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چکیده

صادرات محصولات كشاورزي در ایران جایگاه مهمی در اقتصاد ملی دارد؛ اما تعاونیهاي تولید بخش
كشاورزي درزمینة بازاریابی و صادرات محصولات ناموفق بودهاند .هدف مطالعة حاضر نیز تعیین راهبرد مناسب
براي بازاریابی و صادرات محصولات كشاورزي تعاونیهاي تولید كشاورزي واقع در منطقة آزاد تجاري صنعتی
ماكو بود .نوع تحقیق كاربردي بود كه به روش پیمایشی و با ابزار پرسشنامه انجام گرفت .جامعة آماري را مدیران
عامل و اعضاي هیئتمدیرة تعاونیهاي تولید و كارشناسان خبره تشکیل دادند كه به شیوة سرشماري  04نفر
بررسی شدند .با استفاده از ماتریسهاي داخلی و خارجی و ماتریس تحلیلی  ،SWOTنقاط قوت و ضعف و
فرصت و تهدیدهاي پیش روي تعاونیها اولویتبندي شدند ،سپس راهبرد مناسب شناسایی گردید .باتوجهبه نتایج،
درمجموع ،تعاونیهاي تولید درزمینة بازاریابی و صادرات محصولات كشاورزي 98 ،قوت در برابر  84ضعف و 95
فرصت در مقابل  95تهدید داشتند .براساس نتایج ،راهبرد محافظهكارانه -بازنگري براي استفاده از فرصتها و رفع
نقاط ضعف شناسایی شد .پیشنهادهاي پژوهش حاضر عبارت بودند از :استفاده از سرمایهگذاران براي ایجاد صنایع
تبدیلی و تکمیلی؛ بهرهگیري از فناوريهاي نوین تولید؛ بهكارگیري كاركنان و مدیران متخصص در تعاونیهاي
تولید؛ اعطاي تسهیلات بانکی با شرایط ویژه به صادركنندگان محصولات كشاورزي؛ انجام تحقیقات بازاریابی؛
ارتقاي كمی و كیفی محصولات كشاورزي؛ تأمین بهموقع نهادههاي تولیدي.
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ارزش صادراتی غیر نفتی ،از لحاظ مقداری ( 6396هزار تن) 9/3 ،درصد و از لحاظ ارزشی
( 6066میلیون دلار)  70/0درصد بوده است .ارزش صادرات دوازدهماهه سال  7931نسبت به
سال  9/1 ،7936درصد و نسبت به متوسط سالهای  7936تا  9/8 ،7939درصد کاهش
داشته است .اقلام عمده صادراتی شامل انواع میوههای درختی ( ،)%97انواع سبزیجات و
محصولات جالیزی ( ،)%29/1شیر و فراوردههای لبنی ( ،)%72/3زعفران ( ،)%1/0ماهی و
میگو ( ) %6/1و مقاصد صادراتی عمدتاً کشورهای عراق ،افغانستان ،امارات متحده عربی،
پاکستان ،فدراسیون روسیه ،هند ،ترکیه ،ویتنام ،ترکمنستان و آلمان بوده اند (سایت گمرک
ایران .)7938 ،آمار فوق نشان میدهد بخش کشاورزی ایران با وجود داشتن مزیت نسبی در
برخی محصولات و امکان تجاری شدن بخش قابل توجهی از آن ،به دلیل سنتی و پایین
بودن کمیت و کیفیت تولید و معیشتی بودن کشاورزی در ایران ،سهم ناچیزی از صادرات
بخش کشاورزی را به خود اختصاص داده است.
یکی از چالشهای عمده درآمدی کشاورزان از محصولات تولیدی کشاورزی ،نامنظم
بودن مسیر بازاریابی و نحوه عرضه محصولات تولیدی به بازار و پایین بودن سهم دریافتی
آنها از قیمت پرداختی مصرفکنندگان نهایی است .بیشتر کشاورزان و کارشناسان این امر را
ناشی از نقایص موجود در ساختار بازار محصولات کشاورزی میدانند .فقدان رویکرد
بازارمحور در بخش کشاورزی بهویژه در تشکلهای کشاورزان ازجمله تعاونیهای
کشاورزی و روستایی ،به عنوان متولیان قانونی امر خریدوفروش و بازاریابی محصولات
کشاورزی ،لزوم توجه هرچهبیشتر و ورود عملی و علمی به فعالیت بازاریابی را میطلبد
(مقدسی و همکاران.)7936 ،
تا پایان سال  7966 ،30تعاونی تولید روستایی بخش کشاورزی در کشور فعال بوده-
اند .همچنین در حوزه تشکلهای کشاورزی 96 ،شرکت سهامی زراعی و  67اتحادیه
شرکتهای تعاونی تولید استانی و شهرستانی وجود داشته که بیش از سه ملیون هکتار
اراضی کشاورزی را در اختیار داشتهاند (علوی .)7936 ،تعاونیهای روستایی به دلیل کمبود
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نیروی انسانی متخصص و امکانات مالی و فیزیکی ،درزمینه بازاریابی محصولات کشاورزی
نقش چندانی ندارند .عمدهترین فعالیت آنها توزیع کالاهای مصرفی و نهادههای تولیدی
است .با وجود این نقش اندک تعاونیها ،اغلب اعضای تعاونی تمایل دارند با دریافت قیمت
بالاتر و فروش مطمئن ،محصول خود را از کانال تعاونیهای روستایی به فروش برسانند .به-
علاوه ،اکثر اعضای تعاونی به دلیل نیاز مالی ،امکان نگهداری محصول و فروش آن پس از
برداشت را ندارند و با توجه به حضور گسترده واسطهها ،بخش قابل ملاحظهای از محصول
اعضا قبل یا هنگام برداشت محصول توسط این افراد خریداری میشود (نجفی و فرجزاده،
.)7983
در سند چشمانداز توسعه کشور تا پایان سال  ،7060توجه به ارزآوری بخش
صادرات غیر نفتی پیشبینی شده است (پاکروان و گیلانپور .)7932 ،دراینراستا ،ایجاد منطقه
آزاد تجاری و صنعتی ،با حذف مالیات و دادن مشوقها برای تولیدکنندگان ،زمینه را برای
صادرات انواع محصولات تولیدی ازجمله محصولات کشاورزی فراهم نموده است .برهمین-
اساس ،حیدری و همکاران ( )7930فراهم کردن زیرساختهای مناسب و بالا بردن سهمیه
ارزی مرزنشینان و آزادی عمل بیشتر آنها در صادرات و واردات را ازجمله راهکارهای مهم
فعالسازی تعاونیهای مرزنشینان عنوان کردهاند .منطقه آزاد تجاری -صنعتی ماکو در سال-
های اخیر در مرز سه کشور آذربایجان ،ارمنستان و ترکیه ایجاد شده است؛ لذا با کمک این
منطقه امکان توسعه صادرات بهویژه صادرات محصولات کشاورزی فراهم شده است و
تعاونیهای تولید کشاورزی و روستایی موجود در منطقه میتوانند از این فرصت فراهمآمده
برای بازاریابی و صادرات محصولات کشاورزی بهره ببرند .باوجوداین ،طالبی و همکاران
( )7939در مطالعه خود به این نتیجه رسیدند که تعاونیهای تولید آراز  7و آراز  2منطقه
آزاد تجاری صنعتی ماکو درزمینه بازاریابی محصولات کشاورزی فعالیتی ندارند .لذا از آنجا
که با ایجاد منطقه آزاد تجاری صنعتی زمینه برای صادرات محصولات و فراوردههای
کشاورزی فراهم شده است و با توجه به غفلت تولیدکنندگان بهویژه تعاونی های تولید
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کشاورزی از این فرصت پیش آمده ،ضرورت دارد که راهبردهای لازم بر اساس واقعیات
موجود منطقه مشخص شوند که در این زمینه مطالعه مشابهی در سطح کشور انجام نشده
است .برایناساس ،هدف تحقیق حاضر بررسی فرصتها ،محدودیتها ،نقاط ضعف و قوت
تعاونیهای تولید منطقه آزاد ماکو و تدوین راهبردها و راهکارهای لازم برای فعالنمودن
بخش بازاریابی محصولات کشاورزی ،با تأکید بر صادرات ،با استفاده از تحلیل SWOT

بود.

پیشینة تحقیق
درزمینه بازاریابی و صادرات محصولات کشاورزی مطالعات مختلفی انجام شده است
که در ادامه ،به برخی از آنها اشاره میشود .راسخ جهرمی و عابدی ( )7936در مطالعهای ،به
این نتیجه رسیدند که صادرات محصولات کشاورزی تأثیر قابل ملاحظهای بر ارزشافزوده
بخش کشاورزی دارد ،لذا پیشنهاد دادند سیاستهای تشویقی مناسب ،رفع موانع صادراتی،
گسترش تجارت جهانی و همکاریهای منطقهای میتواند رشد صادرات و بهتبعآن ،رشد
اقتصادی را به دنبال داشته باشد.
فیروزآبادی و حسینی ( )7936نشان دادند که تعاونیهای روستایی فقط درزمینه
خرید محصولات تضمینی فعال هستند .کمبود امکانات زیرساختی (سردخانه ،کارخانه
فراوری و بسته بندی) ،کمبود اعتبار و سرمایه مالی ،ضعف دانش و نگرش و مهارتهای
بازاریابی منابع انسانی شرکت ،مشخص نبودن ارتباط مدیران و کارمندان تعاونی با اعضا ،و
ضعف در ساختار اداری تعاونیها از عوامل مؤثر درزمینه بازاریابی تعاونیها میباشند.
قدیری مقدم و نعمتی ( )7936ازجمله نارساییهای بازاریابی تعاونیهای تولید به
موارد زیر اشاره کردند :فقدان تحقیقات بازاریابی و نبود برنامهریزی جامع بلندمدت تعاونی-
های تولید درزمینه بازاریابی در زمان تولید و پس از تولید؛ وجود عوامل واسطهای و دلالان
در هنگام فروش محصول؛ بهکارنگرفتن متخصصان در فرایند بازاریابی و مقوله خریدوفروش

تعیین راهبرد مناسب.....

35

محصول؛ ضعف هماهنگی با سایر شرکتهای تعاونی و سازمانهای ذیربط؛ تحصیلات
پایین مدیران تعاونی و ناآشنایی آنها با شیوههای بازاریابی و تبلیغات محصول؛ سیاستهای
نامناسب و نوسانهای قیمتی محصولات بخش کشاورزی؛ ضعف خدمات درزمینه درجه-
بندی ،بستهبند ی و فراوری محصول و تولید محصول ثانویه؛ نبود سردخانه و تسهیلات
انبارداری و بهتبع بروز ضایعات بالا؛ ضعف بنیه مالی تعاونیها؛ عدم شناخت صحیح تعاونی-
ها از ساختارهای بازارهای محلی و برونمحلی و نبود بازارهای هدف ثابت؛ ضعف در کانال
توزیع و انتقال کالا به مصرفکننده؛ مشکلات مدیریتی و مدیریت منابع انسانی در تعاونیها.
این پژوهشگران درراستای حل مشکلات مذکور ،برگزاری دورههای آموزشی برای مدیران و
اعضای تعاونیهای تولید درزمینه اصول و روشهای بازاریابی ،اتخاذ سیاستها و
راهبردهای کوتاهمدت و بلندمدت حمایتی و هدایتی از سوی دولت برای کاهش و حذف
واسطهها و دلالان ،شناسایی تعاونیهای موفق درزمینه بازاریابی و معرفی آنها به سایر
تعاونیهای تولید و استفاده از متخصصان بازاریابی در تعاونیهای تولید را پیشنهاد نمودند.
فیض آبادی و جوادی ( )7939در تحقیق خود ،موانع بازاریابی تعاونیهای تولید
کشاورزی را بهترتیب ،در دستههای اقتصادی ،انسانی ،بازاری ،عملیاتی ،ساختاری و مدیریتی
اولویتبندی نمودند و وجود دلالان و واسطهگران در هنگام فروش محصولات کشاورزی،
عدم به کارگ یری نیروهای متخصص درزمینه خریدو فروش محصولات کشاورزی و
سیاستهای نامناسب در قیمتگذاری را مهمترین موانع بازاریابی برشمردند.
خواجوی پور و همکاران ( )7939در بررسی انتخاب راهبرد رقابتی بازاریابی از بین
سه راهبرد تمایز ،تمرکز و رهبری برای شرکت تعاونی تولیدکنندگان پسته رفسنجان به این
نتیجه ر سیدند که راهبرد تمرکز بهترین گزینه برای کاهش هزینه میباشد .بهعلاوه ،معیارهای
سیاسی و اقتصادی از مهم ترین عوامل و معیارهای اجتماعی و فرهنگی و مدیریت عوامل
محیطی از کم اهمیتترین عوامل اثرگذار بر راهبرد بازاریابی میباشند .با تمرکز بر
محصولات خاص نیازهای گروههای کوچکی از مشتریان تأمین میشود .این امر از طریق
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نفوذ در بازار و انتخاب نام تجاری ،بستهبندی و تبلیغات مناسب سهم بازار را به خود
اختصاص میدهد.
هاشم زاده اتویی و احمدپور ( )7936در تحقیقی ،وضعیت نظام اطلاعات بازاریابی را
در شرکتهای تعاونی تولید روستایی نامناسب ارزیابی کردند .در رفع این مشکل ،عوامل
اطلاعاتی -ارتباطی (میزان ارتباط با رسانهها مانند اینترنت ،میزان دریافت مباحث اقتصادی و
بازاریابی از نشریات چاپی ،تلویزیون ،رادیو ،پایگاههای اینترنتی ،افراد خبره و فعالان
اقتصادی و بورس) ،عوامل مشارکتی (شرکت در کلاسها و دورهها و همایشهای بازاریابی،
بازدید از تعاونیهای موفق درزمینه بازاریابی ،شرکت در نمایشگاههای بازاریابی و ،)...
عوامل شخصیتی (میزان اعتمادبهنفس و نوآوری و خلاقیت و ابتکار عمل ،میزان تجربه کاری
و مهارت ،مسئولیتپذیری ،آیندهنگری ،ریسکپذیری و  )...و تحصیلات مدیران عامل مؤثر
میباشند.
عباسی و همکاران ( )7938در تحقیقی ،نشان دادند که حدود  %86کشاورزان گرایش
متوسط یا زیاد به بازاریابی جمعی کارآفرینانه دارند و مهمترین عوامل مؤثر در گرایش آنها
به ترتیب برندسازی جمعی ،گرایش به نوآوری جمعی و سرمایه اجتماعی است.
چاکرا و همکاران ( )Chokera et al., 2014تحقیقی را جهت شناسایی نقش
بازاریابی کشاورزی بر توانمندسازی کشاورزان محلی ایالت ماسونیگو (واقع در کشور
زیمباوه) انجام دادند و به این نتیجه رسیدند که مهمترین چالشهای پیش روی کشاورزان در
این زمینه عبارتاند از :تجهیز نامناسب منابع ،ضعف در حملونقل ،بیاطلاعی از بازار ،عدم
توانایی در قیمتگذاری محصولات کشاورزی؛ لذا دولتها در این زمینه میتوانند با آموزش
کشاورزان درزمینه بازاریابی و فروش و همچنین کمک به حمل و ارتباطات این چالش را
کمرنگتر کنند .دراینباره ،کارشناسان کشاورزی و فروش همگی بر این عقیده بودند که
بایستی تشکلهایی به دست خود کشاورزان برای انجام امور بازاریابی و کوتاه کردن دست
واسطهها ازجمله شناسایی بازار و ارائه مستقیم محصولات به بازارهای هدف تشکیل شود.
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درجن و گتاچیو ( )Derjene & Getachew, 2015با مطالعه عوامل مؤثر بر
موفقیت تعاونیها درزمینه بازاریابی کشاورزی در منطقه اورمیا در اتیوپی به این نتیجه
رسیدند که مشارکت ،تعهد ،عوامل مدیریتی ،عوامل ساختاری و عوامل خارجی ازجمله
مهمترین متغیرها در این زمینه میباشند.
نیروجا و همکاران ( )Niroja et al., 2015در مطالعه خود نشان دادند که
تعاونیهای کشاورزی نپال نقش واسطه بین بازرگانان و کشاورزان تولیدکننده میوه و سبزی،
با قدرت چانهزنی بالاتر ،و کشاورزان انفرادی دارند .بازاریابی مشارکتی همچنین کانال
بازاریابی را کوتاه میکند .براساس نتایج این مطالعه ٪86 ،کشاورزان منطقه مورد مطالعه
محصولات خود را از طریق تعاونیها به فروش میرساندند .کشاورزان وابسته به کانال بازار
تعاونی محصولات خود را با قیمت بالاتر از سایر کانالهای بازار به فروش رسانده و هزینه
بازاریابی کمتری به دلیل صفر شدن یا حذف هزینه حملونقل و ناچیزشدن هزینه دلالی
پرداخت کردهاند.
هائو و همکاران ( )Hao et al., 2018در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که
عضویت در تعاونی در فروش محصول تولیدکنندگان سیب چین به عمدهفروشان تأثیر مثبت
و به خردهفروشان تأثیر منفی دارد ،اما تأثیر قابل توجهی در فروش به خود تعاونی ندارد.
ازآنجاکه محصولات فروختهشده از طریق تعاونیها معمولاً از استانداردهای نسبتاً سخت-
گیرانة کیفیت و ایمنی مواد غذایی پیروی میکنند ،سیاستهای تبلیغی اعضای تعاونی برای
فروش محصولات خود از طریق تعاونیها احتمالاً تأثیر قابل توجهی در کیفیت مواد غذایی و
ایمنی مواد غذایی در چین خواهد داشت.

مبانی نظري
در نظام تولید تا مصرف ،عرضه محصولات کشاورزی به بازار و بازاریابی از اهمیت
زیادی برخوردار است .عملیات جمعآوری بهموقع محصولات و نگهداری و انبارداری
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اصولی آنها و داشتن اطلاعات بازار حلقههای نظام بازاریابی محسوب میشوند که این
موضوع در قیمتهای فروش کشاورزان و سوددهی بخش کشاورزی مؤثر میباشد .وجود
نارسایی در نظام بازاریابی موجب استثمار کشاورزان و سوءاستفاده دلالان و واسطهگران می-
گردد؛ لذا بسیاری از محصولات کشاورزی در فصل برداشت فاسد شده و یا با قیمتهای
بسیار ارزان توسط سلفخواران یا واسطهها خریداری میشود؛ درحالیکه همان محصولات
در فصل غیر برداشت با قیمتهای بسیار گران فروخته میشود (فیروزآبادی و حسینی،
.)7936
یکی از دلایل ایجاد شرکتهای تعاونی تولید روستایی کمک به کشاورزان در
بازاریابی محصولات کشاورزان میباشد؛ ولی بسیاری از تعاونیهای تولید در این زمینه
فعالیتی ندارند .مرور مطالعات انجام شده نشان میدهد که بازاریابی و صادرات محصولات
کشاورزی تأثیر قابل ملاحظهای بر ارزشافزوده بخش کشاورزی دارد و تعاونیها میتوانند
نقش مهمی در بازاریابی و فروش انواع محصولات کشاورزان ،حذف واسطهها و دلالان از
مسیر بازاریابی و توانمندسازی کشاورزان بازی کنند .باوجوداین ،درحالحاضر ،تعاونیهای
کشاورزی ایران فقط درزمینه خرید محصولات تضمینی مثل گندم فعال میباشند و درزمینه
سایر محصولات هیچ برنامه کوتاهمدت ،میانمدت و بلندمدتی ندارند .بهعلاوه ،سیاستهای
نامناسب قیمتگذاری و نوسانهای قیمتی محصولات بخش کشاورزی مشکل بازاریابی را
دوچندان نموده است .تعاونیها برای بازاریابی و فروش محصولات کشاورزی با موانع
فراوان زیر روبهرو هستند :مشکلات مدیریتی ،سطح سواد پایین مدیران عامل تعاونیها و
عدم آشنایی آنها با اصول بازاریابی ،نبود نیروی متخصص در تعاونی ،فقدان تحقیقات
بازاریابی و بهتبع ،عدم شناخت بازارهای محلی ،منطقهای ،ملی و جهانی ،کمبود سرمایه،
فراهم نبودن زیرساختهایی چون سردخانه ،انبار ،کارخانه فراوری و بستهبندی و حمل و
نقل ،دیوانسالاری و ناهماهنگی در مورد سایر تعاونیها و ارگانهای دولتی و غیردولتی
مرتبط و غیره .تجربه برخی از کشورهای درحالتوسعه و توسعهیافته نشان میدهد که
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تعاونیهای کشاورزی درزمینه حذف واسطهها و فروش عمده و حتی جزئی محصولات
کشاورزان به بازارهای هدف ،استانداردسازی کیفیت و ایمنی مواد غذایی ،بالابردن قیمت
فروش و کاهش هزینههای فروش (با حذف هزینههای حملونقل و کاهش حق دلالی)
موفقیتهای چشمگیری بهدست آوردهاند.
بااینتفاسیر ،مطالعه حاضر کوشید برای رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت با بهره-
مندی از فرصتها و از میان برداشتن تهدیدها ،راهبرد مناسبی برای بازاریابی و صادرات
محصولات کشاورزی تعاونیهای تولید پیشنهاد کند.

روششناسی تحقیق
این پژوهش از حیث هدف ،کاربردی بود و با روش پیمایشی انجام شد .ابزار تحقیق
پرسشنامه محققساخته بود .روایی صوری و محتوایی پرسشنامه با استفاده از نظرهای
استادان و کارشناسان امور بازرگانی و اقتصاد کشاورزی سازمانهای اجرایی منطقه مورد
مطالعه تأیید شد .برای تأیید پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده گردید .مقدار
ضریب آلفای کرونباخ برای تمامی بخشهای پرسشنامه و نیز کل سؤالات بالای  6/1به
دست آمد که نشاندهنده پایایی آن است (جدول .)7
جدول  .9ضرایب آلفاي كرونباخ پرسشنامه تحقیق
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متغیر

ضریب

نقاط قوت

6/866

نقاط ضعف

6/199

نقاط فرصت

6/880

نقاط تهدید

6/186

کل

6/397

تعاون و كشاورزي -شمارة 53

58

جامعه آماری تحقیق حاضر را مدیران عامل ( 2نفر) و اعضای هیئتمدیره تعاونیهای
تولید کشاورزی ( 79نفر) دو تعاونی تولید آراز  7و  2منطقه آزاد ماکو و کارشناسان (29
نفر) ادارههای مرتبط (اداره تعاون و جهاد کشاورزی و اداره کل گمرک بازرگان) تشکیل
دادند که در این زمینه دانش و تجربه کاری داشتند .تمامی افراد جامعه آماری بهصورت
سرشماری مورد مطالعه قرار گرفتند که در مجموع  06نفر به سؤالات پرسشنامه جواب
دادند .بهمنظور تجزیهوتحلیل دادههای بهدستآمده از پرسشنامه از روشهای آماری
توصیفی و استنباطی تحت نرمافزار  SPSS 24استفاده شد .در این تحقیق ،برای شناسایی
ضعفها ،قوتها ،فرصتها و تهدیدهای پیش روی تعاونیهای تولید بهمنظور فعال نمودن
آنها در بازاریابی و صادرات محصولات کشاورزی و نیز تعیین راهبردهای لازم از ماتریس
 SWOTاستفاده شد ( .)Doweny et al. 2007ماتریس سوات طی مراحل زیر انجام
میگیرد:
 .7تعیین فهرست نقاط قوت ،نقاط ضعف و فرصتها و تهدیدها :ابتدا پس از جمع-
آوری اطلاعات از مطالعات مختلف ،فهرست اولیه از عوامل درونی و محیطی تعاونیهای
تولید تهیه شد.
 .2تشکیل ماتریس ارزیابی عوامل خارجی ( :7)EFEپس از بررسی عوامل خارجی،
 26عامل شناسایی و فهرست شد 79 .عامل مربوط به فرصتها و  79عامل مربوط به
تهدیدهایی میشد که برای بازاریابی و صادرات محصولات کشاورزی ،پیش روی
تعاونیهای تولید قرار داشتند .سپس براساس میانگین بهدستآمده از نظر خبرگان ،وزن
نقطهای هر عامل مشخص شد .با تقسیم وزن نقطهای هر عامل بر میانگین کل عوامل ،وزن
استاندارد هر عامل به دست آمد (مجموع اوزان استانداردشده بایستی برابر با  7باشد) .در
مرحله بعد ،رتبه هر یک از عوامل خارجی براساس میانگین وزن نقطهای تعیین شد .بدین
)1. External Factors Evaluation (EFE
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ترتیب که ابتدا دامنه میزان وزن نقطه ای مشخص شد (بر اساس پاسخهای کارشناسان در
قالب طیف لیکرت  7تا  ، 9دامنه میانگین وزن نقطه ای فرصتها از  9/76تا  9/19و دامنه
میانگی وزن نقطه ای تهدیدها از  9/29تا  0/76بود) ،سپس با تعیین میانه ،رتبه نمرههای
بالای میانه برای فرصت ها  0و پایین میانه  9لحاظ گردید .برای تهدیدها نمرات بالای میانه
رتبه  7و نمرات پایین میانه رتبه  2داده شد بهطوریکه به فرصت استثنایی رتبه  ،0به فرصت
خوب رتبه  ،9به موانع معمولی رتبه  2و به موانع جدی رتبه  7اختصاص داده شد .نهایتاً،
وزن استاندارد هر عامل در رتبه مربوطه ضرب شد تا نمره نهایی بهدست آید.
 .9تشکیل ماتریس ارزیابی عوامل داخلی ( :7)IFEماتریس  IFEبسیار شبیه ماتریس
 EFEمورد استفاده برای ارزیابی عوامل داخلی است که قوتها و ضعفهای موجود در
عملکرد و وضع موجود سازمان را ارزیابی میکند .برای تشکیل ماتریس IFEتعاونیهای
تولید ،پس از بررسی عوامل داخلی 92 ،عامل شناسایی و فهرست شد 72 :عامل مربوط به
قوتها و  26عامل مربوط به ضعفهای تعاونیهای تولید بود .بقیه مراحل مانند ماتریس
 EFEاجرا شد بدین ترتیب که ابتدا دامنه میزان وزن نقطه ای بر اساس پاسخهای کارشناسان
در قالب طیف لیکرت  7تا  ، 9برای نقاط ضعف از  9/99تا  0/99و دامنه میانگی وزن نقطه
ای نقاط قوت از  2/09تا  9/99به دست آمد .سپس با تعیین میانه ،رتبه نمرههای بالای میانه
برای نقاط قوت  0و پایین میانه  9لحاظ گردید .برای نقاط ضعف نمرات بالای میانه رتبه 7
و نمرات پایین میانه رتبه  2داده شد بهطوریکه به قوت عالی رتبه  ،0به قوت خوب رتبه ،9
به ضعف معمولی رتبه  2و به ضعف بحرانی رتبه  7اختصاص داده شد .نهایتاً ،وزن
استاندارد هر عامل در رتبه مربوطه ضرب شد تا نمره نهایی بهدست آید.

)1. Internal Factors Evaluation (IFE
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 .0تشکیل ماتریس  :SWOTپس از شناسایی و ارزیابی و طبقهبندی عوامل داخلی و
خارجی با استفاده از ماتریس  IFEو  ،EFEماتریس  SWOTمانند جدول  2تشکیل شد،
سپس راهبردهای مناسب هر یک از نواحی چهارگانه پیشنهاد گردید.
جدول  .8راهبردهاي چهارگانه بر اساس ماتریس عوامل خارجی و عوامل داخلی
فرصتها ()O
تهدیدها ()T

ضعفها ()W

قوتها ()S

راهبرد W-O

راهبرد O-S

راهبرد W-T

راهبرد S-T

منبع :عطایی ()7936

 .9تشکیل ماتریس عوامل داخلی و خارجی ( 7)IEو تعیین راهبردها :ماتریس
راهبردها و اولویتهای اجرایی دارای دو بعد اصلی و  3خانه ( )9×9است .جمع امتیازهای
نهایی ارزیابی عوامل داخلی روی محور Xها و جمع امتیاز نهایی ارزیابی عوامل خارجی
روی محور Yها نمایش داده شد .نقطه تلاقی جمع امتیازهای عوامل خارجی و داخلی روی
محور Xها و Yها تعیینکننده موقعیت این بخش در ماتریس راهبردها و اولویتهای اجرایی
است.

1. Internal External
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نمودار  .9ماتریس )Doweny et al., 2007( IE

نتایج و بحث
بیشتر پاسخگویان مرد و در محدوده سنی  96تا  96سال و دارای تحصیلات
دانشگاهی بودند که رشتههای تحصیلات نیمی از آنها گرایشهای مختلف کشاورزی و
حدود  %06رشتههای مربوط به علوم انسانی و پست سازمانی اکثر آنها کارشناسی بود .محل
خدمت حدود نیمی از پاسخگویان اداره جهاد کشاورزی و نیمی دیگر تعاونیهای تولید،
تعاونیهای روستایی و گمرک بود .حدود  %66از پاسخگویان سابقه خدمت زیر  79سال و
 %06سابقه خدمت بالای  79سال داشتند (جدول )9
جدول  .5مشخصات فردي و حرفهاي پاسخگویان
متغیر
سن

تحصیلات

رشته تحصیلی

سابقه کار

طبقات
 26تا  96سال
 96تا  06سال
 06تا  96سال
بزرگتر از  96سال
حوزهای
سیکل
دیپلم
فوقدیپلم
کارشناسی
کارشناسی ارشد و بالاتر
کشاورزی
علوم انسانی
سایر رشتهها
کمتر از  76سال
79 -77
26 -76
بیش ا ز  26سال

فراوانی
0
79
72
3
2
7
3
9
79
72
27
76
9
79
77
6
76

درصد
76
91/9
96
22/9
9
2/9
22/9
1/9
92/9
96
92/9
06
1/9
92/9
21/9
79
29
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جنسیت
محل خدمت

پست سازمانی
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مرد
زن
جهاد کشاورزی
تعاونی روستایی
تعاونی تولید
گمرک
رئیس مرکز خدمات
کارشناس
سایر

98
2
26
6
3
9
6
97
9

39
9
96
79
22/9
72/9
79
11/9
1/9

در جداول  0و  9نقاط قوت ،ضعف ،فرصتها و تهدیدهای فراروی تعاونیها از
دیدگاه پاسخگویان ارائه شده است .مهمترین نقاط قوت ( )Sعبارت بودند از :پتانسیل تولید
بالا در انواع محصولات ،وجود مزیت نسبی در تولید بعضی از محصولات تجاری و
علاقهمندی تولیدکنندگان به فروش محصول خود به شرکتهای تعاونی تولید .این موضوع
زمینه را برای بازاریابی و صادرات محصولات فراهم میکند .نتیجه مطالعه طالبی و همکاران
( )7939نیز همسو با این یافته است.
پراهمیتترین نقاط ضعف ( )Wعبارت بودند از :خدمات پایین درزمینه بستهبندی،
درجهبندی و فراوری محصول (کمبود صنایع تبدیلی و تکمیلی و فراوری مناسب برای تولید
محصولات ثانویه)؛ ضعف فرهنگ مشارکت و روحیه کار جمعی و وجود اختلاف نظر و
سلیقه در بین اعضای تعاونی؛ ضعف بنیه مالی و کمبود سرمایه و اعتبارات تعاونیهای تولید؛
نبود برنامهریزی جامع بلندمدت از سوی مدیران و اعضای تعاونیها درزمینه اقدامات
بازاریابی در زمان تولید محصولات (عدم وجود تحقیقات بازاریابی)؛ عدم آموزش صحیح
اعضا و آشنایی کم اعضا و مدیریت با شیوههای جدید بازاریابی؛ کافی نبودن انبار سردخانه
برای نگهداری محصولات؛ تحصیلات پایین مدیران تعاونیها و آشنایی کم آنها با اصول
بازاریابی و صادرات؛ عدم وجود تسهیلات انبارداری و در نتیجه ضایعات بالا؛ استاندارد
نبودن و کیفیت پایین محصولات به علت استفاده بیرویه از سموم و کودها؛ و ابتدایی بودن
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تجهیزات تخلیه و بارگیری و انتقال و توزیع کالا به مصرف کننده .نجفی و فرجزاده ()7983؛
فیروزآبادی و حسینی ()7936؛ قدیری مقدم و نعمتی ()7936؛

چاکرا و همکاران

()Chokera et al., 2014؛ فیض آبادی و جوادی ( )7939نیز در نتایج تحقیق خود به
یافتههای مشابهی دست یافتند.
مهمترین فرصتها ) (Oعبارت بودند از :نگرش مثبت به صادرات در وزارت جهاد
کشاورزی؛ موقعیت جغرافیایی مناسب منطقه آزاد ماکو از جهت همجواری با کشورهای
ترکیه ،نخجوان ،ارمنستان و منطقه آزاد قفقاز؛ نیروی کار تحصیلکرده کشاورزی در
گرایشهای مختلف بهویژه اقتصاد و بازاریابی؛ عزم دولت برای توسعه صادرات غیر نفتی؛ و
وجود تنوع در سلایق مصرف کنندگان جهانی .در سند چشمانداز توسعه کشور نیز تا پایان
سال  ،7060توجه به ارزآوری بخش صادرات غیر نفتی ،پیشبینی شده است (پاکروان و
گیلانپور.)7932 ،
پراهمیتترین تهدیدهای توسعه صادرات محصولات کشاورزی ( :)Tنوسانهای
قیمتی محصولات ،وجود عوامل واسطهای و دلالان در هنگام فروش محصول از سوی
تعاونیها ،عدم همکاری مناسب بانکها در اعطای تسهیلات ،نبود بازارهای هدف ثابت،
نوسانهای نرخ ارز ،عدم عضویت در بازار تجارت جهانی .7نجفی و فرجزاده ()7983؛
قدیری مقدم و نعمتی ()7936؛ چاکرا و همکاران ()2670؛ فیض آبادی و جوادی ()7939
نیز در نتایج تحقیق خود به یافتههای مشابهی دست یافتند.
جدول  .0ارزیابی عوامل درونی (نقاط قوت و ضعف) تعاونیهاي تولید براي بازاریابی و صادرات
محصولات كشاورزي

)1. World Trade Organization (WTO

52
ردیف
W1
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وزن

عوامل درونی
ضعف بنیه مالی و کمبود سرمایه و اعتبارات
تعاونیهای تولید

W2

استفاده نامناسب از سرمایه

W3

ضایعات بالا

W4

قیمتهای جهانی

عدم وجود تسهیلات انبارداری و در نتیجه
بالا بودن قیمت تمامشده تولید در قیاس با
متناسب نبودن رشد سرمایهگذاری اعضا در شبکه

W5

تعاونیهای تولید با تورم

W6

ضروری تعاونیهای تولید به دلیل افزایش قیمت

عدم تأمین بهموقع نهادهها و کالای معیشتی و
آنها و نبود اعتبارات کافی در تعاونیها

W7

عدم شناخت صحیح از ساختار بازارهای داخلی
و خارجی و وضعیت رقبا

وزن

نقطهای

استاندارد

رتبه

امتیاز

نهایی

0/29

6/691

7

6/691

9/86

6/699

2

6/666

0/66

6/699

7

6/699

9/66

6/697

2

6/669

9/69

6/692

2

6/669

9/99

6/697

2

6/662

9/19

6/699

2

6/669

عدم برنامهریزی جامع بلندمدت توسط مدیران و
W8

اعضای تعاونیها درزمینه اقدامات بازاریابی در

زمان تولید محصولات (نبود

بازاریابی)

تحقیقات

عدم آموزش صحیح اعضا و آگاهی کم آنها و

W9

مدیریت با شیوههای جدید بازاریابی

W10

بازاریابی در تعاونیهای تولید

W11

انگیزه کافی برای فعالیت

W12
W13

عدم بهکارگیری نیروهای متخصصِ آشنا به
اشتغال اعضای تعاونی در مشاغل دیگر و فقدان
نیروی کار نامناسب در تعاونیهای تولید

ضعف فرهنگ مشارکت و روحیه کار جمعی و

وجود اختلاف نظر و سلیقه در بین

اعضای

0/78

6/696

7

6/696

0/69

6/699

7

6/699

9/68

6/692

2

6/660

9/98

6/697

2

6/662

9/99

6/623

2

6/698

0/28

6/691

7

6/691
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عوامل درونی

وزن

نقطهای

وزن

استاندارد

رتبه

امتیاز

نهایی

تعاونی

W14
W15
W16
W17
W18
W19

W20
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10

تحصیلات پایین مدیران تعاونیها و آشنایی کم
آنها با اصول بازاریابی و صادرات
ضعف هماهنگی و ارتباط با تعاونیهای تولید
دیگر و سازمانهای مرتبط
استاندارد نبودن و کیفیت پایین محصولات به
علت استفاده بیرویه از سموم و کودها

سنتی بودن روش تولید و تخصصی نبودن آن
ابتدایی بودن تجهیزات تخلیه و بارگیری و انتقال
و توزیع کالا به مصرفکننده
کافی نبودن انبار و سردخانه برای نگهداری
محصولات
خدمات پایین درزمینه بستهبندی ،درجهبندی و
فراوری محصول (کمبود صنایع تبدیلی و تکمیلی
و فراوری مناسب برای تولید محصولات ثانویه)
داشتن پتانسیل تولید بالا در انواع محصولات
تنوع اقلیمی و تولیدی
انحصار تولید در برخی از محصولات
وجود مزیت نسبی در تولید بعضی از محصولات
تجاری
علاقهمندی تولیدکنندگان به فروش محصول خود
به شرکتهای تعاونی تولید
کاهش هزینه تأمین نهادهها برای اعضای تعاونی
و تأثیر در کاهش قیمت تمام شده محصول
افزایش گرایش به استفاده از بیمه محصولات
کشاورزی
متنوع بودن فعالیتهای شرکت تعاونی تولید
امکان بهرهمندی از تسهیلات بانک تعاون
داشتن ارتباط با تعاونیهای دیگر

0/66

6/699

7

6/699

9/18

6/699

2

6/666

0/66

6/699

7

6/699

9/88

6/690

7

6/690

9/86

6/699

2

6/666

0/69

6/699

7

6/699

0/99

6/698

7

6/698

9/99
9/99
9/69

6/697
6/623
6/626

0
0
0

6/720
6/771
6/766

9/08

6/696

0

6/727

9/09

6/696

0

6/773

9/99

6/623

0

6/771

2/88

6/629

9

6/619

9/79
2/09
2/39

6/621
6/627
6/626

0
9
9

6/763
6/660
6/611

تعاون و كشاورزي -شمارة 53

54
ردیف
S11
S12

وزن

عوامل درونی
بهرهمندی از سازمان و مدیریت نوین و نسبتاً
علمی و تخصصی
بهرهمندی از کیفیت بالای فعالیتهای ترویجی
مجموع عوامل داخلی

وزن

نقطهای

استاندارد

رتبه

امتیاز

نهایی

2/36

6/629

9

6/616

2/36

6/629

9

6/616

770/86

-

7

2/71

مأخذ :یافتههای تحقیق

جدول  .3ارزیابی عوامل خارجی (فرصتها و تهدیدها) تعاونیهاي تولید براي بازاریابی و صادرات
محصولات كشاورزي
وزن

ردیف

عوامل خارجی

O1

نگرش مثبت به صادرات در وزارت جهاد کشاورزی

O2

بهویژه اقتصاد و بازاریابی

نیروی کار تحصیلکرده کشاورزی در گرایشهای مختلف

O3

فراهم شدن شرایط لازم برای توسعه کشتهای گلخانهای

O4

کشاورزی

O5
O6
O7
O8

تقاضای بالای بازارهای جهانی و منطقهای برای محصولات
وجود تنوع در سلایق مصرف کنندگان جهانی
امکان جذب سرمایهگذاری

کاهش حمایت کشورهای توسعهیافته از بخش کشاورزی
عزم دولت برای توسعه صادرات غیر نفتی

O9

وابستگی کم ارزی تولیدات کشاورزی

O10

کشاورزی

O11

گسترش فناوری تولید محصولات کشاورزی

توسعه فعالیتهای تحقیقاتی صادراتنگر در

تولیدات

O12

گسترش هدفمند حمایتهای صادراتی

O13

کشوریهای ترکیه ،نخجوان ،ارمنستان و منطقه آزاد قفقاز

موقعیت جغرافیای منطقه آزاد ماکو از جهت همجواری با

وزن

نقطهای

استاندارد

رتبه

امتیاز

نهایی

9/19

6/607

0

6/76

9/69

6/606

0

6/76

9/96

6/698

0

6/79

9/79

6/690

9

6/76

9/08

6/698

0

6/79

9/76
9/29
9/99
9/96

6/690
6/698
6/693
6/696

9
0
0
9

6/76
6/79

6/79
6/77

9/79

6/690

9

6/76

9/09

6/696

0

6/77

9/78
9/16

6/699
6/607

9
0

6/76
6/76
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وزن

عوامل خارجی

نقطهای

وزن

استاندارد

رتبه

امتیاز

نهایی

(رقیب کانال سوئز در خشکی) و اینکه نقطه اتصال
آسیا و اروپاست.

T1

سیاستهای نامناسب در قیمتگذاری

T2

بخش کشاورزی

T3
T4
T5
T6

نوسانهای قیمتی محصول با توجه به ماهیت محصولات در
عدم همکاری مناسب بانکها در اعطای تسهیلات
وجود عوامل واسطهای و دلالان در هنگام فروش محصول از
سوی تعاونیها

نبود بازارهای هدف ثابت

همکاری ناچیز سازمانهای دولتی با شرکتهای تعاونی

T7

کاهش حمایتهای دولت از تولیدکنندگان

T8

چارچوب وظایف توسط سازمان تعاون

T9
T10
T11
T12
T13

کاهش بازده تعاونیها به دلیل ایجاد محدودیت در
تحریم سیاسی و اقتصادی علیه ایران در سطح بینالمللی
نوسانهای نرخ ارز
قاچاق

عدم برخورداری ازمنافع نظام ترجیحات ) (GSPفراگیر
7

عدم عضویت در بازار تجارت جهانی ()WTO
مجموع عوامل خارجی

9/29

6/696

2

6/61

0/76

6/609

7

6/60

0/68

6/606

7

6/63

9/89

6/602

7

6/60

9/38

6/600

7

6/60

9/98
9/08

6/693
6/698

2
2

6/68

6/68

9/99

6/693

2

6/68

9/08

6/698

2

6/68

9/18
9/96
9/09
9/69

37/09

6/607
6/698
6/698
6/606
7

7
2
2
2

-

6/60
6/68
6/68
6/68
2/99

1. General System of Prefernces

 GSPموافقتنامة بینالمللی میباشد که تحت نظارت آنکتاد منعقد شده است و بهموجب آن،
کشورهای توسعهیافته عوارض ترجیحی را بهطورموقت و بدون انتظار معامله به مثل ،به واردات از
کشورهای درحالتوسعه اعطا میکنند .هر کشور واردکننده سیستم خاص خود را وضع کرده است
که محصولات تحت پوشش و حجم واردات منتفع از ترجیحات را شامل شود.
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مأخذ :یافتههای تحقیق

مطابق نتایج جدول  ،0مجموع امتیازات وزنی نقاط قوت و نقاط ضعف (عوامل
درونی)  2/71و مجموع امتیازات وزنی فرصتها و تهدیدها (عوامل بیرونی)  2/99به دست
آمد که مبین تسلط عوامل بیرونی بر عوامل درونی در تعیین راهبردهای بازاریابی و صادرات
محصولات کشاورزی تعاونیهای تولید میباشد؛ لذا با ترسیم نمرات عوامل درونی در محور
Xها و عوامل خارجی در محور Yها ،راهبرد مناسب برای بازاریابی و صادرات محصولات
کشاورزی تعاونیهای تولید منطقه آزاد ماکو راهبرد محافظهکارانه (بازنگری) میباشد
(نمودار  .)2راهبرد محافظهکارانه بیانگر این است که تعاونیهای تولید با استفاده از فرصت-
های به وجود آمده ضعفهای خود را درزمینه بازاریابی و صادرات محصولات کشاورزی
باید رفع نمایند.

نمودار  .8اولویتبندي عوامل درونی و بیرونی تأثیرگذار بر بازاریابی و صادرات
محصولات كشاورزي( مأخذ :یافتههاي تحقیق)

نتیجهگیري و پیشنهادها
منطقه آزاد تجاری -صنعتی ماکو به دلیل داشتن موقعیت جغرافیایی مناسب ،یعنی
همجواری با کشورهای همسایه (ترکیه ،آذربایجان ،ارمنستان) ،فرصت استثنایی برای
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شرکتهای تعاونی تولید ایجاد کرده است تا با استخدام تحصیلکرده های کشاورزی و انجام
تحقیقات بازاریابی و نیز با بهرهگیری از سرمایهگذاران مبادرت به راه اندازی بخش بازاریابی
و صادرات در درون خود بنمایند .برای این امر لازم است تعاونی های تولید با بهرهگیری از
فناوریهای پایدار تولید محصولات کشاورزی و با در نظر گرفتن وابستگی کم تولیدات
کشاورزی به ارز ،محصولات متنوع و با کیفیت مطلوب کشاورزی را با توجه به سلایق
مصرف کنندگان بازارهای جهانی و منطقهای تولید نمایند .این امر باعث افزایش رشد
چشمگیر صادرات محصولات کشاورزی و ایجاد فرصت ارزآوری برای کشور و فروش
تولیدات به بازارهای خارجی و منطقهای میگردد .طبق نتایج بهدستآمده نیز راهبرد
محافظهکارانه بهعنوان راهبرد مناسب برای بازاریابی و صادرات محصولات کشاورزی در
تعاونیهای تولید تعیین شد .براساس این راهبرد باید از فرصتهای موجود برای از میان
بردن ضعفها استفاده کرد .دراینراستا ،پیشنهادهای زیر ارائه میشود:
 .7استفاده از سرمایهگذاران برای ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی :کمبود صنایع تبدیلی
و تکمیلی و فراوری مناسب برای تولید محصولات ثانویه و نبود سردخانه و انبار برای
نگهداری محصولات کشاورزی از مهمترین ضعفهای تعاونی تولید بود که کشاورزان به
دلیل ضعف بنیه مالی و عدم توانایی سرمایهگذاری و استفاده نامناسب از سرمایه و ضعف
فرهنگ مشارکت و عدم ارتباط با تعاونیهای دیگر توان ایجاد این صنایع را نداشتند؛
درحالیکه ایجاد منطقه آزاد تجاری صنعتی ماکو فرصتی را پیش روی تعاونیهای تولید قرار
داده تا از مزایای منطقه آزاد استفاده و با تشویق سرمایهگذاران داخلی و خارجی در منطقه به
ایجاد زیرساختهای لازم برای بازاریابی و صادرات اقدام نمایند .دراینصورت ،تعاونیها
میتوانند با استفاده از سردخانه و انبار ،محصول کشاورزان را بخرند و در انبار یا سردخانه
ذخیره و در زمان مناسب اقدام به بازاریابی و صادرات محصول کنند .این امر با تکمیل
زنجیره ارزش ،کشاورزان را ترغیب به کشت محصولات متنوع بر اساس سلایق مصرف-
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کنندگان داخلی و خارجی و رساندن محصولات خود در طول سال ،به بازارهای هدف می-
کند.
 .2بهرهگیری از فناوریهای نوین تولید :توسعه فناوریهای تولید محصولات
کشاورزی فرصتی برای تعاونیهای تولیدی است تا با بهرهگیری از این فناوریها
درزمینههای تولید (کاشت ،داشت و برداشت) ،بستهبندی ،درجهبندی ،حملونقل و توزیع
کالا و رساندن آن به دست مشتریان محصولات کشاورزی بر مشکل سنتی بودن روشهای
تولید و تخصصی نبودن آن فائق آیند و بتوانند تولید خود را بهلحاظ کمی و کیفی بالا ببرند.
 .9بهکارگیری کارکنان و مدیران تحصیلکرده و نیروی انسانی متخصص در
تعاونیهای تولید :عدم بهکارگیری مدیران تحصیلکرده و نیروهای متخصص آشنا به اصول
و قوانین بازاریابی در تعاونیهای تولید باعث شده بود که آنها هیچگونه فعالیتی درزمینه
بازاریابی و صادرات ،علیرغم داشتن فرصتهای لازم ،نداشته باشند؛ لذا با توجه به وجود
نیروی کار تحصیلکرده کشاورزی در گرایشهای مختلف ،بهویژه اقتصاد و بازاریابی،
میتوان با بهرهگیری از آنها بر مشکلات فوق فائق آمد.
 .0اعطای تسهیلات بانکی با شرایط ویژه به صادرکنندگان محصولات کشاورزی :با
توجه به اینکه بانکهای عامل منطقه آزاد ماکو تسهیلات با شرایط ویژه بهمنظور احداث
سردخانههای مجهز و انبار استاندارد برای نگهداری در اختیار تعاونیهای تولید قرار
نمیدادند ،عزم دولت برای توسعه صادرات غیر نفتی و گسترش هدفمند حمایتهای
صادراتی فرصتی را برای منطقه آزاد ماکو فراهم آورد تا بانکهای عامل را مجاب کند با
حمایت و اعطای تسهیلات بانکی با شرایط ویژه به صادرکنندگان محصولات کشاورزی،
زمینه برای بازاریابی و صادرات محصولات کشاورزی فراهم آید.

 .9انجام تحقیقات بازاریابی :با توجه به عدم شناخت صحیح بازارهای داخلی و
خارجی و وضعیت رقبا و نبود برنامهریزی جامع و بلندمدت درزمینه بازاریابی محصولات
تولیدی لازم است با انجام تحقیقات بازاریابی ،ضمن کسب شناخت صحیح از بازارهای
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داخلی و خارجی و وضعیت رقبا ،برنامهریزی جامع و بلندمدت برای بازاریابی محصولات
کشاورزی میسر شود .دراینراستا ،قالیباف و کرمی ( )7936به این نتیجه رسیدند که
راهاندازی مراکز تحقیقات صادراتی و بازاریابی با فراهم کردن بستر مناسب برای بهرهگیری
از فناوری اطلاعاتی بهمنظور بازاریابی و تبلیغات برای گسترش فعالیتهای بازاریابی باعث
شناسایی و استفاده بیشتر از مزیتهای صادراتی مناطق آزاد تجاری -اقتصادی در جهت
سودآوری هرچهبیشتر صادرات خواهد شد .بهعلاوه ،مطابق نتایج مطالعه هاشم زاده اتویی و
احمدپور ( ،)7936تعاونیهای تولید با طراحی نظام اطلاعاتی بازاریابی میتوانند در جهت
فعالیتهای خود در این زمینه اقدام کنند.
 . 6ارتقای کمی و کیفی محصولات کشاورزی برای صادرات :نگرش مثبت به
صادرات انواع محصولات کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی و تقاضای بالای بازارهای
جهانی و منطقهای برای این محصولات و وجود تنوع در سلایق مصرفکنندگان جهانی
فرصتی است تا تعاونیهای تولیدی با ارتقای کمی و کیفی شیوههای تولید و آموزش صحیح
و آشناکردن کشاورزان با شیوه های جدید تولید ،ضمن افزایش درآمد کشاورزان باعث
ارزآوری گردند .نتایج مطالعه هائو وهمکاران ( )Hao et al., 2018در چین نشان داد که
تعاونیهای کشاورزی با وضع مقرراتی ،محصولاتی با کیفیت را از کشاورزان میخرند و به
عمدهفروشان و خردهفروشان با قیمت بالاتر میفروشند .در این راستا عباسی و همکاران
( )7938نیز گزارش کردند که کشاورزان با برندسازی جمعی در قالب تعاونی تولید میتوانند
به بازاریابی جمعی کارآفرینانه دست پیدا کنند.
 .1تأمین بهموقع نهادههای تولید :وابستگی ارزی کم تولیدات کشاورزی ایجاب
میکند که تعاونیهای تولید با تأمین بهموقع نهادهها و کالای معیشتی و ضروری کشاورزان
باعث کاهش قیمت تمامشده در قیاس با قیمتهای جهانی شوند.
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Abstract
Although the export of agricultural products in Iran has an important role
in the national economy, but agricultural production cooperatives have failed in
marketing and exporting products. The aim of this study was to determine the
appropriative strategies for marketing and exporting of agricultural products in
agricultural production cooperatives of Maku Industrial and Trade Free Zone.
An applied research was conducted by using a survey method and a
questionnaire. The statistical population included directors and members of the
board of directors of the two production cooperatives and experts who were 40
people in overall that were studied by the census method. Using internal and
external matrices and SWOT analytical matrix, strengths, weaknesses,
opportunities and threats facing cooperatives were prioritized and then
appropriate strategies were identified. Based on the results, a total of 12 strength
versus 20 weaknesses and 13 opportunities against 13 threats were identified.
Based on the results, a conservative- revision strategy was identified to use
opportunities and eliminate weaknesses. The proposed strategies were: using
investors to create processing and complementary industries; Utilization of new
production technologies; Employing specialized staff and managers in
production cooperatives; Granting banking facilities with special conditions to
exporters of agricultural products; Conduct marketing research; Quantitative
and qualitative improvement of agricultural products; And timely provision of
production inputs.
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