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 The present research has a mixed (qualitative-quantitative) approach. The grounded theory 

in the qualitative part and the ISM method in the quantitative part have been used as 

research method. The research tools are semi-structured interviews and questionnaires. 18 
academic experts, export experts, managers and experts of the studied companies who were 

sampled by snowball method are used for qualitative participants’ part. 11 industry and 

university experts’ opinions have been used to prioritize the factors in the quantitative part, 

through the formation of a structural interactive matrix. The research period is from 2015 

to 2020. The qualitative parts are analyzing the interview data, the  resistive export 

development as a central category; Causal conditions include economic foresight, export 

supports and realization of resistance economy macro policies; intervening conditions 

include business diplomacy, economic sanctions and government role-playing; underlying 

factors include technological and up-to-date production, competitive organizational 

atmosphere, efficient supply chain logistics and dynamic employee participation; strategies 

include a strategic export-oriented marketing document developing, empowerment of 

scholarly human capitals, architecture of business negotiations and business intelligence; 
results include competitiveness improvement, economic resilience, economic growth and 

prosperity of production and employment. Factors were drawn on six levels in the 

quantitative part. Findings show that the factor of economic sanctions conditions and the 

government role-playing as the most important and influential factors and factors of 

economic growth, prosperity of production and employment and economic resilience are 

recorgnized as the most dependent factors in the development of dairy exports. 
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 مقدمه

ها در میان ترین بحثشدن بازارها یکی از مطرحجهانی
ای در طی دو دهه گذشته است. محققین آکادمیک و تجار حرفه

الملل ایش سهم خود در تجارت بینها برای افزتالش دولت
 سازد)احمدی، کردنائیجاین بحث را بیش از پیش با اهمیت می

 گسترش شدن، جهانی (. در فرایند فعلی1387و میرشریفی، 
 هک ایگونه به است؛ ای برخوردارویژه جایگاه از خارجی تجارت

 در ایگسترده نحو به المللاخیر، تجارت بین هایسال در
 روند، این در. است قرار گرفته کشورها تمام رکا دستور

 تشکیل را جهان از که بخش بزرگی توسعه درحال کشورهای
 و بوده برخوردار جهانی در تجارت فعالی مشارکت از دهند،می
 یطور به هستند؛ جهانی از تجارت خود سهم افزایش دنبالبه
 درحال کشورهای الملل،بین جدید تجارت جغرافیای در که
 جارتت هایقطب از یکی به تدریجبه( سعه)کشورهای جنوبتو

(. 1393اند)هراتی، بهرادامین و کهرازه، تبدیل شده جهانی
موسسات کسب و کار ما با درنظر گرفتن ضرورت فعالیت 
جهانی و هدفمندکردن آن و همچنین باور امکان رقابت با سایر 

رو در شهای رقیب و اعتقاد به داشتن نقشی اساسی و پیشرکت
تمدن جدید و راهبری آن باید با تغییر از نگاه به بازارهای درونی 
به سوی نگاه به بازارهای جهانی حرکت کرده، ضمن تقویت 

 ریزی مدون و مشخصاین باور و توانایی انجام آن با یک برنامه
های خارجی و با انتخاب استراتژی گیری از فرصتو بهره

 ز پیش در صحنه اقتصاد جهانیرقابتی متناسب با خود، بیش ا
 ینسب و بهرام خان، حسینی، تیموری )ایمان خودنمایی کنند

 (.1390نسب، 
تقویت صادرات دارای مزایای مهمی بوده که تولید انبوه، تامین 
درآمد ارزی، افزایش اشتغال، بهبود کیفیت و کاهش قیمت 
محصوالت تولیدی از آن جمله است)صادقی، لشکری و 

که عملکرد شرکت (. از طرفی صادرات در حالی1391کربالئی، 
ازجمله حجم فروش، سهم بازار، سودآوری و موقعیت رقابتی را 

بخشد؛ روی سطوحی از استخدام، درآمدهای ارزی، بهبود می
)رحمانی گذاردطور مثبت تاثیر میتوسعه صنعتی و رفاه ملی به

نیست، (. صادرات صرفا یک واژه 1392یوشانلوئی و همکاران، 
 ای از نظر توسعه کشور، ارتقایبلکه پیامدهای بزرگ و گسترده

رفاه اجتماعی، اشتغال و به ویژه اشتغال نیروی انسانی 

تحصیلکرده کشور، ارتقای قدرت ملی و پیوندهای اقتصاد ملی 
با اقتصاد جهانی دارد و از این رهگذر کمک مؤثر به حفظ و 

میمند، خباز باویل و  کند )محمودیپایداری امنیت ملی می
 (.1393نیا، فروغی
صادرات  مزایای از بیشتر هرچه مندیبهره است جهت بدیهی

های الگو استفاده از اقتصادی توسعه و رشد به در دستیابی
 (.1391است)صادقی و همکاران،  مناسب ضروری

حضور موفق در بازارهای جهانی در محیط رقابتی امروز مستلزم 
ار در وهله اول و تقویت مزایای رقابتی شناخت عوامل اثرگذ

پایدار است. عوامل بیرونی و خارج از کنترل بنگاه از یک طرف 
و عوامل درون بنگاهی از طرف دیگر، انتخاب راهبرد مناسب 
جهت حضور و عملکرد بنگاه در بازارهای خارجی را تحت تاثیر 

زی ریترین بخش فرایند برنامهترین و مهمدهد. مشکلقرار می
برای حضور موثر در بازارهای جهانی؛ شناخت سایر عوامل 
درونی و بیرونی موثر بر این رقابت جهانی است)احمدیان و 

 (.1395پارسامنش، 
از طرفی دیگر استقالل اقتصادی و امنیت اقتصادی از اهداف 

د های کالن اقتصاباشد که سیاستنظام اقتصاد اسالمی می
اف تنظیم گردیده است. مقاومتی جهت نیل به این اهد

بند در بهمن ماه سال  24های کلی اقتصاد مقاومتی در سیاست
تواند زمینه برای ابالغ گردید که اجرای بندهای آن می 1392

توسعه صادرات صنایع مختلف اعم از صنایع لبنی را فراهم 
سازی و نموده و پیشرفت اقتصادی کشور را جهت مقاوم

ه ام اقتصادی کشور بدنبال داشتبخشی به حماسه نظاستحکام
 باشد. 

ه است؛ شدهای اقتصاد مقاومتی که یک نقشه مهندسیسیاست
توسط مقام معظم رهبری ابالغ گردید. اقتصاد مقاومتی خود 

عی ها، سباشد و با ارائه برنامهنوعی از نظام اقتصاد اسالمی می
های در رشد و توسعه اقتصادی کشور دارد. اجرای سیاست

اد مقاومتی که گفتمان توسعه مستمر و الگوی اقتصادی اقتص
تواند با بومی منحصر به فرد اسالمی ایرانی است، می

سازی اقتصاد ملی دربرابر تهدیدات، با ایجاد توان مقاوم
ها صتها به فرهای بالقوه آتی و تبدیل آنشکنیِ تحریمتحریم

سعه ن توو ایجاد رشد اقتصادی، بر موانعی که با هدف کندکرد
شری و عو رشد اقتصادی کشور باشد، غلبه نماید)داداشی، اثنی
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بایست هرچه (. برای تداوم این نوع اقتصاد، می1395رحمتی، 
بیشتر به سمت محدودکردن استفاده از منابع نفتی و رهایی از 
اتکای اقتصاد کشور به این منابع حرکت کرد)فشاری و پورغاز، 

1393.) 
های اخیر بنا به دالیلی با کاهش گستره صنایع لبنی در سال

که  بازارهای صادراتی و همچنین صادرات سینوسی مواجه بوده
بایستی برای خروج کامل از چنین شرایطی چاره اندیشید. 

های لبنی کشور و همچنین وجود های بالقوه شرکتقابلیت
بازارهای مستعد و متنوع برای صادرات محصوالت لبنی در 

گیری منظور بازپسیانه و آسیا، شرایط را بهمنطقه خاورم
بازارهای گذشته و حتی گسترش بازارها همراه با بهبود و 

های نماید. در سالافزایش صادرات مستمر و پایدار مهیا می
های مختلف جهت رشد صادرات اخیر با وجود اعمال سیاست

این صنعت، افزایش در میزان صادرات محصوالت لبنی مناسب 
است و شایسته توان بالقوه کشور نیست که این موضوع  نبوده

تواند ناشی از تاثیر متفاوت عوامل مختلف و میزان می
تاثیرپذیری این عوامل از یکدیگر باشد و برخی دیگر نیز ممکن 

بندی است واسط بین عوامل باشند که باید شناسایی و رتبه
شک یشوند و تاثیر هریک بر عملکرد صادراتی مشخص شود. ب

ابی یاگر مشکالت و موانع صنعت لبنیات درحال حاضر ریشه
نگردد و علل و عواملی که باعث شده به این وضعیت دچار 
شود؛ مشخص نگردد، شاهد از دست دادن درآمدها و فواید 

المللی خواهیم ناشی از صادرات این صنعت در بازارهای بین
از  لبنی شود که صنایعبود. اهمیت موضوع زمانی آشکار می

توان و ظرفیت بالقوه باالیی برخوردار است و با درنظر گرفتن 
میزان مبادالت صورت گرفته در این صنعت تا سال 

)براساس گزارش سازمان گمرک جمهوری اسالمی 1399
عنوان پیشتاز محصوالت ایران(، در میان کل صنایع غذایی به

عت و صن صادراتی قرار گرفته است که لزوم توجه زیاد به این
ریزی و مدیریت صحیح صادرات آن به عنوان صادرات برنامه

های بزرگی را بوجود آورد تواند موفقبتکاالهای غیرنفتی می
که از این نظر این صنعت در کانون توجه پژوهشگران قرار 

 گرفته است.
های لبنی مورد در این راستا پژوهش حاضر با بررسی شرکت

عنوان تواند به، از نظر عملیاتی میمطالعه و محیط پیرامونی آن

ابزاری جامع و کارآمد به حساب آید که با بکارگیری نتایج آن؛ 
های صادراتی لبنی در بازارهای توان زمینه موفقیت شرکتمی
المللی، بهبود سهم کشور در تجارت جهانی و افزایش بین

صادرات غیرنفتی را فراهم نموده و در نهایت گامی عملی جهت 
های کالن اقتصاد مقاومتی برداشت و از نظر قق سیاستتح

افزایی این مفهومی نیز از طریق ارائه مدل؛ سهمی در دانش
 حوزه خواهد داشت.

ترین عواملی را که کوشد تا مهماز این رو پژوهش حاضر می
تواند در توسعه صادرات محصوالت لبنی موثر واقع گردد را می

و در نهایت مدل آن را ارائه نماید. بندی نموده شناسایی و رتبه
سوال اصلی تحقیق این است که مدل مناسب توسعه صادرات 

های کالن اقتصاد محصوالت لبنی در چارچوب سیاست
 مقاومتی چگونه است؟

 

 مبانی نظری

 صادرات
هایی افزایش جهانی شدن تجارت منجر به رشد فزاینده شرکت

داخلی سنتی خود و  شده که در جستجو بازارهایی ورای بازار
تمرکز بر رشد باالی بازارهای صادراتی هستند که نه تنها به 

ده ها شگسترش، بلکه همچنین منجر به اطمینان از بقای آن
ور طهای شرکت بهاست. درنتیجه، نقش صادرات در فعالیت

عزیزی، رحیمی و موسوی، فزاینده مهم شده است)درزیان
 هاسازمان اولیه هایگام ترینمهم از یکی (. صادرات1394
 و جهانی به بازارهای ورود جهت گذاریسرمایه و توسعه برای

وردی هاست)محمدیان، اهللآن المللیبین هایگسترش فعالیت
 بازار به ورود برای راه ترینساده (. صادرات،1392و سلیمی، 

 . امروزه(1395 کیانی، و صولتی محمدکاظمی،)است خارجی
 اخصوص ها،بنگاه رویپیش راه ترینمعمول نعنوابه صادرات

 بازارهای خارجی به ورود برای و متوسط کوچک هایبنگاه
 اولیه هایترین گاممهم از یکی صادرات است. شده شناخته
 بازارهای به ورود جهت گذاریسرمایه و توسعه برای هاسازمان
هاست)زارعی، آن المللیبین هایفعالیت و گسترش جهانی

 (.1395زاده، منی، فیض، کردنائیج و فارسیموت
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 در کشورها بقای رمز و اقتصاد رشد موتور عنوانبه صادرات
 فاای جهانی اقتصاد عرصه در را کلیدی جهانی، نقش بازارهای

 (.1396کند)ناقلی و مداح، می
 سوی از که هاستسال غیرنفتی صادرات افزایش اندازچشم

 دانکوشیده همواره هادولت هرچند .شودداده می ارائه دولتمردان
 آمار صادرات مقایسه اما بپوشانند عمل جامه اندازچشم به این

 تموفقی که دهدمی نشان کشورها سایر با کشور غیرنفتی
 این. ستا بیشتری ریزیبرنامه نیاز به و نیامده دستچندانی به

انجام  برای و درعمل مدیران که است این دهندهنشان خود
 ناساییش بخوبی اندنتوانسته را آن بر موثر عوامل بهتر؛ اتیصادر

 (.1391کنند)کرمپور، شریفی و صفابخش، 
عوامل داخلی موثر بر استراتژی صادرات متغیرهایی هستند که 

اند. ساختارهایی نظیر تعهد سازمان توسط شرکت تحت کنترل
ی و های مدیریتبه صادرات، تمایل شرکت به صادرات، قابلیت

های محصول دراک صحیح از صادرات، اندازه شرکت و مزیتا
 اند. عواملازجمله عواملی هستند که مورد بررسی قرار گرفته

ها خارجی متغیرهایی هستند که شرکت هیچ کنترلی بر آن
ها کنترل دارد. این عوامل شامل نداشته یا به میزان کمی بر آن

اری دولت به محیط بازار، سطح، نوع و میزان مساعدت و همک
 امر صادرات است.

هایی است که دولت برای کمک مساعدت دولت شامل سیاست
رد. بکار میالملل بهبه صادرکنندگان در جریان تجارت بین

توانند عامل صادرات ها هم میاند که دولتمطالعات نشان داده
ها از طریق ارائه اطالعات، باشند و هم مانع آن شوند. عموما آن

 هایهای مالیاتی، بیمه و برنامهیی در فروش، انگیزهراهنما
 کنند.تامین بودجه به صادرات کمک می

خاطر فقدان تجربه، منابع محدود یا سایر ها بهبسیاری از شرکت
 طور وسیع دنبالخواهند صادرات را بهتوانند یا نمیموانع نمی

 (.1388نگار، دوست و زرینکنند)وظیفه
توانند بوسیله نهادهایی که لزوما گرا میهای صادراتسیاست

و  منظور تنوعدر ارتقای صادرات دخیل نیستند، اجرا شوند. به
الی، های مبهبود صادرات الزم است ترکیب مناسبی از سیاست

ها پولی و ارزی مورداستفاده قرار گیرد. هنگامیکه این سیاست
د، از این شوند اغلب اهدافی غیر از بهبود صادرات دارناجرا می

های صادراتی رو الزم است ارتباط مناسبی میان استراتژی

منظور دستیابی به هدف صادرات بیشتر صورت گیرد به این به
های مختلف مستلزم برقراری همااهنگی منظور اجرای سیاست

ی، تهرانی و رازینهای مختلف دولتی است)وجدانیمیان دستگاه
1392.) 

 

 توسعه صادرات
ای که تولید و اقتصاد بیش از هر زمانی و دوره در قرن حاضر

دیگر دچار رکود و در عین حال رقابت شده است؛ کشورهای 
یافته و درحال توسعه بیش از هر زمان دیگری تالش توسعه

کنند ازطریق توسعه بازارهای صادراتی خود و حرکت در می
شدن بر مشکالت ناشی از شرایط مذکور فایق المللیجهت بین

کارگیری ابزارهای مناسب بازاریابی سعی در ند. ازطریق بهآی
 (.1393آشتیانی و ملکی، حل آن دارند)غفاری

 شورک سیاسی -اقتصادی به وضعیت توجه با اخیر هایسال در
 به ما نیاز المللبین تجارت و نفت حوزه در ایران تحریم و

 شیبیش از پ جهانی بازارهای به بیشتر ورود و صادرات توسعه
 افتهی جدی ضرورت صادرات غیرنفتی توسعه و یافته اهمیت

 هب توسعه صادرات گفت باید فرایند این توضیح است. در
 حفظ و توسعه و جدید هایگذاریسرمایه توسعه تولید، استمرار
 توسعه تحقق به موارد این همه. خواهد انجامید موجود؛ اشتغال

 (.1392سلیمی، وردی و انجامد)محمدیان، اهللمی اقتصادی
ا ب تواندمی و دارد فراوانی هایقابلیت زمینه این در ما کشور
 هایگام مناسب بازاریابی مشیخط و درست ریزیبرنامه

. کند تثبیت جهانی در عرضه را خود جایگاه و بردارد موثری
ما  کشور صنایع از بسیاری که است حالی در امر این ضرورت
 دارا ار جهانی بازارهای به ورود ایبر باالیی های بسیارقابلیت
 قیاس در مناسب جهانی ریزیایجاد برنامه با توانندمی و هستند

 یابند. دست بهتری صادراتی عملکرد به رقبا با
 توسعه موضوع درحال توسعه، کشورهای تمام در تقریبا

دارد  قرار دولت هایگذاریو سیاست هااولویت راس در صادرات
 صادرات در موضوع اهمیت به توجه و آگاهی کههمچنان

دارد)زارعی و همکاران،  وجود نیز توسعه یافته کشورهای
1395.) 

هدف از توسعه و ترویج صادرات در واقع بهبود اوضاع اقتصادی 
یک کشور و به تبع آن بهبود استانداردهای زندگی مردم آن 
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توان از طریق افزایش باشد. توسعه صادرات را میکشور می
صادرات، تنوع در محصوالت صادراتی و یا بازارهای  حجم

ای که در اینجا باید به آن توجه هدف صادراتی انجام داد. نکته
داشت این است که دستیابی به این اهداف خود نیازمند بسیج 
منابع موردنیاز، ارتقای سطح شیوه مدیریت و فناوری 

رو محصوالت و ... در محیط کسب و کار ملی است؛ از این
 های کوچک واهداف قابل دستیابی هستند ولی برای بنکاه

متوسط به دلیل دست نیافتن به منابع موردنیاز؛ دستیابی به 
 (.1389چه و شمشیری، اهداف ماهیتی سخت دارند)قره

 و االک فروش بیشتر برای و نیست آسان امری صادرات توسعه
 یار الزمبس مساعد عوامل و شرایط خارجی، خریداران به خدمات

 هب خارجی نسبت کنندهمصرف رضایت جلب فقط نه است
 زا پس خدمات و بازاررسانی عرضه، شرایط قیمت، کیفیت،
و  ورزیده سخت، سر رقبای با کشور بلکه کاال فروش
 باشد. می روبرو نیز زمینه این در داریسابقه
 استراتژی یک عنوانبه کشورها، تمام در صادرات توسعه

شور ک آن نسبی سهم بین تعادل به که است مطرح اقتصادی
. انجامدمی جهانی تجارت از آن نسبی سهم و جمعیت جهان از
 انتوجه کارشناس مورد اقتصادی استراتژی این نیز ما کشور در

 عمدتا صادرات افزایش بر همواره و داشته اقتصادی قرار
 هداشت ک توجه باید اما است شده تاکید غیرنفتی صادرات
 یدستیاب و صادراتی توسعه و جهش راهبرد اجرای در موفقیت

 آن جمله از که است مختلفی هایحرکت مستلزم آن اهداف به
 ارهاش الملل بین روابط بهبود و تجاری تسهیل به توانمی

 (.1393پور، کرد)حسن
 رفط عوامل گروه دو به توانمی صادرات را کنندهتعیین عوامل
 تقاضا طرف عوامل. یم کردتقس عرضه طرف عوامل و تقاضا
 طرف عوامل. است کشورهای خریدار اقتصادی شرایط شامل
 بر حاکم اقتصادی شرایط و تولید شامل ظرفیت نیز عرضه
امل عو ارزیابی در ای کهمساله حال. است تولیدی هایفعالیت
 هک است این دارد وجود خدمات و کاالها صادرات کنندهتعیین
 رب موثر عوامل معین در حوزه مدل یک فقدان و هانظریه تنوع

 یرگذارتاث بالقوه توضیحی متغیرهای تعدد و سو یک از صادرات
 اقتصادسنجی یک مدل از استفاده دیگر، از سوی صادرات بر

، پرستکند)کازرونی و نصیب می مشکل دچار را کالسیک
1393.) 

 

 اقتصاد مقاومتی
است  صادی بومیاقتصاد مقاومتی یک افزونه)نه لزوما نظام( اقت

که مبتنی بر علم، عقالنیت، اراده عمومی و معارف ناب اسالمی 
منظور افزایش ثروت عمومی، پدید ساختن است. این افزونه به

 های اجتماعی، افزایشعدالت اقتصادی و رفع شکاف بین طبقه
کن کردن فقر و در جهت رسیدن به نظام رفاه عمومی و ریشه

سازی در تمدن بزرگ ت پیادهاقتصادی اسالمی که قابلی
سازی رود. این افزونه برای مقاومکار میاسالمی را دارد؛ به

های بالقوه و ها و اختاللاقتصاد ملی در برابر ضربه
بالفعل)داخلی و خارجی( بر سر راه پیشرفت و دستیابی به 

 کارگرا بهنگر، راهبردی و برونمدتانداز، بلندهای چشمهدف
 (.1392 لقمان،موسوی و نائینیبنیادی یروزی،کامف)رودمی

 های انبوهی بهها و تعریفدر تعریف اقتصاد مقاومتی عبارت
 فرمایند:خورد. رهبر معظم انقالب در این باره میچشم می

اقتصاد مقاومتی معنایش این است که ما یک اقتصادی داشته 
؛ دباشیم که روند رو به رشد اقتصادی در کشور محفوظ بمانی

یعنی وضع اقتصادی کشور و نظام اقتصادی جوری باشد که در 
اگون های گونبرابر ترفندهای دشمنان که همیشگی و به شکل

خواهد بود، کمتر آسیب ببیند و اختالل پیدا کند)مقام معظم 
 (.2/6/1391رهبری، 

 زارعی؛ در پیشینه تحقیقاتی آمده است: عسگرنژادنوری؛
( در پژوهش خود 1399ناظراصل) و نیاصائب بشیرخداپرستی؛

 هایاستراتژی و بازاریابی هایقابلیت تاثیر با عنوان بررسی
: لعهمطا مورد)صادراتی هایشرکت تجاری عملکرد بر بازاریابی

به این نتایج رسیدند که  (تبریز  شهر در شکالت صنعت
 و زاریابیبا تخصصی هایقابلیت بازاریابی، معماری هایقابلیت
 و یدرون بر اثربخشی بازاریابی ایوظیفه میان ایهقابلیت
 مثبت اثیرت صادراتی بازاریابی هایاستراتژی سازیپیاده بیرونی

 رونید معنادار اثربخشی و تاثیر مثبت همچنین. دارد معناداری و
 بازاریابی هایاستراتژی سازیپیاده بیرونی بر اثربخشی

 شی بیرونیاثربخ عنادارم و مثبت نهایتا تاثیر. شد تائید صادراتی
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 جاریت عملکرد بر صادراتی بازاریابی هایاستراتژی سازیپیاده
 .شد دتائی مالی عملکرد و بازار عملکرد مشتری، شامل عملکرد

های ( در پژوهش خود با عنوان عملکرد شرکت1399زارعی)
صادراتی)واکاوی نقش رفتارهای برندساز کارکنان بر ارزش 

 به هاند تبلیغات نتایج رسید که مشارکت،ویژه برند( به این 
 ادامه تمایل بر و برندسازی نقش درون رفتار مثبت، دهان

. دارد معناداری و مثبت تاثیر برند ویژه ارزش بر همکاری
 صادرات هایشرکت و عملکرد برند ویژه ارزش بین همچنین

 .شد یافت معناداری و مثبت تاثیر
در پژوهش خود با عنوان  (1398جعفری تیتکانلو و اصغرزاده)

عه بازارهای ها در توستحلیل نقش بازاریابی اینترنتی بیمارستان
اریابی های بازالمللی به این نتایج رسیدند که توانمندیبین

ی و رشد های صادراتها بر شناسایی فرصتاینترنتی بیمارستان
ر باشد. همچنین اثصادرات خدمات گردشگری پزشکی موثر می

های بازاریابی اینترنتی بر رشد صادرات م توانمندیغیرمستقی
 هایخدمات گردشگری پزشکی از طریق شناسایی فرصت

 صادراتی تایید گردید.
( در پژوهش خود با عنوان بررسی 1398بختیاری و بخشنده)

عوامل موثر بر عملکرد صادرات با نقش میانجی انطباق آمیخته 
ایج خوزستان به این نت های صادراتی استانبازاریابی در شرکت

 ازاریابیب آمیخته انطباق بر صادرات پیش امور رسیدند که تأثیر
 ادراتص عملکرد بر آمیخته بازاریابی انطباق تاثیر همچنین و

 هآمیخت انطباق میانجی نقش همچنین. بود معنادار و مثبت
 وردم صادرات عملکرد بر صادرات امور پیش تاثیر در بازاریابی

 بازار لهفاص و صادرات تعهد تلثیر حالیکه در. گرفت قرار تأیید
 نقش نهمچنی. نشد تایید بازاریابی آمیخته انطباق بر شدهدرک

 رب تعهد صادرات تاثیر در بازاریابی آمیخته انطباق میانجی
 ردعملک بر شدهدرک بازار فاصله تاثیر در و صادرات عملکرد
 نگرفت. قرار تأیید مورد نیز صادرات
( در پژوهش خود با عنوان ارزیابی 1396ان و هاشمی)محمودی

های و توسعه صادرات کاالهای غیرنفتی در شرکت
گذاری تامین اجتماعی)شستا( به این نتایج رسیدند که سرمایه

شدن میزان صادرات کاالهای غیرنفتی در به منظور نزدیک
کاوی و گذاری تامین اجتماعی با بهینههای سرمایهشرکت

های توسعه صادرات کاالهای غیرنفتی در شرکت بهبود و

گذاری تامین اجتماعی باید به معیارهای توزیع، محیط سرمایه
 کننده توجه بیشتری شود.و تامین

( در پژوهش خود با عنوان 1395احمدیان و پارسامنش)
ه های صادرکنندشناسایی عوامل موثر بر حضور موفق شرکت

ین نتایج رسیدند که ایرانی در بازارهای خارجی به ا
ده های تولیدکننده و صادرکننهای مورداستفاده بنگاهاستراتژی

م گذاری مستقیکشور به ترتیب عبارتند از صادرات، سرمایه
های استراتژیک. نتایج همچنین خارجی، اعطای امتیاز و پیمان

ها برای حضور در دهد که انگیزه مدیران بنگاهنشان می
مدت، سود افزایش فروش، سود کوتاه بازارهای خارجی شامل

سب شدن و کبلندمدت، ارتقای تکنولوژی، آمادگی برای جهانی
ی های دیگر پژوهش حاکباشد. یکی از یافتهموفقیت جهانی می

 تواند به یک مزیتنگری بودن مدیران میاز آن است که جهانی
د. ها را ارتقاء بخشرقابتی پایدار تبدیل شده و عملکرد بنگاه

ها به وجود رابطه بین تعهد مدیران به صادرات و نگرش آن
های نحوه حضور در بازارهای جهانی از یک طرف و شاخص

وهش های دیگر این پژالمللی از طرف دیگر از یافتهعملکرد بین
 باشد.می
( در پژوهش خود با عنوان تجزیه و 1395هاشمی و ثقفی)بنی

کشورهای آسیای  های توسعه صادرات بهتحلیل استراتژی
میانه با مدل در راستای برنامه ششم توسعه به این نتایج رسیدند 

ترین رویکرد در تدوین راهبرد توسعه صادرات به که مناسب
کشورهای آسیای میانه، رویکرد تهاجمی بوده و نتایج حاصل 

بندی راهبردها نشان داد که راهبردهای از تدوین و اولویت
ای برای صادرات کاال و خدمات، یمهبهبود خدمات بانکی و ب

های های صادراتی و همچنین بهبود زیرساختارائه مشوق
های حمل و نقل از باالترین صادراتی اعم از زیرساخت

 اند.های راهبردی صادرات به حوزه مذکور قلمداد شدهاولویت
 نگاهی با آمیخته و پژوهشی ( در1395اللهی) فیض و زادهحسن

 فرش توسعه صادرات بر موثر عوامل اسالمی بازاریابی به
 .ددادن قرار بررسی مورد مقاومتی را اقتصاد دوران در دستباف

 مولفه چهار داد خطی نشان رگرسیون هایآزمون نتایج
 وزیعت آمیخته و محیط تکنولوژیکی سازماندهی، ریزی،برنامه

 به ینگاه با مقاومتی اقتصاد دوران صادرات فرش در توسعه بر
انس واری تحلیل آزمون همچنین دارد، تاثیر زاریابی اسالمیبا
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 صادرکنندگان و کارشناسان، دیدگاه بین داد که نشان
توسعه  موثر بر عوامل مورد در معناداری تفاوت فروشندگان

ندارد)فیض و  مقاومتی وجود اقتصاد دوران در فرش صادرات
 (.1395کجوری، سرائیسیاه

پژوهش خود با عنوان نقش  ( در1395رستگار و شعبانی)
میانجی کارآفرینی صادراتی در تاثیر عوامل موثر بر عملکرد 
صادراتی به این نتایج رسیدند که کارآفرینی صادراتی وابستگی 
مثبتی با عوامل داخلی چون تعهد صادراتی مدیریت و منابع 
مرتبط با تجربه و ساختار و عوامل اقتضایی محیطی مثل شدت 

بین بازارهای صادراتی شرکت دارد. همچنین  رقابت و تفاوت
ر طور مثبت عملکرد صادراتی را تحت تاثیکارآفرینی صادراتی به

 دهد.قرار می
( در پژوهش خود با عنوان الگوی 1395پور و وحیدمقدم)کرم

د های محیطی بازاریابی بر عملکرتاثیر سبک بازاریابی و نظام
 63/0ی های محیطر نظامصادراتی به این نتایج رسیدند که تاثی

بر عملکرد صادراتی بیشتر است  29/0نسبت به سبک بازاریابی 
های اصلی پژوهش، دهنده سازهو همچنین ازنظر ابعاد شکل

های صادراتی بیشترین اثر را بر عملکرد صادراتی بعد مشوق
 دارد.

( در پژوهش خود با عنوان 1395محمدکاظمی، صولتی و کیانی)
های امل موثر بر عملکرد صادراتی بنگاهبندی عواولویت

صادرکننده تجهیزات ورزشی به این نتایج رسیدند که عوامل 
کننده در عملکرد صادراتی صنعت پوشاک و تجهیزات تعیین

ترتیب اولویت اثرگذاری عبارتند از عوامل محیطی، ورزشی به
های تعهد صادراتی مدیران، راهبرد بازاریابی مدیران، مشوق

 های عینی شرکت.تی و ویژگیصادرا
( در پژوهش خود با عنوان 2019بوتاراک، میکولیچ و پالیچ)

منابع رشد صادرات و توسعه صنعت تولید)شواهد تجربی از 
طور کرواسی( به این نتایج رسیدند که رشد صادرات به

ای که در غیرمستقیم به عملکرد بهتر کلیه تولیدکنندگان داخلی
صادر کنندگان هستند، کمک می کند. زنجیره ارزش افزوده 

اثرات غیرمستقیم برای کشاورزی، تجارت، حمل و نقل و 
 خدمات تجاری بارزترین است

( در پژوهش خود با عنوان به این نتایج 2017کربنی و مدا)
ات طور مثبت بر تمایل به صادررسیدند که تحقیق و توسعه به

است  ج بیانگر اینگذارد. نتایگذاری ملموس تاثیر میو سرمایه
زایی و همزمانی؛ دست کم گرفتن اثر که غفلت از مسائل درون

 تحقیق و توسعه به صادرات و سرمایه گذاری را درپی دارد.
( در پژوهش خود با عنوان به این 2016لدرمن، اولرگا و زاواال)

ها نتایج رسیدند که ارتقاء صادرات عمدتا با کمک به شرکت
ندن در بازارهای صادراتی، صادرات را برای ورود و زنده ما

ادرکننده های صکنند. تاثیر بر حاشیه فشرده شرکتتشویق می
 قوی نیست.

( در پژوهش خود به بررسی 2014محمدی، طباطبایی و آزاد)
د بندی بر توسعه صادرات به این نتایج رسیدنتاثیر عوامل بسته
اهی، آگ ها،بندی شامل ارتباطات، زیرساختکه پنج بعد بسته

طراحی و ساخت فنی در توسعه صادرات صنایع غذایی تاثیرگذار 
 باشند.می

( در 2014سرا، افشاری، قدیمی، محمدی و اسدی)مجلس
های صادرات بر عملکرد پژوهشی با عنوان تاثیر مهارت

الملل و های مالی بینصادراتی به این نتایج رسیدند که مهارت
الملل، ت تجارت بینهای تحقیقامدیریت ریسک، مهارت

های مقررات تجارت الملل، مهارتهای بازاریابی بینمهارت
 باشند. الملل از تاثیرگذارترین عوامل بر عملکرد صادراتی میبین

( در پژوهش خود به بررسی 2014حقیقی و ساالریان)نائیج
نقش فرهنگ در بازاریابی بین المللی با تکیه بر اقتصاد مقاومتی 

د. نتایج نشان داد که رابطه مستقیمی بین فرهنگ و انپرداخته
بازاریابی وجود دارد. به عبارت دیگر موفقیت در بازاریابی بین 
المللی متکی به این موضوع است که تصمیمات بازاریابی 

باشد واین معیارها؛ معیارهای مطابق با هنجارهای فرهنگی می
 .باشندپذیرش بازاریابی یا رد آن می

 

 شپژوهروش 

ها از این پژوهش از نظر هدف بنیادین و از نظر گردآوری داده
رود و با رویکردی آمیخته اجرا شده شمار مینوع اکتشافی به

انجام شد.  1398است. مطالعه کیفی و کمی حاضر طی سال 
تن از خبرگان 18کنندگان این پژوهش در بخش کیفی مشارکت

و کارشناسان  دانشگاهی، صاحبنظران حوزه صادرات، مدیران
های مورد مطالعه هستند. معیار اصلی ورود شرکت

ها در کنندگان؛ عضویت هیات علمی دانشگاهمشارکت
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های مدیریت بازرگانی و دولتی بود و مبنای انتخاب رشته
ها؛ صاحبنظران حوزه صادرات، مدیران و کارشناسان شرکت

ه زمینافرادی هستند که دانش اولیه، مهارت و تجربه الزم در 
فروش، تولید، مالی، تحقیقات، بازاریابی و صادرات را دارا بودند. 

صورت گلوله برفی بوده و افراد گیری بخش کیفی بهنمونه
باشد. منابع عنوان نمونه در دسترس میشده بهمشخص

بندی شدند. منابع ها و اطالعات در دو دسته طبقهگردآوری داده
، رو در رو، عمیق های فردیاولیه که شامل مصاحبه

باشد های باز( و ضبط شده میساختاریافته)با طرح پرسشنیمه
ها، کتب، و منابع ثانویه که مبانی نظری تحقیق، مجله

گیرد. سواالت مصاحبه از نوع باز بوده و ها را دربرمیفصلنامه
 صورتها بهگردید. مصاحبهدر خالل جریان مصاحبه مطرح می

دقیقه و  530ها موع زمان مصاحبهغیررسمی انجام شد. مج
دقیقه بود. برای تحلیل  30ها میانگین مدت زمان مصاحبه

بنیاد استفاده شد که بالفاصله بعد ها از روش دادهداده

های گرفت و یادداشتسازی هر مصاحبه صورت میپیاده
پذیرفت. در بخش کمی میدانی نیز همراه مصاحبه صورت می

ریس خودتعاملی ساختاری برای نیز از طریق تشکیل مات
نفر از خبرگان صنعت و  11بندی عوامل از نظرهای اولویت

بندی کار رفته برای اولویتدانشگاه استفاده شده است. روش به
 سازی ساختاری تفسیری است.عوامل، مدل

 

 ی پژوهشهایافته

 روش داده بنیاد
 و یممفاه باز)خلق کدگذاری مرحله 3 طی هاداده تحلیل نتایج
 شرایط محوری، مقوله شناسایی)محوری کدگذاری ،(هامقوله
 و (پیامدها و راهبردها بستر، گر، شرایط مداخله شرایط علی،

 .گرددمی تشریح( نظریه خلق)انتخابی کدگذاری
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 های کالن اقتصاد مقاومتی. مدل پارادایمی نظریه توسعه صادرات محصوالت لبنی در چارچوب سیاست1مدل
دامه الگویی ترسیمی از فراگرد مدل نهایی توسعه صادرات در ا

های کالن اقتصاد محصوالت لبنی در چارچوب سیاست
 شود. مقاومتی ارائه می

 
 
 

 شرایط  علی
 

 نگری اقتصادی* آینده
 های صادراتی* حمایت

های * لزوم تحقق سیاست
 کالن اقتصاد مقاومتی

 مقوله محوری
 

 * توسعه صادرات مقاومتی

گرشرایط مداخله  
 )محیط دور(

 * دیپلماسی کسب و کار
 شرایط تحریم اقتصادی *

 آفرینی دولت* نقش

 پیامدها

 

 * بهبود توان رقابتی
 آوری اقتصادی* تاب

 * رشد اقتصادی
 * رونق تولید و اشتغال

 راهبردها

 

* تدوین سند راهبردی 
 محوربازاریابی صادرات

های * توانمندسازی سرمایه
 انسانی دانشگر

 * معماری مذاکرات تجاری
 * هوشمندسازی کسب و کار

 

 بستر یا زمینه

 )محیط نزدیک(

 * تولید فناورانه و روزآمد
 پذیر* جو سازمانی رقابت

* لجستیک زنجیره تامین 
 کارآمد

 پویای کارکنان* مشارکت 
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 های کالن اقتصاد مقاومتی. مدل ترسیمی توسعه صادرات محصوالت لبنی در چارچوب سیاست2مدل

 

های تحقق سیاست های صادراتیحمایت نگری اقتصادیآینده
 اقتصاد مقاومتی

 توسعه صادرات مقاومتی

لجستیک زنجیره تامین 
 کارآمد

 مشارکت پویای کارکنان

 تولید فناورانه و روزآمد

 پذیرجو سازمانی رقابت

 شرایط تحریم اقتصادی آفرینی دولتنقش

توانمندسازی سرمایه 
 انسانی دانشگر

 هوشمندسازی 
 کسب و کار

سند راهبردی بازاریابی 
 کحورصادرات

 معماری 
 مذاکرات تجاری

 پیامدها

 آوری اقتصادیتاب رشد اقتصادی

 دیپلماسی کسب و کار

 بهبود توان رقابتی رونق تولید و اشتغال
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 روش معادالت ساختاری تفسیری

 و تعیین عناصر و متغیرها مرحله اول: شناسایی
در مرحله اول، ابتدا عناصر موردنظر در ارتباط با موضوع مورد 

شوند. در تحقیق حاضر با مطالعه مشخص و تعیین می

خبره با استفاده از روش داده بنیاد در  18گیری از نظر بهره
عامل موثر بر توسعه صادرات محصوالت  18مجموع تعداد 

 عوامل ارائه شده به تائید چندین عضولبنی شناسایی گردید و 
 ( ارائه شده است.2هیات علمی دانشگاه رسید که در جدول)

 

 شناسایی عوامل موثر بر توسعه صادرات محصوالت لبنی مبتنی بر مصاحبه خبرگان. 2 جدول

 عوامل شماره عوامل شماره

 مشارکت پویای کارکنان 10 نگری اقتصادیآینده 1

 محورتدوین سند راهبردی بازاریابی صادرات 11 تیهای صادراحمایت 2

 های انسانی دانشگرتوانمندسازی سرمایه 12 های کالن اقتصاد مقاومتیتحقق سیاست 3

 معماری مذاکرات تجاری 13 دیپلماسی کسب و کار 4

 هوشمندسازی کسب و کار 14 شرایط تحریم اقتصادی 5

 بهبود توان رقابتی 15 آفرینی دولتنقش 6

 آوری اقتصادیتاب 16 تولید فناورانه و روزآمد 7

 رشد اقتصادی 17 پذیرجو سازمانی رقابت 8

 رونق تولید و اشتغال 18 لجستیک زنجیره تامین کارآمد 9

 (SSIMتشکیل ماتریس خودتعاملی ساختاری)مرحله دوم: 

ری بکارگیشده با بهدر این مرحله روابط میان عناصر تعیین
اختاری تفسیری و استفاده از روابط مفهومی مورد سازی سمدل

گیرند. درنهایت یک ماتریس با عنوان ماتریس ارزیابی قرار می
طه شود که رابخودتعاملی ساختاری برای عناصر توسعه داده می

 سازد.ها را نمایان میزوجی میان آن

 
 راهنمای ایجاد روابط مفهومی میان عوامل توسعه صادرات. 3جدول

 مفهوم نماد نماد

V i  منجر بهj  شود(شود)سطر منجر به ستون میمی 

A j  منجر بهi  شود(شود)ستون منجر به سطر میمی 

X  رابطه دو طرفه میان i وj وجود دارد 

O  رابطه معتبری میان i وj وجود ندارد 
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 صادرات محصوالت لبنیماتریس خودتعاملی ساختاری برای عوامل موثر بر توسعه  .4جدول
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

 V V X A A V A A A V V V V A V V V * نگری اقتصادیآینده 1

 V A A A A X X V A A A A V V V V *  های صادراتیحمایت 2

3 
های تحقق سیاست

 اقتصاد مقاومتی
  * V A A V A V A V A V A A V V V 

 A X V V X V V V V V V V V V *    سی کسب و کاردیپلما 4

 V V V V V V V V V V V V V *     شرایط تحریم اقتصادی 5

 V V V O V O V V V V V V *      آفرینی دولتنقش 6

 X A X A X X A V V V V *       تولید فناورانه و روزآمد 7

 V V A X V O V V V V *        رپذیجو سازمانی رقابت 8

9 
لجستیک زنجیره تامین 

 کارآمد
        * V A A A A A V V V 

10 
مشارکت پویای 

 کارکنان
         * A X X V V V V V 

11 
تدوین سند راهبردی 

 بازاریابی
          * V V X V V V V 

12 
توانمندسازی 

 های انسانیسرمایه
           * X V V V V V 

13 
معماری مذاکرات 

 یتجار
            * A V V V V 

14 
هوشمندسازی کسب و 

 کار
             * V V V V 

 V V V *               بهبود توان رقابتی 15

 X V *                آوری اقتصادیتاب 16

 X *                 رشد اقتصادی 17

 *                  رونق تولید و اشتغال 18

 

 یل ماتریس دسترسی اولیهمرحله سوم: تشک

ماتریس دسترسی یا دستیابی اولیه از تبدیل ماتریس خودتعاملی 
ساختاری به یک ماتریس دو ارزشی)صفر و یکی( بدست 

آید. برای بدست آوردن این ماتریس؛ باید نمادهای موجود می

در ماتریس مرحله قبل به یک ماتریس صفر و یک تبدیل 
وان به ماتریس دسترسی اولیه شوند. براساس قواعد زیر می ت

 ( آورده شده است.دست پیدا کرد که خالصه آن در جدول)
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 راهنمای تبدیل عالئم به مقادیر دو ارزشی. 5 جدول

 iبه  jرابطه  jبه  iرابطه  نماد مفهومی

V 1 0 

A 0 1 

X 1 1 

O 0 0 

( در ماتریس خودتعاملی ساختاری i و jدر صورتی که خانه) -
گرفته باشد، خانه مربوط در ماتریس دسترسی عدد یک  Vنماد 

 گیرد.( عدد صفر میj و iو خانه قرینه آن یعنی خانه)
( در ماتریس خودتعاملی ساختاری i و jدر صورتی که خانه) -

گرفته باشد، خانه مربوط در ماتریس دسترسی عدد  Aنماد 
 گیرد.( عدد یک میj و iصفر و خانه قرینه آن یعنی خانه)

( در ماتریس خودتعاملی ساختاری i و jدر صورتی که خانه) -
گرفته باشد، خانه مربوط در ماتریس دسترسی عدد یک  Xنماد 

 گیرد.( نیز عدد یک میj و iو خانه قرینه آن یعنی خانه)
( در ماتریس خودتعاملی ساختاری i و jدر صورتی که خانه) -

سترسی عدد گرفته باشد، خانه مربوط در ماتریس د Oنماد 
 گیرد.( نیز عدد صفر میj و iصفر و خانه قرینه آن یعنی خانه)

 
 برای عوامل موثر بر توسعه صادرات محصوالت لبنی ماتریس دسترسی اولیه. 6 جدول

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 

2 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 

3 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 

4 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

6 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 

7 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 

8 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 

9 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 

10 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

11 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

12 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

13 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 

14 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 

15 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 

16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
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 مرحله چهارم: تشکیل ماتریس دسترسی نهایی
پس از آنکه ماتریس دسترسی اولیه تکمیل شد، باید سازگاری 

به عبارت دیگر در این مرحله درونی آن بررسی و برقرار شود. 
باید رابطه تسری و ثانویه بین عناصر بررسی شود تا ماتریس 

( با هم i و jدسترسی اولیه سازگار گردد. بدین صورت که اگر )
( نیز با یکدیگر رابطه داشته باشند، j و Kدر ارتباط باشند و )

( نیز با هم در ارتباط هستند. به بیان ساده در i و Kآنگاه )
باید منجر  iشود، آنگاه  Kمنجر به  jو  jمنجر به  iورتی که ص
شود و در صورتی که این حالت برقرار نبود، باید مانریس  Kبه 

 اصالح شده تا حالت مذکور شکل بگیرد.
 

 
 ماتریس نهایی برای عوامل موثر بر توسعه صادرات محصوالت لبنی. 7 جدول

 نفوذ 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

1 1 1 1 1 0 1* 1 1* 1* 1* 1 1 1 1 1* 1 1 1 17 

2 1* 1 1 1* 0 0 1* 1 1 1 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 16 

3 1* 1* 1 1 0 1* 1 1* 1 1* 1 1* 1 1* 1* 1 1 1 17 

4 1 1 1* 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 

6 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1* 1 1* 1 1 1 1 1 1 17 

7 1* 1 1* 0 0 0 1 1 1* 1 0 1 1 1* 1 1 1 1 14 

8 1 1 1 1* 0 0 1 1 1 1 1* 1 1 1* 1 1 1 1 16 

9 1 1 1* 1* 0 0 1 1* 1 1 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1 16 

10 1 1* 1 1* 0 0 1 1* 1* 1 1* 1 1 1 1 1 1 1 16 

11 1* 1 1* 1* 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 

12 1* 1 1 1* 0 0 1 1 1 1 1* 1 1 1 1 1 1 1 16 

13 1* 1 1* 0 0 0 1 1* 1 1 1* 1 1 1* 1 1 1 1 15 

14 1* 1 1 1* 0 0 1 1* 1 1* 1 1* 1 1 1 1 1 1 16 

15 1 1* 1 1* 0 0 1* 0 1 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 15 

16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 

17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 

18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 

  18 18 17 15 15 15 15 14 15 15 14 15 5 1 13 15 15 15 وابستگی

 بندی عناصرمرحله پنجم: تعیین روابط و سطح
 بندی عناصر با عناوین دیگریمرحله پنجم یعنی روابط و سطح

متقدم و متاخر و یا تشکیل  هایهمچون تعیین مجموعه
شود. هریک از عناصر دارای ماتریس مخروطی نیز نامیده می

دو مجموعه مختلف متقدم و متاخر هستند که در ساختار 

ماتریس نهایی و نیز طراحی سیستم نقشی اساسی دارند. برای 
یا  ها وبندی عناصر باید مجموعه خروجیتعیین روابط و سطح

ها و یا مجموعه ین مجموعه ورودیمجموعه متاخر و همچن
متقدم برای هر عنصر از ماتریس دریافتی استخراج گردد. پس 
از تعیین مجموعه خروجی و مجموعه ورودی برای هریک از 
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ا هبندی آنعناصر با بدست آوردن اشتراک دو مجموعه، سطح
پذیرد. در اولین جدول؛ متغیری در سطح اول خواهد انجام می

خروجی و مجموعه مشترک آن کامال یکسان  بود که مجموعه
رده و ها را حذف کباشد. پس از تعیین این متغیر یا متغیرها؛ آن
ل پذیرد. نتایج حاصفرایند مذکور بر روی سایر عوامل انجام می

از تعیین مجموعه ورودی، خروجی، مشترک و تعیین سطح 
( تا های )هریک از عناصر عوامل توسعه صادرات در جدول

 ( آمده است.13)

 
 محاسبات تعیین عوامل سطح اول عوامل موثر بر توسعه صادرات محصوالت لبنی .7 جدول

ل
وام

ع
 

طح مشترک ورودی)متقدم( خروجی)متاخر(
س

 

1 1.2.3.4.6.7.8.9.10.11.12.13

.14.15.16.17.18 

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.

13.14.15 

1.2.3.4.6.7.8.9.10.1

1.12.13.14.15 
 

2 1.2.3.4.7.8.9.10.11.12.13.1

4.15.16.17.18 

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.

13.14.15 

1.2.3.4.7.8.9.10.11.

12.13.14.15 
 

3 1.2.3.4.6.7.8.9.10.11.12.13

.14.15.16.17.18 
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.

13.14.15 
1.2.3.4.6.7.8.9.10.1

1.12.13.14.15 
 

4 1.2.3.4.6.7.8.9.10.11.12.13

.14.15.16.17.18 
1.2.3.4.5.6.8.9.10.11.12.14

.15 

1.2.3.4.6.8.9.10.11.

12.14.15 
 

5 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.

13.14.15.16.17.18 
5 5  

6 1.2.3.4.6.7.8.9.10.11.12.13

.14.15.16.17.18 
1.3.4.5.6 1.3.4.6.  

7 1.2.3.7.8.9.10.12.13.14.15.

16.17.18 

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.

13.14.15 
1.2.3.7.8.9.10.12.13

.14.15 
 

8 1.2.3.4.7.8.9.10.11.12.13.1

4.15.16.17.18 

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.

13.14 

1.2.3.4.7.8.9.10.11.

12.13.14 
 

9 
1.2.3.4.7.8.9.10.11.12.13.1

4.15.16.17.18 
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.

13.14,15 

1.2.3.4.7.8.9.10.11.

12.13.14.15 
 

10 
1.2.3.4.7.8.9.10.11.12.13.1

4.15.16.17.18 
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.

13.14,15 
1.2.3.4.7.8.9.10.11.

12.13.14.15 
 

11 1.2.3.4.7.8.9.10.11.12.13.1

4.15.16.17.18 
1.2.3.4.5.6.8.9.10.11.12.13

.14,15 
1.2.3.4.8.9.10.11.12

.13.14.15 
 

12 1.2.3.4.7.8.9.10.11.12.13.1

4.15.16.17.18 
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.

13.14,15 
1.2.3.4.7.8.9.10.11.

12.13.14.15 
 

13 1.2.3.7.8.9.10.11.12.13.14.

15.16.17.18 
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.

13.14,15 
1.2.3.7.8.9.10.11.12

.13.14.15 
 

14 1.2.3.4.7.8.9.10.11.12.13.1

4.15.16.17.18 
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.

13.14,15 
1.2.3.4.7.8.9.10.11.

12.13.14.15 
 

15 1.2.3.4.7.8.9.10.11.12.13.1

4.15.16.17.18 

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.

13.14,15 
1.2.3.4.7.8.9.10.11.

12.13.14.15 
 



 1401تابستان  ،دو شماره ،سوم دوره/ فصلنامه مطالعات مدیریت، اقتصاد و کارآفرینی، 17 

 

 

16 16.17.18 
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.

13.14.15.16.17 
16.17  

17 16.17.18 
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.

13.14.15.16.17.18 
16,17,18 

او
 ل

18 17.18 
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.

13.14.15.16.17.18 
17.18 

او
 ل

 محاسبات تعیین عوامل سطح دوم عوامل موثر بر توسعه صادرات محصوالت لبنی. 8جدول

ل
وام

ع
 

طح مشترک ورودی خروجی
س

 

1 1.2.3.4.6.7.8.9.10.11.12.1

3.14.15.16 

1.2.3.4. 

5.6.7.8.9.10.11.12.13.1

4.15 

1.2.3.4.6.7.8.9.10.11.12

.13.14.15 
 

2 1.2.3.4.7.8.9.10.11.12.13.

14.15.16 

1.2.3.4. 

5.6.7.8.9.10.11.12.13.1

4.15 

1.2.3.4.7.8.9.10.11.12.1

3.14.15 
 

3 1.2.3.4.6.7.8.9.10.11.12.1

3.14.15.16 

1.2.3.4. 

5.6.7.8.9.10.11.12.13.1

4.15 

1.2.3.4.6.7.8.9.10.11.12

.13.14.15 
 

4 1.2.3.4.6.7.8.9.10.11.12.1

3.14.15.16 
1.2.3.4.5.6.8.9.10.11.12

.14.15 
1.2.3.4.6.8.9.10.11.12.1

4.15 
 

5 
1.2.3.4. 

5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.1

5.16 

5 5  

6 1.2.3.4.6.7.8.9.10.11.12.1

3.14.15.16 
1.3.4.5.6 1.3.4.6  

7 1.2.3.7.8.9.10.12.13.14.15

.16 

1.2.3.4. 

5.6.7.8.9.10.11.12.13.1

4.15 

1.2.3.7.8.9.10.12.13.14.

15 
 

8 1.2.3.4.7.8.9.10.11.12.13.

14.15.16 

1.2.3.4. 

5.6.7.8.9.10.11.12.13.1

4 

1.2.3.4.7.8.9.10.11.12.1

3.14 
 

9 1.2.3.4.7.8.9.10.11.12.13.

14.15.16 

1.2.3.4. 

5.6.7.8.9.10.11.12.13.1

4.15 

1.2.3.4.7.8.9.10.11.12.1

3.14.15 
 

10 1.2.3.4.7.8.9.10.11.12.13.

14.15.16 

1.2.3.4. 

5.6.7.8.9.10.11.12.13.1

4.15 

1.2.3.4.7.8.9.10.11.12.1

3.14.15 
 

11 1.2.3.4.7.8.9.10.11.12.13.

14.15.16 
1.2.3.4.5.6.8.9.10.11.12

.13.14.15 
1.2.3.4.8.9.10.11.12.13.

14.15 
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12 1.2.3.4.7.8.9.10.11.12.13.

14.15.16 

1.2.3.4. 

5.6.7.8.9.10.11.12.13.1

4.15 

1.2.3.4.7.8.9.10.11.12.1

3.14.15 
 

13 1.2.3.7.8.9.10.11.12.13.14

.15.16 

1.2.3.4. 

5.6.7.8.9.10.11.12.13.1

4.15 

1.2.3.7.8.9.10.11.12.13.

14.15 
 

14 1.2.3.4.7.8.9.10.11.12.13.

14.15.16 

1.2.3.4. 

5.6.7.8.9.10.11.12.13.1

4.15 

1.2.3.4.7.8.9.10.11.12.1

3.14.15 
 

15 1.2.3.4.7.9.10.11.12.13.14

.15.16 

1.2.3.4. 

5.6.7.8.9.10.11.12.13.1

4.15 

1.2.3.4.7.9.10.11.12.13.

14.15 
 

16 16 
1.2.3.4. 

5.6.7.8.9.10.11.12.13.1

4.15. 16 

 دوم 16

 ح سوم عوامل موثر بر توسعه صادرات محصوالت لبنیمحاسبات تعیین عوامل سط. 9جدول

ل
وام

ع
 

طح مشترک ورودی خروجی
س

 

1 1.2.3.4.6.7.8.9.10.11.12.

13.14.15 

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.1

2.13.14.15 

1.2.3.4.6.7.8.9.10.11.12

وم 13.14.15.
س

 

2 1.2.3.4.7.8.9.10.11.12.13

.14.15 
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.1

2.13.14.15 
1.2.3.4.7.8.9.10.11.12.1

وم 3.14.15
س

 

3 1.2.3.4.6.7.8.9.10.11.12.

13.14.15 
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.1

2.13.14.15 
1.2.3.4.6.7.8.9.10.11.12

وم 13.14.15.
س

 

4 1.2.3.4.6.7.8.9.10.11.12.

13.14.15 
1.2.3.4.5.6.8.9.10.11.12.

14.15 
1.2.3.4.6.8.9.10.11.12.1

4.15  

5 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.1

2.13.14.15 
5 5  

6 1.2.3.4.6.7.8.9.10.11.12.

13.14.15 
1.3.4.5.6 1.3.5.6  

7 1.2.3.7.8.9.10.12.13.14.1

5 
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.1

2.13.14.15 
1.2.3.7.8.9.10.12.13.14.

وم 15
س

 

8 1.2.3.4.7.8.9.10.11.12.13

.14.15 
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.1

2.13.14 
1.2.3.4.7.8.9.10.11.12.1

3.14  

9 1.2.3.4.7.8.9.10.11.12.13

.14.15 
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.1

2.13.14.15 
1.2.3.4.7.8.9.10.11.12.1

وم 3.14.15
س

 

10 1.2.3.4.7.8.9.10.11.12.13

.14.15 
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.1

2.13.14.15 
1.2.3.4.7.8.9.10.11.12.1

وم 3.14.15
س

 

11 1.2.3.4.7.8.9.10.11.12.13

.14.15 
1.2.3.4.5.6.8.9.10.11.12.

13.14.15 
1.2.3.4.8.9.10.11.12.13.

14.15  
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12 1.2.3.4.7.8.9.10.11.12.13

.14.15 
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.1

2.13.14.15 
1.2.3.4.7.8.9.10.11.12.1

وم 3.14.15
س

 

13 1.2.3.7.8.9.10.11.12.13.1

4.15 
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.1

2.13.14.15 
1.2.3.7.8.9.10.11.12.13.

وم 14.15
س

 

14 1.2.3.4.7.8.9.10.11.12.13

.14.15 
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.1

2.13.14.15 
1.2.3.4.7.8.9.10.11.12.1

وم 3.14.15
س

 

15 1.2.3.4.7.9.10.11.12.13.1

4.15 
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.1

2.13.14.15 
1.2.3.4.7.9.10.11.12.13.

وم 14.15
س

 

 محاسبات تعیین عوامل سطح چهارم عوامل موثر بر توسعه صادرات محصوالت لبنی. 10 جدول
 سطح مشترک ورودی خروجی عوامل

 چهارم 1.4.6.8.11 1.4.5.6.8.11 1.4.6.8.11 4

5 1.4.5.6.8.11 5 5  

6 1.4.6.8.11 1.4.5.6 1.4.6  

 چهارم 1.4.8.11 1.4.5.6.8.11 1.4.8.11 8

 چهارم 1.4.8.11 1.4.5.6.8.11 1.4.8.11 11

 محاسبات تعیین عوامل سطح پنجم عوامل موثر بر توسعه صادرات محصوالت لبنی. 11 جدول
 سطح مشترک ورودی خروجی عوامل

5 5.6 5 5  

 پنجم 6 5.6 6 6

 
 محاسبات تعیین عوامل سطح ششم عوامل موثر بر توسعه صادرات محصوالت لبنی. 13 جدول

 سطح مشترک رودیو خروجی عوامل

 ششم 5 5 5 5

 مرحله ششم: رسم نمودار
در این مرحله، ابتدا براساس سطح، عناصر را طبق اولویت 

ل طور معموکنیم. بهدست آمده از باال به پائین مرتب میبه
عواملی که مجموعه خروجی و مجموعه روابط دو طرفه یکسان 

ا با هداشته باشند یعنی عواملی که مجموعه مشترک آن
ها یکی باشد؛ سطح اول یا سطح باالیی مجموعه خروجی آن

دهند. براین اساس، سطح باالیی سلسله مراتب را تشکیل می
 منشا هیچ عنصر دیگری نخواهد بود.
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 (: مدل ساختاری تفسیری عوامل موثر بر توسعه صادرات محصوالت لبنی5شکل)

 

 یزانمرحله هفتم: تجزیه و تحلیل قدرت نفوذ و م

 وابستگی
بندی معیارها، در ماتریس دسترسی نهایی باید منظور بخشبه

برای هریک از عناصر، قدرت محرک و یا هدایت و میزان 
وابستگی محاسبه شود. قدرت محرکه یک عنصر یا معیار، تعداد 

د شوند ازجمله خومعیارهایی است که متاثر از معیار مربوطه می
ار یز، تعداد معیارهایی است که بر معیآن معیار. میزان وابستگی ن

وند. این شگذارند و منجر به دستیابی به آن میمربوط تاثیر می

های وابستگی در تحلیل ماتریس های محرکه و میزانقدرت
بندی و ( دستهMICMACاثر ضرب ارجاع متقابل کاربردی)

شوند که در آن؛ عناصر به چهار گروه خودمختار یا استفاده می
ردان، وابسته، پیوندی)ارتباطی( و نفوذی)مستقل( خودگ

 شوند.بندی میتقسیم
متغیرهای خودگردان دارای قدرت نفوذ و میزان وابستگی 
ضعیف هستند. این متغیرها نسبتا جدای از سیستم قرار دارند 
که در واقع پیوندهای اندکی با سایر عناصر سیستم دارند. 
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و هدایت ضعیف اما متغیرهای وابسته دارای قدرت محرکه 
میزان وابستگی شدیدی هستند. متغیرهای پیوندی دارای 
قدرت محرکه زیاد و همچنین وابستگی زیاد هستند. این 

تواند ها میمتغیرها غیرایستا هستند زیرا هر نوع تغییر در آن
سیستم را تحت تاثیر قرار دهد و درنهایت بازخورد سیستم نیز 

باره تغییر دهد. متغیرهای نفوذی تواند این متغیرها را دومی
دارای قدرت محرکه قوی ولی میزان وابستگی ضعیف هستند. 

طور کلی جمع سطری مقادیر در ماتریس دستیابی نهایی به

دهنده برای هر عنصر بیانگر قدرت نفوذ و جمع ستونی نیز نشان
 میزان وابستگی خواهد بود.
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 گیرینتیجه

عامل کلیدی  18در این پژوهش ابتدا از طریق روش داده بنیاد، 
و موثر بر توسعه صادرات شناسایی گردید و سپس با استفاده از 

عامل موثر بر توسعه  18روش مدل ساختاری تفسیری؛ 
راساس قدرت تاثیرگذاری و میزان صادرات محصوالت لبنی ب

 اند. بندی شدهسطح اولویت 6تاثیرپذیری در 
 در بخش کیفی به این قضایا رسیدیم:

های صادراتی و لزوم نگری اقتصادی، حمایتقضیه اول: آینده
علی  عنوان شرایطهای کالن اقتصاد مقاومتی بهتحقق سیاست

 برای توسعه صادرات شناسایی و محسوب شدند.
عنوان پدیده محوری یه دوم: توسعه صادرات مقاومتی بهقض

 شناسایی و برقرار گردید.
قضیه سوم: دیپلماسی کسب و کار، شرایط تحریم اقتصادی و 

عنوان عوامل کالن، بستری عام برای آفرینی دولت بهنقش
 انجام اقداماتی جهت تداوم توسعه صادرات فراهم آورد.

ذیر، پروزآمد، جو سازمانی رقابت قضیه چهارم: تولید فناورانه و
لجستیک زنجیره تامین کارآمد و مشارکت پویای کارکنان 

تواند برای انجام اقداماتی جهت عنوان بستری خاص میبه
 تداوم توسعه صادرات به حساب آیند.

، محورقضیه پنجم: تدوین سند راهبردی بازاریابی صادرات
معماری مذاکرات  های انسانی دانشگر،توانمندسازی سرمایه

عنوان کنش/ تجاری و هوشمندسازی کسب و کار به
تواند منجر به تداوم و حفظ توسعه هایی است که میواکنش

 صادرات شود.
قضیه ششم: توسعه صادرات مقاومتی و اقدامات انجام شده 
برای حفظ و تداوم صادرات پیامدهای بهبود توان رقابتی، 

و رونق تولید و اشتغال را در  آوری اقتصادی، رشد اقتصادیتاب
 پی خواهد داشت.

در بخش کمی نیز عواملی چون شرایط تحریم اقتصادی و 
عنوان اثرگذارترین عوامل شناسایی شدند. آفرینی دولت بهنقش

پذیر، عواملی مانند دیپلماسی کسب و کار، جو سازمانی رقابت
 نگریتدوین سند راهبردی بازاریابی صادرات محور، آینده

 کالن هایسیاست های صادراتی، تحققاقتصادی، حمایت
 یرهزنج روزآمد، لجستیک و فناورانه مقاومتی، تولید اقتصاد
 کارکنان، توانمندسازی پویای کارآمد، مشارکت تامین

تجاری،  مذاکرات دانشگر، معماری انسانی هایسرمایه
عنوان رقابتی نیز به توان کار و  بهبود و کسب هوشمندسازی

اند که دارای اثرگذاری و اثرپذیری وامل میانی شناسایی شدهع
آوری اقتصادی، متوسط هستند و درنهایت عواملی نظیر تاب

رترین عنوان اثرپذیاشتغال نیز به و تولید اقتصادی و رونق رشد
عوامل شناسایی شدند. در ادامه پیشنهاداتی ارائه گردیده است: 

ها و صنایع ازمانها، سشود که شرکتپیشنهاد می -1
تولیدی)چه صنایع لبنیات و چه سایر صنایع( با استفاده از مدل 
توسعه صادرات استخراج شده در جهت تحقق شعار سال و 

 -2( کوشا باشند. 10های کالن اقتصاد مقاومتی)بند سیاست
 حوزه صاحبنظران دانشگاهی، شود خبرگانپیشنهاد می

لبنیات جهت  ایهشرکت کارشناسان و مدیران صادرات،
پیشبرد امر توسعه صادرات از طریق افزایش ارتباط دولت، 

وند. مند شصنعت و دانشگاه از دانش و تجربیات یکدیگر بهره
های مدل توسعه شود که هرکدام از بخشپیشنهاد می -3

صورت جداگانه بررسی و اقدام صادرات محصوالت لبنی به
داگانه صورت جکار بهشود. برای مثال مقوله دیپلماسی کسب و 

با  -4عنوان موضوع پژوهشی مورد بررسی قرار گیرد. اجرا یا به
وجود داشتن روابط سیاسی مطلوب با کشورهای همسایه و 
همجوار همچون عراق، سوریه، افغانستان، پاکستان، قطر و 
روسیه متاسفانه روابط اقتصادی مناسب جهت صادرات شکل 

ی؛ بردای اقتصادود جهت بهرهشنگرفته است لذا پیشنهاد می
وزارتخانه صادرات تشکیل شود تا رایزنی الزم صورت پذیرد. 

شود در توسعه صادرات محصوالت لبنی؛ پیشنهاد می -5
 -6کشورهای همسایه و اسالمی در اولویت قرار گیرند. 

 های لبنیاتشود هرساله میزان صادرات شرکتپیشنهاد می
 شانن ترین صادرات را داشتهبررسی شود و به شرکتی که بیش

برتر صادرات اعطا شود و در اولویت دریافت تسهیالت، 
های شود شرکتپیشنهاد می -7ها و امکانات قرار گیرد. مشوق

ر های برتلبنیات جهت بهبود محصوالت و فرایندها از شرکت
 به رایزنان -8در سطح جهان بازدید و الگوبرداری نمایند. 

 هایکاهش هزینه نسبت به تا کرد صیهتوان تومی اقتصادی
های کشورهای هدف اقدامات الزم را مبذول گمرکی و تعرفه

 فرمایند.
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موارد مربوط به اخالق در پژوهش و نیز  مالحظات اخالقی:

داری در استناد به متون و ارجاعات مقاله تماماً رعایت امانت
 گردید. 

عارض تدوین این مقاله، فاقد هرگونه ت تعارض منافع:

 منافعی بوده است.

نگارش مقاله تماماً توسط نویسندگان  سهم نویسندگان:

 بصورت مشترک و برابر انجام گرفته است.

از تمام کسانی که ما را در تهیه این مقاله تشکر و قدردانی: 

 اند، سپاسگزاریم.یاری رسانده

این پژوهش بدون تأمین اعتبار مالی تأمین اعتبار پژوهش: 

 ته است.سامان یاف

 منابع و مآخذ

سادات. الاحمدی، پرویز؛ کردنائیج، اسداهلل و میرشریفی، فاطمه
وهیستفاده از شابا )کیصادرات در صنعت پالست(. 1387)

، بهار، 26(، پیام مدیریت، شماره المللنیب یابیبازار یها
 .119 - 144صص 

(. شناسایی 1395اشرف و پارسامنش، مهرداد. )احمدیان، علی
های صادرکننده ایرانی مل موثر بر حضور موفق شرکتعوا

، 77های بازرگانی، شماره در بازارهای خارجی، بررسی
 .1 - 15خرداد و تیر، صص 

و  نسب، آزادهخان، نیلوفر؛ حسینی، سیدمهدی؛ تیموریایمان
(. بررسی عوامل داخلی 1390نسب، مریم. )بهرامی

ازرگانی تاثیرگذار بر عملکرد صادراتی در شرکت ب
پتروشیمی از دیدگاه کارشناسان، مدیریت و منابع انسانی 

 .71 - 92، بهار، صص 14، شماره 4در صنعت نفت، سال 

 بر موثر عوامل (. بررسی1398بختیاری، مینا و بخشنده، قاسم)
 ابیبازاری آمیخته انطباق میانجی نقش با صادرات عملکرد

و  ت کسبصادراتی استان خوزستان، مدیری هایشرکت در
 .145 - 162، پائیز، 3المللی، دوم، کارهای بین

(. تجزیه و تحلیل 1395هاشمی، سیدعلی و ثقفی، مهدی. )بنی
های توسعه صادرات به کشورهای آسیای میانه با استراتژ
در راستای برنامه ششم توسعه،  SWOTمدل 
 - 28، خرداد و تیر، صص 77های بازرگانی، شماره بررسی

16. 

رهبر معظم انقالب در دیدار رئیس جمهوری و اعضای  بیانات
 .3/5/91هیات دولت، 

(. تحلیل نقش 1399جعفری تیتکانلو، سعید و اصغرزاده، حسن. )
ها در توسعه بازارهای بازاریابی اینترنتی بیمارستان

، 1م، المللی، سوالمللی، مدیریت کسب و کارهای بینبین
 .65 - 82بهار، 

ت نقش تجار یتجرب -یکیتئور سهیمقا(. 1393پور، ندا. )حسن
المللی ، اولین کنفرانس بیندر توسعه صادرات کیالکترون

 اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی، رشت، خرداد.

عشری، ابوالقاسم و رحمتی، جوکندان، علیرضا؛ اثنیداداشی
(. اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل، ماهنامه 1395میالد. )

 - 124، صص 170ریه تحلیلی سیاسی(، شماره هدایت)نش
89. 

اهلل و موسوی، سیده عزیزی، عبدالهادی، رحیمی، فرجدرزیان
گیری عملکرد های اندازه(. بررسی شاخص1394مهناز. )

، مرداد و 72های بازرگانی، شماره صادراتی، بررسی
 .43 – 58شهریور، صص 

مود، رکاظمییوشانلویی، حسین؛ انصاری، منوچهر؛ میرحمانی
تیو اولو ییشناسا(. 1392محمد و ابراهیمی، محمدرضا. )

توسعه صادرات  یموانع صادرات و ارائه راهکارها یبند
در صنایع غذایی آذربایجان غربی،  کوچک و متوسط عیصنا

، صص 8، پیاپی 1، شماره 3تحقیقات بازاریابی نوین، سال 
160 - 139. 

(. نقش میانجی 1395. )رستگار، عباسعلی و شعبانی، عاطفه
کارآفرینی صادراتی در تاثیر عوامل موثر بر عملکرد 

، پاییز، 27انداز مدیریت بازرگانی، شماره صادراتی، چشم
 .73 - 90صص 

های صادراتی)واکاوی عملکرد شرکت(. 1399زارعی، عظیم. )
 ،نقش رفتارهای برندساز کارکنان بر ارزش ویژه برند(

 60، تابستان، 2المللی، سوم، ینمدیریت کسب و کارهای ب
- 43. 

زارعی، عظیم؛ موتمنی، علیرضا؛ فیض، داود؛ کردنائیج، اسداله 
ی گرای(. نقش رفتار کارآفرینی1395زاده، حسین. )و فارسی

ن نقش ها با تبییصادراتی در ارتقای عملکرد صادراتی بنگاه
های مدیریت میانجی کسب مزیت رقابتی، پژوهش
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هم، شماره سی و چهارم، زمستان، صص عمومی، سال ن
178 - 155. 

صادقی، تورج؛ لشکری، محمد و کربالئی اسماعیلی، حمیدرضا. 
 از صادرات در موفقیت اصلی عوامل مدل (. ارایه1391)

ایران، مدیریت بازاریابی، شماره  در صادرکنندگان دیدگاه
 .61 - 82، صص 17

؛ پرستی، رامینعسگرنژادنوری، باقر؛ زارعی، قاسم؛ بشیرخدا
(. بررسی تاثیر 1399نیا، سمیه و ناظراصل، امین)صائب
رد های بازاریابی بر عملکهای بازاریابی و استراتژیقابلیت

های صادراتی)مورد مطالعه: صنعت شکالت تجاری شرکت
وم، المللی، سدر شهر  تبریز(، مدیریت و کسب و کار بین

 .65 - 87، پائیز، 3

(. بررسی رابطه 1393ان و ملکی، رضا. )غفاری آشتیانی، پیم
های تجاری با عملکرد صادراتی)استان بین اعزام هیات

، 69های بازرگانی، شماره (، بررسی1390 - 1387مرکزی 
 .32 - 22بهمن و اسفند، صص 

 یالگو نییو تب یبررس(. 1393فشاری، مجید و پورغفار، جواد)
صادی، ، مجله اقترانیدر اقتصاد ا یاقتصاد مقاومت

 .29 - 40، مرداد و شهریور، صص 6و  5های شماره

 (. طراحی1395کجوری، محمدعلی. )سرانیفیض، داود و سیاه
 فرش صادرات کنندهتسهیل عوامل مفهومی مدل ارائه و

ر با استفاده نگکل بازاریابی دیدگاه بر مبتنی ایرانی دستباف
، 30(، گلجام، شماره ISMاز مدلسازی ساختاری تفسیری)

 .83 – 102پائیز و زمستان، 

استفاده از  یایمزا(. 1389چه، منیژه و شمشیری، فیروز. )قره
توسعه  یصادرات در راهبردها تیریمد یهاخدمات شرکت
، مطالعات مدیریت کوچک و متوسط یهاصادرات بنگاه

 .65 - 85، زمستان، صص 14راهبردی، شماره 

 نییعوامل تع(. 1393پرست، سیما. )کازرونی، علیرضا و نصیب
: رویکرد درحال توسعه یکننده صادرات در کشورها
 - 63، زمستان، 4، شماره 19اقتصادسنجی بیزینی، سال 

35. 

قمان، لنائینی، علی و موسویکامفیروزی، محمدحسن؛ بنیادی
(. بررسی نقش عوامل در اقتصاد بدون 1392سیده اشرف. )

سالمی، سال نفت در الگوی اقتصاد مقاومتی، اقتصاد ا
 .59 – 87، زمستان، 52سیزدهم، شماره 

پور، عبدالحسن؛ شریفی، کیومرث و صفابخش، شهال. کرم
(. ارائه مدلی برای ارزیابی تاثیر اجزای رویکرد مبتنی 1391)

بر منابع بر عملکرد صادراتی براساس استراتژی رهبری 
هزینه در صنعت کانی غیرفلزی، مدیریت بازرگانی، دوره 

 .113 - 128، تابستان، صص 12اره ، شم4

(. الگوی تاثیر 1395پور، عبدالحسین و وحیدمقدم، امیر. )کرم
های محیطی بازاریابی بر عملکرد سبک بازاریابی و نظام

، تابستان، 26انداز مدیریت بازرگانی، شماره صادراتی، چشم
 .105 - 120صص 

(. 1395محمدکاظمی، رضا؛ صولتی، ابوالفضل و کیانی، الهه. )
ای هبندی عوامل موثر بر عملکرد صادراتی بنگاهاولویت

انداز مدیریت بازرگانی، صادرکننده تجهیزات ورزشی، چشم
 .141 - 159، بهار، صص 25شماره 
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