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»  ی مدیریت ویژه  «علوم انسانی و اجتماعیی    پژوهشنامه              

87تابستان/ی بیست و نهم شماره/   سال هشتم                  
   عوامل مؤثر بر موفقیت نمایشگاه های تخصصی شناسایی

  )  صادراتی ( بین المللی 
  ∗کالنتریطاهرپور... حبیب ا

  ∗∗سیدحسین میرظفرجویان
 16/2/87:تاریخ پذیرش      9/2/86:ریافت تاریخ د

  
  چکیده

، می توانـد    های معرفی کاالهای تولید شده     انالعنوان یکی از ک   ه  های بین المللی ب    نمایشگاه     
، مقالـه هدف اصـلی ایـن      . نفتی داشته باشد    صادرات غیر  ی  ثری در فرآیند توسعه   ؤنقش بسیار م  

 و اولویـت بنـدی      تخصصی بین المللی صـادراتی    های   ثر بر موفقیت نمایشگاه   ؤ عوامل م  شناسایی
خبرگـان، اندیـشمندان و   هـای   و بـا جمـع آوری نظر      ات نظری تحقیق ابتدا با توجه به      .ستها آن

ثر بـر   ؤرهـا و عوامـل مـ      متغیّ خبـره،    ی   پرسـشنامه  بـا اسـتفاده از    گاهی  صاحب نظران امر نمایش   
 اصلی در   ی  عدد پرسشنامه صد  سی سپس با توزیع     .دشهای صادراتی شناسایی     موفقیت نمایشگاه 

ثر بـر   ؤ عوامل مـ   شناسایی به   ، آماری و جمع آوری آن و استفاده از روش تحلیل عاملی           ی  جامعه
دست آمـده    ه ب ی   با توجه به ارزش ویژه     .پرداخته شد در ایران   های بین المللی     موفقیت نمایشگاه 

توجـه بـه    )1: حاصـل شـد     تـا چهـارم    یکـم از فرآیند تجزیه و تحلیل چهار عامل ذیل با اولویت           
شفاف سازی بـرای مـشارکت کننـدگان و         )2 ؛حرفه ای و تخصصی     و تبلیغات   نمایشگاه مدیریت

توجه به شرایط حاکم بـر جامعـه و         )3؛لزوم نظام حمایتی و رعایت اصول بازرگانی و نمایش کاال         
   .مایشگاهتوجه به زمان و فضای برگزاری ن)4 ؛ عوامل درگیر نمایشگاهی همکاری و مشارکت همه

  
هــای تخصــصی،  هــای عمــومی، نمایــشگاه نمایــشگاه نمایــشگاه، :ی کلیــدیواژه هــا
  . های اکسپو  نمایشگاههای اختصاصی، نمایشگاه

                                                           
   عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزیی سسهؤت علمی مأهیو استادیار   -نویسنده مسئول  ∗
  های بین المللی سیسات نمایشگاهأکارشناس ارشد و مدیرکل ت ∗∗
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  مقدمه
 همه جانبه، نیازمند پیروی از الگوهـای        ی  دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و توسعه            

 ایـن   ی   کننده  شرق آسیا، بیان   ژهبه وی  ، کشورها ی   تجربه .است اقتصادی   ی  مناسب توسعه 
 الگـوی توسـعه صـادرات بـه رشـد      ازبا بهره برداری درست موضوع است که این کشورها   

ـ         ایراندر کشور    .اند اقتصادی باال و پایدار دست یافته      ، ه نفـت  بـرای رهـایی از وابـستگی ب
بـه  مین ارز مورد نیاز کشور یعنـی تـشویق          أ ت براینفتی   سیاست جایگزینی صادرات غیر   

 بیش از هر زمـان دیگـری مـورد          ،تولید کاالهای وارداتی و صدور دیگر کاالها به کشورها        
نفتی کمـک     صادرات غیر  ی   هر چه بتواند به توسعه     زمینهدر این   . توجه قرار گرفته است   

ـ     گذاران، برنامـه   نظر سیاست  مدّ دبای  کند   یکـی از   . االن اقتـصادی قـرار گیـرد      ریـزان و فعّ
ثر در تبلیغات و بازاریابی     ؤی رونق بخشیدن به صادرات و انجام فعالیت م        ابزارهای مهم برا  

 ، کارشناسان اقتصادی و بازرگـانی     هایبا توجه به نظر   . استها   کاالها و خدمات، نمایشگاه   
های تخصـصی    نفتی، برگزاری نمایشگاه   غیر  صادرات ی  ها در توسعه   ثرترین نمایشگاه ؤاز م 

 ، و هـا   دسته بندی انواع نمایـشگاه     ،ابتدا تعریف  مقالهاین   در .بین المللی است  ) صادراتی(
 روش  از بررسـی پـس و  ،ارائـه شـده  هـا،   ثر بر موفقیت نمایشگاهؤتشریح مختصر عوامل م   

  . در نهایت به بحث و تفسیر نتایج پرداخته شده است،شناسی پژوهش
  

  تعریف نمایشگاه
محـل نمـایش دادن و جـای         ،چه در فرهنگ معین آمده اسـت       نمایشگاه براساس آن       

های بازرگانی، محصوالت کشاورزی و مصنوعات کارخانه ها         محلی که متاع  و   ،جلوه دادن 
در دیگـر    ).6، جلـد 1381معین، (یا آثار باستانی را به نمایش گذارند، تعریف شده است     

  و)انگلیـسی  (Fair ،Exhibition: زبان ها معادل های زیر برای آن انتخاب شده است
Ausstellung  ،Messe) آلمانی (وExposition ) امـروزه در کـشورهای     ). فرانسوی

ـ                     کـار بـرده    هپیشرفته نمایشگاه بیشتر برای رونق مبادالت و تسهیل ارتباطـات تجـاری ب
های بین المللی، عالوه بر موارد باال، اصالح، تقویـت و             اصلی نمایشگاه  ی  وظیفه. می شود 

 دسترسـی   بـرای  ًچرا که برخـی برپـایی نمایـشگاه را صـرفا           ؛است توزیع نیز    نظامبهبود  
های سازمان یافته ای از       نمایش ،ها نمایشگاه . نهایی می دانند   ی  ستقیم به مصرف کننده   م

نـد، تولیـدات را   ن مردم را بـر مـی انگیزا      ی  آثار هنری، علمی، یا صنعتی هستند که عالقه       
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ـ  عی از فعالیتتنوّمنجام پیشرفت یا اد، یا  ن تجارت را گسترش می ده     وافزایش   د های مولّ
بعـضی از     )7: 1374(مهرسـا     ).1997 ، 1 ؛ اگـونرومبی   1996بلیت،   (دنرا نشان می ده   

 کاهش  ، پیشرفت فنی  ، بهتر از منابع ملی    ی   را استفاده  ها  و نمایشگاه  اهداف ملی صادرات  
 . دانـد  مـی  افزایش درآمـدهای ارزی   ، و   سوی مرزهای ملی   گسترش بازار به آن   ،  کاری بی

اخـذ   بـازار،   ی  هـای جدیـد، توسـعه       نمایش محصوالت و پیـشرفت      دیگری انصاحب نظر 
 را به عنوان برخی  ایده های جدیدآزمون بازاریابی، و    سفارش و فروش کاال، تغییر باورها،     

).                   22003 ؛ الیــانوا،1996بلیــت و راینــر ، ( نــد کنهــا مطــرح   اهــداف نمایــشگاه  از
  : مختلف تقسیم کردی بین المللی را می توان به پنج دستهنمایشگاه 

 عموم   این نمایشگاه ها   طور که از اسمشان پیداست، در       همان ،های عمومی  نمایشگاه -1
: 1372،  دیـانی ( کاالها اعم از مصرفی و سرمایه ای در معرض نمایش گذاشته می شـود             

 و بین المللـی برگـزار       لیمهایی ممکن است در سطوح منطقه ای،          چنین نمایشگاه  .)76
های عمومی بود که هر ساله تا  بهترین نمایشگاه نمایشگاه بین المللی تهران یکی از   . دشو

هـای   د و از این سال به بعد برگـزاری آن لغـو و بـه نمایـشگاه    ش تشکیل می    1379سال  
  .دکریت پیدا عتخصصی بین المللی تغییر وض

ـ    نمایشگاه -2                 گـروه خاصـی از کاالهـا،        ی   و عرضـه   صی بـه منظـور نمـایش      هـای تخصّ
هـای   نمایـشگاه . مصرف کنندگان خاص و یا موضوع و تکنولوژی خاص برگزار مـی شـود             

 افـزایش و    بـرای در کـشور ایـران نیـز        . ها است  خودرو سواری یکی از این گونه نمایشگاه      
در حـال   . اسـت ها شده    تقویت صادرات کاالهای غیر نفتی توجه خاصی به این نمایشگاه         

    .است این نوع از در دنیا  شوندههای برگزار  از نمایشگاهنود درصدحاضر حدود 
 داخلـی در  ی  کاالهـای تولیـد شـده   ی  عرضـه  برایهای اختصاصی بیشتر     نمایشگاه - 3 

این امر بیشتر به منظور تقویت و بهبود روابط تجاری میان کـشور             . استکشورهای دیگر   
   .ورت می گیرد و سایر کشورها صأمبد

 ً و بـه لحـاظ بازرگـانی عمـال         رند نمایشی دا  ی   بیشتر جنبه   که های اکسپو  نمایشگاه -4 
ها بیشتر علوم یا تکنولوژی های   در این گونه نمایشگاه.)15 :1372 دیانی،(هستندخنثی 

هـا از تخصـصی تـرین و     معموال این گونـه نمایـشگاه  . جدید به نمایش گذاشته می شوند  

                                                           
1-Blythe, 1996; Ogunrombi, 1997 
2-Blythe & Rayner, 1996; Ulyanova, 2003 
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. ها بوده و غیر مستقیم در دراز مدت در اختیار تجارت قرار دارند    ن نمایشگاه پیشرفته تری 
 2000 پرتغـال، نمایـشگاه   1998ها می توان به نمایشگاه  ترین این گونه نمایشگاه از مهم 

   .دکر ژاپن اشاره 2005هانور آلمان و نمایشگاه 
ل حاضـر در دنیـا از    که در حااست مستقیم کاالها  ی  های عرضه   نمایشگاه ،هایتندر   -5

اسفند ماه هـر سـال        در ایران در   .)11 :1372 دیانی،(  نمایشگاه خارج شده است    ی  زمره
  .ستها گونه نمایشگاه  اینی د که در زمرهشومی  نمایشگاه فروش پوشاک بهاره برگزار

  
  های بین المللی تخصصی  عوامل مؤثر بر موفقیت نمایشگاه

بخـش مـرتبط و       هر نمایـشگاه دو    .ها اثر دارند   یشگاه نما یتعوامل متعددی بر موفق        
 این  .ندشو موفق شدن نمایشگاه     موجبدیگر   یکی  کار  با تعامل و هم    دمهم دارد که بای   

قابـل بررسـی    ) غرفه داران   ( کنندگان و مشارکت کنندگان       برگزار  ی عوامل از دو جنبه   
  . است

ن از جملـه فـرد   حب نظـرا  صـا  برخی:  مراحل نمایشگاه  برای دقیق    ی تنظیم برنامه  
از   کـه  معتقدنـد  )10: 1374(، و علمـی     )1997(، اوگونرومبی   )1998(پالمبو و همکاران  

و تعیین ، برنامه ریزی صحیح و دقیق شرکت در یک نمایشگاه یا برگزاری آن عوامل مهم   
مـشارکت   کننـدگان و    که برای برگـزار    است  مراحل مختلف برگزاری   برایاهداف روشن   

 تحقیقات قبلی نشان مـی دهـد     .توجه به اهداف برگزاری متفاوت خواهد بود      کنندگان با   
اهـداف روشـن و     کـردن   که تنها یک سوم تا یک دوم شـرکت کننـدگان بـرای شـرکت                

  .مکتوبی داشته اند
بودجه بندی و کنترل هزینه ها از مسائل عمده ای اسـت کـه بایـد                :  مناسب ی  بودجه 

ای معطوف شود و بخـش عمـده ای از موفقیـت در         ویژه   هنگام برنامه ریزی به آن توجه     
 اجرای مراحل مختلف برگزاری هـر نمایـشگاه         برای مناسب   ی  نمایشگاه اختصاص بودجه  

 متوســط )2003( اولیــانوا .)51: 1374علمــی،  ؛1997؛ اگــونرومبی،1997بلیــت، ( اســت
              وی.  هـزار دالر بـرآورد مـی کنـد         سی تا پانزده شرکت در یک نمایشگاه را بین        ی  هزینه

 محل، نصب تجهیزات و امکانـات، دکـور، چـاپ کاتـالوگ و              ی   از قبیل اجاره   هزینه هایی 
 بودجـه   ی  اقـالم عمـده     را از  بـرق و تلفـن    و  ی پاره وقـت،     نساناستخدام نیروی ا  بروشور،  

  .نمایشگاه  می داند
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هدف غرفه داران برای شـرکت      : کامل و شفاف   به طور    مشخص بودن اهداف حضور    
 کاالهـای جدیـد، و گـرفتن سـفارش          ی  ها مالقات با مشتریان جدید، عرضه      در نمایشگاه 

 ًکامالبایدکنندگان و مشارکت کنندگان اهداف حضور        برای برگزار  . )19991بلیت،(است
دالیل سیاسـی حـضور در یـک یـا چنـد کـشور              ه   ممکن است ب   .مشخص و روشن باشد   

 ولی از نظر اقتصادی ممکـن       ،استندگان  کن نظر برسد که جزء اهداف برگزار     ه  ضروری ب 
حـضور در نمایـشگاه      است دارای اهمیت نباشد و برای مشارکت کننده از نظر اقتـصادی           

 :1374علمـی،   ؛ 1996بلیـت، ( پیشبرد فروش و دست یابی به بازارهای جدید مطرح باشـد          
  . )59 :1372 مولوی خراسانی ،؛10

عالمـت  گاهی که با فروش، بازاریابی،      انتخاب بهترین نمایش  : انتخاب مناسب نمایشگاه  
دال  (تجاری، یا سایر اهداف شرکت تطبیق یابد نخستین گام بـه سـوی موفقیـت اسـت                

 بـرای  نمایشگاه    مناسب ترین  شده است، آیا نمایشگاهی را که انتخاب      . )22: 2005لمیر،  
ز هـای مختلـف در داخـل یـا خـارج ا             زیرا با توجه به نمایشگاه     ؟رسیدن به اهداف ماست   

کشور به صرفه و صالح هر شرکتی است که با مطالعـه و کارشناسـی بهتـرین گزینـه را                    
   .)88: 1374، مهرسا(  حضور انتخاب کندبرای

 مطلوب یک نمایشگاه و یا یـک غرفـه، انتخـاب             ی برای اداره : مدیریت قوی و کارآمد   
بـا مـدیر    خصوصیات مـدیر برگزارکننـده      . مدیر شایسته و کارآمد نهایت ضرورت را دارد       

، علمـی ( یک شرکت با توجه به اهداف و وظایف متفاوت، تا حدودی تفاوت دارد                ی غرفه
نیــز بــه عنــوان گــام شــشم در موفقیــت  ) 2005:7(چنــین دال میــر   هــم.)51: 1374

 .کید دارد أ بر نقش و اهمیت مدیریت ت      ، آمار از تحقیقات انجام شده     ی  ها با ارائه   نمایشگاه
ــ  ــروه ه ــه ای گ ــه داران و   شناســایی حرف ــل غرف ــرای تعام ــانی ب ــی مک ــیش بین دف، پ

، و  )دانـشگاهی و غیـر دانـشگاهی      (بازدیدکنندگان، آموزش کارکنـان در امـر نمایـشگاه          
) 2003(هجـورت   ارزیابی و مستند سازی یک نمایشگاه از جنبه های مدیریتی است که             

   .مورد بررسی قرار داده است
ـ   بـا   نندگان،  ک  برگزار یسوی از: تبلیغات و اطالع رسانی    صـورت عـام، بـه      ه  تبلیغـات ب

. مـی پردازنـد  معرفی شرکت کنندگان، توانمندی اقتصادی، فرهنگی و اجتمـاعی کـشور            

                                                           
1-Blythe, 1999 
2-Dallmeyer, 2005: 2 
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 اطالعـات   ی   حضور متخصصین، در نمایشگاه و ارائه      برایاطالع رسانی از طریق رسانه ها       
-http://www.romexpo( کلـــی بـــه بازدیدکننـــدگان صـــورت مـــی پـــذیرد     

international.ro( .  حرفه ای و تخصصی با      صورته  ، ب  نیز  مشارکت کننده  دیگر سو از
 یـا  توانمنـدی شـرکت     اطالعـات،  ی  بـا ارائـه    تبلیغات به معرفی کاالی خود می پردازد و       

مـی   رسـانه هـا بـه اطـالع افـراد         بـا   بروشـور و یـا       پوستر،  کاتالوگ، با خود را    ی  مؤسسه
 :1374علمـی،     ؛ 12004 هـری ،     ؛ شیگکی آمیتـانی و کـوییچی،      1997اگونرومبی،(رساند

47(.  
، و کالترمن   )2006(  لن ، )40: 1374( علمی   :اب غرفه نمایش  احی مناسب و جذّ   طرّ

 بـسیار زیبـا و      ی  احی مناسب، ایجاد یـک غرفـه      هدف از طرّ  د که     ن اظهار می دار   )2006(
ی هـا  کاال و ویژگـی   دن زمینه ای برای نشان دادن       کرم   بلکه فراه  ؛تحسین برانگیز نیست  

توجه عـابران را ظـرف      -1:  باشد  زیر  دارای خصوصیات  دبای و   آن به بازدیدکنندگان است   
 به خود   - از مقابل یک غرفه عبور می کند       ً یعنی طول مدتی که معموال     -دو تا پنج ثانیه   

د تا به داخل غرفه بیایند و بـا دقـت           ان کافی برانگیز  حدّه   آنان را ب   ی   عالقه -2. دکنجلب  
 طوری از کاالها انباشته نباشد که بیننده نتواند بفهمـد کـه   -3. ندکن کامل آن را وارسی   

هـای مـورد     کار رفتـه و سـبک      هها، حروف ب    رنگ -4. چه چیزهایی نمایش داده می شود     
              . همـاهنگی و سـنخیت داشـته باشـند         ً کـامال  ،استفاده باید با بسته بندی و خود کاالها       

  .  نبایــد غیــر قابــل درک باشــد،ده القــا مــی کنــداح بــه ذهــن بیننــپیــامی کــه طــرّ -5
 )6: 1381(خسروتاج  : برقراری ارتباط مؤثر و مناسب بین غرفه دار و بازدیدکننده         

برقراری ارتباط مؤثر و مناسب بین غرفه دار و بازدیدکننده در موفقیت نمایشگاه          ثیر  أبر ت 
 موفق خواهد بود اگر     یطارتبا : اعتقاد دارد   )1999بلیت،(صاحب نظر دیگری  . کید دارد أت

 مشترک با غرفه داران داشته باشند، غرفه دار پیـام خـود را بـه    ی بازدید کنندگان زمینه 
 بازدیدکننده حوصله داشته باشد .د که برای بازدیدکننده قابل درک باشد     کنطریقی ارائه   

ر بایـد  اب و جالب باشد و در نهایت بازدیدکننـده و غرفـه دا   کننده جذّ دیدو پیام برای باز   
نیـز بـرای     )2005(چنین هیـث و همکـاران         هم .یک زبان تجاری مشترک داشته باشند     

ایجاد تعامل بیشتر با استفاده از ابزارها و تکنولوژی نوین برای افزایش مشارکت شـرکت               
  .کید داردأکننده گان ت

                                                           
1-Shigeki Amitani and Koichi Hori, 2002 ;Ogunrombi, 1997 
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د بـه    کاالهایی که با استاندارده بازار مصرف مطابقت ندارن        ی  ارائه:  مناسب کاال  ی  عرضه
 ی  زیرا اثرات منفی بر ذهن و روحیـه ؛ها به بازار است  آن ی  مراتب زیان آورتر از عدم ارائه     

 مناسب آن در غرفه، با توجه به ذوق و          ی  بسته بندی و عرضه   . ه می گذارد  مشتریان بالقوّ 
 :1376علمـی،   ( بازار هدف اثرات مثبت در دستیابی به بازار را فـراهم مـی آورد              ی  سلیقه

11(.  
بـرای برگزارکننـدگان و شـرکت کننـدگان از لـوازم        : ا بودن به زبان بین المللـی      آشن

 ارتباط مناسب با بازدیدکنندگان در هر نمایشگاه، آشنا بودن به زبـان بـین         برایضروری  
زبـان   . )52،  1374علمی،   ( است مشخصات کاال و ارتباط صحیح       ی  المللی، توان عرضه  

دیگر ارتباط برقرار مـی کننـد،        های مختلف با یک    گهنگامی که افراد از فرهن    . مهم است 
چگونه به رمز تبدیل می کنند و یـا رمـز           ها را    که افراد پیام   اینو   ،عوامل خاص فرهنگی  
  ).                    19981مارتین و هربیگ ، (  گذار خواهد بودثیر أآن را می گشایند، ت

شرکت هایی که پایبند    : ریداررعایت آداب معاشرت بازرگانی و ارتباط صحیح با خ        
 نمی تواننـد در     ،نادیده می گیرند  ضوابط اخالقی و آداب معاشرت نیستند و این اصول را           

مؤدبانـه و حرفـه ای      . دستیابی به بازارهای هدف و افزایش فروش محصول موفق باشـند          
    . )62 :1382مولوی خراسانی،  (  موفقیت در نمایشگاه استی عمل کردن الزمه

اگر نمایشگاهی خـوب    : ) متخصصان به ویژه (ال بازدیدکنندگان از نمایشگاه     استقب
ـ    ، باشد ذّابو ج    بـرای .همـراه خواهـد آورد  ه  بدون شـک انبـوهی از بازدیدکننـدگان را ب

ـ           ه  معرفی نمایشگاه ب    بـرای غرفـه     انطور صحیح و دعوت از افرادی که حضور و بازدید آن
   ).20052پرتریوس، ( دشومهم است باید برنامه ریزی 

بـا     )71: 1381(رضایی ، )2005 (هیت و همکاران   از نظر : کیفیت امکانات و خدمات   
 کاال و   ی  بارهدر ، غرفه داران و بازدیدکنندگان    میان لماع ت محلکه نمایشگاه    توجه به این  

هـای   پایگاهسالن، امکانات رفاهی،    وسایل ارتباطی،    از قبیل وجود امکاناتی    ،استخدمات  
در موفقیت نمایشگاه اثـر گـذار       ... وانبار،  سایل ایاب و ذهاب، پارکینگ، هتل،       ، و اطالعات

   .)48: 1381رضایی،    ؛2005پرتریوس، ( خواهد بود

                                                           
1-Martin & Herbig, 1998 
2-Pretorius, 2005  
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وقت شناسی و رعایت حـضور بـه موقـع در      : حضور به موقع در غرفه و وقت شناسی       
یا مـدیران  اکثر بازرگانان  . دکنغرفه از نکاتی است که توفیق را نصیب شرکت کننده می            

 ،واحدهای تولیدی و صنعتی حاضر نیستند با کـسی کـه دقیـق و وقـت شـناس نیـست                   
   . )54: 1374علمی، ( معامله کنند

برگزاری نمایشگاه در کشورهایی که از نظر سیاسـی بـا           : عدم تنش در روابط سیاسی    
 زیرا اقدامات دولت می تواند یک شبه همـه          ،ند عقالیی نیست  هستکشور ما دارای تنش     

 از گـرایش هـای سیاسـی آگـاه و           دکننـدگان بایـ    از این رو برگزار   . دکنچیز را دگرگون    
   .)52: 1374مهرسا، (می یابند آگاهی مطمئن باشند از تغییرات قوانین 

 و مقـصد بـرای شـرکت        أثبـات اقتـصادی کـشورهای مبـد       : ثبات اقتصادی و سیاسی   
ا بتواننـد بـا برنامـه ریـزی     کنندگان در هر نمایشگاه از اهمیت خاصی برخوردار اسـت تـ        

صحیح عالوه بر شرکت در نمایشگاه، به بازارهای هدف دست یابند و تولید و صـادرات را      
   .)52: 1374، مهرسا( تداوم بخشند

 یک ی چنین اداره که برگزاری یک نمایشگاه و هم نظر به این: انجام صحیح کار گروهی
 مـدیر   د بای  لذا ،استزم کار گروهی    د و مستل  شوغرفه از فعالیت های مختلف تشکیل می        

و کارکنان بتوانند با درایت و پرهیز از اختالف سلیقه و با برنامه ریزی صحیح کـار را بـه                    
   .)51: 1374، علمی( اتمام برسانند

ی واگذاری اجرای نمایشگاه به بخش خـصوصی و عـدم تـصدّ   : ی گری دولت عدم تصدّ 
مشارکت مـردم را     و داشته باشد اثر مثبت   گری دولت می تواند بر موفق بودن نمایشگاه         

  . )21 :1382لیالز،  ؛ 2005پرتریوس ،  (  دکنبیشتر 
از یـک سـو از دیـد         : خریداران و دقت در انتخاب کاالی مناسب       ی  تأمین خواسته 

 برگزاری یک نمایشگاه، مالقات مـشتریان       ی  ها سه دلیل عمده    برگزار کنندگان نمایشگاه  
بالیتـه،  (حصوالت جدید و گرفتن سفارش های فروش است         جدید، طرح و نشان دادن م     

بنـابراین بایـد    . امروزه در تجارت رضایت مشتری یک اصل اسـت        ،  از سوی دیگر   ).1999
برای جلب رضایت هر چه بیشتر مشتری به دنبال معرفی کاالهای مورد نیاز مـشتری در      

 مالی تنها برای صـدور      بنابراین منطق حکم می کند که از منابع محدود        . ها بود  نمایشگاه
کـه    را دارنـد یـا آن      شانس بیشتری برای جذب کاالها    کاال به بازارهایی استفاده شود که       

    . )88 :1374مهرسا، ( ها امید بخش تر باشد   آتیه آناستانتظار 
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انتخـاب  :  حـضور در نمایـشگاه     بـرای دقت در انتخاب صحیح شرکت کنندگان       
 با موضوع نمایشگاه انتخابی، که بتوانند با رقبا در          شرکت های معتبر و توانمند، متناسب     

برگزارکننـده   .است پردازند از عوامل مؤثر در موفقیت نمایشگاهببازارهای هدف به رقابت  
  .)36: 1374علمی،(  دکن در انتخاب آن دقت کافی مبذول دبای

زمینـه هـای    : اطالعات کافی و مناسب از بازار مورد نظر و چگونگی نفـوذ در آن             
های خارج را می توان به سـه طبقـه           اطالعاتی مورد نیاز تجار شرکت کننده در نمایشگاه       

 ی  اطالعات عمومی در زمینه)2 (؛اطالعات در مورد کاالهای قابل عرضه) 1 (:دکرتقسیم 
 اطالعـات در    )3( و   ، اقتصادی و فرهنگی کـشور مـورد نظـر         - اجتماعی -وضعیت سیاسی 

ـ      مورد کاال که از طریـق حـضور در         ؛               1 2006لـن ،    (  دسـت خواهـد آمـد      ه بـازار هـدف ب
    . )54 :1382مولوی خراسانی، 

که نمایشگاه محل تبادل کاالهای صنعتگر و تولیـد          نظر به این  : مکان برپایی نمایشگاه  
 و محل عرضه و تقاضـا اسـت         استکننده با بازرگانان، صادرکنندگان و مصرف کنندگان        

های مجهز و مدرن،      خصوصیاتی از قبیل سالن    .استاصی برخوردار   مکان آن از اهمیت خ    
 هـا، امکانـات خـدماتی و        داشتن تاالر اجتماعات و کنفرانس      زیبا و آرام بخش،    ی  محوطه

 کـه   موجـب شـود   هـا و جـاده هـای مواصـالتی کـه             رفاهی مناسب، نزدیکی به بزرگـراه     
ــشگاه را پ   ــضور در نمایـ ــه حـ ــه راحتـــی تمایـــل بـ ــدگان بـ ــدا بازدیدکننـ ــدکنیـ                       نـ

  .)89 :1374مهرسا،  ؛2 1997 ، اگونرومبی، 2005 ؛ پرتریوس ،201:2005مارش،( 
از عوامل تأثیر گذار : ها حمایت های دولتی از صادرکنندگان در مشارکت نمایشگاه   

در موفقیت هر نمایشگاهی حمایت های اصـولی و درسـت از طـرف دولـت چـه از بعـد                     
ی در دیگر کشورها با همکاری سفارت جمهوری اسالمی و رایزن بازرگانی مقـیم و               سیاس

ها و بازار هدف و اختصاص       یارانه های حضور در نمایشگاه     چه حمایت های مالی از قبیل     
    .)34: 1374علمی،  ( استجوایز صادراتی  

با  :داف رسیدن به اهبرای ،حداکثر بهره برداری از زمان کوتاه برگزاری نمایشگاه
شـرکت  ،  ) روز   5حـداکثر   ( نمایشگاه بین المللی محـدود اسـت       که زمان هر   توجه به این  

د و  کنـ  رسیدن به اهداف خود حداکثر استفاده را         برایکننده باید بتواند از زمان محدود       

                                                           
1-Lehn, 2006 
2-Marsh, 2005: 201 ; Ogunrombi, 1997; Pretorius, 2005   
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پرتریـوس ،    (  دآگاه شو کاالی عرضه شده    در ارتباط با     ه بالقوّ ان خریدار نسبت به واکنش  
     . )62 :1382، مولوی خراسانی  ؛ 1 1997 ؛ اگونرومبی ، 2005

شرکت در یک نمایشگاه تجاری، نخستین گام یا مرحلـه ای           : پیگیری نتایج نمایشگاه  
 خدمات و دستیابی به بازارهـای  ، تولیدی است که برای پیمودن خط سیر طوالنی توسعه 

 کیفیت  یاید پیگیری و تماس های تجاری و ارتقا       نتایج نمایشگاه ب  .  باید طی کرد   ،جدید
    . )15 :1374علمی،   ؛2005پرتریوس ،  ( دشوکاال و نیازهای مشتریان برآورده 

  
  روش پژوهش 

از سـوی دیگـر بـا توجـه بـه           . میدانی اسـت  روش پژوهش در این تحقیق از یک سو              
این پژوهش اکتشافی نیز    ،  )تحلیل عاملی  (کار گرفته شده   همفروضه های تکنیک آماری ب    

  . ی هستدچنین پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربر هم. هست
 ی پرسـشنامه  .کار گرفته شده اسـت  ه در این پژوهش ب خبره و اصلی  ی  دو پرسشنامه      

هـای بـین     نمایـشگاه ت  شـرک  کارشناسـان (خبره برای تطبیق مبانی نظری با نظر خبره         
 و مــدیران غرفــه هــای شــرکت کننــده در  دانــشگاهتادان صــاحب نظــران، اســ،المللــی

بر اساس  که   اصلی   ی  پرسشنامه و   .مورد استفاده قرار گرفته است    ) های مختلف  مایشگاهن
 بین مدیران برای جمع آوری اطالعات      ،هشد خبره تنظیم    ی  نظری و پرسشنامه   مطالعات

 و جمـع  توزیـع    مختلـف  تخصصی بین المللی     های نمایشگاه در شرکت کننده  های غرفه
و ( اصـلی    ی   طراحـی پرسـشنامه     بـا   برای دومین بار   الزم به ذکر است      .ده است شآوری  
میـزان وجـود ایـن       ،) آن به انگلیسی برای شرکت کنندگان خارجی غرفـه دار            ی  ترجمه

ضـریب آلفـای     .سـنجش گردیـد    های برگزار شده در کشور     شرایط و عوامل در نمایشگاه    
بـرای تجزیـه و     در ایـن پـژوهش      .  اسـت  9267/0توزیع شده برابر با     کرونباخ پرسشنامه   

االت پژوهش از روش آماری تحلیل عـاملی و نـرم   ؤبا توجه به عنوان و س تحلیل داده ها،    
  . استفاده شده استSPSSافزار 

  تخصصیهای  آماری این تحقیق مدیران غرفه های شرکت کننده در نمایشگاهی  جامعه
 83زمستان   های تهران در   ل دایمی نمایشگاه  برگزار شده در مح    ) صادراتی ( بین المللی 

 بـا توجـه بـه      پـژوهش     آمـاری  ی  نمونه .است نفر   2000 که بالغ بر     بوده است  84و بهار   

                                                           
1-Ogunrombi, 1997;  Pretorius, 2005 
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 از مدیران غرفه های شرکت      ،)1380هومن،   (یعامل تکنیک آماری تحلیل     مفروضه های 
یـن  در ا .  مـدیر انتخـاب شـده اسـت        300 بین المللـی      تخصصی های کننده در نمایشگاه  

 نمونـه گیـری     .شـده اسـت     نمونـه گیـری اسـتفاده      برایپژوهش از روش تصادفی ساده      
نمونـه هـای     ی  تصادفی، روشی برای انتخاب بخشی از جامعه یا کل، به گونه ای که همه             

 داشته باشـند     هستند برای انتخاب شدن احتمال یکسان       nممکن که دارای تعداد ثابت      
  . )188: 1374کرلینجر، (

  
    حلیل داده هاتجزیه و ت

های تخصصی بـین المللـی       چه عواملی بر موفقیت نمایشگاه    :  تحقیق اولال  ؤس
  ثر است ؟ؤم

 هدف اصلی در تحلیل عاملی بررسی این امر اسـت کـه بـر اسـاس پاسـخ افـراد بـه                           
در استخراج عوامل، تصمیم    . پرسش ها، می توان تعدادی عوامل کلی تر را شناسایی کرد          

هـا اسـت کـه بهتـرین تحلیـل           یکی تعیین تعداد عامـل    . د ضرورت دارد  گیری در دو مور   
در . هاسـت   حداقل عوامل الزم است و دیگری روش استخراج عامل         ی  عاملی در برگیرنده  

ده است و   شاین پژوهش برای تعیین این مطلب از روش تحلیل عاملی اکتشافی استفاده             
اصـلی اشـباع شـده اسـت، از روش            لفـه ؤرهای تحقیق از چند م    که متغیّ  برای تعیین این  

هـایی کـه       استفاده شده اسـت و بـه منظـور تـشخیص عامـل              1لفه های اصلی  ؤتحلیل م 
 آن  ی  چنین تعیین ساختار ساده    احتماالً زیربنای آزمون خاصی را تشکیل می دهد و هم         

  .از روش چرخش واریماکس استفاده شده است
چنـین اهمیـت و        هـم   ،هـا  ی بین عامل   از همبستگ  دقبل از اجرای تحلیل عاملی، بای          

ضریب همبـستگی جزیـی، شـاخص       . دکرمعنادار بودن ماتریس داده ها اطمینان حاصل        
بـرای ایـن منظـور از آزمـون          .مناسبی برای تعیین نیرومندی رابطه بـین عامـل هاسـت          

kmo2   ی   اندازه .شده است  استفاده kmo            که شـاخص کفایـت نمونـه بـرداری خوانـده            
شود، شاخصی است که مقادیر همبستگی مشاهده را بـا مقـادیر همبـستگی جزیـی                می  

 همبستگی های موجود به     باشد 70/0چه مقادیر این آمار بیش از        چنان. مقایسه می کند  

                                                           
1- Principal Components (pc) 
2-Kaiser Meyer Olkin 
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 باشـد، بایـد دقـت       69/0 تـا    50اگر بین   . طور کلی برای تحلیل بسیار مناسب می باشند       
  بـدان معنـا      50/0ج داد و مقـادیر کمتـر از         کارگیری تحلیل عاملی به خر     هبیشتری در ب  

ایـن   .)260 :1991دواس،  ( است که تحلیل عاملی بـرای آن مجموعـه مناسـب نیـست              
 ی یـک    شمارهآزمون برای داده های مورد مطالعه انجام گرفته که مقدار آن طبق جدول              

  .استها  تحلیل داده برای مناسب بودن این ابزار ی  که نشان دهنده915/0برابر است با 
  

  های پرسشنامه  و بارتلت در مورد شاخصKMO آزمون  -ی یک  شمارهجدول 
  KMO)(   915/0شاخص کفایت نمونه برداری 

  911/3192  مقدار آزمون
  351   آزادیی درجه

  آزمون
  بارتلت

  000/0  سطح معنی دار
  

 استفاده 1ت برای ارزشیابی اهمیت و معنادار بودن ماتریس همبستگی از آزمون بارتل            
 این مطلب که آیا ماتریس همبـستگی داده هـا در            ی  به همین منظور در باره     .شده است 

مقدار مـشخص آن در ایـن پـژوهش          .جامعه صفر نیست، از این آزمون استفاده می شود        
 بدین ترتیب عالوه بر کفایت نمونـه        .است 911/3192 برابر با    ی یک     شماره طبق جدول 

 ماتریس همبستگی مورد مطالعه نیز قابل توجیـه         ی  املی بر پایه  برداری، اجرای تحلیل ع   
   .است

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
1- Bartlett’s Test of Spherieity  
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 واریانس کل بین عوامل توزیع ارزش ویژه و -ی دو   شمارهجدول

 عوامل
  

 واریانس% ارزش ویژه  
واریانس %
 تجمعی

1 10.074 37.31 37.31 

2 2.304 8.535 45.844 

3 1.532 5.675 51.52 

4 1.419 5.256 56.776 

5 1.087 4.026 60.802 

6 1.046 3.874 64.676 
  

 ی شش   مشاهده می شود ارزش ویژه    ی دو     شماره که در جدول   در این پژوهش چنان        
چنین نسبت واریانس تبیین      مقدار ارزش ویژه و هم     ی   مالحظه .عامل از یک بیشتر است    

مـده اشـباع     عامل ع  رچهای پرسشنامه از    اشده توسط هر عامل نشان می دهد که محتو        
 دو عامـل آخـر   . واریانس کل شاخص ها را تبیین می کند    57/0می شود که بر روی هم       
ـ      (ها آمده است     رهایی که تحت این عامل    به دلیل تعداد کم متغیّ     ر حداقل بایـد سـه متغیّ

  .)1380هومن،  (حذف می شود) باشد
م تا ششم بـه ترتیـب       که در جدول مشاهده می شود ارزش های ویژه عامل یک           چنان     
 چهـار  و نسبت واریانس تبیین شده توسط ایـن          19/1،  532/1،4،  304/2،  074/10برابر

 )57/0 ( درصد از کـل واریـانس   256/5  و ،675/5،  535/8،  31/37عامل به ترتیب برابر       
  . است
عامل های اسـتخراج شـده بـا اسـتفاده از روش چـرخش واریمـاکس بـه محورهـای                        

 طریق کشف نهایی کلی عامل ها، برای رسـیدن بـه راه            ده شد تا بدین   جدیدی انتقال دا  
ماتریس چرخش یافته و مرتب شده ایـن عامـل هـا در             . دشوا  پذیر مهیّ  حل های تفسیر  

   . نمایش داده شده استی سه شمارهجدول 
  
  

  مجموع ضرایب واریانس اولیه ارزش ویژه و

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  
 87تابستان/ ی بیست ونهم شماره/سال هشتم/ »ی مدیریت ویژه« علوم انسانی و اجتماعی پژوهشنامه .. 132

 

  بعد از چرخش  ماتریس عوامل  -ی سه  شمارهجدول 
 1 2 3 4 5 6 

210.776     
1 0.732         
5 0.708         
4 0.686         
110.653         
120.593         
6 0.585        
200.568        
2 0.554        
16  0.808        
22  0.655        
15  0.598       
10  0.578        
3  0.569       
8   0.523       
17 0.489        
18 0.419      
19    0.823      
7    0.776      
9    0.767      
14   0.712      
13      0.773     
23      0.694     
25      0.676     
26        0.793   
24      0.45 0.397 
27          0.82 

  :گرفت کهبر اساس موارد فوق، می توان نتیجه 
  .با عامل یکم همبستگی دارد21-20-12-11-6-5-4-2-1شاخص های  -1
 . با عامل دوم همبستگی دارد22-18-17-16-15-10-8-3شاخص های  -2
 . با عامل سوم همبستگی دارد19-14-9-7شاخص های  -3
 . با عامل چهارم همبستگی دارد25-23-13شاخص های  -4
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           االت پرســشنامه،ؤتــوای ســتحلیــل عــاملی و بــا توجــه بــه مح  در نهایــت پــس از
 از پرسشنامه استخراج و بر این اسـاس         زیرشاخص های متعلق به هر عامل به شرح         

  .ده استشگذاری  عوامل تعیین شده، نام
  تخصصی تبلیغات حرفه ای و ونمایشگاه  توجه به مدیریت -1

 امکانات و  ،)4( شگاهبرقراری تعامل در نمای    ،)2( مدیریت نمایشگاه  ،)1 (برنامه ریزی      
پیگیـری   ،)12( طراحـی غرفـه    ،)11( شبکه های زیر بنایی    ،)6( تبلیغات ،)5( تجهیزات

  ).21( استفاده از نیروهای کارآمد ، و)20( نتایج نمایشگاه
  نمایش کاال رعایت اصول بازرگانی و  شفاف سازی و-2

 آداب و   ،)8(  نمایـشگاه   حـضور در   برای آمادگی غرفه دار    عالقه و  ،)3( مدیریت غرفه      
 تناسب کاالهای ارائه شـده بـا بـازار          ،)15(  اهداف روشن  ،)10( رسوم برگزاری نمایشگاه  

 ، و )18(  اطـالع رسـانی و معرفـی نمایـشگاه         ،)17(  بانک های اطالعاتی   ،)16( مورد نظر 
  ).22( قدرت پیش بینی بازارهای جدید

 عوامل درگیـر    ی  کت همه مشار  توجه به شرایط حاکم بر جامعه و همکاری و         -3
  نمایشگاه

شـرایط فرهنگـی محـل       ،)7( کننـده  بازدید رفه دار و   غ  همکاری و مشارکت مجری        
 شــرایط  و،)14(  شــرایط اقتــصادی محــل برگــزاری نمایــشگاه،)9( برگــزاری نمایــشگاه

  .)19( اجتماعی محل برگزاری نمایشگاه
  فضای برگزاری نمایشگاه   توجه به زمان و-4
 فضای  ، و )23(  انتخاب زمان مناسب برگزاری    ،)13( انتخاب مکان مناسب برگزاری          

  ).25( نمایشگاهی مناسب و دارای امکانات
  اولویت این عوامل  چگونه است؟: ال دوم تحقیقؤس

  : استزیرترتیب ه  اولویت عوامل بی دو  شمارهبا توجه به ارزش ویژه در جدول      
 ؛074/10 با ارزش ویژه     تخصصی تبلیغات حرفه ای و     و شگاهنمای توجه به مدیریت     -یکم
رعایت اصول بازرگانی  لزوم نظام حمایتی و  شفاف سازی برای مشارکت کنندگان و     -دوم

  ؛304/2 با ارزش ویژهنمایش کاال و
مـشارکت همـه عوامـل درگیـر          توجه به شرایط حـاکم بـر جامعـه و همکـاری و             -سوم 

  ؛532/1 باارزش ویژهنمایشگاه
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  .419/1 با ارزش ویژهفضای برگزاری نمایشگاه   توجه به زمان و-چهارم 
  نتایج و پیشنهادها 

هـای   در تحقیق خود تناسب نوع محـصوالت شـرکت        ) 1998(پالمبو و همکارانش     -     
از . ترین عامل موفقیت نمایشگاه می داننـد   دارای غرفه با اهداف نمایشگاه را اولین و مهم        

اما در  . ترین عامل موفقیت نمایشگاه، داشتن اهداف شفاف است        مهم) 1996(نظر بالیته   
بـر اسـاس تحلیـل       معدود پژوهش های انجام شده در کشور است،          ءاین پژوهش که جز   

 » توجه به مدیریت و هدایت عملکردی نیروها و تبلیغات حرفه ای و تخصـصی                «عاملی  
الل کـرد کـه بـا تنظـیم     مـی تـوان اسـتد   . ه اسـت دشثر معرفی   ؤبه عنوان اولین عامل م    

کـارگیری صـحیح     ه دقیق مراحل نمایشگاه، مدیریت قوی و کارآمد و هدایت و ب           ی  برنامه
اب و متناسب با کاال، تبلیغ حرفه ای و تخصـصی            جذّ  ای گونهه  احی غرفه ب  نیروها، با طرّ  

 کاالها، باالبردن کیفیت امکانات و تجهیزات برگزاری و پیگیری نتایج نمایـشگاه و ایجـاد              
از طریـق   چنـین     هـم  . افزایش موفقیـت نمایـشگاه را فـراهم آورد         ،تماس تجاری مناسب  

ثر در برگزاری   ؤ م یتعیین اهداف اصلی، سازماندهی، هماهنگی و انسجام الزم میان اجزا         
 عوامـل اجرایـی و      بنـابراین بایـد   . شـود می  نمایشگاه، موجبات موفقیت نمایشگاه فراهم      

   .رآمد و آگاه به مسائل صنعت و صادرات انتخاب شوند نمایشگاه از نیروهای کاانمدیر
 شفاف سـازی بـرای مـشارکت کننـدگان و           « دیگر،   ی   از جمله عوامل معرفی شده     -     

 و مـی تـوان اسـتدالل        است »لزوم نظام حمایتی و رعایت اصول بازرگانی و نمایش کاال           
 پـیش بینـی     کرد که با تبیین درست اهداف و اطـالع رسـانی کامـل مـی تـوان قـدرت                  

مشارکت کننده و عالقه و آمادگی او را باال برد و با رعایت آداب درست بازرگانی و آشـنا                   
ایـن یافتـه سـازگار بـا         .بودن به زبان بین المللی درصد موفقیت نمایشگاه را افزایش داد          

ـ   . است) داشتن اهداف روشن  (یافته پالمبو و همکاران وی        دومـین   انبراساس پژوهش آن
  .ها شفافیت در اهداف است ر موفقیت نمایشگاهعامل مهم د

 عوامـل درگیـر    ی   توجه به شرایط حـاکم بـر جامعـه و همکـاری و مـشارکت همـه                 -    
د که ثبات اقتصادی و کرمی توان استدالل . استدست آمده  ه از جمله عوامل ب،نمایشگاه

همـه  سیاسی محل برگزاری، مشابهت های فرهنگی و اجتمـاعی، همکـاری و مـشارکت               
 .جانبه مجری، غرفه دار و بازدیدکننده درصد افزایش موفقیت نمایشگاه را باال می برد
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 انتخاب فضای نمایشگاهی مناسب و دارای امکانـات،         بر اساس یافته های پژوهش،     -     
انتخاب زمان مناسب برگزاری نمایشگاه و حداکثر بهره برداری از زمان برگـزاری درصـد               

  .افزایش دادموفقیت نمایشگاه را 
 با برنامه ریزی های بلند مدت و میان مدت، اهمیت حضور و چگونگی مشارکت در -     

بـرای  ها به واحدهای خدماتی تولیدی و صادراتی شناسـانده و اقـدامات عملـی              نمایشگاه
 . تغییر بینش جامعه نسبت به نمایشگاه انجام شود

تجهیزات جدید به جای لـوازم قـدیمی و   با جایگزینی   باید  موفقیت نمایشگاه   برای   -     
 موجبات رضایت خاطر مشارکت کننـدگان و  ،بهینه سازی امکانات برگزاری از نظر کیفی   

 مراحـل مختلـف برگـزاری       برای سعی شود    چنین  هم .دانظر قرار د  بازدید کنندگان را مدّ   
فـراهم    اجـرای آن را    وبودجه بندی مناسب، تنظیمـ     ن و دقیق با   نمایشگاه برنامه ای مدوّ   

 .دکر
 جلسات نقد و بررسی نتایج نمایـشگاه در محـل           با توجه به یافته های پژوهش باید      -     

های مناسب و مـدرن    سعی شود از سالن  چنین باید   هم .دشوبرگزاری و شرکت ها برگزار      
 مدیریت غرفه، از افراد آگاه      باید در . دشوبا امکانات جانبی در برگزاری نمایشگاه استفاده        

  . دشوط به زبان بین المللی استفاده ایل تولید و خدمات، مذاکرات بازرگانی و مسلّبه مس
هـای   اطالعات جامع و دقیق از نمایـشگاه       باید   ها  نمایشگاه ی  مدیریت برگزار کننده   -     

چنـین   هـم . ددهـ تخصصی بین المللی سایر کشورها در اختیار مشارکت کنندگان قـرار            
در معرفی نمایشگاه از طریق سایت های اطالعاتی مناسب         توجه و دقت کافی     د  کنتالش  

 ، وو رسانه های فراگیر و بخش بازرگانی سفارتخانه ها در کشورهای دیگر بـه عمـل آیـد        
کننـدگان   ها بـه اطـالع مـشارکت      های مثبت حضور در نمایشگاه     نکات برجسته و ویژگی   

شابه خـارجی از نظـر       از حضور محصوالتی که قابل رقابت بـا مـ          دکنسعی  . رسانیده شود 
 . در نمایشگاه جلوگیری شود، کیفیت و استاندارد جهانی نیستند،قیمت

گـذاری    اجتناب و به سیاست نمایشگاهیی گری در امور اجرایی از تصدّ باید   دولت   -     
  در چنـین دولـت بایـد      هـم . دکنکنندگان اکتفا    و حمایت از مشارکت کنندگان و برگزار      

هـا و چگـونگی حـضور در آن، صـنایع            گاهی نظیـر نمایـشگاه     دانش نمایـش   ی ارتقا جهت
  .امکان طرح دوره های دانشگاهی را در این زمینه فراهم آورد... نمایشگاهی و 
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  :خذĤمنابع و م
 ی  نـشریه ،  نما،  » مسائل مدیریتی نمایشگاه   «) 1381اسفند   (خسروتاج، مجتبی  -1

  . هفتمی پیش شمارهتخصصی صنعت نمایشگاهی، 
ـ      نمایشگاه )1372( مهـدی  دیانی، -2 ت اثیرآن بـر صـادر    أهای بین المللی و ت

 .های بازرگانی پژوهش سسه مطالعات وؤم :تهران ،کشور

 هوشـنگ  ی ه ترجم،پیمایش در تحقیقات اجتماعی    )1376(ای. د واس، دی   -3
  .نشر نی: تهراننایبی، 

عـات  تکنولـوژی اطالعـات، ارتباطـات، و اطال        « )1381دی  (رضایی نژاد، محمد   -4
 تخصـصی صـنعت نمایـشگاهی، پـیش         ی  ، نـشریه  نمـا ،  » حامی مدیریت نمایشگاه  

 . ششمی شماره
نقش دفاتر نمایندگی  بازرگانی در پیشبرد اهـداف          )1374(علمی، محمـد   -5

 . صادرات ایرانی مرکز توسعه:تهران  صادراتی،

، هـا  نمایشگاه ها و چگونگی برپایی و شرکت در آن         )1374(علمی، محمـد   -6
 . صادرات ایرانی مرکز توسعه: ران ته
 حـسن   ی  ، ترجمـه  روش تحقیق در علوم رفتـاری      )1374( فرد، ان  کرلینجر، -7

  .چاپ اولانتشارات آوای نور، :تهران پاشا شریفی، جعفر نجفی زند، 
، نمـا ، »نقـش نمایـشگاه در عرصـه تجـارت ایـران          « )1382خرداد  (سعیدلیالز،   -8

  . اولی  شماره تخصصی صنعت نمایشگاهی،ی نشریه
  . انتشارات امیر کبیر:تهران ،فرهنگ معین )1382(محمد معین، -9

 صـادرات   ی  مرکز توسـعه  : تهران  ،  بازاریابی صادرات  )1374(مهرسا، سیمین  -10
 .ایران

انتـشارات  :تهـران    ،صادرات گام بـه گـام      )1382(مهرداد  مولوی خراسانی،   -11
 .مبلغان

ـ      تحل )1380(حیدر علی  هومن، -12   ری در پـژوهش    یل داده های چنـد متغیّ
  .نشر پیک فرهنگ:تهران  ،رفتاری
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