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 چکیده 

روش بههه ایههن مناههور از است. وکارهای خانوادگی سازی کسب المللیهای بینشاخص هدف مقاله حاضر شناسایی

 نفههر از  10  مطالعههه شههامل  جامعه موردای استفاده شد.  ای شامل گروه کانونی و دلفی سه مرحلهکیفی دو مرحلهتحقیق  

گیههری گلولههه بر اساس روش نمونهههصورت هدفمند  به  آشنا و دارای تجربه در مورد موضوع تحقیق بودند کهخبرگان  

پرسشههنامه و    هههای کههانونیگروه  درنیمههه سههاختاریافته    هههایمصاحبه  ها شاملابزار گردآوری دادهانتخاب شدند.    برفی

بهها و  گههذاریهای گههردآوری شههده، کههدداده MAXQDA افزارنرم با کمکهای مرحله اول بود.  شده طبق یافته  طراحی

ها بههه و تلخیص گردید و سپس با استفاده از روش دلفی، شههاخص ها شناساییشاخص ،کدگذاری باز و محوریانجام 

بههر تأیید نهایی خبرگان رسیده و در مرحله بعد با استفاده از کدگذاری گزینشی، چارچوب نهایی مههدل شههرل گرفههت. 

 ازآمههده  دسههت  ین بههه. با توجه به میانگشدشناسایی پس از پایان دور سوم دلفی شاخص  64مؤلفه و   11  ،اساس نتایج

های مههواد اولیههه ارزان و فههراوان، تحصههیل کارکنههان شههرکت در ی دلفی، بیشههترین اهمیههت را شههاخصگانهمراحل سه

 داشههت. همینههین  های رقیههب وکار و رقابت داخلی و استفاده از دانههو و تجربیههات شههرکت های مرتبط با کسب رشته

تنههوع در تولیههد محصههوطت و مطالعههه و بررسههی نمونههه   ،دتگذاری بلندمهه سههرمایه  هایکمترین اهمیههت را شههاخص

 . دارا بودندمحصوطت تولیدی موفق در بازارهای هدف احتمالی 
 

 . خانوادگی  ، کارآفرینیهاوکارکسب  ، توسعهالمللیبین  بازار: کليدي هايواژه 
 

 1مقدمه 

 یمههها اجتمههاع  یوکارهای خانوادگی نهادهاکسب 

و در حال ظهور   افتهیتوسعه    یدر کشورها  یو اقتصاد

بنهها بههه تعریهه ، . (López et al., 2018) هسههتند
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 ایهه  ت یهه مشههارکت خههانواده، کنتههرل مالرمربههوب بههه 

اسههت   شههرکت   حرمروائههیدر    خانواده  مشارکت فعال

(Anglin et al., 2017 .)به دلیههل اهمیههت بسههیار زیههاد 

در رشد و توسعه اقتصههادی   وکارهای خانوادگیکسب 

زایی، کشورهای جهان نسههبت و رفع بیراری و اشتغال

داری را در ریزی دقیقههی و هههدففعالیت برنامهبه این  

وکارهای خههانوادگی کسههب دهنههد.  این زمینه انجام می

شیوه تجارت و کسههب درآمههد در دنیههای   شرل غالب 

در و  (Koopman and Sebel, 2009) امروزی هسههتند

 نهادهههای کههل  درصههد  95-70جهان،    یکشورها  شتریب

 European Family andدهنههد )یم لیرا تشر یتجار

Business, 2012وکارهایکسههب  (. در اروپهها ، اک ههر 

هسههتند و سههتون فقههرات   یخانوادگ   کوچک و متوسط

 .(Botero et al., 2015دهنههد )یمهه  لیرا تشههر قتصههادا

وکار و فعالیههت آن در بههازار کسههب توسههعه مرزهههای 

شود، سازی از آن یاد میالمللیخارجی که با عنوان بین

های دستیابی به موفقیههت بههرای ترین شیوهیری از مها

   ست.ا  وکارکسب همه انواع  

 ویسههازی رونههد افههزاالمللههیبههین  به زبههان سههاده

  یتعری خرید و فروش  المللنیب  اتیدر عمل  یریدرگ 

 نیهه . ا(Welch and Luostarinen, 1998شههده اسههت )

 ایهه (  اولیههه  )ورود  هابنگاهتجارب بینتواند در قالب  یم

)پهههس از ورود( در  شهههتریمنهههابع ب یگهههذارهیسهههرما

بههه   .صورت گیههردها  مرزخارج از    یتجار  یهات یفعال

، از یالمللهه نیاز تجههارت بهه   هاوکارکسب که    یمعن  نیا

از   ایهه بزرگتههر،    یخههارج  یمشههتر  گههاهیداشتن پا  قیطر

 ایموجود و/    یخارج  انیفروش به مشتر  ویافزا  قیطر

کههه در آن   یخههارج  یکشورها  منهگسترش دا  قیاز طر

 کننههدیکسههب مهه  یشههتریکننههد، درآمههد بیمهه  ت یهه فعال

(Metsola et al., 2020) .وکارهای کسههب  در حالی که

 کیها ، اهداف و رفتار استراتژاز نار ارزشخانوادگی  

 ,.Chrisman et al) ههها متفههاوت هسههتندبنگاه ریبا سا

2012; Kotlar & De Massis, 2013) یهههایژگهه یو و 

اسههت کههه  یمعنهه  نیهه بههه ا وکارهاکسههب  نیهه خههاا ا

در مقایسههه بهها سههایر انههواع  اشههدن آنههه یالمللهه نیب

 ;Arregle et al., 2012) سههت یسههاده ن وکارهاکسههب 

Kuo et al. 2012.)  وکارهای کسههب مطالعات در مورد

خانوادگی نشان داده است کههه مشههارکت خههانواده، از 

شههرل  نیهه ، ات یهه شههرکت و مالر ت یریمههد قیهه طر

کنههد و سههاختار یرا منحصههر بههه فههرد مهه  وکارکسههب 

 یالمللهه نیدر رونههد ب  یشرکت جنبههه اصههل  حرمروائی

(. به طور خههاا، Arregle et al., 2012است ) یساز

وکارهای کسههب کههه    اسههت نشههان داده    یقبل  قاتیتحق

 خاا  یو به روش  یشتری، با سرعت برتریدخانوادگی  

 آنههها  یسههنت  و  کارانهههمحافاه  رردیکننده رومنعرس  که

از  اجتنههاببه دنبال   در این روند  وشوند  یم  یالمللنیب

هسههتند  شههدنیالمللهه نیب  و پیامدهای ناشی از  خطرات

(Mitter et al., 2014.)  وکارهای خههانوادگی سههب ک

بههه   یهستند که از نسل  زیمتما  یهایژگ یو  یبرخ  یدارا

، (Metsola et al., 2020) شههوندیمنتقل مهه  گرینسل د

و مربوب به خانواده اغلههب بهها   یاقتصادریاهداف غ  اما

مههرتبط   یو تجههار  یاقتصههاد  یهههایو استراتژ  فاهدا

 ت یهه ، ماهور نیهه از ا .(Berrone et al., 2012) هسههتند

وکارهای کسههب  یسههازیالمللهه نیبهه  زانیهه خههاا و م

 را به خود جلب کههرده اسههت   یشتریتوجه ب  خانوادگی

(Arregle et al., 2017.)  

در مههورد  نسههلیبههین یانههدازهاچشههاوجههود 

ی، اقتصههادریغ  یهههایریگ جهت و گاهاً    شدنیالمللنیب

سههازی المللههیرا در فرآینههد بههین  ی متفههاوتیهایژگ یو

( کههه Melin, 1992ایجاب کرده است ) وکارهایکسب 

در تحقیقات اندکی مورد توجه قههرار گرفتههه اسههت. از 

شههدن، اینترنههت و جهانی فرآینههد رشههدطرفههی بهها 

سههازی در دهههه المللههیروند بههین های ارتباطینوآوری

اسههت. بنههابراین ضههرورت دارد تهها   شههده  اخیر تقویت 

 فرآینههد  در موفقیههت   ها و ملزومات مورد نیههازشاخص

وکارهای کوچههک و متوسههط کسههب   سههازیالمللههیبین
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ها دولت همینین  و  وکار  صاحبان کسب   ،برای محققان

روشن شود که در تحقیههق حاضههر مههورد توجههه قههرار 

 وکارهایکسههب  درحرکههت  عامههل دوگرفتههه اسههت. 

 مههؤرر خارجی بازارهای سویبه متوسط ایران و کوچک

ایران )اصههل  اساسی قانون 44 اصل عامل اولین د.نهست

 از دولههت  حمایههت  دوم عامههل. است  سازی(خصوصی

 از اقتصههاد فههرار بههرای تههالش و غیرنفتههی صههادرات

 تجههارت سههازمان به پیوستن هایزمزمه و محصولیتک

 میههان رقههابتی عوامههل فشههار ایههن. باشههدمی جهههانی

 باعهه   کههه دهنههدمی افزایو را کوچک وکارهایکسب 

 سههوی بههه خههود بقای برای هاییشرکت چنین  شودمی

. بنههابراین ضههرورت کننههد حرکههت  المللیبین بازارهای

وکاری خانوادگی در ایههران نیههز سازی کسب المللیبین

هههای موجههود در کشههور جهت برخورداری از مزیههت 

 دهههدمی نشههان تجربههی مطالعات بررسی آشرار است.

در  شههدنالمللههیبههین ،کامل طور به مدلی و تئوری هیچ

 و دهههدنمی نشههان را متوسط و کوچک وکارهایکسب 

 بههه را خههود توجههه نیههز موجههود هایمههدل همینههین

 لههزوم بنههابراین. اندکرده بزرگ معطوف وکارهایکسب 

 وکارهایکسب  برای سازیالمللیبین هایشاخص ارائه

. زیرا شوداحساس می شدتبه ایرانی متوسط و کوچک

پشتوانه علمی ایجاد شده این انتاار بر این است که با  

 ملی اقتصاد پویایی در مؤررتری نقووکارها نوع کسب 

. بهها ایههن تفاصههیل نمایند ایفا رکود از خروج به کمک و

های شهههاخص ههههدف مقالهههه حاضهههر شناسهههایی

کارآفرینانههه سازی کسب المللیبین وکارهای خانوادگی 

 است.  با رویررد تحلیل محتوا

 

 پیشینه تحقیق مباني نظر ی و  

 سههازییالمللهه نیی بهه در حوزه  متعددی  هاییناریه

 .و متوسط مطرح شههده اسههت   کوچک  کسب وکارهای

 لیدر اواکه    شدن آپساط  یالمللنیای بهای مرحلهمدل

 نههدیآاشاره بر آن دارد کههه فرمطرح شد،    1960ی  دهه

مناههور الملل بههه نیبازار ب با شرکت  کیتعامل   ویافزا

 زانیهه آن و م رییادگ یبه انواع مختل    یصادرات بستگ

به مرور کسههب شههده اسههت. بهها مههرور   که  دارد  یدانش

 منههابع شههرکت و کسههب   شههتریهر چه ب  زیزمان و تجه

برای تعامههل   زیتعهد آن ن  زانیم  ،یاز بازار خارج  دانو

 ,Yamin and Kurt) ابههدییم ویالملل افزانیبا بازار ب

ای نوآوری، شرکت بههه مناههور مرحلهمدل    در  (.2018

 به  ازین  یرقابت  ت یالملل و کسب مزنیرقابت در بازار ب

 آورد  یدارد که به مههرور زمههان بههه دسههت مهه   نوآوری

(Davidsson and Honig, 2003.) در این  گرید ناریه

مدل آپسههاط   راستای  شبره است که در  ناریه  ،موضوع

داشههت،  یجیتههدر رییادگ یبر کسب دانو و    دیکه تأک 

اشاره دارد که بهها بهههره   نیبه ا  ناریه  نیشرل گرفت. ا

ههها شههرکت   ریی سههااز منههابع، دانههو و تجربههه  رییگ 

 ،هههاتعامههل درون شههبره  قیاز طری(  جیتدر  رییادگ )ی

و   ت یهه الملههل را تقو نیورود بههه بههازار بهه   تعهد  توانیم

در . (Johanson and Mattsson, 2015) کههرد عیتسههر

بههرای   مههها  رکههن  کیبه عنوان  منابع    ناریه،ادامه این  

وکارهای کوچههک و متوسههط شههدن کسههب   یالمللهه نیب

 ت یشرکت ها عمدتاً با محدود  نیکه ا  چرا  ،مطرح شد

برگرفته از   که  بر منابع  یمبتن  ناریهمنابع مواجه بودند.  

 انیههه بهههود، در م کیاسهههتراتژ ت یریمهههد اتیههه ادب

شههدن  یالمللنیب به  ایکه تصم  یوکارهای کوچرکسب 

 کیهه  جههادیای برخههوردار شههد. اهژیو گاهیداشتند از جا

ی هههدف ،مبتنی بر دسترسی به منابع  داریپا  یرقابت  ت یمز

 (.Hitt et al., 2001) شدمیدنبال   نهیزم نیکه در ا  بود

الملههل و عوامههل متعههددی در ورود بههه بههازار بههین

تسریع این فرآیند دخیههل هسههتند کههه پژوهشههگران از 

اند. ها را بررسی کردههای مختل  بخشی از آندیدگاه

 نههدیالملههل و فرآنیتجههارت بهه  دهیهه پد بههه طههور کلههی،

تجهیههزات، منههابع و بههه  ،  از آن  یناشهه   یسازیالمللنیب

شرکت مربههوب   کیموجود  و  امرانات منحصر به فرد  

 یرقههابت ت یمز کیدهد تا یآنها امران مشود، که به  یم
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 ,Barneyرا در بههازار توسههعه دهنههد و حفهه  کننههد )

 یتیریمد  رهاییو متغ  یطیمح  ،یسازمان  عوامل  .(1991

 انههدنیز در تحقیقات مختل  مورد تأکیههد قههرار گرفتههه
(Karadeniz and Göçer, 2007.)  منبههع عمههده  کیهه

 بههه  اًعمههدت  خانوادگیوکارهای  کسب در    یرقابت  ت یمز

آن و شیوه مالریههت و منحصر به فرد   دیمران تول  علت 

 ورود بههه فرآینههد  . انتخابشودیمربوب مو حرمرانی  

برطههرف   دیرا به همراه دارد که با  یشرالتم  یالمللنیب

 نیبهه   ینشان داده است که روابط  یقبل  قاتیشوند. تحق

 یهایو استراتژ  یساختار  یهایژگ یو  ،هایدشوار  نیا

 و کسب  .(Köhr et al., 2018) شرکت وجود دارد کی

 کیاسههتراتژ یزیهه راز برنامه یبه عنوان بخش  دیها باکار

را که عملررد آنههها را در   یسازیالمللنیخود، درجه ب

کننههد   ییرساند، شناسایبه حداک ر م  یخارج  یبازارها

(Hitt et al., 1994ا .)بهها  یرهه یارتبههاب نزد ایتصههم نی

شههرکت   کیهه   یصههادرات  یهههات یفعال  ییایدامنه جغراف

 یرهه یخدمات صههادر شههده    ایکاطها    یهایژگ یدارد. و

ههها اسههت کههه بنگههاه کیمها استراتژ  یهااز جنبه  گرید

 .(Köhr et al., 2018) کننههد یبه دقت آن را بررس دیبا

بههر رونههد  یرگههذاریتأر یبرا  یعوامل ساختار  نیهمین

از   یرهه ی.  تههأریر دارنههد  بنگههاه  کیهه در    یسازیالمللنیب

ها مورد بحهه  قههرار گرفتههه و اغلههب که مدت  یعوامل

وکههار کسههب   کیهه مورد توجه قرار گرفته است، اندازه  

، یتیریدر سههطم مههد  ژهی، به ویاست. منابع انسان  است 

شدن   یالمللنیدر ب  ت یموفق  یبرا  یکننده معنادارنییتع

در وکههار  کسب گفته شده است که رهبران    راًیاست. اخ

، کننههدیم  گردآوریرا    یخود دانو تجرب  یطول تصد

 Gielnik etشههوند )یمهه  رتریسن خطرپذ ویاما با افزا

al., 2012 .)یتیریادراک مههد یری دیگر از عوامل مها 

اسههت کههه اقتصاد کالن و موانع مربوب به آن    طیاز مح

دارد وکههار  کسههب   کیهه   یسازیالمللنیبر ب  یادیز  ریتأر

(Shaw and Darroch, 2004) زیرا اقدامات مدیریتی .)

بههه صههورت خودکههار تحت تأریر ادراکههات اسههت کههه 

 Katsikeas etراند )ی را پیو میسازیالمللنیبفرآیند 

al., 1996.) بههه عنههوان م ههال  عوامل خههرد از یادامنه(

منههابع( و  یهههات ی، محههدودیسههازمان یهههاییتوانهها

در   یسطم کالن )به عنوان م ال موانع نهاد  یهاچالو

در مطالعات مختل  مههورد تأکیههد قههرار   سطم کشور(

ارزیابی  ،یک تحقیق(. Paul et al., 2017) گرفته است 

 یلموانههع مهها  ای،ای و غیرتعرفهها و موانع تعرفههزینه

 یههها بههراشههرکت  عامل در تصههمیا  نیمرتبط را مهمتر

 ,Shaw and Darrochشههدن، بیههان کههرد ) یالمللهه نیب

 کیهه  ت یموفق  یمشخصات محصول عامل اصل  (.2004

 Escobarشههده اسههت ) یمحصههول در بههازار تلقهه 

Gonzalez, 2016.)  محصههوطت بهها بدیهی اسههت کههه

بههاط در  ت یهه فینسبت به محصههوطت بهها ک   نییپا  ت یفیک 

  کمتههر قابههل رقابههت هسههتند یالمللهه نیسههطم بهه 

(Alchian and Allen, 1964.)  یالمللهه نیبهه بههه عههالوه 

و  دیهه تول  ییبا توانهها  یشرکت ارتباب تنگاتنگ  کیشدن  

 کسههب   نیبهه   ت یهه فعال  نیهه ا.  از منههابع دارد  یبههرداربهره

متفههاوت های چنههد ملیتههی  وکارهای کوچک و شرکت 

کوچههک ممرههن اسههت وکارهههای  کسب   .شودیم  یتلق

منههابع   ت یبههزرگ بهها محههدودوکارهههای  کسب از    ویب

 المللی بههاز بماننههدو از توسعه فعالیت بین  روبرو شوند

(Laufs and Schwens, 2014).  برخههی تحقیقههات بههه

های ها و اسههتراتژیمدلصورت تخصصی بر موضوع  

انههد تمرکز کرده  یوکار خانوادگ سازی کسب المللیبین  

عناصر متعددی را تأریرگههذار بههر ایههن فرآینههد معرفههی 

 اند.کرده

شههرایط علههی شههامل دو مؤلفههه فههردی )تجربههه 

المللی و تمایل به کسب المللی، دانو مدیریتی بینبین

نیههاز بههه رشههد شههرکت، ( و سههازمانی )شهرت جهانی

ها و سنجی، آگاهی از فرصت ریسک سازمانی، ظرفیت 

و در  شوندکه باع  مزیت رقابتی پایدار می  (کار تیمی

نهایت منجر به تولید راهبردها شامل ورود قدرتمنههد و 

شههرایط   از طرفههی  .شوندریزی و تحلیل بازار میبرنامه
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هههای محیطههی: رقابههت داخلههی، )شامل ویژگیمحیطی  

اندازه شرکت   های بنگاه:و ویژگی  بازار کوچک داخلی

)شههامل شههرایط   گرو سوابق تجربی( و شرایط مداخله

نگههری و شههرایط سههازمانی: ارتباطههات مدیریتی: آینده

پههذیری( المللی و انعطافالمللی، شناسایی بازار بینبین

در نهایههت نیههز بههر راهبردههها تأریرگههذار هسههتند. 

گیههرد باعهه  راهبردهههایی کههه شههرکت در پههیو مههی

المللههی، توانمندسههازی عملرههرد بههینپیامدهایی شامل  

کارکنان، توسعه فناوری، گسترش نام تجاری و برند و 

در یههک  (.Rexhepi, 2015شههود )رشههد سههرمایه مههی

 الگههوی(، 1397)امینههی و فتههاحی تحقیههق در ایههران، 

در  متوسههط و کوچههک هههایسههازی بنگاهالمللیبین

را ارائه کردند و بر  نانو  بر مبتنی بنیاندانو هایشرکت 

 بههه ورود بههرای وکارکسههب  تحریک به که اصلی مقوله

 رقههابتی مزیههت  شههود رامههی بین المللی منجر بازارهای

 در مههؤرر علههی عوامههل میان این رتأکید کردند. د پایدار

های مؤلفههه و سههازمانی هایمؤلفههه شههامل ینههدآفر ایههن

 و محیطههی هههایویژگی شههامل محیطههی فردی؛ عوامل

 شههرایط شههامل ایواسههطه بنگههاه؛ عوامههل هههایویژگی

 و سههازمانی، ورود قدرتمنههد شههرایط و مههدیریتی

سههازی المللیبین پیامدهای و بازار تحلیل و ریزیبرنامه

فناوری، گسههترش  کارکنان، توسعه توانمندسازی شامل

بررسی پیشینه تحقیههق بیههانگر  بود. سرمایه رشد و برند

رغا ایههن واقعیههت کههه مطالعههات علههیاین است کههه،  

 سهههازیالمللیبهههین تجربهههی زیهههادی بهههر عوامهههل

هنههوز امهها  انههد،  تمرکههز کردهوکارهای خانوادگی  کسب 

 چنههین کسههب شدن    لمللیادانو کافی در رابطه با بین

 توسههعه وجههود نههدارد حال در کشورهای دروکارهای  

 .که در تحقیق حاضر مورد توجه قرار گرفته است 

 

 روش پژوهش 

این تحقیق در دو مرحله متوالی بههه انجههام رسههید. 

و بررسی پیشههینه  با استفاده از گروه کانونی  مرحله اول

هههای ههها و شههاخصبههه شناسههایی مؤلفهههتحقیههق 

و در مرحله   وکارهای خانوادگیسازی کسب المللیبین

روایههی  گانه دلفههیدوم نیههز بهها انجههام دورهههای سههه

 مههوردجامعههه  شد. سنجو آمده دست  های بهشاخص

خبرگههان   .خبرگان است ؛  در مرحله کیفی شامل  مطالعه

 اسههت کهههافرادی  ق شامل  کننده در این تحقیمشارکت 

 اجرایههی،  وکار فعالیههت سازی کسب المللیدر زمینه بین

در تحقیق حاضر رویرههرد اند.  پژوهشی و عملی داشته

 شههدی کیفی تحقیق اسههتفاده هدفمند در انتخاب نمونه

ای یهها گلولههه برفههی در زنجیههره  گیرینمونهو از روش  

ابتههدا   .شناسایی و انتخاب مطلعین کلیدی استفاده شههد

هههای علمههی و لیست اولیه خبرگان با بررسی فعالیههت 

پیشینه پژوهشی صورت گرفته در زمینه تحقیق تدوین 

شد،. تجربه کههار اجرایههی، پیشههینه پژوهشههی و سههابقه 

پههس از اعههالم بود.  مدیریتی مبنای تدوین لیست اولیه  

آمادگی اعضای لیست خبرگان تهیه شههده، طههی انجههام 

)جمعههی(   مصههاحبهاز ده نفههر خبههره  گروه کانونی    سه

برخههی سههواطت مطههرح شههده در . گرفههت  صههورت

ها عبارت بود از: امرانات و منابع مههورد نیههاز مصاحبه

های باشد، فرصت اللملی چه میبرای ورود به بازار بین

وکارهای خانوادگی چههه المللی برای کسب موجود بین

باشد و نحوه استفاده از آنها چگونه اسههت، عوامههل می

ورود به بازار محیطی، سازمانی، دانشی مورد نیاز برای  

 زیربنههایدانههو و باشههد، چههه نههوع اللملی چه مههیبین

اللملههی نیههاز برای ورود به بازار بین  آوری اطالعاتفن

باشههد، چههه است، حمایت مورد نیههاز دولتههی چههه مههی

 راهبردی باید در این راستا در پیو گرفته شود.

طراحی گردید کههه بعههد  ایگونه بهفرآیند مصاحبه 

کدگذاری و تحلیل شد تهها ضههمن ،  هاداده،  از مصاحبه

توسههط ، شههده مطههرحهای شناسههایی و تأییههد مؤلفههه

های بعههدی این ابعاد در مصههاحبه،  ناران اولیهصاحب 

روش گههردآوری . در صههورت لههزوم پیگیههری شههوند

با توجه به موضوع و اهههداف تحقیههق مصههاحبه   هاداده
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شههامل سههه   هههادادهیند تحلیل  آفر.  بود  ساختاریافتهنیمه

کدگذاری محوری و کدگههذاری ،  مرحله کدگذاری باز

انجههام فراینههد تحلیههل بههه ایههن صههورت    .دبو گزینشی  

 بهههبهها خبرگههان    شدهانجامهای  مصاحبهکه ابتدا    گرفت 

 افهههزارنرممرتهههوب در  صهههورت بههههکامهههل  طهههور

MAXQDA18  مههوردبههار    و چنههدینه  شدسازی  پیاده 

تهها شههناخت کههاملی از   ،گرفههت قرار  و بررسی    مطالعه

ها به دست آید و سپس مضمون و مفهوم اصههلی از آن

، ت مههرتبططعبههارات مصههاحبه و متههون مقهها تههکتک

و توسههط کههدها  ،پردازی شههداسههتخراج و مفهههوم

بههاز مناههور  کدگههذاریدر  واقههع در. شههدگههذاری نام

 عبارات و جمالت و  تکتکاز  ،  ی مصاحبهتولیدکننده

توسههط محقههق اسههتخراج ،  های مختل  مصاحبهبخو

. گیههردمیو استخراج مفاهیا از اسناد صههورت   شودمی

ی اولیه در این مرحله به دسههت هاشاخص،  آن  از  پس

و  (هاشههاخص)کدهای اولیه  یمطالعه بادر ادامه  .آمد

تحههت طبقههات ، هههاها و تفاوتشناسههایی شههباهت 

. شههدندبنههدی  طبقهتر با عنوان مؤلفههه  تر و کلیانتزاعی

های پیشههین و ی پژوهومطالعه،  بندیاساس این طبقه

و   مطالعههه  مههوردشناخت کافی و احاطههه بههه موضههوع  

ها یافتن مشترکات شاخص  مناور  بهدستیابی به بینشی  

دوم از   در مرحلههه.  حول یک محههور مشههخص اسههت 

 خبرگههان نارات مناور،به این   استفاد شد.  دلفی  روش

 1مرحله با توزیع پرسشنامه با اختصاا امتیههاز    3طی  

خیلی کهها   صورتبهبه میزان اهمیت هر شاخص    5تا  

 و با در ناههر گههرفتن  (5امتیاز  )خیلی زیاد    تا  (1امتیاز  )

 طیهه   داشههتن  دلیههل  بهههاز    3بیشههتر از    مبنای میانگین

 پههذیرش هههر شههاخص دریافههت   تایی برایپنج  لیررت

در   سههپسی اول دلفههی و  در مرحلههه  هااخصشهه .  شد

 3ی دوم دلفی بههه دلیههل داشههتن میههانگین زیههر  مرحله

ی آخهههر در مرحلهههه درنهایهههت و  شهههدندحهههذف 

به   ندآود  به دست را    3یی که میانگین باطی  هاشاخص

بههرای نشههان دادن   پایاندر  .  رسیدنهایی خبرگان    یدأیت

، آمدهدسههت به  هایابعههاد و مؤلفههه،  روابط میان مفهههوم

 افههزارخروجی نرمکه در    شدکدگذاری گزینشی انجام  

MAXQDA18    ایههن روابههط در در کدگذاری گزینشی

 . شودمیداده  نشانقالب مدل 

 

 تحقیق  هاییافته

در گام نخسههت بعههد : )اولیه(اری باز ذگ مرحله کد

ی شاخص اولیههه در مرحلههه  77  ها،از تحلیل مصاحبه

بههه شههرح   کههه  کدگذاری باز یا اولیه بههه دسههت آمههد

شههود کههه در مالحاه می  .است ( ارائه شده  1)جدول  

 ، شههاخصتجهیزات، منابع و امرانههات موجههودمؤلفه  

دسترسی منابع مالی کافی اهمیت زیادی داشته است. 

 آوری اطالعههاتمیزان دانههو و انتقههال فههن  در مؤلفه

های برگههزاری و شههرکت در نمایشههگاهمواردی مانند  

بهبود توان فنی کارکنان با شههرکت و اخههذ   المللیبین

در   بیشترین وزن را داشههته اسههت.  های فنیگواهینامه

رقابههت داخلههی و قبیل    نیز مواردی از  عوامل محیطی

و   های رقیههب استفاده از دانههو و تجربیههات شههرکت 

اهمیههت بیشههتری داشههته   المللیافزایو ارتباطات بین

ها وزن کمی در عوامل سازمانی بیشتر شاخص  است.

سههبک رهبههری و مههدیریت انههد امهها بههه دسههت آورده

-در مؤلفههه فرصههت   از بقیه مهمتر بوده است.  مناسب 

-ها اهمیت زیادی داشتهبیشتر شاخصهای صادرات  

الخصوا المللی علیشرکت در مناقصات بیناما    اند

 بیشترین اهمیت را داشههته اسههت.  کشورهای همسایه

 شهههاخص های نهههوآوری و کهههارآفرینیفرصهههت در 

گههذاری بهها نتههایج پذیری مدیریت در سههرمایهریسک

مؤلفههه بعههدی   بیشتر از بقیه اهمیت داشههت.  نامطمئن

اسههت کههه   حمایت دولت و شههرایط سیاسههی کشههور

 مواردی مانند  اند وهای آن وزن باطئی گرفتهشاخص

کههاهو   ،ربات سیاسی و آرامو جههو سیاسههی کشههور

های تالش جهت ربات سیاسههت و    های گمرکیهزینه
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 .سهههازی دارنهههدالمللهههیفرآینهههد بهههین زیهههادی درو اهمیههت   انههدمیانگین باطئی کسههب کههرده  اقتصادی

 
 در مرحله کدگذاري اوليه آمدهدستبه هاي شاخص  -1جدول 

 ردی  محوری( کدگذاریمولفه ) اری باز(ذکدگشاخص ) وزن

90/2  وکار کسبفناوری و ملزومات -1 

منابع و امرانات ، تجهیزات 

 موجود 
1 

52/3  گذاری بلندمدتسرمایه-2 

68/3  هااستخدام نیروی کار کارآمد و توانمندسازی آن-3 

35/4  منابع مالی کافی-4 

18/4  هاروز و توجه به نگهداری آنتجهیزات مناسب و به-5 

83/2  پیرربندی و بسیج منابع -6 

22/4  مواد اولیه ارزان و فراوان-7 

91/3  بازار خارجی افزایو تدریجی دانو با مرور زمان و کسب دانو از -8 

آوری میزان دانو و انتقال فن 

 اطالعات 
2 

80/3  بورسیه کردن برخی اعضا جهت تحصیل در خارج از کشور -9 

11/4  فنیهای بهبود توان فنی کارکنان با شرکت و اخذ گواهینامه-10 

60/3   وکارکسب مرتبط با های تحصیل کارکنان شرکت در رشته -11 

76/3  استخدام نیروی متخصص و باتجربه خارجی-12 

73/2  های اجتماعی مجازی استفاده از شبره-13 

12/4  المللیهای بینبرگزاری و شرکت در نمایشگاه -14 

96/2  ها و صنایع مربوطهها در رشته روزسازی دانو در دانشگاهبه-15 

45/3  موفق در بازارهای هدف احتمالیمطالعه و بررسی نمونه محصوطت تولیدی -16 

25/3  های خارجی با دانشگاهها تعامل و همراری دانشگاه-17 

14/2  سازی آن با سالیق مشتری استفاده از طراحی بومی و همگام-18 

 3 عوامل محیطی 

79/3  المللیافزایو ارتباطات بین-19 

57/2  ها در بازارهای داخلیسوابق تجربی شرکت-20 

16/3  پویایی محیط فعالیت شرکت-21 

11/3  قوانین وضع شده توسط نهادهای مختل -22 

88/3  های رقیب رقابت داخلی و استفاده از دانو و تجربیات شرکت-23 

19/2  تقسیا مسئولیت صحیم-24 

 4 عوامل سازمانی 

32/3  هابسترسازی مناسب و تقویت زیرساخت -25 

16/3  ساختار سازمانی مناسب و منعط  -26 

54/3  سبک رهبری و مدیریت مناسب -27 

08/3  فرهنگ سازمانی-28 

12/3  تولیدهای تدوین برنامه جامع جهت ترمیل حلقه -29 

20/3  ارزشیابی مستمر نیروی کار شرکت -30 

65/3  های نوین موجود در کشورآوریها با فناجرای پروژه-31 

 5 های صادراتفرصت

90/3  پوشو سالیق و نیازهای گوناگون -32 

81/4  الخصوا کشورهای همسایه المللی علی شرکت در مناقصات بین-33 

72/4  اخذ نمایندگی در بازار کشورهای همسایه-34 

15/4  المللیهای بینتوسعه با سرعت تمرکز بر فرصت-35 

96/2 های نوآوری و فرصت المللیبازار بین توان رقابت در -36 

 کارآفرینی
6 

39/2  گذاری و باطبردن تأریرگذاری منابعبه اشتراک-37 
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10/3  روش قیمت گذاری با پیرربندی مجدد ارزش پیشنهادی به مشتری-38 

44/3  گذاری با نتایج نامطمئن پذیری مدیریت در سرمایهریسک-39 

31/3  های اداری توسط کارآفرینان دولتی بوروکراسیحذف -40 

16/3  سازمانها به واقعیات سودآور با پرورش کارآفرینان درون تبدیل ایده-41 

08/3  القاء و ایجاد فرهنگ کارآفرینانه-42 

12/3  ها از طریق مشاوره و همراریهای فنی سایر شرکتپایو و کسب توانایی-43 

74/2  برخورداری از منابع و حمایت سازمان -44 

47/2  محصوطت سازی زمینه سهولت انتقال فراها-45 

حمایت دولت و شرایط  

 سیاسی کشور
7 

52/4  وآمد مناور سهولت رفترایزنی با کشورهای همسایه به-46 

72/4  سهولت دریافت تسهیالت بانری-47 

76/4  های گمرکی کاهو هزینه-48 

 المللی با بهبود روابط بین المللی های بینتالش جهت کاهو تحریا-49 5

79/4  ربات سیاسی و آرامو جو سیاسی کشور-50 

75/4  های اقتصادیتالش جهت ربات سیاست-51 

08/3  های اطالعاتی برای سرمایه گذارانسازی بانکفراها-52 

97/2  ای برای خدمات مشاورههای طزم سازی زیرساختفراها-53 

77/3  حمایت دولت از صادرات غیرنفتی -54 

35/3  المللیتحقیق در مورد تقاضا و سالیق مشتریان بازارهای هدف بین-55 

 8 های مؤرر استراتژی 
49/3  افزایو اعتماد بازارهای هدف با افزایو کیفیت -56 

16/3  تقویت کار گروهی تقویت خالقیت و نوآوری با آموزش و -57 

23/3  ریزی و تحلیل بازار ورود قدرتمند به بازار با برنامه-58 

94/2  وفور و غنی بودن منابع اولیه و طبیعی در کشور-59 

 9 مزیت رقابتی 

28/4  قیمت تمام شده پایین در داخل کشور-60 

09/3  تنوع در تولید محصوطت-61 

89/2  وکارها با برخی کسبدر ارتباب بومی بودن و داشتن پیشینه تاریخی -62 

06/3  های نامشهود اترا بر دارایی -63 

06/3  های سازمانی منابع و قابلیت-64 

30/3  های خارج از کشورارتباب با پیمانراران خارجی یا مشغول در پروژه -65 

شناسایی بازار هدف  

 المللیبین
10 

62/3  کنندگان  شناسایی نیاز مصرف -66 

73/3  تر کشورهای همسایهالمللی دسترسانتخاب بازارهای هدف بین-67 

70/3  های شرکتانتخاب بازار هدف مناسب با فعالیت-68 

40/4  المللی مختل های بینشرکت در نمایشگاه-69 

72/3  بررسی وتحلیل محیط رقابتی کشورهای مورد تجزیه-70 

82/3  های تحقیق و توسعهتشریل تیا -71 

16/4  اطالع از وضعیت و قوانین بازارهای هدف خارجی-72 

 11 سازی المللیبین

20/4  رشد سرمایه -73 

17/4  گسترش نام تجاری -74 

76/3  توانمندسازی کارکنان-75 

87/3  ی فناوری توسعه-76 

67/3  سازیالمللیبینافزایو سرعت -77 
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های تأریرگذار در ایههن زمینههه یری دیگر از مؤلفه

داشتن استراتژی مؤرر برای توسعه فعالیت است، کههه 

افزایو اعتماد بازارهای های آن،  از مهمترین شاخص

محصوطت تولیدی است کههه   هدف با افزایو کیفیت 

سازی اشاره دارد. در مؤلفههه مزیههت به نحوی به برند

قیمههت تمههام شههده پههایین در داخههل رقابتی شاخص  

امتیاز باطئی کسب کرده و بیشترین اهمیههت را   کشور

 المللههیشناسایی بازار هههدف بیندارا است. در مؤلفه  

 المللی مختلهه های بینشرکت در نمایشگاهشاخص  

ادی داشته است که طزم است به این مقوله اهمیت زی

توجه بیشتری شود. در نهایت در آخرین مؤلفه یعههین 

اهمیههت  رشههد سههرمایهسههازی شههاخص المللههیبههین

 بیشتری داشته است.

هههای با توجه به شاخص:  اري محوريذ کدگمرحله  

کدگذاری محههوری   بندی شده در مرحله پیشینطبقه

در این مرحلههه نیز انجام شد که  افزار  با استفاده از نرم

. بنههدی گردیههدطبقه  (2)مؤلفه بههه شههرح جههدول    11

های استخراج شههده نیههز بیههانگر ایههن اسههت کههه وزن

، داشههتن مزیههت رقههابتیهههای برخههورداری از مؤلفههه

های اسههتراتژی،  تجهیزات، منابع و امرانههات موجههود

اهمیههت بیشههتری   های صادراتفرصت و وجود    مؤرر

 داشته است.
 

 هاي کدگذاري محوريمؤلفه  -2جدول 

 هاوزن مؤلفه ردیف

 38/4 تجهیزات، منابع و امرانات موجود  1

 86/3 آوری اطالعات میزان دانو و انتقال فن 2

 73/3 عوامل محیطی  3

 41/3 عوامل سازمانی  4

 78/3 های صادرات فرصت 5

 91/3 های نوآوری و کارآفرینی فرصت 6

 22/4 حمایت دولت و شرایط سیاسی کشور 7

 25/4 های مؤرر استراتژی 8

 43/4 مزیت رقابتی  9

 08/4 المللی شناسایی بازار هدف بین 10

 15/4 سازی المللیبین 11

 

بههرای طور کههه گفتههه شههد  همههان:  نتایج روش دلفی

ها از روش ها و مؤلفهههسنجو روایههی ایههن شههاخص

طی   خبرگان،ین مناور نارات  ه اب  .دلفی استفاده شد

همههان   .مرحله با توزیع پرسشنامه دریافههت گردیههد  3

شههاخص  9 طور که نتایج مراحل پیشین آشرار کههرد،

ی دوم شاخص در مرحلههه 4ی اول دلفی و در مرحله

حههذف شههدند و  3ل داشتن میانگین زیههر دلفی به دلی

شاخص به تأیید نهایی   64ی آخر  در مرحله  درنهایت 

ی گانهاز مراحل سه  آمدهدست بهنتایج  .  خبرگان رسید

های بررسی شده توسط خبرگههان در دلفی و شاخص

 .بنههدی آورده شههده اسههت جمع  صورتبه  (3)جدول  

تحصههیل ،  مههواد اولیههه ارزان و فههراوان  مواردی مانند

و ،  وکارهای مرتبط با کسههب کارکنان شرکت در رشته

رقابههت داخلههی و اسههتفاده از دانههو و تجربیههات 

 اهمیت زیادی دارد.  های رقیب شرکت 

 



 1400( تابستان  2(، شماره )8کارآفريني در کشاورزی )   نشريه

42 

 تحقيق دلفیگانه بندي ادوار سه جمع  -3جدول 

 شاخص )کدگذاری باز(  وزن دلفی 
 لفه ؤم

 )کدگذاری محوری( 
 ردی 

03/3  گذاری بلندمدت سرمایه-1 

تجهیزات، منابع و  

 امرانات موجود 
1 

15/4  ها استخدام نیروی کار کارآمد و توانمندسازی آن-2 

 منابع مالی کافی -3 22/4

 ها روز و توجه به نگهداری آنتجهیزات مناسب و به-4 02/4

 مواد اولیه ارزان و فراوان -5 93/4

 افزایو تدریجی دانو با مرور زمان و کسب دانو از بازار خارجی -6 41/4

میزان دانو و انتقال  

 آوری اطالعات فن
2 

 بورسیه کردن برخی اعضا جهت تحصیل در خارج از کشور-7 29/3

 های فنی بهبود توان فنی کارکنان با شرکت و اخذ گواهینامه-8 89/3

 وکار  های مرتبط با کسبتحصیل کارکنان شرکت در رشته-9 90/4

 استخدام نیروی متخصص و باتجربه خارجی -10 11/4

 المللیهای بینبرگزاری و شرکت در نمایشگاه -11 63/4

 مطالعه و بررسی نمونه محصوطت تولیدی موفق در بازارهای هدف احتمالی -12 07/3

 های خارجی ها با دانشگاههمراری دانشگاهتعامل و -13 69/3

 المللی افزایو ارتباطات بین-14 91/3

 3 عوامل محیطی 
 پویایی محیط فعالیت شرکت -15 74/3

 قوانین وضع شده توسط نهادهای مختل  -16 13/4

 های رقیب رقابت داخلی و استفاده از دانو و تجربیات شرکت-17 86/4

 ها بسترسازی مناسب و تقویت زیرساخت-18 85/3

 4 عوامل سازمانی 

 ساختار سازمانی مناسب و منعط  -19 84/3

 سبک رهبری و مدیریت مناسب -20 48/3

 فرهنگ سازمانی -21 50/3

 های صنعتی تدوین برنامه جامع جهت ترمیل حلقه-22 42/3

 ارزشیابی مستمر نیروی کار شرکت -23 13/3

 های نوین موجود در کشورآوریها با فناجرای پروژه-24 56/3

 5 های صادرات فرصت

 پوشو سالیق و نیازهای گوناگون -25 62/3

 الخصوا کشورهای همسایه المللی علیشرکت در مناقصات بین-26 93/3

 اخذ نمایندگی در بازار کشورهای همسایه-27 25/3

 المللی های بینتمرکز بر فرصتتوسعه با سرعت  -28 51/3

 روش قیمت گذاری با پیرربندی مجدد ارزش پیشنهادی به مشتری -29 16/3

های نوآوری و  فرصت

 کارآفرینی 
6 

 گذاری با نتایج نامطمئنپذیری مدیریت در سرمایهریسک -30 36/3

 های اداری توسط کارآفرینان دولتی حذف بوروکراسی-31 79/3

 سازمان ها به واقعیات سودآور با پرورش کارآفرینان درونتبدیل ایده-32 66/3

 القاء و ایجاد فرهنگ کارآفرینانه -33 57/3

 ها از طریق مشاوره و همراری های فنی سایر شرکتپایو و کسب توانایی-34 96/3

حمایت دولت و   وآمد مناور سهولت رفترایزنی با کشورهای همسایه به-35 90/3 7 
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 شرایط سیاسی کشور  سهولت دریافت تسهیالت بانری -36 14/3

 های گمرکی کاهو هزینه-37 66/4

 المللی با بهبود روابط بین المللی های بینتالش جهت کاهو تحریا-38 86/4

 ربات سیاسی و آرامو جو سیاسی کشور-39 88/4

 های اقتصادی سیاستتالش جهت ربات -40 69/4

 گذاران های اطالعاتی برای سرمایهسازی بانکفراها-41 37/4

 حمایت دولت از صادرات غیرنفتی -42 27/4

 المللی تحقیق در مورد تقاضا و سالیق مشتریان بازارهای هدف بین-43 81/3

 8 های مؤرر استراتژی
 افزایو کیفیت افزایو اعتماد بازارهای هدف با -44 19/4

 تقویت خالقیت و نوآوری با آموزش و تقویت کار گروهی -45 43/3

 ریزی و تحلیل بازارورود قدرتمند به بازار با برنامه-46 46/3

 وفور و غنی بودن منابع اولیه و طبیعی در کشور -47 24/3

 9 مزیت رقابتی 

 قیمت تمام شده پایین در داخل کشور-48 20/3

 تنوع در تولید محصوطت -49 04/3

 های نامشهود اترا بر دارایی-50 11/3

 های سازمانی منابع و قابلیت-51 06/3

 های خارج از کشورارتباب با پیمانراران خارجی یا مشغول در پروژه-52 96/3

شناسایی بازار هدف 

 المللیبین
10 

 کنندگان  شناسایی نیاز مصرف -53 34/3

 تر کشورهای همسایه المللی دسترسانتخاب بازارهای هدف بین-54 73/3

 های شرکت انتخاب بازار هدف مناسب با فعالیت-55 86/3

 المللی مختل  های بینشرکت در نمایشگاه -56 28/4

 وتحلیل محیط رقابتی کشورهای مورد بررسی تجزیه-57 23/4

 های تحقیق و توسعه تشریل تیا-58 18/3

 اطالع از وضعیت و قوانین بازارهای هدف خارجی -59 38/4

 11 سازی المللیبین

 رشد سرمایه -60 46/3

 گسترش نام تجاری -61 83/3

 توانمندسازی کارکنان -62 65/3

 ی فناوری توسعه-63 92/3

 سازی المللیبینافزایو سرعت -64 90/3

 

در پایان برای :  انتخابی()  ینشی گز اري  ذ مرحله کدگ

های ابعههاد و مؤلفههه،  نشان دادن روابههط میههان مفهههوم

بهها .  کدگذاری گزینشی انجههام پههذیرفت ،  آمدهدست به

 زیههر  ها مدل ناری به شههرلتوجه به مفاهیا و مقوله

ای و اررگههذار، عوامههل زمینهههشههامل عوامههل علههی و 

شود . مشاهده میباشدمیگر و عوامل اررپذیر  مداخله

های که حمایت دولت و شههرایط سیاسههی، اسههتراتژی

مزیت رقههابتی و شناسههایی بههازار هههدف وکار،  کسب 

وکههار را تحههت تههأریر سازی کسههب المللیمستقیا بین

دهند. این عوامل خههود تحههت تههأریر عوامههل قرار می

هههای صههادرات و ، فرصههت سههازمانی و محیطههی

هسههتند. در نهایههت   های نوآوری و کارآفرینیفرصت 
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 ،این عوامل اخیههر نیههز متههأرر از دو مؤلفههه تجهیههزات

 آوریامرانههات و میههزان دانههو و انتقههال فههن ،منههابع

  هستند.

 

 
 

 MAXQDA18   افزارنرمانتخابی( در ) ی نشیگزکدگذاري  -5شکل 

 

 گیری نتیجه

سههازی بههین المللی در راسههتای،  حاضر  در پژوهو

های خانوادگی کارآفرینانه با رویررد تحلیل وکارکسب 

خبرگان و کدگذاری باز   بابا استفاده از مصاحبه    محتوا

 امرانههات  و  منههابع،  تجهیزات  -1های  مؤلفهو محوری  

، اطالعههات  آوریفههن  انتقال  و  دانو  میزان  -2،  موجود

 -5، سهههازمانی عوامهههل -4، محیطهههی عوامهههل -3

 و نههوآوری هایفرصههت  -6، صههادرات هایفرصههت 

، کشور  سیاسی  شرایط  و  دولت   حمایت   -7،  کارآفرینی

 -10، رقههابتی مزیههت  -9، مههؤرر هایاسههتراتژی -8

سازی المللیبین  -11المللی و  بین  هدف  بازار  شناسایی

کههه پههس از   کههردشههاخص شناسههایی    77  را به همههراه

بههه شههاخص    64مولفههه و    11،  اجرای سه مرحله دلفی

سههپس بهها اسههتفاده از . تاییههد نهههایی خبرگههان رسههید

عوامل علی و بخو    به سهها  کدگذاری گزینشی مولفه

اررپذیر گر و عوامل  و مداخلهای  عوامل زمینه،  ارر گذار

رسههد به ناههر می حاصلبا توجه به مدل .  تقسیا شدند

منابع و امرانات موجههود و میههزان دانههو و ،  تجهیزات

آوری اطالعههات تههأریر معنههاداری بههر عوامههل انتقال فن

های صههادرات و فرصههت ، عوامههل سههازمانی، محیطههی

همینین مههدل .  های نوآوری و کارآفرینی داردفرصت 

، عوامههل سههازمانی،  محیطههیعوامههل    کههه  دهدمینشان  

های نهههوآوری و های صهههادرات و فرصهههت فرصهههت 

، کارآفرینی بر حمایت دولت و شرایط سیاسههی کشههور

مزیههت رقههابتی و شناسههایی بههازار ،  های مؤرراستراتژی

همینین حمایت .  المللی تأریر معناداری داردهدف بین

، های مههؤرراسههتراتژی،  دولت و شرایط سیاسی کشههور

المللههی تههأریر شناسایی بازار هدف بینمزیت رقابتی و  

هههای تأریر حمایههت   .سازی داردالمللیمعناداری بر بین

نهادی و ت ببههت سههطم کههالن اقتصههادی در مطالعههات 

(، بههه Paul et al., 2017پیشین ها اشاره شده اسههت )

ای و ههها در تعههدیل موانههع تعرفهههویژه کمههک دولههت 

شههدن مههها المللههیدر تسریع فرآیند بههین  ای،غیرتعرفه

 (.Shaw and Darroch, 2004) ارزیههابی شههده اسههت.

المللههی شههدن تأریر عوامل سازمانی و محیطههی در بههین
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وکارهای صنایع غذایی نیز در مطالعههه فقیهههی و کسب 

 ( تأکید شده است.1389همراران )

رسههد  به ناههر مههی   شده ارائه با توجه به مدل  همینین  

موجود و همینههین    امرانات   و   منابع ،  تجهیزات های  مولفه 

اطالعات از عوامل علههی و    آوری فن   انتقال   و   دانو   میزان 

،  سههازمانی ،  محیطههی های  ارههر گههذار در مههدل و مولفههه 

  حمایههت ،  کههارآفرینی   و   نههوآوری   صادرات و   های فرصت 

  های اسههتراتژی  همینههین ، کشههور   سیاسی   شرایط   و   دولت 

المللههی از  بین  هههدف  بههازار  رقابتی وشناسایی  مزیت ،  مؤرر 

مفهههومی طراحههی  در مدل  عوامل بستر ساز و مداخله گر 

تجهیههزات،  در تحقیقات پیشههین بههه تههأریر .  باشند می   شده 

شههرکت    ک یهه موجههود  و  منابع و امرانات منحصر به فههرد  

 (Barney, 1991 ) ،   رهههای ی و متغ   ی طهه ی مح   ، ی سازمان   عوامل  

در فرآینههد    ( Karadeniz and Göçer, 2007)   ی ت ی ر ی مههد 

های  در خصوا شههاخص شدن تأکید شده است المللی بین 

  دسههت   به در این پژوهو با توجه به میانگین    آمده دست به 

بیشههترین اهمیههت را  ،  ی دلفههی گانه در مراحههل سههه   آمههده 

تحصههیل کارکنههان  ،  های مواد اولیه ارزان و فراوان شاخص 

و رقابههت    وکار کسههب های مههرتبط بهها  شههرکت در رشههته 

های رقیههب  داخلی و استفاده از دانو و تجربیات شرکت 

گذاری  سهههرمایه   های و کمتهههرین اهمیهههت را شهههاخص 

تنوع در تولید محصوطت و مطالعههه و بررسههی  ،  بلندمدت 

نمونههه محصههوطت تولیههدی موفههق در بازارهههای هههدف  

در بیشتر کشههورهای  . دهند می  احتمالی به خود اختصاا 

در حال توسعه ارزانههی نیههروی کههار و در برخههی مههوارد  

تر به مواد اولیه باع  ایجاد مزیت نسههبی  دسترسی راحت 

زیادی شده است که انگیزه فراوانی بههرای ورود بههه بههازار  

-هر چند کههه سههطم بههاطی بههین   کند. المللی ایجاد می بین 

متعددی را نیز ایجههاد  های المللی شدن ممرن است هزینه 

ههها طزم  های این فرآیند است و شههرکت کند که از آسیب 

المللههی  از طرفی بازارهههای بههین   است از آن اجتناب کنند. 

بسیار پیییده است و در صورت عههدم آشههنایی کامههل بهها  

قوانین و مقررات، خطر ضرر و زیان زیههادی وجههود دارد.  

گسههترده بههه ویههژه در  سههازی  در این زمینه نیازمند آگاهی 

-ها و مسیرهای ورود بههه بههازار بههین خصوا روش، راه 

المللههی و از همههه مهمتههر نحههوه انتقههال و دسههتیابی بههه  

محصوطت صادراتی در شههرایط تحههریا همههواره وجههود  

المللی نیازمند دانو و آگاهی به  حضور در بازار بین   دارد. 

روز است که از طریق برخورداری از کارکنههان مجههرب و  

هههای  شود، بنابراین ارائه آمههوزش دیده حاصل می  موزش آ 

اهمیههت زیههادی دارد و در آشههنایی  مرتبط به نیروی کههار  

های موجود در سایر بازارهههای خههارج  کارکنان با فرصت 

اهمیت نقو دولههت در ایههن مطالعههه و    مؤرر است. کشور  

(  1389در مطالعات پیشین در ایران )فقیهههی و همرههاران،  

در تسهههیل دسترسههی   اندتو یولت مدآشرار شده است.  

تر بههه وام و های مورد نیاز، دسترسی راحت به آموزش

ای ایجاد شبرهاعتبارات و وورد و خروج آن به کشور، 

و تشههریل   المللیبازار بینوکارهای پیشرو در  از کسب 
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Abstract 

The purpose of this article is to identify the internationalization indicators of family 

businesses. For this purpose, a two-stage qualitative research method including focus group and 

three-stage Delphi technique was used. The target population consisted of 10 experts with 

knowledge and experience on the topic of research who were purposefully selected based on 

snowball sampling method. Data collection tools included semi-structured interviews in focus 

groups and a questionnaire designed according to the findings of the first stage. By using the 

MAXQDA software, the collected data were coding, identified and summarized by performing 

open and axial coding of indicators. Then, using Delphi technique, the indicators were finally 

approved by experts and in the next step, using selective coding, the final model framework was 

formed. Based on the results, 11 components and 64 indicators were identified after the end of 

the third round of Delphi. According to the average obtained from the Delphi triple stages, the 

most important indicators are the cheap and abundant raw materials, the education of the 

company's employees in fields related to business and internal competition, and the use of 

knowledge and experience of competing companies. Also among the least importance were the 

indicators of long-term investment, diversity in the production of products, and the study of 

samples of successful products in potential target markets. 
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