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    چکیده

های عادالنه جهت حفظ منابع طبیعی در صنایع حساس و حیاتی همچون مواد غذایی دنبال نمودن روش
باشد. لذا شناخت تجارت عادالنه الزمه ایجاد نظام تولیدی، توزیعی و مصرفی پایدار در همه ملل و جوامع می

کاربردی از آن مستلزم انجام مطالعات علمی و دانشگاهی است. بنابراین پژوهش حاضر با هدف و استفاده 
های صادرکننده صنایع غذایی صورت در جهت دستیابی به مزیت رقابتی شرکتتجارت عادالنه  مدل ارائه

ابزار  د.باشپذیرفته است. پژوهش حاضر از نوع کیفی و اکتشافی بوده و روش پژوهش پدیدارشناسی می
ها، مصاحبه بوده است. جامعه آماری پژوهش شامل خبرگان آگاه در خصوص استفاده شده برای گردآوری داده
نظری تا رسیدن به  گیریگیری از روش نمونهباشند. برای نمونهالملل میتجارت عادالنه و بازاریابی بین

 14های پژوهش گرفتند. براساس یافتهنفر مورد مصاحبه قرار  11اشباع نظری استفاده شده و در مجموع 
های فعال الملل شرکتبازاریابی بیندر در جهت دستیابی به مزیت رقابتی تجارت عادالنه مقوله برای مدل 

حوزه صادرات صنایع غذایی شناسایی شدند. نتایج نشان دادند که عوامل شناسایی شده عبارتند از 
رسانی و پاسخگویی عادالنه، رشد و توسعه ای عادالنه، اطالعهسازی عادالنه، اجرای واقعی فعالیتفرصت

پذیری اجتماعی عادالنه، محصوالت کشاورزی و غذایی پایدار عادالنه، مزیت رقابتی عادالنه، مسئولیت
داری معادالنه، مشتری عادالنه، پذیرش عادالنه در کشورهای پیشرفته، اشتغال عادالنه، توسعه فرهنگ

 گراییتجاری عادالنه، امنیت رسانی عادالنه، ایجاد زنجیرهاردها و قوانین عادالنه، اطالععادالنه، استاند
گذاری عادالنه، حکمرانی عادالنه، برندسازی ملی عادالنه، آگاهی و شناخت صادراتی عادالنه عادالنه، قیمت

 باشند.   گرایی عادالنه میو کیفیت
 

 تجارت عادالنه، مزیت رقابتی، صادرات، صنایع غذایی.   :ای کلیدیههواژ

 .    JEL: Q18 ،F1 ،M21 بندیطبقه

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             
 دانشکده مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال، ایران.  . دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، 1

 . استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد بین المللی خرمشهر، خرمشهر، ایران. )نویسنده مسئول: 2

    leila.andervazh@srbiau.ac.ir  .) 

 مدیریت و علوم اجتماعی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران.   . استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده3

   اجتماعی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران. . دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و علوم4

mailto:leila.andervazh@srbiau.ac.ir


   1441، زمستان 4المللی، سال پنجم، شماره وکارهای بینـــــــــــــــ مدیریت کسب 272

    مقدمه
تردید دستیابی به رشد اقتصادی باالتر، مجرایی جهت رسیدن به استانداردهای زندگی بهتر، کاهش فقر، بی

اهمیت توسعه (. فلذا تاکید بر 1441باشد )شاکری و همکاران، افزایش اشتغال و بهبود وضعیت درآمدی می
که موضوع صادرات و تجارت صادرات و اثر مثبت آن بر رشد اقتصادی قدمتی طوالنی دارد؛ به طوری

های مختلف توسعه و های کلی نظام جمهوری اسالمی ایران و در برنامهخارجی از دیرباز در سیاست
(. به همین جهت نیز، 1444راهبردهای کالن کشور همواره مورد توجه بوده است )رسولی نژاد و صبری، 

موفقیت محسوب  کلیدی نقطه عنوانبه کشورها از بسیاری که در است اقتصادی فعالیت مهم یک صادرات،
در الگوی مصرف و  اساسی تغییرات فناوری، روزافزون و پیشرفت شدنجهانی فرآیند شود. با گسترشمی

ها نموده و مفهوم جدیدی از فعالیتتقاضا ایجادشده است که این امر دنیای تجارت را وارد عرصه 
است )اکبری و همکاران،  ساخته مختلف مطرح بین کشورهای تمایز عنوان عامل مهمرا به 1پذیریرقابت
ایجاد مزیت رقابتی نیازمند تعیین عواملی است که بنگاه را نسبت به سهم رقبا و آنچه که در اختیار (. 1138

 (.   1133زاده و همکاران، ساقدارند، در شرایط بهتری قرار دهد )ب
 و مصرف یداریپا یهارا به ارزشافراد توجه  ریدر سه دهه اخ عادالنهتجارت  ریرشد چشمگاز طرف دیگر، 

 تولید عادالنه و ارگانیک تجاری کاالهای .(1411، 1)ریبرودوسه و همکاران کندیدر جامعه جلب م یاخالق
 در مشترک روابط عملکرد تحلیل برای مناسب موردی مطالعه یک توسعه حال در کشورهای در شده

 املش عادالنه تجارت و ارگانیک دهند. تولیدمی ارائه توسعه حال در کشورهای در غذایی مواد هایزنجیره
 و فنی هایتکنیک مورد در اطالعات گذاریاشتراک به ،شفافیت نظر از هازنجیره نمایندگان بین همکاری
ا و است )روت هاقیمت تعیین به مربوط قراردادی هاینامهتوافق ،عادالنه تجارت برای ویژهبه و مدیریتی
 راتتأثی با حال، عین باکیفیت در کاالهای توانمی که است داده نشان (. تجارت عادالنه1418، 1همکاران

 (.   1414، 4)سیمئونی و همکاران کرد تولید را محیطیزیست و اجتماعی مثبت
کان است که ام یمحصوالت یبرا متیق نییتع قیاز طر یرفاه اجتماع یارتقا عادالنههدف جنبش تجارت 

ی اندهیکنندگان عالقه فزامصرف(. 1411، 1عادالنهتجارت  ادیبن) کندیکارگران را فراهم م یدستمزد زندگ
 یعنوان مثال، درآمدها به(. 1411، 0)بورگن و ویلکم اندنشان داده ییهایژگیو نیمحصوالت با چن دیبه خر
، 7)ساتیستا است افتهی شافزای 1418 تا 1444 سال از ٪1184 عادالنهمحصوالت تجارت  یبرا یجهان

تا  1411از سال  ینیب شیبه طور قابل پیی، بازار مواد غذا یبرا یجهان یدرآمدها سه،یمقا یبرا(. 1418
  .(1411، 8)ساتیستا تقاضا است دیشد شیدهنده افزانشانکه  افتیخواهد  شیافزا 101 زانیبه م 1411

در دو دهه  عادالنهتجارت  یگواه ندهدار صادرات کشورهای ریدر رشد چشمگ عادالنهتجارت  تیجذاب
سازد تا یها را قادر م(. تجارت عادالنه سازمان1411، 3)دراگوسانا و همکاران گذشته منعکس شده است

در . (1413، 14)کوناک کنند زیخود متما یخود را از رقبا جهیدهند و در نت شیخود را افزا یاجتماع ریتصو
های مختلف درگیر الملل، اصطالح تجارت عادالنه به معنی تضمین تساوی حقوق طرفتجارت بین
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رد، اکار وجود ندوباشد. با این حال هیچ معیار جهانی برای تعیین تجارت عادالنه استفاده شده کسبمی
ها به مسئولیت اجتماعی تجلی یابد. تواند از طریق تعهد آنها میپذیرش تجارت عادالنه در شرکت

زنی الملل برچسبو سازمان بین 1المللی تجارت تناوبیهای تجارت عادالنه، همانند فدراسیون بینسازمان
 آگاهی و توسعه حال در شورهایک در کارگران حقوق و عادالنه معامالت از اطمینان ، برای1تجارت عادالنه

 (. تجارت1418 ،1کنند )رشید و بیانمی تالش تأمین هایزنجیره در اخالقی مباحث از کنندگانمصرف
 اهشک برای ویژه به و المللیبین تجارت در اخالقی معیارهای معرفی برای جایگزینی عنوان به عادالنه
 .شده است رظاه یافته توسعه کمتر توسعه حال در و یافته توسعه کشورهای بین تجاری روابط در نابرابری

عادالنه  تجارت است، شده تعریف 1418در سال  4جهانی عادالنه تجارت سازمان توسط که طورهمان
 در یشتریب عدالت دنبال به که است احترام و شفافیت گفتگو، بر مبتنی که است تجاری مشارکت یک"

 حقوق مینتض و بهتر تجارت شرایط توسعه پایدار از طریق ایجاد تجارت شامل این. است المللیبین تجارت
(. 1418 ،0)سما و همکاران "باشدمی -به طور خاص در مناطق جنوبی- 1ایحاشیه کارگران و تولیدکنندگان

 یاجتماع مزایای و باالتر اقتصادی ارزش ارائه هدف با که است نوآورانه ارزش زنجیره عادالنه یک تجارت
 غذایی، مواد المللیبین تجارت طریق از یافتهتوسعه کمتر کشورهای در نشینحاشیه اولیه تولیدکنندگان برای

 وچک،ک مقیاس با کشاورزان تجاری موقعیت بهبود آن هدف .ایجاد شده است خانگی محصوالت و نوشیدنی
  .(1413 ،7)بوسباچ و مایتاباشد می فقر کاهش و توسعه بر تمرکز و تضمینی قیمت حداقل با عمدتا

ای به سمت ایجاد دهنده رویکردی نوین و زمینههای مختلف تجارت عادالنه نشانتوجه به ابعاد و جنبه
ه باشد. این مسالهای درگیر در فرآیند تجارت میتوازن بین تولید و مصرف جهت حمایت از تمامی طرف

ارت فعلی جهانی دارای مشکالت عدم توازن و بیش از پیش برای کشورها و جوامعی که در سیستم تج
افته و یتعادل اقتصادی مناسب بوده و از روابط تجاری با کشورها و جوامع سطوح باالی اقتصادی )توسعه

ای توان با دنبال نمودن چنین رویکردی آن را جایگزینی شایسته برگردند. بنابراین میپیشرفته( متضرر می
های توسعه آن را فراهم ساخت. قاعدتا پرداختن به چنین مهمی نیازمند درک و تجارت آزاد دانسته و زمینه

شناسایی ابعاد تجارت عادالنه بوده و این مساله نیازمند وجود مدلی جامع و علمی پیرامون مساله مذکور 
بوده تا بتوان در چارچوب آن به اتخاذ تصمیمات تجاری و اقتصادی پرداخت. در واقع عدم توجه به 

های تولیدی کشور )بویژه محصوالت کشاورزی( و نداشتن الگویی مناسب جهت انجام عملیات ستمسی
 دهد که رسیدن به شرایطبازرگانی مناسب با شرایط موجود کشور، شرایط فعلی و موجودی را نشان می

سب امطلوب ایجاد عدالت در تجارت، توزیع مناسب درآمد شبکه تجاری و دست یافتن به روش تجاری من
های فعال صادرکننده را ضروری ساخته است. بنابراین مطالعه به با وضعیت اقتصادی کشور را برای شرکت

های فعال الملل شرکتبازاریابی بیندر در جهت دستیابی به مزیت رقابتی تجارت عادالنه  دنبال ارائه مدل
عادالنه  تجارت خ سوال زیر است: مدلباشد. در واقع این مطالعه به دنبال پاسصادرکننده صنایع غذایی می
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چگونه  های فعال صادرکننده صنایع غذاییالملل شرکتبازاریابی بیندر در جهت دستیابی به مزیت رقابتی 
 است؟   

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش 
 نیاز برای هر شرکتی است که مایل به کشف بازارهای بین المللی است )رحیمیمزیت رقابتی یک پیش

های ایجاد و حفظ مزیت رقابتی خود در بازار ها باید دارای قابلیت(. شرکت1441خراجو، کلور و ابراهیمی
(. مزیت رقابتی عبارت از 1411 ،1هدف برای ترویج محصوالت یا خدمات خود باشند )فالحت و همکاران

های مشتری باالتر زینهها از ههای قابل ارائه شرکت برای مشتریان است؛ به نحوی که این ارزشارزش
ی موفق توانند استراتژتوان به دست آوردن جایگاهی دانست که رقبا نمیباشد. در واقع مزیت رقابتی را می

 (.  1444کند )گالبی و شراعی، ها منافع کسب میآن را تکرار کنند و شرکت از این استراتژی
های خود را به سمت ها فعالیتا شرکتافزایش رقابت در بازار پرآشوب جهانی موجب گردیده است ت

بازارهای دوردست در سراسر جهان سوق دهند تا با به دست آوردن سهم بازار در آن بازارها و کسب درآمد، 
ها برای (. بدین منظور نیز، شرکت1444بقای سودآوری و رشد خویش را حفظ نمایند )عموعموها و یزدانی، 

 مقابله با رقبا به دنبال کسب مزایای رقابتی هستند تا بتوانند زمینه بقایانطباق با شرایط متغیر در بازار  
خود را در محیط پرتالطم فراهم کرده و عملکرد بهتری از خود نشان دهند )بشیرخداپرستی و همکاران، 

(. امروزه در اقتصاد جهانی، صادرات به عنوان فعالیتی مشهود و برجسته جهت توسعه و رشد اقتصادی 1133
 (.  1444گردد )سپهوند و باقرزاده خداشهری، همچنین رفاه اجتماعی قلمداد می و

المللی نقش اساسی در فرآیند پیشرفت و توسعه اقتصادی کشورها از سوی دیگر نیز، تجارت در عرصه بین
غال ترود که افزون بر رونق کسب و کار داخلی، منجر به ایجاد اشدارد و یک منبع مهم درآمدی به شمار می

گیری پیدا کرده رو، تجارت برای همه کشورها اهمیت چشم(. از این1133زاده و همکاران، شود )امینیمی
ت تجار ستمیممکن در س نهیگز کیوان تیرا م عادالنهتجارت  ستمیس(. 1133است )رفیعی و همکاران، 

 (. 1414 ،1)سیمونی و همکاران در نظر گرفت یسنت
گرفت.  سرچشمه مستعمرات و استعمارگر ایاالت بین تجاری ناعادالنه روابط از عادالنه تجارت جنبش

 در و ودهب کشاورزی کاالهای تولید در های نسبیمزیت فاقد سوم جهان در یافته توسعه کمتر کشورهای
 یبآس کشورها این به کشاورزی کاالهای جهانی آزاد تجارت. هستند روبرو کامل ضرر با کاالها آن تجارت

 کنندگانمصرف عادالنه به تجارت شد. ارتقاء ایجاد نابرابری این رفع عادالنه برای جنبش تجارت .رساندمی
 معقول بازده تأمین برای خود خرید قدرت از و کنند درک را تولید فرآیندهای تا دهدمی را امکان این

 بین از را انتولیدکنندگ بر تجارت منفی تأثیر طریق این از و نمایند استفاده سوم جهان از کنندگانتولید
 یبرا تقاضا دهدمی نشان که دهندمی ارائه کنندهقانع اخیر شواهدی مطالعات .(1413 ،1ببرند )وانگ و چن

 هب حساسیت قیمتی کمتر نسبت و بیشتر توجهیقابل طورگواهی تجارت عادالنه به دارای محصوالت
   .(1411 ،4دارد )دراگوسانو و همکاران معمولی محصوالت

                                                                                                                             
1. Falahat et al 
2. Simeoni et al 

3. Wang & Chen 
4. Dragusanu et al 
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 دیاز تول یمنداست که با هدف بهره یجهان یهاشامل ابتکارات و تالش« عادالنهتجارت »اصطالح 
با ارائه معامالت بهتر در مورد  یکنندگان از شمال جهانو مصرف یاز جنوب جهان نینشهیحاش کنندگان

 تجارت (. ادبیات1418 ،1)لی و همکاران شودیانجام م ست،یزطیو سازگار با مح تیفیمحصوالت با ک
 تحلیل عادالنه تجارت هایشبکه در مشارکت طریق از را فقر کاهش که است مطالعاتی دارای عادالنه

 رفاه بهبود به عادالنه تجارت هایشبکه که کنندمی ( استدالل1448) 1کند. بکچتی و کستانتینومی
 است تجارت و تولید برای جایگزین روشی عادالنه (. تجارت1410 ،1کند )پرواثی و وابلمی کمک اقتصادی

 کشورهای رد تولیدکنندگان زندگی شرایط بهبود به و شده ایجاد شفاف و منصفانه کاری روابط بر اساس که
 .(1418 ،4کند )سما و همکارانمی کمک نیز خود سازماندهی به حال عین در کند،می کمک توسعه حال در

 شورهایک کوچک تولیدکنندگان برای جهانی بازارهای به دسترسی از حمایت با توانمی را عادالنه تجارت
 توسعه موجب که کرد تعریف اجتماعی جنبش یک عنوان به جنوبی، جهان در واقع توسعه حال در

 نتیس تجارت برای جایگزین تجارت یک ایجاد اصلی شود. در واقع ایدهمی جهانی اقتصاد تردموکراتیک
 یتکیف افزایش بلکه سود ایجاد نه هاآن هدف که است هاارزش از متفاوت ایمجموعه بر مبتنی که بود

  (.1414، 1است )سیمونی و همکاران زیست محیط از حمایت و زندگی
 تجارت هک مختلفی هایسازمان و ابتکارات اکثر اگر است. حتی ناهمگن و گسترده عادالنه تجارت جنبش
 سوممر روابط از ناشی هایعدالتیبی و هانابرابری کردن محکوم مورد در احتماالً گیرنددربرمی را عادالنه

 ،0اریکوهستند )است متنوع بسیار دهندمی پیشنهاد هاآن که مشخصی هایگزینه ،برسند توافق به بازار
 هاینسخه که است معمول کمّی، منظر از. است رشد به رو عادالنه تجارت درباره دانشگاهی (. ادبیات1417

 ریزیبرنامه رفتار تئوری از های رفتاری بطور معمولمدل-هانگرش-مراتبی سلسله باورهای از مختلفی
گارسیادی و شوند )خرید ساخته می جدید با تاثیر بالقوه بر قصد هایاما ترکیب شوندمی پشتیبانی شده

 سال در هرچند دستی شروع شده بود، صنایع محصوالت فروش با عادالنه (. تجارت1413 ،7همکاران
 8رشک و کاکائو عسل، چای، قبیل از در توزیع آن آغاز شد و سایر محصوالت تجارت عادالنه قهوه 1371

 اخالقی خرید رفتار (. درک1418شدند )سما و همکاران،  عادالنه تجارت هایفروشگاه وارد تدریج به نیز
 در مستقر بازارهای درون عادالنه تجارت مورد در متعدد است. مطالعات پایداری مطالعات در مهم ایمؤلفه
صورت پذیرفته است  3نوظهور بازارهای در افزایش حال در ولی محدود تحقیقات است اما شده انجام اروپا

 (. 1413 ،14)الپیمان و همکاران
باشد. تجارت عادالنه می اساسی هایجنبه زیست محیط از حفاظت و اقتصادی توسعه اجتماعی، مسئولیت

 و ارک محیط استانداردهای با مرتبط اقتصادی توسعه و اجتماعی هایمسئولیت در تجارت عادالنه ریشه
 قادر را هاشرکت کنندگان،مصرف 11آگاهی اجتماعی دارد. افزایش فقر کاهش برای منصفانه دستمزد

 این تموفقی برای کنندهمصرف اجتماعی آگاهی رو،این ازدهند.  ارتقا تولیدات تجارت عادالنه را تا سازدمی
 تأکید تزیس محیط از حفاظت بر تولید فرآیند در تولیدات تجارت عادالنه همچنین .است مهم بسیار روند

                                                                                                                             
1. Lee et al 

2. Becchetti & Costantino 
3. Parvathi & Waibel 

4. Sama et al 

5. Simeoni et al 
6.  Staricco 

7. Garcia-De et al 

8. Tea, honey, cocoa and sugar 
9. Emerging Markets 

10. Lappeman & et al 

11. Socially-conscious 
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 عموضو دو این کلی، طوراست. به مرتبط محیط زیست مفهوم تجارت عادالنه با دیگر جنبه دارد. بنابراین،
 عوامل گونهچ شود بررسی که است ضروری کنند. بنابراین،می تعیین تولیدات تجارت عادالنه را مفهوم رشد

غذاها )محصوالت( تجارت  کنندگان برایمصرف 1بر تمایل به خرید و تمایل به پرداخت محیطی و اجتماعی
المللی بر توانمندسازی از طریق (. از دیگر سو، تجارت عادالنه بین1413 ،1گذارند )کونوکمی عادالنه تأثیر

 (. 1418 ،1ایجاد ظرفیت به عنوان استراتژی اولیه جهت بهبود روابط تجاری تاکید دارد )کیهی و همکاران
کند تا از طریق خرید و معامله کنندگان در شمال )مناطق صنعتی( دعوت میتجارت عادالنه از مصرف

های عادالنه )غیرصنعتی( به توانمندسازی تولیدکنندگان و کارگران جنوبی )غیرصنعتی( کمک کنند. با کاال
بینی شده توسط استانداردهای تجارت عادالنه، تولیدکنندگان و کارگران جنوب حق تحقق الزامات پیش

سته در شرایط بازار برج های اقتصادی معمول است با حداقل قیمتدارند برخی مزایایی را که فراتر از توافق
 تواندمی (. تجارت1417 ،4)استاریکو مدت تجاری با واردکنندگان شمالی داشته باشندسازند و روابط طوالنی

 قایعو از ناشی است ممکن مثالً که داخلی غذایی مواد تأمین منفی هایشوک خطر برابر در را کشور یک
 در خصوصب ،است سودمند المللیبین تجارت که ادعا این حال، این کند. با محافظت باشد، شدید طبیعی

 هایانوادهخ برای آزاد تجارت معتقدند نویسندگان برخی سویی، نیست. از انکار مورد غذایی مواد تجارت مورد
   (.1414 ،1است )تراورسو و اسچیاوو مضر روستایی فقیر

ند و ککه به توسعه پایدار کمک می های تجاری استتجارت عادالنه رویکردی جایگزین برای مشارکت
کننده حقوق تولیدکنندگان و کارگران محروم در کشورهای در شرایط تجاری بهتر را فراهم آورده و تضمیم

 ها،محیطی شرکتزیست پایدار رفتارهای ارتقاء (. برای1413 ،0باشد )زربینی و همکارانحال توسعه می
 عمل ند،کنمی ایفا را غالب جامعه نقش مدنی هایگروه که جهانی خصوصی مدیریت از پیچیده سیستمی

 تولید استانداردهای حداقل از کندمی توصیه عادالنه (. تجارت1413 ،7گرگوری و گیل-کند )مورفیمی
 محصوالت دخری ندارد. انگیزه ارگانیک گواهینامه صدور بر اصرار اما کنید، استفاده زیست محیط با سازگار

 رایب عادالنه تجارت که حالی در است محیطیزیست و بهداشتی هاینگرانی به مربوط عمدتاً ارگانیک
 ،8بلشود )پرواثی و وامی درک توسعه حال در کشورهای در فروشیخرده تولیدکنندگان بین در فقر کاهش
 تبرمع اولیه مواد باید شرکت یک محصول، یک روی عادالنه تجارت گواهینامه برچسب درج (. برای1410

 املش که عادالنه، تجارت استانداردهای رعایت با اولیه مواد کند. این تهیه کشاورزان از را عادالنه تجارت
 عنوان به) پایدار کشاورزی هایشیوه و( کودکان و ...  کار )مانند 3کار المللیبین سازمان هایکنوانسیون

(. و نهایتا 1413 ،14شوند )لیم و همکارانمی تولیداست، ( ژنتیکی شده اصالح هایارگانیسم از استفاده مثال،
 یاسیاز نظر سعادالنه، محصوالت تجارت  یابیبازارها تمایل دارند با استفاده از توان ادعا کرد که شرکتمی

با فقر از  مبارزه یبرا پردرآمد یدر کشورها باتجربهکنندگان مصرف قیتشو که باد نداشته باش یچارچوب
کرده و از این طریق به مزیت رقابتی دست پیدا را مطرح  یمخارج خود، موضوعات مورد توجه عموم قیطر

با توجه به مطالب ارائه شده، در زمینه تجارت عادالنه مطالعات اندکی  .(1411 ،11کنند )یوسالپ و همکاران

                                                                                                                             
1. Willingness to buy (WTB) and willingness  

    to pay (WTP)  
2. Konuk   

3. Keahey et al  
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6. Zerbini et al  
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کشاورزی و  موجود هست. بیشتر مطالعات انجام شده در خصوص تجارت عادالنه پیرامون محصوالت
   هایی از مطالعات انجام شده در این حوزه پرداخته شده است.صنایع غذایی بوده که در جدول زیر به نمونه

  پیشینه تحقیقات داخلی و خارجی .1جدول

محقق/ 

 سال
   نتیجه  هدف

اکبری و 
همکاران 

(1138) 

بررسی تاثیر کارگران دانشی بر 
صادرات کاال و خدمات نوآورانه: 

گر رقابت با توجه به تعدیلنقش 
 یافتگی کشورهاتوسعه

 داری بر صادرات کاال ونتایج نشان داد که کارگران دانشی تأثیر مثبت و معنی
گذارد. همچنین نتایج حاکی از آن است که در خدمات نوآورانه کشورها به جای می

ن هردو طبقه از کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته، رقابت در رابطه بی
 .کندکننده ایفا میکارگران دانشی و صادرات کاال و خدمات نوآورانه نقش تعدیل

 پور ونجاتیان
پور اسماعیلی

(1131) 

تحلیل عوامل موثر بر صادرات 
محصوالت صنایع غذایی با 

 رویکرد توسعه روستایی

نتایج نشان داد که عوامل کالن اقتصادی، عوامل تجاری و بازار و عوامل مالی و 
اعتباری به صورت مستقیم و عوامل فنی و تخصصی و عوامل فرایند مبادله 
بصورت غیرمستقیم، صادرات محصوالت صنایع غذایی را تحت تاثیر قرار 

 .دهندمی

صباغیان 
(1134) 

گیری نظام های شکلبایسته
 تجاری جهانی عادالنه و شفاف

عوامل ساختاری  که پردازدمی موضوع بررسی این فرض زیر به با مطالعه
 توزیع گیری،بودن فرایند تصمیم غیردموکراتیک فراگیر، عضویت فقدان همچون

 اصلی عملکرد علل از حق احقاق کارامد هاینبود شیوه منافع و ناعادالنة

 است. چندجانبه نظام تجاری ناعادالنة

 1نیجله
(1414) 

چگونگی تقسیم پرداختی بین 
 مراحل مختلف زنجیره ارزش

گیرد، در تعلق می 1کنندهشان داد که بیشتر پرداختی به حاشیه سود معاملهنتایج ن
فروش با کمال تعجب سود کمتری در قهوه دارای مجوز تجارت حالی که خرده

 کند.عادالنه نسبت به قهوه معمولی کسب می

تراورسو و 
 1اسچیاوو

(1414) 

 ای عادالنهتجارت بررسی 
 یتجار شگاهینما

 به را مغذی مواد همه ناخالص ورود دارند، کم درآمد که کشورهایینشان دادند 
 مواد المللی بین بازارهای در موجود "4ایتغذیه آربیتراژهای" از و رسانده ثبت

 کنند.می استفاده مغذی مواد هایقیمت اختالف دلیل به غذایی

وانگ و چن 
(1413) 

عدالت درک شده  ریتأثبررسی 
بر  عادالنهتجارت  یهاسازمان

کنندگان مصرف دیقصد خر
نسبت به محصوالت تجارت 

 منصفانه

 از 1شده درک تعاملی و ایرویه توزیعی، عدالت( الف) که داد نتایج نشان
 مثبت تأثیر هاآن به اعتماد بر کنندگانمصرف بین در عادالنه تجارت هایسازمان

 دهش درک اثربخشی بر مثبتی اثرات شده درک ایرویه و توزیعی عدالت( ب. )دارد
 اثربخشی و عادالنه تجارت هایسازمان به اعتماد( ج) و. دارد تجارت عادالنه

 هاآن دخری قصد بر مثبت تأثیر کنندگانمصرف بین در تجارت عادالنه شده درک
 .دارد تجارت عادالنه محصوالت به نسبت

 0کونوک
(1413) 

مصرف کنندگان  لیتمابررسی 
به پرداخت  لیو تما دیبه خر
تجارت  ییمواد غذا یبرا

 یبرا یآگاه ریمنصفانه: تأث
 تسیز یمصرف منصفانه، نگران

 یاعتماد و نوآور ،یطیمح

 هب محیطی، اعتماد زیست عادالنه، نگرانی مصرف برای آگاهی که داد نشان نتایج
د کنندگان به خریتمایل مصرف کننده بامصرف نوآوری و تجارت عادالنه برچسب

 بر عالوه .دارند مثبت ارتباط تجارت عادالنه غذاهای تمایل به پرداخت برای و
 را أثیرت عادالنه بیشترین مصرف برای دهد آگاهیپیشینه پژوهشی نشان می این،

 .دارد نشان کنندگانمصرف رفتاری اهداف در

 7چوی و کو
(1413) 

و  عادالنهادراک تجارت  یبررس
 انیدانشجو دیرفتار خر

 نوع ،3تفاوتبی ، نوع8نوع عمومی وجود دارد، کنندهمصرف نوع چهار دادندنشان 
 بر که مستقیما که دارد. عواملی وجود 11عادالنه عمل به تجارت نوع و 14فردگرایی

                                                                                                                             
1. Naegele  

2. Roaster’s profit margin  
3. Traverso & Schiavo  

4. Nutritional arbitrages  

5. Perceived distributive, procedural, and  
    interactional justice  

6. Konuk 

7. Choi & Koo 
8. General type 

9. Indifferent type 

10. Individualism type 
11. Fair trade practice 
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محقق/ 

 سال
   نتیجه  هدف

 به 1عالقه و تمایل دانش، گذارندمی تأثیر عادالنه تجارت محصوالت خرید تجربه
  .هستند عادالنه تجارت

 

شود هر یک از اندیشمندان این حوزه به یکی از ابعاد تجارت عادالنه و موضوعات همانطور که مشاهده می
اند، ولی تاکنون الگویی جامع در راستای اجرای پیرامون محصوالت کشاورزی و صنایع غذایی پرداخته

ده است. ایی ارائه نشهای صادر کننده صنایع غذتجارت عادالنه در جهت دستیابی به مزیت رقابتی شرکت
لذا در این تحقیق سعی شده است که با بررسی پیشینه تحقیق و براساس نظرات خبرگان، بطور منسجم 

   های صادرکننده مواد غذایی ارائه گردد.مدل تجارت عادالنه در جهت دستیابی به مزیت رقابتی در شرکت

   روش شناسی تحقیق
؛ باشداز نوع پدیدارشناسی میو با توجه به ماهیت و اکتشافی بوده از نظر هدف کاربردی  حاضر پژوهش

ر برای تجارت عادالنه دزیرا به بررسی و شناسایی پدیده تجارت عادالنه و طراحی و تدوین مدل پژوهشی 
ر موقعیتی گونه که دهاست آنباشد. هدف پژوهش پدیدارشناسی، توضیح صریح و شناسایی پدیدهمیکشور 

تمرکز اصلی تحلیل پدیدارشناختی بررسی  (.1138شوند )الوانی و بودالیی، فراد ادراک میخاص توسط ا
ی آگاهانه است و هدف آن توصیف تجربیات زندگی به همان صورتی است که در زندگی واقع تجربه

 دهد شخص بتواند به درک غنی از ماهیت یک تجربه انسانی ازاند. تحقیقات پدیدارشناسی اجازه میشده
(. ویژگی بارز 1133کنندگان برسد )الری و همکاران، زندگی در یک موقعیت خاص، از دیدگاه شرکت

صول کند و به منظور حها و نه نظریات اشارت میراهبرد پدیدارشناسی این است که به مبنا و ریشه پدیده
همکاران،  رخدایی وای بدون پیش فرض با طرح روش اپوخه شده است )شیبه این مقصود، متوسل به فلسفه

( استفاده گردید. در این خصوص اقدامات زیر 1441) 1از رویکرد رائو و پریبرای بررسی پایایی نیز (. 1138
ق )کلیه های تحقیصورت گرفته است: الف( استفاده از فرآیندهای ساخت یافته و دقیق در تنظیم مصاحبه

های انجام شده به صورت اصولی، منطقی و منظم تنظیم شوند(. ب( سازماندهی فرآیندهای ساخت مصاحبه
زی استفاده کالی -کن -ها )از رویکرد اصالح شده استیوکاری و تغییر دادهیافته برای ثبت، نوشتن، کدگذ

شود و کلیه موارد به صورت گام به گام و دقیق بر مبنای رویکرد موجود انجام شود(. ج( وجود پنج 
آوری ها برای جمعگر برای انجام مصاحبه و اطالعات حاصل از مصاحبهکننده یا چند مشاهدهمصاحبه

زگاری دیگر مقایسه شده است تا ساها، از چند پرسشگر استفاده شده و نتایج حاصل با یکصاحبهاطالعات م
دار به های معنیهای پدیدارشناسی نیز از طریق تقلیل گزارهیا اطمینان مناسب حاصل آید. تحلیل داده

(. در 1183ان، پذیرد )الوانی و همکارها و سپس نگارش توصیفاتی متنی و ساختاری صورت میدرون تم
و دیکلمن الگویی  4روش کالیزی( استفاده شده است. 1337) 1ای کالیزیراهبرد هفت مرحلهاین مطالعه 
حقیق روش ت ها درهای کیفی در مطالعات پدیدارشناسی است. تحلیل دادهای برای تحلیل دادههفت مرحله

، الگوی منظمی از تکرار، گردآوری و تحلیل هم زمان روش تحقیق کیفی به عنوان یک پدیدارشناسی

                                                                                                                             
1. Knowledge, willingness and interest  
2. Rao & Perry  

3. Colizzi,s seven-step method  
4. Colaizzi  

https://parsmodir.com/db/research/phenomenology.php
https://parsmodir.com/db/research/phenomenology.php
https://parsmodir.com/db/research/resqual.php
https://parsmodir.com/db/research/resqual.php
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 ژوهشجامعه آماری پ یابد.ها ادامه میهای تحلیل تا اشباع دادهها است. این الگو اغلب از گردآوری دادهداده
الملل )اساتید دانشگاهی دارای دکترای تخصصی خبرگان آگاه در خصوص تجارت عادالنه و بازاریابی بین

سال سابقه فعالیت آموزشی و پژوهشی  1الملل که حداقل دارای در رشته مدیریت بازاریابی یا بازاریابی بین
حداقل  الملل دارایادرات و تجارت بینالملل هستند و کارشناسان فعال در حوزه صدر زمینه بازاریابی بین

( المللسال سابقه فعالیت اجرایی در حوزه تجارت بین 1های بازرگانی یا بازاریابی که دارای کارشناسی رشته
گیری نظری )غیراحتمالی( استفاده شده است. در از روش نمونه گیری در این پژوهشباشد. برای نمونهمی

گیری تا مرحله اشباع نظری ادامه یافت. با های کیفی فرآیند نمونهپژوهشگیری نظری در روش نمونه
ها، به اشباع نظری رسید. ابزار گردآوری داده 11شده پژوهشگر در مصاحبه های انجامتوجه به مصاحبه

 کنندگان اجازه دهد آزادانه به توصیف تجربه خودساختاریافته بوده است تا به شرکتمصاحبه از نوع نیمه
ها ( مصاحبه، بهترین روش برای واردشدن به دنیای تجربیات انسان1440) 1مننبپردازند. به عقیده ون

صورت هدفمند با افرادی که دارای تجربیاتی در حوزه تجارت عادالنه صنایع غذایی و کسب مزیت است. به
که به قیقه بود ضمن ایند 34تا  44ها بین اند صورت پذیرفت. مدت مصاحبهرقابتی در این خصوص داشته

شوندگان اجازه داده شد تا زمان و مکان مصاحبه را به دلخواه خود تعیین کنند. بر اساس رویکرد مصاحبه
های زیر مورد بررسی قرار گرفته است )صادقی ( روایی سازه در بخش کیفی به روش1447) 1لینکن و گوبا
رویکرد هر سؤال مصاحبه از طریق دو یا چند سؤال  نگر: در این( روش سه سویهالف(: 1138و همکاران، 

طوری که از زوایای مختلف به پدیده مورد نظر نگریسته کنندگان پرسیده شده است بهدیگر، از مشارکت
شود. در این تحقیق محقق سه گروه سؤال مشابه طراحی نمود و سپس در هر مرحله برای دستیابی به می

را مطرح نمود که نتایج نشان داد که کلیه زوایای سؤال مشخص شده  صحت و دقت اطالعات این سؤاالت
ها را پس ( رویکرد انعطاف روش: محقق کلیه مصاحبهبو از زوایای متفاوت به مسئله نگریسته شده است. 

ی بندی و کدگذاری را بازبینبندی، مجدداً ارزیابی کرده، محتوا، طبقهاز پیدا شدن نهایی مفاهیم و طبقه
ری شوندگان را در زمینه کدگذا و در این راه دیدگاه چندین نفر از متخصصان حوزه مدیریت و مصاحبه نموده

ام داده بندی نهایی را انجبندی صورت گرفته، طبقهجویا شده است و براساس این دیدگاه این افراد، طبقه
اصل دیگر ترکیب کند نتایج حکهای انجام شده را با یکه مصاحبه( روایی بیرونی: محقق قبل از آنجاست. 

از هر مصاحبه را با نتایج مصاحبه دیگر مقایسه کرده است و میزان تکرارپذیری ان را براساس فراوانی 
مصاحبه اولیه میزان تکرارپذیری نظرات افراد حاصل از  1تکرارپذیری مورد بررسی قرار داده است در 

 مورد پایایی میزان تکرار 11است اما پس از آن و در بوده  %44مصاحبه براساس درصد فراوانی و تکرار 
 گیری کرد که میزان تکرارتوان نتیجهرسیده است. لذا می %38ها به نزدیک پذیری نظری مفاهیم و مقوله

برای دستیابی به نتایج  :1( روایی توصیفیدپذیری مناسب بوده است. پذیری نظری قابل قبول و معیار انتقال
گر برای ثبت و توصیف مفاهیم و اظهارات معنادار های خود از چندین مشاهدهصاحبهمقبول محق در م

نندگان کگر در کنار سایر مشاهدهاستفاده کرده است که در چندین مورد استاد راهنما نیز به عنوان مشاهده
رده و سپس ک گر نتایج را ثبتکننده در هر مصاحبه با سه مشاهدهطور متوسط مصاحبهتحقیق بوده است. به

ها، : کلیه کدگذاری4دیگر قرار داده است. روایی تفسیریها را با یک دیگر مقایسه و در کنار یکمشاهده آن

                                                                                                                             
1. Van Mannen  
2. Lincoln & Guba  

3. Descriptive Validity  
4. Interpretive Validity  
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ای بندی مقولهها و طبقهویژه اظهارات معنادار استخراج شده از مفاهیم خالصه شده از مصاحبهمفاهیم به
ه شونده( قرار داده است تا مشخص شود آیا افراد با مصاحب 4کنندگان تحقیق )ها را در اختیار مشارکتآن

 ها درستنبندی آدار استخراج شده و مقولهاند، موافقند، آیا اظهارات معنیها مطرح کردهآن چه در مصاحبه
مورد( کلیه موارد مورد بازبینی مجدد  4شوندگان )بوده است؟ پس از انجام تغییرها و برگشت نظرات مصاحبه

ها از پدیده مورد بررسی مجدداً اصالحات صورت گرفت و پس از تأیید و براساس تغییرهای آنقرار گرفت 
( استفاده گردید. در این 1441) 1از رویکرد رائو و پریبرای بررسی پایایی نیز نهایی در تحقیق قرار گرفتند. 

خصوص اقدامات زیر صورت گرفته است: الف( استفاده از فرآیندهای ساخت یافته و دقیق در تنظیم 
های انجام شده به صورت اصولی، منطقی و منظم تنظیم شوند(. ب( های تحقیق )کلیه مصاحبهمصاحبه

ده ها )از رویکرد اصالح شاری و تغییر دادهسازماندهی فرآیندهای ساخت یافته برای ثبت، نوشتن، کدگذ
کالیزی استفاده شود و کلیه موارد به صورت گام به گام و دقیق بر مبنای رویکرد موجود  -کن -استیوک

گر برای انجام مصاحبه و اطالعات حاصل از کننده یا چند مشاهدهانجام شود(. ج( وجود پنج مصاحبه
دیگر ها، از چند پرسشگر استفاده شده و نتایج حاصل با یکصاحبهآوری اطالعات مها برای جمعمصاحبه

   مقایسه شده است تا سازگاری یا اطمینان مناسب حاصل آید.

 های تحقیقها و تجزیه و تحلیل دادهیافته
های بخش کیفی از کدگذاری استفاده شد. کدگذاری بر حسب رویکرد پدیدارشناسی جهت تحلیل داده

های صورت گرفته )نوشته شده و صدا ضبط شده( به این خصوص ابتدا تمامی مصاحبهصورت پذیرفت. در 
ها به صورت یک های معنادار مطرح در مصاحبهصورت متن کتبی درآمد. سپس تمامی جمالت و عبارت

سازی مفاهیم پرداخته شده و (. در مرحله بعدی نسبت به فرموله1مفهوم مشخص ارائه گردید )جدول 
 معنادار هایعبارت (. سپس معنای1های کیفی استخراج شدند )جدول می نهایی حاصل از دادهعناصر مفهو

شدند و جهت ایجاد اطمینان از کدگذاری  کدگذاری دسته یک به معانی از یک هر و شده فرموله و استخراج
ها را در داده(. بطور خالصه تحلیل 4انجام شده نسبت به بازنگری مجدد فرآیند مذکور اقدام شد )جدول 

  توان بیان کرد:های زیر میگام
دهندگان به صورت متن کتبی گام اول: پس از انجام هر مصاحبه تمام مطالب مطرح شده از سوی پاسخ

گری شدن و بازندرآمد. موارد مصاحبه صورت گرفته به صورت تلفنی و صوتی، پس از چند دفعه شنیده
  شد. توسط پژوهشگر در قالب متن کتبی نوشته

های انجام شده استخراج شدند. در گام دوم: در این مرحله تمامی جمالت معنادار و مفهومی از مصاحبه
  ها استخراج گردیده نمایش داده شده است.برخی از مفاهیم مذکور که از مصاحبه 1جدول 

   هاهای معنادار مستخرج از مصاحبهنمونه عبارت .2جدول

 ردیف  
شماره 

    مصاحبه
 عبارت معنادار  جمله مصاحبه 

1  1 
در حوزه صنایع غذایی، تبدیلی و صنایع مرتبط با صنایع کشاورزی موضوع 
خلق فرصت برای تولیدکنندگان که در واقع کوچکترند، خانوادگی و دارای 

  منابع محدود و محرومی هستند، در واقع عنصر خیلی مهمی است.

خلق فرصت برای تولیدکنندگان 
صنایع غذایی و تبدیلی کوچک در 

  اهمیت دارد.

                                                                                                                             
1. Rao & Perry  
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 ردیف  
شماره 

    مصاحبه
 عبارت معنادار  جمله مصاحبه 

1  1 
ای حرکت خودش را به سمت تجارت عادالنه شروع وقتی فردی یا مجموعه

ته ای داشداند که در این زمینه توجه ویژهکند یعنی خودش را متعهد میمی
 کند شواهدی را برای این توجه ویژه فراهم کند.باشد و تالش می

تالش تعهد به تجارت عادالنه و 
 برای نشان دادن آن

1  1 

کنندگان محصوالتی که خودشان را موظف به تجارت کم تعداد عرضهاگر کم
یم که توانیم امیدوار باشدانند بیشتر شود، آن وقت میعادالنه و منصفانه می

ا کنندگان مواد غذایی بتعداد بیشتری از تولیدگنندگان کوچک از عرضه
کنندگان مورد ین تولیدکنندگان و عرضهتوانایی محدود، در نظامات ا

 گیرند.پشتیبانی و حمایت قرار 

کنندگان افزایش عرضه
محصوالت در تجارت عادالنه، 

حمایت و پشتیبانی از 
تولیدکنندگان کوچک را افزایش 

 دهد.می

4  1 
شفافیت و پاسخگویی به عنوان یک ویژگی مهم در تجارت منصفانه و 

 کند.تر بودن محصوالت فراهم ابل اطمینانعادالنه زمینه را برای ق

شفافیت و پاسخگویی ویژگی 
مهم در تجارت عادالنه برای 

 باشد.ایجاد اطمینان می

 

   نمایش داده شده است. 1ها که در جدول های معنادار بدست آمده از مصاحبهسازی عبارتگام سوم: فرموله

   هاسازی آنفرمولهها و مفاهیم مستخرج از مصاحبه. 3جدول 

  ردیف  مفهوم  فرموله کردن مفاهیم

مهم بودن خلق فرصت برای تولیدکنندگان کوچک در صنایع 
  غذایی و تبدیلی

خلق فرصت برای تولیدکنندگان کوچک در صنایع غذایی و 
  تبدیلی اهمیت دارد.

1 

 1  عادالنه و تالش برای نشان دادن آنتعهد به تجارت   تعهد به تجارت عادالنه و تالش برای نشان دادن آن

گسترش حمایت و پشتیبانی از تولیدکنندگان کوچک با 
  کنندگان محصوالت در تجارت عادالنهافزایش عرضه

کنندگان محصوالت در تجارت عادالنه، حمایت و افزایش عرضه
  دهد.پشتیبانی از تولیدکنندگان کوچک را افزایش می

1 

در تجارت عادالنه با شفافیت و  بهبود قابلیت اطمینان
  پاسخگویی

شفافیت و پاسخگویی ویژگی مهم در تجارت عادالنه برای قابلیت 
  باشد.اطمینان می

4 

ر و تهای تولید سالمایجاد جذایت با ارائه اطالعات از مکانیزم
  ترپاکیزه

یت تر، جذابتر و پاکیزههای تولید سالمارائه اطالعات از مکانیزم
  کند.ایجاد می

1 

 

های معنایی کدگذاری شدند. ها فرموله شده و در دستهشده از مصاحبههای استخراجگام سوم: مفهوم عبارت
بودن فرآیند و سازگاری مفاهیم چند دفعه سازی از صحیحها برای اطمینانها و مفهوم آنتمامی عبارت

  نمایش داده شده است. 4معنادار در جدول  هایسازی عبارتبازنگری شدند. چند نمونه از فرموله

  های مفهومیشده در دستهکدگذاری مفاهیم فرموله. 4جدول 

های مقوله

 دهشاستنباط
  شدهمفاهیم فرموله

 
 
 
 
 
سازی فرصت

 عادالنه

 مهم بودن خلق فرصت برای تولیدکنندگان کوچک در صنایع غذایی و تبدیلی

جارت کنندگان محصوالت در تتولیدکنندگان کوچک با افزایش عرضهگسترش حمایت و پشتیبانی از 
 عادالنه

 المللیدسترسی محصوالت جوامع محلی به بازارهای بین

 های بزرگ در کسب عمده منافع زنجیره صنایع غذاییاعتراض به شرکت

 حمایت تجارت عادالنه در توزیع منافع محصوالت کشاورزی

 غذایی بدون تعرفهامکان توزیع مواد خام 

 کسب منافع تجاری راحت و رقابتی توسط کشورهای صادرکننده صنایع غذایی
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های مقوله

 دهشاستنباط
  شدهمفاهیم فرموله

 خلق فرصت برای منافع تولیدکنندگان کوچک کشورهای در حال توسعه

 سودآورسازی صنایع کوچک و ضعیف با اجرای تجارت عادالنه

 در تجارت عادالنه هیحاش در دکنندگانیتول یبرا سازیفرصت

 سازی تجارت عادالنه برای کشورها صادرکننده فرصت

 ایجاد سهولت، عدالت و منابع ارزان برای کشورهای در حال توسعه در تجارت عادالنه

 
 

شفافیت و 
پاسخگویی 

 عادالنه

 بهبود قابلیت اطمینان در تجارت عادالنه با شفافیت و پاسخگویی

 رسانیسازی و اطالعمزیت شفاف

 در بازارهای صادراتی با شفافیت اطالعاتیکسب مزیت 

 کنندگان به آگاهی در مورد عادالنه بودن تولیدنیاز مصرف

 افزایش آگاهی جهانی و تمایالت به تجارت عادالنه

 لزوم آموزش عملی تولیدات کشاورزی و طبیعی در مدارس

 نهآموزش و افزایش آگاهی افراد نسبت به گرانتر بودن محصوالت عادال

 

در تجارت عادالنه مقوله برای مدل  14شددده، های فرمولهبندی تمامی عبارتو مقوله 4با توجه به جدول 
های فعال حوزه صددادرات صددنایع غذایی بازاریابی بین الملل شددرکتدر جهت دسددتیابی به مزیت رقابتی 
های عادالنه، فعالیتسددازی عادالنه، اجرای واقعی ها عبارتند از فرصددتشددناسددایی شدددند. این مقوله  

پذیری رسدانی و پاسدخگویی عادالنه، رشد و توسعه پایدار عادالنه، مزیت رقابتی عادالنه، مسئولیت  اطالع
اجتماعی عادالنه، صدنایع کشدداورزی و غذایی عادالنه، پذیرش عادالنه در کشددورهای پیشددرفته، اشددتغال  

رسددانی اسددتانداردها و قوانین عادالنه، اطالعمداری عادالنه، عادالنه، مشددتری عادالنه، توسددعه فرهنگ
گذاری عادالنه، حکمرانی عادالنه، گرایی عادالنه، قیمتتجداری عادالنه، امنیت  عدادالنده، ایجداد زنجیره   

  گرایی عادالنه.برندسازی ملی عادالنه، آگاهی و شناخت صادراتی عادالنه و کیفیت
مفهوم فرموله شده  140های کیفی پژوهش در مجموع دادههای انجام شده در کدگذاری با توجه به تحلیل

ر دتجارت عادالنه ها برای بندی مقولهبندی شدند. با توجه به دستهمقوله دسته 14استخراج شده که در 
های فعال حوزه صادرات، مدل پژوهش به الملل شرکتبازاریابی بیندر جهت دستیابی به مزیت رقابتی 

    است.ارائه شده  1صورت شکل 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

تجارت عادالنه  
در جهت دستیابی  

ت رقابتی  به مزی
در حوزه صادرات  

   صنایع

 توسعه فرهنگ عادالنه

مداری عادالنهمشتری  

 استانداردها و قوانین عادالنه

رسانی و تبلیغ عادالنهاطالع  

 برندسازی ملی عادالنه

 حکمرانی عادالنه

گذاری عادالنهقیمت  

گرایی عادالنهامنیت  

 ایجاد زنجیره تجاری عادالنه

گرایی عادالنهکیفیت  

 مزیت رقابتی عادالنه

سازی عادالنهفرصت  

 اجرای واقعی عادالنه

   عادانه شفافیت و پاسخگوی

 رشد و توسعه پایدار عادالنه

اجتماعی عادالنه مسئولیت  

محصوالت کشاورزی 

 عادالنه

پیشگام عادالنهکشورهای   

 اشتغال عادالنه

 آگاهی صادراتی عادالنه
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حوزه  های فعالالملل شرکتبازاریابی بیندر در دستیابی به مزیت رقابتی تجارت عادالنه  مدل .1شکل 

    صادرات صنایع غذایی
 

    گیری و پیشنهاداتنتیجه
الملل بازاریابی بیندر در جهت دستیابی به مزیت رقابتی تجارت عادالنه  مطالعه حاضر، به ارائه مدل

های اخیر رویکردی جدید در های صادرکننده صنایع غذایی پرداخته است. تجارت عادالنه در سالشرکت
حمایت از تولیدکنندگان و فعاالن صنایع کشاورزی و غذایی در مناطق در حال توسعه دنیا ایجاد کرده است 

یافته وسعههای پیشرفته و مناطق تساعد و مناسبی در رقابت با تولیدکنندگان و شرکتتا بتوانند شرایط م
پیدا کنند. اما مساله قابل مالحظه در حوزه تجارت عادالنه تحلیل و شناسایی این نوع تجارت از منظر 

 یسازی موفق آن برای صنایع حساس و راهبردعلمی و ارائه راهکارهای شایسته کاربردی جهت پیاده
ای مثل ایران است. همانطور که اشاره گردید عدم توجه به همچون صنایع غذایی در کشور در حال توسعه

های تولیدی کشور )بویژه محصوالت کشاورزی( و نداشتن الگویی مناسب جهت انجام عملیات سیستم
ایط دن به شردهد که رسیبازرگانی مناسب با شرایط موجود کشور، شرایط فعلی و موجودی را نشان می

مطلوب ایجاد عدالت در تجارت، توزیع مناسب درآمد شبکه تجاری و دست یافتن به روش تجاری مناسب 
های فعال صادرکننده ضروری کرده است. در انجام مطالعه حاضر با وضعیت اقتصادی کشور را برای شرکت

صورت ها بهته شد. ابتدا مصاحبهاز رویکرد پدیدارشناسی که برای مطالعات کیفی اسفاده می شود بهره گرف
های معنادار و موارد حائز اهمیت، کدگذاری صورت پذیرفت. متن کتبی درآمده و سپس با توجه به عبارت

های مفهومی انجام شد. بر اساس شده در دستهسپس از طریق معانی مشترک، کدگذاری مفاهیم فرموله
بازاریابی در در جهت دستیابی به مزیت رقابتی نه تجارت عادالمقوله برای مدل  14های پژوهش یافته
سازی صتها عبارتند از فرهای فعال حوزه صادرات صنایع غذایی شناسایی شدند. این مقولهالملل شرکتبین

رسانی و پاسخگویی عادالنه، رشد و توسعه پایدار عادالنه، های عادالنه، اطالععادالنه، اجرای واقعی فعالیت
پذیری اجتماعی عادالنه، صنایع کشاورزی و غذایی عادالنه، پذیرش عادالنه ادالنه، مسئولیتمزیت رقابتی ع

ین مداری عادالنه، استانداردها و قوانعادالنه، مشتری در کشورهای پیشرفته، اشتغال عادالنه، توسعه فرهنگ
گذاری عادالنه، ادالنه، قیمتگرایی عتجاری عادالنه، امنیت رسانی عادالنه، ایجاد زنجیرهعادالنه، اطالع

   ه.گرایی عادالنحکمرانی عادالنه، برندسازی ملی عادالنه، آگاهی و شناخت صادراتی عادالنه و کیفیت
شده در مطالعات گوناگون نیز مورد اشاره قرار گرفته و نشان از های شناساییمجموعه عوامل و مقوله

باشد. این مساله در مطالعات علمی اندکی که واقعی می جامعیت مدل تجارت عادالنه جهت اجرا در دنیای
باشد. طرح مسائل دانشی در تجارت عادالنه درون مطالعه پیرامون تجارت عادالنه صورت گرفته مشهود می

( و هیلسون 1418( صورت گرفته است. سما و همکاران )1413چوی و کو )( و 1138اکبری و همکاران )
( 1418پذیری در تجارت عادالنه را مورد اشاره قرار دادند. ساموئل و همکاران )(، مسئولیت1418و همکاران )

اند. صباغیان های معمول دانسته( برندسازی در تجارت عادالنه را متمایز از روش1418و پرز و سالمونز )
(، 1414) ( عدالت و شفافیت را از ارکان تجارت عادالنه معرفی نمودند. نیجله1413( و وانگ و چن )1134)

تجاری  ها و ایجاد زنجیره( به تقسیم فعالیت1417( و بیدول و همکاران )1418هیلسون و همکاران )
اند. نگاهی مختصر به مجموعه مطالعات انجام شده مهر تاییدی بر مجموعه عوامل عادالنه تاکید کرده
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 مطالعات مختلف از ابعاد وشناسایی شده در مدل پیشنهادی پژوهش و همچنین تحلیل تجارت عادالنه در 
باشد. لذا طرح چنین تجارتی بسته به مقتضیات جامعه مربوطه و شرایط مطرح در های گوناگون میجنبه

مند، سازی شناسائیتواند نیازمند برنامهباشد، میهای تجارت عادالنه که در اصول آن مطرح میبایسته
سترهای گردد ببه مسئولین تجاری کشور توصیه می های مطالعههوشمند و هدفمند باشد. متناسب یافته

سازی اطالعاتی و استانداردی برای ایجاد سازی شرایط رقابتی تجاری و شفافالزم جهت عادالنه
های تجاری فراهم سازند. همچنین اعتمادپذیری الزم هم در بستر قوانین تجاری و هم در بستر اجرای رویه

وده و گردد بهبود کیفیت صرفا افزایش هزینه نبی و غذایی توصیه میبه تولیدکنندگان محصوالت کشاورز
حور ارتقاء تواند مهای تولیدی محلی میای و قابلیتهای منطقهمتفاوت بودن در تولید و متناسب با داشته

توان تولیدی قرار گیرد. همچنین پرداختن به تولید با انجام امور صدور متفاوت بوده و جهت تخصصی شدن 
ها، صادرات را به اهل آن واگذار نموده و اعتماد به موفقیت داشته باشند. به صادرکنندگان و الیتفع

وزیع شود که زنجیره تامین و تالملل نیز پیشنهاد میکنندگان محصوالت کشاورزی در بازارهای بینعرضه
افع به شد که تقسیم منتواند امیدوار بامناسب در صورتی به سرانجام مطلوب و کسب منافع بلندمدت می

های خرد بتوانند منافع الزم را بدست آورند. عالوه بر شکل صحیح صورت گرفته و تولیدکنندگان و واسطه
 سازی مناسب برای برندهای عرضه شده بودهالملل مستلزم اعتمادسازی و موقعیتاین توسعه بازارهای بین

    آتی و بلندمدت را تضمین نماید.های تواند موفقیتمدت نمیو صرف کسب اهداف کوتاه
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