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 چکيده
 یریپذبیمنظور کاهش آسکشور به یصادرات یبه درآمدها دنیو تنوع بخش یرنفتیگسترش صادرات غ

ناخالص  دیتول در یبخش کشاورزی در کشور ما از دیرباز سهم کمضرورت دارد.  ،یاقتصاد توسعه اهداف

 بخش یعیو منابع طب یرات بخش کشاورزصاد رانیدر ا .بوده است یداشته و تکنولوژی آن سنت یمل

شناخت عوامل مؤثر  . لذا هدف اصلی این پژوهش؛دهدیم لیتشک کشور را یرنفتیاز صادرات غ یعمدها

ن لذا ای بود. بر استراتژی بازاریابی صادرات محصوالت کشاورزی ) موردمطالعه: استان آذربایجان شرقی(

صادرکنندگان و تولیدکنندگان محصوالت  ی در این تحقیق،باشد. جامعه آمارپژوهش از نوع کاربردی می

باشد و برای تعیین حجم نمونه با در نظر گرفتن اینکه این موضوع؛ اطالعات صورت نامحدود میکشاورزی به

کاملی از تعداد صادرکنندگان، تولیدکنندگان محصوالت کشاورزی در دسترس نیست، لذا در این مطالعه 

وردنظر نامحدود در نظر گرفته شد؛ و با استفاده از فرمول کوکران تعداد حجم نمونه تعداد جامعه آماری م

نفر محاسبه گردید.. در این پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است  483موردنظر انتخاب 

در  و مورد تائید قرار گرفتو تحلیل اکتشافی  شاخص نسبت روایی محتواییطریق از  پرسشنامهکه روایی 

 ریبمقدار ض ضریب آلفای کرونباخ مورد برازش قرار گرفتها، با استفاده از قابلیت اعتماد پرسشنامهادامه 

پرسشنامه مورداستفاده از قابلیت اعتماد )پایایی(  استبیانگر این  درصد است 34عددبرابر  آلفای کرونباخ

یی ها تحقیق شناساتأییدی مرتبه اول شاخص اکتشافی و باشد. در ادامه با استفاده عاملمیالزم برخوردار 

قرار گرفتند و در آخر با استفاده  وتحلیلمتغیرهای پژوهش مورد تجزیهtگردید. در ادامه با استفاده از آزمون

دند بندی شی اولویتصادرات محصوالت کشاورز یابیبازار یعوامل مؤثر بر استراتژ بندی فریدمناز رتبه

بر صادرات محصوالت کشاورزی، در بازاریابی  اعطایی تسهیالتاول عوامل مؤثر  در اولویت نشان داده شد

بر صادرات محصوالت کشاورزی در اولویت سوم عوامل  بازاریابی و قوانین هاسیاستاولویت دوم عوامل مؤثر 

ر ب بازاریابیمحیط  بر صادرات محصوالت کشاورزی در اولویت چهارم عوامل مؤثر مؤثرعوامل مؤثر فرهنگی

  صادرات محصوالت کشاورزی قرار دارد.

استراتژی بازاریابی، صادرات، محصوالت کشاورزی،  ی،بندتیاولو شناسایی، :يديکل واژگان

 .استان آذربایجان شرقی
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 3داغی، رستم قره2، سيدیوسف حاجی اصغري1حميد رضا زاده

یانه، ، واحد معلوم انسانینشکده ، دامدیریت و اقتصادگروه  ،کیستراتژدانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت ا 1

 .اسالمی، میانه، ایران دانشگاه آزاد
المی، اس ، واحد میانه، دانشگاه آزادعلوم انسانی، دانشکده مدیریت و اقتصادگروه مدیریت بازاریابی، یدکتر 2

 .میانه، ایران
ی، اسالم ، دانشگاه آزاد، واحد میانهعلوم انسانی، دانشکده مدیریت و اقتصادگروه مدیریت دولتی، یدکتر  4

 میانه، ایران

 

 نام نویسنده مسئول:
 حميد رضا زاده

عوامل مؤثر بر استراتژي بازاریابی صادرات  يبندتیو اولوشناسایی 

 والت کشاورزي )موردمطالعه: استان آذربایجان شرقی(محص
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 مقدمه
خارجی شناخته  کوچک و متوسط، برای ورود به بازارهای یهاخصوصاً بنگاه ،هانگاهبراه پیشروی  نیترعنوان معمولبه راتامروزه صاد

گـذاری جـهـت ورود به بازارهای جهانی و گسترش ها برای توسعه و سرمایههای اولیه سازمانگام نیترشده است. صادرات یکی از مهم

  (.1،2112)نوازنیهاستآن المللـیبین یهاتیفعال

ها صادرات راهی در جهت رشد و ترقی شرکت (.2،1121ساداول)ها به منزله کلیدی برای بازآفرینی اقتصاد استرشد صادرات برای دولت

پذیری بیشتر، هزینه و ریسک برای انتقال از فروش داخـلـی بالقوه اشباع شده به بازارهای در حال رشد خارجی است که در عین انعطاف

کشـورهـای در حال توسعه، موضوع تقریباً در تمام  (.4،2113)هولتتوسعه خارجی بـه دنـبـال دارد یهاکمتر را در مقایسه با سایر روش

دولت قرار دارد، همچنان که آگـاهـی و توجه به اهمیت موضوع صادرات در کشورهای  یهایگذاراستیو س هاتیتوسعه صادرات در رأس اولو

 یهالـی از طـریـق برنامهداخـ یهاتجارت خارجی بنگاه یهاتینقش کلیدی را در ترغیب فعال توانندیها منیز وجود دارد. دولت افتهیتوسعه

ا در بنگاه ر تواندیو عدم وجود دانش فـنـی کافی م یالمللنیتوسعه صادرات ایفا نمایند. چرا که پیـچـیـدگـی کسب و کار و تجارت ب

 دنمایور ایفا میای در ساختار اقتصادی یک کشنقش ویژهکاال و خدمات صادرات از آنجایی که  (.3،2114)لیقـرار دهـد یریپذموقعیت رقابت

و  ندماینگذاری شده است. نفت کاالیی است که کشورهای صنعتی خریداری میبر اساس صدور نفت پایهصادرات بیشتر اقتصاد ما  اما در 

قتصادی ا هایریزیطور محسوس بر اقتصاد ما تأثیر منفی داشته و برنامهشود بهتقاضا و سایر عوامل موجب می تعیین میزان تولید از طریق

   (.1433خانی و شهروانی،)موسیدهدالشعاع قرار کشور را تحت

 افزایش کلیدی در بعنوان هماهنگ و کارا بازاریابی نظام یک نقش کشاورزی، محصوالت برای تقاضا و جمعیت افزایش با کلی بطور

 و مصرف تولیدکننده منافع محصوالت، رسانیبازار در پیشرفته تکنولوژی اصول گرفتن کار به و شود می تلقی مهم کشاورزی تولیدات

 ترین مهم از یکی و اقتصاد کشاورزی در مسائل ترین اصلی جمله از کشاورزی محصوالت بازاریابی ما کشور دهد در می افزایش را کننده

 که شودمی ناشی جاآن از کشاورزی محصوالت بازاریابی توجه به ضرورت آیدمی شمار به روستاییان معیشت حیطه در مطرح موضوعات

 ها واسطه عاید ستد و داد جریان در آن اعظم بخش و شودمی محصول کننده تولید نصیب کننده مصرف پرداختی قیمت از اندکی درصد

 تا تولید زنجیره که است الگوهایی ارائه و کشاورزی محصوالت بازاریابی نظام ساماندهی تولیدات از حمایت های شیوه از یکی . شودمی

 (.1431 آبادی و ثمری،)شاه کند ترکوتاه را صرفم

ت نظیر انگور، زردآلو، و مناسب در برخی از محصوال های کشاورزی دارای تولید باالستان آذربایجان شرقی به عنوان یکی از قطبا

 می مربع کیلومتر 45491 که استان این مساحت مجموع از .های پیشرو بوده استی باغی یکی از استانسیب، بادام و هلو در زمینه

 قابل اراضی درصد121و  استان وسعت درصد 26 معادل که دهدمی تشکیل برداریقابل بهره کشاورزی اراضی را میلیون هکتار 1222باشد،

 والتمحص تولید امکان متنوع، هوای آب و و جغرافیایی خاص ویژگی و موقعیت با گیرد. استان آذربایجان شرقیمی بر در کشور را کشت

 شود )گزارش آمارجهادکشاورزیباغی در استان آذربایجان شرقی تولید می محصوالت تن میلیون 1055 از بیش داراست. را گوناگون باغی

 دراستان آذربایجان شرقی وجود کشاورزی محصوالت بازاریابی زمینه در بسیاری مشکالت و (. اما متاسفانه مسائل1431شرقی، آذربایجان

 مشکالت عبارتند از؛ و ه میزان صادرات محصوالت کشاورزی در این استان از نسبت پایین برخوردار باشد. برخی از مسائلدارد باعث شد

ساختار تسهیالت بازاریابی، ناپایداری قیمت، فصلی بودن تولیدات کشاورزی، نامناسب بودن سیستم اطالع رسانی بازار، هزینه  نامناسب بودن

های دولت همچنین نامناسب بودن حمایت، راوان در طول مراحل مختلف تولید، حضور دالالن و واسطه های فراوانضایعات ف باالی تولید و

شیوه سنتی نگهداری دام و طیور، کاهش میزان افراد جمعیت شناختی  هایویژگی ،بازاریابی و قوانین سیاستهای توسعه بازار و درزمینه

وری نیروی کار، غالب بودن کشاورزی سنتی، اهی و عدم امکان جذب این افراد، کاهش بهرهت دانشگشاغل در بخش کشاورزی با تحصیال

مند کشاورزی ، ناکافی بودن سیستم مکانیزه کشاورزی، وضعیت جوی نامتعادل، عدم عدم وجود سیستم نظام، عدم وجود صنایع تبدیلی

ی در باغدار تولیدادر   متخصصانعدم دسترسی کافی و مناسب به ها با وضعیت تغییر اقلیم دهه اخیر و تناسب کشاورزی در شهرستان

. از سوی دیگر؛ بخش محصوالت کشاورزی و صنایع وابسته به آن ضمن نقش بسیار مهمی که در استقالل اشاره کرد  استان آذربایجان شرقی

جهی توهای نسبی در این بخش دارای اهمیت قابلمزیتو تأمین نیازهای داخلی دارند، از حیث ایجاد درآمدهای صادراتی نیز با توجه به وجود 

ی اباشند. استان آذربایجان شرقی به لحاظ داشتن محصوالت کشاورزی متعدد و متنوع در مبادله کاال و تجـارت دارای اهـمـیـت ویژهمی

رشد و مناسبی را برای  ای صادراتی روبههاست. همچنین به جهت دارا بودن طیف وسیـعـی از محصوالت باغداری، اسـتـعـدادهـا و پتانسیل
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ا، هبـرداری از این پتانسیلریزی مناسبی برای صادرات و بهرهتولید و صادرات محصوالت باغداری دارد ولی در بسـیـاری از موارد، برنامه

ـمـلـل العرصه تجارت بینهای صادر کننده محصوالت باغداری برای وارد شدن به صورت نگرفته است بیشتـریـن مـزیـت نسبی شرکت

های محصوالت باغداری اسـت. به همین خاطر این مطالعه درصدد است عوامل مؤثر بر استراتژی بازاریابی صادرات مربوط به فراورده

 بندی کند.محصوالت باغداری را شناسایی کند و سپس عوامل مؤثر بر استراتژی بازاریابی صادرات محصوالت باغداری را اولویت

 

 دبيات تحقيقا

 صادرات

سوی مرزهای ملی. صادرات نقطه آغاز در آنو حرفه ای های بازار  ای صادرات عبارت است از ارتباط و کار کردن با بازارهای حرفه

ارتباط برقرار کردن با دیگران است. صادرات برای رشد و توسعه اقتصادی کشور است که از فروش تولیدات یا خدمات به کشورهای دیگر 

 (.1483نماید )شجاعی، شود و در برقراری موازنه تجاری و ایجاد تعادل اقتصادی کمک شایانی میبرای کسب درآمد ارزی حاصل می

صادرات عبارت است از صدور کاالهای تولیدشده در داخل کشور اعم از نفتی و غیرنفتی که اقالم عمده شامل فرش دستباف، پسته، 

شود )خسرویان باشد که پس از طی مراحل قانونی از طریق گمرک در مبادی خروجی کشور صادر میمی …زعفران و کاالهای صنعتی و 

 (.1433و بخشی زاده، 

ود شهای مناسب برای کسب سود است. همین دلیل، باعث میالمللی، ایجاد فرصتها از ورود به بازارهای بینترین هدف شرکتعمده

های موجود در آن بازار خارجی، برانگیخته شوند. سفارشی غیرقطعی از خارج، به تحقیق در فرصت ها پس از دریافتتا تعدادی از شرکت

طورجدی و مؤثر خود را متعهد به ارائه پیوسته کاال و گیرد وارد بازار خارجی شود، مجبور است بهطورقطع تصمیم میوقتی شرکتی به

ه ورود به بازارهای خارجی است که بر دو گونه صادرات مستقیم و صادرات غیرمستقیم ترین راهزینهترین و کمخدمات بداند. صادرات، آسان

 (. 1434باشد)باقری پرمهر و موسوی نیک،می

 صادرات مستقيم  -الف

های خود فروشندگانی که دسترسی به خریداران بازارهای خارجی دارند، اقدام به صدور کاال کرده و بدون واسطه عمل کرده و هزینه

و  گذاریگونه عملیات گرچه مستلزم سرمایهرسانند. اینطور مستقیم به بازارهای خارجی میدهند و کاال را بهدر این مورد افزایش نمیرا 

 (.1432تری را به دنبال دارد )جعفرزاده،ریسک بیشتر است، اما بازگشت سرمایه و سود افزون

 صادرات غيرمستقيم  -ب

شوند زیرا اوالً نیازمند اند، غالباً از این طریق وارد عمل میتازگی شروع کردههای خود را بهد و فعالیتمؤسساتی که در آغاز راه هستن

ها، گونه شرکتها و خدمات فروش خود را افزایش داده و ریسک بیشتری را بپذیرند. اینگذاری کمتر بوده و ثانیاً مجبور نیستند فعالیتسرمایه

 (.1434رسانند)باقری پرمهر و موسوی نیک،المللی به فروش میهای داخلی و خارجی در بازارهای بیناسطهکاالهای خود را از طریق و

ارایی طور نسبی بیشترین کتوانند بهی امکانات یا مرحله تولید( میکشورها به دلیل مواهب داخلی در تولید کاالهایی خاص )درزمینه

شده، صدور که شامل تمام aعبارتند از: نیروی انسانی، منابع طبیعی، فناوری از منظر قیمت هایی هستند کهرا داشته باشند و شامل مزیت

ونقل، بیمه، بازاریابی، تبلیغات، کیفیت و سرعت انتقال کاالهای صادراتی به بازارهای مصرف، عامل بندی، حملعواملی است مانند بسته

ا و درآمد؛ پذیری تقاضمانند جمعیت، درآمد و عوامل جغرافیایی وابسته است و نیز کشش انتقال کاالها و نیز در زمینه تقاضا که شامل عواملی

د زیرا دهناند در تولید کاالها و عرضه خدمات تخصص یابند. کشورها منابع داخلی خود را به صادرات اختصاص میبنابراین این کشورها مایل

ترین ند. مهمکننسبت به تخصیص مستقیم همان منابع به تولید داخلی دریافت میالمللی، کاالها و خدمات بیشتری از طریق مبادالت بین

کنند عبارتند از: بهبود کیفیت کاالهای تولیدی، تولید به مقیاس اقتصادی، افزایش سطح اشتغال، ناپذیر میدالیلی که صدور کاال را اجتناب

 (.1482ب و غوچی، تأمین درآمد ارزی و درنتیجه رشد و توسعه اقتصادی )حسینی نس

 عوامل اقتصادی بر توسعه صادراتاثر  -1

مرور ادبیات نظری مربوط به برخی از متغیرهای تواند تأثیرگذار باشد. در این بخش به عوامل متعددی بر صادرات یک کشور می

 :شودتوانند موجب ارتقای صادرات کاالها و خدمات نهایی شوند، پرداخته میاقتصادی کالن که می

 های پولی و مالی بر صادراتسیاست اثر -2

تقاضا برای صادرات به عواملی نظیر نرخ ارز حقیقی و درآمد کشورهای طرف تجاری بستگی دارد. نرخ ارز حقیقی نیز متأثر از نرخ ارز 

خ ارز اسمی های اقتصادی از دو کانال نرفروشی داخلی است. لذا سیاستفروشی خارجی و شاخص قیمت خردهاسمی، شاخص قیمت خرده

توان بر اساس ادبیات رایج از دو کانال فشار توانند صادرات غیرنفتی را متأثر سازند. افزایش تورم داخلی را میهای داخلی، میو سطح قیمت
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ظیر نهای طرف عرضه توانند تورم را افزایش دهند و سیاستهای پولی و مالی از سمت تقاضا میتقاضا و فشار هزینه دنبال کرد. سیاست

  (.1434آورند )باقری پرمهر و موسوی نیک،افزایش دستمزد، افزایش قیمت نهاده و... بر تورم فشار می

 گذاری مستقیم خارجیسرمایه -4

انان کند. بیشتر اقتصاددترین عواملی است که میزان صادرات کاالهای صنعتی را متأثر میگذاری مستقیم خارجی یکی از مهمسرمایه

گذاری مستقیم خارجی در استراتژی توسعه صادرات نقش حیاتی دارد. ادبیات تجربی نتایج متناقضی در این زمینه که سرمایهبر این باورند 

  (.1433است )کازرونی و نصیب پرست، ارائه کرده

 عوامل سیاسی قانونی بر توسعه صادراتاثر  -3

شود. میمحیط سیاسی از عوامل زیر تشکیل گذارد. میر ـاث توسعه صادراتدت در ـه شـبدهد میرویدادهایی که در محیط سیاسی رخ 

 مختلف تأثیر بگذارند.های سازماندر هر جامعه بر افراد و توانند میقوانین و نهادهای دولتی که 

 برخی از متغیرهای تأثیرگذار بر محیط سیاسی به شرح زیر است:

های دولتی، زیست، میزان یارانهمحیطظ ــوانین حفــق، اصـخهای ، تعرفهاتیـوانین مالیـتغییر در ق، مقررات دولت یا مقرراتزدایی 

 (.1،2112سمپاوتونگهای پولی و مالی )تمســر در سیــتغییوادرات و واردات  ـررات صـمق

 عوامل فرهنگی و اجتماعی بر توسعه صادرات اثر -1

دارند.  ها اعتقادکنند و افراد متفقاً به آنرا تائید و تثبیت میای هستند که تمایالت افراد شدهفرهنگی باورهای پذیرفته  هایارزش 

کرد گذارند. یک رویهای خاص هستند بر رفتار افراد تأثیر میها در موفقیتقبول واکنشها با استفاده از هنجارهایی که دامنه قابلاین ارزش

ها ها در فرهنگهای مختلف است. بسیاری از ارزشمحوری فرهنگهای درونی و های فرهنگی در رفتار، درک ارزشمناسب برای درک تفاوت

ر ـ)بیککنند هایشان موانع صادراتی را مطرح میبرخی از پژوهشگران در تحلیل.گذراندمتفاوت هستند و بر فرآیند مصرف تأثیر می

تی درانع صااجع به مور رامنطقة یک کشوو های غیر صادرکننده دن شرکتمیاای هعمدوت تفان داد نشاک کینات (. مطالعا2،1332ککایناو

ست وت انیز متفان و غیر صادرکنندگان کنندگادرصان میاع ادراک نو، نعامودر ادراک ی ـل محیطـمانقش عوجز د دارد و بهجوو

 (.1434ف،شررا)پو

 های جمعیت شناختی بر توسعه صادراتاثر ویژگی -2

ها و پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی ختی بتوان یافت که داللتشاید کمتر موضوعی را در علوم اجتماعی و جمعیت شنا

فرآیند انتقال ساختار  (.3،2112کالدول) شودسازی و تشریح میگذار جمعیتی معموالً وسیله فرایند انتقال ساختار سنی مفهوم .داشته باشد

گردد و با گذر زمان و ورود این موج جمعیتی، وارد سن غاز میسنی با تمرکز جمعیتی ایجادشده از انتقال جمعیتی در گروه سنی کودکان آ

 . رسدگردد و درنهایت به سن بازنشستگی و سالمندی میوکار و فعالیت میکسب

 ها بر توسعه صادراتاثر عوامل مرتبط با فناوری -3

اخلی ده از فناوری روز دنیا در تولیدات دیافتگی بخش صادرات مبتنی بر دانش، استفاامروزه به دلیل اینکه پایگاه اصلی رشد و توسعه

گذاری و تضمین کند، این تقاضاها خود محرک سرمایهطور مداوم زمینه را برای تقاضاهای جدید فراهم میهای جدید بهاست و فناوری

 (.8،3211وانگ و وانگکننده رشد و شکوفایی صادرات شده است که در دنیای صنعتی امروز دارای اهمیت زیادی است )

 استراتژی بازاریابی -8

ها و منابع بازاریـابی برای تأمین اهداف عملیاتی شرکت  کانون اصلی استراتژی بازاریابی، تخصیص مناسب و هماهنگ کردن فعالیت

شده که از پنج جزء قلمرو، اهداف کلی و اهداف عملیاتی، تخصیص  محصـول خـاص اسـت. یـک اسـتراتژی خوب طراحی -از حیث یک بازار

 ( .3،2111)والکر و همکاران تواند تأثیر زیادی بـر عملکـرد بگـذاردشود، میافزایی تشکیل می ، شناسایی مزیت رقابتی، هم منابع

 ابعاد فرآیند بازاریابی استراتژیک و استراتژیهای بازاریابی -3

واع اسـتراتژیهای بازاریـابی را تهیه ، اداره و بهبـود دیران بازاریابی به منظور انجام مبادالت سودآور و توسعه روابط با مشتریان باید انم

ترفیـع و قیمـت گـذار ی محصوالتی است که نیازهای مشتریان  برنامـه عملـی راجـع بـه تولیـد ، توزیـع ، دهنـد . اسـتراتژیهای بازاریـابی ،

انون اصلی استراتژی بازاریابی ، تخصیص مناسب و هماهنگ کند . همانطور که در باال نیز اشـاره شـد کـف فراهم میدخاصی را در بازار ه

                                                           
5. Sampaothong 
6 .Baker & Kainak 
7 . Calduell 
8 .Wang and Wang 
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 ، اریـابیباز استراتژی قلمروی به مربوط خاص محصولع بازاریابی ، تامین اهداف عملیـاتی شـرکت از حیث یک بازار بنمودن فعالیتها و منا

اسب استراتژی های بازاریابی ، بازاریابان بر برای تعیین و اداره من ، اص بـرای یـک خانواده محصول خاصخـ تعیـین از اسـت عبـارت

ازار تحلیل بخشهای ب، های بازار شناسایی و تحلیل فرصت ، شناسایی و ارزیابی محیطی بازاریابی : کننـد عبارتند ازوظایفی چند تمرکز مـی

 و ها تالش موثر واداره استراتژیک و عملیاتیتهیه و تدارک برنامه ریزی ، تعیین و توسعه عناصر آمیخته بازاریابی ، و انتخاب بازار هدف 

 ( .2111بازاریابی)والکر و همکاران و فعالیتهای

 

 پيشينه تحقيق

 مطالعات داخلی
یی با ار صنایع غذات دردبر تسهیل صامؤثر مل اعوبندی و اولویتتحلیل در پژوهشی به ( 1432)آبان ماه سال امیدی و فرامرزی 

در اتی درصان جریاد بر بهبور اصلی تأثیرگذاهای شاخصلویت ویتم تاپسیس ارجی الگووتوجه به خربا اختند.تاپسیس پردز تکنیک ده استفاا

اخلی ت دتعامالگذاری و ل قانونوـح، توسعهو متناسب با تحقیق های ل، شاخصمتناسب با محصوهای شاخصصنایع غذایی به ترتیب برابر: 

لتی معرفی و دواخلی ت دتعامالگذاری و ل قانونوـحهای و شاخصتبلیغاتی های و فعالیتانسانی وی مرتبط با نیرهای ، شاخصلتیو دو

 است.ه یددگر

ت الدسیستم معاده از روش ستفاابرتر با وری مبتنی بر فنادرات بر صامؤثر مل اعوبررسی  ( در پژوهشی به1431آبادی و ثمری )شاه

ن ورودی نباشت جریاآوری و اضریب شاخص جهانی نوتوسعه، ی درحالهاروـکشدر دارد ن میاـبیل نهایی مدآورد برزمان پرداختند. هم

معنا و بیمثبت بر روی صادرات اثر نی اضریب شاخص حکمردار و معناو مثبت ، خلیداتولید ناخالص و جی راـتقیم خـمسگذاری سرمایه

، جیرمستقیم خاگذاری ن ورودی سرمایهاـت جریـنباش، اآوریوـانی نـاخص جهـشی اـیب متغیرهارـضیافته، ی توسعههارکشودارند و در 

 داری دارد.معنا، اثر مثبت و یـنااخص حکمرـشو خلی داتولید ناخالص 

د افزار در ایران پرداختنبندی عوامل مؤثر بر توسعه صادرات نرمبه بررسی شناسایی و رتبهدر پژوهشی ( 1431زاده )تویسرکانی و فرضی

های مناسب، میزان درآمد ها و دفاتر خارجی، وجود زیرساختبرقـراری ارتباطـات مؤثر از طریق نمایندگیدهد؛ ن میهای پژوهش نشایافته

تگی یـافافـزار، تـسهیالت الزم بـرای زندگی شخصی و کاری، گستردگی و توسعهسرانه، وجود نیروی کارشناس مناسب در صـنعت نـرم

ر بر ترین عوامل مؤثافـزار، بـه ترتیـب مهمگذاری در صـنعت نـرمرش نیروی انسانی و نیز سرمایههـای دقیـق دولت، پروصـنعت، سیاسـت

 افزار هست.صادرات نرم

 

 مطالعات خارجی
 .قیمت صادرات، انتخاب صادرات و اندازه بازار: شواهدی از چین و هند پرداختند به بررسیدر پژوهشی  ( 2113)11سوشانتا و هلنا

کننده در صادرات چین و هند عبارت از؛ میزان عبور از نرخ ارز را برای صادرات آمده بیانگر این است تعدادی از عوامل تعییننتایج به دست 

 باشد.ها، سطح تقاضا خارجی، هزینه دستمزد صادرکنندگان، میزان رقابت در بازارهای صادراتی واندازه بازارها میقیمت

نظر گرفتن ر کت با درمار ازبار دی برنج تایلندت اربر عملکرد صادمؤثر ل ـوامـعن، ت عنواهشی تحوپژر ( د2112) 11سامپائوتونگ

ر دز میان متخصصان صادرکننده د ارپرسشنامه استانداز اه استفادو مصاحبه م انجابازار برنج تایلندی پرداخت؛ و  1331-2112مانیی زسر

ه و ممانعت کنندهای ، سیاستاد پشتیبانیـیزهزینه ونقل، حملیاد زهزینه ، رکاوی یاد نیرزل هزینه ـوامـکه عاند: ن داشتهچین بیا

 چین هستند.ر دی برنج تایلندش شاخص پذیرعنوان بهلتی ودکننده تشویق

ن کنندگارصاده دیدگاز متوسط او کوچک وکارهای ت کسباربر صادمؤثر عوامل ن، واـنـت عـحـهشی توپژر ( د2112) 12میکائیل

ازجمله لتی ودهای و حمایتسرمایه اجتماعی ، یکیژولوـنـکـه تـسرمای، مانیزسرمایه سا، انسانیوی سرمایه نیرهای شاخصکه د دارنن میبیا

 کوچک هستند.وکارهای ر کسبدت اربر توسعه صادو مؤثر عوامل مهم 

 مطالعات نشان کلمبیا پرداختند. یافته( در پژوهشی به بررسی عوامل مؤثر بر توسعه در صنعت دارو2112) 14دیانا مارسال و همکاران

های عرضه، تدارکات، تجربه، نمایش محصوالت و محیط سازمانی در بهبود صادرات در بهبود توسعه در صنعت دهد؛ متغیرهای هزینهمی

 دارو کلمبیا نقش دارند.
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 روش تحقيق
محصوالت استان آذربایجان شرقی نوع تحقیق حاضر بر با توجه به قابلیت بکارگیری نتایج حاصل از آن در راستای  افزایش صادرات 

باشد.از نقطه نظر چگونگی انجام، پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توصیفی است که به دنبال جمع آوری اطالعات اساس هدف کاربردی می

گران پرسشنامه ع تحقیق پژوهشخواهد گرفت. که در این نو  واقعی و مفصل از پدیده مورد نظر است. این تحقیق به شیوه پیمایشی صورت

های گردآوری اطالعات را های آن جامعه، اطالعاتی را بدست آورند. روشدهند تا درباره میزان پراکندگی و ویژگیها را به یک جامعه می

ی مربوط به هاداده یآورجمعهای میدانی تقسیم نمود. در این پژوهش برای ای و روشهای کتابخانه، روشدودستهتوان به ی میطورکلبه

خواهد شد. ابزار گردآوری اطالعات در این پژوهش فیش و پرسشنامه است. در این مطالعه به علت نبودن  استفادهپرسشنامه از روش میدانی 

بسته و در غالب مقیاس لیکرت طراحی خواهد شد  که روایی صوری  صورتبهپرسشنامه استاندارد، پرسشنامه توسط محقق ساخته و 

رسشنامه توسط کارشناسان و خبرگان و روایی محتوایی پرسشنامه  بوسیله تحلیل اکتشافی بررسی خواهد شد.  در ادامه و پایایی پرسشنامه پ

اس . اس. پی. اس 23افزار ها، با استفاده از نرمقابلیت اعتماد پرسشنامهتوسط ضریب آلفای کرونباخ مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت. 

بیانگر این  درصد است 83عدد برابر  های حاصلبر اساس داده آلفای کرونباخ مقدار ضریب یب آلفای کرونباخ مورد برازش قرار گرفتو ضر

باشدجامعه آماری شامل صادرکنندگان، تولیدکنندگان محصوالت میپرسشنامه مورداستفاده از قابلیت اعتماد )پایایی( الزم برخوردار  است

باشد. با توجه آمار فصلنامه استان آذربایجان شرقی و جهاد کشاورزی استان آمار دقیقی از ن استان آذربایجان شرقی میکشاورزی و مسوال

صورت نامحدود در نظر گرفته جامعه آماری این پژوهش به کشاورزی در دسترس نیست. تعداد تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصوالت

 نفر محاسبه گردید. 483کران تعداد حجم نمونه موردنظر انتخاب شود. و با استفاده از فرمول کومی

 

 تجزیه و تحليل
های خام مورد نیاز جهت اند را جمع آوری کرده و دادههایی که توسط پاسخ گویان تکمیل گردیدهدر فرآیند اجرایی، نخست پرسشنامه

وتحلیل تجزیهو لیزرل  spss 23از طریق نرم افزار هاد و سپس این دادهگردنها به کمک رایانه و نرم افزار استخراج میتوصیف و آزمون فرضیه

ه های باشد، دادوتحلیل توصیفی میگردند. در مرحله اول که تجزیهشده و در دو مرحله به اطالعات مورد استفاده در این تحقیق، تبدیل می

 باشدوتحلیل استنباطی میشود و در مرحله دوم که تجزیهیارائه م یآوری شده به صورت جدول آمارتوصیفی و فراوانی و نمودارجمع

 

 آمار توصيفی

در بخش اطالعات پرسشنامه )سؤال ابتدائی 3باشد با استفاده ازهای فردی و جمعیت شناختی میبخش اول مقاله توصیف ویژگی

ای ههای فراوانی و درصد فراوانی ویژگیاخصشده است. شکننده پرسشنامه( اطالعات فردی و جمعیت شناختی گروه نمونه گردآوریتکمیل

 فرد و جمعیت شناختی گروه نمونه به شرح ذیل است:

درصد را آقایان  111دهد جامعه آماری موردمطالعه را ها را نشان میدهندگان به پرسشنامه(توزیع جنسیت پاسخ1جدول )جنسیت:-1

 اند.تشکیل داده
 

 سيت( موردمطالعه(: خصوصيات آماري متغيرهاي )جن1جدول )
 

 فراوان تجمعی درصد فراوانی فراوانی نام متغیر: جنسیت

 111 111 483 مرد

 1 1 1 زن

 111 483 مجموع

 

دهد. ها را نشان میدهندگان به پرسشنامه( خصوصیات و فراوانی سطح تحصیالت پاسخ2:جدول )دهندگانپاسخ التیسطح تحص.2

درصد و  123یکارشناسدرصد،  1821، کاردانی 4122پلمیددرصد،  2121پلمید ریزاز: ها عبارتندمهدهندگان به پرسشناسطح تحصیالت پاسخ

ه ترتیب ها بدهندگان به پرسشنامهباشد. بیشترین و کمترین فراوانی سطح تحصیالت از بین پاسخدرصد می 1121ارشد و باالتر یکارشناس

 باشد.مربوط سطح تحصیالت کارشناسی و دیپلم می
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 (: خصوصيات آماري متغيرهاي )سطح تحصيالت( موردمطالعه2دول )ج
 

 فراوان تجمعی درصد فراوانی فراوانی نام متغیر: سطح تحصیالت

 2121 2121 38 زیر دیپلم

 2123 4122 141 دیپلم

 3322 1821 31 کاردانی

 8323 123 22 کارشناسی

 111 1121 18 کارشناسی ارشد و باالتر

 ----- 111 483 مجموع

 

 هاي تحقيقمنبع: یافته

 

سال 41-22، 223سال  21-21دهد. بین ها نشان میدهندگان به پرسشنامه(فراوانی و درصد فراوانی سن از بین پاسخ4سن:جدول ) -4

 1221سال  11-11درصد، 1321سال 11-32درصد، 2321سال  31-31درصد، 1123سال  31-42درصد، 1221سال 41 -41درصد،  322

 هاامهدهندگان به پرسشنباشد. بیشترین و کمترین فراوانی سابقه سن از بین پاسخدرصد می 323سال21درصد و باالتر از  2سال 21-12درصد،

 باشد.ها میدهندگان به پرسشنامهسال است که حاکی از باسابقه بودن پاسخ41-22سال و31تا 31به ترتیب بین 
 

 (: فراوانی سن3جدول )
 

 فراوان تجمعی درصد فراوانی فراوانی ر: سننام متغی

 221 223 24 سال 21-21

 1122 322 12 سال22-41

 2223 1221 38 سال 41-41

 4821 1123 13 سال42-31

 2221 2321 33 سال 31-31

 3222 1321 13 سال32-11

 8321 1221 38 سال11-11

 3121 2 24 سال12-21

 111 323 13 سال21باالتر از

 111 483 مجموع

  هاي تحقيقمنبع: یافته

 

 1-1دهد، بین ها نشان میدهندگان به پرسشنامه(فراوانی و درصد فراوانی سابقه فعالیت از بین پاسخ3سابقه فعالیت:جدول )

درصد  1123سال 21درصد، باالتر از  1323سال  21-12 نیب درصد، 4322سال 11-11درصد، بین  18سال  11-2درصد، بین 1822سال 

 باشد.سال می 21سال، باالتر از 11-11به ترتیب هادهندگان به پرسشنامهباشد. بیشترین و کمترین فراوانی سابقه فعالیت از بین پاسخمی
 

 (: سابقه فعاليت4جدول )
 

 فراوان تجمعی درصد فراوانی فراوانی نام متغیر:سن

 1822 1822 31 سال 1-1

 4222 1821 23 سال2-11

 3128 4322 144 سال11-11

 8824 1323 23 سال12-21
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 111 1123 31 سال21باالتر از 

 111 483 مجموع

 

 ياستنباط آمار
ده شوتحلیل استنباطی پرداختههای پژوهش و تجزیههای آماری مناسب به بررسی فرضیهها و آزموندر این بخش با استفاده از روش

 ها تحقیق از توزیع نرمال برخوردار هستند.رای متغیرهای پژوهش نشان داد؛ دادهاسمیرنوف ب-داری آزمون کولموگروفاست. سطح معنی

 

  تحليل عاملی اکتشافی

 برداري و کرویت بارتلتآزمون کفایت نمونه

پس شد. س جهت انجام تحلیل عاملی اکتشافی ابتدا آزمون کفایت نمونه برداری برای حصول اطمینان از کفایت حجم نمونه محاسبه

ر بین متغیرها برابر صف های آزمون زیربنای تحلیل عوامل است، برای این که مشخص شود همبستگیازآن جاکه همبستگی بین پرسش

 ( آمده است:1استفاده گردید که نتایج آن در جدول ) نیست از آزمون کرویت بارتلت
 

 برداري و کرویت بارتلت(: نتایج آزمون کفایت نمونه5جدول )
 

 سطح معناداری خی دو درجات آزادی KMOدار مق نوع آزمون

 ------ ------- ----- 88/1 (KMO) الکین -مایر  -آزمون کایزر

 12111 23332111 421 ------ آزمون کرویت بارتلت

 

عامل  های پرسشنامه تحقیق قابل تقلیل به تعدادیباشد، دادهمی88/1که مقدار آن برابر با  KMO( آزمون 1جدول )بر اساس نتایج 

 باشد.های زیر بنایی و بنیادی می

دهد که ماتریس همبستگی دار است، نشان میمعنی11/1( که در سطح خطای کوچکتر از 23332111بارتلت )همچنین نتیجه آزمون 

ر د و از طرف دیگهای داخل هر عامل همبستگی باالیی وجود دارباشد. یعنی، از یک طرف بین گویهها، ماتریس همانی و واحد نمیبین گویه

 شود.های یک عامل یا گویه های عامل دیگر،هیچ گونه همبستگی مشاهده نمیبین گویه

 ها در تبیین واریانس هر گویهشناخت سهم مجموعه عامل 2
 

 ها(: شناخت سهم مجموعه عامل6جدول )
 

 هاگویه نتایج هاگویه نتایج هاگویه نتایج

12331 
جنسیت تولیدکنندگان و 

 نندگانصادرک
 12238 ها صادراتسهمیه 12311

مربوط به  آگاهی از قوانین و مقررات

 اخذ تسهیالت

12324 
تحصیالت تولیدکنندگان و 

 صادرکنندگان
12212 

 حمایت هایها و سیاستاقدام

 تتجار از
 دانش الزم مربوط به اخذ تسهیالت 12333

 12213 تغییرات شاخص قیمت 12312
های خاص سیاسی وضعیت

 ورکش
12238 

داشتن شرایط و موقعیت اقتصادی 

 مناسب مربوط به اخذ تسهیالت

12813 
تغییرات قیمت 

 فروشیخرده
 12338 هاتحریم 12333

داشتن موقعیت مناسب از لحاظ 

های مالی مربوط به اهلیت و شاخص

 اخذ تسهیالت

 12312 اه نهاده متیق راتییتغ 12322
ها و عضویت در همکاری

 ای و جهانیمنطقههای اتحادیه
12331 

مربوط به اخذ  قیداشتن تضامن و وثا

 التیتسه

12331 
روز بودن تناسب و به

 های تولید کاالفناوری
12331 

ها و باورهای عمومی در ارزش

 بازارهای هدف
12283 

 یداشتن شبکه تعادل اطالعات قو

 التیمربوط به اخذ تسه
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12812 

های تخصیصی دولت بودجه

زمینه  ها درو شرکت

 پژوهش و توسعه صادرات

 12221 فرهنگ عمومی در مصرف 12331
هزینه تأمین مالی مربوط به اخذ 

 تسهیالت بازاریابی

12313 
ها و برگزاری کنفرانس

 های تخصصینمایشگاه
12288 

نگرش عموم نسبت به تجارت 

 و تولیدکنندگان داخلی
 و مقررات و صادرات قوانین 12311

12311 
لمی تخصصی وجود مراکز ع

 و کاربردی بازرگانی خارجی
12813 

سن تولیدکنندگان و 

 صادرکنندگان
 ها بازاریابیتعرفه 12221

 

 ها رادرصد از تغییرات آن11اند باالتر ازها توانستهبیشتر متغیرها را عامل دهد که( نشان می2جدول )نتایج 

 تعیین کنند.

 هاتمام گویه شناخت سهم هر عامل در تببین مجموعه واریانس -4
 

 مجموع واریانس توضيح داده شده (:7جدول )
 

 هیاول ریمقاد هامقادیر استخراج شده مجموع مربع هامربع مجموع یمقدار چرخش

 هاعامل
درصد 

ذخیره 

 شده

درصد 

 واریانس
 کل

درصد 

ذخیره 

 شده

درصد 

 واریانس
 کل

درصد 

ذخیره 

 شده

درصد 

 واریانس
 کل

32112 32112 12323 482132 482132 12331 482132 48213 1233 

عوامل مؤثر مرتبط 

 اعطایی تسهیالتبا 

 بازاریابی

212414 112811 12222 112222 112232 12331 112222 112232 12331 

عوامل مؤثر مرتبط 

و  هاسیاست با

 بازاریابی قوانین

28211 82232 12231 182323 82333 12438 182323 82333 12438 
مرتبط  عوامل مؤثر

 با فرهنگی

212338 422334 12234 212338 22128 12112 212338 22218 12112 
عوامل مؤثر مرتبط 

 بازاریابیمحیط با 

 منبع: نتایج تحقيق

 

 عوامل مؤثر مرتبط 3باشد. در اینجا  1شوند که مقدار ویژه آنها باالتر از هایی انتخاب می( بر اساس معیار کیزر، تنها عامل3جدول )در 

 طیتبط با محمؤثر مر عواملو  یمؤثر مرتبط با فرهنگ عوامل، بازاریابی نقوانی و هاعوامل مؤثر مرتبط با سیاست ،بازاریابی ییبا تسهیالت اعطا

مفهومی  عامل ساخت و آنها را به این چهارعامل با فضاهای 3توان گویه، می23هستند. بنابر این از مجموعه  1ی مقدار ویژه باالتر از ابیبازار

( 3جدول )شوند. بنابر این، شوند و در نظر گرفته نمیها حذف مینیز از مجموعه عامل 1های با مقادیر کمتر از خاص تقلیل داد. سایر عامل

تبط با عوامل مؤثر مر ،بازاریابی ییعامل )عوامل مؤثر مرتبط با تسهیالت اعطا3گویه مورد نظر قابل تقلیل به 23دهد که نتایج را نشان می

گویه 23توان از ترکیب این ی( بوده و میابیبازار طیمؤثر مرتبط با مح عواملو  یمؤثر مرتبط با فرهنگ عوامل، بازاریابی نقوانی و هاسیاست

 عوامل سؤاالت مقیاس چهار ها پرداخت. به عبارتیها با ترکیب جدید طراحی و بر اساس آن به تحلیل دادهساختار جدیدی بر اساس عامل

 نوانیق و هاعوامل مؤثر مرتبط با سیاست ،بازاریابی ییعوامل مؤثر مرتبط با تسهیالت اعطاعوامل مؤثر بر استراتژی بازاریابی صادرات )

شود. درصد از کل واریانس را شامل می212338ی( در مجموع ابیبازار طیمؤثر مرتبط با مح عواملو  یمؤثر مرتبط با فرهنگ عوامل، بازاریابی

عوامل عوامل مؤثر بر استراتژی بازاریابی صادرات )عوامل  چهار درصد از واریانس کل212338توان تا حدود ها میبا عامل بندی گویه یعنی

مؤثر  عوامل و یمؤثر مرتبط با فرهنگ عوامل، بازاریابی نقوانی و هاعوامل مؤثر مرتبط با سیاست ،بازاریابی ییمؤثر مرتبط با تسهیالت اعطا

 .ی( شناسایی کردابیبازار طیبا محمرتبط 
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 دهد.ها را به صورت تصویری نشان می( مبنی بر تعداد مناسب عامل3ریزه(، نتایج جدول )( که در ادامه آمده )نمودار سنگ1نموداری )
 

 (: نمودار سنگ ریزه1نمودار )
 

 
 منبع:نتایج تحقيق

 

گویه مربوط به 22مقدار ویژه باالتر از یک هستند. یعنی مجموعه  شود، چهار عامل دارایمشاهده می (1همانطور که در نمودار )

مؤثر  عوامل، بازاریابی نقوانی و هاعوامل مؤثر مرتبط با سیاست ،بازاریابی ییعوامل مؤثر مرتبط با تسهیالت اعطاعامل ) 3مقیاس تقلیل به 

 باشد.ی( میابیبازار طیمؤثر مرتبط با مح عواملو  یمرتبط با فرهنگ

 ها بعد ازچرخش واریمکساخت ماتریس همبستگی بین گویهشن-3
 

 (: ماتریس همبستگی بين گویه ها بعد از چرخش واریمکس8جدول )
 

aRotated Component Matrix 

 هاگویه
Component 

1 2 4 3 

    12223 دانش الزم مربوط به اخذ تسهیالت

    12312 مربوط به اخذ تسهیالت آگاهی از قوانین و مقررات

    12221 داشتن شرایط و موقعیت اقتصادی مناسب مربوط به اخذ تسهیالت

    12133 های مالی مربوط به اخذ تسهیالتداشتن موقعیت مناسب از لحاظ اهلیت و شاخص

    12334 التیمربوط به اخذ تسه قیداشتن تضامن و وثا

    12832 هزینه تأمین مالی مربوط به اخذ تسهیالت بازاریابی

    12311 التیمربوط به اخذ تسه یداشتن شبکه تعادل اطالعات قو

   12131  هاتحریم

   12812  های خاص سیاسی کشوروضعیت

   12831  و مقررات و صادرات قوانین

   12841  تتجار از حمایت هایها و سیاستاقدام
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   12828  ای و جهانیهای منطقهها و عضویت در اتحادیههمکاری

   12811  های بازاریابیتعرفه

   12312  های صادراتسهمیه

  12812   نگرش عموم نسبت به تجارت و تولیدکنندگان داخلی

  12831   ها و باورهای عمومی در بازارهای هدفارزش

  12814   سن تولیدکنندگان و صادرکنندگان

  12334   جنسیت تولیدکنندگان و صادرکنندگان

  12233   ولیدکنندگان و صادرکنندگانتحصیالت ت

  12231   فرهنگ عمومی در مصرف

 12812    اه نهاده متیق راتییتغ

 12831    فروشیتغییرات قیمت خرده

 12841    تغییرات شاخص قیمت صادرات

 12812    های تولید کاالروز بودن فناوریتناسب و به

 12223    ینه پژوهش و توسعه صادراتها در زمهای تخصیصی دولت و شرکتبودجه

 12214    های تخصصیها و نمایشگاهبرگزاری کنفرانس

 12123    وجود مراکز علمی تخصصی و کاربردی بازرگانی خارجی

 منبع: نتایج تحقيق

 

های عامل را در توان گویهها قرار گرفت پس میبندی عاملهای مربوط به هر عامل شناسایی و در دسته( گویه8با استفاده از جدول )

 ( دسته بندی کرد.11جدول )
 

 هاي استراتژي بازاریابی صادرات محصوالت کشاورزي(: گویه11جدول )
 

 اعطایی تسهیالتعوامل مؤثر 

 بر صادراتبازاریابی 

و  هاسیاست عوامل مؤثر

 بازاریابی قوانین
 بازاریابیمحیط عوامل مؤثر  عوامل مؤثر فرهنگی

 هاتحریم وط به اخذ تسهیالتدانش الزم مرب
نگرش عموم نسبت به تجارت 

 و تولیدکنندگان داخلی
 اه نهاده متیق راتییتغ

مربوط به  آگاهی از قوانین و مقررات

 اخذ تسهیالت

های خاص وضعیت

 سیاسی کشور

ها و باورهای عمومی در ارزش

 بازارهای هدف
 فروشیتغییرات قیمت خرده

ادی داشتن شرایط و موقعیت اقتص

 مناسب مربوط به اخذ تسهیالت

و مقررات و  قوانین

 صادرات

سن تولیدکنندگان و 

 صادرکنندگان
 تغییرات شاخص قیمت صادرات

داشتن موقعیت مناسب از لحاظ 

های مالی مربوط به اهلیت و شاخص

 اخذ تسهیالت

 هایها و سیاستاقدام

 تتجار از حمایت

جنسیت تولیدکنندگان و 

 صادرکنندگان

 هایروز بودن فناوریو به تناسب

 تولید کاال

مربوط به  قیداشتن تضامن و وثا

 التیاخذ تسه

ها و عضویت در همکاری

ای و های منطقهاتحادیه

 جهانی

تحصیالت تولیدکنندگان و 

 صادرکنندگان

های تخصیصی دولت و بودجه

ها در زمینه پژوهش و شرکت

 توسعه صادرات

 هزینه تأمین مالی مربوط به اخذ

 تسهیالت بازاریابی
 فرهنگ عمومی در مصرف های بازاریابیتعرفه

ها و برگزاری کنفرانس

 های تخصصینمایشگاه

 یداشتن شبکه تعادل اطالعات قو

 التیمربوط به اخذ تسه
 ------------ های صادراتسهمیه

وجود مراکز علمی تخصصی و 

 کاربردی بازرگانی خارجی

 منبع: نتایج تحقيق
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 ليل عاملی تأیيديتح 
 های نیکویی برازش و میزان مطلوبیت در مدلشاخص.1

 مرتبه اول با چهار عامل در حالت ازروش تحلیل عاملی تأییدی های جمع آوری شدهافزار لیزرل دادهبا استفاده از نرم در این قسمت

گیری برازش مناسبی دارد یا خیر بنابراین دل اندازهقبل از اجرای تحلیل عاملی تأییدی باید مشخص شود که مبر آورد شد.  استاندارد

 .گیرد( مورد بررسی قرار می3گیری اطالعات جدول )منظور مشخص کردن برازش مناسب مدل اندازهبه
 

 هاي نيکویی برازششاخص (:9جدول )
 

 نتیجه مالک مقادیر مشاهده شده های برازششاخص

 تأیید 1231بیش از  CFI 1233 شاخص برازش تطبیقی

 تأیید 1231بیش از  NFI 1233 شاخص برازش هنجارشده

 تأیید 1231بیش از  NNFI 1233 شاخص برازش هنجارنشده

 تأیید 1231بیش از  IFI 1233 شاخص برازندگی فزاینده

 تأیید 1231بیش از  RFI 1238 شاخص برازش نسبی

 ییدتأ 1231بیش از  PNFI 1234 شاخص برازش تعدیل یافته هنجار شده

 تأیید 121کمتر از  RMSEA 12183 جذر برآورد واریانس خطای تقریب

 خی دو به درجه آزادی

 

 تأیید 1کمتر از 32121

 منبع: نتایج تحقيق

 

گردید که مدل تحلیل عاملی تأییدی در مرتبه اول با چهار عوامل مؤثر بر استراتژی بازاریابی  مشخص (،3های جدول )توجه به داده

مؤثر  واملع، بازاریابی نقوانی و هاعوامل مؤثر مرتبط با سیاست ،بازاریابی ییعوامل مؤثر مرتبط با تسهیالت اعطاوالت باغی )صادرات محص

ر های برازش مدل دی( مربوط از برازش مناسبی برخوردار است و اکثریت شاخصابیبازار طیمؤثر مرتبط با مح عواملو  یمرتبط با فرهنگ

 .ابل قبولی برخوردارنداین جدول از مقدار ق

 تحلیل عاملی مرتبه اول با چند عاملی در حالت تخمین استاندارد .2
 

 نتایج نهایی تحليل عاملی تأیيدي (:11جدول )
 

ی
استراتژِ

 
ی

بازاریاب
 

 هاگویه هایمولفه
ضریب 

 استاندارد
t نتیجه 

ت
تسهیال

 
ی

اعطای
 

ی
بازاریاب

 تأیید 13231 1228 بوط به اخذ تسهیالتمر آگاهی از قوانین و مقررات 

 تأیید 14221 1222 دانش الزم مربوط به اخذ تسهیالت

 تأیید 12282 1231 داشتن شرایط و موقعیت اقتصادی مناسب مربوط به اخذ تسهیالت

 تأیید 11228 1231 های مالی مربوط به اخذ تسهیالتداشتن موقعیت مناسب از لحاظ اهلیت و شاخص

 تأیید 11211 1223 التیمربوط به اخذ تسه قیداشتن تضامن و وثا

 تأیید 11241 1231 التیمربوط به اخذ تسه یداشتن شبکه تعادل اطالعات قو

 تأیید 11213 1223 هزینه تأمین مالی مربوط به اخذ تسهیالت بازاریابی

ت
سیاس

 ها
ن 

یو قوانی
بازاریاب

 

 

 تأیید 11231 1232 و مقررات و صادرات قوانین

 تأیید 13212 1223 های بازاریابیتعرفه

 تأیید 14244 1224 های صادراتسهمیه

 تأیید 11233 1231 تتجار از حمایت هایها و سیاستاقدام

 تأیید 13283 1228 های خاص سیاسی کشوروضعیت
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 تأیید 11242 1231 هاتحریم

 تأیید 8211 1231 ای و جهانیمنطقه هایها و عضویت در اتحادیههمکاری
ی

فرهنگ
 

 
 تأیید 14233 1228 ها و باورهای عمومی در بازارهای هدفارزش

 تأیید 11233 1213 فرهنگ عمومی در مصرف

 تأیید 11248 1213 نگرش عموم نسبت به تجارت و تولیدکنندگان داخلی

 تأیید 14212 1223 سن تولیدکنندگان و صادرکنندگان

 تأیید 11281 1213 جنسیت تولیدکنندگان و صادرکنندگان

 تأیید 8221 1233 تحصیالت تولیدکنندگان و صادرکنندگان

 

 

 محیط

 بازاریابی

 تأیید 2238 1243 تغییرات شاخص قیمت

 تأیید 3211 1231 فروشیتغییرات قیمت خرده

 تأیید 11248 1212 اه نهاده متیق راتییتغ

 تأیید 12232 1223 های تولید کاالروز بودن فناوریبه تناسب و

 تأیید 11213 1221 ها در زمینه پژوهش و توسعه صادراتهای تخصیصی دولت و شرکتبودجه

 تأیید 11232 1213 های تخصصیها و نمایشگاهبرگزاری کنفرانس

 ییدتأ 1123 1213 وجود مراکز علمی تخصصی و کاربردی بازرگانی خارجی

 

 بر صادرات محصوالت کشاورزی کدامند؟  بازاریابی اعطایی تسهیالتعوامل مؤثر 

والت بازاریابی  بر صادرات محص ییتسهیالت اعطاهای  عوامل مؤثر بر در این بخش با استفاده  از تحلیل عامل تأییدی به بررسی گویه

 تسهیالتهای مربوط به بررسی عوامل مؤثر این است که تمامی گویه باشد  که بیانگر( می11ی پرداخته  که شد به شرح  جدول )کشاورز

 یاقتصاد تیو موقع طیشرا داشتن، التیالزم مربوط به اخذ تسه دانش، التیو مقررات مربوط به اخذ تسه نیاز قوان یآگاه) بازاریابی  اعطایی

 قیاتضامن و وث داشتن، التیمربوط به اخذ تسه یمال هایو شاخص تیمناسب از لحاظ اهل تیموقع داشتن، التیمناسب مربوط به اخذ تسه

( ازاریابیب التیمربوط به اخذ تسه یمال نیتأم نهیهزو التیمربوط به اخذ تسه یشبکه تعادل اطالعات قو داشتن التیمربوط به اخذ تسه

و  نیاز قوان یآگاه؛ توان نتیجه گرفت. میباشندمی 1232های بدست آمده بزرگتر از   tدرصد هستند.  124ها بیشتر ازدارایی بار عاملی

، التیمناسب مربوط به اخذ تسه یاقتصاد تیو موقع طیشرا داشتن، التیالزم مربوط به اخذ تسه دانش، التیمقررات مربوط به اخذ تسه

 التیه اخذ تسهمربوط ب قیتضامن و وثا داشتن، التیمربوط به اخذ تسه یمال یهاو شاخص تیمناسب از لحاظ اهل تیموقع داشتن

ر از عوامل مؤثر ب بازاریابی التیمربوط به اخذ تسه یمال نیتأم نهیهزو التیمربوط به اخذ تسه یشبکه تعادل اطالعات قو داشتن

 باشند.بر صادرات محصوالت کشاورزی می بازاریابی  اعطایی تسهیالت

 

 ی کدامند؟بر صادرات محصوالت کشاورز بازاریابی و قوانین هاسیاست عوامل مؤثر

ت بر صادرات محصوال بازاریابی و قوانین هاسیاست های عوامل مؤثردر این بخش با استفاده از تحلیل عامل تأییدی به بررسی گویه

 اهسیاست های مربوط به بررسی عوامل مؤثرباشد  که بیانگر این است که تمامی گویه( می11کشاورزی پرداخته  که شد به شرح  جدول )

-وضعیتتجارت،  از حمایت هایو سیاست هااقدام ،صادرات هایسهمیهی، اببازاری هایتعرفه، قوانین و مقررات و صادرات) بازاریابی نو قوانی

 درصد هستند 124ها بیشتر ازدارایی بار عاملی (یجهان و ایمنطقه های و عضویت در اتحادیه هاهمکاریها، تحریم، خاص سیاسی کشور های

t بر صادرات محصوالت کشاورزی  بازاریابی و قوانین هاسیاست عوامل مؤثر توان نتیجه گرفتباشند. میمی 1232آمده بزرگتر از  های بدست

 هایوضعیتتجارت،  از حمایت هایو سیاست هااقدام ،صادرات هایسهمیهی، اببازاری هایتعرفه، قوانین و مقررات و صادرات عبارتند از؛

 .یجهان و ایمنطقه های و عضویت در اتحادیه هاهمکاریها، تحریم، خاص سیاسی کشور

 

 بر صادرات محصوالت کشاورزی کدامند؟  عوامل مؤثر فرهنگی

بر صادرات محصوالت کشاورزی پرداخته    های عوامل مؤثر فرهنگیدر این بخش با استفاده از تحلیل عامل تأییدی به بررسی گویه

 باورهای و هاارزش) های مربوط به بررسی عوامل مؤثر فرهنگیباشد  که بیانگر این است که تمامی گویه( می11که شد به شرح جدول )
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تولیدکنندگان و  سنی، عموم نسبت به تجارت و تولیدکنندگان داخل نگرش، عمومی در مصرف فرهنگ، هدف بازارهای در عمومی

درصد 124تر ازها بیشدارایی بار عاملی (تولیدکنندگان و صادرکنندگان تالیتحصو  تولیدکنندگان و صادرکنندگان تیجنس، صادرکنندگان

 عبارتند از:عوامل مؤثر فرهنگی بر صادرات محصوالت کشاورزی  توان نتیجه گرفتباشند. میمی 1232های بدست آمده بزرگتر از  t هستند

 سنی، موم نسبت به تجارت و تولیدکنندگان داخلع نگرش، عمومی در مصرف فرهنگ، هدف بازارهای در عمومی باورهای و هاارزش

 .تولیدکنندگان و صادرکنندگان التیتحصو  تولیدکنندگان و صادرکنندگان تیجنس، تولیدکنندگان و صادرکنندگان

 بازاریابی بر صادرات محصوالت کشاورزی کدامند؟  محیطعوامل مؤثر 

بازاریابی بر صادرات محصوالت کشاورزی   محیطهای عوامل مؤثر گویهدر این بخش با استفاده  از تحلیل عامل تأییدی به بررسی 

بازاریابی   محیطهای مربوط به بررسی عوامل مؤثر باشد  که بیانگر این است که تمامی گویه( می11پرداخته  که شد به شرح جدول )

 هایبودجه، تولید کاال یهایروز بودن فناورو به تناسب، نهاده ها متیق راتییتغ ی،فروشخرده متیق راتییتغ، متیشاخص ق راتییتغ)

صی تخص یمراکز علم وجودتخصصی  هاینمایشگاه و هاکنفرانس برگزاری، پژوهش و توسعه صادرات نهیها در زمتخصیصی دولت و شرکت

توان نتیجه باشند. میمی 1232ز های بدست آمده بزرگتر ا  tدرصد هستند  124ها بیشتر ازی( دارایی بار عاملیو کاربردی بازرگانی خارج

 راتییتغ ،یفروشخرده متیق راتییتغ، متیشاخص ق راتییتغبازاریابی بر صادرات محصوالت کشاورزی عبارتنداز؛  محیطعوامل مؤثر  گرفت

 ،و توسعه صادرات پژوهش نهیها در زمتخصیصی دولت و شرکت هایبودجه، تولید کاال یهایروز بودن فناورو به تناسب، نهاده ها متیق

  ی.تخصصی و کاربردی بازرگانی خارج یمراکز علم وجودتخصصی  هاینمایشگاه و هاکنفرانس برگزاری
 

 (: تحليل عامل تأیيدي در حالت استاندارد2نمودار )

 

 
 

 ی (رقش جانی)موردمطالعه: استان آذربا یصادرات محصوالت کشاورز یابیبازار یبندی عوامل مؤثر بر استراتژاولویت.

ها با استفاده از آزمون فریدمن ها آنبندی میانگیندهندگان به رتبهبرای بررسی ترتیب اهمیت ابزارهای سنجیده شده از نظر پاسخ

شده برای جدول با توجه به درجه آزادی محاسبه 𝑥2دهد، مجذور ( نشان می11بندی شماره )طور که جدول رتبهشده است. همانپرداخته

 گردد.درصد رد می 1231ها متغیرهای مورد بررسی با احتمال معنادار است. بدین ترتیب عدم تفاوت رتبه 12111طح تشخیص و در س
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 بندي فریدمننتایج رتبه -11 -4جدول .
 

 تعداد Chi-Square درجه آزادی داریسطح معنی

12111 4 432881 483 

 منبع: نتایج تحقيق

 

دهد ( نشان می11ی در جدول )صادرات محصوالت کشاورز یابیبازار یندی عوامل مؤثر بر استراتژباولویت بر یعوامل مبتن دمنیفر

 و قوانین هاسیاستبر صادرات محصوالت کشاورزی، در اولویت دوم عوامل مؤثر  بازاریابی  اعطایی تسهیالتدر اولویت اول عوامل مؤثر 

بر صادرات محصوالت کشاورزی در اولویت چهارم  عوامل مؤثرعوامل مؤثر فرهنگی بر صادرات محصوالت کشاورزی، در اولویت سوم بازاریابی

 بازاریابی بر صادرات محصوالت کشاورزی قرار دارد.  محیط عوامل مؤثر
 

 در استان آذربایجان شرقی يصادرات محصوالت کشاورز یابیبازار يعوامل مؤثر بر استراتژ رتبه بندي -12 -4جدول 
 

 اولویت نگینرتبه میا عنوان ردیف

 اول 2234 بر صادرات محصوالت کشاورزی بازاریابی  اعطایی تسهیالتعوامل مؤثر  1

 دوم 2213 بر صادرات محصوالت کشاورزی بازاریابی و قوانین هاسیاستعوامل مؤثر  2

 سوم 2243 بر صادرات محصوالت کشاورزی  عوامل مؤثرعوامل مؤثر فرهنگی 4

 چهارم 2241 یابی بر صادرات محصوالت کشاورزیبازار  محیط عوامل مؤثر 3

 منبع: نتایج تحقيق

 

 نتایج و پيشنهادات

ضروری  میوارد شو یرنفتیصادرات غ الزامات توسعه در خصوص پنجم ساله و برنامه 21به بحث چشم انداز  نکهیقبل از ا یه طور کلب

شود. بخش کشاورزی در  یم زییر هیخدمات و صنعت پا زی،کشاور بخش 4هر کشور بر اساس  یاستراتژی توسعه صنعت میدان یاست م

 یعیع طبو مناب یصادرات بخش کشاورز رانیدر ا .بوده است یداشته و تکنولوژی آن سنت یناخالص مل دیتول در یکشور ما از دیرباز سهم کم

 .دهدیم لیتشک کشور را یرنفتیاز صادرات غ یبخش عمدها

اورزی بر صادرات محصوالت کش بازاریابی  اعطایی تسهیالتهای عوامل مؤثر مربوط به بررسی گویهنتایج حاصل از تحلیل عامل تأییدی 

 تیعو موق طیشرا داشتن، التیالزم مربوط به اخذ تسه دانش، التیو مقررات مربوط به اخذ تسه نیاز قوان یها )آگاهنشان داد تمامی مؤلفه

 داشتن، التیمربوط به اخذ تسه یمال هایو شاخص تیمناسب از لحاظ اهل تیقعمو داشتن، التیمناسب مربوط به اخذ تسه یاقتصاد

ذ مربوط به اخ یمال نیتأم نهیهزو التیمربوط به اخذ تسه یشبکه تعادل اطالعات قو داشتن التیمربوط به اخذ تسه قیتضامن و وثا

 باشند.می 1232دست آمده بزرگتر از های ب  tدرصد هستند.  124ها بیشتر از( دارایی بار عاملیبازاریابی التیتسه

دارند و  ازین هیخود به سرما تیشروع و ادامة فعال یبرا یهای اقتصادصاحبان بنگاه در مطالعات خود نشان دادند (،2112ی )هاجل

وش تأمین و انتخاب ر ییابازار رقابت، شناس طیبه شرا توجه رسند. امروزه باینم تیوکارهای نوپا هرگز به موفقکسب ،یکاف یبدون تأمین مال

است. لذا نتایجی که در این پژوهش بدست آمده همسو و هم  ضروری امری هاشرکت حیات ادامة وی سودآور شیافزا یمناسب برا یمال

 اشد.ببر صادرات محصوالت کشاورزی تأثیرگذار می بازاریابی اعطایی تسهیالتشود راستا با مطالعات انجام شده است. پس نتیجه گرفته می

بر صادرات محصوالت  بازاریابی و قوانین هاسیاست های عوامل مؤثرنتایج حاصل از تحلیل عامل تأییدی مربوط به بررسی گویه

 ،قوانین و مقررات و صادرات) بازاریابی و قوانین هاسیاست های عوامل مؤثرها و مربوط به بررسی گویهکشاورزی نشان داد تمامی مؤلفه

 هاهمکاریها، تحریم، خاص سیاسی کشور هایوضعیتتجارت،  از حمایت هایو سیاست هااقدام ،صادرات هایسهمیهی، اباریباز هایتعرفه

 باشند.می 1232های بدست آمده بزرگتر از  t درصد هستند 124ها بیشتر ازدارایی بار عاملی (یجهان و ایمنطقه های و عضویت در اتحادیه

یک برنامه بازاریابی تأثیرگذار و مبارزه تبلیغاتی بایستی بر پایه قوانین  ( در مطالعات خود نشان دادند1434فر )دهدشتی و ناصحی

های پرهزینه منجر شود به مجازاتتبلیغات حقیقی استوار باشد زیرا اطالعات نادرست و خالف حقیقت که سبب فریب اذهان عمومی می

ها رکتباشد. شکنندگان در دعاوی نادرست میتبلیغات، همواره جلوگیری از درگیر شدن مصرفمنظور از تصویب قوانین مربوط به  شود.می

لذا نتایجی که در این  بایستی در رابطه با محصوالت خویش صادق باشند و مدارکی دال بر اثبات ادعاهای خود در دست داشته باشند.
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 بر صادرات بازاریابی و قوانین هاسیاست شودت. پس نتیجه گرفته میپژوهش بدست آمده همسو و هم راستا با مطالعات انجام شده اس

 گذار است.محصوالت کشاورزی تأثیر

های عوامل مؤثر فرهنگی بر صادرات محصوالت کشاورزی نشان داد، تمامی نتایج حاصل از تحلیل عامل تأییدی مربوط به بررسی گویه

 نگرش، عمومی در مصرف فرهنگ، هدف بازارهای در عمومی باورهای و هاارزش) یفرهنگ های عوامل مؤثرها و مربوط به بررسی گویهمؤلفه

 التیتحص و تولیدکنندگان و صادرکنندگان تیجنس، تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنی، عموم نسبت به تجارت و تولیدکنندگان داخل

 باشند.می 1232های بدست آمده بزرگتر از  t ستنددرصد ه124ها بیشتر ازدارایی بار عاملی (تولیدکنندگان و صادرکنندگان

شود. عنوان یک اهرم قوی برای اجرای موفق استراتژی محسوب میدارد که تناسب فرهنگ و استراتژی بهبیان می  (،2112ی )هاجل

گردد. یمبنای آن تدوین و اجرا مسازمانی زیربنای اجرای استراتژی بوده و بستر مناسبی برای صادرات است که استراتژی بر بنابراین فرهنگ

  شود عوامل مؤثر فرهنگیلذا نتایجی که در این پژوهش بدست آمده همسو و هم راستا با مطالعات انجام شده است. پس نتیجه گرفته می

 بر صادرات محصوالت کشاورزی تأثیر گذار هستند.

بازاریابی بر صادرات محصوالت کشاورزی نشان  محیط مؤثر های عواملنتایج حاصل از تحلیل عامل تأییدی مربوط به بررسی گویه

 راتییتغ ،یفروشخرده متیق راتییتغ، متیشاخص ق راتیی)تغ یابیبازار  محیطهای عوامل مؤثر ها و مربوط به بررسی گویهداد، تمامی مؤلفه

 ،پژوهش و توسعه صادرات نهیها در زملت و شرکتتخصیصی دو هایبودجه، تولید کاال یهایروز بودن فناورو به تناسب، نهاده ها متیق

  124ها بیشتر ازی( دارایی بار عاملیتخصصی و کاربردی بازرگانی خارج یمراکز علم وجودتخصصی  هاینمایشگاه و هاکنفرانس برگزاری

 باشند.می 1232های بدست آمده بزرگتر از   tدرصد هستند

 ییشود که توانایم لیتشک ییروهایها و نشرکت از افراد گروه کی یابیبازار طیمح دهد( در مطالعات خود نشان می2112) یهاجل

از  یبیشرکت انتخاب ترک کی تیموفق دهند. الزمههدفِ تحت تأثیر قرار می انیو حفظ مبادالت نافع با مشتر هیرا در ته یابیبازار تیریمد

ت شرک کیو  دیهم فرصت وجود دارد و هم تهد یابیبازار طیدر مح باشند. آن طیاست که متناسب با روند و تحوالت مح یابیعناصر بازار

ر این پژوهش . لذا نتایجی که دنظارت کند رییدر حال تغ طیمح نیبر ا یابیبازار قاتیو تحق یابیرسانی بازاراطالع ستمیبا استفاده از س دیبا

بازاریابی بر صادرات محصوالت   محیطشود عوامل مؤثر رفته میبدست آمده همسو و هم راستا با مطالعات انجام شده است. پس نتیجه گ

 کشاورزی تأثیرگذار هستند.

ردد: گعوامل مؤثر بر استراتژی بازاریابی صادرات محصوالت کشاورزی پیشنهادات زیر ارائه می یبندتیو اولودر راستایی شناسایی 

 ساختار اصالح رو این از . است یافته توسعه مالی بازار وجود مند بهنیاز صادرات محصوالت کشاورزیبازاریابی  بخش پویایی و توسعه

 از امر .این است بخش بازاریابی صادرات محصوالت کشاورزی ضروری برای منابع مالی کننده تأمین رسمی نهاد مهمترین مقام در ها بانک

 )مبتنی منابع داخلی به ( بانکها سایر و )دولت خارجی عمناب از وجوه تأمین روش تغییر و مالی مستقل، خوداتکایی و قوی مدیریت طریق

 .است پذیر امکان شعب( سطح در گیری و تمرکززدایی )تصمیم خدمات دامنه گسترش متنوع، وام سبد یک ایجاد (، سپرده جذب بر

ارت  و مقررا نین اقو شناختو شنایی شناختن عوامل سیاسی و قانونی مرتبط با کشورهای منتخب صادر کننده محصوالت کشاورزی )آ

ای و جهانی. آشنایی و شناخت های تجاری منطقههای اثربخش با اتحادیهها کمرگی(.توسعه و گسترش همکاریمقرارت مربوطه به تعرفه

ط رتبهای مردم مرتبط با کشورهای منتخب وارد کننده محصوالت کشاورزی، آشنایی با الگوهای مصرفی مزبان رایج،  دین، باورها و ارزش

 محصوالت کشاورزی.های تولید و برداشت و کاشت روز کردن فناوریبه با کشورهای منتخب وارد  کننده محصوالت کشاورزی،
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