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  ۳۲        ۱۳۸۸بهمن و اسفند    - ۳۹شماره          هاي بازرگاني بررسي

  

 

صادراتي  تحليلي بر توليد و بازاريابي
راهبردهاي گل و گياه در ايران و ارائه 

 وي آميختهگموثر با استفاده از ال

  بازاريابي
  )استان مازندران: مطالعه موردي (
    

  علي رضا زمانيان
  ) استان مازندران -عضو هيات علمي دانشگاه پيام نور( 

Zama nianbye@gm ail.com 
  

  
آميختـه  / بازاريابي صـادراتي   /توليد /گياهان زينتي گل و
  بازاريابي

  

  ده يچك
هـاي مهـم    عليرغم اينكه استان مازندران يكي از قطـب   

شود و از پتانسيل بـاال در   ميتوليد گل و گياه كشور محسوب 
توليد برخـوردار اسـت لـيكن در زمينـه صـادرات و حضـور در       

اين ناشي از تنگناها و . بازارهاي جهاني نقش چشمگيري ندارد
مشكالت توليد و بازاريابي است كه در اين تحقيق تالش شده 

ضمن اينكه در ايـن  . است اين موانع مورد شناسايي قرار گيرد
ريابي گل و گياه استان با كشور پيشرو هلند و مطالعه شيوه بازا

همينطور نقش تجارت الكترونيك در صادرات ايـن محصـول   

اطالعات اين تحقيـق  . مورد تحليل و بررسي قرار گرفته است
توليدكننده و صادركننده گل  ۳۴از طريق تكميل پرسشنامه از 

ــ    ــابع كتابخان ــور من ــتان و همينط ــطح اس ــاه در س ، اي هو گي
تحقيـق  . شده است آوري جمع ،هاي مربوطه و ارگان اه سازمان

حاضر از نـوع كـاربردي و روش تحقيـق توصـيفي ـ تحليلـي       
  . است

ها  هاي همبستگي، آزمون نسبت در تحليل آماري از آزمون
. بندي طيف ليكرت استفاده شده اسـت  و آزمون رتبه tو فرض 

ــه   ــان داد كـ ــق نشـ ــايج تحقيـ ــل و  ۲۶نتـ ــده گـ توليدكننـ
گونـه   صرفاً توليدي بوده و هيچ ها آنفعاليت ) درصد۵/۷۶(گياه

درصد توليدكننـدگان   ۷۰همچنين بيش از . اند هصادرات نداشت
صورت سنتي بوده و درجه صـنعتي بـودن    هب ها آنشيوه توليد 
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  .ضعيف است بسيار ها آنتوليد 
توليدكننـده در چنـد    هشـت در خصوص صادرات نيز تنها 

 دوكــه از ايــن تعــداد تنهــا  انــد هســال اخيــر صــادرات داشــت
ضـمن  . مداوم بـوده اسـت   صورت به شان صادرات صادركننده،

ـ    هـا  آناينكه غالب  صـورت واسـطه و    همحصـوالت خـود را ب
سـي  نتايج برر. كنند ميغيرمستقيم به بازارهاي جهاني عرضه 

درصـد از   ۱/۹۴امكانات تجارت الكترونيك نيز نشان داد كـه  
توليدكنندگان از تجارت الكترونيك بـراي صـادرات و فـروش    

و آگـاهي كمـي نيـز از آن     انـد  همحصوالت خود استفاده ننمود
  .دارند

نتايج بررسي الگـوي آميختـه بازاريـابي نشـان داد كـه از      
ي طيـف ليكـرت و   ديدگاه توليدكنندگان و بر اساس امتيازبنـد 

متغيرهـاي  ) ي زيـاد و خيلـي زيـاد   هـا  پاسـخ (درصد موافقـت  
ي تشويقي و ترغيبي ها فعاليتمحصول، مكان و كانال توزيع، 

نتايج آزمـون همبسـتگي   . و قيمت به ترتيب اولويت قرار دارند
نشـان داد كـه سـابقه صـادرات، ميـزان تحصـيالت، تجـارت        

ه صنعتي و متغيرهـاي  الكترونيك، تغيير شيوه توليد از سنتي ب
نتـايج  . آميخته بازاريابي همبستگي مثبـت بـا صـادرات دارنـد    

درصد هـر سـه    ۹۵آزمون فرضيه نيز نشان داد كه با اطمينان 
  .گردد مي ييدفرض تحقيق تأ

مقايسه تطبيقي شيوه توليد و بازاريابي صادراتي گل و گياه 
ــه      ــه در حاليك ــان داد ك ــز نش ــرو ني ــور پيش ــا كش ــتان ب اس

كننـــدگان و صـــادركنندگان هلنـــدي شـــيوه توليـــد و توليد
شـيوه توليـد و    ،كـامالً پيشـرفته اسـت    صـورت  بهصادراتشان 

سنتي و ابتدايي بوده و در مرتبه  ،بازاريابي توليدكنندگان استان
. بسيار پائيني قرار دارند و از حداقل امكانات برخـوردار هسـتند  

جهـت بهبـود    در پايان نيز بر اساس نتايج حاصله، پيشنهاداتي
  .صادرات و توليد گل و گياه استان ارائه گرديد

  مقدمه 
تجـارت كـه بـا شـتاب      جهاني شدن اقتصاد و فرآينددر   

زيادي در حال انجام است و تقريبـا اقتصـاد همـه كشـورها را     

قرار داده است، افزايش در تجارت از طريـق رشـد    تحت تاثير
ـ  بـين صادرات و نفوذ در بازارهاي جهاني و  ي و رهـايي از  الملل

اقتصاد تك محصولي براي دستيابي به رشد اقتصادي مسـتمر  
اهداف اقتصادي همه كشـورها از جملـه كشـور مـا      و پايدار از

  .باشد مي
ان كشـور در چنـد   گـذار  سياست در اين راستا، دولتمردان و

 ي مساعدي را بـراي رونـق و  ها تا زمينه اند هسال اخير كوشيد

يكي از  عنوان بهرشد صادرات محصوالت و كاالهاي غيرنفتي 
اقتصادي، افـزايش درآمـدهاي    محورهاي اصلي رشد و توسعه

 ايجاد اشتغال و از همه مهمتـر رهـايي از اقتصـاد تـك    ،  ارزي
محصولي نفت و وابسـتگي كمتـر بـه درآمـدهاي ارزي نفتـي      

ا، هـ  اين توجهات و كوشـش  با اين حال عليرغم. فراهم نمايند
 به لحاظ وجود برخي مشكالت و نواقص در توليد و بازاريـابي 

ريزي دقيق و همه سـونگر   طور عدم برنامه محصوالت و همين
سوي دولـت و توجـه ويـژه بـه      و صادرات گرا در اين زمينه از

 بخش نفت كه كل اقتصاد ما را تحت الشعاع قرار داده اسـت، 
ــهم ــي   س ــوالت غيرنفت ــهمحص ــوص ب ــوالت و  خص محص
صـادرات   يكي از اقـالم مهـم   عنوان بههاي كشاورزي  فرآورده

و  هـا  غيرنفتي از تجارت جهاني و صـادرات، عليـرغم توانـايي   
در ايـن  . چنـدان چشـمگير نبـوده اسـت     هـاي بـالقوه   قابليـت 

 عنـوان  بهخصوص تجارت و صادرات گل و گياهان زينتي نيز 

يـن قاعـده   يكي از محصوالت مهـم صـادراتي كشـاورزي از ا   
ي بـالقوه  هـا  وجـود توانـايي   به عبارتي بـا . مستثني نبوده است

بــراي پــرورش گــل و گياهــان زينتــي و برتــري نســبي ايــن 
مناطق توليد آن به خصوص استان مازنـدران كـه    محصول در

ميـزان  ، باشـد  مـي يكي از مراكـز اصـلي توليـد آن در كشـور     
پـائين  صادرات اين محصول در مقايسه با سطح جهاني بسيار 

است به جايگاه واقعي خود در بازارهاي جهاني  بوده و نتوانسته
و تنگناهـاي   اين مسئله خـود ناشـي از مشـكالت   . دست يابد

شيوه سنتي توليد و عـدم اسـتفاده از   . باشد ميتوليد و صادرات 
ري گـذا  سـرمايه در توليد ايـن محصـول و عـدم     فناوري جديد

صـادراتي   اريـابي مناسب در جهت صنعتي كردن آن، ضعف باز
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  ، ضعف سيسـتم حمـل و  بندي و درجه بندي نظير ضعف بسته
ي صـادراتي، عـدم شـناخت از    هـا  پايانـه  نقل، فقدان يا كمبود

 ساختار بازارهـاي مختلـف خـارجي و وضـعيت رقبـا، ضـعف      

تبليغات و ديگر موانع صادراتي عواملي هستند كـه در كـاهش   
  .محصول موثر هستند سهم صادرات و تجارت اين

  تحقيق اهداف. ۱

 ي توليد گل و گياه در استانها بررسي شيوه .  

 برصادرات شناسائي موانع و مشكالت توليد و تأثير آن .  

  اسـتان از   بازاريابي صادراتي گـل و گيـاه در   فرآيندبررسي
  . سوي توليدكنندگان و صادركنندگان

   آميختـه   شناسايي الگوي مناسب بازاريـابي براسـاس روش
  . بازاريابي

   فرضيات تحقيق. ۲
    اسـتان   توسعه نيافتگي صادرات گـل و گياهـان زينتـي در

 .ي غير صنعتي استها مازندران ناشي از توليد به شيوه

 دارنـد و   متغيرهاي آميخته بازاريابي تأثير مثبت برصادرات
  .در افزايش صادرات گل و گياه موثر هستند

 قادبيات تحقي. ۳

بازاريـابي   مسائل و مشـكالت به مطالعه   )۱۹۸۷( بهوپال  
از نظـر وي،  . محصول پنبه در منطقه هارياناي هنـد پرداخـت  

ـ    بازار اين محصول در طـور كامـل رقـابتي يـا      هايـن منطقـه ب
 بازاريـابي گـل را در    )۱۹۹۵( راها و سلطان .انحصاري نيست

نتايج اين بررسي نشـان داد  . شهر داكا مورد بررسي قرار دادند
كمبـود   ، انبارداري و لذا ضايعات بـاال  تكه عدم وجود تسهيال

ي آگـاه  ها فروشنده تسهيالت حمل و نقل و بازاررساني، كمبود
ي جديـد گـل از نظـر تجـاري و عـدم      ها ، كمبود گونه به بازار
 تـرين  مهـم كشاورزان فعال در امر توليد و پرورش گل،  آگاهي

  .است مشكالت بازاريابي گل در اين منطقه
ي هـا  سيسـتم  و هـا  روشيسه تطبيقـي  به مقا )۲۰۰۰(مولر

نتـايج  .  مختلف بازاريابي و فروش گل در كشور آلمان پرداخت
داد كه توليدكنندگان در صورتي كه از طريق  اين بررسي نشان

بازار رسـاني محصـول    هاي بازاريابي، اقدام به فروش و تعاوني
خود كنند، داراي سود و مزيت بيشتري نسبت به حالتي هستند 

 .كنند ميبه تنهايي اقدام به فروش محصول خود  كه خود

ي هـا  چـالش  و هـا  محـدوديت  )۲۰۰۱(  كاتزي و همكاران
صنعت توليد گل و گياهان بومي را در آفريقاي جنـوبي مـورد   

نشان داد كه توسـعه   ها آنمطالعه .  دادند بررسي و مطالعه قرار
بومي آفريقـا و   و گسترش توليد و پرورش گل و گياهان زينتي

هاي مدرن  حمايت از آن، مستلزم انتقال و استفاده از تكنولوژي
ري در بخـش  گذا سرمايهصنعتي كردن آن و همينطور  توليد و

 .است تحقيقات و آموزش توليد اين محصول

، مسائل توليد  در كشور اسلوني اي هدر مطالع )۲۰۰۱(وادنال
وي در ايـن مطالعـه نتيجـه    . و بازاريابي ميوه را بررسـي كـرد  

كارآيي بازاريابي و توليد ميوه جـات در ايـن كشـور     گرفت كه
  . بسيار ضعيف و ناقص است

ي گرمسـيري  ها ميوه توليد و بازاريابي )۲۰۰۲(آزاد و سيكا 
نتـايج ايـن مطالعـه    . را در ناحيه شمالغربي هند بررسي كردنـد 

كه سهم توليدكنندگان، از قيمت نهايي محصـوالت   نشان داد
توليدكننـدگان از   سـهم  طوري كـه  بهمورد مطالعه پائين است 

 ۴۲، ۴۰ ، ۴۲، هلو و زردآلو به ترتيـب   ، آلو قيمت مصرفي سيب
ي بازاريـابي  هـا  فعاليـت همچنين در زمينـه  .  درصد است ۴۵و 

ــه باغــداران داراي  ، بنــدي و حمــل و نقــل بســته خصــوص ب
بنـدي   آن باالبودن هزينه بسته ترين مهمالتي هستند كه مشك

  . است و حمل و نقل
مسائل اساسـي   ساختار توليد و )۲۰۰۳( اوزكان و همكاران

بازاريابي صادراتي گل و گياه را در كشور تركيه مـورد مطالعـه   
نتايج اين تحقيق نشان داد كه توليدكننـدگان ايـن   . قرار دادند

پردازند و  ميپرورش و توليد گل  نتي بهمنطقه غالباً به شيوه س
شيوه  اغلب واحدهاي توليدي از. باشد  صنعتي نمي ها آنتوليد 

كنند  ميكنند و سعي  مييا استراتژي مناسب بازاريابي استفاده ن
بـا واردكننـدگان وارد مـذاكره شـوند، در      كـه خـود، مسـتقيماً   
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بـازار  شـرايط   صورتي كه در بسياري از موارد آگاهي كـافي از 
   . ندارند

، بازاريابي داخلـي   خود در مطالعه) ۱۳۷۶(نجفي و ميرزايي 
و صادراتي محصول خرمـا را در شهرسـتان جيرفـت بررسـي     

نتايج نشان داد كه در زمينه صـادرات، عليـرغم وجـود     . كردند
، ميـزان   بازاريـابي  ضـعف  دليـل  بـه ،  مزيت نسبي توليـد خرمـا  

 . صادرات آن چندان چشمگير نيست

،  روش آميختـه بازاريـابي   با استفاده از) ۱۳۷۹(مهدوي نيا 
 الگوي مناسب بازاريابي صادراتي را براي محصول آلبالو نشان

نتايج اين مطالعه نشان داد كـه در بـين عناصـر آميختـه     . داد 
ي تشـويقي و  هـا  فعاليت،  ، قيمت بازاريابي، متغيرهاي محصول

 قرار دارند ب در اولويتترغيبي و مكان يا كانال توزيع به ترتي

.   

  هاي صادراتي گل و گياه پايانه. ۴
يكــي از عوامــل و ابزارهــاي مهــم در بهبــود و توســعه    

ي صادراتي است كه وظيفه ها ، وجود پايانه صادرات هر منطقه
ارائه خدمات مورد نياز جهت آماده سازي و صدور محصـوالت  

  .توليدي را بر عهده دارد 
ي تخصصـي كـاال در   هـا  كه در حوزهي صادراتي ها پايانه

نقاط مختلف دنيا بوجود آمده و روند تكاملي خود را  در پـيش  
 ، نقــش مهمــي در كــاهش زمــان تخليــه و بــارگيري ، گرفتــه

ي بازاريابي و مـدت زمـان صـدور    ها تشريفات گمركي، هزينه
  .كاال دارد 
هاي صادراتي گل و گياه نيـز در همـين راسـتا و بـا      پايانه

ساختاري متناسب با اقتضائات اين محصول ايجـاد شـده و در   
كشورهاي عمده توليدكننده و صادر كننده آن در حال فعاليـت  

  .باشند مي
ي مختلفي همچون نماينـدگي  ها بخششامل  ها اين پايانه

 ، يي مـرتبط اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و دستگاههاي اجرا
ــه  ــتي (قرنطين ــرل بهداش ــرك ، )كنت ــدگي   ، گم ــاتر نماين دف

 ، ريلـي و دريـايي   ، هـوايي  ، ي حمـل و نقـل زمينـي   ها شركت

دفـاتر   ، ي بيمـه گـر  هـا  شـركت ي عامـل و  ها بانكنمايندگي 
خدمات بازاريـابي و تبليغـاتي و مهمتـر از همـه تـاالر بـورس       

  . باشد ميكااليي گل و گياه 
ي صـادراتي گـل و گيـاه كـه بـا      ها انهنقش واسطه اي پاي

، صـادركنندگان و   ايجاد ارتباط مسـتقيم ميـان توليدكننـدگان   
، امكـان   ي بازاريـابي ها ، ضمن كاهش هزينه خريداران خارجي

، خاصـيت فسـادپذيري    كنـد  رقابت سالم و شفاف را فراهم مي
ــه    ــت نســبت ب ــاه را لحــاظ و در اســرع وق ســريع گــل و گي
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  مازندران و كشوراستان 
 بر اساس آطالعات و آمار موجود در) ۳(و ) ۲(، )۱(جداول 

، سـازمان بازرگـاني    شاورزي اسـتان مازنـدران  سازمان جهاد ك
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  ۳۶        ۱۳۸۸بهمن و اسفند    - ۳۹شماره          هاي بازرگاني بررسي

  

 

بـه  ،  استان مازندران و اتحاديه توليدكنندگان گل و گياه ايـران 
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  مازندران و كشور استان مقايسه ميزان توليد انواع گل و گياه در   -۲ جدول

  عنوان  رديف
  مازندراناستان 

  )ميليون(
  كشور

  )ميليون(
  سهم مازندران
  به كل كشور

  ۱۶/۴  ۱۸۰۰  ۷۵  هاي شاخه بريده توليد گل  ۱

  ۶۶/۱۸  ۱۵۰  ۲۸  توليد درخت و درختچه  ۲

  ۵/۲۷  ۴۰  ۱۱  هاي آپارتماني و گلداني توليد گل  ۳

  ۲۲/۲  ۹۰۰  ۲۰  توليد گياهان فصلي و نشايي  ۴

  ."۱۳۸۷كشاورزي استان و كشور در سال آمار توليد محصوالت ") ۱۳۸۸.(سازمان جهاد كشاورزي استان مازندران: ماخذ

  

  مازندران و كشور استان مقايسه ميزان صادرات گل و گياه   - ۳ دولج

  كشور  مازندراناستان   عنوان  رديف
  مازندراناستان سهم 

  به كل كشور
  ۸۵/۷  ۸۷۷۱  ۶۸۹  )تن(وزن  ۱

  ۲۴/۵  ۲۰۰۰۰۰۰۰  ۱۰۴۸۴۹۷  )دالر(ارزش  ۲

  ."۱۳۸۷آمار توليد و صادرات گل و گياه استان و كشور در سال ") ۱۳۸۸.(مازندرانسازمان بازرگاني استان : ماخذ
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 . دهند ميبيشتري از خود نشان 

 و در خـت و  )  هـا  سـبز بـرگ   (هاي آپارتماني و گلداني  گل
در .  مازنـدران از اولويـت توليـد برخوردارنـد    استان درختچه در 

، عمـده توليـد    ساير مناطق مستعد همچون شهرستان محالت
 . شاخه بريده اختصاص يافته استهاي  به گل
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 هاي بازرگاني بررسي        ۱۳۸۸ـ بهمن و اسفند   ۳۹شماره           ۳۷

  

 عليرغم آمادگي شرايط و وفور عوامل توليد در اين استان  ،
، ميـزان   درصـدي از كـل كشـور    ۱۱سطح زير كشـت حـدود   

و از نظــر ارزش تنهــا  درصـد   ۸/۷صـادرات آن از نظــر وزنــي  
دهـد كـه    مـي صـادرات كـل كشـور را تشـكيل     درصد  ۲۴/۵

، بازاريـابي و   وه توليـد وجود مشكالت جدي در نح دهنده نشان
  . باشد ميي الملل بينفروش محصول در بازارهاي 

 تحقيق روش و الگوي. ۶

ــاربردي و از  ــوع ك ــق حاضــر از ن  آوري جمــعنظــر  تحقي
تحليلـي   – روش تحقيق نيز توصيفي. اطالعات پيمايشي است

هـا و   پـژوهش افـراد، تعـاوني    جامعه آمـاري در ايـن  . باشد مي
 نحوي در توليد و صادرات گل و گياه واحدهايي هستند كه به

در سطح استان مازندران دخالت دارند و در اين مورد صاحبنظر 
توليدكننـده و   ۵۶كـوكران تعـداد    بـر اسـاس روش  . باشند مي

مطالعـه   نمونه آماري مـورد  عنوان بهصادركنندگان گياه استان 
با ايـن  . انتخاب شدند و براي هر يك پرسشنامه ارسال گرديد

محدوديتهاي معمول در مطالعات پژوهشي برخي  دليل بهحال 
پاسـخي نـداده و يـا     ي جامعه آماري به پرسشـنامه ها از نمونه

طور كامـل   هپرسشنامه ب ۳۴اند كه در نهايت  پاسخ ناقص داده
گرديد و تجزيه و تحليل تحقيق بر اساس آن صـورت   تكميل
 .گرفت

و قسمت اطالعات حاصله در د ي آماري،ها در تحليل داده
در بخــش . توصــيفي و تحليلــي مــورد بررســي قــرار گرفــت 

و سـپس مـواردي    ابتدا جداول توزيع فراوانـي تهيـه   توصيفي،
نسبي و تجمعي محاسبه  ، فراواني چون فراواني، درصد فراواني

  ، بـا اسـتفاده از ضـريب همبسـتگي      در بخش تحليلـي . گرديد
  افزار فاده از نرماز لحاظ آماري و با است ها فرضيه، داده و آزمون

SPSS ي تحقيـق و  هـا  فرضيه به منظور آزمون  .تحليل شدند
در . استفاده گرديد p اي هرد يا تأييد آن از آزمون فرض دو جمل

شكست و موفقيـت   صورت بهاطالعات در دو طبقه  اين آزمون
هـاي زيـاد و    جـواب  ،ها همانند آزمون نسبت. شدند بندي دسته

در ايـن آزمـون   . شـوند  ميموفقيت قلمداد  عنوان بهخيلي زياد 
جـاي   هتوان ب مينمونه باندازه كافي بزرگ باشد  چنانچه حجم

تقريبي از توزيـع دو   عنوان بهاز توزيع نرمال  اي هتوزيع دو جمل
استوار است  t توزيع نرمال براساس آماره. استفاده كرد اي هجمل
  : است زير صورت بهكه 
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p  : نسبت موفقيت جامعه  

 p̂ :احتمالي يتقميزان موف 

 : q ميزان رد يا شكست  

 : N حجم نمونه  

 
p     بـا درصـد    نسبت موفقيت جامعه برابـر خواهـد بـود

  . ، خيلي زياد است هاي زياد موفقيت كه همان درصد جواب
زير خواهد  صورت به يهفرض فوق، آزمون t توجه به آمارهبا 

    :بود
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فـرض   بـا  ( t=0.05 محاسـبه شـده از آمـاره    t اگر آمـاره   
بيشتر باشد فرضيه مورد نظر تأييد ) درصد  ۵پذيرش در سطح 

   . گردد ميصورت رد  غيراين گردد و در مي

   بحث نتايج و . ۷

  توليدوضعيت . ۷ -۱

 توليدي نوع فعاليت. ۷ -۱ -۱

مورد مطالعه از نظر توليدي،  از لحاظ نوع فعاليت واحدهاي
 صادراتي مورد بررسي قرار گرفتنـد كـه   ـصادراتي و توليدي  

ــدول  ــايج آن در ج ــت) ۴(نت ــده اس ــدول . آم ــن ج ــان اي نش
مورد مطالعه فعاليت توليـدي دارنـد و    غالب واحدهاي  دهد مي

محـدوده فـروش    دخالتي نداشته و گونه هيچ در زمينه صادرات
  واحـــد توليـــدي  ۲۶. صـــرفاً بـــازار داخلـــي اســـت هـــا آن
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 در كنـار فعاليـت  ) درصد ۵/۲۳(واحد يا شركت توليدي  هشت

، فعاليت صادراتي نيـز دارنـد كـه البتـه برخـي از ايـن        توليدي
  .مقطعي بوده است صورت به ها آن صادراتي واحدها فعاليت

 هاي بازرگاني بررسي        ۱۳۸۸ـ بهمن و اسفند   ۳۹شماره           ۳۷

  

 عليرغم آمادگي شرايط و وفور عوامل توليد در اين استان  ،
، ميـزان   درصـدي از كـل كشـور    ۱۱سطح زير كشـت حـدود   

و از نظــر ارزش تنهــا  درصـد   ۸/۷صـادرات آن از نظــر وزنــي  
دهـد كـه    مـي صـادرات كـل كشـور را تشـكيل     درصد  ۲۴/۵

، بازاريـابي و   وه توليـد وجود مشكالت جدي در نح دهنده نشان
  . باشد ميي الملل بينفروش محصول در بازارهاي 

 تحقيق روش و الگوي. ۶

ــاربردي و از  ــوع ك ــق حاضــر از ن  آوري جمــعنظــر  تحقي
تحليلـي   – روش تحقيق نيز توصيفي. اطالعات پيمايشي است

هـا و   پـژوهش افـراد، تعـاوني    جامعه آمـاري در ايـن  . باشد مي
 نحوي در توليد و صادرات گل و گياه واحدهايي هستند كه به

در سطح استان مازندران دخالت دارند و در اين مورد صاحبنظر 
توليدكننـده و   ۵۶كـوكران تعـداد    بـر اسـاس روش  . باشند مي

مطالعـه   نمونه آماري مـورد  عنوان بهصادركنندگان گياه استان 
با ايـن  . انتخاب شدند و براي هر يك پرسشنامه ارسال گرديد

محدوديتهاي معمول در مطالعات پژوهشي برخي  دليل بهحال 
پاسـخي نـداده و يـا     ي جامعه آماري به پرسشـنامه ها از نمونه

طور كامـل   هپرسشنامه ب ۳۴اند كه در نهايت  پاسخ ناقص داده
گرديد و تجزيه و تحليل تحقيق بر اساس آن صـورت   تكميل
 .گرفت

و قسمت اطالعات حاصله در د ي آماري،ها در تحليل داده
در بخــش . توصــيفي و تحليلــي مــورد بررســي قــرار گرفــت 

و سـپس مـواردي    ابتدا جداول توزيع فراوانـي تهيـه   توصيفي،
نسبي و تجمعي محاسبه  ، فراواني چون فراواني، درصد فراواني

  ، بـا اسـتفاده از ضـريب همبسـتگي      در بخش تحليلـي . گرديد
  افزار فاده از نرماز لحاظ آماري و با است ها فرضيه، داده و آزمون

SPSS ي تحقيـق و  هـا  فرضيه به منظور آزمون  .تحليل شدند
در . استفاده گرديد p اي هرد يا تأييد آن از آزمون فرض دو جمل

شكست و موفقيـت   صورت بهاطالعات در دو طبقه  اين آزمون
هـاي زيـاد و    جـواب  ،ها همانند آزمون نسبت. شدند بندي دسته

در ايـن آزمـون   . شـوند  ميموفقيت قلمداد  عنوان بهخيلي زياد 
جـاي   هتوان ب مينمونه باندازه كافي بزرگ باشد  چنانچه حجم

تقريبي از توزيـع دو   عنوان بهاز توزيع نرمال  اي هتوزيع دو جمل
استوار است  t توزيع نرمال براساس آماره. استفاده كرد اي هجمل
  : است زير صورت بهكه 
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  . ، خيلي زياد است هاي زياد موفقيت كه همان درصد جواب
زير خواهد  صورت به يهفرض فوق، آزمون t توجه به آمارهبا 
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  واحـــد توليـــدي  ۲۶. صـــرفاً بـــازار داخلـــي اســـت هـــا آن

شركت مورد مطالعـه   ۳۴از . بودند در اين دسته) درصد ۵/۷۶(
 در كنـار فعاليـت  ) درصد ۵/۲۳(واحد يا شركت توليدي  هشت

، فعاليت صادراتي نيـز دارنـد كـه البتـه برخـي از ايـن        توليدي
  .مقطعي بوده است صورت به ها آن صادراتي واحدها فعاليت

 هاي بازرگاني بررسي        ۱۳۸۸ـ بهمن و اسفند   ۳۹شماره           ۳۷

  

 عليرغم آمادگي شرايط و وفور عوامل توليد در اين استان  ،
، ميـزان   درصـدي از كـل كشـور    ۱۱سطح زير كشـت حـدود   

و از نظــر ارزش تنهــا  درصـد   ۸/۷صـادرات آن از نظــر وزنــي  
دهـد كـه    مـي صـادرات كـل كشـور را تشـكيل     درصد  ۲۴/۵

، بازاريـابي و   وه توليـد وجود مشكالت جدي در نح دهنده نشان
  . باشد ميي الملل بينفروش محصول در بازارهاي 

 تحقيق روش و الگوي. ۶

ــاربردي و از  ــوع ك ــق حاضــر از ن  آوري جمــعنظــر  تحقي
تحليلـي   – روش تحقيق نيز توصيفي. اطالعات پيمايشي است

هـا و   پـژوهش افـراد، تعـاوني    جامعه آمـاري در ايـن  . باشد مي
 نحوي در توليد و صادرات گل و گياه واحدهايي هستند كه به

در سطح استان مازندران دخالت دارند و در اين مورد صاحبنظر 
توليدكننـده و   ۵۶كـوكران تعـداد    بـر اسـاس روش  . باشند مي

مطالعـه   نمونه آماري مـورد  عنوان بهصادركنندگان گياه استان 
با ايـن  . انتخاب شدند و براي هر يك پرسشنامه ارسال گرديد

محدوديتهاي معمول در مطالعات پژوهشي برخي  دليل بهحال 
پاسـخي نـداده و يـا     ي جامعه آماري به پرسشـنامه ها از نمونه

طور كامـل   هپرسشنامه ب ۳۴اند كه در نهايت  پاسخ ناقص داده
گرديد و تجزيه و تحليل تحقيق بر اساس آن صـورت   تكميل
 .گرفت

و قسمت اطالعات حاصله در د ي آماري،ها در تحليل داده
در بخــش . توصــيفي و تحليلــي مــورد بررســي قــرار گرفــت 

و سـپس مـواردي    ابتدا جداول توزيع فراوانـي تهيـه   توصيفي،
نسبي و تجمعي محاسبه  ، فراواني چون فراواني، درصد فراواني

  ، بـا اسـتفاده از ضـريب همبسـتگي      در بخش تحليلـي . گرديد
  افزار فاده از نرماز لحاظ آماري و با است ها فرضيه، داده و آزمون

SPSS ي تحقيـق و  هـا  فرضيه به منظور آزمون  .تحليل شدند
در . استفاده گرديد p اي هرد يا تأييد آن از آزمون فرض دو جمل

شكست و موفقيـت   صورت بهاطالعات در دو طبقه  اين آزمون
هـاي زيـاد و    جـواب  ،ها همانند آزمون نسبت. شدند بندي دسته

در ايـن آزمـون   . شـوند  ميموفقيت قلمداد  عنوان بهخيلي زياد 
جـاي   هتوان ب مينمونه باندازه كافي بزرگ باشد  چنانچه حجم

تقريبي از توزيـع دو   عنوان بهاز توزيع نرمال  اي هتوزيع دو جمل
استوار است  t توزيع نرمال براساس آماره. استفاده كرد اي هجمل
  : است زير صورت بهكه 
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p     بـا درصـد    نسبت موفقيت جامعه برابـر خواهـد بـود

  . ، خيلي زياد است هاي زياد موفقيت كه همان درصد جواب
زير خواهد  صورت به يهفرض فوق، آزمون t توجه به آمارهبا 

    :بود
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، فعاليت صادراتي نيـز دارنـد كـه البتـه برخـي از ايـن        توليدي
  .مقطعي بوده است صورت به ها آن صادراتي واحدها فعاليت

 هاي بازرگاني بررسي        ۱۳۸۸ـ بهمن و اسفند   ۳۹شماره           ۳۷

  

 عليرغم آمادگي شرايط و وفور عوامل توليد در اين استان  ،
، ميـزان   درصـدي از كـل كشـور    ۱۱سطح زير كشـت حـدود   

و از نظــر ارزش تنهــا  درصـد   ۸/۷صـادرات آن از نظــر وزنــي  
دهـد كـه    مـي صـادرات كـل كشـور را تشـكيل     درصد  ۲۴/۵

، بازاريـابي و   وه توليـد وجود مشكالت جدي در نح دهنده نشان
  . باشد ميي الملل بينفروش محصول در بازارهاي 

 تحقيق روش و الگوي. ۶

ــاربردي و از  ــوع ك ــق حاضــر از ن  آوري جمــعنظــر  تحقي
تحليلـي   – روش تحقيق نيز توصيفي. اطالعات پيمايشي است

هـا و   پـژوهش افـراد، تعـاوني    جامعه آمـاري در ايـن  . باشد مي
 نحوي در توليد و صادرات گل و گياه واحدهايي هستند كه به

در سطح استان مازندران دخالت دارند و در اين مورد صاحبنظر 
توليدكننـده و   ۵۶كـوكران تعـداد    بـر اسـاس روش  . باشند مي

مطالعـه   نمونه آماري مـورد  عنوان بهصادركنندگان گياه استان 
با ايـن  . انتخاب شدند و براي هر يك پرسشنامه ارسال گرديد

محدوديتهاي معمول در مطالعات پژوهشي برخي  دليل بهحال 
پاسـخي نـداده و يـا     ي جامعه آماري به پرسشـنامه ها از نمونه

طور كامـل   هپرسشنامه ب ۳۴اند كه در نهايت  پاسخ ناقص داده
گرديد و تجزيه و تحليل تحقيق بر اساس آن صـورت   تكميل
 .گرفت

و قسمت اطالعات حاصله در د ي آماري،ها در تحليل داده
در بخــش . توصــيفي و تحليلــي مــورد بررســي قــرار گرفــت 

و سـپس مـواردي    ابتدا جداول توزيع فراوانـي تهيـه   توصيفي،
نسبي و تجمعي محاسبه  ، فراواني چون فراواني، درصد فراواني

  ، بـا اسـتفاده از ضـريب همبسـتگي      در بخش تحليلـي . گرديد
  افزار فاده از نرماز لحاظ آماري و با است ها فرضيه، داده و آزمون

SPSS ي تحقيـق و  هـا  فرضيه به منظور آزمون  .تحليل شدند
در . استفاده گرديد p اي هرد يا تأييد آن از آزمون فرض دو جمل

شكست و موفقيـت   صورت بهاطالعات در دو طبقه  اين آزمون
هـاي زيـاد و    جـواب  ،ها همانند آزمون نسبت. شدند بندي دسته

در ايـن آزمـون   . شـوند  ميموفقيت قلمداد  عنوان بهخيلي زياد 
جـاي   هتوان ب مينمونه باندازه كافي بزرگ باشد  چنانچه حجم

تقريبي از توزيـع دو   عنوان بهاز توزيع نرمال  اي هتوزيع دو جمل
استوار است  t توزيع نرمال براساس آماره. استفاده كرد اي هجمل
  : است زير صورت بهكه 
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p  : نسبت موفقيت جامعه  

 p̂ :احتمالي يتقميزان موف 

 : q ميزان رد يا شكست  

 : N حجم نمونه  

 
p     بـا درصـد    نسبت موفقيت جامعه برابـر خواهـد بـود

  . ، خيلي زياد است هاي زياد موفقيت كه همان درصد جواب
زير خواهد  صورت به يهفرض فوق، آزمون t توجه به آمارهبا 

    :بود
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فـرض   بـا  ( t=0.05 محاسـبه شـده از آمـاره    t اگر آمـاره   
بيشتر باشد فرضيه مورد نظر تأييد ) درصد  ۵پذيرش در سطح 

   . گردد ميصورت رد  غيراين گردد و در مي

   بحث نتايج و . ۷

  توليدوضعيت . ۷ -۱

 توليدي نوع فعاليت. ۷ -۱ -۱

مورد مطالعه از نظر توليدي،  از لحاظ نوع فعاليت واحدهاي
 صادراتي مورد بررسي قرار گرفتنـد كـه   ـصادراتي و توليدي  

ــدول  ــايج آن در ج ــت) ۴(نت ــده اس ــدول . آم ــن ج ــان اي نش
مورد مطالعه فعاليت توليـدي دارنـد و    غالب واحدهاي  دهد مي

محـدوده فـروش    دخالتي نداشته و گونه هيچ در زمينه صادرات
  واحـــد توليـــدي  ۲۶. صـــرفاً بـــازار داخلـــي اســـت هـــا آن

شركت مورد مطالعـه   ۳۴از . بودند در اين دسته) درصد ۵/۷۶(
 در كنـار فعاليـت  ) درصد ۵/۲۳(واحد يا شركت توليدي  هشت

، فعاليت صادراتي نيـز دارنـد كـه البتـه برخـي از ايـن        توليدي
  .مقطعي بوده است صورت به ها آن صادراتي واحدها فعاليت

 هاي بازرگاني بررسي        ۱۳۸۸ـ بهمن و اسفند   ۳۹شماره           ۳۷

  

 عليرغم آمادگي شرايط و وفور عوامل توليد در اين استان  ،
، ميـزان   درصـدي از كـل كشـور    ۱۱سطح زير كشـت حـدود   

و از نظــر ارزش تنهــا  درصـد   ۸/۷صـادرات آن از نظــر وزنــي  
دهـد كـه    مـي صـادرات كـل كشـور را تشـكيل     درصد  ۲۴/۵

، بازاريـابي و   وه توليـد وجود مشكالت جدي در نح دهنده نشان
  . باشد ميي الملل بينفروش محصول در بازارهاي 

 تحقيق روش و الگوي. ۶

ــاربردي و از  ــوع ك ــق حاضــر از ن  آوري جمــعنظــر  تحقي
تحليلـي   – روش تحقيق نيز توصيفي. اطالعات پيمايشي است

هـا و   پـژوهش افـراد، تعـاوني    جامعه آمـاري در ايـن  . باشد مي
 نحوي در توليد و صادرات گل و گياه واحدهايي هستند كه به

در سطح استان مازندران دخالت دارند و در اين مورد صاحبنظر 
توليدكننـده و   ۵۶كـوكران تعـداد    بـر اسـاس روش  . باشند مي

مطالعـه   نمونه آماري مـورد  عنوان بهصادركنندگان گياه استان 
با ايـن  . انتخاب شدند و براي هر يك پرسشنامه ارسال گرديد

محدوديتهاي معمول در مطالعات پژوهشي برخي  دليل بهحال 
پاسـخي نـداده و يـا     ي جامعه آماري به پرسشـنامه ها از نمونه

طور كامـل   هپرسشنامه ب ۳۴اند كه در نهايت  پاسخ ناقص داده
گرديد و تجزيه و تحليل تحقيق بر اساس آن صـورت   تكميل
 .گرفت

و قسمت اطالعات حاصله در د ي آماري،ها در تحليل داده
در بخــش . توصــيفي و تحليلــي مــورد بررســي قــرار گرفــت 

و سـپس مـواردي    ابتدا جداول توزيع فراوانـي تهيـه   توصيفي،
نسبي و تجمعي محاسبه  ، فراواني چون فراواني، درصد فراواني

  ، بـا اسـتفاده از ضـريب همبسـتگي      در بخش تحليلـي . گرديد
  افزار فاده از نرماز لحاظ آماري و با است ها فرضيه، داده و آزمون

SPSS ي تحقيـق و  هـا  فرضيه به منظور آزمون  .تحليل شدند
در . استفاده گرديد p اي هرد يا تأييد آن از آزمون فرض دو جمل

شكست و موفقيـت   صورت بهاطالعات در دو طبقه  اين آزمون
هـاي زيـاد و    جـواب  ،ها همانند آزمون نسبت. شدند بندي دسته

در ايـن آزمـون   . شـوند  ميموفقيت قلمداد  عنوان بهخيلي زياد 
جـاي   هتوان ب مينمونه باندازه كافي بزرگ باشد  چنانچه حجم

تقريبي از توزيـع دو   عنوان بهاز توزيع نرمال  اي هتوزيع دو جمل
استوار است  t توزيع نرمال براساس آماره. استفاده كرد اي هجمل
  : است زير صورت بهكه 
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p  : نسبت موفقيت جامعه  

 p̂ :احتمالي يتقميزان موف 

 : q ميزان رد يا شكست  

 : N حجم نمونه  

 
p     بـا درصـد    نسبت موفقيت جامعه برابـر خواهـد بـود

  . ، خيلي زياد است هاي زياد موفقيت كه همان درصد جواب
زير خواهد  صورت به يهفرض فوق، آزمون t توجه به آمارهبا 

    :بود
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فـرض   بـا  ( t=0.05 محاسـبه شـده از آمـاره    t اگر آمـاره   
بيشتر باشد فرضيه مورد نظر تأييد ) درصد  ۵پذيرش در سطح 

   . گردد ميصورت رد  غيراين گردد و در مي

   بحث نتايج و . ۷

  توليدوضعيت . ۷ -۱

 توليدي نوع فعاليت. ۷ -۱ -۱

مورد مطالعه از نظر توليدي،  از لحاظ نوع فعاليت واحدهاي
 صادراتي مورد بررسي قرار گرفتنـد كـه   ـصادراتي و توليدي  

ــدول  ــايج آن در ج ــت) ۴(نت ــده اس ــدول . آم ــن ج ــان اي نش
مورد مطالعه فعاليت توليـدي دارنـد و    غالب واحدهاي  دهد مي

محـدوده فـروش    دخالتي نداشته و گونه هيچ در زمينه صادرات
  واحـــد توليـــدي  ۲۶. صـــرفاً بـــازار داخلـــي اســـت هـــا آن

شركت مورد مطالعـه   ۳۴از . بودند در اين دسته) درصد ۵/۷۶(
 در كنـار فعاليـت  ) درصد ۵/۲۳(واحد يا شركت توليدي  هشت

، فعاليت صادراتي نيـز دارنـد كـه البتـه برخـي از ايـن        توليدي
  .مقطعي بوده است صورت به ها آن صادراتي واحدها فعاليت

 هاي بازرگاني بررسي        ۱۳۸۸ـ بهمن و اسفند   ۳۹شماره           ۳۷

  

 عليرغم آمادگي شرايط و وفور عوامل توليد در اين استان  ،
، ميـزان   درصـدي از كـل كشـور    ۱۱سطح زير كشـت حـدود   

و از نظــر ارزش تنهــا  درصـد   ۸/۷صـادرات آن از نظــر وزنــي  
دهـد كـه    مـي صـادرات كـل كشـور را تشـكيل     درصد  ۲۴/۵

، بازاريـابي و   وه توليـد وجود مشكالت جدي در نح دهنده نشان
  . باشد ميي الملل بينفروش محصول در بازارهاي 

 تحقيق روش و الگوي. ۶

ــاربردي و از  ــوع ك ــق حاضــر از ن  آوري جمــعنظــر  تحقي
تحليلـي   – روش تحقيق نيز توصيفي. اطالعات پيمايشي است

هـا و   پـژوهش افـراد، تعـاوني    جامعه آمـاري در ايـن  . باشد مي
 نحوي در توليد و صادرات گل و گياه واحدهايي هستند كه به

در سطح استان مازندران دخالت دارند و در اين مورد صاحبنظر 
توليدكننـده و   ۵۶كـوكران تعـداد    بـر اسـاس روش  . باشند مي

مطالعـه   نمونه آماري مـورد  عنوان بهصادركنندگان گياه استان 
با ايـن  . انتخاب شدند و براي هر يك پرسشنامه ارسال گرديد

محدوديتهاي معمول در مطالعات پژوهشي برخي  دليل بهحال 
پاسـخي نـداده و يـا     ي جامعه آماري به پرسشـنامه ها از نمونه

طور كامـل   هپرسشنامه ب ۳۴اند كه در نهايت  پاسخ ناقص داده
گرديد و تجزيه و تحليل تحقيق بر اساس آن صـورت   تكميل
 .گرفت

و قسمت اطالعات حاصله در د ي آماري،ها در تحليل داده
در بخــش . توصــيفي و تحليلــي مــورد بررســي قــرار گرفــت 

و سـپس مـواردي    ابتدا جداول توزيع فراوانـي تهيـه   توصيفي،
نسبي و تجمعي محاسبه  ، فراواني چون فراواني، درصد فراواني

  ، بـا اسـتفاده از ضـريب همبسـتگي      در بخش تحليلـي . گرديد
  افزار فاده از نرماز لحاظ آماري و با است ها فرضيه، داده و آزمون

SPSS ي تحقيـق و  هـا  فرضيه به منظور آزمون  .تحليل شدند
در . استفاده گرديد p اي هرد يا تأييد آن از آزمون فرض دو جمل

شكست و موفقيـت   صورت بهاطالعات در دو طبقه  اين آزمون
هـاي زيـاد و    جـواب  ،ها همانند آزمون نسبت. شدند بندي دسته

در ايـن آزمـون   . شـوند  ميموفقيت قلمداد  عنوان بهخيلي زياد 
جـاي   هتوان ب مينمونه باندازه كافي بزرگ باشد  چنانچه حجم

تقريبي از توزيـع دو   عنوان بهاز توزيع نرمال  اي هتوزيع دو جمل
استوار است  t توزيع نرمال براساس آماره. استفاده كرد اي هجمل
  : است زير صورت بهكه 
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p  : نسبت موفقيت جامعه  

 p̂ :احتمالي يتقميزان موف 

 : q ميزان رد يا شكست  

 : N حجم نمونه  

 
p     بـا درصـد    نسبت موفقيت جامعه برابـر خواهـد بـود

  . ، خيلي زياد است هاي زياد موفقيت كه همان درصد جواب
زير خواهد  صورت به يهفرض فوق، آزمون t توجه به آمارهبا 

    :بود
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فـرض   بـا  ( t=0.05 محاسـبه شـده از آمـاره    t اگر آمـاره   
بيشتر باشد فرضيه مورد نظر تأييد ) درصد  ۵پذيرش در سطح 

   . گردد ميصورت رد  غيراين گردد و در مي

   بحث نتايج و . ۷

  توليدوضعيت . ۷ -۱

 توليدي نوع فعاليت. ۷ -۱ -۱

مورد مطالعه از نظر توليدي،  از لحاظ نوع فعاليت واحدهاي
 صادراتي مورد بررسي قرار گرفتنـد كـه   ـصادراتي و توليدي  

ــدول  ــايج آن در ج ــت) ۴(نت ــده اس ــدول . آم ــن ج ــان اي نش
مورد مطالعه فعاليت توليـدي دارنـد و    غالب واحدهاي  دهد مي

محـدوده فـروش    دخالتي نداشته و گونه هيچ در زمينه صادرات
  واحـــد توليـــدي  ۲۶. صـــرفاً بـــازار داخلـــي اســـت هـــا آن

شركت مورد مطالعـه   ۳۴از . بودند در اين دسته) درصد ۵/۷۶(
 در كنـار فعاليـت  ) درصد ۵/۲۳(واحد يا شركت توليدي  هشت

، فعاليت صادراتي نيـز دارنـد كـه البتـه برخـي از ايـن        توليدي
  .مقطعي بوده است صورت به ها آن صادراتي واحدها فعاليت

 هاي بازرگاني بررسي        ۱۳۸۸ـ بهمن و اسفند   ۳۹شماره           ۳۷

  

 عليرغم آمادگي شرايط و وفور عوامل توليد در اين استان  ،
، ميـزان   درصـدي از كـل كشـور    ۱۱سطح زير كشـت حـدود   

و از نظــر ارزش تنهــا  درصـد   ۸/۷صـادرات آن از نظــر وزنــي  
دهـد كـه    مـي صـادرات كـل كشـور را تشـكيل     درصد  ۲۴/۵

، بازاريـابي و   وه توليـد وجود مشكالت جدي در نح دهنده نشان
  . باشد ميي الملل بينفروش محصول در بازارهاي 

 تحقيق روش و الگوي. ۶

ــاربردي و از  ــوع ك ــق حاضــر از ن  آوري جمــعنظــر  تحقي
تحليلـي   – روش تحقيق نيز توصيفي. اطالعات پيمايشي است

هـا و   پـژوهش افـراد، تعـاوني    جامعه آمـاري در ايـن  . باشد مي
 نحوي در توليد و صادرات گل و گياه واحدهايي هستند كه به

در سطح استان مازندران دخالت دارند و در اين مورد صاحبنظر 
توليدكننـده و   ۵۶كـوكران تعـداد    بـر اسـاس روش  . باشند مي

مطالعـه   نمونه آماري مـورد  عنوان بهصادركنندگان گياه استان 
با ايـن  . انتخاب شدند و براي هر يك پرسشنامه ارسال گرديد

محدوديتهاي معمول در مطالعات پژوهشي برخي  دليل بهحال 
پاسـخي نـداده و يـا     ي جامعه آماري به پرسشـنامه ها از نمونه

طور كامـل   هپرسشنامه ب ۳۴اند كه در نهايت  پاسخ ناقص داده
گرديد و تجزيه و تحليل تحقيق بر اساس آن صـورت   تكميل
 .گرفت

و قسمت اطالعات حاصله در د ي آماري،ها در تحليل داده
در بخــش . توصــيفي و تحليلــي مــورد بررســي قــرار گرفــت 

و سـپس مـواردي    ابتدا جداول توزيع فراوانـي تهيـه   توصيفي،
نسبي و تجمعي محاسبه  ، فراواني چون فراواني، درصد فراواني

  ، بـا اسـتفاده از ضـريب همبسـتگي      در بخش تحليلـي . گرديد
  افزار فاده از نرماز لحاظ آماري و با است ها فرضيه، داده و آزمون

SPSS ي تحقيـق و  هـا  فرضيه به منظور آزمون  .تحليل شدند
در . استفاده گرديد p اي هرد يا تأييد آن از آزمون فرض دو جمل

شكست و موفقيـت   صورت بهاطالعات در دو طبقه  اين آزمون
هـاي زيـاد و    جـواب  ،ها همانند آزمون نسبت. شدند بندي دسته

در ايـن آزمـون   . شـوند  ميموفقيت قلمداد  عنوان بهخيلي زياد 
جـاي   هتوان ب مينمونه باندازه كافي بزرگ باشد  چنانچه حجم

تقريبي از توزيـع دو   عنوان بهاز توزيع نرمال  اي هتوزيع دو جمل
استوار است  t توزيع نرمال براساس آماره. استفاده كرد اي هجمل
  : است زير صورت بهكه 
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p  : نسبت موفقيت جامعه  

 p̂ :احتمالي يتقميزان موف 

 : q ميزان رد يا شكست  

 : N حجم نمونه  

 
p     بـا درصـد    نسبت موفقيت جامعه برابـر خواهـد بـود

  . ، خيلي زياد است هاي زياد موفقيت كه همان درصد جواب
زير خواهد  صورت به يهفرض فوق، آزمون t توجه به آمارهبا 

    :بود
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فـرض   بـا  ( t=0.05 محاسـبه شـده از آمـاره    t اگر آمـاره   
بيشتر باشد فرضيه مورد نظر تأييد ) درصد  ۵پذيرش در سطح 

   . گردد ميصورت رد  غيراين گردد و در مي

   بحث نتايج و . ۷

  توليدوضعيت . ۷ - ۱

 توليدي نوع فعاليت. ۷ -۱ -۱

مورد مطالعه از نظر توليدي،  از لحاظ نوع فعاليت واحدهاي
 صادراتي مورد بررسي قرار گرفتنـد كـه   ـصادراتي و توليدي  

ــدول  ــايج آن در ج ــت) ۴(نت ــده اس ــدول . آم ــن ج ــان اي نش
مورد مطالعه فعاليت توليـدي دارنـد و    غالب واحدهاي  دهد مي

محـدوده فـروش    دخالتي نداشته و گونه هيچ در زمينه صادرات
  واحـــد توليـــدي  ۲۶. صـــرفاً بـــازار داخلـــي اســـت هـــا آن

شركت مورد مطالعـه   ۳۴از . بودند در اين دسته) درصد ۵/۷۶(
 در كنـار فعاليـت  ) درصد ۵/۲۳(واحد يا شركت توليدي  هشت

، فعاليت صادراتي نيـز دارنـد كـه البتـه برخـي از ايـن        توليدي
  .مقطعي بوده است صورت به ها آن صادراتي واحدها فعاليت
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  مطالعه مورد توليدي نوع فعاليت واحدهاي - ۴ جدول  

  درصد تجمعي  درصد فراواني  تعداد  نوع فعاليت

  ۵/۷۶  ۵/۷۶  ۲۶  توليدي

  ۵/۷۶  ۰  ۰  صادراتي

  ۱۰۰  ۵/۲۳  ۸  توليدي ـ صادراتي

  

 گل شيوه توليد و پرورش  .۷ -۱ – ۲

توليدكنندگان گل و گياه مورد مطالعه را  ديدگاه) ۵(جدول 
. دهـد  مـي  در زمينه شيوه توليد و پـرورش گـل و گيـاه نشـان    

 ها آنتوليدكننده اذعان داشتند كه توليد  ۱۸مطابق اين جدول، 
تي است كه البته درجات آن متفاوت شيوه سن در حال حاضر به

توليـد و   نفـر درجـه سـنتي بـودن     چهـار  ، نفر ۱۸از اين . است
 سـه نفـر متوسـط و    ۱۱پرورش گل و گياه را كم و خيلي كم، 

در . را زياد و خيلي زياد بيان نمودنـد  نفر نيز درجه سنتي بودن
داشتند كه شيوه  نفر اذعان ۱۶خصوص شيوه توليد صنعتي نيز 

در حال حاضر به شيوه صنعتي و يا نيمـه صـنعتي    ها آنتوليد 
رسـد   ميبا توجه به درجات صنعتي بودن به نظر  است كه البته

نفـر   ۸ ، ايـن تعـداد   براي نمونـه از . هنوز صنعتي كامل نيستند

درجه صنعتي بودن توليد و پرورش گل و گياه را كـم و خيلـي   
ر مراحـل  رسد ايـن واحـدها د   ميكردند كه به نظر  كم عنوان

ي هـا  هنوز از شيوه اوليه صنعتي شدن هستند و تا حدود زيادي
نفر نيز درجه صنعتي بودن هفت . كنند ميسنتي توليد استفاده 

نفر توليد خود را كامالً صنعتي  يكرا متوسط و تنها  توليد خود
ــا توجــه بــه نتــايج فــوق. بيــان نمــود ــا فــرض اينكــه  ب و ب

كم يا خيلـي   ها آنن توليد توليدكنندگاني كه درجه صنعتي بود
تـوان   مـي در گروه توليدكنندگان سنتي قرار دهيم،  كم است را

) نفـر  ۲۶(درصد ۵/۷۶متوسط نزديك به طور بهعنوان كرد كه 
از توليدكنندگان و پرورش دهندگان گل و گياه مـورد مطالعـه   

    .كنند از شيوه توليد سنتي استفاده مي استان

  كنندگان مورد مطالعه و گياه توليد شيوه و پرورش گل  -۵جدول        

  درصد فراواني  تعداد  درجه سنتي يا صنعتي بودن  شيوه توليد

  سنتي

  ۸/۱۱  ۴  كم تا خيلي كم

  ۴/۳۲  ۱۱  متوسط

  ۸/۸  ۳  زياد تا خيلي زياد

  صنعتي

  ۵/۲۳  ۸  كم تا خيلي كم

  ۶/۲۰  ۷  متوسط

  ۹/۲  ۱  زياد تا خيلي زياد

  ۱۰۰  ۳۴  جمع
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   صادرات .۷ -۲

  سابقه صادرات  .۷ -۲ -۱

صـادراتي توليدكننـدگان مـورد     سـابقه فعاليـت  ) ۶(جدول 
 همانگونه كـه قـبالً بيـان شـد و در    . دهد مطالعه را نشان مي

غالب توليدكننـدگان گـل و گيـاه    جداول قبل مالحظه گرديد 
و  انـد  هچند سال اخير آغاز كـرد  مورد مطالعه فعاليت خود را در

محـدود   سابقه فعاليت بااليي ندارند و اكثر آنان فروش خود را
بـا هـدف صـادرات     ها آنندرت توليد  هبه بازار داخلي كرده و ب
 هـا  آنصادركنندگان و سابقه صادراتي  است به همين رو تعداد

  .پائين است

 انـد  هبيان كـرد  توليدكنندههشت تنها ) ۶(مطابق با جدول 
مقطعـي يـا دائمـي صـادرات      طـور  بـه كه در چند سـال اخيـر   

. نيز پـائين اسـت   ها آنسابقه صادراتي اغلب  كه البته اند هداشت
هيچگونـه   (درصـد  ۵/۷۶(توليدكننـده  ۲۶ ، مطابق اين جـدول 

 هشـت و از بـين   اند هاشتفعاليت صادراتي يا سابقه صادراتي ند
نفر داراي سابقه طـوالني  يك تنها  اند هداشت نفري كه صادرات

صــادركنندگان ســابقه  اســت و ســاير  ســاله در صــادرات ۲۴
بـا توجـه بـه ايـن     . باشـد  مـي سال  پنجتا  يك ها آنصادراتي 

كرد كه از لحاظ دستيابي به بازارهاي خارجي و  توان عنوان مي
مطالعه جايگاه مناسبي  ل و گياه موردصادرات توليدكنندگان گ

حضـور دائـم يـا مسـتمري در بازارهـاي       انـد  هندارند و نتواست
  .داشته باشند خارجي

  توليدكنندگان گل و گياه مورد مطالعه سابقه صادراتي  -۶ جدول

  درصد تجمعي  درصد فراواني  تعداد  )سال(سابقه صادراتي 
۰  ۲۶  ۵/۷۶  ۵/۷۶  

  ۳/۸۵  ۸/۸  ۳   ۱ـ  ۲

  ۲/۹۱  ۹/۵  ۲   ۳ـ  ۴

۵   ۲  ۹/۵  ۹۷  

۲۴   ۱  ۹/۲  ۱۰۰  

  

 نحوه صادرات .۷ -۲-۲

در بازارهـاي خـارجي از    نحوه صادرات و فروش محصول
كه در خصـوص صـادرات توليدكننـدگان     ديگر متغيرهايي بود

ــاه  ــل و گي ــده   گ ــي ش ــتبررس ــه  . اس ــان داد ك ــايج نش نت
ايرانـي،   يهـا  صادركنندگان محصول خود را از طريق واسـطه 

هاي صـادراتي و اتحاديـه صـادركنندگان در بازارهـاي      شركت
ــه فــروش رســاند ــه. انــد هخــارجي ب  هشــتا ز  طــوري كــه ب

نفر از طريق  سهنفر از طريق واسطه ايراني،  چهارصادركننده، 
نفر از طريق اتحاديه صـادركنندگان   يكصادراتي و  شركتهاي

صـادر و بـه فـروش     محصوالت خود را به بازارهـاي خـارجي  
  .اند رسانده

 طـور  بـه نكته قابل توجه آنكه هيچ يك از صـادركنندگان  
محصوالت خود را در بازارهـاي خـارجي بـه فـروش      مستقيم
توليدكنندگان گـل   آن است كه دهنده نشانكه اين  اند هنرساند

شناختي از ساختار بازارهـاي خـارجي ندارنـد و يـا      و گياه هيچ
    .داراي شناخت بسيار محدودي هستند اينكه

 اطالعات فراهم سازيصادرات و   .۷ - ۲ -۳

 طـور  بـه يك از صادركنندگان  همانگونه كه اشاره شد هيچ
مسـتقيم محصــول خــود را در بازارهـاي خــارجي بــه فــروش   

. دهنـد  ميديگر انجام  و اين كار را از طريق عوامل رسانند نمي
مـا شـناخت بسـيار     كـه توليدكننـدگان   باشد مي اين بدان معنا

محدودي از بازارهاي خارجي دارند و يا اينكه هيچ شـناختي از  
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ي ديگر نيـز در ايـن   ها سازمانها يا  بازارها نداشته و ارگان اين
 هـا  آنايـن اطالعـات بـا     خصوص و در زمينه فـراهم كـردن  

 بـراي درك بهتـر ايـن موضـوع ديـدگاه      .اند ههمكاري نداشت

صادركنندگان و ديگر توليدكنندگان در خصوص ميزان آگاهي 
هـاي   خـارجي، همكـاري ارگـان    از وضعيت و ساختار بازارهاي

اطالعــات و يــا اســتفاده از  فــراهم ســازيذيــربط در جهــت 
بازاريابي در جهـت بدسـت آوردن ايـن اطالعـات      كارشناسان

آمده ) ۸(و ) ۷(جداول  نتايج آن در مورد تحليل قرار گرفت كه
  .است

 بررسي ميزان آگاهي توليدكنندگان از وضـعيت و سـاختار  

دهد كه بـيش   مينشان ) ۷(بازارهاي خارجي مطابق با جدول 
 هـا  آنكردند كه آگاهي و شناخت  عنوان ها آندرصد از  ۷۰از 

  از وضــعيت بــازار خــارجي كــم يــا خيلــي كــم اســت و تنهــا 
ز وضعيت بازارهاي خارجي آگاه هستند كـه بـا   توليدكننده ا دو

به پذيرش ريسك حضور مستقيم  اين حال اين افراد نيز حاضر
ــد  ــارجي نبودن ــازار خ ــازي . در ب ــراهم س ــات   ف ــن اطالع   اي

نحو ضرورتي است كه بايستي خـود توليـد كننـدگان از     به هر
ارگانهاي ذيربط براي  خصوص بهطريق كارشناسان بازاريابي و 

) درصـد  ۴/۸۲(نفر  ۲۸، )۸(بر اساس جدول . فراهم كنند ها آن
توليدكنندگان عنوان داشتند كه ارگانهاي ذيـربط در جهـت    از

خارجي، همكاري بسـيار كـم    اطالعات بازارهاي فراهم سازي
   .اند هو يا به عبارت ديگر همكاري نداشت اند هيا كمي داشت

و تهيـه  ي ذيربط در جهت فراهم كردن ها سازمان اين بنابر
، وضـعيت رقبـاي    قبيـل قيمـت   از(اطالعات بازارهاي خارجي 

 ، تغييـر ذائقـه   گان خـارجي كننـد  مصرف، رفتار تقاضاي  خارجي
همكاري خوبي با توليدكنندگان گـل و   (… گان وكنند مصرف

گردد كه در جهت تهيـه و   ميمالحظه  اين بنابر. اند هگياه نداشت
بازارهاي خارجي كه اطالعات ساختار و وضعيت  فراهم سازي

اركان مهم موفقيت در صادرات و بازارهـاي هـدف در    يكي از
توليدكنندگان گل و گياه دچـار   مقايسه با رقباي خارجي است،

 هـيچ  هـا  آني ذيربط و چه خـود  ها سازمانچالش بوده و چه 

    .اند هتالش و كوششي در اين خصوص نكرد

  و ساختار بازارهاي خارجي ميزان آگاهي از وضعيت - ۷ل جدو

  درصد تجمعي  درصد فراواني  تعداد  ميزان آگاهي

  ۹/۵۵  ۹/۵۵  ۱۹  خيلي كم

  ۶/۷۰  ۷/۱۴  ۵  كم
  ۱/۹۴  ۵/۲۳  ۸  متوسط

  ۱/۹۷  ۹/۲  ۱  زياد

  ۱۰۰  ۹/۲  ۱  خيلي زياد

 

   اطالعات بازارهاي خارجي فراهم سازيربط در  ي ذيها سازمان ـ ميزان همكاري ۸جدول 

  درصد تجمعي  درصد فراواني  تعداد  ميزان همكاري

  ۷/۶۴  ۷/۶۴  ۲۲  خيلي كم
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  ۱۰۰  ۹/۲  ۱  زياد

  ۱۰۰  ۰  ۰  خيلي زياد
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 هاي بازرگاني بررسي        ۱۳۸۸ـ بهمن و اسفند   ۳۹شماره           ۴۱

  

   نتايج آزمون همبستگي .۳-۷
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نظـر بـوده اسـت كـه      در اين تحقيق دو فرض اصلي مـد 
 : عبارت بود از
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 .صادرات دارد
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 .شد
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 . و صادرات دارد
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  خيلي كم  كم  متوسط  زياد  خيلي زياد  درصد موفقيت

۲/۹۱  ۲۶  ۵  ۲  ۱  ۰  
  

درصـد  ( يـا سـئوال    يهفرض با توجه به درصد موفقيت اين
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آزمـون  ) درصـد در نظـر گرفتـه شـد     ۶۰در اين تحقيق  بيشتر

www.SID.ir

Archive of SID



  ۴۲        ۱۳۸۸بهمن و اسفند    - ۳۹شماره          هاي بازرگاني بررسي

  

 

  :زير خواهد بود رتصو به t فرضيه

  
  

  

  
  

  جدول  t آماره  ۰۵/۰tو  ۳۴=  ۰۳/۲
درصـد موفقيـت    P0  درصد موفقيـت،  P در معادله فوق    

تعـداد نمونـه    n و)  ۱ـP0( درصد شكست احتمالي q احتمالي،
 محاسبه شده باالتر از آماره t نتيجه فوق آمارهاساس  بر. است

t  صفر لذا فرض. درصد است ۵جدول در سطح )H0(   رد شـده

تـوان   مـي بر اين اساس . گيرد  ميمورد تأييد قرار  H1 و فرض
درصد اين فرضيه كـه   ۹۵گرفت كه با ضريب اطمينان  نتيجه

تأثير مثبـت بـر صـادرات     تغيير شيوه توليد از سنتي به صنعتي
دارد و سنتي بودن توليد يكي از عوامل بازدارنده صادرات گـل  

   .گيرد ميمورد پذيرش قرار  شود تاييد و گياه محسوب مي و

  : فرضيه دوم     
آميخته بازاريابي تـأثير مثبـت روي صـادرات و     متغيرهاي
 . فروش دارند

 درصد موفقيت هـر يـك از   ي داده شده،ها پاسخبر اساس 
   .زير است صورت بهمتغير آميخته بازاريابي چهار 

   -۱۰جدول 

  سياستهاي تشويقي  مكان يا كانال توزيع  قيمت  محصول  متغير
متوسط 

  )درصد(كل

  ۲/۸۴  ۷/۸۲  ۸/۷۸  ۲/۷۴  ۳/۹۲  درصد موفقيت

  

الگـوي آميختـه    كل درصد موفقيـت با توجه به متوسط  
 ۶۰درصـد و درصـد احتمـالي موفقيـت      ۲/۸۴بازاريابي برابـر  

زيـر خواهـد    صـورت  بـه آميخته بازاريابي  درصد آزمون فرضيه
   .بود

  
  
  
  
  

  جدول  tآماره   ۰۵/۰tو  ۳۴ = ۰۳/۲
جـدول   t بـاالتر از  محاسـبه شـده   t با توجه به اينكه آماره

يعنـي  . گردد است لذا فرضيه صفر رد و فرضيه اصلي تأييد مي
توان ادعا نمود كه متغيرهاي آميختـه   ميدرصد  ۹۵با اطمينان 

   .دارند مثبت بر صادرات و فروشبازاريابي تأثير 

 بازاريابي الگوي آميخته.۸

در تعيـين اسـتراتژي    توانـد  مـي الگوي آميختـه بازاريـابي   
مناسب بازاريـابي و فـروش يـك محصـول چـه در بازارهـاي       

ايـن الگـو شـامل چهـار عنصـر      . خارجي مـؤثر باشـد   داخلي و
ي تشـويقي و ترغيبـي، مكـان و    هـا  فعاليـت محصول، قيمت، 

كانال توزيع و متغيرهاي مربوط به هر عنصر است كه هر يك 
  .بر فروش محصول تأثيرگذار باشد تواند ميبه نوعي 

  بازاريابي هاي آميختهربندي متغي رتبه  . ۸ - ۱ 

توليدكننـدگان گـل و گيـاه مـورد      يهـا  پاسـخ با توجه به 
عناصر  خته بازاريابي ومطالعه، هر يك از متغيرهاي الگوي آمي

) ي زياد و خيلي زيادها پاسخ(مربوط، بر اساس درصد موفقيت 
  ي داده شـده هـا  پاسـخ ليكـرت بـر اسـاس     و امتيازبندي طيف

) كـم  براي خيلي يكبراي خيلي زياد تا  پنج( توليدكننده  ۳۴ 
  .بندي شدند كه نتايج آن در جداول زير آمده است رتبه
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توليدكننـدگان گـل و گيـاه مـورد      يهـا  پاسـخ با توجه به 
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  ي داده شـده هـا  پاسـخ ليكـرت بـر اسـاس     و امتيازبندي طيف
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  .بندي شدند كه نتايج آن در جداول زير آمده است رتبه
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   .دارند مثبت بر صادرات و فروشبازاريابي تأثير 

 بازاريابي الگوي آميخته.۸

در تعيـين اسـتراتژي    توانـد  مـي الگوي آميختـه بازاريـابي   
مناسب بازاريـابي و فـروش يـك محصـول چـه در بازارهـاي       

ايـن الگـو شـامل چهـار عنصـر      . خارجي مـؤثر باشـد   داخلي و
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كانال توزيع و متغيرهاي مربوط به هر عنصر است كه هر يك 
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توليدكننـدگان گـل و گيـاه مـورد      يهـا  پاسـخ با توجه به 
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  .بندي شدند كه نتايج آن در جداول زير آمده است رتبه
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تـوان   مـي بر اين اساس . گيرد  ميمورد تأييد قرار  H1 و فرض
درصد اين فرضيه كـه   ۹۵گرفت كه با ضريب اطمينان  نتيجه

تأثير مثبـت بـر صـادرات     تغيير شيوه توليد از سنتي به صنعتي
دارد و سنتي بودن توليد يكي از عوامل بازدارنده صادرات گـل  

   .گيرد ميمورد پذيرش قرار  شود تاييد و گياه محسوب مي و

  : فرضيه دوم     
آميخته بازاريابي تـأثير مثبـت روي صـادرات و     متغيرهاي
 . فروش دارند

 درصد موفقيت هـر يـك از   ي داده شده،ها پاسخبر اساس 
   .زير است صورت بهمتغير آميخته بازاريابي چهار 

   -۱۰جدول 

  سياستهاي تشويقي  مكان يا كانال توزيع  قيمت  محصول  متغير
متوسط 

  )درصد(كل

  ۲/۸۴  ۷/۸۲  ۸/۷۸  ۲/۷۴  ۳/۹۲  درصد موفقيت

  

الگـوي آميختـه    كل درصد موفقيـت با توجه به متوسط  
 ۶۰درصـد و درصـد احتمـالي موفقيـت      ۲/۸۴بازاريابي برابـر  

زيـر خواهـد    صـورت  بـه آميخته بازاريابي  درصد آزمون فرضيه
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جـدول   t بـاالتر از  محاسـبه شـده   t با توجه به اينكه آماره

يعنـي  . گردد است لذا فرضيه صفر رد و فرضيه اصلي تأييد مي
توان ادعا نمود كه متغيرهاي آميختـه   ميدرصد  ۹۵با اطمينان 

   .دارند مثبت بر صادرات و فروشبازاريابي تأثير 

 بازاريابي الگوي آميخته.۸

در تعيـين اسـتراتژي    توانـد  مـي الگوي آميختـه بازاريـابي   
مناسب بازاريـابي و فـروش يـك محصـول چـه در بازارهـاي       

ايـن الگـو شـامل چهـار عنصـر      . خارجي مـؤثر باشـد   داخلي و
ي تشـويقي و ترغيبـي، مكـان و    هـا  فعاليـت محصول، قيمت، 

كانال توزيع و متغيرهاي مربوط به هر عنصر است كه هر يك 
  .بر فروش محصول تأثيرگذار باشد تواند ميبه نوعي 

  بازاريابي هاي آميختهربندي متغي رتبه  . ۸ - ۱ 

توليدكننـدگان گـل و گيـاه مـورد      يهـا  پاسـخ با توجه به 
عناصر  خته بازاريابي ومطالعه، هر يك از متغيرهاي الگوي آمي

) ي زياد و خيلي زيادها پاسخ(مربوط، بر اساس درصد موفقيت 
  ي داده شـده هـا  پاسـخ ليكـرت بـر اسـاس     و امتيازبندي طيف

) كـم  براي خيلي يكبراي خيلي زياد تا  پنج( توليدكننده  ۳۴ 
  .بندي شدند كه نتايج آن در جداول زير آمده است رتبه
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  سياستهاي تشويقي  مكان يا كانال توزيع  قيمت  محصول  متغير
متوسط 

  )درصد(كل

  ۲/۸۴  ۷/۸۲  ۸/۷۸  ۲/۷۴  ۳/۹۲  درصد موفقيت

  

الگـوي آميختـه    كل درصد موفقيـت با توجه به متوسط  
 ۶۰درصـد و درصـد احتمـالي موفقيـت      ۲/۸۴بازاريابي برابـر  

زيـر خواهـد    صـورت  بـه آميخته بازاريابي  درصد آزمون فرضيه
   .بود

  
  
  
  
  

  جدول  tآماره   ۰۵/۰tو  ۳۴ = ۰۳/۲
جـدول   t بـاالتر از  محاسـبه شـده   t با توجه به اينكه آماره

يعنـي  . گردد است لذا فرضيه صفر رد و فرضيه اصلي تأييد مي
توان ادعا نمود كه متغيرهاي آميختـه   ميدرصد  ۹۵با اطمينان 

   .دارند مثبت بر صادرات و فروشبازاريابي تأثير 

 بازاريابي الگوي آميخته.۸

در تعيـين اسـتراتژي    توانـد  مـي الگوي آميختـه بازاريـابي   
مناسب بازاريـابي و فـروش يـك محصـول چـه در بازارهـاي       

ايـن الگـو شـامل چهـار عنصـر      . خارجي مـؤثر باشـد   داخلي و
ي تشـويقي و ترغيبـي، مكـان و    هـا  فعاليـت محصول، قيمت، 

كانال توزيع و متغيرهاي مربوط به هر عنصر است كه هر يك 
  .بر فروش محصول تأثيرگذار باشد تواند ميبه نوعي 

  بازاريابي هاي آميختهربندي متغي رتبه  . ۸ -۱ 

توليدكننـدگان گـل و گيـاه مـورد      يهـا  پاسـخ با توجه به 
عناصر  خته بازاريابي ومطالعه، هر يك از متغيرهاي الگوي آمي

) ي زياد و خيلي زيادها پاسخ(مربوط، بر اساس درصد موفقيت 
  ي داده شـده هـا  پاسـخ ليكـرت بـر اسـاس     و امتيازبندي طيف

) كـم  براي خيلي يكبراي خيلي زياد تا  پنج( توليدكننده  ۳۴ 
  .بندي شدند كه نتايج آن در جداول زير آمده است رتبه
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  آميخته بازاريابي براي متغير قيمت الگوي بندي رتبه - ۱۱ جدول

  

به
رت

  

  عوامل تأثيرگذار
  درصد موافقت  ميزان تأثير ـ تعداد

زياد و خيلي (
  )زياد

  امتيازبندي بر
  اساس طيف ليكرت

  خيلي
  زياد

  كم  متوسط  زياد
  خيلي
  كم

  ۴/۴  ۹۷  ۱  ۰  ۰  ۶  ۲۷  حمايت مالي دولت  ۱

  ۷/۴  ۲/۸۸  ۱  ۲  ۱  ۹  ۲۱  آگاهي از قيمت محصول در بازار هدف  ۲

  ۳/۴  ۳/۸۲  ۱  ۰  ۵  ۹  ۱۹  ي ارزي كشورها سياست  ۳

  ۲/۴  ۴/۷۹  ۱  ۰  ۷  ۱۴  ۱۳  اثرات تورمي در اقتصاد داخلي  ۴

  ۱۴/۴  ۵/۷۳  ۰  ۲  ۷  ۹  ۱۶  بهاي تمام شده محصول در مزرعه  ۵

  ۵۵/۳  ۸/۵۸  ۳  ۳  ۸  ۱۲  ۸  ري خارجيگذا سرمايه  ۶

  ۴/۳  ۲/۴۱  ۳  ۴  ۱۳  ۴  ۱۰  نوسانات قيمت در بازارهاي جهاني  ۷

  

  

  آميخته بازاريابي براي متغير محصول الگوي بندي رتبه - ۱۲جدول

به
رت

  

  عوامل تأثيرگذار
  ميزان تأثير ـ تعداد

  درصد موافقت
  )زياد و خيلي زياد(

  امتيازبندي بر
  اساس طيف ليكرت

  خيلي
  زياد

  كم  متوسط  زياد
  خيلي
  كم

  ۷/۴  ۹۷  ۱  ۰  ۰  ۶  ۲۷  گيري از تجارب كشورهاي پيشرو بهره  ۱

  ۷/۴  ۱/۹۴  ۰  ۱  ۱  ۵  ۲۷  تغيير روش توليد از شيوه سنتي به صنعتي  ۲

  ۶/۴  ۱/۹۴  ۰  ۱  ۱  ۸  ۲۴  محصول بندي نحوه بسته  ۳

  ۶/۴  ۲/۹۱  ۰  ۰  ۳  ۷  ۲۴  صحيح محصول بندي درجه  ۴

  ۶/۴  ۲/۸۸  ۰  ۱  ۳  ۴  ۲۶  بهبود كيفيت محصول  ۵

  ۵/۴  ۳/۸۵  ۰  ۰  ۵  ۵  ۲۴  شكل و ظاهر محصول  ۶

  ۳/۴  ۳/۸۲  ۰  ۰  ۶  ۶  ۲۲  رعايت بهداست در فرآوري محصول  ۷

۸  
ــوص     ــاري مخص ــارك تج ــا م ــت ي عالم

  صادرات براي محصول
۱۸  ۱۰  ۵  ۰  ۱  ۳/۸۲  ۳/۴  

  ۳/۴  ۴/۷۹  ۱  ۳  ۳  ۵  ۲۲  آموزش و ترويج توليد صحيح گل و گياه  ۹

  ۳/۴  ۵/۷۶  ۰  ۱  ۷  ۶  ۲۰  تنوع در توليد  ۱۰
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  عآميخته بازاريابي براي متغير مكان و كانال توزي الگوي بندي رتبه -۱۳ جدول 

به
رت

  

  عوامل تأثيرگذار
  درصد موافقت  ميزان تأثير ـ تعداد

زياد و خيلي (
  )زياد

  امتيازبندي بر
  اساس طيف ليكرت

  خيلي
  زياد

  كم  متوسط  زياد
  خيلي
  كم

۱  
ــاه در   ــه صــادراتي گــل و گي ايجــاد پايان

  منطقه
۲۹  ۴  ۱  ۰  ۰  ۹۷  ۸/۴  

۲  
اگــاهي و شــناخت از ســاختار بازارهــاي 

  خارجي
۲۱  ۱۱  ۱  ۰  ۱  ۱/۹۴  ۵/۴  

  ۶/۴  ۲/۹۱  ۰  ۰  ۳  ۷  ۲۴  بهبود سيستم حمل و نقل هوايي  ۳

۴  
ايجاد بـورس تخصصـي گـل و گيـاه در     

  منطقه
۱۶  ۱۵  ۳  ۰  ۰  ۲/۹۱  ۴/۴  

  ۴/۴  ۲/۸۸  ۰  ۰  ۴  ۱۱  ۱۹  استفاده از متخصصين بازاريابي  ۵

۶  
هــاي فــروش در بــازار  نماينــدگيايجــاد 
  هدف

۱۶  ۱۴  ۴  ۰  ۰  ۲/۸۸  ۳/۴  

  ۳/۴  ۳/۸۵  ۰  ۱  ۴  ۱۱  ۱۸  وجود تجهيزات و امكانات انبارداري  ۷

  ۰۳/۴  ۶/۶۷  ۰  ۰  ۱۱  ۱۱  ۱۲  اي بهبود سيستم حمل و نقل جاده  ۸

  

  ترغيبيي تشويقي و ها فعاليتها و  بازاريابي براي متغير سياست الگوي آميخته بندي رتبه - ۱۴جدول 

تبه
ر

  

  عوامل تأثيرگذار
  درصد موافقت  ميزان تأثير ـ تعداد

زياد و خيلي (
  )زياد

  امتيازبندي بر
اساس طيف 

  ليكرت
  خيلي
  زياد

  كم  متوسط  زياد
  خيلي
  كم

۱  
ي بازاريابي ها روشاستفاده از تجارب و 

  كشورهاي پيشرو
۲۱  ۱۱  ۲  ۰  ۰  ۱/۹۴  ۵۵/۴  

  ۵۳/۴  ۱/۹۴  ۱  ۱  ۰  ۹  ۲۳  گروهيهاي  استفاده از تبليغات در رسانه  ۲

۳  
المللــي و  هــاي بــين حضــور در نمايشــگاه

  تخصصي
۲۳  ۸  ۳  ۰  ۰  ۲/۹۱  ۶/۴  

  ۴۷/۴  ۲/۸۸  ۰  ۱  ۳  ۹  ۲۱  سياستهاي تشويقي دولت  ۴

۵  
هاي  و تشكل ها ايجاد و گسترش اتحاديه

  صادراتي
۱۴  ۱۲  ۶  ۱  ۱  ۴/۷۶  ۱/۴  

  ۴  ۶/۶۷  ۱  ۲  ۸  ۸  ۱۵  مساعدت رايزنهاي بازرگاني در خارج  ۶

  ۹/۳  ۶/۶۷  ۱  ۲  ۸  ۱۰  ۱۳  دعوت از سفرا و تجار خارجي  ۷
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بر حسـب متوسـط درصـد     با توجه به نتايج جداول فوق و
متغير آميخته بازاريابي بـر   چهارموافقت و امتياز طيف ليكرت، 

درجه اهميت از نظر توليدكننـدگان گـل و گيـاه مـورد      حسب
شدند كـه نتـايج آن    بندي يشان رتبهها پاسخمطالعه، بر اساس 

مطـابق بـا ايـن جـدول در بـين      . آمـده اسـت  ) ۱۵(در جدول 
ي ها پاسخآميخته بازاريابي بر حسب درصد موفقيت  متغيرهاي

متغيـر محصـول در رتبـه     طيف ليكرت بندي داده شده و امتياز
 .اول از نظر درجه اهميت و تأثيرگذاري بر بازاريابي قـرار دارد 

و عوامل تأثيرگذار آن در رتبـه دوم  ) كانال توزيع(متغير مكان 
و سياستهاي  ها فعاليتمتغيرهاي . دارد از نظر تأثيرگذاري قرار

بازاريابي از نظـر   تشويقي و ترغيبي و قيمت در الگوي آميخته
   .ي بعدي قرار دارندها در رتبهدرجه اهيمت و تأثيرگذاري 

 

  آميخته بازاريابي متغيرهاي بندي رتبه -۱۵ جدول

  متغيرهاي آميخته بازاريابي
  درصد موافقت

  )زياد و خيلي زياد(
  امتيازبندي بر اساس

  طيف ليكرت
  ۲/۴۵  ۳/۹۲  متغير محصول

  ۵/۳۵  ۸/۸۷  متغير مكان و كانال توزيع

  ۲/۳۰  ۷/۸۲  ي تشويقي و ترغيبيها فعاليتمتغير 

  ۷/۲۸  ۳/۷۴  متغير قيمت

گياه براساس  تعيين استراتژي بازاريابي گل و
  الگوي آميخته بازاريابي

آميخته بازاريابي مطـابق   متغيرهاي بندي بر اساس رتبه    
 چهـار عوامل تأثيرگذار هـر يـك از    بندي و رتبه) ۱۰(با جدول 

) ۱۴(تـا  ) ۱۱(الگوي آميخته بازاريابي مطابق با جـداول   متغير
جهت بهبود فروش و بازاريـابي   استراتژي بازاريابي گل و گياه

   ).۱۶جدول (صادراتي تعيين شده است 

  مازندران بر اساس الگوي آميخته بازاريابياستان و گياه صادراتي گل  استراتژي بازاريابي -۱۶ جدول

  :اولويت اول 
  محصول

  :اولويت دوم 
  توزيع مكان و كانال

   :اولويت سوم 
 ي تشويقي وها فعاليت 

  ترغيبي

  :اولويت چهارم 
  قيمت

ـ بهره گيري از تجارب ۱
  كشورهاي پيشرو

ـ ايجاد پايانه صادراتي گل ۱
  وگياه در منطقه

ـ استفاده از تجارب و ۱
ي بازاريابي كشورهاي ها روش

  پيشرو
  ـ حمايت مالي دولت۱

ـ تغيير روش توليد از شيوه ۲
  سنتي به صنعتي

ـ آگاهي و شناخت از ساختار ۲
  بازارهاي خارجي

ي ها ـ تبلغيات در رسانه۲
  گروهي

ـ آگاهي از قيمت در ۲
  بازارهدف خارجي

صحيح و مناسب  بندي ـ بسته۳
  محصول

ـ بهبود سيستم حمل و نقل ۳
  هوايي

ـ حضور در نمايشگاههاي ۳
  ي و تخصصيالملل بين

  ـ سياستهاي ارزي كشور۳

  صحيح محصول بندي ـ درجه۴
ـ ايجاد بازار بورس تخصصي ۴

  گل در منطقه
  ـ اثرات تورمي اقتصاد داخلي۴  ـ سياستهاي تشويقي دولت۴
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  ـ بهبود كيفيت محصول۵
ـ استفاده از متخصصين ۵

  بازاريابي
و  ها ـ ايجاد و گسترش اتحاديه۵

  هاي صادراتي تشكل
ـ بهاي تمام شده محصول در ۵

  مزرعه

ـ توجه به شكل و ظاهر ۶
  محصول

ـ ايجاد نمايندگيهاي فروش در ۶
  بازار هدف

ـ مساعدت رايزنهاي بازرگاني ۶
  در خارج

  ري خارجيگذا سرمايهـ ۶

ـ رعايت بهداشت در فرآوري ۷
  محصول

تجهيزات و امكانات  ـ ايجاد۷
  انبارداري

ـ دعوت از سفرا و تجار ۷
  خارجي

ـ نوسانات قيمت در بازار ۷
  جهاني

ـ انتخاب عالمت يا مارك ۸
تجاري مخصوص صادراتي 

  براي محصول

ـ بهبود سيستم حمل و نقل ۸
  اي جاده

  

ـ آموزش و ترويج صحيح ۹
    وگياه توليد گل

  ـ تنوع در توليد۱۰

 

  مالحظاتو  بندي جمع
واقعيت را بايد پـذيرفت كـه در    با توجه به نتايج حاصله، اين 

كشـاورزي،   توليد و بازاريابي گل و گياه، همانند ديگر محصوالت
توليدكنندگان ما در مقايسـه بـا توليدكننـدگان رقيـب جهـاني در      

ند و از حداقل امكانات برخوردار هستند پائيني قرار دار مرتبه بسيار
بـودن   داشـت كـه عليـرغم دارا    بـه همـين رو بايسـتي انتظـار     و

 ي باالي توليد گـل، توليدكننـدگان مـا حضـور بسـيار     ها پتانسيل
كمرنگي در بازارهاي جهاني داشته باشند و محصوالت صـادراتي  

محصوالت رقابتي كشورهاي پيشروي رقيـب   قابل رقابت با ها آن
و بازاريابي گـل   به منظور بهبود فروش. بازارهاي جهاني نباشد در

در بازارهاي خارجي و توسـعه صـادرات گـل و     خصوص بهو گياه 
كه راهكارهاي موثري در جهت حل مشكالت  گياه ضروري است

بـراي ايـن منظـور     و تنگناهاي توليد و بازاريابي برداشته شـود و 
بـا الگـوي آميختـه     توان راهكارهاي اساسـي زيـر را مطـابق    مي

ي تشـويقي و  هـا  فعاليت ، قيمت ، چهارمقوله محصول بازاريابي در
    :نمود ترغيبي، مكان و كانال توزيع پيشنهاد

 محصول  

جهـت   تغيير شيوه توليد گل و گيـاه از سـنتي بـه صـنعتي در     .۱

  .بهبود صادرات، بازاريابي و فروش محصول

كـافي   آمـوزش ري و گذا سرمايهحمايت و پشتيباني از توسعه  .۲
ي صـنعتي و  هـا  روشبراي بهره برداران براي اجراي مناسب 

  .ي سنتيها جايگزين ساختن آن با شيوه

بهـره بـراي    فراهم كردن و تأمين منابع مالي و اعتباري كـم  .۳
مـورد نيـاز     سـم و خـاك   ، تجهيز فناوري توليد و تأمين كود

  .تسهيل تغيير شيوه توليد و بهبود آن توليدكنندگان جهت

صادراتي گل  يها در هر يك از پايانه  ايجاد آزمايشگاه مجهز .۴
كشور جهت كنترل دقيق اين محصول جهت صـدور    و گياه

  .هدف به بازارهاي

بـرداران گـل و    آماده سازي زمينه مساعد جهت استفاده بهره .۵
موسسات تحقيقات و اصالح نژاد   ي پژوهشيها گياه از يافته

ي جديد و مورد پسند بازار و ها ، گونه توليد گل جهت تنوع در
  .نباتي مقاوم به بيماري و آفات

صـادراتي گـل در    بنـدي  و انواع بسـته  ها شيوه  بهره گيري از .۶
 .  ي پيشروها كشور

 قيمت  

 .  صادركنندگان حمايت مالي دولت از توليدكنندگان و .۱

 پـذيري  كاهش هزينه تمام شده محصول و افـزايش رقابـت   .۲

از لحـاظ قيمتـي در مقايسـه بـا توليدكننـدگان رقيـب        ها آن
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