عوامل مؤثر بر میزان آمادگی تعاونیهاا
در صادرات خرما بارا ورود باب باا ار
جهانی (مطالعب مورد  :استانها هرمزگان و
فارس)
مریم مهدوی

کارشناس ارشد مدیریت کشاورزی .مدرس دانشگاه پیام نور جهرم
m.management85@gmail.com

شاپور ظریفیان

دکترای ترویج و آموزش کشاورزی .عضو هیأت علمی دانشگاه تبریز
رسول محمدرضایی

عضو هیأت علمی دانشگاه تبریز
محمد علی شم آبادی

دکترای مدیریت بازرگانی .عضو هیأت علمی جهاد کشاورزی

محینعیت بازار جهای خرما ن رقابات کشاورها توقییکننای عر

آمیخته بازار  /بازار جهاای  /بخا بنای باازار  /تعاانی /

بازارها جهای الزم است میزان آماعگ تعانی هاا عر ااعرات

مییریت بازاریاب  /محیط بازاریاب

خرما برا نرنع به بازار جهای ن هوامل مؤثر بر آن مورع بررس
چکيده

قرار گیرع .این تحویق از یوع تو یف کااربرع میازان آمااعگ

ایران با توجه به قابلیتها بااقوو بارا وراور عر هر اه

تعانی ها ن از یظر مییران هامل هوامل مؤثر عر آن برا نرنع به

تجارت جهای ن بازارها بیناقملل  ،م بایسات از توایاای هاا ن

بازار جهای خرماا بررسا گرعیای .ارالهاات ماورع ییااز توساط

کشانرز عر هر ه اعرات استفاع یمایی .با

پرسشنامه تکمیل شی توسط مییران هامال تعاانی هاا ماورع

ظرفیت ها بخ

توجه به ومایت عنقت از ااعرات غیریفتا ن اهمیات کشات ن
اشتغاقزای خرما عر عن استان هرمزگان ن فارس از یا

مطاقعه جمع آنر گرعیی .موایار راریآ آقفاا کرنیباا بارا

رارو ن

ارزیاب اهتبار پرسشنامه  0/79ن بنابراین بسیار معتبار باه عسات
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آمی 97 .تعانی فعال عر زمینه محصول خرما عر عن استان فاارس

عر استانها جنوب کشور عارع ،به هنوان ی

محصاول همای

ن هرمزگان به هنوان جامعه آمار تحویق عریظر گرفته شییی .عر

اعرات غیریفت کشور است کاه ااعرات آن قایمت راوالی

این تحویق برا آزمون فرریهها از آزمون همبستگ پیرسون ن

عارع .یک ا از ابزارهااا شااناخت رنیکاارع اااعرات کشااورها

رگرسیون چنیگایه به رنش گام به گام استفاع شای .یافتاه هاا

مختلف ،تغییرات سهم تجارت یاا مزیات یساب آشاکار شای عر

اعرات  ،توایاای

رول زمان است .یک از مزیتها کشت خرماا ،آن اسات کاه

ماق  ،مییریت  ،شناخت از سامایه تجارت ،هوامل محیط بازاریاب

شرایط مناسآ کشت آن عر عییا محینع است ن عر ایان شارایط،

تحویق یشان عاع بین هوامل مییریت بازاریاب
اعرات  ،بخ بنی بازار ن آمیخته بازاریاب

اعرات باا میازان

کشور ما با توجه به اقلیم مناسآ برا کشات ایان محصاول عر

آماعگ تعانی هاا بارا نرنع باه باازار جهاای خرماا عر ساط

جهان عارا جایگا ممتاز م باشی؛ بنابراین ،ما تاوان اعهاان

ارمینان  0/00رابطه مثبت ن معن عار نجوع عاشت؛ هم چنین،

عاشت که پتایسیل سط زیرکشت میزان توقیی ن هملکرع خرما عر

 68/9عر ی تغییرات میزان آماعگ تعانی ها برا نرنع باه باازار

کشور بسیار بیشتر از نرعیت موجوع است کاه باا بریاماه ریاز

جهای خرما به نسیله متغیرها ماییریت بازاریااب

ااعرات ن

توایای ماق تعانی ها تبیین گرعیی.

ا وق م توان به آن تحوق بخشیی [.]0
ارالهات مربوط به کشورها توقیای ن ااعرکننی خرماا عر
جهان عر جینل ( )0آنرع شی است .رباق ایان آماار ،ایاران عر

مقدمه

ساال  5007بااا  52/8عر اای بیشااترین ساط زیاار کشاات ن بااا

از مباوث مهم اقتصاع جهان ر قرن اخیر ،ورور موفاق عر

06/58عر ی بعی از مصر بیشترین میزان توقیای خرماا را عر باین

هر ه تجارت جهای ن بازارها بیناقملل م باشی .ایران ییز به

این کشورها عارا بوع است ،عروااق کاه از یظار میازان ن ارزش

هنوان کشور با قابلیتها باقوو م بایی جایگا ناقع خاوع را

اعرات جایگا مناسب ییارع .عر وینع  07عر ی خرما جهاان

با تکیه بر بازاریاب

اعرات باه عسات آنرع .عر ایاواع کاالهاا

عر ایران توقیی م شوع .متوسط سهم ایران از کل میزان ااعرات

اعرات  ،توساعه ساهم ااعرات غیریفتا از اهایاو همای عر

جهای خرما  08/2عر ی م باشای .موایار توقیای ایاران عر ساال

بریامهها توسعه اقتصاع کشور م باشی؛ بنابراین ،کشور ایاران

 778990 ،5007تااان ن ااااعرات  009080تااان باااه ارزش

م توایی با توجه به توایای ها ن ظرفیاتهاا فارانان عر بخا

 86272/98هزار عالر بوع که 0/6عر ی از اعرات این کشورها

کشانرز باه نیاه عر زمیناه خرماا جایگاا خاوع را عر هر اه

را به خوع اختصاص عاع است ن با نجوع پایین بوعن ایان رقام از

اعرات ارتوا بخشی .خرما هالن بر یو

تغذیها ن عرآمی که

منابع قابل توجه تحصیل ارز م باشی [.]5

جدول  -1اطالعات مربوط به محصول خرما براساس آمار فائو5002
کشور

سطح زیرکشت
(هکتار)

میزان تولید (تن)

عملکرد در هر
هکتار((kg/ha

میزان صادرات (تن)

ارزش صادرات
(هزاردالر)

ایران

566685

778990

2096

009080

86272/98

پاکستان

60770

278798

8078

672/56

57997

امارات

507579

677077

6709/97

690/66

6660/26

هربستان

070922

790266

8269/77

867/09

65278

تویس

28000

057000

5909/67

5006/60

000987

فرایسه

-

-

-

5705/27

55229

اقجزایر

029708

708576

6270/86

0905/57

06275

اسرائیل

5800

07797

8022/56

2260/07

20668

سطح زیرکشت

کشور

(هکتار)

عملکرد در هر

میزان تولید (تن)

هکتار((kg/ha

میزان صادرات (تن)

ارزش صادرات
(هزاردالر)

همان

60675/8

529660

9666/87

567/77

0062/28

امریکا

5027

02707

8988/70

6066/26

06956

مصر

67000

0090000

66256/79

2098

2675/75

کویت

0767

08695

00606/62

006

57/75

یمن

06996

57770

5099/27

260/78

077

کل

790577/8

7276287

9970/66

06950596

58606/7

با توجه به نرعیت توقیی خرما عر کشور ن یو

جهای

تعانی هاا عر

اعرات آن عر راستا سیاست توسعه اعرات غیریفتا کشاور،
عر این پهنه

اعرات خرما ن بخ بنی بازار.

 .9بررس رابطه بین میزان آماعگ تعانی ها برا نرنع به باازار

میزان آماعگ تعانی ها عر اعرات خرماا بارا

جهای

نرنع به بازار جهاای ن هوامال ماؤثر عر آن ماورع بررسا قارار

اعرات خرما ن آمیخته بازاریاب .

 .2تعریف مفاهيم پژوهش

گرفت.

بازاریابی صادراتی شامل ماوارع از قبیال ماییریت بازاریااب ،
محیط بازاریاب  ،بخ بنی ن آمیخته بازاریاب م باشی .ایان

 .1اهداف تحقيق

هوامل عر نرنع تعاانی هاا عر هر اه تجاارت جهاان ماؤثر

 .1-1اهداف اصلی

هستنی.

 -0شناسای هوامل مؤثر بر میزان آماعگ تعانی ها عر ااعرات

آمیخته بازاریابی مجموهها از ابزارها بازاریاب که سازمان عر

خرما برا نرنع به بازار جهای .

بازار مورع هیو برا عستیاب به هیوها بازاریااب ماورع

 -5شناسای مشکالت ن راهکارها همل برا توویت توایاای

استفاع قرار م عهی [.]6

اعرات خرما توسط تعانی ها.

بخش بندی یا گرن بنی (ربواه بنای ) مشاتریان باازار فرآینای

 .1-2اهداف فرعی

توسیم کرعن مشتر یا مشتریان باقوو عر عاخل ی

 .0بررس رابطه بین میزان آماعگ تعانی ها برا نرنع به باازار

گرن ها ن یا بخ ها مختلف ،یعنا مشاتریای کاه عارا

جهای

ییازها یکسان یا مشابه م باشنی عر یا

اعرات خرما ن توایای ماق آیها.

گارن جایا قارار

م گیریی ن به نسیله آمیخته بازاریاب جیاگایه اررا م شاویی

 .5بررس رابطه بین میزان آماعگ تعانی ها برا نرنع به باازار
جهای

بازار به

[.]2

اعرات خرما ن توایای مییریت آنها.

 .6بررس رابطه بین میزان آماعگ تعانی ها برا نرنع به باازار

محیط بازاریابی هامالن ن ییرنهاا خاارج کاه بارا اجارا

اعرات خرما ن توایای ها شناخت از سامایه تجارت

نظیفه مییریت بازاریاب بر توایاای هاا ماییریت بازاریااب

جهای

برا وفظ ن گسترش معاملهها موفاق باا مشاتریان خاوع

 .2بررس رابطه بین میزان آماعگ تعانی ها برا نرنع به باازار
جهای

تأکیی م کننی [.]2

اعرات خرما ن محیط بازار.

مدیریت بازاریابی هبارت است از فرآینی بریامه ریاز ن اجارا

 .7بررس رابطه بین میزان آماعگ تعانی ها برا نرنع به باازار
جهای

پنیار ،قیمتگذار  ،تبلیغات پیشبرع ن توزیع ایی ها ،کاالهاا

اعرات خرما ن مییریت بازاریاب .

ن خیمات به قصی ایجام مباعالت که باه اهایاو ایفاراع ن

 .8بررس رابطه بین میزان آماعگ تعانی ها برا نرنع به باازار
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رریق این تشکلها را به ورت زیر انقویتبنی یموعیی :محایط

سازمای منجر م شوع [.]2

بازاریاب  ،آمیخته بازاریاب  ،شبکه تشاکلهاا تعاانی  ،مناابع ن
 .3پيشينه تحقيق

اهتبارات ،شبکه فرنش ،مطاقعات ،ایبار ن یگهیار  ،ومل ن یوال،

قار زاع ( )0665عر تحویوا باا هناوان بررسا ن تعیاین
اعرات ایرای عر بازارهاا

هوامل مؤثر بر موفویت شرکتها

آسیا میایه ن ارائه راهکارها مناسآ جهت افزای

بستهبنی ن تبییل ،استراته ن آموزش .آمیخته بازاریاب شاامل
مباوث قیمت ،محصول ،سیستم توزیع ن تبلیغات بوع.

سهم باازار

کوک [ )0779( ]7با تحویق بار رن بنگاا هاا کشاانرز

یشان عاع که بازار کشورها آسیا میایه از بازارها جذاب برا

تعانی ها توقیی مواع غذای  ،چهار هملیات را بارا بایناقمللا

محصوالت اعرات ایران محسوب م شوع .یتایج کل به عسات

شین ن نرنع به بازارها جهاای اساسا عایسات :مشاارکت عر

آمی یشان عاع که نرعیت محیط بازار هایو ن ملا بار میازان

نارعات ن اعرات خارج از مرزها کشور با سرمایهگاذار هاا

موفویت عر اعرات تأثیر م گذارع .هم چنین ،ارتبااط معنا عار

مستویم خارج  ،رنابط تجاار همارا باا فعاقیاتهاا پیوساته

مؤقفهها سیاس  ،اقتصاع ن ارالع رسای محیط باازار هایو،

اقتصاع  ،تأمین ییازها ن وق استفاع از اسم تجار  ،مجوز کار ن

مؤقفهها اقتصاع ن فنانر محیط مل  ،مؤقفههاا بازاریااب ،

عاشتن عای

فرآینی توقیی ن ارالع رسای محایط عاخلا شارکت ن عن هنصار

مربوط به استراته ها معاهیات.

بوکال ن همکاران [ )5000( ]8با تحویاق خاوع عریافتنای کاه

چهارگایه آمیخته بازاریاب  ،یعن محصول ن فعاقیتها تشاویو

مهمترین فاکتورها ماؤثر عر نرنع تعاانی هاا باه باازار جهاای

ن ترغیب  ،با میزان موفویت عر اعرات تأییی گرعیی.

موارع از جمله تعهی به پرعاخت سرمایه ،بازاریاب جامع ،تجرباه

روماااای ()0665مساااائل بازاریااااب ن ااااعرات خرماااا

رنابط با کشورها خارج ن توجه به ماهیت توقییات م باشی.

سایر(استعمران) عر اساتان خوزساتان را ماورع بررسا قارار عاع.

عنیوسااو ن همکاااران [ )5009( ]9مطاقعااه مااورع رن عن

براساس یتاایج باه عسات آمای  ،مهامتارین خایمات بازاریااب ،

تعانی عر ییوزقنی ایجام عاعیی .آنها عر ایان تحویاق یا

مایل

برعاشت ،ومل ن یول ،بستهبنی ن استاییارع ،هزینههاا بااال

جییی تعانی عر بازارها جهای را رراوا کرعیای براسااس آن

بساتهبنای ن هایم امکاان بساتهبنای باه اورت مکاااییز ن

ش

رنش ا ل برا میل خیمات باازار خاارج [ ]6از جملاه:

بازارپسنی ،کمبوع سرعخایه عر مناارق توقیای ،یوساایات یار ارز،

اعرات(شامل :اعرات مستویم ،اعرات غیر مساتویم ن عیگار

یاهماهنگ ن رقابت یاساقم بین اعرکننیگان ،کمباوع ارالهاات

مااوارع) ،ساارمایهگااذار مسااتویم خااارج [( ]7شااامل :فعاقیاات

اااعرکننیگان از

اقتصاع پیوسته که خوع شامل ماقکیت اقلیت ،ماقکیت یصف باه

عر مااورع بازارهااا جهااای ن هاایم اسااتفاع

فر تها موجوع عر ایان بازارهاا ،پاایین باوعن ساط عایا
تخصص

اعرکننیگان ن آشانا یباوعن آنهاا باا ا اول هلما

بازاریاب ن کمبوع یوایینگ

ااعرکننیگان را ما تاوان ازجملاه

مسائل موجوع یام برع.

شامل گرینفیلی [ ،]00کسآ ساوع ن عیگار ماوارع) ،یاافتن مناابع
خارج [ ،]00عاشتن عایا

مرباوط باه معاهایات [( ]05شاامل

گرفتن مجوز ،توسعه ن تحویق هووع ن عیگر موارع) ،تطبیق عای

شام آباااع ( )0666ییااز اقگااو بازاریاااب

اااعرات فاارش

عستباو ایران را رراوا یماوع .ن هوامال ن متغیرهاا ماؤثر
شامل :مییریت ،محیط بازاریاب

یصف ن ماقکیت اکثریت؛ ن شرکتها تابعاه باا ماقکیات کامال

اعرات  ،استراته  ،بخ بنی

ن آمیخته بازاریاب را نارع میل کرع.
شم آباع ن بریم یهاع ( )0668با مطاقعه مورع تعانی هاا
رنستای ن کشانرز ایران مهمترین هوامل مؤثر بر بازاریااب از

[ ،]06پیمااانهااا اسااتراتهیک [ ]02ن تشااکیل تعااانی هااا
فراملیت [ ]07ارائه گرعیی.
کاااپیتلو ن آگنااول [)5009( ]08بااا مطاقعااه مااورع رن
تعانی ها همل آنر محصول ایگور ،هناوان کرعیای کاه رشای
اقتصاااع  ،گشااای

بازارهااا ،رنیاای توارااا ن نرنع کشااورها

توقییکننی جییی فاکتورها ا ل هستنی که پایاههاا توساعه

ایجام شی است.

تجارت بیناقملل را تشکیل م عهنی.
تحویوات عیگر ییز ماینای بحرینا زاع ( ،)0697ریجبریاان

با توجه به بررس اعبیات موراوع ن مطاقعاات ایجاام شای ،

( ،)0660خلیلیان ن فرهاع ( ،)0660شاجر ( ،)0660با ریاا ن

هوامل مؤثر بر میزان آماعگ تعانی ها برا

ااعرات خرماا باه

جبل آمل ( ،)0667کاظمزاع ن ابویور ( ،)0667وسین ن توا

شرح زیرعسته بنی شییی :توایای ماق  ،توایای مییریت  ،توایای

( ،)0668یجفا ( )0668ن نان عیجا

شناخت از سامایه تجاارت؛ هوامال بازاریااب

[ ،)0778( ]09کتیلسااون

ااعرات از جملاه

[ ،)0779( ]06فیراسیون تعانی ها هلنای [ ،)5000( ]07کااتز ن

مییریت بازاریاب  ،محیط بازاریاب  ،بخا بنای باازار ن آمیختاه

اسااتام و [ ،)5000( ]50هاااهت ن همکاااران [ ،)5007( ]50م ا

بازاریاب (شکل .)0

یامارا [ )5009( ]55ن کاپیتلو ن آگنول [ )5009( ]56عر این زمینه

میزان آمادگی
تعاونیها
توایای ماق

توایای مییریت

توایای شناخت
ازسامایه تجارت

مییریت بازاریاب

محیط بازاریاب

بخشبنی بازار

آمیخته بازاریاب

نمودار  -1چارچوب نظری پژوهش

هامل عر قاقاآ ریاف قیکارت سانجیی شای .هار کایام از ایان

هر کیام از هوامل مؤثر عر اعرات شامل شاخصهای بوعیی

متغیرها مستول ییز از جماع جبار پاسا هاا عر قاقاآ ریاف

که عر جینل ( )6ارائه شی است.

قیکرت به گویهها مربوراه باه عسات آمای؛ بناابراین ،مویااس

میزان آماعگ تعانی ها برا نرنع به بازار جهای باه هناوان

اییاز گیر آنها از یوع فا لها بوع.

متغیر نابسته تحویق با سؤالها مرباوط باه ایان گویاه کاه عر
جینل ( )6مشخص شی  ،به ورت جمع جبر یظرات ماییران

جدول -3متغیرهای مؤثر در صادرات و شاخصهای مربوطه
مالکهای اندازهگیری

متغیرها

مشخصات مییر هامالن ،تعیاع اهراء ،توان ماق ن فیزیک  ،تسهیالت ،توایمنی کارکنان ،ومایت از اهراء ،فرهنگ سازمای  ،ارتبارات ن سیستمها
فن  ،ساختار سازمای  ،اهتبار یام تجار  ،تجربه بیناقملل ،توجه به ماهیت توقیی ،خیمات بهیاشت  ،بستهبنی ن تبییل،

آماعگ تعانی

ارالهات  ،آموزش ن تکنوقوژ ن عای

توایای ماق

اییاز ن ظرفیت توقیی ،سرمایه ن منابع ماق ن فیزیک  ،توایای جستجو منابع ماق خارج از کشور ،میزان سرمایهگذار مستویم خارج  ،تعهی به پرعاخت سرمایه

توایای بازاریاب ن بازاررسای  ،ورور عر بازار ،اعرات ،رقابتپذیر ن بهر نر

توایای مییریت
توایای شناخت از

سن ،تحصیالت ،آموزش ،خالقیت ن یوآنر  ،ارتبارات ،تبلیغات ،جذب ن یگهیار ییرن کار ،ایجاع ایگیزش ،تأمین ییاز اهرا ،افزای

توایمنی مییریت ن

سازمای  ،بازاریاب جامع ،توایای تعیین بازار ،تعهی مییریت ن توایای سازماییه
عسترس به بازار بیناقملل ،تجربه بیناقملل  ،شناخت معیارها بیناقملل  ،عسترس به عای

فن ن تکنوقوژ رقبا ،شناخت سط ن محیط رقابت عر بازار

سامایه تجارت [ ]52جهان ،آگاه از قیمت عاخل ن یر ارز ،شناخت ناسطهها ،آگاه از معاهیات ن محینعیتها تجار  ،یگرش مییریت بازارها هیو ،آگاه از فر تها
مییریت بازاریاب

بریامهریز
سازمانعه

میزان محصول ،خالقیت ن یوآنر  ،بریامه ریز  ،جذب ن یگهیار ییرن کار ،بهر نر ن کارای  ،ریس
عر توسعه توقیی ن اعرات ،امور هیایت  ،ومایت ن یظارت  ،تمرکز امور عنقت ،تمرکز امور عر بخ
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مالکهای اندازهگیری

متغیرها

قوایین بریامه ن بوعجه ،اقتصاع ایران ن تجارت جهای

هیوگذار

استاییارعها بهیاشت  ،کنترل بر فعاقیتها بریامه ریز شی  ،شناسای باغها موفق ،محصول ،قیمتگذار  ،توزیع ن ترفیع

کنترل
محیط رقابت
محیط اقتصاع
محیط بازاریاب

محیط اجتماه
فرهنگ

استفاع از عای

تجرب  ،مهارتها ،ایگیز ها ،مزیت رقابت  ،سط کارای  ،رقابت ایران ن کشورها رقیآ ،محصوالت جایگزین

یر رشی ،توزیع سن ن جغرافیای  ،یر رشی توقیی یاخاقص مل  ،محینعیتها تجار  ،تسهیالت اقتصاع  ،سیاستها پوق ن ماق
موقعیت جغرافیای کشورها هیو ،یهاعها اجتماه  ،سطوح تحصیالت ،مذهآ ن اوساسات مرعم ،شرایط زییگ ن امکایات رفاه
فنانر ها یوین عر توقیی ن بازاریاب ن اعرات ،عر تسریع تجارت بیناقملل ،بوعجه تخصیص یافته به امر تحویق ن توسعه

محیط تکنوقوژیک

متغیرها جمعیت  ،رنان یگار  ،رفتار

بخ بنی
محصول
آمیخته بازاریاب

قیمتگذار

مشتر گرای ن نفاعار  ،سرمایهگذاران خارج  ،کیفیت خرما ن بستهبنی  ،تنوع عر ارقام خرما ،رهایت استاییارعها جهای
براساس هزینه به هالن سوع ،براساس شرایط ،توجه به هزینه تمام شی  ،شناخت محیط ،مشتریان ن ییاز آنها ،یظارت بر قیمتگذار ،
تخفیفات

ترنیج نترفیع

تخفیفات قیمت  ،رسایهها ،فرنش مستویم ن شخص  ،برگزار یمایشگا ها ،توقیی ن ایتشار گزارشات

توزیع

ایبارها ،خرع فرنش ن همی فرنش  ،زمان مورع ایتظار تحویل محصول ،کایالها توزیع اقکترنییک  ،مییریت ایواع تجار ن کایالها

بر میزان آماعگ تعانی ها عر اعرات خرما بارا نرنع باه باازار
 .4فرضيههای تحقيق
با توجه به هیو ا ل این پهنه

جهای بوع ،فرریهها زیر مورع بررس قرار گرفت(جینل .)5
که بررس هوامال ماؤثر
جدول -5فرضیههای تحقیق
متغیر وابسته

فرضیههای تحقیق

*

متغیر مستقل

*

 -0بین میزان آماعگ تعانی ها برا نرنع به بازار جهای

اعرات خرما ن توایای ماق آنها رابطه نجوع عارع.

میزان آماعگ

توایای ماق

 -5بین میزان آماعگ تعانی ها برا نرنع به بازار جهای

اعرات خرما ن توایای مییریت آنها رابطه نجوع عارع.

میزان آماعگ

توایای مییریت

 -6بین میزان آماعگ تعانی ها برا نرنع به بازار جهای

اعرات خرما ن توایای ها شناخت از سامایه تجارت رابطه نجوع عارع.

میزان آماعگ

شناخت از سامایه تجارت

 -2بین میزان آماعگ تعانی ها برا نرنع به بازار جهای

اعرات خرما ن محیط بازار رابطه نجوع عارع.

میزان آماعگ

محیط بازار

 -7بین میزان آماعگ تعانی ها برا نرنع به بازار جهای

اعرات خرما ن مییریت بازاریاب رابطه نجوع عارع.

میزان آماعگ

مییریت بازاریاب

 -8ین میزان آماعگ تعانی ها برا نرنع به بازار جهای

اعرات خرما ن بخ بنی بازار رابطه نجوع عارع.

میزان آماعگ

بخ بنی بازار

 -9بین میزان آماعگ تعانی ها برا نرنع به بازار جهای

اعرات خرما ن آمیخته بازاریاب رابطه نجوع عارع.

میزان آماعگ

آمیخته بازاریاب

* مقیاس اندازهگیری :فاصلهای

 .5جامعه آماری
جامعه آمار این پهنه  ،هماه ماییرهامالن تعاانی هاا
فعال عر زمیناه توقیای محصاول خرماا عر اساتانهاا فاارس ن
هرمزگان یعن  97تعانی ن مییرهامالن آیها عر یظر گرفتاه شای
که استان فارس عر بعی خریی محصوالت کشانرز ن ترامین ن
توافو باالترین میزان خریی محصوالت کشانرز از جمله خرماا
عر سط کشور به این استان اختصااص عارع .اساتان فاارس باه

عقیل برخورعار از تنوع آب ن هوای ن پهناانر خااک ن نجاوع
کشت ها متنوع عر خریی محصوالت کشانرز چه از بعی کما
ن چه کیف از توان باالی برخورعار است .ایان اساتان باا ساط
زیرکشت 57680/7هکتار عر توقیی خرماا «کبکااب ،شااهای ن
زاهی » موام ممتاز کشور را عارا م باشی [ .]57استان هرمزگاان
یک از استان ها محارنم عر کشاانرز کشاور اسات .عر ایان
اسااتان  20یااوع ناریتااه خرمااا نجااوع عارع .سااط زیاار کشاات
یخلستانها استان عر وینع  27665هکتار با متوساط هملکارع

 7تن ن توقیی  026057تن م باشی که از یظر سط زیر کشات ن

 .7روششناسی تحقيق

توقیی عر کشور موام انل را عارع؛ اما ،از یظر میزان اعرات جایگا

باارا تحلیاال عاع هااا متناس اآ بااا متغیرهااا پااهنه

مطلوب عر سط کشور یسبت به اساتانهاا عیگار یایارع ،باه

رنشها آمار پارامتر ن یاپارامتر استفاع گرعیی .برا ایان

همین عقیل عر کنار استان فارس که از یظر کیفیت محصول خرما

امر هم از آمار تو یف ن هم از آمار استنبار استفاع شی.

موام ممتاز کشور را عارا است ،این استان ییز ایتخاب گرعیی .تعیاع

عر آمار تو ایف  ،از جایانل توزیاع فرانایا  ،شااخصهاا

تعانی ها عر عن استان فارس ن هرمزگان به ترتیآ  596ن 92بوع.
با توجه به هیو این پهنه

مرکز ن پراکنیگ ن ایواع یموعارها بارا بهتار یماای

م بایسات تعاانی هاا فعاال عر

عر آمار استنبار با توجه به مویاس ایایاز گیار متغیرهاا

نرنع به بازار جهای ایتخاب یموع که تعیاع این تعانی هاا عر ایان

مستول ن نابسته برا آزمون فرریهها تحویق از همبساتگ ن

استانها به ترتیآ  65ن  26بوع که این  97تعانی فعال عر زمینه

رگرسیون چنیگایه استفاع گرعیی.

اااعرات خرمااا بااه هنااوان جامعااه آمااار تحویااق بااه ااورت
سرشمار مورع مطاقعه قرار گرفتنی.

 .8یافتههای تحقيق
جامعه آمار این مطاقعه عن استان فارس ن هرمزگان بوع که

 .6ابزار تحقيق و آزمون برازش دادهها
عر این تحویق از مناابع کتابخایاها ن عر بخا

 68تعانی ( 80عر ی) به استان هرمزگان ن  52تعانی ( 20عر ی)

میایای از

بااه اسااتان فااارس اختصاااص عاشاات ،عر کاال عن اسااتان وااینع

پرسشنامه استفاع گرعیی .عر پرسشانامه بیشاتر ساؤاالت از یاوع

 26عر ی آنها عر زمینه اعرات خرما فعاقیت عاشتنی .بیشاترین

سؤاالت بسته بوع .عر رراو آن از پرس ها شناساای (عرباار

ن کمترین سابوه فعاقیت آنها بهترتیآ  28ن 2سال ،متوسط سان

سوابق ن مشخصات) ،پرس ها عایش (میزان شناخت ن عای )

مییرهامالن وینع 69سال با متوسط سابوه کاار ماییریت هفات

ن ارزشیاب به ورت ساؤاالت بساته ن بااز اساتفاع گرعیای .عر

سال بوع .سط تحصیالت مییرهامالن ییاز ماورع بررسا قارار

سؤاالت بسته ریف 7قسمت قیکرت(از خیل کم(امتیاز)0تا خیل

گرفت کاه بیشاترین فرانایا  76/9عر ای باه ماییرهامالن باا

زیاع(امتیاز ))7به کار برع شی ن گویهها مربوط به تأثیر هر کیام

تحصیالت قیسایس اختصاص عاشت .عر کل بیشترین ناریته مورع

قرار گرفت.

کشت خا وی  ،شاهای ن کبکاب ،بیشترین میازان توقیای خرماا

اهتبار ابزار مورع استفاع عر این تحویاق کاه پرسشانامه باوع

 20هزارتن ن بیشترین اعرات  50هزارتن بوع.

توسط اساتیی مربوره با استناع به یظریهها اقتصاع ن مییریت
مورع تأییی قرار گرفت .برا سنج
مختلف سنج

عاعن ن

تو یف جامعه به کار برع شی.

زمینه اعرات خرما را برا بررس میزان آمااعگ آنهاا بارا

از هوامل جیاگایه مورع پرس

از

با توجه به جینل ( )2عر مورع هر ی

پایای با توجه به رنشها

از هوامل مورع بررس

عر میزان آماعگ به ترتیآ شیت رابطاه ،باین هوامال ماییریت

پایاای پرسشانامه ن کااربرع فارانان اساتفاع از

بازاریاب

رریآ آقفا کرنیبا  ،عر این تحویق ییاز از ایان رنش اساتفاع

اعرات  ،توایای ماق  ،توایای مییریت  ،توایای شناخت

از سامایه تجارت ،هوامل محیط بازاریاب

شی ن مویار رریآ آقفا کرنیبا  0/79به عست آمی که چون از

بازار ن آمیخته بازاریاب

مویار 0/90بیشتر باوع ،مشاخص شای کاه پرسشانامه از اهتمااع

اعرات  ،بخا بنای

اعرات با میزان آماعگ تعانی ها بارا

نرنع به بازار جهای خرما عر سط ارمینان  0/00رابطه مثبات ن

باالی برخورعار است.

معن عار مشاهی شی.
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جدول -4آزمون فرضهای تحقیق
ضریب همبستگی

فرضیهها

1

سطح معنی داری

**

0/707

0/000

بین مییریت بازاریاب ن میزان آماعگ تعانی ها برا نرنع به بازار جهای خرما رابطه نجوع عارع.
بین توایای ماق شرکت تعانی ها ن میزان آماعگ آنها برا نرنع به بازار جهای خرما رابطه نجوع عارع.

**0/869

0/000

بین توایای مییریت مییرهامل ن میزان آماعگ تعانی ها برا نرنع به بازار جهای خرما رابطه نجوع عارع.

**

0/000

بین توایای شناخت از سامایه تجارت ن میزان آماعگ آنها برا نرنع به بازار جهای خرما رابطه نجوع عارع.

**

بین محیط بازاریاب ن میزان آماعگ تعانی ها برا نرنع به بازار جهای خرما رابطه نجوع عارع.

**

0/209

0/000

بین بخ بنی بازار ن میزان آماعگ تعانی ها برا نرنع به بازار جهای خرما رابطه نجوع عارع.

**0/667

0/007

بین آمیخته بازاریاب ن میزان آماعگ تعانی ها برا نرنع به بازار جهای خرما رابطه نجوع عارع.

**

0/007

0/876

0/000

0/258

0/667

** سطح معنی داری1/12 :
 -2نوع ضریب همبستگی :پیرسون

با استفاع از رریآ همبستگ نجوع ن هیم نجوع رابطه باین

آماعگ )  0/709به عست آمی .عر این مروله میزان رریآ تعیاین

متغیرها کشف م گرعع که عر این رنش هالن بر تعیین شایت ن

برابر باا  0/620ن راریآ تعیاین تعاییل شای برابار باا 0/669

رعف رابطه بین عن متغیر ،جهت رابطه را ییز یشان م عهای .اماا

مشاهی شی .عر گام عنم با نارع شین عنمین متغیر یعن توایاای

این رنش قاعر به بیان رناباط باین متغیرهاا ییسات ،هام چناین

ماق تعانی رریآ همبستگ چنیگایه به  ،0/762رریآ تعیاین

متغیر از رریق متغیرها عیگر نجوع ییارع،

یافات

امکان پی بین ی

به 0/695ن رریآ تعیین تعییل شی باه  0/689افازای

به همین عقیل برا تحلیلها بعی این مطاقعاه ن پای بینا

(جینل .)7به هبارت عیگر ،با توجه به معن عار بوعن آزمون  Fعر

میزان آماعگ تعانی ها عر اعرات خرما توسط ساایر متغیرهاا

عر ی م توان گفت متغیر انل باا راریآ

مسااتول از رنش تحلیاال رگرساایوی ن از آن جاکااه ی ا

سط معن عار ی

متغیاار

رگرسیوی  0/75به تنهای  62عر ی تغییارات متغیار نابساته را

نابسته ن چنیین متغیر مستول نجوع عاشت از رگرسیون چنیگایاه

تبیین م کنی ن متغیار عنم باا نجاوع معنا عار شاین از راریآ

ن به رنش گام به گام استفاع گرعیی .عر این رنش متغیرها یا

رگرسیوی خیل کمتر یسبت به متغیر انل برخاورعار باوع ،باه

از قو ترین متغیر نارع معاعقه شییی ن این کاار تاا زماای

رورکل عن متغیر با هام براسااس راریآ تعیاین تعاییل شای

به ی

که خطا آزمون معن عار به پنج عر ی رسیی ،اعامه یافت.
عر این پهنه

بهنسیله رگرسیون چنیگایاه میازان آمااعگ

تعانی ها از محاسبه میایگین گویاههاا برخاورعار از توایاای
رقابت برا نرنع به بازار جهای بههنوان متغیار نابساته عر یظار

 68/9عر ی از تغییرات میزان آماعگ را تبیین م کننی.
جدول -2خالصه مدل رگرسیونی عوامل مؤثر در
آمادگی ورود به بازار جهانی
 R2تعدیل

تخمین انحراف

توایای شناخت از سامایه تجارت ،محیط بازاریااب  ،بخا بنای

شده

معیار

0

0/709a

0/620

0/669

0/57726

بازار ن آمیخته بازاریاب .بهترتیآ بههنوان متغیرها مساتول نارع

5

0/762b

0/695

0/689

0/56267

گرفته شی ن متغیرها مییریت بازاریاب  ،توایای ماق  ،ماییریت ،

معاعقه رگرسیوی شییی.
همان رور که از جینل ( )7برم آیی ،تحلیل رگرسیوی تا عن
گام پی

رفت .عر گام انل متغیر مییریت بازاریااب نارع معاعقاه

شی که میازان راریآ همبساتگ آن باا متغیار نابساته(میازان

مدل ضریبR

ضریب R2

aپیش گوکننده :مدیریت بازاریابی صادراتی
bپیش گوکنندهها :مدیریت بازاریابی و توانایی مالی

خال ه میل رگرسیوی عر جاینل ( )8ن رارایآ آزماون عر
جینل ( )9آنرع شی است.

شی ایی .بویه متغیرها مستول چون میزان خطا بیشتر از 0/07

جدول -6خالصه مدل رگرسیونی
مجموع

درجه

میانگین

مربعات

آزادی

مربعات

رگرسیون

07/226

0

باقیمایی

6/905

77

کل

56/070

78

رگرسیون

50/062

5

باقیمایی

5/788

72

کل

56/070

78

مدل

07/226
0/089
00/075
0/077

عاشتنی ،نارع معاعقه رگرسایوی یشاییی؛ یعنا  ،عر تبیاین میازان

سطح

آزمون F

آماعگ تعانی ها برا نرنع به بازار جهای خرماا تاأثیر یااچیز

معناداری

عاشتنی.

a

0/000

566/778

اااعرات خرمااا بااه ترتیااآ اهمیاات،

عر مااییریت بازاریاااب

متغیرها سرمایهگذار مشترک با خارج عر عاخل کشور ،میازان
b

0/000

066/976

آماعگ تعانی عر بخ
تعانی عر بخ

aپیش گوکننده :مدیریت بازاریابی صادراتی

یگهیار خرما ،میزان آمااعگ شارکت

فرنش خرما ،ن عر توایای ماق متغیرها ایایاز

شرکت تعانی ن توایای جستجو منابع ماق خارج از کشاور(نام

bپیش گوکنندهها :مدیریت بازاریابی و توانایی مالی

ن تسهیالت عیگر) ،ظرفیت توقیی خرما منطوه ،میزان سرمایه ن

cمتغیر وابسته آمادگی تعاونیها برای ورود به بازار جهانی خرما

منابع ماق بیشترین تأثیر را عاشتنی.
جدول -7ضرایب آزمون رگرسیون
ضرایب غیراستاندارد
مدل

ضریب
β

خطای

جمعبندی و مالحظات

ضرایب
استاندارد
ضریب

انحراف

آزمون

سطح

t

معنی داری

 .0با توجه به ررنرت نرنع به بازار جهای به منظور ورور فعاال
عر هر ه تجارت بیناقملل عر جهات افازای

بتا()β

معیار

ثابت

0/566

0/076

مییریت بازاریاب

0/686

0/070

ثابت

0/090

0/067

مییریت بازاریاب

0/970

0/078

0/970

توایای ماق

0/095

0/029

0/506

اعرات ن تبلیغ مزیت خرما کشور یسبت به بویه کشاورها

0/709

0/776

0/057

08/777

0/000

0/560

0/552

06/577

0/000

6/880

0/000

برا جلآ سرمایهها خارج ن عسترس هر چه بیشاتر باه
منابع ارالع رسای ن تکنوقوژ بازار ،تساهیالت الزم جهات
شاارکت مااییرهامالن عر یمایشااگا هااا توقیاایات خرمااا ن
سمینارها جهای تعانی ها فراهم گرعع.
 .5شرکتها تعاانی باا توجاه باه اهمیات آمااعگ عر بخا

براساس ررایآ بتا عر جینل ( )9معاعقه رگرسیوی باه قارار

یگهیار ن فرنش محصول خرما ،کیفیت ن بستهبنی خرماا

عیل م توان یوشت:

برا

Y =0/090+ 0/970X0+0/095 X5

ابعاع رنان شناخت مشتر مثل هاعات خریی ،یوع ییاز ،سلیوه

نرنع به بازار جهای خرما.

مصرف عر اییاز ن جنس بستهبنای جهات ااعرات تغییار

اعرات .

ایجاع یماینی.

 :X5متغیر مستول توایای ماق .
عن متغیر مییریت بازاریاب

 .6با توجه به اهمیت توان ماق تعاانی هاا بارا نرنع باه باازار

اعرات ن توایای ماق به ترتیاآ

اهمیت ن سهم عر تبیین میزان آماعگ یو

اعرات ن تبعات مصرو عر کشورها هیو ،ایبارهاا

یگهیار مناسآ اویاث یموع ن با توجه باه یاوع مصارو ن

 :Yمویار پی بین شی متغیر نابسته آمااعگ تعاانی هاا بارا
 :X0متغیر مستول مییریت بازاریاب

فعاقیاتهاا

جهای ن اعرات ،م بایست با افزای

عاشتنی ن با اوتماال

اییاز ن تعیاع اهرا

تعانی ها میزان سارمایه ن مناابع مااق را افازای

 77عر ی عر تبیین میزان آماعگ تعانی ها ماؤثر بوعیای .هماان

عاع ن باا

کنترل بیشتر کارشناسان ن متخصصاین باغباای بار مراوال

رور که گفته شی براساس رریآ تعیین تعییل شای (جاینل )7

توقیی ن توزیع محصول خرما نرعیت کنوی را بهبوع بخشیی.

 68/9عر ی تغییرات میزان آماعگ به نسیله این عن متغیر تبیاین

 .2با توجه به تأثیر اییاز شرکت عر تاوان مااق بارا
9

ااعرات
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ب ریا ،سهیال ن فرخنی جبل هامل « ،هوامل مؤثر بار ااعرات
ااعرات غیریفتا

چنین جذب سارمایههاا مااق خاارج از کشاور ن افازای

پسته ،زهفران ،خرماا عر سابی کاالهاا

ظرفیتها توقیی تعانی هاا باا باهکاارگیر ناریتاههاا

ایران( »)0690-60ن مجله اقتصاع کشانرز ن توسعه ،ساال
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