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چکیده
هدف از انجام تحقیق ،شناسایی عوامل مؤثر بر نوآوری در بازاریابی خوشه کسبوکار خرما در استان خوزستان بود .تحقیق
حاضر ازلحاظ ماهیت موضوع ،از نوع پژوهشهای کمی و ازنظر هدف از نوع کاربردی است .ازلحاظ روش تحقیق ،توصیفی ـ
همبستگی و تحلیلی از نوع علی ـ ارتباطی ،ازنظر کنترل متغیرها و به لحاظ زمانی ،پیشین پژوهی میباشد .جامعه آماری تحقیق
شامل کلیه مدیران ،معاونین و مسئولین بازاریابی کارگاههای تولی د و فراوری خرما ،عضو خوشه کسبوکار خرمای استان خوزستان
میباشد .تعداد این کارگاهها  67عد د بوده که  392تن در آنها در زمینه بازاریابی اشتغال دارند .در این تحقیق جهت تعیین
جمعیت موردمطالعه از روش نمونهگیری متناسب استفاده گردی د و تعدا د نمونه موردنظر بهتناسب جمعیت روستاها انتخاب
شدند .با استفاده از جدول ارائه شده از سوی مورگان و کرجسی ( )1970و با توجه به تعدا د نفرات و حجم جامعۀ مور د مطالعه
تعداد نمونۀ این تحقیق  n=190نفر برآور د گردید .متغیر وابسته تحقیق ،ابعاد نوآوری بازاریابی در خوشه کسبوکار خرما بوده و
متغیرهای مستقل شامل ویژگیهای فردی ،عوامل سیاستگذاری ،عوامل زیرساختی ،عوامل اقتصادی ،عوامل اجتماعی ،عوامل
مدیریتی ،عوامل آموزشی بود .نتایج حاصل از رگرسیون گامبهگام نشان داد که پنج متغیر عوامل سیاستگذاری ،عوامل آموزشی،
عوامل اجتماعی ،عوامل اقتصادی و عوامل مدیریتی بهطور تعاملی  83/3درص د از تغییرات متغیر وابسته تحقیق را تبیین نمودند.
همچنین نتایج حاصل از تحلیل مسیر نشان دا د که عوامل آموزشی ـ ترویجی بیشترین اثر مستقیم و غیرمستقیم را بر متغیر
وابسته داشته است..
واژههای کلیدی :خوشه کسبوکار ،خرما ،بازاریابی ،نوآوری ،استان خوزستان.
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مقدمه
امروزه در بیشتر کشورهای جهان ،بنگاههای کوچک و
متوسط اقتصادی زودبازده نقشی اساسی در ایجا د اشتغال و
توسعه اقتصادی این جوامع ایفا مینمایند .بررسیهای الزم
در زمینه پتانسیلهای رش د اقتصادی پایدار که اغلب به دلیل
یک مجموعه خاص از مشکالت و موانع بنگاههای اقتصادی
کوچک و متوسط که به اندازه و روابط آنها مربوط است،
تاکنون بهصورت کامل و مدون صورت نگرفته است .این
واحدهای تولیدی ،قادر به دریافت و گرفتن فرصتهای بازار
که نیازمند مقادیر زیا د تولید ،استانداردهای همگن و عرضه
منظم میباشند ،بهطور فردی و جداگانه نیستند .در همین
راستا ،مشکالت تجربی آنها در دستیابی به مقیاس اقتصادی
در خرید و تأمین نهادهها مانند تجهیزات ،مواد اولیه ،تأمین
منابع مالی ،خدمات مشاورهای و ...بهعنوان یک عامل بازدارنده
عمل میکند (.)Scheer & Zallinger, 2007
یکی از عوامل مهمی که باعث عدم تحقق اهداف توسعه
کشاورزی و افزایش تولید و درآمد کشاورزان در کشورهای
درحالتوسعه میشود نارسایی سیستم بازاریابی محصوالت
کشاورزی میباشد .امروزه در اکثر کشورهای پیشرفته،
بازاریابی محصوالت کشاورزی بهعنوان یکی از بخشهای عمده
اقتصا د به شمار میآید .با توجه به شرایط کنونی جهان ،تولید
از شکل سنتی خارج شده و فروش در بازار یکی از ه دفهای
اصلی تولیدکنندگان شده است .بازار ،محل تبلور تمامی
فعالیتهای یک تولیدکننده برای دریافت سود بهدستآمده از
تولید است؛ بنابراین عملیات بازار رسانی تنها از زمان برداشت
محصول آغاز نشده بلکه از زمان تصمیمگیری برای تولید خود
را نشان میدهد .در این راستا بازاریابی محصوالت کشاورزی
به دلیل ویژگیهای خاص این محصوالت که دربرگیرنده
فسادپذیری ،فصلیبودن و تقاضا برای همه فصلها است،
اهمیت خاصی پیدا میکند .یکی از مسائلی که همواره در بازار
رسانی محصوالت کشاورزی در کشورهای کمتر توسعهیافته
و ازجمله ایران مطرح میباشد ،اختالف قیمت تولیدکننده
یعنی قیمتی که تولیدکننده دریافت میدار د با قیمتی که
مصرفکننده میپردازد ،میباشد .البته نباید پنداشت که این
اختالف قیمت تنها به کشورهای درحالتوسعه اختصاص دارد
بلکه در کشورهای پیشرفته نیز چنین اختالفی وجود دارد؛ اما
در اینجا این اختالف قیمت بیشتر مربوط به خدماتی مانند
بستهبندی ،درجهبندی و تبدیل محصول است و حال آنکه در
کشورهای کمتر توسعهیافته خدمات اندکی در مور د محصول
انجام میگیرد .یکی از عواملی که در این اختالف قیمت مقصر
شناخته شده عامل واسطهای است که میداندار و دالالن
نامیده میشود .این عامل واسطه با کنترل نمودن بازار و ایجاد
نوعی انحصار تا حدودی نقش تعیینکننده در قیمتها داشته
و از این رهگذر صاحب سودهای کالنی میگردند (میرزاجانی،
.)1390
بازاريابي ،شناخت رفتار مصرفكنندگان ،سنجش آن،
تبديل اين اطالعات به برنامهريزي محصوالت توليدي با هدف
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رفع نيازها ميباشد .به عبارتي بازاريابي تالش آگاهانه براي
تخصيص بهينه منابع و ايجاد نوعي تخصص در بازار است.
سازمانها بايد بازار هدف خود را بيابند تا بتوانند نيازهاي
آن را بهتر شناسايي كرده ،محصوالت و خدمات مناسب با
آنها را تهيه و تأمين كنند .اساس حركت بازاريابي جلوگيري
از هدر رفتن منابع و امكانات گوناگون ميباشد .بازاريابي به
معنی بخشبندي يا تنظيم بازارها و تعيين محصوالت ،براي
مناسبترين بازارها میباش د (مهديپور و همكاران.)1384 ،
خوشههای کسبوکار کشاورزی میتوانند موتور محرکه
اقتصاد ملی و منطقهای باشند ،همچنین توسعه بنگاهها و
واحدهای تولیدی کشاورزی در قالب توسعه خوشهای به دلیل
افزایش همکاری و انجام فعالیتهای مشارکتی دارای بازدهی
بیشتری خواهد بود .از سوی دیگر توجه به مسئله بازاریابی
خوشههای کسبوکار کشاورزی و ایجا د و استقرار یک نظام
بازاریابی نوآورانه میتوان د منجر به افزایش تعداد واحدهای
تولیدی در منطقه ،بهبو د وضعیت اشتغال ،افزایش صادرات،
ایجاد ارتباط با سایر مناطق ،شناسایی و دسترسی به بازارهای
جدی د شود .یکی از مفاهیم عمده که امروزه در کشورهای
درحالتوسعه کاربر د وسیعی دارد ،بحث توسعه است .بیشک
هنگامیکه بحث توسعه کشورها و جوامع به میان میآید یکی
از مهمترین جهات آن و شاید اولین جهتی که ذهن دیگران
را به خود جلب میکند وضعیت اشتغال کشورهاست .اصوالً
توسعه دارای مفهومی کیفی و همهجانبه بوده و کلیه جوانب
سیاسی ،فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی را در بر میگیرد؛ اما
در اکثر موار د و مواقع به دلیل نقش و جایگاه مهمی که رشد
اشتغال و ایجاد فرصتهای شغلی در فرآیند توسعه کشورها
دارند ،رشد اقتصادی و توسعه کشورها بهصورت مترادف بکار
میروند (حدادپور.)1391،
تحقیق حاضر به دنبال شناسایی عوامل مؤثر بر نوآوری
در بازاریابی خوشه کسبوکار خرما در استان خوزستان
میباشد تا از این رهآور د بتوان محصول تولیدشده را با راههای
سادهتر به بازارهای مصرف عرضه نمود و از سوی دیگر درآمد
تولیدکنندگان خرما را از طریق کم رنگتر کردن نقش واسطهها
و دالالن افزایش محسوسی داد .بدیهی است محقق شدن این
اهداف زمینه را برای ورود سایر عالقهمندان به امر تولید
هموارتر و جذابتر مینماید .ازاینرو بهبو د وضعیت اشتغال در
منطقه انتظاری دور از دسترس نخواه د بود که توسعه اقتصادی
در محدوده موردمطالعه را به دنبال خو د خواهد داشت.
کفاشپور و همکاران ( )1393مطالعهای با عنوان بررسي
عوامل مؤثر بر جذب مشتريان جديد ،توسط مشتريان وفادار،
در بازاريابي شبکهاي (مطالعه موردي :برندهای شناخته شده
صنايع غذايي) ،انجام دادند .نتايج اين تحقيق بر اهميت نقش
کيفيت بر رضايت و وفاداري مشتريان و تأثير هر دو بر نقش
تبليغاتي مثبت مشتري (جذب مشتري جدي د توسط مشتري
قبلي) تأکيد ميکند.
صافیسیس و همکاران ( )1393پژوهشی با عنوان تحليل
سرمايه اجتماعي كنشگران و منابع اطالعاتي نظام نوآوري
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كشاورزي در پذيرش نوآوريها از سوي كشاورزان (پژوهشي
در شهرستان شبستر در استان آذربايجان شرقي) انجام دادند.
نتایج بهدستآمده نشان دا د که سرمایه اجتماعی رهبران
عقیدتی با ضریب تأثیر  ،٠/٨٢١مروجان کشاورزی دولتی با
ضریب تأثیر  ،٠/٤٣٤خانواده و همکاران کشاورزان با ضریب
تأثیر  ٠/٢٢٣از بیشترین میزان قدرت تأثیر بر رفتار پذیرش
نوآوریهای کشاورزی ،توسط کشاورز برخوردارند.
خامسی ( )1392در پژوهشی با عنوان آسیبشناسی
توسعه خوشههای صنعتی در ایران ،مطالعه موردی خوشه
صنعتی ادوات کشاورزی جویبار ،بیان نمو د که با توجه به
جایگاه بنگاههای کوچک و متوسط اقتصادی در توسعه صنعتی
جوامع و سهم ارزشمند آنها در بهکارگیری بخش اعظم نیروی
کار ،ضرورت توجه به این بخش را بیشازپیش نمایان میسازد.
نتایج بهدستآمده نشان دا د که از جهت اهمیت برای توسعه
خوشههای صنعتی شاخصهایی شناسایی شدن د که به ترتیب
عبارتان د از دولت و سیاستگذاری ،سرمایهگذاری ،مشوقهای
مالی ،آموزش و ترویج ،زیرساختها ،دانش و ارتباط با دانشگاه
و فرهنگ.
علیمیرزایی و همکاران ( )1390تحقیقی با عنوان موانع
توسعهي بنگاههاي كوچك و متوسط كارآفرين روستايي در
استان خوزستان (مطالعه موردي :صنايع تكميلي خرما) انجام
دادند .نتایج ب هدستآمده بر اساس تحلیل عاملی نشان دا د که
از دارندههاي موردتوافق در چهار عامل زيرساختي ،بازاريابي،
مديريتي و سياستگذاري دستهبندي شدند كه درمجموع،
 53/94درص د از واريانس كل متغيرها را تبيين ميكردند.
( )Moreira et al. 2015تحقیقی با عنوان
هدایتکنندگان نوآوری بازاریابی در شرکتهای کشور پرتغال
انجام دادند .یافتههای حاصله نشان داد که عامل حمایت
مالی از تحقیق و توسعه مربوط به فعالیتهای تحقیقی درون
شرکتها ،دستیابی به ماشینآالت ،نرمافزارها و تجهیزات،
کسب دانش خارجی و عملکرد مربوط به تولیدکنندگان دیگر،
عامل فعالیتهای بازاریابی را تحت تأثیر گرایش شرکتها به
نوآوری در فرآیند بازاریابی قرار میدهد.
(Gopal Thapa &Mumtaz Baloch )2014
تحقیقی با عنوان ترویج کشاورزی در بلوچستان پاکستان:
دسترسی و رضایت نخل داران انجام دادند .نتایج تحلیل
رگرسیون لجستیک  5متغیر از  6متغیر که تأثیر معنیداری
به دسترسی نخلداران به خدمات ترویجی شناسایی نمود که
عبارتاند از سن سرپرست خانوار ،تحصیالت سرپرست خانوار،
تعداد نخلها متعلق به سرپرست ،درختانی که به ارث برده
و درصد درختان مرده .اکثریت کشاورزان از سه روش اصلی
خدمات ترویجی که از سوی مقامات ترویج عمومی ارائه
میگردید ،رضایت نداشتند .جهت رفع این نقیصه بازنگری در
سیاستها و برنامهریزیهای ترویجی تا حد زیادی مشکالت
کشاورزان را برطرف میکند.
( )Ghane 2014مطالعهای با عنوان وضعیت بازار خرمای
ایران و توانایی آن برای ورود به بازار اتحادیه اروپا انجام داد.

یافتههای تحقیق نشان داد که واردات خرمای اروپا  10درص د
از واردات جهان را به خو د اختصاص داده است درحالیکه
ارزش آن  30درصد از ارزش کل صادرات جهان است .نتایج
بهدستآمده حاکی از این حقیقت است که هر کشوری که قصد
ورو د به بازار اتحادیه اروپا را برای صادرات خرما داشته باشد،
در ابتدا باید از حالت سنتی خود خارج شود .بااینحال ایران
با فراز و نشیبهایی که در صادرات خرما دارد دارای یک بازار
دائمی و باثبات در خارج از کشور نمیباشد ،اما این فرصت برای
ایران وجود دار د که خرمای تولیدی خو د را ازنظر کیفیت و
بستهبندی مطابق با استانداردهای جهانی سازد و از این طریق
به بازارهای گستر دهای دست یابد.
اهداف تحقیق
هدف از انجام تحقیق شناسایی عوامل مؤثر بر نوآوری در
بازاریابی خوشه کسبوکار خرما در استان خوزستان و شناسایی
مهمترین عامل در آن میباشد.
روش پژوهش
تحقیق حاضر ازنظر هدف از نوع کاربردی است .ازلحاظ
روش تحقیق ،توصیفی ـ همبستگی و تحلیلی از نوع علی ـ
ارتباطی ،ازنظر کنترل متغیرها غیر آزمایشگاهی و به لحاظ
زمانی ،پیشین پژوهی میباشد.
جامعه آماری تحقیق را کلیه مدیران ،معاونین و مسئولین
بازاریابی کارگاههای درجهبندی ،فرآوری ،بستهبندی و خرید
خرما که عضو خوشه کسبوکار خرمای استان خوزستان
یدهند .تعدا د آنها  67کارگاه بوده که تعداد
هستند ،تشکیل م 
 392تن در آنها در زمینه بازاریابی اشتغال دارند .در این
تحقیق جمعیت موردمطالعه شامل نمونه منتخبی از جامعۀ
آماری است که با توجه به محدودیتهای تحقیق و گستردگی
جغرافیایی و پراکندگی کارگاههای عضو خوشه کسبوکار خرما
در استان خوزستان از روش نمونهگیری طبقهای متناسب که
نمونهها بهصورت تصادفی در طبقات انتخاب میشوند ،استفاده
شد .همچنین با استفاده از جدول ارائهشده از سوی مورگان و
کرجسی و با توجه به تعداد نفرات و حجم جامعۀ موردمطالعه
تعداد نمونۀ این تحقیق  n=190نفر برآورد گردید.
متغیر وابسته تحقیق ،ابعاد نوآوری بازاریابی در خوشه
کسبوکار خرما میباش د که خود در برگیرنده سه جنبه:
فعالیتهای نوآورانه ،مدیریت نوآوری و عوامل فرهنگی
میباشد .متغیرهای مستقل در تحقیق حاضر نیز در گروه
ویژگیهای فردی ،عوامل سیاستگذاری ،عوامل زیرساختی،
عوامل اقتصادی ،عوامل اجتماعی ،عوامل مدیریتی ،عوامل
آموزشی قرار دارند.
در بخش آمار تحلیلی برای بررسی رابطه بین متغیرها
بر اساس مقیاس آنها از ضریب همبستگی مربوطه مانند
اسپیرمن 1و پیرسون 2و برای بررسی اختالف بین گروههای
1- SPEARMAN CORRELATION COEFFICIENT
2- PEARSON CORRELATION COEFFICIENT
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مختلف در زمینه سطوح مختلف متغیر وابسته تحقیق از آزمونهای مربوطه نظیر من  -ویتنی استفاده شد .جهت شناسایی تأثیر
توأم 3متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته تحقیق از رگرسیون به شیوه توأم استفاده شده است .برای شناسایی عمده متغیرهای
اثرگذار در تحقیق از رگرسیون گامبهگام 4نیز استفاده شده است .میزان تأثیر متغیرهای کم اثر که در رگرسیون گامبهگام حذف
شدن د را از تفاضل ضریب تبیین رگرسیون توأم و رگرسیون گامبهگام به دست آورده شد .جهت شناسایی اثر مستقیم و غیرمستقیم
متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته اقدام به انجام تحلیل مسیر 5استفاده شده است.
یافتهها
نتایج اطالعات بهدستآمده نشان داد که  79/5درصد از پاسخگویان با فراوانی  151نفر مرد و  20/5درصد با فراوانی  39نفر
زن بوده-اند .در بررسی وضعیت تأهل جامعه آماری موردمطالعه مشخص شد که  27/9درص د با فراوانی  53نفر مجرد و 72/1
درصد با فراوانی  137نفر از افراد را متأهلین تشکیل دادهاند.
اطالعات بهدستآمده نشان داد که از مجموع  190نفر کارکنان کارگاههای عضو خوشه کسبوکار خرما که در ارتباط با
فعالیت بازاریابی هستن د برحسب گروههای سنی 41/1 ،درصد کمتر از  35سال و  58/9بیشتر از  36سال سن داشتهاند .کمینه
سنی در جامعه آماری موردمطالعه  20سال و بیشینه سن  66سال بوده است.
یافتههای تحقیق نشان داد که  4/7درصد از افراد موردمطالعه با فراوانی  9نفر ازلحاظ سطح تحصیالت ،بیسواد 73/2 ،درصد
دیپلم و پایینتر و  22/1درصد با فراوانی  42نفر در سطح باالتر از دیپلم قرار داشتهاند.
یافتههای تحقیق نشان داد که  60درصد از افراد موردمطالعه با فراوانی  114نفر ازلحاظ میزان سابقه فعالیت در زمینه محصول
خرما در گروه  1تا  5سال قرار دارند و  40درصد از افرا د با فراوانی  76نفر بیش از  6سال سابقه در زمینه خرما داشتهاند .کمینه
سابقه  1سال و بیشینه آن در جامعه مطالعاتی  30سال بوده است.
یافتههای تحقیق نشان دا د که  76/8درصد از افراد موردمطالعه با فراوانی  146نفر ازلحاظ میزان تجربه در زمینه بازاریابی
خرما در گروه  1تا  10سال قرار گرفتن د و  23/2درص د با فراوانی  44نفر بیش از  11سال دارای تجربه در زمینه خرما بودند
(جدول .)1
جدول  .1توزیع فراوانی افرا د برحسب ویژگیهای شخصی
متغیرها

فراوانی (نفر)

درصد

درصد تجمعی

جنسیت
مرد

151

79/5

زن

39

20/5

وضعیت تأهل
مجرد

53

27/9

متأهل

137

72/1

گروههای سنی
کمتر از 20

11

5/8

5/8

 21تا 35

67

35/3

41/1

 36تا 50

83

43/6

84/7

 51تا 65

22

11/6

96/3

 66و بیشتر

7

3/7

100

تحصیالت
بیسواد

46

13/1

13/1

ابتدایی

97

27/6

40/6
3- Enter
4- StepWise
5- Path Analysis

4
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راهنمایی

85

24/1

64/8

دبیرستان

37

10/5

75/3

دیپلم

62

17/6

92/9

باالتر از دیپلم

25

7/1

100

میزان سابقه در تولید خرما
 1تا 5

114

60

60

 6تا 10

37

19/5

79/5

 11تا 15

16

8/4

87/9

 16تا 20

6

3/2

91/1

 21تا 25

14

7/3

98/4

 26تا 30

3

1/6

100

میزان تجربه در زمینه بازاریابی
 1تا 10

146

76/8

76/8

 11تا 20

22

11/6

88/4

 21تا 30

19

10

98/4

 31تا 40

3

1/6

100

بهمنظور بررسی رابطه بین متغیرهای تحقیق با توجه به مقیاس هر یک ،اقدام به محاسبه ضرایب همبستگی بین آنها و
بررسی سطوح معنیداری شد .نتایج بهدستآمده نشان داد که عوامل سیاستگذاری ،زیرساختی ،اجتماعی ،اقتصادی ،مدیریتی
و آموزشی ـ ترویجی با متغیر وابسته تحقیق (ابعاد نوآوری بازاریابی خوشه کسبوکار خرما) ارتباط مثبت و معنیداری در سطح
 99درصد وجود دار د (جدول .)2
جدول  .2میزان همبستگی ابعاد نوآوری بازاریابی خوشه کسبوکار خرما با متغیرهای مستقل
ردیف

متغیر دوم

متغیر اول
متغیر

مقیاس

متغیر

ضریب همبستگی
اسپیرمن

سطح
معنیداری

مقیاس

2

میزان تجربه در بازاریابی

نسبی

رتبهای

0/077

0/293

3

سابقه کار در زمینه خرما

نسبی

رتبهای

0/040

0/581

4

عوامل سیاستگذاری

رتبهای

رتبهای

**0/742

0/000

5

عوامل زیرساختی

رتبهای

رتبهای

**0/741

0/000

6

عوامل اجتماعی

رتبهای

رتبهای

**0/759

0/000

7

عوامل اقتصادی

رتبهای

رتبهای

**0/812

0/555

8

عوامل مدیریتی

رتبهای

رتبهای

**0/790

0/000

9

عوامل آموزشی -ترویجی

رتبهای

رتبهای

**0/837

0/000

10

سطح تحصیالت

رتبهای

رتبهای

0/127

0/082

**0.01<P

*0.05<P

ابعا د نوآوری بازاریابی خوشه کسبوکار خرما

1

سن

فاصلهای

رتبهای

0/10

0/170
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بهمنظور مقایسه میانگین رتبهای نظر پاسخگویان موردمطالعه برحسب جنس و بیان اختالف بین آنها از آزمون منویتنی
استفاده شد .با توجه به سطح معنیداری بهدستآمده ( )0/662میتوان نتیجه گرفت که بین میانگین رتبهای نظر پاسخگویان
برحسب جنس اختالف معنیداری وجو د ندارد .همچنین بهمنظور مقایسه میانگین رتبهای نظر پاسخگویان موردمطالعه برحسب
وضعیت تأهل و بیان اختالف بین آنها از آزمون منویتنی استفاده شد .با توجه به سطح معنیداری بهدستآمده ()0/888
یداری نیز وجود ندار د (جدول .)3
میتوان نتیجه گرفت که بین میانگین رتبهای نظر پاسخگویان برحسب جنس اختالف معن 
جدول  .3مقایسه میانگین نظرات پاسخگویان پیرامون ابعاد نوآوری بازاریابی خوشه کسبوکار خرما برحسب جنس و وضعیت تأهل
متغیر وابسته

متغیر مستقل

گروه

فراوانی

میانگین رتبهای

 Uمقدار

سطح معنیداری

ابعا د نوآوری
بازاریابی در
خوشه کسبوکار
خرما

جنس

مرد

151

94/65

2815/5

0/662

زن

39

98/81

مجرد

53

94/63

متأهل

137

95/84

وضعیت تأهل

*P<0.05

3584/5

0/888

**P<0.01

تحلیل رگرسیون چندگانه به شیوه گامبهگام
در این روش متغیرهای مستقلی که نقش معنیداری روی متغیر وابسته داشتهاند ،جهت بررسی نقش هر یک از آنها بر
روی متغیر وابسته وارد معادله میشوند؛ بنابراین بهمنظور تحلیل نقش  7متغیر مستقل تحقیق که بر متغیر وابسته (ابعاد نوآوری
بازاریابی در خوشه کسبوکار خرما) نقش معنیداری داشتهان د از روش رگرسیون چندگانه به شیوه گامبهگام استفاده شد .بر اساس
نتایج حاصل از رگرسیون پنج متغیر عوامل سیاستگذاری ،عوامل آموزشی ،عوامل اجتماعی ،عوامل اقتصادی و عوامل مدیریتی در
معادله باقی ماندن د و بهطور تعاملی  83/3درص د تغییرات متغیر وابسته (ابعاد نوآوری بازاریابی در خوشه کسبوکار خرما) تحقیق
را تبیین نمودند .با توجه به نتایج بهدستآمده از رگرسیون توأم دو متغیر مستقل دیگر (عوامل زیرساختی و تعدا د افرا د خانوار)
که نقش معنیداری روی متغیر وابسته داشتهاند تنها  0/3درصد از تغییرات متغیر وابسته تحقیق را توانستهاند تبیین کنند .بر
این اساس  16/4درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط سایر عواملی که در این تحقیق در نظر گرفته نشده بودند تبیین میشود.
جهت مقایسه اثرات پنج متغیر مستقل موجود در مدل رگرسیون بر روی متغیر وابسته از ضرایب استانداردشده بتا استفاده شد
که نشان داد متغیر مستقل عوامل آموزشی توسط افراد موردمطالعه در زمینه ابعاد نوآوری بازاریابی خرما دارای بیشترین نقش
میباشد .با توجه به ضرایب رگرسیون و مقدار ثابت بهدستآمده از آزمون تحلیل رگرسیون چندگانه به شیوه گامبهگام ،معادله
رگرسیون تحقیق به شکل زیر به دست آمد .الزم به ذکر است که متغیرهای مستقل تحقیق که دارای مقیاس اسمی بودهاند
بهصورت مجازی وارد معادله رگرسیون شدهاند (جدول  4و .)5
جدول  .4ضرايب تعيين متغيرهاي تأثيرگذار بر ابعا د نوآوری بازاریابی در خوشه کسبوکار خرما

6

گام

مدل

ضريب همبستگي R

ضريب تعيين ()R2

ضريب تعيين تعدیلشده()R2Adj

1

گام اول

0/837

0/700

0/699

2

گام دوم

0/890

0/792

0/789

3

گام سوم

0/906

0/822

0/819

4

گام چهارم

/9130

0/834

0/830

5

گام پنجم

0/915

0/837

0/833
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جدول  .5یافتههای حاصل از تحلیل رگرسیون چندگانه به شیوه گامبهگام
متغیر پیشبین

ضرایب استاندارد نشده
ضریب ورود

خطای معیار

عرض از مبدأ

-3/271

3/125

ضرایب
استانداردشده

محاسبهشده T

سطح معنیداری

بتا
-1/047

0/297

عوامل آموزشی

0/856

0/110

0/374

7/799

0/000

عوامل اقتصادی

0/450

0/134

0/192

3/363

0/001

عوامل مدیریتی

0/829

0/165

0/235

5/011

0/000

عوامل
سیاستگذاری

0/380

0/135

0/139

2/809

0/006

عوامل اجتماعی
Sig F=0/000

0/400

0/198
R2Adj=0/833

0/105

2/024
=R0/837 2

0/044
R= 0/915

 Bبر اساس
Y=3.1250.11+ X1+ 0.134 X2+ 0.165 X3+ 0.135 X4+ 0.198 X5
بر اساس ß
Y= 0.374 X1+ 0.192 X2+ 0.235 X3+ 0.139 X4+ 0.105 X5

تحلیل مسیر
تحلیل مسیر ازجمله تکنیکهای چندمتغیره میباشد که عالوه بر بررسی اثرات مستقیم متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته،
اثرات غیرمستقیم این متغیرها را نیز مدنظر قرار میدهد .تکنیک تحلیل مسیر بر پایه مجموعهای از تحلیل رگرسیون چندگانه و
بر اساس فرض ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته استوار است .این روش بر استفاده ابتکاری از نمودار تصویری که به دیاگرام
مسیر معروف است تأکی د خاص دارد.
بر اساس نتایج حاصل از رگرسیون چندگانه به شیوه گامبهگام پنج متغیر عوامل سیاستگذاری ،عوامل اقتصادی ،عوامل
اجتماعی ،عوامل مدیریتی و عوامل آموزشی بهطور تعاملی بیشترین تأثیر را بر متغیر وابسته تحقیق (ابعا د نوآوری بازاریابی در
خوشه کسبوکار خرما) داشتهاند و بر اساس میزان تأثیر هرکدام در نموداری تصویری و ابتکاری وارد شدند تا بتوان عالوه بر تأثیر
مستقیم متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته ،تأثیرات غیرمستقیم آنها را نیز بررسی نمود (جدول  .)6پس از بررسیهای متعدد
نمودار تحلیل مسیر این پژوهش بهصورت نگاره  1ترسیم گردید.
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جدول  .6مجموع تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته
متغیر مستقل

اثرات غیرمستقیم

اثرات مستقیم

مجموع اثرات مستقیم و غیرمستقیم هر متغیر

عوامل آموزشی  -ترویجی

0/2055

0/374

0/5795

عوامل مدیریتی

0/1053

0/235

0/3403

عوامل اقتصادی

0/1387

0/192

0/3307

عوامل سیاستگذاری

0/0773

0/139

0/2163

عوامل اجتماعی

--

0/105

0/105

نتایج حاصل از تحلیل مسیر نشان داد که عوامل آموزشی با تأثیر غیرمستقیم  0/2055و اثر مستقیم  0/374و تأثیر کلی
 0/5795بیشترین میزان اثرگذاری را بر روی متغیر وابسته تحقیق (ابعاد نوآوری بازاریابی خوشه کسبوکار خرما) داشته است،
همچنین به ترتیب عوامل مدیریتی با تأثیر غیرمستقیم  0/1053و اثر مستقیم  0/235و تأثیر تجمیعی  ،0/3403عوامل اقتصادی
با تأثیر غیرمستقیم  0/1387و اثر مستقیم  0/192و تأثیر تجمیعی  ،0/3307عوامل سیاستگزاری با تأثیر غیرمستقیم 0/0773
و اثر مستقیم  0/139و تأثیر تجمیعی  0/2163و عوامل اجتماعی با اثر مستقیم  0/105بر روی متغیر وابسته پژوهش تأثیر
گذاشتهان د و بهطور تعاملی تغییرات متغیر وابسته را تبیین نمودهاند.
بحث و نتیجهگیری
عوامل مدیریتی بر ابعا د نوآوری بازاریابی خوشه کسبوکار خرما نقش دارد .این نتیجه با مطالعات مختلف ازجمله علیمیرزایی
و همکاران ( ،)1390کفاشپور و همکاران ( ،)1393همخوانی دارد .به نظر میرسد که تدوین یک برنامه راهبردی و استراتژیک
توسط مدیر ،اخذ مشاوره از صاحبنظران بازاریابی توسط مدیر و استفاده از نیروهای متخصص میتواند زمینه را برای بروز نوآوری
بازاریابی در خوشه کسبوکار خرما فراهم نماید.
عوامل اجتماعی بر ابعاد نوآوری بازاریابی خوشه کسبوکار خرما نقش دارد .این نتیجه با مطالعات مختلف ازجمله علیمیرزایی
و همکاران ( )1390و ( )Moreira et al. 2015همخوانی دارد .به نظر میرسد که بهبو د فرهنگ مصرف خرما در جامعه و در
نظر گرفتن نیاز مصرفکننده میتواند زمینه را برای بروز نوآوری بازاریابی در خوشه کسبوکار خرما فراهم نماید.
همچنین نتایج نشان داد ،عوامل اقتصادی بر ابعاد نوآوری بازاریابی خوشه کسبوکار خرما نقش دارد .این نتیجه با پژوهشهای
مختلف ازجمله خامسی ( ،)1392صافیسیس و همکاران ( )1393و ( Ghane )2014همخوانی دارد .به نظر میرسد که وضع
مقررات قیمتگذاری خرما ،کاهش شکاف میان قیمت عمدهفروشی و خر دهفروشی ،ایجا د مشوقهای مالی و تعدیل قیمت خرما و
صنایع تبدیلی آن در بازار میتواند زمینه را برای ایجاد نوآوری بازاریابی در خوشه کسبوکار خرما فراهم نماید.
نقش عوامل سیاستگذاری بر ابعاد نوآوری بازاریابی خوشههای کسبوکار کشاورزی با تحقیقات مختلف ازجمله صبور و
همکاران ( ،)1392علیمیرزایی و همکاران ( )Moreira et al.2015( ،)1390همخوانی دارد .از نتیجه فوق چنین استنباط
میگردد که تعدیل بخش کشاورزی در ارتباط با خرما و نحوه صادرات آن ،بهبود تحقیقات در زمینه بازاریابی خرما و صنایع
تکمیلی آن و افزایش توانمندی اتحادیه خرما در حمایت از حقوق اعضا خو د موجب ایجاد نوآوری بازاریابی در خوشه کسبوکار
خرما گردد.
درنهایت یافتهها حاکی از آن بو د که شرکت در دورههای آموزشی  -ترویجی بر ابعاد نوآوری بازاریابی خوشههای کسبوکار
کشاورزی نقش دارد که این نتیجه با تحقیقات مختلف ازجمله علیمیرزایی و همکاران ( )1390و (Mumtaz Baloch )2014
 & Gopal Thapaهمخوانی دارد .از نتیجه فوق چنین استنباط میگر دد که برگزاری دورههای آموزشی آشنایی با نوآوری
بازاریابی برای مدیران بنگاهها ،تدوین برنامههای آموزشی و تخصصی برای مدیران بنگاهها ،افزایش تبلیغات و دورههای آموزشی
در تفکر نوآورانه بازاریابی میتواند زمینه را برای بروز نوآوری بازاریابی در خوشه کسبوکار خرما فراهم نماید ،همچنین با توجه به
اینکه عامل ناپایداری درآمد صادراتی خرما در ایران نوسانهای موجو د در تقاضای این محصول میباشد ،لذا میتوان با اقداماتی
مانن د برگزاری دورههای آموزشی ـ ترویجی در زمینه مراحل مختلف تولی د (کاشت ،داشت و برداشت) محصول به نخل داران و
مدیران کارگاهها تقاضا را برای خرما افزایش داد.
پیشنهادها
از تعمق در پژوهش انجامشده و بهویژه نتایج تحلیلی آن میتوان پیشنهادهایی در خصوص عوامل سیاستگذاری ،ترویجی
ـ آموزشی ،زیرساختی ،اجتماعی ،اقتصادی و مدیریتی بهصورت زیر جهت بهبو د ایجاد نوآوری در زمینه نوآوری بازاریابی خوشه
کسبوکار خرما ارائه داد .هرچند تحقق برخی از این اهداف و بهبود برنامههای آموزشی جهت تشویق مسئولین کارگاهها در زمینه
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بررسی عوامل اثرگذار بر نوآوری بازاریابی خوشه کسبو کار خرما در استان خوزستان

نوآوری بازاریابی خوشه کسبوکار خرما میبایست موردتوجه
مسئوالن و سایر دستاندرکاران بخش کشاورزی قرار گیر د تا
مدیران کارگاههای عضو خوشه کسبوکار خرما بتوانند وضعیت
خو د را در زمینه نوآوری بازاریابی از سطوح متوسط و پایینتر
بهبود بخشیده و توسعه دهند .لذا در این خصوص پیشنهادهای
زیر ارائه میگردد:
ـ کارگاهها بای د فرآیندهای کسبوکار خو د را با استفاده از
فناوریهای نوین که هوش تجاری نامیده میشود ،بروز رسانی
نماید .کسبوکارها با استفاده از هوش تجاری قادر به توسعه
سیستمهای اطالعاتی مبتنی بر اطالعات نهان هستن د تا بینشی
نسبت به کسبوکار ایجاد کنن د که به آنها در اخذ تصمیمات
سریعتر و قابل اعتمادتر کمک کند .توسعه حوزه کسبوکار،
حضور پیشرو و مبتنی بر هدف در محیط بینالمللی و افزایش
کارایی کارگاهها؛ از کارکردهای کلیدی هستند.
ـ مؤسسات آموزش عالی (مانند دانشگاه علمی ـ کاربردی،
مراکز آموزش کشاورزی جهاد کشاورزی و )...مانن د سایر
رشتههایی که تاکنون موردنیاز بازار منطقه بوده و در این مراکز
نیز ایجاد شدهاند ،نسبت به ایجاد رشته تولید و بازاریابی خرما
اهتمام جدی ورزند ،زیرا که خرما استراتژیکترین محصول
باغی استان خوزستان میباشد و همواره ارزآوری مناسبی را
برای کشور داشته است.
ـ مدیران و صاحبان کارگاهها با تدوین یک برنامه راهبردی
و استراتژی مناسب بازاریابی و متناسب با نیاز روز بازار که
قابلیت سازگاری با شرایط مختلف بازار را در طول زمان داشته
باشد ،همراه با اخذ مشاوره از صاحبنظران امر و استفاده از
نیروهای متخصص توانایی نوآوری خود را افزایش داده و ضمن
کاهش هزینه تولید بتوانن د برای واحد تولیدی تقاضای جدید
ایجا د نمایند.
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