
Winter 2021. Vol 11. Num 4

612

* Corresponding Author:
Morteza Akbari, PhD
Address: Department of Technological Entrepreneurship, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran, Tehran, Iran.
Tel: +98 (912) 6115241
E-mail: mortezaakbari@ut.ac.ir 

Research Paper
Internationalization of Small and Medium Rural Enterprises: A Meta-Synthesis Approach

1. PhD Candidate, Department of Technological Entrepreneurship, Faculty of Management, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran.
2. Associate Professor, Department of Technological Entrepreneurship, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran, Tehran, Iran.
3. Professor, Department of Management, Faculty of Management, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran.
4. Associate Professor, Department of Management, Faculty of Management, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran.

Haleh Ezzati Raz1, *Morteza Akbari2, Morteza Mousakhani3, Ali Badizadeh4

Small and Medium Enterprises (SMEs) play a crucial role in economic development. One of the neces-
sities for developing countries is to move SMEs towards internationalization. Small and medium-sized 
enterprises are increasingly leading to economic development because competitive pressure is increas-
ing and direct financial aid and government support are declining. Therefore, moving from the national 
markets to the international markets is considered to be a very important decision for SMEs, which have 
a small financial base, a domestic focus, and a limited geographic scope. The present research is applied 
and fundamental, and in terms of data collection method, it is a meta-synthesis study. The present study 
is a qualitative research and meta-synthesis was used as the research method. Meta-synthesis offers an 
appropriate balance between an objective framework, a rigorously scientific approach to data analysis, 
and the necessary contribution of the researcher’s subjectivity in the construction of the final work. 
Unfortunately, there has been no comprehensive approach to the existing models of internationaliza-
tion of rural businesses. This paper aims to start filling this gap by exploring the factors influencing the 
internationalization of rural businesses in the form of an integrated model. 
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Extended Abstract

1. Introduction

mall and Medium Enterprises (SMEs) 
play a crucial role in economic develop-
ment. One of the necessities for develop-
ing countries is to move SMEs towards 
internationalization. Small and medium-

sized enterprises are increasingly leading to economic 
development because competitive pressure is increasing 
and direct financial aid and government support are de-
clining. Therefore, moving from the national markets to 
the international markets is considered to be a very im-
portant decision for SMEs, which have a small financial 
base, a domestic focus and a limited geographic scope. 
Nowadays, most researchers are focusing more on large 
organizations or urban SMEs in presenting models and 
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developing theories related to internationalization. Also, 
urban SMEs have easy access to customers, knowledge, 
and the nature of infrastructure, networks, suppliers, and 
labor. However, there is a different relationship between 
SME growth and employment generation in different 
geographical environments. SMEs in remote rural areas 
are shown to pursue rather different development paths 
than their urban counterparts resulting from how they ad-
just to the opportunities and constraints afforded by their 
local operating environments. Opportunities, challenges, 
and business models of rural businesses are distinct. These 
businesses are different from urban businesses in terms of 
access to information, communication networks, quality 
of human resources, and export barriers. In the literature 
on rural SMEs' internationalization models, the set of fac-
tors associated with rural SMEs internationalization has 
not received much attention. Therefore, due to the emer-
gence of the current field of research, the existing litera-
ture and related research are still not well developed. And 
this issue is especially effective in Iran due to the lack of 
research on the rural business model. Therefore, to fill this 
research gap, this study tries to identify all the elements 
and components presented in the research literature and 
present them in the form of an integrated model using the 
meta-synthesis method. Therefore, the main question of 
the research is: What are the main and subfields affecting 
rural SMEs internationalization and how can the interac-
tion of elements and components be?

2. Methodology

The present research is applied and fundamental, and 
in terms of data collection method, it is a meta-synthesis 
study. The present study is a qualitative research and meta-
synthesis was used as the research method. This method 
involved an analysis of all research published in reputable 
scientific Scopus and Web of Science databases and li-
brary resources related to the internationalization of small 
and medium-sized rural enterprises in the period 1985-
2020. First, we screened the titles and abstracts for studies 
that potentially contained data on the internationalization 
of small and medium-sized rural enterprises. Then we re-
viewed the full text of these studies to identify articles that 
reported data on factors affecting the internationalization 
of small and medium-sized rural enterprises. 110 studies 
with recovered individuals and meeting various quality 
criteria were included. We used the meta-synthesis meth-
od to summarize the findings from the qualitative studies. 
The method is described in six steps: defining the research 
question and the inclusion criteria, selecting the studies, 
assessing their quality, extracting and presenting the for-
mal data, analyzing the data, and expressing the synthesis. 

In the process of this research, the dimensions and pos-
sible components affecting the internationalization of the 
mentioned rural businesses were first identified by using 
the meta-synthesis method. Then, using the experts’ opin-
ions, the results of this method were analyzed and verified 
and presented in the form of an integrated model. 

3. Results 

The results show that the factors affecting the interna-
tionalization of rural businesses are classified as factors 
related to internal organization and factors related to ex-
ternal organization (based on meta-synthesis). The inter-
nal organization factors are usually divided into five cat-
egories: social capital, managerial characteristics, quality 
of human resources, financial capital, and strategic orga-
nizational capability. The external organization is divided 
into two categories: factors related to the home country, 
factors related to the host country. 

4. Discussion 

Each of these categories, in turn, consists of several 
components, all of which are among the concepts that 
have played a role in the internationalization of rural 
SMEs, and the lack of each of them is a shortcoming in 
this regard, which includes the following semantic units: 
social capital: local and international networks and close 
communication based on trust and commitment; manage-
rial characteristics: entrepreneurial spirit, managers’ ex-
perience, top management team, managerial ability, and 
global thinking; quality of human resources: attracting 
skilled employees and internationalization skills training; 
financial capital: financial resources and physical assets; 
organizational strategic capability: innovation, knowl-
edge, types of export strategies, organizational learning, 
marketing capabilities, and product feature; home-related 
factors: government support and appropriate policies, 
government trade regulations, domestic market factors, 
industrial environment, infrastructure factors related to 
the host country: different distances from the host country

5. Conclusion 

Meta-synthesis offer an appropriate balance between 
an objective framework, a rigorously scientific approach 
to data analysis, and the necessary contribution of the 
researcher’s subjectivity in the construction of the final 
work. Unfortunately, there has been no comprehensive 
approach to the existing models of internationalization 
of rural businesses. This paper aims to start filling this 
gap by exploring the factors influencing the internation-
alization of rural businesses in the form of an integrated 
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model. Therefore, this study, based on the above method, 
has presented a general classification of factors affecting 
the internationalization of rural SMEs.
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اهمیت کسب وکارهای روستایی، به خاطر تأثیری که در رشد و ایجاد تنوع در فعالیت های اقتصادی می گذارد، روزبه روز افزایش پیدا 
می کند. در این میان رویکردهای جدیدی برای توسعه اقتصاد روستایی و جوامع روستایی شناسایی شده است. یکی از این  رویکردها، 
شناسایی فرصت های ملی و بین المللی است که منجر به رشد و توسعه کسب وکارهای روستایی شده است. ازاین رو توجه به عوامل مؤثر بر 
بین المللی سازی کسب وکارهای روستایی، ضروری و همسو با معانی و افزایش توسعه اقتصادی، صنعتی و ایجاد اشتغال گوناگون در جوامع 
است. روش پژوهش حاضر برحسب هدف، بنیادی و برحسب روش گردآوری اطالعات، فراترکیب است. همچنین جامعه آماری، مطالعات 
مرتبط با موضوع پژوهش در پایگاه های داخلی، اسکو پوس و وب آو ساینس بوده و ابزار گردآوری اطالعات، مطالعات داده های ثانوی 
کتابخانه ای است. در فرآیند این تحقیق ابتدا با استفاده از روش فراترکیب، ابعاد و مؤلفه های محتمل مؤثر بر بین المللی سازی کسب وکارهای 
روستایی یادشده شناسایی شد. سپس با بهره گیری ازنظر خبرگان، نتایج حاصل مورد تحلیل و راستی آزمایی قرار گرفت. بر این اساس 
110 مقاله مورد تحلیل و بررسی و کدهای آن ها استخراج شد. سپس کدهایی که مفهوم مشترک را می رساندند در قالب 24 مفهوم 
دسته بندی شده و سپس در 7 زمینه اصلی طبقه بندی شدند. از 24 مفهوم، 17 مفهوم در 5 زمینه اصلی عوامل داخلی سازمان؛ سرمایه 
اجتماعی، ویژگی های مدیر، کیفیت منابع انسانی، سرمایه مالی، توانمندی استراتژیک سازمانی و 7 مفهوم در 2 زمینه اصلی عوامل محیطی 

سازمان، فاکتورهای مرتبط با کشور مبدأ، فاکتورهای مرتبط با کشور میزبان طبقه بندی شده اند.

کلیدواژه ها: 
فراترکیب، 

بین المللی سازی، 
استراتژی های 

بین المللی سازی، 
کسب وکارهای کوچک و 

متوسط روستایی

تاریخ دریافت: 08 تیر 1399
تاریخ پذیرش: 23 مهر 1399

مقدمه

کسب وکارهای کوچک و متوسط )SMEs( به طور فزاینده ای 
 (Skudiene, Auruskeviciene منجر به توسعه اقتصادی می شوند
وجود  با  ایران  مرکزی  بانک  گزارش  به   .& Sukeviciute, 2015)

آنکه 99 درصد کسب وکارها، کسب وکارهای کوچک و متوسط 
آن ها  به  متعلق  صنعت  ارزش افزوده  درصد   17 تنها  هستند، 
کشورهای  ضروریات  از  یکی   .(Nasehifar et al., 2000) است 
درحال توسعه، حرکت کسب وکارهای کوچک و متوسط به سمت 
بین المللی سازی هست، چراکه فشار رقابتی در حال افزایش و 
از طرفی کمک های مالی مستقیم و پشتیبانی از طرف دولت ها 
کاهش یافته است؛ بنابراین حرکت از بازار ملی به بازار بین المللی 
یک تصمیم بسیار مهم برای کسب وکارهای کوچک و متوسط که 
با پایه مالی کم و تمرکزی محلی و حوزه جغرافیایی محدودی 

هستند، محسوب می شود (Etemad, 1999). در ایران نیز اهمیت 
بنگاه های کسب وکار کوچک مدنظر بوده و در برنامه های سوم، 
چهارم و پنجم توسعه به این بنگاه ها توجه شده و به علت افزایش 
اشتغال و کاهش بیکاری، افزایش تولید و درآمد ملی، افزایش 
صادرات و حضور در بازارهای جهانی، خودکفایی، پیشرفت علمی 
 (Seyed Javadin et al., کسب وکار و غیره مورد تأکید بوده است
(2000. یکی از مباحث مهم که می تواند مشکالت کسب وکارهای 

کوچک و متوسط را هموار ساخته و مشکالت مربوطه را کاهش 
دهد اشتیاق کسب وکارهای کوچک و متوسط برای فعالیت بر 
مبنای فرصت های موجود بازار خارجی است که از آن به عنوان 
بین المللی سازی کسب وکارهای کوچک و متوسط یاد می گردد 
می دهد  نشان  پیشین  تحقیقات   .(Salami & Sadeghi, 1999)

که بین المللی شدن یک انتخاب استراتژی برجسته برای رشد 
و سودآوری کسب وکارهای کوچک و متوسط است. بااین حال، 

1- دانشجوی دکتری، گروه کارآفرینی فناوری، دانشکده مدیریت، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسالمی، قزوین، ایران.
2- دانشیار، گروه کارآفرینی فناورانه، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3- استاد، گروه گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسالمی، قزوین، ایران.
4- دانشیار، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد قزوین، قزوین، ایران.

بین المللی سازی کسب وکارهای کوچک و متوسط روستایی: با رویکرد فراترکیب
هالهعزتیراد1،*مرتضیاکبری2،مرتضیموسیخانی3،علیبدیعزاده4
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هنوز هیچ توافق صریح در مورد چگونگی تأثیر بین المللی سازی بر 
.(Bagheri et al., 2019) عملکرد بین المللی وجود ندارد

تئوری های  توسعه  و  مدل ها  ارائه  در  محققان  بیشتر  امروزه 
یا  و  بزرگ  سازمان های  بر  بیشتر  بین المللی سازی  به  مربوط 
کسب وکارهای کوچک و متوسط شهری تمرکز کرده اند. عالوه 
بر این کسب وکارهای کوچک و متوسط شهری شرایط آسانی 
به مشتری، کسب دانش و ماهیت زیرساخت ها،  در دسترسی 
 (Tasavori, Zaefarian & شبکه ها، تأمین کنندگان و نیروی کاردارند
(Eng, 2018. ولی وقتی بحث از کسب وکارهای کوچک و متوسط 

روستایی پیش می آید تفاوت های اساسی در خصوص درک از 
الگوها و فرایندهای مربوط به کسب وکارهای کوچک و متوسطی 
با سایر کسب وکارهای کوچک و متوسط وجود دارد  روستایی 

 .(Westhead et al., 2006)

متوسط  و  کوچک  کسب وکارهای  بیشتر  ایران  سراسر  در 
روستایی ازنظر مکانی و موقعیتی زیر توسعه یافته خود رنج می برند 
(Parvari et al., 2020). سطح پایین ویژگی های کیفی نیروی کار و 

گردش مالی کم مانع سرمایه گذاری در فرآیند فناوری در مناطق 
روستایی می شود (Virkkala, 2007)؛ که در آن خروج گروه های 
سنی جوان معضلی برای کارآفرینی و همچنین منجر به پیری 
جوامع روستایی شده است که باعث شده تا رویکردهای جدیدی 
برای توسعه اقتصاد روستایی و جوامع روستایی شناسایی بشود 
که  مهم  مباحث  از  یکی   .(Korsgard, Muller & Tenvig, 2015)

هموار  را  متوسط  و  کوچک  کسب وکارهای  مشکالت  می تواند 
ساخته و مشکالت مربوطه را کاهش دهد، اشتیاق کسب وکارهای 
کوچک و متوسط برای فعالیت بر مبنای فرصت های موجود بازار 
خارجی است که از آن به عنوان بین المللی سازی کسب وکارهای 
کوچک و متوسط یاد می گردد (Salami & Sadeghi, 1999). طبق 
تحریک  به  که  اصلی  مقوله   )2018( فتاحی  و  امینی  بررسی 
کسب وکار برای ورود به بازارهای بین المللی منجر شده، مزیت 
رقابتی پایدار است. در این میان عوامل علی مؤثر در این فرایند 
شامل مؤلفه های سازمانی، مؤلفه های فردی و عوامل محیطی 
عوامل  بنگاه؛  ویژگی های  ویژگی های محیطی  که شامل  است 
ورود  سازمانی،  شرایط  و  مدیریتی  شرایط  شامل  واسطه ای 
قدرتمند و برنامه ریزی و تحلیل بازار راهبرد فرایند و پیامدهای 
بین المللی سازی شامل توانمندسازی کارکنان، توسعه فناوری، 
و  اکبری  و رشد سرمایه می شود.  برند  و  تجاری  نام  گسترش 
همکاران )2019( نیز تأثیر کارآفرینی سازمانی بین المللی را روی 
عملکرد شرکت ها در بازار داخلی و خارجی مؤثر دانسته اند. عالوه 
بر این اشاره نموده اند که کارآفرینان سازمانی با رفتار کنش گرایانه، 
نوآوری و ریسک پذیری در محیط های متخاصم و چالش برانگیز، 

نسبت به محیط پایدار بهتر می توانند عمل کنند 

بین المللی سازی  خصوص  در  متعددی  تحقیقات  به هرحال، 
کسب وکارها موجود است ولی با توجه به اینکه کسب وکارهای 

روستایی شرایط محیطی ویژگی های خاص خودش را از حیث 
بنابراین  دسترسی به منابع مادی و غیرمادی و شبکه ها دارد، 
موجود  ادبیات  حاضر،  پژوهش  قلمرو  بودن  نوظهور  به واسطه 
توسعه نیافته اند  به خوبی  هنوز  آن  با  مرتبط  پژوهش های  و 
نبودن پژوهش ها حول  به دلیل  ایران  به ویژه در  این مسئله  و 
هست.  مؤثر  بیشتر  روستایی  کسب وکارهای  بین المللی سازی 
گسترش  اهمیت  و  تئوری ها  در  موجود  شکاف  به  توجه  با 
کسب وکارهای کوچک و متوسط در کشور و نقش مهمی که 
این کسب وکارها بر شکل گیری فناوری مبتنی بر بازار دارند، ارائه 
مدل های بین المللی سازی کسب وکارهای کوچک و متوسط در 
کشور ایران از اهمیت ویژه ای برخوردار است. باوجود محصوالت 
منحصربه فرد روستایی وجود کسب وکارهای متنوع در این حوزه، 
بیشتر این کسب وکارها در توسعه محصول، برند سازی و توسعه 
صادرات و بین المللی شدن با مشکالت عدیده ای در کشورمان 
مواجه هستند به عنوان  مثال استان شمالی و غربی: با داشتن 
هزاران هکتار مرتع و داشتن زمین های حاصلخیز کشاورزی در 
بحث ارزش افزوده محصوالت کشاورزی، بسته بندی و صادرات، در 
خصوص برند سازی و فرآوری محصوالت فوق و بازاریابی داخلی 
زمینه صنایع دستی  در  و  عدیده ای  با مشکالت  آن  و صادرات 
نیز  صادرات  و  محصوالت  بازاریابی  بحث  در  فرش  مانند  نیز 
کسب وکارهای مربوطه با چالش های عدیده ای روبه رو هستند. در 
حوزه اقتصاد فرهنگی نیز باوجود تنوع تولیدات، متأسفانه این 
بخش اقتصاد فرهنگی نیز درگیر مشکالت فوق الذکر هست. این 
شرکت ها یا منابع کافی به فعالیت های خود اختصاص نداده اند یا 
فاقد مدل های مدیریت جهت اداره بنگاه خود در سطح بین المللی 
بوده اند. بنابراین خأل پژوهشی که این تحقیق به دنبال آن است، 

ارائه مدل بین المللی سازی کسب وکارهای روستایی است. 

و  کوچک  کسب وکارهای  بین المللی سازی  ملزومات  شناخت 
متوسط روستایی در قالب مدل ارائه شده در این پژوهش، عالوه بر 
ایجاد نقشه راه برای سیاست مداران و قانون گذاران و کسب وکارهای 
روستایی موجود در صنعت، کمک خواهد کرد تا ساختار داخلی 
بنگاه را برای حضور آینده در بازارهای جهانی مهیا سازند که با 
توجه به رقابت پیچیده و سنگین در فضای بین الملل، بیش ازپیش 
می تواند به موفقیت اقتصادی کشور کمک کنند. در ادبیات مربوط 
به مدل های بین المللی سازی کسب وکارهای کوچک و متوسط 
روستایی، مجموعه عواملی که به بین المللی سازی کسب وکارهای 
کوچک و متوسط روستایی اختصاص می یابند، چندان موردتوجه 
قرار نگرفته اند. لذا، جهت رفع این خأل پژوهشی، این مطالعه سعی 
می کند با استفاده از روش فراترکیب، همه عناصر و مؤلفه های 
مدل  یک  قالب  در  و  را شناسایی  پژوهش  ادبیات  در  ارائه شده 
منسجم ارائه نماید. ازاین رو سؤال اصلی پژوهش عبارت اند از اینکه: 
زمینه های اصلی و فرعی مؤثر بر بین المللی سازی کسب وکارهای 
کوچک و متوسط روستایی کدام اند و نحوه تعامل عناصر و مؤلفه ها 

چگونه می تواند باشد؟

»هاله عزتی راد و همکاران. بین المللی سازی کسب وکارهای کوچک و متوسط روستایی: با رویکرد فراترکیب«
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»هاله عزتی راد و همکاران. بین المللی سازی کسب وکارهای کوچک و متوسط روستایی: با رویکرد فراترکیب«

مروری بر ادبیات موضوع

بین المللی سازی

یک  شدن  بین المللی  که  می دهد  نشان  پیشین  تحقیقات 
انتخاب استراتژی برجسته برای رشد و سودآوری کسب وکارهای 
کوچک و متوسط است. بااین حال، هنوز هیچ توافق صریح در مورد 
چگونگی تأثیر بین المللی سازی بر عملکرد بین المللی وجود ندارد 
(Bagheri et al., 2019). بررسی ها حاکی از آن است که یکسری 

از تحقیقات عوامل فردی نظیر وجود سرمایه انسانی باکیفیت، 
کارآفرینی،  به  گرایش   ،(Alayo et al., 2019) باکیفیت  مدیران 
قلمداد  مهم  را   (Ruzzier et al., 2007) کارآفرینانه  ویژگی های 
کرده اند. یک سری عوامل سازمانی نظیر بازاریابی بین الملل، انواع 
یادگیری را در بین المللی سازی کسب وکار مؤثر دانسته اند. یک 
سری از محققین نیز عوامل محیطی نظیر فاکتورهای محیط 
خارجی (Assadinia, Kadile & Boso, 2019)، را به عنوان عوامل مهم 
تأثیرگذار در بین المللی سازی کسب وکارهای کوچک و متوسط 

قلمداد نموده اند. 

کسب وکارهای کوچک و متوسط روستایی

از  بسیاری  بنای  سنگ  متوسط  و  کوچک  کسب وکارهای 
جوامع روستایی کوچک هستند. آن ها نیاز محصوالت خدمات و 
 (Eschker et al., فرصت های جدید برای اشتغال را تأمین می کنند
(2017. در مورد تعریف کسب وکارهای کوچک و متوسط روستایی 

آن ها  ذاتی  و خصوصیات  ویژگی ها  از  برخی  به  که  است  الزم 
با توجه  اشاره کنیم. این نوع کسب وکارهای کوچک و متوسط 
به اندازه کوچک روستاها، در مقیاس کوچکی هستند و اغلب بین 
10 تا 20 نفر بوده و با توجه به غالب بودن فعالیت کشاورزی 
تغییرات  به  توجه  با  برخوردارند.  کارایی خاصی  از  کارگاهی  و 
اطالعاتی، کسب وکارهای کوچک  به جامعه  ورود  کنونی  عصر 
و متوسط روستایی نیز در نوع دچار تغییر و تحول شده اند و 
انواع  کسب وکارهای کوچک و متوسط خدماتی، تولیدی، صنعتی 
تورنر1  و  بوسوورف  می شود.  دیده  آن  در  اطالعات  فناوری  و 
)2018( نشان دادند که برای تعریف کسب وکارهای کوچک و 
متوسط روستایی فقط پارامتر محل کافی نیست. عالوه بر آن 
اشتغال )به کارگیری( سرمایه های روستایی در کنار محل شرکت 
و بازار یک بعد کلیدی برای تشخیص کسب وکارهای کوچک و 
متوسط روستایی از دیگر کسب وکارهای کوچک و متوسط است. 

بین المللی سازی کسب وکارهای کوچک و متوسط روستایی

و متوسط روستایی  بین المللی سازی کسب وکارهای کوچک 
درحال توسعه  کشورهای  روستاهای  اقتصادی  رشد  به  منجر 
می گردد. انعطاف پذیری کسب وکارهای کوچک و متوسط نسبت 

1. Boswortha and Turner

به محیط متغیر در دنیای معاصر نسبت به کسب وکارهای بزرگ 
بیشتر است به عقیده لخانیا2 )2014( فناوری ای در حال ظهور 
مانند مدیای اجتماعی و شبکه های اجتماعی یک ابزار استراتژیک 
و  بسیار مهم است که می تواند توسط کسب وکارهای کوچک 
متوسط روستایی برای دسترسی به بازارهای بین الملل استفاده 
کشاورزی،  محصوالت  صادرات  جهت  قانونی  موانع  رفع  شود. 
شفاف سازی مقررات و تبیین جایگاه و نقش شرکت ها در اقتصاد 
از عوامل مؤثر در  را  قانونی  بهبود زیرساخت ها و بستر  کشور، 

.(Zarei & Tarighat, 2020) بین المللی سازی می دانند

بین المللی سازی  خصوص  در  نیز  متعددی  مدل های 
نمونه  به عنوان  دارد.  وجود  متوسط  و  کوچک  کسب وکارهای 
باهدف  مدلی   ،)2018( همکاران  و  نیا  رحیم  خوراکیان، 
بین المللی سازی کسب وکارها ارائه نموده اند، موفقیت در صادرات 
به بازارهای بین المللی را وجود شدت رقابت در بین کسب وکارهای 
شدید  رقابتی  شرایط  در  نموده اند  بیان  و  دانسته اند؛  موجود 
استفاده از استراتژی نوآوری فرآیند بسیار کارساز بوده، درحالی که 
استفاده از استراتژی نوآوری محصول به صرفه نیست. در تحقیقی 
دیگر فقیهی و تاج الدین )2010( مدلی برای تأثیر مثبت گروه 
مدیریت عالی روی بین المللی سازی را ثبت کرده است ویژگی های 
تأثیری  بین المللی سازی  روی  محل(  و  سن  )سایز،  کسب وکار 
ندارد؛ و کمبود منابع شرکت مانع فرآیند بین المللی سازی شرکت 
نمی شود. از این  رو در کشور درحال توسعه ایران توجه بیشتر به 
گروه مدیریت عالی با بهبود قابلیت های دانش کارآفرینی، توسعه 
مهارت ها، شبکه سازی، ایجاد جوامع کارآفرینی و عضویت در آن ها 

به منظور افزایش سرعت بین المللی سازی نیاز است

روش شناسی تحقیق

پژوهش حاضر از نوع هدف بنیادی کاربردی، رویکرد به کار 
گرفته شده کیفی و از نوع سنتز پژوهی و راهبرد مورداستفاده 
فراترکیب است که با انجام تحلیل محتوای استقرایی و سپس 
فراترکیب از تحلیل های انجام شده همراه است. در این تحقیق 
مقوالت و مضامین اصلی استخراج و بعد از کدگذاری و انتخاب 
انجام شد که منجر به  این مقوالت  از  مقوالت اصلی، ترکیبی 
طراحی یک چهارچوب مفهومی در حوزه بین المللی سازی گردید. 
در این پژوهش از روش فراترکیب ساندلوسکی و باروسو3 )2007( 
استفاده شد. این روش شامل هفت مرحله است و پژوهش حاضر 

در قالب این هفت مرحله به شرح زیر انجام شده است.

گام نخست: تنظیم سؤاالت پژوهش

برای تنظیم سؤال پژوهش چند پارامتر باید مدنظر قرار گیرد:

1. زمینه های اصلی و فرعی بین المللی سازی کسب وکارهای 

2. Lekhanya
3. Sandelowski and Barroso
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و  عناصر  تعامل  نحوه  و  کدام اند  روستایی  متوسط  و  کوچک 
مؤلفه ها چگونه می تواند باشد؟

2. چه کسی: منظور از این پارامتر معرفی جامعه موردمطالعه 
و   WOS ایرانی،  پایگاه  خارجی  معتبر  مجالت  داده های  است. 

SCOPS جامعه این پژوهش هستند.

3. چه زمانی: چهارچوب زمانی مقاالت موردبررسی را تعیین 
می کند. در این پژوهش بازه زمانی از اولین پژوهش که در سال 

1985 انجام شده تا سال 2020 مدنظر است.

که  دارد  اشاره  روشی  به  پارامتر،  این  از  منظور  چگونه:   .4
در  می گیرد.  قرار  مورداستفاده  شده  یافت  منابع  مطالعه  برای 
یافته ها  بخش  این پژوهش متن پژوهش های قبلی و خصوصاً 
روش  از  بنابراین  می شود؛  محسوب  داده  به عنوان  آن  نتایج  و 
تحلیل محتوی داده های مقاالت استفاده شده است. داده هایی که 
درزمینه مطالعات قبلی درزمینه بین المللی سازی کسب وکارهای 

کوچک و متوسط روستایی هست.

گام دوم: بررسی نظام مند متون

در مرحله دوم، محقق به صورت نظام مند اقدام به جستجوی 
واژه های  اساس  بر  بین المللی  نشریات  در  منتشرشده  مقاالت 
کلیدی مناسب می نماید. در این پژوهش برای انتخاب مقاله های 
کلیدی  واژه های  از  فراترکیب  روش  از  استفاده  جهت  مناسب 
 SCOPS و WOS منتخب جهت جستجوی مقاالت در پایگاه داده
استفاده شد که بر این اساس 739 مقاله مرتبط در بازه زمانی 
1985 تا 2020 شناسایی گردید. واژگان کلیدی مورداستفاده 

عبارت اند از:
 A model of Internationalization, characteristic
rural SME, rural Business Development, interna-

 tionalized rural SMEs Development, Key Factors
for Export, Key Factors for Internationalization, in-
ternational firm performance, Challenges of Inter-
nationalization, networks in small firm internation-
 alization, Internationalization of sme in rural erea,
 Strategies of internationalization, Framework of
internationalization sme واژه های مشابه جهت جستجوی 

مقاله استفاده شده است.

گام سوم: جستجو انتخاب مقاالت مناسب

در مرحله سوم، مشابه مرور نظام مند، محقق در هر بازبینی 
برخی از مقاالت را حذف می کند که این مقاالت در فرایند روش 
فراترکیب موردبررسی قرار نمی گیرند. بر اساس شاخص کسب 
نمونه برداری،  پژوهش،  طرح  پژوهش،  منطق  پژوهش،  اهداف 
در  دقت  اخالقی،  مالحظات  انعکاس پذیری،  داده ها  جمع آوری 
تجزیه وتحلیل، بیان روشن یافته ها، ارزش پژوهش موردبررسی 

قرار می گیرد. در پژوه حاضر پس از فیلتر مقاالت از طریق ابزار 
کسب و بر اساس رسیدن به اشباع تئوریک نهایی مقاله ها به 
در  است  شایان ذکر   .(Shakerian et al., 2019) رسید  عدد   120
این مطالعه تنها مقاالت علمی و پژوهشی )نه فصل هایی از کتاب 
و مقاالت کنفرانسی( به زبان انگلیسی و در بازه زمانی 1985 تا 
2020 و به کمک گروه کانونی پژوهش مورد ارزیابی و بررسی 

قرار گرفت.

گام چهارم: استخراج اطالعات از مطالعات هدف

نخستین مرحله از این بخش پژوهش به بررسی و استخراج 
عوامل مؤثر بر بین المللی سازی تعلق دارد. در این مرحله پس 
از شناسایی و انتخاب مقاالت نهایی، نسبت به مرور و استخراج 
اطالعات هر یک اقدام گردید. یافته های هر مقاله بارها بازخوانی 
شد تا اطالعات اصیل و صحیح از هر مقاله استخراج شود )تصویر 

شماره 1(.

گام پنجم: تجزیه، تحلیل و ترکیب یافته های کیفی

مفاهیمی  و  مقوله ها  پژوهشگر  تجزیه وتحلیل،  طول  در 
)تم هایی( را جستجو می کند که در میان مطالعات موجود در 
فراترکیب پدیدار شده اند. در این مقاله مطابق با روش کالرک 
و براون4 )2006(، فرآیندی شش مرحله ای برای تحلیل زمینه 
سامان داده ایم. ابتدا تمام شاخص ها و مؤلفه های استخراج شده 
در  که  همان طور  گرفتیم.  نظر  در  کد  به عنوان  را  مطالعات  از 
جدول شماره 1 مشاهده می شود برای شفافی بیشتر و دوری 
ابهام، از خالصه سازی بیش ازاندازه این کدها اجتناب شد تا  از 
مخاطب پژوهش درک واضحی از زمینه و متنی که کدها از آن 
استخراج شده اند داشته باشد. سپس با در نظر گرفتن مفهوم هر 
یک از این کدها، آن ها را در یک مفهوم مشابه دسته بندی کردیم. 
درواقع این کدها در قالب مفاهیم انتزاعی تر دسته بندی شدند. 
به این ترتیب مفاهیم تحقیق شکل گرفت و مفاهیم مرتبط نیز 
در طبقات کلی تر به نام زمینه های اصلی و عوامل دسته بندی 
شدند .(Isenberg, 2010) در بخش یافته ها و در جدول شماره 1، 

مقوله ها، مفاهیم و کدهای مستخرج نشان داده شده است.

گام ششم: کنترل کیفیت )اعتبار و پایایی(

برخی از پژوهشگران کیفی برای بازنگری برخی اصطالحات 
مانند  قبلی  اصطالحات  پایایی،  و  تعمیم پذیری  روایی،  مانند 
ساختارگرایی- اثبات گرایی،  پسا  در  مجدد  نظریه پردازی های 

طبیعت گرایی، تفسیرگرایی، پساساختارگرایی و مباحث اساسی 
اعتبار  قابلیت  روش  به وسیله  سنتی  روایی  و  کرده اند  بحث  را 
انتقال/  )قابلیت  درونی  روایی  کمی  مفهوم  برای  جایگزینی 
انتقال پذیری( جایگزینی برای مفهوم کمی روایی بیرونی، قابلیت 

4. Clarke & Braun

»هاله عزتی راد و همکاران. بین المللی سازی کسب وکارهای کوچک و متوسط روستایی: با رویکرد فراترکیب«
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مقاله های رد شده بر اساس عنوان و 
N = 45 کلیدواژه

N = 739 تعداد مطالعات یافته شده

تعداد مطالعات براي بررسي چکیده 
N = 694

تعداد مطالعات برای بررسی محتوا 
N = 398

تعداد مطالعات برای ارزیابی روش تحقیق 
N =185

N =120 تعداد مطالعات هدف

مقاله های رد شده بر اساس چکیده 
N =276

N =113 مقاالت رد شده بر اساس محتوا

مقاالت رد شده بر اساس روش تحقیق 
N = 65

فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر 1. فرآیند بررسی مقاالت. منبع: یافته های تحقیق، 1399

اطمینان جایگزینی برای مفهوم کمی پایایی و قابلیت تأیید برای 
 .(Akbari, 2018) مفهوم کمی عینیت را دوباره مفهوم سازی کرده اند
در این پژوهش برای اطمینان از اعتبار و کیفیت تجزیه وتحلیل 
و کنترل مفاهیم استخراج شده، از نظرات خبرگان استفاده شد. 
تصادفی  به صورت  منتخب،  مقاله های  از  تعدادی  منظور  بدین 
اختیار  در  مفاهیم  استخراج  و  کدگذاری  برای  و  شد  انتخاب 
خبره قرار گرفت، ارزیابی شد. نتایج حاصله از طریق شاخص کاپا 
اندازه گیری شد. شاخص کاپا بین صفر تا یک نوسان دارد، هر چه 
مقدار این سنجه به عدد یک نزدیک تر باشد، نشان دهنده توافق 
بیشتر بین کدگذاران است. مقدار شاخص در سطح معنی داری 
0/000 عدد K =0 /87 به دست آمد که نشان دهنده توافق بین 
نتایج دو کدگذاری است؛ بنابراین می توان گفت نتایج کدگذاری 
انجام شده از پایایی و کیفیت قابل قبولی برخوردار است. از طرفی 
برای تعیین اعتبار هر یک مقوله ها و مفاهیم، 3 مرتبه بازنگری 
و تحلیل اضافی انجام شد. بر این اساس، محتوای کدها بررسی 
و ارتباط کدها با مفاهیم طبقه باالتر ارزیابی شد تا اگر کدی 
مربوط به مفهوم دیگری بود در زیرمجموعه همان مفهوم قرار 
گیرد. سپس محتوای مفاهیم موردبررسی قرار گرفت و ارتباط 

آن ها با مقوله های اصلی نیز بازبینی شد.

یافته ها

در راستای پاسخ به پرسش تحقیق، یعنی شناسایی عوامل 
و  کوچک  کسب وکارهای  بین المللی سازی  بر  مؤثر  جامع 
متوسط روستایی، یافته های زیر از فراترکیب مطالعات این حوزه 

به دست آمده است که در ادامه به آن اشاره می شود:

بر  مؤثر  عوامل  مطالعات  تلفیق  و  تجزیه وتحلیل  اساس  بر 
بین المللی سازی کسب وکارهای کوچک و متوسط روستایی، 24 
مفهوم شناسایی شدند که در 7 زمینه اصلی طبقه بندی شدند. از 
17 مفهوم، 10 مفهوم در 5 زمینه اصلی عوامل داخلی سازمان؛ 

سرمایه اجتماعی، ویژگی های مدیر، کیفیت منابع انسانی، سرمایه 
مالی، توانمندی سازمانی و 7 مفهوم در 2 زمینه اصلی عوامل 
محیطی سازمان؛ فاکتورهای مرتبط با کشور مبدأ، فاکتورهای 
مرتبط با کشور میزبان طبقه بندی شده اند. در جدول شماره 1 
مطالعات  از  استخراج شده  و کدهای  مفاهیم  اصلی،  زمینه های 
عوامل مؤثر بر بین المللی سازی کسب وکارهای کوچک و متوسط 
روستایی آمده است. پس از تحلیل و تفسیر این 7 زمینه اصلی، 

چهارچوب مفهومی پیشنهادی ارائه می شود.

عوامل مرتبط با داخل سازمان

زمینه اول: سرمایه اجتماعی

زمینه اول مربوط به سرمایه اجتماعی است، بر اساس یافته های 
تحقیق زمینه سرمایه اجتماعی شامل مؤلفه شبکه های محلی 
و بین المللی و ارتباط نزدیک مبتنی بر اعتماد و تعهد هست. 
محدودیت های  روستایی  متوسط  و  کوچک  کسب وکارهای 
منابع خود را از طریق ورود به بازارهای خارجی با مشارکت در 
شبکه ها )با تأکید در تعامل بین شرکت ها در گروه های محلی 
و شرکت هایی که در محیط های غنی و با بازارهای خارجی در 
ارتباط هستند( از بین می برند. عالوه بر این کسب کارها در زمان 
بحران برای مقابله با چالش های اقتصاد محلی از ارتباطات محلی 
و خارجی می توانند برای بقاء بازار در مقیاس کافی استفاده کنند 
این یافته نیز با نتایج پژوهش های یوسفی و قاضی زاده )2019( 
مطابق است. مؤلفه ارتباط نزدیک مبتنی بر اعتماد و تعهد به 
)روستایی(،  فامیل  و  دوستان  با  مشاوره  غیررسمی،  ارتباطات 
ارتباط مبتنی بر اعتماد و تعهد، نزدیکی اجتماعی بین نمایندگان 
محل، شبکه های بسته )روابط قوی و تعداد کم( می پردازد. یافته ها 
نشان می دهند فاکتورهای زمینه ای، روابط و اعتماد متقابل، تعامل 
بین تولیدکنندگان و نهادها را شکل می دهد و منجر به تسهیل 

محدودیت های نوآوری می شود. 
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منابعکدمفهومزمینهعوامل

ان
ازم
لس

داخ
با
بط

مرت
ل
وام
ع

سرمایههای
اجتماعی

شبکههای
محلیو
بینالمللی

ارتباطومشارکتباشبکههایبینالمللی،ارتباطبامشتریانبینالمللی،ارتباطبا
مشتریانمحلی،ارتباطباتأمینکنندگان،ارتباطباسیاستمدارانشبکههایرسمیو
نهادبودجه،تعاملبینشرکتهادرگروههایمحلیوشرکتهاییکهدرمحیطهای
غنیوبابازارهایخارجیدرارتباطهستند،ارتباطومشارکتهایصادراتیمحلیو

منطقهای،شبکههایداخلسازمان،ارتباطباآژانسهایتوسعهومؤسسات

Habersetzer et al., 2019; 
Tasavori, Zaefarian & Eng, 2018; 

Yousefi & Ghazizadeh, 2019

ارتباطنزدیک
مبتنیبراعتماد

وتعهد

ارتباطاتغیررسمی،مشاورهبادوستانوفامیل،ارتباطمبتنیبراعتمادوتعهد،
ساختارهایانساندوستانه،روابطنزدیکونزدیکیاجتماعیبیننمایندگانمحل،
شبکههایبسته؛روابطقویوتعدادکم؛روابطشخصیوغیررسمی،شبکههای

غیررسمی،شبکههایاجتماعی

Habersetzer et al., 2019; Bos-
wortha & Turner, 2018; Eschker 

et al. , 2017

ویژگیهایمدیر

روحیه
کارآفرینی

تقویتفعالیتکارآفرینانهومهارتهایکارآفرینی،ویژگیهایکارآفرینانه،شخصیت
کارآفرینی،خالقیت،گرایشبهکارآفرینی،ریسکپذیریودرکازریسک،شناسایی
فرصتهایملیوبینالمللی،نوآوری؛تواناییدراکتشافوبهرهبرداریهمزمان؛

پذیرشفناوریاطالعاتوارتباطات

Bagheri et al., 2019; Blanchard & 
Gray, 2019; Boswortha & Turner, 

2018

تجربه
بینالمللی
مدیرانعالی

تجربه،فقدانتجربهصادراتی،تجربهبینالمللی،مدیریتباتجربه،بیتجربگیطرز
رفتارباآژانسهایدولتیتحصیالتوزمینههایتخصصیمدیر،میزانتحصیالت

وسنمدیر

Bagheri et al., 2019; Blanchard 
& Gray, 2019; Boswortha and 
Turner, 2018; Eschker et al., 

2017; Li, 2018

گروهمدیریت
عالی

استخداممدیرانغیرازاعضایسازمانازشرکتهایدیگر،استفادهازگروههایسنی
متنوعونسلهایمتنوع،توسعههمکاریهایتیمی،استفادهازاطالعاتونصایح

خارجیترکیبمالکیتبامدیرانخارجی،مدیرانخارجیومشارکتوارتباطباآنها
ترکیبصاحبانداخلیوسرمایهگذارانخطرپذیروسرمایهگذاراننهادی

Bagheri et al., 2019; Blanchard 
& Gray, 2019; Boswortha and 

Turner, 2018; Alayo et al., 2019; 
Nasehifar et al., 2000

مدیریتمنابع
مدیریتشبکهدانش،مدیریتیمنابعنادردانش،ایجادجریاندانشوانتقالدانش،
دستیابیبهدانشواطالعاتموردنیازبرایرشدبسیجمنابعداخلی،هماهنگیو

تنظیممنابع،تواناییمدیربرایجمعآوریوپردازشاطالعات

Virkkala, 2007; Alayo et al., 2019; 
Riviere & Suder, 2016; Tasavori, 

Zaefarian & Eng, 2018

تفکرجهانی
بینشودیدگاهجهانی،ذهنیتجهانیگرایشخارجی،ذهنیتبینالمللی،گرایش
بینالمللیسازیتفکرودیدگاهتاکتیکی،جهتگیریآیندهسازمانبرتروآیندهنگر،

قصدتوآوریدرآینده؛نااطمینانی

Bagheri et al., 2019; Deakins, 
Mochrie & Galloway, 2004

کیفیتمنابع
انسانی

جذبکارکنان
ماهر

استخدامکارکنان،سرمایهگذاریدرنیرویانسانی،فاکتورهایانسانیفردی،
قابلیتهایمنابعانسانی،دردسترسبودنکارمندانواجدشرایط،ویژگیهایکیفی

کارمندانمانندسطحمهارت

Boswortha & Turner, 2018; Dea-
kins, Mochrie & Galloway, 2004; 
Khoshmaram et al., 2017; Mol-
lashahi et al., 2015; Phillipson et 

al., 2018 

آموزش
مهارتهای

افراد

آموزشمهارتهایافراد،استفادهازرسانههاونشریاتترویجیدرزمینهکارآفرینی،
آموزشمهارتهایکارآفرینی،آموزشآشناییباکانالهاومنابعاطالعاتیدرحوزه
کارآفرینی،ارائهمشاورهوراهنماییهایفنیوکارشناسیمناسببهزنانروستاییدر
عواملآموزشیمرتبطباکارآفرینی،برگزاریکالسهایآموزشی-مهارتیدرزمینه

اشتغالوکسبوکار

Khoshmaram et al., 2017; Riviere 
and Suder, 2016; Alayo et al., 

2019

سرمایهمالی
داراییهایمالی

داراییهایمالی،دسترسیفیزیکیومالیبهبانکها،دسترسیبهسرمایهگذاران
مخاطرهپذیروفرشتههایکمکهایمالیوتأمینبودجه،گردشمالیکم،جریان
گردشنقدینگی،رشدفروش،دسترسیبهبازار،سوددهیوبرگشتسرمایه،افزایش

فروشودسترسیبهبازارهایبینالمللی

Assadinia, Kadile & Boso, 2019; 
Bagheri et al. , 2019

ماشینآالت،منابعسختافزاری،تجهیزاتحملونقل،مواداولیه،ساختمان،داراییفیزیکی
سرمایههایطبیعیمانندمحیطزیستآال

Barraket et al., 2018; Boswortha 
& Turner, 2018

عواملاستراتژیک
سازمانی

نوآوری
نوآوری،نوآوریرادیکالنوآوریبازونوآوریمشترکعهدآنهابهنوآوریپذیرش

فناوریاطالعاتوارتباطات،نوآوریمدیرانوصاحبانکسبوکار،تواناییدر
اکتشافوبهرهبرداریهمزمان

Deakins, Mochrie & Galloway, 
2004; Bagheri et al., 2019; 

Ruzzier et al., 2007; Blanchard & 
Gray, 2019

دانش
دانشبرتر،انتقالدانشمدیریتیدانشتجربیدانشکارآفرینی،اشتراکگذاریدانش
درشبکههایکسبوکار،دانشتجربی،تبادلدانشمدیریتیمنابعنادردانش،ایجاد

جریاندانشوانتقالدانش،دستیابیبهدانشواطالعات،دانشبرتر

Alayo et al., 2019; Ruzzier et al., 
2007

یادگیری
سازمانی

یادگیریمهارت،یادگیریازاعضایشرکتهایدیگر،یادگیریوتحقیقازخارج،
یادگیریمولد،یادگیریپایدار،یادگیریازتجاربخوددربازار،استراتژیهایمبتنی
بریادگیریبینالمللیسازی،یادگیریانطباقی،فرآیندیادگیریدرمناطقروستایی،

گرایشبهیادگیریصادرات

Rezvani & Alizadeh, 2011
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منابعکدمفهومزمینهعوامل

ان
ازم
لس

داخ
با
بط

مرت
ل
وام
ع

عواملاستراتژیک
سازمانی

انواعاستراتژیهای
صادراتی

گرایشکارآفرینانبهتمایزدرمقابلرقبا،استراتژیهایمشارکتیبرایورودبهبازار
M&Asخارجی،محدودکردنصادراتبهچندینبازارخارجی،ادغامواکتساب
وهمکاریهایاستراتژیکفناوری،استراتژیصادراتمبتنیبرهزینه،استراتژی
تمرکز،بخشبندیبازارباهدفرسیدنبهاهدافسازمان.استراتژیهاییبرای

تحلیلچالشهافرصتهاومشکالت،استراتژیهایمشتریمداریاستراتژیهای
بینالمللیسازی

Rezvani & Alizadeh,. ,2011; 
Alayo et al. , 2019; Assadinia, 

Kadile & Boso, 2019

قابلیتهای
بازاریابی

فرصتهامحدودیتهایمحلی،شرایطیکشرکتدرونبازارتجاریخارجیدردوره
ویژهایاززمان،شناساییتهدیداتوفرصتهایخارجی،آشنابهاختالفاتفرهنگی
کشورهایخارجی،فرهنگوارزشمتنوع،شناساییمشکالتوچالشهایصادرات
ودرکمحیطی،ریسکهایمحیطی،شناساییمحیطخارجیومشتریانبینالمللی،
شناساییشرایطمحیطیبنگاههایروستاییباکسبوکارهایکوچکومتوسط

شهری،شایستگیهایبازاریابی،فناوریدرحالظهور،فناوریارتباطاتواطالعات
بهعنوانیکفاکتوراستراتژیاستفادهازمنابعآنالینبرایبازارهاوتأمینکنندگان،
استراتژیهایمشتریمداری،سازگاریسازمان،انطباقباتغییراتیکهمنجربه
آشفتگیسازمانشده،تصمیمگیریدرمورداستانداردسازییاانطباقاستراتژِی

بینالمللیبازاریابی،همگامبودنباروندنوآوریبازار،چالشهاوفرصتهایپیشرو،
انعطافپذیریعمل

Blanchard, 2015; Greenberg, 
Farja & Gimmon, 2018; 

Eschker et al., 2017; Phillipson 
et al., 2018; Nasehifar et al., 

2000

ویژگیهایمرتبط
بامحصول

برندسازیقوی،تولیدمحصولجدیدومتمایزازرقبایخود،تعیینتوسعهنامتجاری
شرکت،تمرکزبرویژگیهایقابلنگهداریومنحصربهفردشرکتکیفیتمحصول

کنترلکیفیاستانداردسازیایمنیوسالمت

Eschker et al., 2017; Jarvis & 
Dunham, 2003; Nasehifar et 

al., 2000

عوامل
مرتبطبا
محیط
سازمان

فاکتورهایمرتبط
باکشورمبدأ

آژانسهایتوسعه
وآموزش

مشاورهنهادیروندفرآیندتصمیمگیریبینالمللی،حمایتدانشگاهها،مؤسسات
رسمیوغیررسمیکشور،مؤسساتکشورمحل،ایجادآگاهیاجتماعی،دریافت

مشاورهدرموردصنعتشانمؤسساتدانشوآموزشیمنطقهای،مؤسساتآموزشغیر
محلیوبرنامههایفناوریملی،فعالیتهایمؤسساتدانشمحلی،ظرفیتآموزشی

مهارتهایکارآفرینیوتشویقنوآوریهایفناوریکارآفرینی

Khoshmaram et al., 2017; 
Virkkala, 2007; Eschker et al., 

2017

حمایتهایدولت
وسیاستگذارهای

مناسب

پشتیبانیدولتمردانوسیاستهایحمایتیوشناساییجنبههایحیاتیکارآفرینان
توسطسیاستگذاران،برنامههایفناوریملی،حمایتازحقوقمالکیتمعنویو

موانعورودبهبازارخارجی،زمینههاینهادیروستاییبهشکلاجتماعی،حمایتهای
مالیمنطقهایوامهایبانکیوسیاستگذارهایمناسبتشویقنوآوریهای

فناوریکارآفرینیواستفادهازفناوریهایجدیددرمیانساکنانروستایی،تشریفات
اداری،برنامهریزانخدماتدولتیبرایدستیابیبهاقتصادمتعادل،فراگیروعادالنه

سیاستهایانگیزشیصادراتملیوریسکسیاسیوفساداداری

Mollashahi et al., 2015; Phil-
lipson et al., 2018; Phillipson 

et al., 2018

مقرراتتجاری
دولت

هزینههایتجاریازراهدور،قوانینحاکموتأمینبودجه،نرخمالیاتزیاد،مقررات
تجاریدولت،موافقتنامههایبینالمللی،زمینههاینهادیروستاییبهشکلقانونی

Emami et al., 2019; Phillipson 
et al., 2018

فاکتورهایبازار
داخلی

عالیقمشتریانداخلی،فاکتورهایبازارداخلی،قابلیتبازارداخلی،بازارپویاورقابتی،
یکپارچگیمنطقهای،عدمسودآوریبازارداخلی،فرصتهایمحدودشرایطبازار
محلی،مهارتهایبازارکار،تراکمجمعیت،قومیتتنوعجمعیتی،عدمقطعیتبازار

محصول

Mollashahi et al., 2015; Crow-
ley et al. , 2018; Habersetzer 

et al., 2019; Jarvis & Dunham, 
2003

محیطصنعتی

رقابتمحلیروستایی،شرکتهایرهبر،پتانسیلرشدشرکتهایمحلی،فقدان
محیطصنعتی،پویاییگروهصنعت،رقبایمرجعورهبر،صنایعتکاملیافتهزمینه
صنعت،تراکمویکپارچگیمنطقهای،تکاملصنایعمنطقهایوجهانی،عدمقطعیت
رقابتی،نزدیکبودنشرکتهایمتعلقبهیکشاخهصنعت،نرخرشدصنعت،توسعه

کسبوکارهایکوچکومتوسطمحلی،رقابتپذیریشرکتها،نوعصنعت

Emami et al., 2019; Rezvani 
& Alizadeh, 2011; Virkkala, 
2007; Crowley et al., 2018; 

Lekhanya, 2014

زیرساخت
امکاناتوزیرساختهایفناورانه،قابلیتهایزنجیرهتأمین،قابلیتدسترسیبه

فناوریارتباطات،فنآوریهایمدرنبهعنوانابزارتبلیغاتیدردسترسبودنپهنای
بانداینترنتدرروستا،کیفیتزیرساختهایحملونقل،فرصتهایمحدودبرایتولید

خارجیوعقبماندگیفناوری،مناطقیباساختارضعیف

Azar et al., 2011; Emami et 
al., 2019; Rezvani & Alizadeh, 
2011; Jarvis & Dunham, 2003; 
Phillipson et al., 2018; Zarei & 

tarighat, 2020

فاکتورهایمرتبط
باکشورمیزبان

فاصلههایمتفاوت
ازکشورمیزبان

فاصلهجغرافیایی،فرهنگی،اقتصادیوسیاسیباکشورمادر)مشخصاتریسک(،
فاصلهروانی،تفاوتدرفرهنگ،زبان،شیوههایتجاری،سیستمسیاسیوحقوقی،

آموزشوپرورش،توسعهاقتصادی،زیرساختهایبازاریابیوساختارصنعت،
سیاستهایدولت،کشورهایدرحالظهوربافسادوریسکسیاسیباال،وجودعدم

اطمیناندرسطحباالیکشوردرقالبریسکسیاسیوفساداداری

Mollashahi et al., 2015; As-
sadinia, Kadile & Boso, 2019; 
Alayo et al., 2019; Assadinia, 

Kadile and Boso, 2019
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زمینه دوم: ویژگی های مدیر

متوسط  و  کوچک  کسب وکارهای  شکست  دالیل  از  یکی 
ناآگاهی مردم از مسائل مدیریتی است بخصوص شرکت هایی که 
در کشورهای در حال ظهور با فساد و ریسک سیاسی باالتری 
دارند باوجود عدم اطمینان در سطح باالی کشور در قالب ریسک 
به  افزایش می دهد که  توانایی مدیریت  اداری  سیاسی و فساد 
آن ها کمک می کند تا بهتر بتوانند با چالش های بین المللی روبه رو 
شوند. بر اساس یافته های تحقیق، زمینه ویژگی های مدیرتی در 
5 مؤلفه روحیه کارآفرینی، تجربه مدیران، گروه مدیریت عالی، 
این  تفکر جهانی طبقه بندی شده است. در  توانایی مدیریتی و 
تحقیق مؤلفه روحیه کارآفرینی نیز به ریسک پذیری و درک از 
ریسک، شناسایی فرصت های ملی و بین المللی، نوآوری می پردازد. 
عالوه بر این فرایند نوآوری و شناسایی فرصت به شدت نیازمند 
تقویت فعالیت کارآفرینانه است. شرکت هایی که نتوانند خود را 
با روند نوآوری همگام سازند به ناچار از بازار اخراج می شوند. این 
یافته نیز با نتایج پژوهش های ناصحی فر و همکاران )2000( 
مطابقت دارد. مؤلفه تجربه نیز به تجارب مدیریتی مدیر، میزان 
کسب وکار  شروع  تجربه  صنعتشان،  مورد  در  مشاوره  دریافت 
درگذشته، بی تجربگی طرز رفتار با آژانس های دولتی تحصیالت 
فقدان  میان  این  در  می پردازد.  مدیر  تخصصی  زمینه های  و 
مدیران باتجربه از عواملی هستند که نقش مهمی را در کاهش 
نیز  مدیریت  گروه  مؤلفه  می کنند.  ایفا  بین المللی  فعالیت های 
به استخدام میران غیر از اعضای سازمان؛ استفاده از گروه های 
سنی و نسل های متنوع، توسعه همکاری های تیمی، استفاده از 
اطالعات و نصایح خارجی، ترکیب مالکیت با مدیران خارجی و 
مشارکت با آن ها می پردازد. نتایج نشان می دهد استخدام مدیران 
غیر از اعضای سازمان برای ترویج بین المللی سازی مهم است؛ و 
همچنین مشارکت تعداد نسل های متفاوت در تصمیم گیری های 
بین المللی سازی شرکت های کارآفرین برای غلبه بر مشکالت و 
هماهنگی مؤثر است. مطابق با جدول شماره 1 مؤلفه توانایی 
مدیریتی نیز به توانایی مدیر برای جمع آوری و پردازش اطالعات، 
بسیج منابع داخلی، هماهنگی و تنظیم منابع نقش مهمی در 
فرآیند بین المللی سازی دارد. نتایج نشان می دهد شناسایی منابع 
و قابلیت هایی که ارتباط بین بین المللی سازی سریع و عملکرد 
شرکت را تعدیل می کند بسیار مفید است. مؤلفه تفکر جهانی 
نیز به بینش و دیدگاه جهانی مدیر، گرایش بین المللی و دیدگاه 
تاکتیکی و آینده نگر می پردازد. در این میان مدیران می توانند 
تصمیم گیری های استراتژیک خود را با ترکیب گرایش بین المللی 
داخلی و خارجی با فعالیت های نوآوری فناورانه، عملکرد بین المللی 
خود را بهبود دهند. کسب وکارهای کوچک و متوسط روستایی 
که گرایش خارجی دارند این پذیرش فناوری اطالعات و ارتباطات 
را تقویت می کنند و هزینه های تجاری از راه دور خودشان را با 
این روش کاهش می دهند که این یافته ها نیز با یافته های باقری 

و همکاران ) 2019( مطابقت دارد.

زمینه سوم: کیفیت منابع انسانی

اشاره به جذب کارکنان ماهر، استفاده از رسانه ها و نشریات 
افراد دارد.  ترویجی در زمینه کارآفرینی و آموزش مهارت های 
به  روستایی  متوسط  و  کوچک  کسب وکارهای  رقابت پذیری 
دسترس  در  حمل ونقل،  زیرساخت های  کیفیت  چون  عواملی 
بودن کارمندان واجد شرایط و فاکتورهای تجارت خارجی بستگی 
دارد. یافته های کیفی نشان می دهند که کسب وکارهای کوچک و 
متوسط روستایی بیشتر درجاهایی که جوامع محلی و افراد محلی 
قادر به جمع آوری کمک های مالی و تأمین بودجه باهدف خالقیت 
است بیشتر ظهور می کنند. مؤلفه جذب به استخدام کارکنان، 
فردی،  انسانی  فاکتورهای  انسانی،  نیروی  در  سرمایه گذاری 
قابلیت های منابع انسانی، ویژگی های کیفی کارمندان مانند سطح 
مهارت می پردازد. همچنین محدودیت حضور کارکنان شایسته 
برای اداره فعالیت های صادراتی اغلب به عنوان مشکالت داخلی 
طبقه بندی می شوند. برخی از کسب وکارهای کوچک و متوسط 
روستایی مهارت های کسب وکار خالق ندارند که این امر آن ها را 
از شناسایی پتانسیل فرصت های بازار صادرات ناتوان می سازد. 
مؤلفه آموزش نیز به استفاده از رسانه ها و نشریات ترویجی در 
زمینه کارآفرینی، آموزش مهارت های کارآفرینی، آموزش آشنایی 
ارائه مشاوره  با کانال ها و منابع اطالعاتی در حوزه کارآفرینی، 
کسب وکارهای  می پردازد.  کارشناسی  و  فنی  راهنمایی های  و 
ازجمله: فرهنگ  توسعه مهارت ها  با چالش  و متوسط  کوچک 
کسب وکارهای کوچک و متوسط، هوشیاری، دسترسی به امور 
مالی، ارائه آموزش و فرصت های توسعه مهارت ها مواجه هستند. 
منابع  و  کانال ها  با  آشنایی  آموزش  می دهد  نشان  تحقیقات 
اطالعاتی در حوزه بین المللی سازی، ارائه مشاوره و راهنمایی های 
فنی در مناطق روستایی از عوامل تأثیرگذار بر بین المللی سازی 
است که با تحقیقات خوش مرام و همکاران )2017(، مالشاهی 

و همکاران، )2015( مطابقت دارد.

زمینه چهارم: سرمایه مالی

و  کوچک  کسب وکارهای  در  مالی  منابع  به  دسترسی 
توجه  به  نیاز  است؛ که  نگرانی سیاسی  روستایی یک  متوسط 
سیاست گذاران و حمایتشان و همچنین ایجاد محیطی عادالنه 
مؤلفه   1 شماره  با جدول  مطابق  دارند  اقتصادی  توسعه  برای 
بانک ها،  به  مالی  و  فیزیکی  دسترسی  به  اشاره  مالی  دارایی 
دسترسی به سرمایه گذاران مخاطره پذیر و فرشته های کمک های 
مالی و تأمین بودجه، جریان گردش نقدینگی می کند. موفقیت 
کیفیت  و  مقدار  به  وابسته  نه تنها  منطقه ای  کسب وکارهای 
منابع مادی است بلکه وابسته به ثروت عناصر شناختی، تفکر 
و نحوه رفتار افراد است. مؤلفه دارایی فیزیکی به ماشین آالت، 
منابع سخت افزاری، تجهیزان حمل ونقل، مواد اولیه، ساختمان، 
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از  که  می کند  اشاره  محیط زیست  مانند  طبیعی  سرمایه های 
و  کوچک  بین المللی سازی کسب وکارهای  در  مؤثر  شاخصه ای 
متوسط هستند. مشاهده می شود در مناطقی که سرمایه های 
سرمایه طبیعی )محیط زیست و چشم انداز منطقه ای روستاها( 

نقش مهمی ایفا می کنند، عملکرد صادرات قوی تر است. 

زمینه پنجم: توانمندی های استراتژیک سازمانی

بر  که  مهمی  عوامل  از  که  می دهد  نشان  مقاالت  تحلیل 
بین المللی سازی کسب وکارها مؤثر است توانمندی های استراتژیک 
مؤلفه  شامل  استراتژیک  توانمندی های  مطالعه  این  در  است. 
نوآوری، دانش، یادگیری سازمانی، انواع استراتژی های صادراتی، 
قابلیت های بازاریابی و ویژگی های مرتبط با محصول هست که از 
موارد مهم و پرتکرار موفقیت در حوزه بین المللی سازی نوآوری 
است. کسب وکارهای کوچک و متوسط، با فعلیت های نوآورانه 
متوسط  و  کوچک  کسب وکارهای  صادرات  افزایش  به  منجر 
می شود. دانش و قابلیت ها از عناصر اساسی فرآیند بازسازی هستند 
از آنجا که آن ها ازلحاظ استراتژیک مهم ترین منابع شرکت و ایجاد 
مزیت رقابتی هستند کشف و بهره برداری از فرصت های جهانی 
را تسهیل می کنند کنند با استفاده از بین المللی سازی پتانسیل 
در  را  خارج  در  موجود  قابلیت های  و  دانش  محدودیت های  و 
مراحل مختلف توسعه و بازسازی می کنیم. مؤلفه یادگیری نیز به 
شاخصه ای مانند یادگیری انطباقی، یادگیری سازمانی، یادگیری 
و تحقیق از خارج، گرایش به یادگیری صادرات، یادگیری مولد، 
یادگیری پایدار می پردازد. گرایش به یادگیری صادرات شکلی از 
یادگیری سازمانی است که تمرکزش روی یادگیری فرصت ها و 
چالش هایی است که در محیط صادرات و فرآیند فعالیت های 
صادرات شرکت ها وجود دارد که نیاز به دانش برای ایجاد ارزش را 
دارند. نتایج این تحقیق نشان می دهد که کسب وکارها زمانی که 
با کمبود اطالعات و عدم اطمینان زیست محیطی مواجه هستند 
با یادگیری از تجارب خود و تجربه شکست خود و شرکت های 
دیگر در هنگام مواجه با کمبود اطالعات و عدم اطمینان محیطی 
از عهده شکست برمی آیند. مؤلفه استراتژی های صادراتی نیز به 
استراتژی  بازار خارجی،  به  برای ورود  استراتژی های مشارکتی 
صادرات مبتنی بر هزینه، استراتژی صادرات مبتنی بر نوآوری، 
می پردازد.  تمرکز  استراتژی  محلی،  استراتژی های  سازی  تنوع 
محدود  و  بین المللی  فروش  بر  تأکید  می دهد  نشان  شواهد 
کردن صادرات به چندین بازار خارجی کسب وکارهای کوچک 
و متوسط را قادر می سازد تا تخصصشان در این بازارها افزایش 
یابد، شبکه های توزیع قدرتمندی بسازند و مدیریت صادرات به 
شکل مؤثری باشد؛ که رضوانی و گل علیزاده )2011( نیز در 
تحقیقات خود به این موارد اشاره نموده اند. مؤلفه قابلیت های 
بازاریابی نیز به شرایط یک شرکت درون بازار تجاری خارجی 
در دوره ویژه ای از زمان، مشتری مداری، شناسایی تهدیدات و 
تدوین  بازاریابی،  استراتژی  بین المللی،  مشتریان  و  فرصت های 

سیستم بازاریابی می پردازد و از واژه های پرتکرار و مهم در زمینه 
بین المللی سازی کسب وکارهای کوچک و متوسط هست. عالوه 
فناوری  از  با استفاده  این کسب وکارهای کوچک و متوسط  بر 
ارتباطات و اطالعات می توانند به بازارهای بین المللی دسترسی 
داشته و هزینه های تجاری از راه دور خودشان را با این روش 
کاهش دهند. نتایج نشان می دهد، تولیدکنندگان در بازار رقابتی 
امروز نیاز به شناسایی مشکالت و چالش های صادرات و بازاریابی 
دارند تا بتوانند به یک صادرکننده موفق تبدیل شوند. با شناسایی 
ویژگی ها، شرایط محیطی و عملکرد بنگاه های روستایی و شناخت 
تفاوت آن ها از کسب وکارهای کوچک و متوسط شهری، می تواند 
و  کوچک  توسعه کسب وکارهای  و  رشد  اقدامات  و  سیاست ها 
متوسط را متناسب با شرایط، چالش ها و فرصت های پیش رو 
تطبیق داد. این نتایج نیز با نتایج تحقیقات ناصحی فر و همکاران 
)2000(، هم نظر است. مؤلفه ویژگی های مرتبط با محصول نیز 
به برند سازی قوی محصول، تولید محصول جدید و متمایز از 
رقبای خود، تعیین توسعه نام تجاری شرکت، کنترل کیفی و 
استانداردسازی ایمنی و سالمت می پردازد. شواهد نشان می دهد. 
برند تجاری قوی مهم ترین انگیزه برای گسترش شرکت است 
همچنین هویت نام جاری یک عامل کلیدی برای فعالیت های 

بین المللی است.

عوامل مرتبط با محیط سازمان

محیط  با  مرتبط  عوامل  که  می دهد  نشان  مقاالت  تحلیل 
و  مبدأ  کشور  با  مرتبط  فاکتورهای  زمینه  دو  شامل  سازمان 
شامل  مبدأ  کشور  با  مرتبط  فاکتورهای  زمینه  میزبان هست. 
و  دولت  حمایت های  آموزش،  و  توسعه  آژانس های  مؤلفه های 
سیاست گذارهای مناسب، مقررات تجاری دولت، فاکتورهای بازار 
داخلی، محیط صنعتی و زیرساخت هست که از عوامل پرتکرار 
مؤثر بر بین المللی سازی هستند. شواهد نشان می دهد که دانش 
موردنیاز در کسب وکارهای کوچک و متوسط ناشی از منابع و 
مؤسسات  همچنین  و  محلی  شبکه های  منطقه ای،  مشتریان 
دانش و آموزشی منطقه ای است شرکت های برجسته شبکه های 
محلی دانش موردنیاز خود را از مشتریان و مؤسسات آموزش غیر 
محلی و برنامه های فناوری ملی به دست می آورند. در این میان 
پتانسیل های استفاده نشده روستایی نیاز به حمایت های دولت و 
سیاست گذارهای مناسب دارند که زارعی و طریقت )2020( نیز 
در تحقیق خود به این مورد اشاره کرده اند. شواهد نشان می دهد 
که چالش های اصلی که کسب وکارهای کوچک و متوسط با آن ها 
مواجه هستند مرتبط با نرخ مالیات زیاد، سلطه دالالن بر بازار 
مواد اولیه، قوانین حاکم محیط اقتصادی و فقدان اطالعات درباره 
فرصت های بازار خارجی است که مطابق با تحقیقات خوش مرام 
و همکاران )2017( است. مؤلفه فاکتورهای بازار داخلی نیز از 
عوامل محیطی مؤثر بر بین المللی سازی کسب وکارهای کوچک 
و متوسط محسوب می شود. مطابق با جدول شماره 1 مؤلفه 
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قابلیت های  فناورانه،  زیرساخت های  و  امکانات  به  زیرساخت، 
زنجیره تأمین، در دسترس بودن پهنای باند اینترنت در روستا، 
رقابتی  رفتار  می کند.  اشاره  زیرساخت های حمل ونقل  کیفیت 
هر کسب وکاری در محیط بین الملل تحت تأثیر زیرساخت های 
محیطی، زنجیره تأمین و حمایت دولت است. یکی از مهم ترین 
زمینه های  و  زیرساخت ها  با  مناطقی  بین المللی  چالش های 
را  قابل توجهی محدودیت هایی  به طور  که  است  نهادی ضعیف 
برای کارآفرینان برای ایجاد نوآوری ایجاد می کند؛ که تحقیقات 
رضوانی و گل علیزاده )2011(، افتخاری و همکاران )2009( 

تأییدکننده نتایج پژوهش این مقاله است.

زمینه هفتم: فاکتورهای مرتبط با کشور میزبان

به  اشاره  میزبان  کشور  با  مرتبط  فاکتورهای  هفتم  زمینه 
مؤلفه فاصله روانی دارد. فاکتورها که مانع جریان اطالعات بین 
کشور مبدأ و میزبان می شود ازجمله تفاوت در فرهنگ، زبان، 
شیوه های تجاری، سیستم سیاسی و حقوقی، آموزش وپرورش، 
از  و ساختار صنعت  بازاریابی  زیرساخت های  اقتصادی،  توسعه 
المللی سازی  بین  زیر مؤلفه های فاصله روانی هستند که مانع 
کسب وکارهای کوچک و متوسط روستایی می شوند. در این میان 
عامل عدم اطمینان در قالب ریسک سیاسی و فساد اداری در 
کشور میزبان ازجمله عوامل مهمی بود که در تحقیقات قبلی 
نیز  عوامل  سایر  در  بود. همچنین  نشده  آن  به  اشاره چندانی 
در تحقیقات قبلی تنها به بخشی از شاخص های شناسایی شده 
اشاره شده بود. بر این اساس نتایج تحقیق حاضر ازلحاظ شناسایی 

عوامل و شاخص های مربوطه منحصربه فرد است.

بحث و نتیجه گیری

بر  تأثیرگذار  عوامل  بررسی  پژوهش  این  اصلی  هدف 
به  توجه  با  بود.  روستایی  کسب وکارهای  بین المللی سازی 
اینکه، بین المللی سازی یک نقش حیاتی در نوآوری صنعتی و 
بین المللی سازی  میان،  این  در  دارند  اقتصادی کشورها  توسعه 
است  دشواری  و  پیچیده  فرآیندی  روستایی  کسب وکارهای 
که برای دستیابی به آن پیش از هر چیز باید شناخت جامعی 
نسبت به عوامل تأثیرگذار بر بین المللی سازی این کسب وکارها 
داشت تا بتوان یک چهارچوبی بر اساس محیط و محدودیت های 
کسب وکارهای  بین المللی سازی  برای  روستایی  کسب وکارهای 
روستایی داد. با توجه به اینکه مطالعات صورت گرفته، جنبه های 
بررسی  را  بین المللی سازی  تأثیرگذار  عوامل  از  منحصربه فردی 
کرده اند و رویکردی جامع نگر در این حوزه وجود نداشته است و 
خأل پژوهشی در خصوص احصاء عوامل مؤثر بر بین المللی سازی 
احساس  یکپارچه  مدل  یک  قالب  در  روستایی  کسب وکارهای 
به یک جمع بندی  است  مقاله حاضر سعی شده  در  می گردد. 
اساس  بر  لذا  شود.  پرداخته  موردنظر  موضوع  از  کلی  درک  و 
بر  مؤثر  عوامل  از  عمومی  طبقه بندی  یک  فراترکیب،  روش 
بین المللی سازی کسب وکارهای روستایی را احصاء کرده است. 
بر این اساس 110 مقاله مورد تحلیل و بررسی و کدهای آن ها 
استخراج شد. سپس کدهایی که مفهوم مشترک را می رساندند 
در قالب 24 مفهوم دسته بندی شده و سپس در 7 زمینه اصلی 
طبقه بندی شدند. از 24 مفهوم، 17 مفهوم در 5 زمینه اصلی عوامل 
داخلی سازمان؛ سرمایه اجتماعی، ویژگی های مدیر، کیفیت منابع 
انسانی، سرمایه مالی، توانمندی استراتژیک سازمانی و 7 مفهوم 
در 2 زمینه اصلی عوامل محیطی سازمان، فاکتورهای مرتبط با 
کشور خانه، فاکتورهای مرتبط با کشور میزبان طبقه بندی شده اند؛ 

که در تصویر شماره 2 نشان داده شده است.

فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر 2. عوامل مؤثر بر بین المللی سازی کسب وکارهای روستایی. منبع: یافته های تحقیق، 1399
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بر اساس تحلیل مقاالت صورت گرفته، یافته های پژوهش نشان 
می دهد که زمینه های سرمایه اجتماعی، ویژگی های مدیر، کیفیت 
فاکتورهای  استراتژیک  توانمندی  مالی،  سرمایه  انسانی،  منابع 
مرتبط با کشور خانه، فاکتورهای مرتبط با کشور میزبان، هرکدام 
که همگی جزء  تشکیل  شده اند  مؤلفه  تعدادی  از  به نوبه خود 
مفاهیمی هستند که در بین المللی سازی کسب وکارهای کوچک 
و متوسط روستایی نقش داشته و فقدان هر یک از آن ها نوعی 
کاستی در این زمینه محسوب می شود. کسب وکارهای روستایی 
محدودیت های منابع خود را از طریق ورود به بازارهای خارجی با 
مشارکت در شبکه ها )با تأکید در تعامل بین شرکت ها در گروه های 
محلی و شرکت هایی که در محیط های غنی و با بازارهای خارجی 
در ارتباط هستند( از بین می برند لیکن در الگوی ارائه شده در 
این تحقیق بر نقش این عوامل بیشتر تأکید شده است. این یافته 
نیز با نتایج پژوهش یوسفی و قاضی زاده )2019( مطابق است. 
کارآفرینی،  روحیه  مؤلفه  در 5  نیز  مدیرتی  ویژگی های  زمینه 
تفکر  و  مدیریتی  توانایی  عالی،  مدیریت  گروه  مدیران،  تجربه 
جهانی طبقه بندی شده است. اکثر مطالعات قبلی نگاه تک بعدی 
به موضوع ویژگی های مدیریتی داشته و بیشتر تأکید روی سطح 
فردی مدیریتی بوده است. در حال که در این تحقیق به بعد 
گروهی مدیریتی اشاره شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد 
استخدام مدیران غیر از اعضای سازمان و همچنین مهارت های 
کارآفرینی برای ترویج بین المللی سازی کسب وکارهای روستایی 
غلبه بر مشکالت و هماهنگی مؤثر مهم است که تأییدکننده 
مطالعات قیداری و همکاران )2017( است. ساختار و خط تولید 
منعطف، کیفیت منابع انسانی و آموزش مهارت های افراد شرکت 
بین المللی  حضور  برای  شرکتی  بسترساز  ویژگی های  ازجمله 
است که یافته های اسماعیل پور و همکاران )2020(، صنوبر و 
همکاران )2019( تأیید می کند. زمینه سرمایه مالی نیز به منابع 
مالی و دارایی فیزیکی اشاره می کند. دسترسی به منابع مالی 
در کسب وکارهای روستایی یک نگرانی سیاسی است؛ که نیاز 
به توجه سیاست گذاران و حمایتشان و همچنین ایجاد محیطی 
عادالنه برای توسعه اقتصادی دارند. نوآوری و دانش افزایی این 
پژوهش، عالوه بر جامعه آماری موردبررسی و همچنین رویکرد و 
روش تحلیل داده ها، دید جامع و کل نگر آن هست که به برخی 
از حوزه های مغفول مانده پرداخته است؛ به عنوان مثال در این مورد 
برخی  و  سازمانی  استراتژیک  توانمندی های  زمینه  به  می توان 
صادراتی،  استراتژی های  انواع  نوآوری،  همچون  آن  مؤلفه های 
قابلیت های  با محصول،  ویژگی های مرتبط  یادگیری سازمانی، 
صادرات  افزایش  به  منجر  که  کرد  اشاره  دانش  و  بازاریابی 
کسب وکارها می شود. مؤلفه نوآوری یکی از موارد مهم و پرتکرار 
موفقیت در حوزه بین المللی سازی است. با استناد به اطالعات 
مندرج در جدول شماره 1 می توان گفت یکی از زمینه های قوی 
که در تحقیقات قبلی به صورت نظام مند به آن پرداخته نشده 
است زمینه فاکتورهای مرتبط با کشور خانه و میزبان است؛ که در 

بعد عوامل مرتبط با محیط سازمان قرار داده شده اند و این زمینه ها 
هرکدام به نوبه خود از تعدادی مؤلفه تشکیل شده اند که شامل 
حمایت های دولت و سیاست گذاری های مناسب، مقررات تجاری 
دولت، فاکتورهای بازار داخلی، محیط صنعتی، زیرساخت، مقدار 
تقاضا، رقبا و قدرت رقابتی آن ها، محیط صنعتی، نظام حمل ونقل، 
حمایت های دولتی و ارتباط صنعت با کسب وکار در کنار فاصله 
روانی کمتر با بازار خارجی مانند اختالف در ارزش ها، اعتقادات، 
هنجارها، مذهب و زبان، میزان توسعه نهادهای کشور میزبان و 
تفاوت در فرهنگ، بستر بین المللی شدن کسب وکارهای کوچک 
ایرانی را تشکیل می دهند که تأییدکننده  و متوسط روستایی 
با  مقایسه  در  است.   )2018( همکاران  و  همتی  مطالعات 
پژوهش های گذشته می توان گفت تاکنون پژوهشی به معرفی 
کلیه عوامل تأثیرگذار بر بین المللی سازی کسب وکارهای کوچک 
و متوسط، به خصوص کسب وکارهای کوچک و متوسط روستایی 
نپرداخته است. پژوهشگران درگذشته به معرفی عوامل تأثیرگذار 
بر بین المللی سازی کسب وکارهای کوچک و متوسط به صورت 
پراکنده پرداخته بودند. به طور مثال صنوبر و همکاران )2019( 
تأثیر متغیر برنامه های تشویقی صادرات را نشان دادند که متغیر 
برنامه های تشویقی صادرات به صورت مستقیم و غیرمستقیم، 66 
درصد از تغییرات متغیر عملکرد صادراتی را تبیین می کند که 
نشان دهنده اهمیت برنامه های تشویقی صادرات در رسیدن به 
عملکرد صادراتی برتر است. همتی و همکاران )2018( چهار 
عامل تشویق و ایجاد انگیزه صادراتی، بسترسازی توسعه صادرات، 
تسهیل در توسعه صادرات و راهبرد ورود به بازار بین المللی را در 
قالب الگوی بین المللی سازی شرکت های صادرکننده محصوالت 
کشاورزی مدل سازی نمودند. اگرچه امینی و فتاحی )2018( 
به بررسی تأثیر مؤلفه های سازمانی، مؤلفه های فردی و عوامل 
محیطی پرداخته است اما به صورت موردی به زیرمؤلفه های هر 
پژوهش  این  دانش افزایی  سهم  این  رو  از  نکرده اند.  اشاره  یک 
فراترکیب همه زمینه ها و دسته بندی هر مؤلفه و زیر مؤلفه بوده 
با در نظر گرفتن محدودیت های کسب وکارهای کوچک و متوسط 
روستایی بسیار ارزشمند است. به طورکلی، این پژوهش به عنوان 
یکی از اولین پژوهش ها درزمینه بین المللی سازی کسب وکارهای 
کوچک و متوسط روستایی و روش فراترکیب بینش های جدید 
ارزشمندی در این زمینه ارائه می نماید. امید است این پژوهش 
توانسته باشد، درک جامع تری از بین المللی سازی کسب وکارهای 
مدیران  و  کارآفرینان  برای  راهنمایی  و  نماید  ایجاد  روستایی 
کسب وکارهای روستایی که روی صادرات تمرکز کرده اند یا به 

دنبال شروع فعالیت های صادراتی خود هستند محسوب شود.

پیشنهادها

ایران  بر اساس گزارش های WTO در مقیاس جهانی، سهم 
بوده  در صادرات جهانی حدود سه دهم درصد در سال 2019 
است که البته بخش زیادی از این سهم مربوط به صادرات نفت 
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و مشتقات آن بوده است که اگر روزی این صادرات متوقف شود 
سهم ایران در تجارت بین الملل از وضعیت کنونی هم کمتر خواهد 
شد؛ بنابراین به سیاست گذاران و مدیران توصیه می شود، از طریق 
به کارگیری استراتژی های مناسب بسترهای الزم را برای توسعه 
فعالیت های بین المللی سازی شرکت های صادراتی انجام دهند که 
در این راه توجه به عوامل تأثیرگذار بر بین المللی کسب وکارها 
در این پژوهش و تعامل سازنده با اعضای آن ها ضروری به نظر 
می رسد. مدیران کسب وکارهای روستایی باید با تشکیل نهادهای 
مستقیم مرتبط با کارآفرینی و افزایش ارتباط و مراوده بین المللی 
با مشتریان و شرکای کلیدی بالقوه در سطح جهانی، از طریق 
شرکت در کنفرانس های علمی و نمایشگاه های تخصصی، بهبود 
برنامه های آموزش مهارت های صادراتی زمینه حضور موفق در 
سطح بین المللی را فراهم آورند؛ و همچنین به کارگیری و توجه 
به الگوهای نقش موفق کارآفرینان روستایی در بازارهای خارجی 
ظاهر شوند. به ویژه وجود افراد باتجربه صادراتی در گروه مدیریتی 
شرکت ها یک دارایی ارزشمند به شمار می آید. کسب وکارهای 
به  موانع  و  به محدودیت ها  کردن  نگاه  به  جای  باید  روستایی 
امکانات احتمالی و پتانسیل های روستایی نگاه کنند و با توجه به 
فرصت ها و محدودیت های محلی راهکارهای خود را تطبیق دهند؛ 
و همچنین باید بر فروش بین المللی و محدود کردن صادرات 
به چندین بازار خارجی بپردازند زیرا کسب وکارهای کوچک و 
افزایش  بازارها  این  تا تخصصشان در  قادر می سازد  را  متوسط 
یابد و شبکه های توزیع قدرتمندی بسازند. محیط نهادی نیز باید 
افراد را تشویق کند که تصمیمات ریسک محور بگیرند. در همین 
راستا، از طریق برنامه های آموزش ظرفیت آموزشی مهارت های 
به  و جنبه های مختلف صادرات، می توان  روستایی  کارآفرینی 
صادرات کسب وکارها کمک کرد. عالوه بر این برای کارآفرینان 
روستایی وام های کم بهره و بی بهره با کاهش بوروکراسی اداری 
اعطا شود. همچنین نرخ مالیات کم و پیاده سازی سیاست های 

انگیزشی صادرات یک عامل کلیدی موفقیت محسوب می شود.

در بعد پژوهشی نیز محققین، به بررسی موانع و چالش های 
بین المللی سازی کسب وکارهای روستایی، شناسایی پتانسیل های 
بازار پیش روی کسب وکارهای  روستایی و فرصت های موجود 
بتوان  علمی،  دقیق  شناخت  طریق  از  تا  بپردازند  روستایی 
نسبت به بین المللی سازی کسب وکارهای روستایی اقدام نمود؛ 
و برای تحقیقات آتی موضوعاتی مانند ارزیابی الگوی ارائه شده 
این پژوهش در صنایع مختلف و ارائه سازوکارهایی برای ارزیابی 

فرایند بین المللی کسب وکارهای روستایی پیشنهاد می شود.

تشکر و قدردانی
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