر صادرات کشور، مؤسسه مطالعات

  



از عوامل موفقیت یک نمایشگاه، عرضـه کاالهـا بـه           : سروتاج، معاون وزیر بازرگانی     خ

بهترین شکل ممکن و غرفه آرایی مناسب است، اگر فضاي نمایشگاهی و نحوه عرضـه               

  )1377، 45 شماره ،پیام صادرات(. کاال مناسب نباشد شرکت کننده شکست می خورد
  

  انـد بـا شکـست یـا عـدم موفقیـت            یک نمایشگاه در صـورتی مـی تو       : محمد علمی   

  :روبرو شود که 

  . اهداف نمایشگاه روشن نباشد-1

   شرکت در نمایشگاه به عنوان بخشی از یـک برنامـه جـامع و گـسترده بازاریـابی                   -2

  . تلقی نشود

  .  نمایشگاه براي عرضه کاالهاي مورد نمایش یا بازاریابی آنها مناسب نباشد-3

  .  نمایشگاه به حد کافی نباشد استقبال بازدیدکنندگان از-4

  .  کاالهاي عرضه شده متناسب با بازار مورد نظر نباشد-5

 شرکتهایی که براي حضور در نمایشگاه انتخاب شده اند قلبا عالقه اي براي حـضور             -6

فعال در آن نداشته باشند یا براي عرضه کاال در بازار مورد نظر آمـادگی الزم را کـسب               

  .نکرده باشند

  . باره بازار در دسترس نباشد عات کافی در اطال-7

  .  عملکرد شرکت کنندگان در هنگام برگزاري نمایشگاه ضعیف باشد-8

  )مدیریت غرفه ضعیف باشد (  غرفه بخوبی اداره نشود -9

  . غرفه در جاي مناسبی قرار نداشته باشد-10

  . طراحی غرفه مطلوب نباشد-11



  .گاه در سطح ناچیزي باشد اعتبار اختصاص یافته براي نمایش-12

 کاالها خیلی دیرتر از موعد مقرر به نمایشگاه برسند یـا آنکـه کاتالوگهـا و مـواد                   -13

  . تبلیغی بموقع در اختیار صاحب غرفه قرار نگیرد

  . تبلیغات قبلی براي نمایشگاه در حد مورد نیاز نباشد-14

ـ           -15   ه باشـد یـا آنکـه ایـن          برنامه ریزي قبلی براي حضور در نمایشگاه انجـام نگرفت

  .برنامه ریزي با شتاب در آخرین لحظات صورت گرفته باشد

  .      نتایج نمایشگاه مورد پیگیري قرار نگیرد-16

   )1374نمایشگاهها و چگونگی شرکت درآنها، مرکز توسعه صادرات ایران، چاپ اول ( 
  

ـ      : سروش فر، دبیر انجمن صنایع چرم ایران         ب در موفقیـت    تبلیغـات و امکانـات مناس

  )3،ص1380 ، 58 شماره ،ماهنامه صنعت کفش( .امري مهم می باشند نمایشگاهها 
  

ماهنامـه  (.نمایشگاه ، عامل تقویت ارتباطات تجربی و بازرگانی است   : بی طرف، وزیر نیرو     

  ) 36،ص89،1381 شماره ،پیام نیرو
  

ه آل نمایـشگاهی  نمایـشگاه ایـد   : حسین اسفهبدي، مدیر عامل نمایشگاههاي ایـران        

است که بتواند بعنوان ابزاري در جهـت اصـالح و تقویـت و بهبـود روشـها و روابـط و         

مناسبات داخلی و بین المللی، تسهیل ارتباطات تجاري و بطـورکلی توسـعه تمـدن و                

  پیشرفت اقتصادي هر کشور گام بردارد و بـا ارائـه خـدمات مـؤثر درگـستره اقتـصاد           

 و توسعه علمی، صنعتی، اقتصادي، اجتماعی و فرهنگـی را      بین المللی زمینه هاي رشد    

   )25،ص1381 پیش شماره چهارم،،نما ماهنامه( . فراهم آورد



  

میـزان رضـایت منـدي مـشارکت کننـدگان در           : منوچهر امامی، معاونت نمایشگاهها     

   ) 1381پیش شماره چهارم، ،ماهنامه نما(. نمایشگاه، میزان موفقیت نمایشگاه را نشان می دهد

  

از عوامل مهم در موفقیـت نمایـشگاهها،        : شاهرخ مدرس، کارشناس امور نمایشگاهی      

   .میزان انعقاد و قراردادهاي جدید و مذاکرات مناسـب بـا بازدیدکننـدگان مـی باشـد                

   )1381 ، پیش شماره چهارم،ماهنامه نما( 

  

مایـشگاهها،  الزمـه مـشارکت مـوثر در ن       : پروفسور فیلیپ کاتلر، پدر بازاریابی نـوین        

   )67 ص1383علوي، مقدمه اي بر صنعت نمایشگاهی، ( . تخصصی کافی جهت بهره برداري ازآن است
  

  موفقیت نمایشگاهها

   با توجه به جمیـع جهـات و نظـرات خبرگـان، متخصـصین و صـاحب نظـران امـر                     

 نمایشگاهی و با توجه به اهداف برگزاري نمایشگاههاي بین المللی، موفقیت نمایـشگاه،   

  : اهداف برگزاري ورضایت مندي برگزارکنندگان وغرفه داران بدالیل ذیل ه یعنی نیل ب

 امیدوار بودن به نتیجه بخـش       - انعقاد قراردادهاي تجاري جدید    -ایجاد بازارهاي جدید  

  مـذاکرات مناسـب بـا     - شناساندن کاال و خدمات به بازدیدکننـدگان       -بودن مذاکرات 

 -صرف کننده از نظر فرهنگی، اقتصادي و اجتمـاعی         تشخیص رفتار م   -بازدیدکنندگان

  . تمایل به مشارکت در سالهاي آتی -استقبال بازدیدکنندگان متخصص و هدفمند



  

  عوامل مؤثر بر موفقیت نمایشگاههاي بین المللی تخصصی 

با توجه به تعریف عنوان شده در خصوص موفقیت نمایـشگاهها عوامـل متعـددي بـر                 

 اثر دارند و نظر به اینکه هر نمایشگاهی دوبخش مرتبط و مهـم       موفق بودن نمایشگاهها  

یکدیگر سبب موفق شدن نمایشگاه گردند ایـن   ي  دارند که میبایست با تعامل و همکار      

ــدگان    ــشارکت کنن ــدگان و م ــه برگزارکنن ــل از دو جنب ــه داران ( عوام ــل )غرف    قاب

  . بررسی است
  

  :تنظیم برنامه دقیق جهت مراحل نمایشگاه 

وامل مهم در اجراي هر پروژه اي، برنامـه ریـزي صـحیح و دقیـق جهـت مراحـل             از ع 

مختلف برگزاري می باشد که براي برگزارکنندگان ومشارکت کننـدگان بـا توجـه بـه                

اهداف برگزاري متفاوت خواهد بود و با توجه بـه اینکـه افـراد متعـددي در برگـزاري                   

گروه میبایست دقیقا انجـام پـذیرد   نمایشگاه نقش دارند، تعیین فعالیت هاي هر فرد و         

   )10، 1374علمی، (  .و مسؤلیت ها تقسیم گردد
  

   بودجه مناسب -

بودجه بندي و کنترل هزینه ها از مسائل عمده اي است که باید هنگام برنامه ریزي بـه             

ویژه اي معطوف شود و بخش عمده اي از موفقیـت در نمایـشگاه اختـصاص                 آن توجه 

ـ        .راي مراحـل مختلـف برگـزاري هـر نمایـشگاه مـی باشـد              بودجه مناسب جهت اج

  )1374،51علمی، ( 



  مشخص بودن کامل و شفاف اهداف حضور - 

براي برگزارکنندگان و مشارکت کنندگان میبایست اهـداف حـضور کـامال مـشخص و               

روشن باشد ممکن است بدالیل سیاسی حضور در یک یا چنـد کـشور ضـروري بنظـر        

ارکنندگان می باشد ولی از نظر اقتصادي ممکن اسـت داراي           برسد که جزء اهداف برگز    

  اهمیت نباشد و براي مشارکت کننده از نظر اقتصادي 

. حضور در نمایشگاه پیشبرد فروش و دست یـابی بـه بازارهـاي جدیـد مطـرح باشـد          

   )59، 1372مولوي خراسانی ،)( 10، 1374علمی،(
  

  انتخاب مناسب نمایشگاه -

انتخاب کرده ایم مناسب ترین نمایشگاه جهت رسیدن به اهـداف       آیا نمایشگاهی را که     

ماست؛ زیرا با توجه به نمایشگاههاي مختلف در داخل یا خارج از کـشور بـه صـرفه و                   

صالح هر شرکتی است که با مطالعـه و کارشناسـی بهتـرین گزینـه را جهـت حـضور              

   )1374،88مهرسا، ( .انتخاب کند

  

  مدیریت قوي و کارآمد  -

داره مطلوب یک نمایشگاه و یا یک غرفه، انتخاب یک مدیر شایـسته و کارآمـد                براي ا 

خصوصیات مدیر برگزارکننده با مـدیر غرفـه یـک شـرکت بـا      . نهایت ضرورت را دارد  

   )51، 1374علمی ، ( . توجه به اهداف و وظایف متفاوت، تا حدودي تفاوت دارد



  

 تبلیغات و اطالع رسانی -
 

گان، تبلیغـات بـصورت عـام، بـه معرفـی شـرکت کننـدگان ،            سوي برگزارکنند  از -1

اطالع رسانی از طریـق     . توانمندي اقتصادي، فرهنگی و اجتماعی کشور انجام می شود        

ــه    ــه اطالعــات کلــی ب رســانه هــا جهــت حــضور متخصــصین، در نمایــشگاه و ارائ

  .  بازدیدکنندگان صورت می پذیرد
  

تخصصی با تبلیغات به معرفـی کـاالي   حرفه اي و    از سوي مشارکت کننده، بصورت     -2

طریـق   مؤسـسه خـود را از   یـا  توانمنـدي شـرکت   با ارائه اطالعات،  خود می پردازد و   

   )47، 1374 علمی، ( .کاتالوگ،پوستر،بروشور و یا از طریق رسانه ها به اطالع افرادمی رساند
  

  طراحی مناسب و جذاب غرفه نمایش  - 

غرفه بسیار زیبا و تحسین برانگیز نیـست بلکـه          هدف از طراحی مناسب، ایجاد یک        -

فراهم نمودن زمینه اي براي نشان دادن کاال و ویژگیهاي آن به بازدیدکنندگان اسـت و           

  : میبایست داراي خصوصیات باشد 
  

 یعنی طول مدتی کـه معمـوال از مقابـل یـک     -توجه عابران را ظرف دو تا پنج ثانیه   -1

  . ماید به خود جلب ن-غرفه عبور می کند
  

 عالقه آنان را بحد کافی برانگیزد تا به داخل غرفـه بیاینـد و بـا دقـت کامـل آن را        -2

  . وارسی نمایند
  



 طوري از کاالها انباشته نباشد که بیننده نتواند بفهمد کـه چـه چیزهـایی نمـایش               -3

  . داده می شود

 ،و خود کاالهـا    رنگها، حروف بکار رفته و سبکهاي مورد استفاده باید با بسته بندي              -4

  .کامال هماهنگی و سنخیت داشته باشند

   . نبایـد غیـر قابـل درك باشـد         ، پیامی که طراح به ذهن بیننـده القـاء مـی کنـد             -5 

   )40، 1374علمی ، ( 
  

  برقراري ارتباط مؤثر و مناسب بین غرفه دار و بازدیدکننده  -
  

 اسـت کـه خریـدار و        مؤثر ترین روش فروش کاال یا توسعه صادرات ایجاد شرایطی          -1

  . فروشنده روبروي یکدیگر قرار گیرند

 مهمترین امتیاز یک نمایشگاه آن است که تعداد زیادي از خریـداران بـالقوه را در                 -2

 جمع کرده و این فرصت را نصیب آنان می کند که پیام فروش کـاال         ،یک مکان مشخص  

ود را درباره کاال از زبـان  را از نزدیک بشنوند، کاال را رؤیت کنند و پاسخ پرسش هاي خ         

   )6، 1381خسروتاج ، ( .فروشنده بشنوند
  

   عرضه مناسب کاال-

ارائه کاالهایی که با استانداردهاي بازار مصرف مطابقت ندارند به مراتب زیـان آورتـر از      

  عدم ارائه آنها به بازار است زیرا اثـرات منفـی بـر ذهـن و روحیـه مـشتریان بـالقوه                      

دي و عرضه مناسب آن در غرفه، با توجـه بـه ذوق و سـلیقه بـازار             بسته بن . می گذارد 

   )11 ، 1376علمی ، ( .هدف اثرات مثبت در دستیابی به بازار را فراهم می آورد



  

   آشنا بودن به زبان بین المللی-

براي برگزارکنندگان و شرکت کنندگان از لـوازم ضـروري جهـت ارتبـاط مناسـب بـا                

شگاه، آشنا بودن به زبان بین المللی، توان عرضه مشخصات          بازدیدکنندگان در هر نمای   

    ) 52، 1374علمی، (  .کاال و ارتباط صحیح می باشد
  

   رعایت آداب معاشرت بازرگانی و ارتباط صحیح با خریدار -

شرکت هایی که پایبند ضوابط اخالقی و آداب معاشرت نیستند و ایـن اصـول را مـورد       

ند در دستیابی بـه بازارهـاي هـدف و افـزایش فـروش              تخطی قرار می دهند نمی توان     

مؤدبانه و حرفه اي عمـل کـردن الزمـه موفقیـت در نمایـشگاه            . محصول موفق باشند  

    ) 62، 1382مولوي خراسانی، (  .است
  

  ) علی الخصوص متخصصان( استقبال بازدیدکنندگان از نمایشگاه -

بازدیدکننـدگان را بهمـراه   اگر نمایشگاهی خوب و جالب باشد بدون شـک انبـوهی از         

معرفی نمایشگاه بطور صحیح و دعوت از افرادي که حضور و بازدید آنهـا              . خواهد آورد 

   )71، 1381مدرس ، ( . براي غرفه مهم است باید برنامه ریزي گردد
  

   کیفیت امکانات و خدمات -

 بــین غرفــه داران و ،بــا توجــه بــه اینکــه نمایــشگاه عمــل تبــادل کــاال و خــدمات

  از قبیـل   ،زدیدکنندگان می باشد کیفیت مناسب لوازم سخت افزاري و نـرم افـزاري            با

   .در موفقیـت نمایـشگاه اثـر گـذار خواهـد بـود         ... سالن، امکانات رفاهی، اطالعـات و     

   )48، 1381رضایی، ( 
  



   حضور به موقع در غرفه و وقت شناسی -

 توفیـق را نـصیب      وقت شناسی و رعایت حضور به موقع در غرفه از نکاتی اسـت کـه              

اکثر بازرگانان یا مدیران واحدهاي تولیـدي و صـنعتی حاضـر      . شرکت کننده می نماید   

   ) 54 ، 1374علمی، ( . معامله کنند،نیستند با کسی که دقیق و وقت شناس نیست
  

   عدم تنش در روابط سیاسی -

 باشـند   برگزاري نمایشگاه در کشورهایی که از نظر سیاسی با کشور ما داراي تنش می             

از . عقالیی نیست زیرا اقدامات دولت می تواند یک شبه همه چیز را دگرگـون نماینـد               

این رو برگزارکنندگان می بایست از گرایش هاي سیاسی آگاه بوده و مطمئن باشـند از                

   )1374،52مهرسا،(.تغییرات قوانین اطالع می یابند 
  

   ثبات اقتصادي و سیاسی -

ء و مقصد براي شـرکت کننـدگان در هـر نمایـشگاه از              ثبات اقتصادي کشورهاي مبدا   

اهمیت خاصی برخوردار است تا بتوانند با برنامه ریزي صـحیح عـالوه بـر شـرکت در                  

ــداوم        ــادرات را ت ــد و ص ــد و تولی ــت یابن ــدف دس ــاي ه ــه بازاره ــشگاه، ب نمای

   )1374،52مهرسا،(.بخشند
  

  انجام صحیح کار گروهی  -

ـ        شگاه و همچنـین اداره یـک غرفـه از فعالیـت هـاي              نظر به اینکه برگزاري یک نمای

مختلف تشکیل می گردد و مستلزم کار گروهی می باشد، میبایست مـدیر و کارکنـان                

بتوانند با درایت و پرهیز از اختالف سلیقه و با برنامه ریـزي صـحیح کـار را بـه اتمـام               

   )1374،51علمی،(.برسانند



  

   عدم تصدي گري  دولت-

شگاه به بخش خصوصی و عدم تصدي گري دولـت مـی توانـد بـر            واگذاري اجراي نمای  

   )21 ، 1382لیالز، ( .مشارکت مردم را بیشتر نماید و موفق بودن نمایشگاه اثر مثبت گذارد
  

   تأمین خواسته خریداران و دقت در انتخاب کاالي مناسب-

رهـاي  تردیدي نیست که هیچ کشوري آنقدر پول ندارد که صادرات خود را به همـه بازا  

بنابراین منطق حکم می کند که از منـابع محـدود مـالی تنهـا بـراي         . دنیا توسعه دهد  

صدور کاال به بازارهایی استفاده شود که شانس بیشتري بـراي جـذب کاالهـاي مـا را                  

بازارهـایی وجـود دارنـد کـه     . دارند یا آنکه انتظار داریم آتیه آنها امید بخش تر باشند       

 به آنجا صادر شده است و بـا اجـراي برنامـه هـاي جدیـد                 قبال به مقیاس وسیعی کاال    

    ) 88 ، 1374مهرسا،  ( .توسعه می توان باز هم فروش به این بازارها را گسترش داد
  

   دقت در انتخاب صحیح شرکت کنندگان جهت حضور در نمایشگاه           -

ابی، که بتواننـد    انتخاب شرکت هاي معتبر و توانمند، متناسب با موضوع نمایشگاه انتخ          

  با رقبا در بازارهاي هدف به رقابـت پردازنـد از عوامـل مـؤثر در موفقیـت نمایـشگاه                    

  . می باشد که مـی بایـست برگزارکننـده در انتخـاب آن دقـت کـافی مبـذول نمایـد                  

  )36 ،1374علمی،( 
  

   اطالعات کافی و مناسب از بازار مورد نظر و چگونگی نفوذ در آن -

ی مورد نیاز تجار شرکت کننده در نمایشگاههاي خارج را می تـوان             زمینه هاي اطالعات  

  :به سه طبقه تقسیم نمود 

  .  اطالعات در مورد کاالهاي قابل عرضه-1



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

  .مورد نظر

مولـوي  (.دست خواهد آمـد    اطالعات در مورد کاال که از طریق حضور در بازار هدف ب            -3

    ) 54، 1382خراسانی، 
  

   مکان برپایی نمایشگاه -

نظر به اینکه نمایشگاه محل تبادل کاالهـاي صـنعتگر و تولیـد کننـده بـا بازرگانـان،                  

صادرکنندگان و مصرف کنندگان می باشد و محل عرضـه و تقاضـا اسـت مکـان آن از         

 سالنهاي مجهز و مدرن، محوطه      اهمیت خاصی برخوردار می باشد خصوصیاتی از قبیل       

زیبا و آرام بخش، داشتن تاالر اجتماعات و کنفرانس هـا، امکانـات خـدماتی و رفـاهی       

مناسب، نزدیکـی بـه بزرگـراه هـا و جـاده هـاي مواصـالتی کـه سـبب گـردد کـه                        

  )89، 1374مهرسا، (.بازدیدکنندگان به راحتی تمایل به حضور در نمایشگاه را پیدا نمایند
  

   هاي دولتی از صادرکنندگان در مشارکت نمایشگاهها  حمایت-

از عوامل تأثیر گذار در موفقیت هر نمایشگاهی حمایت هاي اصولی و درسـت از طـرف       

دولت چه از بعد سیاسی در دیگر کشورها بـا همکـاري سـفارت جمهـوري اسـالمی و          

نمایـشگاهها  یارانه هاي حضور در      رایزن بازرگانی مقیم و چه حمایت هاي مالی از قبیل         

   )  1374،34علمی، (  .و بازار هدف و اختصاص جوایز صادراتی  می باشد
  

   جهت رسیدن به اهداف ، حداکثر بهره برداري از زمان کوتاه برگزاري نمایشگاه-

   )  روز    5حـداکثر   ( با توجه به اینکه زمـان هرنمایـشگاه بـین المللـی محـدود اسـت               

ود جهـت رسـیدن بـه اهـداف خـود حـداکثر       شرکت کننده باید بتواند از زمان محـد    



 نسبت به کاالي عرضه شده  احساس         را استفاده را بنماید و عکس العمل خریدار بالقوه       

    ) 62، 1382مولوي خراسانی ، (  .کند
  

  پیگیري نتایج نمایشگاه  -

شرکت در یک نمایشگاه تجاري، نخستین گام یا مرحله اي است که براي پیمودن خـط           

نتـایج  .  باید طی کرد   ، خدمات و دستیابی به بازارهاي جدید      ،وسعه تولید   سیر طوالنی ت  

نمایشگاه باید پیگیري شود و تماس هـاي تجـاري و ارتقـاء کیفیـت کـاال و نیازهـاي                    

    ) 15، 1374علمی ،  ( .مشتریان برآورده گردد
  

  پیشینه پژوهش 

   و شــرکت در بررسـیهاي انجــام گرفتـه در کتابخانــه مرکـز توســعه صـادرات ایــران    

  بـا .سهامی نمایشگاهها و چند مرکز علمی و دانشگاهی، چنین تحقیقی مشاهده نـشد            

مدیریت هاي نمایشگاههاي مختلـف در داخـل وخـارج از            به تجارب شخصی در    توجه

ـ       کشور، متأسفانه پژوهش کاملی در این       اگرچـه   .تخصوص تا کنون انجام نپذیرفته اس

 و تأثیرات آن بر توسـعه صـادرات نگـارش           اندیشمندان بزرگی درخصوص نمایشگاهها   

   شـرح ذیـل  داشته اند که از آنان بهـره بـرداري گردیـد کـه بـه تعـدادي از آنهـا بـه                 

  : اشاره می شود

 پرداختـه اسـت     نمایشگاهها و چگونگی برپـایی آن      در تحقیق به تعریف      محمد علمی 

   درات کشور تاثیر آن بر صا،بین المللی نمایشگاهضمن تشریح  مهدي دیانیهمچنین 

بـا  مرکز توسـعه صـادرات ایـران       تحقیقی هم از سوي     . را مورد بررسی قرار داده است     

  انجام شده است "صادرات نمایشگاه در خدمت توسعه"عنوان 



  

  

  

  

  

  

  فصل سوم

  

ƼǐƾƟƗ Ʃǋƥ  
  



  

  مقدمه        
  

ررسـی        روش تحقیق مجموعه اي از قواعد، ابزار و راه هاي معتبر و نظام یافته براي ب    

  )20ص  . 1376. عزتی(.واقعیت ها،کشف مجهوالت و دستیابی به راه حل مشکالت است

   در بخـشی از پـژوهش بـه توضـیح روش آن          ،پژوهشگر به منظور تبیین روش تحقیق     

 جامعـه آمـاري و   ،روش گردآوري اطالعـات    ، نیز روش تحقیق   فصل می پردازد در این     

 گرفته شده براي تجزیه و تحلیل داده هـا      نمونه آماري، روش نمونه گیري، تکنیک بکار      

  .تشریح خواهد شد... و 
  

  روش پژوهش 
پژوهشگر براي دستیابی به اطالعات مورد نیاز و تجزیـه و تحلیـل آنهـا مـی بایـستی            

  . روشی را انتخاب نماید

 براي گردآوري اطالعات و ادبیـات تحقیـق مـشتمل بـر پیـشینه،      ،در تحقیق پیش رو   

و اندیشمندان و مباحث تئوریک در خصوص مباحـث مطروحـه           نظریات صاحب نظران    

 از روش مطالعات کتابخانـه اي، همچنـین         ،جامع بازرگانی و بازاریابی و اخص نمایشگاه      

براي سامان دهی و کسب نقطه نظـرات از تجـارب مـسئوالن و کارشناسـان شـرکت                  

 طریـق  نمایشگاههاي بین المللی جمهوري اسـالمی ایـران و مجریـان نمایـشگاهی از           

براي جمع آوري بخش عمـده اطالعـات کـه    . مصاحبه حضوري بهره برداري شده است    

 از روش مطالعات میدانی بهره برده شـده  ،مورد تجزیه و تحلیل آماري قرار گرفته است     

که در این راه با توزیع دو پرسشنامه خبره و اصـلی کـه پرسـشنامه اصـلی بـر                    . است

   تنظـیم گردیـده اسـت در بـین مـدیران            نظري و پرسـشنامه خبـره      اساس مطالعات 

) مدیر 300حدود(مختلف تخصصی بین المللی     درنمایشگاههاي شرکت کننده  هاي غرفه



توصـیفی و   آوري آنها اقدام گردیده است و پس از آن بـا اسـتفاده ازروشـهاي               و جمع 

استنباطی در آمار و با توجه به جمع آوري اطالعات به نتیجـه گیـري پرداختـه شـده                   

  . سویی دیگر این پژوهش،اکتشافی نیز می باشداز.است
  

  جامعه آماري 
  جامعه آماري ، مجموعه اي است که در برگیرنده یک یا چند صـفت مـشترك و قابـل                  

 جامعه آماري این تحقیق مدیران غرفـه هـاي شـرکت کننـده در             . اندازه گیري باشند  

ــین المللــی تخصــصینمایــشگاههاي ایمــی برگــزار شــده در محــل د )صــادراتی ( ب

  . نفر می باشد2000 که بالغ بر بوده است 84 و بهار 83نمایشگاههاي تهران درزمستان 
  

  نمونه و روش نمونه گیري 
ـ نمونه پژوهش با توجه به شرایط و ویژگیهاي روش تحقیـق کـه معـرف                 صوصیات و  خ

 از مـدیران     وبا توجه به تکنیک آماري تحلیل آمـاري،        جامعه مورد مطالعه است    صفات

 انتخـاب  ) مـدیر 300( بـین المللـی    تخصصیاي شرکت کننده در نمایشگاههاي  غرفه ه 

  در ایـن پـژوهش از روش تـصادفی سـاده جهـت نمونـه گیـري اسـتفاده         . شده است 

 نمونه بطور تصادفی از جامعه آماري گزینش شـده و فاقـد هرگونـه نظـم و         .شده است 

  .نقشه از پیش اندیشیده شده، بوده است

   روشی براي انتخاب بخشی از جامعه یا کل، به گونه اي کـه همـه      نمونه گیري تصادفی ،   

    هستند براي انتخاب شدن احتمال یکسان n نمونه هاي ممکن که داراي تعداد ثابت 

    )1374،١٨٨کرلینجر، ( .داشته باشند

در تعیـین گـروه     ) تحلیل عاملی   ( البته الزم به ذکر است که نوع آزمون مورد استفاده           

  .  کننده بوده استنمونه تعیین



  

  روشهاي جمع آوري اطالعات و ابزار مورد استفاده در پژوهش
  

آوري اطالعـات     جمع پژوهشگر با توجه به روش پژوهش و ویژگیهاي نمونه به منظور              

  ابـزار گـردآوري داده هـا    . مورد نیاز از طرق و ابزارهاي مختلـف اسـتفاده مـی نمایـد           

می کند تا داده هاي الزم را جمـع آوري و ثبـت        وسیله اي است که به پژوهشگر کمک        

راهها و ابزارهاي متنوعی وجود دارند که محقق می تواند در تحقیق خـود بـراي                .نماید

اندازه گیري پارامترهاي دخیل اسـتفاده نمایـد از رایـج تـرین روشـهاي جمـع آوري             

برد در ایـن  اطالعات می توان مشاهده، مصاحبه، پرسشنامه و مطالعات کتابخانه اي نام        

  که تاکیـد بیـشتر بـر پرسـشنامه        پژوهش از تمامی عوامل ذکر شده استفاده گردیده         

  . بوده است
  

  مشاهده
   

برگزاري مستقیم   با توجه به حضور چندین ساله در شرکت نمایشگاههاي بین المللی و           

 نمایشگاههاي بین المللی داخلی و چندین نمایشگاه بین المللـی در خـارج از کـشور،               

ري از عوامل دخیل در موفقیت یا عدم موفقیـت را از نزدیـک مـشاهده و مـورد                   بسیا

  . ، که در تنظیم پرسشنامه از آن بهره برداري شده استداده امشناسایی قرار 

  روش کتابخانه اي 
  

هر پژوهشگري، در ابتداي تحقیق خود و در حین تحقیق نـاگزیر از آن اسـت کـه بـه                    

ه موجود در کتابها مراجعه نماید و در روش تحقیـق       مطالعات و تحقیقات صورت پذیرفت    

اطالعات، استفاده از کتابخانه می باشـد و   میدانی یکی از مهم ترین راههاي جمع آوري     

 به همین منظور نیز جهت این پژوهش از کتابخانه هاي تخصصی مرکز توسعه صـادرات              

 –اي بازرگـانی     موسسه مطالعات و پژوهشه    –نمایشگاههاي بین المللی     شرکت  -ایران



 جهت دستیابی به اطالعات مربوط به صـادرات         …دانشکده مدیریت دانشگاه تهران و      

 تاریخچــه – بازاریــابی و تحقیقــات بازاریــابی – بازرگــانی بــین المللــی –غیرنفتــی 

پژوهـشهاي انجـام شـده و گـردآوري و           نمایشگاهها و هم چنین بررسی تحقیقـات و       

  . در زمینه موضوع تحقیق را می توان نام بردترجمه مقاالت و نوشته هاي مختلف
  

  پرسشنامه 
پرسشنامه یکی از ابزارهاي رایج و بسیار مهم در تحقیقات علمی است بـراي برقـراري        

  صورت حضوري، تلفنی و یا مکاتبه اي باشـد،         ه  ارتباط با پاسخ دهندگان که می تواند ب       

سوال در زمینه اندازه گیـري      پرسشنامه شامل تعدادي    .می توان از پرسشنامه بهره برد     

. ارزیابی پاسخ دهندگان از پارامترها، طرز فکرها، برداشتها و ویژگـی آنهـا مـی باشـد              

گیري طرز فکر و برداشت افراد، روشهاي متعددي وجود دارد کـه از جملـه          براي اندازه 

  .آنها مقیاس لیکرت است
  

  مصاحبه 
  

ـ               آوري اطالعـات     اي مطمـئن جمـع    تماس و مذاکره رو در رو با اشخاص یکـی از ابزاره

  می باشد اگر پژوهشگر با موازین علمی از ایـن روش بهـره بـرداري کنـد مـی توانـد                     

این روش مدت زمـانی طـوالنی بایـد    ر گرچه د.جامع ترین اطالعات را در اختیار بگیرد   

   لیکن ویژگیهاي مثبت این روش موجـب  .سنگین را نیز متقبل شد صرف نمود و مخارج  

ایـن   این پـژوهش نیـز از     محققین ازآن بهره ببرند و در      ، در موارد بسیاري   می شود که  

 مـسئولین و کارشناسـان     اسـتفاده ازآن و نظرخـواهی از       استفاده شده است و با     ابزار

   صـاحب نظـران، اسـتاتید دانـشگاه و مـدیران       ،نمایـشگاههاي بـین المللـی       ت  شرک

  



رسـی نقـش نمایـشگاههاي      غرفه هاي شرکت کننده در نمایشگاههاي مختلـف در بر         

 در توسعه صادرات غیرنفتی ایران و هم چنین طراحی پرسـشنامه   تخصصی بین المللی  

  .و تکمیل آن در مراحل اجرایی بهره برداري شده است
  

   پرسشنامه و اعتبارروایی

 وسیله اندازه گیري بتواند خصیصه و ویژگی مورد نظـر را            منظور از روایی، آن است که     

موضـوع و     در این تحقیق سعی شده است که با شناخت ماهیت          .بگیردبدرستی اندازه   

نوع کار از یک سو و رعایت روحی و تمایالت پاسخگویان از سوي دیگـر و هـم چنـین         

دقت درطراحی سواالت و انتخاب بهترین نحوه پاسخ گیري و ابهام زدایـی از سـواالت                

وري و نیـز دقـت در   پرسشنامه با استفاده از مراجعه مـستقیم و مـصاحبه هـاي حـض         

پاالیش اطالعات جمع آوري شده و تجزیه و تحلیـل آنهـا، روایـی بیـشتري بـه ابـزار         

پرسـشنامه   تحقیق داده شود در این راستا با مساعدت استاد راهنما و صاحب نظـران،             

استفاده از ایـن پرسشنامه،پرسـشنامه اصـلی و ثانویـه      خبره تنظیم گردید و سپس با  

 از ضـریب آلفـاي      .مورد اسـتفاده واقـع گردیـد       لمی آن کامال  جهت باال بردن ارزش ع    

کرونباخ براي پرسشنامه بهره گرفته شده است کـه اعتبـار یـا قابلیـت اعتمـاد یـک                   

ایـن میـزان در   . را دارا باشـد 7/0پرسشنامه بایستی حداقل ضـریب آلفـاي کرونبـاخ         

مناسـب ابـزار    محاسبه شده است که نشان از روایی   90/0پرسشنامه توزیع شده باالي     

  9267/0ضریب آلفاي محاسبه شده برابر است با . اندازه گیري می باشد



  

   روش آماري

تحلیـل کـرده و در       وري شده را تجزیـه و       پژوهشگر براي اینکه بتواند اطالعات جمع آ      

 بـه همـین منظـور بـراي          .دنهایت تفسیر نماید بایستی از روشهاي آماري استفاده کن        

    :سب، الزم است که پژوهشگر موارد زیر را رعایت نمایدانتخاب روش آماري منا

   شناخت کافی از داده هاي تحقیـق داشـته باشـد، یعنـی ویژگیهـاي داده هـا                    –الف  

  را بداند

 از روشهاي آماري مورد استفاده در پژوهشهاي علوم انـسانی و اجتمـاعی اطـالع           –ب  

  .کافی داشته باشد

 آمـار   وآمارتوصـیفی   . ش آمـاري نقـش دارنـد      در تجزیه و تحلیل داده ها دو نـوع رو         

  استنباطی 
  

  آمار توصیفی 

   بر اساس داده ها توصیف می کند پژوهـشگر از طریـق            راآمار توصیفی شرایط موجود     

 میانگین و انحـراف معیـار، مـورد مطالعـه را     – درصد فراوانی – بدست آوردن فراوانی   

  . می نماید توصیف
  

  آمار استنباطی 

) نمونه  ( اطی همواره با جریان نمونه گیري و انتخاب یک گروه کوچک            در تحلیل استنب  

    )1382،320خاکی، ( سر وکار داریم ) جامعه آماري ( از یک گروه بزرگتر 

در این پژوهش بوسیله داده ها و اطالعات حاصـله از نمونـه بـه بـرآورد و پیـشگویی                    

ن و سـواالت پـژوهش از       با توجه بـه عنـوا     . ویژگیهاي جامعه آماري پرداخته می شود     



روش تحلیل عاملی استفاده شـده اسـت و بـا شناسـایی عوامـل مـوثر بـر موفقیـت          

 224( نمایشگاههاي بـین المللـی ، تنظـیم پرسـشنامه ، توزیـع و جمـع آوري آنهـا                    

 به تجزیه و تحلیل پرداخته شده اسـت و از   SPSSو با استفاده از نرم افزار       ) پرسشنامه  

 ویــژه عوامــل بــه اولویــت عوامــل مــوثر بــر موفقیــت طریــق بدســت آوردن ارزش

  .نمایشگاههاي بین المللی پرداخته ایم
  

  تحلیل عاملی 

 به منظور پی بردن به متغیرهاي زیربنایی یک پدیده یا تلخیص مجموعه اي از داده هـا     

  . از روش تحلیل عامل استفاده می شود

ـ             اي ریاضـی و آمـاري      تحلیل عاملی اصطالحی است کلی براي تعـدادي از تکنیـک ه

مختلف اما مرتبط با هم به منظور تحقیق در باره ماهیت روابـط بـین متغیرهـاي یـک                   

  مسأله اساسی تعیین ایـن مطلـب اسـت کـه آیـا مجموعـه متغیـر را             . مجموعه معین 

کـوچکتري نـسبت بـه تعـداد        » عاملهـاي   « یا  » ابعاد  « می توان بر حسب تعدادي از       

  .معرف چه صفت یا ویژگی است) عاملهاي ( ک از ابعاد متغیرها توصیف نمود، و هر ی

صورت گرفت، که    ) 1940 ( 1چارلز اسپیرمن نخستین کار در بارة تحلیل عاملی توسط        

    روش   2اوکـارل پیرسـون  بعـد از  . این روش شناخته شده است   » پدر  « به گونه کلی    

 گونـه کـاملتري   آن را بـه ) 1933 ( 3را پیشنهاد کـرد، و هتلینـگ  » محورهاي اصلی   « 

هدف اسپیرمن به دست دادن یک مدل ریاضی براي معرفی تئـوري هـوش        . توسعه داد 

                                                        
1  - Charles Spearman 
2- Karl Pearson 
3- Hoteling 
 



همه شاخه هـاي فعالیـت عقالنـی داراي یـک کـنش          « وي اعتقاد داشت که     . کلی بود 

اسـت، در حـالی کـه عناصـر     ) و یا گروهـی از کنـشهاي مـشترك      ( اساسی مشترك   

اگـر  . » هر مورد کامالَ متفاوت با بقیه اسـت باقیماندة یا عناصر اختصاصی آن فعالیت در  

این مطلب را به زبان تحلیل عاملی ترجمه کنیم، یعنی هـر یـک از تـست هـاي یـک                     

  کـه توسـط همـه       1مجموعه که با فعالیت عقالنی مرتبط باشد، هم یـک عـاملی کلـی             

 را که فقط توسط آن تـست و نـه           2تست ها به گونه مشترك، و هم یک عامل اختصاص         

  .ت هاي آن مجموعه اندازه گرفته می شود، می سنجدسایر تس

بنابر آنچه گفته شد، تحلیل عاملی تکنیکی است که کاهش تعداد زیادي از متغیرهـاي               

  وابسته به هم را به صورت تعداد کوچکتري از ابعـاد پنهـان یـا مکنـون امکـان پـذیر                

ربرد  از طریـق کـا     3هدف عمده آن رعایـت اصـل اقتـصاد و صـرفه جـویی             . می سازد 

کوچکترین مفاهیم تبیین کننده به منظور تبیین بیشینه مقدار واریـانس مـشترك در              

مفروضه اساسی تحلیـل عـاملی ایـن اسـت کـه عاملهـاي              . ماتریس همبستگی است  

  زیربنایی متغیرهـا را مـی تـوان بـراي تبیـین پدپـده هـاي پیچیـده بـه کـاربرد، و                       

. اك آنهـا در ایـن عاملهاسـت       همبستگی هاي مشاهده شده بین متغیرها حاصل اشتر       

هدف تحلیل عاملی تشخیص این عاملهاي مـشاهده ناپـذیر بـر پایـه مجموعـه اي از                  

عامل، متغیر جدیدي است که از طریق ترکیـب خطـی           . متغیرهاي مشاهده پذیر است   

 .نمره هاي اصلی متغیرهاي مشاهده شده بر پایه فرمول زیر برآورد می شود

Fj = Wji  XI = Wj1 X1 + Wj2 X2 + …+ Wjp XP 

                                                        
1 -Specific Facyor 
2 -Cyril Burt 
3 - Parsimony 



  ایـن عاملهـا،   .  معـرف تعـداد متغیرهاسـت   P  و 1ها بیانگر ضرایب نمره عاملیW که در آن 

فی نفسه، سازه هاي فرضی یا نظري است که به تفسیر ثبات و هماهنگی در مجموعه داده هـا        

بنابر این ارزش تحلیل عاملی این است که طـرح بـراي اجـراي یـک تحلیـل                  . کمک می کند  

  . چهار گام اساسی زیر ضرورت داردعاملی

  تهیه یک ماتریس همبستگی از تمام متغیرهاي مورد استفاده در تحلیل و برآورد اشتراك  -1

 استخراج عاملها -2

 انتخاب چرخش عاملها براي ساده تر ساختن و قابل فهم تر کردن ساختار عاملی  -3

  )347، 1382خاکی،(تفسیر نتایج  -4

                                                        
1-Parsimony 



  
 
 

 

  
 

  فصل چهارم
  

 ǈƗƺƑǐ üǐǂƟƗ Ƒǉ 
 üǐǂƟƗ ǋ ǈǐƦƜƗ ǋ

ƑǊǆƆ  



  مقدمه 
در ایـن فـصل   . در فصل قبل به بیان چگونگی انجام کار و تشریح روش تحقیق پرداخته شد             

تحقیق را با بررسی و سنجش متغیرهاي ذکر شده در قالب آمارهاي اسـتنباطی و توصـیفی،         

  .مد نظر قرار داده شده است

تی پاسـخ دهنـدگان و سـپس توزیـع     در قسمت آمار توصیفی، ابتدا وضعیت جمعیت شناخ       

  .فراوانی مولفه ها مطرح می گردد 

در قسمت آمار استنباطی به تعیین عوامل موثر بر موفقیت نمایشگاهها  شاخص هاي آنها به                

  .وسیله آزمون تحلیل عاملی پرداخته می شود

  توصیف آزمودنی ها   –الف 

 دهندگان از قبیل جنسیت،   در این بخش به تشریح برخی از ویژگیهاي فردي پاسخ-1
  .پرداخته می شود... تحصیالت و

   جنسیت 1-1
  توزیع فراوانی نمونه برحسب جنسیت : 1-4جدول 

  

  درصد  فراوانی  جنسیت
  79  177  مرد
  21  47  زن

  100  224  جمع
  

  

  
  
  
  
  

  

  
  

  نمودار فراوانی نمونه برحسب جنسیت : 1-4نمودار 
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  .آنها زن می باشند % 21ان مرد  پاسخ دهندگ% 79چنانکه مشاهده می شود 

   وضعیت تحصیلی -1-2
  

  توزیع فراوانی نمونه برحسب وضعیت تحصیلی : 2-4جدول
  

  درصد  فراوانی  سطح تحصیالت
  5/0  1  زیردیپلم

  12  26  دیپلم
  8  18  فوق دیپلم
  5/54  122  لیسانس

  25  57  فوق لیسانس و باالتر

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نی نمونه بر حسب سطح تحصیالتنمودار فراوا : 2-4نمودار   
  

  درصد را در 5/79طبق نمودار و جدول فوق، دارندگان مدرك کارشناسی ارشد، 

  .بر می گیرد
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   سن پاسخ دهندگان-1-3
  

   توزیع فراوانی نمونه بر حسب سن پاسخ دهندگان3-4جدول 

  درصد  فراوانی  سن
  8/5  13   سال 20-25
  8/13  31   سال25-30
  5/20  46   سال 30-35

  6/15  35  سال35-40
  7/19  44   سال 40-45
  3/14  32   سال45-50
  9  20   سال 50-60

  3/1  3   سال و باالتر 60
  100  224  جمع 

  
  

  

  

  

  

  
  

  

  فراوانی نمونه برحسب سن : 3-4نمودار
  

نتایج جدول و نمودار باال نشان می دهد که بیش از نیمی از جمعیت نمونه بـین سـنین                

  .  دارند سال قرار45 الی 30
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  تعداد حضور پاسخ دهندگان در نمایشگاهها : 1-4
  

   توزیع فراوانی نمونه بر حسب تعداد حضور 4-4جدول 

  درصد  فراوانی  تعداد حضور
  6/44  100   بار5کمتر از 

  4/23  53   بار5-10
  20  44   بار10-20
  8  18   بار20-30

  4  9  30بیشتر از 
  100  224  جمع

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  نمودار فراوانی تعداد حضور پاسخ دهندگان : 4-4نمودار    

  
  
  
  
  

 بار در نمایشگاه 10پاسخ دهندگان کمتر از % 68با توجه به جدول و نمودار فوق 

  .شرکت نموده اند
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      توزیع فراواني شاخصھاي پرسشنامھ سنجش عوامل موثر : ۵-۴جدول   
  

    
  

  
 

      

  
 

  

  

     

  

     

 درصد فراواني درصد فراواني درصد فراواني درصد فراواني درصد فراواني درصد فراواني  

1 10 4.46 16 7.14 48 21.43 92 41.07 49 21.88 9 4.02 

2 

  

6  2.68 18 8.04 39 17.41 94 41.96 54 24.11 13 5.8 

3 6 2.68 34 15.18 72 32.14 55 24.55 38 16.96 19 8.48 

4 9 4.02 30 13.39 80 35.71 64 28.57 31 13.84 10 4.46 

5 12 5.36 20 8.93 31 13.84 65 29.02 69 30.8 27 12.05 

6 20 8.93 23 10.27 52 23.21 63 28.13 59 26.34 7 3.13 

7 57 25.45 44 19.64 68 30.36 39 17.41 12 5.36 4 1.79 

8 32 14.29 37 16.52 62 27.68 56 25 20 8.93 8 3.57 

9 52 23.21 46 20.54 71 31.7 29 12.95 17 7.59 9 4.02 

10 30 13.39 38 16.96 71 31.7 43 19.2 31 13.84 11 4.91 

11 51 22.77 39 17.41 80 35.71 26 11.61 19 8.48 9 4.02 

12 44 19.64 44 19.64 70 31.25 41 18.3 21 9.38 4 1.79 

13 13 5.8 22 9.82 62 27.68 87 38.84 29 12.95 11 4.91 

14 5 2.23 2 0.89 36 16.07 95 42.41 58 25.89 28 12.5 

15 26 11.61 17 7.59 43 19.2 70 31.25 49 21.88 19 8.48 

16 38 16.96 36 16.07 72 32.14 57 25.45 16 7.14 5 2.23 

17 20 8.93 19 8.48 60 26.79 77 34.38 40 17.86 8 3.57 

18 9 4.02 18 8.04 51 22.77 82 36.61 51 22.77 13 5.8 

19 2 0.89 11 4.91 38 16.96 101 45.09 54 24.11 18 8.04 

20 5 2.23 7 3.13 27 12.05 84 37.5 72 32.14 29 12.95 

21 6 2.68 13 5.8 20 8.93 66 29.46 76 33.93 43 19.2 

22 4 1.79 5 2.23 17 7.59 100 44.64 68 30.36 30 13.39 

 

  

 

سواالت 
پرسشنا

 مھ

  

 

  داده ھا  توصیف: ب

  پرسشنامھشده در  فراوانی و درصد پاسخ دھی بھ شاخص ھای مطرح   توزیع 



23 3 1.34 1 0.45 16 7.14 64 28.57 92 41.07 48 21.43 

24 30 13.39 27 12.05 71 31.7 53 23.66 32 14.26 11 4.91 

25 
32 

14.26 37 16.52 82 36.61 45 20.09 25 11.16 3 1.34 

26 7 3.13 15 6.7 47 20.98 77 34.38 57 25.45 21 9.38 

27 19 8.48 37 16.52 83 37.05 59 26.34 22 9.82 4 1.79 

28 14 6.25 13 5.8 50 22.32 85 37.95 42 18.75 20 8.93 

29 30 13.39 20 8.93 70 31.25 66 29.46 27 12.05 11 4.91 
  

30  8 3.57 8 3.57 62 27.68 55 24.55 37 16.52 54 24.11 

             

             

31 12 5.36 20 8.93 28 12.5 103 45.98 42 18.75 19 8.48 

32 12 5.36 18 8.04 68 30.36 84 37.5 32 14.29 10 4.46 

33 24 10.72 32 14.29 83 37.05 52 23.21 30 13.39 3 1.34 

34 32 14.29 36 16.07 75 33.48 54 24.11 19 8.48 6 2.68 

35 24 10.72 36 16.07 85 37.95 44 19.64 29 12.95 6 2.68 

36 20 8.93 29 12.95 93 41.52 55 24.55 21 9.38 6 2.68 

37 36 16.07 42 18.75 82 36.61 40 17.86 22 9.82 2 0.89 

38 21 9.38 21 9.38 65 29.02 67 29.91 33 14.73 17 7.59 

39 23 10.27 24 10.71 74 33.04 65 29.02 28 12.5 10 4.46 

40 18 8.04 18 8.04 71 31.7 77 34.38 28 12.5 12 5.36 

41 8 3.57 13 5.8 49 21.88 106 47.32 37 16.52 11 4.91 

42 13 5.8 20 8.93 30 13.39 97 43.3 48 21.43 16 7.14 

43 13 5.8 33 14.73 62 27.68 67 29.91 44 19.64 5 2.23 

44 14 6.25 32 14.29 58 25.89 79 35.27 35 15.63 6 2.68 

45 6 2.68 8 3.57 54 24.11 84 37.5 56 25 16 7.14 

46 8 3.57 9 4.02 64 28.57 98 43.75 40 17.86 5 2.23 

47 5 2.23 8 3.57 68 30.36 94 41.96 41 18.3 8 3.57 

48 5 2.23 8 3.57 69 30.8 95 42.41 37 16.52 10 4.46 

49 6 2.68 19 8.48 67 29.91 81 36.16 40 17.86 11 4.91 

50 6 2.68 11 4.91 65 29.02 95 42.41 36 16.07 11 4.91 

51 224 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

52 4 1.79 12 5.36 58 25.89 104 46.43 38 16.96 8 3.57 

 



53 5 2.23 13 5.8 58 25.89 108 48.21 33 14.73 10 4.46 

54 
14 6.25 

16 7.14 65 29.02 87 38.84 30 13.39 12 5.36 

55 27 12.05 30 13.39 75 33.48 63 28.13 24 10.71 5 2.23 

56 30 13.39 39 17.41 97 43.3 42 18.75 14 6.25 2 0.89 

57 11 4.91 11 4.91 43 19.2 82 36.61 47 20.98 30 13.39 

58 12 5.36 12 5.36 45 20.09 89 39.73 51 22.77 15 6.7 

59 13 5.8 8 3.57 40 17.86 96 42.86 47 20.98 20 8.93 

60 38 16.96 19 8.48 41 18.3 81 36.16 29 12.95 16 7.14 

61 8 3.57 11 4.91 40 17.86 122 54.46 33 14.73 10 4.46 
  

62  9 4.02 8 3.57 31 13.84 114 50.89 48 21.43 14 6.25 

             

             

63 12 5.36 17 7.57 45 20.09 104 46.43 35 15.63 11 4.91 

64 11 4.91 11 4.91 57 25.45 93 41.52 43 19.2 9 4.02 

65 6 2.68 17 7.59 57 25.45 99 44.2 39 17.41 6 2.68 

66 1 0.45 3 1.34 44 19.64 128 57.14 42 18.75 6 2.68 

67 0 0 3 1.34 43 19.2 125 55.8 35 15.63 18 8.04 

68 0 0 2 0.89 31 13.84 120 53.57 56 25 15 6.7 

69 2 0.89 2 0.89 22 9.82 107 47.77 64 28.57 27 12.05 

70 3 1.34 4 1.79 23 10.27 109 48.66 71 31.7 14 6.25 

71 4 1.79 4 1.79 49 21.88 106 47.32 50 22.32 11 4.91 

72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 224 100 

73 4 1.79 8 3.57 50 22.32 86 38.39 60 26.79 16 7.14 

74 2 0.89 2 0.89 24 10.71 118 52.68 57 25.45 21 9.38 

75 0 0 3 1.34 16 7.14 104 46.43 76 33.93 25 11.16 

76 6 2.68 9 4.02 63 28.13 83 37.05 45 20.09 18 8.04 

77 3 1.34 11 4.91 75 33.48 84 37.5 43 19.2 8 3.57 

78 0 0 5 2.23 21 9.38 89 39.73 66 29.46 43 19.2 

79 13 5.8 37 16.52 95 42.41 51 22.77 17 7.59 11 4.91 

80 8 3.57 17 7.59 55 24.55 81 36.16 44 19.64 19 8.48 

81 4 1.79 10 4.46 52 23.21 80 35.71 52 23.21 26 11.61 

82 2 0.89 7 3.13 68 30.36 88 39.29 41 18.3 18 8.04 

 



83 3 1.34 9 4.02 62 27.68 85 37.95 45 20.09 20 8.93 

84 4 1.79 6 2.68 52 23.21 90 40.18 53 23.66 19 8.48 

85 18 8.04 15 6.7 38 16.96 63 28.13 63 28.13 26 11.61 

86 20 8.93 28 12.5 99 44.2 35 15.63 26 11.61 16 7.14 

87 29 12.95 25 11.16 113 50.45 36 16.07 16 7.14 5 2.23 

88 16 7.14 31 13.84 97 43.3 43 19.2 29 12.95 8 3.57 

89 27 12.05 38 16.96 97 43.3 45 20.09 16 7.14 1 0.45 

90 26 11.61 33 14.73 94 41.96 49 21.88 18 8.04 4 1.79 

91 21 9.38 22 9.82 61 27.23 68 30.36 32 14.29 20 8.93 

92 15 6.7 19 8.48 22 9.82 66 29.46 68 30.36 34 15.18 





  

  آمار استنباطی : ج 

  .پاسخگویی به سوال تحقیق به شرح ذیل مدنظر است  ین قسمت،در ا

  چه عواملی بر موفقیت نمایشگاههاي تخصصی بین المللی موثر است ؟:  تحقیق 1سوال 

  هدف اصلی در تحلیل عاملی بررسی این امر اسـت کـه بـر اسـاس پاسـخ افـراد بـه                      

خراج عوامـل،   در اسـت  . پرسش ها، می توان تعدادي عوامل کلی تر را شناسـایی کـرد            

یکی تعیین تعداد عاملها اسـت ، کـه بهتـرین           . تصمیم گیري در دو مورد ضرورت دارد      

تحلیل عـاملی در برگیرنـده حـداقل عوامـل الزم اسـت و دیگـري روش اسـتخراج                   

در این پژوهش براي تعیین این مطلـب از روش تحلیـل عـاملی اکتـشافی       . عاملهاست

ه متغیرهـاي تحقیـق از چنـد مولفـه اصـلی            استفاده گردیده است و براي تعیین اینک      

  استفاده شده اسـت و بـه منظـور     1اشباع شده است، از روش تحلیل مولفه هاي اصلی        

تشخیص عاملهایی که احتماالً زیربناي آزمون خاصی را تشکیل می دهـد و همچنـین               

تعیین ساختار ساده آن از روش چرخش واریماکس استفاده شـده اسـت کـه تمـامی                 

  .  انجام گرفته استspssیط نرم افزاري مراحل در مح

قبل از اجراي تحلیل عاملی، بایستی از همبستگی بـین عاملهـا  همچنـین اهمیـت و                  

ضریب همبستگی جزیی، شـاخص     . معنادار بودن ماتریس داده ها اطمینان حاصل نمود       

مناسبی براي تعیین نیرومندي رابطه بین عامل هاسـت بـراي ایـن منظـور از آزمـون                  

kmo2 ستفاده می کنیم انـدازه   اkmo       کـه شـاخص کفایـت نمونـه بـرداري خوانـده    

  می شود، شاخصی است که مقادیر همبستگی مشاهده را با مقادیر همبستگی جزیی 
  

                                                        
1 - Principal Components (pc) 
2 -Kaiser meyer olkin 



  

 بود همبستگی هاي موجـود بـه       70/0چنانچه مقادیر این آمار بیش از       . مقایسه می کند  

 باشـد، بایـد دقـت       69/0 تا   50ن  اگر بی . طور کلی براي تحلیل بسیار مناسب می باشند       

  بـدان معنـا   50/0بیشتري در بکارگیري تحلیل عاملی به خرج داد و مقـادیر کمتـر از               

  )260-253، 1991دواس ، ( است که تحلیل عاملی براي آن مجموعه مناسب نیست 

  این آزمون براي داده هاي مورد مطالعه انجام گرفته که مقـدار آن طبـق جـدول ذیـل                 

   که نـشان دهنـده مناسـب بـودن ایـن ابـزار در تحلیـل                 915/0ابر است با    بر ) 4-6( 

  .داده ها می باشد
  

   و بارتلت در مورد شاخصهاي پرسشنامهKMO آزمون 6-4جدول 
  

  KMO)(   915/0شاخص کفایت نمونه برداري 
  911/3192  مقدار آزمون
  351  درجه آزادي

  آزمون
  بارتلت

  000/0  سطح معنی دار
  

  

   اسـتفاده  1یابی اهمیت و معنادار بـودن مـاتریس همبـستگی از آزمـون بارتلـت            براي ارزش 

  .شده است

به همین منظور در باره این مطلب که آیا ماتریس همبستگی داده هـا در جامعـه صـفر      

  مقدار مشخص آن در این پژوهش طبق جـدول        .نیست، از این آزمون استفاده می شود      

ین ترتیب عالوه بر کفایت نمونه بـرداري، اجـراي   می باشد بد911/3192برابر با   ) 4-6( 

  .تحلیل عاملی بر پایه ماتریس همبستگی مورد مطالعه نیز قابل توجیه می باشد
  

  

                                                        
1 - Bartlett’s Test of Spherieity  



  

  

  راه حل اولیه تحلیل عوامل پرسشنامه 

  ، یک جدول ویرایش شده از آمارهاي مربوط به شاخص هاي تحت بررسـی              7-4جدول  

به منظـور تعیـین ایـن       .  پرسشنامه می باشد   می باشد حاصل تحلیل مولفه هاي اصلی      

از . موضوع که مجموعه متغیرهاي مطرح شده ازچند عامل معنی دار اشباع شده اسـت       

  شاخص هاي ارزش ویژه و نسبت واریانس تبیین شده استفاده گردیده است

ارزش ویژه معیاري است که نشان دهنده مقدار واریانس در مجموعـه متغیـري اولیـه                

 یک عامل تبیین می شود هر چه این مقـدار بیـشتر باشـد آن عامـل،                  است که توسط  

واریانس بیشتري را تبیین می کند و عامل هایی کـه مقـدار ارزش ویـژه آنهـا از یـک           

 .بیشتر است، بهترین عامل ها می باشند

  
  
  
 



 

  

       

 

 

   عوامل

    

  
ارزش 
 واریانس% ویژه

واریانس %
 تجمعی

ارزش 
 واریانس% ویژه

واریانس %
 تجمعی

ارزش 
 واریانس% ویژه

واریانس %
 تجمعی

1 10.074 37.31 37.31 10.074 37.31 37.31 4.784 17.72 17.72 

2 2.304 8.535 45.844 2.304 8.535 45.844 3.821 14.153 31.873 

3 1.532 5.675 51.52 1.532 5.675 51.52 3.386 12.541 44.415 

4 1.419 5.256 56.776 1.419 5.256 56.776 2.73 10.111 54.526 

5 1.087 4.026 60.802 1.087 4.026 60.802 1.478 5.474 60 

6 1.046 3.874 64.676 1.046 3.874 64.676 1.263 4.676 64.676 

7 0.952 3.524 68.2             

8 0.759 2.812 71.012             

9 0.721 2.672 73.684             

10 0.662 2.452 76.136             

11 0.632 2.342 78.478             

12 0.609 2.257 80.735             

13 0.53 1.962 82.697             

14 0.503 1.862 84.559             

15 0.485 1.797 86.357             

16 0.467 1.729 88.086             

17 0.428 1.584 89.67             

18 0.404 1.497 91.167             

19 0.379 1.403 92.57             

20 0.358 1.327 93.897             

21 0.334 1.237 95.134             

22 0.288 1.065 96.199             

23 0.265 0.983 97.182             

24 0.245 0.906 98.088             

25 0.226 0.838 98.926             

26 0.168 0.622 99.548             

27 0.122 0.452 100             
 

 واریانس کل بین عوامل توزیع ارزش ویژه و    :٧-٤جدول 

  مجموع ضرایب چرخش داده شده ارزش ویژه و  رزش ویژه و مجموع ضرایب قبل از چرخشا  مجموع ضرایب واریانس اولیھ ارزش ویژه و



  

 عامـل از یـک   6 مشاهده می شود ارزش ویـژه        7-4در این پژوهش چنانکه در جدول       

بیشتر است مالحظه مقدار ارزش ویژه و همچنین نسبت واریانس تبیین شـده توسـط               

 عامل عمده اشباع می شود کـه بـر   4نشان می دهد که محتوي پرسشنامه از     هر عامل   

واریانس کل شاخص ها را تبیین می کند دو عامل آخر بـه دلیـل تعـداد              % 57روي هم   

  حـذف ... ) حـداقل بایـد سـه متغیـر باشـد           ( کم متغیرهایی که تحت این عاملها آمده است         

  . می شود

هاي ویژه عامل یکم تـا شـشم بـه ترتیـب            چنانکه در جدول مشاهده می شود ارزش        

 عامـل   4 و نسبت واریانس تبیین شده توسط ایـن          532/1،419/1،  304/2،  074/10برابر

با توجـه   .  درصد از کل واریانس است     256/5،  675/5،  535/8،  31/37به ترتیب برابر      

   عامـل مـذکور تـشکیل     4از کل واریانس مجموعه را واریانس مـشترك         % 57به اینکه   

بنابر این سهم عامل یکم که حاصل تقـسیم درصـد واریـانس تبیـین شـده                 . دهدمی  

 از  58/0 عامل بدست آمده می باشد، برابـر         4توسط این عامل به کل واریانس مشترك        

 8/0 توسط عامل سوم،     9/0 توسط عامل دوم،     13/0واریانس مشترك و به همین ترتیب       

  توسط عامل چهارم، 

  .تبیین می گردد
  

  ) بدون چرخش ( حل اولیه تفسیر راه 

بـا  .  نـشان داده شـده اسـت       8-4ماتریس عوامل چهار گانه قبل از چرخش در جدول          

  .، نتایج زیر حاصل می گردد7-4مالحظه ارقام جدول مذکور و جدول شماره 



 4/0 بـاالتر از  26 بار عاملی پرسش ها در عامل یکم مثبت و مقدار آنها به جز مـورد               -1

   آنها در یک عامل مشترك داراي بار مثبت هستندبنابر این همه. است

  57/0 نسبت کل واریانس تبیین شده به وسیله چهـار عامـل اسـتخراج شـده،      -2

 آن متعلق بـه عامـل یکـم اسـت و درصـد پوشـش       37/0 می باشد که نزدیک به      

  می باشد15/0واریانس براي عامل هاي بعدي کمتر از 

 از کـل  37/0وسط نخـستین عامـل، برابـر         نظر به اینکه واریانس تبیین شده ت       -3

  واریانس مشترك می باشد بنابر این، این عامل را می تـوان یـک عامـل اصـلی در                

 .نظر گرفت

  

  ) بعد از چرخش ( راه حل نهایی 



   

  

  

     

 

 
  

  

 

1 

2 3 4 5 6 

           0.817 4 مدیریت نمایشگاه

           0.801 9 نیروی کارآمد

           0.776 18 االھاتناسب ک

         0.332 0.735 2 امکانات وتجھیزات

 0.31-         0.724 25 برقراری تعامل

           0.701 17 طراحی غرفھ

         0.44- 0.675 12 شرایط اقتصادی

           0.669 7 بانکھای اطالعاتی

         0.471- 0.688 13 شرایط اجتماعی

           0.645 19 شناھداف رو

         0.31 0.63 10 تبلیغات

         0.393 0.624 3 شبکھ ھای زیربنایی

     0.397-     0.613 15 انتخاب مکان مناسب

       0.307- 0.427- 0.61 11 ھمکاری ومشارکت

         0.37- 0.582 1 آداب ورسوم وقوانین

       0.448 0.42- 0.578 20 مدیریت غرفھ

       0.409   0.572 8 اطالع رسانی

     0.338-     0.559 6 قدرت پیش بینی بازار

       0.374- 0.422- 0.549 14 شرایط فرھنگی

   0.315 0.39   0.306 0.545 22 پیگیری نتایج

     0.316   0.38 0.525 5 برنامھ ریزی

     0.327-   0.323- 0.519 26 عالقھ وآمادگی غرفھ دار

     0.412-     0.498 16 انتخاب زمان مناسب

 0.444   0.357     0.48 21 حمایت دولت

     0.42-     0.47 24 فضای نمایشگاھی

   0.692       0.345 27 آموزش غرفھ دار

 0.523           23 اعتبار تخصیص یافتھ

 قبل از چرخش  واملماتریس ع :٨-٤جدول

  عوامل
  شاخصھا



  



  

  

یماکس به محورهاي جدیـدي     عامل هاي استخراج شده با استفاده از روش چرخش وار         

  انتقال داده شد تا بدین طریق کشف نهـایی کلـی عامـل هـا، بـراي رسـیدن بـه راه                      

ماتریس چرخش یافته و مرتب شده این عامـل هـا در         . حل هاي تفسیرپذیر مهیا گردد    

 . نمایش داده شده است9-4جدول 

  



  

 

  

      

 

  
  

 1 2 3 4 5 6 

21 0.776           

1 0.732 0.412         

5 0.708 0.326         

4 0.686     0.349     

11 0.653           

12 0.593     0.409     

6 0.585 0.324   0.375     

20 0.568       0.539   

2 0.554 0.386   0.462     

16   0.808         

22   0.655         

15   0.598 0.351       

10   0.578         

3 0.328 0.569 0.366       

8   0.523 0.343       

17 0.45 0.489         

18 0.336 0.419   0.346   -0.301 

19     0.823       

7   0.312 0.776       

9   0.351 0.767       

14   0.303 0.712       

13       0.773     

23       0.694     

25       0.676     

26         0.793   

24 0.315   0.366   0.45 0.397 

27           0.82 

  شاخصھا
  عوامل

 بعد از چرخش  ماتریس عوامل :٩-٤جدول  



  :بر اساس موارد فوق ، می توان نتیجه گرفت که 

  با عامل یکم همبستگی دارند21-20-12-11-6-5-4-2-1شاخص هاي  -1

  با عامل دوم همبستگی دارند22-18-17-16-15-10-8-3شاخص هاي  -2

  با عامل سوم همبستگی دارند19-14-9-7شاخص هاي  -3

  با عامل چهارم همبستگی دارند25-23-13شاخص هاي  -4

  و در نهایت پس ازتحلیل عـاملی و بـا توجـه بـه محتـواي سـواالت پرسـشنامه،                    

شاخص هاي متعلق به هر عامل به شرح ذیل از پرسشنامه استخراج گردیـده و بـر          

  .این اساس عوامل تعیین شده، نامگذاري گردیده است

   توجه به مدیریت وهدایت عملکردي نیروها وتبلیغات حرفه اي وتخصصی-1

   برنامه ریزي-  
   مدیریت نمایشگاه-  
   برقراري تعامل در نمایشگاه-  
   امکانات وتجهیزات-  
   تبلیغات-  
   شبکه هاي زیر بنایی-  
   طراحی غرفه-  
   پیگیري نتایج نمایشگاه-  
  مد استفاده از نیروهاي کارآ-  
  نمایش کاال رعایت اصول بازرگانی و لزوم نظام حمایتی و  شفاف سازي براي مشارکت کنند گان و-2

   مدیریت غرفه-  

   عالقه وآمادگی غرفه دارجهت حضور در نمایشگاه-  

   آداب و رسوم برگزاري نمایشگاه-  

   اهداف روشن-  



   تناسب کاالهاي ارائه شده با بازار مورد نظر-  

   هاي اطالعاتی بانک-  

   اطالع رسانی و معرفی نمایشگاه-  

   قدرت پیش بینی بازارهاي جدید-  

   توجه به شرایط حاکم بر جامعه و همکاري ومشارکت همه عوامل درگیر نمایشگاه-3

  بازدیدکننده همکاري و مشارکت مجري،غرفه دار و -  

   شرایط فرهنگی محل برگزاري نمایشگاه-  

  محل برگزاري نمایشگاه شرایط اقتصادي -  

   شرایط اجتماعی محل برگزاري نمایشگاه-  

  فضاي برگزاري نمایشگاه   توجه به زمان و-4

   انتخاب مکان مناسب برگزاري- 

   انتخاب زمان مناسب برگزاري-  

   فضاي نمایشگاهی مناسب و داراي امکانات-  

  اولویت این عوامل  چگونه است؟: سوال دوم تحقیق 

  : اولویت عوامل بترتیب ذیل می باشد7-4ه ارزش ویژه در جدول با توجه ب

با ارزش ویژه  هدایت عملکردي نیروها وتبلیغات حرفه اي وتخصصی    توجه به مدیریت و    -1

074/10  
 بازرگـانی و   رعایـت اصـول    لزوم نظام حمایتی و     شفاف سازي براي مشارکت کنند گان و       -2

  304/2با ارزش ویژه نمایش کاال

 به شرایط حاکم بر جامعه و همکاري ومـشارکت همـه عوامـل درگیـر نمایـشگاه                 توجه   -3

   532/1باارزش ویژه

 419/1با ارزش ویژهفضاي برگزاري نمایشگاه   توجه به زمان و-4



  
  
  

  
  

  پنجم فصل 

  

 ƛǐƑƗǆ ǏƨƥƥƓ 

ƑǉƣƑǊǆƪǐř ǋ  



  مقدمه
  

   قـرار  در این  فصل نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل یافته هاي پـژوهش مـورد بررسـی                 

  می گیرد براي این منظور مطالب در سه بخش تنظیم گردیده است 

  

  خالصه یافته ها و نتایج حاصل از تحقیق : بخش اول 

  

  محدودیت هاي تحقیق : بخش دوم 

  

  پیشنهادها : بخش سوم 



  

  خالصه یافته ها و نتایج حاصل از تحقیق 
   به سوال زیر بوده است  دهیپژوهش حاضر براي پاسخ

واملی بر موفقیت نمایشگاههاي تخصصی بین المللی موثرانـد و اولویـت آنهـا از               چه ع 

  نظر تاثیرگذاري چگونه است ؟ 

  براي پاسخ به سوال مذکور یک پرسشنامه خبره تهیـه و تنظـیم ، و بـین  خبرگـان و                     

صاحب نظران امر نمایشگاهی توزیـع و جمـع آوري گردیـد کـه تاکیـدي بـر عوامـل            

جمـع   سوال تنظیم، توزیع و 92 در ادامه پرسشنامه اصلی شامل شناسایی شده بود که 

 داده هاي حاصل از آن از طریق تکنیک تحلیـل عـاملی، مـورد تحلیـل     آوري گردید و 

 عامل اصلی به عنوان عوامـل مـوثر بـر موفقیـت           4قرار گرفت که نتیجه آن استخراج       

نتایج حاصل ازایـن   نمایشگاههاي بین المللی تخصصی در جامعه مورد مطالعه می باشد    

  :فرآیند به شرح زیرمی باشد

   توجه به مدیریت و هدایت عملکردي نیروهـا و تبلیغـات            "بر اساس تحلیل عاملی      -1

مـی تـوان اسـتدالل      . ل موثر معرفی گردید    به عنوان اولین عام    "تخصصی   و   حرفه اي 

 هـدایت و  وکرد که با تنظیم برنامه دقیق مراحل نمایشگاه ، مـدیریت قـوي و کارآمـد      

غ حرفـه    تبلی رفه بگونه جذاب و متناسب با کاال،       با طراحی غ   بکارگیري صحیح نیروها ،   

 باالبردن کیفیت امکانات و تجهیزات برگـزاري و پیگیـري نتـایج        اي و تخصصی کاالها،   

  .نمایشگاه و ایجاد تماس تجاري مناسب افزایش موفقیت نمایشگاه را فراهم آورد

شفاف سازي براي مشارکت کنندگان و لـزوم         " شده دیگر، از جمله عوامل معرفی      -2

 و مـی تـوان اسـتدالل    می باشد" نظام حمایتی و رعایت اصول بازرگانی و نمایش کاال        

تبیین درست اهداف و اطالع رسانی کامـل مـی تـوان قـدرت پـیش بینـی                   با   کرد که 



ـ   باال برد مشارکت کننده و عالقه و آمادگی او را           و ت بازرگـانی  و بـا رعایـت آداب درس

 .آشنا بودن به زبان بین المللی درصد موفقیت نمایشگاه را افزایش داد

توجه به شرایط حاکم بر جامعـه و همکـاري و مـشارکت همـه عوامـل درگیـر                   "  -3

 استدالل نمود کـه ثبـات    می توان.می باشد    از جمله عوامل بدست آمده     "نمایشگاه

همکـاري و  ،  هـاي فرهنگـی و اجتمـاعی    مـشابهت ،سیاسی محل برگزارياقتصادي و   

مشارکت همه جانبه مجري، غرفه دار و بازدیدکننده درصد افزایش موفقیت نمایـشگاه           

 .می برد را باال

 مـی تـوان     .  مـی باشـد    "توجه به زمان و فضاي برگزاري نمایـشگاه       "عامل دیگر،    -4

زمـان  انتخـاب   مایشگاهی مناسب و داراي امکانات،استدالل نمود که با انتخاب فضاي ن    

مناسب برگزاري نمایشگاه و حداکثر بهره برداري از زمـان برگـزاري درصـد موفقیـت                

  .نمایشگاه را افزایش داد

 و مطابقت آن با سواالت پرسشنامه مشخص می گردد که بـیش          5-4 با توجه به جدول     

 بودجـه   - تبلیغـات  -از پاسخ دهندگان، میزان عوامـل، امکانـات و تجهیـزات          % 50از  

   – اطـالع رسـانی      – حمایـت دولـت      - پیگیـري نتـایج نمایـشگاه        -اص یافتـه    اختص

 تعامل و همکاري بین افراد و برنامه ریـزي          - بانک هاي اطالعاتی   -شبکه هاي زیربنایی  

را در سطح نسبتاَ کم و کم ارزیابی نموده اند که نشانگر حساسیت و عدم توجه کافی و                  

 که می بایـست بـه طـور جـدي بـه آنهـا               مفید برگزار کنندگان نمایشگاهها می باشد     

  .پرداخته و مدنظر قرار گیرند

 عامل تعیین شده از قبیـل مـدیریت         27 عامل از    17از پاسخ دهندگان به     % 50بیش از   

   طراحـی   – آداب و رسوم     – فضاي نمایشگاهی    -استفاده از نیروهاي کارآمد   -نمایشگاه  



   و زیـاد ارزیـابی  نمـوده انـد کـه             را در سطح نسبتاَ زیـاد     ...  زمان مناسب و     -غرفه ها 

نشان دهنده تاکید بر موثر بودن این عوامل دارد که می بایست برگزارکنندگان مـدنظر          

  .قرار دهند
  

  محدودیت هاي پژوهش 

در هر کار تحقیقاتی پژوهشگر با مشکالت و موانع و محدودیت هایی مواجه اسـت کـه         

ـ      ت اهـم ایـن مـوارد بـه شـرح زیـر       بالطبع این تحقیق نیز از آنها مستثنی نبـوده اس

  :می باشد

محدودیت اصلی پژوهشهاي مبتنی بر پرسشنامه این است که این نوع تحقیقـات،              -1 

ادراك فرد از واقعیت را می سنجد که ممکن است این ادراك کامالً منطبق بر واقعیـت                 

  این موضوع در پژوهش مذکور نیز مصداق دارد . نباشد

   درصد میزان تغییرات عوامل موثر بر موفقیـت نمایـشگاههاي   57 با توجه به اینکه   -2

بین المللی، توسط عوامل چهارگانه مطرح شده تبیین شده اسـت بنـابر ایـن عوامـل                 

 .دیگري نیز هستند که در این تحقیق شناسایی نشده اند

   پرسشنامه پاسخگویی محتاطانه و بیش از حد برخی مدیران غرفه ها به سواالت -3

د منابع فارسی و انگلیسی، به خصوص مطالب مربوط به موضوع پژوهش، قابل             کمبو -4

ذکر است که ویژگی فعالیت نمایشگاهی که ماهیت بازرگانی دارد لیکن هنر نیـز در آن                

نقش بسزایی بازي می کند موجب می شود که نتوان تحقیق جـامعی از یـک فعالیـت                  

مـورد  ) بازرگـانی یـا هنـري        ( نمایشگاهی عرضه کرد و تاکنون عمدتاً در یک حیطـه         

  .بررسی قرار گرفته است



محدودیت تحقیقات علمی و جامع در این زمینه به عبارت دیگر در هیچ مقطعی از                -5

  .است انجام نپذیرفته  یتاریخ نمایشگاهها در ایران تحقیقات علمی چندان

  )مدیران غرفه هاي نمایشگاهی (  عدم همکاري کامل اعضاء نمونه آماري -6

  عدم تحقیقات مشابه در این خصوص -7

 عدم اعتماد به نتایج برخی از پرسشنامه ها به دلیل آنکـه پاسـخ دهنـدگان بعـضاَ        -8

  .داراي منافع شخصی حضور در نمایشگاه می باشند

 عدم شناخت کافی برخی مدیران غرفه ها از اهمیت نقش نمایشگاهها در برقـراري               -9
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  توصیه به سایر پژوهشگران 

موضـوع نمایـشگاههاي   با توجه به ابعاد گسترده نمایشگاهها و با توجه به اینکـه ایـن            

ــی  ــین الملل ــصی ب ــادراتی (تخص ــسبتاً) ص ــی ن ــران مبحث ــال در ای ــد و در ح    جدی
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  .در بخشهاي داخلی و خارجی صورت پذیردو ریزتر 

  سایر انواع نمایشگاهها صورت پذیرد تا امکان مقایسه نتـایج           تحقیقات مشابهی در   -5
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  .تا چه اندازه شبکه هاي زیر بنایی براي این نمایشگاه فراهم آمده است -27

  �خیلی کم   �کم   �نسبتاً کم   �نسبتاً زیاد   �زیاد   �  خیلی زیاد 

   . آشنا به کار و با تجربه استگاهتا چه میزان مدیریت نمایش-28

  �خیلی کم   �کم   �نسبتاً کم   �نسبتاً زیاد   �زیاد   �  خیلی زیاد 

  .تا چه اندازه براي این نمایشگاه برنامه ریزي درست و مناسبی صورت گرفته شده است -29

  �خیلی کم   �کم   �نسبتاً کم   �نسبتاً زیاد   �زیاد   �  خیلی زیاد 

   .تا چه حد در برنامه ریزي براي برگزاري نمایشگاه از قانون گل دقیقه نود استفاده شده است-30

  �خیلی کم   �کم   �نسبتاً کم   �نسبتاً زیاد   � زیاد  �  خیلی زیاد 
  .کیفیت مدیریت این نمایشگاه تا چه میزان است  -31

  �خیلی بد   �بد   �نسبتاً بد   �نسبتاً خوب   � خوب  �خیلی خوب   
  . بوجود آورد  بین غرفه دارانتا چه میزان این نمایشگاه توانسته است رقابت الزم را-32

  �خیلی کم   �کم   �نسبتاً کم   �نسبتاً زیاد   �زیاد   �  خیلی زیاد 

  .تا چه میزان امکانات و تجهیزات الزم براي این نمایشگاه فراهم آورده شده است -33

  �خیلی کم   �کم   �نسبتاً کم   �نسبتاً زیاد   �زیاد   �  خیلی زیاد 

   .تا چه میزان از امکانات تهیه شده در نمایشگاه راضی هستید-34

  �خیلی کم   �کم   �نسبتاً کم   �نسبتاً زیاد   �زیاد   �اد   خیلی زی



  .  تا چه میزان در نمایشگاه اطالعات الزم در اختیارتان گذاشته می شود-35

  �خیلی کم   �کم   �نسبتاً کم   �نسبتاً زیاد   �زیاد   �  خیلی زیاد 

   .تا چه میزان در نمایشگاه اطالع رسانی مناسب و مطلوب صورت می گیرد-36

  �خیلی کم   �کم   �نسبتاً کم   �نسبتاً زیاد   �زیاد   �  خیلی زیاد 

   .تا چه میزان امکان دسترسی به بانکهاي اطالعاتی الزم در نمایشگاه فراهم شده است-37

  �خیلی کم   �کم   �نسبتاً کم   �نسبتاً زیاد   �زیاد   �  خیلی زیاد 

  .وردار است تا چه میزان مدیریت نمایشگاه از تخصص الزم برخ-38

  �خیلی کم   �کم   �نسبتاً کم   �نسبتاً زیاد   �زیاد   �  خیلی زیاد 

   .تا چه حد بین برنامه ریزان و مجریان نمایشگاه همکاري و هماهنگی الزم وجود دارد-39

  �خیلی کم   �کم   �نسبتاً کم   �نسبتاً زیاد   �زیاد   �  خیلی زیاد 

   .کنندگان نمایشگاه هماهنگی و همکاري الزم وجود داردتا چه حد بین غرفه داران و برگزار-40

  �خیلی کم   �کم   �نسبتاً کم   �نسبتاً زیاد   �زیاد   �  خیلی زیاد 

  .تا چه اندازه بازدید کنندگان با غرفه داران و مجریان نمایشگاه همکاري می کنند -41

  �خیلی کم   �کم   �نسبتاً کم   �نسبتاً زیاد   �زیاد   �  خیلی زیاد 

   .تالش و همکاري مدیریت و مجریان نمایشگاه در هر چه برگزاري بهتر نمایشگاه را تا چه حد ارزیابی می کنید-42

  �خیلی بد   �بد   �نسبتاً بد   �نسبتاً خوب   � خوب  �خیلی خوب   

  . را چگونه ارزیابی می کنید گاهکمیت تبلیغات در نمایش-43

  �خیلی بد   �بد   �سبتاً بد ن  �نسبتاً خوب   � خوب  �خیلی خوب   

  .  کیفیت تبلیغات در نمایشگاه را چگونه ارزیابی می کنید-44

  �خیلی بد   �بد   �نسبتاً بد   �نسبتاً خوب   � خوب  �خیلی خوب   

   . مناسب و مرتبط با محصوالت ارائه شده، استگاهتا چه میزان نمایش-45

  �خیلی کم   �کم   � نسبتاً کم  �نسبتاً زیاد   �زیاد   �  خیلی زیاد 

  .د نمایشگاه تا چه میزان با شرایط اقتصادي جامعه همخوانی و سازگاري دار-46

  �خیلی کم   �کم   �نسبتاً کم   �نسبتاً زیاد   �زیاد   �  خیلی زیاد 
   .نمایشگاه تا چه میزان با شرایط اجتماعی جامعه همخوانی و سازگاري دارد-47



  �خیلی کم   �کم   �نسبتاً کم   �زیاد نسبتاً   �زیاد   �  خیلی زیاد 
   .نمایشگاه تا چه میزان با شرایط فرهنگی جامعه همخوانی و سازگاري دارد-48

  �خیلی کم   �کم   �نسبتاً کم   �نسبتاً زیاد   �زیاد   �  خیلی زیاد 

   .نمایشگاه تا چه میزان با شرایط سیاسی جامعه همخوانی و سازگاري دارد-49

  �خیلی کم   �کم   �نسبتاً کم   �نسبتاً زیاد   �یاد ز  �  خیلی زیاد 

   .محصوالت ارائه شده در نمایشگاه تا چه میزان با شرایط اقتصادي جامعه همخوانی و سازگاري دارد-50

  �خیلی کم   �کم   �نسبتاً کم   �نسبتاً زیاد   �زیاد   �  خیلی زیاد 

  . خیلی کم را عالمت بزنید  لطفاً گزینۀ-51        

  �خیلی کم   �کم   �نسبتاً کم   �نسبتاً زیاد   �زیاد   � خیلی زیاد  

   .اجتماعی جامعه همخوانی و سازگاري دارد محصوالت ارائه شده در نمایشگاه تا چه میزان با شرایط-52

  �خیلی کم   �کم   �نسبتاً کم   �نسبتاً زیاد   �زیاد   �  خیلی زیاد 

   .ه میزان با شرایط فرهنگی جامعه همخوانی و سازگاري داردمحصوالت ارائه شده در نمایشگاه تا چ-53

  �خیلی کم   �کم   �نسبتاً کم   �نسبتاً زیاد   �زیاد   � خیلی زیاد 

   .محصوالت ارائه شده در نمایشگاه تا چه میزان با شرایط سیاسی جامعه همخوانی و سازگاري دارد-54

  �خیلی کم   �کم   �نسبتاً کم   �نسبتاً زیاد   �زیاد   � خیلی زیاد 

   .نحوه اطالع رسانی در باره نمایشگاه در رسانه ها به چه میزان است-55

  �خیلی بد   �بد   �نسبتاً بد   �نسبتاً خوب   � خوب  �خیلی خوب   

   .میزان تبلیغات در باره نمایشگاه در رسانه ها چقدر است-56

   �ی کم   خیل  �کم   �نسبتاً کم   �نسبتاً زیاد   �زیاد   � خیلی زیاد 

   .تا چه میزان محل نمایشگاه مناسب برگزاري آن می باشد-57

  �خیلی کم   �کم   �نسبتاً کم   �نسبتاً زیاد   �زیاد   � خیلی زیاد 

   .تا چه میزان بازدیدکنندگان از محل برگزاري نمایشگاه راضی هستند-58

  �خیلی کم   �کم   �نسبتاً کم   �نسبتاً زیاد   �زیاد   � خیلی زیاد 

  .تا چه میزان غرفه داران از محل برگزاري نمایشگاه راضی هستند -59



  �خیلی کم   �کم   �نسبتاً کم   �نسبتاً زیاد   �زیاد   � خیلی زیاد 

   .تا چه میزان این زمان مناسب برگزاري نمایشگاه می باشد-60

  �خیلی کم   �کم   �نسبتاً کم   �نسبتاً زیاد   �زیاد   � خیلی زیاد 

   .مدت نمایشگاه تا چه میزان کافی استطول  -61

  �خیلی کم   �کم   �نسبتاً کم   �نسبتاً زیاد   �زیاد   � خیلی زیاد 
   .ساعت کار نمایشگاه تا چه میزان مناسب است-62

  �خیلی کم   �کم   �نسبتاً کم   �نسبتاً زیاد   �زیاد   � خیلی زیاد 
   . برخوردارندتا چه میزان نیروهاي مجري نمایشگاه از تخصص الزم-63

  �خیلی کم   �کم   �نسبتاً کم   �نسبتاً زیاد   �زیاد   � خیلی زیاد 

   .تا چه میزان کارکنان نمایشگاه کارآمد هستند-64

  �خیلی کم   �کم   �نسبتاً کم   �نسبتاً زیاد   �زیاد   � خیلی زیاد 

   . می دهندتا چه میزان کارکنان نمایشگاه وظایف خود را به بهترین نحو ممکن انجام-65

  �خیلی کم   �کم   �نسبتاً کم   �نسبتاً زیاد   �زیاد   � خیلی زیاد 

   .تا چه اندازه عرضه کاالها مناسب می باشد-66

  �خیلی کم   �کم   �نسبتاً کم   �نسبتاً زیاد   �زیاد   � خیلی زیاد 

  .تا چه حدي کاالهاي عرضه شده متناسب با بازار جامعه است -67

  �خیلی کم   �کم   �نسبتاً کم   �نسبتاً زیاد   �د زیا  � خیلی زیاد 

   .شرکتهاي شرکت کننده در نمایشگاه تا چه میزان آمادگی الزم را داشته اند-68

  �خیلی کم   �کم   �نسبتاً کم   �نسبتاً زیاد   �زیاد   � خیلی زیاد 

  .گاه را دارند شرکتهاي شرکت کننده در نمایشگاه تا چه میزان قلباَ عالقه به حضور در نمایش-69

  �خیلی کم   �کم   �نسبتاً کم    �نسبتاً زیاد   �زیاد   � خیلی زیاد 

   .شرکتهاي حاضر در نمایشگاه تا چه میزان اطالعات الزم در مورد بازار جامعه داشته اند-70

  �خیلی کم   �کم   �نسبتاً کم   �نسبتاً زیاد   �زیاد   � خیلی زیاد 

  . در نمایشگاه قبل از تشکیل آن به اطالعات بازار جامعه دسترسی داشته اندتا چه اندازه شرکت کنندگان -71

  �خیلی کم   �کم   �نسبتاً کم   �نسبتاً زیاد   �زیاد   � خیلی زیاد 



  . خیلی زیاد را عالمت بزنید  لطفاً گزینۀ-72

  �خیلی کم   �کم   �نسبتاً کم   �نسبتاً زیاد   �زیاد   � خیلی زیاد 

   . تا چه اندازه روشن و واضح استاهداف نمایشگاه-73

  �خیلی کم   �کم   �نسبتاً کم   �نسبتاً زیاد   �زیاد   � خیلی زیاد 

   .غرفه ها تا چه اندازه خوب اداره می شود-74

  �خیلی کم   �کم   �نسبتاً کم   �نسبتاً زیاد   �زیاد   � خیلی زیاد 

  .می باشد  غرفه ها تا چه اندازه  مدیریت دریتکیف-75

  �خیلی بد   �بد   �نسبتاً بد   �نسبتاً خوب   � خوب  �لی خوب خی  

   . فلسفه وجود نمایشگاه تا چه حد به طور مناسب تبیین شده است-76

  �خیلی کم   �کم   �نسبتاً کم   �نسبتاً زیاد   �زیاد   � خیلی زیاد 

   .است گاه تدوین شدهتا چه اندازه اهداف جزیی نمایشگاه به طور روشن و سازگار با اهداف کلی نمایش-77

  �خیلی کم   �کم   �نسبتاً کم   �نسبتاً زیاد   �زیاد   � خیلی زیاد 
   .غرفه داران تا چه اندازه وقت شناس و به موقع در غرفه ها حضور دارند-78

  �خیلی کم   �کم   �نسبتاً کم   �نسبتاً زیاد   �زیاد   � خیلی زیاد 
   . تا چه حد اختالف نظر و تضاد وجود داردنارا گان نمایشگاه و غرفه ددبین برگزار کنن-79

  �خیلی کم   �کم   �نسبتاً کم   �نسبتاً زیاد   �زیاد   � خیلی زیاد 
  

  .د چه حد غرفه داران از شرایط سیاسی کشور محل برگزاري نمایشگاه اطالع دارن تا-80

  �خیلی کم   �کم   �نسبتاً کم   �نسبتاً زیاد   �زیاد   � خیلی زیاد 

   . حد غرفه داران از شرایط اقتصادي کشور محل برگزاري نمایشگاه اطالع دارندتاچه-81

  �خیلی کم   �کم   �نسبتاً کم   �نسبتاً زیاد   �زیاد   � خیلی زیاد 

   .تاچه حد غرفه داران از شرایط اجتماعی کشور محل برگزاري نمایشگاه اطالع دارند-82

  �خیلی کم   �کم   �کم نسبتاً   �نسبتاً زیاد   �زیاد   � خیلی زیاد 

   .تاچه حد غرفه داران از شرایط فرهنگی کشور محل برگزاري نمایشگاه اطالع دارند-83

  �خیلی کم   �کم   �نسبتاً کم   �نسبتاً زیاد   �زیاد   � خیلی زیاد 



   .تاچه حد غرفه داران از کاالهاي قابل عرضه در کشور محل برگزاري نمایشگاه اطالع دارند-84

  �خیلی کم   �کم   �نسبتاً کم   �نسبتاً زیاد   �زیاد   �یاد  خیلی ز

   .تا چه حد محل نمایشگاه زیبا و آرام بخش است-85

  �خیلی کم   �کم   �نسبتاً کم   �نسبتاً زیاد   �زیاد   � خیلی زیاد 

   .تا چه حد دولت مبدا از نظر سیاسی براي شرکت غرفه داران حمایت الزم را به عمل می آورد-86

  �خیلی کم   �کم   �نسبتاً کم   �نسبتاً زیاد   �زیاد   �لی زیاد  خی

   .تا چه حد دولت مبدا از نظر مالی و اقتصادي براي شرکت کنندگان حمایت الزم را به عمل می آورد-87

  �خیلی کم   �کم   �نسبتاً کم   �نسبتاً زیاد   �زیاد   � خیلی زیاد 

   .ن حمایت سیاسی را به عمل می آوردتا چه حد دولت مقصد براي شرکت غرفه دارا-88

  �خیلی کم   �کم   �نسبتاً کم   �نسبتاً زیاد   �زیاد   � خیلی زیاد 

   .تا چه حد دولت مقصد از نظر مالی و اقتصادي براي شرکت کنندگان حمایت الزم را به عمل می آورد-89

  �خیلی کم   �کم   �نسبتاً کم   �نسبتاً زیاد   �زیاد   � خیلی زیاد 

   .نمایشگاه تا چه حد امکان پیگیري نتایج نمایشگاه را بعد از اتمام آن بوجود می آورد-90

  �خیلی کم   �کم   �نسبتاً کم   �نسبتاً زیاد   �زیاد   � خیلی زیاد 

   . تا چه میزان مناسب است نمایشگاهبرگزاري سمینارها و کارگاههاي آموزشی همراه -91

  �خیلی کم   �کم   �نسبتاً کم   �نسبتاً زیاد   �زیاد   � خیلی زیاد 

  .  آموزش غرفه داران در خصوص نحوه حضور در نمایشگاه تا چه میزان مناسب است -92

  �خیلی کم   �کم   �نسبتاً کم   �نسبتاً زیاد   �زیاد   � خیلی زیاد 
  ك/  

  
  

  
  
  



  
Reliability 

 ****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis 
****** 
 
 
 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P 
H A) 
 
 
Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
ADAB          95.5033       211.6099        .5239           .9244 
EMKANAT       96.6921       205.1456        .7074           .9217 
SHABAKE       96.9073       208.2341        .5983           .9233 
MNAGENAM      96.3756       200.2139        .7879           .9201 
BARNAME       96.9062       208.0322        .4824           .9253 
PISHBINI      96.3671       206.9206        .5124           .9248 
BANK          96.3233       210.4012        .6233           .9233 
ETELAAT       96.1930       209.2270        .5213           .9244 
NEROKARA      96.1936       203.6567        .7759           .9207 
TABLIGHA      96.9386       207.0753        .5941           .9233 
HAMKARI       96.2042       209.9020        .5521           .9240 
EGHTESAD      96.1573       209.4114        .6210           .9232 
EJTEMAIE      96.1662       208.5491        .6090           .9232 
FARHANGI      96.3002       209.7924        .4878           .9249 
MAKAN         96.0085       205.5003        .5750           .9237 
ZAMAN         96.2168       212.4394        .4699           .9251 
GHORFE        96.0561       209.0355        .6729           .9226 
TANASOB       95.9218       208.4020        .7302           .9221 
HADAF         96.0502       209.1644        .5896           .9235 
MODIRGHO      95.5848       214.5025        .5220           .9247 
HEMAYAT       96.8448       210.5923        .4524           .9255 
PEGIRI        96.8582       208.7784        .5179           .9245 
ETEBAR        96.5379       220.4378        .1581           .9289 
FAZA          95.9028       206.5629        .4325           .9271 
TAAMOL        96.3210       204.8918        .6818           .9220 
ALAGHEGH      95.6807       214.6254        .4602           .9252 
AMOZESH       96.1194       213.0442        .3130           .9283 
 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =    224.0                    N of Items = 27 
 
Alpha =    .9267 
 
 



 
 
 - - - - - - - - - - -   F A C T O R   A N A L Y S I S   - - - - - 
- - - - - - 
 

Factor Analysis 
 

KMO and Bartlett's Test

.915

3192.911
351

.000

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling
Adequacy.

Approx. Chi-Square
df
Sig.

Bartlett's Test of
Sphericity

 
Communalities

1.000 .544
1.000 .682
1.000 .585
1.000 .798
1.000 .600
1.000 .534
1.000 .602
1.000 .520
1.000 .731
1.000 .548

1.000 .670

1.000 .761
1.000 .776
1.000 .725
1.000 .737
1.000 .573
1.000 .597

1.000 .691

1.000 .519
1.000 .729
1.000 .656
1.000 .662

1.000 .728

1.000 .574
1.000 .670
1.000 .541
1.000 .709

آداب و رسوم
امكانات و تجھیزات
شیكھ ھاي زیر بنایي
مدیریت نمایشكاه
برنامھ ریزي
قدرت بیش بیني بازار ھاي جدید
بانكھاي اطالعاتي
اطالع رساني
استفاده از نیروھاي كارآمد
تبلیغات
،ھمكاري و مشاركت مجري
غرفھ دار، و بازدیدكننده
شرایط اقتصادي محل بركزاري
شرایط اجتماعي محل بركزاري
شرایط فرھنكي محل بركزاري
انتخاب مكان مناسب
انتخاب زمان مناسب
GHORFE
تناسب كاالھاي ارائھ شده با بازار
مورد نظر
اھداف روشن
مدیریت غرفھ
حمایت دولت
بیكیري نمایشكاه
اعتبار تخصیص یافتھ براي
نمایشكاه
فضاي نمایشكاھي
برقراري تعامل در نمایشكاه
عالقھ و آمادكي غرفھ دار
آموزش غرفھ دار

Initial Extraction

Extraction Method: Principal Component Analysis.  



Total Variance Explained

10.074 37.310 37.310 10.074 37.310 37.310 4.784 17.720
2.304 8.535 45.844 2.304 8.535 45.844 3.821 14.153
1.532 5.675 51.520 1.532 5.675 51.520 3.386 12.541
1.419 5.256 56.776 1.419 5.256 56.776 2.730 10.111
1.087 4.026 60.802 1.087 4.026 60.802 1.478 5.474
1.046 3.874 64.676 1.046 3.874 64.676 1.263 4.676
.952 3.524 68.200
.759 2.812 71.012
.721 2.672 73.684
.662 2.452 76.136
.632 2.342 78.478
.609 2.257 80.735
.530 1.962 82.697
.503 1.862 84.559
.485 1.797 86.357
.467 1.729 88.086
.428 1.584 89.670
.404 1.497 91.167
.379 1.403 92.570
.358 1.327 93.897
.334 1.237 95.134
.288 1.065 96.199
.265 .983 97.182
.245 .906 98.088
.226 .838 98.926
.168 .622 99.548
.122 .452 100.000

Component
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Total
% of

Variance
Cumulativ

e % Total
% of

Variance
Cumulativ

e % Total
% of

Variance
Cumulativ

Initial Eigenvalues
Extraction Sums of Squared

Loadings Rotation Sums of Squared Loadings

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Component Transformation Matrix

.603 .503 .437 .386 .192 .080

.569 -.471 -.582 .300 .146 .056

.097 .602 -.555 -.263 -.264 .425

.362 -.291 .309 -.704 .172 .404
-.054 .269 -.258 -.286 .788 -.393
-.412 -.066 .011 .337 .470 .701

Component
1
2
3
4
5
6

1 2 3 4 5 6

Extraction Method: Principal Component Analysis.  
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.  



Scree Plot

Component Number
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Component Matrixa

.817      

.801      

.776      

.735 .332     

.724     -.310

.701      

.675 -.440     

.669      

.668 -.471     

.645      

.630 .310     

.624 .393     

.613   -.397   

.610 -.427 -.307    

.582 -.370     

.578 -.420 .448    

.572  .409    

.559   -.338   

.549 -.422 -.374    

.545 .306  .390 .315  

.525 .380  .316   

.519 -.323  -.327   

.498   -.412   

.480   .357  .444

.470   -.420   

.345    .692  

  .522   .533

مدیریت نمایشكاه
استفاده از نیروھاي كارآمد
تناسب كاالھاي ارائھ شده با بازار
مورد نظر
امكانات و تجھیزات
برقراري تعامل در نمایشكاه
GHORFE
شرایط اقتصادي محل بركزاري
بانكھاي اطالعاتي
شرایط اجتماعي محل بركزاري
اھداف روشن
تبلیغات
شیكھ ھاي زیر بنایي
انتخاب مكان مناسب
،ھمكاري و مشاركت مجري
غرفھ دار، و بازدیدكننده
آداب و رسوم
مدیریت غرفھ
اطالع رساني
قدرت بیش بیني بازار ھاي جدید
شرایط فرھنكي محل بركزاري
بیكیري نمایشكاه
برنامھ ریزي
عالقھ و آمادكي غرفھ دار
انتخاب زمان مناسب
حمایت دولت
فضاي نمایشكاھي
آموزش غرفھ دار
اعتبار تخصیص یافتھ براي
نمایشكاه

1 2 3 4 5 6
Component

Extraction Method: Principal Component Analysis.
6 components extracted.a. 

 



Rotated Component Matrixa

.766      

.732 .412     

.708 .326     

.686   .349   

.653      

.593   .409   

.585 .324  .375   

.568    .539  

.554 .386  .462   
 .808     
 .655     
 .598 .351    
 .578     

.328 .569 .366    

 .523 .343    
.450 .489     
.366 .419  .346  -.301

  .823    
 .312 .776    
 .351 .767    

 .303 .712    

   .773   
   .694   
   .676   
    .793  

.315  .366  .450 .397

     .820

برنامھ ریزي
مدیریت نمایشكاه
برقراري تعامل در نمایشكاه
امكانات و تجھیزات
تبلیغات
شیكھ ھاي زیر بنایي
GHORFE
بیكیري نمایشكاه
استفاده از نیروھاي كارآمد
مدیریت غرفھ
عالقھ و آمادكي غرفھ دار
آداب و رسوم
اھداف روشن
تناسب كاالھاي ارائھ شده با بازار
مورد نظر
بانكھاي اطالعاتي
اطالع رساني
قدرت بیش بیني بازار ھاي جدید
شرایط فرھنكي محل بركزاري
شرایط اقتصادي محل بركزاري
شرایط اجتماعي محل بركزاري
،ھمكاري و مشاركت مجري
غرفھ دار، و بازدیدكننده
انتخاب مكان مناسب
انتخاب زمان مناسب
فضاي نمایشكاھي
آموزش غرفھ دار
حمایت دولت
اعتبار تخصیص یافتھ براي
نمایشكاه

1 2 3 4 5 6
Component

Extraction Method: Principal Component Analysis.  
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

Rotation converged in 10 iterations.a. 
 

 
 

  
  
  



Frequencies 
 

Statistics

224 224 224 224 224
0 0 0 0 0

37.7634 1.2098 2.0714 8.8036 1.7634
37.0000 1.0000 2.0000 5.0000 2.0000

34.00a 1.00 2.00 2.00 2.00
9.0431 .4081 .9154 11.6136 .4260

81.7778 .1665 .8379 134.8760 .1814

Valid
Missing

N

Mean
Median
Mode
Std. Deviation
Variance

سن جنسیت تحصیالت تعداد حضور نوع شرکت

Multiple modes exist. The smallest value is showna. 
 

Frequency Table 
 



سن

2 .9 .9 .9
5 2.2 2.2 3.1
3 1.3 1.3 4.5
3 1.3 1.3 5.8
6 2.7 2.7 8.5
8 3.6 3.6 12.1
7 3.1 3.1 15.2
6 2.7 2.7 17.9
4 1.8 1.8 19.6
8 3.6 3.6 23.2
6 2.7 2.7 25.9

10 4.5 4.5 30.4
7 3.1 3.1 33.5

15 6.7 6.7 40.2
9 4.0 4.0 44.2
9 4.0 4.0 48.2
9 4.0 4.0 52.2
5 2.2 2.2 54.5
3 1.3 1.3 55.8

15 6.7 6.7 62.5
6 2.7 2.7 65.2

11 4.9 4.9 70.1
6 2.7 2.7 72.8
6 2.7 2.7 75.4

11 4.9 4.9 80.4
6 2.7 2.7 83.0
8 3.6 3.6 86.6
4 1.8 1.8 88.4
3 1.3 1.3 89.7
2 .9 .9 90.6
3 1.3 1.3 92.0
4 1.8 1.8 93.8
2 .9 .9 94.6
1 .4 .4 95.1
2 .9 .9 96.0
2 .9 .9 96.9
3 1.3 1.3 98.2
1 .4 .4 98.7
2 .9 .9 99.6
1 .4 .4 100.0

224 100.0 100.0

21.00
22.00
23.00
24.00
25.00
26.00
27.00
28.00
29.00
30.00
31.00
32.00
33.00
34.00
35.00
36.00
37.00
38.00
39.00
40.00
41.00
42.00
43.00
44.00
45.00
46.00
47.00
48.00
49.00
50.00
51.00
52.00
53.00
54.00
55.00
56.00
57.00
58.00
60.00
61.00
Total

Valid
Frequency Percent

Valid
Percent

Cumulativ
e Percent

 



جنسیت

177 79.0 79.0 79.0
47 21.0 21.0 100.0

224 100.0 100.0

1.00
2.00
Total

Valid
Frequency Percent

Valid
Percent

Cumulativ
e Percent

 

تحصیالت

57 25.4 25.4 25.4
122 54.5 54.5 79.9
18 8.0 8.0 87.9
26 11.6 11.6 99.6

1 .4 .4 100.0
224 100.0 100.0

1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
Total

Valid
Frequency Percent

Valid
Percent

Cumulativ
e Percent

 

تعداد حضور

24 10.7 10.7 10.7
30 13.4 13.4 24.1
22 9.8 9.8 33.9
24 10.7 10.7 44.6
24 10.7 10.7 55.4
10 4.5 4.5 59.8

7 3.1 3.1 62.9
8 3.6 3.6 66.5
4 1.8 1.8 68.3

20 8.9 8.9 77.2
8 3.6 3.6 80.8
8 3.6 3.6 84.4
2 .9 .9 85.3
3 1.3 1.3 86.6
1 .4 .4 87.1
2 .9 .9 87.9
6 2.7 2.7 90.6
2 .9 .9 91.5
5 2.2 2.2 93.7
5 2.2 2.2 96.0
1 .4 .4 96.4
5 2.2 2.2 98.7
1 .4 .4 99.1
1 .4 .4 99.6
1 .4 .4 100.0

224 100.0 100.0

1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
10.00
11.00
12.00
14.00
15.00
16.00
17.00
20.00
21.00
22.00
25.00
32.00
50.00
51.00
60.00
100.00
Total

Valid
Frequency Percent

Valid
Percent

Cumulativ
e Percent

 



نوع شرکت

53 23.7 23.7 23.7
171 76.3 76.3 100.0
224 100.0 100.0

1.00
2.00
Total

Valid
Frequency Percent

Valid
Percent

Cumulativ
e Percent

 
Histogram 
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تحصیالت
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تعداد حضور
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نوع شرکت
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