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های ضرورت تحقق راهبرد کالن توسعه صادرات: بررسی استراتژی
 صادرات چای ایران بازاریابی 
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 چکیده

ی کوه در طوور به یر زیادی گرفته است.تأث کشورهاتجاری بین الملل از روابط امروزه روابط بین
. مباحث اقتصادی و بوه صصووت تجوارت سوسز بیوداید دارد هادولتارتباط و مذاکرات بین 

ازارهای جساند، موفق بوه یافته از طریق توسعه تجارت و نفوذ در بتوسعهکه کشورهای یطوربه
تواند دمورزی این راستا، صادرات محصوالت کشا. در اندشدهی و رشد اقتصادی صود سازمقاوم

ت بوین محصووال در ینود کنود.آفرنقشدر رشد و توسعه پایدار کشور و کاهش اتکوا بوه نفوت 
طود  ی نید یک محصول استراتژیک بووده کوه ایوران توانیوتهچا کشاورزی تولید شده در ایران،

های یتژاسوتراان بوا اتاواذ توودم حوال .ی اصیر سسمد از بازار صارجد را بدسوت آوردهاسال
منظور سونجش ینبودالمللد و درآمدی ارزی بیشوتری رسوید. ینببه سسز بازار  بازاریابد مناسب

ژوهش پهدف در نظر گرفته شد.  عنوانبهادراتد چای های بازاریابد بر عملکرد صیاستراتژتأثیر 
 روشبه هاپرسشنامه، هادادهمبیتگد است. برای گردآوری ه -حاضر کاربردی و از نوع پیمایشد

زموون مودل از تحلیول آصبرگان صنعت چای توزیع و بورای  ای هدفمند میانسسمیهیری گنمونه
ی هاشواص  استفاده شد. نتایج تحلیل عاملد تأییودی نشوان داد Amos افدارنرممییر به کمک 

دید. بنوابراین بورای ید گرروش تحلیل مییر تأیها بهکلیه فرضیهقابل قبول بوده و  هامدلبرازش 
بر اساس بسترین میویر  نفووذ و ) هایباییت از استراتژیت مدجانبه و پایدار صادراتوسعه همه
های مورتبط در کشوور هودف و دعووت و حتوور تواجران شورکت در نمایشوگاه) توسعه بازار

گوذاری، قیمت ریک تجواری ،شو-صوادرات میوتقیز) ورود به بازار صوارجد بازارهای هدف ،
 .تماید محصول و توزیع بسره گرفت یعد،ترف
 

ردی بازاریابد، عملکرد صادراتد، صوادرات ییرنفتود، محصوول راهبو استراتژی :واژگان کلیدی
 چای
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 مقدمه 

الملل به ویژه صادرات نقش ینباقتصادی، تجارت  سیاستگذاری و کالن میائل دیدگاه از

 هر کشووریکند؛ و مد ایفاء رهاتوسعه کشو اقتصادی و روند در استقالل و تعالد بیداید

بوه  الملولبینکه باواهد روی پای صود باییتد باید تولیدات داصلد صوود را در عرصوه 

رقابت بگذارد تا به هدف اصلد صود برسد و این هموه جود بوا صوادرات پایودار مییور 

کننده را در استقالل و تعالد اقتصوادی داشوته و صادرات نقش اساسد و تعیینشود. نمد

دهود یاست توسعه صادرات باشد از سیاست بازرگاند صارجد کشورها را تشکیل مدس

های سالیانه مجموع اقتصواد بنا بر گدارش و دستیابد به آن مورد نظر تمام کشورها است.

هوای اصولد به عنوان حوزه، کشاورزی و صدمات حوزه صنعت، تجارت 4نید از  1جساند

د و بدون تردید، رونق صادراتد در هور یوک از شوپذیری جساند یاد مددر جست رقابت

تواند به رشد و توسعه پایدار کشوورها کموک قابول تووجسد کنود. از های فوق مدحوزه

حاصل از  به درآمدهای تکیه اقتصاد که دهدمد ایران نشان اصیر سال چند طرفد، تجارب

شورایید تنسوا منبوع دارد. در چنین  دنبال به را صادراتد ثباتد درآمدبد صام، نفت فروش

قابل اتکاء برای رشد تولید ملد و افدایش درآمد ارزی، صادرات محصوالت ییرنفتود و 

 بورایهوا تالشحوزه مذکور بوده و آنچه که مشسود است، امروزه  4حتور فعال در هر 

در این میان، صوادرات  .یابددم افدایش روز به روز کشاورزی محصوالت صادراتد رونق

ین نوشیدند در بین مردمان جسان است اهمیتد راهبوردی ترمحبوبآب،  چای که پس از

همچون پیته، زعفران، صرما و سایر محصوالت کشاورزی برای ایران دارد؛ زیورا عوالوه 

بر پرمصرف بودن و تقاضا برای این محصول، افراد بییاری در فرایند تولیود، فورآوری و 

قابول تووجسد از  تواند سسزدممحصول  توان مدعد شد ایندمتجارت آن نقش دارند و 

ید ارزی، جوصورفه، صادرات ییرنفتد را به صود اصتصوات داده و از جایگواه ارزآوری

در صور توجسد برصووردار ید، رفاه و تأمین زندگد روستائیان و رشد اقتصادی زااشتغال

 باشد.

اما با توجه به اهمیت صوادرات چوای بوه عنووان یوک محصوول مسوز کشواورزی و 

  از گودارش 1طبق جودول ) 1389-96ی هاسالییرنفتد، آمار صادرات چای ایران طد 
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ریز اینکه ایران جود یکود دعلگمرک جمسوری اسالمد ایران احصاء و مشا  گردید 

روند، جایگاه مناسبد در بوین کشوورهای دماز ده کشور بدرگ تولیدکننده چای به شمار 

دهود و از دمدرصدی را بوه صوود اصتصوات  5 صادرکننده نداشته و سسز بازار کمتر از

باشود زیورا بوا دمدالر  5/1سوید ارزش متوسط یک کیلوگرم چوای صوادراتد کمتور از 

ی بواالتر هابیوتهفروشد )یرصردهیهای یچا؛ یعند 09024090و  09024010ی هاتعرفه

 شود.دمکیلوگرم یا فله  صادر  3از 
 

 1389-96ی هاسالصادرات چای ایران طد  -1جدول 

وزن  هاسال

 )کیلوگرم(

ارزش 

 )دالر(

یک  ارزش متوسط

 کیلوگرم )دالر(

1396 14658312 19392431 32/1  

1395 14786655 20577897 39/1  

1394 24625313 31192241 27/1  

1393 35613348 38010281 07/1  

1392 29163111 28820560 99/0  

1391 26675118 26938416 01/1  

1390 21685250 17257793 79/0  

1389 22422185 16877996 75/0  

 

 
 1389-96ی هاسالمیدان صادرات چای ایران طد  -1شکل 
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 1389-96ی هاسالارزش صادرات چای ایران طد  -2شکل 

 منبع: گمرک جمسوری اسالمد ایران
 

شناسود ایون صونعت بوه کموک تکنیوک یبآسپس از تحلیل روند صادرات چای و 

SWOT کارشناسان محرز گردید که زنجیره ارزش چای ایران گییوته اء نظرات و احص

بوده و این صنعت عالوه بر اینکه در باش تولید برگ سبد و فرآوری چوای صشوک بوا 

المللد و تجارت کوه حلقوه نسواید ایون ینبنقاط ضعفد همراه است؛ در باش بازاریابد 

 باشد.دمد به شرح ذیل مواجه یهاچالشآید نید با نقاط ضعف و دمزنجیره به شمار 

 

 المللی و تجارت چای ایران:ینبنقاط ضعف بازاریابی و 

 پایین بودن میدان تولید چای با کیفیتِ صادرات محور و دارای ارزش باال 

 ضعف ساصتاری و محتواید در حوزه بازاریابد و تبلیغات 

 اریابدهای ضعیف عملیات بازاریابد و تبلیغات و ناکارآمدی بازیرساصتز 

  نبووود الگوووی مناسووب در رابیووه بووا اسووتراتژی صووادرات و نگوواه ییرجووامع بووه

 سیاستگذاری توسعه صادرات کشاورزی

  ی و بدون ارزش افدودهبندبیتهصادرات بدون 

 کمبود اطالعات تجاری و اقتصادی درصصوت بازارهای ماتلف صادراتد 

  لدالملینبهای یشگاهنماحتور فعال نداشتن صادرکنندگان در 
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  های آن در ینههدهدینه باال تبلیغات و بازاریابد و ناتواند صادرکنندگان در تأمین

 کشورهای هدف

  های تولیدی و صادراتدیهاتحادو  هاتشکلضعف 

  کمبود کارشناسان ماهر و متاص  و آشنا به فنون و رمووز علمود و میولط بوه

یع در امور تجوارت بورای تیورهای نووین بازرگواند یفناوراستفاده از ابدارها و 

 المللدینب

  استانداردهای کشورهای مقصدالمللد و متناسب با ینبنبود برند با شسرت. 
 

 المللی و تجارت چای ایران:ینبی پیش روی بازاریابی و هاچالش

  ،نوسان میتمر متغیرهای کالن اقتصادی )ارز، تورم، رکود، کاهش قودرت صریود

 ...  و مشکالت ناشد از آن

 گذاران برای ورود به صونعت چوای بوه دلیول انگیدگد سرمایهیل و بدکاهش تما

 های بییار در این صنعت طد ادوار گذشتهفراز و نشیب

 گذاران و کارصانجاتطوالند شدن دوره بازگشت سرمایه به سرمایه 

 تر در بوازار از تر و رقوابتدوجود رقبای با میدان تولید و صادرات بیشوتر، متنووع

 النکا، هند و کنیاجمله چین، سری

 توجه کشورهای برتر تولیدکننده چای به توسعه سسز بازار صود در جسان 

 بندی و تجسیود گذاری بیشتر رقبوای صوارجد در حووزه بازاریوابد، بیوتهسرمایه

 های نوینکارصانجات و فناوری

 ماندگد صنایع تولیدی و تبدیلد از فنواوری روز تحوالت میتمر فناوری و عقب

 دنیا.

  

ی پیش روی بازاریابد و صوادرات محصوول هاچالشال با توجه به نقاط ضعف و ح

راهبردی چای و با توجه به اینکه اصوالً بوه منظوور آگواهد کامول از شورایط حواکز بور 

های آن توجه الزم شود؛ زیورا عودم بوه صادرات یک کشور باید به بازاریابد و استراتژی

اسب ورود به بازار منجر به کاهش سسز بوازار های منکارگیری استراتژی میلوب و شیوه

http://www.iisajournals.ir/article_92829.html
http://www.iisajournals.ir/article_92829.html
http://www.iisajournals.ir/article_92829.html
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های بازاریوابد در یاسوتراتژشود. پژوهش حاضر به دنبال تبیوین اهمیوت محصوالت مد

های بازاریابد بر عملکورد صوادراتد محصوول یاستراتژتوسعه صادرات و سنجش تأثیر 

 باشد:دمچای و درصدد پاساگوید به سؤاالت ذیل 

محصوول ) یرزکشواورای توسوعه صوادرات محصووالت های بازاریابد بیاستراتژ (1

 چای  کدامند؟

 ی عملکرد صادراتد در حوزه چای کدامند؟هاشاص   (2

 ست؟ی بازاریابد و بر عملکرد صادراتد محصول چای چگونه اهایاستراتژتأثیر   (3

د برای بسبود وضعیت صادرات چای با ارزش افدوده بیشتر چه راهکارهواید وجوو  (4

 دارد؟

 

 تواند به موارد ذیل برسد:دمو دستیابد به نتایج تحقیق  هاسؤاله این پاسخ گوید ب

 کمک به بسبود روابط تجاری بین الملل (1

 کمک به افدایش صادرات ییر نفتد (2

 کمک به رونق تولیدات کشاورزی (3

 کمک به رونق صنایع تبدیلد (4

 کمک به رشد اشتغال و کاهش بیکاری (5
 

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش

 اریابیاستراتژی باز

 ، استراتژی بازاریابد شوامل اتاواذ تصومیماتد 1996بنابر تعریف هامبریک و همکاران )

تودوین اهوداف »هوای بلندمدت و تاصی  منابع الزم برای توسوعه محصوول در حوزه

باشود مد« توزیوع»و « تبلیغات»، «بندیبیته»، «گذاریقیمت»، «انتااب بازارهدف»، «بازار

(1993Joworsky and Kohli, .) اسووتراتژی بازاریووابد 2008) 1طبووق تعریووف آکوور ، 

های بسینوه دهد تا با تمرکد منابع بر روی فرصوتفرآیندی که اجازه مد»عبارت است از: 

از دیودگاهد دیگور، «. به اهداف افودایش فوروش و مدیوت رقوابتد پایودار دسوت یوابیز

                                                           
1. Aaker 
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پیوسته است که از طریق های بسز ای از تصمیمات و فعالیتاستراتژی بازاریابد مجموعه

های آن واحد تجاری استراتژیک انتظار دارد به اهداف بازاریابد صود دست یابد و ارزش

صواهد بور حیوب سوسز مورد انتظار مشتریانش را برآورده سازد. مواردی که سازمان مد

بازار، مقدار فروش، مبلغ فروش و از این قبیل محقق سازد، هودف بازاریوابد نوام دارد و 

های موورد نظور برسود، اسوتراتژی بازاریوابد نامیوده صواهد بوه هودفین که چیور مدا

های تحقق اهداف بازاریابد هیتند. میأله های بازاریابد روششود؛ بنابراین استراتژیمد

حیاتد مربوط به قلمروی استراتژی بازاریابد، عبوارت اسوت از تعیوین بازارهوای هودف 

یک محصول صوات )صتوری، قوادری و مورادی،  صات برای یک صانواده محصول یا

 . با توجه به اینکه هدف از استراتژی بازاریابد در این پژوهش، بازاریابد به منظور 1394

توان بیان کرد که استراتژی بازاریابد صادراتد ابداری است که شرکت صادرات است؛ مد

ذاری صادراتد صود گبه تعامل نیروهای داصلد و صارجد برای رسیدن به اهداف سرمایه

، 1های طرح بازاریابد از قبیل محصوول یوا صودمتدهد. این امر شامل تمام جنبهپاسخ مد

است. در بازاریابد صادرات، توجه اصولد بور ایون موضووع اسوت  4و تبلیغ 3، توزیع2قیمت

 که آیا استراتژی بازاریابد باید استاندارد شود یا با شورایط بوازار صوارجد سوازگار شوود

(Ravichandran and Jayanthi, 2014 .) به گفته کاتلر، استراتژی بازاریابد شوامل دو

بنودی و کنیز؟ )باشموا بوه کودام مشوتریان صودمت ارائوه مود -1سؤال کلیدی است: 

کنیز؟ )تموواید و مووا چگونووه بوورای مشووتریان ارزش صلووق موود -2هدفگووذاری بووازار ؛ 

 (.Kotler, 2012)یابد  موضع

 اند از:راتژی بازاریابد عبارتاز سوید، اهداف است

 تیسیل یک سازمان برای دستیابد و حفظ مدیت رقابتد در بازار 

 های ارتباطد و فکری مبتند بر بازار برای سازمانایجاد داراید 

 ایجاد یک سازمان برای ایجاد و پرورش روابط متقابل سودمند با مشتریان 

                                                           
1. Product 

2. Price 

3. Place 

4. Promotion 
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 کنندگان بوه ار مشوتریان و مصورفتغییر، تأثیر و شکل دادن به تأثیر، شناصت و رفت

هاید که به صرید، مالکیت و مصرف پیشنسادهای محصول صاصد در سوازمان شیوه

 کند.کمک مد

  شناساید و استفاده از نقاط جدید تماید(Varadarajan, 2015.) 

های بازاریابد انواع ماتلفود دارنود؛ بنوابراین پژوهشگران بر این باورند که استراتژی

های بازاریابد ارائوه کردنود کوه پوس از مورور هاید از استراتژیبندیان دستهبرصد از آن

هاید از   نمونوه2ها شناساید شد. در جودول )بندیادبیات پژوهش، تعدادی از این دسته

 نظران ماتلف اشاره شده است.های ارائه شده از سوی صاحببندیدسته
 

 نظران ماتلفزاریابد از دیدگاه صاحبهای باهای ماتلف استراتژیبندیدسته -2جدول 
 

 منبع های بازاریابیدسته بندی استراتژِی ردیف

 (Anssof, 1957) سازینفوذ در بازار، توسعه بازار، توسعه محصول، متنوع 1

 (Freeman, 1982) طلبانه، تساجمد، تدافعد، وابیته یا متکد، تقلیدی، سنتدفرصت 2

ویر، تماید طراحد محصوول تمواید تماید در قیمت، تماید در تص 3

 در کیفیت، تماید در پشتیباند، عدم تماید

(Mintzberg, 1987) 

 ,Dwyer and Mellor) کارانهتدافعد، محصول متماید، تساجمد فند، رییکد، محافظه 4

1993) 
سوازی بازاریوابد و بازاریوابد تساجمد، انبووه )یکیوان ، حداقل 5

 ارزشد

(Slater and Olson, 

2000) 

 (Lionch et al., 2002) محور، بازارمحورمحور، رقیبمشتری 6

قیمت پایین و ارزش افدوده پایین، قیمت پایین، استاندارد پایین،  7

پیوندی، تماید، تماید متمرکد، استاندارد یوا قیموت بواال و ارزش 

 افدوده یا قیمت باال

(Bowman, 2008) 

 ,Lamberti and Noci) ای )سنتد ، ارتباطد و ترکیبدمبادله 8

2010) 
استراتژی تمرکد محصول، بازار، استراتژی تنوع محصول، تمرکد  9

بازار، استراتژی تمرکد محصوول، تنووع بوازار، اسوتراتژی تنووع 

 محصول، تنوع بازار

(Rumelt, 2011) 

 (Kotler, 2012) یابدبندی بازار، انتااب بازار هدف، موقعیتباش 10

 (Kotler, 2012) )تمایدی ، تمرکدی یکیان، تفکیکد 11
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ی بازاریوابد متنووع بووده و بورای محصوول و هایاستراتژهمانگونه که مشاهده شد، 

استراتژی بازاریوابد از  6متفاوت باشد. لذا در پژوهش حاضر  توانددمبازارهای ماتلف 

ژی جمله اسوتراتژی ورود بوه بوازار صوارجد، اسوتراتژی نفووذ و توسوعه بوازار، اسوترات

گذاری، استراتژی تماید محصول، استراتژی توزیع و استراتژی ترفیعود )تبلیغواتد  یمتق

 مورد بررسد قرار گرفت.

 -شریک تجاری، صادرات میوتقیز -صادرات میتقیز استراتژی ورود به بازار خارجی:

 مدیریت صادرات با ایجاد دفتر، صادرات ییرمیتقیز. -عامل توزیع، صادرات میتقیز

های مورتبط در کشوورهای هودف، یشوگاهنماشرکت در  ی نفوذ و توسعه بازار:استراتژ

دعوت و حتور تاجران کشورهای هدف در ایران، بازاریوابد بوا حتوور در کشوورهای 

ی اجتمواعد بورای توسوعه بوازار، بازاریوابد میوتقیز، اعیوای هاشبکههدف، استفاده از 

 ه به طور میتقیز.نمایندگد فروش، شرکای تجاری و ایجاد دفتر یا شعب

قیمت پایین، تافیفات بیشتر، شرایط پرداصت بستر و بلندمدت،  گذاری:یمتقاستراتژی 

 تافیف بر اساس حجز صرید و قیمت تساجمد.

ی عالد، برند مناسوب، انیبواق بوا ذائقوه بندبیتهکیفیت برتر،  استراتژی تمایز محصول:

 ، طعز و مده صوب.کنندهمصرف

ای، یورهزنجی هافروشوگاهکنندگان برتور در هور کشوور، یعتوزااب انت استراتژی توزیع:

 د و دفاتر فروش.فروشعُمدهایجاد نمایندگد، 

استفاده از یک برند بازار مقصد، بازاریابد دیجیتال، هدایا، نمایشوگاه،  استراتژی ترفیعی:

 ی.ی و تلویدیوند، جواید نقدارسانهی اجتماعد، تبلیغات محیید، تبلیغات هاشبکه

 

 صادرات

باشود. فوروش از طریوق ازارهوای صوارجد مدترین راه ورود بوه بصادرات کوز رییوک

های داصلود در صادرات کمترین تاصی  امکانات و کمترین تغییرات را بر روی برنامه

گذارد که عموماً بوه دو روش صوادرات میوتقیز و ییرمیوتقیز سیوح ملد و شرکتد مد

 صودمات و کاالهوا صوارجد عرضه یا فروش از ستا عبارت پذیرد. صادراتصورت مد

 هابودهد تیویه طال ارز، صدمات، کاالها، دریافت ازای در دیگر کشورهای به کشور یک
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 را صوود داصلود منابع کشورها نمایشگاه، در شرکت با تکمیل تعمیر، بالعوض، منظور به

 صودمات و هواکاال المللود،بین مبوادالت طریوق از زیورا دهند؛مد اصتصات صادرات به

 کنند. صادراتمد دریافت داصل تولید به منابع همان میتقیز تاصی  به نیبت بیشتری

 صونایع اقتصادی سالمت برای و شودمد تلقد کار و کیب هایفعالیت ترینمسز از یکد

 رشود تجوارت، در تعوادل زاید،اشوتغال میودان با و رسدمد نظر به ضروری هاشرکت و

دارد )بلکشواهد الشوه و عباسود،  ارتبواط نیود زنودگد بواالی دهایاستاندار و اقتصادی

1394.  

 

 عملکرد صادراتی

هوای مودیریتد اسوت و بودون ترین مفاهیز مورد بحوث در پژوهشعملکرد یکد از مسز

عملکورد آید. های تجاری به حیاب مدترین معیار سنجش موفقیت در شرکتشک مسز

ی اگیوتردهز دیودگاه محققوان، عملکورد مفسووم در لغت یعند حالت یا کیفیت کارکرد. ا

در تعامول اسوت در  هاآنید را که با هاحوزهو نید  کنددماست که آنچه را سازمان تولید 

براساس تعریفد دیگور، عملکورد عبارتیوت از (. Hadadian et al., 2014) ردیگدمبر 

ر سونجش کواراید و مقاییه نتایج واقعد و اهداف از پیش تعیین شده که از آن به منظوو

اثرباشد نحوه استفاده سازمان از منابع و برآوردن نیازهوای مشوتری جسوت رسویدن بوه 

 (.Lee et al., 2010)شود استانداردهای مورد نظر سازمان استفاده مد

ای از نتوایج نواملموس و نتوایج ملمووس توان عملکرد را ترکیب گیتردههمچنین مد

های به طور کلد در صصوت متغیرها و شواص  ت. امانظیر نتایج مالد و اقتصادی دانی

های عملکرد، هنوز توافق نظر کاملد در بین صاحبنظران وجود نودارد و ایلوب شواص 

های عینود عملکورد، عملکرد به دو دسته ذهند و عینود قابول تقیویز هیوتند. شواص 

گیری زههوای عینود انوداهاید هیتند که به صورت کامالً واقعد و بر اساس دادهشاص 

شود که بر مبنوای هاید را شامل مدهای ذهند عملکرد، بیشتر شاص شود و شاص مد

 . در 1395زاده، گیورد )طالقواند و مسودیهوای ذینفوع سوازمان شوکل مدقتاوت گروه

هاید از جمله رشد فوروش پژوهش حاضر سعد شده است عملکرد صادراتد با شاص 

مشتریان جدید، افدایش سوسز بوازار صوارجد،  )افدایش فروش به مشتریان فعلد ، جذب
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افدایش سود به واسیه افدایش ارزش افودوده و افودایش ارزآوری )درآمود ارزی  موورد 

 سنجش قرار گیرد.

 

 پیشینه پژوهش

های بازاریوابد تجدیه و تحلیل اسوتراتژی»  پژوهشد با عنوان 1390حییند و همکاران )

ها نشان داد که به جد دادند. نتایج پژوهش آن انجام« های صدماتد در دوران رکودشرکت

دو عامل پیشبرد فروش و توزیع، پنج عامل دیگر آمیاتوه بازاریوابد بوه ترتیوب اولویوت 

هوای فیدیکود و قیموت بور عملکورد یعند محصول، فرآیند، کارکنان، امکانوات و داراید

انود از: ر عبارتفروش شرکت در دوران رکود مؤثرند و برصد از اقدامات استراتژیک مؤث

تر از ارائه صدمات بر مبنای نیاز مشتری، صدمات پس از فروش، ارائه صدمات بوا کیفیوت

های تبلیغواتد، افودایش شوعبات در بازارهوای رقباء، ارائه صدمات متنوع، کواهش هدینوه

های انقباضد )تعدیل کارکنان و فروش شعبات کوز بوازده، جدید. همچنین بین استراتژی

های توسوعه )کیفیوت های تبلیغاتد، استفاده از فروش میتقیز  و استراتژیتکاهش فعالی

های بوواالی صوودمات، شووسرت تجوواری و تأکیوود بوور افوودایش سووسز بووازار در سیاسووت

گذاری، افدایش بودجه تبلیغات، افودایش شوعبات، اسوتادام کارکنوان متاصو   قیمت

دیران بووده اسوت و تور موورد نظور موهای توسعه بیشمشا  شده است که استراتژی

تور از های تبلیغواتد، صودمات ارزانهمچنین بین استراتژی رهبری هدینه )کاهش هدینوه

رقبا، استفاده از تافیفات نقدی، آموزش کارکنان، کاهش زموان تحویول صودمات، ارائوه 

صدمات در کلیه مقاطع زماند  مشا  شد کوه اسوتراتژی تمواید نیوبت بوه اسوتراتژی 

 مورد اتفاق نظر مدیران شرکت در شرایط رکود بوده است.رهبری هدینه بیشتر 

بنودی عوامول شناساید و اولویت»  ، پژوهشد با عنوان1393کاریدنوئد و همکاران )

مؤثر بر انتااب استراتژی بازاریابد در شرایط رکود اقتصادی با استفاده از تکنیک تحلیول 

ا بررسد تحقیقوات گذشوته در انجام دادند. این پژوهش ب« سلیله مراتب فازی و گروهد

های مورد استفاده در شرایط رکود اقتصادی و مصاحبه بوا کارشناسوان، رابیه با استراتژی

ها حاکد از آن بوود کوه از بندی عواملد پرداصت. نتایج پژوهش آنبه شناساید و اولویت
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اند ارتجمله عوامل مسز و اثرگذار بر انتااب نوع استراتژی مناسب به ترتیب اولویت عب

 های توزیع و کارکنان.از: قیمت، محصول، شبکه

شناسواید توأثیر اسوتراتژی بازاریوابد بور روی »  پژوهشد بوا عنووان 1394شاکری )

انجام داد که در ایون پوژوهش توأثیر « های صنعتد شسرستان ارومیهعملکرد بازار شرکت

هوای داصول بوه قابلیت گیری بازار، گرایش نوآوری،های بازاریابد )جستابعاد استراتژی

های صارج به داصل  بر عملکرد بازار بررسد شد. نتایج پژوهش نشوان داد صارج، قابلیت

های صونعتد توأثیر متبوت و های بازاریابد بر روی عملکرد بازار در شورکتکه استراتژی

ار های استراتژی بازاریابد هز بر عملکرد بوازمعناداری دارد؛ و عالوه بر این تمامد مؤلفه

 های پژوهش تأیید شدند.تأثیر متبت داشت و تمامد فرضیه

 ریزدعلو ایوران چای صنعت که کننددم بیان   اینگونه1394) همکاران و فردفراهان

 طود اسوت نتوانیوته چوای تجارت و فرآوری تولید، زمینه در بالقوه استعدادهای داشتن

 اصیور سوال چنود در حتود و کند تتبیت جساند صنعت در را صود جایگاه گذشته سالیان

 ایجواد کوه دارد موضووع ایون بور داللتها آن پژوهش هاییافته. است شده بحران دچار

 تفکور شودن حواکز و چوای عرضوه زنجیوره ماتلف یهاباش در پشتیبان ساصتارهای

 هواییدممکان یریگشوکل در عواملد عنووان به توانددم دولت نقش و یکپارچه مدیریت

 .شود میرح چای صنعت قابتدر مدیت کنندهیتتقو

 صونعت اسوتراتژیک عوامول تحلیول جسوت در  1396) همکاران و یالمد میگریان

 و پرداصتوه صنعت این بر تأثیرگذار بیروند و دروند عوامل شناساید به ابتدا کشور، چای

 بوا آنوان. اسوت گرفتوه صوورت نیاز مورد هاییاستراتژ تدوین و تحلیل و تجدیه سپس

 کمود افودایش بر تمرکد از بیشتر باید که گرفتند نتیجه SWOT ماتریس ایجنت از استفاده

 بوه توجوه با برداشت. همچنین قدم تولیدی چای کیفیت بردن باالتر سمت به ایران چای

 زیور کشواورزی زموین مالکیوت پوایین سرانه و کشور چای بایات قیعات بودن کوچک

 عرضوه زنجیوره بور تیولط دایشاف و عقب به رو یکپارچگد هاییاستراتژ چای، کشت

 سوازییادهپ و ترداصوول یدیربرناموه و یکپارچوه مودیریت افدایش به توانددم سبد برگ

 .نماید شایاند کمکها تر برنامهراحت
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های بازاریوابد و رابیه بین اسوتراتژی» ، پژوهشد با عنوان 2007) 1کوکیال و ازگول

های د. ایون پوژوهش توأثیرات اسوتراتژیانجام دادنو« عملکرد در شرایط بحران اقتصادی

بازاریابد روی عملکرد شرکت در زمان رکود اقتصادی را بررسد کورد توا متوجوه شوود 

تواننود عملکورد بستوری داشوته هاید مدها در زمان رکود به کمک چوه اسوتراتژیشرکت

 ها در زموان رکوودهای موفوق شورکتباشند. نتایج بررسد حاکد از آن بود که استراتژی

برای عملکرد بستر، افدایش تعداد نیروهای فروش، آموزش نیروهای فروش، حفظ قیمت 

هوای توزیوع، افودایش بودجوه تحقیوق و در سیح قبلد و افدایش کیفیت، افودایش کانال

هوای کارگیری فناوریتوسعه برای معرفد محصوالت جدیود بوه بازارهوای صوات و بوه

عنوان یوک اسوتراتژی بلندمودت ، افودایش  کاهش هدینه، ورود به بازارهای صارجد )به

ای و روابط عمومد، افدایش محصووالت جدیود معرفود شوده بوه فعالیت تبلیغات رسانه

 باشد.بازار مد

های تووأثیر اسووتراتژی»  در پژوهشوود بووا عنوووان 2015) 2جوود یوووالواری و کرییووتینا

یجه دست یافتند کوه به این نت« بازاریابد فعال روی عملکرد بازار در زمان رکود اقتصادی

تر ارتباط های کوچکاستراتژی بازاریابد فعال روی عملکرد بازار تأثیر دارد و در شرکت

های از شورکت بین بازاریابد فعال و عملکرد بوازار صیلود نواچید اسوت اموا در گروهود

 تر، تأثیر استراتژی بازاریابد فعال روی عملکرد شرکت بیشتر است.بدرگ

  نید در پوژوهش صوود تحوت عنووان رابیوه بوین اسوتراتژی 2016) 3اِردیل و اُزدِمیر

 بازاریابد ترکیبد و عملکرد صادراتد در بازارهای صراجود بوه ایون نتیجوه رسویدند کوه

بینود تقاضواها و های جدیود در بوازار باشوند و بوا پیشها باید به دنبوال فرصوتشرکت

ل دادن بوه محویط زییوت و های آینده بازار، مشارکت در بازارهای نوظسور، شکفرصت

های جدید نیبت به رقبای صود، فعال باشند. در این صوورت معرفد محصوالت و مارک

 توانند به رهبر بازار و مالد تبدیل شوند.ها مدبا این نوع فعالیت شرکت
 
 

                                                           
1. Koksal and Ozgul 

2. Gyulavari and Kristina 

3. Erdil and Ozdemir 
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 فصلنامه

 های پژوهش 

الملطط   بطط  روابطط 

شماره   هشتمدوره 

شطططماره  چهطططار  

 پ اپی سی ا  

 1397 زمستان

 

 های پژوهشیهفرضمدل مفهومی و 

ر این باورند پژوهشگران بپس از تبیین میأله و ضرورت انجام پژوهش، مشا  گردید 

که رشد فروش )افدایش فروش به مشتریان فعلد ، جذب مشتریان جدید، افدایش سوسز 

بازار صارجد، افدایش سود به واسیه افدایش ارزش افدوده و افودایش ارزآوری )درآمود 

ارزی  از طریق صادرات محصوالت ییرنفتد، به ویژه محصوالت کشاورزی نظیر چوای 

شوود، در گورو اتاواذ کمد به کشوورهای ماتلوف صوادر مد که امروزه با ارزش افدوده

محور است. لذا در این پژوهش مدلد به صورت شوکل های بازاریابد صادراتاستراتژی

 فرضیه ارائه شود توا تعیوین شوود در شورایط حاضور کودام اسوتراتژی 7  و در قالب 3)

شد و به نوعد توأثیر هور تواند بیشترین تأثیر را بر عملکرد صادراتد داشته بادمبازاریابد 

 های بازاریابد بر عملکرد صادراتد برآورد شود.یاستراتژیک از 

H1 استراتژی ورود به بازار صارجد بر عملکرد صادراتد محصول چای تأثیر معنواداری :

 دارد.

H2 استراتژی نفوذ و توسعه بازار بر عملکرد صادراتد محصوول چوای توأثیر معنواداری :

 دارد.

H3گذاری بر عملکرد صادراتد محصول چای تأثیر معناداری دارد.یمتق : استراتژی 

H4.استراتژی تماید محصول بر عملکرد صادراتد محصول چای تأثیر معناداری دارد : 

H5.استراتژی توزیع بر عملکرد صادراتد محصول چای تأثیر معناداری دارد : 

H6ل چوای توأثیر معنواداری : استراتژی ترفیعد )تبلیغاتد  بر عملکرد صوادراتد محصوو

 دارد.

H7 :داری وجوود های بازاریابد صادرات چای تفواوت معنودبین میانگین رتبه استراتژی

 دارد.
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 مدل مفسومد پژوهش -3شکل 

 

 ی پژوهششناسروش

 هواآوری دادهروش پژوهش براساس هودف از نووع کواربردی و براسواس نحووه جموع

توصیفد )ییرآزمایشد  و پیمایشد و به دلیل بررسد روابط بین متغیرها از نوع همبیتگد 

 است.

آماری پژوهش حاضر، معاونین و کارشناسان سازمان چای کشوور و صوندوق  جامعه

کارصانوه فعوال  55نفر ، مدیران عالد و میاند  20حمایت از توسعه صنعت چای کشور )

نفور  و اعتوای هیوأت مودیره  110گیالن و مازنودران )چاییازی دارای برند در استان 

نفر  در مجموع به  10) اتحادیه تولیدکنندگان، بازرگانان و صنایع بیته بندی چای کشور

نفر در نظر گرفته شد. با توجه به اینکه جامعه محدود بود، بر اسواس جودول  140تعداد 

ی از نووع اهیسوسمی ریگنوهنمونفر به عنوان حجز نمونه تعیین و بوه روش  105مورگان 

 75نفور ،  16درصد افراد نمونه از بین کارشناسان سازمان چای و صوندوق ) 15هدفمند 

درصد نیود از بوین اعتوای  10نفر  و  79درصد از بین مدیران کارصانجات دارای برند )

 نفر  انتااب شدند. 10اتحادیه )

 های ذیل بسره گرفته شد:روشها و اطالعات مورد نیاز پژوهش از برای گردآوری داده

 های تاصصود، کُتوب، مقواالت داصلود و ای )استفاده از وبیوایتمیالعات کتاباانه

 صارجد ؛
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 سوؤال   سوه1 ؛باوش اصولد 3ای مشتمل بر میالعات میداند )استفاده از پرسشنامه 

سوؤال  35  2دهندگان  و شناسد )سن، تحصویالت و سوابقه فعالیوت پاسوخجمعیت

ای لیکورت ینوهگدهای بازاریابد با استفاده از طیف پونج رای استراتژیساصته بمحقق

سوؤال بورای عملکورد صوادراتد بوا  5  3= کامالً مووافقز ؛ و 5= کامالً ماالفز تا 1)

 یابد .= صیلد افدایش مد5یابد تا = صیلد کاهش مد1ای )استفاده از طیف پنج گدینه

سشنامه پژوهش، از نظر اسواتید رشوته به منظور بررسد رواید محتواید و ظاهری پر

ها مدیریت دانشگاهد استفاده شد و اصالحات الزم بر اساس نظرات ارائه شده توسط آن

اعمال گردید و بدین ترتیب رواید محتواید پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفت؛ همچنوین 

ره گرفته شود. گیری و ساصتاری بسهای اندازهاز تحلیل عاملد تأییدی نید برای تأیید مدل

استفاده و ضورایب آلفوا کرونبوا   SPSSافدار به منظور تعیین پایاید پرسشنامه نید از نرم

 105برای بررسد پایاید محاسبه شد. مقدار ضرایب آلفوای کرونبوا  متناسوب بوا تعوداد 

دهود   آورده شده کوه نشوان مد3نمونه، برای متغیرهای مکنون مورد بررسد در جدول )

پایاید مناسبد برصوردار است؛ زیرا تمامد متغیرهای پوژوهش، مقوادیر آلفوا  پرسشنامه از

 را کیب نمودند. 70/0کرونبا  باالتر از 
 

 ترتیب سؤاالت پرسشنامه و ضرایب آلفا کرونبا  -3جدول 

ضرررایآ فلفررا کرونبرراخ  سؤاالت متغیرها

 )درصد(

ژی
رات
ست
ا

بی
ریا
ازا
ی ب
ها

 

اسووتراتژی ورود بووه بووازار 

 صارجد

4-1 6/74 

اسووتراتژی نفوووذ و توسووعه 

 بازار

12-5 4/82 

 0/85 13-17 گذارییمتقاستراتژی 

 8/87 18-22 استراتژی تماید محصول

 6/88 23-27 استراتژی توزیع

 3/75 28-35 استراتژی ترفیعد

 3/79 36-40 عملکرد صادراتی
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توصویفد و آموار آموار  یهواهوا از روشدر این پژوهش، برای تجدیه و تحلیول داده

از آمار توصویفد و  شناصتدیتاستنباطد استفاده شده است. برای بررسد مشاصات جمع

آموار اسوتنباطد، مدلیوازی معوادالت  یهواها و آزمون فورض از روشبرای تحلیل داده

های بازاریوابد صوادرات یاسوتراتژ یبندساصتاری و تحلیل مییر استفاده شد. برای رتبه

مورد اسوتفاده بورای تحلیول  یافدارهاون فریدمن انجام گرفت. نرمنید آزم محصول چای

 بوده است. Amosو  SPSSها داده
 

 های پژوهشیافته

 های فمار توصیفییافته

  ابتوودا بووه بررسوود اطالعووات 4در باووش آمووار توصوویفد پووژوهش طبووق جوودول )

الت  و صبرگان باش چای )سن، سابقه فعالیت و تحصی دهندگانپاسخد شناصتتیجمع

 پرداصته شد.
 

 نتایج فمار توصیفی -4جدول 

 تحصیالت سابقه فعالیت سن

رده 

 سند
 درصد فراواند

میدان 

 سوابق
 درصد فراواند

میدان 

 تحصیالت
 درصد فراواند

کمتر از 

 سال 35
5 7/4 

کمتر از 

 سال 10
 6/7 8 کارداند 7/4 5

45-35 

 سال
30 6/28 

20-10 

 سال
 9/60 64 کارشناسد 6/28 30

سال  45

 و باالتر
70 7/66 

سال و  20

 باالتر
70 7/66 

 ارشددکارشناس

 و باالتر
33 5/31 

 100 105 جمع کل 100 105 جمع 100 105 جمع

 

سال و بواالتر، دارای  45دارای رده سند  دهندگانپاسخ ، بیشتر 4طبق نتایج جدول )

 سال و باالتر و حداقل دارای مدرک کارشناسد بودند. 20سابقه 
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 های تحلیل عاملی تأییدیفتهیا

باشود. هموانیور کوه در دهنده نتایج برازش مدل مفسوومد پوژوهش مد  نشان5جدول )

 5تا  1شود، شاص  کای اسکوئر بسنجار شده بین بازه مور قبول   مشاهده مد5جدول )

را کیوب  90/0مقادیر بواالتر از  TLIو  NFI ،CFIقرار دارد؛ و همچنین کلیه معیارهای 

 08/0نیود کمتور از  (RMSEA)اند و معیار ریشه میانگین مربعات صیوای بورآورد هکرد

های است. بنابراین، نتایج برآورد مدل ساصتاری کل حاکد از قابل قبوول بوودن شواص 

 باشد.برازش مدل و در مجموع قابل قبول بودن مدل پیشنسادی پژوهش مد
 

 متغیرهای پژوهش گیریهای اندازهی برازندگد مدلهاشاص  -5جدول 

RMSEA CFI TLI NFI AGFI GFI CMIN/DF 
P-

value 
 متغیرها

065/0 977/0 931/0 956/0 955/0 991/0 399/1 003/0 

اسووووتراتژی 

ورود بوووووه 

بووووووووازار 

 صارجد

043/0 994/0 982/0 980/0 969/0 994/0 414/1 000/0 

اسووووتراتژی 

نفوووووووذ و 

 توسعه بازار

047/0 992/0 982/0 975/0 954/0 985/0 479/1 000/0 
اسووووتراتژی 

 گذارییمتق

027/0 996/0 992/0 972/0 960/0 986/0 156/1 001/0 

اسووووتراتژی 

تمووووووواید 

 محصول

055/0 923/0 930/0 935/0 907/0 921/0 888/3 003/0 
اسووووتراتژی 

 توزیع

065/0 977/0 931/0 956/0 955/0 991/0 878/3 014/0 
اسووووتراتژی 

 ترفیعد

03/0 976/0 969/0 879/0 916/0 943/0 201/3 009/0 
عملکووووورد 

 صادراتد

08/0 ≥ 8/0 ≤ 8/0 ≤ 8/0 ≤ 8/0 ≤ 8/0 ≤ 8/0 ≤ 05/0 

≥ 

مقادیر قابول 

 قبول

قابل 

 قبول

قابل 

 قبول

قابل 

 قبول

قابل 

 قبول

قابل 

 قبول

قابل 

 قبول
 قابل قبول

قابل 

 قبول
 نتیجه
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 های پژوهش(های تحلیل مسیر )نتایج فزمون فرضیهیافته

مون برازش مدل و تأیید آن، برای برقراری روابط علّود بوین متغیرهوای پنسوان پس از آز

، روش SEMاستفاده شده است. رویکرد  19SEMپژوهش )متغیرهای اصلد  از رویکرد 

دربواره روابوط بوین متغیرهوای مشواهده شوده و  هایدیهجامعد برای برای آزموون فرضو

 7صودد بررسود روابوط علود بوین مدل مفسومد پژوهش در  باشد.دمتغیرهای مکنون م

؛ به منظوور فوراهز شودن امکوان تحلیول همدموان روابوط متغیرهوا، روش باشددمتغیر م

که یکود  Amosافدار مدلیازی معادالت ساصتاری استفاده شده و در تحلیل مدل از نرم

معوادالت سواصتاری اسوت، اسوتفاده شوده  یهاشناصته شده اجرای مدل یافدارهااز نرم

نشوان   4)یج حاصل از تحلیل مییر و روابط بین متغیرهای پوژوهش در شوکل نتا است.

، نتایج حاصل از تحلیول میویر و روابوط علود بوین  7)داده شده است. همچنین جدول 

 .دهددمتغیرهای پژوهش را به طور صالصه نشان م
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ی برازندگد مدل ساصتاری پژوهشهاشاص  -6جدول 

RMSEA CFI TLI NFI AGFI GFI CMIN/DF P-

value 
 متغیرها

05/0 988/0 955/0 921/0 929/0 947/0 952/1 00/0 
موووووووودل 

 ساصتاری کل

 نتایج تحلیل مییر )تامین استاندارد  -4شکل 
= p<0.05* p<0.01= ** 

 

.298** 

.367** 

 
.294** 

 
.193** 

 
.107* 

 
.218** 

 

 استراتژی ورود به بازار خارجی

 استراتژی نفوذ و توسعه بازار

 گذارییمتقاستراتژی 

 استراتژی تمایز محصول

 ی توزیعاستراتژ

 استراتژی ترفیعی )تبلیغاتی(

 عملکرد صادراتی
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 ی تحقیقهاهیفرضنتایج آزمون  صالصه -7جدول 

 
 

در این فرضیه ادعا شده بود که استراتژی ورود به بوازار صوارجد  :(1H)فرضیه اول 

این فرضیه با استفاده از  ثیر معناداری دارد.بر عملکرد صادراتد محصول راهبردی چای تأ

تحلیل مییر مورد بررسد قرار گرفت. ضریب رگرسیوند استاندارد در این فرضویه برابور 

اسوتراتژی ورود بوه بوازار  تامین زده شد که حاکد از توأثیر متبوت و میوتقیز 298/0با 

معنوادار بوودن باشد. در ادامه بوه بررسود دم بر عملکرد صادراتد محصول چایصارجد 

 000/0این تأثیر پرداصته شد و با توجّه به اینکه سیح معناداری آزمون با مقداری برابر با 

 >0.05p ,بیشوتر اسوت، یعنود ) 96/1از  1کمتر است و ضوریب بحرانود 05/0از مقدار 

CR≥ 1.96 استراتژی ورود به بازار صارجد بر یه اول تأیید و نتیجه اینکه فرض ؛ بنابراین

 گذارد.دمتأثیر معناداری  رد صادراتدعملک

                                                           
1. CR: Critical Rate 
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در این فرضیه ادعا شده بود که استراتژی نفوذ و توسعه بوازار بور : (2H)فرضیه دوم 

این فرضیه بوا اسوتفاده از  عملکرد صادراتد محصول راهبردی چای تأثیر معناداری دارد.

ضویه برابور تحلیل مییر مورد بررسد قرار گرفت. ضریب رگرسیوند استاندارد در این فر

استراتژی نفوذ و توسعه بازار  تامین زده شد که حاکد از تأثیر متبت و میتقیز 367/0با 

باشد. در ادامه به بررسد معنادار بوودن ایون توأثیر دم بر عملکرد صادراتد محصول چای

از مقدار  000/0پرداصته شد و با توجّه به اینکه سیح معناداری آزمون با مقداری برابر با 

 ؛ p< 0.05, CR≥ 1.96بیشتر است، یعنود ) 96/1کمتر است و ضریب بحراند از  05/0

بور عملکورد  یه دوم تأیید و نتیجوه اینکوه اسوتراتژی نفووذ و توسوعه بوازارفرضبنابراین 

 گذارد.دمتأثیر معناداری  صادراتد

گوذاری بور در این فرضیه ادعوا شوده بوود کوه اسوتراتژی قیمت: (3H)فرضیه سوم 

این فرضیه بوا اسوتفاده از  ادراتد محصول راهبردی چای تأثیر معناداری دارد.عملکرد ص

تحلیل مییر مورد بررسد قرار گرفت. ضریب رگرسیوند استاندارد در این فرضویه برابور 

بور گوذاری اسوتراتژی قیمت تامین زده شد که حاکد از تأثیر متبت و میتقیز 294/0با 

در ادامه به بررسود معنوادار بوودن ایون توأثیر باشد. دم عملکرد صادراتد محصول چای

از مقدار  000/0پرداصته شد و با توجّه به اینکه سیح معناداری آزمون با مقداری برابر با 

 ؛ p< 0.05, CR≥ 1.96بیشتر است، یعنود ) 96/1کمتر است و ضریب بحراند از  05/0

 بور عملکورد صوادراتد گوذارییه سوم تأیید و نتیجه اینکه اسوتراتژی قیمتفرضبنابراین 

 گذارد.دمتأثیر معناداری 

در این فرضیه ادعا شده بود که اسوتراتژی تمواید محصوول بور  :(4H)فرضیه چهارم 

این فرضیه بوا اسوتفاده از  عملکرد صادراتد محصول راهبردی چای تأثیر معناداری دارد.

فرضویه برابور  تحلیل مییر مورد بررسد قرار گرفت. ضریب رگرسیوند استاندارد در این

بور استراتژی تماید محصوول  تامین زده شد که حاکد از تأثیر متبت و میتقیز 193/0با 

باشد. در ادامه به بررسود معنوادار بوودن ایون توأثیر دم عملکرد صادراتد محصول چای

از مقدار  000/0پرداصته شد و با توجّه به اینکه سیح معناداری آزمون با مقداری برابر با 

 ؛ p< 0.05, CR≥ 1.96بیشتر است، یعنود ) 96/1تر است و ضریب بحراند از کم 05/0
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 بر عملکرد صوادراتد یه چسارم تأیید و نتیجه اینکه استراتژی تماید محصولفرضبنابراین 

 گذارد.دمتأثیر معناداری 

در این فرضیه ادعا شده بود کوه اسوتراتژی توزیوع بور عملکورد  :(5H)فرضیه پنجم 

این فرضویه بوا اسوتفاده از تحلیول  راهبردی چای تأثیر معناداری دارد.صادراتد محصول 

مییر مورد بررسد قرار گرفت. ضریب رگرسویوند اسوتاندارد در ایون فرضویه برابور بوا 

بور عملکورد اسوتراتژی توزیوع  تامین زده شد که حاکد از تأثیر متبت و میتقیز 107/0

معنادار بودن این تأثیر پرداصتوه شود باشد. در ادامه به بررسد دم صادراتد محصول چای

کمتور  05/0از مقدار  000/0و با توجّه به اینکه سیح معناداری آزمون با مقداری برابر با 

 ؛ بنوابراین p< 0.05, CR≥ 1.96بیشوتر اسوت، یعنود ) 96/1است و ضریب بحراند از 

یر معنواداری توأث بر عملکورد صوادراتدیه پنجز تأیید و نتیجه اینکه استراتژی توزیع فرض

 گذارد.دم

در این فرضیه ادعا شده بود که اسوتراتژی ترفیعود بور عملکورد  :(6H)فرضیه ششم 

این فرضویه بوا اسوتفاده از تحلیول  صادراتد محصول راهبردی چای تأثیر معناداری دارد.

مییر مورد بررسد قرار گرفت. ضریب رگرسویوند اسوتاندارد در ایون فرضویه برابور بوا 

بور عملکورد استراتژی ترفیعود  ده شد که حاکد از تأثیر متبت و میتقیزتامین ز 218/0

باشد. در ادامه به بررسد معنادار بودن این تأثیر پرداصتوه شود دم صادراتد محصول چای

کمتور  05/0از مقدار  000/0و با توجّه به اینکه سیح معناداری آزمون با مقداری برابر با 

 ؛ بنوابراین p< 0.05, CR≥ 1.96اسوت، یعنود ) بیشوتر 96/1است و ضریب بحراند از 

توأثیر معنواداری  بر عملکرد صوادراتدیه ششز تأیید و نتیجه اینکه استراتژی ترفیعد فرض

 گذارد.دم

عملکرد صوادراتد بوه  965/0همچنین ضریب تعیین اصالح شده نشان داد که حدود 

کننودگد بیندها پیشستراتژیهای بازاریابد مذکور بیتگد دارد و لذا این ااتااذ استراتژی

 مناسبد برای بسبود عملکرد صادراتد محصول راهبردی چای دارند.
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 های فزمون فریدمنیافته

  مشا  گردید که استراتژی بازاریوابد نفووذ و 8براساس اطالعات مندرج در جدول )

 25/3ر بیشوترین میوانگین رتبوه و اسوتراتژی توزیوع بوا مقودا 79/3توسعه بازار با مقدار 

کوه  301/0اند. اما نتایج آزمون، سیح معناداری را ترین میانگین رتبه را کیب کردهپایین

های بازاریوابد موورد بین میوانگین اسوتراتژیاست، تامین زد. بنابراین  05/0تر از بدرگ

توان هیچ یوک از داری وجود ندارد و فرضیه هفتز رد شد. یعند نمدبررسد تفاوت معند

باییت برای دستیابد به عملکورد صوادراتد ها را بر دیگری ارجع دانیت و مداستراتژی

 جانبه شود.های بازاریابد توجه یکیان و همهمناسب در حوزه چای، به همه استراتژی
 

 های بازاریابدیاستراتژی بندرتبهنتایج آزمون فریدمن  -8جدول 
 میانگین رتبه های بازاریابی صادرات چایاستراتژی

 41/3 رود به بازار صارجدو
 79/3 نفوذ و توسعه بازار

 47/3 گذاریقیمت
 69/3 تماید محصول

 25/3 توزیع
 40/3 ترفیعد

Chi-Square= 056/6  
Sig.= 301/0  

 

 

 

 گیری و پیشنهادهای پژوهشیجهنت

در این پژوهش ضمن تبیین اهمیت و نقش صادرات، به ویژه صادرات ییرنفتود از نووع 

ر توسعه پایدار کشورها، و بررسد روند صادرات چای ایران به عنووان یوک کشاورزی د

شناسد مشا  شود کوه بورای یبآسی اصیر و هاسالمحصول راهبردی کشاورزی طد 

های مناسب بازاریابد صوادراتد اسوت. یاستراتژورود به بازارهای صراجد نیاز به اتااذ 

س از آزموون مودل بوه روش تحلیول لذا با توجه به هدف پژوهش مدلد ارائه گردید و پ

های بازاریوابد بورای توسوعه صوادرات محصوول یاسوتراتژمییر مشا  شد که کلیوه 

ها دبررسوالمللد نیاز است. همچنین طود ینبراهبردی چای و حتور قوی در بازارهای 
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ید که برای هر استراتژی در مدل ارائوه شوده، بستورین هاروشمشا  گردید که از بین 

 باشند:دمبه شرح ذیل  هاروشروش یا 

شوریک تجواری بوه  -ی ورود به بازارهای صارجد صادرات میوتقیزهاروشاز بین 

گوردد دمین روش ورود به بازارهای هودف انتاواب شود. لوذا پیشونساد ترمناسبعنوان 

شریک تجاری استفاده شوود.  -جست ورود به بازارهای هدف از روش صادرات میتقیز

شتری داشته و هز با اسوتفاده از شوریک تجواری کشوور مقصود این روش هز بازدهد بی

های بازار کاهش صواهد یافت. در ضمن به دلیل آشناید شریک تجاری بوه بوازار ییکر

تووان از دمهدف انیباق با بازار بیشتر صواهد شود. جسوت یوافتن شوریک تجواری هوز 

حتوور های تاصصود، یشوگاهنماهای تجواری، شورکت در یأتهی شرکت در هاروش

ی بازرگاند و دریافت اطالعات از رایدنوان هااتاقمیتقیز در بازارهای هدف و مذاکره با 

 بازرگاند و اقتصادی بسره جُیت.

های مرتبط در کشور هودف یشگاهنمابرای استراتژی نفوذ و توسعه بازار، شرکت در 

لوذا  ین روش تعیوین شود.ترمناسبو دعوت و حتور تاجران بازارهای هدف در ایران 

های کشورهای موورد نظور یشگاهنماو یا تاجران چای در  دارانکارصانهگردد دمپیشنساد 

ید باشند که در زمینوه چوای هاشرکتها به دنبال افراد یا یشگاهنماشرکت نمایند. در این 

نمایند. همچنین با حتور در آن بازارها از افراد موورد دمو یا محصوالت یذاید فعالیت 

ور در ایران و بازدید از امکانات صود دعوت به عمل آورند. بوا ایون کوار نظر جست حت

شریک تجاری ضمن بازدید حتوری و دیدن امکانات نیبت به ادعاهای طورف ایرانود 

 صواهند شد. ترمیمئن

دیوده  ترمناسوبگذاری دو روش قیمت پایین با تافیوف بیشوتر یمتقدر استراتژی 

یمت چای با توجه به باال بردن کیفیت چای نیوبت بوه گردد قدمشده است. لذا پیشنساد 

های تولید بورگ سوبد و ینههدتوان دمتر تعیین شود. با استفاده از پیشنساد اول یینپابازار 

همچنین چای صشک را کواهش داد. اسوتفاده از تافیفوات حجمود و پرداصتود در ایون 

 شود.دماستراتژی هز توصیه 

ی عوالد موور بندبیوتهاتژی محصول کیفیت برتور و ی مربوط به استرهاروشاز بین 

گردد در صصوت استراتژی محصول دو موضوع کیفیت و دمنظر بیشتر بود. لذا پیشنساد 
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ی بیشووتر مووورد تأکیوود قوورار گیوورد. اسووتفاده از طراحووان صوووب و بازدیوود از بندبیووته

مچنوین ی و رصود دقیوق رقبوای برجیوته و هبندبیوتههای متفاوت در زمینوه یشگاهنما

 ی بییار مفید صواهد بود.بندبیتههای نوین در حوزه طراحد و یفناوریری از گبسره

ای جسوت توزیوع یورهزنجی هافروشوگاهکنندگان برتر در هر کشور و یعتوزانتااب  

گردد کوه هموراه شوریک دممحصول تعیین شدند. در مورد استراتژی توزیع نید پیشنساد 

ی هافروشووگاهکننوودگان برتوور آن کشووور و همچنووین عیتوزتجوواری در بووازار هوودف از 

ای و موذاکره و عقود قورار داد بوا یرهزنجی هافروشگاهای استفاده گردد. شناساید یرهزنج

 در این مییر بییار مناسب صواهد بود. هاآن

جست انجام استراتژی ترفیع استفاده از برند بازار مقصد، بازاریابد دیجیتال، نمایشگاه 

گوردد ثبوت برنود بوا دمتشای  داده شد. لذا پیشونساد  ترمناسبی اجتماعد هاشبکهو 

مشارکت شریک تجاری در بازار هدف صورت گیرد. بورای ترفیوع محصوول اسوتفاده از 

ی هاشوبکههای تاصصد و استفاده از یشگاهنمای بازاریابد دیجیتال، شرکت در هاروش

 است. ترمناسباجتماعد 

ماید از طریق عیر و بوی صات چای ایراند، بسترین کیفیوت برای استراتژی تماید، ت

از بقیه تشای  داده شد. در نسایت بوا توجوه  ترمناسبی جذاب بندبیتهو نوع و طرح 

گردد تولید چای بوا کیفیوت بوا قیموت دمبه وضعیت بازار چای و شرایط تولید پیشنساد 

 هدف انجام گیرد.ی و نام تجاری در بازار بندبیتهپایین در داصل کشور و 

ترین سیاسوت دولوت قورار داصولباییت بوه عنووان دمدر نسایت تجارت بین الملل 

 رأسگرفته و در تمامد مذاکرات بین المللد و در هر سیح و ابعوادی ایون موضووع در 

 قرار گیرد. هابرنامه

 دولت باید در تمامد کشورها رایدنان اقتصادی و بازرگاند را بکوار گرفتوه و انوان را

 گرداند. رفعانملدم به شناساید موانع و مشکالت تجارت و پیگیری جست 
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