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 مبسوط   چکیده
 است. ایران ایران غیرنفتی صادراتی ترین محصوالتمهم از اقتصادی هایجنبه سایر و افزوده ارزش یجادارزآوری، ا دلیل به پسته محصول: و هدف مقدمه

 صادراتی ایران قدرت متعددی، از عوامل وجود دلیل به اخیر دهه دو در که داشته جهانی بازار در سهم زیادی محصول این تجارت و تولید سنتی، در گونه به
گذار در صادرات پسته به بازارهای جهانی در شرایط کنونی و به اهمیت پسته در اقتصاد کشاورزی ایران، شناسایی عوامل تاثیراست. با توجه  شده کاسته

 توجه با ی مدل برای عملکرد این اکوسیستم امری ضروری است.جهانی و بررسی آن به عنوان یک اکوسیستم واحد و ارائه و المللیبازارهای بین در ماندگاری
 بازارهای در آن استقرار و ورود و صنعت این به زیاد توجه ضرورت ،است برخوردار زیادی ظرفیت و پتانسیل از ایران در پسته فرآوری و تولید صنعت اینکه به

  .است گرفته قرار محققان توجه کانون در ،است غیرنفتی کاالهای صادرات که در حیطه خارجی
با استفاده از  رانیپسته در ا یو فرآور دیصنعت تول یبرا المللیبین بازاریابی اکوسیستم مدل یطراحی و توسعهبا هدف حاضر  پژوهش: هامواد و ورش
دوم:  )خبرگان(؛ گروه صالحاول: متخصصان ذی گروهباشد: جامعۀ آماری پژوهش شامل سه گروه ذیل میبا ماهیت اکتشافی به اجرا درآمد. رویکرد کیفی 

 مطلع علمی هیأت اعضایم: سو دارند و گروه فعالیت سابقه المللیبازاریابی بین حوزه در تولید و فرآوری پسته که هایشرکت میانی و الیکشاورزان و مدیران ع

کنندۀ از متخصصان و باغداران تولید نفر 7 شامل پژوهش این آماری نمونهانتخاب شدند.  هدفمند -گیری قضاوتیروش نمونه، که با تحقیق حاضر زمینه در
 اکوسیستم شناخت المللی دارند، است. برایبندی پسته که سابقه فعالیت در حوزه بینهای فرآوری و بستهپسته، تجار و صادرکنندگان و مدیران ارشد کارخانه

 ایزمینه نظریه از آن در ایران با استفاده صادرکنندگان بندی و فرآوری پسته وی پسته و مدیران کارخانجات بستهکنندهالمللی در باغداران تولیدبین بازاریابی
 گیرینمونه اساس بر مصاحبه انجام باشد( وسیستماتیک اشتراوس و کوربین )که شامل سه نوع کدگذاری باز، کدگذاری محوری وکدگذاری انتخابی می

آوری های جمعشد و داده انجام تلفنی و برخط بصورت یا تردفا در عموماً و حضوری بصورت هامصاحبه شدند. شناسایی اکوسیستم این گوناگون نظری، ابعاد
 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.  MAXQDAافزار شده با استفاده از نرم

که  صنعت تولید و فرآوری پسته شناسایی و انتخاب شدند المللیبین بازاریابی بازیگران اکوسیستم عنوان به عنصر 3در نهایت  در پژوهش حاضر: هایافته
 است.  هاتحریمو  دولت، کیفیت محصول، فرآوری و صادرات، کشاورزیشامل 
 کلی سیستم عملکرد بر تأثیرگذاری برای یکدیگر با آنها تعامل نحوه مهم جنبه یک اما ،دارد بستگی آن اجزای عملکرد سیستم به یک عملکرد: گیرینتیجه

 المللی نقش دارند. تعامل با یکدیگر بر موفقیت در ورود به بازارهای بینشده در ای شناختهگانه 3با در نظر گرفتن چنین تعامل چندجانبه، عناصر  .است
 

 پسته  المللی، بازاریابی بینالمللی، اکوسیستم، اکوسیستم بازاریابی بین :های کلیدیواژه
 

  مقدمه
ترین قسمت مهم، صادرات محصوالت کشاورزی، طبق آمارها

را به خود اختصاص داده است. این امر  ایرانصادرات غیرنفتی 
ایرانیان برای ده هزار سال در در اینکه  ریشه چندین ساله دارد

، هااند و سالاین ناحیه جغرافیایی به کشت و زرع مشغول بوده
د و ارائه محصول به کار جدیدی را برای تولی های فنیروش
 افزوده ارزش ایجاد، ارزآوری دلیل به پسته محصولد. انگرفته

 صادراتی ترین محصوالتمهم از اقتصادی هایجنبه سایر و
 تجارت و تولید در، سنتی گونه به ایراناست.  ایران غیرنفتی

 دهه دو در که داشته جهانی بازار در سهم زیادی محصول این
 صادراتی ایران قدرت از، متعددی عوامل وجود دلیل به اخیر

یت پسته در اقتصاد با توجه به اهم(. 1) است شده کاسته
گذار در صادرات پسته شناسایی عوامل تاثیر، کشاورزی ایران

بازارهای  در به بازارهای جهانی در شرایط کنونی و ماندگاری
جهانی و بررسی آن به عنوان یک اکوسیستم  و المللیبین

رد این اکوسیستم امری ی مدل برای عملکواحد و ارائه
  از یکی جهانی زاریابیبا فزاینده اهمیت ضروری است.

 رخ گذشته سال بیست در که است بزرگی تغییرات هایجنبه
 کشورها از بسیاری هایشرکت و افراد بر زیادی تأثیر و داده

 وجود جهانی بازاریابی کلمه حتی پیش دهه سه. است داشته
 باید خود حیات ادامه برای هاشرکت هامروز اما ،نداشت

 امروز که سازمانی هر. (2) دهند ارقر هدف را جهانی بازارهای
 خود داخلی بازارهای در نکند درک را جهانی بازاریابی اهمیت

 کیفیت با محصوالت که جهانی هایشرکت در رقابت با نیز
 کمتری هایهزینه و بیشتر تجربه دارای و کنندمی تولید برتر

 ، . در دنیای متالطم کنونی(5) رد.خوشکست می هستند
ها دیگر بازرگانی و بازاریابی کشور، های اقتصادیمشیوخط
توانند فقط بر بازار داخلی استوار باشند و لزوم تمرکز بر نمی

توان با حیاتی است. دیگر نمی، های بازاریابی جهانیفعالیت
کشور را اداره کرد و از توجه به نیاز ، تکیه بر درآمد نفت

 .(4) ل ماندبازارهای جهانی و عرضه محصوالت جهانی غاف
 استفاده برای جهانی بازاریابی از پیشرو هایشرکت امروزه
 ،وجود این با. کنندمی استفاده خود تجاری هایقابلیت از کامل
 بیشتری اهمیت از است ممکن که دارد وجود نیز دیگری دلیل

 بازارهای به هاشرکت بیشتر توجه به نیاز آن و باشد برخوردار
 کشورهای در فعال های. شرکت(3)است  بقا برای جهانی
 دلیل به یا داخلی بازارهای شدن اشباع محض به مختلف
 کشورهای به را خود محصوالت ،خارجی بازارهای جذابیت

 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري
 راهبردهاي كارآفریني در كشاورزي
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 اًگاه تقاضاهای با بازارها اکثر اشباع با. کنندمی صادر دیگر

 نیازهای تأمین برای جدید تقاضاهای تولید ،جهانی و یکسان
 برای شدند مجبور هاسازمان و شد ارزشمند یجتدر به مشتریان

 زیرا ،دهند پاسخ خود مشتریان جدید نیاز این به حیات ادامه
 بازارهای و صنعت در رقابت زمینه در ،صورت این غیر در

 (.6) روندمی پیش زوال سمت به هاآن ،المللیبین
 به ورود و صادرات به جدی توجه کارشناسان از بسیاری

 از شدن خالص حلراه تنها را جهانی و المللینبی بازارهای
 به توجه با. (7) دانندمی نفت به وابسته محصولی تک اقتصاد
 و پتانسیل از ایران در پسته فرآوری و تولید صنعت اینکه

 این به زیاد توجه ضرورت ،(1) است برخوردار زیادی ظرفیت
 یطهکه در ح خارجی بازارهای در آن استقرار و ورود و صنعت

 قرار محققان توجه کانون در ،است غیرنفتی کاالهای صادرات
بدون شک فقدان مدیریت و از سوی دیگر، . است گرفته
ریزی صحیح در مورد این ثروت ملی و منبع درآمدزا از برنامه

کاریها، بدون در مناطق خشک و کویری و نیز توسعه پسته
غبانی، های مختلف آن از جمله مسائل بانظر گرفتن جنبه

تغذیه، آفات، بازار مصرف، اقتصاد و بازاریابی، سالمت، عرضه 
صحیح بسته به بازارهای جهانی و رقابت با کشورهای 
تولیدکننده مشکالت زیادی را طی سالیان اخیر به بار آورده 

 ایکنندهنگران آمارهای اخیر چند سال در. همچنین، (9) است
 و صادرکنندگان از ریبسیا .است شده شنیده پسته صادرات از

 بسیاری در تأثیرگذار اند، عناصرداشته اظهار صنعت فعاالن
 عناصر این از بخشی تنها ایران در که اندبوده این امر دخیل

 هااین از فراتر باید ،بنابراین. (11) شودمی مد نظر قرار گرفته
 و باشیم داشته ویژه توجه عوامل همه به همزمان و برویم
 بازارهای در موفقیت کنیم تا به تقویت هم با را عوامل همه
 اکوسیستمی اندازچشم به خود این که ،دست یابیم المللیبین
 شده انجام تحقیقات کیفیت عدم دلیل بههمچنین، . دارد نیاز
 عناصر مورد در دانش و المللیبین بازاریابی اکوسیستم مورد در

 تحقیقات دلیل به همچنین و المللیبین بازاریابی اکوسیستم
 تجارت زمینه در اکوسیستم مورد در کشور در شده انجام اندک

)مطالعات انجام شده بیشتر به بررسی وضعیت  کارآفرینی و
  واند( صادرات پسته و بازاریابی برای این محصول پرداخته

 مورد در و خارجی تحقیقات هایمدل از برگرفته کلی طوربه
 این پژوهش انجام کشور در للیالمبین بازاریابی اکوسیستم

 اساسی سوال این به پاسخ دنبال به مطالعه ایناست.  شده
 برای المللیبین بازاریابی اکوسیستم برای مناسب مدل": است

 ایران در فرآوری پسته هایکارخانه و پسته تولیدکنندگان
 عناصر باید ابتدا ،مهم این به دستیابی برای "چیست؟

 را آن دهندهتشکیل اجزای و المللیبین بازاریابی اکوسیستم
  آن براساس بتوان که داد ارائه مدلی سپس و شناسایی

 .داد پیشنهاد هاییحلراه
 پیشینه نظری و تجربی پژوهش 

 المللی شدن شرکتبین
المللی بینتعاریف مختلفی از  توجه به رویکردهای متفاوت، با

ها و همچنین رشتفاوت در نگ .اندارائه دادهها شرکت شدن
تاکنون  باعث شده ی مطالعات آنگستردگی و تنوع در حوزه

 بعضیبا این حال در ادامه به  نرسند.قابل قبولی  نظر به اجماع

المللی بینتوان گفت می. (11شود )از این تعاریف اشاره می
های متوالی و منظم از طی کردن یک سری گام ،شدن شرکت

ور مرتب بر میزان فعالیت باشد که به طسوی شرکت می
آن تغییراتی نیز در  در راستایآن افزوده شده و مرزی برون

 ندالمللی شدن فرآیبین. آیدفرم سازمانی آن شرکت پدید می
 در تعریف دیگری  (.12) المللی استافزایش فعالیت بین

د تطابق شرکت )استراتژی، ساختار و نفرآی ،المللی شدنبین
است تعریف شده الملل فعالیت در محیط بینمنابع و...( برای 

شرکت به منظور  رو به جلو حرکت هماندر واقع  (.15)
 های انجام فعالیت برای ی ذخایر منابعانباشت و توسعه

های صادرات یک فرآیند تکاملی فعالیت .استالمللی بین
ممکن است بر اساس کسب تجربه در کشور  که تشرک

، باشد سازمانی در طول زمانافزایش یادگیری و  خارجی
 توان گفتهمچنین می المللی شدن نام دارد.فرآیند بین

وکار در ی شبکه روابط کسبتوسعه ،المللی شدنبین
  .(14) استسازی کشورهای دیگر از طریق نفوذ و یکپارچه

 المللبین بازاریابی و اکوسیستم مفهوم اکوسیستم

از  ،شناسی داردتاکوسیستم که ریشه در علم زیس یکلمه
 هات. اکوسیستمم تشکیل شده اسستو سی اکوترکیب دو واژه 

 گذشته به دارند به این صورت که حال تاریخی هایجنبه
 اکوسیستم ،بنابراین. دارد بستگی امروز به آینده و دارد بستگی

 ،جمعیت پویایی ،حیوانات و گیاهان محیط که است مفهومی
 برای محققان. (13) کندمی امادغ هم با را تکامل و رفتار
 سیستم درون بازیگران هایواکنش و رفتارها ،تعامالت درک

 و تجزیه را طبیعی هایاکوسیستم ،بیرونی هایشوک برابر در
هایی بر خالف تالش ،های اخیردر سال (.16) کنندمی تحلیل

المللی انجام شده است، که برای تسهیل ورود به بازارهای بین
ی صنایع و صادرات ی توسعهرشد مناسبی در زمینهدر عمل 

 بازاریابی ،کلی (. در یک نگاه17شود )در کشور مشاهده نمی
 سایر مشتریان به خدمات و کاال تحویل تجارت المللیبین

توان گفت در تعریفی دیگر می. است سودآوری برای کشورها
 از بیش در خدمات و کاالها فروش و تولید المللیبین بازاریابی

است.  اصلی کشور مرزهای از کاال عبور بدون ،کشور یک
 از ایالمللی شبکهاکوسیستم بازاریابی بینعالوه بر این، 

 یکدیگر به هاآن بقای و موفقیت که است مختلف بازیگران
  نباید هاسازمان که کندمی بیان مفهوم این. دارد بستگی

 عنوانبه بلکه ،شوند گرفته نظر در جداگانه بازیگران عنوانبه
متأسفانه از . شوندمی گرفته نظر در اکوسیستم یک از بخشی

 اکوسیستم عنصر دو یا یک به فقط اکثراً آنجا که دولت
راه در این جهت  هاتالش نهایتاً پردازدمی المللیبین بازاریابی

 (.11برد )به جایی نمی
 پسته فرآوری و تولید
متحده و  االتیا پس ازپسته  دیدر تول هیو سور هیترک     

افغانستان،  در. دارنددر جایگاه سوم و چهارم قرار  رانیا
، مراکش، ایتالی، الی، لبنان، اسرائونانی، مصر، ای، استرالنیآرژانت
که  شودمی دیپسته تول زین ترانهیمد ری، تونس و جزاایاسپان

  دیتول یو با صادرات جزئ یها به صورت محلآن شتریب
با  رانیا یاسالم یجمهور ،در حال حاضر(. 19) شوندیم

با  متحده االتیادرصد از تولید جهانی و  41اختصاص 
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 یرهبران جهاندرصد از تولید جهانی پسته  52اختصاص 
آمار منتشر شده توسط  نی. طبق آخر(21) شوندمحسوب می

 ، سالیانوابسته به سازمان ملل یو کشاورزخواربار سازمان 
 یپسته یعمده یاولین تولیدکننده ایران که است متمادی

 63دهد این سازمان نشان می 2111است. گزارش سال  جهان

در اختیار  محصول این سطح زیرکشت میزان درصد 71 تا
در صد از کل تولید پسته در جهان  41ایران است و بیش از 

زیرکشت است که  سطح از باال سهم در اختیار ایران است. این
 به نسبت ایران ترپایین عملکرد وجود با ات شده سبب

 ترینبزرگ ایاالت متحده، همچنان همچون کشورهایی
پسته کشور  تولید میزان بماند. بررسی باقی پسته یکنندهتولید
سال  در تن 519127 از محصول این تولید که دهدمی نشان
 و همچنین ،است رسیده 2111 سال تن در 331517 به 2116

صادرات  میزان که دهدمی نشان ، آمارهاپسته دراتصا مورد در
تن  576169به  2116سال در تن 295176 از جهان یپسته

 در محصول این صادرات میزان رسیده است. 2111در سال 
 دالر میلیون 972 ارزش به و تن هزار 119 با برابر 1591 سال
 میزان به محصول این صادرات میزان 1599 سال در که بوده
 رسیده دالر میلیون 571 و میلیارد 1 ارزش به و تن هزار 215
 صادر با ایران میالدی، 2114 سال عالوه بر این، در .است

 این صادرکننده بزرگترین پسته تن هزار 191 از بیش کردن
 صادر با نیز آمریکا متحده ایاالت. شد شناخته دنیا در محصول

 صادرکننده دومین عنوان به پسته، تن هزار 151 حدود کردن
پسته در  تولید میزان با بررسیشد.  شناخته جهان در پسته

 با صادراتی هایکنندهتعیین ارزیابیهدف  با ایکشور، مطالعه
 یافتن قدرت و های تجاریتحریم اثرات شناسایی بر تأکید

 منظور بدین .(1شد ) انجام ایران پسته صادرات بر آمریکا
 31 از بیش که کشور 12 به پسته ایران صادرات هایداده

زمانی  دوره در اندداده اختصاص خود به را ایران صادرات درصد
 نشان پژوهش گرفت. نتایج قرار ارزیابی مورد 2115-1993
 اثر شرکای تجاری درآمد و اقتصاد اندازه متغیرهای که دادند
 و ایران بین تفاوت اقتصادی متغیرهای و دارمعنی و مثبت

 اثر هاآن میان جغرافیایی چنین، فاصلههم و تجاری شرکای
پژوهش  .(1) دارد ایران پسته صادرات بر داریمعنی و منفی

های نسبت ( نشان داد که عامل1596رفیعی و همکاران )
قیمت داخلی به قیمت جهانی پسته و نرخ ارز واقعی اثر مثبت 

. همچنین (21) ای بر سهم صادراتی ایران دارندو افزاینده
ی ایران که منجر به کاهش ی نوسانات تولید پستههاعامل

ی ایران اعتماد کشورهای هدف نسبت به تولید و بازار پسته
ثیر أکه ت 2119و  2111، 1999های شد، خشکسالی سال

بسزایی در کاهش تولید محصوالت کشاورزی و از جمله پسته 
ی جهان به داشت و در آخر رشد سهم آمریکا از صادرات پسته

داری بر سهم ن رقیب اصلی ایران اثر منفی و معنیعنوا
 عنوان صادرات به کارایی .(22) صادراتی پسته ایران دارند

صادرات  پتانسیل حداکثر به کشور یک واقعی نسبت صادرات
 مختلف کشورهای عملکرد و (. کارایی25شود )آن تعریف می

 اییکار بر رو، تمرکزاین یکسان نیست، از جهانی بازارهای در
 اهمیت بسزایی از کشورهای مختلف در آن ارزیابی و صادرات
 تا دهدمی را این امکان گذارسیاست به که است، چرا برخوردار

 نموده و شناسایی را صادرات برای مناسب بازارهای
به  دستیابی منظور به را تجارت در موجود موانع و هامحدودیت

نماید  حذف یا و دهرسان حداقل به صادراتی کامل هایپتانسیل
 (1591زاده )مطالعه کرباسی و امینی هاییافته(. 24)

 این بیانگر اول ی( نتیجه1است: ) اصلی دو نتیجه دربرگیرنده
 شریک و ایران داخلی ناخالص متغیرهای تولید که است

 و مشترک تجاری، مرز نامهاقتصادی، موافقت تجاری، تفاوت
 پسته صادرات بر دارو معنیمثبت  اثری باال درآمد با شرکای

 ،انتظار که مطابق حالی در .دارد تجاری شرکای به ایران
 هایو تحریم اقتصادی جغرافیایی، بحران فاصله متغیرهای
ایران دارد.  پسته صادرات بر دارمعنی و منفی اثری اقتصادی

کل  در ایران صادرات کارایی که داد نشان نیز کارایی ( نتایج2)
کاهش،  با ترتیببه اروپایی بازارهای و آسیایی زارهایبازارها، با

 این بیانگر موضوع است. این بوده روبرو کاهش و افزایش
 ظرفیت بازاری از نتوانسته اخیر هایدر سال ایران است که

دالیل آن  مهمترین ببرد. از را استفاده الزم اروپایی کشورهای
 اشاره اقتصادی هایتحریم و اقتصادی بحران به توانمی نیز

 آسیایی کشورهای در ایران پسته صادرات کارایی نمود. تحلیل
 در موضوع ست. اینا بازارها بیشتر در افزایشی بیانگر روند

قطر، هند، هنگ کنگ،  همانند بازارهای متعددی خصوص
ی شرفی سرانجام نتایج مطالعه است. صادق نیز ترکیه و ژاپن

 اکوسیستم بازریابی  بررسی( در مورد 1596و همکاران )
های کوچک و متوسط در ایران نشان الملل برای شرکتبین
 هیرماس، یمال هیرماس، یانسان هیرماسدولت،  لعام 1 دهدمی

 یسات آموزشسفرهنگ، بازار، گمرک و آموزش و مو، یاجتماع
 یندر بهستند.  یالمللینب یابیبازار ستمسیاکو یاصلعناصر 

 هیبق مهمتر از یو انسان یمال هیمارسدولت، اصلی عناصر  ینا
شود از مرور مطالعات پیشین نتیجه می(. 23) تسا هبود عناصر

 الگوی به طراحیکه هیچکدام از مطالعات انجام شده 
 فرآوری و تولید صنعت برای المللیبین بازاریابی اکوسیستم

اند. شایان ذکر است که اکثر مطالعات انجام نپرداخته پسته
های بازاریابی و تولید حوزه، به بررسی چالش شده در این

 اند.جهانی پسته پرداخته
 روش تحقیق

 ماهیت به توجه با پژوهش این در شده  استفاده روش     
 شناخت برای .است 1بنیادداده نظریه تحقیق، اکتشافی

ی پسته کنندهالمللی در باغداران تولیدبین ازاریابیب اکوسیستم
 بندی و فرآوری پسته وات بستهو مدیران کارخانج

بنیاد داده نظریه از صادرکنندگان آن در ایران با استفاده
که شامل سه نوع ) 2سیستماتیک اشتراوس و کوربین

( باشدکدگذاری محوری وکدگذاری انتخابی می، کدگذاری باز
 گوناگون ابعاد، نظری گیرینمونه اساس بر مصاحبه انجام و

جامعۀ آماری پژوهش شامل  .شدند شناسایی اکوسیستم این
 صالحمتخصصان ذیاول:  گروهباشد: سه گروه ذیل می

 میانی و کشاورزان و مدیران عالیدوم:  گروه(؛ خبرگان)
 بازاریابی  حوزه در تولید و فرآوری پسته که هایشرکت

 هیأت اعضایم: سو گروهدارند و  فعالیت سابقه المللیبین
 روش  تحقیق حاضر. زمینه در مطلع هایدانشگاه علمی
 به مقوله هرتا زمانی که هدفمند است و  -گیری قضاوتینمونه

1- Grounded Theory                                                                                                                                            2- Strauss &Corbin 
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 53................ ....................................................................................... للی برای صنعت تولید و فرآوری پسته در ایرانالمطراحی الگوی اکوسیستم بازاریابی بین

 
 کرد.  پیدا ادامه نظری گیرینمونه رسید، نظری اشباع

 بصورت یا دفاتر در عموماً و حضوری بصورت هامصاحبه
 MAXQDA افزارنرم از با استفادهشد.  انجام تلفنی و برخط

های اصلی و فرعی شناسایی مقولهو  شدانجام  کدگذاری باز
برندهای  بزرگترین صاحبان با مصاحبه 7 انجام از پس شدند.

 و اصلی هایمقوله همه ،صنعت این بازرگانان و المللیبین
 به یا شدند تکرار هادسته و شناسایی هازیرمجموعه بیشتر

مطابق  اصلی سوال 9شدند. عالوه بر این  اشباع عبارتی
  شد. ذکر مصاحبه هایورالعملدست در 1جدول 

 
 سواالت مصاحبه - 1 جدول

Table 1. Interview Questions  

 
 اطالعات گردآوردی و روایی ابزار پایایی

 هایروش از درونی اعتبار افزایش برای تحقیق این در      
کننده، مشارکت بازخورد تئوری، تکثرگرایی گرایی،کثرت

 در مداخله حداقل تحقیق، محل از بازدید در مشاهده بلندمدت
برای سنجش  .شد استفاده همکاران نظرات دریافت و توصیف

اساتید روایی سازه و روایی درونی مدل به نظرات خبرگان و 
ها کننده در مصاحبهکه خبرگان و اعضای مشارکت شدرجوع 

نظرات اصالحی خود را در رابطه با مدل اظهار داشتند، بطوری 
ها را پس از که پژوهشگر پس از احصاء تمام نظرات، آن

 مشورت با خبرگان اصالح کرده و مدل نهایی ارائه شده است.
 

 نتایج و بحث
 تحقیق سواالت نتایج
 اول  سوال

  یابیبازار ستمیر اکوس( موجود دگرانیبازاصلی )عناصر      
 کدامند؟ رانیپسته در ا یو فرآور دیصنعت تول یبرا یالمللنیب

 و خبرگان از سوال این طرح از پس تحقیق هایطبق یافته
عناصر  عنوان به عنصر 3 گرفته صورت نهایی هایتحلیل

در صنعت  المللی بین بازاریابی اکوسیستم( گرانیبازاصلی )
  (.2شدند )نمودار  ایران استخراج تولید و فرآوری پسته در

 دوم  سوال
الملل نیب یابیبازار ستمیاکوس یهاولفهم ریها و زمؤلفه      

  کدامند؟ رانیپسته در ا یو فرآور دیصنعت تول یبرا
الملل نیب یابیبازار ستمیاکوس یهارمولفهیزها و مولفه     

 ارائه  4 در جدول رانیپسته در ا یو فرآور دیصنعت تول یبرا
 به سازی شده طی فرآیندیهای پیادهمصاحبه متناند. شده
 ابعاد و هاویژگی ،اصلی هایدسته تا شد بررسی منظم طور
 رویکرد این تحقیق با بکارگیری. شود پیدا هادسته این

 و اشتراوس بنیادداده تئوری روش از استفاده با و اکتشافی
 و محوری کدگذاری ،زبا کدگذاری مرحله 5 شامل که ،کوربن

 یپردازی به ارائهنظریه با نهایت در و است انتخابی کدگذاری
( گرانیبازاصلی )عناصر  تعیین جهت پارادایمی مدل

 در پسته فرآوری و تولید صنعت المللیبازاریابی بین اکوسیستم
 منجر شد.ایران 

 گذاری بازکد
 آن، طـریق از کـه است تحلیلی فرآیند باز، کدگذاری    

 ها داده در هاآن ابعاد و ها ویژگی و شده شناسایی مفاهیم
 بنیاد،  داده پردازی نظریه مرحله، این شوند. در می کشف
 را، مطالعه درحال پدیده خصوص در اطالعات اولیه  های مقوله

 پژوهـشگر. دهد می شکل اطالعات بندی بخش وسیله به
 نـظیر ده،ش  آوری معج های داده همه بر را ها مـقوله

 بنیان خود هاییادداشت یا وقایع و مشاهدات ها، مصاحبه
 متن از( هاویژگی و ابعاد) هاگزاره ،اول مرحله در. دگذار می

  جمله سطح در هاداده ،بعد مرحله در. شد استخراج هامصاحبه
 از پس یعنی. شدند کشف هاگروه زیر و شدند تحلیل و تجزیه

انجام  هایبندیدسته با فرعی مقوالت ،هاگزارش استخراج
 های فرعی،بندی مقولهبا دسته ،سپس. اندشده تدوین ،شده

 گذارینام موقت طوربه به دست آمدند و های اصلیمقوله
 .بودند باز برای کدگذاری تحلیل واحد اصلی مفاهیم .شدند

 مفاهیم ،هامقوله ،شودمی مشاهده 2 جدول در که همانطور   
 المللیبین بازاریابی اکوسیستم در باید که هاییشاخص و

 شناسایی ،باشد داشته وجود پسته فرآوری و تولید صنعت
 فراوانی تعیین را برای 5 فراوانی حداقل تعداد محقق. اندشده

با توجه به . است گرفته نظر در مقوله انتخاب جهت کافی
شوندگان هفت نفر بود برای اطمینان بهحاینکه تعداد مصا

انتخاب  عدم یا انتخاب شده تعیین حد 5بیشتر، فراوانی  خاطر
در . دهدمی نشان را اکوسیستم در درج برای منتخب مقوله
شناسایی و  کدگذاری فرآیند از  مفهوم 46 و مقوله 17 ،نهایت

  .شدند استخراج
 کدگذاری محوری

 پژوهش مسئله با مرتبط مضامین و هامقوله تبیین از پس   
مرحله با هدف  حاصل شد، این باز دگذاریک مرحله در که

 مرحله در تولید شده هایمضمون بین ارتباط برقراری اصلی
  مقوله یک محوری کدگذاری در .گیردانجام می باز کدگذاری

 

 ردیف هاسوال
 1 المللی توضیح دهید.ی تولید و فرآوری پسته و بازارهای بیندر زمینه تخصص خودی خودتان و میزان تجربه و لطفا کمی درباره

 2 صادرات محصوالت پسته به چه صورت بوده است؟ و از چه طریقی ورود پیدا کرده اید؟ المللی وهای بینشروع فعالیت شما درفعالیت
 5 به نظر شما بازیگران اصلی در صنعت تولید و فرآوری پسته و صادرات آن کدامند؟

 4 ها و شاخص های تاثیر گذار در این صنعت کدامند؟مولفه
 3 صنعت تولید و فرآوری پسته چه راهکارهایی پیشنهاد می دهید؟ المللو فروش بینبرای استقرار و اجرای یک سیستم موفق برای صادرات 

 6 به نظر شما ارکان اصلی در این صنعت و صادرات آن کدامند؟
 7 ها و موانع اصلی برای ورود موفقیت آمیز تولید کنندگان ایرانی برای ورود به بازار خارجی کدامند؟به نظر شما چالش

 1 های الزم برای ورود موفقیت آمیز تولید کنندگان پسته به بازارهای خارجی کدامند؟ینهها و زمبستر
 9 علل اصلی عدم حضور کافی و کمرنگ شدن حضور ایران در بازارهای بین المللی در این صنعت چیست؟

 53............... ......................................................................................... المللی برای صنعت تولید و فرآوری پسته در ایرانطراحی الگوی اکوسیستم بازاریابی بین
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 سایر سپس و گیردمی قرار اصلی یا محوری مقوله به عنوان
 مدل مختلف عناوین فرعی، ذیل مقوالت مقوالت، به عنوان

 از در این مرحلهشوند. می داده ارتباط اصلی مقوله به مپارادای
که  المللی و صادراتبین بازاریابیی بنیاد، مقوله دادهی  نـظریه

و در مرکز  شد  انتخاببه دست آمده، باز   مرحله کدگذاریاز 
 مرکزی پدیـدهء»عنوان  بـهاست فرآیندی که در حال بررسی 

  داده شد.  قرار« ی اصلییا مقوله

 
 

 ها و کدهای اختصاص داده شده به مفاهیم در کدگذاری بازمقوله -2 جدول
Table 2. Categories and assigned Codes to the Concpts in Open Coding 

 ها )تعداد کل(فراوانی در مصاحبه هامفاهیم و مقوله
 3 مالینقل و انتقاالت 

 4 عدم وجود امنیت مالی
 مشکالت حمل و نقل

 5 در موعد مقرربه مشتری عدم توانایی تحویل 
 4 خاص حمل بار پسته طیشرا

 باال رفتن قیمت تمام شده محصول
 5 کشت ریکم باغات نسبت به سطح ز یبازده

 5 یمدارک صادرات ضیتعو یهانهیهز
 4 های کشاورزیباال رفتن قیمت نهاد

 شدن روند تجارت با ایرانسخت
 4 هادور زدن تحریم

 حمایت دولت
 6 المللنیدر امور ب یتیحما ستمیس کیاستقرار 

 4 تسهیالت بانکی
 نظارت دولت

 4 استقرار سیستم نظارتی
 تشکیل یک سیستم یکپارچه

 5 تشکیل یک سیستم یکپارچه و واحد برای این صنعت
 4 متخصص افراددر راس قرار گرفتن 

 های دولتاری و سیاستذگقانون
 3 قوانین نادرست دولتیها و دخالت

 4 تصمیمات سیاسی
 6 نوسانات ارزی
 4 97تعهد ارزی سال 

 کیفیت خوب
 6 محصول خوب و با کیفیتتولید 

 کیفیت توسط برخی از تاجرانارائه محصول بی
 4 تیفیکیبا ارائه محصول بخراب شدن شهرت ایران 

 قرارداد تجاری
 6 تجربه خانوادگی و طوالنی مدت تاجر

 7 کنندهتاجر و صادر
 المللی و صادراتبین بازاریابی

 5 حضور در بازار هدف
 6 شرکت در نمایشگاه بین المللی

 5 ارائه و معرفی محصول
 4 ارتباط با مشتری

 5 برنچینگ و شعبه داشتن در کشور مقصد
 5 داخلی اعتبار و شهرت در بازار

 5 نگاه درازمدت در بازاریابی
 5 فرآوری

 4 بندیستهب
 4 سازیبرند

 هااهم آوردن زیر ساخترف
 5 ایجاد واحد تحقیق و توسعه

 5 ی بازار هدفمطالعه
 4 تالش و کوشش مستمر و دراز مدت

 3 پشتوانه مالی
 4 همکاری با شرکای قوی در امر صادرات

 4 المللیریزی مناسب و تاسیس کمپانی در حد استاندارد بینپایه
 و تولیدکننده کشاورز

 5 عرضه محصول در زمان تقاضای باال
 5 کنندهکشاورز و تولید

 های کشاورزینهاده
 5 های کشاورزی مناسبنهاده

 شرایط زیست محیطی
 5 تغییرات آب و هوایی

 4 بحران آب
 6 های پستهبازدهی کم باغ

 5 شرایط اقلیمی
 کشاورزی مدرن

 5 آموزش
 6 لمیاستفاده از کشاورزی ع
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 اصلی مقوالت شده شناسایی کدهای بندیدسته 5جدول    
 را المللی صنعت تولید و فرآوری پستهاکوسیستم بازاریابی بین

در  دهد و همچنینبندی مدل پارادایمی نشان میطبق دسته

ی ادامه مدل پارادایمی این پژوهش، حاصل از مرحله
 (.1)نمودار ت محوی رسم گردیده اس کدگذاری

 
 المللی صنعت تولید و فرآوری پستهاکوسیستم بازاریابی بین اصلی مقوالت شده شناسایی کدهای بندیدسته -5 جدول

Table 3. Classifiying identified Codes of Major Categories of International Marketing Ecosystem in production and  
             Processing of Pistachio  

 مقوله اصلی کدهای شناسایی شده
 شرایط علی

 و صادرکننده تاجر تجربه خانوادگی و طوالنی مدت تاجر- کنندهتاجر و صادر
 کشاورز و باغدار عرضه محصول در زمان تقاضای زیاد-کشاورز و باغدار

 اجرانارائه محصول بی کیفیت توسط برخی از ت تیفیک یبا ارائه محصول بخراب شدن شهرت ایران 

 مقوله محوری

برنجینگ و -ارتباط با مشتری-ارائه و معرفی محصول-المللیهای بینشرکت در نمایشگاه-حضور در بازار هدف
-بسته بندی-فرآوری-نگاه دراز مدت در بازاریابی-اعبار و شهرت در بازار ایران-داشتن شعبه در کشور مقصد

 برندسازی

 المللی و صادراتبین بازاریابی

 ط زمینه ایشرای
 شرایط زیست محیطی شرایط اقلیمی-های پستهبازدهی پایین باغ-بحران آب-تغییرات آب و هوایی

 های کشاورزینهاده های کشاورزی مناسبتهیه نهاده
 راهبردها

 کشاورزی مدرن آموزش-استفاده از کشاورزی علمی

 در حد استاندارد  یکمپان سیمناسب و تاس یزیرهیپا -همکاری با شرکای قوی در امر صادرات-پشتوانه مالی
 ی بازار هدفمطالعه -و توسعه قیواحد تحق جادیا -تالش و کوشش مستمر و دراز مدت -یالمللنیب

 هافراهم آوردن زیر ساخت

 حمابت دولت المللاستقرار یک سیستم حمایتی در امور بین–تسهیالت بانکی 
 نظارت دولت استقرار یک سیستم نظارتی

 عوامل مداخله گر
 نقل و انتقاالت مالی عدم وجود امنیت مالی-تحریم و نقل و انتقاالت مالی

 مشکالت حمل و نقل عدم توانایی تحویل به مشتری در موعد مقرر-شرایط خاص حمل بار پسته
 باال رفتن قیمت تمام شده محصول های کشاورزیباال رفتن قیمت نهاده-تعویض مدارک صادراتی-بازدهی کم باغات نسبت به سطح زیر کشت

 سخت شدن روند تجارت با ایران هادور زدن تحریم
 های دولتگذاری و سیاستقانون 1597قانون تعهد ارزی سال -تصمیمات سیاسی-ها و قوانین نادرست دولتیدخالت

 پیامدها
 کیفیت خوب محصول محصول با کیفیت

 تشکیل یک سیستم یکپارچه برای این صنعت در راس قرار گرفتن افراد متخصص -صنعت تشکیل یک سیستم یکپارچه و واحد برای این
 

 کدگذاری انتخابی
 به طور باید مفاهیم شوند تبدیل نظریه به هاتحلیل اینکه    

 اصلی مرحله انتخابی کدگذاری. به یکدیگر ربط یابند منظم
 قبلی دو مرحله نتایج اساس بر که است پردازینظریه
 یک در مرحله این در. پردازدمی تئوری تولید به اریکدگذ
 قالب در شده سازماندهی هایداده تر،کلی بندیدسته

 بندیدسته محدودتری ابعاد در و گوناگون هایمؤلفه 
 عنوان به عنصر 3در نهایت  شوند. در پژوهش حاضرمی

صنعت تولید و  المللیبین بازاریابی بازیگران اکوسیستم
 زیر جدول در ته شناسایی و انتخاب شدند کهفرآوری پس

 اند.شده گزارش
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 مدل پژوهش -1نمودار 

Figure 1. Research Model  
 

 المللیبین بازاریابی اکوسیستم( گرانیبازاصلی )عناصر  -4جدول 
Table 4. The Main Elements (Actors) of the International Marketing Ecosystem  

 ها(مفاهیم )زیر مقوله اصلی عناصر 
 کشاورزی مدرن-شرایط زیست محیطی-های کشاورزینهاده -شخص کشاورز و باغدار کشاورزی

 هافراهم آوردن زیرساخت -الملل و صادراتبازاریابی بین -تاجر و صادرکننده فرآوری و صادرات
 کیفیت توسط برخی ازتاجرانارئه محصول بی -کیفیت خوب کیفیت محصول

 های دولتگذاری و سیاستقانون -تشکیل یک سیستم یکپارچه –نظارت دولت  -حمایت دولت تدول
 سخت شدن روند تجارت با ایران -ی محصولباال رفتن قیمت تمام شده -مشکالت حمل و نقل -نقل و انتقاالت مالی هاتحریم

 
عناصر اصلی معرفی  2پنج عنصر نشان داده شده در شکل    

المللی در صنعت تولید بین بازاریابی اکوسیستم هنظری شده در
 این نکته باید ذکر گردد به. باشندو فرآوری پسته در ایران می

 و المللیبین بازاریابی در هاتحریم مهم و موثر نقش دلیل
جدا شد و به  دولت از هاتحریم ی کارشناسانتوصیه همچنین

 در. کندعنوان یک عنصر اصلی در اکوسیستم نقش ایفا می

 به اما ،است محصول از بخشی بندیبسته ،بازاریابی آمیخته
 یک عنوان به های آمیختهمدل اکثر در آن زیاد اهمیت دلیل
 یک شود. بنابراین هرگاهمی گرفته نظر در جداگانه متغیر
 به تواندمی ،باشد برخوردار زیادی بسامد و اهمیت از عنصر
 شود. فتهگر نظر در جداگانه عنصر یک عنوان
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 المللیبین بازاریابی اکوسیستم( گرانیبازاصلی )عناصر  -2 نمودار

Figure 2. the Main Elements (Actors) of the International Marketing Ecosystem 
 

 کلی گیرینتیجه
 از آنجا که رقابت در بازار جهانی پسته روز به روز افزایش      
قویت بازار جهانی پسته امری بنابراین، حفظ و ت ،یابدمی

های گذشته کشت پسته در مناطق در سال ضروری است.
در حالی که بستر الزم  ،مختلف کشور در حال افزایش بوده

برای بازاررسانی مناسب و متناسب با افزایش تولید این 
محصول فراهم نیامده است. ادامه این روند، در صورتی که 

 نپذیرد، هم در سطح تولیدبازنگری اساسی و منطقی انجام 
کننده و هم در سطح ملی، مشکالتی را به همراه خواهد 

 توصیف و طراحی با هدف کشف و مطالعه این. داشت
صنعت تولید و فرآوری  برای المللیبین بازاریابی اکوسیستم

 شناسایی و توصیف که آنجایی انجام گرفت. از ایران پسته در
در  المللیبین بازاریابی ماکوسیست( گرانیبازاصلی )عناصر 

 نهایی غایت و صنعت تولید و فرآوری پسته در ایران، هدف
بنیاد  داده نظریه روش از این پژوهش در بود، لذا پژوهش
  طبق روش استراوس و کوربین کدهای است. شده استفاده

 

 استخراج شدند. در هامقوله بندی ومشترک، مفاهیم طبقه
 شده انجام هایمصاحبه سازیهپیاد از پس کدگذاری مراحل

 شناسایی از پس که شدند استخراج مفهوم 46 مجموع در
 مقوله 3 قالب در نیز مقوله 17 هاآن تحلیل و مشترک کدهای

اصلی عناصر  عنوان به عنصر 3 شدند. این بندیدسته اصلی
در صنعت  برای المللیبین بازاریابی اکوسیستم( گرانیباز)

: از عبارتند که شدند در ایران شناسایی تولید و فرآوری پسته
 شخص کشاورز و باغدار،  مولفه؛ چهار )با :کشاورزی

 محیطی، کشاورزی مدرن(های کشاورزی، شرایط زیستنهاده
تاجر و صادرکننده،  مولفه؛ سه )با :فرآوری و صادرات

ها( الملل و صادرات، فراهم آوردن زیرساختبازاریابی بین
حمایت دولت، نظارت دولت، تشکیل  ه؛مولف سه )با :دولت

 (های دولتگذاری و سیاستقانون-یک سیستم یکپارچه
نقل و انتقاالت مالی، مشکالت  چهار مولفه؛ )با هاتحریم

ی محصول، سخت حمل و نقل، باال رفتن قیمت تمام شده
 شدن روند تجارت با ایران(. 
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تولید و  المللی برای صنعتاگر اکوسیستم بازاریابی بین     
فرآوری پسته در ایران را یک فرآیند منسجم و متوالی در نظر 

اولین عنصر موثر از عناصر شناسایی شده در تحقیق ، بگیریم
عنصر کشاورزی است. در مبحث ، که باید به درستی عمل کند

کشاورزی شخص کشاورز آموزش دیده باید با تسلط به شرایط 
ای کشاورزی مناسب و هو در دست داشتن نهادهزیستی محیط

کشاورزی دنیا پسته را تولید  های به روزبا بکارگیری روش
کار خود را به ( کشاورزی) در صورتی که این بازیگرکند. 

منجر به تولید محصول با کیفیت و خوب  ،انجام دهد درستی
ی این محصول با کیفیت و تاجران با ارائهدر واقع  شود.می

ی ایران با صادر نکردن پسته تجارت صادقانه و حفظ شهرت
و ... منجر به موثر واقع شدن دومین  5و  2محصوالت درجه 

عنصر اصلی اکوسیستم تعریف شده یعنی کیفیت محصول 
 شود.می

 دولت نیز یک عنصر مهم و کلیدی در اکوسیستم 
 در اسناد کالن کشوری به بسیاری از ابعاد و  باشد.می

المللی توجه نشده است. بین های اکوسیستم بازاریابیزمینه
هیچ ساختار و نظام یکپارچه و به هم پیوسته در دولت برای 

الملل برای صنعت تولید ی بینسازوکار ورود و فعالیت در حوزه
توان گفت ضعف و می فرآوری پسته در ایران وجود نداردو 

یک  مند است.اصلی همان عدم وجود یک سیستم نظام
نظارتی و ، حمایتی، ساختیبخش زیرمند شامل سیستم نظام

باشد که استقرار یک سیستم یکپارچه برای میگذاری سیاست
 این صنعت در دولت مشکالت زیادی را حل خواهد کرد.

یعنی ، بلیتوان گفت با دارا بودن سه عنصر قحال می
های و زیرساخت محصول با کیفیتکشاورزی مناسب و تولید 

الملل ورود کرد. اما ی بینحوزه توان بهیقانونی و سیاسی م
الملل نیاز است با فرآوری ی بینبرای تداوم و استقرار در حوزه

سازی و داشتن رویکرد دراز بندی استاندارد و برندبسته، مناسب
مدت با حضور موثر در بازار هدف و ارتباط با مشتری بازاریابی 

ه یک آخرین بازیگر شناسایی شده در این اکوسیستم ک کرد.
ها در مشکل تحریم ها است.تحریم ،باشدگر میعنصر مداخله

کشور است که زیر کالن های خارجی واقع مربوط به سیاست
 اما با توجه به اهمیت  ؛باشدی عنصر دولت میمجموعه

به عنوان یک عنصر  مفهومالعاده و تاثیر چشمگیر آن این فوق
ی ر در حوزهاصلی جدا مورد بررسی قرار گرفت. برای حضو

ها غلبه کرد و باید بر مشکالت ناشی از تحریم، المللبین
طور خاص برای عبور از این همچنین اقدامات و تصمیماتی به

ی این مشکالت و اقدامات ها نیاز است که همهتحریم
ها در این اکوسیستم به عنوان یک منصوب به مفهوم تحریم

 این سرانجام نوآوریبازیگر اصلی مورد بررسی قرار گرفتند. 
  ،اول: داد ارائه مختلفی هایروش به توانمی را پژوهش

 علوم در مختلفی اصطالحات ،اکوسیستم اصطالح از کنونتا
 اقتصاد ،صنعتی اکوسیستم: جمله از ،است شده معرفی مختلف

 ،دیجیتال تجارت اکوسیستم ،اکوسیستم یک عنوان به
 ،کارآفرینی اکوسیستم ،تجاری اکوسیستم ،اجتماعی اکوسیستم
تقریبا  المللی. امابین بازاریابی اکوسیستم و بازاریابی اکوسیستم

 یک برای را المللیبین بازاریابی اکوسیستم داخلی مطالعه هیچ
 نداده قرار توجه مورد کشاورزی صنعت از خاص محصول

 موجود شکاف کردن پر دنبال به حاضر مطالعه بنابراین ،است
 جامعه مربوط به نوآوری دومین. است زمینه نای در جامعه در

و جوهای فراوان به جستپس از محقق  ،است تحقیق آماری
 برای منجر به ارائه مدل که کشاورزی صنعت در تحقیقی
دست نیافت و خالء این  محصول گردد، المللیبین بازاریابی

 توجه مطالعه با این سوم،. شودچنین پژوهشی کامال حس می
 به ورود و غیرنفتی صادرات که ،کشور 1414 دازانچشم به

 آن موضوعات اصلی از المللیبین رقابت و المللیبین بازارهای
 تحقیقات موجود خال کردن پر  ریزی شده و در پیاست طرح

 رویکردی با حاضر مطالعه ،چهارم. است زمینه این در
 شناسایی بعد از که است شده انجام جامع و سیستماتیک

 ایجاد این عوامل نیز بین ساختار و روابط ،تأثیرگذار عوامل
 .است شده

 آینده محققین به پیشنهاد

حاصل از این پژوهش بیانگر ضرورت پیگیری  نتایج
 باشد:می تحقیقاتدیگر  برای لذی پیشنهادات

 شناسایی متغیرهایاز  شودمی به محققین آتی پیشنهاد .1
 ستانداردمفهومی ا مدل عنوان به حاضر تحقیق در شده

 کنند. استفاده شانمطالعات در
 صنعت مانند صنایع سایر در را حاضر پژوهش توانمی .2

 انجام داد.و ...  گردشگری، تولید ترانسفورماتور، بیمه
 اهمیت نمیزا و نقش یبررس هدف با پژوهشی توانمی .5

 .شناسایی شده انجام شود گانهپنج عناصر از یک هر
 بخصوص هایشرکت در بازاریابی یستماکوستوان می .4

 د بررسی قرار داد.ررا مو ردیگ
  بازاریابی یستماکوس تقراراس ارهایکراهتوان می .3

 را مورد بررسی قرار داد.صنعت کشاورزی  در المللینبی
  پژوهش هایمحدودیت

 جـزء  هـا محـدودیت ، گیـرد مـی  صورت که تحقیقاتی تمام در
 قاعـده  ایـن  زا نیـز  تحقیـق  این، هستند تحقیق اجتناب ناپذیر

 :از عبارتند موجود هایمحدودیت جمله از .نیست مستثنی
 پارادایم بر مبتنی کیفی هایداده تحلیل که آنجا از  (1

 هایداده تحلیل بخش در است ممکن لذا، است تفسیری
 تاثیرگذار هامولفه استخراج نحوه در محقق ذهنیت کیفی
 لتدخا و بروز امکان کیفی هایپژوهش در باشد. بوده
 هاتواند یافتهمی پژوهشگر تعصبات و هافرض پیش دادن

 پژوهش در البته که، نماید دارخدشه را تحقیق نتایج و
  بدون حد امکان تا نموده تالش محقق حاضر
 ثبت و ضبط به اقدام صرفا و نموده عمل گیریجهت

 کنندگان نماید.مشارکت مشاهدات و تجارب
 راحت دسترسی عدم و و صادرکنندگان تجار پراکندگی  (2

 .مصاحبه جهت هاآنبه 
شرایط پیش آمده به دلیل پاندمی کرونا و اجتناب  (5

های کنندگان در پژوهش از قرار مالقاتتعدادی از مشارکت
حبه نهایت منجر شد به مصا حضوری برای مصاحبه که در

 طی تماس تلفنی و تماس تصویری.
 یــک پــژوهش نایــ کــه آنجــایی از، زمــانی محــدودیت (4

 تاسـ  کـن مم نزما گذشت با لذا، تاس مقطعی ژوهشپ
 .نباشد تعمیم لقاب و یابد تغییر نآ نتایج
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Extended Abstract 
Introduction and Objective:  Due to its foreign exchange earnings, creating added values, and 
other economic aspects, pistachios is one of the most important non-oil product exports of Iran. 
Traditionally, Iran had had a big share of the global market, yet because of several factors, 
Iran’s export power has been declined in the last two decades. In the meantime, pistachios have 
a critical position in Iran’s agricultural economics, hence identification of the factors affecting 
its export to the global market in the current situation and sustaining global market position as 
well as studying it as a unique ecosystem and hence presenting a model for such ecosystem 
becomes momentum. Since the production and processing of pistachios industry in Iran enjoys a 
huge potential, close attention to it and trying to enter into the global market – bearing in mind 
that it is a non-oil product-has been the focus of several scholars. 
Materials and Method: The present study aims to design and develop an international 
marketing ecosystem for the production and processing of Iran pistachios industry using a 
qualitative research approach with exploratory nature. The statistical population of this research 
was three types: (1) competent specialists (experts), (2) farmers and senior as well as middle 
managers of production and processing of pistachios having some international marketing 
experience, and (3) university faculties informed in this area of research, having been selected 
via judgmental - purposeful sampling. The statistical sample of this study includes 7 experts and 
gardeners producing pistachios, merchants and exporters, and senior managers of pistachios 
processing and packaging factories, all having some international experience. To recognize the 
international marketing ecosystem among gardeners, and senior managers of pistachios 
processing and packaging factories in Iran, systematic grounded theory of Straus and Corbin 
(including three types of open, axial, and selective coding), with the use of theoretical sampling, 
several aspects of this ecosystem have been identified. Semi-structured interviews have been 
conducted in person normally in their workplace, and online as well as via telephone, and the 
data collected has been analyzed using MAXQDA software. 
Results:  In this research, five factors have been identified as international marketing ecosystem 
players in the production and process of the pistachios, including agriculture, processing, export, 
product quality, government, and sanctions. 
Conclusion: A system's performance depends on its components, yet an important aspect is an 
interaction among its components. Hence, five factors identified in this research have collective 
impacts, all together on the successful performance in entering into international markets. 
 
Keywords: Ecosystem, International Marketing; International marketing ecosystem, Pistachio 
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