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تعیین راهبرد مناسب براي بازاریابی و صادرات محصولات كشاورزي در 
 هاي تولید منطقة آزاد ماكوتعاونی

 3صمد کراری ،*2شهرام محمدزاده ،1زادهاللهمرتضی فیض

 9/1/9511پذیرش:  تاریخ           82/9/9511تاریخ دریافت: 

 چکیده
 بخش تولید هايیاما تعاون دارد؛ ملیدر اقتصاد  مهمی جایگاه ایران در كشاورزي محصولات صادرات

هدف مطالعة حاضر نیز تعیین راهبرد مناسب . اندو صادرات محصولات ناموفق بوده بازاریابی درزمینة كشاورزي
قع در منطقة آزاد تجاري صنعتی هاي تولید كشاورزي وابراي بازاریابی و صادرات محصولات كشاورزي تعاونی

نامه انجام گرفت. جامعة آماري را مدیران ماكو بود. نوع تحقیق كاربردي بود كه به روش پیمایشی و با ابزار پرسش
نفر  04هاي تولید و كارشناسان خبره تشکیل دادند كه به شیوة سرشماري مدیرة تعاونییئتهعامل و اعضاي 

، نقاط قوت و ضعف و SWOTهاي داخلی و خارجی و ماتریس تحلیلی ماتریسبررسی شدند. با استفاده از 
 یج،به نتا. باتوجهگردید ییسپس راهبرد مناسب شناساشدند،  بنديیتاولو هاتعاونی روي پیش تهدیدهاي و فرصت

 95 وف ضع 84قوت در برابر  98 ي،و صادرات محصولات كشاورز یابیبازار ینةدرزم یدتول هايیتعاون ،درمجموع
ها و رفع استفاده از فرصت يبرا بازنگري -كارانهمحافظهراهبرد  براساس نتایج،. داشتند تهدید 95 مقابل در فرصت

گذاران براي ایجاد صنایع یهسرمانقاط ضعف شناسایی شد. پیشنهادهاي پژوهش حاضر عبارت بودند از: استفاده از 
هاي یري كاركنان و مدیران متخصص در تعاونیكارگبهین تولید؛ هاي نويفناوریري از گبهرهتبدیلی و تکمیلی؛ 

محصولات كشاورزي؛ انجام تحقیقات بازاریابی؛  صادركنندگانتولید؛ اعطاي تسهیلات بانکی با شرایط ویژه به 
 ي تولیدي.هانهاده موقعبهین تأمارتقاي كمی و كیفی محصولات كشاورزي؛ 

 (SWOTتولید، صادرات، راهبرد، سوات ) : بازاریابی، تعاونیهاي كلیديواژه
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 یارزشدرصد و از لحاظ  3/9 ،هزار تن( 6396) یاز لحاظ مقدار ی،نفت یرغ یارزش صادرات
نسبت به  7931ماهه سال صادرات دوازده ارزشدرصد بوده است.  0/70دلار(  یلیونم 6066)

درصد کاهش  8/9، 7939تا  7936های درصد و نسبت به متوسط سال 1/9، 7936سال 
و  (، انواع سبزیجات%97های درختی )داشته است. اقلام عمده صادراتی شامل انواع میوه

(، ماهی و %0/1(، زعفران )%3/72های لبنی )فراوردهو  یر(، ش%1/29) یزیمحصولات جال
( و مقاصد صادراتی عمدتاً کشورهای عراق، افغانستان، امارات متحده عربی، %1/6میگو )

پاکستان، فدراسیون روسیه، هند، ترکیه، ویتنام، ترکمنستان و  آلمان بوده اند )سایت گمرک 
بخش کشاورزی ایران با وجود داشتن مزیت نسبی در دهد (. آمار فوق نشان می7938ایران، 

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.
 نامنظم ی،کشاورز یدیکشاورزان از محصولات تول یدرآمد عمده هایچالش از یکی

 یافتیبودن سهم در یینبازار و پا به یدیمحصولات تول عرضهو نحوه  یابیبازار یربودن مس
 را امر این کارشناسان و کشاورزان بیشتر. است نهایی کنندگانمصرف قیمت پرداختی از هاآن

 رویکرد. فقدان دانندمی کشاورزی اتمحصول بازار ساختار در موجود نقایص از ناشی
های های کشاورزان ازجمله تعاونیویژه در تشکلبازارمحور در بخش کشاورزی به

عنوان متولیان قانونی امر خریدوفروش و بازاریابی محصولات کشاورزی و روستایی، به
طلبد یبیشتر و ورود عملی و علمی به فعالیت بازاریابی را مکشاورزی، لزوم توجه هرچه

 (.7936)مقدسی و همکاران، 
-در کشور فعال بوده یبخش کشاورز ییروستا یدتول یتعاون 7966، 30 سال یانپا تا

 یهاتحاد 67و  یزراع یشرکت سهام 96 ی،کشاورز هایتشکل در حوزه چنینهم .اند
 هکتار ملیون سه از بیش که داشته وجود شهرستانی و استانی تولید تعاونی هایشرکت

 کمبود دلیل به روستایی هایتعاونی(. 7936 ی،)علواند داشته اختیار را در کشاورزی ضیارا
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 یمحصولات کشاورز یابیبازار ینهدرزم یزیکی،و ف یمتخصص و امکانات مال یانسان یروین
 تولیدی هاینهاده و مصرفی کالاهای توزیع آنها فعالیت ترینندارند. عمده ینقش چندان

ها، اغلب اعضای تعاونی تمایل دارند با دریافت قیمت نقش اندک تعاونیاست. با وجود این 
-به. برسانند فروش به روستایی هایتعاونی بالاتر و فروش مطمئن، محصول خود را از کانال

 از پس آن فروش و محصول نگهداری امکان مالی، نیاز به دلیل تعاونی اعضای اکثر علاوه،
 محصول از ایملاحظه قابل بخش ها،واسطهحضور گسترده  به توجه با و ندارند را برداشت

 زاده،و فرج ی)نجف شودمی خریداری افراد این توسط محصول برداشت هنگام یا قبل اعضا
7983.) 

 بخش ارزآوری به توجه، 7060 سال پایان تا کشور توسعهانداز چشم سند در
راستا، ایجاد منطقه . دراین(7932 ،گیلانپور و)پاکروان  است شده بینیپیش نفتی غیر صادرات

ها برای تولیدکنندگان، زمینه را برای آزاد تجاری و صنعتی، با حذف مالیات و دادن مشوق
-صادرات انواع محصولات تولیدی ازجمله محصولات کشاورزی فراهم نموده است. برهمین

بردن سهمیه های مناسب و بالا ( فراهم کردن زیرساخت7930اساس، حیدری و همکاران )
ارزی مرزنشینان و آزادی عمل بیشتر آنها در صادرات و واردات را ازجمله راهکارهای مهم 

-صنعتی ماکو در سال -اند. منطقه آزاد تجاریهای مرزنشینان عنوان کردهسازی تعاونیفعال

 های اخیر در مرز سه کشور آذربایجان، ارمنستان و ترکیه ایجاد شده است؛ لذا با کمک این
یژه صادرات محصولات کشاورزی فراهم شده است و وبهمنطقه امکان توسعه صادرات 

آمده توانند از این فرصت فراهمهای تولید کشاورزی و روستایی موجود در منطقه مییتعاون
باوجوداین، طالبی و همکاران  .ببرندبرای بازاریابی و صادرات محصولات کشاورزی بهره 

منطقه  2و آراز  7های تولید آراز به این نتیجه رسیدند که تعاونی ( در مطالعه خود7939)
آزاد تجاری صنعتی ماکو درزمینه بازاریابی محصولات کشاورزی فعالیتی ندارند. لذا از آنجا 

های وردهاکه با ایجاد منطقه آزاد تجاری صنعتی زمینه برای صادرات محصولات و فر
ویژه تعاونی های تولید هغفلت تولیدکنندگان ب کشاورزی فراهم شده است و با توجه به
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ضرورت دارد که راهبردهای لازم بر اساس واقعیات  ،کشاورزی از این فرصت پیش آمده
موجود منطقه مشخص شوند که در این زمینه مطالعه مشابهی در سطح کشور انجام نشده 

ط ضعف و قوت ها، نقاها، محدودیتاساس، هدف تحقیق حاضر بررسی فرصتاست. براین
نمودن ها و راهکارهای لازم برای فعالهای تولید منطقه آزاد ماکو و تدوین راهبردتعاونی

 SWOTید بر صادرات، با استفاده از تحلیل تأکبخش بازاریابی محصولات کشاورزی، با 
 بود.

 
 پیشینة تحقیق 

شده است درزمینه بازاریابی و صادرات محصولات کشاورزی مطالعات مختلفی انجام 
ای، به ( در مطالعه7936شود. راسخ جهرمی و عابدی )که در ادامه، به برخی از آنها اشاره می

افزوده ای بر ارزشیر قابل ملاحظهتأثاین نتیجه رسیدند که صادرات محصولات کشاورزی 
تشویقی مناسب، رفع موانع صادراتی،  هایبخش کشاورزی دارد، لذا پیشنهاد دادند سیاست

آن، رشد تبعو به تواند رشد صادراتای میهای منطقهرش تجارت جهانی و همکاریگست
 اقتصادی را به دنبال داشته باشد.

های روستایی فقط درزمینه ( نشان دادند که تعاونی7936فیروزآبادی و حسینی ) 
خرید محصولات تضمینی فعال هستند. کمبود امکانات زیرساختی )سردخانه، کارخانه 

های بندی(، کمبود اعتبار و سرمایه مالی، ضعف دانش و نگرش و مهارتری و بستهفراو
بازاریابی منابع انسانی شرکت، مشخص نبودن ارتباط مدیران و کارمندان تعاونی با اعضا، و 

 باشند.ها میدرزمینه بازاریابی تعاونی مؤثرها از عوامل ضعف در ساختار اداری تعاونی
های تولید به های بازاریابی تعاونی( ازجمله نارسایی7936ی )قدیری مقدم و نعمت 

-ریزی جامع بلندمدت تعاونیموارد زیر اشاره کردند: فقدان تحقیقات بازاریابی و نبود برنامه

ای و دلالان های تولید درزمینه بازاریابی در زمان تولید و پس از تولید؛ وجود عوامل واسطه
رفتن متخصصان در فرایند بازاریابی و مقوله خریدوفروش گنرکابهدر هنگام فروش محصول؛ 
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ربط؛ تحصیلات های ذیهای تعاونی و سازمانمحصول؛ ضعف هماهنگی با سایر شرکت
های های بازاریابی و تبلیغات محصول؛ سیاستپایین مدیران تعاونی و ناآشنایی آنها با شیوه

-؛ ضعف خدمات درزمینه درجههای قیمتی محصولات بخش کشاورزینامناسب و نوسان

ی و فراوری محصول و تولید محصول ثانویه؛ نبود سردخانه و تسهیلات بندبستهبندی، 
-ها؛ عدم شناخت صحیح تعاونیتبع بروز ضایعات بالا؛ ضعف بنیه مالی تعاونیانبارداری و به

در کانال  محلی و نبود بازارهای هدف ثابت؛ ضعفها از ساختارهای بازارهای محلی و برون
ها. کننده؛ مشکلات مدیریتی و مدیریت منابع انسانی در تعاونیتوزیع و انتقال کالا به مصرف

های آموزشی برای مدیران و این پژوهشگران درراستای حل مشکلات مذکور، برگزاری دوره
ها و های بازاریابی، اتخاذ سیاستهای تولید درزمینه اصول و روشیتعاوناعضای 
و بلندمدت حمایتی و هدایتی از سوی دولت برای کاهش و حذف  مدتکوتاهی راهبردها

های موفق درزمینه بازاریابی و معرفی آنها به سایر ها و دلالان، شناسایی تعاونیواسطه
 های تولید را پیشنهاد نمودند.های تولید و استفاده از متخصصان بازاریابی در تعاونیتعاونی

های تولید ( در تحقیق خود، موانع بازاریابی تعاونی7939فیض آبادی و جوادی ) 
های اقتصادی، انسانی، بازاری، عملیاتی، ساختاری و مدیریتی ترتیب، در دستهکشاورزی را به

کشاورزی، گران در هنگام فروش محصولات بندی نمودند و وجود دلالان و واسطهیتاولو
کشاورزی و  فروش محصولاتیری نیروهای متخصص درزمینه خریدوکارگبهعدم 

 ترین موانع بازاریابی برشمردند.مهم گذاری راهای نامناسب در قیمتسیاست
( در بررسی انتخاب راهبرد رقابتی بازاریابی از بین 7939خواجوی پور و همکاران )

سه راهبرد تمایز، تمرکز و رهبری برای شرکت تعاونی تولیدکنندگان پسته رفسنجان به این 
علاوه، معیارهای باشد. بهسیدند که راهبرد تمرکز بهترین گزینه برای کاهش هزینه مینتیجه ر

ترین عوامل و معیارهای اجتماعی و فرهنگی و مدیریت عوامل سیاسی و اقتصادی از مهم
باشند. با تمرکز بر ترین عوامل اثرگذار بر راهبرد بازاریابی میمحیطی از کم اهمیت

شود. این امر از طریق های کوچکی از مشتریان تأمین میروهمحصولات خاص نیازهای گ



 53 ةشمار -و كشاورزي تعاون                                                                     32   

بندی و تبلیغات مناسب سهم بازار را به خود نفوذ در بازار و انتخاب نام تجاری، بسته
 دهد.اختصاص می

( در تحقیقی، وضعیت نظام اطلاعات بازاریابی را 7936هاشم زاده اتویی و احمدپور )
یی نامناسب ارزیابی کردند. در رفع این مشکل، عوامل های تعاونی تولید روستادر شرکت

ها مانند اینترنت، میزان دریافت مباحث اقتصادی و ارتباطی )میزان ارتباط با رسانه -اطلاعاتی
های اینترنتی، افراد خبره و فعالان بازاریابی از نشریات چاپی، تلویزیون، رادیو، پایگاه

های بازاریابی، ها و همایشها و دورهت در کلاساقتصادی و بورس(، عوامل مشارکتی )شرک
های بازاریابی و ...(، های موفق درزمینه بازاریابی، شرکت در نمایشگاهبازدید از تعاونی

نفس و نوآوری و خلاقیت و ابتکار عمل، میزان تجربه کاری عوامل شخصیتی )میزان اعتمادبه
 مؤثرری و ...( و تحصیلات مدیران عامل پذینگری، ریسکپذیری، آیندهو مهارت، مسئولیت

 باشند.می
کشاورزان گرایش  %86( در تحقیقی، نشان دادند که حدود 7938عباسی و همکاران ) 

 آنهادر گرایش  مؤثرترین عوامل متوسط یا زیاد به بازاریابی جمعی کارآفرینانه دارند و مهم
 ایه اجتماعی است.به ترتیب برندسازی جمعی، گرایش به نوآوری جمعی و سرم

( تحقیقی را جهت شناسایی نقش Chokera et al., 2014چاکرا و همکاران )
بازاریابی کشاورزی بر توانمندسازی کشاورزان محلی ایالت ماسونیگو )واقع در کشور 

 در های پیش روی کشاورزانترین چالشزیمباوه( انجام دادند و به این نتیجه رسیدند که مهم
اطلاعی از بازار، عدم ونقل، بیاند از: تجهیز نامناسب منابع، ضعف در حملتزمینه عبار این

توانند با آموزش ها در این زمینه میگذاری محصولات کشاورزی؛ لذا دولتتوانایی در قیمت
کشاورزان درزمینه بازاریابی و فروش و همچنین کمک به حمل و ارتباطات این چالش را 

 که بودند عقیده این بر همگی فروش و کشاورزی ره، کارشناسانبادراین. تر کنندرنگکم
و کوتاه کردن دست  یابیانجام امور بازار برایخود کشاورزان  به دست هاییتشکل بایستی
 شود. یلهدف تشک یمحصولات به بازارها یمارائه مستقو بازار  ییازجمله شناسا هاواسطه
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 برمؤثر  عواملمطالعه  با (Derjene & Getachew, 2015درجن و گتاچیو )
 نتیجه این به در اتیوپی اورمیا منطقه در کشاورزی بازاریابی درزمینه هاتعاونی موفقیت
 ازجمله خارجی عوامل و ساختاری عوامل مدیریتی، عوامل تعهد، مشارکت، که رسیدند

 باشند.می زمینه این در متغیرها ترینمهم
 که دادند نشان خود مطالعه در( Niroja et al., 2015)  نیروجا و همکاران

 سبزی، و میوه تولیدکننده کشاورزان و بازرگانان بین واسطه نقش نپال کشاورزی هایتعاونی
 کانال همچنین مشارکتی بازاریابی. دارند انفرادی و کشاورزان بالاتر، زنیچانه قدرت با

 مطالعه مورد منطقه اورزانکش ٪86 مطالعه، این نتایج براساس. کندمی کوتاه را بازاریابی
 بازار کانال به وابسته کشاورزان. رساندندمی فروش به هاتعاونی طریق از را خود محصولات

 هزینه و رسانده فروش به بازار هایکانال سایر از بالاتر قیمت با را خود محصولات تعاونی
 دلالی هزینه نناچیزشد و ونقلحمل هزینه حذف یا شدن صفر دلیل به کمتری بازاریابی
 اند.کرده پرداخت

که  یدندرس یجهنت ینخود به ا یق( در تحقHao et al., 2018)هائو و همکاران 
مثبت  تأثیر فروشانعمده به چین سیب تولیدکنندگان محصول فروش در تعاونی در عضویت

. داردن تعاونی خود به فروش در توجهی قابل تأثیر اما دارد، منفی فروشان تأثیرخرده به و
-سخت نسبتاً استانداردهای از معمولاً هاتعاونی طریق از شدهفروخته محصولات کهازآنجا

 برای تعاونی اعضای تبلیغی هایسیاست کنند،می پیروی غذایی مواد ایمنی و گیرانة کیفیت
 و غذایی مواد کیفیت در توجهی قابل تأثیر احتمالاً هاتعاونی طریق از خود محصولات فروش

 .داشت خواهد چین در ییمواد غذا نیایم
 

 مبانی نظري 
در نظام تولید تا مصرف، عرضه محصولات کشاورزی به بازار و بازاریابی از اهمیت 

موقع محصولات و نگهداری و انبارداری آوری بهزیادی برخوردار است. عملیات جمع
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این  که شوندیم های نظام بازاریابی محسوبو داشتن اطلاعات بازار حلقه آنهااصولی 
باشد. وجود می مؤثرهای فروش کشاورزان و سوددهی بخش کشاورزی موضوع در قیمت

-گران مینارسایی در نظام بازاریابی موجب استثمار کشاورزان و سوءاستفاده دلالان و واسطه

های گردد؛ لذا بسیاری از محصولات کشاورزی در فصل برداشت فاسد شده و یا با قیمت
که همان محصولات شود؛ درحالیها خریداری میخواران یا واسطهزان توسط سلفبسیار ار

شود )فیروزآبادی و حسینی، های بسیار گران فروخته میدر فصل غیر برداشت با قیمت
7936.) 

های تعاونی تولید روستایی کمک به کشاورزان در یکی از دلایل ایجاد شرکت
های تولید در این زمینه د؛ ولی بسیاری از تعاونیباشبازاریابی محصولات کشاورزان می

 محصولات صادرات و بازاریابی که دهدنشان می شده انجام مطالعات فعالیتی ندارند. مرور
 توانندمی هایتعاون دارد و کشاورزی بخش افزودهارزش بر ایملاحظه قابل یرتأث کشاورزی

 از دلالان و هاواسطه حذف اورزان،کش محصولات انواع فروش و بازاریابی در مهمی نقش
 هایتعاونی حاضر،درحال این،وجودباکنند.  یکشاورزان باز یو توانمندساز بازاریابی مسیر

و درزمینه  باشندیمثل گندم فعال م ینیمحصولات تضم یدفقط درزمینه خر ایران کشاورزی
 هایسیاست علاوه،به. ندارند بلندمدتی و مدتیانم مدت،کوتاه برنامه هیچمحصولات  یرسا

 را بازاریابی مشکل کشاورزی بخش محصولات قیمتی هاینوسان و گذاریقیمت نامناسب
 موانع با کشاورزی محصولات فروش و بازاریابی برای هاتعاونی. است نموده دوچندان

 و هایعامل تعاون یرانمد یینسطح سواد پا مدیریتی، رو هستند: مشکلاتفراوان زیر روبه
 یقاتتحقفقدان  تعاونی، در متخصص نیروی نبود بازاریابی، اصول با آنها آشنایی معد

 یه،کمبود سرما جهانی، و ملی ای،منطقه ی،محل یعدم شناخت بازارها تبع،بهو  یابیبازار
و حمل و  بندیبسته و فراوری کارخانه انبار، سردخانه، چون هایییرساختفراهم نبودن ز

 غیردولتی و دولتی هایارگانو  هایتعاون یرسامورد در  یناهماهنگ و سالاریدیوان ،نقل
 که دهدمی نشان یافتهتوسعه و توسعهدرحال کشورهای از برخی تجربه. و غیره مرتبط
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 محصولات جزئی حتی و عمده فروش و هادرزمینه حذف واسطه کشاورزی هایتعاونی
 قیمت بالابردن غذایی، مواد ایمنی و کیفیت استانداردسازی هدف، بازارهای به کشاورزان

( دلالی حق کاهش و ونقلحمل هایهزینه حذف)با  فروش هایهزینه کاهش و فروش
 . انددست آوردهبه یریچشمگ هایموفقیت

-بهره با قوت نقاط تقویت و ضعف نقاط رفع حاضر کوشید برایمطالعه تفاسیر، بااین

 صادرات و بازاریابی برای مناسبی راهبرد یدها،تهد برداشتن میان از و هافرصت از مندی
 کند. پیشنهاد تولید هایتعاونی کشاورزی محصولات
 

 شناسی تحقیقروش
 قیتحق ابزار. شدانجام  یشیمایپ روش با و بود یکاربرد ،هدف ثیپژوهش از ح نیا
 یهانظر ازنامه با استفاده پرسش ییمحتوا و یصور ییروا. بود ساختهمحقق نامهپرسش
ی اجرایی منطقه مورد هاسازمانی کشاورز و اقتصاد یکارشناسان امور بازرگان و استادان

 مقدار. دیاستفاده گرد کرونباخ ینامه از روش آلفاپرسش ییایپاتأیید  یشد. برامطالعه تأیید 
ه ب 1/6 یکل سؤالات بالا زینامه و نپرسش یهابخش یتمام یبرا کرونباخ یآلفاضریب 

 (.7)جدول  است آن ییایدهنده پانشان کهدست آمد 

 نامه تحقیق. ضرایب آلفاي كرونباخ پرسش9جدول 
 ضریب  متغیر

 866/6 قوت نقاط
 199/6 ضعف نقاط
 880/6 فرصت نقاط
 186/6 تهدید نقاط

 397/6 کل
 های تحقیقمأخذ: یافته      
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های مدیره تعاونینفر( و اعضای هیئت 2جامعه آماری تحقیق حاضر را مدیران عامل )
 29منطقه آزاد ماکو و کارشناسان ) 2و  7نفر( دو تعاونی تولید آراز  79تولید کشاورزی )

کشاورزی و اداره کل گمرک بازرگان( تشکیل  های مرتبط )اداره تعاون و جهادنفر( اداره
 ورتصبهدادند که در این زمینه دانش و تجربه کاری داشتند. تمامی افراد جامعه آماری 

نامه جواب پرسش سؤالاتنفر به  06سرشماری مورد مطالعه قرار گرفتند که در مجموع 
های آماری نامه از روشآمده از پرسشدستبههای وتحلیل دادهمنظور تجزیهدادند. به

استفاده شد. در این تحقیق، برای شناسایی  SPSS 24افزار توصیفی و استنباطی تحت نرم
منظور فعال نمودن های تولید بهو تهدیدهای پیش روی تعاونی هارصتف، هاقوت، هاضعف

ی لازم از ماتریس هاراهبردو صادرات محصولات کشاورزی و نیز تعیین  یابیبازاردر  آنها
SWOT ( استفاده شدDoweny et al. 2007 ماتریس سوات طی مراحل زیر انجام .)

 گیرد:می
-: ابتدا پس از جمعدهایتهدو  هافرصتو . تعیین فهرست نقاط قوت، نقاط ضعف 7

های آوری اطلاعات از مطالعات مختلف، فهرست اولیه از عوامل درونی و محیطی تعاونی
 تولید تهیه شد.

پس از بررسی عوامل خارجی،  :7(EFE. تشکیل ماتریس ارزیابی عوامل خارجی )2
عامل مربوط به  79ها و عامل مربوط به فرصت 79عامل شناسایی و فهرست شد.  26

شد که برای بازاریابی و صادرات محصولات کشاورزی، پیش روی تهدیدهایی می
آمده از نظر خبرگان، وزن دستبههای تولید قرار داشتند. سپس براساس میانگین تعاونی

ای هر عامل بر میانگین کل عوامل، وزن ای هر عامل مشخص شد. با تقسیم وزن نقطهنقطه
باشد(. در  7آمد )مجموع اوزان استانداردشده بایستی برابر با  به دستمل استاندارد هر عا
ای تعیین شد. بدین هر یک از عوامل خارجی براساس میانگین وزن نقطه مرحله بعد، رتبه

                                                                                                                                  

1. External Factors Evaluation (EFE) 



          55                                                                            .....  تعیین راهبرد مناسب  

  

های کارشناسان در ترتیب که ابتدا دامنه میزان وزن نقطه ای مشخص شد )بر اساس پاسخ
و دامنه  19/9تا  76/9ها از میانگین وزن نقطه ای فرصت، دامنه  9تا  7قالب طیف لیکرت 

های رتبه نمره ،سپس با تعیین میانه ،بود( 76/0تا  29/9میانگی وزن نقطه ای تهدیدها از 
لحاظ گردید. برای تهدیدها نمرات بالای میانه  9و پایین میانه  0بالای میانه برای فرصت ها 

، به فرصت 0به فرصت استثنایی رتبه  کهیطوربه اده شدد 2ت پایین میانه رتبه و نمرا 7رتبه 
اختصاص داده شد. نهایتاً،  7و به موانع جدی رتبه  2 ، به موانع معمولی رتبه9خوب رتبه 

 دست آید.وزن استاندارد هر عامل در رتبه مربوطه ضرب شد تا نمره نهایی به
 ماتریس شبیه بسیار FE I: ماتریس7(IFE. تشکیل ماتریس ارزیابی عوامل داخلی )9

EFE موجود در هایضعف و هاقوت است که  داخلی عوامل ارزیابی برای مورد استفاده 

های تعاونی IFE ماتریس تشکیل برای .کندیم ارزیابی را موجود سازمان وضع و عملکرد
عامل مربوط به  72عامل شناسایی و فهرست شد:  92تولید، پس از بررسی عوامل داخلی، 

های تولید بود. بقیه مراحل مانند ماتریس های تعاونیعامل مربوط به ضعف 26ها و قوت
EFE های کارشناسان بدین ترتیب که ابتدا دامنه میزان وزن نقطه ای بر اساس پاسخ اجرا شد

و دامنه میانگی وزن نقطه  99/0تا  99/9، برای نقاط ضعف از  9تا  7در قالب طیف لیکرت 
های بالای میانه دست آمد. سپس با تعیین میانه، رتبه نمرهه ب 99/9تا  09/2ای نقاط قوت از 
 7لحاظ گردید. برای نقاط ضعف نمرات بالای میانه رتبه  9و پایین میانه  0برای نقاط قوت 

، 9، به قوت خوب رتبه 0به قوت عالی رتبه  کهیطورداده شد به 2و نمرات پایین میانه رتبه 
اختصاص داده شد. نهایتاً، وزن  7و به ضعف بحرانی رتبه  2 به ضعف معمولی رتبه

 دست آید.استاندارد هر عامل در رتبه مربوطه ضرب شد تا نمره نهایی به
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بندی عوامل داخلی و : پس از شناسایی و ارزیابی و طبقهSWOT. تشکیل ماتریس 0
تشکیل شد،  2مانند جدول  SWOT، ماتریس EFEو  IFEخارجی با استفاده از ماتریس 

 سپس راهبردهای مناسب هر یک از نواحی چهارگانه پیشنهاد گردید.

 هاي چهارگانه بر اساس ماتریس عوامل خارجی و عوامل داخلی. راهبرد8جدول 
 (Sها )قوت (W) هاضعف 

 O-Sراهبرد  W-Oراهبرد  (Oها )فرصت

 S-Tراهبرد  W-Tراهبرد  (T) تهدیدها

 (7936منبع: عطایی )

 ماتریس: هاراهبرد تعیین و 7(IE) خارجی و داخلی عوامل ماتریس تشکیل. 9
 امتیازهای جمع. است( 9×9) خانه 3 و اصلی بعد دو دارای اجرایی هایاولویت و هاراهبرد
 خارجی عوامل ارزیابی نهایی امتیاز جمع و هاX محور روی داخلی عوامل ارزیابی نهایی
 روی داخلی و خارجی عوامل امتیازهای جمع تلاقی هنقط. شد داده نمایش هاY محور روی

 اجرایی هایاولویت و هاراهبرد ماتریس در بخش این موقعیت کنندهتعیین هاY و هاX محور
 .است
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 IE (Doweny et al., 2007). ماتریس 9نمودار                         

 
 بحث و نتایج

 یلاتتحص یدارا و سال 96تا  96 و در محدوده سنی مرد بیشتر پاسخگویان
و  یمختلف کشاورز هاییشاز آنها گرا یمین یلاتتحص یهابودند که رشته یدانشگاه
. محل بود یآنها کارشناس اکثر یپست سازمان ی ومربوط به علوم انسان یهارشته %06حدود 

 ولید،ت هاییتعاون یگرد یمیو ن یاداره جهاد کشاورز یاناز پاسخگو یمیخدمت حدود ن
 وسال  79 یرسابقه خدمت ز یانپاسخگو از %66 حدودو گمرک بود.  ییروستا هاییتعاون

 (9)جدول  داشتندسال  79 یسابقه خدمت بالا 06%

 ي پاسخگویان احرفه.  مشخصات فردي و 5جدول 
 درصد فراوانی طبقات متغیر

 سن
 76 0 سال 96 تا 26
 9/91 79 سال 06 تا 96
 96 72 سال 96 تا 06
 9/22 3 سال 96 از تربزرگ

 تحصیلات

 9 2 ایحوزه
 9/2 7 سیکل
 9/22 3 دیپلم

 9/1 9 دیپلمفوق
 9/92 79 کارشناسی

 96 72 بالاتر و ارشد کارشناسی

 تحصیلی رشته
 9/92 27 کشاورزی

 06 76 انسانی علوم
 9/1 9 هارشته سایر

 کار سابقه
 9/92 79 سال 76 از کمتر

77- 79 77 9/21 

76- 26 6 79 

 29 76 سال 26 ز ا بیش
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 39 98 مرد جنسیت
 9 2 زن

 خدمت محل
 96 26 کشاورزی جهاد

 79 6 روستایی تعاونی

 9/22 3 تولید تعاونی

 9/72 9 گمرک

 سازمانی پست
 79 6 خدمات مرکز رئیس

 9/11 97 کارشناس

 9/1 9 سایر

 های تحقیقمأخذ: یافته

 از هاتعاونی فراروی تهدیدهای وها فرصت ضعف، قوت، نقاط 9 و 0اول جد در
 تولید پتانسیلبودند از:  عبارت (S) قوت نقاط ترینمهم .است شده ارائه پاسخگویاندیدگاه 

و  تجاری محصولات از بعضی تولید در نسبی مزیت وجود محصولات، انواع در بالا
 این موضوع. یدتول یتعاون یهاخود به شرکت کنندگان به فروش محصولیدتول یمندعلاقه
همکاران  و نتیجه مطالعه طالبی. کندمی فراهم محصولات صادرات و بازاریابی برای را زمینه

 .همسو با این یافته است نیز (7939)
 ی،بنددرزمینه بسته یینپا خدماتبودند از:  عبارت( W) ضعف نقاط ترینپراهمیت

 یدتول یمناسب برا یوراو فر یلیو تکم یلیتبد یعمحصول )کمبود صنا یوراو فر یبنددرجه
و وجود اختلاف نظر و  یکار جمع یهفرهنگ مشارکت و روح ضعف(؛ یهمحصولات ثانو

 ید؛تول هاییو اعتبارات تعاون یهو کمبود سرما یمال یهضعف بن ی؛تعاون یاعضا یندر ب یقهسل
درزمینه اقدامات  هایتعاون یو اعضا یراندم یجامع بلندمدت از سو یزیرنبود برنامه

 یح(؛ عدم آموزش صحیابیبازار یقاتمحصولات )عدم وجود تحق یددر زمان تول یابیبازار
 سردخانه انبار نبودن کافی بازاریابی؛ جدید هاییوهش با مدیریت و اعضا کم آشناییاعضا و 

 اصول باآنها  کم آشنایی و هاتعاونی مدیران پایین تحصیلات محصولات؛ نگهداری برای
 استاندارد بالا؛ ضایعات نتیجه در و انبارداری تسهیلات وجود عدم صادرات؛ و بازاریابی

بودن  ییو ابتدا کودها؛ و سموم از رویهبی استفادهبه علت  محصولات پایین کیفیت و نبودن



          55                                                                            .....  تعیین راهبرد مناسب  

  

(؛ 7983) زادهرجف و نجفیکالا به مصرف کننده.  یعو انتقال و توز یریو بارگ یهتخل یزاتتجه
چاکرا و همکاران  (؛ 7936) یمقدم و نعمت یری(؛ قد7936) ینیو حس یروزآبادیف
(Chokera et al., 2014 ؛)خود به  یقتحق یجدر نتا یز( ن7939) جوادی و آبادی فیض

 .یافتند دست مشابهی هاییافته

 جهاد وزارت در صادرات به مثبت نگرش: از بودندعبارت  (O) هافرصت ترینمهم
 کشورهایبا  یجوارمناسب منطقه آزاد ماکو از جهت هم جغرافیایی موقعیت کشاورزی؛

 در کشاورزی کردهیلکار تحص یروینخجوان، ارمنستان و منطقه آزاد قفقاز؛ ن یه،ترک
 و نفتی؛ غیر صادرات توسعه برای دولت عزم بازاریابی؛ و اقتصاد یژهوبه مختلف هاییشگرا

 پایان تا نیز کشور توسعهانداز چشم سند در. جهانی کنندگان مصرف یقسلا در تنوع وجود
 و)پاکروان  است شده بینیپیش نفتی، غیر صادرات بخش ارزآوری به توجه، 7060 سال

 (.7932 گیلانپور،
 یها(: نوسانT) یتوسعه صادرات محصولات کشاورز تهدیدهای ترینپراهمیت

 یو دلالان در هنگام فروش محصول از سو یامحصولات، وجود عوامل واسطه یمتیق
هدف ثابت،  ینبود بازارها یلات،تسه یها در اعطامناسب بانک ی، عدم همکارهایتعاون

(؛ 7983) زادهفرجو  نجفی. 7یدر بازار تجارت جهان عضویت عدم ارز، نرخ یهانوسان
( 7939) ادیجو و آبادی فیض(؛ 2670) چاکرا و همکاران (؛7936) یمقدم و نعمت یریقد
 .یافتند دست مشابهی هاییافته به خود تحقیق نتایج در نیز

هاي تولید براي بازاریابی و صادرات .  ارزیابی عوامل درونی )نقاط قوت و ضعف( تعاونی0جدول 
 محصولات كشاورزي

                                                                                                                                  

1. World Trade Organization  (WTO)  
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امتیاز 
 نهایی

 رتبه
وزن 

 استاندارد
وزن 

 اینقطه
 ردیف درونیعوامل 

691/6 7 691/6 29/0 
یه مالی و کمبود سرمایه و اعتبارات ضعف بن

 W1 های تولیدتعاونی

 W2 استفاده نامناسب از سرمایه 86/9 699/6 2 666/6

699/6 7 699/6 66/0 
عدم وجود تسهیلات انبارداری و در نتیجه 

 W3 ضایعات بالا

شده تولید در قیاس با بالا بودن قیمت تمام 66/9 697/6 2 669/6
 W4 های جهانییمتق

669/6 2 692/6 69/9 
گذاری اعضا در شبکه یهسرمامتناسب نبودن رشد 
 W5 های تولید با تورمتعاونی

662/6 2 697/6 99/9 
و کالای معیشتی و  هانهاده موقعبهین تأمعدم 

های تولید به دلیل افزایش قیمت یتعاونضروری 
 هایتعاونو نبود اعتبارات کافی در  آنها

W6 

669/6 2 699/6 19/9 
عدم شناخت صحیح از ساختار بازارهای داخلی 

 W7 و خارجی و وضعیت رقبا

696/6 7 696/6 78/0 

توسط مدیران و  بلندمدتیزی جامع ربرنامهعدم 
ها درزمینه اقدامات بازاریابی در یتعاوناعضای 

تحقیقات            زمان تولید محصولات )نبود 
 بازاریابی(

W8 

699/6 7 699/6 69/0 
آموزش صحیح اعضا و آگاهی کم آنها و  عدم

 W9 های جدید بازاریابییوهشمدیریت با 

660/6 2 692/6 68/9 
یری نیروهای متخصصِ آشنا به کارگبهعدم 

 W10 های تولیدیتعاونبازاریابی در 

662/6 2 697/6 98/9 
اشتغال اعضای تعاونی در مشاغل دیگر و فقدان 

 W11 یتفعالانگیزه کافی برای 

 W12 های تولیدنیروی کار نامناسب در تعاونی 99/9 623/6 2 698/6

691/6 7 691/6 28/0 
ضعف فرهنگ مشارکت و روحیه کار جمعی و 

اعضای        وجود اختلاف نظر و سلیقه در بین  W13 
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امتیاز 
 نهایی

 رتبه
وزن 

 استاندارد
وزن 

 اینقطه
 ردیف درونیعوامل 

 تعاونی

ها و آشنایی کم تحصیلات پایین مدیران تعاونی 66/0 699/6 7 699/6
 W14 و صادرات با اصول بازاریابی آنها

های تولید ضعف هماهنگی و ارتباط با تعاونی 18/9 699/6 2 666/6
 W15 ی مرتبطهاسازماندیگر و 

به یفیت پایین محصولات و کاستاندارد نبودن  66/0 699/6 7 699/6
 W16 رویه از سموم و کودهااستفاده بی علت

 W17 ن آنسنتی بودن روش تولید و تخصصی نبود 88/9 690/6 7 690/6

ابتدایی بودن تجهیزات تخلیه و بارگیری و انتقال  86/9 699/6 2 666/6
 W18 کنندهو توزیع کالا به مصرف

کافی نبودن انبار و سردخانه برای نگهداری  69/0 699/6 7 699/6
 W19 محصولات

698/6 7 698/6 99/0 
ی و بنددرجهی، بندبستهخدمات پایین درزمینه 

مبود صنایع تبدیلی و تکمیلی فراوری محصول )ک
 و فراوری مناسب برای تولید محصولات ثانویه(

W20 

 S1 بالا در انواع محصولات تولید داشتن پتانسیل 99/9 697/6 0 720/6
 S2 تولیدی و اقلیمی تنوع 99/9 623/6 0 771/6
 S3 محصولات از برخی در انحصار تولید 69/9 626/6 0 766/6

 محصولات از بعضی تولید در نسبی مزیت وجود 08/9 696/6 0 727/6

 S4 تجاری

یدکنندگان به فروش محصول خود تولی مندعلاقه 09/9 696/6 0 773/6
 S5 ی تعاونی تولیدهاشرکتبه 

تعاونی  اعضای برای هانهاده تأمین ینههز کاهش 99/9 623/6 0 771/6
 S6 یر در کاهش قیمت تمام شده محصولتأثو 

 محصولات یمهب از استفاده به گرایش افزایش 88/2 629/6 9 619/6

 S7 کشاورزی

 S8 تعاونی تولید شرکت هاییتفعال بودن متنوع 79/9 621/6 0 763/6
 S9 مندی از تسهیلات بانک تعاونامکان بهره 09/2 627/6 9 660/6
 S10 دیگر هاییتعاون با ارتباط داشتن 39/2 626/6 9 611/6
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امتیاز 
 نهایی

 رتبه
وزن 

 استاندارد
وزن 

 اینقطه
 ردیف درونیعوامل 

 نسبتاًی از سازمان و مدیریت نوین و مندبهره 36/2 629/6 9 616/6
 S11 علمی و تخصصی

 S12 های ترویجییتفعالی از کیفیت بالای مندبهره 36/2 629/6 9 616/6
 مجموع عوامل داخلی 86/770 7 - 71/2

 های تحقیقمأخذ: یافته

 صادرات و بازاریابی براي تولید هايتعاونی( تهدیدها و هافرصت) خارجی عوامل ارزیابی .3 جدول
 كشاورزي محصولات

  خارجی عوامل ردیف
 وزن
 اینقطه

 وزن
 استاندارد

 رتبه
 امتیاز
 نهایی

O1 76/6 0 607/6 19/9 کشاورزی جهاد وزارت در صادرات به مثبت نگرش 

O2 
 مختلف هاییشگرا در کشاورزی کردهتحصیل کار نیروی

 بازاریابی و اقتصاد یژهوبه
69/9 606/6 0 76/6 

O3 79/6 0 698/6 96/9 ایگلخانه هایکشت توسعه برای لازم شرایط شدن فراهم 

O4 
 محصولات  برای یامنطقه و جهانی بازارهای بالای تقاضای

 کشاورزی
79/9 690/6 9 76/6 

O5 79/6 0 698/6 08/9 جهانی کنندگان مصرف سلایق در تنوع وجود 
O6 76/6 9 690/6 76/9 گذارییهسرما جذب امکان 
O7 79/6 0 698/6 29/9 کشاورزی بخش از یافتهتوسعه کشورهای حمایت کاهش 
O8 79/6 0 693/6 99/9 نفتی غیر صادرات توسعه برای دولت عزم 
O9 77/6 9 696/6 96/9 کشاورزی تولیدات ارزی کم وابستگی 

O10 
 تولیدات        در نگرصادرات تحقیقاتی هاییتفعال توسعه

 کشاورزی
79/9 690/6 9 76/6 

O11 77/6 0 696/6 09/9 کشاورزی محصولات تولید فناوری گسترش 
O12 76/6 9 699/6 78/9 صادراتی هاییتحما هدفمند گسترش 

O13 
 با جواریهم جهت از ماکو آزاد منطقه جغرافیای موقعیت

 قفقاز آزاد منطقه و ارمنستان نخجوان، ترکیه، هاییکشور
16/9 607/6 0 76/6 
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  خارجی عوامل ردیف
 وزن
 اینقطه

 وزن
 استاندارد

 رتبه
 امتیاز
 نهایی

       اتصال نقطه اینکه و( یر خشککانال سوئز د یب)رق
 .اروپاست و آسیا

T1 61/6 2 696/6 29/9 گذارییمتق در نامناسب هاییاستس 

T2 
 در محصولات ماهیت به توجه با محصول قیمتی یهانوسان

 کشاورزی بخش
76/0 609/6 7 60/6 

T3 63/6 7 606/6 68/0 تسهیلات اعطای درها بانک مناسب همکاری عدم 

T4 
 از محصول فروش هنگام در دلالان و یاواسطه عوامل وجود

 هایتعاون سوی
89/9 602/6 7 60/6 

T5 60/6 7 600/6 38/9 ثابت هدف بازارهای نبود 
T6 68/6 2 693/6 98/9 تعاونی یهاشرکت با دولتی یهاسازمان ناچیز همکاری 
T7 68/6 2 698/6 08/9 تولیدکنندگان از دولت هاییتحما کاهش 

T8 
 در محدودیت ایجاد دلیل به هاتعاونی بازده کاهش

 تعاون سازمان توسط وظایف چارچوب
99/9 693/6 2 68/6 

T9 68/6 2 698/6 08/9 المللیبین سطح در ایران علیه اقتصادی و سیاسی تحریم 
T10 60/6 7 607/6 18/9 ارز نرخ هاینوسان 
T11 68/6 2 698/6 96/9 قاچاق 
T12 ترجیحات  نظام ازمنافع برخورداری عدم(GSP)7 68/6 2 698/6 09/9 فراگیر 
T13 جهانی تجارت بازاردر  عضویت عدم (WTO) 69/9 606/6 2 68/6 

 99/2 - 7 09/37 خارجی عوامل مجموع

                                                                                                                                  

1. General System of Prefernces 
GSP موجب آنکه تحت نظارت آنکتاد منعقد شده است و بهباشد میالمللی بین نامةموافقت، 

، به واردات از مثلبه  طورموقت و بدون انتظار معاملهیافته عوارض ترجیحی را بهکشورهای توسعه
کنند. هر کشور واردکننده سیستم خاص خود را وضع کرده است طا میتوسعه اعکشورهای درحال

 .که محصولات تحت پوشش و حجم واردات منتفع از ترجیحات را شامل شود
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 های تحقیقمأخذ: یافته

وامل ع) ضعفنقاط قوت و نقاط  یوزن یازاتمجموع امت ،0 جدول نتایج مطابق
به دست  99/2 بیرونی( یدها )عواملتهد ها وفرصت یوزن یازاتمجموع امتو  71/2 ی(درون
 صادرات و بازاریابی راهبردهای تعیین در درونی عوامل بر بیرونی عوامل تسلط مبین که آمد

در محور  ینمرات عوامل درون یملذا با ترس باشد؛می تولید هاییتعاون یکشاورز محصولات
Xدر محور یامل خارجها و عوY ،محصولات صادرات و بازاریابی برای مناسب راهبرد ها 

 باشدمی (ی)بازنگر کارانهمحافظه راهبرد ماکو آزاد منطقه تولید هایتعاونی کشاورزی
-فرصت از استفاده با تولید هایتعاونی که ستا این بیانگر کارانهمحافظه راهبرد(. 2 نمودار)

 کشاورزی محصولات صادرات و بازاریابی درزمینه را خود هایضعف آمدهبه وجود  های
 .نمایند رفعباید 

 

 
 
 
 
 
 

 یرگذار بر بازاریابی و صادراتتأثبندي عوامل درونی و بیرونی یتاولو. 8نمودار 
 هاي تحقیق(محصولات كشاورزي) مأخذ: یافته 

 

 گیري و پیشنهادهایجهنت
داشتن موقعیت جغرافیایی مناسب، یعنی صنعتی ماکو به دلیل  -منطقه آزاد تجاری

 برای استثنایی ، فرصت(ارمنستان جواری با کشورهای همسایه )ترکیه، آذربایجان،هم
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و انجام  یکشاورزه های کردیلتحص استخدامتا با است ه کرد یجادا یدتول یتعاون یهاشرکت
ه راه اندازی بخش بازاریابی گذاران مبادرت بیهاز سرما گیریبهرهنیز با  و  یابیبازار یقاتتحق

گیری از و صادرات در درون خود بنمایند. برای این امر لازم است تعاونی های تولید با بهره
 یداتکم تول یگرفتن وابستگ نظربا در ی و محصولات کشاورز یدتولپایدار  هاییفناور

 یقه سلابا توجه بکشاورزی را مطلوب  یفیتبا کو محصولات متنوع  کشاورزی به ارز،
رشد  یشامر باعث افزا ین. ایندنما یدتول یاو منطقه یجهان یمصرف کنندگان بازارها

فروش  وکشور  برای یفرصت ارزآور یجادو ا یصادرات محصولات کشاورز یرچشمگ
راهبرد  یزن آمدهدستبه نتایج طبق. گرددیم یاو منطقه یخارج یبه بازارها یداتتول

در  یو صادرات محصولات کشاورز یابیبازار برای مناسب اهبردر عنوانبهکارانه محافظه
 میان از برای موجود هایاز فرصت باید راهبرد این براساس. شد تعیین یدتول هاییتعاون
 :شودمی ارائه زیر هاییشنهادپ راستا،دراین. استفاده کردها ضعف بردن

و تکمیلی: کمبود صنایع تبدیلی گذاران برای ایجاد صنایع تبدیلی یهسرما. استفاده از 7
ی براو تکمیلی و فراوری مناسب برای تولید محصولات ثانویه و نبود سردخانه و انبار 

به های تعاونی تولید بود که کشاورزان ین ضعفترمهمنگهداری محصولات کشاورزی از 
 ضعف و سرمایه از نامناسب استفاده گذاری ویهسرمایل ضعف بنیه مالی و عدم توانایی دل

 نداشتند؛ را این صنایع ایجاد توان دیگر هاییتعاون با ارتباط عدم و مشارکت فرهنگ
 قرار تولید هایتعاونی روی پیش را فرصتی ماکو صنعتی تجاری آزاد منطقه ایجاد کهدرحالی

 به منطقه در خارجی و داخلی گذارانسرمایه تشویق با و استفاده آزاد منطقه مزایای از تا داده
 هاتعاونی صورت،دراین. نمایند اقدام صادرات و بازاریابی برای لازم هاییرساختز ایجاد

 سردخانه یا در انبار و بخرند را کشاورزان محصول انبار، و سردخانه از استفاده با توانندیم
 تکمیل با امر این. کنند محصول صادرات و بازاریابی به اقدام مناسب زمان در و ذخیره
-مصرف سلایق اساس بر متنوع محصولات کشت به ترغیب را کشاورزان ارزش، زنجیره
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-می هدف بازارهای به سال، طول در خود محصولات و رساندن خارجی و داخلی کنندگان

 .کند
محصولات  یدتول هایی: توسعه فناورتولید نوین هاییفناور از یریگبهره. 2
ها یفناوراین از  یریگبا بهره است تا یدیتول هاییتعاون یبرا یفرصت یکشاورز
 توزیع و ونقلحمل ی،بنددرجه ی،بند)کاشت، داشت و برداشت(، بستهید تول هایدرزمینه

 هایروش بودن سنتی مشکل بر کشاورزی محصولات مشتریان دست به آن رساندن و کالا
 .ببرند بالا یفیک و کمی لحاظبه را خود تولید بتوانند و آیند فائق آن نبودن تخصصی و تولید

کرده و نیروی انسانی متخصص در یران تحصیلو مد کارکنان یریکارگبه. 9
کرده و نیروهای متخصص آشنا به اصول یری مدیران تحصیلکارگبههای تولید: عدم تعاونی

گونه فعالیتی درزمینه یچه آنهاهای تولید باعث شده بود که یتعاونو قوانین بازاریابی در 
به وجود لازم، نداشته باشند؛ لذا با توجه  یهارغم داشتن فرصتو صادرات، علی بازاریابی

یژه اقتصاد و بازاریابی، وبههای مختلف، یشگراکرده کشاورزی در نیروی کار تحصیل
 یری از آنها بر مشکلات فوق فائق آمد.گبهرهتوان با می

با : کشاورزی محصولات صادرکنندگان به ویژه شرایط با بانکی تسهیلات . اعطای0
 احداث منظوربه ویژه شرایط با تسهیلات ماکو آزاد منطقه عامل یهابانک اینکه بهتوجه 

 قرار تولید هاییتعاون اختیار در نگهداری برای استاندارد انبار و مجهز یهاسردخانه
 هاییتگسترش هدفمند حما و ینفت یرتوسعه صادرات غ یعزم دولت برا دادند،نمی

عامل را مجاب کند با  یهاتا بانک منطقه آزاد ماکو فراهم آورد یرا برا یفرصت یصادرات
 ی،به صادرکنندگان محصولات کشاورز یژهو یطبا شرا یبانک یلاتتسه یو اعطا یتحما

 .آیدفراهم  یو صادرات محصولات کشاورز یابیبازار یبرا ینهزم

 و داخلی بازارهای صحیح ناختش عدم به توجه با: بازاریابی تحقیقات . انجام9
 محصولات بازاریابی درزمینهبلندمدت  و جامع یزیربرنامه نبود و رقبا وضعیت و خارجی
 بازارهای از صحیح کسب شناخت ضمن بازاریابی، تحقیقات انجام با است لازم تولیدی
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 اتمحصول بازاریابی برایبلندمدت  و جامع یزیربرنامه رقبا، وضعیت و خارجی و داخلی
 که رسیدند نتیجه این به( 7936) یکرم و قالیباف راستا،دراین میسر شود. کشاورزی

 گیریبهره برای مناسب بستر کردن فراهم با بازاریابی و صادراتی تحقیقات مراکز یاندازراه
 باعث بازاریابی هایفعالیت گسترش برای تبلیغات و بازاریابی منظوربه اطلاعاتی فناوری از

در جهت  یاقتصاد -یمناطق آزاد تجار یصادرات هایمزیت از بیشتر استفاده و شناسایی
 و اتویی زاده مطالعه هاشم نتایجمطابق  علاوه،بهصادرات خواهد شد.  یشتربهرچه یسودآور

 جهت در توانندمی یابیبازار ینظام اطلاعات یبا طراح یدتول هایتعاونی ،(7936) احمدپور
 .کنند اقدام زمینه ینخود در ا هایفعالیت

. ارتقای کمی و کیفی محصولات کشاورزی برای صادرات: نگرش مثبت به 6
صادرات انواع محصولات کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی و تقاضای بالای بازارهای 

کنندگان جهانی ی برای این محصولات و وجود تنوع در سلایق مصرفامنطقهجهانی و 
های تولید و آموزش صحیح یوهشی تولیدی با ارتقای کمی و کیفی هایتعاونفرصتی است تا 

های جدید تولید، ضمن افزایش درآمد کشاورزان باعث یوهشو آشناکردن کشاورزان با 
( در چین نشان داد که Hao et al., 2018ارزآوری گردند. نتایج مطالعه هائو وهمکاران  )

خرند و به ی با کیفیت را از کشاورزان میهای کشاورزی با وضع مقرراتی، محصولاتتعاونی
 همکاران و عباسی راستا این در. فروشندفروشان با قیمت بالاتر میفروشان و خردهعمده

 توانندمی تولید تعاونی قالب در جمعی برندسازی با کشاورزان که کردند گزارش نیز( 7938)
 کنند. یدادست پ ینانهکارآفر یجمع یابیبه بازار

 ایجاب کشاورزی تولیدات کم ارزی وابستگی: تولید یهاموقع نهادهبه ینتأم. 1
 کشاورزان ضروری و معیشتی کالای وها نهاده موقعبه ینتأم با تولید هایتعاونی که کندیم

 .شوند جهانی هاییمتق با قیاس در شدهتمام قیمت کاهش باعث
 

 منابع
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 یریپذرقابت و صادراتی پتانسیل اندازچشم (. بررسی7932) م. و گیلانپور، ا. پاکروان،

 و اقتصاد نشریهآفریقا،  شمال و خاورمیانه در منطقه ایران کشاورزی محصولات

 .69-97(، 7، )21 کشاورزی، توسعه

 یسازفعال راهکارهای و (. موانع7930) بیگی ا.ح. و بینائیان، ا. حیدری، ح.، علی

 .763-83(،70، )0، کشاورزی و تعاون هفصلنام استان کرمانشاه. مرزنشین هاییتعاون

انتخاب  .(7939)ح.  ،خوبیاری شورباز ، ا.، شعبان زاده، م. ومحمدی نژاد .،ا ،خواجویی پور
)مطالعه موردی: شرکت  یاکارگیری فرایند تحلیل شبکهراهبرد بازاریابی رقابتی با به

-29، 30شماره  ،اقتصاد کشاورزی و توسعه تعاونی تولیدکنندگان پسته رفسنجان(.
09.  

 و رشد و کشاورزی بخش صادرات رابطه بررسی (. 7936جهرمی، ع. و عابدی، ف. ) راسخ
(، 2)7، اقتصادی توسعه و رشد یهاپژوهش. 7999-7988ی هاسال اقتصادی توسعه

39-772. 

های تعاونی (. بررسی آثار اقتصادی شرکت7939) یی، ا.رضاطالبی، ج.، محمدزاده، ش. و 
 .766-89(،78)9، تعاون و کشاورزی فصلنامهدر منطقه آزاد ماکو.  2و  7د آراز تولی

عوامل مؤثر بر (. 7938عباسی، ل. شریف زاده، م.ش.، بدالله زاده، غ.ح. و محبوبی، م. )
 فصلنامه. تولید کشاورزی استان کردستان هاییبازاریابی جمعی کارآفرینانه در تعاون

 .36-67(،96)8، تعاون و کشاورزی

 قابل دسترس در: .(. خبرگزاری مهر7936) علوی، ب.
https://www.mehrnews.com/news/2930619    

 انتشارات دانشگاه صنعتی شاهرود. شاهرود: . تصمیم گیری چند معیاره(. 7936عطایی، م. )
های روستایی بررسی موانع و مشکلات تعاونی(. 7936. )فیروزآبادی، س.ا. و حسینی، س.ر

مورد مطالعه: شرکت تعاونی روستایی روستای )در بازاریابی محصولات کشاورزی 
 .708-797(، 7)9، شهری(-توسعه محلی )روستایی(. هزار بیضا کوشک

https://www.mehrnews.com/news/2930619
https://www.mehrnews.com/news/2930619
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 هایینموانع بازاریابی تعاو بندییتشناسایی و اولو(. 7939آبادی، ی. و جوادی، ن. )فیض
 .69-93(، 26)9، تعاون و کشاورزی فصلنامه. تولید کشاورزی در شهرستان درگز

ایران  شمال غربی مرزی نواحی در یامنطقه توسعه .(7936) م.ب. و کرمی، م. قالیباف،
، فضا آمایش و یزیربرنامه ارس(. صنعتی آزاد تجاری منطقه موردی )نمونه

79(9،)799-703. 

تولید  هاییروی تعاون تنگناهای پیش بندییتاولو(. 7936متی، ا. )نع ، ا. وقدیری مقدم
کشاورزی شهرستان مشهد با تأکید بر نظام بازاریابی )کاربرد معیار 

 .80-16(، 7)29، اقتصاد و توسعه کشاورزی یهاپژوهش آنتروپی(.

ایی و حاشیه (. مطالعه عوامل مؤثر بر کار7936نژاد، م. )مقدسی، ر.، اسدزاده، م. و کاظمی
های دزفول و فرنگی در استان خوزستان )مطالعه موردی: شهرستانبازاریابی گوجه

 .90-09(، 2)0، های ترویج و آموزش کشاورزیپژوهششوشتر(. 

های روستایی در بازاریابی محصولات (. نقش تعاونی7983زاده، ز. )نجفی، ب. و فرج
 .26-7(،7)27، تعاون و کشاورزی فصلنامهموردی استان فارس.  مطالعه :کشاورزی

عوامل مؤثر بر نظام اطلاعات بازاریابی در (. 7936زاده اتویی، ر. و احمدپور، ا. )هاشم
-87(،22)6، تعاون و کشاورزی فصلنامه. تولید روستایی استان مازندران هاییتعاون
767. 
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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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