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 بازارهـای بـر بـاد رفتـه آسـیای میانـه و در حـال از 
دست رفتن عراق

کشورهای  شکل گیری  و  سابق  شوروی  فروپاشی  دنبال  به 

جدید  در آسیای میانه، شرایط خوبی برای صادرات محصوالت 

کاالهای صنعتی ما فراهم شد. اما، این فرصت به  کشاورزی و 

کیفیت، به مرور زمان از دست رفت. ترکیه  دلیل بی توجهی به 

از جمله برندگان این میدان بود. بعد از سقوط صدام، عراق به 

یکی از بازارهای مهم صادراتی ایران تبدیل شد. این بازار نیز 

گرفته است. اخیرًا، در فروردین  رفته رفته در معرض خطر قرار 

کاالی  قلم   63 حدود  که  کرد  اعام  عراق  دولت  جاری،  سال 

ممنوعه  لیست  در  استانداردی،  دلیل  به  را  ایران  از  وارداتی 

وارداتی قرار داده است. این تصمیم دولت عراق، زنگ خطر را 

به صورت جدی به صدا درآورده است. 

که در جهانی با تعدادی زیاد از رقبا،  واقعیت امر این است 

وارداتی  نیازهای  که  دارد  وجود  کشوری  هر  برای  امکان  این 

کند. برای مثال،  از اقتصادهایی با شرایط بهتر تامین  را  خود 

کاالیی  موراد  در  است  طبیعی  ترکیه،  و  ایران  گزینه  دو  میان 

بازاری  انتظارات  می تواند  بهتر  ترکیه  یکسان،  محصولی  و 

کند. چون، از نظر استانداردها در سطح  چون عراق را برآورده 

باالتری قرار دارد. 

حضور در بازارهای منطقه ای و جهانی، به دالیل مختلفی 

این  استمرار  اما،  است.  امکان پذیر  سیاسی،  تحوالت  چون 

مهم  شرط  پیش  نیست.  امکان پذیر  دالیل  این  به  حضور، 

کیفیت باال و قیمت  کاالها و محصوالت با  حضور پایدار، عرضه 

در  مثبت  تصویر  خلق  بازاریابی،  واژگان  بیان  به  و  مناسب تر 

خلق  مثبت،  تصویر  است.  بازارها  کنندگان  مصرف  اذهان 

وارد  خدمات  و  محصوالت  و  کاالها  نمی گیرد.  شکل  الساعه 

می شوند.  آشنا  آن ها  با  کنندگان  مصرف  می شوند؛  بازارها 

ابراز رضایت،  را می خرند و مصرف می کنند. در صورت،  آن ها 

به تدریج، نسبت به آن ها احساس وفاداری پیدا می کنند. در 

شرایط  قیمت  و  کند  پیدا  ارتقا  کیفیت  چه  هر  زمانی،  پروسه 

بهتری نسبت به رقبا داشته باشد، تصویر، مثبت تر می شود و 

جای پای صادراتی قوی تر. در غیر این صورت، تمایل به خرید 

دیگر  بنگاه های  ساخت  کاالهای  و  می کند  فروکش  زود  بسیار 

به راحتی جایگزین می شود.

استانداردها  رعایت  بدون  برندسازی،  و  تصویر سازی 

در  مهمی  نقش  تبلیغاتی  ابزارهای  جایی  در  است.  ناممکن 

گام اول  که،  اّما، به شرط این  بازاریابی و تصویر سازی دارد. 

اّول  قبول شرط  قابل  کیفیت  با  تولید  باشد؛  درست طی شده 

شرط  مناسب  قیمت  با  تولید  است.  رقابت  و  استانداردسازی 

مصرف کنندگان  شرط،  دو  این  غیاب  در  است.  رقابت  دوم 

آنچه  میان  توجهی  قابل  تفاوت  که  می شوند  متوجه  سریع 

دارد.  وجود  می بینند  عمل  در  آنچه  و  شنیده اند  تبلیغات  در 

کثر تبلیغات و روالبط سیاسی نزیدک خنثی می شود  بنابراین، ا

و به مرور بازار از دست می رود؛ به ویژه وقتی پای رقبای جدی 

در میان باشد. 

ایران  اقتصاد  به  جدی  هشداری  عراق،  دولت  تصمیم 

هنوز  است.  درآمد  کم  اقتصادهای  رده ی  در  عراق  است. 

را  از بی ثباتی سیاسی و حضور داعش  زخم های عمیق ناشی 

از  پایین تری  اقتصادی در سطح بسیار  به لحاظ  بر تن دارد. 

اقتصاد ایران هست. با وجود این، مساله استانداردها را پیش 

می کشد. شاید داستان های دیگری هم در میان باشد که پشت 

واقعیت  اّما،  می کند؛  عمل  اصلی  انگیزه  عنوان  به  استاندارد 

کم بخش قابل توجهی از  امر به دور از استاندارد بودن دست 

کتمان  کاالیی و محصولی اقتصاد ایران را نمی توان  صادرات 

درباره  می گذارد،  انگشت  ع  موضو این  بر  عراق  وقتی  کرد. 

بازارهای اروپا و سایر اقتصادهای پیشرفته جهانی حرفی برای 

گفتن باقی نمی ماند.   

علی دینی ترکمانی
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ک شده / نگرش. تصویر کشور مبدأ / تمایل خرید / کیفیت ادرا

چکیده
در دهه های اخیر، شرکت ها در جستجوی فرصت های بیشتری 

در بازار جهانی هستند. بنابراین، شرکت ها نیاز به درک ارزیابی 

کشور مبدأ  مصرف کنندگان از محصوالت خارجی دارند. تصویر 

ک مصرف کنندگان از محصوالت  که بر ادرا عامل مهمی است 

گرایش آن ها به خرید این محصوالت تأثیر می گذارد.  خارجی و 

کشور مبدأ  بنابراین، این پژوهش با هدف بررسی تأثیر تصویر 

انجام  غذایی  محصوالت  خرید  به  مصرف کنندگان  تمایل  بر 

را  کشور مبدأ  تأثیر تصویر  گرفته است. مدل مفهومی پژوهش 

ک شده و نگرش  کیفیت ادرا بر تمایل خرید با واسطۀ دو متغیر 

رسی تأثیر تصویر کشور مبدأ بر تمایل خرید  بر
مصرف کنندگان 

 )مورد مطالعه: مصرف کنندگان محصوالت ایرانی در عراق(
پذیرش: 97/2/24 دریافت: 96/8/20   

فرهنگ آبرومندی
گروه مدیریت، موسسه آموزش عالی ناصر خسرو، ساوه، ایران مدرس، 

f.aberomandi@hnkh.ac.ir

بیتا پارسا 
گروه مدیریت، موسسه آموزش عالی ناصر خسرو، ساوه، ایران استادیار، 

b.parsa@hnkh.ac.ir

محمدرضا شریف عسگری 
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، موسسه آموزش عالی ناصر خسرو، ساوه، ایران

نظر  از  و  کاربردی  نظر هدف  از  بررسی می کند. تحقیق حاضر 

روش توصیفی- همبستگی است. جامعۀ آماری تحقیق حاضر 

که حداقل یکبار از محصوالت غذایی  کلیۀ مردم عراق هستند 

و  مورگان  جدول  براساس  باشند.  کرده  استفاده  ایران  کشور 

انتخاب  نمونه  عنوان  به  نفر   386 ساده  تصادفی  روش  به 

که روایی سازه و محتوا  گردیدند. ابزار تحقیق پرسشنامه است 

و پایایی ترکیبی آن تأیید شد. همچنین، با استفاده از تحلیل 

تحقیق  این  نتایج  شد.  آزمون  تحقیق  فرضیه های  مسیر، 

و  محصوالت  به  نگرش  مبدأ،  کشور  تصویر  می دهند  نشان 

بر تمایل مصرف کنندگان به  از محصوالت  ک شده  ادرا کیفیت  

کیفیت  اثر  متغیر،  سه  این  میان  از  مؤثرند.  محصوالت  خرید 
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ک  شده از سایر متغیرها بر تمایل مصرف کنندگان عراقی به  ادرا

نشان  نتایج  همچنین،  است.  بیشتر  ایرانی  محصوالت  خرید 

از طریق  و غیرمستقیم  به طور مستقیم  مبدأ  کشور  داد تصویر 

ک شده  ادرا کیفیت   و  ایرانی  محصول  به  نگرش  متغیر  دو 

خرید  به  عراقی  مصرف کنندگان  تمایل  بر  محصوالت  از 

که تأثیر غیرمستقیم آن با ضریب  محصوالت ایرانی تأثیر دارد 

0/345 از تأثیر مستقیم آن قوی تر است.

مقدمه
از  غیرنفتی  صادرات  توسعۀ  ایران،  اقتصاد  کنونی  شرایط  در 

باید مسئوالن  که  اقتصادی است  و  مهم ترین مسائل سیاسی 

از  تنها  نه  غیرنفتی  صادرات  توسعۀ  بگیرند.  نظر  در  کشور 

کشور  دیدگاه ارزآوری آن، بلکه از نظر ایجاد اشتغال در داخل 

از اولویت ویژه ای برخوردار است ]1[. در بازارهای رقابتی امروز 

گزینه های قابل توجهی برای انتخاب دارند، درک  که مشتریان 

پژوهش های  اهداف  مهم ترین  از  یکی  مصرف کننده  رفتار 

کنون مطالعات بسیاری در  بازاریابی است. به همین دلیل تا 

این  از  بخشی  است.  شده  انجام  محققین  توسط  زمینه  این 

بر  مؤثر  عوامل  شناسایی  و  مشتریان  نگرش  فهم  بر  مطالعات 

که  تمایل خرید متمرکز هستند. شواهد تجربی نشان می دهد 

کثریت اعمال انسان تحت تأثیر نگرش شان است ]2[.   ا

کشور مبدأ یکی از بناهای اولیه شناخت شده در تحقیقات 

کتور مهم بازاریابی محصوالت خارجی  تجاری به عنوان یک فا

گرفته می شود ]3[. کشور مبدأ یک عامل مهم در تعیین  در نظر 

می شود،  دیده  مشتری  از  که  رفتاری  و  خرید  تمایل  نگرش، 

مورد  در  مشتری  ذهنی  کات  ادرا شامل  تعریف  این   .]4[ دارد 

و  ایده  عقیده،  یک  مثل  مهمی  دید  یک  که  است  محصول 

کشور  بنابراین  می کند.  ایجاد  خرید  تصمیم  از  قبل  احساس، 

کشور ..." به عنوان یک عامل مهم در برخورد با  مبدأ "ساخت 

محیط جهانی و رقابتی امروزه برای افزایش فروش محصوالت 

استفاده می شود ]5[. به عاوه کشور مبدأ می تواند به عنوان ابزار 

که درگیری  مهمی در تمایز محصول، به خصوص محصوالتی 

کاالهای  مانند  می کنند  ایجاد  خرید  هنگام  در  کمی  ذهنی 

که فاقد پیچیدگی هستند  سریع المصرف از جمله مواد غذایی 

.]6[ کند  عمل  است،  دشوار  آن ها  کیفیتی  تمایز  خصوصًا  و 

بسیاری از مطالعات انجام شده در این زمینه نشان داده اند 

کشور مبدأ ناشی از یکی از سه مکانیزم وابسته به هم  که اثرات 

به نام فرایندهای شناختی، احساسی و هنجاری است ]7[ و ]2[ 

که از آن ها به عنوان نگرش های  و ]8[ و ]9[. این مکانیزم ها 

عمومی نیز نام برده می شود ممکن است باعث اثرات متفاوتی 

کشور خاصی  به محصول  به خرید مشتریان نسبت  تمایل  بر 

عمومی،  نگرش های  بر  عاوه  نیز   )1996( هابل   .]8[ شود 

عامل  عنوان  به  نیز  را  مبدأ  کشور  محصول  صنعت  ارزیابی 

تأثیرگذار در تشکیل تصویر کشور مبدأ مورد بررسی قرار می دهد.

کشور عراق دومین منابع ذخایر نفتی جهان را دارا می باشد 

کاالهای  کثر  ا داخلی  تولیدات  کمبود  بدلیل  حاضر  حال  در  و 

طبق  می کند.  وارد  مختلف  کشورهای  از  را  خود  نیاز  مورد 

روابط  اخبار  مختص  که  نیوز  دینار  سایت  در  شده  منتشر  آمار 

دو  جزو  ترکیه  از  بعد  ایران  است،  عراق  و  ایران  اقتصادی 

کاال به عراق است، همچنین داشتن مرز  کشور اول واردکنندۀ 

کشور را به عنوان یک هدف مهم  کشور عراق، این  مشترک با 

کرده است.  کاالهای ایرانی تبدیل  برای صادرات 

پژوهش  این  در  ما  شده،  ذکر  موارد  به  توجه  با  بنابراین 

کشور مبدأ  که آیا تصویر  به دنبال پاسخ به این سؤال هستیم 

)ایران( بر تمایل مشتریان عراقی به خرید محصوالت غذایی 

ایرانی تأثیر دارد؟

1. پیشینه پژوهش
1-1. پیشینه نظری

1-1-1.  تمایل )قصد( خرید

از  پس  خرید،  فرآیند  در  مختلف  گزینه های  ارزیابی  مرحلۀ  در 

تمایل  مصرف کننده،  توسط  مختلف  مارک های  درجه بندی 

تمایل  عبارت  سنتی،  به طور   .]10[ می شود  ایجاد  او  در  خرید 

خدمات  و  محصوالت  خرید  که  مقدمه ای  عنوان  به  قصد  یا 
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می شود  تعریف  می کند،  هدایت  و  تحریک  را  مصرف کنندگان 

تمایل  »امکان  به  اشاره  مشتری  خرید  تمایل  بنابراین   .]11[

کاالیی خاص« دارد ]4[.  مصرف کننده به خرید 

معمواًل  است.  پیچیده  بسیار  مصرف کننده  خرید  تصمیم 

آن ها  نگرش  و  ک  ادرا مصرف کننده،  رفتار  با  خرید  تمایل 

که تمایل خرید  ارتباط دارد. قوش ]12[ )1990( بیان می کند 

استفاده  خرید  رفتار  پیش بینی  برای  مؤثر  ابزار  یک  عنوان  به 

می شود ]13[. ولی عمًا بین قصد و تصمیم دو عامل دیگر قرار 

این  با  می دهد.  نشان  را  عامل  دو  این   )1( نمودار  می گیرند. 

اوصاف، رجحان ها و حتی تمایل خرید، همیشه به انتخاب و 

خرید واقعی نمی انجامد]10[. 

2 
 

مهم در برخورد با محيط جهاني و رقابتي امروزه براي افزايش فروش 
 تواند بهمي كشور مبدأ عالوه به. ]5[ شودمحصوالت استفاده مي

خصوص محصوالتي كه هعنوان ابزار مهمي در تمايز محصول، ب
كنند مانند كاالهاي ني كمي در هنگام خريد ايجاد ميدرگيري ذه

المصرف از جمله مواد غذايي كه فاقد پيچيدگي هستند و سريع
  .]6[ ها دشوار است، عمل كندخصوصاً تمايز كيفيتي آن

اند كه بسياري از مطالعات انجام شده در اين زمينه نشان داده
ابسته به هم به نام اثرات كشور مبدأ ناشي از يكي از سه مكانيزم و
و  ]8[و  ]2[و  ]7[ فرايندهاي شناختي، احساسي و هنجاري است

هاي عمومي نيز نام ها به عنوان نگرشها كه از آناين مكانيزم .]9[
 خريدشود ممكن است باعث اثرات متفاوتي بر تمايل به برده مي

) نيز 1996هابل ( .]8[ محصول كشور خاصي شودمشتريان نسبت به 
هاي عمومي، ارزيابي صنعت محصول كشور مبدأ را وه بر نگرشعال

نيز به عنوان عامل تأثيرگذار در تشكيل تصوير كشور مبدأ مورد 
  .دهدبررسي قرار مي

در  و باشدعراق دومين منابع ذخاير نفتي جهان را دارا مي كشور
د از خوني حال حاضر بدليل كمبود توليدات داخلي اكثر كاالهاي مورد

ايت سكند. طبق آمار منتشر شده در ز كشورهاي مختلف وارد ميرا ا
ايران  ،ستادينار نيوز كه مختص اخبار روابط اقتصادي ايران و عراق 

، ستاكاال به عراق ة واردكنندتركيه جزو دو كشور اول  بعد از
ن نواعهمچنين داشتن مرز مشترك با كشور عراق، اين كشور را به 

  . كاالهاي ايراني تبديل كرده است يك هدف مهم براي صادرات
ل دنبا ش بهما در اين پژوه ،بنابراين با توجه به موارد ذكر شده

يل ر تما) بپاسخ به اين سؤال هستيم كه آيا تصوير كشور مبدأ (ايران
  ؟تأثير دارد به خريد محصوالت غذايي ايراني مشتريان عراقي

  پژوهشپيشينة  - 1
  پيشينة نظري - 1-1

  (قصد) خريد تمايل - 1-1-1
هاي مختلف در فرايند خريد، پس از در مرحلة ارزيابي گزينه

كننده، تمايل خريد در او هاي مختلف توسط مصرفبندي ماركدرجه
طور سنتي، عبارت تمايل يا قصد به عنوان به .]10[ شودايجاد مي

كنندگان را تحريك و اي كه خريد محصوالت و خدمات مصرفمقدمه
ل خريد مشتري تمايبنابراين  .]11[ شودتعريف مي كند،هدايت مي
 ددار» كننده به خريد كااليي خاصامكان تمايل مصرف«اشاره به 

]4[.  
تمايل  كننده بسيار پيچيده است. معموالًتصميم خريد مصرف

 قوش .ارتباط دارد هاكننده، ادراك و نگرش آنخريد با رفتار مصرف
يل خريد به عنوان يك ابزار مؤثر كند كه تمابيان مي )1990( ]12[

ولي عمالً بين قصد . ]13[ شودبيني رفتار خريد استفاده ميبراي پيش
) اين دو عامل را 1گيرند. شكل (عامل ديگر قرار مي و تصميم دو

ها و حتي تمايل خريد، هميشه دهد. با اين اوصاف، رجحاننشان مي
   .]10[انجامدبه انتخاب و خريد واقعي نمي

  

  .]219، ص10[ ها و تصميم خريد. مراحل بين ارزيابي گزينه1كل ش

هاي موجود از معيارهاي مختلفي كنندگان براي ارزيابي گزينهمصرف
هاي تواند به فعاليتكنند. شناسايي اين معيارها مياستفاده مي

كند به يك مبازاريابي جهت دهد، زيرا اين معيارها به بازاريابان كم
هاي هاي مشتريان پي ببرند و در مورد ويژگيتهنيازها و خواس

گيري كنند. اهميت اين معيارها در محصوالت محصول تصميم
ع نو مختلف و بازارهاي مختلف متفاوت است و بنابراين بسته به

 تفاوتميم محصول و بازار و عوامل ديگر معيارهاي تأثيرگذار بر تصم
هاي مختلف در پژوهشگران مختلف طي بررسي .]14[ خواهند بود

د ل خريرا بر تماي تفاوتيأثيرگذار مكننده عوامل تحوزة رفتار مصرف
رند ببليغات، تقيمت،  توان بهاز جملة اين عوامل مياند معرفي كرده

ز س ا(نام تجاري)، دسترسي، تجربه، آشنايي با محصول، خدمات پ
، بندي، بسته]15[ ت توليدكنندههاي محصول، شهرفروش، ويژگي

   اشاره كرد. ]16[ كشور مبدأ و فيتكي
  

  كشور مبدأتصوير  - 1-1-2
كيفيت  ي كشور سازنده به عنوان يك عامل بيرونيكشور مبدأ به معنا

كند. در اين مفهوم كشور مبدأ كنندگان عمل ميمحصول براي مصرف
كنندگان از كيفيت محصول، نگرش، به طور مستقيم بر ادراك مصرف

) 1970( ]81[ ناگاشيما. ]71[ گذارداثر مي رفتار و تمايل خريدشان
كند: تصوير كشور، يك تصوير كشور را به اين شكل تعريف مي

توصيف، شهرت يا كليشه (نظر يا تعصب موجود در ذهن فرد) در مورد 
كشور خاصي است. اين تصوير حاصل چندين متغير است كه 

ي، هاي ملي، اقتصادي و سابقة سياسنشاندهندة محصول، ويژگي
) نيز تصوير 1992( ]20[ روث و رومئو. ]19[ تاريخچه و سنت است

هاي ارزيابي گزينه
 مختلف

قصد خريد

بيني عوامل پيش
 نشده

 عقيده ديگران

تصميم
 خريد

گزینه ها و تصمیم خرید [10، ص219]. نمودار 1- مراحل بین ارزیابی 

معیارهای  از  موجود  گزینه های  ارزیابی  برای  مصرف کنندگان 

می تواند  معیارها  این  شناسایی  می کنند.  استفاده  مختلفی 

به  معیارها  این  زیرا  دهد،  جهت  بازاریابی  فعالیت های  به 

مشتریان  خواسته های  و  نیازها  به  می کند  کمک  بازاریابان 

کنند.  پی ببرند و در مورد ویژگی های محصول تصمیم گیری 

اهمیت این معیارها در محصوالت مختلف و بازارهای مختلف 

ع محصول و بازار و عوامل  متفاوت است و بنابراین بسته به نو

دیگر معیارهای تأثیرگذار بر تصمیم متفاوت خواهند بود ]14[. 

رفتار  حوزۀ  در  مختلف  بررسی های  طی  مختلف  پژوهشگران 

مصرف کننده عوامل تأثیرگذار متفاوتی را بر تمایل خرید معرفی 

کرده اند از جملۀ این عوامل می توان به قیمت، تبلیغات، برند 

)نام تجاری(، دسترسی، تجربه، آشنایی با محصول، خدمات 

پس از فروش، ویژگی های محصول، شهرت تولیدکننده ]15[، 

کرد.  کشور مبدأ ]16[ اشاره  کیفیت و  بسته بندی، 

کشور مبدأ 1-1-2. تصویر 

کشور سازنده به عنوان یک عامل بیرونی  کشور مبدأ به معنای 

این  در  می کند.  عمل  مصرف کنندگان  برای  محصول  کیفیت 

ک مصرف کنندگان از  کشور مبدأ به طور مستقیم بر ادرا مفهوم 

کیفیت محصول، نگرش، رفتار و تمایل خریدشان اثر می گذارد 

گاشیما ]18[ )1970( تصویر کشور را به این شکل تعریف  ]17[. نا

یا  کلیشه )نظر  یا  کشور، یک توصیف، شهرت  می کند: تصویر 

کشور خاصی است. این  تعصب موجود در ذهن فرد( در مورد 

محصول،  نشاندهندۀ  که  است  متغیر  چندین  حاصل  تصویر 

و  تاریخچه  سیاسی،  سابقۀ  و  اقتصادی  ملی،  ویژگی های 

کشور  سنت است ]19[. روث و رومئو ]20[ )1992( نیز تصویر 

از  مصرف کنندگان  شکل گرفتۀ  کلی  کات  ادرا عنوان  به  را  مبدأ 

از  قبلی شان  تجربیات  اساس  بر  خاص  کشور  یک  محصوالت 

تولید، بازاریابی، و نقاط قوت و ضعف، تعریف می کنند. 

که تصویر  یافته های پژوهش های اخیر پیشنهاد می دهند 

کشور مبدأ یک ساختار چندبعدی است. یافته های بسیاری از 

کشور مبدأ  که اثرات  کشور مبدأ نشان داده اند  مطالعات اثرات 

ناشی از یکی از سه مکانیزم وابسته به هم به نام مکانیزم های 

 .]21[ و   ]8[ و   ]2[ و   ]7[ است  و هنجاری  احساسی  شناختی، 

ک شده از محصول توسط  کیفیت ادرا جنبۀ شناختی اشاره به 

خاص،  کشوری  از  مشتری  ذهنی  تصویر  اساس  بر  مشتری 

جنبۀ  دارد.  کشور،  آن  فرهنگی  و  ملی  نشانه های  و  مردمش 

عاطفی شامل ارزش عاطفی ایجاد شده برای مشتری است به 

که معمواًل  معنی ایجاد ارتباط بین محصول و مزایای سمبلیک 

هنجاری،  اثرات   .]22[ می باشد  است،  ملی  نمادهای  شامل 

عبارتی  )به  موجود  گروهی  هنجارهای  اثرگذاری  بیانگر 

اجتماعی - کشوری( بر ترجیح ها و تصمیم های خرید محصول 

در  مصرف کنندگان  اساس،  این  بر  است،  افراد  توسط  خارجی 

]7[. هابل  توجه می کنند  اجتماعی  به هنجارهای  خرید خود 

صنعت  ارزیابی  عمومی،  نگرش های  بر  عاوه  نیز   )1996(

وضعیت  محصول،  تولید  فرآیند  )بررسی  مبدأ  کشور  محصول 

به  را   )... و  کنترل  و  استانداردها  باالی  کیفیت  تکنولوژی، 
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تشکیل  در  تأثیرگذار  عوامل  جمله  از  نیز  خاص  ارزیابی  عنوان 

کشور مبدأ مورد بررسی قرار می دهد. تصویر 

1-2. پیشینۀ تجربی و ارائه مدل مفهومی
کشور مبدأ در نقاط مختلف جهان  مطالعات متعددی در مورد 

که در نهایت آن  توسط پژوهشگران برجسته انجام شده است، 

کردند  را یک ابزار ضروری در حیطۀ بازاریابی بین الملل معرفی 

تمایل  بر  مبدأ  کشور  تصویر  تأثیر  خصوص  در  همچنین   .]11[

کاال مقاالت متعددی در سطح دنیا انجام  مشتری برای خرید 

چند  در  محدودی  بسیار  تعداد  کشور  داخل  در  اما  است  شده 

گرفته است. در ضمن در خصوص بررسی این  سال اخیر انجام 

ع به طور خاص در بین مصرف کنندگان عراقی نسبت به  موضو

انجام نشده است. در  کنون هیچ پژوهشی  تا  ایرانی  کاالهای 

ادامه ضمن بیان نظرات و نتایج پژوهش های مشابه به بیان 

فرضیات و مدل پژوهش می پردازیم:

مبدأ  کشور  که تصویر  داشتند  اظهار  رومئو )1992(  و  راث 

کشور  کیفیت محصول از یک  کلی مصرف کننده در مورد  درک 

خاص بر اساس نقاط قدرت و ضعف در بازاریابی است. بنابراین 

از  مصرف کننده  ک  ادرا هدایت  در  محصول  کشور  از  ک  ادرا

کیفیت محصول مؤثر هستند ]3[. نتایج مطالعات بسیاری نیز 

را  محصوالت  از  ک شده  ادرا کیفیت  بر  مبدأ  کشور  تصویر  تأثیر 

نشان داده اند ]24[ و ]25[ و ]26[ و ]27[. بنابراین بر اساس 

گفته شده فرضیۀ زیر شکل می گیرد: مطالب 

ک شدۀ  ادرا کیفیت  بر  مبدأ  کشور  تصویر  یک:  فرضیۀ 

مصرف کنندگان عراقی از محصوالت غذایی ایران مؤثر است.

فنی  کیفیت  دارد،  معنا  دو  محصول  هر  کیفیت 

فنی،  ماهیت  به  اول  مفهوم  ک شده.  ادرا کیفیت  و  واقعی 

قابل اندازه گیری و قابل تأیید محصوالت، فرآیندها و روش های 

به  ک شده  ادرا کیفیت  و   ]28[ می کند  اشاره  کیفیت؛  کنترل 

بر  مبتنی  که  محصول  یک  برتری  دربارۀ  مشتری  قضاوت 

کات ذهنی وی است، اشاره دارد ]24[  ادرا

ک شده محصول به  کیفیت ادرا طبق مبانی نظری موجود 

می گذارد.  تأثیر  مصرف کنندگان  خرید  تمایل  بر  مستقیم  طور 

مربوط  کات  ادرا از  برخی  خرید،  به  رفتن  از  قبل  مشتریان 

از  استفاده  از  پس  دارند.  را   ... و  قیمت  محصول،  کیفیت  به 

می یابد،  کاهش  همچنین  و  افزایش  خرید  تمایل  محصول، 

گر  ا می گذارد.  تأثیر  یکدیگر  بر  که  دارد  مستقیم  روابط  زیرا 

 .]29[ است  باال  نیز  مشتری  خرید  تمایل  باشد،  باال  کیفیت 

و  شده  انجام  زمینه  این  در  بسیاری  مطالعات  همچنین 

مهمترین  از  یکی  ک شده  ادرا کیفیت  که  دادند  نشان  همگی 

که بر تمایل خرید محصوالت، تأثیر می گذارد  معیارهایی است 

]29[ و ]30[ و ]31[ و ]32[ و ]33[ و ]34[. بنابراین می توان 

فرضیۀ دوم را به شکل زیر نوشت:

فرضیۀ دو: کیفیت درک شده از محصول بر تمایل مصرف کنندگان 

عراقی به خرید محصوالت غذایی ایران مؤثر است.

می دهد  نشان  مبدأ  کشور  مورد  در  شده  انجام  مطالعات 

که »کشور مبدأ« به عنوان  برند جهانی باعث شده  که توسعۀ 

که توسط مصرف کننده در تصمیم گیری خرید در  عاملی باشد 

کجا  گرفته می شود. مصرف کنندگان به اینکه محصول از  نظر 

که دارای  کشوری  از  گر محصول  آمده است، توجه می کنند. ا

نگرش  مصرف کنندگان  کثر  ا باشد،  آمده  است،  خوبی  شهرت 

گر محصول از  مثبت نسبت به محصول دارند. از سوی دیگر، ا

باشد، مصرف کننده نگرش منفی نسبت  آمده  کشور غیرمعتبر 

عنوان  به  مبدأ  کشور  بنابراین،  داشت.  خواهد  محصول  به 

شکل  را  مصرف کنندگان  نگرش  محصول،  ارزیابی  معیار  یک 

انجام  مطالعات  از  بسیاری  نتایج  همچنین   .]35[ می دهد 

نگرش  بر  مبدأ  کشور  تصویر  تأثیر  از  کی  حا زمینه  این  در  شده 

به محصوالت است ]35[ و ]36[ و ]2[ با توجه به نتایج این 

بررسی ها فرضیۀ سوم به شکل زیر بیان می شود: 

مصرف کنندگان  نگرش  بر  مبدأ  کشور  تصویر  سه:  فرضیۀ 

عراقی به محصوالت غذایی ایران مؤثر است.
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مربوط  عینی  اطاعات  ذهنی  لحاظ  به  مصرف کنندگان 

کشان  ادرا و  می کنند  پردازش  را  خرده فروش  یا  محصول  به 

آنها  می گیرد.  شکل  می شود،  فراهم  برایشان  که  منفعتی  از 

ترجیح یا عدم ترجیح فروشگاه ها، مارک ها و سایر تحرک های 

بازاری را با بازتاب نگرش مطلوب یا نامطلوب بیان می کنند که 

ممکن است روی تمایل خرید و خرید آن ها تأثیر بگذارد ]37[. 

یا  موافق  احساس  عنوان  به  نگرش  گفت  می توان  بنابراین 

که بعد از ارزیابی آن  مخالف مصرف کننده نسبت به یک شیء 

که  شیء پدیدار می شود، تعریف می شود. بنابراین واضح است 

کثر مطالعات  نگرش حاصل یک شیء ارزیابی شده است ]35[. ا

انجام شده در این زمینه تأثیر نگرش بر تمایل مصرف کنندگان 

 .]9[ و   ]38[ و   ]36[ می دهند  نشان  را  محصوالت  خرید  به 

نوشت:  زیر  شکل  به  را  چهارم  فرضیۀ  می توان  بنابراین 

محصوالت  به  عراقی  مصرف کنندگان  نگرش  چهار:  فرضیۀ 

غذایی ایران بر تمایل به خرید این محصوالت مؤثر است.

طور  به  که  است  عواملی  مهم ترین  از  یکی  مبدأ  کشور 

قابل توجهی بر تصمیم خرید مصرف کنندگان تأثیر می گذارد و از 

کات ذهنی مصرف کننده در مورد  آن به عنوان دربرگیرندۀ ادرا

که ایجادکنندۀ یک نگاه مهم مثل باور، ایده ها و  محصوالت 

است   شده  تعریف  است،  خرید  تصمیم گیری  از  قبل  برداشت 

]5[. عامل کشور مبدأ زمانی که اطاعاتی در خصوص محصول 

وجود ندارد و یا برعکس انباشت اطاعات وجود دارد، استفاده 

کلی برای  کشور مبدأ را به عنوان یک اساس  می شود. بنابراین 

امر  این  و  می برند  کار  به  محصول  کیفیت  مورد  در  قضاوت 

می گردد  محصول  خصوص  در  ساده تر  داوری های  به  منجر 

تمایل  بر  مبدأ  کشور  تأثیر قوی تصویر  تحقیقات موجود   .]3[

و   ]4[ و   ]25[ و   ]35[ داده اند  نشان  را  مصرف کنندگان  خرید 

زیر نوشت: را به شکل  بنابراین می توان فرضیه پنجم   .]39[

بر تمایل مصرف کننده عراقی  کشور مبدأ  فرضیۀ پنج: تصویر 

به خرید محصوالت غذایی ایرانی مؤثر است.

با توجه به روابط تشریح شده، مدل مفهومی پژوهش به 

صورت نمودار )2( ترسیم می گردد.

4 
 

كنندگان عراقي تصوير كشور مبدأ بر نگرش مصرف: 3فرضية 
  به محصوالت غذايي ايران مؤثر است.

كنندگان به لحاظ ذهني اطالعات عيني مربوط به محصول مصرف
كنند و ادراكشان از منفعتي كه برايشان فروش را پردازش مييا خرده

ها، ترجيح فروشگاهگيرد. آنها ترجيح يا عدمشود، شكل ميفراهم مي
نگرش مطلوب يا  هاي بازاري را با بازتابها و ساير تحركمارك

ها كنند كه ممكن است روي تمايل خريد و خريد آننامطلوب بيان مي
توان گفت نگرش به عنوان احساس بنابراين مي .]37[ تأثير بگذارد

كننده نسبت به يك شيء كه بعد از ارزيابي موافق يا مخالف مصرف
شود. بنابراين واضح است كه شود، تعريف ميآن شيء پديدار مي

اكثر مطالعات انجام  .]35[ شده استحاصل يك شيء ارزيابي نگرش
كنندگان به خريد شده در اين زمينه تأثير نگرش بر تمايل مصرف

توان بنابراين مي .]9[و  ]83[و  ]63[ دهندمحصوالت را نشان مي
 فرضية چهارم را به شكل زير نوشت: 

كنندگان عراقي به محصوالت غذايي نگرش مصرف :4فرضية 
  ايران بر تمايل به خريد اين محصوالت مؤثر است.

توجهي كه به طور قابلاست ترين عواملي شور مبدأ يكي از مهمك

آن به عنوان گذارد و از تأثير مي كنندگانمصرف تصميم خريد بر
كننده در مورد محصوالت كه ادراكات ذهني مصرفدربرگيرندة 

و برداشت قبل از  ها، ايدهايجادكنندة يك نگاه مهم مثل باور
مل كشور مبدأ عا .]5[  است، تعريف شده است گيري خريدتصميم

محصول وجود ندارد و يا برعكس  اطالعاتي در خصوصزماني كه 
 بنابراين كشور مبدأ را بهشود. استفاده ميدارد،  انباشت اطالعات وجود

محصول به كار  عنوان يك اساس كلي براي قضاوت در مورد كيفيت
تر در خصوص محصول هاي سادهداوري منجر بهو اين امر  دبرنمي
تحقيقات موجود تأثير قوي تصوير كشور مبدأ بر تمايل  .]3[ گرددمي

 .]93[و  ]4[و  ]25[و  ]35[ اندكنندگان را نشان دادهخريد مصرف
  توان فرضيه پنجم را به شكل زير نوشت:نابراين ميب

كننده عراقي به ل مصرفتصوير كشور مبدأ بر تماي: 5فرضية 
  خريد محصوالت غذايي ايراني مؤثر است.

با توجه به روابط تشريح شده، مدل مفهومي پژوهش به صورت 
  د.گردمي يمزير ترس

  
  . مدل مفهومي پژوهش2شكل 

  شناسي پژوهشروش - 2
 ها،نحوه گردآوري داده نظر ازهدف، كاربردي،  نظر ازاين پژوهش 

سازي معادالت ساختاري ستگي و مبتني بر مدلتوصيفي و از نوع همب
هاي مقطعي است. جامعه زماني، در حيطه پژوهش نظر ازاست و 

آماري پژوهش شامل تمامي مردم عراقي هستند كه حداقل يكبار از 
محصوالت غذايي كشور ايران استفاده كرده باشند. جامعة پژوهش 

روش عنوان به  گيري دردسترسنمونه حاضر نامحدود است. روش
 384 حجم نمونه، بر اساس جدول مورگان و انتخاب شد گيرينمونه
 ]41[ و فورنل و الركر  )2010( ]40[ . طبق نظر بايرنتعيين شدنفر 

H3 

تصوير كشور مبدأ

ارزيابي عاطفي از كشور
 مبدأ 

 تمايل خريد 

نگرش مشتري به 
 محصول

كننده ازارزيابي مصرف
 مبدأ صنعت كشور 

ارزيابي شناختي از كشور
 مبدأ 

شده از كيفيت ادراك
 محصول

H2 

H4 

H1 

H5

ارزيابي هنجاري از كشور
 مبدأ 

Commented [Z6]  :منبع دهي مدل مفهومي انجام شد 
 

Commented [Z7]  :منبع دهي مدل مفهومي انجام شد 

Commented [Z8]  :روش نمونه گيري اصالح شد  
اين  اينكه بهه اما با توج بوددر اصل نيز روش نمونه گيري دردسترس استفاده شده 

نوشته  هساد يصادفمقاله از پايان نامه استخراج شده طبق نظر استاد راهنما كلمه ت
  شده بود

 

نمودار 2- مدل مفهومی پژوهش

2. روش شناسی پژوهش
گردآوری  نحوه  نظر  از  کاربردی،  هدف،  نظر  از  پژوهش  این 

مدل سازی  بر  مبتنی  و  همبستگی  ع  نو از  و  توصیفی  داده ها، 

معادالت ساختاری است و از نظر زمانی، در حیطه پژوهش های 

مقطعی است. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی مردم عراقی 

ایران  کشور  غذایی  محصوالت  از  یکبار  حداقل  که  هستند 
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است.  نامحدود  حاضر  پژوهش  جامعۀ  باشند.  کرده  استفاده 

نمونه گیری  روش  عنوان  به  دردسترس  نمونه گیری  روش 

 384 نمونه،  حجم  مورگان  جدول  اساس  بر  و  شد  انتخاب 

بایرن ]40[ )2010(  و فورنل و الرکر  نفر تعیین شد. طبق نظر 

سؤاالت  تعداد  برابر   5 حداقل  داده ها  بود  الزم   )1981(  ]41[

نمونۀ  تعداد  پژوهش  سؤالی   30 پرسشنامه  به  توجه  با  باشد. 

کشور عراق و  کافی و بیشتر هم بود. به دلیل ناامنی  پژوهش 

بازار  دو  عراق،  کشور  مختلف  مناطق  به  آسان  دسترسی  عدم 

که یکی در استان بغداد و دیگری در استان بصره  بزرگ عراق، 

می شود  عرضه  آن ها  در  وفور  به  ایرانی  کاالهای  و  است  واقع 

این  به  خرید  برای  مختلف  شهرهای  و  مناطق  از  مشتریان  و 

بازارها مراجعه می کنند، برای توزیع پرسشنامه انتخاب شدند. 

از  که  گردید  توزیع  بازار  این دو  ع 450 پرسشنامه در  در مجمو

این میزان 386 پرسشنامۀ کامل و قابل تحلیل بازگردانده شد. 

نظری  مبانی  از  که  است  پرسشنامه  پژوهش  این  ابزار 

جمعیت شناسی  سؤال  سه  قالب  در  و  ج  مستخر پایۀ  مقاالت 

تصویر  سنجش  برای  پرسش   16 شامل  اصلی  پرسش   30 و 

کشور مبدأ و شش پرسش برای سنجش نگرش و پنج پرسش 

ک شده و سه پرسش برای سنجش  کیفیت ادرا برای سنجش 

از طیف  با استفاده  گویه ها  گردید.  تمایل خرید است، تنظیم 

گویه 5 طبقه بندی جهت  که برای هر  لیکرت امتیازبندی شد 

محتوای  روایی  سنجش  برای  گردید.  مشخص  پاسخ دهی 

پرسشنامه، پرسشنامه در اختیار 12 نفر از اساتید مدیریت قرار 

داده شد و تأیید شد. برای سنجش روایی سازه از روش تحلیل 

پایایی  سنجش  برای  و  شد؛  استفاده   ]42[ تأییدی  عاملی 

که  کرونباخ( محاسبه شد  پرسشنامه نیز ضریب پایایی )آلفای 

برمبنای نتایج، روایی سازه و پایایی سؤاالت تأیید شد. 

3. یافته های پژوهش
ح جدول )1( است. ویژگی های توصیفی پاسخگویان به شر

گی های متغیرهای جمعیت شناختی نمونه مورد بررسی جدول 1- ویژ

درصد 
فراوانی

فراوانی متغیر جمعیت شناختی

70/5 272 مرد

22/5جنسیت 87 زن

7/0 27 بی پاسخ

23/3 90 کمتر از 25 سال

سن

27/5 106 25 تا 30 سال

26/4 102 30 تا 40 سال 

14/5 56 40 تا 50 سال 

7/0 27 50 سال و باالتر 

1/3 5 بی پاسخ

4/4 17 زیر دیپلم

سطح 
تحصیالت

13/2 51 دیپلم

17/1 66 فوق دیپلم

37/3 144 لیسانس

16/6 64 فوق لیسانس

4/1 16 دکتری 

2/3 9 سایر

5/0 19 بی پاسخ

برای آزمون فرضیه ها و تجزیه و تحلیل داده ها، از مدل سازی 

نرم افزارهای  این منظور،  معادالت ساختاری استفاده شد. به 

گرفته شد. AMOS22 و SPSS22 به کار 

کثر درست نمایی، باید مطمئن  برای استفاده از روش حدا

شد داده ها دارای توزیع نرمال است، برای آزمون نرمال بودن 

شد،  استفاده  کشیدگی  و  چولگی  شاخص  دو  از  چندمتغیره 

از  کمتر  داده ها  کشیدگی  چنانچه  می کند  بیان   )2010( بایرن 

هفت و چولگی آن ها بین 3+ و 3- باشد، داده ها نرمال است. 

طبق نتایج این پژوهش، کشیدگی داده ها در فاصله 0/861- و 

0/961 و چولگی داده ها در فاصله 0/709- و 0/987 می باشد، 

که  آنجا  از  طرفی  از  است.  نرمال  داده ها  می دهد  نشان  که 
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تعداد سؤاالت پرسشنامه  و  نفر است  تعداد پاسخگویان 386 

30 سؤال، بنابراین، نسبت حداقلی پنج به یک رعایت شده و 

کرد.  کثر درست نمایی استفاده  می توان از روش حدا

به منظور ارزیابی مدل اندازهگیری، ابتدا مدل اندازه گیری 

تشخیصی  و  همگرا  اعتبار  منظور،  این  به  شد.  اعتبارسنجی 

بار   .)1 شد:  بررسی  شاخص  دو  با  همگرا  اعتبار  شد.  بررسی 

عاملی: طبق عقیدۀ فارنل و الرکر )1981( و هیر ]43[ و همکاران 

که حداقل برابر با 0/5 باشند، اعتبار را  )2006( بارهای عاملی 

در  همگی  عاملی  بارهای   )2( جدول  طبق  می دهند.  نشان 

محدودۀ قابل قبول قرار دارند. همچنین، از آنجایی که در سطح 

از 1/96  گویه ها بیش  برای همۀ  آمارۀ تی  اطمینان 99 درصد 

شاخص   .)2 است.  معنادار  عاملی  بارهای  نتیجه،  در  است، 

که این  :AVE طبق عقیدۀ هیر و همکاران )2006( در صورتی 

شاخص باالتر از 0/5 باشد، اعتبار سازه قابل قبول است. طبق 

جدول )2( شاخص AVE برای متغیرهای مدل، نشان دهندۀ 

این مدل  در  که  این  دلیل  به  و خوب است.  قابل قبول  اعتبار 

نیز  تشخیصی  اعتبار  دارد،  وجود  پنهان  متغیر  یک  از  بیش 

بررسی شد. چنانچه ریشۀ دوم شاخص AVE برای هر متغیر از 

همبستگی بین متغیر مذکور با سایر متغیرهای مدل بیشتر باشد، 

 ،)3( جدول  طبق  می باشند.  تشخیصی  اعتبار  دارای  سازه ها 

اعتبار تشخیصی سازه ها تأیید شد.

پایای همگرا نیز با با استفاده از شاخص CR ]44[ بررسی شد. 

طبق عقیدۀ هیر، جوزف، بلک و اندرسون )2006( در صورتی که این 

شاخص باالتر از 0/7 باشد، پایایی سازه خوب است و بین 0/6 تا 0/7 

قابل قبول است. طبق جدول )2(  پایایی قابل قبول و خوب است. 

در  مسیر  تحلیل  و  ساختاری  معادالت  مدل سازی  نتایج 

نمودار )3( نشان داده شده است. طبق نتایج پژوهش حاضر، 

ترتیب 0/949،  به   RMSEA و   GFI، CFI، IFI شاخص های 

قابل قبول  همگی  که  آمد  دست  به   0/073 و   0/921  ،0/917

دست  به   486/59 برابر  خی دو،  ضریب  همچنین  هستند. 

است  معناداری(  )ضریب   P>0/05 اینکه،  به  توجه  با  آمد. 

بایرن  اما طبق نظر  کای اسکوئر معنادار نمی باشد.  بنابراین، 

)2010( و فارنل و الرکر )1981( سایر شاخص ها، برازش مدل را 

تأیید می کنند.

دست  به   0/515 خرید  تمایل  تعیین  ضریب  نتایج،  طبق 

متغیر  تغییرات  درصد   52 حدود  گفت  می توان  بنابراین  آمد، 

ک شده از محصول، نگرش  تمایل خرید را سه متغیر کیفیت ادرا

کشور مبدأ تببین می کنند و  مصرف کننده به محصول و تصویر 

که در این  بقیه تغییرات این متغیر توسط متغیرهای دیگری 

با  همچنین،  می شود.  تبیین  است  نگرفته  قرار  نظر  مد  مدل 

محصول  از  ک شده  ادرا کیفیت  تعیین  ضریب  اینکه  به  توجه 

و نگرش مصرف کننده به محصول به ترتیب برابر با 0/474، 

درصد   47 مبدأ  کشور  تصویر  گفت  می توان  است،   0/273

نگرش  درصد   27 و  محصول  از  ک شده  ادرا کیفیت  تغییرات 

تغییرات  سایر  و  می کند  تبیین  را  محصول  به  مصرف کننده 

که در این مدل مد نظر  این دو متغیر را عواملی تبیین می کنند 

)تأثیر  متغیرها  تأثیر  نیز ضریب  نگرفته اند. در جدول )4(  قرار 

داده  نشان  فرضیه ها  آزمون  نتایج  و  غیرمستقیم(  و  مستقیم 

شده است. طبق نتایج تمامی فرضیه ها تأیید شدند.

6 
 

) 3سازي معادالت ساختاري و تحليل مسير در شكل (نتايج مدل
، GFI هايصشاخ طبق نتايج پژوهش حاضر،نشان داده شده است. 

CFI ،IFI  وRMSEA ه ب 073/0و  921/0، 917/0، 949/0ب به ترتي
 برابر ،دوقبول هستند. همچنين ضريب خيدست آمد كه همگي قابل

اداري) (ضريب معن P>05/0، اينكهبا توجه به به دست آمد.  59/486
ن باير اما طبق نظرباشد. مينكاي اسكوئر معنادار بنابراين،  است

ا تأييد رش مدل ها، برازشاخص) ساير 1981) و فارنل و الركر (2010(
  كنند.مي

به دست آمد،  515/0ضريب تعيين تمايل خريد  طبق نتايج،
درصد تغييرات متغير تمايل خريد را  52توان گفت حدود بنابراين مي

كننده به شده از محصول، نگرش مصرفسه متغير كيفيت ادراك
كنند و بقيه تغييرات اين متغير محصول و تصوير كشور مبدأ تببين مي

سط متغيرهاي ديگري كه در اين مدل مد نظر قرار نگرفته است تو
شود. همچنين، با توجه به اينكه ضريب تعيين كيفيت تبيين مي

كننده به محصول به ترتيب شده از محصول و نگرش مصرفادراك
 47توان گفت تصوير كشور مبدأ است، مي 273/0، 474/0برابر با 

درصد نگرش  27محصول و شده از درصد تغييرات كيفيت ادراك
كند و ساير تغييرات اين دو كننده به محصول را تبيين ميمصرف

اند. كنند كه در اين مدل مد نظر قرار نگرفتهمتغير را عواملي تبيين مي
نيز ضريب تأثير متغيرها (تأثير مستقيم و غيرمستقيم) و  4در جدول 

يج تمامي ها نشان داده شده است. طبق نتانتايج آزمون فرضيه
  ها تأييد شدند.فرضيه
  

 

  پژوهشمدل ساختاري . 3 شكل
 

  . بررسي پايايي و روايي ابزار پژوهش2جدول
AVE CR  متغير بار عاملي مقادير تي آلفاي كرونباخ 

 تصوير كشور مبدأ    875/0 844/0 739/0
 ارزيابي شناختي كشور مبدأ  547/0  101/9      
  طفي كشور مبدأارزيابي عا  613/0  965/8      
 ارزيابي هنجاري كشور مبدأ  519/0  840/8      
 ارزيابي صنعت كشور مبدأ  661/0 251/10    
 لكننده به محصونگرش مصرف      891/0  874/0  801/0
  1گويه   786/0  654/11      
 2گويه  703/0  651/11      
 3گويه  742/0  821/11      
 4گويه  580/0  548/9      
 5گويه  522/0  512/9      
 6گويه  585/0  518/10      
 شده از محصولكيفيت ادراك      834/0  808/0  745/0

)01/0<P(52/0 

 تمايل خريد  تصوير كشور مبدأ 

نگرش مشتري به
 محصول

شده ازكيفيت ادراك
 محصول

)01/0<P(34/0 

)05/0<P(21/0  

)01/0<P(69/0  

)05/0<P(30/0  

Commented [Z10]  :مدل خروجي نرم افزار فارسي شد 
نمودار 3- مدل ساختاری پژوهش
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جدول 2. بررسی پایایی و روایی ابزار پژوهش

AVE CR آلفای کرونباخ مقادیر تی بار عاملی متغیر
0/739 0/844 0/875 تصویر کشور مبدأ

9/101 0/547 ارزیابی شناختی کشور مبدأ

8/965 0/613 ارزیابی عاطفی کشور مبدأ

8/840 0/519 ارزیابی هنجاری کشور مبدأ

10/251 0/661 ارزیابی صنعت کشور مبدأ

0/801 0/874 0/891 نگرش مصرف کننده به محصول

11/654 0/786 گویه 1

11/651 0/703 گویه 2

11/821 0/742 گویه 3

9/548 0/580 گویه 4

9/512 0/522 گویه 5

10/518 0/585 گویه 6

0/745 0/808 0/834 ک شده از محصول کیفیت ادرا

9/514 0/540 گویه 1

11/652 0/655 گویه 2

11/901 0/734 گویه 3

11/654 0/690 گویه 4

01/524 0/561 گویه 5

0/741 0/901 0/871 تمایل خرید

11/654 0/698 گویه 1

14/141 0/909 گویه 2

11/024 0/649 گویه 3

جدول 3- بررسی اعتبار تشخیصی

کشور مبدأسازه ک شده از محصولنگرش به محصولتصویر   تمایل خریدکیفیت ادرا

**0/918تصویر کشور مبدأ

**0/2350/934 نگرش به محصول

ک شده از محصول **0/3640/5460/898کیفیت ادرا

**0/2760/3840/2870/949تمایل خرید

AVE ریشه دوم**   
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جدول 4- نتایج تحلیل مسیر و آزمون فرضیهها

نتیجهاثرکلاثر غیرمستقیماثر مستقیممسیر عّلیفرضیه

ک شده از محصول←تصویر کشور مبدأاول تأیید فرضیه**0/688**0/688کیفیت ادرا

ک شده از محصولدوم تأیید فرضیه**0/339**0/339تمایل خرید←کیفیت ادرا

نگرش مصرف کننده به ←تصویر کشور مبدأسوم
محصول

تأیید فرضیه**0/523**0/523

تأیید فرضیه*0/215*0/215تمایل خرید←نگرش مصرف کننده به محصولچهارم

تأیید فرضیه**0/649**0/345*0/304تمایل خرید←تصویر کشور مبدأپنجم

  P>0.05 معناداری در سطح      *  P>0.01 معناداری در سطح      **

جمع بندی و مالحظات
خرید  تمایل  بر  آن  تأثیر  و  مبدأ  کشور  خصوص  در  گرچه  ا

کشور ما  مطالعات متعددی در جهان انجام شده است. اما در 

گرفته است و با توجه به  به تازگی مورد توجه پژوهشگران قرار 

اهمیت صادرات غیرنفتی و نقش تصویر کشور مبدأ در بازاریابی 

کشور مبدأ  بین المللی، این مطالعه با هدف بررسی تأثیر تصویر 

آن  محصوالت  خرید  به  مصرف کنندگان  تمایل  بر  محصول 

عراق  در  ایرانی  غذایی  محصوالت  بر  موردی  مطالعۀ  با  کشور 

ع شکل  گرفته است. پنج فرضیه برای بررسی این موضو انجام 

 β=0/688 گرفت. طبق نتیجۀ فرضیۀ اول تصویر کشور مبدأ با

معنادار  و  مثبت  تأثیر  مصرف کنندگان  ک شدۀ  ادرا کیفیت  بر 

داده اند  نشان  را  مشابهی  نتایج  نیز  متعددی  تحقیقات  دارد. 

و  اینچ   ،)2014( شتمام  و  دگوما   ،)2015( عبدالقادر  جمله  از 

گرچه در این  مک برید )2004( و ورلگ و استنکامپ )1999(. ا

میان برخی از پژوهش ها نتیجۀ مخالفی را نشان دادند مانند 

جمله  از  متعددی  عوامل  می کند  بیان  که   )2015( لیستیانا 

ذهنی(،  پایین  یا  باال  درگیری  )با  مطالعه  مورد  محصول  ع  نو

موردمطالعه  کشور  ع  نو محصول،  از  مشتری  گاهی  آ میزان 

)پیشرفته یا درحال توسعه( و شرایط بسیار دیگری می تواند بر 

معناداربودن یا نبودن این رابطه تأثیر بگذارد. نتیجۀ فرضیۀ 

ک شده از  دوم نیز با β=0/399 تأثیر مثبت و معنادار کیفیت ادرا

محصوالت توسط مصرف کنندگان بر تمایل خریدشان به این 

تحقیقات  نتایج  با  نتیجه  این  می دهد.  نشان  را  محصوالت 

بسیاری از جمله یونوس و رشید )2016(، فنگ و یو )2016(، 

وو   ،)2015( همکاران  و  سالم   ،)2015( همکاران  و  اشیدین 

با  نیز  سوم  فرضیۀ  نتیجۀ  است.  مشابه   )2015( نیوین  و 

نگرش  بر  مبدأ  کشور  تصویر  معنادار  و  مثبت  تأثیر   β=0/329

را نشان می دهد. این نتیجه با یافته های حاصل از تحقیقات 

 ،)2015( مولجانی  و  تولیپا  1394؛  همکاران،  و  ترکستانی 

شکوری و همکاران )2013( مشابه است. طبق نتیجۀ فرضیۀ 

تمایل  بر   β=0/215 با  محصوالت  به  نسبت  نگرش  چهارم 

خرید آن محصوالت تأثیر مثبت و معنادار دارد. این نتیجه با 

 ،)1394( همکاران  و  ترکستانی  پژوهش  از  حاصل  یافته های 

طبق  است.  مشابه   )1996( هابل  و   )2017( همکاران  و  شو 

کشور مبدأ با β=0/304 بر تمایل به  نتیجۀ فرضیۀ آخر تصویر 

حاصل  نتایج  با  نتیجه  این  دارد.  معنادار  و  مثبت  تأثیر  خرید 

شتمام  و  دیگوما   ،)2015( مولجانی  و  تولیپا  پژوهش های  از 

هانزایی  حیدرزاده  و  خسروزاده  و   )2013( جاود   ،)2014(

)2011( مشابه است. اما نظرات مخالفی نیز وجود دارد از جمله 

هرچند  می کند  بیان  خود  پژوهش  در  که   )2014( کالیچاران 

کشور مبدأ به عنوان عامل تأثیرگذار بر تصمیم خرید است اما 

دردسترس بودن  افزایش  رقابت،  رشد  مانند  دیگری  عوامل 

و  هستند  مهم  اندازه  همان  به  نیز   ... و  بازار  در  محصوالت 

می توانند تصمیمات خرید خریداران را تحت تأثیر قرار دهند. 

به  نگرش  مبدأ،  کشور  تصویر  که  دادند  نشان  نتایج  کل  در 
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محصوالت  از  ک شده  ادرا کیفیت   و  ایرانی  غذایی  محصول 

خرید  به  عراقی  مصرف کنندگان  تمایل  بر  ایرانی  غذایی 

اثر  متغیر،  سه  این  میان  از  مؤثرند.  ایرانی  غذایی  محصوالت 

ک  شده با ضریب 0/339 از سایر متغیرها بر تمایل  کیفیت ادرا

مصرف کنندگان عراقی به خرید محصوالت ایرانی بیشتر است. 

تصویر  متغیر  که  گفت  می توان  نتایج  اساس  بر  همچنین، 

از  غیرمستقیم  به طور  هم  و  مستقیم  به طور  هم  مبدأ  کشور 

خرید  تمایل  بر  ک شده  ادرا کیفیت   و  نگرش  متغیر  دو  طریق 

ضریب  با  آن  غیرمستقیم  تأثیر  که  دارد  تأثیر  مصرف کنندگان 

بهبود  با  بنابراین  است.  قوی تر  آن  مستقیم  تأثیر  از   0/345

نهایت  در  و  ک شده  ادرا کیفیت  و  نگرش  مبدأ،  کشور  تصویر 

تمایل خرید مصرف کنندگان عراقی، بهبود پیدا می کند. تصویر 

و  هنجاری  عاطفی،  شناختی،  ارزیابی  بعد  چهار  با  مبدأ  کشور 

گرچه طبق نتایج وضعیت چهار بعد تا  صنعت سنجیده شد. ا

حدودی مطلوب ارزیابی شده بود اما می توان وضعیت حاضر 

ذهنی  امری  اینکه  بدلیل  تصویر  تغییر  البته  بخشید  بهبود  را 

منظور  به این  می شود  محقق  مرور  به  اما  است  زمان بر  است 

راه کارهای زیر پیشنهاد می شود:

بین 	  تجاری  همکاری های  و  روابط  تسهیل  و  افزایش 

در  و  بیشتر  شناخت  باعث  زمان  مرور  به  عراق  و  ایران 

کشور ایران می شود. نتیجه بهبود تصویر 

گرایش مطلوب 	  یکی از اهداف تبلیغ، خلق تصویر برند یا 

تولیدکنندگان  بنابراین  کاالست.  سوی  به  عاطفی 

و  تبلیغات  افزایش  با  می توانند  ایران  غذایی  محصوالت 

مواد  ع  نو تولید،  خط  غذایی،  محصوالت  صنعت  معرفی 

کار رفته و ...، مفاهیمی را در ذهن مشتری ایجاد  اولیه به 

گزینه های ذهنی وی  شود و ذهن  که باعث برتری   کنند 

این  دهند.  سوق  ایرانی  محصوالت  سمت  به  را  مشتری 

تبلیغات از طریق مشارکت در نمایشگاه های تخصصی در 

تلویزیونی  کانال های  و  روزنامه ها  در  گهی  آ تبلیغ  عراق، 

عراق، استفاده از بروشورها و تابلوهای تبلیغاتی در سطح 

شهر و ... می تواند انجام شود. 

ک شده بر تمایل  کیفیت ادرا عاوه بر این با توجه به تأیید تأثیر 

کشور مبدأ به طور غیرمستقیم با تأثیرش  گرچه تصویر  خرید، ا

ک شده بر تمایل تأثیر می گذارد اما عوامل دیگری  بر کیفیت ادرا

راه کارهای  بنابراین  مؤثرند.  ک شده  ادرا کیفیت  بهبود  در  نیز 

زیر پیشنهاد می شود:

ک شده 	  ادرا کیفیت  در  مؤثری  عامل  محصول  تازگی 

با  مشترک  مرز  که  ایران  کشور  برای  بخصوص  است. 

را  عراق  به  محصوالت  سریع  ارسال  امکان  و  دارد  عراق 

دارد می تواند با رعایت این مورد سهم باالیی در افزایش 

ک شده از محصول داشته باشد.  کیفیت ادرا

نیازهللای 	  بللا  محصللوالت  سللازگاری  خصللوص  در 

در  پژوهشللی  حتمللًا  می شللود  توصیلله  مصرف کننللدگان 

ع و ویژگی هللای محصللوالت مللورد نیللاز مللردم  خصوصللی نللو

گاهانه تللر انجللام  عللراق صللورت بگیللرد و تولیللد و صللادرات آ

شللود.

محصول  به  نگرش  حاضر  پژوهش  نتایج  اساس  بر  همچنین 

بر تمایل خرید مصرف کنندگان عراقی تأثیر معنادار دارد. عاوه 

بر نگرش و در نهایت تمایل خرید،  کشور مبدأ  تأثیر تصویر  بر 

که در  عوامل دیگری نیز در بهبود نگرش می توانند مؤثر باشند 

زیر به چند راه کار جهت بهبود نگرش اشاره می کنیم: 

در 	  مصرف کننده  نگرش  بر  تأثیرگذار  عوامل  از  یکی 

برنامه ریزی  طوری  باید  است.  محصول  دسترس بودن 

که محصوالت غذایی ایرانی در سطح شهر یکنواخت  شود 

توزیع شود.

کیفیت 	  است.  قابل اطمینان بودن محصول  دیگر   بحث 

در  محصول  اطاعات  دقیق  و  کامل  ج  در عدم  و  کاال  بد 

نسبت  را  عراق  مردم  اطمینان  مدتی  از  بعد  بسته بندی 

بدی  نگرش  و  داد  خواهد  کاهش  ایرانی  محصوالت  به 

همانطور  و  می گیرد  شکل  ایرانی  محصوالت  به  نسبت 

کار سختی است و پیشگیری  که بیان شده تغییر نگرش 

تولیدکنندگان  بنابراین  است.  درمان  از  آسان تر  بسیار 
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که شفافیت در اطاعات محصول  کنند  ایرانی باید سعی 

کیفیت  کنند محصول بی عیب و با کنند و سعی  را رعایت 

صادرکنند. 

توصیه های سیاستی
نتایج و مبانی نظری پژوهش حاضر، برای بهبود  با توجه به 

خرید  تمایل  افزایش  نهایت  در  و  عراق  در  ایران  کشور  تصویر 

مصرف کنندگان عراقی به خرید محصوالت ایرانی توصیه های 

سیاستی ارائه می شود: 

تشویق و افزایش صادرات، روابط و همکاری های تجاری 	 

راستا  این  در  ایران.  کشور  تصویر  بهبود  جهت  عراق،  با 

کارهای زیر را به کارگیرد: دولت می تواند راه 

بلللرای . 1 مالیاتلللی  قوانیلللن  معافیت هلللای  نظرگرفتلللن   در 

صادرکنندگان.

گمرکی و بهبود شرایط استفاده از بیمه . 2 کاهش هزینه های 

و تضمین های صادراتی.

افزایش مشوق های صادراتی.. 3

 مشاورۀ رایگان برای صادرکنندگان .. 4

غذایی  مواد  برای  کیفیتی  استانداردهای  تدوین  و  تبیین 

ترجیحات  و  سائق  درنظرگرفتن  با  عراق  کشور  به  صادراتی 

مردم عراق چه در طعم و چه در رنگ و نحوه بسته بندی مواد 

باید نظارت  استاندارد  راستا سازمان  این  غذایی صادراتی. در 

سخت گیرانه داشته باشد و از دادن استاندارد و مجوز صادرات 

کاالها،  کیفیت  کند، زیرا  کیفیت پایین جلوگیری  کاالهای با  به 

کشور ایران تأثیر  کاالهای  به مرور زمان بر تصویر ذهنی مردم از 

می گذارد. 

پی نوشت
کپور، 1384.. 1 محنت فر و خا

شکوری و همکاران، 2013، ص1.. 2

نجفی زاده و همکاران، 1391.. 3

4. Javed, 2013, p.31,34.

5. Saydan, 2013, p.79.

6.  Adina, 2015, p.424.

خ و همکاران، 1393؛ ص 78-79 .. 7 دهدشتی شاهر

8. Bolliger, 2011, p.1.

9. Häubl, G. (1996).

کاتلر و آرمسترانگ، 1385، ص218، 219.. 10

11. Haque et al., 2015, p.2 . 

12. Ghosh.

13. Jaafar et al., 2012, p.75.

سیدجوادین و اسفیدانی، 1393، ص300.. 14

15. familiarity of product.

16. Country of origin.

17. Kalicharan, 2014, p.897.

18. Nagashima.

19. Listiana, 2015, p.20.

20. Ruth and Romeo.

21. Obermiller and Spangenberg, 1989.

22. Stoenescu, 2014, p.826.

23. Abdelkader, 2015, p.95. 

24. Degoma and Shetemam, 2014.

25. Insch and McBride, 2004.

26. Verlegh and Steenkamp, 1999.

27. Joel and Carmina, 2008, p.233.

28. Saleem et al., 2015, p.22.

29. Yunus and Rashid, 2016.

30. Dehdashti Shahrokh & Deilami Azodi, 2013.

31. Vo and Nguyen, 2015.

32. Feng and Yu, 2016 .

33. Asshidin et al., 2016 .

34. Tulipa and Muljani, 2015, p.65,66.

ترکستانی و همکاران، 1394.. 35

36. Anić, 2010, p.116.

37. Hsu et al., 2017.

38. Khosrozadeh and Heidarzadeh Hanzaee, 2011.

39. Byrne.

40. Fornell and Larcker.

41. Factor Analysis.

42. Hair .

43. Composite reliability



یور، مهر و آبان  1396  18  شماره 84 و 85 - مرداد و شهر

منابع 
خ، زهره و بخشنده، قاسم،  »الگوی  ترکستانی، محمدصالح، دهدشتی شاهر

 عوامل  مؤثر  بر  نگرش  و تمایل خرید  مصرف کنندگان  نسبت  به  محصوالت  

 ،67-49 صفحات   ،22 شمارۀ  بازرگانی،  مدیریت  چشم انداز  وارداتی«، 

.1394

خ، زهره، کهیاری حقیقت، امین، عطوفی، امین،  »شناسایی  دهدشتی شاهر

عوامل مؤثر بر تمایل خرید کاالهای با برند خارجی در ایران )مورد مطالعه: 

برند، سال  برند بوش و سامسونگ(«، فصل نامۀ مدیریت  لوازم خانگی 

اول، شمارۀ اول، صفحات 99-75، 1393.

سیدجوادین، سیدرضا و اسفیدانی، محمدرحیم، رفتار مصرف کننده، تهران: 

انتشارات دانشگاه تهران، 1393.

گری، اصول بازاریابی، ترجمۀ بهمن فروزنده،  کاتلر، فیلیپ، و آرمسترانگ، 

اصفهان: نشر آموخته، 1385.

و  غیرنفتی  صادرات  میزان  »ارزیابی  حسین،  کپور،  خا و  یوسف،  محنت فر، 

اثر آن بر رشد اقتصادی در ایران: یک تحلیل تجربی )1355-1383(«، 

اقتصادی، سال پنجم، شماره های 51 و 52، صفحات 111-91،  مجلۀ 

.1384

مشایخ نیا،  و  رضا  کرجالیان،  مهدی،  محرابی،  السادات،  نادره  نجفی زاده، 

علی، »بررسی رابطۀ بین کشور مبدأ و ارزش برند )مطالعه موردی: گراد(«، 

مجلۀ مدیریت بازاریابی، شمارۀ 17، صفحات 83-96، 1391.

Abdelkader, O.A., “Influences Of Country-Of-Origin 
On Perceived Quality & Value According To Saudi 
Consumers Of Vehicles”, International Journal Of 
Marketing Studies, Vol. 7, No. 1, Pp. 93-105, 2015.

Adina, C., Gabriela, C., & Stoenescu, R.-D., “Cuntry-
Of-Origin Effects On Perceived Brand Positioning”, 
Procedia Economics And Finance, Vol. 23, Pp. 422-
427, 2015.

Anić, I.-D., “Attitudes And Purchasing Behavior Of 
Consumers In Domestic And Foreign Food Retailers 
In Croatia”, Zb. Rad. Ekon. Fak. Rij., Vol. 28, Sv.1, 
Pp. 113-133, 2010.

Asshidin, N.H.N., Abidin, N. & Borhan, H.B., 
“Perceived Quality And Emotional Value That 
Influence Consumer’S Purchase Intention Towards 
American And Local Products”, Procedia Economics 
And Finance, Vol. 35, Pp. 639-643, 2016. 

Bolliger, C., “Assessing Consumers’ Cognitive, Affective 
And Normative Associations On Willingness-To-

Pay For Domestic Foods”, Paper Prepared For 
Presentation At The Eaae 2011 Congress Change 
And Uncertainty, (Pp.1-12), 2011.

Byrne, B.M., Structural Equation Modeling With Amos: 
Basic Concepts, Applications, & Programming. 2Th 
Edition, New York: Taylor & Francis Group. 2010.

Degoma, A. & Shetemam, E., “The Effect Of Country 
Of Origin Image On Purchase Intention: A Case 
Study On Bahir Dar University Instructors”, Journal 
Account Mark, Vol. 3, Issue 1, Pp. 1-5, 2014. Doi: 
10.4172/2168-9601.1000109.

Dehdashti Shahrokh, Z., & Deilami Azodi, A., “The 
Effect Of Country Of Origin Image On Brand 
Equity And Purchase Intention”, Journal Of Applied 
Environmental And Biological Sciences, Vol. 3, No. 
12, Pp. 52-61, 2013. 

Feng, Z., & Yu, G., “Animosity And Purchase Intention: 
How Perceived Quality Impacts Consumers’ 
Willingness To Buy, As A Moderating Factor”, 
Journal Of International Business And Law, Vol. 15, 
No. 2, Pp. 197-216, 2016.

Fornell, C., & Larcker, D.F., “Evaluating Structural 
Equation Models With Unobservable Variables & 
Measurement Error”, Journal Marketing Research, 
Vol. 18, No. 1, Pp. 39–47, 1981.

Hair, J.R., Joseph, F., Black, W.C. & Anderson, R.E., 
Multivariate Data Analysis. 7Th Edition, Available 
At: Http://Www.Mediafire.Com/?Mkrzmjmmonn 
(Accessed 1 December 2013), 2006.

Haque, A., Anwar, N., Yasmin, F., Sarwar, A., Ibrahim, 
Z., & Momen, A., “Purchase Intention Of Foreign 
Products: A Study On Bangladeshi Consumer 
Perspective”. Sage Open, Pp. 1-12, 2015. Doi: 
10.1177/2158244015592680.

Hsu, C.-L., Chang, C.-Y., & Yansritakul, C., “Exploring 
Purchase Intention Of Green Skincare Products 
Using The Theory Of Planned Behavior: Testing The 
Moderating Effects Of Country Of Origin And Price 
Sensitivity”, Journal Of Retailing And Consumer 
Services, Vol. 34, Pp. 145-152, 2017.

Häubl, G., “A Cross-National Investigation Of The 
Effects Of Country Of Origin And Brand Name 
On The Evaluation Of A New Car”, International 
Marketing Review, Vol. 13, No. 5, Pp. 76-97, 1996.

Insch, G.S., & Mcbride, J.B., “The Impact Of Cuntry-



یور، مهر و آبان  1396    19 شماره 84 و 85 - مرداد و شهر

Of-Origin Cues On Consumer Perceptions Of Product 
Quality: A Binational Test Of The Decomposed 
Cuntry-Of-Origin Construct”, Journal Of Business 
Research, Vol. 57, Pp. 256-265, 2004. 

Jaafar, S. N., Lalp, P.E., & Naba, M.M., “Consumers’ 
Perceptions, Attitudes And Purchase Intention 
Towards Private Label Food Products In Malaysia”. 
Asian Journal Of Business And Management 
Sciences, Vol. 2, No. 8, Pp.73-90, 2012.

Javed, A., “Impact Of Cuntry-Of-Origin On Product 
Purchase Decision”, Journal Of Marketing And 
Consumer Research, Vol. 1, Pp. 31-51, 2013.

Joel, E.-B., Carmina, F.-H., “Perceived Quality As A 
Antecedent For Buying Intention Of The Olive Oil 
From Bajo Aragon With Protected Designation Of 
Origin”, Esic Market, Vol. 131, Pp. 231-251, 2008.

Kalicharan, H.D., “The Effect And Influence Of Country- 
Of- Origin On Consumers’ Perception Of Product 
Quality And Purchasing Intentions”, International 
Business & Economics Research Journal, Vol. 13, 
No. 5, Pp. 897-902, 2014. 

Khosrozadeh, S., Heidarzadeh Hanzaee, K., “The Effect 
Of The Cuntry-Of-Origin Image, Product Knowledge 
And Product Involvement On Consumer Purchase 
Decisions”, Chinese Business Review, Vol. 10, No. 
8, Pp. 601-615, 2011.

Listiana, E., “Country Of Origin Image And It’S Impact 
On Brand Association, Perceived Quality And Brand 
Loyalty”, Journal Of Marketing And Consumer 
Research, 10, 19-29, 2015.

Obermiller, C., & Spangenberg, E., “Exploring The 
Effects Of Cuntry-Of-Origin Labels: An Information 
Processing Framework”, Advances In Consumer 
Research, Vol. 16, No. 1, Pp. 454-459, 1989.

Saleem, A., Ghafar, A., Ibrahim, M., Yousuf, M., & 

Ahmed, N., “Product Perceived Quality And Purchase 
Intention With Consumer Satisfaction”, Global 
Journal Of Management And Business Research: 
Emarketing, Vol. 15, Issue 1, Pp. 20-28, 2015.

Saydan, R., “Relationship Between Country Of Origin 
Image And Brand Equity: An Empirical Evidence In 
England Market”, International Journal Of Business 
And Social Science, Vol. 4, No. 3, Pp. 78-88, 2013.

Shakoori, N., Nazemi, S., & Rahimnia, F., “Investigating 
Relationship Between Internal Structure Of Country 
Image And Product Attitude”, International Journal 
Of Management Sciences And Business Research, 
Vol. 2, Issue 12, Pp. 1-14, 2013.

Stoenescu, R.-D., “Cuntry-Of-Origin And Its Influence 
On Consumers’ Buying Intention–A Conceptual 
Study”, International Journal Of Economic Practices 
And Theories, Vol. 4, No. 5, Pp.824-828, 2014.

Tulipa, D., & Muljani, N., “He Country Of Origin 
And Brand Image Effect On Purchase Intention Of 
Smartphone In Surabaya – Indonesia”, Mediterranean 
Journal Of Social Sciences, Vol. 6, No. 5S5, Pp. 64-
70, 2015.

Verlegh, P., & Steenkamp, J.B., “A Review And Meta-
Analysis Of Cuntry-Of-Origin Research”, Journal Of 
Economic Psychology, Vol. 20, No. 5, Pp. 521-546, 
1999.

Vo, T.T.N., & Nguyen, C.T.K., “Factors Influencing 
Customer Perceived Quality And Purchase Intention 
Toward Private Labels In The Vietnam Market: The 
Moderating Effects Of Store Image”. International 
Journal Of Marketing Studies, Vol. 7, No. 4, Pp. 51-
63, 2015.

Yunus, N.S.N.M., & Rashid, W.E.W., “The Influence Of 
Country-Of-Origin On Consumer Purchase Intention: 
The Mobile Phones Brand From China”, Procedia 
Economics And Finance, Vol. 37, Pp. 343-349, 2016.



یور، مهر و آبان  1396  20  شماره 84 و 85 - مرداد و شهر

زنجیره تامین/ مواد غذایی فساد پذیر/ مسئله مکان یابی 

و مسیریابی/ برنامه ریزی امکانی/ ریسک اختالل 

چکیده

مدیریتی،  مفاهیم  توسعه  و  بازارها  شدن  رقابتی  امروزه 

زنجیره های  بهتر  مدیریت  و  طراحی  به  وادار  را  شرکت ها 

یکپارچه سازی  بر  زنجیره تامین  مدیریت  است.  کرده  تامین 

یک  کارایی  افزایش  برای  زیرا  دارد.  کید  تا زنجیره  اعضای 

گانه  جدا به طور  را  آن  تصمیمات  نمی توان  زنجیره تامین 

که  آنجایی  از  پرداخت.  آن  بهینه سازی  به  و  گرفته  نظر  در 

نقش باالی عامل مکان یابی، مسیریابی در ادامه حیات یک 

عناصر  این  یکپارچگی  لذا  نیست،  پوشیده  زنجیره تامین 

ارائه یک مدل فازی برای مسئله مکان یابی- مسیریابی
در زنجیره تامین مواد غذایی فسادپذیر
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این  داد.  خواهد  به دست  را  موثر  و  کارا  زنجیره تامین  یک 

غذایی  مواد  زنجیره تامین  شبکه  طراحی  مساله  پژوهش، 

که  فاسد شدنی با ریسک اختال را مورد مطالعه قرار می دهد 

شامل مکان یابی تسهیات، تخصیص جریان بین تسهیات 

کز توزیع  و تصمیمات مسیریابی می باشد. در این پژوهش مرا

کز تقاضا  مواد غذایی را از نقاط تامین دریافت نموده و به مرا

فازی  مدلی  ارائه  حاضر  پژوهش  هدف  می دهند.  تحویل 

کز توزیع به همراه مسیریابی خودروهای  جهت مکان یابی مرا

کننده به نقاط تقاضا می باشد. مدل ارائه شده  توزیع از تامین 

است.  شده  حل   LP-metric روش  و  گمز  افزار  نرم  توسط 

نتایج تحقیق به همراه تحلیل حساسیت آن بیانگر آن است 

و  شویم  قائل  هزینه ها  برای  بیشتری  اهمیت  ما  چه  هر  که 
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هر  و  می یابد  کاهش  کمبود  شود،  پرداخته  بیشتری  هزینه 

کمبود افزایش  کاسته شود،  چه از اهمیت و توجه به هزینه ها 

می یابد. همچنین هر چه به هزینه توجه بیشتری شود درصد 

باالترین  با  را  بیشتری خواهیم داشت و همه مناطق  پوشش 

هزینه می توانیم پوشش دهیم.

مقدمه
تصمیمات  تا  می دارد  آن  بر  را  شرکت ها  امروز،  رقابتی  دنیای 

سودمند  مدیریت  و  بهینه سازی  جهت  عملی  و  استراتژیکی 

مسئله  نمایند.  اتخاذ  خود  لجستیک  دستگاه های  پردازش 

مکان یابی- مسیریابی وسیله نقلیه از مسائل مهم در لجستیک 

اهمیت  از  محصوالت  و  تسهیات  ع  نو به  توجه  با  و  است 

محصوالت  مورد  در  ع  موضو این  می باشد.  برخوردار  ویژه ای 

مسئله  می کند.  پیدا  دوچندانی  اهمیت  فاسدشدنی  شدیدًا 

مکان یابی- مسیریابی متشکل از دو مسئله مکان یابی انبار و 

که در مدل ریاضی مکان یابی-  مسیریابی وسایل نقلیه است 

مسئله  و  گرفته  نظر  در  هم زمان  را  مسئله  دو  این  مسیریابی، 

حمل ونقل  سیستم های  از  استفاده  با  می نمایند.  حل  را 

داد  گسترش  را  کنونی  فعال  بازارهای  می توان  محور  مشتری 

را در  کرد، محصوالت فاسدشدنی  ایجاد  بازارهای جدید  نیز  و 

رساندن  حداقل  با  و  برساند  مصرف کنندگان  به  زمان  حداقل 

که همین امر  کاال، رضایت مشتریان افزایش یابد  زمان تحویل 

می شود. مربوطه  کاال  بازار  درآوردن  تسخیر  به  سبب 

جهانلی  تأمیلن  زنجیره هلای  ویلژه  بله   تأمیلن  زنجیره هلای 

ایلن  کله  دارنلد  قلرار  ریسلک ها  از  وسلیعی  طیلف  درمعلرض 

را  زنجیره تأمیلن  وکل  تأمین کننده هلا  عملکلرد  ریسلک ها 

درمعلرض خطلر قلرار می دهنلد. بله  طلور مثلال: بایلای طبیعلی، 

اعتصابلات و اقداملات تروریسلتی ازجملله ایلن ریسلک ها اسلت. 

مدیریتلی  اسلتراتژی های  می بایسلت  شلرکت ها  نتیجله  در 

در  غیرمنتظلره  حلوادث  بله  سلریع  پاسلخ دهی  بلرای  را  خلود 

حلوادث  نامطللوب  اثلرات  کاهلش  یلا  و  حلذف  زنجیره تأمیلن 

یلا   مکان یابلی  مدل هلای  بیشلتر  در  دهنلد.  بهبلود  غیرمنتظلره 

اسلت  ایلن  بلر  فلرض  زنجیره تأمیلن  شلبکه  طراحلی  مدل هلای 

یلا توزیعلی هملواره سلالم و در دسلترس  کله تسلهیات تولیلدی 

اختلال می شلوند،  املا هنگامی کله تسلهیات دچلار  می باشلند. 

کنونلی درایلن  سلاختار مدللی به کللی تغییلر می کنلد و مدل هلای 

گونه ای  کارا نمی باشلند. بنابرایلن ایلن مدل هلا بایلد بله   شلرایط 

کارا  طراحلی شلوندکه در شلرایط وجلود ریسلک های اختلال نیلز 

سلاختار  کله  می افتلد  اتفلاق  هنگاملی  اختلال  ریسلک  باشلند. 

آن  دلیلل  و  گلردد  اساسلی  تغییلر  دچلار  زنجیره تأمیلن  سیسلتم 

دردسلترس نبلودن تسلهیات توزیلع، انبلار، تولیلد و یلا اختلال 

طبیعلی  منتظلره  غیلره  وقایلع  از  ناشلی  نقلل  و  درحملل   موجلود 

یلا بشلری اسلت. اختلال یلک تأمین کننلده یلا یلک زیرسیسلتم 

کل  کمبلود عرضله و یلا در بدتریلن حاللت باعلث اختلال  باعلث 

زنجیلره می شلود. در چنیلن محیلط عرضه کننلده ممکلن اسلت 

پیامدهلای نامطلوبلی برموفقیلت همله شلرکت های موجلود در 

کاهش  زنجیره تأمیلن داشلته باشلد. هزینه هلای از دسلت رفته، 

همگلی  بسته شلده  قراردادهلای  جریمه هلای  و  بلازار  سلهم 

اسلت. زنجیره تأمیلن  در  اختال هلا  ممکلن  ازپیامدهلای 

دوسطحی  مکان یابی-مسیریابی  مسئله  پژوهش  این  در 

انبارهای  به واسطه ی  مشتریان  به  کارخانه  از  کاالها  انتقال 

اتخاذ  به  اول  سطح  در  می گیرد.  صورت  توزیع(  کز  )مرا میانی 

مجموعه  از  فعال  تسهیات  انتخاب  به  مربوط  تصمیمات 

تصمیمات  دوم  سطح  در  و  بالقوه  توزیع  کز  مرا و  کارخانه ها 

به  داده  شده  تحویل  محصوالت  مقدار  تعیین  به  مربوط 

کارخانه ها  از  توزیع  کز  به مرا توزیع و متعاقبًا  کز  از مرا مشتریان 

شبکه ی  می پردازیم.  نقلیه  وسیله  مسیریابی  همچنین  و 

زنجیره تأمین طراحی شده باید قابلیت پاسخ دهی به نیازهای 

در  اختال  مانند  ریسک  اختال،  ع  وقو هنگام  را  مشتریان 

به گونه ای  باید  شبکه ها  این  بنابراین  باشد.  دارا  را  تسهیات 

ع اختال  توانایی فراهم آوری  که به هنگام وقو طراحی شوند 

محصوالت وخدمات به مشتریان را در هر لحظه از زمان داشته 

باشند. هدف این تحقیق مکان یابی تسهیات و تعیین سایز 

کردن  هر محموله و مؤثرترین مسیرهای خودرو برای حداقل 
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و مشتریان(  توزیع  کز  مرا )کارخانه ها،  کل در سه سطح  هزینه 

تحت وجود ریسک  اختال در سیستم است.

و  مسیریابی  مساله  با  زنجیره تامین  شبکه  طراحی  روش 

متشکل  که  شود  تعریف  موردی  به صورت  می تواند  موجودی 

تسهیات  بین  نقلیه  وسایل  مسیریابی  و  جریان  تخصیص  از 

همزمان  به طور  باید  که  می باشد  توزیع  کز  مرا مکان یابی  و 

که  حل شوند. این پژوهش، زنجیره تامینی را درنظر می گیرد 

به  را  محصوالتی  بار  محموله  طریق  از  تولیدکنندگان  آن  در 

نقلیه  وسایل  طریق  از  توزیع  کز  مرا و  می فرستند  توزیع  کز  مرا

توزیع  کز  مرا می نمایند.  ارسال  مشتریان  به  را  محصوالت 

و  روند  به کار  مشتریان  تقاضای  رفع  برای  می توانند  متعدد 

انتخاب  می توانند  متعددی  تولیدکنندگان  توزیع  کز  مرا برای 

تنظیم  گونه ای  به  واحد  که  می شود  فرض  همچنین  شوند. 

واحد  یک  تولیدکننده،  یک  به  ورودی  واحد  یک  که  شده اند 

دارای  پژوهش،  این  مدل  می کند.  تولید  را   نهایی  محصول 

ساختار برنامه ریزی ترکیبی عدد صحیح برای مساله مورد نظر 

می باشد. این مساله، مساله مکان یابی- تخصیص و مساله  

موجودی  مساله  با  را  انبار  چند  برای  نقلیه  وسایل  مسیریابی 

ترکیب می کند و نشان داده می شود که در حوزه  یکپارچه سازی 

در  و  انسجام  موجودی،  و  مسیریابی  مکان یابی،  تصمیمات 

نظرگرفتن همزمان آنها به نحو قابل توجهی به بهبود عملکرد 

یک زنجیره تامین خواهد انجامید.

برنامه ریزی  کردن  دخیل  ابتدا  پژوهش  این  نوآوری های 

ریسک  همراه  به  مسیریابی  مسائل  حل  در  استوار  امکانی 

همچنین  می باشد.  قطعیت  عدم  گرفتن  نظر  در  و  اختال 

ارائه چندین مدل از برنامه ریزی امکانی استوار در حل مسئله 

می باشد.  شدنی  فاسد  غذایی  مواد  زنجیره تامین  مسیریابی 

کردن درصد پوشش به  کزیمم  کردن هدف ما همچنین لحاظ 

عنوان یک هدف مجزا در مدل برای یکپارچه سازی پشتیبانی 

کمتری دارد  که درصد پوشش  کدام  کل نواحی تقاضا تا هر  به 

را بیشینه سازد.

بخش  در  می گردد  ارائه  بخش  هفت  در  حاضر  پژوهش   

شده  آورده  مسئله  بیان  سوم  بخش  در  و  ادبیات  مرور  دوم 

به  پنجم  پخش  و  ریاضی  مدلسازی  به  چهارم  بخش  است. 

ارائه مدل در حالت غیر قطعی پرداخته است. مطالعه  فرآیند 

موردی در بخش ششم و در نهایت نتیجه گیری در بخش آخر 

آمده است.

1. مرور ادبیات
مکان یابی   - مسیریابی  مسئله   )2017( همکاران  و  هیاست 

تصادفی  اختال  شرایط  تحت  محدود  ظرفیت  با  قابل اعتماد 

کردند و یک مدل برنامه ریزی عدد صحیح  در انبارها را بررسی 

انبارها،  مکان  بهینه سازی  جهت  را  محور  سناریو  مختلط 

پشتیبانی  برنامه های  و  محدوده  از  ج  خار تحویل  مسیرهای 

مدل  یک  همکاران)2014(  و  نادی زاده  نمودند.  ارائه 

برنامه ریزی احتمالی فازی برای طراحی شبکه های لجستیک 

پایدار در شرایط وجود ریسک های اختال  مستقیم-معکوس 

معرفی  به  و  نمودند  ارائه  تسهیات  تصادفی  و  احتمالی 

تسهیات  معرفی  قبیل  از  مؤثر  قابل اعتماد  استراتژی های 

جزئی  و  کامل  اختال  ظرفیت  غیرقابل اعتماد،  و  قابل اعتماد 

شبکه  طراحی  به   )2015( همکاران  و  ژانگ  می پردازند. 

خرده فروشی استوار و بهبودپذیر تحت ریسک های عملیاتی و 

اختال پرداخته اند و آن را به صورت یک مدل احتمالی سناریو 

محور توسعه دادند. پابلو و همکاران )2016( شبکه لجستیکی 

کاالیی و چند خودرویی، چند جاده ای)سه  قابل اعتماد چند 

و  تسهیات  در  اختال  گرفتن  نظر  در  با  ارتباطی(  جاده  ع  نو

جاده های ارتباطی وسیله نقلیه ارائه داد.

و  مسیریابی  جهت  را  مدلی  همکاران)2014(  و  گویندان 

مکان یابی مکان های بالقوه جهت احداث کارخانه ارائه نمودند. 

گرفتن محدودیت های  از جمله نوآوری های این مقاله در نظر 

که بصورت چند هدفه   پنجره زمانی می باشد. مدل مورد نظر 

می باشد توسط الگوریتم اجتماع ذرات حل شده است.

مسیریابی  و  مکان یابی  به  همکاران)2012(  و  جین 

پرداختند.  شدنی  مصرف  محصوالت  انبارهای  و  کارخانه ها 
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کار عدم قطعیت در ظرفیت ماشین آالت می باشد.  نوآوری این 

تحلیل  و  شده  حل  ابتکاری  الگوریتم  با  نیز  شده  ارائه  مدل 

حساسیت آن عملکرد مناسب مدل ارائه شده را نشان می دهد.

خطی  برنامه ریزی  مدل  یک  چراغی)2011(  و  سجادی 

محصوالت  برای  رضایت بخش  تقاضای  کثر  حدا تعیین  برای 

انبارها  مکان یابی  آن ها  کردند.  ارائه  محدود  ماندگاری  با 

وسیله  مسیریابی  گرفتند.  نظر  در  را  تقاضا  نقاط  تخصیص  و 

این  نوآوری های  جمله  از  سرویس دهی  اولویت بندی  و  نقلیه 

تحقیق به شمار می رود.

صحیح  عدد  برنامه ریزی  مدل  همکاران)2010(  و  ما 

گرفتن محدودیت  مختلط را جهت مکان یابی انبارها با در نظر 

گرفتن  نظر  در  مذکور  پژوهش  نوآوری  کردند.  ارائه  بودجه 

همزمان عدم قطعیت در تقاضا و عرضه می باشد.

دو  مدل  یک  گرفتن  نظر  در  با  همکاران)2010(  و  وانگ 

غذایی  محصوالت  مکان یابی  و  مسیریابی  شامل  سطحی 

پرداختند. از جمله نقاط ضعف این مقاله در نظر نگرفتن پنجره 

مذکور  مسئله  می باشد.  مصرفی  کاالهای  فساد  جهت  زمانی 

است.  شده  حل  دقیق  حل  و  خطی  برنامه ریزی  روش  با  نیز 

در  را  مسیریابی  مکان یابی-  مسئله   )2010( یانگ 

سیستم های لجستیک حلقه بسته برای جمع آوری و بازیافت 

کردند.  بررسی  رسیده  پایان  به  عمرشان  که  محصوالتی 

در  که  است  مدلی  فرضیات  مشابه  دقیقًا  مدل،  این  فرضیات 

سال 2008 توسط چانچان و همکارانش ارائه شد. تنها روش 

الگوریتم  یک  از  استفاده  با  مدل  این  است.  متفاوت  حل 

توسعه  ژنتیک  الگوریتم  اساس  بر  که  مرحله ای  دو   ابتکاری 

داده شده، حل می شود. 

که  دادند  ارائه  بار مدلی  اولین  برای  آزاد )2009(  و  جاوید 

به  را  مسیریابی  و  ظرفیت  تخصیص،  مکان یابی،  تصمیمات 

سه  مطالعه  مورد  زنجیره تامین  می کند.  بررسی  همزمان  طور 

کز توزیع و مشتریان  سطحی بوده و شامل یک تامین کننده، مرا

با  دوره ای  تک  و  محصولی  تک  حالت  در  مسئله  می شود. 

می کند  تبعیت  نرمال  توزیع  از  که  مشتریان  احتمالی  تقاضای 

ارائه  است.  شده  مدل  تامین کننده  برای  نامحدود  ظرفیت  و 

از  انتخاب  و  توزیع  کز  مرا از  یک  هر  برای  ظرفیت  سطح  چند 

که در این حوزه نوشته  بین آن ها، این مقاله را از سایر مقاالتی 

شده اند، متمایز می کند.

بررسی  به  بار  اولین  برای   ،)2009( همکاران  و  جیانگ 

]1[)JITD( شبکه توزیع اقام فسادپذیر بر اساس توزیع به موقع

پرداختند. زنجیره تامین مورد بررسی در این مقاله، سه سطحی 

کارخانه و چندین انبار و مشتری است. این  بوده و شامل یک 

بدین ترتیب  است.  شده  مدل  هدفه  چند  صورت  به  مسئله 

که  ع مینیمم سازی بوده  که مسئله دارای سه تابع هدف از نو

مشتری  به  خدمت  سطح  افزایش  راستای  در  هدف  تابع  دو 

بین  زمانی  اختاف  کاهش  طریق  از  تقاضا  به  سریع  پاسخ  با 

زمان مورد انتظار مشتری برای دریافت سفارش و زمان واقعی 

کاهش  تحویل، توسعه داده شده اند. تابع هدف سوم درصدد 

کلی سیستم است. مسئله در حالت تک محصولی  هزینه های 

گرفته و این  و تک دوره ای با تقاضای قطعی مورد بررسی قرار 

  )PSO(ازدحام ذرات بهینه سازی  الگوریتم  از  استفاده  با  مدل 

حل شده است.

همزمان  گرفتن  نظر  در  با  بار  اولین  برای   )2008( لی 

بودن  غیرقطعی  و  محصولی  چند  دوره ای،  چند  فرضیات 

 . افزودند  مسیریابی  مکان یابی-  مسئله  پیچیدگی  بر  تقاضا 

چندین  و  تامین کننده  یک  شامل  سطحی  سه  زنجیره تامین 

برای  انبارها  و  مشتریان  مدل  این  در  است.  مشتری  و  انبار 

می کنند.  استفاده  دوره ای  مرور  سیاست  از  موجودی  تکمیل 

تابع  در  موجودی  نگهداری  و  کمبود  هزینه های  بنابراین 

می شود.  لحاظ  انبارها  برای  هم  و  مشتریان  برای  هم  هدف 

پیروی  پواسون  توزیع  از  و  بوده  غیرقطعی  مشتریان  تقاضای 

و  انبارها  استقرار  بهینه  مکان  و  تعداد  تعیین  هدف  می کند. 

کنترل موجودی انبارها و مشتریان و مسیریابی  تعیین سیاست 

وسایل حمل با حداقل هزینه است. برای حل این مدل از یک 

روش ابتکاری بر اساس الگوریتم ژنتیک استفاده می شود. 

سجادی )2008( به بررسی یک شبکه توزیع سه سطحی 
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کارخانه ها و انبارها و مشتریان پرداختند.   چند محصولی شامل 

که شرکت های لجستیک شخص  در این مدل فرض می شود 

می دهند،  ارائه  انبار  برای  اضافی  فضای  نیاز  صورت  در  ثالث 

تقاضای مشتریان  انبارها دارای ظرفیت محدود هستند.  زیرا 

احتمالی بوده و مسئله در حالت تک دوره ای بررسی می شود. 

شده  حل  تبرید  شبیه سازی  الگوریتم  از  استفاده  با  مدل  این 

است. 

دو  مدل  یک  گرفتن  نظر  در  با  همکاران)2015(  و  هرازو 

غذایی  محصوالت  مکان یابی  و  مسیریابی  شامل  سطحی 

گرفتن پنجره  پرداختند. از جمله نقاط ضعف این مقاله در نظر 

کاالهای مصرفی می باشد. مسئله مذکور نیز  زمانی جهت فساد 

با روش برنامه ریزی خطی و حل دقیق حل شده است. 

مسیریابی،  مدل  یک  همکاران)2016(  و  چیان  ژاله 

در  با  بسته  حلقه  زنجیره تامین  برای  موجودی  و  مکان یابی 

پژوهش  این  هدف  کردند.  ارائه  قطعیت  عدم  گرفتن  نظر 

کاهش  و  سوخت  مصرف  کاهش  کربن،  کسید  ا دی  کاهش 

گرفته شده  انرژی از دست رفته می باشد. عدم قطعیت در نظر 

در این پژوهش بصورت حالت احتمالی می باشد. 

مسیریابی،  مسئله  یک   )2016( همکاران  و  مقدم  توکلی 

چند  و  دوره ای  چند  حالت  در  را  موجودی  و  مکان یابی 

گرفت.  محصولی به همراه ناوگان حمل و نقل ناهمگن در نظر 

بصورت  پژوهش  این  در  مشتریان  تقاضای  در  قطعیت  عدم 

گرفته شده است. تابع هدف این پژوهش شامل  فازی در نظر 

هزینه  شامل  نقلیه  وسایل  از  استفاده  هزینه  کردن  مینیمم 

کز  مرا مکان یابی  هزینه  و  موجودی  نگهداری  هزینه  سوخت، 

کمبود  کردن هزینه  توزیع به عنوان تابع هدف اول و مینیمم 

موجودی به عنوان تابع هدف دوم می باشد.

قربانی و همکاران)2016( به بررسی مکان یابی، مسیریابی 

سطحی  سه  زنجیره تامین  یک  در  موجودی  مدیریت  و 

کنندگان،  تامین  شامل  زنجیره تامین  سطح  سه  پرداختند. 

بین  دپوها  طریق  از  محصوالت  می باشد.  مشتریان  و  دپوها 

می یابد.  انتقال  همگن  نقل  و  حمل  ناوگان  توسط  مشتریان 

نباشد  دارا  را  مطلوب  کیفیت  محصوالت  گر  ا پژوهش  این  در 

پژوهش  این  نوآوری  می شوند.  فرستاده  پس  توزیع  مرکز  به 

طراحی زنجیره تامین چند محصوله و اجازه دادن برگشت به 

مسئله  می باشد.  محصول  بودن  بی کیفیت  صورت  در  عقب 

برنامه ریزی عدد صحیح مدلسازی شده است  مذکور بصورت 

و توسط الگوریتم شبیه سازی بازپخت برای مثال های عددی 

متعددی حل شده است.   

سید حسینی و همکاران)2015( مدلی را جهت مسیریابی، 

توزیع  مرکز  در  خرابی  گرفتن  نظر  در  با  موجودی  و  مکان یابی 

شده  تاسیس  مکان های  تعداد  مذکور  مدل  کردند.  ارائه 

و  کز  مرا این  به  مشتریان  تخصیص  توزیع،  کز  مرا عوان  به 

مسیریابی مشتریان، نقطه سفارش مجدد در نهایت موجودی 

کز را تعیین می کند.  اطمینان این مرا

اصلی  برنامه ریزی  مدل  پشوایی)1395(یک  و  کانتری 

برای زنجیره تامین دارو براساس یک مدل برنامه ریزی امکانی 

که قدرت تنظیم درجه استواری تصمیمات خروجی در  استوار 

و  دادند  توسعه  می باشد،  دارا  را  پارامترها  قطعیت  عدم  برابر 

امکانی  برنامه ریزی  مدل  دادند  نشان  موردی  مطالعه  یک  با 

کاربردی می باشد.  کیفیت باالی عملکرد و  استوار دارای 

در  دخیل  شاخص های    )1396( همکاران  و  قاسمی 

پایداری زنجیره تامین  مواد غذایی را شناسایی و اولویت بندی 

نمودند.  صفایی قادیکایی و غامرضاتبار دیوکایی )1393(  

چارچوبی برای ارزیابی پایداری زنجیره تامین  مواد غذایی  با 

استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی ارائه نمودند.



یور، مهر و آبان  1396    25 شماره 84 و 85 - مرداد و شهر

جدول 1- خالصه مرور ادبیات

کاالی 
فاسد شدنی

مسیریابی وسایل نقلیه
میزان 

موجودی

میزان حمل 
بین تسهیالت 

مختلف
تخصیص مکان یابی مولف

س دهی مشتریان 
ب سروی

ترتی
در مسیر

وسیله نقلیه به مسیر

ی به مسیر
مشتر

ی
انبار به مشتر

کارخانه به انبار

تقاضا

انبارها

کارخانه

* * * Hiassat et al (2017)

* * * Zhang et al (2015)

* * * * * * * * *

K. Govindan, ,A. 
Jafarian, R. 

Khodaverdi, K. 
Devika(2013)

* * * * * * Jean et al 2012

* * * * * *
Sajjadi and Cheraghi 

2011

* * * * * * Ma H., et al. 2010

* * * * * Wang X. 2010

* * * * * * * Yang X.,et al. 2010

* * * * * * * Javid and Azad, 2009

* * * * * * * Jiang S., et al. 2009

* * * * Li H., et al. 2008

* * * * * * * Sajjadi 2008

* * * * * Zhalechian (2016)

* * * *
Tavakolli moghadam 

(2016)

* * * * Ghorbani et al (2016)

* * * * Hosseini (2016)

* * * * * * پژوهش حاضر

که به مسئله  کنون مطالعه جامعی  با توجه به مرور ادبیات تا

مکان یابی - مسیریابی در زنجیره تامین مواد غذایی فسادپذیر 

است.  نداشته  وجود  بپردازد  اختال  ریسک  گرفتن  نظر  در  با 

ح  همچنین نوآوری های در نظر گرفته شده در این پژوهش به شر
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گرفتن ریسک اختال در زنجیره  تامین  زیر می باشد: 1- در نظر 

از  گرفت داده های فازی  مواد غذایی فاسد شدنی 2- در نظر 

ع ذوزنقه ای 3- حل مدل با استفاده از بهینه سازی امکانی  نو

نظر مورد  مسئله  برای  موردی  مطالعه  گرفتن  نظر  در   -4

2. بیان مسئله
و  تسهیات  ع  نو به  توجه  با  مسیریابی  و  مکان یابی  مساله 

ع در  از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این موضو محصوالت 

مورد محصوالت به شدت فاسدشدنی اهمیت دوچندانی پیدا 

موادغذایی،  شامل  می تواند  فاسدشدنی  محصوالت  می کند. 

خون و یا حتی بافت های انسانی جهت پیوند و ... باشند.

دوسطحی  مکان یابی-مسیریابی  مسئله  پژوهش  این  در 

انبارهای  به واسطه ی  مشتریان  به  کارخانه  از  کاالها  انتقال 

اتخاذ  به  اول  سطح  در  می گیرد.  صورت  توزیع(  کز  )مرا میانی 

مجموعه  از  فعال  تسهیات  انتخاب  به  مربوط  تصمیمات 

تصمیمات  دوم  سطح  در  و  بالقوه  توزیع  کز  مرا و  کارخانه ها 

به  داده شده  تحویل  محصوالت  مقدار  تعیین  به  مربوط 

کارخانه ها  از  توزیع  کز  به مرا توزیع و متعاقبًا  کز  از مرا مشتریان 

شبکه ی  می پردازیم.  نقلیه  وسیله  مسیریابی  همچنین  و 

زنجیره تأمین طراحی شده باید قابلیت پاسخ دهی به نیازهای 

در  اختال  مانند  اختال،  ریسک   ع  وقو هنگام  را  مشتریان 

به گونه ای  باید  شبکه ها  این  بنابراین  باشد.  دارا  را  تسهیات 

ع اختال  توانایی فراهم آوری  که به هنگام وقو طراحی شوند 

محصوالت و خدمات به مشتریان را درهر لحظه از زمان داشته 

باشند. هدف این تحقیق مکان یابی تسهیات و تعیین سایز 

کردن  هر محموله و مؤثرترین مسیرهای خودرو برای حداقل 

و مشتریان(  توزیع  کز  مرا )کارخانه ها،  کل در سه سطح  هزینه 

تحت وجود ریسک  اختال در سیستم است.

که به ترتیب  در این تحقیق شش نقطه تامین وجود دارد 

اصفهان  و  ک  ارا سمنان،  قزوین،  ساری،  گرگان،  از:  عبارتند 

که  دارد  وجود  انتخاب  برای   jتوزیع مرکز  شش  دیگر  طرف  از 

غرب،  تهران  سمنان،  قزوین،  ساری،  گرگان،  از:  عبارتند 

که  است  شده  عنوان  تقاضا  منطقه  هفت  همچنین  و  کاشان 

عبارتند از: ساری، نور، تهران شمال، الهیجان، رشت، سمنان 

تامین  نقاط  را  غذایی  مواد  توزیع  کز  مرا می باشد.  شاهرود  و 

هدف  می دهند.  تحویل  تقاضا  کز  مرا به  و  نموده  دریافت 

مسیریابی  همراه  به  توزیع  کز  مرا مکان یابی  حاضر  پژوهش 

می باشد.  تقاضا  نقاط  به  کننده  تامین  از  توزیع  خودروهای 

به  توزیع  کز  مرا از  شده  منتقل  کاالی  بهینه  مقدار   همچنین 

نقاط تقاضا نیز محاسبه خواهد شد.

3. مدل سازی ریاضی
ح ذیل می باشد: فرضیات اصلی مساله به شر

کاالی جمع شده در 	  تقاضای روزانه در مرکز توزیع، مقدار 

کاال فازی  نقطه تامین فازی و هزینه  های انتقال هر واحد 

هستند.

تعداد خودروها آماده به سرویس در مرکز توزیع مشخص و 	 

خودروها دارای ظرفیت فازی هستند.

خودروها از مرکز مواد غذایی شروع به حرکت می کنند و در 	 

پایان به مرکز بازمی گردند.

یک 	  گر  ا نیست.  مجاز  مکان  یک  از  متوالی  ویزیت های 

دوره  تا  نمود،  ماقات  دوره  یک  در  را  مکان  یک  خودرو 

بعد اجازه ورود به آن مکان را ندارد .

گرهای مدل:	  شناسا

گرهای مدل عبارتند از: ح شده، شناسا با توجه به فرضیات مطر

I: مجموعه نقاط تامین

کز توزیع مواد غذایی J: مجموعه مرا

گره های نقاضا K: مجموعه 

گر مربوط به نقاط تقاضا k: شناسا

گر مربوط به نقاط تامین i: شناسا

کز توزیع مواد غذایی گر مربوط به مرا j: شناسا

گر مربوط به مسیرها b: شناسا

گر مربوط به خودروها p: شناسا

B: مجموعه خودروها
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P: مجموعه مسیرها

T: دوره زمانی

3-1. پارامترهای مدل عبارتند از:

j هزینه برپاسازی مرکز توزیع مواد غذایی :Fj

t در دوره زمانی k کاال مورد نیاز در نقطه تقاضا dkt: مقدار 

t در دوره زمانی i کاالی جمع شده در نقطه تامین Sit: مقدار 

jاحتمال خرابی مرکز توزیع qj

j به مرکز توزیع i کاال از نقطه تامین Cij: هزینه انتقال هر واحد 

کاال از مرکز توزیع مواد غذایی  j به  Cjk: هزینه انتقال هر واحد 

k نقطه تقاضا

نقطه  در  سیار  خودرو  بالقوه  مکان  تاسیس  هزینه   :CCK

k تقاضای

k کاال در نقطه تقاضا کمبود هر واحد  πk: هزینه 

کل ظرفیت استفاده شده وسیله نقلیه از نقطه تامین i به   :Nij

j  مرکز توزیع مواد غذایی

توزیع  مرکز  از  نقلیه  وسیله  شده  استفاده  ظرفیت  کل   :Njk

k به نقطه تقاضا j  موادغذایی

3-2. متغیرهای مدل 

توزیع  به مرکز   i تامین  نقطه  از  کاالی منتقل شده  مقدار   :Xijt

t در دوره زمانی j مواد غذایی

گره k برود،  گره k¢ به  گر خودروی b بافاصله بعد از  bk' : ا ku
یک و در غیر این صورت صفر .

j به  از مرکز توزیع مواد غذایی  کاالی منتقل شده  Yjkt:  مقدار 

t در دوره زمانی k نقطه تقاضا

j جهت باز شدن انتخاب شود  گر مرکز توزیع مواد غذایی  Zj: ا

برابر یک و در غیر این صورت صفر

گر مکان بالقوه خودرو سیار در نقطه تقاضای k  انتخاب  HK: ا

شود یک در غیر این صورت صفر

3-3. تابع اهداف

      1 ,,
min ( )k kt jktk j

f d yπ= −∑ ∑      )1(

      
1 ,, ,

min ( ) ( )k kt k jktk k j
f d yπ π≡ = −∑ ∑ ∑      )2(

     
2max min{ }jktj

kt

y
f

d
=

∑
∑



  )3(

در واقع این تحقیق شامل 3 هدف می باشد، که هدف 1 کمبود 

کمینه می کند. هدف 2 در تاش است تا  کاالهای مورد نیاز را 

ع  مجمو بیشینه سازی  طریق  از  تقاضا  نقاط  در  رضایت مندی 

کمترین درصد پوشش در نقاط تقاضا، بیشینه شود. هدف 3 

هزینه های  اندازی،  راه  هزینه های  ع  مجمو تا  است  تاش  در 

کز توزیع مواد غذایی و هزینه  حمل و نقل از نقاط تامین به مرا

کمینه  کز توزیع مواد غذایی به نقاط تقاضا را  حمل و نقل از مرا

سازد.

3-4. محدودیت ها

  )5(     

         , jktj k
y λ≤∑    )6(

       ,ktk
dλ ≤∑     )7(

     )8(

       j∀     ijt jkti k
x y=∑ ∑    )9(

 i∀     ijt itj
x s≤∑  )10(

 k∀     jkt ktj
y d≤∑    )11(

 ,i j∀    (1 )ijt ij jx N z qj≤ −  )12(

 ,j k∀     (1 )jkt jk jy N z qj≤ −   )13(

    1, ' ' 1,pk p k k kbx x u++ ≤ +   )13(

 ', , ,k b p k∀
 ,i j∀     0ijtx ≥   )14(

 ,j k∀     0jkty ≥  )15(

j∀    {0,1}jz ∈  )16(

          λ≥0

کاالها  به  که  هستند  معنا  این  به   )8( تا   )5( محدودیت 

شوند  ارسال  می بایست  و  باشند  بیکار  نمی شوند،  داده  اجازه 
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فرستاد.  را  ندارد  وجود  که  کاالیی  نمی توان  همچنین  و 

کاال در هر مرکز  محدودیت )9( معادله تعادل جریان برای هر 

کل  که  می کند  تضمین  و  می دهد  نشان  را  غذایی  مواد  توزیع 

کاالهایی که به یک مرکز توزیع مواد غذایی وارد می شوند، از آن 

کل  که  به این معنا است  ج خواهند شد. محدودیت )10(  خار

کز توزیع  کاالهای در دسترس در نقاط تامین، قابل ارسال به مرا

کاال اضافی به  از ارسال  مواد غذایی هستند. محدودیت )11( 

نقاط تقاضا جلوگیری می کند. محدودیت )12( و )13( از ورود 

که راه انداری نشده اند،  کاال به مرکز توزیع مواد غذایی  و خروج 

گر مرکز توزیع مواد غذایی راه انداری شده  جلوگیری می کند و ا

کل ظرفیت استفاده شده وسیله نقلیه به آن مرکز  باشد نباید از 

توزیع مواد غذایی بیشتر باشد.

گر خودروی b در p امین  محدودیت)13( تضمین می کند ا

برود   ¢kگره به  خود  مسیر   1+p ودر  برود   k گره  به  خود  مسیر 

گرفت.  محدودیت های  k' مقدار یک خواهد  kbu گاه متغیر  آن 

یک  و  صفر  و  بودن  منفی  غیر  محدودیت های   )16( تا   )14(

بودن متغیرها است.

4. فرآیند ارائه مدل در حالت غیر قطعی با استفاده 
 ]2[BPCCP ازمدل

طبقه بندی  قابل  دسته  دو  به  قطعیت  عدم  کلی  طور  به 

می باشد. اولین دسته مرتبط باتغییرپذیری و انعطاف موجود 

در مقدار تابع هدف و محدودیت ها می باشد. به عبارت دیگر، 

و  غیرقطعی  خالت  این  در  محدودیت ها  و  هدف  تابع  حدود 

که  انعطاف پذیر  برنامه ریزی ریاضی  مبهم می باشند . رویکرد 

از مجموعه های فازی مبتنی بر ترجیح استفاده می کند، برای 

ع از عدم قطعیت مورد استفاده قرار می گیرد.   مقابله با این نو

ع دوم عدم قطعیت مرتبط با فقدان داده و یا دانش در مورد  نو

رو،  این  از  می باشد.  مساله  ورودی  پارامترهای  دقیق  مقدار 

گردیده اند  رویکردهای برنامه ریزی امکانی)BPCCP( استفاده 

گردند. الزم به ذکر است  ع از عدم قطعیت مواجهه  تا با این نو

مانند  مقتضی  امکانی  توابع  توسط  غیرقطعی  پارامترهای  که 

کافی  تابع امکانی مثلثی و یا ذوزنقه ای، بر اساس داده های نا

مدلسازی  قابل  تصمیم گیرندگان  تجربه  و  دانش  یا  و  موجود 

می باشند. در برنامه ریزی امکانی می توان به این موارد اشاره 

یک  صورت  به  محدودیت ها  ارضای  اطمینان  سطح  کرد: 

این  و  می شود  تعیین  تصمیم گیر  توسط  و  می باشد  پارامتر 

در  نباشد.  بهینه  شده  تعیین  اطمینان  سطح  می شود  موجب 

شدنی  استواری  به  چندانی  توجه  امکان  برنامه ریزی  مدل 

بودن و استواری بهینگی بودن نمی شود.]3[

مدل ارائه شده در این قسمت مدل پایه برای برنامه ریزی 

بخش  این  در  می باشد.  احتمالی  محدودیت های  با  امکانی 

و  هدف  تابع  کردن  مدل  برای  اپراتور  انتظار  مورد  ارزش  از 

که از عهده ی محدودیت های  احتمالی با  اندازه لزوم برای آن 

پارامترهای مبهم برآید، استفاده شده است.

همچنین با توجه به نمودار 1 توزیع احتمال ذوزنقه ای با 

ξ ̃ =( ξ(1) , ξ(2) , ξ(3),  ξ(4 )) چهار نقطه برجسته به صورت 

گرفته شده است. برای پارامترهای مبهم در نظر 

نمودار 1- یک عدد فازی ذوزنقه ای

   3 , , ,
min j j ij ij jk jkj i j j k

f f z c x c y= + +∑ ∑ ∑   

   min ( ) ij jk jE z Fx cy az≡ = + +  )17(

   min ( ) ( ) ( ) ( )ij jk jE z E F x E c y E a z≡ = + +    )18(

    1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4

min ( ) ( ) ( )
4 4

( )
4

ij jk

j

F F F F C C C CE z x y

a a a a z

+ + + + + +
= +

+ + +
+

 )19(

به  را  دوم  هدف  ما  خطی،  غیر  مدل  پیچیدگی  از  فرار  برای 

صورت زیر به فرم خطی در آوردیم:
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2max
w

f w=∑  )20(

 
,

3 4 3( ) / ( )

jkj

k

jk k k kj

y
w

d

y d d d κ

≤ →

− − ≥

∑

∑
  )21(

4 3(1 )jkj
k k

y
d d

w
κ κ≥ + −

∑  )22(

1 ,, ,
min ( ) ( )k k k jkk k j

f d yπ π= −∑ ∑ ∑ 
 

1min ( ) ( )k k jkk j
f E d yπ π≡ = −∑ ∑   )23(

1 2 3 4
1 ,

min ( ) ( )
4 k k jkk j

d d d df yπ π
+ + +

≡ = −∑ ∑  )24(

2 1: (1 )ij i ist Ax s sα α≤ − +  ,i j∀  )25(

{ }ij iNec Ax s α≤ ≥ →  ,i j∀  )26(

2
2 1

2 1

(1 )i ij
ij i i

i i

s Ax
Ax s s

s s
α α α

−
≥ → ≤ − +

−
 ,i j∀  )27(

2 1(1 )jk k kRy d dβ β≤ − +  ,j k∀  )28(

 0ij jkQx Oy− =  , ,i j k∀  )29(

2 1((1 ) )ij ij ij jx N N zµ µ≤ − +  ,i j∀  )30(
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2 1{(1 ) }k kU d dλ φ φ≤ − +  ,j k∀  )35(
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 2 1{(1 ) }i iV s sλ ϕ ϕ≤ − +  i∀  )37(
0ijx ≥  ,i j∀  

0jky ≥  ,j k∀  

{0,1}jz ∈  j∀  

که محدودیت های احتمالی  در این تحقیق فرض شده است 

باید با سطح اطمینان بزرگ تر از 0/5 راضی شوند. در این رویکرد 

کمترین سطح اطمینان برای محدودیت های  تصمیم گیر باید 

کند، بنابراین تصمیم گیر چندین ارزش اولیه  احتمالی را تعیین 

برای هر سطح اطمینان به طور ذهنی تعیین می کند و سپس 

را  تصمیم گیر  بقیه  از  بیشتر  که  یکی  تعاملی  آزمایش  یک  در 

مشاهده  نهایی  ارزش  عنوان  به  می شود.  انتخاب  کرد  راضی 

انتخاب شده در یک  که در این رویکرد ارزش نهایی  می شود 

شده  انتخاب  ارزش  که  تضمینی  طریقی  هر  به  ذهنی  روش 

انتخاب ممکن است وجود  برای هر سطح اطمینان، بهترین 

ارزش  ع  تنو بازه  در  حساسیت  تحلیل  شبیه  روش  این  ندارد. 

روی  آن  تاثیر  حساسیت  تحلیل  و  تصمیم گیری  پارامترهای 

خروجی مدل می باشد. بنابراین این روش می تواند به عنوان 

طبقه بندی  کنشی  وا پیش  روش  بهترین  یا  کنشی  وا روش 

احتمالی  محدودیت های  تعداد  که  هنگامی  عاوه  به  شود. 

بزرگتر می شود، عدد آزمایش های نیاز شده برای تعیین ارزش 

مناسب سطح اطمینان باید به طور قابل توجهی افزایش یابد 

شده  نیاز  آزمایشات  بنابراین  نمایی(.  صورت  به  مثال  )برای 

نمی توانند به صورت دستی انجام شوند و به علت پیچیدگی 

سازی  شبیه  آزمایش های  از  استفاده  با  باید  زمان  افزایش  و 

شده انجام شود.در خصوص تابع هدف، مدل تاش می کند تا 

کند.  ارزش مورد انتظار )ارزش میانگین( تابع هدف را مینیمم 

به صورت قابل توجهی، مدل به تغییرات ارزش تابع هدف از 

ارزش مورد انتظار آن حساس نیست.

5. مطالعه موردی
ترتیب  به  که  دارد  وجود  تامین  نقطه  شش  تحقیق  این  در 

اصفهان  و  ک  ارا سمنان،  قزوین،  ساری،  گرگان،  از:  عبارتند 

که  دارد  وجود  انتخاب  برای   jتوزیع مرکز  شش  دیگر  طرف  از 

غرب،  تهران  سمنان،  قزوین،  ساری،  گرگان،  از:  عبارتند 

که  است  شده  عنوان  تقاضا  منطقه  هفت  همچنین  و  کاشان 

عبارتند از: ساری، نور، تهران شمال، الهیجان، رشت، سمنان 

و شاهرود می باشد. 



یور، مهر و آبان  1396  30  شماره 84 و 85 - مرداد و شهر

نموده  دریافت  تامین  نقاط  را  غذایی  مواد  توزیع  کز  مرا

حاضر  پژوهش  هدف  می دهند.  تحویل  تقاضا  کز  مرا به  و 

توزیع  خودروهای  مسیریابی  همراه  به  توزیع  کز  مرا مکان یابی 

کننده به نقاط تقاضا می باشد. همچنین مقدار بهینه  از تامین 

محاسبه  نیز  تقاضا  نقاط  به  توزیع  کز  مرا از  شده  منتقل  کاالی 

توزیع دو خودرو جهت پخش  برای هر شهر در محل  خواهد. 

کاال ثابت و برابر  کمبود هر واحد  مواد غذایی وجود دارد. هزینه 

گرفته شده است. 0/35 در نظر 

که در این مطالعه موردی  نتایج عملکرد مدل با مفروضاتی 

کننده  آمده است با استفاده از نرم افزار GAMS 23/5 و با حل 

LP- روش  با  و  مختلط  صحیح  عدد   )CPLEX( سیمپلکس 

metric حل شده است.

نمودار )2( زنجیره تامین مواد غذایی در نظر گرفته شده در 

این پژوهش به همراه نحوه ارتباطات موجود در زنجیره تامین 

را نمایش می دهد. 

نمودار 2- شبکه زنجیره تامین مواد غذایی

کاال از مرکز توزیع  j به نقطه  جدول )2( هزینه انتقال هر واحد 

بصورت  شده  گرفته  نظر  در  اعداد  می دهد.  نشان  را   k تقاضا 

فازی ذوزنقه ای می باشد.

k به نقطه تقاضا j  کاال از مرکز توزیع جدول2- هزینه انتقال هر واحد   

نور ساری تهران )شمال( الهیجان رشت سمنان شاهرود

گرگان )97،77،50،35( )117،95،70،52( )250،222،200،190( )170،148،130،111( )167،152،135،118( )179،168،140،122( )192،171،150،132(

ساری )22،19،5،0( )33،25،15،7( )164،145،120،107( )102،89،80،63( )87،79،65،55( )154،138،110،95( )185،160،140،128(

قزوین )115،102،90،85( )132،114،90،72( )83،62،40،26( )88،68،40،28( )67،51،35،19( )61،39،20،4( )67،56،45،31(

سمنان )98،86،75،67( )125،103،80،60( )205،183،160،147( )76،64،50،42( )68،58،45،32( )103،79،60،44( )137،117،100،87(

تهران- 
غرب

)105،89،80،63( )115،98،85،67( )155،136،110،98( )14،8،5،0( )17،12،10،4( )44،33،15،10( )71،55،35،21(

کاشان )164،142،120،108( )176،156،130،113( )183،171،160،148( )112،91،70،51( )105،86،75،57( )98،82،55،39( )72،60،35،19(

گرفته شده بصورت فازی ذوزنقه ای می باشد. کاالی جمع شده در نقاط تامین را نشان می دهد. اعداد در نظر  جدول)3( مقدار 
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10* iکاال جمع شده در نقطه تامین جدول3- مقدار 

Sit گرگان ساری قزوین سمنان ک ارا اصفهان

)1،2،3،4( Sit )340،400،500،625( )662،562،450،382( )850،750،600،510( )725،625،500،425( )925،875،700،595( )925،875،700،595(

گرفته شده بصورت فازی ذوزنقه ای و در مقیاس 10000  کز توزیع مواد غذایی می باشد. اعداد در نظر  جدول )4( هزینه برپاسازی مرا

واحد پولی می باشد.

)10000*( j جدول4- هزینه برپاسازی مرکز توزیع مواد غذایی

گرگان ساری قزوین سمنان تهران- غرب کاشان

)984،975،950،900( )1700،1400،1100،1000( )1289،1270،1260،1200( )1485،1470،1460،1400( )1680،1675،1650،1600( )1860،1830،1820،1800(

گرفته شده بصورت فازی ذوزنقه ای و در مقیاس  جدول )5( مقدار مواد غذایی مورد نیاز در نقطه تقاضا را نشان می دهد. اعداد در نظر 

1000 واحد پولی می باشد.

)1000*( k جدول5- مقدار مواد غذایی مورد نیاز در نقطه تقاضا  

نور ساری تهران )شمال( الهیجان رشت سمنان شاهرود

)360،315،270،225( )300،255،212،170( )390،320،300،250( )1935،1710،1485،1215( )1330،1280،1080،880( )620،525،437،350( )555،480،405،330(

ع فازی ذوزنقه ای  گرفته شده از نو کاال از نقطه تامین i به مرکز توزیع را نشان می دهد. اعداد در نظر  جدول )6( هزینه انتقال هر واحد 

می باشد.
 j به مرکز توزیع i کاال از نقطه تامین جدول6- هزینه انتقال هر واحد 

گرگان ساری قزوین سمنان تهران- غرب کاشان

گرگان )0،0،0،0( )72،62،50،30( )172،160،150،137( )100،90،70،60( )140،125،110،97( )220،207،180،166(

ساری )90،70،50،33( )0،0،0،0( )115،102،90،85( )95،80،70،55( )99،89،80،63( )162،142،120،108(

قزوین )190،180،150،140( )110،102،90،85( )0،0،0،0( )100،87،70،55( )85،65،40،28( )90،79،70،63(

سمنان )102،92،80،67( )97،86،75،67( )105،97،85،71( )17،13،5،0( )74،64،50،42( )164،144،120،105(

ک ارا )271،261،250،236( )175،155،130،118( )97،81،60،48( )191،176،150،136( )80،65،50،35( )95،85،70،43(

اصفهان )325،305،280،260( )220،197،170،158( )240،230،220،204( )172،152،130،111( )132،112،90،68( )79،70،60،55(

مثال  عنوان  به  شده،  داده  نشان  جدول  این  در  که  همانطوری  می باشد.  توزیع  خودروهای  به  تامین  محل  تخصیص   )7( جدول 

خودروی شماره یک شهر الهیجان برای توزیع مواد غذایی به شهر ساری تخصیص داده شده است.
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جدول 7- تخصیص محل تامین به خودرو

گرگان ساری قزوین سمنان ک ارا اصفهان

نور
خودرو 1 1 1 1 1 1 1

خودرو2 0 0 0 1 1 0

ساری
خودرو 1 1 0 1 0 0 1

خودرو2 0 1 0 1 1 0

تهران شمال
خودرو 1 1 1 1 1 1 1

خودرو2 0 0 0 1 0 0

الهیجان
خودرو 1 1 1 0 1 1 0

خودرو2 0 0 1 1 0 1

رشت
خودرو 1 1 0 1 0 1 1

خودرو2 0 1 0 1 0 1

سمنان
خودرو 1 0 1 1 0 1 1

خودرو2 1 0 0 1 1 1

شاهرود
خودرو 1 0 1 1 1 0 1

خودرو2 0 1 1 1 1 0

کاال می باشد. به عنوان  k را نشان می دهد. اعداد بر حسب واحد  j به محل تقاضا  کاالی منتقل شده از مرکز توزیع  جدول )8( مقدار 

کاال می باشد. کاالی ارسالی از سمنان به الهیجان 110 واحد  کاال و میزان  کاالی ارسالی از قزوین به تهران 100 واحد  مثال میزان 

k به محل تقاضا j کاالی منتقل شده از مرکز توزیع جدول8- مقدار 

Yjkt نور ساری تهران )شمال( الهیجان رشت سمنان شاهرود

گرگان 100 110 100 100 95 110 100

ساری 100 100 100 100 100 100 100

قزوین 120 120 100 100 110 95 105

سمنان 105 130 100 110 120 120 140

تهران- غرب 140 140 140 140 140 140 140

کاشان 100 110 120 130 140 100 100
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جدول )9( مسیریابی خودروهای پخش را نشان می دهد. 

جدول 9- مسیریابی خودروهای توزیع مواد غذایی

I and I’ شاهرودسمنانرشتالهیجانتهران )شمال(سارینور

گرگان0100010

ساری1010000

قزوین0000100

سمنان0001000

تهران- غرب0100100

کاشان1000001

عملکرد   Lp-metric روش  با  می شود  مشاهده  که  همانطور 

مدل در سطح مطلوب می باشد. زیرا فاصله متریک که در روش

موجود  حل  راه  یک  نزدیکی  سنجش  منظور  به    Lp-metric

نسبت به راه حل ایده آل مورد استفاده واقع می شود در مدل 

آن  مقدار  و  بوده   -0.363 برابر   α =β= 0.9 برای  شده  ارائه 

کوچکتر می باشد  حتی برای مقادیر دیگر α  و β از دیگر مدل ها 

کارانه  محافظه  کاما  رویکرد  یک  رویکرد  این  همچنین  و 

 α =β= برای  مدل ها  این  عملکرد  و  است  ریسک  مخالف  و 

و  ترتیب 35505/74  به  این متغیرها  و مقدار  بهتر است   0.7

نمودار  صورت  به  آن  حساسیت  تحلیل  می باشد   30433/21

)3(بیان می شود:

نمودار 3- مقایسه هزینه -کمبود

کمبود می باشد با هدف  کردن  کم  که همان  در ابتدا هدف اول 

شده اند  مقایسه  هم  با  می باشد،  هزینه ها  کردن  کم  که  سوم 

برای  بیشتری  اهمیت  ما  چه  هر  که  می شود   )3( نمودار  در  و 

کمبود  شود،  پرداخته  بیشتری  هزینه  و  شویم  قائل  هزینه ها 

کاسته  از اهمیت و توجه به هزینه ها  کاهش می یابد و هر چه 

کمبود افزایش می یابد. شود، 

نمودار 4- مقایسه هزینه-درصد پوشش

در تحلیل حساسیت قسمت دوم مقایسه بین هدف سوم و هدف 

کزیمم کردن درصد پوشش می باشد، انجام شده است  دوم که ما

و همانطور که از نمودار )4( قابل مشاهده است هر چه به هزینه 

داشت  خواهیم  بیشتری  پوشش  درصد  بشود  بیشتری  توجه 

دهیم. پوشش  می توانیم  هزینه  باالترین  با  را  مناطق  همه  و 
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جمع بندی و مالحظات
و  تسهیات  ع  نو به  توجه  با  مسیریابی  و  مکان یابی  مساله 

محصوالت از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در فضای رقابتی 

چارچوب  یک  در  توزیع  و  تامین  برنامه های  طراحی  امروز، 

در  ع  موضو این  می باشد.  ضروری  و  مهم  شود،امری  متحد 

مورد محصوالت به شدت فاسدشدنی اهمیت دوچندانی پیدا 

و  موادغذایی  شامل  می تواند  فاسدشدنی  محصوالت  می کند. 

هریک  باشند.   ... و  پیوند  جهت  انسانی  بافت های  حتی  یا 

باعث  این  که  دارند  متفاوتی  عمر  طول  فرآورده ها  این  از 

طراحی  محصوالت  این  برای  متفاوتی  زنجیره تامین  می شود 

در  درمانی  تسهیل  یک  درست  مسیریابی  و  مکان یابی  گردد. 

فاسدشدنی  محصوالت  بحث  در  مخصوصا  زنجیره تامین 

کنندگان  کز به تامین  از یک سو نزدیکی مرا نقش مهمی دارد 

دیگر  سوی  از  و  هزینه  کم  و  سریع  تامین  متضمن  سو  یک  از 

ارزان  و  کز جمعیتی موجب دسترسی سریع  آنها به مرا نزدیکی 

توزیع  کز  مرا درست  مسیریابی  و  مکان یابی  بنابراین  می شود. 

کاهش اتاف در وقت و هزینه  می تواند تا حدود زیادی موجب 

می گردد.

 نامشخص بودن و وجود عدم قطعیت نیز در زنجیره تامین 

به  می شود.  محسوب  آنها  جداناپذیر  جزو  محصوالت،  این 

زنجیره تامین  این  تکمیل  در  کار  حساسیت  دلیل  همین 

در  باید  همیشه  را  بودن  حیاتی  و  فسادپذیری  می رود.  باال 

ایجاد  متغیر  و  ثابت  هزینه های  داشت.  نظر  در  فرآیند  این 

که  پایگاه های جمع آوری و انتقال مواد غذایی باعث می شود 

پایگاه ها  این  ایجاد  بالقوه  نقاط  بین  از  زنجیره تامین  این  در 

هم  تا  بزنیم  انتخاب  به  دست  سازی  بهینه  روند  یک  با 

هزینه های احداث این تسهیات و هم زمان انتقال فرآورده ها 

امور  این  تمام  اینکه  کاهش دهیم. ضمن  نقاط مصرف  به  را 

زنجیره تامین  روند  در  خللی  که  پذیرد  انجام  صورتی  به  باید 

اتفاق نیفتد.

شبکه  طراحی  مدل های  یا  مکان یابی  بیشترمدل های  در 

یا  تولیدی  تسهیات  که  است  این  بر  فرض  زنجیره تأمین 

هنگامی که  اما  می باشند.  دردسترس  و  سالم  همواره  توزیعی 

شبکه  یا  مدل  ساختار  می شوند،  اختال  دچار  تسهیات 

کارا  شرایط  این  در  کنونی  مدل های  و  می کند  تغییر  کلی  به  

طراحی  به گونه ای  باید  مدل ها  این  بنابراین  نمی باشند. 

باشند  کارا  نیز  اختال  ریسک های  وجود  شرایط  در  که  شوند 

سیستم  ساختار  که  می افتد  اتفاق  هنگامی  اختال  .ریسک 

دردسترس  آن  دلیل  و  گردد  اساسی  تغییر  دچار  زنجیره تأمین 

نبودن تسهیات توزیع، انبار، تولید و یا اختال موجود درحمل 

است.  بشری  یا  طبیعی  منتظره  غیره  وقایع  از  ناشی  نقل   و 

کمبود عرضه  اختال یک تأمین کننده یایک زیرسیستم باعث 

می شود.  زنجیره  کل  شکست  باعث  حالت  دربدترین  ویا 

است  ممکن  عرضه کننده  یک  شکست  محیطی  چنین  در 

در  موجود  شرکت های  همه  برموفقیت  نامطلوبی  پیامدهای 

کاهش  ازدست رفته،  هزینه های  باشد.  داشته  زنجیره تأمین 

از  همگی  بسته شده  قراردادهای  جریمه های  و  بازار  سهم 

پیامدهای ممکن شکست ها در زنجیره تأمین است.

که به ترتیب  در این تحقیق شش نقطه تامین وجود دارد 

اصفهان  و  ک  ارا سمنان،  قزوین،  ساری،  گرگان،  از:  عبارتند 

که  دارد  وجود  انتخاب  برای   jتوزیع مرکز  شش  دیگر  طرف  از 

غرب،  تهران  سمنان،  قزوین،  ساری،  گرگان،  از:  عبارتند 

که  است  شده  عنوان  تقاضا  منطقه  هفت  همچنین  و  کاشان 

عبارتند از: ساری، نور، تهران شمال، الهیجان، رشت، سمنان 

سه  مدل  یک  شده  ح  مطر مسئله  برای  می باشد.  شاهرود  و 

نیاز  مورد  کاالهای  کمبود  اول  هدف  است.  شده  ارائه  هدفه 

تا رضایت مندی  کمینه می کند. هدف دوم در تاش است  را 

کمترین درصد  ع  در نقاط تقاضا از طریق بیشینه سازی مجمو

تاش  در  سوم  هدف  شود.  بیشینه  تقاضا،  نقاط  در  پوشش 

ع هزینه های راه اندازی، هزینه های حمل ونقل  است تا مجمو

کز توزیع مواد غذایی و هزینه حمل و نقل  از نقاط تامین به مرا

کمینه سازد. نتایج  کز توزیع مواد غذایی به نقاط تقاضا را  از مرا

پوشش  درصد  و  کمبود  مقدار  روی  بر  که  حساسیت  تحلیل 

برای  بیشتری  اهمیت  ما  چه  هر  که  است  آن  بیانگر  می باشد 
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کمبود  شود،  پرداخته  بیشتری  هزینه  و  شویم  قائل  هزینه ها 

کاسته  از اهمیت و توجه به هزینه ها  کاهش می یابد و هر چه 

کمبود افزایش می یابد. همچنین هر چه به هزینه توجه  شود، 

بیشتری بشود درصد پوشش بیشتری خواهیم داشت و همه 

مناطق را با باالترین هزینه می توانیم پوشش دهیم. از جمله 

که می توان برای تحقیقات آتی مدنظر قرار داد: مواردی 

نقل،  و  حمل  وسایل  زمانبندی  بحث  نظرگرفتن  1-در 

قلمرو  افزایش   -3 اطمینان،  قابلیت  بحث  نمودن  لحاظ   -2

فرموله   -4 بین المللی،  سطح  در  غذایی  مواد  لجستیک 

حل   -5 پویا،   برنامه ریزی  مدل  یک  صورت  به  مساله  کردن 

مسایل با مقیاس بزرگتر با استفاده از الگوریتم های ابتکاری و 

گرفتن رویکردهای دیگر برای مواجهه  فراابتکاری، 6- در نظر 

با عدم قطعیت برای مدل ارائه شده و مقایسه جوابهای آن با 

رویکرد مورد بررسی در این مقاله. 
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 زنجیره تأمین / عملکرد / بهبود / استراتژی چابک.

چکیده
دغدغه ی  اساسی ترین  به  عملکرد،  بهترین  ارائه   امروزه 

تا  می کوشند  و  است  شده  مبدل  تولیدی  شرکت های  مدیران 

دست  برتر  عملکرد  به  مختلف،  تکنیک های  از  بهره گیری  با 

از  نوعی  پذیرش  تولیدی  شرکت  یک  الزامات  جمله  از  یابند. 

استراتژی های زنجیره تأمین به نام "استراتژی زنجیره تأمین 

تاثیر  بررسی  حاضر  مقاله  از  اصلی  هدف  است.  چابک" 

این  می باشد.  شرکت  عملکرد  بهبود  بر  چابک  استراتژی 

نظر  از  و  توصیفی-پیمایشی  تحقیق  ح  طر اساس  بر  پژوهش 

و  مدیران  را  پژوهش  آماری  جامعة  می باشد.  کاربردی  هدف 

آشامیدنی شهرستان  و  کارشناسان شرکت های صنایع غذایی 

صورت  به  آن  در  نمونه گیری  که  می دهند  تشکیل  شیراز 

تصادفی انجام شده است. داده های مورد نیاز برای سنجش 

میدانی  صورت  به  و  پرسشنامه  وسیله  به  اندازه گیری  و 

پرسشنامه   178 تعداد  راستا  این  در  که  است  گرفته  صورت 

گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از تبیین  جمع آوری 

مدل معادالت ساختاری در نرم افزار لیزرل انجام شده است. 

این نتیجه  آزمون فرضیات  از  از تجزیه و تحلیل حاصل  پس 

کاربرد و اجرای استراتژی  زنجیره تأمین چابک  که  حاصل شد 

است.  تاثیر گذار  تولیدی  شرکت های  عملکرد  بهبود  روی  بر 

با  از استراتژی چابک می توانند  با استفاده  شرکت های مذکور 

مانند  دیگر  منابع  ع  نو هر  یا  و  اطاعات  کاال،  جریان  مدیریت 

بررسی نقش استراتژی زنجیره تأمین چابک بر بهبود 
آشامیدنی  و  غذایی  صنایع  شرکت های  عملکرد 

شهرستان شیراز
پذیرش: 96/12/23 دریافت: 96/06/11   

حمید بابائی میبدی
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انرژی یا انسان بین محل تولید و یا محل موجودی تا نقطه 

نیازهای مصرفی در  کردن  برآورده  برای  نیاز،  یا مورد  مصرف 

پاسخگویی  برای  زنجیره تأمین  اعضای  توانایی  خصوص 

اقدام نمایند.

 1. مقدمه
دغدغه ی  اساسی ترین  به  عملکرد،  بهترین  ارائه ی  امروزه 

تا  می کوشند  و  است  شده  مبدل  تولیدی  شرکت های  مدیران 

دست  برتر  عملکرد  به  مختلف،  تکنیک های  از  بهره گیری  با 

نوعی  پذیرش  تولیدی  شرکت  یک  الزامات  جمله  از  یابند. 

بر  استراتژی ها  این  است.  زنجیره تأمین  استراتژی های  از 

کسب  خارجی  و  داخلی  فرآیند های  هماهنگی  چگونگی  روی 

بهترین  هماهنگی،  این  نتیجه  در  تا  می کنند،  کید  تا کار  و 

خدمات رسانی به مشتریان و مصرف کنندگان نهایی ارائه گردد 

شود  سازمان  اعضای  تک تک  عملکرد  تقویت  موجب  نیز  و 

]1[. یک زنجیره تأمین چابک، به دنبال آن است تا مشتریان 

زنجیره تأمین  یک  لذا  نماید.  خشنود  و  راضی  را  کارکنان  و 

در  که  تغییراتی  به  مناسبی  صورت  به  تا  است  قادر  چابک 

و  )کریستوفر  دهد  پاسخ  می دهند،  روی  کاری اش  محیط 

که چابکی  امروزه شرکت ها دریافته اند  همکاران، 2004(]2[. 

الگوی  می باشد.  حیاتی  بسیار  آنها  رقابت پذیری  و  بقا  برای 

که  تولیدی  شرکت های  از  بسیاری  توجه  مورد  امروزه  چابک 

است.  گرفته  قرار  اند،  بوده  عملکردشان  در  بهبود  دنبال  به 

انواع تکنیک های زنجیره تأمین  از  تکنیک چابک یکی دیگر 

پاسخگویی  بر  و  می نگرد  انعطاف پذیری  به  که  می باشد 

این  از  جستن  سود  و  بازار  بینی  پیش  غیر قابل  تغییرات  به 

تغییرات به وسیله تحویل سریع و انعطاف پذیری در حجم و 

ع محصول متمرکز است  ]3[. نو

انعطاف پذیری  کثر  حدا معنای  به  بودن  سریع  یا  چابکی 

بازار  محصول،  در  تغییرات  به  تنها  نه  که  طوری  به  است، 

آورد  فراهم  را  فرصت هایی  بلکه  دهد،  پاسخ  مشتریان  نیاز  و 

شود.  شناخته  برتر  سازمان  عنوان  به  رقبا  میان  در  بتواند  که 

پاسخگویی  در  سازمان  نمودن  توانا  چابک،  تولید  از  منظور 

رقابتی  محیط های  بینی  پیش  غیرقابل  و  مداوم  تغییرات  به 

که استراتژی چابکی توسط شرکت های تولیدی  است. زمانی 

گرفته می شود، اینگونه شرکت ها در هر دو زمینه سرعت  کار  به 

حال  در  نیازهای  به  نسبت  انعطاف پذیری  و  پاسخگویی 

مزیت  دارای  محیطی  تغییرات  نیز  و  مشتریان  ع  متنو و  تغییر 

اینگونه  برتر  عملکرد  در  رقابتی  مزیت  تجلی  و  هستند  رقابتی 

چابک،  سازمان  ترتیب  به این  بود.  خواهد  ملموس  شرکت ها 

کار و  کسب و  با نگرشی وسیع به نظم جدید دنیای  سازمانی 

از توانایی ها و قابلیت ها برای مواجهه با آشفتگی  یا دستی پر 

این  در  است.  تغییر  حال  در  اوضاع  مزیتی  جنبه  از  استفاده  و 

با  استراتژی  یک  اینکه  بررسی  پی  در  حاضر  پژوهش  راستا 

تاثیر  شرکت  عملکرد  بر  می تواند  چگونه  خود  گون  گونا ابعاد 

بهبود عملکرد  بر  استراتژی چابک  تاثیر  بررسی  به  باشد،  گذار 

شرکت های منتخب پرداخته است. در نهایت از نتایج حاصل 

از این پژوهش به ارائه راه کارهای موثری برای بهبود عملکرد 

از شرکت هایی  شرکت های تولیدی و به طور خاص آن دسته 

پرداخته  می کنند،   فعالیت  آشامیدنی  و  غذایی  صنایع  در  که 

مبانی  و  ادبیات  پژوهش،  این  دوم  بخش  در  است.  شده 

نظری پیرامون متغیر های اصلی پژوهش و روابط آن ها و نیز 

بیان شده است. در  زمینه مطالبی  این  یافته های دیگران در 

بین  روابط  بیانگر  که  بخش سوم چارچوب مفهومی پژوهش 

آن  انتهای  در  است  گردیدده  بیان  بوده  پژوهش  متغیر های 

روش  بعدی  بخش  در  است.  شده  ح  مطر پژوهش  فرضیه 

گردیده و در بخش پنجم به یافته های حاصل  پژوهش بیان 

از پژوهش شامل پیش آزمون ها و آزمون فرضیه ها اشاره شده 

است. در انتها نیز پیرامون یافته های پژوهش بحثی به میان 

ح  مطر پژوهش  نتایج  راستای  در  پیشنهاد هایی  و  است  آمده 

شده است.

2. پیشینه پژوهش
عارف خان و فیانیا )2008( در پژوهشی با عنوان "منبع یابی 
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شرکت"  عملکرد  و  زنجیره تأمین  چابکی  برای  استراتژیک 

بین  رابطه ی  تعیین  و  استراتژیک  یابی  منبع  ابعاد  بیان  به 

نشان  نتایج  پرداختند.   سازمان  عملکرد  نیز  و  چابکی  با  آنها 

بر  معناداری  تاثیر  آن  ابعاد  و  استراتژیک  یابی  منبع  که  دادند 

عضو  شرکت های  سازمانی  عملکرد  و  زنجیره تأمین  چابکی 

زنجیره دارد. چی و همکاران]4[ )2009( در تحقیقی با عنوان 

رقابتی،  مزیت  تجارت،  محیط  ویژگی های  بین  "انطباق 

چهار  بین  رابطه  دارد  قصد   " عملکرد  و  زنجیره تامین  ساختار 

رقابتی،  مزایای  تجارت،  محیط  ویژگی های  شامل:  سازه 

ساختار زنجیره تأمین و عملکرد بازاریابی شرکت را مورد تجزیه 

را به صورت  ایشان ساختار زنجیره تأمین  قرار دهد.  و تحلیل 

و  نموده  تعریف  ترکیبی  و  چابک  ناب  استراتژی های  اجرای 

مورد بررسی قرار داده اند. نتایج این تحقیق شاهدی بر تایید 

رقابتی  مزایای  تجارت،  محیط  ویژگی های  بین  انطباق  تاثیر 

هیچ  اما  می باشند.  شرکت  عملکرد  بر  زنجیره تأمین  ساختار  و 

تفاوت معناداری بین تأثیر استراتژی ناب و چابک بر عملکرد 

بازاریابی شرکت ها مشاهده نشد.

عنوان  با  مقاله ای  در   )2009( همکارانش]5[  و  کاپا  با

بر  چابک  زنجیره تأمین  در  تحویل  تکنیک های  "تاثیر 

توزیع  مهم  و  حیاتی  تکنیک های  تعیین  به  شرکت"  عملکرد 

آوردن یک چارچوب نظری  فراهم  و  زنجیره تأمین چابک  در 

در  پاسخگویی  بهبود  منظور  به  بتواند  که  پرداخته اند  گیر  فرا

در  پژوهش  این  گیرد.  قرار  استفاده  مورد  تامین  زنجیره های 

فراوانی  شواهد  و  است  شده  انجام  تولیدی  مختلف  صنایع 

ویژگی های  از  استفاده  با  توزیع  انجام عملیات  اینکه  بر  مبنی 

می شود.  شرکت  عملکرد  افزایش  و  بهبود  باعث  چابک  توزیع 

مدل  "یک  عنوان  با  تحقیقی  در   )2010( همکاران]6[  و  ین 

نشان  شرکت"  عملکرد  و  زنجیره تأمین  مدیریت  از  ساختاری 

کنندگان، سایر شرکت ها  که مدیریت رابطه با تامین  می دهند 

و مشتریان بر روی عملکرد شرکت تاثیر مثبتی دارد. همچنین 

موفق  اجرای  که  می آید  بر  گونه  این  تحقیق،  این  نتایج  از 

مدیریت زنجیره تأمین نه تنها به طور مستقیم بر روی عملکرد 

به طور غیرمستقیم سبب  بلکه  تأثیر می گذارد  عملیاتی شرکت 

افزایش رضایت مشتری و عملکرد مالی و بازاریابی شرکت نیز 

می شود.

پویا، علیرضا )1385( در مقاله ای تحت عنوان " مدیریت 

نمود  بیان   " اطاعات  تکنولوژی  پشتیبانی  و  زنجیره تأمین 

شرکت  یک  به  را  تامین کنندگان  تامین،  زنجیره های  که 

اداره  برای  می دهد.  ارتباط  مشتریان  به  را  شرکت  و  تولیدی 

عالی  خدمات  به  نسبت  تا  است  الزم  زنجیره تأمین  صحیح 

کوتاه اطمینان  به مشتریان، هزینه های پایین و زمان چرخه 

با عنوان  کنیم. عمید و دیگران )1387( در پژوهشی  حاصل 

" تحلیل و بررسی برنامه ریزی راهبردی سیستم های اطاعاتی 

که  می کنند  بیان  زنجیره تأمین"  مدیریت  عملکرد  بهبود  در 

امروزه زنجیره تأمین، با ناپایداری در عوامل محیطی به علت 

است.  شده  روبرو  آوری  فن  سطوح  تغییرات  و  رقابت  افزایش 

برنامه ریزی  اطاعاتی،  سیستم های  ورود  با  دیگر،  سوی  از 

عدم  به  پاسخگویی  برای  اطاعاتی  سیستم های  راهبردی 

اطمینان در این حوزه و هم راستایی سازمان با این تغییرات 

مقاله ای  طی   )1386( محمود  درودچی،  است.   یافته  ظهور 

کاربرد مدیریت زنجیره تأمین  تحت عنوان " مطالعه اهمیت و 

فناوری اطاعات در مدیریت  کاربردهای  و  اثرات  بررسی  به   "

فناوری  پذیرش  در  موثر  عوامل  ارائه  نیز  و  زنجیره تأمین 

بیانگر  شده  انجام  مطالعات  است.  شده  پرداخته  اطاعات 

اثر  آمدن  پدید  از  پاسخگویی  بهبود  بر  اطاعات  فناوری  تاثیر 

همچنین  می باشد.  فروش  کانال های  توسعه  و  چرمی  شاق 

با  زنجیره تأمین  مدیریت  در  اطاعات  فناوری  کاربرد های 

حائز  بسیار  را  اطاعاتی  سیستم های  و  تکنولوژی  رویکرد  دو 

اهمیت دانسته است.

عنوان  تحت  مقاله ای  در   )1383( دیگران  و  ربانی 

مدیریت  عملکرد  سنجش  برای  پیشنهادی  ساختار  "یک 

عملکرد  که  می کنند  بیان   " ایران  صنایع  در  زنجیره تأمین 

کلیدی در موفقیت یک سازمان و  مناسب زنجیره تأمین نقش 

دستیابی پایدار به اهداف و به ویژه سودآوری آن دارد. در این 
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در  زنجیره تأمین  عملکرد  سنجش  سیستم  یک  استقرار  راستا 

ابتدا  مقاله  این  در  توصیه می گردد.  آن  بهبود مستمر عملکرد 

دنبال  به  و  شده اند  معرفی  زنجیره تأمین  اصلی  فرآیند های 

استراتژیک،  سطح  سه  برای  مراتبی  سلسله  تفکر  یک  در  آن 

عملکرد  سنجش  کلیدی  شاخص های  عملیات  و  کتیک  تا

مشتری،  رضایت  به  توجه  شده اند.  شناسایی  زنجیره تأمین 

شاخص های غیر مالی و انعطاف پذیری زنجیره تأمین از نکات 

ویژه مقاله حاضر می باشد. فیض آبادی و جعفر نژاد )1384( در 

مقاله خود با عنوان " ارائه یک چارچوب مفهومی برای ارزیابی 

که  کید بر یکپارچگی " بیان می کنند  عملکرد زنجیره تأمین با تا

زنجیره تأمین  گسترده  فعالیت های  به  زنجیره تأمین  عملکرد 

کردن نیازمندی های مشتری نهایی اشاره دارد  جهت برآورده 

موقع،  به  تحویل  محصول،  به  دسترسی  قابلیت  شامل  که 

شرکت  مرزهای  زنجیره تأمین  در  الزم  ظرفیت  و  موجودی 

قطعات،  اصلی،  مواد  شامل  که  زیرا  می گذارند،  سر  پشت  را 

و  نهایی  محصوالت  فرعی،  محصوالت  فرعی،  مونتاژهای 

کانال های مختلف به مشتری نهایی است. توزیع آنها توسط 

تحقیقات  سایر  به  نسبت  پژوهش  این  نوآوری  بررسی  در 

استراتژی  نقش  بررسی  با  گفت  می توان  آمده  عمل  به 

که  آنجایی  از  شرکت،  عملکرد  بهبود  بر  چابک  زنجیره تأمین 

و  می شود  برقرار  بازار  طریق  از  مشتریان  و  شرکت  بین  ارتباط 

محکم تر  چه  هر  جهت  در  مشتریان  خاص  نیازهای  به  توجه 

گام بردارند، فرهنگ چابک افزایش  کردن و استمرار این رابطه 

ع  متنو و  متغیر  نیازهای  به  پاسخگویی  و  پذیری  انعطاف 

این  کار خویش قرار داده و حتی برای  را سرلوحه ی  مشتریان 

خود  رقبای  با  مقایسه  در  نیز  را  بیشتری  هزینه های  منظور 

متحمل می شود. یک سازمان چابک با زنجیره تأمین چابک، 

و تاش  بر خواسته های مشتریان نظارت دارد  به طور مستمر 

این  به  سریعتر  چه  هر  پاسخگویی  وسیله  به  که  می نماید 

خواسته ها عملکرد خود را ارتقا دهد.

3. مبانی نظری و فرضیه های پژوهش
3-1. زنجیره تأمین

و  شرکت ها  همسوسازی  از  است  عبارت  زنجیره تأمین 

کردن محصول و خدمت  بنگاه های اقتصادی در راستای وارد 

که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در  کلیه مراحلی  به بازار و 

به انجام رساندن نیاز مشتری دخیل هستند. زنجیره تأمین نه 

کلیه  کنندگان می باشد بلکه  تنها شامل تولیدکنندگان و تامین 

امور مربوط به حمل و نقل، انبارها، خرده فروشان و مشتریان 

و  مقتضیات  دارای  زنجیره تأمین  هر  می گیرد.  بر  در  نیز  را 

این حال  با  به خود می باشد  چالش های عملیاتی مخصوص 

الگوی واحدی برای پیاده سازی مدیریت زنجیره تأمین وجود 

انفرادی  صورت  به  باید  زنجیره تأمین  هر  در  شرکت ها  دارد، 

تصمیم گیری  زیر  حوزه  پنج  گرفتن  نظر  در  با  جمعی  دسته  و 

نمایند:

محصول]7[: بازار هدف چه محصوالتی می خواهد؟ چه . 1

باید تولید شود؟ این  از چه محصول در چه زمانی  مقدار 

که  می شود  تولید  برنامه ی  سر  ایجاد  سبب  فعالیت ها 

کیفیت  کنترل  کاری،  کننده ظرفیت ها، حجم  مشخص 

و نگهداری تجهیزات می باشد.

موجودی]8[: در هر بازه ی زمانی چه مقدار موجودی در کل . 2

کاهش  گردد؟ موجودی جهت  زنجیره تأمین باید ذخیره 

می شود  نگهداری  تقاضا  میزان  در  تغییر  از  ناشی  اثرات 

تعیین  باید  بنابراین  می شود.  نیز  هزینه  ایجاد  باعث  اما 

که نگهداری چه سطحی از موجودی، بهینه است. شود 

لحاظ . 3 به  موجودی  انبار  و  تولید  تجهیزات  موقعیت]9[: 

فعلی  امکانات  آیا  گیرد؟  قرار  موقعیتی  چه  در  مکانی 

پاسخگوی نیازها می باشد؟ پاسخ این سوال ها مسیرهای 

کاال را تا زمان تحویل به مشتری مشخص  ممکن جریان 

می کند.

حمل و نقل]10[: چگونه موجودی از محلی به محل دیگر . 4

ع وسیله ای برای حمل و نقل استفاده  منتقل شود؟ چه نو

شود؟
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میانه حلقه های . 5 و  در درون  باید  اطاعات  اطاعات]11[: 

است  ذکر  به  الزم  باشد.  داشته  جریان  زنجیره تأمین 

میزان اطاعات انتقال یافته از درون حلقه به بیرون آن 

که ضمن اینکه سبب بهبود عملکرد  باید به قدری باشد 

می شود، اطاعات مازاد به سایر رقبا منتقل نشود.

باعث  باال  موارد  در  تصمیم گیری  از  حاصل  نتایج  مجموعه 

در  می شود.  کنونی  رقابت  دنیای  در  شرکت ها  توان  افزایش 

مشتریان،  پیچیده  انتظارات  به  توجه  با  امروز  رقابتی  دنیای 

خواستار  که  می بینند  روبرو  مشتریانی  با  را  خود  سازمان ها 

و  بهتر  کیفیت  پایین،  هزینه  محصول،  ع  تنو در  افزایش 

برای  سازمان ها  هستند.  محصول  آن  به  سریع تر  دسترسی 

زیرا  می آورند  روی  زنجیره تأمین  مدیریت  به  خود  موفقیت 

ارزش  ایجاد  که  است  متمرکز  فعالیت هایی  بر  رویکرد  این 

شده  نهاده  بنا  واقعیت  این  بر  زنجیره تأمین  دیدگاه  می کند. 

بین  می بایست  باشد  شرکت ها  بین  اینکه  جای  به  رقابت  که 

زنجیره های تامین وجود داشته باشد و مدیریت زنجیره تأمین 

رویکردی است برای طراحی، سازماندهی و به اجرا در آوردن 

این فعالیت ها. ]12[ 

3-2. استراتژی چابک

طوری  به  است،  پذیری  انعطاف  کثر  حدا معنای  به  چابکی 

مشتریان  نیاز  و  بازار  محصول،  در  تغییرات  به  تنها  نه  که 

در  بتواند  که  آورد  فراهم  را  فرصت هایی  بلکه  دهد،  پاسخ 

از  منظور  شود.  شناخته  برتر  سازمان  عنوان  به  رقبا  میان 

تولید چابک، توانا نمودن سازمان در پاسخگویی به تغییرات 

است.  رقابتی  محیط های  بینی  پیش  غیرقابل  و  مداوم 

غیرقابل  و  سریع  تغییر  چون  مسایلی  با  امروزه  ساختارهای 

سلیقه ای  و  خاص  سفارشات  محیطی،  شرایط  پیش بینی، 

این  از  هستند.  روبرو  سودآوری  و  رقابت  در  بهبود  مشتریان، 

دستخوش  تولید  پارادایم  سازمان ها  موقعیت  حفظ  برای  رو 

چندین مرحله تغییر شده است. سازمان چابک عاوه بر بعد 

و  منابع  کارگیری  به  سازمان دهی،  جدید  شکل های  از  فنی 

نیروی  دانش  و  مهارت  که  فناوری هایی  و  انسانی  نیروی 

ضمن  و  کرده  استفاده  می برند  را  زمانی  بهره  کثر  حدا انسانی 

فناوری  انسانی،  نیروی  عامل  سه  میان  یکپارچگی  برقراری 

و سازمان، سیستمی یکپارچه و هماهنگ را ایجاد می نماید. 

]13[

رویکرد زنجیره تأمین چابک مرتبط با تقابل بین شرکت و 

بازار و در یک چشم انداز بیرونی به انعطاف پذیری می باشد. 

و  سریع  پاسخگویی  مستلزم  رویکرد  این  موفق  پیاده سازی 

و  رشد  به  توجه  سازمان،  پویایی  بازار،  تغییرات  به  مستمر 

این  می باشد.  مشتری  انتظارات  و  سازمان ها  انعطاف پذیری 

بینی  پیش  تغییرات  به  سریع  پاسخ  به  را  خود  تمرکز  رویکرد 

انعطاف  و  سریع  حمل  طریق  از  و  نموده  معطوف  بازار  نشده 

تکنولوژی های  کارگیری  به  تاخیر،  زمان های  نمودن  پذیر 

اقدام  بینی  پیش  غیرقابل  مسایل  حل  به  نسبت  جدید 

اصل  چهار  وسیله  به  زنجیره تأمین  ساختار   ]14[ می نماید. 

که عبارتند از: حمایت می شود 

کنترل تغییر جامع و عدم اطمینان	 

ساختارهای مدیریت نوآوری و سازمان مجازی	 

روابط همکارانه	 

 فناوری های انعطاف پذیر و هوشمند	 

از سازمان می خواهد در ادغام  گودویش]15[، چابکی  به زعم 

و  عجله  ارتباطی  زیربنای  با  مدیریت  و  کارکنان  تکنولوژی، 

که  کند تا به نیازهای متغیر مشتریان در محیط بازاری  شتاب 

کنش نشان  دارای تغییر مداوم و پیش بینی نشده می باشد، وا

برای  را  قابلیت ها  از  مجموعه ای  موسسه،  یک  اصوال  دهد. 

کارش روی  کسب و  که در محیط  کنش مناسب به تغییراتی  وا

می دهد، در اختیار دارند و هدف موسسه چابک، غنی سازی 

یا ارضای مشتریان است. ]16[
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3-3. عملکرد

که عملکرد باید به عنوان  برنادین ]17[و همکارانش معتقدند 

کار تعریف شود، چون نتایج قوی ترین رابطه با اهداف  نتایج 

اقتصادی  نقش های  و  مشتری  رضایت  سازمان،  استراتژیک 

کسفورد عملکرد را به این صورت تعریف  دارد. فرهنگ لغات آ

یا  سفارش  کار  انجام  تکمیل،  اجرا،  انجام،  که  است  نموده 

به  تعریف  این  می نماید.  مشخص  را  عملکرد  شده،  تعهد 

و در عین حال عنوان عملکرد  بر می گردد  نتایج  یا  خروجی ها 

بنابراین  می باشد.  آن  از  حاصله  نتایج  نیز  کار  انجام  مورد  در 

سازمان ها،  که  روشی  یا  رفتار  عنوان  به  را  عملکرد  می توان 

و  )روستا  کرد  تلقی  می دهند  انجام  را  کار  افراد  و  گروه ها 

عملکرد  که  است  ]18[معتقد  چ  برومار  .)1383 همکاران، 

رفتارها  است.  نتایج  معنای  به  هم  و  رفتارها  معنای  به  هم 

مفهوم  یک  از  را  عملکرد  و  می شوند  ناشی  اجرا کننده  افراد  از 

انتزاعی به عمل تبدیل می کنند. رفتارها فقط ابزارهایی برای 

می آیند  حساب  به  نتیجه  خود  نوعی  به  بلکه  نیستند،  نتایج 

این  کرد.  قضاوت  آنها  مورد  در  نتایج  از  جدای  می توان  و 

که همگام  تعریف از عملکرد منجر به این نتیجه گیری می شود 

و  )رفتارها(  ورودی ها  هم  افراد،  و  گروه ها  عملکرد،  مدیریت 

گرفته شوند، مدل را مدل  هم خروجی ها )نتایج( باید در نظر 

توانایی  سطوح  مدل  این  می نامند.  عملکرد  مدیریت  ترکیبی 

نمودار 1- مدل مفهومی

بازبینی  و  هدفگذاری  همانند  را  موفقیت ها  و  شایستگی  یا 

و  توسعه  فرآیند  عملکرد،  ارزیابی  می دهد.  پوشش  اهداف 

امکان  که  است  اندازه گیری  قابل  شاخص های  بردن  کار  به 

ارزیابی سیستماتیک نسبت به اهداف از پیش تعیین شده را 

فراهم می آورد. شکاف عملکرد شکافیست بین آنچه مشتریان 

که فرآیندها و زیرفرآیندها در  و سهامداران توقع دارند و آنچه 

کمیت، زمان و هزینه محصول فراهم می آورند. کیفیت،  قالب 

عوامل  بررسی  و  تحقیق  با  محقق  حاضر،  پژوهش  در 

با  همچنین  و  مذکور  صنعت  در  آنها  بکارگیری  و  مربوطه 

هر  برای  فن  اساتید  از  نظرسنجی  و  شده  انجام  بررسی های 

و  است  داشته  را  امتیاز  بیشترین  که  را  عاملی  چهار  استراتژی 

قابل  نتایج  و  استفاده شده  آنها  از  کشور  از  ج  در مطالعات خار

ارائه  چارچوب  است.  نموده  انتخاب  را  آمده  بدست  قبولی 

در  پژوهش  این  مفهومی  مدل  عنوان  به   )1( نمودار  در  شده 

گرفته شده است: نظر 

فرضیه پژوهش برای این تحقیق بر اساس مدل مفهومی 

کرد: گرفته شده به صورت زیر می توان بین  در نظر 

شرکت  عملکرد  بهبود  بر  چابک  زنجیره تأمین  استراتژی   :H

مستقیم دارد.

استراتژی های هر شرکت در عملکرد آن منعکس می گردد. 

عملکرد شرکت

خدمات

انعطاف پذیری

کیفیت

سهم بازار

توسعه محصول
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بازبینی  و  هدفگذاری  همانند  را  موفقیت ها  و  شایستگی  یا 

و  توسعه  فرآیند  عملکرد،  ارزیابی  می دهد.  پوشش  اهداف 

امکان  که  است  اندازه گیری  قابل  شاخص های  بردن  کار  به 

ارزیابی سیستماتیک نسبت به اهداف از پیش تعیین شده را 

فراهم می آورد. شکاف عملکرد شکافیست بین آنچه مشتریان 

که فرآیندها و زیرفرآیندها در  و سهامداران توقع دارند و آنچه 

کمیت، زمان و هزینه محصول فراهم می آورند. کیفیت،  قالب 

عوامل  بررسی  و  تحقیق  با  محقق  حاضر،  پژوهش  در 

با  همچنین  و  مذکور  صنعت  در  آنها  بکارگیری  و  مربوطه 

هر  برای  فن  اساتید  از  نظرسنجی  و  شده  انجام  بررسی های 

و  است  داشته  را  امتیاز  بیشترین  که  را  عاملی  چهار  استراتژی 

قابل  نتایج  و  استفاده شده  آنها  از  کشور  از  ج  در مطالعات خار

ارائه  چارچوب  است.  نموده  انتخاب  را  آمده  بدست  قبولی 

در  پژوهش  این  مفهومی  مدل  عنوان  به   )1( نمودار  در  شده 

گرفته شده است: نظر 

فرضیه پژوهش برای این تحقیق بر اساس مدل مفهومی 

کرد: گرفته شده به صورت زیر می توان بین  در نظر 

شرکت  عملکرد  بهبود  بر  چابک  زنجیره تأمین  استراتژی   :H

مستقیم دارد.

استراتژی های هر شرکت در عملکرد آن منعکس می گردد. 

عملکرد شرکت

خدمات

انعطاف پذیری

کیفیت

سهم بازار

توسعه محصول

عملکرد شرکت میزان موفقیت یک شرکت در خلق ارزش برای 

شرکت  عملکرد  نهایت  در  است.  بازار  مختلف  قسمت های 

واحدهای  طریق  از  کار  و  کسب  اهداف  به  دستیابی  براساس 

عملکرد  حاضر  پژوهش  در  می دشود.  تعیین  شرکت  مختلف 

شرکت با چهار عامل زیر اندازه گیری می شود:

کیفیت محصول  1. سهم بازار - 2. موقعیت رقابتی - 3. 

و 4. توسعه محصول

و  سریع  "حرکت  معنای  به  لغات  فرهنگ  در  چابک  واژه 

ک" و توانایی تفکر سریع بکار رفته است. چابکی یا سریع  چاال

به طوری  است.  پذیری  انعطاف  کثر  حدا معنای  به  بودن، 

پاسخ  مشتریان  نیازهای  و  بازار  محصول،  در  تغییرات  به  که 

رقبا  بتواند در میان  که  آورد  فراهم  را  نیز فرصت هایی  و  دهد 

زیر  ویژگی های  دارای  و  شود  شناخته  برتر  سازمان  عنوان  به 

می باشد:

کاالی معیوب 	  خ  کیفیت: تولید با حداقل نر

انعطاف پذیری: توانایی اعضای زنجیره تأمین برای 	 

پاسخگویی

از 	  پس  حمایت  و  محصول  گسترده  توزیع  خدمات: 

فروش

تولید: ظرفیت تولید بسیار منعطف جهت پاسخگویی 	 

به نوسانات تقاضا

4. روش تحقیق

روش،  لحاظ  از  و  کاربردی  هدف  لحاظ  از  حاضر  پژوهش 

توصیفی - پیمایشی می باشد. همچنین جمع آوری داده ها در 

از  پژوهش حاضر در دوره زمانی تابستان 1392 انجام شده و 

لحاظ جامعه آماری، در سطح شهرک صنعتی شیراز، مدیران و 

کارشناسان واحدهای تولیدات غذایی و آشامیدنی، به عنوان 

نمونه تصادفی انتخاب شده است. برای انتخاب آزمودنی ها  

از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده نموده و از آنجایی 

که حجم جامعه نمونه مورد نظر محدود بوده است، بنابراین 

جامعه  نمونه گیری  فرمول  از  پژوهش  نیاز   مورد  نمونه  حجم 

آماری  نمونه  تعداد  که  شد  محاسبه   %5 خطای  با  محدود 

اطاعات  آوردن  این وجود جهت بدست  با  آمد،  178 بدست 

به  آماری  نمونه  نتایج  مناسب  تعمیم  و  نمونه ها  از  بیشتر 

گردید و نهایتًا 200  جامعه آماری، حدود 300 پرسشنامه توزیع 

کامل و قابل استفاده جمع آوری شد.  پرسشنامه 

سوال   36 دارای  ع  مجمو در  استفاده  مورد  پرسشنامه ی 

گزینه ای لیکرت  است. مجموعه سواالت هر یک با مقیاس 5 

کم« تا »خیلی زیاد« به عنوان مقیاس  به صورت طیف »خیلی 

ع  گردآوری داده ها از نو گرفت. روش  اندازه گیری سواالت قرار 

استفاده  ابزار پرسشنامه  از  که  و میدانی می باشد  کتابخانه ای 

پایایی پرسشنامه، در پیش  آزمایش  بررسی  برای  شده است. 

با  و  شد  اجرا  آماری  جامعه  اعضای  از  نفر   35 روی  آزمون 

 )1( جدول  در  زیر  ح  شر به  کرونباخ  آلفای  ضریب  از  استفاده 

گردید. آمده است، محاسبه 

جدول 1- پایایی و تفکیک سواالت پرسشنامه

تعداد متغیر هاردیف
سواالت

ضریب آلفای کرونباخ

پایایی ابعاد 
مورد بررسی

پایایی 
کل

160/887استراتژی چابک1
0/936

40/725عملکرد2

مورد  پرسشنامه ی  که  است  آن  دهنده ی  نشان  اعداد  این 

منظور  به  می باشد.  برخوردار  الزم  پایایی  قابلیت  از  استفاده، 

کاما همگن باشد، پرسشنامه در دو روز  اینکه نمونه پژوهش 

کاری متفاوت و به صورت تصادفی در بین مدیران  و ساعات 

توزیع  آشامیدنی  و  غذایی  تولیدات  واحدهای  کارشناسان  و 

می توان  را  پاسخ دهندگان  شناختی  جمعیت  اطاعات  گردید. 

در جدول )2( ماحظه نمود.

گی های جمعیت شناختی جدول2- آمار توصیفی ویژ

درصد فراوانیفراوانیداده های معتبرمتغیر
درصد 
تجمعی

جنسیت
7542/144/4زن

9452/8100/0مرد



یور، مهر و آبان  1396  44  شماره 84 و 85 - مرداد و شهر

درصد فراوانیفراوانیداده های معتبرمتغیر
درصد 
تجمعی

سن

1810/110/6کمتر از 25 سال

بین 25 تا 35 
سال

4324/235/9

بین 36 تا 45 
سال

4827/064/1

بین 46 تا 55 
سال

3620/285/3

2514/0100/0بیش از 55 سال

تحصیات

1810/110/8دیپلم

9050/665/1لیسانس

5229/296/4فوق لیسانس

63/4100/0دکتری

سطح 
سازمانی

2111/812/4مدیر ارشد

3821/334/7مدیر تولید

3318/554/1مدیر فروش

4525/380/6مدیر بازاریابی

مهندس و 
کارشناس

33
18/5100/0

مدت 
خدمت

126/77/1بین 1 تا 3 سال

4726/434/7بین 4 تا 5 سال

5229/265/3بین 6 تا 10 سال

5933/1100/0بیش از 10 سال

5. یافته های پژوهش
5-1. برآورد مدل پژوهش

به منظور تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات پژوهش از 

مدل سازی معادالت ساختاری ]19[ استفاده شد. این روش، 

رگرسیون  مثل  دیگری  فنون  که  است  آماری  مدلسازی  فن 

چندمتغیره، تجزیه تحلیل عاملی، تجزیه و تحلیل مسیر را در 

 latent(( بر می گیرد و تمرکز اصلی آن بر روی متغیرهای پنهان

آشکار  متغیرهای  و  اندازه پذیر  شاخص های  توسط  که  است 

که این روش به طور همزمان روابط  تعریف می شوند. از آنجا 

قابل  بنابراین روش  قرار می دهد  تحلیل  مورد  را  متغیرها  بین 

اتکایی در تحقیقات به شمار می رود. در مدل ساختاری بدنبال 

کنیم روابط موجود بین صفت های مکنون  که مشخص  آنیم 

داده های  به  توجه  با  شده اند  استخراج  نظریه  اساس  بر  که 

برای  خیر؟  یا  می  گیرد  قرار  تأیید  مورد  نمونه  از  شده  گردآوری 

محاسبات مربوط به مدل سازی معادالت ساختاری از نرم افزار 

که در مدل سازی معادالت  گردید. نکته مهمی  لیزرل استفاده 

بودن  مناسب  بحث  گیرد،  قرار  توجه  مورد  بایستی  ساختاری 

که این  مدل پژوهش برای بررسی روابط میان متغیرها است 

که در خروجی نهایی لیزرل  مورد از طریق شاخص های برازش 

ارائه می گردد، قابل مشاهده است.

نمودار 2- مدل اندازه گیری متغیر استراتژی چابک در حالت 
استاندارد

نمودار 3- مدل اندازه گیری متغیر استراتژی چابک در حالت 
اعداد معنی داری
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جدول 4- شاخص های برازش مدل اندازه گیری متغیر استراتژی چابک

RMSEAGFIAGFICFINFINNFIشاخص
0/0910/860/800/950/910/93مقدار

1≤&≤10/8≤&≤10/8≤&≤10/8≤&≤10/8≤&≤0/10/8≤&≤0حالت مطلوب

زنجیره تأمین چابک با بار عاملی استاندارد 26.0 و 2t/15= بر 

فرضیه  تأیید  بیانگر  که  می گذارد،  تأثیر  شرکت  عملکرد  بهبود 

استراتژی  از  استفاده  قدر  چه  هر  عبارتی  به  می باشد.  دوم 

چابک در زنجیره تأمین بیشتر باشد، می تواند بر میزان بهبود 

عملکرد شرکت تأثیر مثبت و مستقیمی داشته باشد.

بهبود  بر  چابک  استراتژی  کیفیت  بعد  اول:  فرعی  فرضیه 

عملکرد شرکت مؤثر می باشد.

با توجه به جدول 4 مشاهده می شود شاخص های معنی داری 

و برازش مدل اندازه گیری متغیر استراتژی چابک در وضعیت 

مناسب قرار دارد.

5-2. آزمون فرضیه پژوهش

شرکت  عملکرد  بهبود  بر  چابک  زنجیره تأمین  استراتژی   :H

مستقیم دارد.

استراتژی  وجود  که  است  آن  بیانگر  ما  بررسی های  نتایج 

کیفیت استراتژی چابک و عملکرد جدول 5- آزمون رگرسیون بین 

نتیجهسطح معناداریبتاR2        )ضریب تعیین(مقدار R  )شدت رابطه(
تایید0/5190/2690/000مقدار ثابت

0/5190/000کیفیت )چابک(

سطح  مقدار  که  می شود  مشاهده   )5( جدول  به  توجه  با 

از پنج صدم می باشد در نتیجه  کمتر  معنی داری بدست آمده 

تاثیر معنی دار بوده بنابراین فرضیه فرعی پنجم تایید می شود. 

کیفیت استراتژی چابک بر عملکرد 51/9+ درصد  شدت تأثیر 

تاثیر  این  جهت  بتا  ضریب  عامت  به  توجه  با  که  می باشد 

نیز  متغیر  دو  بین  تعیین  ضریب  همچنین  می باشد.  مثبت 

کیفیت  متغیر  می دهد  نشان  این  که  می باشد   0/269 با  برابر 

استراتژی چابک به میزان 26/9 درصد می تواند متغیر عملکرد 

کند.  را پیش بینی 

بر  استراتژی چابک  پذیری  انعطاف  بعد  فرضیه فرعی دوم: 

بهبود عملکرد شرکت مؤثر می باشد.

جدول 6- آزمون رگرسیون بین انعطاف پذیری استراتژی چابک و عملکرد

نتیجهسطح معناداریبتاR2        )ضریب تعیین(مقدار R  )شدت رابطه(
تایید0/5550/3080/000مقدار ثابت

0/5550/000انعطاف  پذیری )چابک(

سطح  مقدار  که  می شود  مشاهده   )6( جدول  به  توجه  با 

از پنج صدم می باشد در نتیجه  کمتر  معنی داری بدست آمده 

تاثیر معنی دار بوده بنابراین فرضیه فرعی ششم تایید می شود. 

شدت تأثیر انعطاف پذیری استراتژی چابک بر عملکرد 55/5+ 

این  جهت  بتا  ضریب  عامت  به  توجه  با  که  می باشد  درصد 

تاثیر مثبت می باشد. همچنین ضریب تعیین بین دو متغیر نیز 
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که این نشان می دهد متغیر انعطاف  برابر با  0/308 می باشد 

پذیری استراتژی چابک به میزان 30/8 درصد می تواند متغیر 

کند.  عملکرد را پیش بینی 

جدول 7- آزمون رگرسیون بین خدمات و عملکرد

نتیجهسطح معناداریبتاR2        )ضریب تعیین(مقدار R  )شدت رابطه(
تایید0/490/240/000مقدار ثابت

0/490/000خدمات

سطح  مقدار  که  می شود  مشاهده   )7( جدول  به  توجه  با 

از پنج صدم می باشد در نتیجه  کمتر  معنی داری بدست آمده 

تاثیر معنی دار بوده بنابراین فرضیه فرعی هفتم تایید می شود. 

درصد   +49 عملکرد  بر  چابک  استراتژی  خدمات  تأثیر  شدت 

تاثیر  این  جهت  بتا  ضریب  عامت  به  توجه  با  که  می باشد 

نیز  متغیر  دو  بین  تعیین  ضریب  همچنین  می باشد.  مثبت 

خدمات  متغیر  می دهد  نشان  این  که  می باشد   0/24 با  برابر 

استراتژی چابک به میزان 24 درصد میتواند متغیر عملکرد را 

کند. پیش بینی 

بهبود  بر  چابک  استراتژی  تولید  بعد  چهارم:  فرعی  فرضیه 

عملکرد شرکت مؤثر می باشد.

جدول 8- آزمون رگرسیون بین تولید استراتژی چابک و عملکرد

نتیجهسطح معناداریبتاR2        )ضریب تعیین(مقدار R  )شدت رابطه(
تایید0/5920/3510/000مقدار ثابت

0/5920/000تولید )چابک(

بهبود  بر  چابک  استراتژی  خدمات  بعد  سوم:  فرعی  فرضیه 

عملکرد شرکت مؤثر می باشد.

سطح  مقدار  که  می شود  مشاهده   )8( جدول  به  توجه  با 

از پنج صدم می باشد در نتیجه  کمتر  معنی داری بدست آمده 

تایید  هشتم  فرعی  فرضیه  بنابراین  بوده  معنی دار  تاثیر 

می شود. شدت تأثیر تولید استراتژی چابک بر عملکرد 59/2+ 

این  جهت  بتا  ضریب  عامت  به  توجه  با  که  می باشد  درصد 

متغیر  دو  بین  تعیین  ضریب  همچنین  می باشد.  مثبت  تاثیر 

که این نشان می دهد متغیر تولید  نیز برابر با 0/351 می باشد 

استراتژی چابک به میزان 35/1 درصد می تواند متغیر عملکرد 

کند.  را پیش بینی 

جمع بندی و مالحظات
که ارتباط بین شرکت و مشتریان از طریق بازار برقرار  از آنجایی 

می شود و توجه به نیازهای خاص مشتریان در جهت هر چه 

فرهنگ  بردارند،  گام  رابطه  این  استمرار  و  کردن  محکم تر 

چابک افزایش انعطاف پذیری و پاسخگویی به نیازهای متغیر 

حتی  و  داده  قرار  خویش  کار  سرلوحه ی  را  مشتریان  ع  نو مت و 

برای این منظور هزینه های بیشتری را نیز در مقایسه با رقبای 

زنجیره تأمین  با  چابک  سازمان  یک  می شود.  متحمل  خود 

چابک، به طور مستمر بر خواسته های مشتریان نظارت دارد و 

که به وسیله پاسخگویی هر چه سریعتر به این  تاش می نماید 

موجود،  رقابتی  بازار  در  دهد.  ارتقا  را  خود  عملکرد  خواسته ها 

به سازمان  پرداختن  بر  تولیدی عاوه  و  اقتصادی  بنگاه های 

و منابع داخلی، خود را به مدیریت و نظارت بر منابع و ارکان 

امر در  یافته اند. علت این  نیازمند  نیز  از سازمان  ج  مرتبط خار

کسب سهم  واقع دستیابی به مزیت یا مزایای رقابتی با هدف 

نظیر  فعالیت هایی  اساس  این  بر  و  می باشد  بازار  از  تری  بیش
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مه ریزی  برنا  و  تولید  مواد،  تهیه  تقاضا،  و  عرضه  برنامه ریزی 

و  توزیع محصول  کنترل موجودی،  کاال،  محصول، نگهداری 

سطح  در  همگی  این  از  پیش  که  مشتری  به  خدمت  تحویل 

شرکت انجام می گرفت اینک صرفا مختص یک شرکت خاص 

و  همکاری  و  یافته  انتقال  زنجیره تأمین  سطح  به  و  نیست 

هماهنگی زیادی را بین اعضای زنجیره طلب می کند.

در  اجرا  به  را  چابک  زنجیره تأمین  استراتژی  که  سازمانی 

نیازهای  به  پاسخگویی  و  انعطاف پذیری  افزایش  به  می آورد 

درحال تغییر مشتریان توجه ویژه خواهد داشت.  امروزه یکی 

ع  کار در جهان توجه به موضو کسب و  کلیدی  از مشخصه های 

لذا  شرکت هاست.  رقابت  جای  به   تأمین  زنجیره های  رقابت 

است.  شده  مبدل  اهمیت  با  موضوعی  به  عملکرد  سنجش 

از استراتژی های  ع  برای محاسبه و تعیین پذیرش بهترین نو

کمی مانند هزینه،  کیفی و  زنجیره تأمین بسیاری از متغیرهای 

مدنظر  می بایست   ... و  پاسخگویی  سرعت  انعطاف پذیری، 

ویژگی های  و  شرایط  به  توجه  با  دیگر  عبارت  به  گیرند،  قرار 

مختلف سازمان ها و سیستم های تولیدی، می توان از هر یک 

شیوه ها  کرد.  استفاده  آنها  دو  هر  از  یا  و  استراتژی ها  این  از 

جهت  تاش  در  زنجیره تأمین  عملکرد  بهبود  ایده های  و 

طور  به  بنابراین  اند،  شده  طراحی  تقاضا  و  عرضه  هماهنگی 

کاهش هزینه ها و ارتقای سطح رضایت مشتری به  حتمی به 

طور همزمان منجر می شوند.

بر  استراتژی چابک  که  نتایج پژوهش دریافتیم  بر اساس 

بهبود عملکرد شرکت های تولیدی موثر می باشد. شرکت های 

مدیریت  با  می توانند  چابک  استراتژی  از  استفاده  با  مذکور 

یا  انرژی  مانند  دیگر  منابع  ع  نو هر  یا  و  اطاعات  کاال،  جریان 

مصرف  نقطه  تا  موجودی  محل  یا  و  تولید  محل  بین  انسان 

کردن نیازهای مصرفی در خصوص  یا مورد نیاز برای برآورده 

توانایی اعضای زنجیره تأمین برای پاسخگویی اقدام نمایند. 

شرکت های تولیدات غذایی و آشامیدنی بایستی با ایجاد یک 

خویش  تعهدات  انجام  و  موقع  به  و  سریع  تحویل  عملیات 

کاال به مشتری را با استفاده از روش های خاص  زمان تحویل 

کنند  برنامه ریزی  گونه ای  به  را  کار  این  و  برسانند  به حداقل 

گزاف ننمایند.  که شرکت را متحمل هیچگونه هزینه اضافی و 

اجرا  به  را  چابک  استراتژی  که  شرکت هایی  فرایند  ضمن  در 

سریع  شکل  تغییر  جهت  الزم  انعطاف  بایستی  می آورند  در 

که بنا بر نیاز و سفارش مشتریان  محصوالت را نیز داشته باشد 

قادر به ایجاد تغییر در محصوالت باشند.
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کلیدی موفقیت / سنگ تزئینی عوامل 

چکیده
کنونی ایران توسعه صادرات غیر نفتی از مهم ترین   در شرایط 

که نه تنها از دیدگاه ارزآوری  مسائل سیاسی و اقتصادی است 

آن، بلکه از نظر ایجاد اشتغال در داخل  کشور از اولویت ویژه ای 

که  کشور پهناوری مانند ایران  که  برخوردار است. واضح است 

و  تولید  با  بتواند  باید  است،  برخوردار  طبیعی  سرشار  منابع  از 

صدور محصوالت غیر نفتی در دنیا، از جایگاه ویژه ای برخوردار 

سنگ های  از  توجهی  قابل  معادن  منابع  این  از  یکی  شود. 

گونی انواع سنگ،  ع رنگ، گونا تزئینی است. ایران از لحاظ تنو

کشورهای داراری ذخایر ارزشمند است. اما  مقاومت و غیره از 

شناسایی و اولویت بندی عوامل کلیدی موفقیت 
شرکت های صادرکننده سنگ های تزئینی ایران

پذیرش: 96/12/23 دریافت: 96/6/11   

طهمورث حسنقلی پور
گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران استاد و عضو هیأت علمی 

قازاده هاشم آ
گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران دانشیار و عضو هیأت علمی 

ملیکا مهدیزاده
کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران

نتوانسته است علیرغم منابع غنی سنگ، جایگاه مطلوبی در 

توجه  با  نماید.  کسب  دنیا  در  محصول  این  صادرات  زمینه 

عوامل  بررسی  منظور  به  پژوهش  این  ع،  موضو ضرورت  به 

تزئینی  سنگ های  صادرکننده  شرکت های  موفقیت  کلیدی 

از  و  کاربردی  هدف  بعد  از  پژوهش  است.  شده  انجام  ایران 

نظر روش توصیفی پیمایشی است. برای جمع آوری داده ها از 

مصاحبه با خبرگان و پرسشنامه استفاده شده است. جامعهۀ 

آماری پژوهش شامل شرکت های صادرکننده سنگ تزئینی در 

روش  از  استفاده  با  پژوهش  این  چون  هستند.  تهران  استان 

AHP انجام پذیرفته و این روش مبتنی بر نظر خبرگان است، 

 28 ایران  سنگ  انجمن  اطاعات  از  استفاده  با  نمونه  حجم 

که در نهایت به 21 پرسشنامه پاسخ داده  شرکت محاسبه شد 
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شد. تجزیه تحلیل اطاعات با استفاده از روش فرآیند تحلیل 

از مطالعات  با استفاده  ابتدا  انجام شد.    AHP سلسله مراتبی 

زمینه  در  متعدد  مدل های  بررسی  و  گسترده  کتابخانه ای 

عملکرد  بر  موثر  عوامل  و  موفقیت  کلیدی  عوامل  شناسایی 

کلیدی  عوامل  همکاران  و  استویان  مدل  اساس  بر  صادراتی، 

نهایت  در  و  شده   مشخص  کل  طور  به  صادرات  در  موفقیت 

صنعت،  خبرگان  از  تعدادی  با  جامع  مصاحبه های  طریق  از 

کلیدی شناسایی شدند و سپس پرسشنامه ای  تعداد22 عامل 

پس  گردید.  طراحی  زوجی  مقایسات  ماتریس های  اساس  بر 

 AHP روش  از  استفاده  با  عوامل  پرسشنامه ها   جمع آوری  از 

عوامل  تحقیق،  یافته های  اساس  بر  شدند.  اولویت بندی 

شناخت  مدیر،  بین المللی  تجربه  صادرات،  از  مدیر  ک  ادرا

مدیر از تجارت بین الملل، تسلط مدیر به زبان خارجی، عوامل 

تولید مناسب، نیروری انسانی ماهر در تولید و صادرات، موانع 

بازارهای  در  تقاضا  میزان  سیاسی-قانونی،  محیط  تجاری، 

ترتیب  به  اقتصادی  محیط  و  بانکی  سیستم  و  خارجی 

اولویت های اول تا دهم را به خود اختصاص دادند.

مقدمه 
که  کشوری  برای  اقتصادی  رشد  باالی  خ  نر به  دستیابی 

برخوردار  ویژه ای  اهمیت  از  است،  توسعه  اولیه  مراحل  در 

نفت،  جهانی  قیمت  در  موجود  نوسانات  به  توجه  با  و  است 

کم بر آن،  پایان پذیر بودن این منبع و ماهیت ثرووت ملی حا

می تواند  راه کار  کدامین  که  می آید  پیش  اساسی  سؤال  این 

نفت  به  وابسته  پیش  از  بیش  که  را  کشور  اقتصادی  ساختار 

به  حاضر  تحقیق  کند؟  دگرگون  است  آن  از  حاصل  ثروت  و 

منظور شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر برای موفقیت در 

گرفته تا بتوان با بهره گیری از  صادرات  سنگ تزئینی، انجام 

این مطالب و با برنامه ریزی جامع و مدون، به سهم صادراتی 

ضمن  تا  یافت،  دست  تزئینی  سنگ های  زمینه  در  مطلوبی 

تأمین ارزش افزوده قابل قبول برای اقتصاد ملی، درآمد ارزی 

مناسب و فرصت های اشتغال ایجاد نماید.

در  سنگ  معادن  گسترده  حجم  به  توجه  با  حال  هر  در 

کشور، صنعت سنگ از صنایع توسعه نیافته در مقایسه با دیگر 

کشورهای معدن خیز محسوب می شود. دالیل مختلفی برای 

ح  این توسعه نیافتگی و عدم بهره گیری از این دارایی ها مطر

آمارهای  در  ضعف   : از  عبارتند  موارد  این  از  برخی  می شود. 

آشنایی  عدم  و  بهره وری  و  مدیریت  ضعف  اطمینان،  قابل 

بخش عمده ای از مدیران این صنعت به علوم و مدیریت روز 

بازاریابی،  و  امکان سنجی  به مطالعات  کافی  نا صنعت،توجه 

ماشین  بودن  فرسوده  و  تکنولوژی  از  مطلوب  استفاده  عدم 

آالت و تجهیزات استخراج معادن و... . 

لذابا توجه به اینکه ایران به  لحاظ میزان تولید معادن و 

واحدهای فرآوری و همچنین مصرف سنگ، جایگاه مناسبی 

در صنعت سنگ جهان دارد.ولی در زمینه واردات و صادرات 

جهان  در  مناسبی  جایگاه  نشده  کار  و  کارشده  سنگ های 

کلیدی برای موفقیت  ندارد، ضروریست تا با شناسایی عوامل 

سنگ  صادرات  در  ایران  رقابتی  جایگاه  صادرات،  عرصه  در 

تزئینی بهبود یابد.

1. مبانی نظری
کلیدی موفقیت برای هر سازمان یا پروژه ای  شناسایی عوامل 

به اهداف آن ضروری و الزم است. برای موفقیت در رسیدن 

اهمیت بحث پرداختن به این مسئله از چند منظر قابل توجه 

است. یکی اینکه عوامل حیاتی موفقیت، مبنایی برای تدوین 

برنامه های استرتژیک سازمان به منظور تقویت این عوامل و 

سویی  از  می باشند.  کتورها  فا این  با  مرتبط  ضعف  نقاط  رفع 

کدام عوامل باعث موفقیت و  که  دیگر پرداختن به این مسأله 

پیروزی یک پروژه می شود مسأله ای حیاتی در اجرای پروژه ها 

می باشد.

و  مهارت ها  منابع،  از  عبارتند  موفقیت  کلیدی  عوامل 

که برای موفقیت در بازار  ویژگی هایی از سازمان ها در صنعت 

الزم و ضروری هستند. برای تعیین استراتژی های هر سازمان، 

برخوردار  باالیی  اهمیت  از  عوامل  این  تعیین  شک  بدون 
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عوامل  اصلی،  منظر  سه  از  می بایست  کلی  طور  به  می باشد. 

کلیدی  عوامل  به  باالتری  دقت  به  بتوان  تا  نمود  بررسی  را 

برگرفته  که  منظر  این سه  یافت.  موفقیت یک صنعت دست 

اوهمای"  »کنیچی  ژاپنی،  مشهور  استراتژیست   3c مدل  از 

می باشد عبارتنداز :

مشتری )Costumer(: بدون شک موفقیت هر سازمان، 	 

در  باشد  آن  سهامداران  رضایت  گرو  در  که  آن  از  بیش 

و  اولین  پس  می آید،  به دست  مشتریان  رضایت  نتیجه 

نیاز  شناخت  مشتری،  شناخت  بحث  منظر،  مهمترین 

مشتری و عوامل موثر در افزایش رضایت مشتری می باشد.

جرگه 	  در  ماندن  باقی  برای   :)Corporation(سازمان

رقابت صنعت، سازمان می بایست قادر باشد تا نقاط قوت 

از  تا بتواند  را شناسایی نماید  اصلی و عوامل برتری خود 

کلیدی خود بقای  طریق تمرکز بر روی نقاط قوت اصلی و 

خود را تضمین نماید. )در این منظر، تمرکز بیشتر بر روی 

منابع خود سازمان می باشد.

روی 	  بر  تمرکز  بخش،  این  در   :)Competition(رقابت

رقبا و شرایط فعلی رقابت در صنعت می باشد؛ می بایست 

که عوامل اصلی پیروزی یا شکست در رقابت  مواردی را 

می باشند را شناسایی نمود تا بتوان با تقویت آنها بر رقبا 

غلبه نمود.

را  صادراتی  موفقیت  مؤثر  عوامل  مورد  در  زیادی  تحقیقات 

صادراتی  عملکرد  بر  اثرگذار  متغیرهای  است.  گرفته  صورت 

عبارتند از:

ویژگی های مدیریتی، شخصی، تجربی، نگرشی و رفتاری . 1

گیران حوزه صادراتی شرکت. تصمیم 

و . 2 منابع  عملیات،  ویژگی ها   به  مربوط  سازمانی  عناصر 

اهداف سازمان صادراتی.

که . 3 کانی  عوامل محیطی اثرگذار بر فعالیت و محیط های 

صادرکنندگان در آن فعالیت می کنند.

هدف گذاری  شناسایی، انتخاب و بخش بندی بازارهای . 4

بین المللی.

صلللادراتی، . 5 محلللصول  بازاریلللابی  آمیللخته  متغیللرهای 

قیمت گذاری، توزیع و استراتژی ترفیع ]2[

و  هولزمولر   ،)1991( گموندن  مانند:  تحقیقات  از  برخی  در 

نیز    )1994( زو  و  کاوسگیل  و   )1994( کزین  آ  ،)1991( کسپر 

سه دسته متمایز از متغیرها بیان شده است. دسته اول شامل 

محیطی  و  سازمانی  مدیریتی،  عوامل  به  مرتبط  متغیرهای 

که اثر غیرمستقیم بر روی عملکرد صادراتی دارند. دسته  است 

بازاریابی صادراتی  استراتژی  به  مربوط  متغیرهای  دوم شامل 

مرتبط  صادراتی  عملکرد  به  مستقیم  طور  به  که  می شود 

اقتصادی  اندازه گیری  معیارهای  شامل  سوم  دسته  و  است 

از  دیگر  برخی  دید  از  است.  صادراتی  عملکرد  غیراقتصادی  و 

اساس  بر  صادراتی  عملکرد  کننده  تعیین  عوامل  نیز  محققان 

دو بعد طبقه بندی شده اند. 

تعیین  خارجی  و  داخلی  عوامل  توسط  صادراتی  عملکرد 

محصول،  ویژگی های  از  عبارتند  داخلی  عوامل  می شود. 

مواردی  که  مدیریتی  ویژگی های  و  سازمان  ویژگی های 

اندازه  دسترس،  در  فناوری  برنامه ریزی،  توانایی  همچون 

از  عبارتند  خارجی  عوامل  و  می شوند  شامل  را  غیره  و  شرکت 

ویژگی های بازارهای داخلی و خارجی.

عاوه بر این در سنجش عملکرد با سازه های ذهنی و عینی 

هم مواجه هستیم. سازه های ذهنی عبارتند از آمیزه بازاریابی 

محرک های  کارآفرینانه،  تمایات  اطاعاتی،  منابع  صادراتی، 

صادراتی، موانع صادراتی و موانع تعرفه ای.

اندازه شرکت، نسبت صادرات  از  سازه های عینی عبارتند 

کل فروش و تجربه صادراتی ]3[. به 

که به طور غیر مستقیم و از  عاوه بر این عواملی نیز هستند 

طریق عوامل مدیریتی روی عملکرد صادراتی تأثیر می گذارند که 

عبارتند از مدیریت،صاحیت های صادراتی،اثربخشی بازارهای 

و خارجی. بازارهای صادراتی داخلی  و شباهت های  صادراتی 

توانایی  از محیط داخلی است و شامل  "مدیریت" بخشی 

یافته،  پرورش  و  متعدد  پرسنل  مناسب،  فناوری  از  استفاده 
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کنترلی  سیستم های  و  صادراتی  اهداف  تعیین  دانش،  کسب 

صحیح مدیریتی می شود. توانایی تحلیل و برنامه ریزی عامل 

و  است.  ناموفق  و  موفق  صادرکنندگان  میان  متمایزکننده 

مدیریت ضعیف نیز سبب عملکرد ضعیف می شود ]4[.

صادرات یک فرآیند پویاست و مدیران نیازمند آن هستند 

کنند و در تعیین  که تغییرات محیطی را به طور دائمی پایش 

 .]5[ باشند  داشته  منعطف  و  فعال  پیش  از  حالت  استراتژی 

که  می یابد  دوچندان  اهمیت  زمانی  مخصوصًا  امری  چنین 

وجود  صادراتی  و  داخلی  بازارهای  میان  اساسی  تفاوتهای 

پایش  و  مؤثر  کنترل  با  صادرات  موفقیت   .]6[ باشد  داشته 

ارتباط  آموزش  و  متمرکز  غیر  تصمیم گیری  عملکرد،  دائمی 

محیط  از  بخشی  صادراتی  صاحیت های   .]7[ دارد  مستقیم 

تأثیر  آن  عملکرد  و  صادرات  به  تمایل  بر  که  هستند  داخلی 

کردند  مشاهده  همکاران)1996(  و  کاتسیکایس  می گذارند. 

کاال و قیمت گذاری رقابتی  که صاحیت هادی همچون برتری 

در طراحی و اجرای استراتژی مهم هستند.

کم-  رقابت  و  باال  بازارهای صادراتی -رشد  جذابیت های 

بخشی از محیط خارجی است و منجر به فروش بیشتر و عملکرد 

برنامه ریزی  بهتر،  سازگاری  نشانه  امر  این  که  می شود  باالتر 

بهتر و تماس های نزدیکتر با بازار است ]8[. ممکن است یک 

بازار داخلی و صادراتی وجود  رابطه منفی میان جذابیت های 

باشد  مناسب  داخلی  بازار  در  سود  و  فروش  گر  ا و  باشد  داشته 

که بازار صادراتی در اولویت قرار نگیرد ]9[. می تواند سبب شود 

شباهت میان بازارهای صادراتی و داخلی بخشی از محیط 

می شوند  بازارهایی  وارد  که  هاهنگامی  است.شرکت  خارجی 

که فاصله روحی زیادی با بازارهای داخلی دارند، از بازارهایی 

که به سادگی قابل درک هستند ]10[. شروع می کنند 

بازاریابی  استراتژی  کننده  تعیین  صادراتی  بازاریابی  آمیزه 

محصول،  سازگاری   )1994( ژو  و  کاووسگیل  است.  صادراتی 

کیفیت را به عنوان عوامل مهم  قدرت، منحصر به فرد بودن و 

در چنین امری برشمرده اند.طراحی محصول به عنوان ابزاری 

گرفته می شود ]11[. برای تمایز به کار 

گرفته  انجام  زیادی  مطالعات  گذشته،  دهه  سه  طی  در 

یا  پروژه  ح،  طر یک  موفقیت  کننده  تعیین  عوامل  تا  است 

شناسایی  را  زیادی  عوامل  و  کنند  تعیین  را   جدید  استراتژی 

شده  موفق  نا  و  موفق  موارد  میان  تمایز  باعث  که  کرده اند 

را  آن  و  هستند  الزم  تجاری  موفقیت  برای  که  عواملی  است. 

شده  بیان   )ksf( موفقیت  کلیدی  عوامل  به  می کنند  تضمین 

معموال  و  هستند  باخت  و  برد  میان  تفاوت  بیانگر  و  است 

به  آن ها  تبدیل  و  بردن  به کار  با  بایستی  که  هستند  مواردی 

مفاهیم عملی به مزایای آن دست یافت.

بایستی  سازمانها  که  کرده اند  پیشنهاد  کارت  را و  دانیل 

را  است  حیاتی  سازمانشان  موفقیت  برای  که  را  عواملی 

شناسایی نمایند. شکست در دستیابی به اهداف مرتبط با این 

گردد.  ]12[ عوامل می تواند منجر به شکست سازمان 

کسب  که  روکارت 1982: قسمت های خاصی  از فعالیت ها 

به  خاص  مدیر  دستیابی  برای  کاما  آن ها  در  مناسب  نتایج 

اهدافش ضروری است.

فرگوسن و دیکسون 1982: اتفاقات و موقعیت هادی هستند 

که نیازمند توجه خاص مدیریت به خاطر اهمیت آن ها برای 

یا  داخلی  اثر  دارای  می توانند  موارد  این  هستند.  سازمان 

خارجی، مثبت یا منفی باشند. خصوصیت اصلی آن ها  وجود 

از  جلوگیری  جهت  خاص  گاهی  آ خاص،  توجه  برای  نیاز 

غافلگیری های ناخوشایند یا از دست دادن فرصت ها و اهداف 

محیط،  سازمان،  استراتژی  ارزیابی  با  می توان  را  آن ها  است. 

کرد. منابع و عملیات شناسایی 

بایستی  که  خاصی  چیزهای   :1984 زموند  و  بونیستون 

یا سازمان تضمین  تا موفقیت یک مدیر  به نحوی پیش روند 

یا  مدیریتی  حوزه های  دهنده  نشان  آن ها  بنابراین  گردد، 

آن ها  به  مداوم  و  خاص  توجه  بایستی  که  هستند  سازمانی 

کلیدی موفقیت  داشت تا به عملکرد باال دست یافت. عوامل 
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عملیات  فعالیت های  برای  که  هستند  مسائلی  دربرگیرنده 

فعلی سازمان و موفقیت آتی آن حیاتی می باشد.

منظور  به  اطاعاتی،  مهم  محورهای  از  یکی  امروزه 

کشور در امر تجارت خارجی و حضور در عرصه رقابت  موفقیت 

مورد  صنعت  در  موفقیت  در  موثر  عوامل  از  گاهی  آ بین الملل، 

که برای  نظر می باشد. تحلیلگران بازار اساسا بر این اعتقادند 

موقعیت  اینکه  از  بعد  کاال  یک  جهانی  بازار  از  درست تر  درک 

افزوده،  ارزش  تولید،  روند  لحاظ  از  نظر  مورد  کشور  داخلی 

نسبی  مزیت  از  برخورداری  میزان  و  سو،  یک  از   ... و  اشتغال 

بررسی  با  که  گردید، الزم است  از سوی دیگر محرز  صادراتی، 

کاالها، تصویر روشنی از ساختار، ترکیب  جامع بازار جهانی این 

رقبا و تحوالت بازار جهانی به دست آورده و سپس با شناسایی 

توسعه  استراتژی های  صادرات،  در  موفقیت  مهم  عوامل 

صادرات، شناسایی بازارهای هدف و سرانجام استراتژی های 

نفوذ در بازارهای هدف را برآن اساس طراحی نمود ]13[.

توسعه  استراتژی  کشور،  اقتصادی  توسعه  برنامه  در 

درآمدهای  به  وابستگی  از  رهایی  به منظور  غیرنفتی  صادرات 

گرفته است. اقتصاد ایران از دهه 50 به  کید قرار  نفتی مورد تا

شکل  گونه ای  به  نفتی  درآمدهای  مداوم  تزریقات  تحت  بعد 

اقتصادی  بخش های  بین  هماهنگی  و  توازن  عدم  که  گرفته 

است  الزم  بنابراین  می رود؛  شمار  به  آن  بارز  مشخصه های  از 

به منظور مقابله با اثرات شوم اقتصاد تک محصولی،تامین ارز 

قابل توجه،ایجاد فرصت های شغلی در مناطق محروم، درگیر 

کشور در جنگ های رقابتی و در نهایت استفاده  نمودن اقتصاد 

باید  طبیعی،  مواهب  همه  این  و  موجود  نسبی  مزیت های  از 

کثر بهره را برد. حرکت نمود و از فرصت ها حدا

کشور های غنی  کشور ما در زمینه ذخایر و منابع معدنی از 

انواع  ارزشمند،  منابع  این  از  یکی  که  شده  محسوب  جهان 

وجود  علیرغم  لیکن  می باشد.  تزئینی  و  ساختمانی  سنگهای 

سنگبری  کارخانه  هزار  چندین  و  پروانه  دارای  معدن   1600

شایسته ای  سهم  است  نتوانسته  ایران  سنگ  صنعت  فعال، 

در  بازارهای جهانی به دست آورد. از تعداد 1600 معدن، تعداد 

از  آنها  از  درصد  هفت  حدود  که  می باشند  فعال  معدن   1203

تکنولوژی روز استفاده می کنند.

صنعت،  وزارت  آمار  مرکز  در  موجود  اطاعات  اساس  بر 

معدن و تجارت)1391(، بالغ بر 5500 واحد فرآوری سنگ در 

تأسیس  پروانه  دارای  که  می باشند  فعالیت  به  مشغول  کشور 

این  از  عدد   100 تعداد  و  می باشند  وزارت  این  برداری  بهره  یا 

از  و  بوده  اتوماتیک  تمام  دستگاه های  دارای  کارخانجات 

تکنولوژی روز استفاده می کنند.

از  ایران  نمای  و  تزئینی  ساختمانی،  سنگ های 

کشور به شمار می  آیند. این ذخایر  توانمندی های باالی معدنی 

کیفیت، غنا و ارزش  ح، رنگ، بافت،  گونی در طر گونا از لحاظ 

کم نظیر  گونه های مشابه در دنیا، ممتاز،  اقتصادی، در میان 

از  یکی  می توانند  نتیجه  در  و  بوده  بی نظیر  موارد  برخی  در  و 

نقاط قوت بخش معدن، چه در زمینه استخراج و تولید داخلی 

کسب درآمدهای ارزی به شمار آیند.  و چه در زمینه صادرات و 

شناخته شده  اصلی  ذخایر  شده،  انجام  مطالعات  براساس 

 59( تراورتن  از:  عبارت اند  کشور  در  بهره برداری  قابل  قطعی 

میلیون  میلیون تن(، مرمریت )500  میلیون تن(، مرمر )3/6 

و  تن(  میلیون   60( گرانیت  تن(،  میلیون   53( چینی  تن(، 

معرفی  ذخایر  میزان  تن(.  میلیون   100( تزئینی  آهک  سنگ 

می دهد  نشان  را  کشور  قطعی  ذخایر  از  ناچیزی  بخش  شده ، 

تن  میلیاردها  بر  افزون  کشور  تزئینی  سنگ های  ذخیره  زیرا 

کل تولید مصالح ساختمانی در سال 1391 در  می باشد. میزان 

که از این میزان حدود دو میلیارد تن  حدود 14 میلیارد تن بوده 

آن سنگ های تزئینی بوده است.

میلیون دالر   100 با حدود  بازارهای صادراتی، چین  نظر  از 

کار  بزرگ ترین واردکننده سنگ های مرمر و سنگ های تراورتن 

گذشته بود. گرفته شده ایران در سال  نشده یا ناهمواری 

خود  به  را  دوم  رده  دالر  میلیون  دو  حدود  با  نیز  ایتالیا   

مانند  همسایه  بازارهای  که  اینجاست  جالب  داد.  اختصاص 

عراق، افغانستان و ترکیه سهم چندانی در صادرات سنگ مرمر 

این  که  نداشتند  گذشته  سال  طی  ایران  نشده  کار  تراورتن  و 
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در  داخلی  شرکت های  بازاریابی  ضعف  دهنده  نشان  ع  موضو

این حوزه است.

سنگ  ع  نو برحسب  ایران  هدف  بازارهای  تقسیم بندی 

صادراتی به ترتیب زیر می باشد:

کشورهای 	  به  مرمر  سنگ  صادرات  سهم  بیشترین 

عربستان-سوریه-عراق-ایتالیا.

کشورهای 	  به  مرمریت  سنگ  صادرات  سهم  بیشترین 

چین-ایتالیا-ترکیه.

کشورهای 	  به  گرانیت  سنگ  صادرات  سهم  بیشترین 

ترکیه-عراق-آسیای میانه.

کشورهای 	  به  تراورتن  سنگ  صادرات  سهم  بیشترین  و 

چین-ایتالیا-ترکیه-آسیای میانه-عراق.

کلی مهمترین بازارهای صادراتی سنگ تزئینی ایران،  به طور 

که  می باشند  میانه  چین-ترکیه-عراق-افغانستان-آسیای 

کشورها  ایران به این  حدود 90 درصد صادرات سنگ تزئینی 

می باشد.

براساس بررسی های انجام شده ایران سومین تولیدکننده 

و  و هند محسوب می شود  از چین  بعد  در جهان  بزرگ سنگ 

کارشناسان اعتقاد دارند در صورت حمایت دولت و برنامه ریزی 

سنگ  جهانی  صادرات  از  ایران  سهم  تولیدکنندگان،  درست 

کنونی برسد. می تواند به رقم بسیار بیشتری از وضعیت 

2.  روش تحقیق
روش  و  هدف  یعنی  عامل  دو  اساس  بر  علمی  تحقیقات 

ع  تقسیم بندی می شوند. تحقیق حاضر بر اساس هدف، از نو

استفاده  با  کاربردی  تحقیقات  می باشد.  کاربردی  تحقیقات 

تحقیقات  طریق  از  که  معلوماتی  و  شناختی  بستر  و  زمینه  از 

و  بهبود  و  بشر  نیازمندی های  رفع  برای  شده  فراهم  بنیادی 

بهینه سازی ابزراها، روش ها و اشیاء و الگوها در جهت توسعه 

رفاه و آسایش و ارتقای سطح زندگی انسان مورد استفاده قرار 

می گیرند.

گردآوری داده ها در  همچنین تحقیق حاضر براساس نحوه 

طبقه تحقیقات توصیفی-پیمایشی جای می گیرد.

کلیدی  عوامل  شدن  مشخص  جهت  تحقیق  این  در 

گسترده  بررسی  با  ابتدا  تزئینی،  سنگ  صادرات  در  موفقیت 

بررسی  و  صادراتی  عملکرد  بر  موثر  عوامل  شناسایی  حوزه  در 

بر اساس  کلیدی  ابتدا عوامل  زمینه  این  مدل های موجود در 

عملکرد  بر  موثر  عوامل  زمینه  در  همکاران  و  استویان  مدل 

کلی مشخص و سپس با انجام مصاحبه های  صادراتی به طور 

صادرات  حوزه  در  عوامل  این  صنعت،  خبرگان  با  حضوری 

گردیدند)مدل مفهومی استویان  سنگ تزئینی ایران مشخص 

ح داده خواهد شد(. و همکاران در ادامه شر

هدف  با  زوجی،  مقایسات  قالب  در  پرسشنامه ای  سپس 

بین  بهم  نسبت  شاخص ها  و  عوامل  اهمیت  درجه  تعیین 

خواسته  دهندگان  پاسخ  از  و  شد،  توزیع  شرکت ها  مدیران 

ح  مطر عوامل  اهمیت  درجه  خصوص  در  را  خود  نظر  تا  شد 

ساعتی،  توسط  شده  ارائه  مقیاس  مطابق  بهم،  نسبت  شده 

توزیع  از  حاصل  نتایج  کنند.و  مقایسه  زوجی  صورت  به 

 Expert نرم افزار  از  استفاده  با  و   AHP روش   با  پرسشنامه ها 

Choice  اولویت بندی شدند.

فرایند تحلیل سلسله مراتبی یکی از جامع ترین سیستم های 

است  چندگانه  معیارهای  با  تصمیم گیری  برای  طراحی شده 

صورت  به  را  مساله  کردن  فرموله  امکان  تکنیک  این  زیرا 

گرفتن  سلسله مراتبی فراهم می کند و همچنین امکان در نظر 

کیفی را در مساله دارد. این فرآیند  کمی و  معیارهای مختلف 

امکان  و  داده  دخالت  تصمیم گیری  در  را  مختلف  گزینه های 

عاوه  دارد،  را  معیارها  زیر  و  معیارها  روی  حساسیت   تحلیل 

و  قضاوت  که  شده،  بنانهاده  زوجی  مقایسه  مبنای  بر  این  بر 

و  سازگاری  میزان  همچنین  می نماید.  تسهیل  را  محاسبات 

این  ممتاز  مزایای  از  که  می دهد  نشان  را  تصمیم  ناسازگاری 

تکنیک در تصمیم گیری چند معیاره می باشد. به عاوه از یک 

مبنای تئوریک قوی برخوردار بوده و بر اساس اصول بدیهی 

)axioms( بنا نهاده شده است.
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تحلیل  روش  ماهیت  دلیل  به  نمونه،  حجم  تعیین  برای 

با استفاده  بر رای خبرگان می باشد،  که مبتنی  سلسله مراتبی 

از خبرگان  تعداد 28 شرکت  ایران،  انجمن سنگ  اطاعات  از 

صنعت سنگ تزئینی در تهران انتخاب شدند. به هر شرکت به 

یا  که توسط مدیر عامل  گانه پرسشنامه ای داده شد  طور جدا

مدیر بازرگانی پاسخ داده شد.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  عوامل مديريتي
ديدگاه مديريت -

  بين المللي
  تجربه بين المللي-
مهارتهاي زبان -

  خارجي
زمان صرف شده -

  در خارج

  عوامل محيطي
كمبود تقاضا در -

  بازار داخلي
دسترسي به -

  اطالعات خارجي
پذيرش سفارش -

  عوامل سازماني
  اندازه شركت-
 تجربه شركت-

 لكرد صادراتيعم

 سنجه هاي عيني
  حجم صادرات-
تعداد كشورهاي -

د ق

 ي ذهنيسنجه ها
رضايت از موقعيت -

  بازار صادراتي
رضايت از سودآوري و -

ورود به بازار

نمودار 1- مدل استویان و همکاران در زمینه عوامل مؤثر بر عملکرد صادراتی

2-1. مراحل اجرای فرآیند تحلیل سلسله مراتبی
2-1-1. ساختن سلسله مراتبی

اولین قدم در فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، ایجاد یک نمایش 

گزینه ها  که در آن هدف، معیارها و  گرافیکی از مسئله می باشد 

گرافیکی  نمایش  یک  مراتبی  سلسله  می شوند.  داده  نشان 

کلی  هدف  آن  رأس  در  که  می باشد  واقعی  پیچیده  مسئله  از 

گزینه ها قرار دارند. مسئله و در سطوح بعدی معیارها و 
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2-1-2. محاسبه وزن
به  نسبت  سطح  هر  عناصر  مراتبی  سلسله  تحلیل  فرآیند  در 

مقایسه  زوجی  صورت  به  باالتر  سطح  در  خود  مربوطه  عنصر 

نسبی  وزن  را  وزن ها  این  که  می گردد.  محاسبه  آن ها  وزن  و 

هر  نهایی  وزن  نسبی،  وزن های  تلفیق  با  سپس  می نامیم. 

که آن را وزن مطلق می نامیم. گزینه مشخص می گردد 

 9 تا   1 بین  کم  مقادیر  به  ساعتی  توسط  قضاوت ها  این 

گردیده اند. که در جدول )1( مشخص  تبدیل شده اند 

جدول 1. ترجیجات

 مقدارترجیحات )قضاوت شفاهی(
عددی

9کاماًل مرجح یا کاماًل مهمتر و یا کاماًل مطلوب تر
7ترجیح یا اهمیت یا مطلوبیت قوی
5ترجیح یا اهمیت یا مطلوبیت قوی

3کمی ترجیح یا اهمیت یا مطلوبیت قوی
1ترجیح یا اهمیت یا مطلوبیت یکسان

2،4،6،8ترجیحات بین فواصل فوق

گزینه در یک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی  وزن نهایی هر 

به  گزینه ها  وزن  در  معیارها  اهمیت  حاصل ضرب  ع  مجمو از 

دست می آید. ]15[

2-1-3. سازگاری سیستم
یک ماتریس ممکن است سازگار یا ناسازگار باشد. در ماتریس های 

برخوردار  باالیی  اهمیت  از  ناسازگاری  مقدار  محاسبه  ناسازگار 

که میزان قبول ناسازگاری  گفت  کلی می توان  است. در حالت 

اما  دارد.  تصمیم گیرنده  به  بستگی  سیستم،  یا  ماتریس  یک 

ساعتی، عدد 0/1 را به عنوان حداقل قابل قبول ارائه می نماید.

2-2. تحلیل داده ها
که  معیارهایی  می بایست  ابتدا  عوامل،  اولویت بندی  جهت 

وزن  را  عوامل  تفکیک،  به  و  آن ها  اساس  بر  پاسخ دهندگان 

دهی نموده اند، اولویت بندی شوند. ]16[

پس از رسم ماتریس در قطر آن اعداد یک قرار داده و برای 

پر کردن سایر درایه ها با توجه به اهمیت نسبی هر عامل نسبت 

داده های  از  پاسخگو(،  افراد  تک تک  دید  )از  دیگر  عامل  به 

کردن سایر درایه ها، استفاده می شود. پس از  کمی به منظور پر 

از دید تک تک پرسش  تکمیل ماتریس مقایسات زوجی اولیه 

برای  می شود.  )نرمالیزه(  بهنجار  فوق  ماتریس  شونده ها، 

اینکار ابتدا اعداد هر ستون در  ماتریس فوق با یکدیگر جمع و 

ع اعداد آن ستون تقسیم  اعداد سلول های هر ستون بر مجمو

می شوند. به این ترتیب درصد اولویت نسبی هر یک از معیارها 

به دست می آید.  با توجه به اینکه تعداد 21 ماتریس مختلف 

برای این 4 معیار وجود دارد، لذا AHP  در ابتدا این ماتریس ها 

به  گروهی(.   AHP( می کند  تبدیل  واحد  ماتریس  یک  به  را 

منظور ترکیب جداول مقایسات زوجی همه پاسخگویان، یکی 

از بهترین روش ها، استفاده از میانگین هندسی است. از آنجا که 

مقایسات زوجی، داده هایی به صورت "نسبت" ایجاد می کند و 

به عاوه معکوس بودن ماتریس مقایسه استفاده از این روش 

خاصیت  هندسی  میانگین  که  چرا  می سازد،  موجه  بیشتر  را 

می کند. حفظ  زوجی  مقایسات  ماتریس  در  را  بودن  معکوس 

برای  ام   k کنیم  مؤلفه مربوط به شرکت  گر فرض  ا

برای  مقایسه معیار  نسبت به معیار  باشد، میانگین هندسی 

مؤلفه های متناظر از رابطه )1( محاسبه می شود/

 

    )1

مفهوم  از  اعضا،  ترکیبی  ماتریس  از  اولویت ها  استخراج  برای 

نرمال سازی و میانگین موزون استفاده می شود. به این منظور 

با استفاده از رابطه )2( اعداد ماتریس ترکیبی، نرمال می شوند.

 )2

مؤلفه نرمال می باشد. با توجه به رابطه )2( مقادیر  که در آن 

بود: زیر خواهد  ترکیبی اعضا، به صورت  نرمال شده ماتریس 

جدول 2- مقادیر نرمال شده ماتریس ترتیبی اعضا خون
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کل نمونهمدیریتمحصولسازمانمحیط

مدیریت*4.2172.0272.924

محصول**11

سازمان***1.087

محیط****

میانگین  حاصل  مقایسه  از  داده ها،  کردن  نرمالیزه  از  پس 

موزون  میانگین  از  حاصل  مقادیر  که  می شود  گرفته  موزون 

نشان دهنده اولویت )درجه اهمیت( هر گزینه )معیار( می باشد.

  Expert جدول 3. اولویت بندی معیارها با استفاده از نرم افزار
Choice

کل نمونهوزن معیارها
مدیریت0.494
محصول0.167
سازمان0.189
محیط0.150

کل نمونه و نتایج نرم افزار،  بنابراین با توجه به بررسی نظرات 

که رتبه و وزن معیارهای چهارگانه در نهایت به  مشخص شد 

ترتیب عبارت اند از:

عامل مدیریت با وزن 0.494. 1

عامل سازمان با وزن 0.189. 2

عامل محصول با وزن 0.167. 3

عامل محیط با وزن 0.150. 4

رتبه بندی  و  محاسبه  شاخص ها  سایر  ترتیب  همین  به 

اولویت بندی  محاسبات  نتایج  قسمت  این  در  که  می شوند 

است،  گرفته  صورت  گروهی  ماتریس  از  استفاده  با  که  نهایی 

نشان داده خواهد شد:

اولویت بندی شاخص های)زیر عامل ها( عامل مدیریت

به  مدیریتی  عوامل   ،Expert  Choice نرم افزار  خروجی  طبق 

ترتیب زیر اولویت بندی می شوند:

درک مدیر از صادرات با وزن 0.297. 1

تجربه بین المللی مدیر با وزن 0.287. 2

شناخت مدیر از تجارت بین الملل با وزن 0.220. 3

تسلط مدیر به زبان خارجی با وزن 0.119. 4

شناخت مدیر از تجارت الکترونیک با وزن 0.077. 5

اولویت بندی شاخص های)زیر عامل ها( عامل سازمان

به  سازمانی  عوامل   ،Expert  Choice نرم افزار  خروجی  طبق 

ترتیب زیر اولویت بندی می شوند:

نیروی انسانی ماهر در تولید و صادرات با وزن 0.315. 1

برنامه ریزی استراتژیک برای فعالیت های صادراتی و . 2

هدف گذاری صادراتی با وزن 0.189

منابع مالی با وزن 0.154. 3

با . 4 فرامرزی  بازارهای  فعالیت های تحقیقاتی در مورد 

وزن 0.153

اولویت بندی شاخص های عامل محصول
مربوط  شاخص های   ،Expert Choice نرم افزار  خروجی  طبق 

به عامل محصول به ترتیب زیر اولویت بندی می شوند:

عوامل تولید مناسب با وزن 0.338. 1

قیمت گذاری رقابتی با وزن 0.238. 2

بسته بندی با وزن 0.207. 3

منحصربه فرد بودن محصول با وزن 0.114. 4

کمیت تولید با وزن 0.072. 5

اولویت بندی شاخص های عامل محیط

به  محیطی  عوامل   ،Expert  Choice نرم افزار  خروجی  طبق 

ترتیب زیر اولویت بندی می شوند:

موانع تجاری با وزن 0.201. 1

محیط سیاسی-قانونی با وزن 0.193. 2

میزان تقاضا در بازارهای خارجی با وزن 0.186. 3

سیستم بانکی و محیط اقتصادی با وزن 0.184. 4
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سیستم حمل ونقل با وزن 0.098. 5

سیاست های حمایتی تشویقی دولت با وزن 0.075. 6

فشارهای رقابتی با وزن 0.063. 7

اولویت بندی نهایی
به این ترتیب اولویت بندی نهایی عوامل با استفاده از نرم افزار 

Expert Choice به صورت جدول )4( می باشد:

جدول 4 - اولویت بندی نهایی

عوامل 
اصلی

زیر شاخص ها
وزن نهایی 
هر شاخص

رتبه 
نهایی

مدیریت

0.1411درک مدیر از صادرات و تعهد به آن

0.1362تجربه بین المللی مدیر

0.1043شناخت مدیر از تجارت بین الملل

0.0664تسلط مدیر به زبان خارجی

0.03712شناخت مدیر از تجارت الکترونیک

محصول

0.0545عوامل تولید مناسب

0.03811قیمت گذاری رقابتی

0.03313بسته بندی

0.02315منحصر به فرد بودن محصول

0.01119کمیت تولید

سازمان

0.0486نیروی انسانی ماهر در تولید و صادرات

برنامه ریزی استراتژیک برای فعالیت های 
صادراتی

0.02914

0.02914هدف گذاری صادراتی

فعالیت های تحقیقاتی در مورد بازارهای 
فرامرزی

0.02315

کافی و مناسب 0.02315منابع مالی 

محیط

0.0437موانع تجاری

0.0418محیط سیاسی-قانونی

0.0409میزان تقاضا در بازارهای خارجی

0.03910سیستم بانکی و محیط اقتصادی

0.02116سیستم حمل و نقل

0.01617سیاست های حمایتی تشویقی دولت

0.01418فشارهای رقابتی

جمع بندی و مالحظات
کلیدی موفقیت در  گردید، از بین عوامل  که ماحظه  همانطور 

صادرات سنگ تزئینی عامل مدیریت با اختاف زیادی با دیگر 

که این امر نشان  عوامل دارای باالترین درجه اهمیت می باشد 

کلیدی و تأثیرگذار مدیریت در سازمان می باشد.  دهنده نقش 

بنابراین درصورتیکه همه موارد مورد نیاز جهت موفقیت محیا 

باشد و منابع الزم نیز در دسترس، بودن وجود مدیریت صحیح 

سازمان به هدف مورد نظر نمی رسد.

ده  توضیح  به  شاخص ها  کلیه  بین  از  قسمت  این  در 

شاخص برتر طبق اولویت بندی انجام شده می پردازیم:

کلیه شاخص های مؤثر بر موفقیت صادرات سنگ  از بین 

باالترین  دارای  آن  به  تعهد  و  صادرات  از  مدیر  ک  ادرا تزئینی 

در  صادرات  از  مدیر  ک  ادرا که  چرا  است.  بوده  اهمیت  درجه 

کلیه مفاهیم صادرات بوده، بنابراین می توان  واقع دربرگیرنده 

باشد،  داشته  صادرات  از  درستی  درک  مدیر  هنگامیکه  گفت 

و  دهد  انجام  سازمان  برای  درستی  هدف گذاری  می تواند 

درستی  اقدامات  و  نموده  هدایت  درستی  مسیر  در  را  کارکنان 

استراتژی  مدیر  اینصورت  در  می دهد.  انجام  زمینه  این  در 

در  صادرات  برنامه ریزی  و  نموده  تدوین  محور  صادارت 

به  سازمان  دراینصورت  می گیرد.  قرار  سازمان  اولویت های 

امر  گام نخست در  و  امر مقدمه  این  که  صادرات متعهد شده 

پایه ای  و  اساسی  عامل  و  زمینه  پیش  و  صادرات  در  موفقیت 

صادرات در هر سازمان می باشد.

مدیر،  بین المللی  تجربه  عوامل  عامل،  این  از  پس 

شناخت مدیر از تجارت بین الملل با ضرایب اهمیت باالیی در 

صادرات  در  موفقیت  کلیدی  عوامل  سوم  و  دوم  اولویت های 

آنها نیز تسلط مدیر  از  سنگ تزئینی به حساب می آیند و پس 

می گردد  ماحظه  که  همانطور  دارد.  قرار  خارجی  زبان  به 

دارد  قرار  مدیریت  سازمان،  هر  در  هرم  رأس  اینکه  دلیل  به 

بنابراین بسیاری از تصمیمات، پیشرفت ها یا عقب ماندگی ها  

سودآوری باال یا در مقابل ضرر و زیان زیاد و حتی ورشکستگی، 

در  دارد.  مدیر  ویژگی های  و  مدیریت  با  مستقیمی  ارتباط 
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و  سازمان  در  محور  صادرات  استراتژی  تدوین  از  پس  واقع 

می تواند  خود  تجربه های  با  مدیر  صادرات،  به  سازمان  تعهد 

هدایت  نظر  مورد  هدف  جهت  در  شرایطی  هر  در  را  سازمان 

است  بین الملل  تجارت  از  مدیر  شناخت  این  همچنین  کند. 

که می تواند سازمان را در جهت مناسب با توجه به شناخت از 

محیط هدایت نماید.

که در جایگاه  اولویت بعدی عوامل تولید مناسب می باشد 

اولویت ها  از  شرکت  یک  که  زمانی  دارد.  قرار  اهمیت  پنجم 

بیشتری  اطمینان  با  است،  گاه  آ محصولش  برتری های  و 

که  تولید  عوامل  که  است  واضح  می کند.  صادر  را  محصول 

کیفیت می شوند در ارتباط مستقیم  منجر به تولید محصول با 

وی  سوی  از  محصول  انتخاب  و  خارجی  کننده  مصرف  با 

استانداردهای  از  محصوالت  برخورداری  همچنین  می شوند. 

ع  تنو عامل  و  هدف  بازار  در  فروش  جهت  الزم  و  بین المللی 

بر  مؤثر  و  مهم  عوامل  گروه  در  همگی  صادراتی،  محصوالت 

کان می باشند. کنندگان خرد و  انتخاب مصرف 

عامل بعدی عامل نیروی انسانی ماهر در تولید و صادرات 

گروی  در  سازمان  اهداف  به  رسیدن  کلی  طور  به  می باشد. 

نیروی  است.  محوله  امور  انجام  در  انسانی  نیروی  توانایی 

و  پیشبرد  در  عوامل  مهمترین  از  یکی  عنوان  به  انسانی 

ارتقای بهره وری سازمانها محسوب می شود. در یک سازمان، 

گسترش  و  نگهداری  در  عوامل  سایر  از  بیش  انسانی  عوامل 

لذا  دارد،  نقش  سازمان  ماموریت  تکمیل  و  عملکرد  سطح 

و  انتخاب  استعدادها،  شناخت  حوزه های  در  سرمایه گذاری 

ارتقای  در  بسزایی  نقش  شایسته  انسانی  نیروهای  بکارگیری 

کیفیت محصول تولید  ارتباط مستقیم با  سازمان و همچنین 

شده و در نهایت صادرات محصول مورد نظر خواهد داشت. در 

کارکنان هم در قسمت تولید و هم  صنعت سنگ نیز توانمندی 

اهمیت است. مهارت  بسیار حائز  بازرگانی  و  در بخش فروش 

شدن  متمایز  در  سنگ ها   کیفیت  بر  عاوه  تولید  در  کارکنان 

تأثیرگذار  بسیار  شده  کار  سنگ های  خصوص  در  محصوالت 

است.

جایگاه  در  که  است  صادرات  در  تجاری  موانع  بعد  عامل 

یا به بیان دیگر  گرفته است.موانع تجاری  هفتم اهمیت قرار 

تعرفه ای تجاری هرگونه مقرراتی به غیر  محدودیت های غیر 

کردن  که توسط دولت ها برای محدود  گمرکی سنتی  از حقوق 

اعمال  کشورها  دیگر  به  صادرات  یا  کشورها  دیگر  از  واردات 

واردات،  مانند تحریم ها  سهمیه های  گفته می شود،  می شود 

بازرگانی دولتی، برچسب زدن های  صدور مجوز تعرفه متغیر، 

غیر ضروری یا اضافی مثال هایی از انواع محدودیت های غیر 

کشور  تعرفه ای تجاری هستند. متأسفانه در سال های اخیر در 

که  ما نیز برخی از این موانع مانند تحریم ها اتفاق افتاده است 

وجود  دلیل  به  است.  داشته  سنگ  صادرات  بر  مستقیم  تأثیر 

این تحریم ها بازرگانان و تجار فعال در این صنعت با مشکاتی 

یا حمل و نقل و ... مواجه شدند  در خصوص سیستم بانکی 

فعالیت  کاهش  یا  بازارها  برخی  دادن  دست  از  به  منجر  که 

کار  بر صادرات سنگ  آنها شد. وضع عوارض 70 درصدی  در 

نشده نیز یکی دیگر از مشکات صادرکنندگان در سالهای اخیر 

اعتمادی  بی  و  نارضایتی  اما  بود  موقتی  البته  که  است  بوده 

مشتریان خارجی را به دنبال داشت.

سیاسی-قانونی  محیط  عامل  به  مربوط  هشتم  اولویت 

کشور صادرکننده وهم  که این عامل هم در خصوص  می باشد 

بازار  گر  ا اهمیت می باشد.  کننده حائز  وارد  کشور  در خصوص 

به  باشد  ثباتی  با  و  امن  سیاسی-قانونی  محیط  دارای  هدف 

یک بازار مناسب برای صدور محصول تبدیل می شود، در غیر 

اینصورت در بسیاری از موارد نظیر سیستم بانکی، حمل و نقل 

کشور صادر  و ... مشکل ساز می باشد. همچنین در خصوص 

کننده وجود چنین محیطی جهت انجام تعهدات الزم است. 

لذا دولت ها برای داشتن روابط بازرگانی و تجاری بین المللی، 

مجبور به فراهم آوردن شرایط امن و قابل قبولی هستد.

خارجی  بازارهای  در  تقاضا  میزان  عامل  بعدی  عامل 

میزان  است.  گرفته  قرار  اهمیت  نهم  درجه  در  که  می باشد 

عرضه و تقاضا در بازار همواره بر قیمت سنگ های تزئینی تأثیر 

تقاضا  عامل  به  توجه  کنار  در  بنابراین  است.  داشته  فراوانی 
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در بازارهای هدف باید میزان حضور رقبا و قیمت های رقابتی 

مفهوم  به  باید  صادرکنندگان  همچنین  داشت.  توجه  نیز 

بازارسازی و ایجاد تقاضا در محیط توجه الزم را داشته باشند. 

باال  دلیل  به  تزئینی  سنگ های  خصوص  در  است  ذکر  شایان 

بودن تقاضای داخلی قسمت مهمی از تولید سنگ به مصرف 

داخلی می رسد.

اقتصادی  محیط  و  بانکی  سیستم  عامل  دهم  عامل 

می باشد. سیستم بانکی نقش مهمی در تجارت بر عهده دارد و 

اساسًا نقش رابط و برقرارکننده اعتماد را بین طرف های تجاری 

بر عهده دارد. وجود ضعف در سیستم بانکی مانع بزرگی بر سر 

گفت صادرات مترادف  کلی می توان  راه صادرات است. به طور 

کیفیت،  و  تولید  هزینه های  از  بعد  اعتبارات  و  است  رقابت  با 

پیش  مالی  سیستم های  توسعه  هستند.  رقابت  این  جوهره 

نیاز توسعه صادرات سنگ بوده و با توسعه سیستم های مالی 

کرد. می توان زمینه های جهش صادراتی را فراهم 
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خرید متمرکز / مواد اولیه / فرش دستباف

چکیده:
قم  دستبافت  فرش  خوشه  فشار  اصلی  نقاط  از  یکی  امروزه 

مواداولیه  بیشتر  اینکه  به  توجه  با  است.  مواداولیه  تامین 

و  می باشد  وارداتی  قم  دستباف  فرش  تولیدکنندگان  مصرفی 

تولیدکنندگان، ابریشم را از طریق واسطه ها و با قیمت بیشتری 

با  مواداولیه  تامین  به  تولیدکنندگان  نیاز  می کنند،  خریداری 

کیفیت بهتر، ضرورتی بر انجام این تحقیق  هزینه پایین تر و با 

اولیه  مواد  متمرکز  خرید  برای  مطلوب  روشی  ارائه  و  شده 

)ابریشم(، بررسی موانع و مزایای آن نسبت به خرید غیرمتمرکز 

)از طریق واسطه( و همچنین رتبه بندی مزایا و موانع مهم ترین 

گرفته شده است. این تحقیق از نظر  اهداف این تحقیق در نظر 

بررسی مزایا، موانع و راه کارهای روش خرید 
متمرکز  در خوشه فرش دستباف قم
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می باشد.  توصیفی- پیمایشی  روش  نظر  از  و  کاربردی  هدف 

خوشه  تولیدکنندگان  از  متشکل  تحقیق  این  آماری  جامعه 

که عضو  که 12 نفر از تولیدکنندگانی  فرش دستبافت قم است 

شبکه نرم خرید مشترک مواداولیه هستند و سابقه خرید مواد 

اولیه به صورت مشترک را دارند، با توجه به روش نمونه گیری 

گردآوری  جهت  شده اند.  انتخاب  )قضاوتی(  تصادفی  غیر 

تحلیل  برای  و  میدانی  و  کتابخانه ای  روش  دو  از  اطاعات 

نظر  مورد  پژوهش  استفاده شده است.   AHP روش  از  داده ها 

به  این  و  نگرفته  صورت  دستباف  فرش  صنعت  در  کنون  تا

که فرآیند خرید متمرکز مواد  عنوان اولین پژوهش علمی است 

که روش خرید  کرده است. نتایج مبین آن است  اولیه را بررسی 

)ابریشم(  اولیه  مواد  برای  خرید  روش  مناسب ترین  متمرکز، 



یور، مهر و آبان  1396    63 شماره 84 و 85 - مرداد و شهر

پژوهش  در  بنابراین  می باشد.  قم  دستباف  فرش  خوشه  در 

گردیده  ذکر  کامل  طور  به  روش  این  انجام  مراحل  حاضر 

است. عاوه بر این مزایا و موانع این روش نیز بیان شده و در 

خرید  روش  که  داده  نشان  نتایج  شده اند.  رتبه بندی  نهایت 

که با انجام آن  متمرکز مزایایی نسبت به خرید غیر متمرکز دارد 

بسیاری از مشکات تامین مواد اولیه، در خوشه حل می گردد. 

مقدمه
خوشه  تولیدِی  محصوالت  از  زیادی  حجم  اینکه  به  توجه  با 

می دهند،  تشکیل  ابریشمی  فرش های  را  قم  دستبافت  فرش 

عمده ترین مواد اولیه مصرفی در این خوشه، نخ ابریشم است 

گوی  که میزان تولید ابریشم در داخل ایران پاسخ  ]1[. از آنجا 

شکل  به  آن  از  زیادی  مقدار  نیست،  خوشه  این  ساالنه  نیاز 

بزرگترین  چین  کشور  حاضر  درحال  و  می گردد  تأمین  وارداتی 

کننده ابریشم به ایران محسوب می گردد ]2[. وارد 

امروزه یکی از نقاط اصلی فشار خوشه فرش دستبافت قم، 

تامین مواداولیه است و مهم ترین دغدغه تولیدکنندگان فرش 

پایین  قیمت  با  واسطه ها،  طریق  از  ابریشم  خرید  دستباف، 

ابریشم،  باتوجه به وارداتی بودن  می باشد. ولی در این میان 

روزانه،  قیمت  افزایش  و  باال  گمرکی  عوارض  چون  عواملی 

واسطه ها شده  توسط  وارداتی  ابریشم  قیمت  رفتن  باال  باعث 

که از مشکات اصلی تامین مواد اولیه خوشه می باشد. با توجه 

به مصرف باالی نخ ابریشم توسط تولیدکنندگاِن خوشه و باال 

حد  از  بیش  نیاز  و  واسطه ها،  طریق  از  آن  خرید  هزینه  بودن 

کیفیت  تولیدکنندگان به تامین مواد اولیه با هزینه پایین تر و با 

مشکات  حل  و  شد  تحقیق  این  انجام  بر  ضرورتی   ،]2[ بهتر 

برای  راه کاری  ارائه  و  اولیه  تامین مواد  زمینه  در  اصلی خوشه 

گردیده است. خرید متمرکز و بررسی موانع و مزایای آن واجب 

بنابراین هدف این پژوهش، ارائه روش خرید متمرکز مواد 

اولیه )ابریشم( و بیان موانع و مزایای آن نسبت به خرید غیر 

متمرکز و یا خرید از طریق واسطه می باشد.  

1. ادبیات تحقیق
1-1. تاریخچه خرید

تاریخچه  و  بوده  انسان  کارهای  قدیمی ترین  از  یکی  خرید 

خود  تولیدی  محصوالت  انسان  که  می گردد  باز  زمانی  به  آن 

پایاپای  معامات  صورت  به  دیگران  تولیدی  محصوالت  با  را 

در  خرید  مدیریت  ع  موضو ولی  است.  می کرده  معاوضه 

یک  خدماتی  و  بازرگانی  صنعتی،  اقتصادی،  سازمان های 

افزایش  با  و  زمان  گذشت  با   .]3[ است  جدید  نسبتا  ع  موضو

کننده،  کنندگان تامین  وابستگی شرکت ها به منابع و مشارکت 

است  یافته  افزایش  عرضه  و  خرید  عملکرد  مدیریت  اهمیت 

.]4[

از  سازمان ها   در  موثری  نقش  عنوان  به  خرید  امروزه،   

است.  شده  تبدیل  استراتژیک  بازی  یک  به  معامله  حالت 

کشورهای آمریکای التین، شرکت ها می توانند از  برای مثال در 

خرید برای ارتقای نوآوری خود و بهره وری از تعامات با تامین 

کنند ]5[. کنندگان استفاده 

نیازمندی های  تحصیل  معنی  به  خرید  کلی  طور  به 

کاال و خدمات با قیمت و هزینه مناسب  سازمان اعم از مواد، 

از منبع معتبر و قابل اعتماد می باشد. مدیریت خرید نیز به  و 

که جهت بررسی،  کلیه فعالیت های هماهنگی اطاق می شود 

کلیه نیازمندی ها در زمینه وسایل و  تحقیق، مطالعه و برآورد 

امور  کلیه  کاال ها و  ابزار آالت و مواد و  و  تجهیزات، ماشین ها، 

مربوط به تهیه، بیمه، حمل و نقل، سیاست ها، برنامه ریزی، 

و  دستورالعمل ها  سیستم،  طراحی  کار،  انجام  روش  تهیه 

نظارت بر موارد فوق انجام می گیرد ]3[.

1-2. انواع خرید

ع  نو با  متناسب  تولیدی  شرکت های  یا   سازمان ها  در  خرید 

ساختار آنها به یکی از چند روش زیر انجام می شود: 

بر . 1 سال،  هر  آغاز  در  شده:  برنامه ریزی  خریدهای 

مختلف  واحد های  شده  برنامه هایپیش بینی  اساس 

ع خرید ها از طریق واحد تدارکات با  یک سازمان، این نو
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توجه به اولویت ها انجام می شود در شرکت های تولیدی 

تولید  میزان  و  فروش  پیش بینی  اساس  بر  خرید  برنامه 

برنامه ریزی می شود ]6[.

بر . 2 خرید ها،  ع  نو این  )اضطراری(:  موردی  خرید های 

آن  برای  مصرف کننده،  واحد های  درخواست  اساس 

ساالنه  برنامه  به  نیازی  آنها  تهیه  که  کاالهایی  از  دسته 

انجام  باشد،  نیاز  مورد  اضطرار  بر حسب  یا  است  نداشته 

می شود ]4[.

نیاز . 3 مورد  خریدهای  چنانچه  متمرکز:  خریدهای 

یا  )مرکزی(  کل  تدارکات  واحد  وسیله  به  موسسه ای 

خرید«  در  »تمرکز  روش  این  به  شود،  تدارک  کارپردازی 

گفته می شود. خریدهای متمرکز در صورتی مثمر ثمر است 

که نیازهای واحدهای مختلف مشابه باشد و بخش ها و 

گونه موسسات متفرق نباشند و در نقاط  کارخانه های این 

صورت  به  خرید  مزایای  باشند.  نگرفته  قرار  افتاده  دور 

خرید هایی  در  تخصص  ایجاد  از:  است  عبارت  متمرکز، 

نیروی  کارگیری  به  در  صرفه جویی  می گیرد،  صورت  که 

انسانی، جمع آوری نیازمندی ها و افزایش مقداری آن، که 

کنترل بهتر و سریع تر  امکان اخذ تخفیف را افزایش دهد، 

زمان  در  نیاز  مورد  کاالهای  انبار، خرید  در  کاال  موجودی 

مربوط  هزینه های  و  کاری  دوباره  کاهش  سال،  مناسب 

هزینه های  در  جویی  صرفه   ،]4[ مکرر  خریدهای  به 

زمان  در  جویی  صرفه  نقل،  و  حمل  و  خرید  به  مربوط 

خرید، استاندارد سازی، تجزیه تحلیل ریسک های بازار، 

بهبود بهره وری و عملکرد مالی، نوآوری در خرید متمرکز 

]5[، نتیجه خرید افرادی که مشغله اولیه آنها خرید است، 

به  خرید  به  که  ست  افرادی  از  بخش تر  اثر  شک  بدون 

بخش  مدیران  می نگرند،  ثانوی  مسئولیت  یک  صورت 

کنند. آنها  که وقت خود را صرف خرید  صف نیازی ندارند 

مسئولیت های  به  را  خود  وقت  و  تاش  تمام  می توانند 

اصلی خود اختصاص دهند ]7[.

جغرافیایی، . 4 کندگی  پرا صورت  در  غیرمتمرکز:  خرید های 

داشتن  با  کدام  هر  شرکت،  یک  کارخانجات  و  واحدها 

در  اقدام می کنند.  نیاز خود  مورد  کاالی  به خرید  اختیار، 

است؛  مشابه  غیر  اغلب  نیاز  مورد  کاالهای  حالت،  این 

نیز  نیازمندی ها  از  قلم  هر  بودن  تخصصی  صورت  در  و 

شود.  انجام  متمرکز  غیر  صورت  به  است  ممکن  خزید 

مزایای خرید به صورت غیر متمرکز عبارت است از: خرید 

خرید  دارد،  هماهنگی  واحد  هر  واقعی  نیازمندی های  با 

کاالهای تخصصی و فنی، با هماهنگی واحد های ذینفع، 

سریع تر و صحیح تر انجام می شود ]6[.

اساسا پیش خرید )سلف خری( در شرکت ها . 5 پیش خرید: 

به دو دلیل انجام می شود: 1- پیش خریدن تاثیر افزایش 

که  قیمت را به حداقل خود می رساند. حداقل برای مدتی 

مواد از موجودی مصرف می شود شرکت از افزایش قیمت 

در بازار مصون خواهد بود. 2- پیش خرید شرکت خریدار 

در  کاال  بودن  دسترس  در  آینده  افزون  روز  ابهامات  از  را 

شرکت ها  میان  در  سلف خری  لذا  می دارد.  مصون  بازار 

بین  در  خصوصا  عمل  این  است.  یافته  فراوان  رواج 

که تولید کنندگان در پایان  گردیده  خرده فروشان متداول 

خ های ویژه ارائه می دهند تا اهداف فروش خود  فصل نر

را تحقق بخشند ]6[.

1-3. عوامل موثر برخرید
مدیریت  صحیح  اجرای  همچنین  و  موفق  خرید  انجام  برای 

خرید  آمیخته  قالب  در  متغیرهایی  و  عوامل  به  توجه  خرید 

در  کننده  تعیین  عوامل  از  که  عناصر  این  می باشد.  ضروری 

از:1-  است  عبارت  هستند،  معروف   5r به  و  می باشند  خرید 

کیفیت مناسب 2- قیمت مناسب 3- مقدار مناسب 4- منبع 

مناسب 5-زمان مناسب ]3[.

1-4. مراحل خرید
از منابع  یا  را  کاالی مورد نیاز خود  هر موسسه ای، مواداولیه و 

و  سازندگان  طریق  از  یا  و  داخلی  عرضه کنندگان  و  خرید 
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خرید  به  اقدام   .]6[ می کند  تامین  کشور  از  ج  خار فروشندگان 

است.  متعددی  مراحل  نمودن  طی  مستلزم  سازمانی  هر  در 

مواداولیه  خرید  روی  بر  مقاله  این  ع  موضو اینکه  به  توجه  با 

ح  شر به  قسمت  این  در  دارد،  کید  تا کشور  ج  خار از  )ابریشم( 

مراحل و فرآیند اجرایی خرید خارجی پرداخته می شود.

و  کاال  سفارش  برگه  صدور  به  محدود  کاال  خارجی  خرید 

کرات در مورد قیمت  درخواست خرید نمی باشد بلکه شامل مذا

تحویل  تاریخ  خرید،  قرارداد  تنظیم  نقل،  و  حمل  هزینه  کاال، 

کاال،  توزیع  کاال،  سفارش  نقطه  سفارش،  میزان  تعیین  کاال، 

کاال و  کاال، نگه داری اطاعات مربوط به منابع تهیه  ترخیص 

کاال نیز می باشد  ارتباط با عملیات خرید  انتخاب فروشنده در 

.]8[

می توان  زیر  ح  شر به  را  خارجی  خرید  فرِآیند  کلی  طور  به 

نام برد: 

شناسایی و تعیین منابع خرید: از طریق سفارتخانه های . 1

از طریق شرکت های مشابه،  کشور،  کشورهای بیگانه در 

به  مراجعه  طریق  از  شرکت،  در  موجود  سوابق  طریق  از 

و  ملی  نمایشگاه های  در  حضور  طریق  از  بازرگانی،  اتاق 

طریق  از  آنها،  از  نیاز  مورد  اطاعات  کسب  و  بین المللی 

کتب، نشریات،  مرکز اطاعات فنی ایران، از طریق بررسی 

کاتالوگ های تخصصی و فنی، از طریق شبکه  مجات و 

اطاع رسانی اینترنت ]6[.

دریافت . 2 طریق  از  مناقصه،  طریق  از  قیمت:  دریافت 

تلفیقی،  روش  نامه(،   ضمانت  دریافت  )بدون  پیشنهاد 

دریافت قیمت به صورت استعام بها ]6[.

بین . 3 خرید،  قیمت  بهترین  اخذ  و  تعیین  برای  کره:  مذا

خریدار و فروشنده  ]6[.

که توسط فروشنده تنظیم و . 4 کتور  تهیه پروفرما: یا پیش فا

مهر و امضا می گردد و شامل مجموعه شرایط پیشنهادی 

نشانی  و  نام  کامل  مشخصات  شامل  فروشنده  توسط 

واحد،  قیمت  کاال،  وزن  کاال،  ع  نو خریدار،  و  فروشنده 

اعتبار،  تاریخ  تاریخ صدور،  پرداخت،  کل، شرایط  قیمت 

و...  کاال  تحویل  و  حمل  زمان  مقصد،  و  مبداء  کشور 

یا چند نسخه  می باشد و بر حسب دستور خریدار در یک 

صادر می گردد ]3[.

کره . 5 مذا انجام  از  پس  خرید  قرارداد  خرید:  قرارداد  تنظیم 

میان خریدار و فروشنده منعقد می گردد. در قرارداد خرید 

از طرفین مشخص می گردد. مواد  حدود وظایف هر یک 

ح ذیل می باشد: قرارداد خرید به شر

مورد  کاالی  قیمت  ماده2-  قرارداد/  ع  موضو ماده1- 

یا  تولید  مدت  و  شرایط  ماده3-  قرارداد/  مبلغ  یا  معامله 

اعتراض  ماده5-  پرداخت/  شرایط  ماده4-  کاال/  تهیه 

کاال/ ماده 8-  ها/ ماده6- بسته بندی/ ماده 7- مقصد 

زمان حمل/ ماده 9- حکمیت و داوری و حل و فصل و 

 -11 ماده  قرارداد/  طرفین  نشانی   -10 ماده  اختافات/ 

بازرسی/ ماده 12- تغییر وسیله حمل در طول راه/ ماده 

13- حمل به دفعات/ ماده 14- مبدا/ ماده 15- فورس 

ماژور ]6[.

واردکنندگان . 6 بانک:  و  بازرگانی  وزارت  در  سفارش  ثبت 

کاالی مختلف اعم از دولتی و غیر دولتی جهت اخذ مجوز 

ورود قطعی و ثبت سفارش باید به وزارت بازرگانی مرجعه 

می باشد:  ذیل  ح  شر به  سفارش  ثبت  مراحل   . نمایند 

از وزارت  اوراق ثبت سفارش توسط متقاضی  1- دریافت 

برای  قانونی  مجوز های  اخذ   -2 آن  تکمیل  و  بازرگانی 

و  ذیربط  سازمان های  از  مدارک  اخذ   -3 کاال  واردات 

ج شماره 8  مراجعه به وزارت بازرگانی و ثبت سفارش ودر

با  اعتبار  تایید  به  کننده  گشایش  بانک  اقدام   -4 رقمی 

توجه به ارائه مدارک فوق الذکر توسط متقاضی با رعایت 

گشایش اعتبار ]4[. مقررات مربوط نسبت به 

کننده . 7 کاال: بعد از اینکه بانک اباغ یا تایید  مرحله حمل 

است،  شده  صادر  اعتبار  می دهدکه  اطاع  فروشنده  به 

اینکه  از  اطمینان  و  اعتبار  دریافت  محض  به  فروشنده 

آماده  بر آید،  اعتبار  در  ج  مندر شرایط  عهده  از  می تواند 

در  که  اسنادی  و  موارد  می گردد.  کاال  حمل  و  بارگیری 
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ح ذیل می باشد: 1-  این مرحله مورد اهمیت است به شر

گواهی  گواهی بازرسی 4-  گواهی مبدا 3-  کاال 2-  بارنامه 

گواهی بسته بندی ]3[. بیمه 5- 

گمرک . 8 که به وسیله آن  گمرگات: اقدامی  کاال از  ترخیص 

ع ترخیص خود را  کاالی موضو به اشخاص اجازه می دهد 

از  کاال  اجازه خروج  و در واقع  باشد  اختیار خود داشته  در 

کشور داده می شود تشریفات و  گمرک و ورود آن به داخل 

کاالی  کاال، شامل عملیات برررسی ارزش  مراحل ترخیص 

اسناد  با  گمرک  در  کاال  موجودی  کاال،  تطبیق  ورودی، 

وارداتی و بررسی اظهار نامه و اخذ مجوز های الزم و اخذ 

گمرک می باشد  حقوق ورودی و هزینه های مربوط توسط 

.]4[

گمرکات به انبار خریدار ]4[.. 9 کاال از  حمل 

2. پیشینه تحقیق
علمی  پژوهشی  ایران،  دستبافت  فرش  صنعت  در  کنون  تا

چگونگی  و  نگرفته  صورت  مواداولیه  متمرکز  خرید  مورد  در 

که  است  موضوعاتی  جزء  صنعت،  این  در  اولیه  مواد  تامین 

با  رابطه  در  است.  گرفته  قرار  پژوهشگران  توجه  مورد  کمتر 

ع، در خوشه صنعتی فرش دستبافت قم، اقداماتی  این موضو

برای خرید مواد اولیه با عنوان خرید مشترک مواد اولیه انجام 

دستبافت  فرش  خوشه  دفتر  شده،  ذکر  مورد  در  است.  گرفته 

به  اقدام  اولیه،  مواد  تامین  وضعیت  بهبود  استراتژی  با  قم 

تولید  از  گروهی  توسط  اولیه  مواد  خرید  نرم  شبکه  ایجاد 

مواد  مشترک  خرید  دو   93 سال  زمستان  در  و  کرده  کنندگان 

از  کی  حا شده  اعام  نتایج  است.  داده  انجام  ابریشم  اولیه 

مواداولیه،  از خرید مشترک  که دستاوردهای حاصل  است  آن 

کاهش قیمت تمام شده ابریشم، تعدیل قیمت در بازار و حل 

)ابریشم(  اولیه  مواد  تهیه  زمینه  در  خوشه  اصلی  مشکات 

ابریشم به عنوان  با ادامه این روند،  انتظار می رود  می باشد و 

بهتر  کیفیت  پایین تر،  قیمت  با  قم  دستباف  فرش  مواداولیه 

برسد.  تولیدکنندگان  دست  به  تری  دقیق  برنامه ریزی  با  و 

خرید  مانع  که  دارد  وجود  عواملی  شده  ذکر  نکات  به  توجه  با 

شده است.  خوشه  این  در  مجدد  طور  به  اولیه  مواد  مشترک 

بنابراین شکاف اصلی تحقیق، مشکات و موانع خرید مشترک 

انجام شده در خوشه و همچنین نبود برنامه ریزی و فرآیندی 

که در این پژوهش  دقیق و مکتوب برای این فعالیت می باشد 

تاش شده است تا روش و ساختاری صحیح و علمی از نحوه 

خرید متمرکز مواداولیه، و همچنین موانع و مزایای آن نسبت 

به خرید غیرمتمرکز و یا خرید از طریق واسطه ارائه داده شود.

3. روش تحقیق
متمرکز  خرید  روش  ارائه  به  تحقیق  این  اینکه  به  توجه  با 

نظر  از  است،  پرداخته  آن  مزایای  و  موانع  بررسی  و  مواداولیه 

می باشد.  توصیفی-پیمایشی  روش  نظر  از  و  کاربردی  هدف 

خوشه  تولیدکنندگان  از  متشکل  تحقیق  این  آماری  جامعه 

فرش دستبافت قم می باشد. با توجه به هدف این پژوهش، 

مشترک  خرید  نرم  شبکه  عضو  که  تولیدکنندگانی  از  نفر   12

مواداولیه هستند و سابقه خرید مواد اولیه به صورت مشترک 

را دارند، با توجه به روش نمونه گیری غیر تصادفی )قضاوتی( 

انتخاب شده اند.   

4. اهداف تحقیق
خوشه 	  در  )ابریشم(  اولیه  مواد  متمرکز  خرید  روش  ارائه 

فرش دستباف قم

در 	  )ابریشم(  اولیه  مواد  متمرکز  خرید  موانع  شناسایی 

خوشه فرش دستباف قم

در 	  )ابریشم(  اولیه  مواد  متمرکز  خرید  مزایای  شناسایی 

خوشه فرش دستباف قم

رتبه بندی مزایا و موانع خرید متمرکز مواد اولیه )ابریشم( 	 

در خوشه فرش دستباف قم

5. سواالت تحقیق
ج 	  روش و ساختار خرید متمرکز مواد اولیه )ابریشم( از خار
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کشور در خوشه فرش دستباف قم چیست؟ از 

فرش 	  خوشه  تولیدکنندگان  توسط  ابریشم  متمرکز  خرید 

متمرکز  غیر  خرید  به  نسبت  مزایایی  چه  قم  دستباف 

ابریشم و از طریق واسطه ها دارد؟  

خوشه 	  تولیدکنندگان  توسط  ابریشم  متمرکز  خرید  موانع 

فرش دستباف قم چیست؟

رتبه بندی مزایا و موانع خرید متمرکز مواد اولیه )ابریشم( 	 

در خوشه فرش دستباف قم چگونه است؟

میدانی  و  کتابخانه ای  روش  دو  از  اطاعات  گردآوری  جهت 

شیوه  به  کتابخانه ای  روش  در  داده ها  که  شده  استفاده 

شیوه  به  میدانی  روش  در  و  فیش  از  استفاده  و  متن خوانی 

مقایسات  مبنای  )بر  پرسش نامه ای  و  رو(  در  )رو  مصاحبه 

برای مصاحبه، چون هدف  است.  گردیده  زوجی( جمع آوری 

نیازی به پاسخ های  درک چگونگی خرید و فرآیند آن است و 

کیفی استفاده شده است. برای  کمی نیست، از روش مصاحبه 

است.  شده  استفاده   EXCEL افزار  نرم  از  نیز  داده ها  تحلیل 

شده  استفاده   AHP روش  از  مزایا،  و  موانع  رتبه بندی  برای 

است. مبنای این روش مقایسات زوجی )دو به دو( می باشد. 

بعد از انجام مقایسات توسط پاسخ دهندگان، باید ناسازگاری 

کمتر از 0.10  خ ناسازگاری ماتریس  گر نر گردد. ا ماتریس بررسی 

باشد، می توان از ماتریس به دست آمده به منظور رتبه بندی 

توزیع  پرسشنامه  مجددا  باید  اینصورت  غیر  در  کرد  استفاده 

انجام  منظور  به  ناسازگاری،  خ  نر محاسبه  از  بعد  شود. 

رتبه بندی از میانگین سطری ماتریس استفاده می شود.

6. یافته ها 
فرش  خوشه  اینکه  دلیل  به  اوال  گفت،  می توان  ابتدا  در 

در  شده  مستقر  تولیدی  واحد های  از  متشکل  قم،  دستباف 

مکان هایی نزدیک به هم هستند و دوما به دلیل تولید فرش 

آنها  اولیه مشترک مصرفی  ابریشمی در خوشه، بیشترین مواد 

نخ ابریشم است، با توجه به ادبیات، مناسب ترین روش برای 

خرید مواد اولیه در این خوشه روش خرید متمرکز می باشد. با 

که سابقه خرید متمرکز مواد اولیه  توجه به مصاحبه با خبرگانی 

ساختار  و  مراحل  دارند،  را  اولیه  مواد  مشترک  خرید  عنوان  با 

مطلوب خرید متمرکز مواد اولیه و همچنین مزایا و موانع آن در 

گردید.   خوشه فرش دستباف قم شناسایی 

متمرکز  خرید  مراحل  شده  جمع آوری  اطاعات  طبق 

ح زیر است: مواداولیه )خرید خارجی( به شر

برای . 1 قدم  اولین  عنوان  به  متمرکز:  خرید  شبکه  تشکیل 

به  مایل  که  تولیدکنندگان  ابتدا  متمرکز،  خرید  عملیات 

آمادگی  اعام  می باشند،  متمرکز  صورت  به  ابریشم  خرید 

واحد  یک  صورت  به  و  داده  تشکیل  تیم  یک  و  کرده 

تدارکات عمل می نمایند. 

شبکه . 2 تشکیل  از  بعد  مواداولیه:  فروش  منبع  انتخاب 

خرید توسط تولیدکنندگان، انتخاب منبع فروش از طریق 

که در ادبیات ارائه شد صورت میگیرد.  روش های 

استعام . 3 خارجی  خرید  هر  در  فروش:  شرایط  استعام 

شرایط فروش فروشندگان مانند قیمت، شرایط پرداخت، 

کاال  برای هر منبع فروش ضروری است.  زمان تحویل 

قیمت . 4 تعیین  مورد  در  معموال  که  مرحله  این  در  کره:  مذا

قرار  اهمیت  مورد  نیز   تخفیف  ع  موضو میگردد  بحث 

تخفیف  نقدی،  تخفیف  ع  نو سه  شامل  که  میگیرد 

مرحله  این  در  می باشد.  تجاری  تخفیف  و  مقداری 

کره و شرایط ارائه شده توسط فروشنده  چنانچه نتایج مذا

که تهیه  گیرد، مرحله بعدی خرید  مورد توجه خریدار قرار 

مجددا  صورت  این  غیر  در  میگیرد  صورت  است  پروفرما 

تکرار  فروش  منبع  انتخاب  یعنی  دوم  مرحله  از  عملیات 

می گردد. 

که در . 5 کتور نیز همانطور  تهیه پروفرما: پروفرما یا پیش فا

ادبیات توضیح داده شد حائز اهمیت است. 

تنظیم قرارداد: در تنظیم قرار داد نیز توجه به تمام نکات . 6

ذکر شده در ادبیات ضروری است.

گشایش اعتبار توسط . 7 اخذ مجوز قانونی ورود مواداولیه و 
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شد  ارائه  ادبیات  در  که  همانطور  نیز  مرحله  این  بانک: 

خریدار  که  میباشد  اسنادی  اعتبار  گشایش  به  مربوط 

ارائه  بانک  به  مدارکی  اعتبار،  گشایش  درخواست  برای 

و  دقیق  بررسی  از  پس  نیز  اعتبار  گشاینده  بانک  و  داده 

گشایش اعتبار می نماید.  سریع مدارک متقاضی، اقدام به 

این . 8 خریدار:  کشور  به  فروشنده  توسط  اولیه  مواد  ارسال 

کاال می باشد، طبق موارد ذکر شده  که شامل حمل  مرحله 

در قرارداد صورت می پذیرد. 

گمرک . 9 کشور و ترخیص آن از  ورود مواد اولیه به 

گمرک به انبار خریدار. 10 حمل مواد اولیه از 
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  . مراحل خريد متمركز مواد اوليه با ساختار خريد خارجي1نمودار 

حمل مواد اوليه از گمرك به انبار خريدار

ورود مواد اوليه به كشور و ترخيص آن از گمرك 

ارسال مواد اوليه توسط فروشنده به كشور خريدار

اخذ مجوز قانوني ورود مواداوليه و گشايش اعتبار اسنادي 

تنظيم قرارداد 

تهيه پروفرما

مذاكره

استعالم شرايط فروش

انتخاب منبع فروش مواداوليه

تشكيل شبكه خريد متمركز

نمودار 1- مراحل خرید متمرکز مواد اولیه با ساختار خرید خارجی
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که به صورت جدول )1(  گرفته، تمامی اطاعات استخراج شده و مزایای خرید متمرکز شناسایی شده  با توجه به مصاحبه های صورت 

می باشد:

جدول 1- مزایای خرید متمرکز مواد اولیه

مزایای خرید متمرکز مواد اولیه در خوشه فرش دستباف قمردیف

تعدیل قیمت در بازار1

کیفیت )به دلیل خرید حضوری(2 خرید ابریشم با بهترین 

صرفه جویی در وقت تولیدکنندگان 3

کاهش قیمت تمام شده ابریشم ناشی از هماهنگی بهتر4

امکان انجام زمانبندی صحیح برای خرید باصرفه5

حذف واسطه ها6

متخصص شدن در زمینه خرید خارجی7

کاهش قیمت ناشی از تخفیف مقداری8

کتبی به  بعد از تهیه لیستی از مزایای خرید متمرکز، پرسشنامه 

گرفت تا در راستای  روش طیف لیکرت در اختیار خبرگان قرار 

از  گیرد. برای رتبه بندی مزایا نیز،  آن رتبه بندی مزایا صورت 

مقایسات  به  مربوط  نتایج  است.  شده  استفاده   AHP روش 

زوجی در جدول )2( آورده شده است:

جدول 2 - مقایسات زوجی مزایای خرید متمرکز مواد اولیه

ک قیمت 
هماهنگی

ک قیمت 
تخفیف

تعدیل قیمت تر کیفیت باال برنامه ریزی بهتر
صرفه جویی در 

وقت
حذف واسطه ها متخصص شدن

ک قیمت هماهنگی 1.00 1.84 2.31 2.89 4.06 3.59 3.99 2.93

ک قیمت تخفیف 0.54 1.00 2.48 2.42 3.33 2.78 2.71 3.23

تعدیل قیمت 0.43 0.40 1.00 0.48 1.38 3.40 1.79 4.24

تر کیفیت باال 0.35 0.41 2.09 1.00 1.76 3.03 3.32 2.49

برنامه ریزی بهتر 0.25 0.30 0.72 0.57 1.00 1.15 3.54 2.57

صرفه جویی در وقت 0.28 0.36 0.29 0.33 0.87 1.00 1.80 2.23

حذف واسطه ها 0.25 0.37 0.56 0.30 0.28 0.56 1.00 1.48

متخصص شدن 0.34 0.31 0.24 0.40 0.39 0.45 0.68 1.00

ناسازگاری  خ  نر شده،  انجام  زوجی  مقایسات  به  توجه  با 

خ ناسازگاری  ماتریس برابر با 0.052 شده است. از آنجایی که نر

رتبه بندی  برای  ماتریس  این  از  می توان  است،   0.1 از  کمتر 

کرد.  استفاده 
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جدول 3- رتبه بندی مزایای خرید متمرکز مواد اولیه

مزیت اهمیت

کاهش قیمت تمام شده ناشی از هماهنگی  0.27

کاهش قیمت ناشی از تخفیف مقداری 0.20

خرید با کیفیت باالتر 0.14

تعدیل قیمت در بازار  0.12

امکان انجام زمانبندی صحیح برای خرید باصرفه 0.09

کنندگان صرفه جویی در وقت تولید  0.07

حذف واسطه ها 0.05

متخصص شدن در زمینه خرید خارجی 0.05

قیمت  کاهش  که  است  واضح  نتایج جدول )3(،  به  توجه  با 

کاهش قیمت ناشی  تمام شده ناشی از هماهنگی و  بعد از آن 

کیفیت باالتر و  تعدیل قیمت در  از تخفیف مقداری، خرید با 

متخصص  و  واسطه ها  حذف  و  اهمیت  بیشترین  دارای  بازار 

در خرید  اهمیت  کمترین  دارای  زمینه خرید خارجی  در  شدن 

متمرکز مواد اولیه در این هنر-صنعت می باشد.

صورت  مصاحبه های  به  توجه  با  نیز  بعدی  مرحله  در 

استخراج  نیز  متمرکز  خرید  موانع  به  مربوط  اطاعات  گرفته، 

که به صورت جدول )4( می باشد: شده و موانع شناسایی شده 

جدول 4- موانع خرید متمرکز مواد اولیه

موانع خرید متمرکز مواد اولیه در خوشه فرش دستباف قمردیف

گاهی تولیدکنندگان1 عدم آ

عدم اعتماد بین تولید کنندگان2

کمبود بودجه کافی3

عدم حمایت، امکانات و تسهیات دولتی4

نبود نیروی مجرب خرید5

عدم دریافت معافیت گمرکی6

عدم تخصیص ارز مبادله ای7

عدم امکان گشایش اعتبار اسنادی از بانک8
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جدول 5- مقایسات زوجی موانع خرید متمرکز مواد اولیه

کمبود بودجه عدم اعتماد گاهی عدم آ
عدم حمایت 

دولت
عدم تخصیص 

ارز
عدم معافیت 

گمرکی
عدم نیروی 
محرک خرید

عدم گشایش اعتبار 
اسنادی اسنادی

کمبود بودجه 1.00 1.84 2.64 2.06 3.74 4.31 4.69 2.93

عدم اعتماد 0.54 1.00 1.97 2.91 3.96 2.78 2.60 4.57

گاهی عدم آ 0.38 0.51 1.00 0.48 1.76 2.75 2.47 4.24

عدم حمایت دولت 0.49 0.34 2.09 1.00 1.97 3.88 2.45 3.29

عدم تخصیص ارز 0.27 0.25 0.57 0.51 1.00 1.48 3.35 2.43

عدم معافیت گمرکی 0.23 0.36 0.36 0.26 0.68 1.00 1.70 2.23

عدم نیروی محرک 
خرید

0.21 0.38 0.40 0.41 0.30 0.59 1.00 1.57

عدم گشایش اعتبار 
اسنادی اسنادی

0.34 0.22 0.24 0.30 0.41 0.45 0.64 1.00

جدول 6- جدول رتبه بندی موانع خرید متمرکز مواد اولیه

موانع اهمیت

کمبود بودجه 0/26
عدم اعتماد 0/22

عدم حمایت دولت 0/15
عدم آگاهی 0/12

ای عدم تخصیص ارز مبادله 0/09
عدم معافیت گمرکی 0/06

نبود نیروی مجرب خرید 0/05
عدم امکان گشایش اعتبار اسنادی از بانک 0/04

ناسازگاری  خ  نر شده،  انجام  زوجی  مقایسات  به  توجه  با 

خ ناسازگاری  ماتریس برابر با 0.047 شده است. از آنجایی که نر

رتبه بندی  برای  ماتریس  این  از  می توان  است،   0.1 از  کمتر 

کرد.  استفاده 

کمبود بودجه و بعد از آن  که  نتایج جدول )6(، نشان می دهد 

گاهی مهم ترین موانع   عدم اعتماد، عدم حمایت دولت و عدم آ

و نبود نیروی مجرب خرید و عدم امکان گشایش اعتبار اسنادی 

کم اهمیت موانع خرید متمرکز مواد اولیه در این هنر- از بانک 

صنعت می باشد.

جمع بندی و مالحظات
امروزه در خوشه فرش دستباف قم بیشتر تولیدکنندگان، مواد 

باال خریداری  با قیمت  از طریق واسطه ها و  را  اولیه )ابریشم( 

می کنند و این مسئله به یکی از نقاط اصلی فشار در این خوشه 

مشکل،  این  حل  برای  حل  راه  بهترین  است.  شده  تبدیل 
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خرید ابریشم به روش مناسب و صحیح می باشد. نتایج مبین 

که با توجه به اینکه واحد های تولیدی خوشه فرش  آن است 

شده اند  مستقر  هم  به  نزدیک  مکان هایی  در  قم  دستباف 

روش  است،  یکدیگر  به  مشابه  مواداولیه،  مورد  در  آنها  نیاز  و 

که در این پژوهش ارائه  خرید متمرکز با ساختار خرید خارجی 

برای خرید مواداولیه در خوشه فرش  شد، مناسب ترین روش 

دستباف قم می باشد. 

متمرکز  خرید  مطلوب  ساختار  و  مراحل  پژوهش،  این  در 

مواد  خرید  جهت  مراحل  این  که  گردید  شناسایی  اولیه  مواد 

خرید  شبکه  تشکیل  از:  است  عبارت  کشور  از  ج  خار از  اولیه 

شرایط  استعام  مواداولیه،   فروش  منبع  انتخاب  متمرکز، 

مجوز  اخذ  قرارداد،  تنظیم  پروفرما،  تهیه  کره،  مذا فروش، 

گشایش اعتبار توسط بانک، ارسال مواد اولیه توسط  قانونی و 

کشور و ترخیص  کشور خریدار، ورود مواد اولیه به  فروشنده به 

گمرک به انبار خریدار. گمرک، حمل مواد اولیه از  آن از 

این  در  مواداولیه  متمرکز  خرید  شد،  ذکر  که  همان گونه 

خوشه مزایایی نسبت به خرید غیر متمرکز و یا خرید از طریق 

شده،  انجام  رتبه بندی  به  توجه  با  که  دارد  همراه  به  واسطه 

از  ناشی  ابریشم  شده  تمام  قیمت  کاهش  آنها  مهم ترین 

کاهش قیمت تمام شده ناشی از تخفیف مقداری،  هماهنگی، 

بهترین  با  ابریشم  خرید  همچنین  و  بازار  در  قیمت  تعدیل 

که این امر در نهایت  کیفیت به دلیل خرید حضوری می باشد 

موجب حذف واسطه ها می گردد.

انجام  خوشه  این  در  که  مشترکی  خرید  به  توجه  با 

فرش  خوشه  در  خرید  ع  نو این  انجام  برای  نیز  موانعی  شده 

صورت  رتبه بندی  به  توجه  با  که  دارد  وجود  قم  دستباف 

و  اعتماد  عدم  کافی،  بودجه  کمبود  آنها  مهم ترین  گرفته 

تسهیات  و  امکانات  حمایت،  عدم  و  تولیدکنندگان   گاهی  آ

اولین  که  نمود  اشاره  می توان  یافته ها  طبق  می باشد.  دولتی 

گاهی  آ و  اعتماد سازی  با موانع،  برای مقابله  راه کار  و بهترین 

اطاع  تبلیغات،  طریق  از  که  می باشد  تولیدکنندگان  بخشی 

رسانی عمومی و معرفی روش خرید متمرکز و مزایای آن نسبت 

برای  راه کار  دومین  است.  پذیر  امکان  متمرکز  غیر  خرید  به 

شبکه ی  در  تامین  صندوق  یک  بودجه،تاسیس  کمبود  رفع 

که  می باشد  آنان  مالی  مشارکت  و  کنندگان  تولید  از  متشکل 

کنندگان بیشتری در شبکه عضو شوند بودجه  هر چه شرکت 

تسهیات  از  مندی  بهره  همچنین  و  میگردد  تامین  بیشتری 

دستبافت  فرش  صنعت  به  مرتبط  مان های  ساز  یا  و  بانکی 

کند.  کمک  می تواند به تامین بودجه 
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گاهی/ توسعه / صادرات خرما کشاورزی/آ

چکیده
صادرات  توسعه  کشور،  توسعه  در  مهم  استراتژی های  از  یکی 

اقتصادی  توسعه  برنامه های  در  همواره  که  است  غیرنفتی 

از  یکی  عنوان  به  ایران  است.  گرفته  قرار  کید  تا مورد  کشور 

اهمیت  است.  ح  مطر جهان  در  خرما  تولیدکنندگان  بزرگترین 

اقتصادی  توسعه  و  رشد  در  آن  نقش  و  غیرنفتی  صادرات 

کشورها همواره به عنوان یکی از موضوعات مهم، مورد بررسی 

قرار می گیرد. از طرفی شناخت و بررسی میزان تاثیر گذاری موانع 

راه کارهای مناسب می تواند  ارائه  و  بر صادرات غیر نفتی  موثر 

کمک نماید. در این مطالعه به بررسی موانع  به رشد صادرات 

کرمان به عنوان یکی از  توسعه صادرات خرما در جنوب استان 

بررسی موانع توسعه صادرات خرما در جنوب 
استان کرمان

پذیرش: 96/12/7 دریافت: 96/5/23   

سمیه امیری کچمی
کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران کشاورزی، دانشکده  کارشناس ارشد ترویج و آموزش 

شهال چوبچیان
کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران کشاورزی، دانشکده  گروه ترویج و آموزش  استادیار 

shchoobchian@modares.ac.ir

مهمترین مناطق تولیدکننده خرما پرداخته شده است. آمار و 

اطاعات مورد نیاز برای این مطالعه به دو صورت اسنادی با 

مطالعه منابع موجود و پیمایشی از طریق نمونه گیری تصادفی 

ساده و تکمیل 80 پرسشنامه جمع آوری شده و جهت تجزیه 

  spss21و تحلیل داده ها روش تحلیل عاملی از طریق نرم افزار

داد، جمعا چهار عامل  نتایج نشان  گرفت.  قرار  استفاده  مورد 

حدود 73 درصد موانع توسعه صادرات خرما را تبیین مینمایند 

گاهی  کمبود دانش و آ که بیشترین مقدار ویژه مربوط به عامل 

که حدود43 درصد موانع صادرات را در جنوب استان  می باشد 

ترتیب  به  آن  از  پس  است.  داده  اختصاص  خود  به  کرمان 

عوامل سیاست گذاری، زیرساختی و مالی در مراتب بعدی قرار 

گرفتند.
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مقدمه
توسعه یافتگی  مهم  شاخص های  از  یکی  کاال  صادرات  امروزه 

کشور  یک  عنوان  به  ایران  می  باشد.  پیشرفته  کشورهای  در 

و  محصولی  تک  اقتصاد  بر  تکیه  با  نمی تواند  توسعه  حال  در 

را  مهمی  نقش  جهانی  تجارت  و  اقتصاد  در  نفت  آسیب پذیر 

ایفا نماید، لذا برای توفیق در توسعه اقتصادی و برقراری یک 

ارتباط منطقی و ارگانیک با تجارت خارجی و توسعه صادرات 

غیر نفتی باید سریعا اقتصاد خود را با تحوالت جهانی هماهنگ 

محورهای  مهمترین  از  کشاورزی  بخش  نماید.  منطبق  و 

کشورهای جهان به  پیشرفت و توسعۀ اقتصادی در بسیاری از 

اقلیمی و آب و  ع  تنو نیز به دلیل وجود  ایران  شمار میرود. در 

کار جوان و ارزان  کشاورزی و نیروی  هوایی، زمینهای مستعد 

مولد  و  پویا  بخش های  مهمترین  از  کشاورزی  بخش  قیمت، 

با وجود امکانات و ظرفیت تولید  اقتصاد است]1[.  همچنین 

افزایش  به  می تواند  بخش  این  محصوالت،  نسبی  کیفیت  و 

اینکه یکی  به  با توجه  کمک نماید.  حجم صادرات غیرنفتی 

کشورهای در حال توسعه، اتکای بیش  از چالش های اساسی 

از  محدودی  تعداد  یا  یک  صادرات  به  دولت ها  درآمد  حد  از 

از  رهایی  و  محصولی  تک  صادرات  از  گریز  لزوم  است.  کاالها 

ع در محصوالت صادراتی،  چالش های برآمده از آن، ایجاد تنو

تأمین ارز برای سرمایه گذاری و افزایش سهم در تجارت جهانی 

بیشتر  را  نفتی  غیر  صادرات  اهمیت  بین المللی،  بازارهای  و 

می دهد  نشان  ایران  اخیر  سال  چند  تجارب  است]2[.  کرده 

خام،  نفت  فروش  از  حاصل  درآمدهای  بر  اقتصاد  تکیه  که 

بنابراین به منظور  را به دنبال دارد.  بی ثباتی درآمد صادراتی 

کاهش وابستگی اقتصاد ایران به صادرات نفت خام و چرخش 

جهت گیری  صادرات،  در  محصولی  چند  اقتصاد  طرف  به 

نفتی  غیر  کاالهای  صدور  سود  به  باید  صادراتی  سیاست های 

تحقق  امری  چنین  یابد.  تغییر  کشاورزی  صادرات  جمله  از 

کشاورزی  پیدا نمی کند مگر اینکه موانع صادرات محصوالت  

مزبور  مشکات  از  رهایی  برای  و  شده،  عملیاتی  و  شناسایی 

تدابیر الزم اندیشیده شود. 

است  ایران  گرمسیری  محصوالت  مهمترین  از  یکی  خرما 

از  و  از 4000 سال پیش می رسد  به بیش  آن  کشت  که قدمت 

کشور  کشاورزی  محصوالت  صادرات  در  زیادی  بسیار  اهمیت 

برخوردار است.

نمودار 1-  میزان تولید ساالنه خرمای تازه 2014  )به تن(

)2014 ، worldatlas گزارش )منبع: 

به شمار می آید  کشور  ارزآور  باغی  از محصوالت  خرما یکی 

که طی چند دهه گذشته با افت و خیزهای زیادی مواجه بوده، 

کنون ایران از تولیدکنندگان و صادرکنندگان مهم جهانی  هم ا

از  )بعد  947809تن  ساالنه  تولید  با  ایران  می آید.  شمار  به 
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مصر( در رتبه دوم دنیا از نظر تولید خرما  قرار دارد، اما علیرغم 

کل صادرات جهان را به  میزان باالی تولید، تقریبا7/7 درصد 

کاهش  متاسفانه   .)1 )نمودار   ]3[ است  داده  اختصاص  خود 

از  سبب  آن  صادراتی  درآمد  نوسانات  و  خرما  صادرات  عرضه 

بین رفتن انگیزه صادراتی این محصول برای صادرکنندگان و 

کیفیت برای  کاهش درآمد و انگیزه تولید محصول با  در نتیجه 

گذشته  تولیدکنندگان آن شده است. بررسی آمار در چند سال 

مشکلی  چنین  با  خرما  محصول  هرگاه  که  است  داده  نشان 

توسط  خرما  محصول  تضمینی  خرید  میزان  شده،  مواجه 

زیادی  هزینه های  که  یافته،  افزایش  آن  کردن  انبار  و  دولت 

سیاست های  به  توجه  با  است.  نموده  تحمیل  دولت  به  را 

کید این سیاست ها بر صادرات غیرنفتی،  تا کشور و  اقتصادی 

حاصل  درآمد  به  کشور  خیز  خرما  مناطق  کشاورزی  وابستگی 

توسعه  چارچوب  در  خرما  اشتغال زایی  اهمیت  خرما،  تولید  از 

کشور، محدودیت بازار جهانی خرما و رقابت شدید  اقتصادی 

کشورهای تولیدکننده خرما با روش های نوین تولید، بازاریابی 

که توجه خاصی به این محصول مهم  و صادرات، الزم است 

گردد.  مبذول 

کشاورزی در سال 1395،  بر اساس آمار و ارقام وزارت جهاد 

بوده،  هکتار  هزار   932 حدود  کشور  در  خرما  کشت  زیر  سطح 

تولید  میزان  چهارم  رتبه  می باشد.  بارور  آن  درصد   38 که 

میزان  کل  از  و سلهم 35/6 درصلد  ایران  در  باغی  محصوالت 

کشور متعلق به محصول خرما می باشد]4[. تولید 

در  خرما  تولید  تن  یک میلیون  میزان  از  است  ذکر  شایان 

از  که  است  کرمان  استان  به  مربوط  آن  یک سوم  حدود  کشور 

خرما  می شود.  صادر  درصد   20 17تا  حدود  تولید  میزان  این 

رتبه  اینکه  با  و  گرفته  قرار  زیر سایه ی پسته  کرمان  استان  در 

اما  دارد  را  استان  کشاورزی  محصوالت  بین  ارزآوری  دوم 

کرمان بسیار  آن در  به  وابسته  این محصول و صنایع  جایگاه 

استان  جنوب  در  خرما  زیرکشت  سطح  اما  و  است  ضعیف 

از  تن    181800 سالیانه  تولید  با  و  بوده  هکتار  هزار   31 کرمان 

کشور را به خود اختصاص داده  نظر تولید خرما مقام نخست 

تولید  باالترین سهم در  این منطقه دارای  این که  با  است]5[. 

صادرات  جهت  منطقه  نخلکاران  ولی  میباشد،  کشور  خرمای 

محصول خرما با مشکات متعددی روبرو هستند. لذا در این 

در  خرما  محصول  اهمیت  به  توجه  با  که  شده  تاش  مطالعه 

خرما  صادرات  موانع  منطقه،  کشاورزی  اقتصاد  محوریت 

راه کارهای  و  گرفته  قرار  بررسی  مورد  کرمان  استان  جنوب  در 

گردد. پیشنهاد  آن  صادراتی  وضعیت  بهبود  جهت  مناسب 

لذا مطالعه حاضر به دنبال پاسخ به پرسش های زیر است:

نخلکاران 	  دیدگاه  از  خرما  صادرات  راه  سر  بر  موانعی  چه 

کرمان موجود است؟ جنوب استان 

چه راه کارهایی جهت حل مشکات مذکور  قابل ارائه است؟	 

1. مبانی نظری
محصوالت  صادرات  موانع  خصوص  در  متعددی  مطالعات 

اشاره  آنها  به  اختصار  به  که  است  گرفته  انجام  کشاورزی 

خواهد شد. در تحقیقی تحت عنوان نقش مدیریت بازاریابی 

استان خوزستان ضمن شناسایی        در توسعه صادرات خرما در 

تاثیرگذار  و متغیرهای محیطی  بازاریابی  آمیخته  سهم عناصر 

بر فرآیند صادرات در توسعه صادرات خرما نقاط ضعف و قوت 

محیطی  تهدیدات  و  فرصت ها  شناخت  درکنار  موجود  وضع 

وضع  بهبود  جهت،  در  مناسبی  پیشنهادات  و  دانسته  موثر  را 

موجود و در نهایت دستیابی به ظرفیت بهینه صادرات خرما 

در استان ارئه داده اند.]6[

 در تحقیقی دیگر تحت عنوان بسترسازی توسعه صادرات 

صادراتی،  عملکرد  و  محرک ها  محدودیت ها،  بر  کید  تا با 

فعالیتهای  شروع  در  شرکت ها  موفقیت  عدم  عوامل  مهمترین 

صادراتی: وجود رقابت شدید خارجی، فقدان دانش و اطاعات 

پرداخت  رویه های  از  کافی  نا درک  صادرات،  مورد  در  کافی 

صادراتی  بازارهای  یافتن  به  مربوط  مشکات  و  صادراتی 

شناسایی شدند. ]7[

 رحمانی، 1382 مسائل بازاریابی و صادرات خرمای استعمران 



یور، مهر و آبان  1396    77 شماره 84 و 85 - مرداد و شهر

به  نتایج  براساس  داد.  قرار  بررسی  مورد  را  خوزستان  استان  در 

دست آمده، مهمترین خدمات بازاریابی برداشت، حمل و نقل، 

عدم  و  بسته بندی  باالی  هزینه های  استاندارد،  و  بسته بندی 

محصول،  بازارپسندی  و  مکانیزه  صورت  به  بسته بندی  امکان 

خ ارز، ناهماهنگی و  کمبود سردخانه در مناطق تولید، نوسانات نر

رقابت ناسالم بین صادرکنندگان، کمبود اطاعات در مورد بازارهای 

در  موجود  فرصت های  از  صادرکنندگان  استفاده  عدم  و  جهانی 

صادرکنندگان  تخصصی  دانش  سطح  بودن  پایین  بازارها،  این 

نقدینگی  کمبود  و  بازاریابی  علمی  اصول  با  آن ها  نبودن  آشنا  و 

در  ناطق  بود.  موجود  مسائل  ازجمله  می توان  را  صادرکنندگان 

شرکت ها  در  صادرات  داخلی  موانع  که  کرد  بیان  خود  تحقیق 

کافی بودن منابع برای بازاریابی و مسائل مربوط به  مربوط به نا

و  ح  ایجاد صادرات یک طر و  کیفی  استانداردهای  به  دستیابی 

تصویر مناسب برای بازار خارجی و مسائل مربوط به سازماندهی 

کارکنان شایسته برای مدیریت، مشکات مالی  کمبود  ضعیف و 

کاالهای صادراتی بازارهای خارجی  کافی درباره  و نبود اطاعات 

کامًا متفاوت مشتریان خارجی،  و موانع خارجی شامل عملکرد 

ناآشنایی با رویه ها و فعالیت های کاری، موانع تعرفه ای و قوانین 

تورم  خ  نر رقابتی،  نیروهای  دیگر،  کشورهای  واردات  به  مربوط 

تحقیق  در  پول هاست]7[.  از  بعضی  عرضه  بودن  محدود  و 

که عبارت بودند  دیگری  ایان پنج عامل عمده را تشخیص داد 

بازار،  و  صادرات  به  مربوط  اطاعات  نسبی،  بازاریابی  تفاوت  از 

فقدان منابع داخلی، نبود منابع شخصی و موانع محیطی ]8[. 

که  گروه عمده دسته بندی نمود  راشدی موانع صادراتی را به پنج 

شامل سیاست گذاری های دولتی، پیچیدگی های فنی و رویه ای، 

تصور  مورد  استراتژیک  محدودیت های  زمینه ای،  تفاوت های 

و نیز رقابت موجود میان شرکت های محلی بودند. سید موسی 

گنجی مشکات عمده و اصلی توسعه صادرات را عدم  میر باقری 

برنامه ریزی صحیح برای صادرات غیر نفتی، عدم سرمایه گذاری 

بودن  پایین  صادراتی،  و  صنعتی  تولید  و  صادرات  امر  در  دولت 

برای  باالی داخلی  تقاضای  اقام صادراتی،  برخی  افزوده  ارزش 

محصوالت و پایین بودن سطح تولید، مسائل و مشکات مربوط 

امکانات،  عدم  صادرات،  امر  در  متخصص  انسانی  نیروی  به 

آشنایی  عدم  صادرات،  امر  در  کافی  تشویق های  و  تسهیات 

کشورهای مختلف،  به  کاال  ورود  و  گمرکی  و عوارض  به حقوق 

سیاست های  اتخاذ  و  کشور  مالی  و  پولی  سامانه  در  اشکاالت 

تمام  هزینه  و  قیمت ها  افزایش  به  مربوط  مشکات  ناموزون، 

رقابت  عدم  خارجی،  مصرف  بازارهای  شناخت  عدم  کاال،  شده 

به  مربوط  مشکات  خارجی،  رقبای  با  مقایسه  در  پذیری 

بازاریابی و تبلیغات، عدم شرکت فعال در نمایشگاه های خارجی 

قیمت  بودن  باال  کشورها،  دیگر  در  فعال  بازرگانی  دفاتر  نبود  و 

و  گمرکی  کاالی صادراتی، مشکات مربوط به قوانین و مقررات 

کرد. کاال معرفی  تشریفات اداری و باال بودن هزینه حمل و نقل 

آمده  به عمل  میدانی  مطالعات  و  منابع  مرور  براساس 

توسط تیم تحقیق؛ موانع توسعه صادرات خرما مطابق جدول 

گردید.  )1( شناسایی 

جدول  1- موانع توسعه صادرات خرما

تحقیقات دارای نتایج مشابهمتغیرها

آلتینتاس و همکاران )2007(؛ ناطق )1385(عدم تطابق با استاندارهای بین المللی

ناطق )1385(؛ مطالعات میدانیعدم آشنایی با برندهای بین المللی

کافی جهت تولید محصول مناسب صادرات کریستینا و روچا )1994( ؛ آلتینتاس و همکاران )2007(؛عدم تخصص  گنجی، )1392(. ؛  میرباقری 

کافی ناطق )1385(؛ رحمانی )1382(عدم وجود منابع به اندازه 

 امیری نژاد و صادقی )1392(؛ هاشمی و همکاران )1395(کیفیت بسته بندی خرما

امیری نژاد و صادقی )1392(؛ تسفون و لوتز )2006(کیفیت محصول خرما

امیری نژاد و صادقی )1392(؛ تسفون و لوتز )2006(عدم وجودسیستم درجه بندی محصول خرما
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تحقیقات دارای نتایج مشابهمتغیرها

کاتسیکیز، )1997(؛ ارتگا )2003(دانش و اطاعات بازاریابی  آلتینتاس و همکاران )2007(؛ ناطق )1385(؛ مورگان و 

کریستینا و روچا )1994(؛ مطالعات میدانیعدم تعهد مدیریت کان کشور نسبت به صادرات  

 تسفم و لوتز )2006(؛ احمد و همکاران )2004(کمبود سرمایه برای تامین مالی صادرات

لئو نیدو )2004(؛ مطالعات میدانیعدم همکاری موسسات و نهادهای داخلی و دولتی

میرباقری گنجی، )1392( ؛ تسفم و لوتز)2006(؛ مطالعات میدانیحضور دالالن

آلتینتاس و همکاران )2007(؛ مطالعات میدانیعدم وجود وسایل ارتباطی مناسب)عدم دسترسی با اینترنت..(

 رحمانی )1382(؛ هاشمی و همکاران )1395(کمبود کارخانه های دسته بندی و صنایع تبدیلی محصول خرما

اشجاری )1384(، ارتگا )2003(؛ امیری نژاد و صادقی )1392(؛ مطالعات میدانیعدم وجود زیرساخت )حمل و نقل و ...( مناسب

گنجی، )1392(؛ امیری نژاد و صادقی )1392(باال بودن هزینه حمل ونقل رحیمی )1382( ؛ ناطق )1385(؛ میرباقری 

هاشمی و همکاران )1395(؛ مطالعات میدانیبی ثباتی قوانین و مقررات داخلی

میرباقری گنجی، )1392(؛ مطالعات میدانیضعف در اطاع رسانی

گنجی، )1392(؛ هاشمی و همکاران )1395( ؛ تسفم و لوتز)2006( موانع اداری و خدماتی)بروکراسی( میرباقری 

نبیل و وگانزونه )2004(، مطالعات میدانیتحریم های اقتصادی

کان و توکول )2007(مشکل توافقات تجاری بین المللی ها

کافی از مقررات بازارهای بین المللی گاهی   رحمانی)1382(؛ ناطق )1385(؛ نبیل و وگانزونه )2004( ؛ جعفری و نصابیان )1395(  عدم آ

کافی در امر صادرات تسفم و لوتز)2006(؛ جعفری و نصابیان )1395(  عدم امکانات، تسهیات و مشوقهای 

تسفم و لوتز)2006(وجود رقابت شدید و خصمانه در بازارهای صادراتی

گاهی از قیمت های رقابتی کاظم زاده و ابونوری )1385(عدم آ ناطق )1385(؛ 

کان و توکول )2007(عدم وجود تکنولوژی مناسب جهت برداشت و بسته بندی ها

چراغی و همکاران)2012(عدم شناخت تولیدکنندگان خارجی

 آلتینتاس و همکاران )2007(؛ضعف دانش درباره بازارها و فرصت های خارجی

کارشناسان با تجربه در امر صادرات کریستینا و روچا  )1994(عدم وجود مدیران و 

آلتینتاس و همکاران )2007(؛عدم حمایت از صادرکنندگان

خ ارز مطلوب جعفری و نصابیان، )1395(؛  تسفم و لوتز )2006(عدم نر

شجری،)1381(، آلتینتاس و همکاران )2007(؛عدم وجود زیرساخت های مناسب

گنجی، )1392(عدم برنامه ریزی صحیح جعفری و نصابیان )1395( ؛ میرباقری 

گنجی، )1392(عدم سرمایه گذاری مناسب و به موقع دولت تسفم و لوتز )2006(؛ میرباقری 

گمرکی گنجی، )1392(؛  توگان)1993(؛ تسفم و لوتز )2006(عدم آشنایی به حقوق، عوارض، قوانین و مقررات  میرباقری 

میرباقری گنجی، )1392(؛ جعفری و نصابیان )1395(  بازاریابی و تبلیغات نامناسب

میرباقری گنجی، )1392( ؛جعفری و نصابیان )1395(  عدم شرکت  فعال در نمایشگاه های خارجی

کننده و واردکننده آلتینتاس و همکاران )2007(عدم تشابه قوانین شرکت های صادر 

 هدف اصلی تحقیق حاضر شناسایی عوامل بازدارنده توسعه 

قالب  در  که  می باشد  کرمان  استان  جنوب  در  خرما  صادرات 

کلی،  اهداف اختصاصی زیر بررسی شدند: این هدف 

 شناخت موانع توسعه صادرات خرما در جنوب استان کرمان	 

اولویت بندی عوامل بازدارنده در توسعه صادرات خرما در 	 

کرمان. جنوب استان 
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2. مواد و روش ها
که در ابتدا با  کاربردی است  این مقاله مبتنی بر یک تحقیق 

در  که  شد؛  انجام  میدانی  و  کتابخانه ای  روش  دو  از  استفاده 

پژوهشی  علمی  مقاالت  و  چاپی  منابع  از  کتابخانه ای  روش 

جامعه  شد.   پرداخته  خرما  صادرات  موانع  به  و  شد  استفاده 

بودند.  کرمان  استان  جنوب  نخل کاران  حاضر  تحقیق  آماری 

گردید. نفر محاسبه  کوکران 80  از طریق فرمول  نمونه  حجم 

جنوب  نخل کاران  میان  از  تصادفی  صورت  به  افراد  این  که 

متغیرهای  به  مربوط  اطاعات  شدند.  انتخاب  کرمان  استان 

گرفتند. برای  مورد نظر جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار 

علمی  هیأت  اعضای  نظرات  از   تحقیق  ابزار  روایی  تعیین 

دانشگاه تربیت مدرس استفاده شد. پایایی پرسشنامه پس از 

که  کرونباخ محاسبه شد،  آلفای  از طریق  آزمون  انجام پیش 

مقدار آن 0/790- 0/919 برای بخش های مختلف پرسشنامه 

کی از اعتماد یا پایایی قابل قبول  که نتایج حا گردید.  محاسبه 

پرسشنامه بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها به منظور بررسی 

ع و دسته بندی مناسب متغیرها از روش تحلیل  عمیق تر موضو

داده ها  بودن  مناسب  تعیین  جهت  شد]10[،  استفاده  عاملی 

برای تحلیل عاملی از روش K.M.O و آزمون بارتلت استفاده 

گردید و با توجه به نتایج به دست آمده، میزان K.M.O بزرگتر 

از 0/7 و سطح معنی داری محاسبه شده، )جدول 2( تناسب 

گرفت. داده ها جهت تحلیل عاملی مورد تایید قرار 

جدول 2-  نتایج آزمون MSA  و بارتلت در ارتباط با متغیرهای 
بازدارنده مورد توافق

K.M.O)کای اسکوئر )بارتلت سطح معنی داریمقدار 

0/7826370/4500/000

منبع: یافته های پژوهش     ** معنی داری درسطح یک درصد

3. یافته ها
کشاورزان  سنی  میانگین  شده،  گردآوری  اطاعات  براساس 

مرد  آنها  درصد   76 بود.   سال   53/53 با  برابر  مطالعه  مورد 

پاسخگویان  تحصیات  سطح  بودند.  زن  آنها  درصد   34 و  

بیشترین  که  بود،  نوسان  در  دیپلم  از  باالتر  تا  بیسواد  بین 

کمترین  و  36درصد  با  نهضت  و  ابتدایی  به  مربوط  درصد 

از  بود. 85  درصد  از دیپلم 0/5 درصد  باالتر  به  درصد مربوط 

پاسخگویان، مالک نخلستانها بوده و به طور متوسط 13/51 

کار در جنوب  کشاورزان نخل  تن در هکتار برداشت می کردند. 

اعضای  طریق  از  را  خود  اطاعات  بیشترین  کرمان  استان 

کمترین  و  درصد(   45/0( اقوام  و   ) درصد   47/5( خانواده 

روزنامه  و  درصد(   3  /1( اینترنت  طریق  از  را  خود  اطاعات 

ماهیانه  درآمد  میانگین  می آوردند.  دست  به  درصد(    3/8(

حقوق  میانگین  و  تومان   3047257 حدود  کشاورزان  خانوار 

تحلیل  از  حاصل  یافته های  بود.  تومان   86317/86 روزانه 

جدول  در  خرما  صادرات  موانع  خصوص  در  کتشافی  ا عاملی 

)3( مشخص شده است.

جدول 3-  تعداد عوامل موانع توسعه صادرات استخراج شده 
همراه با مقادیر ویژه و درصد واریانس

درصد تجمعی واریانسدرصد واریانسمقدار ویژهعامل

گاهی 6/66942/77637/776دانش و آ

4/83815/59158/367سیاست گذاری

3/6497/74666/113زیرساختی

2/9826/42372/536مالی

منبع: یافته های پژوهش

به  توجه  با  )3(؛  جدول  آمده  عمل  به  محاسبات  براساس 

ماتریس  در  عاملی  بارهای  مجذور  ع  مجمو ویژه،  مقادیر 

روش  اساس  بر  یافته  چرخش  ماتریس  نیز  و  همبستگی 

در  خرما  صادرات  توسعه  موانع  کله  شا متغیرهای  وریمکس، 

از  درصد   73 ع  مجمو در  که  شدند  دسته بندی  عامل  چهار 

را  کرمان  استان  جنوب  در  خرما  صادرات  موانع  کل  واریانس 

کمبود  مانع  به  مربوط  ویژه  مقدار  بیشترین  نمودند.  تبیین 

واریانس  درصد   43 حدود  که  بود  گاهی)6/669(  آ و  دانش 

کرد. پس  کرمان را تبیین  موانع صادرات خرما در جنوب استان 
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زیرساختی  ترتیب موانع سیاست گذاری )16 درصد(،  به  آن  از 

)8 درصد( و مالی)6 درصد( بودند. مقادیر ویژه ی هر عامل و 

در جدول شماره  هر عامل  توسط  شده  تبیین  واریانس  درصد 

جدول  در  شده  استخراج  عامل های  و  نظر  مورد  موانع  و   )3(

)4( آمده است.

کرمان کشاورزی در جنوب استان  جدول 4- موانع توسعه صادرات محصوالت 

بارعاملیمتغیرنام عامل

گاهی دانش و آ

کافی از مقررات بازارهای بین المللی  گاهی  0/710عدم آ

گاهی از قیمت های رقابتی 0/987عدم آ

0/717عدم شناخت تولیدکنندگان خارجی

0/987ضعف دانش درباره بازارها و فرصت های خارجی

کارشناسان با تجربه در امر صادرات 0/724عدم وجود مدیران و 

گاهی از  نقطه شروع صادرات  0/985عدم آ

0/711عدم شرکت  فعال در نمایشگاه های بیرونی

گمرکی 0/703عدم آشنایی به حقوق، عوارض، قوانین و مقررات 

کافی جهت تولید محصول مناسب صادرات 0/788عدم تخصص 

0/766عدم آشنایی با برندهای بین المللی

سیاستگذاری

0/598ضعف در اطاع رسانی 

0/738عدم حمایت از صادرکنندگان

0/648بی ثباتی قوانین و مقررات داخلی

0/595عدم تعهد مدیریت کان کشور نسبت به صادرات 

خ ارز مطلوب 0/609عدم نر

0/683تحریم های اقتصادی

کافی در امر صادرات 0/616عدم امکانات، تسهیات، و تشویق های 

0/510موانع اداری و خدماتی )بروکراسی ادرای(

0/648بی ثباتی قوانین و مقررات داخلی

0/522عدم برنامه ریزی صحیح

0/688وجود روابط به جای ضوابط در بازارهای بین المللی 

0/724عدم سرمایه گذاری مناسب و به موقع دولت

زیرساختی

0/725عدم وجود زیرساخت های مناسب

0/779عدم وجود بانک اطاعاتی در خصوص آخرین تحوالت در بازار 

0/786عدم وجود تکنولوژی مناسب جهت برداشت و بسته بندی

0/517کیفیت وجود سیستم درجه بندی محصول خرما

0/516عدم وجود سیستم بازاریابی یکپارچه

0/731کمبود کارخانه های دسته  بندی و صنایع تبدیلی محصول خرما

عدم وجود وسایل 
باطی مناسب )عدم دسترسی به اینترنت(

0/584

0/721عدم وجود زیرساخت )حمل و نقل( مناسب
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بارعاملیمتغیرنام عامل

مالی

0/782کمبود سرمایه برای تامین مالی صادرات

0/791طوالنی بودن زمان اعطای تسهیات 

گذاران خارجی 0/587عدم وجود سرمایه 

0/795عدم وجود ابزارهای مالی برای پوشش ریسک نوسان قیمت

0/678مشکات ورود ارز حاصل از صادرات

0/525باال بودن هزینه حمل و نقل

4. یافته های پژوهش 
بحث و نتیجه گیری

در  متغیر   36 ع  مجمو در  که  داد  نشان  عاملی  تحلیل  نتایج 

چهار عامل اصلی خاصه شدند. شایان ذکر است در خصوص 

و  بازارها  درباره  دانش  ضعف  گاهی؛  آ و  دانش  کمبود  مانع 

و   رقابتی  قیمت های  از  گاهی  آ عدم  خارجی،  فرصت های 

عاملی  بارهای  باالترین  صادرات  شروع  نقطه  از   گاهی  آ عدم 

نظر  مورد  عامل  با  گویه  هر  همبستگی  میزان  نشاندهنده  که 

یافته های  با  یافته  این  که  دادند؛  اختصاص  خود  به  را  است 

بحرینی زاده )1389(، ناطق )1385(، بوردو )1986(، لئونیدو 

ارتگا )2003(، احمد و همکاران )2004(،  و )2000(،   )1995(

   )1395( نصابیان  و  جعفری  و   )2007( همکاران  و  آلتینتاس 

مطابقت داشت.

این امر در خصوص مانع سیاستگذاری عبارت بود از: عدم 

بازار،   در  تحوالت  آخرین  خصوص  در  اطاعاتی  بانک  وجود 

مناسب  سرمایه گذاری  عدم  صادرکنندگان،  از  حمایت  عدم 

با  یافته  این  که  اقتصادی؛  تحریم های  و  دولت  موقع  به  و 

گنزن )2004(  وا و  نبیل  روچا )1994(،  و  کریستینا  یافته های 

و جعفری و نصابیان )1395( همسو بود.

در خصوص مانع زیرساختی، مهمترین موانع عبارت بودند 

از: عدم وجود تکنولوژی مناسب جهت برداشت و بسته بندی، 

عدم وجود بانک اطاعاتی در خصوص آخرین تحوالت در بازار و 

کمبود کارخانه های دسته  بندی و صنایع تبدیلی محصول خرما 

کری)1383(  که این یافته با یافته های اشجاری)1384(، شا

داشت.  مطابقت   )2007( همکاران  و  آلتینتاس  و  

که مانع مالی نامگذاری شد، متغیرهای مهمی  مانع چهارم 

که مهمترین آنها از نظر بارعاملی عبارت بودند  را در بر داشت 

نوسان  ریسک  پوشش  برای  مالی  ابزارهای  وجود  عدم   : از 

کمبود سرمایه  قیمت، طوالنی بودن زمان اعطای تسهیات و 

کریستینا  که این یافته با یافته های  برای تامین مالی صادرات 

و روچا )1994( و لئونیدو )2000( مطابقت داشت. 

توصیه های سیاسی
گاهی مهمترین مانع بازدارنده صادرات  کمبود دانش و آ مانع 

خرما در بین تولید کنندگان جنوب استان کرمان شناسایی شد؛ 

کمیت و میزان تولید  که علی رغم باال بودن  این در حالیست 

محصول  میزان  و  تولیدی  محصول  کیفیت  خرما،  محصول 

دانش  ضعف  متاسفانه  نیست.  چشمگیر  چندان  شده  صادر 

کم سواد بودن اغلب تولیدکنندگان، عدم  فنی و بی سوادی یا 

علم  با  آشنایی  عدم  تولید،  مقررات  و  قوانین  با  آنها  آشنایی 

آشنایی  عدم  بهداشتی،  و  سالم  محصول  تولید  زمینه  در  روز 

کشورهای مقصد؛ عدم  با استانداردهای محصوالت بازارپسند 

به  منجر  خرما  برداشت  و  داشت  کاشت،  فنی  مسائل  رعایت 

است.  شده  پایین  بازارپسندی  و  کیفیت  با  محصوالتی  تولید 

انجام  آموزشی  نیازسنجی  زمینه  این  در  می شود  پیشنهاد  لذا 

برای  الزم  آموزش های  منطقه،  نیازهای  با  مطابق  و  گرفته 

گردند. تولیدکنندگان طراحی و اجرا 

در  خرما  صادرات  بازدارنده  مانع  دومین  ساختی  زیر  مانع 

جنوب استان کرمان شناسایی شد و بر اساس مطالعات میدانی 

با  منطقه  این  در  نخل کاران  که  شد  مشخص  تحقیق  تیم 
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کارخانجات درجه بندی و بسته بندی  و صنایع تبدیلی  کمبود 

سردخانه های  وجود  عدم  همچنین  هستند،  مواجه  خرما 

محصول،  اولیه  نگهداری  جهت  کافی  ظرفیت  با  مناسب 

افت  نتیجه  در  و  خرما   میوه  به  فراوانی  کیفی  زیانهای  سبب 

ارزش صادراتی آن می گردد. با اجبلاری شدن استاندارد خرما، 

در  عرضه  برای  را  خود  محصوالت  باید  خرما  کنندگان  تولید 

به  ضدعفونی  مراحل  گذشت  از  پلس  خلارجی  و  داخللی  بلازار 

بلازار  کیفیلت علالی در  بلا  طریق علمی و صنعتی و بسته بندی 

نگهداری  جهت  مناسب  سردخانه های  وجلود  و  کننلد  عرضله 

کله می تواند در افزایش  محصول خرما یکی از ضروریات است، 

که  کند. این در حالی است  کمک زیادی  کیفیت این محصول 

کنون بسیاری از نخلداران پس از برداشت محصول، خرمای  ا

تولیدی خود را به شلکل سلنتی درکارگاه های محلی فرآوری و 

رعایت  سنتی،  شکل  به  خرما  چیدن  می کنند.  عرضه  بازار  به 

فرآوری  بسته بندی،  و  برداشت  فرآیند  در  بهداشت  نکردن 

بازار مهم ترین  در  نامطلوب  و عرضه  بسته بندی  در  نامرغوب 

مشکات در زمینه بازاریابی خرمای منطقه  محسوب می شود؛ 

برنامه ریزی های  این موارد در راس  که،  لذا پیشنهاد می شود 

گیرد.  منطقه مورد نظر قرار 

موانع  خصوص  در  را  رتبه  سومین  سیاست گذاری  عامل 

به  کرمان  استان  جنوب  در  خرما  صادرات  توسعه  بازدارنده 

مقررات  و  قوانین  اینکه  به  توجه  با  داد،  اختصاص  خود 

که  می شود  پیشنهاد  لذا  دارند،  اساسی  تاثیر  صادرات  در 

کوتاه مدت در خصوص  و  بلندمدت، میان مدت  برنامه های 

تعیین  خرما  صادرات  میزان  و  تولید  میزان  کشت،  زیر  سطح 

تیم  میدانی  مطالعات  اساس  بر  دیگر  طرف  از  اباغ  گردد.  و 

که  اساسی  و  مهم  مسایل  از  یکی  شدکه  مشخص  تحقیق 

مواجه  آن  با  خود  تولیدی  خرمای  صادرات  جهت  نخل داران 

اداری  سیستم  در  بازدارنده  اداری  بوروکراسی  وجود  هستند، 

حل  جهت  در  اداری  نظام  در  تجدیدنظرکلی  بنابراین  است. 

وظایف  که  گونه ای  به  است.  الزامی  نامناسب  بوروکراسی 

انرژی  اتاف  از  و  شده  مشخص  ارگان  هر  مسئولیت های  و 

حمل  تحریم های  به  توجه  با  دیگر  طرف  از  شود.  جلوگیری 

نخلداران منطقه جهت صادرات محصول  که  نقلی موجود  و 

البی گری های  و  سیاست گذاری ها  هستند،  مواجه  آن  با  خرما 

گیرد. ویژه می بایست انجام 

نشدن  اباغ  گردید،  شناسایی  مالی  مانع  آخر؛  عامل  

ح خرید توافقی خرما از سوی وزارت جهادکشاورزی  تسهیات طر

باعلث  گذشته  سالیان  طی  روستایی  تعاونی  سازمان  و 

و  خریداران  تولیدکنندگان،  برای  عدیده ای  مشکات  ایجاد 

چالش های  بزرگترین  از  یکی  است،  شده  خرما  صادرکنندگان 

جهانی  قیمت  نسبی  ثبات  خرما،  صادرکنندگان  پیش روی 

گسیختگی  افسار  و  بی ثباتی  و  صادراتی  خرمای  محصول 

بی ثباتی  و  تورم  است.  کشور  داخل  در  نهاده ها  قیمت 

قیمت ها، هزینه های روزمره فراوانی را به صادرکنندگان خرما 

برای  به دنبال دارد.  را  مالی  فراوان  زیان های  نموده  تحمیل 

با توجه  زیانها دولت می تواند  اینگونه خسارات و  از  جلوگیری 

سیاست  موثرترین  و  بهترین  موجود  داده های  و  امکانات  به 

خ باالی بازپرداخت تسهیات  را اتخاذ نماید. از طرف دیگر نر

از یک سال،  کمتر  بانک ها و مستهلک شدن وام در  اعتباری 

بنیه مالی ضعیف تولیدکنندگان  و نداشتن وثیقه های سنگین 

که  است  مشکاتی  جمله  از  بانکی،  تسهیات  دریافت  برای 

که اعتبارات  نیازمند توجه خاص میباشد. لذا پیشنهاد می شود 

معقول  بهره ی  با  کنندگان  صادر  به  میان مدت  و  مدت  کوتاه 

کشاورزان بتوانند خرمای تولیدی خود را با رعایت  اعطا شود تا 

نمایند.  صادر  کیفیت  افزایش  با  و  بین المللی  استانداردهای 

تضمین  صادراتی،  یارانه های  سیاست های  در  تجدیدنظر 

گمرگی، معافیت یا تخفیف از  خ ارز، استرداد حقوق  نوسانات نر

که دولت می تواند برای  مالیات بر درآمد از جمله اعمالی است 

کمک به صادرکنندگان انجام دهد.
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Investigating Barriers of Date Export development in the South of Ker-
man Province

Somayeh Amiri kochomi, M.A 

Shahla Choobchian, Ph.D

Agriculture, Awareness, Development, Date Export

One of the important strategies in the development of the country is the development of non-oil 

exports, which has always been emphasized in the economic development programs of the country. 

Iran is one of the largest producers of dates in the world. The importance of non-oil exports and its 

role in the country’s economic growth and development is one of the important issues to be investi-

gated. Also identification and assessment of the impact of barriers on exports and provision of appro-

priate solutions can help export growth. This study Investigate Barriers to Date Export in the South 

of Kerman Province as one of the main producing areas of Dates. The data for this study is collected 

in two ways by studying existing documents and Survey method through simple random sampling 

and completing 80 questionnaires and factor analysis and SPSS21 software were used to analyze the 

data. The results showed that 4 factors explain about 73 percent of Date export barriers; particularly 

the greatest eigenvalues is related to factors lack of knowledge and awareness which explains about 

43 percent of Date export barriers in the South of Kerman Province. political, infrastructural and 

financial factors are among after important factors.
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Presenting the Method of materials Centralized purchase and Examining 
its Barriers and Benefits (Case Study: Qom Handwoven Carpet Cluster)

Zahra Shavandi, M.A 

Esmaeil Mazroei, Ph.D

Centralized Purchasing, Materials, Handwoven Carpets

Today, one of the Challenges of the Qom Handwoven Carpet Cluster is supplying materials. Since 

most of the materials used by Qom carpet manufacturers are imported, and manufacturers buy silk 

through intermediaries and with a higher price, manufacturers need to supply materials at a lower 

cost and in better quality and it need to research. The most important goals of this research are Pre-

senting the Method of materials Centralized purchase (silk), its barriers and benefits Compared to 

decentralized purchasing (through intermediaries), as well as the ranking of benefits and barriers. 

This research has an applied approach and uses descriptive-survey method. The statistical population 

of this research is composed of manufacturers of Qom Handwoven Carpet Cluster. Twelve of manu-

facturers have been selected by non-random sampling method, who are members of the soft network 

for purchasing materials of and have a history of purchasing materials in common. Two methods 

used to collect information are library and field studies and AHP method is used to analyze data.

The research has so far not been carried out in the handwoven carpet industry, and this is the first 

scientific research that has focused on the centralized purchasing process of raw materials. The re-

sults indicate that the central purchasing method is the most suitable purchase method for materials 

(silk) in the Qom Handwoven Carpet Cluster. In addition, the benefits and barriers of this method 

are also expressed and ultimately ranked. The results show that the central purchasing method has 

advantages over decentralized purchases, and it's able to will solve many of the problems of supply-

ing materials in the cluster.
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Identifying and Prioritizing the Key Success Factors of Iran’s Ornamental 
Stones Exporting Companies

Tahmores Hasan Gholipur, Ph.D

Hashem Aghazadeh, Ph.D

Melika Mehdizadeh, M.A.

Ornamental Stone

In the present situation of Iran, the development of non-oil exports is one of the most important po-
litical and economical issues that is of particular importance not only in terms of its value but also 
in terms of creating employment within the country. It is clear that a vast country like Iran, rich in 
natural resources, should be able to play a major role in the production and export of non-oil prod-
ucts in the world. One of these resources is a significant amount of ornamental stones. Iran is rich in 
terms of variety of colors, variety of stones, resistances, etc.
However, despite its rich rock resources, it has not been able to achieve a desirable position in ex-
porting this product to the world. According to the necessity of the subject, this research was con-
ducted to investigate the key factors of the success of Iran’s decorative stones export Carried Out. 
The research is an applied target and uses descriptive survey method. An interview with the experts 
was and a questionnaire were used to collect the data. The statistical population of the study consists 
of decorative stones exporting companies in Tehran province. Since this research was carried out 
using the AHP method which is based on expert opinion, the sample size was calculated using the 
information of the Iranian Rock Association (28 companies),of which was finally answered to 21 
Filled the questionnaires. Data analysis was performed using the AHP hierarchical process analysis 
method. First, using extensive library studies and examining multiple models in identifying key suc-
cess factors and factors affecting export performance, the key factors of export success are generally 
identified, and ultimately through comprehensive interviews, based on the Stevean and colleagues’ 
model. With a number of industry experts, 22 key factors were identified and then a questionnaire 
based on paired matrix matrices was designed. After collecting questionnaires, factors were priori-
tized using the AHP method. Based on the research findings, the factors of manager’s perception of 
exports, the international experience of the director, the recognition of the director of international 
trade, the mastery of the foreign language manager, the proper production factors, the skilled man-
power in production and exports, the barriers to trade, the political-legal environment, The demand 
for foreign markets and the banking system and the economic environment were ranked first to tenth  
Based on Their Priority respectively.
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Investigating the Supply Chain Agile Strategies on Improvement of Per-
formance of Food and Beverage Industries of Shiraz 

Hamid Babaei Meybodi, Ph.D 

Tina Roustapisheh 

Supply Chain, Performance, Improve, Agile Strategies.

Today, delivering the best performance has become the most important concern of production com-

pany executives, and they are trying to achieve superior performance by utilizing various techniques. 

One of the requirements of a manufacturing company is the adoption of a kind of supply chain strate-

gy called “agile supply chain strategy”. The aim of the present study is to Study the impacts of agile 

strategies on improvement of corporate performance (case study: shiraz city). The present research, 

the purpose of the application in terms of and descriptive-analytical research method using question-

naires and survey data has been collected. The population of the study are managers and experts food 

and beverage company city is shiraz and simple random sampling method used and accepted 178 

samples were collected. Data were analyzed using structural equation modeling in Lisrel. In order to 

test the hypothesis to determine the extent and  severity of agile supply chain strategies to improve 

the performance of manufacturing firms, structural equation modeling was used. Our Findings show  

that the application and implementation of agile supply chain strategies improves the performance 

of manufacturing firms. Companies using agile strategy can meet the consumption needs of the 

members’ ability Supply chain to respond by managing the flow of goods, information or any other 

resource such as energy or humans between the place of production or the place of inventory up to 

the point of consumption or the point needed to.
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A Fuzzy Model for Location-Routing Problem in Perishable Food Supply 
Chain

Mohamad Khalilzadeh, Ph.D

Hediye Shakeri, M.A Student

Mohammad Karimi Meshkani, M.A Student.

Supply chain, perishable food, locating-routing problem, possibility programming, disorder risk

Nowadays competitive markets and development of managerial concepts force companies to better 

design and manage their supply chains. Supply chain management emphasizes on integration of 

supply chain Components. It is not possible to individually consider supply chain Components’ de-

cisions for improving the supply chain performance. Since the key role of location-routing factor is 

obvious, the integration of these Components results in an efficient and effective supply chain. This 

research studies the design of perishable food supply chain with the risk of disorder which includes 

facility location, assign of flows between facilities, and routing decisions. In this research, the per-

ishable food is distributed from the suppliers to the distribution centers and from the distribution 

centers to the demand centers. The aim of this study is to present a fuzzy model for locating distri-

bution centers and routing vehicles from suppliers to demand centers. The presented model is solved 

by LP-metric method and GAMS software. The results of this research reveal that increasing costs 

decreases shortage and vice versa. Also, cost increase yields more cover percentage and all zones can 

be covered by maximum costs.
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A Survey of the Impact of Country of Origin Image on Consumers Pur-
chase Intention (Case: Consumers of Iranian Products In Iraq)

Farhang Aberomandi, Ph.D

Bita Parsa, Ph.D

Mohammadreza Sharifi Askari, M.A

Attitude, Country of origin Image, Perceived Quality, Purchase Intention.

In recent decades, companies are looking for more opportunities in global markets. Therefore, com-

panies need to perceive consumers’ evaluation on foreign products. Country of origin image is an 

important factor which influences consumers’ perception on foreign products and their purchase 

intention. Therefore, present study is conducted to investigate the impact of country of origin image 

on food consumers’ purchase intention. This Research investigates the impact of country of origin 

image on purchase intention by two perceived quality and attitude variables Using a Conceptual 

Model. In terms of purpose, present research is an applied one while in terms of methodology, it is 

a SEM-based descriptive – correlation study. Research population consists of all Iraqi people who 

have consumed Iranian food products at least one time. By Morgan Table and a simple sampling 

method, 386 persons were selected as research sample. Research instrument is a questionnaire that 

its structural validity, content and combined reliability are all supported. Likewise, by using path 

analysis, research hypotheses were tested. Research findings indicate that country of origin image, 

attitude toward products and perceived quality influence on consumers’ purchase intention. Of these 

three variables, the impact of perceived quality on Iraqi consumers’ purchase intention is higher than 

other variables. Also, the findings suggest that country of origin image impact on Iraqi consumers’ 

purchase intention to buy Iranian products, both directly and indirectly through two variables name-

ly attitude toward Iranian product and perceived quality of the products. Indirect impact (0.345) is 

stronger than direct one.
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