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 چکيده

بررسری و شناسرایی عوامرل مرورر برح رور      ها  از پژوهش 

 از ی خهرا الملل بینی ها نمایشگاه های خولیای و خاماخی در شرکت

دلیرل انخصران ایرن    . اسرت هرا   مایرا  وکارشناسرا  ررهره   گاهدیا

عنوا  مؤررخرین ابزارهای بازاریابی در  ها به محیط،اهمیت نمایشگاه

پیمایشری   -روش خحقیق از نوع خوصیفی. دنیای امروز خجارت است

 09نفری از دو گروه  09و جامعه آماری آ  در برگیرناه یک نمونه 

هرای   کارشناسا  و مایرا  ررهره است که به خرخیب از  نفری 09 و

نمایشرگاه   خارجی و داخلی حاضرر در  های خولیای وخاماخی شرکت

. باشرا  مری خهررا    1001خصصصی صنعت در مهرمراه   ی والملل بین

 09گیری در این پژوهش پرسشنامه محقق ساخخه شرامل  ابزار اناازه

بررای دو گرروه   ضریب آلفرای کرونارا     سؤال بود که پایایی آ  از

روش . حاصرل گردیرا   78/9و  00/9ها به خرخیرب برابرر برا     شرکت
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 –خک مخغیره و آزمرو  کولمروگرو     tآماری نیز اسخفاده از آزمو  

باشرا و الاخره از آمرار     مری ( دو -کرای )اسمیرنف و آزمو  هریرامن  

ا  نخایج حاصل از این پژوهش نشر . خوصیفی نیز اسخفاده شاه است

 ،عوامررل محیطرری ،کننرراگا  اهرراا  شرررکتداد کرره مخغیرهررای 

، آمیصخره بازاریرابی   ،هرا  سوی شرکت معیارهای انخصان نمایشگاه از

همگی در سطح نساخاً مناسرای   و ابزارهای خشویقی دولتها  حمایت

از ایرن رو مخغیرهرای    .ها در نمایشگاه خاریر دارنرا  بر ح ور شرکت

های خولیای و خراماخی   عوامل مورر برح ور شرکت نامارده شاه از

  .است ی خهرا الملل بینهای  نمایشگاه در

 مقدمه

گسرخرده و موهقیرت خجراری مسرخلز       بازارهرای  رسیا  بره 

های بازاریرابی و   کارگیری اسخراخژی هسوی اقخصاد باز، ب حرکت به

مشرخریا  گونراگو  در   هرای   نگاه مابرانره بره نیازهرا و خواسرخه    

اصوالً یک شرکت بایا برای ارخااطرات  . باشا بازارهای مصخلف می

نمایشرگاه یيری از   . خود برنامه ماو  قابل اجرایری داشرخه باشرا   

هرا   ارخااطی شرکتهای  و سیاستها  ابزارهای اصلی اجرای برنامه

کنا که در  می نمایشگاه نقش یک رسانه را ایفا. شود می محسون

هخن ررهره و برا نمرایش محصرول     با دراخخیارگر کنناه آ  شرکت

بازدیاکنناه نیرز حير     خود، به عنوا  هرسخناه وارد عمل شاه و

یک از وسایل ارخااط جمعری   هیچ. کنا می گیرناه اطالعات را پیاا

 درنمایشرگاه . هماننا نمایشگاه دارای کارکرد چنرا بعرای نیسرت   

خوا  عالوه بر جربن مشرخریا  جایرا و بهارود مناسراات برا        می

   هعلی، ازخغییرات در خرکیب و رهخار آنهرا اطرالع حاصرل   مشخریا

ضمن خماس مسخقی  با خریاارا  برالقوه، اطالعرات مرورد     کرد و

چو  کیفیت باال، روش یا طریقره کرار برا آ ،    ی یها نیاز در زمینه

 [1. ]را در اخخیار آنها گباشت ... هروش و خامات پس از

ت و بازاریرابی،  از آنجایی که ارلرب کارشناسرا  امرور خالیغرا    

ایرن   کننا، می بازاریابی خلقیهای  را از مهمخرین شیوهها  نمایشگاه

هرای   شرکت مورر برح ور بررسی عوامل پژوهش درنظردارد خا با

هرای   ی خهررا ، راه المللر  برین های  نمایشگاه وخاماخی در خولیای

کارشناسا  را  وها  ها از دیاگاه مایرا  ررهه مورر برح ور شرکت

در این خحقیق سعی شاه خرا برا    .سنجش و ارزیابی قرار دهامورد 

موجرود در  هرای   نگاهی کاربردی از یک سو مشيالت و جربابیت 

هررای داخلرری و خررارجی در  مسرریر وهررور هعررال و مررورر شرررکت

نمایشرگاه شناسررایی شراه و راهيارهررای عملری جهررت کرراهش    

در کره  ای  گونره  بره . ارائره گرردد  ها  مشيالت و اهزایش جبابیت

نهایت با اجرای پیشرنهادات نمایشرگاه بره مشرارکخی حرااک ری      

دست یاهخه و از این طریق گامی در جهت حمایت از خولیا داخلی 

مشی خعریفری در سرال خهیره     و کار و سرمایه ملی که شعار و خط

 .باشا برداشخه شود می این خحقیق نیز

 بيان مسئله . 1

آ  بررر دانرش محرور اسرت کره ارکرا       ای  نمایشرگاه پایراه  

ای و کرارمحوری   اسخعااد محوری، هعالیت طرح و برنامههای  پایه

 [2] .قراردارد

نمایشرگاهی و  هرای   امروزه خقریاراً همره کارشناسرا  حروزه    

سرزای آ  در صرادرات    به نقش نمایشگاهها و خاریر بره  ،بازاریابی

درکشور ما با خوجه به وابسخگی بیش ازحرا   .کشورها اذعا  دارنا

 برره صررادرات نفررت، خمررامی سیاسررخگبارا  و   نظررا  اقخصررادی

رکارا  حوزه بازرگانی وصنعت کشور، بر خوسعه صرادرات  انا دست

هرا ازعوامرل اصرلی و مرورر      نمایشرگاه . ریرنفخی خاکیا ویژه دارنا

درخوسعه صادرات ریر نفخی و ابزاری کارآما درجهت پیشارد امرور  

 [0] .شونا می اجخماعی محسون اقخصادی، سیاسی، هرهنگی و

 که دریرک زمرا  و   نمایشگاه یک رویااد مه  اقخصادی است

مصخلرف کراالیی   هرای   یا گرروه  کاالیی و ميا  معین، یک گروه

آخرررین خينولررووی خررودرا درمعررر  دیررا     آمرراه و گرررده 

دهنرا و درطری    مری  کنناگا  قرار دیگر مشارکت بازدیاکنناگا  و

دل نموده و مات برپایی آ  اطالعات و دانش خود را بایيایگر خاا

جایرا شرغلی، اهرزایش سرطح خولیرا و      هرای   باعث ایجاد هرصت

. گردنا می نوین در امر خجارت و صنعتهای  هروش و ایجاد زمینه

هرچنا در دنیای امرروز و برا وجرود خينولرووی پیشررهخه خارادل       

معرهری و هرروش کراال، اینخرنرت،     هرای   اطالعات، از قایل شايه

رضه و معرهی کاال وحخی هروش نسات به ع... خالیغات مصخلف و 

عت شود لیين علیرر  وجود خما  ایرن ابزارهرا صرن    می آنا  اقاا 

ه است بليه روز بره روز خوسرعه   ادفخنمایشگاهی نه خنها از رونق نی

یاهخه و در حال رشا و گسخرش است و همرواره سرطح برگرزاری    

که یيی از پارامخرهای خشصیص رانراما  و عمليررد   ها  نمایشگاه



 .یابا می نمایشگاهی است اهزایشهای  یتهعال

هرای جهرانی    هرای نمایشرگاهی، نمایشرگاه    در میا  هعالیرت 

العراده   های خارق ميا  ست وا ها هنری ملت های علمی و آوردگاه

آنهرا  هرای   و چشمگیری برای ارائه اخخراعات، ابخيارات و دیراگاه 

نمایشگاه یک پایاه خصصصی و هماننا خیغری  . شونا می محسون

هرای   است و همانگونه که برای مخصصص شا  در رشرخه  لاه دو

 ضرررورخاً بایررا هنررو  آنهررا را هراگرهررت، برررای هعالیررت در دیگررر

خئروری و  هرای   ها نیز بایا موارد گوناگونی را به صرورت  نمایشگاه

عملی آموخت چراکه درریراینصورت زیا  هاحشی را بایا خحمرل  

 [2] .کنی 

ی برا هرا  بازاریرابی،    المللر  برین هرای   مشارکت در نمایشگاه

بازارسازی و هروش کاالها یا خامات، یک مقوله کرامالً علمری و   

 برخروردار ای  ویرژه های  و وراهتها  خينیيی است که از پیچیاگی

درخرور خروجهی دارد   هرای   است و علیرر  واهر ساده آ ، هرمول

های مخمادی بایا خجربه نمرود و از   که برای دسخیابی به آنها سال

. یق یادگیری به مرنش مرؤرری در ایرن زمینره دسرت یاهرت      طر

، بليره صراها   ها ها، هن خرکیب ده مایریت مشارکت در نمایشگاه

چنانچه مخقاضیا  بخواننا به صورخی دقیرق  . هعالیت ناهمگن است

یشرا   ها صحیح در ارخاراط برا هعالیرت   های  نمایشگاه و اصولی در

زاریابی برای هرروش  شرکت نماینا، به یيی از مؤررخرین وسایل با

هنگررا  مشررارکت  درداخررل کشررور و اقرراا  برره صررادرات برره  

 [2] .ی خارجی دست خواهنا یاهتالملل بینهای  درنمایشگاه

اسرت کره همیشره    هرایی   ح ور درنمایشگاه یيری از بحرث  

 هرآینرا در هر. ها برا آ  درگیرر هسرخنا    ، شرکتها رهارا  سازما 

بره صرورت کامرل    موضروع،  هرای   سازما  یاهخه، بایسرخی جناره  

خوجه به چنا  عوامل مؤرر برح ور در نمایشگاه با. مشصص شونا

خوا  درچنا دسرخه عوامرل خيریرگربار     می را بعای بود  نمایشگاه

 .های خولیای و خاماخی نا  برد برح ور شرکت

کنناگا  درنمایشگاه،  دسخه اول ازعوامل مؤرر برح ور شرکت -1

 باشا و از آنجا می ایشگاهنم کنناگا  در واقع اهاا  شرکت در

که شرکت درنمایشرگاه یرک هعالیرت بازرگرانی، بازاریرابی و      

هرای   دارا  برا خوجره بره سیاسرخگباری     ارخااطی است، ررهره 

کننا که اهر  آ  بره    می شرکت یک یا چناین ها  را دناال

 :شرح ذیل است

، معرهری کاالهرای جایرا   ، هروش بیشخر و اهزایش سه  بازار

، اخررب سفارشررات کررال  برررای آینرراه، ارکسررب شررهرت و اعخارر

 کننراگا   برقراری ارخااط با جامعه و مصرر  ، آوری نقاینگی جمع

ایجاد یک ذهنیت م ات و قوی در مورد بنگاه یا ، (روابط عمومی)

 پیراا ، کنناه القای یک طرز هير یا انایشه نو در مصر ، محصول

و ارزیرابی   شناسایی، کنناگا  مواد اولیه کرد  پیمانيارا  و خيمین

نک اطالعات برا  مالقات با هزارا  خریاار و خهیه یک با، [0] رقاا

گیری حرواس پنجگانره   کار به، ریزی اصولی جهت برنامه ارزش در

 خعیررین نماینرراگا  و ، خریرراار برررای درم کامررل محصررول   

علمری انجمرن    مجلره ) کنناگا  جایرا بررای محصروالت    خوزیع

  ،([5] ها و رویاادهای اسخرالیا نمایشگاه

ر کننرراگا  د عوامررل مررؤرر برح ررور شرررکت  دسررخه دو  از -2

 (عوامل خارجی) پنج دسخه عوامل محیطینمایشگاه، خيریرات 

 :از این عوامل عاارخنا. [0] اباش می

اجخمرراعی، ، اقخصررادی، سیاسرری، دولخرری و نیروهررای قررانونی

، خينولروویيی ، هرهنگی، جمعیخری، و نیروهرای زیسرت محیطری    

 [.8] نیروهای رقابخی

 کننراگا  در  ح رور شررکت   عوامرل مرؤرر برر    دسخه سو  از -0

 هرا  نمایشگاه، معیارهای انخصان نمایشرگاه از سروی شررکت   

به نظر کارشناسا  هن در انخصان نمایشگاه خوجه به . باشا می

 : نيات زیر ضروری است

موقعیرت محرل از   ) محرل خشريیل نمایشرگاه   ، نوع نمایشگاه

منطقه، خوش آن و هوایی محرل،  شهر و  الجیشی در لحاظ سوق

بینی سراخت   ها و مخروها، پیش اميانات دسخرسی از طریق بزرگراه

االميرا  نزدیيری محرل     مرار ، حخری  هرای   و ساز هخل یا هخرل 

نمایشگاه به هرودگاه شهر برای سهولت رهت وآما بازدیاکنناگا  

بینری   مخعار ، پریش  حا ورهیت در بینی پارکینگ با خارجی، پیش

هرای   بینری سراخخما    بزرگ قابل خفيیک، پیشهای  سالنبرپایی 

خرراریب برگررزاری ، [2] (نشررانی اداری، خرراماخی، انخظررامی و آخررش

پیشرینه نمایشرگاه و   ، کننراگا   شرکت، بازدیاکنناگا ، نمایشگاه

دارای ) خصوصیات برگزارکنناگا  نمایشگاه، آ های  رونا هعالیت

نش اجخمرراعی خحصرریالت عالیرره دانشررگاهی، دارای دانررش و بیرر
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در رابطه برا   الملل بینمسائل اقخصاد  کنناه ومایریت قوی، خحلیل

خاوین برنامه نمایشگاهی صحیح و مورر، خسلط به یک زبا  زناه 

ریز، صاور و  دنیا، مایر و مابر درچارچون مایریت اقخ ایی، برنامه

شراه،   بنای پرورهیت و خوانا در برقراری ارخااط، دارای اهيار طاقه

هرای   هعالیرت ، [2] (آشنا به ماانی روانشناسری و جامعره شناسری   

 [.7] مرخاط با پیشارد نمایشگاه

در  کننراگا   دسخه چهار  از عوامرل مرؤرر برر ح رور شررکت     -0

 هرا  نمایشگاه، خاریرآمیصخه بازاریابی مناسرب از سروی شررکت   

و ( محصول، قیمت، ميا  و خرهیع) 4PSکه خرکیای از . ستا

3PS ( هرآینرا ، شواها هیزیيی، مرد) [0]   و یرکPS   ،دیگرر

هرای   روابط رضایخاصش با دولرت، اخحادیره  )که روابط عمومی

 :که عاارخنااز. است( ذینفعهای  کارگری، و سایر گروه

، هرآینرا ، عینری  شواها، مرد ، خرهیع، ميا ، قیمت، محصول

کارگری، های  روابط رضایخاصش با دولت، اخحادیه) روابط عمومی

 [8] .(ذینفعهای  سایر گروهو 

کننرراگا  در  دسررخه پررنج  ازعوامررل مررؤرر برح ررور شرررکت -5

دولخرری و ابزارهررای خشررویقی   هررای  نمایشررگاه، حمایررت 

 .از سوی دولت است کنناگا  شرکت

هرای   نمایشرگاهی حمایرت   موهقیرت هرر   ازعوامل خاریرگبار در

های  اصولی و درست از طر  دولت چه از بعا سیاسی و چه حمایت

در ارلرب کشرورها   . ها است مالی از قایل یارانه ح ور در نمایشگاه

ها وکمرک بره    برای خشویق صاحاا  صنایع به شرکت در نمایشگاه

هرا   این یارانه. شود می اهاا  صادراخی آنها نوعی یارانه به آنا  اعطا

 :جملهباشنا، از می دارای اشيال مصخلفی

هرای   هزینره نمایشگاهی بره عنروا    های  احخسان هزینه -

 .ها مالیاخی شرکت

های بازاریابی و پرداخت بصشری از   کمک مالی به هعالیت -

، کرایره  ، مصارج سفر، حمرل برار  ها اجاره ررهههای  هزینه

 .هخل، بازاریابا  اعزامی

 .خالیغاخیهای  کمک و پرداخت بصشی از هزینه -

المات به خولیاکننراگا    اعطای روادیا زودهنگا  و طویل -

 .جیگا  خارو بازدیاکننا

ارائرره خسررهیالت ویررژه گمرکرری برررای اخارراع خررارجی    -

 .ها در نمایشگاه کنناه شرکت

 هميرراری نمایشررگاهی بررا هررای  ام ررای خفرراه  نامرره  -

 . کشورهای دیگر

 ضرورت و اهميت موضوع تحقيق. 2

هررا از مهمخرررین و مررؤررخرین ابزارهررای بازاریررابی  نمایشررگاه

دیراگاه اقخصرادی    شرونا و از  می دردنیای امروز خجارت محسون

که امروزه مخرراو   طوری هب انا خاریر بسزایی در اقخصاد جوامع داشخه

یاهخه بسیار بیشخر  و خنوع برگزاری نمایشگاه در کشورهای خوسعه

 .از کشورهای در حال خوسعه است

الگوهای نوین صرادراخی در دنیرا برا هرا  کراهش ریسرک       

آنهرا در   خولیرای و اهرزایش ضرریب موهقیرت    هرای   خجاری بنگاه

بازارهای مصر ، بر شناخت دقیق نیاز مشخریا  از طریق ح رور  

ی و خولیا کاال براساس خواست مشخری الملل بینهای  در نمایشگاه

 .خاکیا دارنا

هرای مررخاط برا صرنعت      از جهخی گسخردگی و خنوع هعالیرت 

هرا در   نمایشگاهی نیازمنا نگرش مناسب و جامع به ایرن هعالیرت  

باشرا و ایرن نیازمنرا     می ها خر در نمایشگاهجهت ح ور هرچه به

لبا، با خوجره بره حرهره    . باشا می ات بیشخر در این خصوصقخحقی

شصصی و با درنظر گرهخن دیاگاه اسخنااط عامه از نمایشگاه کره  

وخراماخی نیرز    بع ا خاریرات خود را بر مایرا  نهادهای خولیرای 

ه کمارود  گباشخه است، پژوهشگر را بر آ  داشت خرا برا خوجره بر    

خحقیقات انجا  شاه، به ویژه در زمینه عوامل خاریرگبار بر ح رور  

ی خهرا ، نگاهی به ایرن موضروع   الملل بینها در نمایشگاه  شرکت

 .داشخه باشا

ها  در نمایشگاه کنناگا  شناسایی عوامل مورر برح ور شرکت

ای  در درجه اول منجر به اخصاذ خصمی  صحیح خوسط مراجع حرهه

. شرود  مری  برگزارکنناگا  در رابطه برا هریرک ازعوامرل مرؤرر    و 

همچنین درم بیشخر از پایاه صنعت نمایشگاهی زمینره خقویرت   

سازد و درنهایت از ایرن   می اعخاار خحقیقات در این زمینه را هراه 

خوا  برای ایجاد هماهنگی هرچره بیشرخر برین م لرث      ها می یاهخه

و بازدیاکننرراه،  کننرراه نمایشرگاهی، یعنرری برگزارکننرراه، شررکت  



 . اسخفاده نمود

 تحقيقهاي  فرضيه. 3

بره شريل    باشا و می هرضیه پاسب مقاماخی به مسئله خحقیق

برر ایرن   . شرود  مری  رابطه بین مخغیر مسخقل ومخغیر وابسخه بیرا  

  :خحقیق حاضر به شرح زیر عنوا  گردیاه استهای  اساس هرضیه

اهررراا  وکارشناسرررا ، هرررا  از دیررراگاه مرررایرا  ررهررره  .1

خراماخی در   های خولیرای و  ح ور شرکت ، برکنناگا  شرکت

 .ی خهرا  خيریر داردالملل بینهای  نمایشگاه

 وکارشناسررا ، خرريریرات عوامررلهررا  ازدیرراگاه مررایرا  ررهرره .2

خرراماخی در  هررای خولیررای و  محیطرری، برح ررور شرررکت 

 .ی خهرا  خيریر داردالملل بینهای  نمایشگاه

وکارشناسرا ، معیارهرای انخصران    هرا   از دیاگاه مایرا  ررهه .0

هررای خولیررای و خرراماخی در   نمایشررگاه، برح ررور شرررکت 

 . ی خهرا  خيریر داردالملل بینهای  نمایشگاه

وکارشناسرا ، آمیصخره بازاریرابی    هرا   از دیاگاه مایرا  ررهره  .0

 هررای خولیررای وخرراماخی در  ح ررور شرررکت رمناسررب، برر

 .ی خهرا  خيریر داردالملل بینهای  نمایشگاه

های دولخری و   کارشناسا ، حمایت وها  ازدیاگاه مایرا  ررهه .5

ح رور   از سوی دولرت، برر   کنناگا  شرکت ابزارهای خشویق

ی المللر  برین هرای   نمایشرگاه  های خولیای وخاماخی در شرکت

 .خهرا  خيریر دارد

 قلمرو تحقيق. 4

های  شامل کارشناسا  و مایرا  ررهه قلمرو مکاني تحقيق،( الف

ی المللر  بینخاماخی حاضر در نمایشگاه  خولیای وهای  شرکت

 .باشنا می خهرا  1001و خصصصی صنعت در مهرماه 

 خهیه پرسشنامه از کارشناسا  و مایرا  قلمرو زماني تحقيق،( ب

 1001درنمایشگاه خصصصی صنعت درمهر ماه سرال  ها  ررهه

 .باشا می

 تخصصي و اصطالحات فني و ها  تعريف واژه. 5

شرود کره    مری  ميانی گفخره  نمایشگاه به :نمايشگاهتعريف ( الف

و هرا   جایرا، نروآوری  های  آوری، خينیک کاالها، خامات، هن

 داده هنرها برای معرهی و آشنایی مرد  به معر  خماشا قرار

هر عملی کره خوسرط خولیاکننراگا  و هروشرناگا      . شود می

برای معرهی کاالها انجا  و منجر به هروش کاالها و خامات 

قرای  نمایشرگاه بره    هرای   از زما . گردد نوعی نمایش است

شیوه کنونی پس از انقالن صنعخی انگلسخا  شروع شاه و در 

آراز قر  بیسخ  خيامل یاهخره و امرروزه بره صرورت یيری از      

 [19] .ارکا  مه  بازرگانی درآماه است

شرکت  :ايران.ا.ي ج الملل بينهاي  شرکت سهامي نمايشگاه( ب

ویفه اصلیش برگرزاری نمایشرگاهها در داخرل و    دولخی، که و

بنا ). باشا می خارج ازکشور به منظور خوسعه صادرات ریرنفخی

 (اساسنامه شرکت 1

ی که رسرخه  یها نمایشگاه :يالملل بينهاي تخصصي  نمايشگاه( ج

ا، برا موضروعات   ی ازکاالهرا و خرامات قابرل ارائره ر    مشصص

های مناسرب   يا م در ،که خوا  صادراخی داشخه باشنا ،خاص

 [7. ]گبارد می جهت بازاریابی و نمایش کاال به خعامل
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 مدل مفهومي تحقيق. 6

 
 .7002كي، لي كوين اندره، : منبع

 روش تحقيق .1-6

ها  خحقیقات . خحقیق حاضر بر اساس ها  کاربردی است

بره  . کاربردی، خوسعه دانش کاربردی در یک زمینه خراص اسرت  

کراربرد علمری دانرش    عاارت دیگر، خحقیقات کاربردی به سرمت  

 . شود می هاایت

خحلیلری   -روش مورد اسخفاده در این پژوهش، روش خوصیفی

روشی که در آ  روابط موجرود  . و از نوع خحقیقات پیمایشی است

را در یک زما  معین، باو  آنيه سعی در خغییرر یرا   ها  بین پایاه

از کنا و در آ  پژوهشگر با اسخفاده  می شود، بیا ها  کنخرل پایاه

هرای   و اطالعات مورد نیاز خود را از بین گرروه ها  پرسشنامه، داده

 .آورد می دست معینی به

 جامعه آماري و حجم نمونه . 2-6

این پرژوهش، کارشناسرا  و مرایرا      جامعه مورد بررسی در

نمایشرگاه   خراماخی حاضرر در   هرای خولیرای و   شرکتهای  ررهه

باشرنا   مری  خهرا  1001خصصصی صنعت در مهرماه  ی والملل بین

 099سرال گبشرخه حراود     در کنناگا  با خوجه به آمار شرکت که

شرکت خرارجی در ایرن نمایشرگاه شررکت      099شرکت داخلی و 

در  کنناه شرکت 099خواهناکرد، با اسخناد به این آمار جمعاً حاود 

این نمایشگاه ح ور خواهنا داشت، لبا جامعره آمراری مرا حراود     

 . خواها بود کنناه شرکت 099

با خوجه بره جامعره آمراری مرا، یعنری کارشناسرا  ومرایرا         

هرای خولیرای و خراماخی حاضرر درنمایشرگاه       شررکت های  ررهه

خهررا ، درنظرر    1001ی و خصصصی صرنعت در مهرمراه   الملل بین

الز  بررای بررسری میراانی از      خعااد نمونره لبا  .گرهخه شاه است

  :آیا دست می به( هرمول کيرا )های  هرمول

d : شود در نظر گرهخه می 1/9خطای مطلق است که برابر. 

p : ی  ی نمونره  شرود خرا انراازه    در نظر گرهخه مری  /.5نسات برابر

 .دست آیا ماکسیمُ  به

q=1-p :است/. 5جا برابر  که در این . 

2/z :خوزیع نرمال اسرخاناارد کره در    صام

است، یعنی صرام نرود و پرنج  از خوزیرع      1900جا برابر  این

 .نرمال اسخاناارد

n = 
                

                       
     

 
نفرر   099برطاق این هرمول که خعااد جامعه آماری ما حراود  

100*)
2

1( 

2

/2

2 2

/2

Nz PQ
n
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 کنندگان اهداف شرکت

 تأثيرات عوامل محيطي

 آميخته بازاريابي مناسب

 ها معيارهاي انتخاب نمايشگاه از سوي شرکت
 هاي توليدي و خدماتي  حضور شرکت

 المللي تهران در نمايشگاه بين

 ها و ابزارهاي تشويقي دولت حمايت

 :متغير وابسته :متغيرهاي مستقل



 گیرری  آیا که براساس نمونه می نفر باست 78باشا، حج  نمونه 

محاسراات   SPSS اهرزار  ادهی انخصان و با اسخفاده از نر ساده خص

نفرری از   09یرک نمونره   که درایرن خحقیرق   صورت گرهخه است 

کارشناسرا  و مرایرا    خرخیرب از   نفری که بره  09و  09دوگروه 

شرکخهای خولیای وخراماخی خرارجی و داخلری حاضرر     های  ررهه

خهرا   1001ه ی وخصصصی صنعت در مهرماالملل بیندرنمایشگاه 

  .انخصان شاه است

 آوري اطالعات ابزار جمع .3-6

و میاانی جهرت  ای  دو روش کخابصانه در خحقیق حاضر از هر

. ق اسخفاده شاه اسرت و اطالعات مورد نیاز خحقیها  گردآوری داده

ای، عماخي در خاوین هصل مارانی نظرری خحقیرق     روش کخابصانه

مراجعه به کخرب، مقراالت،   در این روش با . اسخفاده گردیاه است

مناسرب در جهرت انخصران    ای  مجالت و منابع اینخرنخی به گونره 

 . مطالب برای خاوین ماانی نظری خحقیق اسخفاده شاه است

ابزار اصلی پژوهش یک پرسشنامه محقق ساخخه اسرت کره،   

با خوجره بره ادبیرات و پیشرینه خحقیرق، و نظرخرواهی از اسراخیا        

های مناسای را که مفاهی  بنیرادی   محخر ، خالش گردیاه پرسش

در این راسخا با ارائه پیشنهاد اولیه . هرضیه را بیا  کنا طرح گردد

شياالت پرسشنامه رهع و سواالت و نظرخواهی از اساخیا محخر  ا

 . مورد حب  گردیا بی

عوامل از زیرمعیارهای آ  پنج دسرخه   برای سنجش هریک از

لیيررت  ای  پرنج گزینره   عوامل اسخفاده شاه است که شامل طیف

 -5زیراد،   -0خاحراودی،   -0کر ،   -2خیلری کر ،    -1: خرخیب به

 .باشا می خیلی زیاد،

خفيیک  صورت زیر هسوال است که ب09این پرسشنامه دارای 

 : شاه است

 .کنناگا  مربوط به مخغیر اهاا  شرکت ،سوال10

 .وط به مخغیر خاریرات عوامل محیطیمرب ،سوال 5

ای انخصان نمایشگاه ازسروی  ه مخغیر معیارهمربوط ب ،سوال 7

 .ها شرکت

 .به مخغیر آمیصخه بازاریابی مناسبمربوط  ،سوال 7

 .و ابزارهای خشویقی دولتها  مربوط به مخغیر حمایت ،سوال 0

 (قابليت اعتبار)روايي . 4-6

هرای مناسرای را کره     در این خحقیق خالش گردیراه پرسرش  

طرح گردد خرا بخروا  برا ابرزار      مفاهی  بنیادی هرضیه را بیا  کنا

در . مورد نظر، به ها  نهایی پژوهشگر نزدیيخر شرا  گیری اناازه

این راسخا با ارائه پیشنهاد اولیه و نظرخواهی از اساخیا محخرر  بره   

های منطقری و مربروط صرورت     حااک ر خالش در انخصان پرسش

 . گرهخه است

 (قابليت اعتماد)پايايي  .5-6

، گیررری قابلیررت اعخمرراد ابررزار انرراازهبررای محاسرراه ضررریب  

در این پژوهش به منظور . شود می مصخلفی به کار بردههای  شیوه

خعیین ضریب قابلیت اعخماد از روش آلفای کروناا  اسخفاده شراه  

این روش، خينیک آماری است که میرزا  انسرجا  درونری    . است

ه مقاار هرچه مقاار آلفا نزدیک ب. کنا گیری می پرسشنامه را اناازه

  .یک باشا نشا  دهناه میزا  پایایی باالست
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 ضریب آلفای کرونباخ -1 جدول

 تعداد سواالت ضريب آلفاي کرونباخ پاسخگويان

 های خارجی شرکت

 های داخلی شرکت

000 /9 

780 /9 

09 

09 

 

ریب آلفرای کرونارا  و از طریرق    بنابراین، برا اسرخفاده از ضر   

اعخاار پرسشنامه مورد محاسراه قررار گرهرت و برا      spssاهزار  نر 

مقراار آلفرا بررای پرسشرنامه خحقیرق بررای دو گرروه        خوجه بره  

 78/9و  00/9های خارجی و داخلری بره خرخیرب برابرر برا       شرکت

 .باست آماه است که نشانگر پایایی باالی پرسشنامه است

 تجزيه و تحليل اطالعاتهاي  روش .6-6

آمار خوصیفی ازجمله شراخص  های  از خينیکش در این پژوه

مرکزی ماننا میانگین، و شاخص پراکناگی ماننا انحررا  معیرار،   

آمرار اسرخنااطی ماننرا آزمرو      هرای   کشیاگی و چولگی وخينیک

خرک   tاسمیرنو  برای همگونی اطالعات و آزمرو   -کلموگرو 

من و آزمو  هریرا  در راسخای خاییا یا عا  خاییا هرضیاتای  نمونه
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برای بررسی مقایسه عوامل و خعیرین میرزا  رخاره هرر عامرل و      

آزمو  مقایسه میانگین دو گروه مسخقل جهت بررسی مشصصات 

 .هردی نمونه آماری مورد بررسی قرار گرهت

 خالصه پژوهش .7

منظور بررسی و شناسایی عوامل ح رور   مطالعه حاضر که به

ی خهررا   المللر  بینهای  شرکخهای خولیای و خاماخی در نمایشگاه

انجا  شاه است؛ پس از طری مراحرل مقراماخی و مررور ادبیرات      

نیراز   و سپس اطالعات مرورد  پژوهش، هرضیات آ  خاوین گردیا

 09آ  جهت آزمو  این هرضیات ازطریق پرسشنامه از یک نمونه 

کارشناسرا  و  نفری که بره خرخیرب از    09و  09 نفری از دو گروه

خارجی و داخلری   ی خولیای وخاماخیها شرکتهای  مایرا  ررهه

 1001ی وخصصصی صنعت در مهرمراه  الملل بینحاضر درنمایشگاه 

 :جمع آوری و نخایج زیر به دست آما خهرا 

درصا  58درصا و مردا   00های خارجی زنا   در شرکت -

درصرا   55های داخلی زنا   نمونه مورد نظر، و در شرکت

 .انا يیل دادهدرصا نمونه مورد نظر را خش 05و مردا  

هرای خرارجی بیشرخرین هراوانری      از نظر سن، در شررکت  -

و کمخررین  ( درصرا  58)سال  09اهراد کمخر از  مربوط به

و در  ؛(درصا 8)سال  59خا  01هراوانی مربوط به اهراد از 

اهراد کمخر  های داخلی بیشخرین هراوانی مربوط به شرکت

به اهراد و کمخرین هراوانی مربوط ( درصا 00)سال  09از 

 سرال   59و اهرراد بیشرخر از   ( درصرا  7)سال  59خا  01از 

 .باشا می ؛(درصا 7)

های خارجی و داخلری   از نظر مارم خحصیلی، در شرکت -

اهرراد دارای مرارم    هردو بیشخرین هراوانری مربروط بره   

وکمخررین   ،(درصرا  59)و ( درصا 09)به خرخیب  لیسانس

 و هررردو  هراوانرری مربرروط برره اهررراد بررا مررارم دکخررری

 .باشا می( درصا 0)

های خرارجی   از نظر سابقه ح ور در نمایشگاه، در شرکت -

و داخلی هردو بیشخرین هراوانی مربوط به اهراد برا سرابقه   

و ( درصرا  79)و ( درصرا  89)سال بره خرخیرب    5کمخر از 

سال  19کمخرین هراوانی مربوط به اهراد با سابقه بیشخر از 

 .باشا می( صادر 8)و ( درصا 19)به خرخیب 

 نتايج حاصل از فرضيات پژوهش .1-7

 گيري از فرضيه اول نتيجه

وکارشناسرررا ، اهررراا  هرررا  از دیررراگاه مرررایرا  ررهررره 

هررای خولیررای وخرراماخی در  ، برح ررور شرررکتکننرراگا  شرررکت

 .ی خهرا  خيریر داردالملل بینهای  نمایشگاه

ای نشرا  داد کره    خرک نمونره   tهای حاصل از آزمرو    یاهخه

رد درصرا   05دو گروه جامعه آماری هر  صفر با اطمینرا   درهر

کارشناسرا ، اهراا     وهرا   دیاگاه مایرا  ررهره  از شاه است لبا

هررای خولیررای وخرراماخی در  ، برح ررور شرررکتکننرراگا  شرررکت

 .ی خهرا  خيریر داردالملل بینهای  نمایشگاه

کننرراگا  در  نخررایج پررژوهش برره اهمیررت اهرراا  شرررکت  

های خولیای و خاماخی درنمایشگاه  به ح ور شرکت گیری خصمی 

دهررا کرره چگونرره  مرری دارد و نشررا  ی خهرررا ، اشررارهالمللرر بررین

 رکارا  نمایشگاه با خوجه به ایرن مقولره  انا برگزارکنناگا  و دست

 . خواننا در آنا  انگیزه ایجاد نماینا می

 از فرضيه دوم گيري نتيجه

خرريریرات عوامررل  وکارشناسررا ،هررا  ازدیرراگاه مررایرا  ررهرره

های  های خولیای وخاماخی در نمایشگاه محیطی، برح ور شرکت

 .ی خهرا  خيریر داردالملل بین

 هر ای نشا  داد که در خک نمونه tهای حاصل از آزمو   یاهخه

رد شراه  درصرا   05دو گروه جامعه آماری هر  صفر با اطمینا  

یرات عوامرل  وکارشناسا ، خرير ها  دیاگاه مایرا  ررهه است لبا از

های  های خولیای وخاماخی در نمایشگاه محیطی، برح ور شرکت

 .ی خهرا  خيریر داردالملل بین

نخایج پژوهش به اهمیت خيریرات عوامل محیطی، اشراره دارد  

خروا  بره    مری  دها که چگونه با ایجاد چنین شرایطی می و نشا 

هررای خولیررای و خرراماخی در    ح ررور هرچرره مررؤرر شرررکت   

 . ی کمک کردالملل بینهای  نمایشگاه



 از فرضيه سوم گيري نتيجه

وکارشناسرا ، معیارهرای انخصران    هرا   از دیاگاه مایرا  ررهه

هرررای خولیرررای و خررراماخی در  نمایشرررگاه، برح رررور شررررکت

 . ی خهرا  خيریر داردالملل بینهای  نمایشگاه

ای نشرا  داد کره    خرک نمونره   tهای حاصل از آزمرو    یاهخه

رد  درصرا  05ه آماری هر  صفر با اطمینرا   درهردو گروه جامع

وکارشناسرا ، معیارهرای   ها  لبا ازدیاگاه مایرا  ررهه ،شاه است

هرای خولیرای و خراماخی در     ح ور شررکت  انخصان نمایشگاه، بر

  .ی خهرا  خيریر داردالملل بینهای  نمایشگاه

دها کره چگونره معیارهرای انخصران      می نخایج پژوهش نشا 

خوانرا سراب    مری  ه هرچه بیشخر به ایرن معیارهرا  نمایشگاه، و خوج

 . ی گرددالملل بینهای  ایجاد انگیزه جهت شرکت در نمایشگاه

 از فرضيه چهارم گيري نتيجه

وکارشناسرا ، آمیصخره بازاریرابی    هرا   از دیاگاه مایرا  ررهره 

های  خاماخی در نمایشگاه های خولیای و مناسب، برح ور شرکت

 .داردی خهرا  خيریر الملل بین

نشرا  داد کره   ای  خرک نمونره   tحاصل از آزمرو   های  یاهخه

رد  درصرا  05درهردو گروه جامعه آماری هر  صفر با اطمینرا   

وکارشناسرا ، آمیصخره   هرا   شاه است لبا از دیاگاه مایرا  ررهره 

هرای خولیرای وخراماخی در     ح رور شررکت   بازاریابی مناسب، بر

 . ردی خهرا  خيریر داالملل بینهای  نمایشگاه

بازاریابی های  دها که خوجه به آمیصخه می نخایج پژوهش نشا 

خوانا مایرا  و کارشناسا   می به عنوا  یيی از ابزارهای مایریت

 . ها را جهت ح ور در نمایشگاه خرریب نمایا شرکت

 از فرضيه پنجم گيري نتيجه

 هرای دولخری و   وکارشناسا ، حمایتها  ازدیاگاه مایرا  ررهه

سرروی دولررت، برح ررور  از کننرراگا  شررویقی شرررکتابزارهررای خ

ی خهررا   الملل بینهای  مایشگاهن خاماخی در های خولیای و شرکت

 .خيریر دارد

نشرا  داد کره   ای  خرک نمونره   tحاصل از آزمرو   های  یاهخه

رد  درصرا  05درهردو گروه جامعه آماری هر  صفر با اطمینرا   

های  وکارشناسا ، حمایتها  دیاگاه مایرا  ررهه شاه است لبا از

از سرروی دولررت،  کننرراگا  دولخرری و ابزارهررای خشررویقی شرررکت

ی الملل بینهای  های خولیای وخاماخی درنمایشگاه برح ور شرکت

 . خهرا  خيریر دارد

 هررا و دهررا کرره چگونرره حمایررت مرری نخررایج پررژوهش نشررا 

هرا   مرایرا  و کارشناسرا  شررکت    خوانا در می های دولت خشویق

 . ر نمایشگاه ایجاد انگیزه نمایاجهت ح ور د

مقايسه مقدار ميانگين بين کارشناسان و مديران  .2-7

 خارجي و داخلي 

استفاده نتايج مقايسه ميانگين بين دو گروه جامعه نمونه با 

 از آزمون مقايسه ميانگين

هرای   مقاار میانگین میرزا  خراریر عوامرل، برح رور شررکت     

ی خهرررا  بررین المللرر ینبررهررای  خولیررای وخرراماخی درنمایشررگاه

خحرت  . کارشناسا  و مرایرا  خرارجی و داخلری مقایسره گردیرا     

اهراا   برای آمیصخه بازاریرابی و   tهمسانی واریانس مقادیر آماره 

است که برای  -70/1و  -00/0به خرخیب برابر با  کنناگا  شرکت

شود یعنی مقادیر خاریر دو عامل از  می هر دو مخغیر هر  صفر رد

کارشناسا  و مایرا  داخلی بیشرخر از میرزا  خراریر ایرن دو     نظر 

عامل از نظر کارشناسا  و مایرا  خارجی است در سرایر عوامرل   

میانگین خاریر عوامل بر ح ور بین کارشناسا  و مایرا  داخلی و 

 .خارجی خفاوت معناداری وجود ناارد

 براي عوامل مطرح شدهميزان ارتباط  بندي رتبه .3-7

ازطريق آزمون  زان تاثير عوامل ذکر شده،نتيجه مي

 ناپارامتري فريدمن

دسرت آمراه از کارشناسرا  و مرایرا       هبا خوجه به نخیجره بر  

 هریررامن، مقرراار آمرراره  بنررای خررارجی و داخلرری و آزمررو  رخارره

است پس هر  صفر دال  8/2و  5/8 دو به خرخیب برابربا -کای 

درصرا   05ا ، بر «میانگین رخاه عوامل برا هر  یيسرا  اسرت    »بر

شود بنابراین عوامل یراد شراه    نمی اطمینا  برای هر دو گروه رد

 هررای خولیررای وخرراماخی در ح ررور شرررکت خرراریر یيسررانی بررر

 .ی خهرا  داردالملل بینهای  نمایشگاه
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 تاثير مشخصات فردي بر ميزان تاثيرگذاري عوامل  .4-7

نخیجه میزا  خراریر مشصصرات هرردی، سرن، سرابقه ح رور       

 اه و سطح خحصریالت ازطریرق ضرریب هماسرخگی؛ و    درنمایشگ

ازطریق آزمرو  مقایسره    ،بررسی میزا  خاریرگباری عوامل با سن

 :میانگین دو گروه، به شرح زیر است

هرای خرارجی    رابطه سن بر میزا  خاریر عوامل در شرکت -

های داخلری رابطره سرن     در شرکت. منفی و معنادار است

هرا   از سروی شررکت   خنها با معیارهای انخصان نمایشرگاه 

رابطه منفی و معنراداری دارد و برا سرایر عوامرل رابطره      

 .معناداری ناارد

ها و ابزارهرای خشرویقی دولرت در     رابطه سابقه با حمایت -

هرای   های خارجی منفی و معنادار ولی در شررکت  شرکت

سابقه با سایر عوامل . داخلی رابطه م ات و معناداری دارد

 .نااردای  رابطه های داخلی و خارجی در شرکت

های  رابطه بین خحصیالت و میزا  خاریر عوامل در شرکت -

 .خارجی و داخلی معنادار نیست

های  بین جنسیت و میزا  خاریر عوامل در شرکتای  رابطه -

های داخلری خنهرا بررای     خارجی معنادار نیست در شرکت

ها به نظر زنا   معیارهای انخصان نمایشگاه ازسوی شرکت

هررای داخلرری خفرراوت  شرررکت ا  اسررت دربیشررخر از مرررد

معناداری در میانگین خراریر عوامرل برین زنرا  و مرردا       

 .وجود ناارد

 هاي سياستي و پيشنهادات توصيه

این پژوهش با هرا  بررسری و شناسرایی عوامرل مرورر برر       

ی الملل بینهای  های خولیای و خاماخی در نمایشگاه ح ور شرکت

نمرود همره عوامرل در     ارارات  خهرا ، انجا  شا که نخیجه حاصل 

. ها در نمایشگاه خراریر دارنرا   سطح نساخاٌ مناسای بر ح ور شرکت

رکارا  و برگزارکنناگا  بصواهنا در انجرا  امرور   انا چنانچه دست

هرا درجهرت    مایریت موهق بوده و با اسرخفاده از ح رور شررکت   

 را هراه ای  اهاا  برپایی نمایشگاه گا  بردارنا، الز  است زمینه

ها بره ح رور در نمایشرگاه     آورنا، خا مایرا  و کارشناسا  شرکت

 :الزمه این خرریب این است که. خرریب شونا

نمایشرگاه یرک هعالیرت بازرگرانی،      اینيه شرکت در خوجه به .1

بازاریابی و ارخااطی است لبا برگزارکننراگا  نمایشرگاه بایرا    

  طور مؤرری درجهرت اهراا   هبخواننا این ه ای ارخااطی را ب

 مرایریت نماینرا و ایرن محقرق    ( دارا  ررهه)کنناگا   شرکت

از دانرش و مرایریت اهرراد     گیرری  گرردد مگرر برا بهرره     نمی

در زمینره   مخصصص، و یاری گرهخن از خجربه دیگر کشرورها 

 .یالملل بینهای  برگزاری نمایشگاه

ی و خيریرپربیری از  الملل بینهای  با خوجه به جامعیت نمایشگاه .2

اجخمراعی، اقخصرادی، هرهنگری و گسرخردگی     های  همه جناه

روابط در آ ، اعمال مایریت در مورد آنا  بایسخی مخفاوت برا  

یرا سراخت    اعمال مایریخی باشا کره در آ ، میرزا  خولیرا و   

 . دارد قطعات مالم کارایی قرار

بصررش خصوصرری و عررا   واگررباری اجرررای نمایشررگاه برره  .0

اه ارر م ات بود  نمایشگ خوانا بر موهق می گری دولت خصای

 .داشخه باشا و مشارکت مرد  را بیشخر کنا

خنظی  قوانین رابت و قابل اجرا جهرت شررکت در نمایشرگاه     .0

 .خوانا ح ور در نمایشگاه را پررنگخر نمایا می یالملل بین

ویرژه ح رور    یيی از عوامل مؤرر شررکت در نمایشرگاه بره    .5

های خارجی، برقرراری رارات سیاسری و اقخصرادی در      شرکت

باشرا،  خرر   بنابراین هرچه محیط اقخصادی با راات. ر استکشو

 .ح ور در نمایشگاه بیشخر است

با ایجاد محیطی سرال  و سرازناه و براو  خاعریر و روابرط       .0

 ایجراد محریط رقابرت    خوا  به می ناسال  در محیط نمایشگاه،

 .و هعال کوشیا آمیز

به لحاظ اهمیت و سصخی کار برگزارکننراگا  نمایشرگاه کره     .8

 باشا، شررایطی را در  می ث از خصصصی بود  حرهه آنا مناع

چه از لحاظ آموزشری و چره از   )جهت اهزایش رمربصشی آنها 

 .هراه  نمود( لحاظ مزایای شغلی

با خوجه به اهمیت ميا  برگزاری نمایشگاه، بایا خمرا  مروارد    .7

 .موقعیخی محل خشيیل نمایشگاه را مانظر قرارداد

عمراه، نمایشرگاه را بصشری مهر  از     های  بسیاری از شرکت .0



مولفره  ها  نمایشگاه. کننا می بازاریابی خود محسونهای  طرح

و هرچه نمایشرگاه   کلیای آمیزه بازاریابی و ارخااطات هسخنا،

کننراگا  بیشرخری را    بخوانا این نقش را بهخر ایفا کنا شرکت

 .جبن خواها کرد

 ا وهر  برای خشویق صاحاا  صرنایع بره شررکت در نمایشرگاه     .19

. کمک به اهاا  صادراخی آنها نوعی یارانه به آنا  اعطا شود

های  نمایشگاهی به عنوا  هزینههای  احخسان هزینه :از جمله

هرای   کمرک و پرداخرت بصشری از هزینره     ها، مالیاخی شرکت

المررات برره  ی، اعطررای روادیررا زودهنگررا  و طویررل خالیغرراخ

یالت ویرژه  ارائه خسره  خولیاکنناگا  و بازدیاکنناگا  خارجی،

 هرا،  نمایشرگاه  در کننراه  گمرکی برای اخااع خرارجی شررکت  
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