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 چکیده

تجاری است. استراتژی مشخص می سازد که تدوین طرح یک استراتژی مسئله اصلی هر نوع فعالیت 

شرکت به کجا می رود و طریق رسیدن به مقصد چیست. استراتژی بازاریابی معموال به معنی انتخاب یک 

بازار و تصمیم گیری درباره نوع کاال، قیمت و سیاستهای مربوط به ترویج و توزیع آن کاالاست که باید 

ت استراتژی یک شرکت به منزله برنامه کاری آن جهت توسط شرکت مربوطه صورت پذیرد. در حقیق

سی تأثیر بکارگیری اصول نوین لذا هدف این پژوهش برر رقابت در بازارهای صادراتی مورد نظر است.

می باشد. پژوهش حاضر به  اتاق بازرگانی ایراندر مطالعه موردی  افزایش میزان صادرات ایرانبر بازاریابی 

همبستگی بوده و به  –های توصیفی ها و روابط بین متغیرها از دسته پژوهشلحاظ شیوه گردآوری داده

باشد که به روش میدانی به اجرا درآمده است. جهت جمع آوری لحاظ اهداف پژوهش از نوع کاربردی می

داده در این پژوهش جهت بررسی اطالعات اولیه از پرسشنامه ای با پایایی و روایی تایید شده استفاده شد. 

 -آزمون کلوموگروف به تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها با SPSS با استفاده از نرم افزار آماری ها 

اسمیرنوف و آزمون های میانگین پرداخته شده است. همچنین به منظور بررسی مدل تحقیق از روش مدل 

کی از تایید فرضیه های سازی معادالت ساختاری و نرم افزار لیزرل استفاده شده است. که در آخر نتایج حا

 پژوهش بود.

 

 اتاق بازرگانی ایران، افزایش صادرات، اصول نوین بازاریابی واژگان کلیدی:
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 . مقدمه1

وضعیت اقتصادی، سیاسی جهان پس از جنگ جهانی دوم و به ویژه در دو دهه اخیر تحوالت چشمگیری را تجربه کرده که 

(. همگام با این تحوالت، سلیقه مصرف 1393ناوری است)حمیدی زاده و همکاران،مبنای این تحوالت، پیشرفت سریع در ف

کنندگان در سراسر جهان تغییر یافته و چه بسا کاالهایی که در دو دهه پیش در فهرست اقالم عمده صادراتی در جهان بود، 

تصادی در نیم قرن اخیر را تجربه کرده امروز سهم زیادی در تجارت جهانی نداشته باشد. با این وجود کشورهایی که توسعه اق

اند، حضور موثر و کارسازی در بازارهای بین المللی دارند و توانسته اند متناسب با تقاضای جهانی، الگوهای تولید و سرمایه 

رهایی از  گذاری خود را تدوین و تنظیم نمایند ودر بستر رقابت، به درآمدهای ارزی هنگفتی دست یابند. برای ایران اسالمی که

اقتصاد وابسته به نفت را در سرلوحه برنامه های توسعه خود قرار داده، تالش برای گسترش صادرات و حضور موثر در بازارهای 

 (.1991خارجی،ضرورتی انکار ناپذیر است)کاتلر،

خارجی است. ممکن است یکی از مهمترین ابزارهای استراتژی توسعه صادرات، برخورداری از مزیت نسبی در گردونه مبادالت 

کشوری از لحاظ تولید مزیت داشته باشد ولی از نظر بازرگانی فاقد مزیت باشد. این فقدان مزیت بازرگانی از ناکارایی نسبی در 

استانداردهای تولیدی، عدم دسترسی به اطالعات مربوط بازاررسانی کاال در مراحلی همچون بسته بندی، حمل، کنترل کیفیت، .

 (.2015جهانی و ... ناشی می شود)مورگان و همکاران، به تجارت 

بخش صادرات ایران به علت عدم وجود یک سیستم بازاریابی و بازرگانی مناسب و کارا نتوانسته است به خوبی توسعه یابد. به 

ستانداردهای جهانی طوری که در اغلب موارد کاال و خدمات صادراتی ما با وجود برخورداری از کیفیت مطلوب و حتی فراتر از ا

به دلیل نبود یک سیستم مناسب تبلیغاتی و اطالع رسانی در بخش مبادالت خارجی جایگاه شایسته خود را در بازارهای جهانی 

به دست نیاورده است، در اغلب موارد بازرگانان به جای افزایش صادرات، زمینه را برای افزایش واردات مهیا کرده 

درکنندگان به جای تبلیغ در مورد کاالی صادراتی خود از طریق روش های علمی در بازارهای هدف، صا ا. زیر(139)محمدی،اند

کاالهای ساخت آن کشور را در دامن کشور تبلیغ نموده اند و باعث افزایش مصرف این کاالها شده اند. از طرف دیگر به علت 

در برخی از بازارهای جهانی کاهش داده است. البته عدم اطالع  ورود افراد ناآشنا و دالالن در امر صادرات، سهم صادرات ما را

بازارهای جهانی نیز مزید بر علت شده تا سهم از این بازارها کاهش یابد)علیزاده و دقیق تولید کنندگان کشور از شرایط و اوضاع 

 (.1393همکاران، 

ژی مشخص می سازد که شرکت به کجا می رود و تدوین طرح یک استراتژی مسئله اصلی هر نوع فعالیت تجاری است. استرات

طریق رسیدن به مقصد چیست. استراتژی بازاریابی معموال به معنی انتخاب یک بازار و تصمیم گیری درباره نوع کاال، قیمت و 

 . در(1392)رزقی و همکاران، سیاستهای مربوط به ترویج و توزیع آن کاالاست که باید توسط شرکت مربوطه صورت پذیرد

حقیقت استراتژی یک شرکت به منزله برنامه کاری آن جهت رقابت در بازارهای صادراتی مورد نظر است. یک استراتژی 

مشخص صادراتی، هدف و مقصود واحدی را جلوه گر می سازد که کارمندان شرکت می توانند فعالیتهای خود را در رابطه با آن 

 (1378)تامرکاوسگیل، ک استراتژی نیز به برنامه بازاریابی صادراتی نیاز است.تنظیم نمایند. ضمنا برای به اجرا در آوردن ی

برنامه مذکور مسائل  یک برنامه بازاریابی صادرات،در واقع یک راهنمای گام به گام جهت اجرای استراتژی محسوب می شود.

د. برنامه یاد شده، زمان انجام امور را استراتژیک را مدنظر قرار داده و اقدامات عملی مرتبط را جهت انجام، مشخص می ساز

تعیین کرده و برای هر مرحله آن، بودجه ای تفصیلی تهیه می نماید. در نهایت، برنامه باید به تمامی سواالت مربوط به اجرای 

براین بنا استراتژی صادرات شرکت پاسخگو بوده و شرکت را جهت دستیابی به هدف استراتژیک آن، هدایت و راهنمایی نماید.

ت آن همبستگی زیادی با هم دارند. همچنان که مراحل مختلف برنامه به مورد ابرنامه بازاریابی یک شرکت و استراتژی صادر

 (.2015، )سابونین عمل گذاشته می شود، باید ارتباط متقابل بین برنامه واستراتژی نیز کماکان تداوم یابد

تصمیماتی در رابطه با چگونگی نقش صادرات در رشد شرکت، وسعت و ماهیت  گسترش برنامه بازاریابی صادرات، محتاج اتخاذ

تولیدات مختلف شرکت و بازارهای خارج، اهداف مشخص عملکرد صادراتی و سطح تعهد مدیریت در مقایسه با ریسک صادرات 
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بعمل آمده در حین انجام مقیاس خوبی یک برنامه، به کیفیت اطالعات اساسی جمع آوری شده و کیفیت تجزیه و تحلیل  است.

فرآیند برنامه ریزی بستگی دارد. در این فرآیند مهم است که از مشارکت تمامی سطوح مدیریت برخوردار گردیده و به آنها 

 (.2015)سابونین، تفهیم شود که جهت حصول به موفقیت، باید کل شرکت خود را ملزم به تحقق اهداف صادراتی آن نمایند
 

 . بیان مساله2

یکی از مهمترین ابزارهای استراتژی توسعه صادرات، برخورداری از مزیت نسبی در گردونه مبادالت خارجی است. ممکن است 

کشوری از لحاظ تولید مزیت داشته باشد ولی از نظر بازرگانی فاقد مزیت باشد. این فقدان مزیت بازرگانی از ناکارایی نسبی در 

استانداردهای تولیدی، عدم دسترسی به اطالعات مربوط بسته بندی، حمل، کنترل کیفیت، .بازاررسانی کاال در مراحلی همچون 

 (.2015به تجارت جهانی و ... ناشی می شود)مورگان و همکاران، 

بخش صادرات ایران به علت عدم وجود یک سیستم بازاریابی و بازرگانی مناسب و کارا نتوانسته است به خوبی توسعه یابد. به 

در اغلب موارد کاال و خدمات صادراتی ما با وجود برخورداری از کیفیت مطلوب و حتی فراتر از استانداردهای جهانی  طوری که

به دلیل نبود یک سیستم مناسب تبلیغاتی و اطالع رسانی در بخش مبادالت خارجی جایگاه شایسته خود را در بازارهای جهانی 

 اانان به جای افزایش صادرات، زمینه را برای افزایش واردات مهیا کرده اند. زیربه دست نیاورده است، در اغلب موارد بازرگ

صادرکنندگان به جای تبلیغ در مورد کاالی صادراتی خود از طریق روش های علمی در بازارهای هدف، کاالهای ساخت آن 

از طرف دیگر به علت ورود افراد ناآشنا و کشور را در دامن کشور تبلیغ نموده اند و باعث افزایش مصرف این کاالها شده اند. 

دالالن در امر صادرات، سهم صادرات ما را در برخی از بازارهای جهانی کاهش داده است. البته عدم اطالع دقیق تولید کنندگان 

 (.1393اران، بازارهای جهانی نیز مزید بر علت شده تا سهم از این بازارها کاهش یابد)علیزاده و همککشور از شرایط و اوضاع 

می توان گفت که در صورت اصالح ساختار تولید در کشور و حمایت از صنایعی که دارای مزیت رقابتی و نسبی در بازارهای 

جهانی هستند، جهت تحقق توسعه صادرات غیرنفتی، فعال نمودن دفاتر بازرگانی یا نمایندگی های متعدد بازرگانی در 

زاریابی خارجی، ایجاد نمایشگاه های داخلی و خارجی برای معرفی توانمندی های کشورهای مختلف، انجام تحقیقات با

اقتصادی کشور، استفاده از آمار و اطالعات الزم در ارتباط با حجم تجارت جهانی، ایجاد مراکز مطالعاتی در کشورهای هدف 

بازارهای جهانی جهت افزایش سهم  برای آشنایی با سلیقه و ترجیحات مصرف کنندگان در آن کشورها و آگاهی از شرایط

لذا متولیان امر در توسعه صادرات به ویژه وزارت بازرگانی بازارها از اهمیت خاصی برخوردار است تجارت خارجی ایران در این 

 باید به این مهم توجه داشته باشند که توجه به مقوله بازاریابی می تواند در افزایش درآمدهای ارزی وتحقق اهداف توسعه

 (.1392)رزقی و همکاران، صادرات نقش موثری ایفا نماید

به همین منظور نگارنده در این تحقیق برآن شده است تا به بررسی تأثیر به کارگیری اصول نوین بازاریابی در افزایش صادرات 

 بپردازد.

 

 

 . ضرورت و اهمیت تحقیق3

تژی صادرات طرح ریزی نماید. تدوین طرح یک استراتژی باید یک استرا هنگامی که یک شرکت تصمیم به صادرات می گیرد،

مسئله اصلی هر نوع فعالیت تجاری است. استراتژی مشخص می سازد که شرکت به کجا می رود و طریق رسیدن به مقصد 

وط به های مرب چیست. استراتژی بازاریابی معموال به معنی انتخاب یک بازار و تصمیم گیری درباره نوع کاال، قیمت و سیاست

ترویج و توزیع آن کاالاست که باید توسط شرکت مربوطه صورت پذیرد. در حقیقت استراتژی یک شرکت به منزله برنامه کاری 

آن جهت رقابت در بازارهای صادراتی مورد نظر است. یک استراتژی مشخص صادراتی، هدف و مقصود واحدی را جلوه گر می 

یتهای خود را در رابطه با آن تنظیم نمایند. ضمنا برای به اجرا در آوردن یک سازد که کارمندان شرکت می توانند فعال

 (1378)تامرکاوسگیل، استراتژی نیز به برنامه بازاریابی صادراتی نیاز است.
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برنامه مذکور مسائل  یک برنامه بازاریابی صادرات،در واقع یک راهنمای گام به گام جهت اجرای استراتژی محسوب می شود.

تژیک را مدنظر قرار داده و اقدامات عملی مرتبط را جهت انجام، مشخص می سازد. برنامه یاد شده، زمان انجام امور را استرا

تعیین کرده و برای هر مرحله آن، بودجه ای تفصیلی تهیه می نماید. در نهایت، برنامه باید به تمامی سواالت مربوط به اجرای 

بنابراین  و شرکت را جهت دستیابی به هدف استراتژیک آن، هدایت و راهنمایی نماید.استراتژی صادرات شرکت پاسخگو بوده 

ت آن همبستگی زیادی با هم دارند. همچنان که مراحل مختلف برنامه به مورد ابرنامه بازاریابی یک شرکت و استراتژی صادر

 (.2015)سابونین، تداوم یابد استراتژی نیز کماکان عمل گذاشته می شود، باید ارتباط متقابل بین برنامه و

گسترش برنامه بازاریابی صادرات، محتاج اتخاذ تصمیماتی در رابطه با چگونگی نقش صادرات در رشد شرکت، وسعت و ماهیت 

تولیدات مختلف شرکت و بازارهای خارج، اهداف مشخص عملکرد صادراتی و سطح تعهد مدیریت در مقایسه با ریسک صادرات 

یک برنامه، به کیفیت اطالعات اساسی جمع آوری شده و کیفیت تجزیه و تحلیل بعمل آمده در حین انجام است.مقیاس خوبی 

فرآیند برنامه ریزی بستگی دارد. در این فرآیند مهم است که از مشارکت تمامی سطوح مدیریت برخوردار گردیده و به آنها 

 (.2015)سابونین، لزم به تحقق اهداف صادراتی آن نمایندتفهیم شود که جهت حصول به موفقیت، باید کل شرکت خود را م

را مورد توجه قرار تصویر شرکت و اعتماد ، مسئولیت اجتماعی شرکتبازاریابی صادرات باید موارد ذیل، شامل: نوین یک برنامه 

تعیین اهداف صادرات، تهیه برنامه باید به تشریح اقدامات الزم، آن هم با جزئیات کافی بپردازد که این امر متضمن این دهد. 

 (.2015)سابونین، بودجه و برنامه زمان بندی شده فعالیتها و نیز تعیین مسئولیتهای مربوط به اجرای آن است

اتاق می باشد. مطالعه موردی بررسی تأثیر بکارگیری اصول نوین بازاریابی در افزایش میزان صادرات هدف از این تحقیق 

همچنان که مستحضرید نتایج مطالعات  موردی قابل تعمیم به سایر دستگاه ها نمی باشد، لیکن این می باشد.  بازرگانی ایران

تحقیق می تواند به عنوان الگوی کلی برای سایر محققین عمل نموده و مشخصاً توسط مدیریت منابع توسعه دستگاه جهت 

 بهبود عملکرد و ارتقای کارایی و بهره وری بکار گرفته شود.

 

 ری بر ادبیات تحقیق. مرو4

 . مسئولیت اجتماعی شرکت1-4

ای مسئولیت اجتماعی شرکتی مجموعه وظایف و تعهداتی است که شرکت بایستی در جهت حفظ، مراقبت و کمک به جامعه

 .(2014 همکاران، و )برادهاکریشناکند، انجام دهدکه در آن فعالیت می

 
 

 . تصویر شرکت2-4

ذینفعان  خود دارای یک تصویر است و این تصویر برمبنای ادراک آن در ذهن هریک از ذینفعان هر شرکتی خواسته یا ناخواسته

باشد.این تصویر در ابعاد های خاص آن شرکت و همچنین صنعت و کشور مبداء آن شرکت میاز اقدامات،عملکرد و برنامه

. دهدآن شرکت و محصوالت شرکت تحت تاثیر قرار می نفعان را به اقدامات و موضوعات مرتبط باای رفتار و واکنش ذیگسترده

شده  انتخابی ادراک شده است.مجموع همه این مشخصات ادراک های ذهنی که به صورتتصویر شرکت عبارت است از عکس

 .(2013همکاران، و  )نگوینگوینداز شرکت چیزی است که به آن تصویر شرکت می

 . اعتماد3-4

 (.2009به اینکه قول و قرار طرفین مبادله معتبر بوده و به وعده های خود عمل می نمایند)که و ژی،اعتماد تحت عنوان اعتقاد 

 . تعاریف و مفاهیم بازاریابی4-4

 زیر ایجاد ای برای سرمایه محصوالت به نیاز گرفتن فزونی و منابع شدن آزاد به 1990 دهه سرددر همزمان با اتمام جنگ 

 اروپای و بازاری مشترک ایجاد به غربی اروپای دوران این در (.2012، همکاران و مدن)انجامید اقتصادی مناسب های ساخت

 کرد. فلج را کشورها از بسیاری خارجی دیگر بدهی های سوی از درآمد. غربی محصوالت برای آماده بازاری صورت به شرقی
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 به بازار کسب برای پیشرفته کشورهای رو از این شدند، روبرو خرید مشکل قدرت با فراوان، نیازمندی وجود با کشورها این

 ها بررسی .(2013، همکاران و نگوین)گرفت قرار توجه مورد بازاریابی فنون و ها شیوه از استفاده این زمان در پرداختند. رقابت

 تغییرات و بازار تحوالت ها شرکت این است. بازاریابی فنون از گیری در بهره ناتوانی از ها بودن شرکت ناموفق که داده نشان

 و مک ام. های تری شرکت اما موفقیت دادند. ترجیح مشتری رضایت به را بیشتر سود گرفتند و کسب نادیده را الگوی مصرف

 گرفت، می سرچشمه محصوالتشان افزون برکیفیت راستای در کارکنان بازار و انگیزه مشتری، نیاز به دقیق توجه از که دونالد

 بین تفاوت از رفته رفته و بزرگ کوچک های شرکت اغلب و گیرد در اولویت قرار بازاریابی کارای استراتژی تدوین تا شد سبب

 بازاریابی دولتی، و نهادهای دینی ها و مراکز دانشگاه ها، موزه مانند تجاری، غیر های سازمان شوند. برای آگاه و بازاریابی فروش

 .(1387است)روستا و همکاران،  مردم با ارتباط برای ای و وسیله روش به منزله

تعیین نیازها و خواسته های  در مفهوم بازاریابی، اعتقاد بر این است که رسیدن به اهداف سازمانی، بستگی تام دارد به تعریف و

ک فلسفه نسبتا بازارهای هدف وتامین رضایت مشتریان به نحوی مطلوب تر و موثرتر از رقبا. جالب این است که این مفهوم ی

(. جی.سی پنیز موتو مفهوم بازاریابی را این چنین خالصه می کند: )باقدرت هر 2013همکاران، و )آریکانجدید اقتصادی است

چه تمام تر پول مشتری را مملو از فایده، کیفیت و رضایت می کنیم(. مفهوم فروش و بازاریابی غالبا با یکدیگر اشتباه می شوند. 

 .(1387به داخل می نگرد)کاتلر،   داخل به بیرون می نگرد، اما مفهوم بازاریابی از بیرونمفهوم فروش از 

به آن   و خواسته ها را دریابید"،    "تامین نیازها به صورت سودآور": مفهوم بازاریابی به صورت های مختلفی بیان شده است

شما خودهمه کاره "،  )برگرکینگ( "میل شماست مطابق"،  "به جای عرضه کاال به مشتری محبت کنید"،  "پاسخ دهید

 .)میلیکن( "ندهمگی درسودآوری شریک هست"،  )بریتیش ایرویز( "اولویت با مردم است" )یونایتد ایرالینز("اید

 . وظایف مدیریت بازاریابی 5-4

 آوردن فراهم شده برای تعیین های برنامه کنترل و اجرا ریزی، طرح تحلیل، و جزیهت "از  است عبارت بازاریابی مدیریت

 تعیین بر بیشتر بازاریابی مدیریت . تاکید"سازمان های هدف به دستیابی منظور به نظر مورد های بازار با مطلوب مبادالت

 موثرجهت توزیع و ارتباطات گذاری، قیمت از استفاده نیز و مورد نظر بازار های خواسته و ها نیاز مبنای بر سازمان محصوالت

 (.1387،همکاران روستا و)است بازار به ارائه خدمت و محرک ایجاد دادن، اگاهی

شود که برای نیل به اهداف اجرا وکنترل برنامه هایی تعریف می مدیریت بازاریابی به عنوان تجزیه وتحلیل، برنامه ریزی،

خریداران. مدیران بازاریابی عبارتند از: مدیران فروش، سازمانی تهیه می گردد. برنامه هایی با هدف ایجاد وحفظ مبادالت نافع با 

فروشندگان، مدیران تبلیغات، کارکنان تبلیغات پیشبرد فروش، محققین بازاریابی، مدیران محصوالت، کارشناسان قیمت گذاری 

 .(1387و دیگران)کاتلر، 

 عوامل نوین در آمیخته بازاریابی. 6-4

عات زیادی را در زمینه تفاوت بین بازاریابی خدمات و بازاریابی محصوالت انجام دادند های بازاریابی خدمات، مطالتئوریسین

ها صرف تأکید بر مفهوم آمیخته بازاریابی و اینکه آمیخته بازاریابی خدمات با  ای از این تالش(. بخش عمده1980)بری، 

ازاریابی خدمات مستلزم تصمیمات متفاوتی نسبت به آمیخته بازاریابی کاالها متفاوت است، شد. با نشان دادن این نکته که ب

 درآمیخته .(2013)کو و همکاران،کاالهاست، این اندیشمندان توانستند بازاریابی خدمات را از بازاریابی کاالها متمایز سازند

 که در می شودمشاهده  4pها )فرآیندها( در جمع های فیزیکی و رویه دیگر شامل پرسنل، دارایی 3pما خدمات بازاریابی

های بازاریابی خدمات، یک تئوری آید. بدین ترتیب تئوریسینوجود میبرای خدمات به 7pنهایت یک آمیخته بازاریابی با 

مدیریتی جدید را ایجاد کردند و آن را از بازاریابی کاالها متمایز ساختند. این توسعه مفهومی باعث ارزیابی مجدد مدیریت 

بدین ترتیب محصوالت شامل کاالهای محسوس و خدمات نامحسوس  ی و ایجاد مرزی بین کاالها و خدمات شد.بازاریابی سنت

 (.2014، همکاران و )رادهاکریشناشد

شخصی »یا « مشتری گرایی انبوه»،«فردگرایی»ای که روابطشان را با مشتریان برمبنای رویه بسیاری از مدیران بازاریابی اساس 

های تک تک مشتریان خدمات با نیازها و خواسته و ا قرار می دهند. هسته انجام این سبک، تطبیق کاالهنام دارد، « سازی
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عنوان یکی از سازی را نیز به است، نه اینکه یک نوع کاال و خدمت برای همه مشتریان ارائه شود. بدین ترتیب می توان شخصی

ها)فرآیندها( فرض کرد. بدین های فیزیکی و رویه مکان، پرسنل، دارایی عوامل آمیخته بازاریابی در کنارمحصول، قیمت، ترفیع،

 (.2013کو و همکاران،)گیردشکل می8p ترتیب یک آمیخته بازاریابی جدید با 

 . صادرات7-4

ارتباط صادرات عبارتست از ارتباط و کارکردن با بازارهای حرفه ای و حرفه ای های بازار در آن سوی مرزها. صادرات نقطه آغاز 

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

روستا )دیگر برای کسب درآمد ارزی حاصل می شود و در برقراری موازنه تجاری وایجاد تعادل اقتصادی کمک شایانی می نماید

 (.1387،همکاران و

 

  تحقیق. پیشینه 5
 . تحقیقات صورت گرفته در زمینه های مشابه1جدول

 نتیجه گیری عنوان سال نویسنده

شم آبادی و 

 حسینی
1384 

طراحی الگوی بازاریابی صادراتی 

 فرش دستباف ایران

دار در روابط و های تحقیق بیانگر وجود تفاوت معنایافته

مدل که  طوریدهنده الگو است، به تأثیرات عوامل تشکیل

های فرعی تحقیق جز در یکی اصلی و فرضیه  تحقیق، فرضیه

 اند.از موارد مورد نظر، تأیید شده

احمدی و 

 همکاران
1387 

صادرات در صنعت پالستیک با 

استفاده از شیوه های بازاریابی 

 بین الملل

در این پژوهش ابتدا به بررسی وضع موجود صادرات در 

ن، سپس شناسایی عوامل صنعت پالستیک در تاریخ تدوین آ

موثر بر صادرات در این صنعت، آنگاه به بررسی میزان تاثیر 

قوانین تجاری و بازرگانی در صادرات صنعت پالستیک و در 

نهایت به ارایه پیشنهادهایی جهت بهبود و توسعه صادرات در 

این صنعت به تولیدکنندگان، صادرکنندگان و... جهت 

آتی به عنوان بخشی از بکارگیری درتصمیم گیری های 

صادرات غیرنفتی کشور و سنجش میزان اثرگذاری عوامل 

موردنظر این تحقیق بر صادرات در صنعت پالستیک پرداخته 

 شده است.

کریمی فرد و 

 همکاران
1390 

بررسی مسایل بازاریابی و 

صادرات خرما در استان 

 خوزستان

نتایج تخمین تابع حاشیه بازاریابی نشان داد که حاشیه 

بازاریابی در مدل های مارک آپ و حاشیه نسبی با قیمت 

خرده فروشی دارای رابطه مستقیم و همچنین در مدل هزینه 

بازاریابی نیز حاشیه بازاریابی با هزینه بازاریابی رابطه مستقیم 

نس میان قیمت و دارد. در رابطه با صادرات خرما نیز کوواریا

بوده که مثبت بودن  0.046مقدار صادراتی خرما برای ایران 

این مقدار حاکی از آن است که وجود نوسان در تقاضای 

 محصول، عامل ناپایداری درآمدهای صادراتی می باشد.
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 2015 سابونین
محیط رقابتی صادرات در 

 لیتوانی

این سابونین نیز در تحقیق خود به بررسی این مدل با 

متغیرها پرداخت و در نهایت مشخص گردیده که تمامی این 

سه متغیر در مدل تحقیق تاثیر گذار بوده و بر افزایش 

 صادرات اثر مستقیم و مثبت می گذارند.

هوآنگ و 

 همکاران
2014 

آکاهی از محیط زیست و رفتار 

 سبز مشتری

از مهمترین نتایج این تحقیق این بوده است که دوست دار 

زیست بودن ارتباطی به مشوق های تخفیفی ندارد و به  محیط

 خود افراد و نظر شخصی آن ها بر می گردد

 2014 شهالیی

بازاریابی سبز و تأثیر آن بر 

رفتار مشتری در فروشگاه های 

 ورزشی

از دیگر یافته های تحقیق می توان به نقش میانجی و معنادار 

سبز مشتری نیز متغیرهای سن، درآمد و تحصیالت بر رفتار 

 اشاره نمود.

لئونیدو و 

 همکاران
 آمیخته بازاریابی سبز 2013

نتایج تحقیق محققین در این مقاله نشان داد که : با توجه به 

مولفه بازاریابی سبز  4اینکه رابطه همبستگی شدیدی بین 

وجود دارد، هرکدام از آن ها می توانند پیش بینی کننده 

عملکرد متفاوتی تحت شرایط  مختلفی داشته و می توانند

 مختلف از خود نشان دهند.

 

 . فرضیه های تحقیق6

 بنابراین با توجه به اهمیت و اهداف تحقیق فرضیه های زیر در نظر گرفته شده اند:

1H.مسئولیت اجتماعی شرکت بر روی افزایش صادرات تأثیر دارد . 

2Hتأثیر دارد. . میزان اعتماد افراد به شرکت بر روی افزایش صادرات 

3H.تصویر شرکت بر روی افزایش صادرات تأثیر دارد . 

 

 . مدل مفهومی تحقیق7

های انجام شده نتایج حاصل از تحقیقات انجام یافته مرتبط با پژوهش حاضر اهمیت صادرات مورد با مروری کوتاه به پژوهش

( به 2015تاکید قرار گرفت. به همین علت در این تحقیق نگارنده سعی دارد تا با استفاده از مدلی اقتباسی)از تحقیق سابونین،

 بپردازد:بازاریابی در افزایش میزان صادرات ایران بررسی تأثیر بکارگیری اصول نوین 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (2015مدل مفهومی تحقیق )اقتباس شده توسط نگارنده از: سابونین، 

 مسئولیت اجتماعی

 تصویر شرکت

 مسئولیت اجتماعی میزان اعتماد افراد

H1 

H2 

H3 
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 . روش تحقیق8

مطالعه موردی اتاق بازرگانی  -بکارگیری اصول نوین بازاریابی در افزایش میزان صادرات ایران  بررسی تأثیرهدف از این تحقیق 

 –های توصیفی ها و روابط بین متغیرها از دسته پژوهشچنین پژوهش حاضر به لحاظ شیوه گردآوری دادههم می باشد.  ایران

 که به روش میدانی به اجرا درآمده است.  باشدهمبستگی بوده و به لحاظ اهداف پژوهش از نوع کاربردی می

 گیری و نمونه آماری. جامعه آماری، روش نمونه1-8

به دلیل نفر در سراسر کشور می باشند.  25000جمعیت عضو اتاق بازرگانی بیش از  1394بر طبق آمار منتشر شده در سال 

نه گستردگی نمونه ، تصمیم به اتخاذ روش نمونه گیری تصادفی ساده گرفته شده است. تعداد نمونه نیز با توجه به فرمول نمو

 گیری زیر مشخص شده است:
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توزیع پرسشنامه ها به منظور جمع آوری اطالعات نیز با توجه به محدودیت های تحقیق و محقق با استفاده از روش در 

 دسترس در شهر تهران صورت گرفته است.

 ها . ابزار گردآوری داده2-8

ها و ای و اینترنتی شامل کتب و مقاالت فارسی و انگلیسی و برای تعیین میزان شاخصدر تکمیل مبانی نظری از منابع کتابخانه

 ها در شرایط یکسان بین نمونه های آماری توزیع گردید. روابط از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که پرسشنامه

خبرگان مدیریت و همچنین با استفاده از مقاالت مشابه با موضوع مورد بررسی، و در پرسشنامه مذکور با کمک کارشناسان و 

 راستای ارجاع مدیران شرکت طراحی گردیده است.

 است؛ درنتیجه پرسشنامه مذکور از روایی محتوا برخوردار بود. شده زیر استفاده ابزارهای از روایی سنجش برای تحقیق این در

 متخصص؛  داناستا نظرات از استفاده -

 خبرگان و کارشناسان صادرات و بازاریابی؛ نظرات از استفاده -

 مقاالتی مشابه با موضوع مورد بررسی . و کتب ، مقاالت مطالعه -

 SPSSکه با استفاده از نرم افزار آماری  کرونباخ آلفای ضریب از محقق ساخته نامه پرسش پایایی تعیین همچنین برای

گردید.  869/0 برابر کلیه سواالت برای نامه پرسش این برای کرونباخ است. ضریب آلفای شده محاسبه می شود، استفاده

بزرگتر می باشد. به این ترتیب می توان اذعان داشت که پرسشنامه  7/0همانطور که مالحظه می شود این ضریب از عدد معیار 

 از پایایی مناسب برخوردار می باشد.

 
 . آلفای کرونباخ2لجدو

 آلفا متغیر ردیف

 869/0 مسئولیت اجتماعی 1

 814/0 اعتماد 2

 833/0 تصویر شرکت 3
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 . روش گردآوری داد ها3-8

در این پژوهش به دلیل نوع تحقیق و همچنین گستردگی جامعه آماری و به تبع آن پیچیدگی نمونه آماری و برای دسترسی 

ها در این تحقیق پرسشنامه در نظر گرفته شد. به منظور آوری دادهشوندگان بهترین روش جمعتر به نظرات پرسش سریع

 های زیر بهره گرفته شد:دستیابی به نتایج مورد نظر و انجام شایسته روش تحقیق از روش

ترین و مفیدترین شد که مهمای استفاده ای: جهت تدوین مبانی، تعاریف و مفاهیم نظری از منابع کتابخانهمطالعات کتابخانه -1

 های کشور بوده است. های دانشگاهها و منابع اطالعاتی و کتابخانهمنبع موتورهای جستجو در اینترنت، بانک

 آوری اطالعات مورد نظر و سنجش متغیرهای تحقیق، از پرسشنامه استفاده شده است.تحقیقات میدانی: به منظور جمع -2

 هاداده. روش  تجزیه و تحلیل 4-8

 های آماری توصیفی و استنباطی استفاده شده است.ها از روشدر این تحقیق به منظور تجزیه و تحلیل داده

های نمونه از آمار توصیفی همانند تنظیم جدول توزیع بندی نمرات خام و توصیف اندازهبرای سازمان دادن، خالصه کردن طبقه

 های پراکندگی نظیر میانگین، انحراف معیار و رسم نمودارها استفاده شد. فراوانی، درصدها، محاسبه شاخص
مطالعه موردی اتاق بازرگانی  -جهت بررسی تأثیر بکارگیری اصول نوین بازاریابی در افزایش میزان صادرات ایران  همچنین

اسمیرنوف و آزمون  -آزمون کلوموگروف بابه تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها SPSS 22 با استفاده از نرم افزار آماری  ایران

های میانگین پرداخته شده است. همچنین به منظور بررسی مدل تحقیق از روش مدل سازی معادالت ساختاری و نرم افزار 

 لیزرل استفاده شده است.

 

 . یافته های پژوهش9

 . بررسی اطالعات جمعیت شناختی و توصیف داده ها1-9

 . جنسیت1-1-9
 جنسیت  اساس بریع فراوانی و درصد فراوانی . توز3جدول

 درصد فراوانی فراوانی آماره جنسیت

 6/55 214 مرد

 4/44 171 زن

 100 385 کل

 زن بودند. %4/44مرد و  %6/55نفر نمونه تحت بررسی،  385دهد که از نشان می 3جدول 

 

 . وضعیت تأهل2-1-9
 وضعیت تأهل. توزیع فراوانی و درصد فراوانی برحسب 4جدول

 درصد فراوانی فراوانی وضعیت تأهل

 1/25 97 مجرد

 9/74 288 تأهل

 نفر( بودند. 43آنها مجرد) %1/25نفر( و  128متأهل) نمونه تحت بررسی %9/74دهد که نشان می 4جدول 
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 . سن3-1-9
 سن)سن به سال( اساس بر. توزیع فراوانی و درصد فراوانی 5جدول 

 51بیشتر از  50تا  41 40تا  31 30کمتر از  سن

 50 90 209 36 فراوانی

 8/12 4/23 4/54 4/9 درصد

در دامنه سنی  %4/23سال،  40تا  31در دامنه  %4/54سال،  30نمونه در دامنه سنی کمتر از  %4/9دهد که نشان می 5جدول

 سال قرار دارند. 51در دامنه سنی بیشتر از  %8/12و  50تا  41

 

 

 میزان تحصیالت. 4-1-9
 . توزیع فراوانی بر اساس میزان تحصیالت6جدول

 درصد فراوانی فراوانی تحصیالت

 5/3 14 دیپلم

 9/9 38 کاردانی

 1/59 227 کارشناسی

کارشناسی ارشد 

 و باالتر
106 5/27 

 6)%5/3است که دهنده توزیع درصد فراوانی شرکت کنندگان برحسب تحصیالت است گویای این مطلب که نشان 6جدول 

نفر( دارای مدرک کارشناسی ارشد و باالتر  47)%5/27و  نفر( کارشناسی 101)%1/59نفر( کاردانی،  17)%9/9نفر( دیپلم، 

  .بودند

 معیار متغیرها و ابعاد آن ها به صورت جدول ارائه شده است. در این قسمت میانگین و انحراف
 . جدول شاخص های توصیفی7جدول

 انحراف معیار میانگین عوامل

 53/0 97/3 مسئولیت اجتماعی

 68/0 41/4 اعتماد 

 78/0 15/4 تصویر شرکت 

( به متغیر های 3با توجه به نتیجه جدول فوق مشخص است که افراد شرکت کننده در این بررسی باالتر از حد متوسط)عدد 

 فوق برای افراد می باشد.تحقیق نمره داده اند که این خود گویای اهمیت داشتن متغیرهای 

 

 اسمیرنوف -. آزمون کلموگروف2-9

 خروجی های این آزمون و تفسیر آن به شرح زیر می باشد:

باشد بدین معنی است که متغیرها از توزیع  05/0این آزمون فرض نورمالیتی را آزمون می کند و اگر مقدار احتمال بیشتر از  

نرمال برخوردار بوده و برای آزمون فرضیه های تحقیق می توان از آزمون های پارامتری )پیرسون  و ...( استفاده کرد. اطالعات 

 شده اند.این بخش در جدول زیر  ارائه 
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 اسمیرنوف -مقادیر حاصله از آزمون کلموگروف -8جدول  

 مقدار احتمال zمقدار  متغیر

 113/0 433/1 مسئولیت اجتماعی

 232/0 823/0 اعتماد 

 111/0 453/1 تصویر شرکت 

است. بدین  05/0همانطور که در جدول فوق مشاهده می شود مقدار احتمال به دست آمده برای تمامی متغیرها بیشتر از 

 معنی که، فرض نرمال بودن توزیع متغیرها رد نمی شود و استفاده از آزمون های پارامتری مجاز است.

 

 . مدل سازی معادالت ساختاری 3-9

در این قسمت با استفاده از مدل سازی معادالت ساختاری ضمن بررسی رابطه بین متغیرهای تحقیق، به بررسی فرضیه ها و 

نیز پرداخته شده است. به همین منظور مدل مفهومی تحقیق با استفاده از نرم افزار لیزرل و روش مذکور مورد جمع بندی 

 آزمایش قرار گرفته است. نتایج به شرح زیر می باشد:

 مسئولیت اجتماعی شرکت بر روی افزایش صادرات تأثیر دارد.فرضیه اول: 

 
 نرم افزار لیزرل با استفاده از صادرات و مسئولیت اجتماعی  ابطهر. نمودار مسیر 1نمودار

 

 )ضرایب با رنگ قرمز معنادار بوده و نشان از وجود رابطه دارند؛ ضرایب با رنگ مشکی نیز نشان دهنده باقیمانده ها می باشند(

باشد، یعنی متغیر مشاهده  1به اعداد نشان داده شده برروی فلش ها، گویای بار عاملی می باشند. هرچه عدد مذکور نزدیکتر 

باشد از وجود رابطه صرف نظر خواهد  3/0شده بهتر می تواند متغیر مستقل را تبیین نماید. همچنین اگر بار عاملی کمتر از 

 شد.

( ؛ وجود R=69/0دیده می شود، رابطه ساختاری قدرتمندی بین مسئولیت اجتماعی و صادرات) 1همانطور که در نمودار مسیر 

 2  ،18=df ،01/0=value-P ،07/0=RMSEA ،95/0=GFI ،91/0=AGFI= 72/34 د. شاخص های مدل به صورتدار

( و GFI، شاخص نیکویی برازش )05/0، مقدار احتمال کمتر از 3بود. با توجه به اینکه نسبت کای دو به درجه آزادی کمتر از 

 می توان گفت این مدل از برازش خوبی برخوردار است. است، 9/0( باالتر از AGFIشاخص تعدیل یافته نیکویی برازش )

 آورده شده است. 9سایر شاخص های برازندگی و دامنه مورد پذیرش آن ها در جدول 
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 1. شاخص های برازندگی و دامنه مورد پذیرش آن ها در نمودار9جدول   

 χ2/df RMSEA GFI AGFI RMR NFI NNFI IFI شاخص برازندگی
 1-0 >9/0 >9/0 <05/0 >9/0 >9/0 <1/0 5-1 دامنه پذیرش

 96/0 96/0 95/0 04/0 91/0 95/0 077/0 92/1 1شاخص های نمودار 

 بلی بلی بلی بلی بلی بلی بلی بلی برازش

 

بنابراین مشاهده شده است که مدل ساختاری نمودار مسیر  از برازش مناسبی برخوردار می باشد و می توان اینگونه نتیجه 

مسئولیت اجتماعی بر صادرات تأثیر گذار بوده است، بنابراین فرضیه اول تحقیق تأیید گردید. همچنین سواالت گرفت که 

 مربوط به مسئولیت اجتماعی )با توجه به تأثیرگذار بودن بر روی مسئولیت اجتماعی( از روایی مناسبی برخوردار می باشند.

 

 

 افزایش صادرات تأثیر دارد. میزان اعتماد افراد به شرکت بر رویفرضیه دوم: 

 
 نرم افزار لیزرل با استفاده از  صادرات و اعتماد ابطهر. نمودار مسیر 2نمودار

 

 )ضرایب با رنگ قرمز معنادار بوده و نشان از وجود رابطه دارند؛ ضرایب با رنگ مشکی نیز نشان دهنده باقیمانده ها می باشند( 

باشد، یعنی متغیر مشاهده  1گویای بار عاملی می باشند. هرچه عدد مذکور نزدیکتر به اعداد نشان داده شده برروی فلش ها، 

باشد از وجود رابطه صرف نظر خواهد  3/0شده بهتر می تواند متغیر مستقل را تبیین نماید. همچنین اگر بار عاملی کمتر از 

 شد.

( ؛ وجود دارد. R=83/0و صادرات) اعتمادی بین دیده می شود، رابطه ساختاری قدرتمند 2همانطور که در نمودار مسیر 

بود. با  2  ،11=df ،01/0=value-P ،08/0=RMSEA ،93/0=GFI ،92/0=AGFI= 91/30 شاخصهای مدل به صورت

( و شاخص GFI، شاخص نیکویی برازش )05/0، مقدار احتمال کمتر از 3توجه به اینکه نسبت کای دو به درجه آزادی کمتر از 

 است، می توان گفت این مدل از برازش خوبی برخوردار است.  9/0( باالتر از AGFIنیکویی برازش ) تعدیل یافته

  آورده شده است. 10سایر شاخص های برازندگی و دامنه مورد پذیرش آن ها در جدول 
 2. شاخص های برازندگی و دامنه مورد پذیرش آن ها در نمودار 10جدول  

 χ2/df RMSEA GFI AGFI RMR NFI NNFI IFI شاخص برازندگی
 1-0 >9/0 >9/0 <05/0 >9/0 >9/0 <1/0 5-1 دامنه پذیرش

 96/0 96/0 95/0 041/0 92/0 93/0 081/0 81/2 2شاخص های نمودار 

 بلی بلی بلی بلی بلی بلی بلی بلی برازش
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برخوردار می باشد و می توان اینگونه نتیجه از برازش مناسبی  -2بنابراین مشاهده شده است که مدل ساختاری نمودار مسیر 

گرفت که اعتماد بر صادرات تاثیر گذار بوده است، بنابراین فرضیه دوم تحقیق نیز تایید گردید. همچنین سواالت مربوط به 

 اعتماد )با توجه به تاثیر گذار بودن بر روی اعتماد( از روایی مناسبی برخوردار می باشند.

 
 

 

 شرکت بر روی افزایش صادرات تأثیر دارد. تصویرفرضیه سوم: 

 
 نرم افزار لیزرل با استفاده از  صادرات و تصویر شرکت  ابطهر. نمودار مسیر 3نمودار

 )ضرایب با رنگ قرمز معنادار بوده و نشان از وجود رابطه دارند؛ ضرایب با رنگ مشکی نیز نشان دهنده باقیمانده ها می باشند( 

باشد، یعنی متغیر مشاهده  1برروی فلش ها، گویای بار عاملی می باشند. هرچه عدد مذکور نزدیکتر به  اعداد نشان داده شده

باشد از وجود رابطه صرف نظر خواهد  3/0شده بهتر می تواند متغیر مستقل را تبیین نماید. همچنین اگر بار عاملی کمتر از 

 شد.

(؛ وجود دارد. R=75/0و صادرات) تصویر شرکت ساختاری قدرتمندی بین دیده می شود، رابطه  3همانطور که در نمودار مسیر 

بود. با  2  ،9=df ،01/0=value-P ،07/0=RMSEA ،901/0=GFI ،92/0=AGFI= 33/26 شاخصهای مدل به صورت

و شاخص  (GFI، شاخص نیکویی برازش )05/0، مقدار احتمال کمتر از 3توجه به اینکه نسبت کای دو به درجه آزادی کمتر از 

 است، می توان گفت این مدل از برازش خوبی برخوردار است. 9/0( باالتر از AGFIتعدیل یافته نیکویی برازش )

  آورده شده است. 11سایر شاخص های برازندگی و دامنه مورد پذیرش آن ها در جدول 
 3. شاخص های برازندگی و دامنه مورد پذیرش آن ها در نمودار 11جدول

 χ2/df RMSEA GFI AGFI RMR NFI NNFI IFI برازندگیشاخص 
 1-0 >9/0 >9/0 <05/0 >9/0 >9/0 <1/0 5-1 دامنه پذیرش

 96/0 95/0 94/0 04/0 92/0 901/0 075/0 92/2 3شاخص های نمودار 

 بلی بلی بلی بلی بلی بلی بلی بلی برازش

بنابراین مشاهده شده است که مدل ساختاری نمودار مسیر از برازش مناسبی برخوردار می باشد و می توان اینگونه نتیجه 

بر صادرات تاثیر گذار بوده است، بنابراین فرضیه سوم تحقیق نیز تایید گردید. همچنین سواالت  تصویر شرکت گرفت که 

 ( از روایی مناسبی برخوردار می باشند.تصویر شرکتر بودن بر روی )با توجه به تأثیرگذا تصویر شرکت مربوط به 
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 شکل کلی مدل تحقیق با حضور تمامی متغیرها مورد بررسی قرار گرفته است. 4در نهایت در نمودار مسیر 

 
 نرم افزار لیزرلبا استفاده از . نمودار مسیر مدل مفهومی تحقیق 4نمودار

 

 

 . نتیجه گیری10

مشکالت و موانع موجود فراروی توسعه صادرات کشور، ماهیت ساختاری داشته و موسسات تجاری کشور به خصوص بسیاری از 

در بخش بنگاه های کوچک و متوسط به تنهایی قادر به رفع آن ها نیستند. عالوه بر این، ریشه بسیاری از مشکالت و موانع 

ها و فرآیند فعلی صادرات کشور دانست. بنابراین، تمهید راهکارهایی  موجود را می توان در ضعف اطالعاتی و ناکارآمدی سازمان

یکی از ضرورت های  برای تدارک اطالعات تجاری مورد نیاز صادر کنندگان و تسهیل تجارت خارجی به ویژه در حوزه صادرات

 استراتژیک مطرح در راستای توسعه صادرات است.

نوع درآمدهای ارزی، باال بردن قدرت انتخاب برای ورود دانش فنی و کاالهای گسترش صادرات غیر نفتی به منظور افزایش و ت

جدیدتر متناسب با نیاز داخلی، رشد تولید ناخالص داخلی، ایجاد اشتغال و افزایش سرمایه گذاری، از اهداف عمده توسعه 

 اقتصادی کشور است.

روبرو شده و با وجود تبلیغات وسیع برای افزایش درآمدهای رشد صادرات غیر نفتی در سال های اخیر با نوسان های بسیار 

 درصد نیز نرسیده است. 20صادراتی، هنوز سهم صادرات غیر نفتی در مجموع صادرات کشوردر سه دهه اخیر به 

افی تغییر الگوی توسعه اقتصادی کشور بر مبنای گسترش صادرات و سیاست گذاری متناسب با آن، همراه با هماهنگی الزم و ک

میان دستگاههای دولتی و بخش خصوصی، یگانه مسیر تداوم بخشیدن به رشد و توسعه اقتصادی است. با این حال هنوز این 

 تفکر در جامعه جا نیفتاده و توسعه اقتصادی کشور کماکان با پیروی از شیوه جایگزینی واردات ادامه دارد.

ش صادرات در بخش دولتی ضرورتی غیر قابل انکار است، با این حال اگر چه تغییر تفکر و شیوه سیاست گذاری به نفع گستر

ضرورت داردکه همزمان با این تغییرات، بخش خصوصی نیز از آموزش کافی برای حضور در بازارهای بین المللی برخوردار 

 گردد.

 تأثیرگذار می باشند:در این تحقیق مشخص گردید که متغیرهای تحقیق و مولفه های آن به ترتیب زیر بر روی صادرات 
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 اعتماد

 ایجاد تسهیالتی مانند بازگرداندن محصول یا هزینه برای ارائه خدمات توسط مشتری در صورت ناراضی بودن .1

 اتمام پروژه های محوله زود تر از موعد مقرر  .2

 حضور همیشگی در ارائه خدمات و محصوالت)داشتن پشتوانه برای مشتریان( .3

 رعایت توامان کیفیت و سرعت  .4

 ایجاد فرآیندی دوطرفه برای ارتباط با مشتریان  .5

 انجام به موقع تعهدات  .6

 آموزش مدیریت ارتباط با مشتری به کارکنان  .7

 ایجاد محیط سالم و امن در فرآیند تولید محصوالت یا ارائه خدمات .8

 ارائه گزارش از فعالیت ها و شفاف سازی آن ها به مشتریان .9

 تصویر شرکت 

 های عام المنفعهحضور شرکت در فعالیت  .1

 جلب اعتماد مشتریان و ذی نفعان با عمل به وعده ها و ارائه تصویری عام پسند .2

 وجود نظم و انضباط در میان کارهای شرکت  .3

 حفاظت از محیط زیست در هنگام  عملیات تولید محصوالت یا ارائه خدمات .4

 یا ارائه خدماتاستفاده بهینه از انرژی ها و منابع طبیعی در فرآیند تولید محصوالت  .5

 ترویج فرهنگ نگهداری از محیط زیست در کنار دیگر وظایف شرکت در هنگام تولید محصوالت یا ارائه خدمات .6

 مسئولیت اجتماعی

 حسن روابط میان کارکنان و مشتریان آن ها  .1

 برقراری تمهیدات به منظور جلوگیری از وقوع حوادث آتی در فرآیند تولید کاال یا خدمات .2

 یری مدیریت و کارکنان برای ارائه خدمات یا محصوالت جدید انعطاف پذ .3

 استفاده از ابزارهای دقیق و جدید به منظور سهولت امور .4

 برقراری تمهیدات مناسب به منظور حصول رفاه مشتریان .5

 استفاده از مواد اولیه درجه یک برای برای تولید محصوالت یا خدمات .6

 مسئولیت پذیری کارکنان در قبال مشتریان .7

 نمای ظاهری مناسب شرکت  .8

 کیفیت خدمات یا مخصوالت ارائه شده  .9

 

 . پیشنهاد برای تحقیقات آینده11

عوامل مالحظه گر قابل کنترل نبوده و ممکن است  تمام وبا توجه به اینکه طرح پژوهش حاضر از نوع همبستگی بوده  -

 تجربی اجرا شود. کامالً که این پژوهش با یک طرح  شودیمپیشنهاد  ،آورده باشد وجود بهیی را در نتایج هاتیمحدود

ی آینده همراه با متغیرهای استفاده شده، هاپژوهشدر  شودیم شنهادیپ عوامل مختلف بر میزان صادرات ریتأثبا توجه به  -

 عوامل تاثیر گذار دیگر نیز استفاده شود.

های ادغام و های صمیمی و موثر بین اعضای سازمان، مهارتهای گروهی از قبیل میزان انسجام گروهی، ایجاد ارتباطویژگی -

های دیگر مورد توانند در پژوهشباشند، میتشریک مساعی که از متغیرهای موثر بر عوامل شخصیتی و عوامل روانشناختی می

 توجه قرار گیرند. 

 اند، بهره گرفت.مورد استفاده قرار نگرفتهتوان از ابزارهای دیگر سنجش وجود دارد و در حوزه مربوطه در تحقیقات آتی می -
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