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 تقدیم هب:
 تقدیم هب آاننکه انتوان شدند ات ما هب تواانیی ربسیم...

 مواهیشان سپید شد ات ما رو سپید شویم....

 و عاشقاهن سوختند ات گرمابخش وجود ما و روشنگر راهمان باشند...

 پدران

 ماردان

 استادانمان

 تقدیم هب همسرم هک نشاهن لطف الهی رد زندگی من است.
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 سپاسگزاری:
م موزون آفرینش پوشانید و تّجلیات  وندی را سزاست هک کسوت هستی را  رب اندا سـپاس و ستایش خدا

وندی هک تمامی ستایشگران از ستایش او  عاجز و  قدرت الزیالی را رد مظاره و آاثر طبیعت نمایان گردانید. خدا
 می حسابگران از شمارش نعمت اهی او انتوانند.تما

پس از حمد و ستایش خالق متعال،  ربخود الزم می دانم هک رب حسب وظیفه و رعایت ادب و احترام از تمامی 

گارنده رد این  زبرگوارانی هک بطور مستقیم و غیر مستقیم رد هب ثمر رساندن این رساهل سهیم بوده اند، تشکر نمایم.ن
رده اند و از  زمینه، خود ر زعزیانی می داند هک تأمالت و معلومات خود را بی چیه مزد و منتی رد اختیار او گذا را وامدا

 سوی دیگر مرهون کسانی می داند هک رد این مسیر، هب او قوت قلب، آرامش و اطمینان بخشیده اند.

هک مسئولیت راهنمایی و   وسوی شارهودیسید محمد م  رد آغاز الزم می دانم هک از استاد زبرگوارم جناب آاقی دکتر
گارنده را مرهون صبر، محبت و  مشاوره  این پایان انهم را رب عهده داشته اند و رد تمامی طول تحقیق، ن

 راهنمائیهای عالمانۀ خود قرار داده اند، صمیماهن تشکر و قدردانی نمایم.
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 تعهدنامه

دانشکده  برنامه ریزی سیستم های اقتصادیارشد  دانشجوی دوره کارشناسی نسرین عباسی مهراینجانب 

شناسایی و اولویت بندی محصوالت صنایع نامه دانشگاه صنعتی شاهرود نویسنده پایان مهندسی صنایع و مدیریت

غذایی دارای استراتژی های مزیت رقابتی در توسعه صادرات جهت کمک به حل معضل بیکاری و مهاجرت 

 شوم.متعهد می محمد موسوی شاهرودی دکتر سیدتحت راهنمائی کشور 

 .تحقیقات در این پایان نامه توسط اینجانب انجام شده است و از صحت و اصالت برخوردار است 

 های محققان دیگر مورد استفاده استناد شده است.در استفاده ار نتایج پژوهش 

 هیچ نوع مدرک یا امتیازی در هیچ جا ارائهه  نامه تاکنون توسط خود یا فرد دیگری برای دریافت مطالب مندرج در پایان

 نشده است.

 دانشهگاه صهنعتی   »باشد و مقهاتت مسهتجرج بها نهام     کلیه حقوق معنوی این اثر متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می

 به چاپ خواهد رسید. « Shahrood University of Technology» و یا « شاهرود

  اند در مقهاتت مسهتجرج از پایهان    نامه تاثیرگذار بودهآمدن نتایج اصلی پایانحقوق معنوی تمام افرادی که در به دست

 گردد.نامه رعایت می

 های آنها( استفاده شده است ضوابط و اصول در کلیه مراحل انجام این پایان نامه، در مواردی که از موجود زنده )یا بافت

 اخالقی رعایت شده است.

 ،در مواردی که به حوزه اطالعات شجصی افراد دسترسی یافته یا اسهتفاده شهده اسهت     در کلیه مراحل انجام پایان نامه

 اصل رازداری، ضوابط و اصول اخالق انسانی رعایت شده است.  

 تاریخ

 امضاء دانشجو

 مالکیت نتایج و حق نشر

 فزارها و تجهیزات ساخته شهده اسهت(   اای، نرمهای رایانهکلیه حقوق معنوی این اثر و محصوتت آن )مقاتت مستجرج، کتاب، برنامه

 باشد. این مطلب باید به نحو مقتضی در تولیدات علمی مربوطه ذکر شود.متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می

 باشد نمی مجاز مرجع ذکر بدون نامه پایان در موجود نتایج و اطالعات از استفاده. 
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 :چکیده

ی هستند نقش رقابت تیمز یها یاستراتژ یدارا ی کهیغذا عیصنا محصوتت یبند تیاولو و ییشناسا

دارد .  کشور مهاجرت و یکاریب معضل حل به کمک جهت این صنایع در صادرات توسعه در مهمی

هدف عمده این تحقیق شناسایی و اولویت بندی محصوتت صنایع غذایی دارای استراتژی های مزیت 

کاری و مهاجرت کشورمی باشد. این تحقیق از رقابتی در توسعه صادرات جهت کمک به حل معضل بی

 صادرات حوزه در صنایع غذایی که کارشناسان نفر از 93نوع پیمایشی بوده جامعه آماری مورد مطالعه 

ها از پرسشنامه استفاده شده است. آوری دادهفعالیت دارند می باشند. برای جمع غذایی محصوتت

بندی محصوتت صنایع غذایی که دارای مزیت رقابتی نتایج حاصل از نظرسنجی در خصوص اولویت 

هستند با استفاده ازتکنیک تحلیل سلسله مراتبی بدین صورت می باشد : گروه میوه جات با وزن 

 رتبه دوم را به خود اختصاص داده اند. 32.230رتبه اول ، گروه سبزیجات با وزن  32.2.1

 ژی، مزیت رقابتیمحصوتت صنایع غذایی، استرات ژگان کلیدی:وا
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 مقدمه -1-1

با  یافته توسعه کشوری عنوان به ایران توصیف ساله، بیست انداز چشم سند در بارز نکات از یکی

 در موثر و سازنده تعامل با و غربی جنوب آسیای منطقه در فناوری و علمی اقتصادی، اول جایگاه

 متکی فناوری، و علم تولید در توانا ته،پیشرف دانش از برخوردار چون هایی ویژگی با ، الملل روابط بین

 (.15 ،5986)حسینی، است ملی تولید در اجتماعی سرمایه و انسانی برتر منابع سهم بر

 از است ، شده دنبال نیز مجتلفی طرق توسعه به چهارم برنامه کلی سیاست های در نگاه این البته 

 های زمینه کردن فراهم بر و پرشتاب ، تثبا با پیوسته، رشد بر عالوه اقتصادی امور بجش در جمله

 اقتصاد به دستیابی وتالش برای خارجی و داخلی بازارهای سطح در رقابتمندی تحقق برای تزم

 برنامه کلی اقتصادی سیاست های دیگر از نوین های فناوری و انسانی سرمایه دانایی، به متکی متنوع،

 مجتلف عوامل بندی دسته و سیستمی رویکرد لزممست کشور یک مزیت رقابتی ایجاد .هستند  چهارم

 یک در رقابتی مزیت مفهوم قالب در که است مجتلف در سطوح اقتصادی غیر و اقتصادی از اعم

 در پورتر توسط بار اولین مذکور برای مفهوم. (11، 5986)حسینی،  شود می ایجاد سیستمی فرآیند

 می مطرح المللی بین علل تجارت بیان در نوین هدیدگا یک عنوان به امروزه که گردید مطرح 33 دهه

 مزیت های استراتژی دارای غذایی صنایع محصوتت بندی اولویت و شناسایی این فصل درباره. باشد

را که دارای مزیت رقابتی هستند  محصوتتیکنیم  بدین منظور پیدا است تا صادرات توسعه در رقابتی

 ه معظل بزرگ اقتصادی را تاحد ممکن حل نمائیم .  و قابلیت صادرات دارند ، و بدین وسیل

 

 بیان مساله -1-2

کاهش فقر و بیکاری و ایجاد اشتغال از موضوعات بسیار مهم در کشورهای در حال توسعه به شمار می 

رود . بدین منظور نظریات مجتلفی برای حل مشکل بیکاری در کشورهای درحال توسعه توصیه شهده  

ل بیکاری و کمبود اشتغال همچنان نگرانی اصلی و چالش مههم  ه به اینکه معضست. ازیک سو با توجا

اقتصاد کشور بوده است و از سوی دیگر با توجه به اینکه بازار داخلی ظرفیت افزایش تولید را در حدی 
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ک بتواند عالوه بر اشتغال ، بهره گیری از صرفه های حاصل از مقیاس تولید را نیز ممکن سازد ، ندارد 

 لذ توجه به صادرات بویژه در صنایعی که مزیت نسبی دارند بسیار حائز اهمیت است .  .

 خهدمات  و کات مبادله که است حدی به جهان در آنها پراکندگی و غذایی منابع و انسان نیازهای تنوع

 ازارب در که شده باعث غذایی مواد بجش در ایران وضعیت. است ساخته ناپذیراجتناب را دیگر کشور از

 که است حالی در این و نباشد برخوردار ایشایسته جایگاه از آن المللیبین تجارت و غذایی مواد عظیم

 غهذایی  صهنایع  بهه  مربهو   المللهی بهین  تجارت عرصه به شدن وارد برای کشور نسبی مزیت بیشترین

 . شودمی

 صهنایع  ایران در فراوان آبی منابع و کشاورزی مطلوب کیفیت و تنوع و هوایی و آب شرایط به توجه با

 ههر  فهرآروی  آن بهه  مبهتال  مسهائل  و واردات و صهادرات . باشهد  فراوانی مزایای و اهمیت دارای غذایی،

 مسهائل  حهل  در را عمهل  ابتکهار  تواننهد مهی  کشهورهایی  تنها. نیست آن از گریزی و دارد قرار کشوری

 معینی برنامه و روش اقتصادی لندمدتب اهداف به توجه با که باشند داشته دست در واردات و صادرات

 (5932پایگاه اینترنتی ایانا ،). باشند کرده ریزیطرح را

بری کمتر، صنایع غذایی در همچنین نیروی کار ارزان وسرمایه به دلیل ارزبری کمتر صنایع غذایی و 

افزایش کشورهای در حال توسعه موجب چند برابر شدن ارزش افزوده محصوتت کشاورزی  می شوند. 

توان ارزی کشور از طریق صادرات محصوتت صنایع غذایی با عث افزایش درآمد ملی می شود که 

خود در افزایش و ایجاد ظرفیت تولیدی کشور  موثر است. با ت بردن ظرفیت تولیدی کشور، نیاز به 

 (.16.، 5981ه، نیروی کار را افزایش داده و تا حدودی  بحران  بیکاری نیز کاهش می یابد.)نصیر زاد

 ،ینفت ریغ صادرات توسعه به توجه و یجهان اقتصاد به کشورمان شیگرا شیافزا علت بهاز سوی دیگر، 

 محسوبشناسایی محصوتتی که دارای مزیت رقابتی هستند یکی از موضوعات کلیدی در این حیطه 

 یا ژهیو گاهیجا و تیماه از ییغذا مواد صنعت ، ینفت ریغ یصادرات مجتلف عیصنا نیب در.  شود یم

 ینفت ریغ یصادرات یکاتها سبد در کهیبطور رود یم بشمار ن رایا مهم عیصنا از یکی و است برخوردار

 توجه با.  است داده اختصاص خود به را دوم رتبه صادرات سهم درصد 51 با یمیپتروش صنعت از بعد
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 متوسط و است برخوردار ییبات بالقوه تیظرف از ییغذا مواد صادرات صنعت، نیا داتیتول شیافزا به

صنایع غذایی . است داده اختصاص خود به 39 سال یط ارزش لحاظ از را صادرات  یدرصد 13 رشد

عالوه بر تامین امنیت غذایی و توسعه بجش کشاورزی می تواند نقش موثری در توسعه صادرات کشور 

 نیز ایفا کند . 

و اولویت بندی محصوتت صنایع غذایی دارای مزیت رقابتی  بنابراین مسئله پژوهش حاضر ، شناسایی

است ، تا بدین طریق بتوان صنایع غذایی را توسعه داده ، صادرات را افزایش ، و اینگونه معضل 

 مهاجرت و بیکاری را در کشور تا اندازه ای حل نماییم.

 اهمیت و ضرورت تحقیق -1-3

 بها  کهه  کشورهاسهت  تمام  در  صنعت یها بجش نیتر مهم از یکی ییغذا عیصنامحصوتت  -5

کشورهای درحال  در های کاری دولت ها و برنامه مروزه یکی از اولویتا .غذایی در ارتبا  است تیامن

  لحهاظ اشهتغال   دلیل اهمیت صنایع غهذایی بهه   به صنایع غذایی است محصوتتتوجه ویژه به  توسعه،

ر تولید درآمد ملی و همچنین ارزبهری پهایین آن   زایی و افزایش مشارکت مستقیم یا غیرمستقیم آن د

 (.5986 ، )تبرایی و آذین فرباشد  ای کشور می در مقایسه با سایر صنایع کارخانه

 درآمدها، نیا دیخر قدرت کاهش نفت، صدور از حاصل یدرآمدها دیشد نوسانات کشورما در -.

 برنامه و گذاران استیس که هاست مدت ینفت منابع بودن ریپذ انیپا مهمتر، همه از و تیجمع شیافزا

 یمحصول تک اقتصاد از ییرها و ینفت ریغ صادرات توسعه که است دهیرسان باور نیا به را کشور زانیر

 (6. ،5981 ،یسالم. )است ریناپذ اجتناب یضرورت

کاهش شکاف درآمدی بین شهر و روستا ، افزایش درآمد روستائیان ، ایجاد انگیزه برای ماندن  -9

اها و کاهش مهاجرت همگی بر این مسئله دتلت دارند که باید فرصت های جدید شغلی را در در روست

لذا یکی  .مکان هایی خارج از محدوده شهرها ایجاد نمود که پاسجگوی بجشی از آرمان های فوق باشد

ایع توسعه صنایع کوچک خصوصاً صن مهاجرت کاهش و روستاها در ماندن یبرا زهیانگ جادیااز راه های 

 غذایی است . 
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با توجه به ضرورت و اهمیت توسعه فعالیت های صادراتی ، صادرکنندگان برای بقا و موفقیت  -2

در این فعالیت ها نیازمند به شناسایی محصوتت صنایع غذایی هستند کهه دارای مزیهت رقهابتی مهی     

 باشند . 

 جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق -1-4

صنایع  تا کنون دراولین بار است که با این وسعت مورد توجه قرار می گیرد  از آنجاکه این موضوع برای

شناسایی  جهتهای تصمیم گیری چند معیاره )تحلیل سلسله مراتبی( از روش  وابسته به آنشرکت  و

 استفاده نشده است. ،محصوتت صنایع غذایی که دارای مزیت رقابتی به منظور توسعه صادرات

 اهداف تحقیق  -1-5 

 .رقابتی دارای مزیت ذایی شناسایی محصوتت صنایع غ .5

 .لویت بندی محصوتت صنایع غذایی دارای مزیت رقابتیوا ..

 سؤاالت تحقیق -1-6  
 سواتت اصلی  این تحقیق عبارتند از:

 محصوتت صنایع غذایی که دارای مزیت رقابتی هستند کدامند؟ -5

 اولویت بندی این محصوتت چگونه است؟ -.

 تحقیققلمرو  -1-7

بندی و معرفی قلمرو تحقیق در قالب سه بجش کلی قابل بررسی است که به شرح ذیل تقسیم

 گردد.می

 قلمرو موضوعی: -1-7-1

شناسایی و اولویت بندی محصوتت صنایع غذایی دارای استراتژی های مزیت رقابتی در توسعه  

 صادرات جهت کمک به حل معضل بیکاری و مهاجرت کشور.
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 رو مکانی: قلم -1-7-2

  دانست را و شرکت های وابسته به آن غذایی صنایعتوان به صورت مستقیم قلمرو مکانی تحقیق را می

 قلمرو زمانی:  -1-7-3

داد؛ و از نظر فرآیند )به شکل مقطعی( تعمیم  32سال  توان قلمرو زمانی نتایج تحقیق حاضر را بهمی

 باشد.می 32سال  مقطعی و محدود به اجرا و دستیابی به اطالعات نیز قلمرو زمانی

 واژگانتعاریف  -1-8  

تجزیه و تحلیل روابط بین سازمان با محیط خویش ، تعیین مسهیر و اههداف سهازمان ،    :  استراتژی -

تثبیت فعالیت هایی که آنها را تحقق خواهد بجشید و تنظیم دوباره سازمان با تجصهیص منهابع مهورد    

 ( 93 ،5983)امیرکبیری،  می گویند . ینیاز را استراتژِ

 از اسهتفاده  با خواهد می موسسه چه ازآن تصویری یارائه از است عبارت استراتژی مدیریتی، ازدیدگاه

 مشهجص  دقیقهاً  اسهتراتژی هها   در ترتیهب  ایهن  بهه . برسهد  آن به ، عمده هایمشیخط و هاهدف نظام

بهه نقهل از    5333)یهورداک ،  .ابهد ی دست هدفهایش به خواهدمی چگونه موسسه چیزهمه که شودنمی

 (5982ایزدی ،

مزیت رقابتی مجموعه عوامل یا توانمندی هایی است که همواره شهرکت را بهه نشهان    :  مزیت رقابتی

مزیت رقابتی عامل یا ترکیبی از عواملی اسهت کهه در یهک     .دادن عملکردی بهتر از رقبا قادر می سازد

سایر سازمان ها می نماید و رقبا نمی توانند به راحتی از آن  تر از محیط رقابتی سازمان را بسیار موفق

 (5932.)مجیدی ، تقلید کنند

شهود کهه کیفیهت فیزیکهى،     اى از علوم و فنون اطالق مهى مجموعهصنایع غذایى به: صنایع غذایی  -

شیمیایى و بیولوژیکى محصهوتت کشهاورزى اعهم از گیهاهى و دامهى را از لحهاظ تبهدیل و نگههدارى         

آورى، تبهدیل، تکمیهل و نگههدارى و حمهل و نقهل ایهن       آورى، عمهل دتوجه قرار داده و امهر جمهع  مور

 (338.)همیلتون ،  دهد.محصوتت را مورد بررسى قرار مى
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 کهه  تمهیداتی و تدابیر مجموعه از عبارتست صادرات توسعه استراتژی :صادرات توسعه استراتژی -

 (5983)میرجلیلی ، .شود می اجرا و احیطر صادرات توسعه اهداف به دستیابی برای

 باشد کار جویای و( سال 61 تا 51) کار سن در که شودمی گفته فردی به اقتصاد در بیکار:  بیکاری -

 نیسهتند،  کهار  انجام به قادر که جهت آن از مسن افراد و کودکان. نکند پیدا درآمدی منبع یا شغل اما

 جمعیت جزو نباشند، کار جویای اگر دانشجویان و دارخانه نزنا. آیندنمی حساب به فعال جمعیت جزو

 (53.،  5983روزبهان ، ) .شوندنمی شمرده فعال

 سهال  53 باتی فردی ایران، آمار مرکز منظر از بیکار. شودمی گفته بیکار افراد تعداد به بیکار جمعیت

 آن در و باشد کار آماده  آن از بعد یا هفته آن در و باشد، کار فاقد آمارگیری از قبل هفته  در که است

 هفتهه   در کار به آغاز دلیل به که افرادی همچنین. باشد کار جستجوی در آن از قبل هفته سه و هفته

)دفتهر مهدیریت و   .شهوند می محسوب بیکار نیستند، کار جویای قبلی شغل به بازگشت انتظار یا آینده

 (5933برنامه ریزی ، 

 مردم. است زندگی یا کار برای دیگر مکانی به مکانی از مردم جاییجابه یمعنا به مهاجرت: مهاجرت -

 سیاسهی،  مسائل بیماری، فقر، مانند ایدورکننده نامساعد عوامل یا شرایط از شدن دور دلیل به معموتً

 شرایط تواندمی دوم دلیل. کنندمی مهاجرت امنیت کمبود و بیکاری جنگ، طبیعی، بالیای غذا، کمبود

 بیشتر، درآمد بهتر، آموزش بیشتر، بهداشتی امکانات مانند مهاجرت مقصد کنندهجذب مساعد واملع و

 (5982)فرجی ، .باشد بهتر سیاسی هایآزادی و بهتر مسکن

یکی از روش های تصمیم گیری می باشد که توسط توماس ال ساعتی در فرآیند سلسله مراتبی : -

ساس مقایسه های زوجی بیان شده و امکان بررسهی سهناریو   مطرح شده ، این تکنیک بر ا 5383سال 

 (.5988،9 های مجتلف را به مدیران می دهد )قدسی پور،
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 مراحل اجرایی تحقیق -1-9

در جریان پژوهش، ایجاد نقشه و طرحی برای انجام بهینه تحقیق، ضروری است تا با پیگیری مهداوم و  

ن کار پژوهشی جلوگیری گردد. بنابراین در ادامه یهک  برنامه ریزی مناسب، از پراکنده کاری در  جریا

 مفهومی از فرآیند کار ارائه شود چهارچوب

 

 نشان داده شده است . 5-5 نمودارفرایند تحقیق در 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رتبه بندی معیارها با استفاده  از 

 AHPروش 

 وزن دهی معیارها با استفاده از

 یفرآیند تحلیل سلسله مراتب

 بیان مساله

 بیات موضوع تحقیقمطالعه و جمع آوری اد

استخراج شاخص های اولیه بر اساس پیشینه 

 تحقیق

 طراحی پرسشنامه

 گردآوری داده ها

 تجزیه و تحلیل داده ها 

 جمع بندی
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 ادبیات و پیشینه تحقیق
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 بخش اول

 مبانی نظری و ادبیات تحقیق

 استراتژی های مزیت رقابتیمبانی نظری در خصوص  -2-1

 مقدمه: -2-1-1

 جهانی نظیر متعدد عوامل از متأثر پیچیده و رقابتی وضعیت یک در هابنگاه 5. قرن اندازچشم در

 این چهارچوب در. اندگرفته قرار جدید هایتکنولوژی انتشار فزاینده سرعت و آوری فن توسعه شدن،

 باید هابنگاه ویژه به. کنند عمل لقب از متفاوت باید خود پیشرفت و بقا برای هابنگاه جدید، اندازچشم

 درک نیازمند خود که گیرند کار به را رقابت جدید اشکال و باشند رقابتی مزیت جدید منابع دنبال به

 از برخاسته  رقابتی مزیت مفهوم که این به توجه با. است رقابت هایپویایی و ماهیت از روشنی

 و پویا فرآیند یک حاصل رقابتی مزیت که تگف توان،می باشدمی استراتژیک مدیریت مفاهیم

 گیردمی نشأت سازمان  منابع از سازمان داخلی و خارجی موقعیت داشتن درنظر با که است مستمری

 این از گیریبهره که آیدمی وجود به  هاییقابلیت منابع، این درست کارگیری به توانایی واسطه به و

 خاطر به دیگر سوی از (.5935آورد )رمضان پور، می ارمغان به نسازما برای را رقابتی مزیت هاقابلیت

 از یا و شودمی تقلید رقبا توسط راحتی به رقابتی مزیت رقابت، شدت و محیط هایپیچیدگی افزایش

 خود رقابتی مزیت نمودن پایدار فکر به باید هاسازمان پس. بازدمی رنگ راحتی به مشتریان نظر

 و عالقه مورد مردم، زندگی با نزدیک ارتبا  واسطه به غذایی مواد تولید صنعت میان این در. باشند

 غذایی صنایع مجتلف بجشهای یتوسعه گیریجهت.باشدمی گذارانسرمایه و هاشرکت شدید رقابت

 شناسایی ازطریق خصوصی بجش توانمندی یتوسعه و جهانی فرصت و رقابتی هایمزیت اساس بر

 یک از داخلی تقاضای و گذاریسرمایه تولید، مجتلف ابعاد در کشور غذایی یعصنا مجتلف هایحوزه

 منطقه و صنعتی جهان در بینیپیش قابل تهدیدهای و هافرصت و جهانی صنعت هایمشجصه و سو
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 و پذیریرقابت تحقق جهت تولیدی واحدهای داخلی هایمشیخط تنظیم و دیگر، سوی از پیرامونی

 (332.)دای ،.است صنعتی هتوسع اهداف جزو نیز

 

 آشنایی با استراتژی -2-1-2

هیچ گونه تعریف واحد و همه پسندی برای تعریهف اسهتراتژی وجهود نهدارد. صهاحبنظران و مهدیران       

مجتلف  این واژه را به گونه های مجتلف به کار می برند. به طهور مثهال، برخهی از آنهان ههدف هها را       

و برخهی دیگهر وجهوه تمهایز قهاطعی میهان آن دو قائهل مهی          بجشی از  استراتژی در نظر می گیرنهد 

 (. 335.شوند.)جیمز ،

در این راستا، با درج سه مقاله دیدگا های متفاوتی که نسبت بهه اسهتراتژی وجهود دارد را بیهان مهی      

کنیم.نجسههتین مقالههه، نوشههته ی جیمیههز بههرایین کههویین از مدرسههه بازگههانی امههوس تههاک از کههالج  

ته کویین  به استفاده های نظامی از واژه  اسهتراتژی تاکیهد مهی کنهد و از ایهن      در این نوش_دارتموث

قلمرو، مجموعه ای از ابعاد یا معیارهای ضروری را برای استراتژی های موفق استجراج می کند.)جیمز 

 ،.335) 

حهاث  مقاله دوم، که از کتاب )استراتژی صنفی(، نوشته ی ایگور انزاف برگزیده شده است، یکهی از مبا 

قدیمی ولی عمیق را نسبت به مفهوم استراتژی در بازرگانی ارایه می دهد.انزاف آمریکایی، گونهه ههای   

 (5361مجتلف استراتژی را که اکنون به صورت کالسیک درآمده اند معرفی  می کند.)آنسف ،

 مقاله سوم،نوشته هنری مینتس برگ که در دانشکده ی مهدیریت دانشهگاه مهک گیهل کانهادا ، درس     

سیاست گذاری را تدریس  می کند،بر تعاری ف مجتلف و متمایز استراتژی تکیه مهی کنهد. تعهاریفی    

 ( 5336همچون طرح، الگو،موقعیت و دیدگاه.)مینتزبرگ ، 

استراتژی عبارت است از الگو یا طرحی که هدف ها، سیاست ها ، برنامه های یک سازمان را در قالهب  

رکیب می کند. اگر استراتژی بهه درسهتی تنظهیم یافتهه باشهد، در      یک کل به هم پیوسته با یکدیگر ت
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تجصیص و هدایت منابع سازمان به صورتی یگانه و بالنده و بر پایه توانمندی ها و نارسایی های نسبی 

درون سازمانی، دگرگونی های محیطی پیش بینی شده و حرکت های  اقتضایی رقبای هوشمند مهوثر  

 (.598خواهد بود.)علی احمدی ، 

هدف ها می گویند که چیزی باید به دست آید و نتایج چه زمانی باید حاصل شوند؛ اما نمی گویند که 

چگونه باید به این نتایج دست یافت. تمامی سازمان ها هدف های چندگانهه ای دارنهد از ههدف ههای     

ا تهالش  سسه برای رسیدن بهه آن هه  وارزشی، که بیانگر آن گونه پیش فرض های ارزشی هستند که م

می کند  گرفته تا هدف های سازمانی کلی، که ماهیت موسسه و مسیرهای حرکهت آن را بنیهان مهی    

نهد، تا یک سلسله هدف های نه چندان بلند مدت  که جهت گیری های بجش های سهازمان و واحهد   

علهی  های فرعی هر بجش و سرانجام تمامی فعالیت های برنامه ای درون هرواحد را معین می کنند. .)

 (.598احمدی ، 

سیاست ها رهنمون ها وقواعدی هستند که محدوده ی انجام دادن کاری را معین می کنند.این قواعد 

غالبا به شکل  تصمیم هایی اقتضایی برای حل تعارضات موجود میان هدف های خاص در مهی آینهد؛   

ز صنفی یا در جنگ ها سالح مثال: موجودی انبار نباید از میزان مصرف سه ماهه تجاوز کند مگر با مجو

هسته ای به کار نگیرید مگر آنکه اول شهرهای کشور شما مورد حمله هسهته ای قهرار گیرنهد. .)علهی     

 (.598احمدی ، 

برنامه ها توالی گام به گام اقداماتی را که برای دستیابی به هدف های اساسی تزم انهد مشهجص مهی    

را در محدوده ای که به توسط سیاست ها بنا نهاده شده کنند. برنامه ها چگونگی دستیابی به هدف ها 

است معین می کنند.آن ها این اطمینان را پدید می آورند که منابع برای رسیدن بهه ههدف هاصهرف     

 (5988می شوند و نیز مسیر پویایی را برای سنجش پیشرفت فراهم می آورند.)امینی ، 

مسیر کلی حرکت یک سازمان و بقای نهایی آن  تصمیمات استراتژیک آنگونه تصمیم هایی هستند که

را در پرتو دگرگونی های قابل پیش بینی، غیرقابل پیش بینی و نا مشجص که ممکن است در محهیط  

های درخور توجه آن سازمان پدید آیند معین می کنند. این تصمیمات به طهور اساسهی ههدف ههای     
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ی را که سازمان در درون آن عمل می کند واقعی سازمان را شکل می دهند و خطو  مرزی محدوده ا

 (.5933مشجص می کنند. )صائبی ، 

اطهالق  « هنر و علم هدایت نیروهای نظامی»گرفته شده و به « استراتژیا»واژه استراتژی از لغت یونانی 

علهم حرکهات و طهرح ههای     »شده اسهت. در زمهان نهاپلئون، اسهتراتژی تعریهف دیگهری پیهدا کهرد:         

چنهین تعریهف    5369(.  تعریف استراتژی توسعه پیدا کرد و در سال 5985کیانی،غفاریان و «.)نظامی

استراتژی، علم و فن توسعه و ایجاد قدرت های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی ملهت بهه   » شده: 

هنگام صلح و جنگ به منظور تامین حداکثر پشتیبانی از سیاست های ملی و افزایش احتمال پیروزی 

اقتصاددانان معموت استراتژی را چگونگی تجصهیص مطلهوب منهابع    «  شکست است. و کاهش احتمال

کمیاب برای رسیدن به هدف می دانند. در تعریف مدیریت: استراتژی، طرحهی اسهت جهامع، واحهد و     

کامل که جهت رسیدن به هدف با استفاده از برتری های استراتژیک سازمان با تغییرات عمده محیطی  

 (5988)موسوی شاهرودی ،برخورد می کند. 

 

 تعاریف و مفاهیم استراتژی : -2-1-3

گرفته شده است.  Strategosالف: مفهوم لغوی استراتژی: واژه استراتژی از کلمه یونانی)استراتگوس( 

استراتگوس یا )استراتژ( به معنای لشکر است. استراتگوس به معنی فرماندهی ارتش هم به کار می 

یونان باستان که از گروههای کوچک سربازانِ متعلق به خاندانهای یونانی رفت. بطور مثال، ارتش 

فرماندهی می شد. عالوه بر این، معانی زیر نیز « استراتگوس»تشکیل شده بود، توسط افرادی به نام 

برای استراتژی مطرح شده است : فن اداره جنگ، فن فرماندهی، فن جنگ و طرح نقشه برای جنگ. 

 : شود : استراتژی در معنای اصطالحی جدید به این صورت تعریف می ی استراتژیب: مفهوم اصطالح

فن و علم توسعه و به کارگیری قدرت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی ملت، هنگام جنگ و صلح، 

های ملی و افزایش احتمال دستیابی به نتایج مطلوب  به منظور تأمین حداکثر پشتیبانی از سیاست
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کثر پیروزی و حداقل شکست. هرگاه قدرت سیاسی، نظامی، فرهنگی و اقتصادی، در برای کسب حدا

شود به همین  جهت دستیابی به اهداف نظامی یک ملت به کار رود، استراتژی نظامی نامیده می

ترتیب برای هر یک از ابعاد سیاسی، فرهنگی و اقتصادی نیز می توان یک تعریف از استراتژی ارائه داد. 

در معنای قدیمی خود به مفهوم به کارگیری همه امکانات کشور برای دست یافتن به  استراتژی

هدفهای نظامی بود، اما به تدریج استراتژی از بعد نظامی محض، فاصله گرفت و در حال حاضر اهداف 

 (5983)امیرکبیری ، نظامی، بجشی از اهداف ملی یک کشور را تشکیل میدهد. 

 زدیک به استراتژیمفاهیم مرتبط و ن  -2-1-4

در این قسمت، واژههای تاکتیک، و مناطق استراتژیک را بیان می کنیم تا قلمرو معانی آنهها از قلمهرو   

 معنای استراتژی متمایز شود.

تاکتیک در گذشته همانند استراتژی یک مفهوم نظهامی داشهت. و در ایهن معنها، بهه       تاکتیک : (الف

معنای تاکتیک ماننهد اسهتراتژی تغییهر یافتهه اسهت. امهروزه        مفهوم کاربرد سالحها در جنگ بود. اما

تاکتیک به روشهایی گفته میشود که به وسیله آن، استراتژی به اجرا در میآید تا به هدفهای مورد نظر 

برسد. بنابر این، تاکتیک، جزیی از استراتژی و در خدمت آن است. عالوه بر این، استراتژی یک ههدف  

دت قابل دسترسی است، در حهالی کهه تاکتیهک در کوتهاه مهدت تحقهق مهی        کلی است که در دراز م

 (5333)یورداک ، یابد.

کلمه )استراتژیک ( در لغهت بهه معنهای )سهوق الجیشهی ( اسهت و سهوق         مناطق استراتژیک : (ب

الجیشی مترادف بالشکرکشی و استراتژی به کار می رود. در اصطالح، منطقه استراتژیک بهه برخهی از   

 فیایی زمین گفته میشود که به دتیل زیر دارای اهمیت است:نقا  جغرا

 واقع شدن بین دو ناحیه مهم : مانند عربستان که بین خلیج فارس و دریای سرخ قرار گرفته است.  -5

 موقعیت تجاری و مسافری : مانند جزیره کیش در آبهای جنوبی ایران که دارای چنین نقشی است. -.

انند لبنهان کهه در سهاحل شهرقی دریهای مدیترانهه از موقعیهت بنهدرگاهی         موقعیت بندرگاهی : م -9

 برخوردار است.
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ههای بین المللی : مانند ایران و عمان به علهت واقهع شهدن در دو سهوی     ناواقع شدن در کنار تنگ -2

تنگه هرمز.به دلیل چنین اهمیت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظهامی اسهت کهه تصهرف یها کنتهرل       

ژیک یا حیاتی، موجهب برتهری قابهل توجهه قهاره ای، منطقهه ای و ملهی ههر کشهور یها           منطقه استرات

آورند و یا از آن نگههداری میکننهد. البتهه اهمیهت منهاطق       کشورهایی است که آن را به اشغال در می

های مؤ ثری بر دشهمن   استراتژیک در زمان جنگ دو چندان میشود، زیرا از طریق آن می توان ضربه

تراتژی را ایجاد یک مزیت منحصر به فرد برای تمایز سازمان از رقبا تعریهف مهی کننهد و    اسوارد کرد. 

اساس کار را مدیریت این تمایز می دانند تعریف دیگری نیز از استراتژی قابل مطهرح مهی باشهد و آن    

از اینست که علم و هنر بکار گرفتنی نیروهای سیاسی ، اقتصادی ، روانی و نظامی یک ملت  یا گروهی 

ملت ها برای حداکثر حمایت از سیاست های اتجهاذ شهده کهه در زمهان جنهگ و صهلح کهاربرد دارد        

همچنین استراتژی نوع خاص از راه و روش دستیابی به اهداف است که باید شرایط سه گانه را داشهته  

ابتی باشد یعنی در ارتبا  با چگونگی دستیابی به اهداف بلند مدت وحیاتی سازمان که در محهیط رقه  

قرار دارد بحث می نماید که در این رابطه حرکت از وضعیت موجود به وضعیت جدید قابل طرح بوده ،  

به عبارتی استراتژی عبارتست از طرح و نقشه یعنی نوعی مسیر آگاهانه و مورد نظر یک رهنمود برای 

گو به ویژه الگهویی  برخورد با یک وضعیت خدعه و فریب یک نقشه خاص یا مانور برای انحراف رقیب ال

از یکسری اقدامات مشجص یعنی وسیله ای برای مشجص کهردن جایگهاه سهازمان در محهیط بهازار و      

دیدگاه که استراتژی را یک مفهوم ذهنی می داند و دیدگاهی اسهت مشهترک کهه میهان اعضهاء یهک       

توجه نمود .)کنز،  سازمان بر مبنای مقاصد یا اقدامات آنان می باشد و در حقیقت می توان به نکات زیر

5305) 

 ایجاد یک بستر برای تغییر سازمانی -

 ایجاد تعهد و احساس مالکیت  -

 ایجاد توازن بین ثبات و نوآوری  -
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استراتژی یک واحد کاری مانند سازمانها و شرکتها، برنامه ای است که خطو  راهنمهای رفتهار کهاری    

رنامهه شهامل انتجهاب خهدمات و     واحد را در سطح وسیعی نشان می دههد بهرای یهک سهازمان ایهن ب     

مشتریهای سازمان، اهداف اصلی که توسط این برنامه باید به آنها رسیدوسیاسهتهای تهیهه وتجصهیص    

منابع برای رسیدن به اهداف اصلی است ، شجصی که عهده دار تعیین و تنظیم استراتژی اسهت بایهد   

ر یابد از طرفی یک مدیر باید چشم ارتباطات و تاثیرات متقابل واحدهای مجتلف را تحت کنترل خود د

 ( 5305انداز گسترده داشته باشد. )کنز، 

  

 استراتژی وبرنامه ریزی استراتژیک: -2-1-5

ریزی استراتژیک امروزه از یک تکینیک و روش فراتر رفته و به یک مزیت رقابتی  تبهدیل شهده   برنامه

ید. این علم جدید همانند سایر علوم اگهر  است. لذا هر مؤسسه  سعی دارد که از این مزیت استفاده نما

اند به ها در طول تاریخ سعی کردهچه به عنوان یک فن و تکنیک دارای تاریجی طوتنی بوده  و انسان

نوعی از رقبا پیشی گیرند ولی به عنوان یک علم دارای سابقه زیادی نیست و به علوم معاصهر مهرتبط   

 (.8، 5986میگردد )همتی،

به معنای رهبر  (ego)به معنای ارتش و  (Stratos)مرکب از  (Stratego)از کلمه یونانی واژه استراتژی 

ها بود امروزه به هنر مدیران کهل  ریزی استراتژیک که قبالً به عنوان هنر ژنرالگرفته شده است، برنامه

 تبدیل شده است.

یافتهه در  ن تالشی منظم و سهازمان تواریزی استراتژیک را می( برنامه5با استفاده از آرای )السن و ایدی

ها و مبادرت به اقدامات بنیادی تعریف کرد که به موجب آن یک سهازمان )یها ههر    جهت اتجاذ تصمیم

 .شد دهد مشجص خواهدکند، و چرا اموری را انجام میموجودیت دیگر( چیست؟ چه می

سهازمانها بایهد از اسهتراتژی بههره     برای دستیابی به اهداف نهائی در سازمانها به منظور رقابت با سهایر  

گرفت استراتژی منطق تجاری را برای سازمان به ارمغان می آورد اگر هدف اینست که سازما ن بهبود 

                                                           
1- Olse  And  Eadie  
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پیدا نمایند و عملکرد مطلوبی داشته باشند باید استراتژی را به گونه ای طراحی نمایند که سهازمان را  

زمان ثروت سازی است باید استراتژی را به گونه ای به سوی بهترین شدن ، هدایت نماید اگر هدف سا

تدوین نمود که سازمان را به سمت سود بیشتر در رقابت با سهایر سهازمان رهنمهون سهازد اسهتراتژی      

معرف کسب و کاری است که شرکت قرار است در قالب آن رقابت نماید باید به استانداردهای رفتهاری  

ر عمل و اجراء نمود پیدا ننماید صرفاً در حد هدف باقی بماند نیز عمل نمود چنانچه  هدف استراتژی د

هیچ فایده ای نجواهد داشت برای آنکه به توان استراتژی و هدف را در قالب عمل استفاده نمایند مهی  

 (.5983بایستی ابتدا استانداردهای رفتاری خاصی را تعیین نمود )امیرکبیری ، 

 انواع استراتژی ها -2-1-6

اید براساس صنعتی که در آن فعالیت می کند و بنا به مقتضیات زمهان و محهیط خهود در    هرسازمان ب

تهوان راه و روش تحقهق    فضای رقابت ، استراتژی مجصوص به خود را پیش می گیرد. استراتژی را می

مامههوریت سازمان تلقی کرد، به گونه ای که از این راه سازمان عوامل خارجی )فرصت ها و تهدیهدها(  

امل داخلی ) قوت ها و ضعفها( را بررسی و شناسایی کرده و از قوت ههای داخلهی و فرصهت ههای     وعو

خارجی به درستی بهره برداری نموده، ضعف های داخلی را از بین ببهردو از تهدیهدهای خهارجی نیهز     

 (5983بپرهیزد. )فیض،

میتوان بدان وسهیله بهه   در بررسی استراتژی ها درباره شیوه انتجاب استراتژی هایی بحث می شود که 

بهترین شکل ممکن ماموریت سازمان را تحقق بجشید . توجه همزمان  به ماموریت سازمان واستراتژی 

ها و بررسی اطالعات داخلی و خارجی سازمان ، مبنایی  به دست می دهد که میتهوان بهر آن اسهاس    

اتژی هها باعهث مهی شههههوند کهههه      استراتژی های قابل اجرا را شناسایی و مورد ارزیابی قرار داد استر

سازمان با طی مراحل تدریجی از حالت کنونی خود پا فراتر گذاشته و به جایگاه مورد نظر ) درآینده ( 

دست یابد . تجزیه وتحلیل موقعیت ) داخلی وخارجی ( و در نظهر داشهتن ماموریهت سهازمان ، بهرای      

 (.598بررسی و انتجاب استراتژی ضروری است .)علی احمدی ،
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باوجود این که مطلب فوق تا حدود زیادی صحت دارد ولی باید توجه داشت هرسازمانی که متولد       

می شود و دوره عمر خود را تا مرحله زوال طی می کند همواره هدف مشجصی دارد و آن تداوم حیات 

ه محصهوتتی بها   وکسب موفقیت روز افزون می باشد که البته به دنبال این اهداف ، اهدافی چون ارایه 

کیفیت و قیمت مناسب ، جلب رضایت مشتریان ، توجه به جامعه وتصهورات عمهوم، منتفهع سهاختن     

مطرح می شود و درسایه رقابت فزاینده و تالطمات محیطی، نگرش بلندمدت، گهرایش   333ذینفعان و

 (5985ریان ، ضرورت پیدا می کند . )غفا 333به محیط ،عملکردی بهتر از رقبا ، تنوع فعالیتها و 

بنابراین باوجود منحصر به فرد بودن ماموریت ، اهداف و فعالیتهای سازمانها، همه آنها درحالت کلی     

در هر زمینه ای که فعالیت داشته باشند به دنبال بقاوپیشرفت هستند. براین اساس میتوان اسهتراتژی  

باشهند در شهرایط مجتلهف محیطهی و     های سازمانها را درحالت کلی درهرزمینه ای که فعالیت داشته 

داخلی برای رسیدن به اهداف پیشرفت، حفظ وضع موجود یا پسرفت در سطح مجتلف تقسهیم بنهدی   

 (5985 ، غفاریان) کرد.

 استراتژی های سطح کل سازمان -2-1-7

برای تعیین استراتژی در سطح کل شرکت / سهازمان ، بایسهتی چشهم انهداز و ماموریهت سهازمان           

محیطی و داخلی آن در نظر گرفته شوند و متناسب با آنها اهداف بلند مههدت تنظهیم شهده و    وعوامل

استراتژی هایی بررسی وانتجاب شوند که موفقیت مجموعه سازمان را به ارمغان آورد. در سطح کسهب  

کل  و کار نیز باتوجه به چشم انداز  وماموریت کلی وهمچنین باتوجه به استراتژی هایی که برای سطح

شرکت انتجاب شده اند و با در نظر داشتن عوامل داخلی و خارجی واحد مورد نظهر، اسهتراتژی ههایی    

قابت شهود. در  تدوین می شوند که در قالب استراتژی کلی سازمان منجر به موفقیت واحد در میدان ر

انهدو بها    ح وظیفه ای نیز به همین شکهههل و باتوجه به مواردی که درسطههوح بهات تعیهین شهده   سط

درنظر داشتن عوامل آن سطح ، استههراتژی هایی تدوین می شوند که باعث موفقیت واحد وظیفهه ای  

از یک طرف و واحد تجاری استراتژیک مربوطه و سازمان / شرکت مادر از طهرف دیگهههههر شهود . بهه     
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اغلهب   خاطر شباهت موجود بین سطح کل شرکت و سطح کسب و کار ) واحد تجاری اسهتراتژیک ( ، 

 (5983دسته بندی های استراتژی در هر دو سطح قابل به کار گیری  است . )فیض ، 

 استراتژی های کل شرکت / سازمان را در میتوان به سه دسته زیر طبقه  بندی کرد :

 ه استراتژی هدایتی ) هدف گیری به سمت رشد ( 

 ن نقدی واحدها یا کسب و کار (ه استراتژی های پرتفولیو: تجزیه وتحلیل پرتفولیو)هماهنگی جریا

، 5389ه استراتژی های سرپرستی ) ایجاد هم افزایی از طریق توسهعه و تسههیم منهابع ()تامپسهون ،     

93) 

 استراتژی های هدایتی-2-1-8

از آنجا  که هر واحد تولیدی یا خدماتی باید از یک استراتژی در سطح بنگاه پیروی کند تا موقعیت     

کیم بجشد هر شرکت باید در مورد این که میجواهد رشد کند یا خیر تصمیم گیهری  رقابتی اش را تح

 کند ، لذا باید به سه پرسش زیر پاسخ بدهد :

 ه آیا ما باید توسعه یابیم ، کوچک شویم ، یا بدون تغییر عملیات خود را ادامه بدهیم ؟

یهد بها ورود بهه صهنایع دیگهر ، آن را      ه آیا ما باید فعالیتهایمان را روی صنعت فعلی متمرکز کنیم یا با

 متنوع سازیم ؟

ه اگر میجواهیم رشد کنیم ، آیا باید از داخل خود را توسعه بدهیم یها از طریهق خریهداری شهرکتهای     

 دیگر ادغام با آنها یا تشکیل شرکتهای مجتلط یا همکاری با آنها ؟

استراتژی های اصلی  "الحااستراتژی هدایتی یک شرکت ازسه جهت گیری کلی بسمت رشد )که اصط

 نامیده می شوند ( تشکیل می شود :

 ه استراتژی های رشد ، فعالیت های شرکت / سازمان را توسعه می دهند . 5

 ه استراتژی های ثبات ، تغییری در فعالیت های فعلی شرکت /سازمان نمی دهند . .

 ش می دهند . ه استراتژی های کاهش ، سطح فعالیت های شرکت / سازمان را کاه 9

 .( 330.، هریک از این استراتژی ها خود به چند استراتژی دیگر ، قابل طبقه بندی هستند )آنیل
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 استراتژی های رشد و دسته های آن-2-1-9

بهترین استراتژی ها در سطح بنگاه برای مؤسسات تجاری ، آنهایهههی هسهتند کهه موجهب رشهد و        

دها یا ترکیبی از برخی یا همه آنها می گردد . دو استراتژی رشد افزایش در فروش ها ، دارایی ها ، سو

اصلی وجود دارد که عبارت اند از : استراتژی تمرکز در این استراتژی بر روی یک خط تولید یا صنعت 

تمرکز می شود . استراتژی تنوع دراین استراتژی باتولید محصوتت دیگر یا ورود به صنایع دیگر تنهوع  

.این استراتژی ها را می توان به دو صورت اجرا کرد : داخلی ، از طریق سرمایه گهذاری  ایجاد می شود 

در طراحی و توسعه محصول جدید ، خارجی از طریق ادغام ، خریداری شهرکتهای دیگهر یها برقهراری     

 (5336ائتالف های استراتژیک با آنها .)مارتین ، 

گیرد و طی آن سهام این شرکتها مبادله می شود ادغام تعاملی است که دو یا چند شرکت را در بر می 

بهین شهرکتهای ههم انهدازه و      "و درنهایت فقط یکهههی از آن شرکتها باقی می ماند . ادغام ها معموت

آنهایی که رابطه خوبی با هم دارند صورت می گیرد . خریداری ، عبارت است از خریداری یک شهرکت  

الت شرکت خریداری شده نقش شرکت تابعه یا بجشهی از  به طور کامل توسط شرکت دیگر. در این ح

بین شرکتها به اندازه های مجتلف روی می دهد و  "شرکت خریدار را ایفا می کند . خریداری ، معموت

ممکن است دوستانه یا خصمانه صورت پذیرد . خریداری های خصمانه را اغلهب بلعیهدن مهی نامنهد .     

را علیرغم رضایت آن خریداری کند ، گفته می شهود کهه   زمانی که یک شرکت بزرگ شرکت کوچکی 

شرکت خریداری شده بلعیده شده است . یک ائتالف استراتژیک عبارت است از مشارکت دو یها چنهد   

شرکت یا واحد تجاری با یکدیگر برای دستیابی به اهداف مهم استراتژیک که برای همه شرکاسهودمند  

 (5336 ، مارتین) خواهد بود .

 راتژی های تمرکز ـ  است 1

اگر شرکت دارای خطو  تولیدی ای باشد که این خطو  ، قابلیت بالقوه ای  بهرای رشهد و توسهعه       

داشته باشند ، تمرکز منابع روی آن خطو  تولید ، اتجاذ استراتژی رشد را معقول  وممکن می کنهد .  
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اسهتراتژی یکپهارچکی افقهی     دو استراتژی اساسی تمرکز عبارتند از : استراتژی یکپهارچکی عمهودی و  

 (5939)مجیدی ، .

 ـ استراتژی های تنوع 2

اگر خطو  تولید فعلی شرکت از پتانسیل تزم برای رشد برخوردار نباشد ، مدیریت شرکت میتواند    

استراتژی تنوع را انتجاب  کند . دو نوع اصلی استراتژی های تنوع عبارتنهد از : تنهوع همگهون وتنهوع     

 (5939 ، یدیمج) ناهمگون .

 استراتژی های ثبات و دسته های آن  -2-1-11

ممکن است یک شرکت استراتژی ثبات را براستراتژی رشد ترجیح و به فعالیتهای فعلی خود ادامهه     

بدهد بدون اینکه تغییر مهمی در آنها بدهد . شرکتی که موفق است و در محیط قابل پیش بینی و بها  

د از یکی از انواع استراتژی های ثبات استفاده کنهد. اسهتراتژی ثبهات در    ثبات فعالیت می کند  میتوان

کوتاه مدت میتوانند خیلی مفید باشند اما درعین حال و به خصوص اگهر بهرای مهدت زمهان طهوتنی      

دنبال شوند ، میتوانند خطرناک باشند . متداولترین ومورد استفاده ترین انواع این دسهته از اسهتراتژی   

 (5388استراتژی توقف /آغاز محتاطانه ، استراتژی عدم تغییر و استراتژی سود .)آنسف ، عبارتند از :

 ـ استراتژی توقف /آغاز محتاطانه  1

این استراتژی در واقع نوعی فرصت یا وقفه است ، فرصتی برای استراحت و تجدید قوا قبل از ادامهه     

ای مدت زمان زیادی از نرخ رشد سهریعی  هریک از استراتژی های رشد یا کاهش. وقتی شرکتی که بر

برخوردار بوده است با آینده ای مبهم و غیرقابل پیش بینی مواجه می شود ، میتواند از این اسهتراتژی  

بعنوان یک استراتژی موقتی استفاده کند و منابع خود را ترمیم و متمرکز کند . بعبارت دیگر تا بهبود 

 (.35.)استیسی ، ی استفاده کرد .اوضاع محیط ، میتوان از این استراتژ
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 ـ استراتژی عدم تغییر  2

استراتژی عدم تغییر ، تصمیم  بر انجام ندادن کار جدیدی است ، یعنی تصمیم به ادامه عملیهات و      

سیاستهای فعلی به خاطر اینکه آینده قابل پیش بینی نیست . اگر چه بهه سهجتی میتهوان نهام آن را     

این استراتژی در روی ندادن تغییر مهمی در موقعیت شرکت است . موقعیهت  استراتژی نهاد، موفقیت 

رقابتی مناسب شرکت در یک صنعت و  وجود محیطی ثابت ، شرکت را بهه ادامهه وضهعیت و فعالیهت     

های فعلی اش ترغیب می کند و تغییر محدودی در اهداف سود و فروش خود اعمال می کند . شرکت 

مشجصی را مشاهده نمی کند و نقطه ضعف یها نقطهه قهوت برجسهته ای     هیچ فرصت یا تهدید بارز و 

ندارد. در این صنعت، رقبای مقتدر جدیدی وارد نمی شهوند . شهرکت سهود آوری خهوبی داردو بهازار      

محصوتتش با ثبات است . آرامش محیط  ، باعث می شود که مدیران شرکت استراتژی عدم تغییهر را  

 (.35.استیسی، ) دنبال کنند.

 ـ استراتژی سود  3

استراتژی سود ، تصمیمی است مبنی بر انجام ندادن کاری جدید در وضعیتی که در حال بدتر شدن    

است . اما شرکت در عین حال طوری عمل می کند که انگار مشکالتش موقتی انهد . اسهتراتژی سهود    

رکت براثهر کهاهش   عبارت است از تالش برای حمایت مصنوعی از سودها ، درحالی که فروش های شه 

سرمایه گذاری و مجارج احتیاطی در کوتاه مدت ، در حال کاهش است . ممکن است مدیران ارشد به 

جای اعالم وضعیت بد شرکت به سهامداران و جامعة سرمایه گذار ، تصمیم بگیرنهد از ایهن اسهتراتژی    

مشکهههالت شهرکت    استفاده کنند. دراین استراتژی مدیرانی محهیط خشهن و نامناسهب را عهههههامل    

ههای ضهد تجهارت دولهت ، مشهتریان همیشهه ناراضهی ، یها وام          سیاست معرفی می کنند . )مثههههل

دهندگان حریص ( ، یا اقدام به تعویق انداختن سرمایه گذاری می کنند و یا هزینه هایی چون تحقیق 

دوره سجت ، ثبات در روند و توسعه ، تعمیر ونگهداری و تبلیغات را قطع می کنند ، تا بتوانند طی این 

سود آوری را حفظ کنند . حتی ممکن است ، شرکت یکی از خطو  تولید را بهرای کسهب وجهه نقهد     

بیشتر ، به فروش برساند ، به طور مشجص استراتژی سود تنها به شرکت کمک می کند تها یهک دوره   
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کننده است و اگر مهدت زیهادی   دشوار و موقتی را به سالمتی بگذراند . متاسفانه استراتژی سود ، اغوا 

پیروی واستفاده شود ، آسیب جدی به موقعیت رقابتی شرکت وارد خواهد ساخت . بنابراین استراتژی 

 (5981سود ، در واقع پاسخ کوتاه مدت مدیران شرکت به موقعیت بد جاری است .)اعرابی ، 

 

 استراتژی های کاهش و دسته های آن-2-1-11

تی شرکت  در برخی یا همه خطو  تولیدش به حدی ضعیف است که باعهث  وقتی که موقعیت رقاب   

ضعیف شدن عملکرد آن  می شود . مدیران ترغیب می شوند استراتژی عقب نشینی را انتجاب کنند ، 

به عبارت دیگر وقتی فروش شرکت درحال کاهش است و سود آن در حال تبدیل شدن به زیهان مهی   

 (5900ین استراتژی را انتجاب کنند .)امیرکبیری ،باشد ، ممکن است مدیران شرکت ا

این دسته از استراتژی ها ، فشار زیادی برای بهبود عملکرد وارد می کننهد . مهدیرعامل شهرکت مثهل     

واتاخراج خواهد  مربی یک تیم فوتبال بازنده تحت فشار قرار دارد تا هر چه سریع تر کاری انجام بدهد

ی حذف نقا  ضعفی است که شهههرکت را به این روز بد انداختهه ،  شد . مدیریت شرکت در تالش برا

او میتواند از یکی از انواع استراتژی های کاهش ، استفاده کند .این استراتژی ها عبارتند از : استراتژی 

 امیرکبیهری ) تغییر جهت استراتژی فروش / واگذاری و اسهتراتژی ورشکسهتگی /تصهفیه ) انحهالل ( .    

،5900) 

 اتژی تغییر جهت ـ استر 1

استراتژی تغییر جهت بر بهبود و ارتقای کارایی عملیاتی تاکیهد مهی کنهد . وقتهی کهه مشهکالت            

شرکت فراگیر است اما هنوز بحرانی نیست ، استفاده از این استراتژی معقهول و منطقهی اسهت . ایهن     

کوچهک سهازی و مرحلهه     استراتژی که همانند یک رژیم غذایی است ، دو مرحله اساسی دارد : مرحله

 تثبیت .

کوچک سازی ، تالش اولیه ای است برای جلوگیری از بدتر شدن وضعیت از طریق کاهش در انهدازه و  

 هزینه های شرکت .
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 (5982تثبیت ، عبارت است از اجرای یک برنامه برای تثبیت شرکت کوچک تر شدة کنونی .)آکر ،

شرکت ، مدیران شرکت برنامه ای تهیه می کنند تا هزینه  برای هموار کردن روند انجام فعالیتها در    

های سربار غیرضروری را کاهش داده و هزینه های فعالیتهای عملیاتی را توجیهه کننهد . ایهن مرحلهه     

برای سازمان بسیار حیاتی است . اگر مرحله تثبیت به درستی اجرا نگردد ، بسیاری از بهترین کارکنان 

کرد . البته اگر  همه کارکنان در اجرای این اسهتراتژی مشهارکت کننهد ،     شرکت ، آن را ترک خواهند

شرکت جدیدی که پس از گذر شرکت قبلی از این شرایط سجت و پس از اجهرای اسهتراتژی کهاهش    

باقیمانده است ، بسیار قوی تر و سازمان یافته تر خواهد بود .  در چنین حالتی شرکت موقعیت رقابتی 

 (5982ه است و میتواند دوباره فعالیتهای خود را توسعه بدهد . )آکر ،ا ش را بهبود بجشید

 ـ استراتژی فروش یا واگذاری  2

وقتی که موقعیت رقابتی شرکت در صنعت خود ضعیف است و درعین حال نه میتواند عقب نشینی     

فروش برسهانند و  کند و نه اسیرشرکتی دیگر بشود ، مدیران آن چاره ای ندارند جز اینکه شرکت را به 

آن صنعت را ترک کنند . در استراتژی فروش ، کل شرکت فروخته می شود . چنانچه مدیران شهرکت   

بتوانند سهامداران را قانع سازند و شرکت خریدار نیهز قیمهت خهوبی بپهردارزد ، فهروش کهل شهرکت        

یران آن منطقی و معقول به نظر می رسد. اگهر فعالیتههای شهرکت متعهدد باشهد ، ممکهن اسهت مهد        

استراتژی واگذاری را انتجاب کنند ، یعنهی یکهی از واحهدهای فعالیهت خهود را بهه فهروش برسهانند .         

 (    5900)رابینسون ، 

 ـ استراتژی ورشکستگی یا  انحالل  3

وقتی شرکتی در بدترین شرایط ممکن قرار می گیرد ، موقعیهت بسهیار ضهعیفی در صهنعت داردو         

، مدیران آن چند راه محدود پیش رو دارنهد ، کهه همهه آنهها نیهز نهاگوار و        آینده درخشانی هم ندارد

ناراحت کننده اند . از آنجا که هیچکس حاضر به خریداری یک شهرکت ضهعیف در صهنعتی ناجهذاب     

نیست ، شرکت باید از استراتژی ورشکستگی یا تصفیه استفاده کند . براساس استراتژی ورشکستگی  ، 

ختیار دادگاه می گذارند تا دادگاه از محل فروش آن بدهی ها وتعهدات شرکت را مدیران شرکت را در ا



15 

 

که پس ازاعالم ورشکستگی، قوی تهر گردنهد و بتواننهد در     تصفیه کند .مدیران ارشد شرکت امیدوارند

 (.  5900صنعتی جذاب تر فعالیت خودر ا از سر گیرند )رابینسون ، 

 

 استراتژی های پرتفولیو-2-1-12 

سته از شرکت هایی که چندین واحد تجاری یا خط تولید نیهز دارنهد بایهد از خهود بپرسهند کهه       آن د

چگونه باید آنها را اداره کنند تا عملکرد کالن شرکت تقویت شود .این که چقدر از زمان وسرمایه خود 

مهئن  را روی بهترین محصوتت و واحدهای تجاری خود صرف کنیم تا از تداوم روند موفقیت آنهها مط 

گردیم ؟ و چقدر از زمان و سرمایه خود را روی محصوتت جدید و هزینه بری صرف کنیم که بیشهتر  

 آنها موفق هم نبوده اند ؟

براساس تجزیه وتحلیل پرتفولیو ، مراکز اصلی شرکت مانند یک بانکدار داخلی عمل می کنند . در     

خود را به مثابه یک سری سرمایه گهذاری  این روش ، مدیریت ارشد  واحدهای تجاری و خطو  تولید 

های صورت گرفته فرض می کند که انتظار دارد سود آور و ثمر بجش باشند . در واقع خطو  تولید و  

واحدهای تجاری مجموعه ای از سرمایه گذاری های شرکتند کهه بایهد مهدیریت شهرکت سهعی کنهد        

داول تجزیهه وتحلیهل پرتفولیهو عبارتنهد از     بیشترین سود را از آنها تحصیل کند . دو روش اصلی و مت

ماتریس رشد بازار و سهم بازار گهروه  مشهاوره ای بوسهتون وصهفحه نمایشهگر فعالیهت ههای جنهرال         

 الکتریک .

استراتژی های عمده ای که یک شرکت / سازمان ممکن است در نتیجه این تجزیه وتحلیهل اتجهاذ      

گهداری یا ثبات و کاهش ، واگذاری یا انحالل . )رابینسون ، نمایند، عبارتند از : رشد و توسعه حفظ و ن

5900    ) 
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 استراتژی های سرپرستی -2-1-13

سرپرستی ، شرکت را از حیث منابع و توانمندی های قابل استفاده آن در ایجهاد ارزش و ههم افزایهی    

شرکت هایی که به چند  مورد نظر مدیران ، مورد توجه قرار می دهد . بنابرنظر کمپل ، گولد والکساندر

فعالیت می پردازند از طریق فعالیت های خود ارزش خلهق مهی کننهد ، بهتهرین شهرکت ههای مهادر        

میتوانند در مقایسه با رقبای خود ، ارزش بیشتری خلق کنند به شهر  آنکهه مالکیهت آن فعالیهت در     

 پرستی می گوییم .اختیارشان باشد . این شرکت ها همان چیزی را دارند که ما به آن مزیت سر

سرپرستی با تمرکز بر شایستگی های محوری و اصلی شرکت مادر وهمچنین ارزش حاصل از ارتبا     

بین شرکت مادر و واحدهای تجاری اش ، استراتژی بنگاه را خلق مهی کنهد . وقتهی شهرکت در چنهد      

مههارت هها ومنهابع     مرکز اصلی فعالیت دارد ، شرکت مادر از قدرت زیادی برخوردار مهی باشهد . اگهر   

شرکت مادر با نیازها و فرصتهای واحدهای تجاری ، تناسب داشته باشد، درایهن صهورت شهرکت مهی     

تواند ارزش خلق کند ، اما اگر تناسبی خوب بین مهارت هاو منابع با نیازها و فرصت ها برقرار نباشهد ،  

نگاه ، بسیار مفید است ، زیهرا نهه   ارزش های ایجاد شده از بین می رود . این نوع نگرش به استراتژی ب

تنها به شرکت در تصمیم گیری درباره انتجاب فعالیت های جدید کمهک مهی کنهد ، بلکهه بهه آن در      

 (5939)جمالی ، انتجاب روش مناسب مدیریت فعالیت های موجود نیز کمک می نماید . 

 بنابراین ، وظیفه اصلی شرکت عبارت است از :

 حدهای تجاری از طریق فهراهم آوردن منهابع تزم بهرای واحهدها و توزیهع      کسب هم افزایی میان وا

 مهارت و قابلیتهای میان آنها.

  )هماهنگ کردن فعالیتهای واحدها به منظور ایجاد صرفه جویی های مقیاس ) مثل خرید متمرکز 

لیلی زیر را کمپل ، گولد و الکساندر معتقدند که برای طراحی استراتژی سرپرستی بایستی سه قدم تح

 برداشت :

ه بررسی هر واحد تجاری ) یا شرکت مورد نظر درصورت قصد شرکت برای خریداری آن ( از حیهث    5

عوامل کلیدی موفقیت آن عوامل کلیدی موفقیت عبارتند از آن دسته از عناصر که موفقیت یا شکست 
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با ارزش تاکید مهی کننهد .    شرکت را تعیین می کنند . آنها برای حصول به مزیت رقابتی بر شایستگی

درست مثل عوامل استراتژیک ، عوامل اصلی موفقیت از یک شرکت به شرکت دیگر و از یهک فعالیهت   

در زمان طراحی استراتژی برای واحهدهای تجهاری ، عوامهل     "به فعالیت دیگر فرق می کنند . معموت

 (5939 ، جمالی)اصلی موفقیت را کشف و شناسایی می کنند . 

رسی هر واحد تجاری ) یا شرکت مورد نظر ( از حیث حوزه هایی که میتوان عملکهرد را بهبهود   ه بر  .

دو واحد تجهاری میتواننهد بها     "بجشید . این حوزه ها  را فرصتهای سرپستی به شمار می آورند . مثال

ترکیب نیروهای فروش خود به صرفه جویی مقیاس دست یابند . درحالتی دیگر ممکن است یک واحد 

مهارت تولیدی و لجستیکی خوبی داشته باشد ، امازیاد نباشد .اگر شرکت مادر از تجصهص  در سهطح   

تواند عملکرد آن واحد را  ارتقهاء و بهبهود بجشهد . شهرکت      جهانی در این حوزه ها برخوردار باشد می

و مورد نظر مادر همچنین میتواند برخی از کارکنان را از یک واحد تجاری که دارای مهارتهای مطلوب 

 (5939 ، جمالی)ها نیاز دارد .  می باشد ، به واحد دیگری منتقل کند که به آن مهارت

ههای مهورد نظهر ( مراکهز      ه تجزیه وتحلیل میزان هماهنگی شرکت مادر با واحد تجاری ) یا شرکت  9

ند . بهه ایهن   ها آگاه باش اصلی شرکت باید از نقا  قوت و ضعف خود از حیث منابع ، مهارتها و قابلیت

های خود به هر  منظور ، شرکت مادر باید از خود بپرسد که آیا ویژگی های تزم را برای انتقال فرصت

آیا میان مشجصات شرکت مادر و عوامل  واحد تجاری داراست یا خیر . همچنین باید از خود بپرسد که

 (5939 ، جمالی) استراتژیک هر واحد تجاری ناهماهنگی وجود دارد؟

 استراتژی های سطح کسب وکار-2-1-14

استراتژی کسب و کار بر بهبود موقعیت رقابتی محصوتت یک شرکت یا یک واحد تجاری ) کاتیها      

خدمات ( دریک صنعت یا یک بجش بازار خاص تاکید می کند . استراتژی کسب و کار نشان می دهد 

ند . باید توجه داشت که به لحهاظ  که یک شرکت چطور باید با یک صنعت خاص رقابت یا همکاری ک

نزدیکی و شباهت سطح کل شرکت وسطح کسب کار ، ممکن است برخی از استراتژی های آنها مشابه 
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باشند . استراتژی های سطح کسب و کار عبارتند از : استراتژی های توسعه ، استراتژی های رقهابتی ،  

 (5983.)فیض ، تراتژیکاستراتژی های همکاری یا ائتالف های اس

 استراتژی های توسعه-2-1-15

در طراحی استراتژی های توسعه برای یک فعالیت تجاری منفرد ، مدیران بایستی تصهمیم بگیرنهد       

که منابع را به کجا اختصاص دهند ؟ چگونه حوزه کارخود ) محصوتت ، بازارها ، نقش های وظیفه ای 

ح کنند ، به طور کلی کسب رشد در کارهای منفهرد  و فعالیتهای تبدیل منابع ( را در صورت نیاز  اصال

ممکن است از طریق  استراتژی های داخلی یا خارجی صورت پذیرد . استراتژی ههای توسهعه داخلهی    

عبارتنداز : نفوذ در بازار ، توسعه بازار و توسعه محصول ، استراتژی ههای توسهعه خهارجی عبارتنهد از     

 (5983)فیض ،ادغام افقی و پیمان های استراتژیک . 

 استراتژی های رقابتی-2-1-16

تواند رقابتی ) مبارزه با تمام رقبا برای کسب مزیت ( باشد و نشان دههد   استراتژی کسب و کار می    

که یک شرکت چطور باید در یک صنعت خاص رقابت کند . استراتژی رقابتی ، موقعیتی قابل دفاع در 

 میتواند بر رقبای خود غلبه کند .یک صنعت ایجاد می کند به نحوی که شرکت 

مایکل پورتر برای غلبه بر دیگرشرکت های رقیب موجود دریک صنعت ، دو استراتژی رقابتی ژنریک یا 

عمومی را پیشنهاد می کند استراتژی هزینه کمتهر و اسهتراتژی تمهایز محصهول . از ایهن جههت ایهن        

نوع و اندازه ای که باشند حتی سازمانهای استراتژی ها را عمومیمی گویند که هر شرکت تجاری از هر

 (5901غیر انتفاعی ممکن است از این استراتژی ها استفاده کنند .)داشگرزاده ، 

ترکیب دو نوع بازار هدف با دو استراتژی رقابتی مذکور ، به چهار نوع استراتژی عمومی منجر می شود 

 نمایش داده شده است . 5ه  .که در نمودار
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 مزيت رقابتي ـ استراتژي هاي رقابتي پورتر 1ـ 2مودار ن

 رتهزینه کم  تمایز

 تمایز
رهبری هزینه 

 ها

بازار 

قلمروی  گسترده

تمایز  رقابت

 محورها
 هزینه محور

 بازار محدود

 

وقتی که بازار هدف در هر دو استراتژی تمایز و هزینه کم تر ، گسترده تر باشد ، این دو استراتژی  را 

هبری هزینه و تمایز می نامند . وقتی که دو استراتژی مذکور روی یک بجش بازار استراتژی های ر

برهزینه ) هزینه  متمرکز می شوند ) بازار محدود ( آن دو را تمرکز بر تمایز ) تمایز محور( وتمرکز

 (5983محور( می نامند. )فیض ، 

 استراتژی های مشارکتی-2-1-17

مشارکتی ) همکاری با یک یا چند رقیب برای کسب مزیت علیه  استهههراتژی کسب و کار میتواند     

سایر رقبا ( بوده و نشان می دهد که یک شرکت چطور باید در یک صنعت خهاص همکهاری کنهد . از    

استراتژی های رقابتی برای کسب مزیت رقابتی دریک صنعت ، از طریهق مبهارزه بها دیگهر شهرکتها ،      

ژی ها ، تنها گزینه موجود فرآوری یک شرکت یا واحد تجاری برای استفاده می شود . البته این استرات

رقابتی موفق دریک صنعت نیستند . استراتژی های مشارکتی ، آن دسته از استراتژی هایی هستند که 

برای کسب مزیت رقابتی دریک صنعتی از طریق همکاری، ونه مبارزه با شرکتهای دیگر مورد استفاده 

از تبانی میان رقبا ، که غیرقانونی است ، نوع اصلی استراتژی مشارکتی ، ائتالف  قرار می گیرند  به غیر

 (5989استراتژیک می باشد .)شانی ،
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ائتالف استراتژیک عبارت است از مشارکت دو یا چند شرکت یا واحد تجاری که اهداف اسهتراتژیک     

د مهی برنهد . دردنیهای تجهارت     مهمی را بطور مشترک دنبال می کنند و همه آنها از این مشارکت سو

امروز ، ائتالف میان شرکتها یا واحدهای تجاری ، متداول و مرسوم شده است . برخی ائتالف ها بسهیار  

بتواند جای پایی در بازار جدید پیهدا کنهد .    کوتاه مدت اند و تنها تا زمانی دوام دارند که یکی از شرکا

ها یا  است مقدمه ای باشند بر ادغام کامل میان شرکت ائتالف های دیگر ، عمر بیشتری دارند و ممکن

 دو شرکت تشکیل دهندة ائتالف . 

ها یا واحدهای تجاری ممکن است بنا به دتیل مجتلفهی یهک ائهتالف اسهتراتژیک تشهکیل       شرکت   

های تولیدی و دسترسی به بازارهای خاص ، کاهش ریسک  دهند ، از جمله کسب تکنولوژی یا قابلیت

ها و واحدهای تجاری ممکن است خیلهی   ائتالف استراتژیک بین شرکت ا مالی و کسب مزیت رقابتیسیاسی ی

عمیق و مستحکم یا ضعیف و شکننده باشد . انواع ائتالف هها عبارتنهد از :کنسرسهیوم ههای خهدمات      

متقابل ، شرکتهای مجتلط ، توافق برسر اعطای امتیهاز سهاخت و مشهارکت زنجیهره ه ارزش .)شهانی        

،5989) 

 

 اعطای مجوز ساخت یا فروش -2-1-18

این توافق ، موافقتنامه ای است بین شرکت مجوزدهنده و شرکت تحت لیسانس ، که براساس آن و    

با موافقت اجازه دهنده ، شرکت دوم میتواند محصوتت شرکت اول را در کشور خود تولید کند یها بهه   

ت به شرکت مجهوز دهنهده تجصهص فنهی خهود را      فروش برساند . شرکت مجوز گیرنده بعنوان پرداخ

دراختیار او می گذارد . این توافق استراتژی مفید و مناسبی است ، بجصوص اگر مارک یا نهام تجهاری   

مجوز دهنده درکشور مجوز گیرنده به خوبی جا افتاده باشد ، اما درعین حال ممکن است برای شرکت 

وارد بازار مجوز گیرنهده شهود . امهادراین اسهتراتژی ،      "مجوزدهنده صرف نکند یا نتواند خود مستقیما

همیشه این خطر وجود دارد که شرکت مجوز گیرنده شایستگی ها و توانایی ههای خهود را تها آن جها     

توسعه دهد که بتواند جای شرکت مجوز دهنده را بگیرد و حتی رقیب او دراین صنعت شود . بنابراین 
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اری از شایستگی های بارز خود را حتی برای مدتی کوتاه دراختیهار  ، شرکت نباید هرگز اجازه بهره برد

 دیگران قرار دهند .

 استراتژی سطح وظیفه ای      -2-1-19

استراتژی وظیفه ای نگرش مورد استفادة یک حوزه کاری برای کسب اههداف و اسهتراتژی ههای کهل     

ن استراتژی به توسعه وتقویهت  شرکت و کسب و کار از طریق حداکثر کردن بهره وری منابع است . ای

همهان   "یک شایستگی بارز می پردازد تا بدینوسیله شرکت بتواند به مزیت رقابتی دسهت یابهد . مهثال   

طور که یک شرکت بزرگ چند واحد دارد که هر واحد استراتژی خود را دنبال مهی کنهد ، ههر واحهد     

از استراتژی کاری خهاص خهود    تجاری خود نیز از مجموعه ای از بجشها تشکیل شده است که هریک

 پیروی می کند . جهت گیری استراتژی کاری توسط شرکت مادر تعیین می شود.

استراتژی های سطح وظیفه ای عبارتند از : استراتژی های بازاریابی، مالی ، تحقیق وتوسعه ، تولید     

 (5901وعملیات ، مدیریت منابع انسانی وسیستم های اطالعاتی .)ترنس آر ،

 استراتژی بازاریابی   -2-1-21

استراتژی بازاریابی به مسایلی چون قیمت گذاری ، فروش وتوزیع یک محصهول مهی پهردازد ، یهک        

سهم بزرگی از بازار محصهوتت فعلهی را از    -5شرکت با بهره گیری از استراتژی توسعه بازار می تواند: 

برای محصوتت فعلی بازارهای جدید خلهق   -.یرد، طریق اشباع بازار و نفوذ در بازار در اختیار خود بگ

ه بهرای بازارههای فعلهی ،       5کند. یک شرکت با بهره گیری از استراتژی توسعه محصول مهی توانهد :   

ه برای بازارهای جدید ، محصهوتت جدیهد معرفهی کنهد .       .محصوتت جدید طراحی و عرضه کند یا 

بهرای تبلیغهات و پیشهبرد،     "گری نیز وجود دارد . مثالاستراتژی های بازاریابی دی  (5901، آر ترنس)

یکی را انتجاب کند «  کشش » یا « فشار» یک شرکت یا واحد تجاری میتواند بین استراتژی بازاریابی 

. دراستراتژی فشار از طریق افزایش عملیات پیشبرد فروش و تزریق محصول در سیستم توزیهع سهعی   

. در استراتژی کشهش ، تبلیغهات و آگههی ههای بازرگهانی سهبب       می شود تا فروش افزایش داده شود 

 افزایش فروش محصول می شوند .
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 دیگر استراتژی های بازاریابی به امور توزیع و قیمت گذاری می پردازند . یک شرکت هنگام قیمهت      

ل جدید گذاری میتواند یکی از دو استراتژی زیر را اجرا کند . برای شرکتهای پیشگام در معرفی محصو

، استراتژی قیمت گذاری خامه ) باتترین قیمهت ( مناسهب اسهت . براسهاس ایهن اسهتراتژی ، وقتهی        

محصول هنوز برای بازار جدید و تازه و تعداد رقبا محدود و اندک است ، قیمت زیادی برای آن تعیین 

بجشهد و لهذا از    می شود . در مقابل در قیمت گذاری نفوذ ، شرکت تالش می کند بازار خود را توسعه

فرصت بهره برداری از منحنی تجربه استفاده می کند تا بتواند از طریق وضع قیمتهای پایین و سیطره 

بر صنعت سهم بازار بیشتری برای خود ایجاد کند . بسته به استراتژی ها و اهداف عملیاتی شرکت یها  

حد تجاری مطلوب باشهد. البتهه بهه    واحد تجاری ، هریک از این گزینه ها میتواند برای آن شرکت یا وا

 قیمت گذاری نفوذ می توانهد در بلنهد مهدت سهود بیشهتری بدسهت آورد.      احتمال زیاد یک شرکت با 

   (5901، آر ترنس)

 استراتژی تولید وعملیات -2-1-21

ه    .ه روش و محل تولید یهک محصهول ،     5استراتژی تولید وعملیات این موارد را تعیین می کند    

ه ارتبها  میهان عرضهه کننهدگان        2ه توسعه منابع فیزیکهی و    9سطح یکپارچکی عمودی ،  میزان و

استراتژی تولید تحت تاثیر چرخه حیات محصول قهرار دارد  ایهن مفههوم افهزایش در حجهم تولیهد را       

 (5939)لطیفیان ، توصیف می کند .

 استراتژی های مدیریت منابع انسانی -2-1-22

نسانی به دنبال ایجاد حداکثر هماهنگی و همراهی میان کارکنان و سازمان استراتژی مدیریت منابع ا

است . بسیاری از شرکتههها برای کاهش هزینه ها و کسب انعطاف پذیری بیشتر ، نه تنها از تعداد 

کارکنان پاره وقت و موقتی استفاده می کنند بلکه از کارکنهههههان پیمانی نیز استفاده می  زیادی از

هههرکتها همچنین متوجه شده اند ، که استجدام نیروی کار متنوع ) از حیث نژاد ، سن کنند . ش

وملیت ( موجب مزیت رقابتی آنها میشود . با افزایش پیچیدگی کار ، گروه ها بهتر می توانند کارکنند.  

ه اند  هم اکنون تعداد روز افزونی از شرکتها به بهره گیری از گروههای کاری خود مجتار روی آورد
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تحقیقات نشان می دهد که بهره گیری از گروههای کاری منجر به افزایش کیفیت و کارآیی می شود 

 (5900.)امیرکبیری ،

 استراتژی های سیستم های اطالعاتی -2-1-23

در حال حاضر شرکتها بیش از پیش به بهره گیری از استراتژی های سیستم های اطالعاتی روی آورده 

ز تکنولوژی اطالعات برای ایجاد مزیت رقابتی برای واحدهای تجاری خود استفاده کنند اند تا بتوانند ا

. وقتی که شرکت فدرال اکسپرس برای اولین بار نرم افزار کامپیوتری پاورشیپ را بهه مشهتریان خهود    

معرفی و عرضه کرد ، فروشش به نحو چشمگیری افزایش یافت . از پاورشیپ بهرای ذخیهره آدرسهها ،    

بر چسب های حمل و ارسال و ردیابی موقعیت بسته ها استفاده می کنند . شرکت یو پی اس نیز چاپ 

نرم افزار ماکسی شیپ را طراحی و روانه بازار کرد . فدرال اکسپرس با بهره گیری از سیستم اطالعاتی 

ود و فراهم خهههههود بعنوان یک مزیت بارز ، بازهم تالش کرد و توانست با بهره گیری از وب سایت خ

کردن امکان ردیابی بسته های ارسالی برای مشتریان در منهزل خهود ، بهازهم از شهرکت یهو پهی اس       

 (5900سبقت بگیرد. )امیرکبیری ،

 استراتژی های هوشمند در تقابل با استراتژی های سنتی -2-1-24

شهوند  درک اینکه چگونه استراتژی های هوشمند بر مبنای یک چهارچوب اسهتراتژیک مشهجص مهی     

دارای اهمیت است اکثر نظریه پردازان استراتژی های بازار یابی ، ایجاد تعادل و توازن بهین اسهتراتژی   

های کارائی یعنی رهبری سهم بازار یا هزینه و اثر بجشی یعنی تفکیک یاتمرکز را تزم می دانند بسته 

اتژی رهبری هزینه یا سهم به میزان تحقق سلیقه ها ی مشتریان در یک محیط بازار ، محصول ، استر

بازار به انتجاب مکانی در نزدیکی مراکز توزیع یا سهم بازار به انتجاب  مکانی در نزدیکی مراکز توزیهع  

بستگی دارد سازمانها با ارائه آمیجته بازار یابی خود در مراکز توزیع امید وارانهه تها حهد امکهان سههم      

اص می دهند یکی از شیوه های سهودمند بهین دونهوع    بیشتری از بازار های مشتریان را به خود اختص

اطالعات یعنی دانش و تجارب تولید با دانش و تجارب بازار است تاکید سازمان بر پردازش و تجزیهه و  
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تحلیل یکی از این دو نوع اطالعات است معهذا می توانیم به گزینه های مجتلف استراتژیک بهه شهرح   

 (5932.)منوریان ،زیر توجه نمائیم 

الف: رویکرد سنتی رهبری هزینه ، یک استراتژی تک بعدی است در این استراتژی بنگهاه تهالش مهی    

نماید تنها به تولید یک نمونه محصول برای طیهف وسهیعی از مشهتریان اقهدام کنهد بهر اسهاس ایهن         

استراتژی بر این باور است که عکس العمل مشهتریان مجتلهف در برابهر آمیجهتن بهازار یهابی سهازمان        

 سان می باشد .یک

ب: رویکرد های تفکیک و تمرکز بعد دیگری را مطرح می نماید در این استراتژی هها سهازمانها نمونهه    

های مجتلفی از یک محصول ویژه را تولید و عرضه می نماید توجیه آنها این است کهه عکهس العمهل    

مالحظهات ، هزینهه ای ،   مشتریان در برابر آمیجته بازار یابی سازمان متفاوت است و بهه دلیهل وجهود    

 (5932سازمان ناچارند محدودیت هائی را درباره مجموعه کاتها و مشتریان رعایت نمایند .)جمالی ،

عامل نهائی که انتجاب استراتژی های هوشمند را تحت الشعاع قرار می دهد انگیزه ها و توانهائی ههای   

ی هوشهمند  توانهائی پهردازش اطالعهات     سازمان و مدیران آن برای پردازش اطالعات است در بازار ها

بسیار قوی می باشد اما ظرفیت محدود افراد برای پردازش اطالعات باید بعنوان یکی از عوامل محدود 

کننده در محیطهای تصمیم گیری به حساب آید مدیران بعنهوان تصهمیم گیرنهدگان سهازمانها تمهام      

ش نمی نمایند بلکه تنها مجموعه محهدودی از  اطالعاتی را که برای یک تصمیم مورد نیاز است  پرداز

 (5932، جمالی) اطالعات را مورد توجه قرار می دهند .

بدین ترتیب اگر مدیر ی از برنامه بجواهد تا تمام اطالعات مربو  بهه مشهتری خاصهی را بهه او نشهان      

بجواهد تا کلیهه  بدهد استراتژی این مدیر استراتژی ردیفی است در حالی که اگر همان مدیر از برنامه 

مشتریانی که بهر نحو ممکن در برابر کالی او عکس  العمل نشان می دهند را مشجص سازد استراتژی 

او ستونی می باشد . بهر حال سازمانها درصدند با شناخت  میهزان انگیهزه هها و امکانهات خهود یعنهی       

ن کسهب نمهوده و آخهرین    عوامل پردازش اطالعات حداکثر ارزش ممکن را از دارایی اطالعات مشتریا
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تحلیل اینکه قطعا بازارهای هوشمند در آینده نزدیکهی بها پیشهرفت تکنولهوژی هها برتهر بهه تسهجیر         

 (5932، جمالی) استراتژی های برتر درخواهد آمد.

انجام داد ، اسهتراتژی هها را بهه دو دسهته      5983در تقسیم بندی دیگر که دکتر داوود فیض در سال 

 تقسیم کرد:

 های کالن )فراسازمانی( استراتژی -5

 استراتژی های سازمانی  -.

 الف( استراتژی های سطح سازمان )شرکت(

 ب( استراتژی های سطح کسب و کار 

 ج( استراتژی های سطح وظیفه ای )عملیاتی(

هرکدام از گروه های فوق شامل استراتژی های مجتلفی هستند که در جدول زیر به نمایش درآمده اند 

. 

 قسیم بندی انواع استراتژی( : ت1-2جدول )

استراتژی 

های 

 کالن

 استراتژی های سطح سازمانی

مواجهههه 

 با دولت
 رقابتی ملی

 استراتژی های اصلی

 ترکیبی

اسهههتراتژی  

های وظیفه 

 ای
 کاهش ثبات توسعه

 تغییر -

 پرهیز-

 همراهی-

 اتحاد-

 کاربر-

 ارزش-

 یگانگی-

 فصلی-

ارزش -

 افزوده

صادرات -

 مجدد

 تمایز-

رهبری -

 هزینه

 تمرکز-

 ادغام عمودی پسرو-

 ادغام عمودی پیشرو-

 ادغام افقی-

 تنوع همگون-

 تنوع ناهمگون-

 تنوع افقی-

 توسعه بازار-

 توسعه محصول-

 نفوذ در بازار-

 نوآوری-

 همکاری مشترک-

 بازنگری-

 وقفه-

 عدم تغییر-

 تغییر جهت-

 حذف معدود-

 اسارت-

 واگذاری -

 انحالل-

استراتژی -

 رکبهای م

 تولید-

 مالی-

تحقیق و -

 توسعه

 بازاریابی-

 منابع انسانی-

فناوری -

 اطالعات

 (3..،  5983)منبع : فیض ، 
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 5مزیت رقابتی -2-1-25

مفهوم مزیت رقابتی، ارتبا  مستقیم با ارزش های مورد نظر مشتری دارد به نحوی که در یهک طیهف   

ه ارزش های مورد نظر مشتری نزدیکتر یا مقایسه ای هر چه قدر ارزش های عرضه شده یک سازمان ب

با آن منطبق تر باشد می توان گفت که سازمان، نسبت به رقبای خود در یک یا چنهد معیهار رقهابتی    

 (5989دارای برتری و مزیت است. )مهری و حسینی، 

مزیت رقابتی شامل مجموعه عوامل یا توانمندی ههایی اسهت کهه همهواره شهرکت را بهه نشهان دادن        

(. به عبارتی، مزیت رقابتی عامل یا ترکیبی 335.لیی و صدری ، دی بهتر از رقبا قادر می سازد)عملکر

از عواملی است که در یک محیط رقابتی سازمان را بسیار موفق تر از سایر سازمان ها می نماید و رقبا 

 (.5.3-33، 5333بارنی، نمی توانند به راحتی از آن تقلید کنند)

ستیابی به مزیت رقابتی، یک سازمان هم باید به موقعیت خارجی خود توجهه کنهد و   بنابر این برای د 

(. در مسهیر ایجهاد مزیهت رقهابتی دو     333.آپلبام ،هم توانمندی های داخلی را مورد توجه قرار دهد )

نکته مهم قابل تعمق می باشد: نجست، این مسیر فرایند دنبالهه داری اسهت کهه بهه عملکهرد عهالی و       

ری سازمان منجر می شود. یعنی اینکه در صورتی که سازمان بتواند بهه واسهطه شایسهتگی    رقابت پذی

های خود، مزیت رقابتی پایداری خلق نماید که برای مشتریان ارزشمند بهوده و همهواره برتهر از رقبها     

رنی باباشد، در واقع عملکردی شایسته از خود بر جای گذاشته و رقابت پذیری را به ارمغان آورده است)

دوم، بجاطر افزایش پیچیدگی های محیطی و شدت رقابت، مزیت رقهابتی یها بهه      (.5333،33-5.3، 

راحتی توسط رقبا تقلید می شود یا از نظر مشتریان به زودی رنگ می بازد و بایستی بها مزیهت ههای    

ن مزیهت  بر این اساس سازمان باید به فکر پیدا نمود. (335.لیی و صدری ، جدیدی جایگزین شوند )

 های رقابتی خود باشد. 

 

ایجاد و حفظ پایداری مزیت رقابتی، مستلزم شایستگی هایی است که با تکیه بر قابلیت های سهازمان،  

                                                           
1 Competitive  Advantage 
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برای مشتریان ارزش ایجاد می کند. منابع شرکت شامل انواع دارایهی هها، توانمنهدی هها، فراینهدهای      

طوری کنترل می کند که استراتژی های ارزش  سازمانی، اطالعات، دانش و... است که شرکت آن ها را

توانمندی   و  آفرین را توسعه داده و اجرا نماید. این منابع را در سه دسته بندی محسوس، نامحسوس 

ابلیت های شرکت، ترکیبی است از مههارت هها،   ق(. 333.، آپلبامهای سازمانی می توان مالحظه کرد)

ود دارد و در افراد، سیستم ها، فرایندها و ساختارها منعکس دانش و رفتارهایی که در سرتاسر زمان وج

می شود. به بیانی دیگر، مهارت هایی که شرکت برای تبدیل داده ها به ستاده ها به کار می گیرد تا در 

قالب فرایندهای سازمانی از ترکیب منابع محسوس و نامحسوس برای بدست آوردن اهداف مورد نظهر  

توانمندی های توسعه محصوتت برتر، نوآور بودن خدمات و کاتها اسهتفاده   مانند: خدمت به مشتری،

نماید. شایستگی ها به عنوان ترکیب کاملی از دارایی ها، منابع و فرایند هاست که به شرکت اجازه می 

دهد به نیازهای مشتری پاسخ دهد. آن دسته از شایستگی ها دارای ارزش استراتژیک مهی باشهد کهه    

ی مشتریان ارزش آفرینی کند. همانگونه که عنوان شد، هدف اصلی سازمان از ایجهاد مزیهت   بتواند برا

رقابتی با تکیه بر منابع و قابلیت هایی که در اختیار دارد، رقابت پذیری و دستیابی به موقعیتی ممتهاز  

رقابهت   از لحاظ عملکردی در بازار مبتنی بر مشتری مداری است. کلید این مسئله یعنی دسهتیابی بهه  

پذیری، پایداری مزیت های رقابتی بر اساس اصل شناخت و درک نیازهای مشتری و تمرکز بر مشتری 

و همچنین بهبود فرایندها از دید مشتری میباشد. مزیت رقابتی پایهدار بهه آن دسهته از مزیهت ههای      

ن ارزشهمند  رقابتی اطالق می شود که به واسطه بهره گیری از شایستگی های سازمان، بهرای مشهتریا  

بوده، توسط رقبا به راحتی قابل تقلید و کپی برداری نبوده و برای سازمان عملکهرد شایسهته و رقابهت    

پذیری را به ارمغان آورد. مفهوم مزیت رقابتی بیانگر برتری ناشهی از توانهایی ههای معهین یها ترکیهب       

مهمترین ویژگی ههای  . داراستتوانایی هاست که رقیب برتر منحصراً یا به مقدار زیادی نسبت به رقبا 

 آپلبهام مزیت رقابتی دوام، آسیب ناپذیری و ارزش آن مهی باشهد.  سهازمانی مهی تهوان مالحظهه کرد)      

،.333.) 
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 (2222: سیر تحوالت مزیت رقابتی ) آپلبام ،1-2شکل 

 

 استراتژی های مزیت رقابتی -2-1-26

گاهی شرکتها به دلیل شرایط ویژه ای که دارند میتوانند قیمت تمام شده کمتهری از دیگهران داشهته    

ی که بها منهابع   باشند و به همین دلیل دارای توان رقابتی در زمینه قیمت گذاری اند ، مانند شرکتهای

ارزانتر، نیروی انسانی مناسبتر و استفاده از ظرفیت تولیدی بیشتر ، دارای هزینه تمام شده مطلهوبتری  

نسبت به رقبا هستند . همین عامل توان رقابتی آنان در صحنه بازار می شود و در واقهع آنهان تعیهین    

مهمترین توان رقابتی شرکتها ناشی  کننده قیمت در بازار نیز خواهند بود .در مواردی نیز ممکن است

از متمایز بودن هر یک از عناصر آمیجته بازاریابی باشد ، مانند متمایز بودن نوع رنگ ، بسهته بنهدی ،   

ظاهر ومدل ، خدمات پس از فروش ، قیمتها وشهیوه دریافهت آن ، کانالههای توزیهع و نهوع تبلیغهات .       

زار می شود وسهم بهازار شهرکت را نسهبت بهه رقبها      همین عوامل باعث جذب و جلب انواع مشتریان با

تقویت می کند . سومین استراتژی رقابت را می توان در نوع انتجاب بازارها جستجو کرد کهه آن را ))  

بازارکانون (( می نامند ، یعنی انتجاب گوشه یا بجشی از یک بازار ونفوذ عمیق در آن به گونهه ای کهه   

 (5331.)پورتر ، ابله با آن بپردازندرقبا نتوانند یا نجواهند به مق

http://www.modiriatefarda.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=397:strategy&catid=76:1390-03-23-07-02-12&Itemid=90
http://www.modiriatefarda.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=397:strategy&catid=76:1390-03-23-07-02-12&Itemid=90
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 روشهای رقابتی -2-1-27

 % 13شرکتها را می توان به دو گروه رهبر ودنباله رو تقسیم کرد . رهبران آنهایی هستند که بهیش از  

)علهی  سهم بازار محصول را در اختیار دارند و دنباله روها آنهائی هستندکه سهم بازار نا چیزی دارنهد . 

 اکنون به شرح روشهای رقابتی این دو گروه می پردازیم: (.598احمدی ، 

 گروه اول : رهبران بازار

 فیلیپ کاتلر دو استراتژی اصلی همراه چند استراتژی فرعی برای رهبران بازار مطرح می سازد:

 بسط و گسترش کل بازار شامل استراتژیهای : -5

 محصوتت شرکت استفاده نکرده اند.الف ( استفاده کنندگان جدید: جلب کسانی که تا کنون از 

 ب ( کاربردهای جدید: یافتن مصارف جدید برای محصول .

 ج ( استفاده بیشتر: تشویق مصرف کنندگان فعلی به خرید و مصرف بیشتر .

 دفاع از سهم بازار شامل استراتژیهای : -.

رقبا از مقابله و رقابت  الف ( دفاع از موضع و موقعیت: تقویت موضع و موقعیت محصول به گونه ای که

 باز دارد .

ب ( دفاع قبل از تثبیت موقعیت رقیب )حمله مقدم(: حمله به رقیب پیش از آنکه در بازار جا بیفتهد .  

 این نوع دفاع باعث نومیدی رقبای بالقوه نیز می شود .

محصهول  ج ( دفاع بر اساس حمله متقابل: در شرایطی که رقیب در صدد است تا محصولی مشهابه بها   

شرکت به بازار عرضه کند و با شرکت به رقابت بپردازد ، می توان از هجوم و حمله متقابل برای دفهاع  

استفاده کرد ، یعنی حمله به قلمرو بازار کنونی رقیب با عرضه محصوتتی نزدیک به آنچه او عرضه می 

حصوتت موجهود خهود   کند که در نتیجه باعث می شود تا رقیب به جای معرفی محصول جدید ، به م

 (5989)مهری ، بپردازد.
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 گروه دوم : دنباله روهای بازار

این گروه بشدت در جستجوی دریافت بیشترین سهم از بازار هستند ، بنابر این شرایط رقابتی فشهرده  

ای در بازار ایجاد می کنند.کاتلر از گروهی به نام )) چالشگران بازار (( نام می برد که ههدف مشهجص   

های نظامی مورد استفاده این گروه اشاره مهی   افزایش سهم بازار است. او در این راستا به تاکتیک آنها

کند ،مانند جنگ قیمتها ، حمله های بدون ساختار و برنامه و برخورد ههای مسهتقیم و رودررو .انهواع    

 تاکتیکهایی که برای حمله به رقبا مورد استفاده قرار می گیرد عبارتند از: 

 از مقابل:حمله  -5

این تاکتیک مبتنی بر حمله به نقا  قوت رقیب به جای نقا  ضعف او به طور مستقیم و از روبروست . 

اگر چه برای انجام این تاکتیک باید از منابع بسیاری اسهتفاده کهرد و در صهورت موفقیهت و پیهروزی      

رقیهب تها چهه انهدازه      سودهای کالنی به دست خواهد آمد. پیامد این تاکتیک بستگی به این دارد که

 حوصله و قدرت مقاومت و مقابله داشته باشد شرکت مایکروسافت از این استراتژی استفاده می کند.

 حمله از اطراف: -.

در این مورد یک ناحیه جغرافیائی یا بجشی از یک بازار که در آن رهبر بازار آسیب پذیر است انتجهاب  

است که رهبر بازار نتوانسته است رفهع کنهد . ژاپنیهها     می شود . یکی از راهها پاسجگویی به نیازهایی

برای رقابت در صحنه بازار از این روش استفاده می کننهد. نمونهه بهارز آن تولیهدات شهرکت       "معموت

 تویوتا در آمریکا است .

 محاصره : -9

ده و این تاکتیک حمله ای است همه جانبه و وسیع بر ضد دشمن و در واقع محاصره او تا زمانی که ارا

مقاومتش بشکند . شرکت سیکو در بازار ساعت با عرضه انهواع سهاعتها وتنهوع بسهیار وسهیع ، از ایهن       

 تاکتیک استفاده کرده و بازار ساعت را در محاصره خود قرار داده است .

 حمله حاشیه ای : -2
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ر یا حریهف  این تاکتیک در بازارهای دارای تکنولوژی برتر ، بسیار متداول است .در این حمله ، چالشگ

مبارز تالش می کند در حاشیه و جدا از تکنولوژی موجود ، باعرضه تکنولوژی جدید ، بازار را در دست 

بگیرد . اگرچه این تاکتیک نیازمند سرمایه گذاری است ، در صورت موفقیت می تواند بازار خهودی را  

ون های بزرگ مهورد اسهتفاده   نفوذ پذیر سازد. این تاکتیک را شرکت سامسونگ در زمینه تولید تلویزی

 (5989 ، مهری.) قرار داده است .

 حمله چریکی ) بدون ساختار ( : -1

این نوع حمله در صورتی که منابع مالی کافی وجود داشته باشد مناسب اسهت . چالشهگر بهه انتجهاب     

ود بازار است تا سرانجام امتیهازاتی بهرای خه    خود حمله را آغاز می کند و هدفش تضعیف روحیه رهبر

ههای دفهاعی نیهز وجهود دارنهد کهه        ها و تاکتیک های حمله استراتژی .در برابر استراتژی .کسب کند

   عبارتند از:

 

 دفاع از موقعیت و موضع : - 5

 این نوع دفاع زمانی مناسب است که شهرکت از جایگهاه و موقعیهت نفهوذ ناپهذیری برخهوردار اسهت .       

 دفاع متحرک : – .

 ت گسترش دادن بازارها و تنوع و گسترش محصول نسبت بهه بهازار اسهت .   این نوع استراتژی به صور

 دفاع قبل از تثبیت موقعیت رقیب ) حمله مقدم ( و دفاع با هجوم متقابل : -9

در این استراتژی به شرکتها توصیه می شود که آغاز کننده حمالت باشند ، اگر چه ممکن است باعث 

 غیر ضروری گردد ، مانند جنگ قیمتها .برخوردها ، تنشها و مبارزات مجتلف و 

 دفاع از اطراف : – 2

اشاره شد ، در این مورد یک ناحیه جغرافیایی یا بجشی از یک بازار که در آن رهبر بهازار  "چنانکه قبال

 آسیب پذیر است ، برای حمله به آن انتجاب می گردد .
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،  )مهریمطلوبترین راه حل است . کناره گیری و عقب نشینی :گاهی کنار کشیدن از صحنه رقابت - 1

5989) 

 جایگاه مایکل پورتر در تدوین استراتژیهای رقابتی -2-1-28

بازرگهانی ههاروارد تبهدیل شهد. او      ترین اساتید دانشکده، مایکل پورتر، به یکی از جوان5309در سال 

ال نقشی فعهال را در  المللی بوده و در عین حهای آمریکایی و بینمشاور استراتژیک بسیاری از شرکت

دول خهارجی   های بازرگانی و همچنین مشهاوره ایاتت متحده، گروه های کنگرهسیاست گذاری عرصه

در این  –ایفا کرده است. کتاب استراتژی رقابتی، از جمله کتبی است که مبتنی بر اعدادی مهم است 

)هر شرکتی باید یهک اسهتراتژی   های عمومی کتاب سه و پنج مطرح هستند که سه نمایانگر استراتژی

عمومی اتجاذ کند زیرا در غیر این صورت در مقابل حریفانش شکست خواههد خهورد( و پهنج نشهانگر     

نیروهای رقابتی است )آنچه که یک شرکت باید انجام دهد تا توان رقابتی خویش را حفظ نماید(. طی 

نه وجهود دارد کهه نیروههای رقهابتی     بیست سال پس از نجستین انتشار، اجماع نظر زیادی در این زمی

بیهان   5333و  5383های های عمومی هستند. اما آن چه که از استراتژی در دههتر از استراتژیواقعی

 (5939، مجیدینوعی بازگشت به عقب است. )شده، 

 . حل معضالت استراتژیک 1

ای خاص خود پاسخ دهنهد.  هها باید به موقعیتگرایان قرار دارند که معتقدند شرکتدر یک سو، عمل

شود. هیچ فرمولی برای دستیابی به یهک مزیهت   دهی آنی و سریع حاصل میمزیت رقابتی از این پاسخ

بوسهتون قهرار دارنهد کهه فکهر       رقابتی پایدار وجود ندارد. در سوی دیگر، افرادی همچون گروه مشاوره

ههای بهازار را داشهته    بله بها پیچیهدگی  ترین چیز، علم بازار است. هر شرکتی که توان مقاکنند مهممی

ها را کاهش داده و سهم خود در بازار را افزایش دهد. پورتر یک حد وسط منطقی تواند قیمتباشد، می

کند که برای پرداختن به نیروهای رقابتی سه استراتژی عمومی وجهود  نماید و استدتل میرا ارایه می

 (353.و تمرکز . )چارلز ، ها سازی ، رهبری کلی هزینهدارند: تنوع
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 . تنوع سازی 2

سهازی( اسهت   رقابت بر اساس ارزش افزوده به مشتریان )کیفیت، خدمات، تنوع سازی دربرگیرندهتنوع

های باتتر را بپردازند. این امهر نیازمنهد قهدرت خالقیهت، توانهایی تحقیهق و       کنندگان هزینهتا مصرف

 (353.بازاریابی قوی است. )چارلز ، 

 ها رهبری کلی هزینه .3

تهرین قیمهت ممکهن اسهت.     محصوتت و خهدمات در پهایین   ارایه رهبری مبتنی بر هزینه، دربرگیرنده

 شود. های سازمان میها باعث تمرکز فعالیتاهمیت نیستند اما کاهش هزینهکیفیت و خدمات بی

 . تمرکز 4

 بازاری خاص است.  قرار دادن گستردهترکیب عناصر دو استراتژی قبلی و هدف  تمرکز دربرگیرنده

  ها. ترکیب استراتژی5

هایشهان مهبهم   کنند که استراتژیهایی عمل میهای دارای یک استراتژی روشن بهتر از شرکتشرکت

ها دست یابند. گاهی اوقات، شرکت سازی و هم رهبری کلی هزینهکنند هم به تنوع است یا تالش می

پهذیر  بیش از یک رویکرد را دنبال کند هر چند که این امر به نهدرت امکهان   تواند با موفقیت کامل،می

های عمومی، نیازمند تعههد کامهل و تحقهق شهرایط     است. معموتً اجرای مؤثر هر یک از این استراتژی

 (353.سازمانی برای دستیابی به بیش از یک هدف مهم است. )چارلز ، 

 می های عمو. خطرات نادیده گرفتن استراتژی6

مواجهه با مشکالت بسهیاری   اگر شرکتی در تمرکز بر روی سه استراتژی عمومی شکست بجورد، آماده

سهودآوری پهایین آن خواههد بهود. ایهن       کننهده است. درگیر شدن شرکت در چنین وضعیتی، تضمین

ایهن   دهد یها های پایین هستند را از دست میشرکت یا تعداد زیادی از مشتریانش که به دنبال قیمت

هزینهه  ههای کهم  که مجبور است بجش زیادی از سودش را صرف کند تا بتواند دوش به دوش شهرکت 

های پر سودش را از دست خواهد داد و آنهها را بهه   حرکت کند. چنین شرکتی بجش زیادی از فعالیت
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ت احتماتً از اند. به عالوه، این شرککند که بر اهداف دارای سود بات تمرکز کردههایی واگذار میشرکت

 های انگیزشی رنج خواهد برد. یک فرهنگ سازمانی نامناسب و تضاد میان شرایط سازمانی و سیستم

 . هفت نیروی رقابتی 7

پهنج   المللی و چه تولیدی و چه خدماتی، قواعد رقابت دربرگیرندهدر هر صنعتی چه داخلی و چه بین

 نیروی رقابتی هستند: 

سهازند کهه ایهن امهر     های رقابتی را الزامهی مهی  ی جدید اتجاذ برخی واکنشورود رقبای جدید: رقبا •

 سازد. استفاده از منابع و کاهش سود را غیر قابل اجتناب می

های ارزشمندی برای محصوتت یا خدمات شما در محیط بازار وجود ها: اگر جایگزینتهدید جانشین •

 هند شد. های شما با محدودیت روبرو خواداشته باشد، قیمت

زنی داشته باشند، از آن استفاده خواهند کرد. این زنی خریداران: اگر مشتریان قدرت چانهقدرت چانه •

 آورد. سود را پایین می امر حاشیه

های خود را بات برده و کنندگان قیمتکنندگان: با داشتن چنین قدرتی، عرضهزنی عرضهقدرت چانه •

 رار خواهند داد. سودآوری شما را تحت تاثیر ق

بازاریابی یا تحقیق و توسعه یا  گذاری در زمینهرقابت میان رقبای موجود. رقابت باعث نیاز به سرمایه •

 (5339آورد. )جیما ،ود را پایین میشود. این امر نیز سها میحتی کاهش قیمت

دسهت آوردن   ههای یهک صهنعت بهرای بهه     مجموع قدرت این پنج نیروی رقابتی مؤید توانایی شهرکت 

گذاری است. وقتی کتاب استراتژی رقابتی منتشر شد، روشی مستقیم و میانگین سود حاصل از سرمایه

ههای اسهتراتژیک رهها سهازند. ایهن      ها قرار داد تا خودشان را از سردرگمیمنطقی را در اختیار شرکت

هها مجبهور   هه، شرکتکتاب در مدت کوتاهی، اهمیت خود را به اثبات رساند. در عرض کمتر از یک د

 خهدمات یها توسهعه    ای به رقابت با یکدیگر بپردازند. آنهها بایهد از طریهق توسهعه    شدند تا در هر جبهه

تر از رقبایشهان ارایهه کننهد.    هایی ارزانها، قیمتتر دست به تنوع سازی بزنند و با رهبری هزینهسریع

تواند بهه  بتی، ابزاری هستند که یک شرکت میتر بودند. این پنج نیروی رقاهای پورتر، قویدیگر کمک
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های او که قبالً به عنوان حقهایق رقابهت تلقهی    کمک آنها شروع به درک صنعت خاص خود کند. گفته

خواههد تاثیرگهذار باشهد،    شوند که اگر سازمان میشدند، امروزه به عنوان قواعد یک بازی تلقی میمی

کتاب استراتژی رقهابتی،  »گوید: ای تاثیر گذار است، مییسندهباید آنها را تغییر دهد. گری هامل که نو

ههای صهنایع و سهودآوری    مشجصهه  باشد که اقتصاددانان دربارهآنچه می کاری مهم برای ترکیب همه

ههای  دانند. در حالی که کتاب استراتژی رقابتی، کمک چندانی به آشهنایی بها اسهتراتژی   ها میشرکت

باشد که توجه بهه  های خاص میز بهترین کتب راهنما برای برخی استراتژیکند اما یکی اسودآور نمی

کسب و کار، کتاب استراتژی  آنها سودآوری ارزشمندی را به دنبال دارد. در میان کتب معاصر در حوزه

مهدیریت بازرگهانی در    التحصهیل رشهته  کند. هر فارغترین مبانی نظری را خلق میرقابتی یکی از قوی

توانند هشت قاعده و اصل عالی تواند پنج نیروی رقابتی پورتر را به خاطر آورد. چه تعداد میجهان، می

 (5339ا،)جیم «بودن را به خاطر آورند؟

 مزیت رقابتی اساسی وجود دارد : .بر اساس مدل پورتر 

  1رهبری در هزینه ها –اول 

  2تمایز –دوم 

 (5383است ! )پورتر ،   9مشاهده کرد که آن تمرکز اما با نگاه دقیق تر می توان بُعد سومی را هم

 مزیت رقابتی نوع اول: رهبری در هزینه ها  -2-1-28-1

به این معنا است که یک واحد کسب و کهار بهه تولیهد کننهده یها      «  رهبری در هزینه» دستیابی به 

ستیابی به این مهم و های دها در صنعت خود تبدیل شود. معموتً راهای با کمترین هزینهتامین کننده

ی بازار افزایش کارایی، استفاده از صرفه جویی در مقیاس، منحنی تجربه و تبدیل شدن به رهبر هزینه

کننهد  نظایر آن است. همچنین در اکثر موارد صاحبان کسب و کارهایی که از این استراتژی تبعیت می

مایه گهذاری مهی کنند.بایهد توجهه     های ترفیع فهروش و ... سهر   کمتر بر روی تحقیق و توسعه و روش

                                                           
1 Low Cost – Cost Leadership 
2 Differentiation 
3 Focus 
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ها لزوماً به معنای فروش به پایین ترین قیمت در بهازار نیسهت. ممکهن اسهت     داشت، رهبری در هزینه

تهرین نباشهد و ایهن    ای با کمترین هزینه محصول را تولید کند، اما در قیمت فروش ارزانتولید کننده

بیش از یهک شهرکت در یهک فضهای رقهابتی       های کسب و کارها وابسته است.اگرموضوع به استراتژی

جهت رسیدن به رهبری در هزینه ها تالش کنند، معموتً شرایط خطرنهاکی بهرای صهاحبان کسهب و     

کند.شرکتی که به مزیت رهبری در هزینه ها دست یابد حتی در شرایطی که نیروهای کارها ایجاد می

( قوی باشند نیز می تواند نتایج مفیدی از این مزیت خود بگیرد. امها بها   نیروی رقابتی پورتر 1رقابتی )

 وجود تمام این موارد، این مزیت می تواند توسط پیشرفتهای تکنولوژیکی رقبا به شهدت تهدیهد شهود.   

 (5383 ، ورترپ)

  5مزیت رقابتی نوع دوم: ایجاد تمایز در محصول یا خدمت -2-1-28-2

به این معنا است که یک واحد کسب و کار محصولی را تولید کند کهه از  « تمایز » دستیابی به مزیت 

نظر مصرف کنندگان و خریداران در یک ویژگی مهم، کامالً متمایز و منحصر به فرد باشد.دستیابی بهه  

ایز در محصول نباید موقعیت قیمتی محصول را خراب کند و در مجموع باید این محصول از لحهاظ  تم

قیمتی نیز برای مصرف کننده خریدی توجیه پذیر باشد.هر چند ما می گوییم، محصول متمایز اما این 

دیگهر  تفاوت می تواند در توزیع، بازاریابی، تصویر ذهنی محصول، ویژگیهای محصول، فروش و مهوارد  

 (5383 ، پورتر) باشد.

 مزیت رقابتی نوع سوم : تمرکز -2-1-28-3

منظور از تمرکز، تبدیل شدن به بهترین شرکت در یک بجش خاص از بازار است. تمرکز می تواند بهه  

 (5383 ، پورتر) ها و یا تمرکز بر روی ایجاد تمایز باشد.صورت تمرکز بر روی هزینه

                                                           
1 Differentiation 

http://www.myindustry.ir/strategic-management/946-article/109-porter-forces.html
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 (1892)منبع : پورتر ،   می پورتر و مزیت رقابتیسه استراتژی عمو(:2-2شکل )

 

 صنایع غذایی -2-1-29

صنایع غذایی و تبدیلی، از جمله مهمترین گروه های صنعتی کشورهای در حال توسعه را تشکیل می 

دهد که می تواند در توسعه اقتصادی کشورها نقش موثری ایفا کند. به دلیهل ارزان بهودن مهواد خهام     

ی کمتههر صهنایع تبهدیلی و غههذایی و همچنهین نیهروی کههار ارزان و سهرمایه بههری      کشهاورزی ، ارزبهر  

کمتر،ایجاد صهنایع تبهدیلی در کشهورهای در حهال توسهعه موجهب چنهد برابهر شهدن ارزش افهزوده           

( و به ویژه برای کشهورهای صهادر کننهده    5961محصوتت کشاورزی می گردد.)غالمرضا نصیر زاده ، 

ات را به مراتب افزایش خواهد داد که در تحوتت تجارت بین الملهل  محصوتت کشاورزی، ارزش صادر

این خود یک مزیت محسوب می شود. افزایش توان ارزی کشور ، از طریق صادرات محصوتت صهنایع  

تبدیلی باعث افزایش درآمد ملی می گردد که خود در ایجاد و افزایش ظرفیهت تولیهدی کشهور مهوثر     

، نیاز به نیروی کار را افزایش داده و لذا تاحدودی مساله بحران بیکاری است. بات بردن ظرفیت تولیدی

 . (5961در کشور را کاهش می دهد.)غالمرضا نصیر زاده، 



48 
 

این صنعت در کشور ما می تواند با توجه به شرایط  صنایع غذایی ایران صنعت نوپایی به شمار می رود.

بی فراوان در ایران دارای اهمیت ومزایای فراوانی آب وهوایی وتنوع وکیفیت مطلوب کشاورزی ومنابع آ

 .باشد

شاخص های عمده اقتصادی صنایع غذایی در کشور براساس اطالعات موجود ، تعدادواحدهای صهنایع  

غذایی اوایل انقالب اسالمی در سطح کشور اندک بود وبجش بزرگی از نیازهای غذایی مردم از طریهق  

حهدود   5910که تا سهال   طوریه ارز بسیاری از کشور می شد ب واردات تامین واین امر موجب خروج

واحد صنایع غذایی اعم از کارخانه وکارگاه وجود داشته که عمده فعالیت این واحهد هها بهر روی     233

 پس از پایان جنگ ،. فرآورده های گوشتی متمرکز بوده است صنایعی از قبیل نوشابه،لبنیات شکالت و

عه یافتند وبسیاری از آنهها بها توجهه بهه مقتضهیات زمهان ، بهه بازسهازی         واحدهای صنایع غذایی توس

ونوسازی خطو  تولید پرداختند وتولیدات خود را افزایش دادند.در شرایط کنونی براساس آمهار وزارت  

واحهد هسهتند کهه بهه میهزان سهرمایه گهذاری        0903صنایع ومعادن واحدهای فعهال صهنایع غهذایی    

 (.35.) محمدی ، .نفر مشغول به فعالیت هستند33622.غال زایی میلیارد دتر وبا اشت5.603

 بهه  توجهه  بها . دارد قرار دوامکم مصرفی محصوتت تولید صنایع صنعتی حوزه جزو غذایی مواد صنایع

. اسهت  صهنایع  از گهروه  ایهن  در متمرکهر  خانوارها تقاضای توجه قابل بجش کشور، سرانه درآمد سطح

 و داخلهی  رقهابتی  فضهای  از گیهری بههره  بها  دوامکهم  محصوتت صنعتی هایفعالیت در تولیدکنندگان

 نشهان  خهود  از خهوبی  نسهبتاً  عملکهرد  هاحوزه این در دولت کمتر دخالت و ایرانی خانوارهای تقاضای

 بهه  تولیهدی  واحدهای زیاد بسیار تنوع مصرفی، دوامکم صنایع مورد در دیگر توجه قابل نکته. اندداده

 کشهور  صهنایع  تهرین قدیمی از غذایی صنایع. است جهان سطح در مدرن مشابه ایعصن از فاصله لحاظ

 از برخهی . گیردمی قرار حوزه این در عمدتاً کشور در ایجادشده صنایع اول نسل کلی طور به و هستند

 مجتلهف  هایحمایت سایه در مدیریت، هایشیوه و تکنولوژی در اساسی تحولی بروز بدون واحدها این

 حهل  را آنها باید ابتدا داخلی مشکالت و هاضعف به توجه با بنابراین. اندداده ادامه خود حیات به دولت

 (5935)رمضان پور ، .شد صادرات مرحله وارد سپس و کرد فصل و
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 تجهارت  توسهعه  بهرای  کشهور  باتی ظرفیت دهندهنشان تکنولوژی صادرات و بجش این در خودکفایی

 مطلهوب  حاضهر  حهال  در ایهران  غذایی صنایع فعلی وضعیت. است یغیرنفت صادرات افزایش و خارجی

 تنهوع  دلیهل به گیردمی صورت غذایی صنایع تولیدی هایفرآورده از بعضی در که هم وارداتی و نیست

)رمضهان پهور ،    .اسهت  کشهور  داخل در محصوتت این کمبود برابر در است خارجی هایمحصول زیاد

5935) 

 اسهتراتژی  کرده، پیدا کشورها بین در را ایویژه جایگاه که اقتصادی رشد و توسعه راهبردهای از یکی

 مشهکالتی . کننهد می استفاده صادرات تشویق برای مجتلفی ابزارهای از کشورها. است صادرات توسعه

 از مهؤثر  حمایهت  فقهدان  صادراتی، سازیفرهنگ و فرهنگ فقدان فنی، دانش و اطالعات کمبود مانند

 ثبهات  ناپایدار، هایبجشنامه و مقررات بکارگیری و تشکیالت ضعیف عملکرد توسط،م و کوچک صنایع

 اقتصهاد  اتکهای  کهاهش  کشور صنایع در نسبی هایمزیت اساس بر حمایت عدم رقابت، فقدان ارز، نرخ

 .اسهت  کرده ضعیف را کشور اقتصادی استقالل به دستیابی و نفت صادرات از ناشی درآمدهای به ملی

 (5935،  )رمضان پور

 ههای رانهت  بها  مبهارزه  طریهق  از جههانی،  بازارهای در ایرانی محصوتت رقابت توان به بجشیدن بهبود

 تولیهد  کهافی  میهزان  بهه  توجهه  بها . شهد  خواهد پذیرامکان صادرات، و تولید صحیح هدایت و اقتصادی

 موهبهت،  ایهن  زا بهینهه  اسهتفاده  ویژه جایگاه به رسیدن برای طلبدمی کشور در کشاورزی محصوتت

 بجهش  ایهن  بهرای  را سهرمایه  و بگیهرد  قرار پیگیری مورد جدی طور به کشور در غذایی صنایع توسعه

 (5961)نصیرزاده ،  .داد اختصاص کلیدی

 مواد غذایی تعریف -2-1-31

مصرف شود ماده غذایی نام دارد. مواد غذایی اکثرا  انسانای که برای تغذیه و حمایت بدن هر ماده

، هاکربوهیدراتمنشاء حیوانی یا گیاهی دارند و حاوی مواد مغذی ضروری برای بدن انسان است مانند 

شود، یا مواد معدنی. مواد غذایی توسط یک موجود زنده مصرف می هاویتامین، هاپروتئین، هاچربی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D8%B1%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D8%B1%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D8%B1%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%A6%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86
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شود. اگر و یا رشد و نمو می بقاء، حفظ انرژیتبدیل به  ارگانیسمشود و توسط سلولهای جذب می

ها از دو روش شکار و کنیم که انسانبجواهیم از زاویه تاریجی به موضوع نگاه کنیم، مشاهده می

صنایع کردند، امروزه بیشتر انرژی مصرف شده در جهان توسط کشاورزی مواد غذایی خود را تامین می

 (5338شود.)رگرس ، تامین می غذایی

 یتعریف حقوق  -2-1-31-1

در کشورهای غربی به این ترتیب است که به چهار دسته از مواد به عنوان غذا نهام   غذا حقوقیتعریف 

 شود:برده می

 کند؛ حال چه ارزش غذایی داشهته و چهه    هضمقی، انسان بتواند آنرا ای که از نظر منطهر نوع ماده

 نداشته باشد.

  هاآشامیدنیآب و سایر. 

 جویدنی. هایآدامس 

 (5338رود. )رگرس ، موادی که در تهیه غذاها به کار می 

 استراتژی های مزیت رقابتی صنایع غذایی -5-95-.

 تها  دارنهد  سهعی  بازاریهابی  و رقهابتی  مجتلف هایشیوه از گیری بهره با غذایی صنایع شرکتهای امروزه

 بازاریابی و رقابتی های استراتژی پی در آنها منظور بدین. نمایند حفظ را خود بازار سهم اتمکان حتی

 تمهایز  قیمهت،  کهاهش  بهه  آنهها  از بسهیاری  راسهتا  این در. یابند دست خود هدف به بتوانند تا هستند

 (6، 5983)شهرکی پور ، .اند آورده روی رقابتی استراتژی های سایر یا و خاص بازار رب تمرکز محصول،

 2033 حهدود  از کهه  دههد مهی  نشهان  غذایی صنایع های شرکت عملکرد کالن هایشاخص به نگاهی

 کهار  ظرفیهت  درصهد  13 زیهر  و فعال غیر تقریبا شرکت 933. ،غذایی صنایع زمینهء در فعال شرکت

 .هستند مشغول فعالیت به ظرفیت درصد 13 با نیز شرکت .2332و کنندمی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B3%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B3%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%A1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%A1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9_%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9_%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9_%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B0%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B0%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B6%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B6%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B4%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%B3


51 

 

 ایهن  گهذاران  سهرمایه  عملکهرد  و اقتصهادی  توجیهه  بدون مجوزهای صدور بر عالوه وضعیت این دلیل

 ماننهد  کاتههایی  تولیدکننهده  ههای شهرکت  از انبهوهی  کهه  گذشته سال 3. موج تاثیر تحت هاشرکت

 مرتبط نیز دیگری عوامل به ،گذاشت برجای را... و فرنگیگوجه رب کودکان، تنقالت و پفک ماکارونی،

 (0، 5983کی پور ، )شهر .است بررسی قابل خود جای در عوامل این از یک هر که است

 ،تولیهد  ههای هزینهه  کهاهش  و هها آن رقابتی درجه افزایش بر عالوه غذایی صنایع هایشرکت موفقیت

 خاصهی  بازاریهابی  بهه  ،تولید مقیاس از ناشی هایصرفه از ادهاستف و انبوه وتولید نوین مدیریت استقرار

 و بهداشهت  و غهذایی  مهواد  تهازگی  بهر  عالوه و است متفاوت دیگر کاتهای بازاریابی با که دارد نیاز نیز

 .شود توجه کنندهمصرف نظر به باید ،مردم سالمت

 نوشیدنی که ایران در مثال و کنند نیاز ایجاد کننده مصرف در باید غذایی صنایع های شرکت همچنین

 را هها  نوشهیدنی  تنوع تا کنند استفاده کشور موجود های ظرفیت از ،هستند دوغ و چای به محدود ها

 معرفی ،سالم غذای ترویج سمت به دولتی های یارانه هدایت ،مردم خرید قدرت به توجه. باشیم شاهد

 و هاخانواده برای غذا پجت فرآیند به بجشیدن سرعت و دیگر کشورهای در مصرف مورد غذای هزاران

 غذایی صنایع هایشرکت که است مواردی از...  و محرومند غذا پجت لذت از که هایی شرکت کارکنان

 صهنایع  ههای  شهرکت  امروز خالی های ظرفیت و باشند ترموفق بازاریابی در توانندمی ها آن با توجه با

 (.5،  5980پور ،  کنند. )شهرکی تبدیل فروش و بازاریابی در موفقیت و یدجد بازارهای به را غذایی

 استراتژی های مزیت رقابتی در صنایع غذایی به سه صورت می باشند : 

 مزیت رهبری در هزینه -5

 مزیت تمایز در محصول یا قیمت -.

 مزیت تمرکز -9

اولویهت بنهدی کنهیم تها     ما می خواهیم صنایع غذایی را که دارای مزیت رقابتی هستند  شناسهایی و  

بتوایم با انتجاب استراتژی مناسب برای آنها  صادرات کشور را توسعه دهیم. و اینگونه معضل بیکاری و 

 مهاجرت را در کشور رفع کنیم.
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  یکاریب و اشتغال مسائل یبررس

.  دشو یم محسوب جامعه یها ازین نیتر یاساس از نظر مورد شغل به افراد یابیدست و اشتغال موضوع

 از همواره آن رفع و  بوده مطرح  یفرهنگ و یاقتصاد ، یاجتماع مجرب ی دهیپد کی عنوان به یکاریب

 جمله از یکاریب و اشتغال(. 95: 5980همکاران، و یکرباس) است بوده زانیر برنامه یها دغدغه جمله

 عنوان به یکاریب کاهش و اشتغال شیافزا که یا گونه به ، است یکشور هر یاقتصاد مهم موضوعات

 و ها نهیزم با محققان از یاریبس البته.  شود یم یتاق جوامع یافتگی توسعه یها شاخص از یکی

 بعد حد در را یکاریب مفهوم که فکر طرز نیا به مناسب واکنش در سرانجام ، مجتلف یآموزش سوابق

 یاقتصاد بعد است تزم هک اند کرده جلب مسئله نیا به را همگان توجه ، آورد یم نییپا آن یاقتصاد

 ، یریپذ جامعه لیقب از ، باشد یم تیاهم حائز اندازه نیهم به که یمیمفاه از یا مجموعه با یکاریب

 در هم و یعلم یها لیتحل هیتجز در هم لهیوس نیبد تا گردد همراه رهیغ و تیشجص ، مشارکت

 در(. 2:5983 ، ارگاس) گردد یم شامل را کار جهان یفرهنگ-یاجتماع ابعاد همه ، یکار ی برنامه

 زین یاجتماع معضالت از یکی دانند یم یاقتصاد ی دهیپد کی نکهیا بر عالوه یگاه را یکاریب واقع،

 یدارا ، داند ینم یا زهیانگ و و دهیفا چیه سبب را خود چون کاریب فرد رو آن از ، کنند یم قلمداد

 (.63:  5981 ، انمهریک)باشد یم جامعه در معقول ریغ یها کنش و بیتجر یبرا یانرژ

 یها استعداد ییشکوفا و رشد و یعقل و یجسم یها ازین دنیرس تیفعل به ، یاسالم ینیب جهان در

 به تمسک با تنها فرد کهیبطور اوست؛ تیفعال و تالش و کار به بسته یانسان تیشجص یدرون و یفطر

 یبجش یتعال در شیخو  یمعنو و یردف تکامل سطح یارتقا ضمن ، بود خواهد قادر ، تالش و کار

 فرد رشیپذ ندیفرا(..92:598، یباقر) کند یم فایا را یا سازنده و موثر نقش ، خود یاجتماع یزندگ

 جامعه در فرد که یمنزلت و گاهیجا نیهمچن کند یم گردش او  شغل محور بر معموت زین ی جامعه در

 منبع کی عنوان به کار واقع در.  اوست یشغل نقش با رابطه در مایمستق هم آورد یم دست به

 زاده یسیع)است یارزشمند منبع نیچن فقدان یکاریب و است افراد یبرا درآمد کسب یبرا یاقتصاد

 زانیم با رابطه در موارد از یاریبس در فرد نفس به اعتماد زانیم عالوه به(. .2:  5933 ، گرانید و
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 جوان کی یوقت.  گردد یم برقرار او یها یژگیو ریسا اب شغل، مناسبت یچگونگ و شغل در او تیموفق

 ضعف به رو او نفس به اعتماد ابد،ین یمناسب جواب اگر ،« ام چکاره من»  که کند یم سوال خودش از

 (. 2.: .598 ، آرام سام) رود یم

 تیجمع یبرا یکاف و مناسب یشغل یها فرصت نقصان ای فقدان عنوان به)  یکاریب حاضر حال در

 معضالت از یکی ، آن از یناش تبعات و(  کار یروین یتقاضا و عرضه نیب توازن عدم و کار  یایجو

 از متاثر کشورما در یکاریب ی مساله شک یب(. 58. ،33:  ییدایص) دیآ یم شمار به کشور یاساس

 شده وارد کشور کار بازار به شغل ندگانیجو عنوان به ریاخ سال چند در که است یجوانان میعظ لیخ

 دهه تا یحت و گذشته در که یدانشگاه مدرک با آموخته دانش زنان نسبت شیافزا نیهمچن و اند

 جادیا به منتج که کار یجستجو در کارانیب صف در آنها گرفتن قرار و است نداشته سابقه هم قبل

 به شورک در شغل جادیا یها تیظرف و امکانات همه  که شده یصورت به کار بازار در عیوس یتقاضا

 و دیجد یها برنامه دیبا گرید یمین یبرا و باشد تقاضا از یمین یپاسجگو تواند یم تنها ،یعاد صورت

 ادامه گرید سال 53 تا حداقل که هیرو یب هجوم نیا از یناش عوارض تا بست بکار را یمکمل یها روش

 (92: .598 ، آرام سام) گردد مهار دارد

 ی همه و است شده انجام یمل و یالملل نیب سطح در جوانان و اتنبزرگس مورد در یگوناگون قاتیتحق

 ییها تیفعال خاطر به خصوص به است، برخوردار یمطمئن ارزش از هنوز کار که دهد یم نشان آنها

 یم محسوب یخاص اعتبار خود لیپتانس یبرا یکار تیفیک لحاظ از و کند یم جادیا جامعه در که

 دارد تیهو ی جنبه آنها یبرا کار که دهد یم نشان شاغل جوانان مورد در شده انجام مطالعات.  شود

 طیشرا نیهم در البته(. 5.-..: 5982، یربان) دارند یکاریب دوران از یخاص یناآرام و اضطراب آنها و

 متفاوت یتیترب و یخانوادگ ، یاجتماع ، یفرهنگ یها یژگیو با کشور جوانان از یاریبس ، یبحران

 در ای جوانان از یبرخ یحت و کنند اشتغال را خودشان مناسب یشغل یها فرصت که دشون یم موفق

 مدت از پس و پردازند یم یدیجد شغل به بار کی وقت چند هر ای و برند یم سر به شغل انتظار

 (92-91:  5989 ، آرام سام)  مانند یم کاریب ها مدت و کنند یم رها را آن یکوتاه
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 جمله از یساختار لیدت بر که است یکاریب معضل حل کشور یاصل یها دغدغه از یکی امروزه

 النیالتحص فارغ شیافزا ، انییروستا مهاجرت ، یدار هیسرما کمبود ، کار یروین ی عرضه شیافزا

:  5980 جمهور، گزارش) است شده مواجه توازن عدم با کشور کار بازار... و تیجمع یجوان ، یدانشگاه

 ، کار یروین یتقاضا  عرضه تیوضع نیب غالبا که داده نشان مجتلف یها شورک متعدد اتیتجرب(. 1

 فارغ نیب در ژهیو به ما کشور در یناهماهنگ نیا که دارد وجود تعادل عدم و یناهماهنگ کی

 و متجصص یروین که ینقش به توجه با یکل طور به. دارد یتر ینیع نمود یدانشگاه النیالتحص

 با زین و باشند داشته کشور یفرهنگ و یاجتماع و یاقتصاد توسعه روند رد توانند یم کرده لیتحص

 از نتوان چنانچه لذا شود، یم آنان یآموزش یها نهیهز صرف الیر اردهایلیم ساتنه نکهیا به توجه

 یطرف از کرد، استفاده شان یلیتحص یها رشته با مرتبط مشاغل در کرده لیتحص و متجصص یروین

 جامعه در یاصطکاک یکاریب بروز و ظهور موجبات گرید طرف از و شده ها نهیهز نیا رفتن هدر باعث

:  5989 ، پور یاکبر) دینما تزلزل دچار را جامعه یاقتصاد یساختارها توان یم که نموده فراهم را

 از بحث ها، کشور یاجتماع –یاقتصاد توسعه بر موثر عوامل یبررس در که آنجا از نیهمچن(.29

 یم یضرور زین توسعه با آن ی رابطه و زن اشتغال از سجن لذا است، مطرح متجصص و ینانسا یروین

 یول رود بات آمد در و شود اشتغال جادیا یا جامعه در اگر که یطور به(.  .2: 5909،یریسف) دینما

 افتهین توسعه جامعه آن ، نباشد کسانی مرد و زن از اعم جامعه افراد یتمام نیب آن عیتوز

 یفرهنگ و یاجتماع ، یاقتصاد توسعه سطح یارتقا جهت در نیبنابرا(. 59: 5983، یریفس)است

 مشکل با مردان اشتغال که یحال در متاسفانه اما باشند داشته یا عمده نقش توانند یم زنان ، کشور

 (.15:  5909 ، یریسف) ستین مواجه مشکل با چندان جامعه زنان اشتغال ، است مواجه

 دهه دو یط در کار یروین ی عرضه عنوان به آنها ظهور و 5991-61 نیمتولد از یناش تیجمع انفجار

 گرفته یشیپ یریچشمگ نحو به یشغل یها فرصت از کار یروین ی عرضه زانیم تا شده سبب ریاخ ی

 تیجمع از یریکث فقر و رنج و  یانسان منابع اتالف سبب و ابدی گسترش بات شتاب با یکاریب معضل و

 یبعض عکس بر و ندارد وجود یادیبن رییتغ گونه چیه احتمال چه اگر(. 5: 5981،یتوسل)شود کشور
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 یبرا تاقل ، شد خواهد بدتر زین نیا از وضع توسعه حال در یها کشور در که دهد یم نشان مطالعات

 یی،کاراافراد و جامعه بر آن بار انیز اثرات کاهش زین و ندهیآ در جوانان یکاریب گسترش از یریجلوگ

 ی دهیپد  یشناخت جامعه یبررس به که آنجا از و(9-2: 5983ارگاس،)داد انجام دیبا یم و توان یم

 به و میباش برخوردار جامعتر دید از مطالعه نیا در ما که کند یم کمک خود نیا ، میپرداز یم یکاریب

 یم یقشر انیم در یعاجتما خاص رابط آوردن وجود به عث با یا دهیپد عنوان به یکاریب ی دهیپد

 (. 63: 5981انمهر،یک) میبپرداز هستند آن انگریب که شود

 یکاریب و اشتغال فیتعر

 اشتغال

(  یتیریمد و یاسیس ، یاجتماع)  مجتلف یدگاههاید از و شده ارائه یمتعدد فیتعار اشتغال مورد در

 :است شده ستهینگر موضوع نیا به

 یم«  موجود یها تیظرف ای دیتول عوامل»   یمعن به جمله کی در را اشتغال ، پور یقل اهلل رحمت

 ارائه اشتغال یبرا یتیریمد دگاهید از تیریمد دانشمندان که یفیتعر(. 3.:  5983 ، پور یقل)  داند

 قیتطب و مجتلف مشاغل در کارآمد و متجصص یها روین یمنطق یریگ بکار»  از است عبارت اند داده

 .سازد ریپذ امکان ما یبرا را یسازمان اهداف به لین که ینحو به یتجصص یها پست با آنها

 اشتغال احراز یمعنا به  کامل اشتغال که شود یم صحبت ناقص و کامل اشتغال از گرید یفیتعر در

 کار، طیشرا واجد افراد یتمام که ردیپذ یم تحقق یزمان و است فعال افراد یتمام توسط یاقتصاد

 نیا است،که کار تیظرف از نارسا استفاده یمعن به ناقص اشتغال و اشند؛ب یتیفعال داشتن به مفروض

 زاتیتجه یینارسا از هم و کار وقوع نیزم به نسبت یکشاورز یانسان یروین یفزون از هم اشتغال نوع

 (..2: 5909 ، یریسف) شوند یم منبعث کند، یم فراهم را کار شیافزا موجبات که یاساس

 و ساله ده افراد همه که است کرده فیتعر گونه نیا را مشاغل خود یریگ آمار منظا در رانیا آمار مرکز

 تیفعال ی همه پس.  شود یم محسوب شاغل ، است کرده کار هفته در ساعت 8 حداقل که شتریب

 کار و باشد یرسم و یتجصص مشاغل قیطر از چه شود منجر دستمزد و پاداش و درآمد به که ییها
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 یها یبند طبقه در اساسا و کند یم صدق اشتغال و کار مورد در...  و یکاسب مانند یرسم ریغ یها

 به شتریب که یشناس جامعه نظر از اما ندارد وجود «کاذب شغل» اصطالح ، یاقتصاد نظر از اشتغال

 و اشتغال کار، مفهوم پردازد، یم یاجتماع یها دهیپد علل و ها نهیزم یبررس و ها ناهنجار و ها هنجار

 از که اند ییها تیفعال یمعن به اشتغال  و د،کارید نیا با رد؛یگ یم خود به یگرید یمعان ،یکاریب

 یاحتماع یها هنجار با مطابق که ییها تیفعال بر نیبنابرا ، برخوردارند یشتریب یداریپا و ثبات

 چون کند، ینم را او یاقتصاد تیکفا و ستین فرد تیرضا مورد آنچه ای ،...و یفروش قاچاق مثل ستین

 یم ادی «کاذب شغل» عنوان به آنها از و دینام کار و شغل توان ینم ست،ین خوردار بر دوام و ثبات از

 (.9: 5983ارگاس،) کنند

 یکاریب

 شودکه یم محقق یطیشرا در یکاریب فیتعر کی در: است شده یمتعدد فیتعار زین یکاریب از

 که یزمان شود، یم اثبات نگونهیا گر،ید ریتعب هب. باشد نداشته یاقتصاد تیفعال عمال فعال تیجمع

 گر،ید یفیتعر در.هد یم رخ یکاریب ی دهیپد باشد، آن یتقاضا از شتریب یانسان یروین یعرضه

 سریم دیجد شغل آوردن دست به امکان که یطور به کار مدت یطوتن و یاراد ریغ ی وقفه را یکاریب

 نگونهیا را کاریب خود یریگ آمار نظام در رانیا آمار مرکز (. 91: .598آرام، سام) اند دانسته نباشد

 اشتغال)  باشند کار فاقد شودکه یم اطالق شتریب و ساله 53 افراد تمام به کاریب: است کرده فیتعر

 یاشتغال خود ای یریبگ مزد اشتغال یبرا)   باشند کار یبرا آماده ،( نباشند یاشتغال خود ای یریمزدبگ

 ای و  یریبگ مزد اشتغال یجستجو منظور به را یشجص اقدامات) باشند کار یایجو و( باشند آماده

 انتظار ای و ندهیآ در کار به آغاز لیدل به که یافراد نیهمچن ؛( باشند آورده عمل به یاشتغال خود

 یم محسوب کاریب ، زین بودند کار یبرا آماده و کار فاقد یول نبوده کار یایجو ،یقبل شغل به بازگشت

 ( 5935:رانیا آمار مرکز) شوند

 از یگروه عنوان به کاریب افراد و دارد ارتبا  کار یروین ی مساله با آن، یسنت یمعنا به یکاریب مفهوم

 به محققان از یاریبس ریاخ یها سال در یول باشند یم کار یجستجو در که شوند یم شناخته افراد
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 5983 ، ارکاس) اند نموده توجه شود ینم شامل را نپنها یکاریب که فیتعر نیا یها کمبود و صینقا

 دهینام کار باشد، داشته پاداش و شود انجام دیتول قصد به که یتیفعال هر زین یاقتصاد نظر از(. 59: 

 ممکن سپس شود یم لحاظ کار یمعن در ثبات مفهوم شناسان، جامعه دگاهید از چند هر ، شود یم

 یها امدیپ لیدل به شناسان جامعه رود یم شمار به کار ، یاقتصاد دگاهید از که یتیفعال است

 و یبزهکار ، یخانوادگ مشکالت و یتنگدست و فقر ،  فرد در یارزش یب احساس رینظ)  نادرست

 نیبرا بنا. ندانند کار را آن یثبات یب و... (  و یاقتصاد نظر از کشور یماندگ عقب ، ادیاعت به یآلودگ

 که یکسان از اعم ستند،ین شاغل که یافراد تمام مجموع از است عبارت یارکیب مفهوم نیتر رفتهیپذ

 یواقع و متعارف یها دستمزد با شغل افتنی به قادر که آنان ای دندیجد شغل به یابیدست انیجر در

 را یکاریب شغل، رییتغ یبرا فرد کهیموارد در جز ماندن، کاریب به یفرد ی اراده و میتصم البته. ستندین

 یکس کاریب ، فیتعار از یادیز شمار به بنا واقع، در. دهد ینم قرار کارانیب ی رده در را فرد رد،یذپ یم

 با اشتغال و کار به بودن وابسته جز به یکاریب مفهوم یطرف از. باشد زین کار یجستجو در که است

. شود ینم محسوب کاریب فیتعر بر بنا نافعال تیجمع. است ارتبا  در زین فعال تیجمع مفهوم

 شر  به سال 53 از باتتر تیجمع: از است عبارت فیتعر نیتر شده شناخته اساس بر فعال تیجمع

 .نباشد افتاه کار از و بازنشسته ، محصل ، سرباز ، دار خانه آنکه

 یکاریب انواع

 . دادند ارائه یمجتلف ماتیتقس قیتحق اهل ، یکاریب یبند میتقس در

 : کند یم میتقس گونه نیبد را یکاریب ، یگرید یبند میتقس در ، ادواردز ادگاراو پرفسور -5

 : است گونه . که آشکار یکاریب: الف

 نیتام منابع و دارند یستگیشا آن یبرا مشاغل یبرخ رفتنیپذ از که یافراد:  یاراد یکاریب -

 .ندارند اشتغال چون یگرید یمال
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«  یعیطب یکاریب»  است جمله آن از. ستین فرما کار ای فرد آن عامل که:  یاراد ریغ یکاریب -

 از بتواند که ستین یحد در جامعه تیظرف نکهیا ای و دهد یم رخ دیتول عوامل ییجابجا جهینت در که

 . کند استفاه دیتول عوامل تمام

 . کنند یم کار لندیما آنچه از کمتر که یکسان یکار کم: ب

 و کارانیب ی زمره در معموت بات فیتعر حسب بر که یکسان ، کم یبردار بهره با یول فعال ظاهرا:  ج

 قسمت چند به تیوضع نیا. ندارد یحاصل کارشان که اند یافراد واقع در اما ، رندیگینم قرار کاران کم

 :شود یم میتقس

 حد از کمتر یلیخ توانند یم شوند، یم گمارده یکار یبرا افراد یوقت:  پنهان یکار کم -

 .ندینما کار انتظار

 . هستد(  دوم انتجاب)  یشغل ریغ یها تیفعال سرگرم که یکسان:  پنهان یکاریب -

 در عمر طول شیافزا با همزمان یبازنشستگ سن کشورها، از یاریبس در:  زودرس یبازنشستگ -

 از که یادیز افراد یبرا شتریب اشتغال جادیا امکان یبرا است یا لهیوس کار نیا.  است کاهش حال

 . آورند یم فشار نییپا

 فقدان ای هیتغذ سوء اثر بر کارشان ی قوه یول کنند کار وقت تمام است ممکن که یکسان: مارانیب: د

 . رود یم لیتحل کننده یریشگیپ یعموم یها دارو

 ساعت یول دهند لیتشک یدیتول کار یبرا را تزم یانسان یروین توانند یم که یکسان: مولدان ریغ: ه

)  هستند خود یزندگ اتیضرور یحت و خود دیتول عوامل ساختن یبرا یناکاف لمکم منابع ریدرگ ها

 (.96-90:  5985 ، پور یقل

 : اند کرده یبند طبقه نگونهیا را یکاریب یگرید میتقس در -.

 مدرن یفناور از یناش یکاریب -

 یکارگر اعتصابات ای حوادث از یناش یاتفاق یکاریب -

 .است یفصل عیصنا بر مربو  که یفصل یکاریب -
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 با کردن کار ی آماده فعال تیجمع که دیآ یم وجود به یزمان(:  یاراد ریغ) یعموم یکاریب -

 .باشد ینم کار افتنی به قادر یول است موجود طیشرا

 در یول است شاغل ظاهرا فرد. دارد سروکار کار تیفیک با یکاریب نوع نیا: پنهان ی کاریب -

:  .598:  آرام سام. ) شود ینم یواقع ی افزوده ارزش موجب و ندارد دیلتو در ینقش نوع چیه قتیحق

91) 

 میتقس یساختار یکاریب و یادوار یکاریب ، یاصطکاک یکاریب به را یکاریب یگرید میتقس در -.

 : اند کرده یبند

 طور به کار یروین از یتعداد زمان از یمقطع در(:  یعیطب – یبرخورد) یاصطکاک یکاریب -

 یبهتر شغل خواهند یم که یداشگاه النیالتحص فارغ)  دارد وجود شغل شانیبرا یول کارندیب یموقت

 تعداد نیا به. کنند یم رها را خود شغل و اند یناراض خود یفعل شغل از که افراد یبرخ ای( کنند دایپ

 .ندیگو یاصطکاک ای یعیطب کارانیب کارانیب

 ضیحض ، رکود)  یتجار ادوار ای کلیس از یناش یکاریب( :  یتجار ای یکلیس)  یادوار یکاریب -

 (رواج و رونق ،

 موجود مشاغل یبرا تزم مهارت فاقد کارگران که دهد یم یرو یزمان یساختار یکاریب -

 دیجد یها شغل نتوانند که یکارگران ، یکیتکنولوژ راتییتغ و وتریکامپ ورود با مثال عنوان به. باشند

 ، ینظر)  شوند یم یتلق یساختار کارانیب جزء(  تزم آموزش و مهارت عدم لیدل به) کنند انتجاب را

5933  :999-99.) 

 آشکار، کارانیب:  کنند یم یبند میتقس پنهان و آشکار یکاریب به را یکاریب اوقات یگاه -

 یم گفته افراد از تعداد آن به پنهان کارانیب. گردند یم شغل دنبال به و ندارند یشغل که اند یکارانیب

 نگردد دیتول شیافزا باعث کارگر کی کردن اضافه با مثال ندارند ینقش دیتول در یول دارند شغل که شد

 . دارد وجود پنهان یکاریب مییگو یم ،
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 رانیا در یکاریب نرخ

 در خانوار یکاریب و اشتغال یها یژگیو از یریآمارگ»  عنوان تحت یطرح بار نیاول یبرا رانیا در

 سال از و آبان ماه در فقط سال در بار کی 5903 تا 5906 یها سال در آن از پس و 5909 سال

. گرفت انجام آبان و بهشتیارد یها ماه در 5989 سال در و فصل هر یانیم ماه در 5989 تا 5983

«  کار یروین یریگ آمار طرح»  عنوان با یطرح و گرفت قرار یبازنگر مورد ، مذکور طرح آن از بعد

  ساتنه و یفصل صورت به کار یروین یها شاخص برآورد هدف با 5982 سال در بار نیولا یبرا

 با ها استان در ، ساتنه راتییتغ و ییروستا نقا  ، یشهر نقا  ، کشور کل در آن راتییتغ نیهمچن

 . .شود یم اجرا سال مجتلف فصول در یچرخش یریگ نمونه روش

 در روز . که یشجص هر آن در که شد یم فیتعر گونهنیا یکاریب نرخ شاخص 5989 یها سال تا

 نرخ فیتعر(  هشتم دولت)  5989 سال در اما شد؛ یم محسوب شاغل ؛ کرد یم کار را مرجع هفته

 توسط کشور در یکاریب نرخ دادن نشان کمتر یبرا رییتغ نیا که معتقدند یاریبس. افتی رییتغ یکاریب

 در ساعت 5 حداقل کس هر ، دولت فیتعر اساس بر رحاض حال در. است گرفته صورت نهم دولت

 در یکاریب نرخ رییتغ که است کرده اعالم رانیا آمار مرکز. شود یم محسوب شاغل ، کند کار هفته

 و است بوده کار یاللمل نیب سازمان یها استاندارد با ها شاخص همسوکردن یراستا در هشتم دولت

  ،یقبل فیتعر در نیهمچن ، است شده بار 5 یبرا هم آن و یکاریب نرخ در رییتغ درصد 5 موجب تنها

 است نبوده ریپذ امکان اند داشته کار ساعت 56 از کمتر هفته در که مشاغل یبرخ یابیارز امکان

 (.5983 ، رانیا روزنامه)

 کاریب کشور فعال تیجمع از 5.22 ، 5935 تابستان در که دهد یم نشان رانیا در یکاریب نرخ یبررس

 به نسبت یشهر نقا  در و مردان به نسبت زنان نیب در یکاریب نرخ جینتا نیا اساس بر ، اند هبود

 نیا که دهد یم نشان کشور کل یکاریب نرخ راتییتغ روند یبررس و است بوده شتریب ییروستا نقا 

.  است شیافزا حال در مرتبا و کند یم یط را یصعود ریس گذشته یها سال به نسبت ها شاخص

 کاریب یسن گروه نیا فعال تیجمع از درصد0. که است آن از یحاک ساله 51-2. یکاریب نرخ یرسبر
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 شتریب ییروستا نقا  به نسبت یشهر نقا  در و مردان به نسبت زنان نیب در شاخص نیا.  اند بوده

.  است افتهی شیافزا درصد 29. به گذشته سال در مشابه فصل به نسبت شاخص نیا که است بوده

 فعال تیجمع از درصد 228. که است آن از یحاک ساله 51-3. جوانان یکاریب نرخ یبررس نیمچنه

 نسبت شهر در و( 325.:  مردان ، 2.29: زنان)  مردان به نسبت زنان نیب در شاخص نیا که کارندیب

 و ساله 51 نیشاغل سهم یبررس نیهمچن. است بوده شتریب(  5225 روستا ، 325. شهر)  روستا به

 معمول طور به نیشاغل درصد 2520 دهد یم نشان شتریب و  ساعت 23 معمول کار ساعت به شتریب

 در باشد یم ستهیشا کار یها نماگر از یکی شاخص نیا به.  کنند یم کار هفته در ساعت 23 از شیب

  فمجتل فصول در یکاریب نرخ یبررس. کنند یم کار استاندارد از شیب نیشاغل از یادیز سهم کشور

 یعوامل توان یم که است بوده( 5226) زمستان فصل در یکاریب نرخ نیباتتر که دهد یم نشان ز،ین

 کاریب باعث ، یساختمان و یکشاورز یکارها یلیتعط بر یجو یها بارش ریتاث ، هوا شدن سرد چون

 .  شوند ساختمان کارگران و کشاورزان شدن

 انجه یها کشور در یکاریب نرخ راتییتغ سهیمقا

 و است یجهان یا مساله مساله، نیا که دهد یم نشان جهان کشور29 در  کسالهی یکاریب نرخ سهیمقا

 شیافزا آنها در یکاریب نرخ و شده مواجه شکست با ییزا اشتغال یها استیس جهان، کشور 51 در

 خبرنگار رشگزا به. است دهیرس بحران مرز به ونانی و ایاسپان در یکاریب ، حال نیع در. است افتهی

 جهان کشور 29 در یکاریب نرخ(  کار یجهان سازمان)  یالملل نیب یها آمار نیتر دیجد یبررس مهر،

 با یجنوب یقایآفر کنار در ، درصد 125. با ایاسپان و درصد 222. با اروپا در ونانی که دهد یم نشان

 پس ایاسپان و ونانی.  اند داده اختصاص خود به ها کشور نیب در را یکاریب نرخ نیباتتر ، درصد 223.

  نیا در و ببجشند بهبود را خود بازار تیوضع اند نتوانسته ، اروپا گذشته سال یمال یها بحران وقوع از

 و بازار اوضاع حال نیا با دارد وجود یاجتماع معضالت از یکی عنوان به همواره یکاریب ها کشور

 یشرق جنوب یایآس یها کشور جمله از ایدن مجتلف مناطق در گرید یها کشور از یبرخ در اشتغال

 درصد .92 کنگ هنگ ، درصد 922 ژاپن در یکاریب نرخ ، برآورد نیآخر طبق که ینحو به است خوب
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 کشور نیا انیم در که است درصد 320 لندیتا و درصد 9 یجنوب کره ، درصد . سنگاپور ، 9 یمالز ،

 . است درصد 5 از کمتر و یکاریب ارآم لحاظ از یمناسب تیوضع یدارا لندیتا ها

 مثل یکشور در موضوع نیا که دهد یم نشان گذشته سال کی در ها کشور یکاریب روند یبررس

 در مساله نیا و شد خواهد بازار در بحران دچار است، دهیرس 222. به 5626 از آن در یکاریب که ونانی

 ریاخ سال کی طول در یکاریب نرخ زین وروی ی حوزه در. شود یم مشاهده یجنوب یقایآفر و ایاسپان

 مطرح زین کار یجهان سازمان یها گزارش در یتازگ به مساله نیا و است افتهی شیافزا درصد 529

 زین موضوع نیا و افتهی شیافزا زین دانمارک ، ایتالیا ، فرانسه در ریاخ سال کی یط یکاریب. است شده

 در کایآمر ی متحده التیا در یکاریب نرخ که نیا با ، تاس مشهود ها کورد نیا یکاریب یها نرخ در

 افتهی رشد یکم ها نرخ نیا کانادا و ایتانیبر در اما دهد یم نشان کاهش درصد 5 اخر سال 5 فاصله

 صف شیافزا از یحاک یالملل نیب یها برآورد نیا رانیا مورد در متاسفانه(. 5935: رانیا اقتصاد)  است

 نسبت یکاریب یدرصد 528 رشد شاهد زیراننیا در. است یداخل کار بازار در ارک ندگانیجو و کارانیب

 5.23 معادل یکاریب نرخ ران،یا آمار مرکز گزارش نیآخر طبق کهیحال در م،یا بوده گذشته سال به

 استان یکاریب نرخ یبررس عالوه به.است کرده دایپ تیوضع بهبود یاندک تابستان یبرا و بوده درصد

 نرخ درصد .52. با فارس استان و درصد 629 با یجنوب خراسان که دهد یم نشان مجتلف یها

)  دهند یم نشان کشور یها استان انیم در را یکاریب نرخ نیشترییب و نیکمتر بیترت به ، یکاریب

 اما است نفر ونیلیم 921 تا 9 نیب رانیا در کارانیب تعداد یرسم آمار اساس بر(.رانیا آمار مرکز

 هشتصد حدود کم دست ساله هر کنند یم برآورد نفر ونیلیم 2 از شیراب کارانیب تعداد انکارشناس

 کار انیمتقاض از حجم نیا به ییپاسجگو یبرا یکاف توان رانیا و شوند یم رانیا کار بازار وارد نفر هزار

 با ییارویور است مطرح اشتغال و یکاریب ساختار با رابطه در که یمهم ی مساله واقع در.  دارد را

 که است یدانشگاه آموختگان دانش مناسب نا اشتغال ای یشغل یها فرصت نبود ای کمبود ی دهیپد

 ر،دریاخ یسالها در رایز شود یم حادتر سال هر و است کرده بروز رانیا در ریاخ ی دهه در ژهیو به

 لحاظ از یعال التیتحص حال در تیجمع توسعه، حال در یها کشور از یاریبس همچون زین رانیا
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 کشور یها دانشگاه یسو از دانشجو رشیپذ و جذب ندیفرا لذا. است داشته یتوجه قابل رشد یکم

 بازار و یآموزش موسسات نیب یستیبا و باشد جامعه یها ازین با متناسب و کار بازار یراستا در دیبا

 (..2.: 5933 ، ییدایص)شود برقرار تعامل کار

  یکاریب بر موثر عوامل و علل

(  دهیچیپ عوامل رشته کی معلول و مجتلف یها شکل با)  یکاریب توسعه، حال در یها کشور در

 یکل یبررس کی در اما ؛ سازد یم دشوار را آن صیتشج و درک هم یرو بر که یادیبن است یا دهیپد

 از یکاریب بحران یا شهیر عوامل و علل ، یکاریب ی نهیزم در شده انجام قاتیتحق نهیشیپ به توجه با

 :دینما یم لیتاو قابل لیذ نظر

 هم از که یپول اقتصاد رواج و شدن یصنعت:  ها شهر به ها روستا از کردن حرکت و شدن یصنعت روال

 سهم و بود تیجمع عیسر رشد عوامل از یکی داشت، دنبال به را ییروستا میقد یها جامعه یدگیپاش

 یها مهاجرت لیس ، تیجمع رشد با همزمان.  دیبجش سرعت را یسنت نظام یدگیپاش هم از را خود

 تیتثب موجب ز،ین ییروستا مناطق از مهاجرت. افتی خواهد ادامه ها شهر به ها روستا یسو از بزرگ

 و باتست همچنان گذشته همچون روستاها تیجمع رشد نرخ. است نشده روستاها نیا یاقتصاد وضع

 یم که آنها و کنند یم مهاجرت فعال و جوان یوهارین. گردد یم افزوده مشکالت بر یمشکل هرروز

 هم بزرگ یشهر مناطق گر،ید یسو از. دهند رونق را روستا در یکشاورز تا ندارند یکاف یروین مانند

 جهینت در و شود یم روبرو یشتریب مشکل با روز به روز ییروستا یروین یها توده رشیپذ یبرا

 یبرا اشتغال امکانات شهرها در نیهمچن و داشت خواهد یپ در را یشهر کارانیب ی هیرو یب شیافزا

 یم کمتر روز به روز زین انتظار، مورد یزندگ سطح به افراد نیا یابیدست دیام و ندارد وجود انییروستا

 هر شده باعث که یا مساله حاضر حال در ژهیو به ریاخ یها سال در(. .5-59: 5900: یدیفرا)شود

 است یکاریب مساله ، شوند(  آباد ناکجا)  ها شهر یراه روستاها در موجود کاریب و فعال  یروین ساله

 که شهرها البته ؛ باشد یم معزل نیا ریبانگیگر یبحران شکل به روستاها در ژهیو به رانیا اقتصاد که

 و شده چندان دو آن مشکالت نیمهاجر از گروه نیا ورود ،با ندارند یکم مشکالت جنبه چند از خود
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  و یبزهکار ، کیتراف ، فساد ، ینینش هیحاش مثل یگرید مشکالت ، یکاریب معضل بر عالوه

 (56.: 5933 ، ییدایص)  شود یم آن ریبانگیگر...

 آشکار یکاریب ابعاد گسترش سبب ، توسعه حال در یها کشور در تیجمع عیسر رشد:  تیجمع رشد

 خواهد شیافزا تیجمع کل به کار به لیما و قادر افراد نسبت ت،یجمع رشد همراه. بود پنهانجواهد و

 است آن عمل نیا ی جهینت.  است محدود دیجد مشاغل توسعه ، مکمل منابع فقدان علت به اما افتی

 ت،یجمع شیافزا طیشرا در. ابدی یم شیافزا آشکار و پنهان یکاریب ، ت،کاریجمع رشد با همراه که

 و شود یم یگذار هیسرما انداز پس کاهش اعثب خود نیا ابدکهی یم کاهش تصرف قابل یها درآمد

 ، منابع ریسا و هیسرما ، نیزم به نسبت کار تیجمع رشد با همراه.  شد خواهد افزوده کارانیب تعداد بر

 یم افزوده کارانیب تعداد بر مجددا و ابدی یم کاهش زین کارگر هر یبرا موجود دیتول عوامل مقدار

 .شود

 ، موجود اطالعات و آمار اساس بر: یدانشگاه النیالتحص فارغ ذبج در یدولت یها بجش یناتوان

 تعداد همان و نداشته را کرده لیتحص یروهاین جذب توان هرگز گذشته انیسال طول در ها کشور

 اشتغال تیفعال به خود ی رشته با سب نامتنا یشغل در اکثرا اند، شده کار بازار جذب کار یروین

 یلیتحص مجتلف یها رشته در دانشجو رشیپذ برنامه یب رشد از یناش یحد تا امر نیا که مشغولند

 به موثر یعامل یکاریب نرخ شیافزا در خود نوبه به که باشد یم کشور کار بازار ازین به توجه بدون

 عدم به توان یم یالندانشگاهیالتحص فارغ یکاریب نرخ شیافزا بر موثر عوامل جمله از. رود یم شمار

 کار بازار ازین شناخت جهت یعال آموزش مراکز با کشور ییاجرا یها سازمان نیب یهماهنگ وجود

 تیظرف شیافزا ، کار یروین یتقاضا و عرضه تیوضع از قیدق اطالعات و آمار وجود عدم ، کشور

 فرهنگ اشاعه و گسترش ، اند درآمده اشباع حالت به جامعه در که ییها رشته در دانشجو رشیپذ

 ژهیو به کشور مجتلف مناطق در برابر یشغل یها فرصت و امکانات مناسب عیتوز معد و ییگرا مدرک

 (.5989 ، پور یاکبر) کرد اشاره... و افتهی توسعه کمتر و یصنعت ریغ مناطق در
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 که نیا به نظر: کشور مجتلف مناطق در امکانات عیتوز تناسب عدم و یگذار هیسرما نرخ بودن نییپا

 امکانات که رندیناگز ، دارند یادیز تیمحدود یمال منابع جهت از ها ولتد سوم جهان یها کشور در

 تیجمع ابند،ی رشد هماهنگ توانند ینم روستا و شهر چون و کنند صرف ها شهر در تنها را خود یمال

 یها فرصت نهیزم در تعادل عدم واقع در. شوند یم ریسراز یشهر مراکز به مانده عقب یها روستا از

 با بزرگ یها شهر و سو کی از کوچک یها شهر از یبرخ زین و ییروستا یها بجش نیب یاقتصاد

 بجش که آنجا از. است شده بزرگ یها شهر به مهاجرت گسترش سبب گر،ید یسو از شتریب امکانات

 مولد ریغ یها بجش جذب کار، یروین لذا ، ستندین ییروستا مهاجر کار یروین جذب به قادر ،یدیتول

 و یشهر مناطق یکاریب نرخ در را خود سو کی از مهاجرت نیا آثار.  اند دهیگرد یگر هواسط عمدتا و

 مناطق یکاریب نرخ ینسب شیافزا با همراه ریاخ یها سال در که یطور به دهد یم نشان ییروستا

 کمبود مشکل ندهیآ در روند نیا تداوم.  است افتهی کاهش ییروستا مناطق در یکاریب نرخ ، یشهر

 .داشت خواهد یپ در را یشهر کارانیب ی هیرو یب شیافزا و روستا در کار یروین

 ظاهرا و فعال افراد شامل پنهان یکاریب که اند گفته پنهان یکاریب فیتعر در:  پنهان یکاریب وجود

 گرودنه بر عمده یخلل آنها حذف ای و ندارد کار شرفتیپ ای دیتول در یا عمده نقش که است یمشاغل

 چرا خوانند یم پنهان یکاریب را کار بازار در دیزا یانسان یروین چند یموارد در.دیآ ینم وارد کار ی

 مزد که یکارگران یطرف از و سازد یم فراهم را فراوان کار یروین ی عرضه موجبات دهیپد نیا که

 دمور کامل طور به کار یروین جهینت در و زنند یم دست دیتول کاهش به ، دارندینم افتیدر یکاف

 یم مرتبط ، هستند یرشد کم نیمب که یعوامل با پنهان یکاریب که آنجا از.  ردیگ ینم قرار استفاده

 تر بجش سود مشاغل جادیا ، اشتغال جادیا ، یکاریب رفع چون یمسائل زین یکاریب نوع نیا حل ، باشد

 یکل طور به و کارگران یا حرفه –یاجتماع تحرک ، دستمزد و یگذار استیس ، یا حرفه آموزش ،

 . شود یم مربو  ، یشتیمع اقتصاد و بازار اقتصاد نیب یدوگانگ حذف

 اجبار و یدیتول یها سازمان  عیصنا گسترش با امروزه:بر کار یجا به بر هیسرما یها کیتکن انتجاب

 به یارکیب نام به یمعضل بر هیسرما به کاربر از کار یروین رییتغ ان،یفرما کار انبوه داتیتول در یاقتصاد
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 دادن دست از کار یروین بازار در.است شده یصنعت ریغ و یصنعت یها کشور ریبانگیگر آورده وجود

 گرفته لقب یکیتکنولوژ یکاریب ، کار انجام یها کیتکن و نیماش یروین ینیگزیجا قیطر از مشاغل

 نکات کنار در.شود یم استفاده یکیالکترن ای و یکیمکان یروین یجا به و نیماش کارگر یجا به است

 یم جامعه در یکاریب رشد آن یمنف نکات جمله از ، مدرن بر هیسرما یها کیتکن از استفاده مثبت

 بر هیسرما یها کیتکن از استفاده از یناش یاقتصاد رونق از دتریشد یا ضربه خود نوبه به که باشد

) باشد برخوردار نییپا صتجص و مهارت سطح از جامعه آن کار یروین اگر باتخص نمود، خواهد وارد

 (.98: 5985پور، یقل

 وابسته یگردشگر یجهان سازمان یسو از شده ارائه آمار نیتر دیجد اساس بر: سمیتور به توجه عدم

.  ندارد انهیخاورم منطقه یگردشگر حوزه در فعال کشور 53 انیم در یگاهیجا رانیا ، ملل سازمان به

 از ریغ به جهان نقا  همه در یگردشگر صنعت به مربو  یها شاخص گزارش نیا اساس بر

 . است بوده همراه رشد با انهیخاورم

  یکاریب یها امدیپ

 ریز صورت به را یکاریب یها امدیپ نیمهمتر جمله از توان یم شده انجام یها یبررس به توجه با

 :کرد یبند دسته

 بر توان یم که است کشور قتصادا در موجود یها بحران از یکی امروزه یکاریب ی مساله: یمل یناامن

 نظم یمبنا میدورک. باد داشته یاساس راتیتاث یمل تیامن بر ژهیو به کشور توسعه و رشد یها شاخص

 عدم و یسنت یهمبستگ یفروپاش طیشرا در مردم او نظر از. داند یم یاخالق یعامل را جامعه تیامن و

 طیشرا در پس. هستند انیطغ و شورش مستعد گر،ید زمان هر از شیب د،یجد یهمبستگ شیدایپ

 خود یهنجار یب هینظر در هم مرتن. رود یم نیب از جامعه نظم و تیامن جامعه، در یکاریب بحران

 اهداف یاجتماع مقبول لیوسا که آورند یم یرو یاجتماع یها یکجرو به یزمان افراد که دیگو یم

 هیریبش. است یتیوضع نیچن کننده جادیا که است  یها مقوله از یکاریب. کند ینم نیتام را آنها

 امکان نیبنابرا. داند یم موجود تیوضع به نسبت زیآم خشونت اعتراض یمعنا به اساسا را شورش
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 یکاریب(.51:  .590، هیریبش)باشد یاسیس یخودکامگ و  یاقتصاد بد اوضاع اعتراض نیا علت دارد

 در شتریب برداشت نیا ، اند دهیرس خط ته به که کنند یم احساس افراد که کند یم جادیا را یطیشرا

 .است دتریشد و شتریب ابند،ی ینم یاکاریو اند کارشدهیب لیهردل به ایو کارندیب که یکسان ذهن

 و ستندین برخوردار سالم ییغذا مواد دیخر قدرت از بضاعت یب افراد اکثر:  یروان یها یناهنجار و فقر

 که گفت توان یم یحت. دارند است شتریب پول ازمندین که مناسب یا هیتغذ یبرا یکمتر امکان

 ندارند را هوا و آب خوش و زیتم آرام، یها طیمح در خانه دیخر توان کم، درآمد لیدل به افراد نگونهیا

 . است موثر آنها نیب در یروان یها یناهنجار جادیا در خود عامل نیا و

 از یکاریب به مربو  مشکالت ژهیو به یاقتصاد مشکالت و مسائل: یگریروسپ و یبزهکار ، یخرابکار

 سوق یگریروسپ و یبزهکار زیآم خشونت یها رفتار سمت به را جوانان که است یعوامل نیتر عمده

 نیکمتر از که شود یم ظاهر یجوانان نیب در شتریب یگریروسپ و یبزهکار ، یخرابکار.  دهد یم

 یم یزندگ یسجت به بزرگ یها شهر اطراف نیرنشیفق یها محله در و برخوردارند التیتحص سطح

 و بار انیز یها امدیپ و سو کی از رانیا در یبزهکار ی ندهیفزا روند(. .2-29، 5983: ارگاس)  کنند

 و منابع صیتجص روند خوردن هم بر ، یشجص و یاجتماع یها نهیهز رفتن بات آنمانند گسترش

 از یکی.  سازد یم یضرور را آن علل یبررس  ر،گید یسو از  یاجتماع رفاه و یگذار هیسرما کاهش

 یبرا یشتریب ی زهیانگ ، شاغل افراد با سنجش در کارانیب. است یکاریب یبزهکار بر گذار ریتاث عوامل

: 5933: مداح)دهند پوشش را یزندگ یها نهیهز توانند یم راه نیا از رایز دارند، بزهکارانه یرفتارها

533.) 

 یاقتصاد بعد یبررس ، جرم وقوع علل مجتلف ابعاد یبررس در ، رانیا ما کشور در:  مجدر مواد قاچاق

 نیا به توجه با رسد یم نظر به.  است خوردار بر یا ژهیو تیاهم از مجدر مواد قاچاق چون یمیجرا

 که دارد وجود انتظار نیا دارد، ییبات ییزا درآمد که است یمیجرا انواع از یکی مجدر مواد قاچاق که

 شیافزا را یجرم نیچن ارتکاب احتمال ، نییپا درآمد سطح  جهینت در و شجص بودن ای شدن کاریب به

 .دهد یم
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 منبع نیچن فقدان یکاریب و است کار ها، جانوادهیدرآمدبرا کسب یبرا مهم یاقتصاد منبع کی:  طالق

 نیا بر یبرخ دهد؛ یم نشان را طالق بر یکاریب متناقض اثرات ، مجتلف یها کردیرو. است یارزشمند

 ی نهیهز طالق که نیا به توجه با یبرخ. دارد طالق بر میتصم بر مثبت یاثر یکاریب که نظرند

.  دارند اشاره دو نیا نیب یمنف روابط به ،  ستین کارانیب توان در نیا و دارد کارانیب یبرا را یاقتصاد

 بر یمنف یاثر ، مدت دراز در یکاریب که ددا نشان توان یم یقیتلف کردیرو از استفاده با رانیا در یول

 (.5933: گرانید و زاده یسیع) گذارد یم طالق

 ی منطقه و کشور ، اجتماع ترک موضوع نیب:  مهاجرت:  گرید یجاها به رفتن و خانه ترک ، فرار

 و جنگ لیقب از مهم عوامل گرید نیهمچن و یکاریب به مربو  مشکالت و جوانان توسط یاصل و هیاول

 در جامعه کی در یکاریب وعیش(. .2: 5983: ارگاس) است شده برقرار ارتبا  یاسیس یها یریرگد

 افراد خصوص در. گردد یم یشغل تیموقع کی به یابیدست یبرا یشجص مهاجرت باعث ، یفرد سطح

 خود همراه به را ها مغز فرار ی دهیپد مناسب، یشغل یها نهیزم وجود عدم ز،ین ماهر و کرده لیتحص

 سمت به را آنان ، افراد یها تجصص و ها رشته با مناسب یشغل یها فرصت وجود عدم واقع در. دارد

 تیترب سپرده سر یافراد ، بات امکانات و ازاتیامت دادن با را آنها و  کشاند یم کشور از خارج کار بازار

 (.5908: یصارم) زداندایب خطر به را جامعه یمل و یتیامن ، یاسیس تیحاکم تواند یم که کند یم

 مهاجرت

 ،ییایه جغراف واحهد  دو نیبه  که هاست انسان یمکان تحرک ای ییایجغراف تحرک از یشکل مهاجرت،    

 و کنکهاش  مهورد  مکهان  و زمهان  از فراتهر  دیبا که است ای   دهیچیپ دهیپد مهاجرت. ردیگ یم صورت

 چهه  اگهر . اسهت  اولیهه  سانهایان های مشجصه از یکی مهاجرت،(. 5985 طاهرخانی،)گیرد قرار یبررس

 جابجائی و حرکت در همواره تاریخ طول در بشر ولی نیست، روشن چندان مهاجرت پیدایش تاریجچه

 امنیتهی،  اجتمهاعی،  عوامهل  محیطهی،  مشهکالت  هوائی، و آب مجتلف دتیل به اولیّه انسان. است بوده

 بها  ها جابجائی این البته(. 5903،یااوبر)است پرداخته می خود سکونت محل تغییر به....  و غذا تأمین

 ایهن  تأثیر مهاجرین، تعداد بودن کم علت به طرفی از و بوده متفاوت کامالً یابد می تحقیق امروز آنچه
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 مههاجر  و پهذیر  مههاجر  منهاطق  بهر  یتیجنس و یسن ،یاقتصاد – یاجتماع یساختارها بر ها جابجائی

 (.5968 تاجداری،)است شده می تلقی بیعیط کامالً امری و نبوده مالحظه قابل چندان فرست

 طهرف،  ایهن  بهه  56 قهرن  از اجباری، و اختیاری از اعم را، ها جمعیت مکانی حرکات چشمگیر سرآغاز

 در کهه  را هها  مههاجرت    این اوج دوران و بینیم می استعماری های سیاست توسعه با همگام و همراه

 بهه  بیستم، قرن اوّل ثلث در است، داشته سزائی به رتأثی ها تمدن و فرهنگها نژادها، ترکیب و اختال 

 مرزههای  و کننهد مهی  سهقو   بهزرگ  ههای  امپراطهوری  کهه  زمهانی  بهه  دوّم، جهانی جنگ از بعد ویژه

 اجبهاری  و اضههطراری  یجابهههجای  به ایمنطقههه    های جنگ یا و یابد می تغییر کشورها جغرافیائی

 (.9:5985.د،یفر)کنیم می                   مشاهده شود،می منتهههی انسانها

 باشهد، یم -یمنف و مثبت توام آثار با -یا جنبه دو مقوله کی خود ذات در نکهیا بر عالوه مهاجرت    

 اثهر  در مهاجر فرد که است آن یمعن به و دیآ یم حساب به مشکل کی قبال در حل راه کی عنوان به

 ییشناسها  نهرو یا از. اسهت  آورده مههاجرت  یبسهو  یرو و بوده تقابل از ناتوان یا مساله کی با مواجهه

 جههت  در کیاسهتراتژ  راهکار کی عنوان به تواند یم  آن از یناش یامدهایپ و مهاجرت بر موثر عوامل

 (.5988آبادی، معین)دیآ بشمار باشد، یم توسعه همانا که مطلوب تعادل تیوضع به یابیدست

 توجهه  مهورد  و شهد  نمایهان  مهّهم  اجتمهاعی  پدیهدة  یهک  عنهوان  به مهاجرت نوزدهم قرن اوایل از    

 اقصادی،  های فعالیت روند در تغییر علت به گذشته سال  13 در ایران کشور.گرفت قرار  اندیشمندان

 خهود  جمعیهت  از بجشهی  داخلهی  انتقاتت جمله از و جمعیتی شدید باتغییرات ، فرهنگی و اجتماعی

 بها  عمرانهی،  و صهنعتی  اعتبهارات  و ثهروت  توزیهع  در تعهادل  معهد  علت به ارتبا  این در و بوده روبرو

 بعنهوان  مهاجرت. است بوده روبرو استانی بویژه و جغرافیائی مجتلف نواحی بین جمعیت های جابجائی

 چهه  و یافتهه توسهعه  درکشهورهای  چهه  سهکونتی  نظام الگوهای تغییر در موثر عوامل مهمترین از یکی

 ،یاسه یق)اسهت  بهوده  یشهر زانیر برنامه و محققین توجه درکانون همواره توسعه، حال در کشورهای

 یشههرها  یسهو  بهه  افراد یمهاجرتها شتریب که آنجا از اساس نیبرا(..5:593،یصالح نیع و ینیحس
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 یاسهتانها  یفرسهت  مههاجر  تیوضهع  یبررس به پژوهش نیا در اساس نیا بر. شهرهاست کالن و بزرگ

 .است شده پرداخته 5933 - 5981 دوره در مشهد شهرستان به کشور

 مهاجرت ینظر میمفاه و یمبان

 تها  مجتلهف  علهوم  دانشهمندان  دیهدگاه  از آن تعریهف  مههاجرت،  پدیده بودن ای رشته بین علت به    

 بهر  شناسهان  جامعهه  و جغرافیهدانان  شناسان، جمعیت کنون تا دیگر عبارت به است، متفاوت حدودی

 :کرد توجه زیر تعاریف به توان   می نمونه برای اند، هنداشت نظر اتفاق مهاجرت از خاصی تعریف

 دیگر سرزمین در شدن ساکن و اصلی های سرزمین ترک از عبارتست کلمه عام معنی به مهاجرت    

 بها  و منظهور  هر به جمعیت مکانی جابجائی و حرکت هرگونه(. 5928:..5بهنام،)دائم یا موقت طور به

 از یکهی  مههاجرت (. 518: 5383,کهالس  )گویند مهاجرت را صدیمق هر به و فاصله هر در و هدف هر

 دیگر مکان به مکانی از مردم سکونتی جابجائی و انتقال و نقل به که است جمعیت تحلیلی های جنبه

 (.523:5968،ینظر)شود می مربو 

 را نقطهه  ایهن  است، دیگر نقطه به نقطه یک از فرد اقامت محل تغییر مهاجرت شناسی جمعیت در    

 شههر  یهک  داخهل  در جمعیهت  جابجهائی  لهذا  گیرنهد،  مهی  نظر در روستا یا شهر یک محدوده معموتً

 بشهمار  مههاجرت  نیهز  اقامت محل و کار محل بین روزمره جابجائی نیز و شود نمی محسوب مهاجرت

 (..5.: 5906 زنجانی،)آید نمی

 مهاجرت رامونیپ اتینظر

 را نظریه این. است جاذبه -دافعه نظریه کند، می تبیین را مهاجرت پدیده که ای نظریه معروفترین    

 محهل  ههای  دافعهه  دلیهل  به مردم نظریه، این براساس ساخت، مطرح( 5883) روانشتاین بار نجستین

. کننهد  مهی  مکهان  نقهل  دارند، را آن به رفتن قصد که محلی های جاذبه  سبب به برخی و خود اقامت

 تها  اسهت  بوده پیشرفت به او تمایل و انسان اراده مهاجرت اصلی دلیل که است معتقد روانشتاین البته

 آورنهده  بوجهود  عوامل از تر مهم جاذبه کنندة ایجاد عوامل دیگر عبارت به ناخوشایند، موقعیتی از فرار

 معکهوس  رابطهه  فاصهله  بها  هها  مهاجرت حجم بین است معتقد زیپف(. 03:5333.کس،یو)است دافعه
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 کننهد،  مهی  مههاجرت  مشجصی فاصله در که افرادی تعداد است معتقد راستوف حالیکه در است، حاکم

 نسهبت  حاصهل  امکانهات  تعهداد  بها  و مسهتقیم  نسهبت  فاصله آن در موجود امکانات میزان با مستقیماً

 (.68:5905.،یمهدو)دارد معکوس

 نوکالسیک اقتصاد رویکرد

 ایهن  اسهاس  بهر . اسهت  گرفتهه  رهبه مهاجرت مورد در تقاضا و عرضه کالسیک نظریه از رویکرد این    

 کهار،  نیهروی  برای تقاضا و عرضه در جغرافیائی های تفاوت میان در که است فرآیندی مهاجرت نظریه

 که مناطقی از مردم که شود می سبب دستمزدها در تفاوت نظریه این اساس بر. کند می ایجاد تعادل

 (.83:533.کس،یو)است یشترب ها دستمزد که بروند مناطقی به است کم دستمزدها آنها در

 جمعیتی پاسخ و تغییر نظریه

 تغییهرات  گونهه  ههر  بهود  معتقد او کرد، مطرح 5369 در دیویس لی کینگز بار نجستین را نظر این    

 ارائهه  آن مقابهل  در مناسبی پاسخ تدریج به ها جمعیت آید، بوجود ای جامعه در اقتصادی و اجتماعی

 ییلهسها )گیهرد  مهی     شهکل  ملهی  نهه  و فهردی  ههدفهای  اساس بر دممر پاسخ این البته. داد خواهند

 اختیهار  در کهه  امکانهاتی  بهه  بسهته  فشارها و تغییرات به افراد پاسخ است معتقد دیویس(. 5968زاده،

 و کار ساعات بر افزودن با اقتصادی مشکالت یا و جمعیت فشار اثر در مثالً بود، خواهند متفاوت دارند،

 چنین اگر و( جمعیتی غیر پاسخ) دهند، افزایش را خود درآمد کنند می سعی وّم،د شغل کردن پیدا یا

 معمهوتً ) خهانواده  اعضهاء  از برخهی  مههاجرت  نکهرد،  کفایهت  اضهافی  درآمد یا و نداشت، وجود امکانی

 (.5.5:5333کس،یو)بود خواهد جمعیتی پاسخ ترین آسان( مجردها

 مهاجرت فرآیند

. دهنهد مهی    پاسخ آن به جوان بزرگساتن اغلب، امّا دفع، و جذب لعوام به است پاسجی مهاجرت    

 آغهاز  ای تهازه  مشکل پردازیم، می جزئیات به وقتی ولی دارد، وجود جهانی توافقی تقریباً مورد این در

 است نتوانسته تاکنون کس هیچ که دارند دخالت گوناگون عوامل قدر آن مهاجرت فرآیند در. شود می

. دهد می نشان را مهاجرت فرایند مهّم مراحل( 5) شکل. بدهد ارائه مهاجرت مورد در جامع ای نظریه
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( .) کلهی؛  طهور  به مهاجرت به تمایل( 5) از عبارتند که شود می شامل را عمده مرحله سه فرایند این

 .مهاجرت به تصمیم( 9) و خاص مکانی به مهاجرت برای انگیزه داشتن

 

 مهاجرت وردم در گیري تصمیم الگوي: 1شکل

 مهی  جمعیهت  رشهد  اثر بر ای منطقه برمنابع وارد فشارهای به ها انسان که است پاسجی مهاجرت    

 از کننهد می فکر که روندمی ییجاها به آنان کنند، نمی مهاجرت اتفاقی بطور افراد این وجود با. دهند

 کهه  اقتصهادی،  توسعه طنب در جمعیتی گذار تاریجی، لحاظ به شد، خواهند برخوردار بهتری موقعیت

 مهاجران معموتً دلیل همین به است، گرفته صورت شهرهاست، در اقتصادی های فعالیت تمرکز شامل

 مهههاجرتی گههذار از مهمّههی بجههش شهههری توسههعه بنههابراین انههد، شههده مههی شهههرها جههذب

 (.80:5333.کس،یو)است

 فهردی  و محیطهی   ننهده ک دفهع  و کننهده  جهذب  عوامهل  برخهورد  حاصل و نتیجه مهاجرت پدیده    

 .است بوده شناسان جامعه از برخی و جغرافیدانان توجه مورد همیشه مسئله این و هاست سرزمین

 متعهددی  منفهی  و مثبهت  عوامهل  بها  مجتلهف  ههای  مکهان  در انسان که دهد می نشان( .) شکل    

 زیهرا . کنهد مهی  ترک جدید های سرزمین قصد به را خویش سکونت محل آنها، ارزیابی با که روبروست

 انگیزه و عامل ترین اصلی تواند می آن آشکار و پنهان دافع و جاذب عوامل و محل هر موقعیت تعیین

 (. 20: 5366,لی)باشد ها مهاجرت انجام در
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 قیتحق روش یل نظر از مهاجرت در موانع و مقصد و هیاول محل در موجود عوامل: 2شکل
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 دومبخش 

 پیشینه تحقیق

 یشینه تحقیق در سطح بین الملل وایرانپ -2-2

با استفاده از محصوتت صنایع غذایی دارای استراتژی های مزیت رقابتی پیشینه پژوهش در خصوص 

  را می توان به صورت زیر دسته بندی کرد.تکنیک تصمیم گیری چندمعیاره 

 درسطح ایران  -2-2-1

 شهناخت  و مازنهداران  اسهتان  صهادرات  توسهعه  بهر  موثر عوامل بررسی ، (5906) عموزاده، و دودانگی

 بها  همقایسه  در اسهتان  نفتهی  غیر صادرات میزان 5902 سال در اینکه به اشاره با آن، عمده تنگناهای

 صهادرات  توسهعه  در را مازنهدران  استان مشکالت و موانع ترین ،عمده یافته کاهش 09-03 های سال

 .ندنمود ارایه مناسب های استراتژی و نموده شناسایی

 اسهتان  یرنفته یغ یصهادرات  یکاتهها  یاقتصهاد  ارزش و تیه فیک نهوع،  یبررس ،5908شهرام، ، یعارف

 قیه تحق نیه درا.باشهد  یم مازندران وفنون علوم دانشگاه ارشد، یکارشناس نامه انیپا ،یشرق جانیآذربا

 جیانته  نیه ا و گرفتهه  قهرار  یبررسه  و مطالعهه  مورد5900 یال5968 سال از سال ده یط صادرات روند

 یهها  دربرنامهه  ثبهات  عدم مشکالت با یرنفتیغ باصادرات دررابطه جانیآذربا استان که دیگرد حاصل

 یعلمه  خهدمات  اداره بهودن  فعهال  عهدم  صنعت، وبجش نهیزم نیا در یپژوهش امکانات نبود صادرات،

 زا اسهتان  اقتصهاد  بجش نیمهمتر عنوان به دستبافت فرش مشکالت به ندادن تیاهم استان، یصنعت

 .باشد یم موضوعات اهم

 نامهه  انیه پا خوزسهتان،  اسهتان  یرنفته یغ صادرات یها تیمحدود و موانع یبررس ،5989سارا، ،یمهر

 از یکه ی کهه  افتهی دست جینتا نیا به قیتحق نیدرا. باشد یم اهواز قاتیتحق و علوم ارشد، یکارشناس

. باشد یم یبند بسته تیفیوک عدرنو موجود یها یینارسا یرنفتیغ صادرات امر در مشکالت نیمهمتر
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 نکهردن  درج ، یبنهد  بسهته  صهنعت  در یبهداشهت  ریغ مواد از استفاده راستاندارد،یغ یها یبند بسته

 .است گذار ریتاث موضوعات اهم از ها بسته یرو کات مشجصات

(، ساختر فعلی شرکت های تولید کننده مواد غذایی را بها شهیوه علمهی و بهینهه ی      5900غضنفری،)

اآن  مقایسه نموده است. به باور او چنانچه صنایع غذایی قصد سرمایه گذاری داشهته باشهند  بایهد    صن

داده های جامعی در زمینه ی بازار و ایده ای که مد نظر آنان است جمهع آوری، و در زمهین عرضهه و    

 تقاضای کات و مواد مورد نیاز مطالعه کامل، انجام دهند.

 های مزیت به توجهی بی ایران، نفتی غیر صادرات های برنامه عملکرد ،5903مهریزی، زاده زارع اکبر

 ارزی،نداشهتن  های سیاست در کیفیت،تزلزل استاندارد نکردن رعایت صادرات، زمینه در کشور نسبی

 نفتهی  غیهر  صهادرات  زمینهه  در ناکامی دتیل مهمترین از صادراتی، محصوتت بازار از دقیق اطالعات

  .هستند

 صهنعتی  صهادرات  توسهعه  بهرای  تجهاری  استراتژیک سیاست سازوکار- ،5983 جلیلی میر و کمیجانی

 :داند می زیر موارد از ناشی را نفتی غیر صادرات به توجه های ضرورت ایران،

 61-01 های سال طی برابر هفت میزان به وارداتی کاتهای بهای افزایش-5

 60-06 های سال طی برابر نیم و دو میزان به صادراتی کاتهای سریع نزولی روند-.

 صهادرات  رشهد  نهرخ  ، است بوده درصد شش 13-63 دهه در جهانی صادرات رشد نرخ که حالی در-9

 .است کرده تجربه را درصد .521 ایران

 کشهاورزی  محصوتت کننده صادر های بنگاه بازاریابی استراتژی طراحی ،5983 آزاد زرگر رضا محمد

 مناسهب  انتجهاب  از متهاثر  صهادراتی  بازگهانی  ههای  بنگهاه  مهدت  دراز دو ،AHP تکنیک از استفاده با

 عوامهل  از متنهوعی  مجموعهه  تهاثیر  تحت ها انتجاب این و. است هدف بازارهای و صادراتی محصوتت

 .گیرد صورت عوامل این کردن لحاظ با باید هدف بازار محصوتتو انتجاب و است
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. اسهت  داده قهرار  مطالعه مورد را رانیا ییغذا عیصنا گوناگون یها گروه ینسب تیمز ،(5985) ،یفتح

 عیصهنا  در یصادرات دار تیمز اقالم و است شده استفاده آشکار ینسب تیمز شاخص از مطالعه نیا در

 .است نموده ییشناسا را  ییغذا

 در ایرانهی  صهادراتی  های شرکت موفقیت بر موثر عوامل تعیین و بررسی  ،5989 زاده قاضی مصطفی

 خهود  تحقیق در وی نفتی، غیر صادرات افزایش جهت مناسب استراتژی ارایه و میانه آسیای ایبازاره

 روی بهر  را یهابی  بازار آمیجته عناصر شرکت،و داخلی محیط ملی، محیط هدف، بازار:متغیر چهار تاثیر

 و لهی م و هدف بازار بین مثبتی رابطه که رسیده نتیجه این به و.است کرده مطالع صاردات ر موفقیت

 دارد. وجود صادرات در موفقیت میزان

(، عوامل موثر بر عرضه ی صادرات فرآورده های صنایع غذایی ایهران،  5986جواد ترکمانی وهمکاران،)

این مطالعه با هدف بررسی عامل های کارآمد بر عرضه ی صادرات صنایع غذایی با استفاده از تحلیهل  

ای توضیحی می باشد. مدل مورد استفاده شامل مقدار سری های زمانی و مدل خود توضیح با وقفه ه

صادرات فرآورده های صنایع غذایی، سرمایه گذاری در صنایع تبدیلی غذایی، شاخص قیمت کاتههای  

صادراتی،شاص قیمت مواد خوراکی، و تولید ناخالص ملی می باشد. نتیج حاکی از آن است که رابطهه  

 های صنایع غذایی و سایر متغیر ها وجود دارد. ی بلند مدت بین  عرضه ی صادرا فرآورده

 دیه فر دکتر توسط« یرنفتیغ صادرات در ییموادغذا صادرات سهم شیافزا ضرورت »عنوان با یقیتحق

 انجهام  یکشهاورز  محصهوتت  صادرات با رابطه در یها یبررس که شده نگاشته 5988در سال  یاجالل

 گونهه  نیه وا پرداختنهد  رانیه ا در صهادرات  بهالقوه   ونقها  فرصهتها  انیه ب بهه  درابتهدا  شهان یا. اند داده

 یایوآسه  فهارس  جیخله  هیحاشه  یا ومنطقهه  یجههان  یبازارها یتقاضا: را فرصتها نیمهمتر.برشمردند

 جهذب  یبهرا  مناسهب  یهها  لیوپتانس تهایظرف دارابودن:  بالقوه نقا  ازجمله و کردند انیب را یمرکز

 وجهود ..(و پسهته،زعفران ) محصهوتت  از یبرخه  دیه تول در بات لیوپتانس تیمز یخارج یگذار هیسرما

 را صادرات موانع نیمهمتر وسپس.بردند نام را یکشاورز بجش در ومتجصص کرده لیتحص کار یروین

 ی،تعهدادمارکها  یلیوتکم یلیتبد عیصنا یواحدها آتت نیماش از یا مالحظه قابل بجش یفرسودگ:. 
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 وعرضه دیتول شبکه یافتگی توسعه عدم ، کشور در یلیوتکم یلیتبد عیصنا محصوتت بازار در یتجار

 یکشهاورز  محصهوتت  دیه تول در اسهتاندارد  فیضهع  گهاه یجا ، یله یوتکم یلیتبهد  عیصنا یها فرآورده

 بهه  توجهه  ،عدم یکشاورز محصوتت صادرات مناسب یها ساخت ریز بودن ی،ناکاف آن یها وفرآورده

 تیه نها کردنهدودر  مطرح یکشاورز یها وفرآورده محصوتت از یبرخ هیرو یب ،وارداتیمدار یمشتر

 یرسهان  اطهالع  نظام وتوسعه جادیا ضمن:جمله از دادند ارائه صادرات شیافزا با رابطه رادر یشنهاداتیپ

 یسهاز  رهی،ذخ ینگهدار ،توسعه اطالعات یفناور از استفاده با یکشاورز یها فرآورده محصوتت بازار

 محصهوتت  یوصادرات یدیتول یها تشکل شبکه ،توسعه یکشاورز محصوتت یدار وانبار یبند ،بسته

 وبرنامهه  ونقهل  حمهل  ناوگهان  زیوتجه کشور یصادرات یها انهیپا توسعه و آن یها وفرآورده یکشاورز

 نشههان خههاطر را آن یههها وفههرآورده یکشههاورز محصههوتت واردات جهههت ومنسههجم مناسههب یزیههر

 (5988 ،یاجالل.)کردند

 به غذایی محصوتت ورود استراتژی تحلیل و ارزیابی ،5933رضوانی رضا میدح و زاده علی گل فاطمه

 :میگیرنهد  قهرار  کلهی  دسهته  سهه  در خارجی بازارهای به ورود های استراتژی انواع خارجی، های بازار

 ایهن  انتجهاب  بهر  مهوثر  عوامهل  بعهدی  مرحلهه  در .بینابینی و صادراتی صادراتی،غیر ی های استراتژی

  غهذایی  مهواد  کننهده  صادر شرکت .2 منظور این ی برا.گردیدند بندی جمع و ساییشنا ها استراتژی

 مقصهد،مهارت  کشهور  قطعیت عدم که است ان از حاکی نتایج.گرفت قرار بررسی مورد مازندران استان

 بهه  ورود ههای  اسهتراتژی  انتجهاب  در مهم عوامل از ، کل گذاری سرمایه میزان فنی، دانش یابی، بازار

 .هستند  جیخار بازار

طراحی و تعیین استراتژی های مناسب بهرای توسهعه   ، در پژوهشی با عنوان  5933فیض و دیگران ، 

در این تحقیق بها  ،  SWOTصنایع غذایی ) شیر و صنایع لبنی (در استان سمنان با استفاده از مدل 

گروهی که یکی از تکنیک های پژوهش عملیاتی  AHP( و تکنیک  SWOTسوات ) استفاده از مدل

است، استراتژی های مناسب برای توسعه صنایع شیر و لبنیهات اسهتان سهمنان انتجهاب گردید.ابتهدا      

متغیرهای مجتلف محیط داخلی و خارجی صنایع شیر و لبنیات اسهتان مهورد بررسهی قهرار گرفهت و      

http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/536471
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/536471
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/536471
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د و نقا  قوت و ضعف صنایع شهیر و لبنیهات اسهتان سهمنان شناسهایی      فرصت ها و تهدیدهای موجو

سوال بین مدیران و کارشناسان واحدهای تولید کننده شهیر   21شد.بدین منظور پرسشنامه ای حاوی 

و لبنیههات و مههدیران و کارشناسههان سههتادی سههازمان صههنایع و معههادن اسههتان سههمنان و سههازمان    

هستند توزیع و نتایج به کمک آزمهون تحلیهل عهاملی مهورد     جهادکشاورزی استان که تصمیم گیرنده 

تجزیه و تحلیل قرار گرفت.با غربالگری سواتت مطرح شده سواتتی که بیشترین تهاثیر را در موضهوع   

تحقیق داشتند انتجاب و بر اساس آن ماتریس سوات تشکیل و استراتژی ههای ممکهن بهرای توسهعه     

ن گردید.به منظور تعیین موقعیت کنونی صهنعت از مهاتریس   صنایع شیر و لبنیات استان سمنان تدوی

ارزیابی عوامل داخلی و خارجی استفاده شهد . پهس از محاسهبات انجهام شهده و نتهایج بدسهت آمهده         

مشجص گردید موقعیت صنعت در ماتریس چهار خانه ای ارزیابی داخلی و خارجی در منطقهه یهک و   

و موقعیت  1در منطقه  IE، بر اساس ماتریس نه خانه ای موقعیت محافظه کارانه قرار دارد . همچنین 

حفظ و نگهداری واقع شده است.پس از تدوین استراتژی هها و تعیهین موقعیهت کنهونی صهنعت ، بها       

گروهی، استراتژی های تدوین شده مورد تجزیه و تحلیل قهرار گرفهت و بهر     AHPاستفاده از تکنیک 

 اساس اولویت رتبه بندی گردیده است. 

روشهای علمی بازاریابی مواد غذایی، ضهرورت رشهد   ، در پژوهشی باعنوان  .593م زاده ، عباس ، کری

برای افزایش سهم صنایع غذایی در ترکیب صادرات غیرنفتی ، صنایع غذایی و توسعه صادرات غیرنفتی

بهبود کیفیت محصوتت غذایی صهورت گیهرد و همزمهان بها آن اعمهال      تزم است اقداماتی در جهت 

روشهای پیشرفته بازاریابی مورد توجه باشد. در سالهای اخیر مطالعات زیادی در مورد روشهای علمهی  

تهر، در  بازاریابی صورت گرفته که بیشتر جنبه کلی داشته است . اما بنا به ضرورت مطالعات تجصصهی 

 کاربردی بازاریابی مواد غذایی مورد بررسی قرار گیرد. -وشهای علمیاین نوشتار سعی شده ر

 یکشهاورز  بجهش  رشهد  بهر  زعفران صادرات اثر یبررس عنوان با یا مقاله در ، .593 ، رایسم یجعفر

 بجهش  رشهد  بهر  زعفهران  صهادرات  ریتهأث  یبررسه  ههدف را بها   جهان در کننده صادر عمده یکشورها

 را کیاستراتژ محصول نیا صادرات در یا عمده سهم که ایاسپان و رانیا یکشورها گروه در یکشاورز

http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/166355
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/166355
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/166355
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 شد خواهد یسع زعفران صادرات کنار در. مورد بررسی قرار داد (355.-5336)یزمان دوره یط دارند

 نیه ا محصهوتت  صهادرات  و ناخالص ثابت هیسرما کار، یروین شامل گرید گذار ریتاث یها ریمتغ اثر تا

 رانیا نقش بر دیتاک با یکشاورز بجش افزوده ارزش و آنها انیم رابطه و یکشاورز بجش رشد بر بجش

 نیا یبرا. ردیگ قرار یبررس مورد زعفران کیاستراتژ امحصول دیتول در بات ینسب تیمز داشتن لیبدل

 یبررسه  مورد دوره یط که دهدی م نشان جینتا. است شده استفاده یبیترک یها داده روش از منظور

 یکشهاورز  بجهش  رشهد  بر یدار یمعن و مثبت ریتاث یبررس مورد یها ریمتغ ریسا و انزعفر صادرات

 .دارند

بررسهی رابطهه تجهارت الکترونیهک بهر مزیهت رقهابتی        در پژوهشی با عنهوان ،   5932رفیعی و کاوه ، 

شرکتهای کوچک در اکثهر  ،  کارخانجات صنایع غذایی )مطالعه موردی: شهرک صنعتی خیام نیشابور(

در حال توسعه و از جمله ایران نقش مهمی در نظام تجاری، تولید ناخالص داخلی و اشتغال  کشورهای

زایی دارند. استفاده از تجارت الکترونیک در این بجش عمده از اقتصاد ملی مزایای کالنی را به همهراه  

وری و در خواهد داشت . مزیت رقابتی بعث عملکرد بهتر نسبت به رقبا می شود و در کوتاه مدت سودآ

بلند مدت بقا و رشد سازمان را تضمین می کند. با ظهور تجارت الکترونیک ، اهمیهت مزیهت رقهابتی    

حیاتی تر و مهمتر شده است. بنابراین بنگاه ها برای بقا و پیشرفت خهود بایهد متفهاوت از قبهل عمهل      

ه باشهند. در ایهن   کنند و در این راستا تزم است درک روشنی از ماهیت و پویایی ههای رقابهت داشهت   

تحقیق سعی شده است تاثیر بکارگیری تجارت الکترونیک را در ایجاد مزیت رقابتی در صنایع غهذایی  

شهر نیشابور موردکاوی قرار گیرد. بدین منظور ابعاد مزیت رقابتی که بها اقتبهاس از مهدل لهی و ژائهو      

حاصل از انجام آزمون رگریسون  (، را بر روی تجارت الکترونیک مورد سنجش قرار دادیم. نتایج336.)

بر روی داده های جمع آوری شده از تولیدکنندگان و صهادرکنندگان صهنایع غهذایی شههر نیشهابور ،      

نشان داد که ابعاد مزیت رقابتی )کیفیت ،انعطاف پذیری ، پاسخ گویی به مشتریان و کهارایی صهنعت(   

معنهاداری دارنهد. در میهان متغیرههای     درصد اثر مثبهت و   1بر تجارت الکترونیک در سطح معناداری 

مستقل ، بعد کیفیت ، در نمونه مورد بررسی از همبستگی باتتری نسبت به دیگهر متغیرهها بهر روی    
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متغیر وابسته تجارت الکترونیک دارا است و بعد آن بترتیب پاسخ گویی به مشتریان، کارایی و انعطاف 

 پذیری قرار دارند.

 در سطح بین الملل: -2-2-2

 عنوان به را زیر موارد داد انجام الکترونیک تجارت زمینه در که بررسی یک در .33. سال در ورسترف

 حذف ، تجارت کردن جهانی:  است نموده شناسایی صادرات توسعه برای الکترونیک تجارت ویژگیهای

 های هزینه چشمگیر کاهش ، خرید جهت منابع قیمت کاهش ، ومکانی زمانی های محدودیت

 (.33.فورستر،. )تزم اطالعات به آسان ودسترسی فروش درصد ،افزایش التیمعام

 که گرفت انجامUSDAتوسط روغنی های دانه جهانی وبازارهای تجارت» عنوان تحت دیگری تحقیق

 333. سالهای طی را.. و برزیل و آرژانتین آمریکا، چون کشورهایی در را سویا صادرات رشد نرخ میزان

 .دهد یم نشان 339. الی

 از بیشتر میزان این.شد بینی پیش تن میلیون 8/69 حدود در 339. سال در سویا جهانی صادرات

 علت به که داشت کاهش کمی قبل سالهای به نسبت رشد نرخ این.بود .33. سال های تجمین

 کرد وارد را محصول این 339. سال در چین. است بوده چین کشور در محصول واردات وتوقف کاهش

 افزایش باعث امر این که.است بوده قبل سال از کمتر هم با قیاس ،در محصول این ورودی میزان که

 برای را هایی بینی پیش نیز وآرژانتین برزیل دوکشور.شد 339. سال در محصول صادرات میزان

 ثیراتتا از متاثر همواره آنها تولید میزان وجود این با.گرفتند نظر در محصول این صادرات در افزایش

 رسید خود میزان باتترین به 339. سال در سویا جهانی تولید.است بوده بزرگ کشورهای اقتصادی

 مهمی نقش وپاراگوئه ،آرژانتین برزیل.بود سالها این در جنوبی آمریکای منطقه زیاد تولید علت به که

 در سویا واردکننده بزرگترین چین که که است حالی در این.کنند می ایفا محصول این صادرات در را

 کشاوزی انجمن.)است شده داده نشان کشورهاذیل این در سویا صادرات رشد نرخ میزان.است جهان

 ( 333.آمریکا،
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 انجام فیشمن چارلز توسط آمریکا در آن سازی بطری و معدنی آب صنعت اهمیت عنوان با تحقیقی در

 معدنی آب که است ای گونه به یدیتول مسیر وتجاری، صنعتی فرایند در کند می بیان وی. گرفت

. رسد می مشتری دست به هدف های ومغازه مارکتها سوپر در هفته 1 مدت در شده بندی بسته

 به معدنی آب استجراج به توجه با: اند کرده بیان اینگونه سازی بطری صنعت اهمیت مورد در ایشان

 تأکید آن عرضه نحوه و وبطریها معدنی وظاهرآب وکیفیت شکل به مشتریان توجه به زیاد، میزان

 از و باشد داشته آسان ونقل حمل صنعتی، لحاظ از باید معدنی آب بطری نوع بودند ومعتقد داشتند

 توجه باید نیز افراد مصارف نوع به طرفی از. گذارد نمایش به را معدنی آب کیفیت نیز ظاهر، لحاظ

 بسیار مصرف از آمریکا، در کودکان ویژه نیمعد آب پالستیکی های بطری مصرف: مثال عنوان به. کرد

 (333.فیشمن،.)است شده آنها فرهنگ از جزئی و است برخوردار باتیی

 معدنی آب و غیرالکلی مشروبات صادرات افزایش میزان با رابطه در ترکیه کشور در دیگری تحقیق-2

 . گرفت انجام332. 330. سالهای طی کرابایر توسط

. دارند اختیار در صادرات در را رتبه دومین و شود می محسوب غیرالکلی باتمشرو خرد، معدنی آبهای

 میلیون 9. حدود در معدنی آب نوع این صادرات میزان محقق این توسط شده انجام های بررسی طی

. است داشته قرار خوبی بسیار حد در ترکیه کشور در میزان این.باشد می صادرات کل میزان از دتر

 و دارد قرار باتیی رتبه در که داشته نیز را الکلی غیر مشروبات تولیدات ، معدنی آب از بعد کشور این

 و.  دارد را صادرات بیشترین ،دلستر میان این از. است داده اختصاص خود به را توریسم جذب زمینه

. است رسیده دتر میلیون32/65 حدود وبه %9 ساتنه کشور این در آن صادرات افزایش میزان

 می..و لبنان و بحرین اوگاندا، کانادا، عراق، کشورهای ترکیه، برای مصرف بازار یشترینب

 (353.کرابایر،.)باشد
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 بخش سوم

 مدل مفهومی تحقیق

 مدل مفهومی تحقیق  -2-3

 : دسته بندی محصوالت صنایع غذایی 2-2جدول 

 

 محصوالت ردیف صنایع غذایی

 گروه نان و غالت

 نان   1

 برنج  2

 ماکارونی 3

 گروه سبزیجات

 سبزیجات برگی )کاهو ، کلم ، اسفناج( 4

 صیفی جات )خیار ، گوجه ، بادمجان،کدو( 5

 غده ها )سیب زمینی ، پیاز ، قارچ ، هویچ( 6

 گروه میوه جات

 مرکبات )پرتقال ، نارنج ، لیمو و ...( 7

 میوه های درختی )سیب ،انار،گالبی و ... ( 8

 خرد )آلبالو ، گیالس ، زردآلو و ...(میوه های  9

 نجلیات ) خرما ، نارگیل( 19

 میوه های خشکباری )گردو ، بادام ، پسته و ...( 11

 میوه های متفرقه )موز ، آناناس ، زیتون و ...( 12

 گروه لبنیات

 شیر 13

 ماست 14

 پنیر 15

 کشک 16

 بستنی 17



13 

 

 مغزها گروه گوشت ، حبوبات ، تجم مرغ و

 گوشت قرمز 18

 گوشت سفید 19

 تجم مرغ )شترمرغ و بلدرچین( 21

 حبوبات 21

 مغزها 22

 گروه متفرقه

 روغن ها )نباتی ، مایع ، زیتون و ...( 23

 چربی ها )کره ، مارگارین و ...( 24

 مواد قندی )آدامس ، شکالت ها ، ژله و ...( 25

 چاشنی ها )سس ، رب و ...( 26
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 درخت تصمیم محصوالت صنايع غذايي(: 2-2نمودار )

 

ل
صو

ح
 م

ن
ری

هت
 ب
ب

خا
نت
ا

نان و غالت

نان

برنج

غالت

سبزیجات

برگی

درختی

غده ها

میوه جات

مرکبات

درختی

خرد

نخیالت

خشکباری

متفرقه

لبنیات

شیر

ماست

پنیر

کشک

بستنی

...گوشت و 

گوشت قرمز

گوشت سفید

تخم مرغ

حبوبات

مغزها

متفرقه

روغن ها

چربی ها

مواد قندی

چاشنی ها
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 روش شناسی تحقیق
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 مقدمه  3-1

 بهه . دارد آن اجرایهی  امکانهات  و پهژوهش  موضوع ماهیت هدف، به بستگی تحقیق انجام روش انتجاب

 را روشهی  و شهیوه  چه که نماید مشجص محقق که است آن تحقیق روش انتجاب از هدف دیگر سجن

 ههای  پرسهش  برای هایی پاسخ یا پاسخ به تر ارزان و سریعتر تر،   آسان تر، دقیق چه هر تا ندک اتجاذ

 (63 ،5985نراقی، سیف و نادری.)یابد دست تحقیق

ها و ماهیت موضوع پژوهش و امکانات اجرایی آن دارد. بنهابراین  انتجاب روش تحقیق بستگی به هدف

م یک تحقیق تصمیم گرفت که ماهیت موضوع پهژوهش،  توان در مورد روش بررسی و انجاهنگامی می

 ها و نیز وسعت دامنه آنها مشجص باشد.هدف

در این فصل ، روش شناسی تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد. بدین منظور ابتدا به شرح دقیق روش 

جامعه آماری ،تعهداد نمونهه بهر اسهاس     شود. سپس تحقیق و چگونگی تجزیه و تحلیل آن پرداخته می

روش های استاندارد ، اعتبار و قابلیت اعتماد پرسشنامه ،ابزارهای مجتلف جمهع آوری داده هها ، روش   

 .تجزیه و تحلیل داده ها وهمچنین روش جمع آوری داده ها پرداخته خواهد شد

 تحقیق روش -3-2

محقق در روشهای توصیفی  به مطالعه واقعی و منظم خصوصیات یک موقعیت یها یهک موضهوع مهی     

دازد و کشف عقاید، افکار، ادراکات و ترجیحات افراد ازاین طریق دنبال می کنهد. بهه عبهارت دیگهر     پر

را بدون دخالت یا استنتاج ذهنهی گهزارش   « انچه هست»محقق در این گونه تحقیقات سعی می کند 

لیهل  دهد.ونتایج عینی ازموقعیت بگیرد. بنابر این هدف از استفاده از ایهن روش : توصهیف، ثبهت و تح   

 (.5.5: .598وتفسیر شرایط موجود است)خاکی،

و از « کهاربردی »(، از نقطه نظر ههدف،  32نوع تحقیق حاضر، از نظر زمان انجام تحقیق مقطعی )سال 

 می باشهد. کهاربردی ازایهن جههت کهه انجهام پهژوهش       « توصیفی از نوع پیمایشی»نقطه نظر ماهیت، 

از  ،گردآوری داده های مهورد نظهر   ی از این جهت کهتصویری ازوضع موجودرا ارائه می دهدو پیمایش،
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، پرسشنامه ومصاحبه ههای سهاختارمند انجهام مهی شهود.ومهمترین روش      گیری ازجامعه طریق نمونه

 شده جهت استجراج اطالعات پرسشنامه است. انتجاب 

 آماری جامعه -3-3

دارای یک صفت مشهجص   جامعه آماری عبارت است از تعدادی از عناصر مطلوب مورد نظر که حداقل

باشند. صفت مشجصه صفتی است که بین همه عناصر جامعه آماری مشترک و متمایز کننهده جامعهه   

 (. 503: 5986آماری از سایر جوامع باشد)سرمد و همکاران: 

 تحقیهق  موضهوع  بها  کهه   اسهت  غذایی محصوتت صادرات حوزه در فعال خبرگان و کارشناسان کیله 

نفر بوده که به روش سرشماری در میان آنهها پرسشهنامه    93تعداد جامعه آماری  .دارند کامل آشنایی

 توزیع گردیده است . 

 ابزارگردآوری داده ها  -3-4

ابزار گردآوری اطالعات وسایلی هستند که محقق به کمک آنها می تواند اطالعات مهورد نیهاز را بهرای    

(. 5983کشف حقیقت گردآوری نماید)حافظ نیا، تجزیه و تحلیل و بررسی پدیده مورد مطالعه و نهایتاً

ها و اطالعات عبارت خواهند بود از: مراجعه بهه اسهناد و مهدارک، مشهاهده و     آوری دادهابزارهای جمع

بجصوص مصاحبه و پرسشنامه. نکته قابل ذکر اینکه، در تحقیقات مدیریتی در ایران، به احتمال زیهاد  

:  5989اطالعهاتی پژوهشهگران را تهأمین نمایهد)آذر ومهومنی،        تواند نیازهایروش پرسشنامه بهتر می

.8.) 

در تحقیق حاضربرای جمع آوری اطالعات عمدتاً از روش های مطالعه کتابجانهه ای از جملهه مطالعهه    

کتب و نشریات، پایان نامه ها و مقاتت داخلی و خارجی و جستجو در پایگاههای اطالعاتی)اینترنت( و 

وش مطالعات میدانی استفاده شده است. در این تحقیق از سه پرسشنامه بهاز کهه   تحقیقات پیشین و ر

توسط پژوهشگر و با همکاری و مشاورت اساتید راهنما و مشاور و متجصصان مربوطه تهیه شد، جههت  

 گیرد.آوری اطالعات مورد استفاده قرار میجمع
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گرفتهه بهه جمهع آوری معیارههای     در اختیار خبهره هها قهرار    این پرسشنامه ها  :1پرسشنامه شماره

 . می پردازیم محصوتت انتجابتکمیلی جهت 

را به منظور کاهش و تقلیل معیار ها توزیع نموده تا مهمترین این پرسشنامه ها  :2پرسشنامه شماره

 معیارها از نظر خبره ها تعیین گردد.

هها بهین خبهره هها توزیهع      را به منظور اسهتجراج اوزان معیار این پرسشنامه ها  :3پرسشنامه شماره 

نموده تا از این طریق ماتریس مقایسات زوجی معیارها بدست آید که هدف از این کار اسهتجراج اوزان  

 معیارهای ارزیابی می باشد.

 اعتبارسنجی ابزار تحقیق ) روایی و پایایی ( -3-5

 پرسشنامه 1روایی -3-5-1

د خصیصه و ویژگی مورد نظهر را انهدازه بگیهرد.    مقصود از روایی آن است که وسیله اندازه گیری، بتوان

اهمیت روایی از آن جهت است که اندازه گیری های نامناسب و ناکافی می تواند هر پژوهش علمهی را  

 (. 66: 5331، .بی ارزش  و ناروا سازد ) لیِری

 در این تحقیق،محقق با بررسی تحقیقهات و سهوابق پیرامهون موضهوع تحقیهق ومراجعهه بهه اسهاتید و        

های  این پژوهش دارای پشتوانه علمی متجصصین و استفاده از نظرات ایشان وباتوجه به اینکه شاخص

باشد از روایی ابزار اندازه گیری خود ، در سنجش متغیر های تحقیق اطمینان حاصهل نمهوده   تزم می

 است.

 9بررسی قابلیت اعتماد )پایایی( -3-5-2

یایی است که نمره های مشهاهده و نمهره ههای واقعهی آن دارای     از آنجائیکه یک آزمون زمانی دارای پا

همبستگی باتیی باشند به این معنا که، چنانچه نمره های مشاهده شده و واقعی هر یک از آزمودنی ها 

                                                           
1-validity 

2-Leary 
3 . Reliability  
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در آزمودنی موجود باشد مجذور همبستکی بین این نمره ها ضریب پایایی آزمون نامیهده مهی شهود. )    

 ( 532: 5983خاکی: 

ن تحقیق برای تایید پایایی پرسشنامه تحلیل سلسله مراتبی از نرخ سازگاری استفاده مهی شهود .   در ای

 باشد، سازگاری پرسشنامه تایید و داده های آن قابل اتکا می باشد  5/3در صورتی که این نرخ کمتر از 

  ها داده تحلیل و تجزیه روش -3-6

 عبههارت مجفههف AHP واژه.اسههت گیههرییمتصههم هههایروش از یکههی مراتبههی سلسههله تحلیههل فرآینههد

Analytical Hierarchy process بجش  ها سنجه انتجاب.است مراتبی سلسله واکاوی فرایند معنی به 

 واژه. شهوند مهی  ارزیهابی  نامزدهها  شهده  شناسهائی  ههای  سنجه براساس سپس. است AHP واکاوی اول

 علهت . رونهد  بکهار  ههم  جهای  به و بوده candidates یا alternative واژه معنای هم نامزدها یا هاگزینه

 ههرم  راس در سهازمان  راهبردههای  و اهداف از باید ابتدا که است آن روش این خواندن مراتبی سلسله

 . برسیم هرم پایین به تا کرد شناسایی را ها سنجه آنها گسترش با و کرد آغاز

 :  گیرد می انجام زیر مرحله 1 در ها داده تحلیل و تجزیه تر ساده زبان به

 AHP مراتبی سلسله تحلیل فرایند سازی مدل -5

 .  خبره پرسشنامه طراحی -.

  معیارها وزن تعیین -9

  معیارها براساس هاگزینه زوجی مقایسه -2

 (93.، 5983 ، شاهرودی موسوی) هااولویت محاسبه-1

 فراینهد  این. کند می دایجا مراتبی سلسله چارچوبی چنین  مراتبی سلسله تحلیل فرایند AHP تکنیک

 ههدایت  و نمهودن  سهاده  بها  را پیچیهده  موضوعات برای مناسب تصمیمات بتوانیم تا میکند کمک ما به

 بجشههای  بهه  پیچیهده،  وضهعیت  یهک  آن در کهه  است روشی  AHPکنیم اتجاذ گیری تصمیم مراحل

 به روش این در. دگیر می قرار مراتبی سلسله ساختار یک در اجزا این سپس ، شده تجزیه آن کوچکتر

 بیشهترین  کهه  متغیرههایی  داده، اختصاص عددی مقادیر متغیر هر اهمیت به توجه با ذهنی قضاوتهای
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 ایهن  بهه . شهود  مهی  تعیهین  متغیرها اولویت ترتیب دیگر عبارت به. شوند می مشجص دارند، را اهمیت

 .نمود درک را ندمتعدد عوامل دربرگیرنده که ای پیچیده مسائل توان می AHP کمک به ترتیب،

  قیاسی رویکرد شامل که برند می کار به تحلیل و تجزیه در را اساسی رویکرد دو ها انسان کلی طور به

 پیچیده سیستم یک درک در قیاسی و سیستمی رویکرد دو هر کارگیری به. است  سیستمی رویکرد و

 پهور،  محمهد .)اسهت  پهذیر  امکهان  AHP فهن  طریهق  از رویکرد دو این ترکیب و بود خواهد موثر بسیار

5983.) 

 را هایشهان  ایهده  آن وسهیله  به گروهها و افراد که است پذیر انعطاف مدلی مراتبی، سلسله تحلیل مدل

 دسهت  بهه  را خود مطلوب جواب کرده، تعریف مناسب های فرضیه ارائه وسیله به را مسائل داده، شکل

 این. کند می ایجاد مسائل حل و گیری یمتصم در افراد گروهی مشارکت برای چارچوبی. آورد خواهند

 هها  ایهده  تنوع دلیل به آن اجرای و بکارگیری چه گر است، نتایج اعتبار افزایش سبب گروهی مشارکت

. شود گرفته کار به AHP در تواند می علمی چه شهودی، چه شجص هر های ایده. نیست ای ساده کار

 بهه ...  و تعهارض  حل ریزی، برنامه منابع، تجصیص لقبی از واقعی مسائل حل برای توان می را فن این

. اسهت  اسهتوار  بهینهه  گیهری تصهمیم  برای رویکردهایی توسعه بر عملیات در تحقیق اساس. گرفت کار

 در متعهارض  غالبهاً  امها  چندگانهه  معیارههای  کهه  اسهت  شهرایطی  بیهانگر   معیهاره  چنهد  گیهری تصمیم

 و رشهد  حهال  در سهرعت  بهه  اخیهر  دهه دو طول در معیاره چند گیریدارندتصمیم وجود گیریتصمیم

. باشهد مهی  متهدهایی  چنین به وکار کسب هایمحیط نیاز امر این برای دلیل یک است، بوده بکارگیری

MCDM تصهمیم  فضهای  آن در که   شاخصه چند گیریتصمیم: است اصلی گروه زیر دو برگیرنده در 

 چندگانهه  اههداف  بها  گیهری تصهمیم  و دارد جودو انتجاب برای محدودی هایگزینه و باشدمی گسسته

MODM .وجود انتجاب برای ایشده تعیین پیش از هایگزینه و بوده پیوسته تصمیم فضای آن در که 

 تکنیکی تنوع دارای هامدل این. هاستگیریتصمیم شاخه ترینشده شناخته  MADMهایمدل. ندارد

 باعهث  را کهاربر  یها  تحلیلگر سردرگمی است ممکن ربردکا هنگام به امر این و هستند ایگسترده بسیار

 (.5983 پور، محمد)شود
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 تحلیل سلسله مراتبی -3-6-1

فرآیند تحلیل سلسله مراتبی یکی از جامع ترین سیسهتمهای طراحهی شهده بهرای تصهمیم گیهری بها        

تبی فراهم معیارهای چند گانه است زیرا این تکنیک امکان فرموله کردن مساله را به صورت سلسله مرا

می کند وهمچنین امکان در نظر گرفتن معیارهای  مجتلف کمی و کیفی را در مساله دارد این فرآیند 

گزینه های مجتلف را در تصمیم گیری دخالت داده و امکهان تحلیهل حساسهیت روی معیارهها و زیهر      

و محاسبات را تسههیل   معیارها را دارد، عالوه بر این بر مبنای مقایسه زوجی بنا نهاده شده، که قضاوت

می نماید همچنین میزان سازگاری و ناسازگاری تصمیم را شنان می دههد کهه از مزایهای ممتهاز ایهن      

تکنیک در تصمیم گیری چند معیاره می باشد. به عالوه از یک مبنای تئوریک قوی برخوردار بوده و بر 

 5983صول می پردازیم )قدسی پهور،  اساس اصول بدیهی بنا نهاده شده است که در ادامه به بیان این ا

:1.) 

 مدل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی   -3-6-2

 به کارگیری این روش مستلزم چهار قدم عمده زیر می باشد. 

 الف( مدل سازی )با شکل(

 ب( قضاوت ترجیحی )مقایسات زوجی(

 

 (نمايش سلسله مراتب يک مسئله تصمیم1-3نمودار) 

 .(6: 5983)قدسی پور ، منبع :
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های مجتلف تصمیم براساس هر شاخص و قضاوت در مورد اهمیت شاخص انجام مقایساتی بین گزینه

بایست تصمیم با انجام مقایسات زوجی، بعد از طراحی سلسله مراتب مساله تصمیم، تصمیم گیرنده می

هر  ها را نسبت به یکدیگر وهایی که به طور عددی اهمیت یا ارجحیت نسبی شاخصمجموعه ماتریس

نماید، ایجاد کند. این ها نسبت به سایر گزینه ها اندازه گیری میگزینه تصمیم را با توجه به شاخص

کار با انجام مقایسات دو به دو بین عناصر تصمیم )مقایسه زوجی( و از طریق تجصیص امتیازات 

 گیرد. عددی که نشان دهنده ارجحیت یا اهمیت بین دو عنصر تصمیم است صورت می

ام jام نسبت به گزینه ها یا شاخص iهای ای انجام این کار معموتً از مقایسه گزینه ها با شاخصبر

 ها نسبت به هم نشان داده شده است. شود. که درجدول زیر نحوه ارزیابی گزارش شاخصاستفاده می

 ها نسبت به همارزش گذاری شاخص -1-3جدول

وضعیت مقایسه  i ارزش توجیهی

 jنسبت به 

 یحتوض

 .اهمیت برابر دارند و یا ارجحیتی نسبت به هم ندارند jنسبت به  iزینه یا شاخص گ اهمیت برابر 1

  کمی مهمتر است. jنسبت به  iگزینه یا شاخص  نسبتاً مهمتر 3

  مهمتر است. jنسبت به  iگزینه یا شاخص  مهمتر 5

  است. j دارای ارجحیت خیلی بیشتری از iگزینه یا شاخص  خیلی مهمتر 7

  نیست. jمهمتر و قابل مقایسه با  jاز  iگزینه یا شاخص مطلقاً  کامالً مهم 9

  8و6و4و2
و  0، بیانگر اهمیتی زیادتر از 8دهد مثال ارزشهای میانی بین ارزشهای ترجیحی را نشان می

  است. Iبرای  3تر از پایین

 ج( محاسبات وزن نسبی 

ای از محاسبات عددی قدم بعدی در ه هم از طریق مجموعهنسبت ب« عناصر تصمیم»تعیین وزن 

فرایند تحلیل سلسله مراتبی انجام محاسبات تزم برای تعیین اولویت هر یک از عناصر تصمیم یا 

های مقایسات زوجی است. خالصه عملیات ریاضی در این مرحله به استفاده از اطالعات ماتریس

 صورت زیر است. 
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از ماتریس مقایسات زوجی را محاسبه کرد و سپس هر عنصر ستون بر مجموع مجموع اعداد هر ستون 

ماتریس مقایسات »آید کنیم، ماتریس جدیدی که بدین صورت بدست میاعداد آن ستون تصمیم می

 شود. نامیده می« نرمال شده

ن نسبی کنیم این میانگین وزمیانگین اعداد هر سطر از ماتریس مقایسات نرمال شده را محاسبه می

 کند. عناصر تصمیم با سطرهای ماتریس ار ارائه می

 د( ادغام وزنهای نسبی

های تصمیم در این مرحله بایستی وزن نسبی هر عنصر را در وزن عناصر به منظور رتبه بندی گزینه

باتتر ضرب کرد تا وزن نهایی آن بدست آید. با انجام این مرحله برای هر گزینه مقدار وزن نهایی 

 آید. ت میبدس

 سازگاری در قضاوت ها    -3-6-3

تقریباً تمامی محاسبات مربو  به فرایند تحلیل سلسله مراتبی براساس قضاوت اولیه تصمیم گیرنده 

پذیرد و هر گونه خطا و ناسازگاری در شود صورت میکه در قالب ماتریس مقایسات زوجی ظاهر می

ها نتیجه نهایی به دست آمده از محاسبات را مجدوش ها و شاخصمقایسه و تعیین اهمیت بین گزینه

 سازد.می

ای است که سازگاری را مشجص که ادامه با نحوه محاسبه آن آشنا خواهیم شد. وسیله 5نرخ ناسازگاری

 های حاصل از مقایسات اعتماد کرد. توان با اولویتدهد که تا چه حد میساخته و نشان می

( 9نسبتاً مهمتهر )ارزش ترجیحهی    B( 1مهمتر )ارزش ترجیحی  Bبه  نسبت Aبرای مثال اگر گزینه 

 Cنسبت بهه   Aباشد آنگاه ارزش  C  ،9نسبت به  Bو .و  Bنسبت به  Aباشد. آنگاه باید انتظار داشت 

را ارائه کند. شاید مقایسه دو گزینه امری ساده باشد اما وقتیکه تعداد مقایسات  2باید ارزش ترجیحی 

طمینان از سازگاری مقایسات به راحتی میسر نبوده و باید با به کارگیری نهرخ سهازگاری   افزایش یابد ا

باشهد سهازگاری    %53به این اعتماد دست یافت تجربه نشان داده است که اگر نرخ ناسازگاری کمتر از 

                                                           
1- Inconsistency Ratio (I.R) 
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اسبه های زیر برای محها باید تجدیدنظر شود. قدممقایسات قابل قبول بوده و در غیر اینصورت مقایسه

 شود. نرخ سازگاری به کار گرفته می

محاسبه بردار مجموع وزنی: ماتریس مقایسات زوجی را در بردار ستونی در وزن نسبی ضرب  گام اول:

 بنامید.  5آید بردار مجموع وزنیکنید بردار جدیدی را که به این طریق بدست می

ر بردار اولویت نسبی تقسیم کنید. بهردار  محاسبه بردار سازگاری: عناصر بردار مجموع وزنی را ب :2گام

 شود. نامیده می .حاصل بردار سازگاری

  دهد.را بدست می maxمیانگین عناصر برداری سازگاری maxبدست آوردن  -3گام

 شود:محاسبه شاخص سازگاری به صورت زیر تعریف می -4گام

1




n

n
CI max

 

n د در مسالههای موجوعبارت است از تعداد گزینه 

محاسبه نسبت سازگاری: نسبت سازگاری از تقسیم شهاخص سهازگاری بهر شهاخص تصهادفی        -5گام

 . آیدبدست می

                                                                                                           
IR

CI
CR  

 (503-509، ص5989کند. )مهرگان سازگاری در مقایسات را بیان می یا کمتر 5/3نسبت سازگاری 

 شود. شاخص تصادفی از جدول زیر استجراج می

 (173، ص 1393شاخص تصادفی )مهرگان  2-3جدول 

53 3 8 0 6 1 2 9 . 5 N 

15/5 21/5 25/5 9./5 .2/5 5./5 3/3 18/3 3 3 IR 

 

 

                                                           
1- Weighted Sum Vector=WSV 
2- Consistency Index=CI 
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 تجزیه وتحلیل اطالعات
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 مقدمه 4-1

 سهوال  بهه  دادن پاسهخ  پی در محقق آن در که است نظام مندی فرآیند علمی تحقیق دانیم می نکهچنا

.یکی از مهمترین فصول هرتحقیق فصل تجزیه وتحلیل اطالعات است. تجزیه و تحلیل می باشد تحقیق

ری هایی که از طریق بکارگیری ابزارهای جمع آوای است که طی آن دادهداده ها فرآیندی چند مرحله

اند، خالصه، کدبنهدی، دسهته بنهدی .... ودرنهایهت پهردازش مهی       در نمونه )جامعه( آماری فراهم آمده

شوندتا زمینه برقراری انواع تحلیل ها وارتبا  ها بین این داده ها به منظور آزمون فرضهیه هها فهراهم    

 داده ههای  گیهری نتیجهه  و  تفسیر و تعبیر تحقیق، سوال به پاسجگویی تزمه (.93: 5908آید)خاکی،

 تحقیهق  ایهن  انجام از حاصل داده های بررسی به فصل این در لذا .می باشد ابزار اندازه گیری از حاصل

 .می شود پرداخته

های پژوهش، اطالعات تزم به وسیله پرسشنامه ازگروه خبرگان و در این فصل برای تحلیل یافته

سلسله مراتبی ماتریسهای مقایسات  آوری شد. سپس براساس روش تحلیلکارشناسان شرکت جمع

زوجی از جهت سازگاری بررسی گردید و پس از اطمینان از سازگاری آنها با استفاده از روش 

( شاخصهای وزن دهی گردیده و در نهایت تجزیه و تحلیل و رتبه بندی آنها با استفاده از 5336چانگ)

 Microsoft Excelات از نرم افزار روش تحلیل سلسله مراتبی صورت پذیرفت. برای انجام محاسب

 .استفاده شده است

 اولویت بندی محصوالت صنایع غذاییجهت  شناسایی عوامل موثر -4-2

 6.تعداد )در پیوست( 5با استفاده از پرسشنامه شماره و متجصصین پس از نظر سنجی از کارشناسان 

را بین خبره ها توزیع نموده که  (.در ادامه پرسشنامه شماره ) معیار جهت رتبه بندی مشجص گردید.

هدف از این پرسشنامه رسیدن به این موضوع بود که بتهوانیم مهمتهرین معیارهها را از نظهر خبهره هها       

تعیین نماییم. با جمع آوری پرسشنامه ها و محاسبه امتیاز هر یک از این معیارها با استفاده از میانگین 

ا انتجهاب شهدند. کهه نتهایج را مهی توانیهد در جهدول        معیار به عنوان مهمترین معیارهه  6.هندسی ، 

 مشاهده نمایید (5-2)شماره
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 نتایج اجرای پرسشنامه خبرگان 1-4جدول 

 وزن احصا شده )زیر معیارها(محصوالت (معیار های اصلی)صنایع غذایی ردیف

1 

 گروه نان و غالت

 8 نان  

 3 برنج  2

 328 ماکارونی 3

4 

 گروه سبزیجات

 825 گی )کاهو ، کلم ، اسفناج(سبزیجات بر

 821 صیفی جات )خیار ، گوجه ، بادمجان ،کدو( 5

 021 غده ها )سیب زمینی ، پیاز ، قارچ ، هویچ( 6

7 

 گروه میوه جات

 3 مرکبات )پرتقال ، نارنج ، لیمو و ...(

 3 میوه های درختی )سیب ،انار،گالبی و ... ( 8

 8 س ، زردآلو و ...(میوه های خرد )آلبالو ، گیال 9

 021 نجلیات ) خرما ، نارگیل( 19

 825 میوه های خشکباری )گردو ، بادام ، پسته و ...( 11

 8 میوه های متفرقه )موز ، آناناس ، زیتون و ...( 12

13 

 گروه لبنیات

 3 شیر

 3 ماست 14

 8 پنیر 15

 8 کشک 16

 8 بستنی 17

18 

م مرغ گروه گوشت ، حبوبات ، تخ

 و مغزها

 3 گوشت قرمز

 3 گوشت سفید 19

 821 تجم مرغ )شترمرغ و بلدرچین( 21

 021 حبوبات 21

 021 مغزها 22

23 

 گروه متفرقه

 3 روغن ها )نباتی ، مایع ، زیتون و ...(

 821 چربی ها )کره ، مارگارین و ...( 24

 8 مواد قندی )آدامس ، شکالت ها ، ژله و ...( 25

 8 چاشنی ها )سس ، رب و ...( 26
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نتایج نشان مهی  و محاسبه آنهاو با استفاده از میانگین هندسی،.امتیاز بندی هریک از پرسشنامه بعداز

عامهل فهوق بهه عنهوان      6.نداشهته در نتیجهه    0دهندکه ، چون هیچکدام از شاخص ها وزن کمتر از 

 .  شاخص ها و محصوتت دارای مزیت رقابتی شناسایی گردیدند

 :معیارهای سطح اولمحاسبه اوزان  -4-3

بندی شش گروه اصلی معیارهای گروه نان و غالت ، گهروه سهبزیجات ، گهروه    در این سطح به اولویت

میوه جات ، گروه لبنیات ، گهروه گوشهت ، حبوبهات ، تجهم مهرغ و مغزهها و گهروه متفرقهه پرداختهه          

، بر حسب تعاریف ارائه شده در فصهل سهوم،    گرفته از خبرگانشود.طبق ترکیب نظرسنجی صورتمی

برای تعیین وزن  عوامل از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی استفاده می گردد و بهرای محاسهبات از نهرم    

 افزاراکسل استفاده شده است که به صورت مراحل ذیل ارائه می گردد.

 ها با استفاده از میانگین هندسی تلفیق ماتریس -4-3-1

 بدست آمده است 9که با استفاده از پرسشنامه شماره خبرگان جی بدست آمده ازماتریس مقایسه زو

( .-2امتیاز هر یک ار پرسشنامه ها محاسبه و با استفاده از میانگین هندسی نتایج بصورت جدول )

 درمی آید.

آید که در این فرمول میانگین هندسی از رابطه زیر به دست می 
k

ija ه مربو  به شجصمولفk اُم

 است. jنسبت به سیستم iبرای مقایسه سیستم

 
N Nk

ij ij

k

a a


 
  
 


1

1

 یا  
L Nwk

ij ij

k

a a


 
  
 


1

1

 به گونهای که 
L

k

wk N



1
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 ق شده با كمك میانگین هندسيماتریس تلفی (2-4)جدول

 
گروه نان و 

 غالت

گروه 

 سبزیجات

گروه 

میوه 

 جات

گروه 

 لبنیات

ات گروه گوشت ، حبوب

 ، تخم مرغ و مغزها

گروه 

همتفرق  

A B C D E F 

A 5223 5263 5283 283. 52.3 5233 گروه نان و غالت 

B 9283 2.3. 2283 5233 5233 3289 گروه سبزیجات 

C 283. 92.3 62.3 5233 5233 3296 تگروه میوه جا 

D 5283 5233 5233 3256 32.5 3216 گروه لبنیات 

E      گروه گوشـت ، حبوبـات ، تخـم مـرغ و

 مغزها

3269 3221 3295 5233 5233 92.3 

F 5233 3295 3216 3296 32.6 3205 گروه متفرقه 

 52233 3295 51296 1269 2259 2233 جمع

 های تحقیقمنبع: یافته

 ، مقادیر هریک ار ستونها را جمع می نماییم9ز تعیین نتایج حاصل از پرسشنامه  شماره پس ا

 نرماالیز کردن -4-3-2

ههای مقایسهه ای از رابطهه    بر حسب تعاریف ارائه شده در فصل سوم، برای نرمال کردن اعهداد جهدول  

ij

ij m

ij

i

a
r

a






1

ijrشود که در آناستفاده می  باشهد. پهس از نرمهال کهردن از مقهادیر      مولفه نرمال می  

حاصل میانگین موزون گرفته می شود، مقادیر حاصل از میانگین  موزون نشان دهنده اولویت ) درجه 

با توجه به فرمول در این قسمت از تقسیم هر عنصر از ماتریس بهه جمهع    اهمیت ( گزینه رقیب است.

 ( نشان داده شده است.9-2ی نماییم که نتایج حاصل به صورت جدول )کل ستون همان عنصر اقدام م
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 ماتریس نرماالیزشده مقایسات زوجی (3-4)جدول

 
گروه نان و 

 غالت

گروه 

 سبزیجات

گروه 

میوه 

 جات

گروه 

 لبنیات

ات گروه گوشت ، حبوب

 ، تخم مرغ و مغزها

گروه 

همتفرق  

A B C D E F 

A 3253 3250 .325 3213 32.3 32.2 گروه نان و غالت 

B 32.0 32.2 3295 3258 32.2 32.3 گروه سبزیجات 

C 32.3 3292 3223 3258 32.2 3233 گروه میوه جات 

D 3259 3255 3230 3239 3231 3252 گروه لبنیات 

E      گروه گوشـت ، حبوبـات ، تخـم مـرغ و

 مغزها

3251 3255 3236 3230 3255 32.9 

F 3230 3239 3232 3236 3236 3250 گروه متفرقه 

 5233 5233 5233 5233 5233 5233 جمع

 

 معیارهای سطح اولهر یک از و رتبه بندی  اوزان محاسبه  -4-3-3

در این قسمت اقدام بهه محاسهبه میهانگین عناصهر مهاتریس      بر حسب تعاریف ارائه شده در فصل سوم،

ها می باشدکه نتایج حاصهل  ( در هر سطر می نماییم که نتایج حاصل وزن هریک از معیار 2-2جدول)

 (  نشان داده شده است .2-2پس از محاسبات بصورت جدول)
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 معیارهاي سطح اولاوزان هر یک از  : (4-4)جدول

 رتبه وزن معیار ردیف

5 A 3 172371 گروه نان و غالت 

. B 2 172417 گروه سبزیجات 

9 C 1 172425 گروه میوه جات 

2 D 5 171861 گروه لبنیات 

1 E 4 171211 گروه گوشت ، حبوبات ، تخم مرغ و مغزها 

6 F 6 171739 گروه متفرقه 

  1 جمع

 های تحقیقمنبع: یافته

 معیارهای سطح اول محاسبه نرخ ناسازگاری ماتریس مقایسه زوجی -4-3-4

ابعاد و پس از جمع آوری نظرات خبرگان، امتیاز داده شده آنان به هریک از  ،با توجه به موضوع تحقیق

شاخص ها با استفاده از روش میانگین حسابی با یکدیگر تلفیهق گردیهد، سهپس یهک مهاتریس بهرای       

هرکدام طراحی گردید و محاسبات مربو  به نرخ ناسازگاری برای آن انجام گرفت. تزم به ذکهر اسهت   

قابهل قبهول   برای هر مهاتریس   325که به پیشنهاد آقای ساعتی ) مبدع روش( نرخ ناسازگاری کمتر از 

 در غیر اینصورت باید مقایسات مجدداً انجام گیرد. است.

 محاسبه نرخ ناسازگاری ماتریس مقایسه زوجی معیارهاي سطح اول : (5-4)جدول

A.W λmax معیار =
AW

W
 

λ𝑚𝑎𝑥1 +⋯λ𝑚𝑎𝑥𝑛
n

 
n

n
IC


 max..


 
IR

CI
CR  

A 62389 526123 گروه نان و غالت.  

 

  

 
B 628363 .52698 گروه سبزیجات 

C 623083 526353 گروه میوه جات 

D 323321 325505 6203.8 621301 321133 گروه لبنیات 

E 622669 320010 گروه گوشت ، حبوبات ، تخم مرغ و مغزها  

 

  

F 622018 322082 گروه متفرقه 

 های تحقیقمنبع: یافته
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میهزان   به دست آمدوبا توجه به ایهن کهه   323321محاسبات مربو  نرخ ناسازگاری برابر پس از انجام 

می باشدلذا این مهاتریس   323321 <325و ار آنجائیکه نرخ ناسازگاری  است 5/3مجاز نرخ ناسازگاری 

 از دقت تزم برخوردار بوده ونتایج حاصل از آن پذیرفته می شود.

 یر معیارهای گروه نان و غالتمحاسبه اوزان و رتبه بندی ز -4-4

بندی زیر معیارهای گروه نان و غالت به شرح نان  ، برنج ، ماکهارونی پرداختهه   در این سطح به اولویت

گرفته از خبرگان، بر حسب تعاریف ارائه شده در فصهل سهوم،   شود. طبق ترکیب نظرسنجی صورتمی

فاده می گردد که به صورت مراحهل ذیهل   برای تعیین وزن عوامل ازتکنیک تحلیل سلسله مراتبی است

 ارائه می گردد.

 ها با استفاده از میانگین هندسی تلفیق ماتریس -4-4-1

 بدست آمهده اسهت   9که با استفاده از پرسشنامه شماره خبرگان ماتریس مقایسه زوجی بدست آمده از

( 6-2ج بصهورت جهدول )  امتیاز هر یک ار پرسشنامه ها محاسبه و با استفاده از میانگین هندسی نتهای 

 درمی آید.

آید که در این فرمول میانگین هندسی از رابطه زیر به دست می 
k

ija مولفه مربو  به شجصk اُم

 است. jنسبت به سیستم iبرای مقایسه سیستم

 
N Nk

ij ij

k

a a


 
  
 


1

1

 یا  
L Nwk

ij ij

k

a a


 
  
 


1

1

 به گونهای که 
L

k

wk N



1
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 ماتریس تلفیق شده با كمك میانگین هندسي (:6-4)جدول 

 

 ماکارونی برنج نان

1A 2A 3A 

1A 32.1 3213 5233 نان 

2A 5233 5233 233. برنج 

3A 5233 5233 2233 ماکارونی 

معج  0233 .213 .2.1 

 های تحقیقمنبع: یافته

 ،مقادیر هریک از ستونها را جمع می نماییم.9پس از تعیین نتایج حاصل از پرسشنامه  شماره 

 نرماالیز کردن  -4-4-2

ههای مقایسهه ای از رابطهه    بر حسب تعاریف ارائه شده در فصل سوم، برای نرمال کردن اعهداد جهدول  

ij

ij m

ij

i

a
r

a





1

ijrشود که در آناستفاده می  باشهد. پهس از نرمهال کهردن از مقهادیر      مولفه نرمال مهی   

حاصل میانگین موزون گرفته می شود، مقادیر حاصل از میانگین  موزون نشان دهنده اولویت ) درجه 

نصر از ماتریس بهه جمهع   با توجه به فرمول در این قسمت از تقسیم هر ع اهمیت ( گزینه رقیب است.

 ( نشان داده شده است.0-2کل ستون همان عنصر اقدام می نماییم که نتایج حاصل به صورت جدول )

 ماتریس نرماالیزشده مقایسات زوجی (:7-4)جدول

 

 ماکارونی برنج نان

1A 2A 3A 

1A 3255 32.3 3252 نان 

2A 3222 3223 32.3 برنج 

3A 3222 3223 3210 ماکارونی 

 5233 5233 5233 جمع

 های تحقیقمنبع: یافته
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 زیر معیارهای گروه نان و غالتهر یک از و رتبه بندی اوزان محاسبه  -4-4-3

در این قسمت اقدام بهه محاسهبه میهانگین عناصهر مهاتریس      بر حسب تعاریف ارائه شده در فصل سوم،

ر ها می باشدکه نتایج حاصهل  ( در هر سطر می نماییم که نتایج حاصل وزن هریک از معیا0-2جدول)

 (  نشان داده شده است .8-2پس از محاسبات بصورت جدول)

 

 زیر معیارهای گروه نان و غالتاوزان هر یک از  (:9-4)جدول

 رتبه وزن شاخص ردیف

5 
1A 3 171513 نان 

. 
2A 2 173766 برنج 

9 
3A 1 174721 ماکارونی 

  1 جمع

 های تحقیقمنبع: یافته

 

در این پژوهش   زیر معیارهای گروه نان و غالته در جدول فوق نشان داده شده است کههمانطور ک

بندی شده اند و میزان ارجحیت آنها براساس رای خبرگان مشهجص  براساس اوزان به دست آمده رتبه

رتبهه دوم و   173767بهاوزن    بهرنج رتبهه اول و شهاخص     174721بها وزن   ماکهارونی گردیدند.که شاخص 

 رتبه سوم را به خود اختصاص داده است.171513باوزن  نناشاخص 

 محاسبه نرخ ناسازگاری ماتریس مقایسه زوجی  -4-4-4

پس از جمع آوری نظرات خبرگان، امتیاز داده شده آنان به هریک از ابعاد و  ،با توجه به موضوع تحقیق

س یهک مهاتریس بهرای    شاخص ها با استفاده از روش میانگین حسابی با یکدیگر تلفیهق گردیهد، سهپ   

محاسبات مربو  به نرخ ناسازگاری برای آن انجام گرفت. تزم به ذکهر اسهت   هرکدام طراحی گردید و 

برای هر مهاتریس قابهل قبهول     325که به پیشنهاد آقای ساعتی ) مبدع روش( نرخ ناسازگاری کمتر از 

 است. در غیر اینصورت باید مقایسات مجدداً انجام گیرد. 
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 : محاسبه نرخ ناسازگاری ماتریس مقایسه زوجی(8-4جدول )

 A.W معیار

λmax

=
AW

W
 

λ𝑚𝑎𝑥1 +⋯λ𝑚𝑎𝑥𝑛
n

 
n

n
IC


 max..


 
IR

CI
CR  

1A 923.21 322100 نان    

2A 171319 171179 371538 .92316 525159 برنج 

3A 923830 522123 ماکارونی    

 ی تحقیقمنبع یافته ها

 

اسهت و بهه    3933/3گردد که نرخ ناسازگاری محاسبه شده برابر با با توجه به جدول فوق مشاهده می

ند میزان مجاز اتوان گفت پاسجگویان در قضاوتهایشان سازگار عمل کردهای کوچک است که میاندازه

است. لذا این ماتریس از دقت تزم برخوردار بوده ونتایج حاصل از آن پذیرفته می  5/3نرخ ناسازگاری 

 شود.

 برای ماتریسهای دیگر نیز به همین منوال نرخ ناسازگاری محاسبه می گردد.

 محاسبه اوزان و رتبه بندی زیر معیارهای گروه سبزیجات -4-5

بندی زیر معیارهای گروه سبزیجات به شرح سهبزیجات برگهی )کهاهو ، کلهم ،     در این سطح به اولویت

اسههفناج(، صههیفی جههات )خیههار ، گوجههه ، بادمجان،کههدو(، غههده ههها )سههیب زمینههی ، پیههاز ، قههارچ ،  

گرفته از خبرگان، بر حسب تعاریف ارائهه شهده   شود. طبق ترکیب نظرسنجی صورتهویچ(پرداخته می

زن عوامل ازتکنیک تحلیل سلسله مراتبی استفاده می گردد که به صورت در فصل سوم، برای تعیین و

 مراحل ذیل ارائه می گردد.
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 ها با استفاده از میانگین هندسی تلفیق ماتریس -4-5-1

 بدست آمهده اسهت   9که با استفاده از پرسشنامه شماره خبرگان ماتریس مقایسه زوجی بدست آمده از

( 53-2اسبه و با استفاده از میانگین هندسی نتایج بصورت جهدول ) امتیاز هر یک ار پرسشنامه ها مح

 درمی آید.

آید که در این فرمول میانگین هندسی از رابطه زیر به دست می 
k

ija مولفه مربو  به شجصk اُم

 است. jتمنسبت به سیس iبرای مقایسه سیستم
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 ماتریس تلفیق شده با كمك میانگین هندسي (:12-4)جدول 

 
 غده ها  صیفی جات  سبزیجات برگی 

1B 2B 3B 

1B  5781 1751 1711 سبزیجات برگی 

2B  4721 1711 2711 صیفی جات 

3B  1711 1724 1717 غده ها 

 11711 1774 3717 جمع

 های تحقیقمنبع: یافته

 ،مقادیر هریک از ستونها را جمع می نماییم.9پس از تعیین نتایج حاصل از پرسشنامه  شماره 

 نرماالیز کردن  -4-5-2

ههای مقایسهه ای از رابطهه    ل کردن اعهداد جهدول  بر حسب تعاریف ارائه شده در فصل سوم، برای نرما

ij

ij m
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1

ijrشود که در آناستفاده می  باشهد. پهس از نرمهال کهردن از مقهادیر      مولفه نرمال مهی   

حاصل میانگین موزون گرفته می شود، مقادیر حاصل از میانگین  موزون نشان دهنده اولویت ) درجه 
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با توجه به فرمول در این قسمت از تقسیم هر عنصر از ماتریس بهه جمهع    میت ( گزینه رقیب است.اه

( نشهان داده شهده   55-2کل ستون همان عنصر اقدام می نماییم که نتایج حاصل به صهورت جهدول )  

 است.

 ماتریس نرماالیزشده مقایسات زوجی (:11-4)جدول

 

 غده ها  صیفی جات  سبزیجات برگی 

1B 2B 3B 

1B  1753 1729 1732 سبزیجات برگی 

2B  1738 1758 1763 صیفی جات 

3B  1719 1714 1715 غده ها 

 1711 1711 1711 جمع

 های تحقیقمنبع: یافته

 زیر معیارهای گروه سبزیجاتیک از هر و رتبه بندی اوزان محاسبه  -4-5-3

بهه محاسهبه میهانگین عناصهر مهاتریس      در این قسمت اقدام بر حسب تعاریف ارائه شده در فصل سوم،

( در هر سطر می نماییم که نتایج حاصل وزن هریک از معیار ها می باشدکه نتایج حاصل 55-2جدول)

 (  نشان داده شده است ..5-2پس از محاسبات بصورت جدول)

 زیر معیارهای گروه سبزیجاتاوزان هر یک از  (:12-4)جدول

 رتبه وزن معیاراصلی ردیف

5 
1B 2 173767 یجات برگی سبز 

. 
2B  1 175292 صیفی جات 

9 
3B  3 171941 غده ها 

  1 جمع

 های تحقیقمنبع: یافته
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سبزیجات در ایهن پهژوهش    زیر معیارهای گروه همانطور که در جدول فوق نشان داده شده است که

خبرگان مشهجص   بندی شده اند و میزان ارجحیت آنها براساس رایبراساس اوزان به دست آمده رتبه

رتبههه اول و شههاخص سههبزیجات برگههی بههاوزن   175292گردیدند.کههه شههاخص صههیفی جههات بهها وزن  

 رتبه سوم را به خود اختصاص داده است. 171941رتبه دوم و شاخص غده ها باوزن 173767

 محاسبه نرخ ناسازگاری ماتریس مقایسه زوجی  -4-5-4

ت خبرگان، امتیاز داده شده آنان به هریک از ابعاد و پس از جمع آوری نظرا ،با توجه به موضوع تحقیق

شاخص ها با استفاده از روش میانگین حسابی با یکدیگر تلفیهق گردیهد، سهپس یهک مهاتریس بهرای       

محاسبات مربو  به نرخ ناسازگاری برای آن انجام گرفت. تزم به ذکهر اسهت   هرکدام طراحی گردید و 

برای هر مهاتریس قابهل قبهول     325نرخ ناسازگاری کمتر از  که به پیشنهاد آقای ساعتی ) مبدع روش(

 است. در غیر اینصورت باید مقایسات مجدداً انجام گیرد. 

 (: محاسبه نرخ ناسازگاری ماتریس مقایسه زوجی13-4جدول )

A.W λmax معیار =
AW

W
 

λ𝑚𝑎𝑥1 +⋯λ𝑚𝑎𝑥𝑛
n

 
n

n
IC


 max..


 
IR

CI
CR  

1B  925133 525803 سبزیجات برگی    

2B  32360 323933 925503 925032 526008 صیفی جات. 

3B  923.36 32.813 غده ها    

 منبع یافته های تحقیق

است و به  3/.360گردد که نرخ ناسازگاری محاسبه شده برابر با با توجه به جدول فوق مشاهده می

اند میزان مجاز گفت پاسجگویان درقضاوتهایشان سازگار عمل کردهتوان ای کوچک است که میاندازه

لذا این ماتریس از دقت تزم برخوردار بوده ونتایج حاصل از آن پذیرفته می است.  5/3نرخ ناسازگاری 

 شود.

 برای ماتریسهای دیگر نیز به همین منوال نرخ ناسازگاری محاسبه می گردد.
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 یر معیارهای گروه میوه جاتمحاسبه اوزان و رتبه بندی ز -4-6

بندی زیر معیارهای گروه میوه جات به شرح مرکبات )پرتقال ، نهارنج ، لیمهو و   در این سطح به اولویت

...( ، میوه های درختی )سیب ،انار،گالبی و ... (، میوه های خرد )آلبالو ، گیالس ، زردآلو و ...(، نجلیات 

گردو ، بادام ، پسته و ...(ومیوه های متفرقه )مهوز ، آنانهاس ،   ) خرما ، نارگیل( ، میوه های خشکباری )

گرفته از خبرگان، بر حسب تعاریف ارائهه  شود. طبق ترکیب نظرسنجی صورتزیتون و ...( پرداخته می

شده در فصل سوم، برای تعیین وزن عوامل ازتکنیک تحلیل سلسله مراتبی استفاده می گردد کهه بهه   

 ی گردد.صورت مراحل ذیل ارائه م

 ها با استفاده از میانگین هندسی تلفیق ماتریس -4-6-1

 بدست آمهده اسهت   9که با استفاده از پرسشنامه شماره خبرگان ماتریس مقایسه زوجی بدست آمده از

( 52-2امتیاز هر یک ار پرسشنامه ها محاسبه و با استفاده از میانگین هندسی نتایج بصورت جهدول ) 

 درمی آید.

آید که در این فرمول سی از رابطه زیر به دست میمیانگین هند 
k

ija مولفه مربو  به شجصk اُم

 است. jنسبت به سیستم iبرای مقایسه سیستم
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 ماتریس تلفیق شده با كمك میانگین هندسي (:14-4)جدول 

 
 مرکبات

میوه های 

 درختی

میوه های 

 خرد
 نجلیات

میوه های 

 خشکباری

میوه های 

 متفرقه

1C 2C 3C 4C 5C 6C 

1C 1263 5263 5283 283. 52.3 5233 مرکبات 

2C 9223 2283 1223 92.3 5233 3289 های درختی میوه 

3C 22.3 223. 9263 5233 3295 3296 میوه های خرد 

4C 9263 5223 5233 32.8 3253 3216 نجلیات 

5C 2223 5233 3205 .322 32.5 3269 میوه های خشکباری 

6C 5233 32.9 32.8 32.2 32.3 3258 میوه های متفرقه 

 2.3.. 55229 5.203 0239 92.3 9211 جمع

 های تحقیقمنبع: یافته

 

 ،مقادیر هریک از ستونها را جمع می نماییم.5پس از تعیین نتایج حاصل از پرسشنامه  شماره 

 نرماالیز کردن  -4-6-2

ههای مقایسهه ای از رابطهه    بر حسب تعاریف ارائه شده در فصل سوم، برای نرمال کردن اعهداد جهدول  

ij

ij m

ij

i

a
r

a





1

ijrشود که در آنستفاده میا  باشهد. پهس از نرمهال کهردن از مقهادیر      مولفه نرمال مهی   

حاصل میانگین موزون گرفته می شود، مقادیر حاصل از میانگین  موزون نشان دهنده اولویت ) درجه 

ز ماتریس بهه جمهع   با توجه به فرمول در این قسمت از تقسیم هر عنصر ا اهمیت ( گزینه رقیب است.

( نشهان داده شهده   51-2کل ستون همان عنصر اقدام می نماییم که نتایج حاصل به صهورت جهدول )  

 است.
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 ماتریس نرماالیزشده مقایسات زوجی (:15-4)جدول

 
 مرکبات

میوه های 

 درختی

میوه های 

 خرد
 نجلیات

میوه های 

 خشکباری

میوه های 

 متفرقه

1C 2C 3C 4C 5C 6C 

1C 32.1 3252 3252 3291 3290 32.8 مرکبات 

2C 3251 .322 .322 3223 3295 32.9 میوه های درختی 

3C 3253 32.5 32.8 3259 3253 3253 میوه های خرد 

4C 3256 .325 3238 3232 3236 3256 نجلیات 

5C 32.3 3233 3236 3231 3230 3258 میوه های خشکباری 

6C 3231 .323 .323 3239 3233 3231 میوه های متفرقه 

 5233 5233 5233 5233 5233 5233 جمع

 های تحقیقمنبع: یافته

 میوه جاتزیر معیارهای گروه هر یک از و رتبه بندی اوزان محاسبه  -4-6-3

در این قسمت اقدام بهه محاسهبه میهانگین عناصهر مهاتریس      بر حسب تعاریف ارائه شده در فصل سوم،

نتایج حاصل وزن هریک از معیار ها می باشدکه نتایج حاصل ( در هر سطر می نماییم که 51-2جدول)

 (  نشان داده شده است .56-2پس از محاسبات بصورت جدول)
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 میوه حاتزیر معیارهای گروه اوزان هر یک از  (:16-4)جدول

 رتبه وزن معیار ردیف

5 
1C 2 32.105 مرکبات 

. 
2C 1 329.29 میوه های درختی 

9 
3C 3 325601 دمیوه های خر 

2 
4C 5 3253.3 نجلیات 

1 
5C 4 325313 میوه های خشکباری 

6 
6C 6 323295 میوه های متفرقه 

  1 جمع

 های تحقیقمنبع: یافته

 

همانطور که در جدول فوق نشان داده شده است که زیر معیارهای گروه نان و غالت در ایهن پهژوهش    

د و میزان ارجحیت آنها براساس رای خبرگان مشهجص  بندی شده انبراساس اوزان به دست آمده رتبه

 32.105رتبه اول و شاخص مرکبهات بهاوزن      329.29گردیدند.که شاخص میوه های درختی با وزن 

رتبه سوم و شاخص میوه ههای خشهکباری بها وزن     325601رتبه دوم و شاخص میوه های خرد باوزن 

بهه    323295و   3253.3رقهه بهاوزن ههای     رتبه چهارم و شاخص نجلیات و میوه ههای متف  325313

 ترتیب رتبه های پنجم و ششم را به خود اختصاص داده است.

 محاسبه نرخ ناسازگاری ماتریس مقایسه زوجی  -4-6-4

پس از جمع آوری نظرات خبرگان، امتیاز داده شده آنان به هریک از ابعاد و  ،با توجه به موضوع تحقیق

میانگین حسابی با یکدیگر تلفیهق گردیهد، سهپس یهک مهاتریس بهرای       شاخص ها با استفاده از روش 

محاسبات مربو  به نرخ ناسازگاری برای آن انجام گرفت. تزم به ذکهر اسهت   هرکدام طراحی گردید و 

برای هر مهاتریس قابهل قبهول     325که به پیشنهاد آقای ساعتی ) مبدع روش( نرخ ناسازگاری کمتر از 

 مقایسات مجدداً انجام گیرد.  است. در غیر اینصورت باید
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 (: محاسبه نرخ ناسازگاری ماتریس مقایسه زوجی17-4جدول )

A.W λmax معیار =
AW

W
 

λ𝑚𝑎𝑥1 +⋯λ𝑚𝑎𝑥𝑛
n

 
n

n
IC


 max..


 
IR

CI
CR  

1C 626138 520533 مرکبات  

 

  

 
2C 023959 2.831. میوه های درختی 

3C 623211 525699 ه های خردمیو 

4C 32382 325322 .626.6 .62253 326113 نجلیات. 

5C 62.360 326660 میوه های خشکباری  

 

  

6C 622593 32.060 میوه های متفرقه 

 منبع یافته های تحقیق

بهه  اسهت و   3/.382گردد که نرخ ناسازگاری محاسبه شده برابر با با توجه به جدول فوق مشاهده می

اند میزان مجاز توان گفت پاسجگویان در قضاوتهایشان سازگار عمل کردهای کوچک است که میاندازه

است. لذا این ماتریس از دقت تزم برخوردار بوده ونتایج حاصل از آن پذیرفته می  5/3نرخ ناسازگاری 

 شود.

 د.برای ماتریسهای دیگر نیز به همین منوال نرخ ناسازگاری محاسبه می گرد

 محاسبه اوزان و رتبه بندی زیر معیارهای گروه لبنیات -4-7

بندی زیر معیارهای گروه لبنیات به شرح شیر ، ماست ، پنیر ، کشک وبسهتنی  در این سطح به اولویت

گرفته از خبرگان، بر حسب تعاریف ارائه شده در فصل شود. طبق ترکیب نظرسنجی صورتپرداخته می

امل ازتکنیک تحلیل سلسله مراتبی استفاده می گردد که به صهورت مراحهل   سوم، برای تعیین وزن عو

 ذیل ارائه می گردد.
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 ها با استفاده از میانگین هندسی تلفیق ماتریس -4-7-1

 بدست آمهده اسهت   9که با استفاده از پرسشنامه شماره خبرگان ماتریس مقایسه زوجی بدست آمده از

( 58-2و با استفاده از میانگین هندسی نتایج بصورت جهدول ) امتیاز هر یک ار پرسشنامه ها محاسبه 

 درمی آید.

آید که در این فرمول میانگین هندسی از رابطه زیر به دست می 
k

ija مولفه مربو  به شجصk اُم

 است. jنسبت به سیستم iبرای مقایسه سیستم
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 ماتریس تلفیق شده با كمك میانگین هندسي (:19-4)جدول 

 های تحقیقمنبع: یافته

 جمع می نماییم.،مقادیر هریک از ستونها را 5پس از تعیین نتایج حاصل از پرسشنامه  شماره 

 نرماالیز کردن  -4-7-2

ههای مقایسهه ای از رابطهه    بر حسب تعاریف ارائه شده در فصل سوم، برای نرمال کردن اعهداد جهدول  

ij
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1

ijrشود که در آناستفاده می  باشهد. پهس از نرمهال کهردن از مقهادیر      مولفه نرمال مهی   

 

 بستنی کشک پنیر ماست شیر

1D 2D 3D 4D 5D 

1D 4781 2721 1761 1711 1711 شیر 

2D 3721 3721 1721 1711 1711 ماست 

3D 5781 2721 1711 1783 1763 پنیر 

4D 4741 1711 1745 1731 1745 کشک 

5D 1711 1723 1717 1731 1721 بستنی 

 19721 8783 4743 3746 3729 جمع
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نگین موزون گرفته می شود، مقادیر حاصل از میانگین  موزون نشان دهنده اولویت ) درجه حاصل میا

با توجه به فرمول در این قسمت از تقسیم هر عنصر از ماتریس بهه جمهع    اهمیت ( گزینه رقیب است.

( نشهان داده شهده   53-2کل ستون همان عنصر اقدام می نماییم که نتایج حاصل به صهورت جهدول )  

 است.

 ماتریس نرماالیزشده مقایسات زوجی گروه لبنیات (:18-4)ولجد

 های تحقیقمنبع: یافته

 زیر معیارهای گروه لبنیاتهر یک از و رتبه بندی اوزان محاسبه  -4-7-3

در این قسمت اقدام بهه محاسهبه میهانگین عناصهر مهاتریس      بر حسب تعاریف ارائه شده در فصل سوم،

وزن هریک از معیار ها می باشدکه نتایج حاصل  ( در هر سطر می نماییم که نتایج حاصل53-2جدول)

 (  نشان داده شده است .3.-2پس از محاسبات بصورت جدول)

 

 

 

 

 

 

 بستنی کشک پنیر ماست شیر

1D 2D 3D 4D 5D 

1D 1725 1725 1736 1729 1731 شیر 

2D 1717 1736 1727 1729 1731 ماست 

3D 1731 1725 1723 1724 1719 پنیر 

4D 1723 1711 1711 1719 1714 کشک 

5D 1715 1713 1714 1719 1716 بستنی 

 1711 1711 1711 1711 1711 جمع
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 زیر معیارهای گروه لبنیاتاوزان هر یک از  (:22-4)جدول

 رتبه وزن شاخص های گروه لبنیات ردیف

5 1D 1 172918 شیر 

. 2D 2 172787 ماست 

9 3D 3 172417 پنیر 

2 4D 4 171347 کشک 

1 5D 5 171541 بستنی 

  1 جمع

 

 های تحقیقمنبع: یافته

 

همانطور که در جدول فوق نشان داده شده است که زیهر معیارههای گهروه لبنیهات در ایهن پهژوهش        

بندی شده اند و میزان ارجحیت آنها براساس رای خبرگان مشهجص  براساس اوزان به دست آمده رتبه

 رتبه دوم و شهاخص  172787باوزن   ماسترتبه اول و شاخص  172918زن گردیدند.که شاخص شیر با و

رتبهه چههارم و شهاخص بسهتنی بهاوزن       171347رتبه سوم و شاخص کشک بها وزن   172417باوزن  پنیر

 رتبه پنجم را به خود اختصاص داده است. 171541

 محاسبه نرخ ناسازگاری ماتریس مقایسه زوجی  -4-7-4

پس از جمع آوری نظرات خبرگان، امتیاز داده شده آنان به هریک از ابعاد و  ،قبا توجه به موضوع تحقی

شاخص ها با استفاده از روش میانگین حسابی با یکدیگر تلفیهق گردیهد، سهپس یهک مهاتریس بهرای       

محاسبات مربو  به نرخ ناسازگاری برای آن انجام گرفت. تزم به ذکهر اسهت   هرکدام طراحی گردید و 

برای هر مهاتریس قابهل قبهول     325آقای ساعتی ) مبدع روش( نرخ ناسازگاری کمتر از که به پیشنهاد 

 است. در غیر اینصورت باید مقایسات مجدداً انجام گیرد. 
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 (: محاسبه نرخ ناسازگاری ماتریس مقایسه زوجی21-4جدول )

 A.W معیار

λmax

=
AW

W
 

λ𝑚𝑎𝑥1 +⋯λ𝑚𝑎𝑥𝑛
n

 
n

n
IC


 max..


 
IR

CI
CR  

1D 12.331 5215.9 شیر  

 

  

 
2D 12.1.3 522698 ماست 

3D 323921 323986 .12539 12.981 52.613 پنیر 

4D 12.333 320353 کشک  

 

  

5D 123613 32.025 بستنی 

 منبع یافته های تحقیق

است و به  3921/3به شده برابر با گردد که نرخ ناسازگاری محاسبا توجه به جدول فوق مشاهده می

اند میزان مجاز توان گفت پاسجگویان در قضاوتهایشان سازگار عمل کردهای کوچک است که میاندازه

لذا این ماتریس از دقت تزم برخوردار بوده ونتایج حاصل از آن پذیرفته می است.  5/3نرخ ناسازگاری 

 شود.

 یارهای گروه گوشت ، حبوبات ، تخم مرغ و مغزهادی زیر معنمحاسبه اوزان و رتبه ب -4-8

بندی زیر معیارهای گروه گوشت ، حبوبات ، تجم مرغ و مغزها به شرح گوشت در این سطح به اولویت

شهود. طبهق ترکیهب نظرسهنجی     قرمز ، تجم مرغ )شترمرغ و بلدرچین(، حبوبات و مغزها پرداخته می

ه شده در فصل سوم، برای تعیین وزن عوامهل ازتکنیهک   گرفته از خبرگان، بر حسب تعاریف ارائصورت

 تحلیل سلسله مراتبی استفاده می گردد که به صورت مراحل ذیل ارائه می گردد.

 ها با استفاده از میانگین هندسی تلفیق ماتریس -4-8-1

 بدست آمهده اسهت   9که با استفاده از پرسشنامه شماره خبرگان ماتریس مقایسه زوجی بدست آمده از

( ..-2امتیاز هر یک ار پرسشنامه ها محاسبه و با استفاده از میانگین هندسی نتایج بصورت جهدول ) 

 درمی آید.
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آید که در این فرمول میانگین هندسی از رابطه زیر به دست می 
k

ija مولفه مربو  به شجصk اُم

 است. jنسبت به سیستم iبرای مقایسه سیستم

 
N Nk

ij ij

k

a a


 
  
 


1

1

 یا  
L Nwk

ij ij

k

a a


 
  
 


1

1

 به گونهای که 
L

k

wk N



1

 

 

 ماتریس تلفیق شده با كمك میانگین هندسي (:22-4)جدول 

 حقیقهای تمنبع: یافته

 ،مقادیر هریک از ستونها را جمع می نماییم.9پس از تعیین نتایج حاصل از پرسشنامه  شماره 

 نرماالیز کردن  -4-8-2

ههای مقایسهه ای از رابطهه    بر حسب تعاریف ارائه شده در فصل سوم، برای نرمال کردن اعهداد جهدول  

ij

ij m

ij

i

a
r

a





1

ijrشود که در آناستفاده می  باشهد. پهس از نرمهال کهردن از مقهادیر      مولفه نرمال مهی   

حاصل میانگین موزون گرفته می شود، مقادیر حاصل از میانگین  موزون نشان دهنده اولویت ) درجه 

با توجه به فرمول در این قسمت از تقسیم هر عنصر از ماتریس بهه جمهع    اهمیت ( گزینه رقیب است.

( نشهان داده شهده   9.-2صر اقدام می نماییم که نتایج حاصل به صهورت جهدول )  کل ستون همان عن

 است.

 

 مغزها حبوبات تجم مرغ  گوشت سفید گوشت قرمز

1E 2E 3E 4E 5E 

1E 1721 4781 4781 1711 1711 گوشت قرمز 

2E 5741 3741 3761 1711 1711 گوشت سفید 

3E  2711 2721 1711 1728 1721 تجم مرغ 

4E 1711 1711 1745 1729 1721 حبوبات 

5E 1711 1711 1751 1719 1783 مغزها 

 11761 12741 11735 2776 3725 جمع
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 ماتریس نرماالیزشده مقایسات زوجی گروه گوشت ، حبوبات ، تخم مرغ و مغزها (:23-4)جدول

 های تحقیقمنبع: یافته

 :و.... زیرمعیارهای گروه گوشتهریک ازورتبه بندی اوزان محاسبه  -4-8-3

در این قسمت اقدام بهه محاسهبه میهانگین عناصهر مهاتریس      بر حسب تعاریف ارائه شده در فصل سوم،

( در هر سطر می نماییم که نتایج حاصل وزن هریک از معیار ها می باشدکه نتایج حاصل 9.-2جدول)

 (  نشان داده شده است .2.-2پس از محاسبات بصورت جدول)

 

 زیر معیارهای گروه گوشت و...از اوزان هر یک  (:24-4)جدول

 رتبه وزن شاخص های گروه گوشت و... ردیف

5 
1E 2 173269 گوشت قرمز 

. 
2E 1 173613 گوشت سفید 

9 
3E  3 171255 تجم مرغ 

2 
4E 5 171779 حبوبات 

1 
5E 4 171194 مغزها 

  1 جمع

 های تحقیقمنبع: یافته

 

 مغزها حبوبات تجم مرغ  گوشت سفید گوشت قرمز

1E 2E 3E 4E 5E 

1E 1711 1739 1746 1736 1731 گوشت قرمز 

2E 1751 1727 1735 1736 1731 گوشت سفید 

3E  1719 1718 1711 1711 1716 تجم مرغ 

4E 1719 1718 1714 1711 1716 حبوبات 

5E 1719 1718 1715 1717 1726 مغزها 

 1711 1711 1711 1711 1711 جمع
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ت کهزیر معیارهای گروه نان و غهالت در ایهن پهژوهش     همانطور که در جدول فوق نشان داده شده اس

بندی شده اند و میزان ارجحیت آنها براساس رای خبرگان مشهجص  براساس اوزان به دست آمده رتبه

 329.63رتبه اول و شاخص گوشت قرمهز بهاوزن     329639گردیدند. که شاخص گوشت سفید با وزن 

رتبه چهارم و  325332سوم و شاخص مغزها با وزن رتبه  325.11رتبه دوم و شاخص تجم مرغ باوزن 

 رتبه پنجم را به خود اختصاص داده است. 323003شاخص حبوبات باوزن 

 محاسبه نرخ ناسازگاری ماتریس مقایسه زوجی  -4-8-4

پس از جمع آوری نظرات خبرگان، امتیاز داده شده آنان به هریک از ابعاد و  ،با توجه به موضوع تحقیق

ا استفاده از روش میانگین حسابی با یکدیگر تلفیهق گردیهد، سهپس یهک مهاتریس بهرای       شاخص ها ب

محاسبات مربو  به نرخ ناسازگاری برای آن انجام گرفت. تزم به ذکهر اسهت   هرکدام طراحی گردید و 

برای هر مهاتریس قابهل قبهول     325که به پیشنهاد آقای ساعتی ) مبدع روش( نرخ ناسازگاری کمتر از 

 غیر اینصورت باید مقایسات مجدداً انجام گیرد.  است. در

 (: محاسبه نرخ ناسازگاری ماتریس مقایسه زوجی25-4جدول )

A.W λmax معیار =
AW

W
 

λ𝑚𝑎𝑥1 +⋯λ𝑚𝑎𝑥𝑛
n

 
n

n
IC


 max..


 
IR

CI
CR  

1E 122356 520323 گوشت قرمز  

 

  

 
2E 121919 523326 گوشت سفید 

3E  323030 323839 122262 122233 326893 تجم مرغ 

4E 129635 322582 حبوبات  

 

  

5E 129863 .32183 مغزها 

 منبع یافته های تحقیق

است و به  3030/3گردد که نرخ ناسازگاری محاسبه شده برابر با با توجه به جدول فوق مشاهده می

اند میزان مجاز پاسجگویان در قضاوتهایشان سازگار عمل کردهتوان گفت ای کوچک است که میاندازه
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لذا این ماتریس از دقت تزم برخوردار بوده ونتایج حاصل از آن پذیرفته می است.  5/3نرخ ناسازگاری 

 شود.

 محاسبه اوزان و رتبه بندی زیر معیارهای گروه متفرقه -4-9

به شرح روغن ها )نباتی ، مایع ، زیتهون و ...(،  بندی شاخص های گروه متفرقه در این سطح به اولویت

چربی ها )کره ، مارگارین و ...(، مواد قندی )آدامس ، شکالت ها ، ژله و ...(، چاشنی ها )سهس ، رب و  

گرفته از خبرگان، بر حسب تعاریف ارائه شهده در  شود. طبق ترکیب نظرسنجی صورت...( پرداخته می

ل از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی استفاده می گردد که بهه صهورت   فصل سوم، برای تعیین وزن  عوام

 مراحل ذیل ارائه می گردد.

 ها با استفاده از میانگین هندسی تلفیق ماتریس  -4-9-1

 بدست آمهده اسهت   5که با استفاده از پرسشنامه شماره خبرگان ماتریس مقایسه زوجی بدست آمده از

( 6.-2و با استفاده از میانگین هندسی نتایج بصهورت جهدول )  امتیاز هر یک ار پرسشنامه ها محاسبه 

 درمی آید.

آید که در این فرمول میانگین هندسی از رابطه زیر به دست می 
k

ija مولفه مربو  به شجصk اُم

 است. jنسبت به سیستم iبرای مقایسه سیستم

 
N Nk

ij ij

k

a a


 
  
 


1

1

 یا  
L Nwk

ij ij

k

a a


 
  
 


1

1

 به گونهای که 
L

k

wk N



1
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 ماتریس تلفیق شده با كمك میانگین هندسي (:26-4)جدول 

 های تحقیقمنبع: یافته

 ،مقادیر هریک از ستونها را جمع می نماییم.9پس از تعیین نتایج حاصل از پرسشنامه  شماره 

 یز کردننرماال  -4-9-2

ههای مقایسهه ای از رابطهه    بر حسب تعاریف ارائه شده در فصل سوم، برای نرمال کردن اعهداد جهدول  

ij

ij m

ij

i

a
r

a





1

ijrشود که در آناستفاده می  باشهد. پهس از نرمهال کهردن از مقهادیر      مولفه نرمال مهی   

یر حاصل از میانگین  موزون نشان دهنده اولویت ) درجه حاصل میانگین موزون گرفته می شود، مقاد

با توجه به فرمول در این قسمت از تقسیم هر عنصر از ماتریس بهه جمهع    اهمیت ( گزینه رقیب است.

( نشهان داده شهده   0.-2کل ستون همان عنصر اقدام می نماییم که نتایج حاصل به صهورت جهدول )  

 است.

 مقایسات زوجی زیر معیارهای گروه متفرقهماتریس نرماالیزشده  (:27-4)جدول

 های تحقیقمنبع: یافته

 

 چاشنی ها مواد قندی چربی ها روغن ها

1F 2F 3F 4F 

1F 9223 5283 52.3 5233 روغن ها 

2F 263. 9263 5233 3289 چربی ها 

3F 2223 5233 32.8 3216 مواد قندی 

4F 5233 32.9 3298 32.3 چاشنی ها 

 55223 6269 286. 268. جمع

 

 چاشنی ها مواد قندی چربی ها روغن ها

1F 2F 3F 4F 

1F 3293 32.0 .322 3290 روغن ها 

2F 32.9 3212 3291 3295 چربی ها 

3F 3293 3251 3253 32.5 مواد قندی 

4F 3233 3239 3259 3255 چاشنی ها 

 5233 5233 5233 5233 جمع
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 زیر معیارهای گروه متفرقه شاخص هایهر یک از و رتبه بندی اوزان محاسبه   -4-9-3

در این قسمت اقدام بهه محاسهبه میهانگین عناصهر مهاتریس      بر حسب تعاریف ارائه شده در فصل سوم،

 ( در هر سطر می نماییم که نتایج حاصل وزن هریک از معیار ها می باشدکه نتایج حاصهل 0-2جدول)

 (  نشان داده شده است .8.-2پس از محاسبات بصورت جدول)

 زیر معیارهای گروه متفرقه شاخص های اوزان هر یک از (:29-4)جدول

 رتبه وزن شاخص  ردیف
5 1F 2 329232 روغن ها 

. 2F 1 329108 چربی ها 

9 3F 3 .32.53 مواد قندی 

2 4F 4 323351 چاشنی ها 

  1 جمع

 قیقهای تحمنبع: یافته

همانطور که در جدول فوق نشان داده شده است که زیهر معیارههای گهروه متفرقهه در ایهن پهژوهش        

بندی شده اند و میزان ارجحیت آنها براساس رای خبرگان مشهجص  براساس اوزان به دست آمده رتبه

م و رتبه دو 329232رتبه اول و شاخص روغن ها باوزن   329108گردیدند.که شاخص چربی ها با وزن 

رتبهه چههارم را بهه     323351رتبه سوم و شاخص چاشنی ها باوزن  .32.53شاخص مواد قندی باوزن 

 خود اختصاص داده است.

 زیر معیارهای گروه متفرقهمحاسبه نرخ ناسازگاری ماتریس مقایسه زوجی   -4-9-4

ه هریک از ابعاد و پس از جمع آوری نظرات خبرگان، امتیاز داده شده آنان ب ،با توجه به موضوع تحقیق

شاخص ها با استفاده از روش میانگین حسابی با یکدیگر تلفیهق گردیهد، سهپس یهک مهاتریس بهرای       

محاسبات مربو  به نرخ ناسازگاری برای آن انجام گرفت. تزم به ذکهر اسهت   هرکدام طراحی گردید و 

هر مهاتریس قابهل قبهول    برای  325که به پیشنهاد آقای ساعتی ) مبدع روش( نرخ ناسازگاری کمتر از 

 است. در غیر اینصورت باید مقایسات مجدداً انجام گیرد. 
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 (: محاسبه نرخ ناسازگاری ماتریس مقایسه زوجی28-4جدول )

A.W λmax معیار =
AW

W
 

λ𝑚𝑎𝑥1 +⋯λ𝑚𝑎𝑥𝑛
n

 
n

n
IC


 max..


 
IR

CI
CR  

1F 22.866 522132 روغن ها    

2F 323883 .32303 229563 221095 526969 چربی ها 

3F 22.809 323352 مواد قندی  

 

  

4F 225.31 329003 چاشنی ها 

 منبع یافته های تحقیق

است و به  3883/3ه نرخ ناسازگاری محاسبه شده برابر با گردد کبا توجه به جدول فوق مشاهده می

اند میزان مجاز توان گفت پاسجگویان در قضاوتهایشان سازگار عمل کردهای کوچک است که میاندازه

لذا این ماتریس از دقت تزم برخوردار بوده ونتایج حاصل از آن پذیرفته می است.  5/3نرخ ناسازگاری 

 شود.

آمده بهه مهدل   های بدستپرسشنامه سوم به روش تحلیل سلسله مراتبی ، اگر وزن در پایان محاسبات

( 5-2شهود کهه نمهودار)   ها به شکل موزون نمایان میمفهومی انتقال داده شود، سطوح ارتباطات سطح

 حاکی از این اقدام است
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 (: درخت تصمیم)مدل مفهومي(1-4نمودار)

 

0.1200 

0.2425 

0.0860 

1C 0.1571 

0.3113 1 

0.1010 

0.1059 

0.0131 

2 

0.1175 

1B 2 0.3717 

0.5191 

0.0911 

1A 3 0.1513 

0.3711 

0.1711 

2A 

3A 

2 

1 

2B 

3B 

1 

3 

2C 

3C 

4C 

5C 

6C 

3 

5 

4 

6 

1D 

2D 

3D 

4D 

5D 

0.1901 

0.1717 

0.1117 

0.1317 

0.0511 

1 

2 

3 

4 
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 مقدمه 5-1

های کمی و کیفی گردآوری شده در پهژوهش علمهی بها علهم آمهار توصهیف و تجزیهه و تحلیهل         داده 

ها به شکل های پژوهش است. هدف از تحلیل دادهها برای یافتن پاسخ برای پرسششوند. واین دادهمی

ط مسایل پژوهشی را مورد مطالعه و آزمهون قهرار   قابل فهم و قابل تفسیر است به نحوی که بتوان رواب

 داد. 

ها و نتایجی که در طی فرآیند تحقیهق بهه دسهت    در این فصل، سعی شده است با استفاده از یافته

پذیر و سودمند در ارتبا  بها موضهوع تحقیهق بهه مهدیران      هایی تازه، امکانآمده، پیشنهادات و توصیه

یشنهاداتی به محققان و پژوهشگران برای تحقیقات در آینده ارائه صنایع غدایی  ارائه شود. همچنین پ

های پیش رو در انجام این تحقیق نیز بیان شده است. نتایج وپیشنهادات ارائهه شهده   شده و محدودیت

دراین تحقیق به مثابه نقشهه راههی اسهت کهه مهی توانهد بهه مهدیران صهنایع  غهذایی یهاری رسهاند             

ای های خود به گونهارا به شکل مطلوب تری طی نمودو در ایفای رسالتتامسیررسیدن به چشم انداز ه

 تر عمل نمایند. در پایان نیز جمع بندی کلی بر فرآیند انجام تحقیق خواهیم داشت.شایسته

 بررسی سواالت تحقیق: 5-2

ی در این پژوهش با استفاده از دسته بندی ای که بر روی صنایع غذایی انجام گرفت ، صنایع غذای

در شش دسته تقسیم شده اند ، هرکدام از این صنایع دارای محصوتتی هستند . با استفاده از مصاحبه 

 93با خبرگان این عوامل شناسایی شده و محصوتتشان رتبه بندی شدند . نتایج حاصل از نظرسنجی 

ستند بدین نفر از خبرگان در خصوص اولویت بندی محصوتت صنایع غذایی که دارای مزیت رقابتی ه

رتبه  32.230رتبه اول ، گروه سبزیجات با وزن  32.2.1صورت می باشد : گروه میوه جات با وزن 

رتبه سوم، گروه گوشت ، حبوبات ، تجم مرغ و مغزها  و گروه  32.903دوم ، گروه نان و غالت با وزن 

رتبه های چهارم تا  323093و وزن  323863، وزن 325.33لبنیات و گروه متفرقه به ترتیب با وزن 

 ششم را به خود اختصاص داده اند.
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 نتیجه شناسایی محصوالت صنایع غذایی دارای مزیت رقابتی 5-2-1

گروه از صنایع غذایی به همراه محصوتتی که در این  6در نتیجه توزیع پرسشنامه در میان خبرگان 

 آنها بدین صورت می باشد  :گروهها قرار می گیرند شناسایی شدند . این محصوتت و دسته بندی 

 ماکارونی ، برنج ، نان:  غالت و نان گروه -5

 ، گوجه ، خیار) جات صیفی ،( اسفناج ، کلم ، کاهو) برگی سبزیجات:  سبزیجات گروه -.

 (هویچ ، قارچ ، پیاز ، زمینی سیب) ها غده ،( بادمجان،کدو

... (  و ،انار،گالبی سیب) درختی های میوه ،...(  و لیمو ، نارنج ، پرتقال) مرکبات:  جات میوه گروه -9

 خشکباری های میوه ،( نارگیل ، خرما)  نجلیات ،...(  و زردآلو ، گیالس ، آلبالو) خرد های میوه ،

 ...( و زیتون ، آناناس ، موز) متفرقه های میوه ،...(  و پسته ، بادام ، گردو)

  بستنی ، کشک ، پنیر ، ماست ، شیر:  لبنیات گروه -2

 و شترمرغ) مرغ تجم ، سفید گوشت ، قرمز گوشت:  مغزها و مرغ تجم ، حبوبات ، وشتگ گروه -1

 مغزها ، حبوبات ،( بلدرچین

 قندی مواد ،...(  و مارگارین ، کره) ها چربی ،...(  و زیتون ، مایع ، نباتی) ها روغن:  متفرقه گروه -6

 ...( و رب ، سس) ها چاشنی ،...(  و ژله ، ها شکالت ، آدامس)

 تیجه شناسایی محصوتت صنایع غذایی می تواند منجر به اولویت بندی آنها شود . ن

 رقابتی مزیت دارای غذایی صنایع نتیجه اولویت بندی محصوالت 5-2-2

رقابتی با استفاده از تحلیل سلسله  مزیت دارای غذایی صنایع محصوتت بندی نتایج حاصل از اولویت

محصول شناسایی شده ، صیفی  6.نشان می دهد، از میان  2صل مراتبی  براساس مدل مفهومی در ف

 و چهارم اولویت در برنج ، سبزیجات برگی اولویت سوم ، ماکارونی اولویت دوم در اولویت اول ، جات

وبابقی مصوتت در مدل مفهومب به ترتیب نمایش داده .  دارند گوشت سفید نیز در رتبه پنجم قرار

 ای متفرقه رتبه بیست وششم را به خود اختصاص داده اند. . شده اندبه طوریکه میوه ه
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 پیشنهادات برای ارتقا سطح صادرات محصوالت صنایع غذایی -5-3

پیشنهاد می شود کارآفرینی در شرکت های صنایع غذایی تقویت شده و واحدهای تحقیق و توسعه  -5

 در این شرکت ها راه اندازی شود . 

 صنایع و کشاورزی زمینه در زا اشتغال های فعالیت توسعه و گذاری سرمایه تشویق و حمایت -.

 تبدیلی 

 ای حرفه و فنی های رشته توسعه و روستایی تولید های تعاونی گسترش و ایجاد از حمایت و ترویج -9

 روستا در

  .روستایی نواحی در گذاری سرمایه برای اعتبار -4

اده از نیروهای متجصص در این واستفشرکت های صنایع غذایی ایجاد قسمت بازاریابی فعال در  -1

زمینه ،و انجام تحقیقات مستمر از مشتریان و استفاده از نتایج این تحقیقات در تعیین استراتژی های 

 .شرکت ها

 پیشنهادات برای تحقیقات آتی -5-4

با توجه به مطالب ارائه شده و نتایج بدست آمده ، پیشنهاد می گردد موارد زیر را در انجهام تحقیقهات   

 تی مورد توجه و بررسی قرار دهید :آ

به محققان بعدی پیشنهاد می شود داده های این تحقیق را به روش های دیگر اولویت بندی  -5

 کرده و نتایج را با نتایج تحقیق حاضر مقایسه کنند .

 پیشنهاد می شود همین موضوع در سایر صنایع انجام بگیرد . -.

 د مزیت رقابتی در صنایع غذایی کشوربررسی تاثیر استراتژی های رقابتی بر ایجا -9

ارائه روشی ساختارمند جهت اسهتجراج شهاخص ههای در صهادرات محصهوتت شهرکت در جههت         -2

 ها.دستیابی به استراتژی

با توجه به اینکه در این تحقیق برای تعیهین وزن معیارهها و زیهر معیارهها از روش فرآینهد تحلیهل        -1

ای تحقیقات آینده از روش تحلیل شبکه ای برای تعیهین  سلسله مراتبی استفاده شده است می توان بر
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وزن معیارها و زیر معیارها استفاده نمود. فرآیند تحلیل شهبکه ای حالهت تعمهیم یافتهه ای از فرآینهد      

 تحلیل سلسله مراتبی است با این تفاوت که روابط بین معیارها را نیز در نظر می گیرد.

 تحقیق یمحدودیت ها -5-5

از طریق پرسشنامه محقق مجبور به مراجعه مستقیم به  موردنیازآوری داده ها به دلیل جمع  

 برای محقق بود . خبرگان بود که این امر نیازمند صرف زمان زیاد ، رفت و آمد و هزینه 

ثابت نبودن عوامل کالن اقتصادی ممکن است  و به دلیل تنوع زیاد در ساختار صادراتی کشور  -.

گذشت زمان دستجوش تغییر گردند . لذا تعمیم نتایج به آینده می بایستی با نتایج این تحقیق با 

 احتیا  انجام گیرد .  
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 منابع و مآخذ

 منابع فارسی 

(، علوم اجتماعی و مشکل بیکاری جوانان در جهان ، ترجمه سازمان 5983ارگاس فوروندا، اسکار ) -

 ملی جوانان ، تهران :نشر روناس

، « نگاهی به ضعیت اشتغال و بیکاری فارغ التحصیالن دانشگاهی ( » 5989ر )اکبری پور ، صفد -

 26-29، صص  19ماهنامه کار و جامعه ، شماره 

 .0051(، کدمطلب :5935اقتصاد ایران) -

، دانش « تحلیل جامعه شناختی از تاثیرات بیکاری بر امنیت ملی » ( ،5908امین صارمی ، نوذر ) -

 8-53صص ،  2و  9انتظامی ، شماره 

سجن ماه :ظرفیت های اشتغال زایی توریسم)به عنوان راهکاری »(،5985امینی،امیر هوشنگ ) -

 2-8،صص 233،نامه اتاق بازرگانی ، شماره («برای حل مشکل بیکاری 

ای و کاربردی، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، اخوی، احمد؛ اقتصاد کالن پایه -

 .558، ویرایش دوم، ص5902

، مدیریت استراتژیک و پویایی های سازمانی؛ چالش پیچیدگی ، مترجمان :  5933استیسی ، رالف ،  -

( ، شابک: 5933حسین رحمان سرشت  ، شهرام خلیل نژاد  ،  سیدعلیرضا هاشمی ، نشر: دوران )

308-362-8835-38-3. 

ان   ، ناشر : مرکز آموزش ،  مدیریت استراتژیک ،  مترجم: عباس منوری 333.بام ، استیون  2اپل-

 3-3.8-998-362، شابک :   .36138235مدیریت دولتی ، محل نشر : تهران  ، رده دیویی : 

، مدیریت استراتژیک بازار ، مترجمان : دکتر احمد روستا و سید رامین هاشمی ،  5982آکر ، دیوید ،  -

 . 31نوبت چاپ: چاپ اول، تهران ، تابستان 

 .5981امه ریزی استراتژیک ،تهران ، انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی، اعرابی ، محمد ، برن -
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تدوین استراتژی به روش چارچوب جامع تدوین استراتژی، مطالعه "امینی، محمدتقی، خباز، صمد،  -

، بهار و تابستان .، شماره 5، نشریه مدیریت بازرگانی، دوره "موردی : شرکت سهند خودرو تبریز

5988. 

 ، مدیریت استراتژیک ، تهران ، انتشارات نگاه دانش .  5983علیرضا ، امیرکبیری ،  -

و آمار و کاربرد آن در مدیریت ، جلد اول ، چاپ دهم ، تهران :  5989آذر ، عادل ؛ مومنی، منصور، -

 .8.ص  .انتشارات سمت 

 فرهنگ دکتر: ترجمه توسعه، و ینیشهرنش مهاجرت،( 5903) نگیس تیچ آمار ،یاوبرا -

 .یاجتماع نیتأم و کار مؤسسه تهران، ارشاد،

 .5982، دی 11سال جدید شماره  -ایزدی ، مهرداد ، نشریه بهکام  -

، «  اقتصادی تاثیر گذار  –اشتغال زنان در ایران : بررسی عوامل اجتماعی » (، 5981باقری، شهال ) -

 51.-.1.، صص  8فصلنامه بانوان شیعه ، شماره 

و وبسیج سیاسی ، تهران :موسسه انتشارات و چپ دانشگاه  ( ، انقالب.590بشیریه ، حسین ) -

 تهران 

برایسون جان ام ، برنامه ریزی استراتژیک بر سازمانهای دولتی و غیر انتفاعی ، ترجمه : عباس  -

 5983انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی ،  -منوریان  

اتژیک، ترجمه محمد صائبی، براین کوبین، جیمز و منیزبرگ، هنری و جیمز رابرت، مدیریت استر -

 ، چاپ دوم.5906مرکز آموزش مدیریت دولتی، 

 .تهران دانشگاه انتشارات  عمومی، شناسی جمعیت( 5928) جمشید بهنام، -

، 5989بلسینگر ، کلی ، مدیریت منابع انسانی ، ترجمه : علی خسرو جردی، فصلنامه کتاب، پاییز  -

 .13شماره 

رقابتی تکنیک های تحلیل صنعت و رقبا، چاپ چهارم، ترجمه  (. استراتژی5935پورتر، مایکل ) -

 جهانگیر مجیدی و عباس مهر پویا، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا.
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(. مزیت رقابتی ملل ، چاپ چهارم، ترجمه : جهانگیر مجیدی و عباس مهر 5338پورتر، مایکل ) -

 ، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا.5932پویا ، 

ریت استراتژیک : اصول و شیوه های عمل ، چاپ اول ، تهران ، ، مدی 5935تامپسون و گمبل ،  -

 انتشارات مبلغان .

(.برآورد تابع تقاضای اعتبارات صنایع تبدیلی در استان 5986تبرایی، محسن؛ آذین ف، یدا...) -

 ..پژوهشی علوم وصنایع کشاورزی،-خراسان رضوی، مجله علمی 

 .تهران ، آتا انتشارات انسانی، نیروی بازسازی و شناسی جمعیت( 5968) پرویز تاجداری، -

، مجله تحقیقات «کارکرد اقتصاد بازار در حل بیکاری در ایران »( ، 5981توسلی ،محمود ) -

 0اقتصادی ، شماره 

 میرزائی، الهه: ترجمه موضوعات، و مفاهیم بر ای مقدمه جمعیت،( 5333) ویکس جان -

 .ریزی برنامه و مدیریت پژوهش و آموزش عالی مؤسسه

جمالی ، مهدیس ، اصالنی ، علیرضا ، استراتژِ های توسعه محصوتت جدید با استفاده از رویکرد  -

چرخه عمر محصول به منظور موفقیت تجاری سازی آنها ، دومین کنفرانس بین المللی تجاری سازی 

 . 5939فنائوری ، تهران ، 

، تهران ، موسسه  .598صائبی ، ، فرآیند استراتژی ، مترجم : محمد .538جیمز ، برایان کویین ، -

 آموزش عالی مدیریت . 

 (،  مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، تهران، انتشارات سمت5982حافظ نیا، محمدرضا، ) -

. 

، رتبه بندی سرمایه اجتماعی در مرکز استان های کشور ، فصلنامه رفاه 5986حسینی و همکاران  ، -

 . 6.اجتماعی شماره 

(؛ روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی، انتشارات بازتاب، چاپ  5908رضا، ) خاکی، غالم -

 .ششم، تهران
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ناشر : نشر  ،دردانه داوری و آقای محمدحسن شانه ساز زاده مدیریت استراتژیک از تئوری تا عمل  -

 5939آتنا، 

 .590، ص5902دفتر همکاری حوزه و دانشگاه؛ مبانی اقتصاد اسالمی، قم، سمت، چاپ دوم،  -

دورنبوش ، رودیگر و فیشر ، استنلی ؛ اقتصاد کالن ، تیز هوش تابان، محمد حسین ؛ تهران،  -

 .99، چاپ اول ، ص 5905سروش ، 

ریزی و مدیریت استراتژیک ، مترجم : رابینسون ، کنت ، جان ، پیرس 2 ریچارد 2 برنامه -

-1129-362-308کتاب ، شابک  . شورینی ، تهران : موسسه انتشارات یادواره سهراب خلیلی

50-.. 

( ، جامعه شناسی کار و مشاغل ) دیدگاهها و نظریه ها( ، چاپ اول ، اصفهان 5982ربانی ، رسول ) -

 ، دانشگاه اصفهان .

رمضان پور  اسماعیل ، سلطانی ساناز اهری ، بررسی توسعه محصول جدید و رابطه آن با مزیت  -

نامه کارشناسی ارشد. ی منتجب استان آذربایجان شرقی(پایانرقابتی )مطالعه موردی: صنایع غذای

 . 5935دانشکده ادبیات و علوم انسانی .  -دانشگاه گیالن  -وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 

ترجمه : دکتر مصطفی جعفری ، مهزیار کاظمی ، رالف استیسی تفکر استراتژیک و مدیریت تحول  -

 .5902ناشر : خدمات فرهنگی رسا ،  –موحد 

 تهران ، انتشارات تابان . ، تئوری اقتصاد کالن ،  5983روزبهان ، محمود ،  -

 .سمت انتشارات تهران، اول، چاپ مهاجرت،( 5906) اهلل حبیب زنجانی، -

ریزی کشور ؛ آمارگیری از ویژگی های اشتغال و بیکاری خانوار ، تهران، دفتر مدیریت و برنامه -

 . 52، ص 5982شور، ریزی کسازمان مدیریت و برنامه

 62.1،کد مطلب :« درباره تعریف اشتغال » (، 5983روزنامه ایران ) -

نقش عوامل اجتماعی در بیکاری جوانان ، کار و جامعه ، شماره » ( ، .598سام آرام ، عزت اهلل ) -

 92-98، صص  15
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، ماه نامه « موانع  و مشکالت اقتصاد زنان و پیامد های ناشی از آن » ( ؛5983سفیری ، خدیجه ) -

 59-5.، صص  93کار و جامعه ، شماره 

بررسی وضعیت اشتغال و » (، 5933صیدایی ، دکتر سید اسکندر، عیسی بهاری و امیر راعی  ) -

-20.، صص  1.، فصلنامه ی راهبرد یاس ، شماره « 5991 – 5983بیکاری در ایران طی سال های 

.56 

بررسی ارتبا  بیکاری و ( » 5933_لی قدسی عیسی زاده ، سعید 2 اسماعیل باللی و محمد ع -

 25-.1، صص  593،ماهنامه کارو جامعه ، شماره « 5921-5981طالق در ایران طی دوره 

(.روش های تحقیق در علوم رفتاری، تهران 5986عباس ؛ حجازی ، الهه . ) ، سرمد ، زهره ؛ بازرگان -

 : انتشارات آگاه.

به بندی مشکالت و موانع صادرات خودرو بر مبنای (. شناسایی و رت5981سالمی، علیرضا. ) -

 مدل الماس رقابت ملی پورتر. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.

، برنامه ریزی استراتژیک برای مدیران ، تهران ، انتشارات مدیریت  5989شانی مرتضی ،  -

 صنعتی . 

بررسی تکنیک سلول های میکروبی و کاربرد آن در صنایع ،   5983شهرکی پور ، مهشید ،  -

 .  بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی : ، محل انتشار غذایی

علی احمدی ، علیرضا، اللهیاری ، احمد ، استراتژی رقابت و نوآوری در کسب و کار، تهران،  -

 ..598تولید دانش، 

عبدالرضا شقاقی ، مسعود شفیعی ، استراتژی افزایش مشارکت موثر و رقابتی بجش صنایع  -

ناشر : خدمات فرهنگی رسا ،  –ترجمه : –عتی ملل متحد سازمان توسعه صن، کوچک و متوسط 

5980. 

 .5-..، صص  3.،کار و جامعه ، شماره « بیکاری و علل آن » ( ، 5900فرایدی،داوود ) -

http://www.civilica.com/Paper-NCFOODI21-NCFOODI21_196=%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%DA%A9%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%DA%A9%D9%BE%D8%B3%D9%88%D9%84-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%AA-%D8%AA%D8%AB%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%A2%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9.html
http://www.civilica.com/Paper-NCFOODI21-NCFOODI21_196=%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%DA%A9%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%DA%A9%D9%BE%D8%B3%D9%88%D9%84-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%AA-%D8%AA%D8%AB%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%A2%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9.html
http://www.civilica.com/Paper-NCFOODI21-NCFOODI21_196=%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%DA%A9%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%DA%A9%D9%BE%D8%B3%D9%88%D9%84-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%AA-%D8%AA%D8%AB%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%A2%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9.html
http://www.civilica.com/Papers-NCFOODI21-0-10-Title-ASC-AI=%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%DB%8C%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C.html
http://www.civilica.com/Papers-NCFOODI21-0-10-Title-ASC-AI=%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%DB%8C%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C.html
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،  29، ماهنامه کارو جامعه ، شماره «علل و عوامل بیکاری » ( ، 5985قلی پور ، رحمت اهلل ) -

 91 – 25صص 

، تهران : نشر فرا )چاپ دوم : بهمن،  اثربخش، استراتژی  5985غفاریان ، رها ، کیانی ،  -

593. . ) 

مترجمان : دکتر علی پارسائیان و دکتر سید محمد اعرابی  ، فردآر. دیوید مدیریت استراتژیک  -

 .5983ناشر : دفتر پژوهش های فرهنگی ، -

 .6، چاپ هشتم،ص5982فرجی، یوسف؛ اقتصاد کالن، تهران، کویر،  -

، مدیریت استراتژیک : کلید موفقیت در بازارهای رقابتی ، سمنان ،  5983 فیض ، داود ، -

 انتشارات دانشگاه سمنان . 

 .تبریز دانشگاه انتشارات چهارم، چاپ جمعیت، جغرافیای( 5985) یداهلل فرید، -

 و مهاجرت(  .593) یصالح نیع رضا محمد و ینیحس یمصطف دیس ن،یحس محمد ،یاسیق -

 خراسان استان یانتظام دانش فصلنامه( بهاباد شهر یمورد مطالعه) آن کاهش راهبردهای

 . 9.شماره ششم، سال ،یرضو

 .8.8، چاپ دوم، ص5906باغیان، مرتضی؛ فرهنگ اقتصاد و بازرگانی، تهران، رسا ، قره -

 :تهران "مراتبی سلسله تحلیل فرآیند معیاره؛ چند گیری تصمیم"، 5983سیدحسن پور، قدسی -

 اه امیر کبیر.انتشارات دانشگ

، مجله «پیش بینی اشتغال بجش کشاورزی در ایران » (،5980کرباسی، علی رضا و همکاران ) -

 .، شماره  ..اقتصاد در توسعه کشاورزی)علوم و صنایع کشاورزی ( ،جلد 

، ماهنامه « بررسی آثار بیکاری با تاکید بر آسیب های اجتماعی ( » 5981کیانمهر ، محمد ولی ) -

 63-69، صص  589اره تعاون ، شم

رویکرد ها و دستاورد ها با » (، وزارت کار و امور اجتماعی در دلت نهم، 5986گزارش جمهور) -

 .22، تهران : شماره «تاکید بر اشتغال زایی 
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ترجمه : سهراب ، ، سیاست بازرگانی و مدیریت استراتژیک  چاچ گلوک ، ویلیام اف وترنس آر  -

 .5988شارات یادواره کتاب ، خلیلی شورینی ، تهران :  انت

، انتجاب استراتژی تبلیغاتی بازاریابی ، اولین کنفرانس بین المللی  5939لطیفیان ، احمد ،  -

 . مدیریت حسابداری و اقتصاد ، دانشگاه فردوسی مشهد 

 .( نظریه های مهاجرت، شیراز، انتشارات نوید شیراز5968لهسایی زاده، عبدالعلی ) -

، فصلنامه «بیکاری و بزهکاری در ایران: تحلیل نظری و تجربی » ( ،5933مداح مجید ) -

 588-530، صص 86.اطالعات سیاسی اقتصادی ، شماره 

 (، نتایج آمار گیری نیروی کار  5935مرکز آمار ایران ،) -

 ماهنامه ،"سازمان در ینوآور و تیخالق کردن نهینهاد" ،یمجتب ،یطبر حامد؛ ، یمحمد -

 .5980 نداسف ،.3. شماره ر،یتدب

میرجلیلی سید حسین. نظریه سیاست استراتژیک تجاری و کاربرد آن در توسعه صادرات صنعتی  -

 .5983دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق ،  ;ایران، پایان نامه دکتری علوم اقتصادی

 ،5989منکیو، گریگوری؛ اقتصاد کالن، علی پارسیان، تهران، انتشارات دانشگاه عالمه طباطبایی،  -

 .519چاپ دوم، ص

، تفکر استراتژیک : مفهوم ، عناصر و مدل ها ، تهران : انتشارت دانشگاه  5932منوریان ، عباس ،  -

 تهران . 

، "طراحی مدل مزیت رقابتی برای صنعت خودرو ایران "مهری، علی ، سید حمید خداداد حسینی،  -

5989. 

استراتژی ، مترجم : سید حسین جاللی ، ، استراتژی رسیدن به  356.مارتین ، ریوز ، نات هانس ،  -

 .  5931. تهران : انتشارات آریانا قلم ، چاپ اول ، پاییز  5931

مالزاده، مرتضی،  گیاهان صنعتی ،مرجع جامع گیاهان زراعی:جلد اول ، انتشارات آموزش و ترویج  -

 .5983کشاورزی ، 
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ی تکنیک های صنعت و رقبا ، چاپ ، استراتژی رقابت 5939مجیدی ، جهانگیر ، مهرپویا ، عباس ،  -

 اول ، تهران : انتشارات رسا . 

 با یسازمان یچابک یهاشاخص یابیارز   ، 5983، همکاران و محمد ، عمران محمدپور -

 ،( رانیا برق توسعه سازمان: مطالعه مورد) یفاز ارهیچندمع یریگمیتصم کیتکن از استفاده

 .5983 تابستان و بهار هفتم، ةشمار م،سو سال ،ینیآفر ارزش و ینوآور ةدوفصلنام

، انتشارات کتاب دانشگاهی، چاپ "پژوهش عملیاتی پیشرفته  "(،5989، محمد رضا، ) مهرگان -

 اول.

 ، مدیریت استراتژیک ، قم: انتشارات سپهر نوین . 5988موسوی شاهرودی ، سید محمد ،  -

 .رازیش دینو تشاراتان راز،یش مهاجرت، یها هینظر( 5968) یعبدالعل زاده، ییلهسا -

 جمعیت فصلنامه قم، اجتماعی فرهنگی معضالت و مهاجرت( 5988) حسین آبادی، معین -

 .96 شماره احوال، ثبت سازمان

 .نور پیام دانشگاه تهران، دوّم، چاپ جمعیت، جغرافیای میانی( 5905) مسعود مهدوی، -

 .شناسی گیتا انتشارات تهران، جمعیت، جغرافیای( 5968) اصغر علی نظری، -

هنری مینتزبرگ و همکاران، مدیریت استراتژیک ، ترجمه: محمود احمدپور و علی شائمی،  -

5338 . 

،  ارائه یک مدل جهت تدوین استراتژی با استفاده از روش های  5986همتی ، محمد ،  -

تصمیم گیری چند معیاره به منظور برتری رقابتی در محیط پویا ، مجله مهندسی مالی و مدیریت 

 .  5933اق بهادارشماره ششم / بهاراور

نصیرزاده، غالمرضا ، صنعت در جهان متغیر )مطالعه توسعه صنعتی جهان( ، مرکز پژوهش های  -

 .5961اسالمی و دانشکده صدا و سیما ، استان: قم ه شهر: قم ، 
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 پاسخ دهنده گرامي: با سالم و احترام

شناسدایی و  » ی پایان نامه کارشناسی ارشدد  بدا موعدو ی     پرسشنامه ای که مالحظه می کنید؛ در قالب پروژه تحقیقات

اولوی  بندی محصوالت صنایع غذایی دارای استراتژی های مزی  رقابتی در توسعه صادرات جهد  ککدب بده حدل     

تنظیم گردیده اس . باتوجه اینکه پاسخ های ارزندده شدکا مدی تواندد محقدد را در      « معضل بیکاری و مهاجرت کشور

ر این تحقید یاری نکاید  لذا خواهشکند اس  بدون ذکر نام بدا پاسدویویی بده سدواالت مشدر  شدده       انجام هرچه بهت

که با استفاده از نظدر ات شدکا راهکارهدای جدیدد و      محقد را در تحقید اهداف این پژوهش یاری فرمائید. امید اس 

 .مشلوبی ارائه گردد. از هککاری صکیکانه شکا تشکر و قدردانی می نکایم

 نسرین عباسی مهر –شکر با ت
 برنامه ريزي سیستم هاي اقتصادي دانشجوي کارشناسي ارشد

 

 1شماره  پرسشنامه
 چیس  ؟محصوالت صنایع غذایی مورد از معیار های مرتبط با  10به نظر شکا 

 ردیف معیار
 1 

 1 

 3 

 1 

 5 

 1 

 7 
 1 

 9 
 10 

 11 

 11 

 13 

 11 

 15 

 11 

 ... 

 ..... 
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 2پرسشنامه شماره 
را انتواب نکوده و بر روی  دد مربوطه را با  الم  عربدر  10تا  1خواهشکند اس  روبروی هر معیار  ددی از 

نزدیکتر باشد  1نزدیکتر باشد بیانیر اهکی  بیشتر و هر چه به  دد  10مشوص نکایید. هر چه  دد انتوابی شکا به  دد 

  می باشد. تامین کنندگان یار در ارتباط با ارزیابینشان دهنده اهکی  ککتر آن مع

 لطفا فقط روي عدد مورد نظر عالمت ضربدر بزنید محصوالت صنايع غذايي معیار هاي   ردیف

 10 9 1 7 1 5 1 3 1 1 نان   1

 10 9 1 7 1 5 1 3 1 1 برنج  1

 10 9 1 7 1 5 1 3 1 1 ماکارونی 3

 10 9 1 7 1 5 1 3 1 1 فناج(سبزیجات برگی )کاهو   کلم   اس 1

 10 9 1 7 1 5 1 3 1 1 صیفی جات )خیار   گوجه   بادمجان  کدو( 5

 10 9 1 7 1 5 1 3 1 1 غده ها )سیب زمینی   پیاز   قارچ   هویچ( 1

 10 9 1 7 1 5 1 3 1 1 مرکبات )پرتقال   نارنج   لیکو و ...( 7

 10 9 1 7 1 5 1 3 1 1 میوه های درختی )سیب  انار گالبی و ... ( 1

 10 9 1 7 1 5 1 3 1 1 میوه های خرد )آلبالو   گیالس   زردآلو و ...( 9

 10 9 1 7 1 5 1 3 1 1 نولیات ) خرما   نارگیل( 10

 10 9 1 7 1 5 1 3 1 1 میوه های خشکباری )گردو   بادام   پسته و ...( 11

 10 9 1 7 1 5 1 3 1 1 .(میوه های متفرقه )موز   آناناس   زیتون و .. 11

 10 9 1 7 1 5 1 3 1 1 شیر 13

 10 9 1 7 1 5 1 3 1 1 ماس  11

 10 9 1 7 1 5 1 3 1 1 پنیر 15

 10 9 1 7 1 5 1 3 1 1 کشب 11

 10 9 1 7 1 5 1 3 1 1 بستنی 17

 10 9 1 7 1 5 1 3 1 1 گوش  قرمز 11

 10 9 1 7 1 5 1 3 1 1 گوش  سفید 19

 10 9 1 7 1 5 1 3 1 1 شترمرغ و بلدرچین(توم مرغ ) 10

 10 9 1 7 1 5 1 3 1 1 حبوبات 11

 10 9 1 7 1 5 1 3 1 1 مغزها 11

 10 9 1 7 1 5 1 3 1 1 روغن ها )نباتی   مایع   زیتون و ...( 13

 10 9 1 7 1 5 1 3 1 1 چربی ها )کره   مارگارین و ...( 11

 10 9 1 7 1 5 1 3 1 1 ه و ...(مواد قندی )آدامس   شکالت ها   ژل 15

 10 9 1 7 1 5 1 3 1 1 چاشنی ها )سس   رب و ...( 11



044 
 

 3شماره  پرسشنامه

 ردیف
 1ستون 

 درجه اهمیت
 2ستون

9 7 5 3 1 2 3 5 7 9 

 برنج            نان   1

 ماکارونی           نان   1

 ماکارونی           برنج 3

 صیفی جات           سبزیجات برگی 1

 غده ها            سبزیجات برگی 5

 غده ها            صیفی جات 1

 میوه های درختی           مرکبات 7

 میوه های خرد           مرکبات 1

 نولیات           مرکبات 9

 میوه های خشکباری           مرکبات 10

 میوه های متفرقه           مرکبات 11

 میوه های خرد           ای درختیمیوه ه 11

 نولیات           میوه های درختی 13

 میوه های خشکباری           میوه های درختی 11

 میوه های متفرقه           میوه های درختی 15

 نولیات           میوه های خرد 11

 میوه های خشکباری           میوه های خرد 17

 میوه های متفرقه           میوه های خرد 11

 میوه های خرد           خلیات 19

 میوه های خشکباری           خلیات 10

 ماس            شیر 11

 پنیر           شیر 13

 کشب           شیر 11

 بستنی           شیر 15

 پنیر           ماس  11

 کشب           ماس  17

 یبستن           ماس  11

 بستنی           کشب 19

 گوش  سفید           گوش  قرمز 30

 توم مرغ           گوش  قرمز 31

 حبوبات           گوش  قرمز 31

 مغزها           گوش  قرمز 33

 توم مرغ           گوش  سفید 

 حبوبات           گوش  سفید 31

 مغزها           گوش  سفید 35

 حبوبات           توم مرغ 31

 مغزها           توم مرغ 37

 مغزها           حبوبات 31

 چربی ها           روغن ها  39

 مواد قندی           روغن ها  10

 چاشنی ها           روغن ها  11
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Abstract 

 

Identify and prioritize products that the food industry has an important 

role in the development of strategies for competitive advantage Export 

industry to help solve the country's unemployment and migration. The 

main objective of this research is to identify and Prioritize food industry 

products has a competitive advantage in export promotion strategies to 

help solve Unemployment and the migration of our country. The survey 

research was studied population 30 Food industry experts who are active 

in the field of export food products. For data collection A questionnaire 

was used. The results of the survey about the priorities of the food 

industry products Has a competitive advantage by using Analytical 

Hierarchy techniques is as follows: Group fruits with weight0.2425 

ranked first, vegetables second with a weight of 0.2407 are allocated. 

 

Key words: Food products, strategy, competitive advantage .  
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