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The purpose of this article is to extract the important drivers of export development, to
formulate scenarios and to present important strategies for the development of exports
in the agricultural sector. The required information was identified in the form of a Delphi
questionnaire from the point of view of extraction specialists and drivers affecting export
development. These strategies can guide country managers in planning and policy making. For this purpose, the cross-matrix analysis method was used. Among the important
drivers, the five most important were: including structural and content strengthening
in the field of marketing, packaging based on market tastes, production of export-oriented quality products, establishing strong trade relations with countries, and forming
an exporters’ union. Using the identified propellants, the scenario space was compiled
and three scenarios that were more likely to occur were identified and compiled. Among
them, the second scenario was selected with 44% of the most probable scenarios. Diversification of products, production of suitable products in terms of quality according to the
demands of the target market, increasing foreign trade is one of the important issues of
economic development in any country and is a source of currency for the country.
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مقاله پژوهشی
تدوین راهبردهای کالن توسعه صادرات محصوالت کشاورزی با رویکرد آیندهپژوهی
*سهیال جشاری

1

 ،مرضیه اسفندیاری

2

 .1گروه اقتصاد کشاورزی ،دانشکده اقتصاد و مدیریت ،دانشگاه سیستان و بلوچستان ،زاهدان ،ایران.
 .2گروه علوم اقتصادی ،دانشکده اقتصاد و مدیریت ،دانشگاه سیستان و بلوچستان ،زاهدان ،ایران.

تاریخ دریافت 13 :مرداد 1400

تاریخ پذیرش 29 :فروردین 1401

تاریخ انتشار 11 :اردیبهشت 1401

کلیدواژهها:

صادرات ،آیندهپژوهی،
راهبرد ،سناریونگاری

هدف مقاله استخراج پیشرانهای مهم توسعه صادرات ،تدوین سناریوها و ارائه راهبردهای مهم برای
توسعه صادرات بخش کشاورزی است .اطالعات موردنیاز در قالب پرسشنامه دلفی و از نظر متخصصین
و کارشناسان استخراج و پیشرانهای مؤثر بر توسعه صادرات شناسایی شد .این راهبردها میتواند در
برنامهریزی و سیاستگذاری راهنمای مدیران کشور باشد .برای این منظور از روش تحلیل ماتریس اثرات
متقاطع استفاده شد .از بین پیشرانهای مهم پنج پیشران مهمترین بودند :تقویت ساختاری و محتوایی در
حوزه بازاریابی ،بستهبندی بر اساس سالیق بازار ،تولید محصوالت با کیفیت صادراتمحور ،برقراری روابط
تجاری قوی با کشورها ،تشکیل اتحادیه صنفی صادرکنندگان .با استفاده از پیشرانهای شناساییشده
فضای سناریو تدوین شد و سه سناریو که احتمال وقوع بیشتری داشتند شناسایی و تدوین شد و از
بین آنها سناریوی دوم با  44درصد به عنوان محتملترین سناریو انتخاب شد و سپس در قالب هر
سناریو راهبردهایی مانند روشهای بستهبندی مطابق با سلیقه مصرفکننده ،متنوع کردن محصوالت ،تولید
محصوالت مناسب از لحاظ کیفی مطابق خواست بازار هدف ،افزایش تجارت خارجی به عنوان موارد مهم
توسعه اقتصادی و منبع ارزآوری در هر کشور در نظر گرفته شد.

* نویسنده مسئول:
سهیال جشاری
نشانی :زاهدان ،دانشگاه سیستان و بلوچستان ،دانشکده اقتصاد و مدیریت ،گروه اقتصاد کشاورزی.
پست الکترونیکیjashari348@yahoo.com :
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مقدمه
شناسایی عوامل اصلی و ترسیم آینده مطلوب
در توسعه صادرات محصوالت کشاورزی برای
ثبات کشاورزی کشور ضروری است تا بتوان از بروز
مشکالت در آینده جلوگیری کرد و راهبردهایی را
ش یاری
ارائه داد که مدیران کشور در تقویت این بخ 
شوند.
دستیابی به هدفهای بزرگ در محیطهای
متالطم کنونی با برنامهریزی راهبردی تحقق مییابد
و با توجه بهجایگاه بسیار مهم صادرات کشاورزی
در اقتصاد ایران در این پژوهش سعی میشود
چشمانداز و راهبردهای توسعه با استفاده از مدل
برنامهریزی راهبردی تدوین شود .همچنین در این
پژوهش از آیندهپژوهی استفاده شده است و تدوین
راهبردهای توسعه صادرات کشاورزی بر اساس اصول
آیندهپژوهی روش جدیدی است و محقق مطالعه
مشابهی را مشاهده نکرده است.
شناخت و آگاهی نسبت به آینده ،رؤیایی است
که از دیرباز تالش بسیاری را در طول تاریخ به خود
معطوف داشته است .با کوشش متفکران دوره جدید
برای پیوند میان شناخت علمی و رؤیای شناخت
آینده ،حوزه دانش جدیدی با عنوان آیندهپژوهی
شکل گرفت (سیاح مفضلی و اسدی)15 :1394 ،
پیششرط تحقق آیندههای مطلوب ترسیم تصویری
روشن از آینده مطلوب ،بهویژه ارزشهایی است که
جامعه آینده به آن استوار خواهد بود (نصرالهیزاده،
 .)4 :1395استفاده از روش های آیندهپژوهانه در
برنامهریزی استراتژیک میتواند از دفاعهای اساسی
در برابر چالشهای اساسی و چالشهای محیط پویای
امروزی باشد (اصالنیان و همکاران.)389 :1395 ،
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بخش کشاورزی از مهم ترین و استراتژیکترین
بخشهای اقتصادی کشور است که امنیت غذایی جامعه
به آن وابسته است .در حال حاضر بخش کشاورزی
بیش از  13درصد تولید ناخالص داخلی 25 ،درصد
ارزش صادرات غیرنفتی 20 ،درصد اشتغال و تأمین
نزدیک به  93درصد نیازهای غذایی جامعه و تولید مواد
اولیه صنایع دیگر را بر عهده دارد .از چالشهای بخش
کشاورزی میتوان به کمبود سرمایه ،عدم شفافیت
بازار محصوالت و داللی باال در بازار ،نداشتن الگوی
کشت و طرح جامع کشاورزی ،کمبود صنایع تبدیلی و
تکمیلی ،مصرف زیاد آب ،عدم استفاده از تکنولوژی روز
و مکانیزاسیون تغییر کاربری اراضی مستعد ،مشکالت
زیستمحیطی صنایع و غیره اشاره کرد (حسینیزاده
کرمی و همکار.)1 :1399 ،
در کشورهای پیشرفته توسعه بخش کشاورزی
را نهتنها مکمل بخش صنعت میدانند ،بلکه امنیت
تولید غذا را در پیوند با امنیت ملی خود نیز ارزیابی
میکنند .در کشور ما از توسعه صنعتی و ارتباط آن با
بخش کشاورزی غفلت شده است .امکانات زیاد ایران،
بوهوایی
مانند برخورداری از صنایع مختلف ،شرایط آ 
و امکان تولید انواع محصوالت مناطق گرمسیری و
کیفیت باالی محصوالت تولیدی موجب شده است
تا ایران یکی از کشور جهان باشد که در تولید حدود
 ۲۰محصول کشاورزی جزو تولیدکنندگان عمده باشد
(قاسمینژاد و همکاران.)1 :1390 ،
صادرات بخش کشاورزی سهم قابل توجهی
از صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص داده و
از جایگاه ارزآوری باالیی برخوردار است .تکیه بر
توسعه و گسترش صادرات کشاورزی میتواند
زمینه مناسبی را برای حضور ایران در بازارهای
جهانی برای صادرات کاالهای غیرنفتی فراهم آورد
(عبدالرحیمیان و همکار.)1 :1395 ،
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در سالهای اخیر حدود نوسان قیمتی در بازار
نفت درآمد ارزی کشور را با تغییرات زیادی روبهرو
کرده و اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار داده است.
این باعث شده تنوع در محصوالت صادراتی و اهمیت
و تجارت محصوالت غیرنفتی اهمیت خود را نشان
دهد .تجارت بخش کشاورزی با توجه به هدفهایی
مثل خودکفایی و امنیت غذایی و ارزآوری باال
اهمیت زیادی دارد .باید سیاستهای مناسب در این
باره اتخاذ شود و این سیاستها بدون شناسایی و
تشخیص عوامل مؤثر نمیتواند اتخاذ شود (حسینی
و همکار.)1 :1391 ،
ایجاد ثبات در روند صادرات اولین گام در راستای
دستیابی به رشد اقتصادی ثابت قلمداد میشود.
اولین گام در این مسیر شناخت عوامل مؤثر بر این
روند و کنترل آنها در بلندمدت است .از طرفی
سیاست اتخاذشده توسط دولت در اهدای جوایز
صادراتی و توانایی آن در کنترل نرخ ارز و از طرف
دیگر توانایی صادرکنندگان در ایجاد ثبات در مقادیر
محصوالت صادراتی که با بهکارگیری تکنولوژیهای
مدرن در امر تولید امکانپذیر است ،عامل
تعیینکنندهای در ثبات روند صادرات محصوالت
کشاورزی است (هدایتپور افشار و همکاران1 ،
 .):1393توسعه صادرات غیرنفتی با محوریت جهش
صادرات از اهداف بسیار مهم برنامههای توسعه
اقتصادیاجتماعی و فرهنگی کشور به شمار میرود
(یعقوبی)1 :1388 ،

 .1پیشینه پژوهش
جشاری و مرادی ( )1397در پژوهشی تحت
عنوان «تدوین راهبردهای توسعه اقتصاد کشاورزی
نواحی روستایی استان سیستان و بلوچستان با
رویکرد آیندهپژوهی» به بررسی آیندهپژوهی در

توسعه کشاورزی پرداختند و از روش تحلیل ماتریس
اثرات متقاطع استفاده کردند و دریافتند راهبردهایی
مانند ارتقای آموزشهای تخصصی و کاربردی و
توانمندسازی نیروی انسانی و غیره نقش مهمی در
توسعه کشاورزی سیستان و بلوچستان دارند.
سهرابی اطهر و تیزچنگ ( )1396به بررسی تأثیر
متغیرهای کالن اقتصادی منتخب و برنامههای
توسعه پس از انقالب بر عرضه صادرات محصوالت
کشاورزی پرداختند و دریافتند طی سالهای برنامه
سوم توسعه بیشترین مقدار ارزآوری از صادرات
محصوالت کشاورزی وجود دارد .در حالی که این
مقدار در برنامه چهارم توسعه کاهش یافته است.
صفدر حسینی و همایونپور ( )1391در بررسی
خود با عنوان «عوامل مؤثر بر صادرات محصوالت
کشاورزی ایران» که متغیرهای قیمت های نسبی
نرخ ارز حقیقی ،رابطه مبادله تجاری و ارزش افزوده
برخی محصوالت کشاورزی اثر مثبت و معنیداری و
همچنین متغیر تولید ناخالص داخلی کشورهایی که
محصوالت کشاورزی تجارت می کنند اثر منفی و
دیداری بر صادرات محصوالت کشاورزی ایران دارند.
عبدالرحیمیان و خرم ( )1395به بررسی شناسایی
و رتبهبندی عوامل مؤثر بر صادرات محصوالت
کشاورزی با استفاده از تکنیک تاپسیس پرداختند
و دریافتند صادرات بخش کشاورزی میزان قابل
توجهی از صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص داده
و از جایگاه ارزآوری باالیی برخوردار است و عامل
روابط تجاری بینالمللی دارای بیشترین تأثیر در
صادرات محصوالت کشاورزی است.
قاسمینژاد و همکاران ( )1390به بررسی
چالشهای گسترش صادرات محصوالت کشاورزی
و کاهش ضایعات در محصوالت طبیعی پرداختند و
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دریافتند که صادرات در تولید محصوالت کشاورزی
نقش مهمی دارد در حالی که از تمامی امکانات
استفاده نمی شود .با توجه به رقم باالی ضایعات
محصوالت کشاورزی که حدود  ۳۰درصد است
صادرات محصوالت کشاورزی در کاهش ضایعات و
ایجاد ارزش افزوده ،درآمدهای ارزی و اشتغال نقش
مهم دارد.
پیتر بارتکوویاک و آنا بارتکوویاک ( ،)2017در
مقاله خود به بررسی پیشرفت فنی و تکنولوژیکی در
زمینه توسعه پایدار کشاورزی در لهستان پرداختهاند.
توسعه پایدار یک سیستم جدید را معرفی میکند.
هدف از این مقاله بررسی پیشرفت فنی و تکنولوژیکی
کشاورزی لهستان در زمینه اجرای مفهوم توسعه
پایدار است .تجزیه و تحلیلها نشان میدهد که
بسیاری از مزارع از طریق سرمایهگذاری ،از قبیل
معرفی فن آوریهای تولید انرژی صرفهجویی یا
استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر ،مدرن میشوند.
هارتمن ( )2011در پژوهش خود به موضوع
آیندهنگاری شهری ،پتانسیلها و محدودیتهای
فعالیتهای آیندهنگر برای برنامهریزی توسعه
یکپارچه شهری پرداخته است و مفاهیم ،روشهای
آیندهنگری ،ویژگیها و کاربردهای آینده را در شهرها
و توسعه شهری بررسی کرده است .از طریق بررسی
تجارب آیندهنگری شهرهای اروپا ،مثل مادرید و لینز،
او به این نتیجه رسیده است که روشهای آیندهنگری
رویکردی نو و متنوع برای برنامهریزی و برنامههای
توسعه شهری ارائه میدهند و آیندهنگری شهری
میتواند چشماندازهای بلندمدت و مقیاسهای
چندبعدی در برنامهریزی توسعه شهری را فراهم
کند .همچنین اطالعات کاملی برای دو طرح توسعه
شهری ارائه داده است .آیندهنگری میتواند مشارکت
گسترده ذینفعان و مردم را فراهم آورد.
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دوینکر و گری ( ،)2007در پژوهش خود با
عنوان «آنالیز سناریو در ارزیابی اثر زیستمحیطی:
بهبود جستوجوها و بررسیهای آینده» به بررسی
پیشرفتهترین فناوریهای مرتبط با آنالیز سناریو
پرداختهاند و دو زمینهای را که در آن ،آنالیز سناریو
میتواند در اداره اطالعات انرژی 1مفید باشد توصیف
کردهاند :در توصیف توسعههای آتی برای ارزیابی
اثرات تجمعی و در مدنظر قرار دادن تأثیر تغییر
ضمنی (مثل تغییر اقلیم) بر پیشبینی اثر برای
پروژههای خاص .آنها با تشویق مشارکتکنندگان
در اداره اطالعات انرژی به یادگیری آنالیز مبتنی بر
سناریو و اجرای روشهای مبتنی بر سناریو بهگونهای
که اداره اطالعات انرژی بتواند در پیشبینی توسعه
پایدار مؤثرتر باشد پژوهش خود را به پایان رساندهاند.
پاندای ( )2018در مقاله خود چالشها و
چشمانداز آینده نانوتکنولوژی کشاورزی برای
کشاورزی پایدار در هند را مورد بررسی قرار داده
است .استفاده از نانوذرات بهمنظور بهبود دقت در
تحویل مواد مغذی به بخش خاص در یک زمان
خاص ،در تولید محصوالت کشاورزی به کار میرود.
استفاده از مواد شیمیایی کشاورزی ،مواد سرامیکی،
فیلترها؛ روشهای لمینیت پتانسیل باالیی دارند
که کشاورزی را سازماندهی و کارآمدتر با تبدیل
فرآیندهای متداول کشاورزی .اگرچه نانوساختارها
مزایای فراوانی در بخش کشاورزی دارند .نگرانیهای
مربوط به در دسترس بودن ،سنتز ،سطح سمیت،
لونقل و عدم
خطرات بهداشتی ،چالشهای حم 
سازگاری ،ساختار نظارتی و پذیرش فناوری نانو در
کشاورزی را محدود میکند .مقاله حاضر تالشی
است برای تجزیهوتحلیل و ارائه پیشنهادهایی برای
ارزیابی فرصتها ،چشماندازها ،برنامههای کاربردی و
)1. Energy Information Administration (EIA
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چالشهای موجود در زمینه استفاده از فناوری نانو
در بخش کشاورزی در هند.
گومسا ،بانوز و همکاران ( )2018در پژوهش
خود به بررسی تجزیه و تحلیل یک قطعه زمین
کشاورزی در یک محیط پیرامونی :از گذشته به
آینده پرداختهاند ،آنها به بررسی یک مطالعه موردی
در شهر تورس و ودراس (پرتغال) پرداخته اند .این
قلمرو تغییرات استفاده از زمینهای کشاورزی را
در بیست سال گذشته تجربه کرده است ،اهداف
مطالعه عبارتند از :شناسایی درجههای مختلف
تقسیمبندی زمینهای کشاورزی؛ تجزیه و تحلیل و
تشخیص نیروهای راننده؛ شناسایی مقادیر مقیاس؛
و پیشبینی تقسیمبندی زمینهای کشاورزی برای
سال  2025در سناریوی کسب و کار به طور معمول.
این رویکرد متمرکز بر تجزیه و تحلیل خوشهای برای
تشخیص قطعه زمین کشاورزی و یک پروتزمون
چند الیه برای طرح بخشیدن به بخش کشاورزی
است .نتایج نشان میدهد که فعالیتهای انسانی
یکی از علل اصلی تقسیمبندی زمینهای کشاورزی
است .همچنین پیشبینی میکند که تقسیمبندی
زمینهای کشاورزی در سال  2025افزایش مییابد.
این نتایج باید برای پیشبینی تقارن زمین کشاورزی
و کاهش اثرات منفی استفاده شود.
ویگاند و همکاران ( )2014در یک سازمان
پژوهشی دولتی سلسلهمراتبی به بررسی ادغام مؤثر
برنامهریزی مشارکتی ،با استفاده از آیندهنگاری
بلندمدت پرداختند .آنها از طراحی محاورهای
ساختاریافته بهعنوان روش برنامهریزی استراتژیک
مکمل در فرایند برنامهریزی مبتنی بر قابلیتها
استفاده کردند .این دو روش در جلسات موازی با
شرکتکنندگان سازمانی مختلف اجرا شدند .در
حالی که به اشتراکگذاری اطالعات بین گروهها

بهشدت محدود شده بود .شرکتکنندگان با استفاده
از طراحی محاورهای ساختاریافته به برنامهریزی مؤثر
ساختار دقیقی پرداختند که نشاندهنده مشکالت
استراتژیک بلندمدت و ایدههایی به عنوان راهحل
برای آنها بود .این رویکرد آیندهنگاری مشارکتی،
توافق نظر زیادی را در مورد اولویتهای سازمانی
تعریفشده در سناریوها و مسیرهای سرمایهگذاری
نشان داد .این مطالعه همزمان با پیشنهاد مدیریت
برای ادغام شش شاخه در بخشی از یک سازمان
بزرگ دولتی تحقیقات و توسعه انجام شد .در
این مطالعه از رویکرد آیندهنگاری مشارکتی برای
برنامهریزی استراتژیک استفادهشده است.
شناسایی پیشرانهای مهمبرای آینده مطلوب
در توسعه صادرات محصوالت کشاورزی برای
ثبات کشاورزی ضروری است تا از بروز مشکالت
در آینده جلوگیری کرد .مطالعه مشابهی در زمینه
آیندهپژوهی در صادرات محصوالت کشاورزی یافت
نشد

 .2روششناسی پژوهش
نوع تحقیق بر اساس آیندهپژوهی ،تحلیلی و
اکتشافی و ترکیبی از مدلهای کمی و کیفی
است .دادههای کیفی با پرسشنامه باز و از طریق
مصاحبه با کارشناسان و بررسی اسناد و دادههای
کمی مورداستفاده در این پژوهش به صورت عددی
و از طریق وزندهی پرسشنامههای دلفی تهیه
شده است .بعد از جمع کردن شاخصها و متغیرها،
ماتریس اثرات متقابل در دو مرحله تشکیل شد .به
طوری که شاخصها در سطرها و ستونهای آن
قرار گرفتهاند (زالی و عطریان .)1395 ،نرمافزار
میک مک 2در محاسبات سنگین ماتریس اثرات
2. Mic mac
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متقاطع کاربرد دارد .در این نرمافزار متغیرهای مهم
شناسایی و در ماتریسی مثل ماتریس تحلیل اثرات
وارد میشود و بعد از آن میزان ارتباط این متغیرها با
حوزه مورد نظر مشخص میشود .با تحليل ميك مك
و شناسایی عوامل اصلي میتوان روابط بين متغيرها
را نيز بررسي كرد و به تهيه سناريوي آينده پرداخت.
ميزان ارتباط با اعداد صفر تا سه سنجيده ميشود:
عدد صفر(بدون تأثیر) ،عدد يك (تأثیر ضعيف) ،عدد
دو (تأثیر متوسط) ،عدد سه (تأثیر قوي) .دادهها
معموالً از طريق طوفان مغزي و يا به روش دلفي
جمعآوری میشود و اطالعات با همكاري كارشناسان
به دست ميآيد (روحانی و آجرلو .)1 :1394 ،روش
تحلیل اثرات متقابل  /ساختاری به دنبال مشخص
کردن متغیرهای کلیدی (آشکار یا پنهان) است و
بهمنظور دریافت نظرات و تشویق مشارکتکنندگان
و ذینفعان در مورد جوانب و رفتارهای پیچیده و
غیر قابل پیشبینی یک سیستم است .روش تحلیل
ساختاری ابزاری است برای پیوند عقاید و تفکرات
که از طریق ماتریس ارتباط تمامی متغیرهای
سیستم ،به توصیف و شناسایی سیستم میپردازد.
توانایی این مدل در شناسایی روابط بین متغیرها و
درنهایت شناسایی متغیرهای کلیدی مؤثر در تکامل
سیستم است (نعیمی و پورمحمدی.)53 :1395 ،
این روش براي پرداختن به آیندههای چندگانه
غير قابل پیشبینی و پیچیدگیهای فوقالعاده در
محيط و بافتار جامعه كنوني ،مناسب و كارآمد است
(حاجیانی و قصاع .)33 :1392 ،پس از شناسایی
توصیفگرها از اعضای پانل خواسته میشود تا
حالتهای احتمالی پیشروی هر توصیفگر را در
قالب عبارات کالمی مشخص کنند .هر توصیفگر
میتواند چندین حالت احتمالی داشته باشد.
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مرحله اول :در این مرحله پانل خبرگان تشکیل
میشود.
مرحله دوم :از اعضا پانل خواسته میشود تا
مهمترین توصیفگرهای مسئله مورد پژوهش را
مشخص نمایند.
مرحله سوم :اعضای پانل خواسته میشود تا
حالتهای احتمالی پیش روی هر توصیفگر را در
قالب عبارات کالمی مشخص کنند.
مرحله چهارم :از اعضای پانل خواسته میشود تا
اثر وقوع حالت را بهصورت کالمی بیان کنند .این اثر
میتواند از اثر خیلی زیاد تا بسیار ناچیز باشد.
مرحله پنجم :درنهایت اثرات شناختهشده در
مرحله قبل بر روی یک طیف عددی از سه تا منفی
سه قرار میگیرند و وارد ماتریس میشوند .این
ماتریس به نرمافزار دادهشده و خروجیهای نرمافزار
تحلیل میشوند.
باید دقت داشت که در فرایند انجام این پروژه
مهمترین قسمتها کار کردن با خبرگان و استخراج
ذهنیت آنها یعنی همان چهار مرحله کیفی ابتدایی
هستند که دقت و وسواس پژوهشگر را میطلبند.
کمی کردن و تشکیل ماتریس و پردازش
بعد از آن ّ
دادهها بهوسیله نرمافزار انجام خواهد شد (عطریان
و زالی.)1394 ،

 .3یافتههای پژوهش
پیشرانهای بهکاررفته در پژوهش شامل تقویت
ساختاری و محتوایی در حوزه بازاریابی ،افزایش
اطالعات تجاری و اقتصادی ،حضور در نمایشگاههای
بینالملی ،ایجاد اتحادیههای تولیدی و صادراتی،
دعوت تاجران بازارهای هدف در ایران ،بستهبندی

سهیال جشاری و مرضیه اسفندیاری .تدوین راهبردهای کالن توسعه صادرات محصوالت کشاورزی با رویکرد آیندهپژوهی

بهار  .1401دوره  .12شماره 42

بر اساس سالیق بازار هدف ،بازاریابی دیجیتالی،
توسعه سردخانهها ،شناسایی و ترویج رقمهای
صادراتی مناسب ،آموزش کشاورزان در زمینه تولید
صادراتی ،توسعه صنایع فرآوری بر اساس نیازهای
بازار هدف ،آموزش کشاورزان درباره وضعیت
صادرکنندگان کشورهای رقیب ،تشکیل اتحادیه
صنفی صادرکنندگان ،برنامهریزی آگاهانه و دقیق
بلندمدت ،تسهیل در پرداخت تسهیالت بانکی،
اختصاص یارانه به صادرکنندگان ،دادن جوایز
صادراتی به صادرکنندگان ،کاهش واردات محصوالت
کشاورزی ،تولید محصوالت باکیفیت صادراتمحور،
توپاگیر قانونی و اداری،
اصالح و تسهیل مقررات دس 
لوقل با رویکرد صادراتی ،افزایش
توسعه تاوگان حم 
مقدار نرخ ارز حقیقی ،برقراری روابط تجاری قوی
و توسعه مکانیزاسیون کشاورزی هستند .پس از
تخمین در نرم افزار میک مک جداول شماره  1تا 4
به دست آمد.
در جدول شماره  2ویزگی عمومی ماتریس آمده
است .درجه پرشدگی بیش از  75درصد است که
نشان میدهد پیشرانهایی که انتخاب شده است
بیش از  75درصد بر یکدیگر تأثیر دارند .در بخش
توسعه صادرات  23پیشران مهم با ابعاد  23در  23با
روش تحلیل اثرات متقاطع تشکیل شده است.
از بین  23پیشران انتخابشده پنج پیشران که در
ناحیه اول قرار دارند انتخاب شدند .میزان تأثیرگذاری
این پیشرانها بیشتر از میزان تأثیرپذیری آنهاست
و شامل تقویت ساختاری و محتوایی در حوزه
بازاریابی ،بستهبندی بر اساس سالیق بازار ،تولید
محصوالت با کیفیت صادراتمحور ،برقراری روابط
تجاری قوی با کشورها و تشکیل اتحادیه صنفی
صادرکنندگان هستند (تصویر شماره .)1
در تصویر شماره  2اثرات مستقیم بین پیشرانها

را در بخش صادرات نشان میدهد .در این نقشه
اثرات قوی مشخص شده است .تصویر شماره 3
اثرات غیرمستقیمی که بین پیشرانها هست را
نشان میدهد.
در جدول شماره  3پیشرانهای استخراجشده از
نرمافزار میکمک که بیشترین تأثیرگذاری را دارند،
شاخصهایی که نقش تأثیرگذاری در روابط بین
پیشرانها و دیگر شاخصها را به وجود میآورند
و شاخصهایی که از روابط بین دیگر پیشرانهای
کلیدی تأثیر میگیرند و شاخصهایی که نقش
کلیدی و مهم ندارند ،اما باید مورد توجه قرار گیرند
و شاخصهایی که بیشترین نقش را در روابط بین
متغیرها برای پیشرفت صادرات محصوالت کشاورزی
ایران را دارند آورده شده است.
پیشرانهای مؤثر بر بخش صادرات محصوالت
کشاورزی که بیشترین تأثیرگذاری و کمترین
تأثیرپذیری را دارند ،شامل تقویت ساختاری و
محتوایی در حوزه بازاریابی ،بستهبندی بر اساس
سالیق بازار ،تولید محصوالت باکیفیت صادراتمحور،
برقراری روابط تجاری قوی با کشورها و تشکیل
اتحادیه صنفی صادرکنندگان هستند.
پس از بررسی ماتریس اثرات متقاطع و به دست آمدن
پیشرانهای اصلی ،یک ماتریس بهصورت پرسشنامه در
اختیار کارشناسان قرار گرفت .پرسشنامه تأثیر هر یک
از این پیشرانها اگر در شرایط فعلی بمانند (محتمل)،
توسعه یابند (خوشبینانه) ،تضعیف یابند (بدبینانه)
را بررسی میکند .میزان تأثیرپذیری آنها بر اساس
ویژگیهای محدودکننده شدید ،محدودکننده متوسط،
محدودکننده ضعیف ،بدون تأثیر ،تقویتکننده شدید،
تقویتکننده متوسط ،تقویتکننده ضعیف با درج اعداد
 3تا  -3بررسی شد (جشاری و مرادی .)2 :1397 ،برای
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جدول .1ویژگی ماتریس صادرات
ویژگی

مقدار

اندازه ماتریس

23

تعداد تکرارها

2

تعداد صفرها

130

تعداد یکها

140

تعداد دو

174

تعداد سه

85

تعداد P

0

کل

399

درجه پرشدگی (درصد)

75/42533

منبع:یافتههای پژوهش

تصویر  .1نقشه پراکندگی متغیرها متناسب با میزان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری آنها در صادرات (منبع:یافتههای پژوهش)
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تصویر  .2نقشه اثرات مستقیم بین پیشرانها (منبع:یافتههای پژوهش)

پنج پیشران اصلی ده وضعیت تعریف شده است که بر
اساس احتمال شرایط خوشبینانه ،شرایط محتمل
(بینابین) و شرایط بدبینانه بررسی شده است (جشاری
و همکار )51 :1398 ،که برای هرکدام راهبردهایی ارائه
خواهد شد .بعد از جمعآوری پرسشنامهها و تحلیل
دادهها سناریوهای زیر مشخص شد:

طبق جدول شماره  3سناریو دوم که تقویت
ساختاری و محتوایی در حوزه بازاریابی در وضعیت
خوشبینانه ،بستهبندی بر اساس سالیق بازار در
شزایط بدبینانه ،پیشرانهای تولید محصوالت با
کیفیت صادرات محور و برقراری روابط تجاری قوی
با کشورها و تشکیل اتحادیه صنفی صادرکنندگان در
حالت بینابین یا فعلی قرار دارند.

تصویر  .3نقشه اثرات غیرمستقیم بین پیشرانها (منبع:یافتههای پژوهش)
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جدول  .2سناریوهای محتمل صادرات
شاخصها

پیرشانها

برقراری روابط تجاری قوی
شاخصهای تأثیرگذار که آینده کشاورزی استان به آنها وابسته
است

تقویت ساختاری و محتوایی در حوزه بازاریابی
تولید محصوالت باکیفیت صادراتمحور
تشکیل اتحادیه صنفی صادرکنندگان

شاخصهای تأثیرگذار در روابط بین پیشرانها و دیگر شاخصها

بستهبندی بر اساس سالیق بازار هدف
توسعه صنایع فرآوری بر اساس نیازهای بازار هدف
شناسایی و ترویج رقمهای صادراتی مناسب
ایجاد اتحادیههای تولیدی و صادراتی
حضور در نمایشگاههای بینالمللی

شاخصهای تأثیرپذیر

آموزش کشاورزان درباره وضعیت صادرکنندگان کشورهای رقیب
اختصاص یارانه به صادرکنندگان
دادن جوایز صادراتی به صادرکنندگان
دعوت تاجران بازارهای هدف در ایران
برنامهریزی آگاهانه و دقیق بلندمدت
تسهیل در پرداخت تسهیالت بانکی
افزایش مقدار نرخ ارز حقیقی
افزایش اطالعات تجاری و اقتصادی

شاخصهایی که نقش کلیدی ندارند اما باید به آنها توجه شود

لونقل با رویکرد صادراتی
توسعه ناوگان حم 
کاهش واردات محصوالت کشاورزی
توسعه سردخانهها
آموزش کشاورزان در زمینه تولید صادراتی

شاخصهایی که بیشترین نقش را در روابط بین متغیرها دارند

برنامهریزی آگاهانه و دقیق بلندمدت
حضور در نمایشگاههای بین المللی

منبع:یافتههای پژوهش
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جدول  .3سناریوهای محتمل کشاورزی استان
سناریوها

سناریو اول

سناریو دوم

سناریو سوم

پیرشانهای مهم

وضعیت

تقویت ساختاری و محتوایی در حوزه بازاریابی

بینابین

بستهبندی بر اساس سالیق بازار

بینابین

تولید محصوالت با کیفیت صادراتمحور

در شرایط خوشبینانه

برقراری روابط تجاری قوی با کشورها

بینابین

تشکیل اتحادیه صنفی صادرکنندگان

بینابین

تقویت ساختاری و محتوایی در حوزه بازاریابی

در شرایط خوشبینانه

بستهبندی بر اساس سالیق بازار

در شرایط بدبینانه

تولید محصوالت با کیفیت صادرات محور

بینابین

برقراری روابط تجاری قوی با کشورها

بینابین

تشکیل اتحادیه صنفی صادرکنندگان

بینابین

تقویت ساختاری و محتوایی در حوزه بازاریابی

بینابین

بستهبندی بر اساس سالیق بازار

در شرایط بدبینانه

تولید محصوالت با کیفیت صادراتمحور

در شرایط بدبینانه

برقراری روابط تجاری قوی با کشورها

بینابین

تشکیل اتحادیه صنفی صادرکنندگان

در شرایط خوشبینانه

منبع:یافتههای پژوهش

 .4بحث و نتیجهگیری
کشورمان وابستگی زیادی به درآمدهای ارزی
حاصل از نفت دارد .وجود نوسانات قیمتی در بازار
نفت باعث شده درآمد ارز کشور با نوسانات زیادی
روبهرو شود و کشور را تحت تأثیر قرار دهد .افزایش
صادرات غیرنفتی برای تأمین ارز موردنیاز کشور
بسیار حیاتی است .از موانع صادرات میتوان به نبود

بستهبندی مناسب ،نبود صنایع فرآوری ،نبود ادوات
لونقل ،نبود بازاریابی
مناسب ،ضعف ناوگان حم 
مناسب و درصد باالی ضایعات و غیره اشاره کرد.
اهداف این پژوهش تدوین راهبرد ارتقای صادرات
محصوالت کشاورزی و توانمندی مدیران در
اولویتبندی گزینههای استراتژیک برای آینده است.
در این پژوهش سعی بر آن شد که ابتدا
پیشرانهای اثرگذار بر توسعه صادرات محصوالت
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جدول  .4درصد هریک از سناریوها در صادرات
سناریو

درصد

اول

31

دوم

44

سوم

15

منبع:یافتههای پژوهش

کشاورزی کشور شناسایی شود .سپس کلیدیترین
پیشرانها شناسایی شود و با تشکیل فضای
سناریوهای مختلف ،محتملترین سناریو شناسایی
و راهبردهای متناسب با آن سناریو ارائه شود .سه
سناریو تأثیرگذار در توسعه صادرات به دست آمد
که میتواند در برنامهریزی و سیاستگذاری راهنمای
مدیران و متخصصان بخش کشاورزی باشد.
در سناریوی اول که پیشران تقویت ساختاری
و محتوایی در حوزه بازاریابی در وضعیت بینابین
قرار دارد ،میتوانیم بگوییم بازاریابی امکان جذب
بیشتر محصوالت کشاورزی در بازار را فراهم
میکند .نبود استراتژی مناسب بازاریابی از نقاط
ضعف صادرات محصوالت کشاورزی است .باید با
تأمین زیرساختهای بازاررسانی و بازاریابی ،مانند
پایانههای حمل بار و سردخانهها این حوزه را تقویت
کرد و با توسعه و گسترش بستهبندی و برند تجاری،
به همراه باال بردن کیفیت محصوالت ،این بخش را
ارتقا داد.
پیشران بستهبندی بر اساس سالیق بازار در
وضعیت بینابین قرار دارد .میتوان گفت روشهای
بستهبندی جدید مطابق با سلیقه مصرفکننده
میتواند نقش مهمی در افزایش صادرات داشته
باشد .سهم ایران در بازارهای جهانی کاالی کشاورزی

112

و صنایع تبدیلی پایین است .در حالی که برای
ورود در بازارهای جهانی و به دست آوردن ارزش
افزوده حاصل از صدور ،محصوالت کشاورزی باید
مورد توجه قرار گیرد .تقویت زنجیره پسین تولید
محصوالت کشاورزی شامل ایستگاههای جمعآوری
و بستهبندی محصوالت کشاورزی ،احداث انواع
سردخانه و کارگاههای فرآوری محصوالت کشاورزی
میتواند در افزایش صادرات محصوالت کشاورزی
کمک شایانی کند.
پیشران بعدی که تولید محصوالت باکیفیت
صادراتمحور است در وضعیت خوشبینانه قرار دارد.
میتوان با متنوع کردن محصوالت صادراتی باعث
رونق صادرات این محصوالت شد .تولید محصوالت
مناسب از لحاظ کیفی مطابق خواست بازار هدف،
عالوه بر افزایش قیمت صادراتی میتواند مقدار
صادرات نحصوالت کشاورزی را افزایش دهد.
پیشران بعدی که برقراری روابط تجاری قوی با
کشورهاست در وضعیت بینابین قرار دارد .اگر به
این شاخص توجه نشود باعث میشود درجه ریسک
صادرکنندگان محصوالت کشاورزی افزایش یابد.
تجارت خارجی از موارد مهم توسعه اقتصادی و منبع
ارزآوری برای کشور است .دولت باید برای توسعه
صادرات و دستیابی به بازارهای جدید با کشورهای
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متعدد وارد مذاکره شود .هم به دنبال بازارهای
جدیدی باشد و هم بازارهای موجود را حفظ کند.
پیشران تشکیل اتحادیه صنفی صادرکنندگان
در وضعیت بینابین قرار دارد .افزایش سیاستهای
حمایت از صادرات و اعطای جوایز صادراتی به
صادرکنندگان باعث افزایش انگیزه صادرکنندگان
میشود.

مالحظات اخالقي
پيروي از اصول اخالق پژوهش

تمامی اصول اخالقی در این مقاله در نظر گرفته
شده است .شرکت کنندگان در جریان هدف تحقیق
و مراحل اجرای آن قرار گرفتند .آنها همچنین از
محرمانه بودن اطالعات خود اطمینان داشتند و
میتوانستند هر زمان که بخواهند مطالعه را ترک
کنند و در صورت تمایل ،نتایج تحقیق در اختیار آنها
قرار خواهد گرفت.
حامي مالي

این تحقیق هیچ کمک مالی از سازمان های مالی
در بخش های عمومی ،تجاری یا غیر انتفاعی دریافت
نکرد.
مشارکت نویسندگان

همه نویسندگان به طور یکسان در تهیه این مقاله
مشارکت داشتند.
تعارض منافع

بنابر اظهار نويسندگان ،اين مقاله تعارض منافع
ندارد.
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