
   
 

 بازرگانی   مديريت  علمی کاوشهای  نشريه                  
   1399 بهار و تابستان ،بیست و سوم شماره ،دوازدهم سال                                                                                            

 مقاله پژوهشی 
 المللی بین  کارآفرينی رويکرد با صادراتی هایخوشه مدل تبیین
 رانی ا   ن، یقزو   ،ی دانشگاه آزاد اسالم    ن، ی واحد قزو  ، ی ن ی گروه  کار آفر ، ی دکتر   یدانشجو سهراب رحمانی،  

 هران، ایران  ، ت ی استادیار، گروه مدیریت بازرگانى، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسالم ،  1حسن اسماعیل پور 
 ،  تهران، ایرانی استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسالم عبداهلل نعامی،  

 10/1398/ 27: پذیرش تاریخ                                                                                               1397/ 11/10: دریافت  تاریخ

  کیدهچ
بینارائه مدل خوشه  هدف بارو  پژوهش پیش کارآفرینی  با رویکرد  با های صادراتی  المللی 

  -از منظر هدف کاربردی  پژوهشروش انجام   .صورت گرفته است   کید بر محصول کشمشأت
توصیفیپژوهش   وجز  هاداده  یگردآورلحاظ    زا  وی  اتوسعه  است  -های  بر   ،پیمایشی  که 
 ،ی بازرگانیهااتاق ،صمت( و تجارت )  معدن ،صنعتوزارت  نفر خبرگان 10 از یانه نموروی 

انجام   پژوهشو قزوین    در شهرهای تهران  وزارت جهاد کشاورزی و صادرکنندگان کشمش
از   .گرفت  استفاده  گرفت   لیوتحله یتجز  مورد  Atlasti  افزارنرمبا  اول که   .قرار  گام   در 

های عمیق و پردازش و آمده از مصاحبه دست  هبهـای  ها بـر پایـه دادهمؤلفه ،( اری بازکدگذ)
بهبندی آنمقوله  آمدها  مؤلفه مقوالت  این   ،دست  تبلیغات ،محصول   یهاشامل  و   ،بازاریابی 

 .است  رهیو غاجتماعی   ،یقانون ،عوامل فرهنگی  ،عوامل محیطی ،ی اورفنعوامل تولید   ،کیفیت 
دوم گام  محـوری)  در  نهادینـه ،( کدگذاری  و  طراحـی  خوشه بـرای  مـدیریت  ی هاسـازی 

  .کدگذاری محوری بر اساس مدل پارادایم انجام گرفت ،المللنیبصادراتی و کارآفرینی  
مانند عواملی  پژوهش  این  استراتژیک   ،سازی فرهنگ  در  همچنین  برنامه  و  صحیح  و  جامع 

نیاز با  از   ،صادرات  یابیبازار ،هاشرکتی  هامنطبق  استفاده  نوین  هاوهیشو  ، یابیبازاری 
عوامل  تأم از  )ترکیبی  تجهیزات  وافزارسختین  محتوایادهپ ،ی( افزارنرم  ی  مدیریت   ،سازی 

زیرساخت  ربناهای زفراهم کردن   مناسبو  بهرهیا ،های  و  پرتالجاد  از   ،های سازمانیمندی 
اجتماعیپیاده دانش در ،سازی شبکه  انتقال  و  ویکی جهت نشر  و   ،یند صادراتفرآ  وبالگ 

الکترونیکی بهره یادگیری  و  آموزش  از  بتفاهمعقد   ،مندی  بازار    یالمللنینامه  کشورهای  با 
و   خالقیتایهدف  فرآیندهای  به  نوآوری ،جاد  هدف  بازارهای  نیازهای  شناسایی    منزله و 

شدند شناسایی  مدل  در  مهم  و  مؤثر  در  عوامل  نظریه   ت ینها  و  گسترش  و  بسط  برای 
کلی    مدل ،کید بر محصول کشمش أالمللی با تهای صادراتی با رویکرد کارآفرینی بین خوشه 

گردید این    ارائه  نوآوری    یهایبندخوشه  دهدیمنشان    و  دیآیم  حساببه   پژوهشکه 
کشمش    دیتأک  با  خصوصبه  صادراتی صادرات  کارآفرینی    تواندیمبر  منجر   ی المللن یببه 

  .شود 
 . رصادرات خشکبا ،کشمش ،المللیکارآفرینی بین  ،های صادراتیخوشه  کلمات کلیدی: 
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   مقدمه
تخصیص    ارتباط با دنیا و دلیل  هصادرات ازجمله متغیرهای کالن اقتصادی است که ب

 اوایل از (.  1394  ،آبادی وهمکارانشاهاست )  اهمیت زیادی برخوردار   بهینه منابع از

 ،صادرات  توسعه هایاستراتژی و نئولیبرالیستی هاینگرش بر مبتنی 1980 دهه

 در کشورهای در یسازیخصوص و شد گشوده یالمللنیب و ملی  بازارهای سطوح
 از کشورها  اغلب صنایع شدن متأثر به توجه با .قرار گرفت توجه  مورد سعهتو  حال

 پژوهشگران برای اصلی سؤاالت از ی گذشتههادهه در واردات جایگزینی یهااست یس

 بازار و یامنطقه  و صنایع محلی بین توانی م چگونه که  بوده این گذاراناست یس و

   (.1990 ،وهمکاران 1یک )پنمود  برقرار ارتباط جهانی شده گشوده
به    آنکه  از  بیش  صادرات  نقش  شرکت  ی آور   ارز امروزه  باشدبرای  مهم  در   ،ها 

عواملی    ،تولید ،اشتغال  و  اقتصادی    و   )هوشمند  ابدییماهمیت    دست  نیا  ازرشد 
در   بنابراین   (. 1389  ،همکاران همواره  بهره  کشورها  ازراستای    و  هافرصت  مندی 

طوری که  به  ،دنبال توسعه صادرات هستندهسایر مزایا ب  ومنابع مالی و   کسب درآمد 
در  در کشورهای  از  نظی  بسیاری  توسعه  به ،ایران  رحال  صادراتی  منزله  جهش 

از طرفی   .(1387  ،همکاران  )حسینی و   شود ی بازرگانی کشور تعیین میهااستراتژی
بین کارآفرینی  که  است  دهه  یک  از  بهابیش  جدید    مثابهلمللی  پژوهشی  حوزه  یک 

بین .است  شدهی معرف کارآفرینی  پیرامون  و بحث  مهم  مختلفی  جهات  از  المللی 
است بین ؛ضروری  کارآفرینی  اینکه  در  نخست  کارآفرینانه  رفتار  بررسی  به  المللی 

مقایسه   و  مختلف  س ،پردازدمی  باهم  هاآنکشورهای  رفتار  اینکه  ازمانی دوم 
کشور   یک  مرزهای  از  فراتر  که  را  قرار    ی بررس  مورد  ،افتهیگسترشکارآفرینانه 

  .(2011 ،2نکیی)هلسدهد می
بین   این  از شرکتخوشهدر  مجاورت جغرافیایی گروهی  به  پیوندهای  ها  دارای  های 

با   ،متقابل مرتبط  مؤسسات  و  میالاط  هاآننهادها  زمینهق  در  که    بهای خاص  شود 
بین    ل یدل در  اشتراکات  فعالیت  هاآنوجود  تکمیل  جهت  در  یکدیگر  و  به    باهمهای 

 توسعه الگوی .(1394  ،همکاران  و  3)آندرسون   کنندفعالیت پرداخته و ارتباط برقرار می

  همچنین و افتهیتوسعه کشورهای  از بسیاری توسط حاضر حال در یاخوشه
  و یر یپذرقابت  ارتقا برای ژهیوبه  و صنعتی توسعه یبرا  توسعه  حال  درکشورهایی  

برایهمچ  از حاکی  نیز موجود تجارب .شودیمبرده   کارهب صادرات توسعه نین 
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 از کنندهاستفادهکشورهای   اغلب صادرات توسعه در رویکرد  این بودن زیآمتیموفق

 از  متولی یهاان سازم  و نهادها  که است دهه یک از نیز بیش ما کشور در .است  آن
 با همکاری قالب در ایران تیعصن یهاشهرک و کوچک صنایع سازمان  ملهج

(  یونیدو)  متحد ملل تیعصن هعتوس سازمان ملهج  از یالملل نیب   ایهعتوس یهاسازمان 
  ، )سلیمانی وهمکاران  انددرآورده اجرا به را  یاخوشه  هع توس یهابرنامه  و هااست یس

ای کوچک و متوسط گرایش به خوشه شدن و ارتباط با یکدیگر  هاغلب شرکت  .(1394
کشمش در    جمله   از محصوالت خشکباری    در این بین  .(1391  ،1)اشمیتزوندوی   دارند
 .های اخیر توانسته است توان بالقوه خود را برای ایجاد شغل و ثروت نشان دهدسال

فعالیت  هرچند از  بسیاری  استخراج که  خارجی  فرآ ،های  و  داخلی  فروش  و  وری 
دولت صورت    شدهیزیربرنامهکشمش ایران توسط بخش خصوصی و بدون حمایت  

باز لیکن  اخیرگرفته  دهه  سه  در  محصول  این  خارجی  ب ،ار  و  داخلی  رونق  تدریج 
می تردید  بدون  و  است  داشته  ایران جزروزافزونی  گفت کشمش  های  بهترین  ء توان 

با توجه به اهمیت اقتصادی و اجتماعی صادرات کشمش در   (.1390،)پاسباندنیاست  
ی و کیفی این محصول  اقتصاد ملی و استعدادهای بالقوه فراوان کشور برای ارتقا کمّ

رقابت به  عنایت  با  جهانی  و  این    نهیزم  درهای  باالی  پتانسیل  و  محصول  این  بازار 
ا توجه به  بهمچنین    و .(1390،)اعظم زاده شورکی وهمکارانمحصول برای صادرات  

  بر توسعه صادرات  یدر برنامه پنجم توسعه مبن  ژهیوبهکشور  ی اقتصاد یهااست یس
ب ،یرنفتیغ هرچه  تول  شتریتوجه  محصو  دی به  صادرات  کشاورزالو    ی ضرور  یت 

وهمکاران  است صادراتی    ریتأثارزیابی   ،رونیا  از .(1392،)مهرپرورحسینی  خوشه 
رش بر  و  کشمش  صادرات  اهمیت    ی المللنیب   ینیکارآفرد  برخوردار    یتوجهقابلاز 

ن .است ما  کشور  صنا  زیدر  شهرک  عی»سازمان  و  مسئولیصنعت  یهاکوچک   ت ی« 
عمل   یز یربرنامه  خوشه  یاتیو  دارد  یصنعت  یهاکردن  عهده  به  میان  .را  این  در 
اهمیت    یهاخوشه از  کشمش  کشاورزی  اقتاژهی ومحصوالت  در  ایران  ی  صاد 

از    بودهبرخوردار   محسوب  کاالهاو  کشور  صادراتی  مهم  و   .شوندیمی  خشکبار 
ایران   و تا بیست سال پیش  بوده اقالم صادراتی کشور    ءجزاز دیرباز    کشمش   ژه ی وبه

مهم  عرضهکشو  ن یترجزء  بهرهای  جهان  در  کشمش  مکننده  اما  .است  رفته یشمار 
پایین کیفیت  بسته  متأسفانه  و  تولیدی  آن   و   ی بندکشمش  نامناسب  علت   ،عرضه  به 

فناوریماندگعقب  کشاورزی  یهاوجود روش  فقدان ،ی  در ،نوین  و    وری آفر  ضعف 
آمریکا  سو کیاز    ی بندبسته چون  کشورهایی  ورود  یونان ،ایاسترال ،و  و   با  ،ترکیه 
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کم بازارهای  تا کم  هسبب شد ،از سوی دیگر  ترشرفتهیبسیار پ  یهایاورفن  تجهیزات و
ایران از دست  زمره    شدهخارج    جهانی  در  خود  روزی  که  اختیار کشورهایی  در  و 

بنابراین   .قرار گیرد  اندصادرات نداشتهواردکنندگان کشمش بوده و سهمی در بازار  
ای صادراتی  هارائه مدل خوشههدف این پژوهش  با در نظر گرفتن اهمیت این مسئله  

بین کارآفرینی  رویکرد  تدر  المللی  با  با  خشکبار  کشمش أصادرات  محصول  بر    کید 
فاکتورهای تأثیرگذار    نیترمهم :دنبال پاسخ به این سؤال است کهه ب  پژوهشگر   و است 

بین  در  محصول کشمشهای صادراتی  خوشهبر   ادامه  چیست؟    المللیکارآفرینی  در 
مبانی   مقدمه  از  پژوهشپس  متغیرهای  تعریف  و  پژوهش  و   ،نظری  اصلی  سؤاالت 

پژوهش ،فرعی یافتهوتجزیه ،روش  در    هاتحلیل  پارادایم  مدل  و  تشریح  عمل 
   .شودارئه می هاشنهادیپو   ی ریگجهینت

 

 پژوهش و پیشینه مبانی نظری

  صنعتی هایخوشه
  1980گسترده در دهه    صورتبه  علمی  مجامع  خوشه در  مفهوم  شدنمطرح  از  اگرچه

سال   سی  از  و   ،گذردیمبیش  مشخص  تعریف  همچنان  از    ی توافق  موردولی 
استخوشه نشده  ارائه  صنعتی  از   ،ها نهاده .های  مختلف  اندیشمندان  و  متفکرین 
در همین ارتباط برخی از متفکرین   .انددادههای صنعتی تعاریف متفاوتی ارائه  خوشه
  دانندیمجغرافیایی مشخص    در مکان  هابنگاهکز گروهی از  صنعتی را تمر  یهاخوشه

فعالیت   به  معین  بخش  یک  در  که   .(2010  ،1)کروزوتکسیرا   پردازندی مکه  تعریفی 
 ،نه متغیرهای کیفی مانند اعتماد)  ر ی پذتیکمّ آلتنبرگ و اشتامر با توجه به متغیرهای  

یا محیط   اجتماع  به  این شرح است  کنندیم ارائه    هاخوشهاز   ،( ...اخالقی واتکا   :به 
در محدوده مکانی خاصی قرار    که  هاستشرکتبزرگ از    نسبتاً  یامجموعه ،خوشه
دارند  ،دارند مشخص  تخصصی  و   ،(خوشه )  نآ  در و    پیشینه  شرکتی  بین  تجارت 

است  هاشرکتتخصص   وه  چشمگیر  محمدی  دیگر   (.1384  ، مکاران)دین  برخی  اما 
موارد  بر  خوشه ،فوق  عالوه  تعریف  منسجم در  ارتباطات  وجود  بر  صنعتی   ،های 

درونی  شبکه مذکوره  همکاران  وکار کسبهای  فعالیت  با  مرتبط  نهادهای  همچون  )  و 
نهاده  دکنندهیتول ،کنشگران ،افتهیتخصصمتصدیان   مثل  و  دانش  پژوهشی  های 

هر یک از    کنندگانمصرفها و مشاورین و  نهادهای میانجی مثل واسطه ،ها دانشگاه

 
1 Cruz & Teixeira  
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تولید    هاآن زنجیره  با   .(2010  ،1کروزوتکسیرا )  اندکرده  دی تأکنیز  (  افزودهارزشدر 
صنعتی خوشه  تعاریف  در  چنین    یهایژگیو  توانیم ،دقت  را  صنعتی  خوشه  یک 

وجود ارتباط درون بنگاهی و درون   -2  یک منطقه جغرافیاییدر    تمرکز  -1 :برشمرد
 -4  در درون خوشه  هابنگاهدر طول هم قرار گرفتن   -3  عضو  یهابنگاهصنعتی بین  

بنگاه  یهاسازمانوجود   کنار  در  خوشه غیرتجاری  یک  درون  تجاری   -5  های 

  -7  ین اعضاوجود رقابت ب  -6  و انجام اقدامات مشترک و جمعی  هابنگاههمکاری بین  
(  شکیل زنجیره ارزش)  یا دسته صنعتی خاص یک شاخه ها در  هم رشته بودن بنگاه

و   -8 تهدیدها  بنگاه  یهافرصتوجود  برای  خوشه مشترک  درون  پیدایش   -9  های 
یک منطقه خاص  به    وابستگی  -10  و مالی در خوشه  مدیریتی ،خدمات تخصصی فنی 

اقتصادی بیرونی    یهاصرفهاز    یبرداربهرهو  کارایی جمعی   -11  اقتصاد-جغرافیایی
  .(1385  ،)دل انگیزان

چارچوب تشکیل یک خوشه بر چند اصل  .  صنعتی  یهاخوشه  دهندهلیتشکعناصر  
است طول    یهابنگاهوجود    -1 :مبتنی  و  عرض  در  وجود    -2  گر یکدیاقتصادی 

  کننده لیتسهود قوانین و مقررات  وج  -3  دهندهارتباطو    کنندههماهنگ  ،محلی   یهانهاده 
  (.1384 ،وهمکاران   محمدی دین) ارتباط

 
 محمدی  دين )(  ساختار کلی خوشه)  هاآنخوشه و نحوه استقرار   دهندهلیتشکعناصر    -1  شکل

 (1384وهمکاران،

تنوع   آنی  هاهخوشاگرچه  از  ویژه  الگوی  یک  تا  گردیده  موجب  وجود    هاصنعتی 
  مشاهده  هاخوشهاین    اشکال  از  ی اگستردهف  طی  هاآن  با   خوردبر  در  و  باشد  تهنداش
مشترک    یهاخوشه  یهایژگیو  از  برخی ،آن  رغمیعل  ولی ،شود و صنعتی    بوده 

نس  یکل   دید  تنهانه  هاآن شناسایی   خود   ،بخشدی مارتقاء    هاخوشه  به  بترا  بلکه 
در نظر   ،صنعتی از انواع دیگر صنایع  یهاخوشهبرای تفکیک    ی اهیپا  منزلهبه  تواندیم

  .(1394 ، )شریف زادگان ونورایی د گرفته شو

کوچكپ صنايع  توسعه  اقتصاد  .  یامدهای  به  جنبه  چهار  از  حداقل  کوچک  صنایع 
کمک   روحیه   :کارآفرینی  -1  جمله  از  کنندیمجهانی  به رشد  کمک  با  کوچک  صنایع 

 
1 Cruz & Teixeira 
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نقش ایفای  و  تغ ،کارآفرینی  مدرنعامل  اقتصاد  در  و  ییر  رشد   بوده    توسعه  و  به 
به  را    یند تغییردر فرآصنایع کوچک نقش مهمی   :نوآوری  -2 .کنندیماقتصادی کمک  

فعالیت   و  دارند  عهده از  توجهی  قابل  نوآوری  هامنبع  پویایی   -3 .یندآمیشمار  ه بی 
ایجاد    -4 .دارند  عهده ه  بیند تحول صنعت  صنایع کوچک نقش مهمی در فرآ :صنعت 
در   :شغلی  یهافرصت ایجاد    یامالحظه  قابلاخیر سهم    یهاسالصنایع کوچک  در 

  (.1991 ،1)ایسز واودرتچ  اندداشتهجدید  یهاشغل
که   هایخوشه  . مناطق  اقتصادی  توسعه  در  صنعتی  یهاخوشه  نقش   صنعتی 

  مشخص  فعالیت  یک  در  هاآن   به   مربوط  خدمات  و   متوسط  و   کوچک  صنایع  از   تجمعی
 .(2010  ،2)زهوو   از اهمیت شایانی برخوردارند  اقتصادی  لحاظبه ،گردندمی   محسوب

  تواند یم  این ویژگی  و  داشته  پی  در  را  مناطق  در  شغلی  یهافرصت  شافزای  همچنین  و
ه  پی داشت  در  را  اجتماعی  افزایش عدالت  تینها  در  و  مناطق  در   درآمد  مجدد  ع توزی  به
  در را    بسیاری  یهاجوییصرفه   و  هاتیمز  تواندمی  هاایجاد خوشه  دیگر   طرف   از   و

  (.2004 ،3)مورگان مراه داشته باشدهبه مناطق
پورتر  5مدل   مايکل  صنعت.  وجهی  یک  در  رقابتی  محیط  در  پورتر    نیرو   پنج ،را 

که   است  کرده  معرفی  و  م ،واردتازهرقبای    د ی تهد  شاملبررسی  یا  تهدید  حصوالت 
در   و رقابت  کنندگاننیتأمی  زنچانه  قدرت  ،ی خریدارانزن چانهقدرت  ،خدمات جایگزین

  .(2017 ،4)آکر  در صنعتی موجود هاشرکتمیان 
تازه بالقوهتهديد  و  جديد  رقبای  يا  تازه : واردها  رقبای  خود  این  همراه  وارد 

باال    ی هازهی انگ ،جدید  یهاییتوانا بابسیار  سهم   یانرژ   همراه  کسب  جهت  فراوان 
  .آورندیی را متوجهو منابع قابل بیشتر از بازار 

ظاهر متفاوت به  ممکن است این محصوالت به :تهديد محصوالت يا خدمات جايگزين 
یک محصول جایگزین رضایت مشتری    منزلهدارند که به  نظر برسند اما قابلیت این را

نمایند م .را جلب  اغلب   هانیگزیجا" :دیگویپورتر در خصوص محصوالت جایگزین 
زیرا سقفی برای قیمت محصوالت آن صنعت   کنندیعواید بالقوه صنعت را محدود م

 " .کنندیآن را محدود م ی و سودآور کنندیایجاد م
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را دارا  خریداران امکان خرید از رقبای مختلف    که ی هنگام : خريداران  یزنقدرت چانه 
یا قدرت م  یزنانتخاب بیشتری دارند قدرت چانه   هستند  پیدا  نیز  با    کنندیبیشتری  و 

  .باشند  رگذاریبر یک صنعت تأث توانندیرو قرار دادن رقبا مرود
چانه رقابتی :کنندگاننیتأم  یزنقدرت  صنعت  یک  مانند عرضه ،در  نیز  کنندگان 
م چانه  توانندیخریداران  عرضه  یزنقدرت  باشند  ببینند داشته  که  زمانی  کنندگان 

از توان خود    یر یگبا بهره  توانندیاست م  خریدار از قدرت انتخاب کمتری برخوردار
خر خدمات  و  کاال  کیفیت  کاهش  یا  قیمت  افزایش  تأث  شدهیداریدر  یک صنعت    ر یبر 

  .بگذارند
 .1 ؛عامل است 6مبتنی بر  ،ت گرفتههای صوربا بازنگری ،این مدل. مدل الماس پورتر

 .4ساختار و رقابت   ،یاستراتژ .3مرتبط و پشتیبان    عوامل .2تقاضای داخلی    طیشرا
مدل    2  شکل .درونی  عوامل .6(  نشدهینیبشیپاتفاقات  )  شانس .5دولت    نقش

  .(1398 ،وهمکاران 1وون )مدهد یافته الماس پورتر را نشان می توسعه
 

 

 
 

 مدل ا لماسی پورتر   -2شکل  
 

ب ب.  یالمللنیکارآفرينی  و   ،تصویب ،کشف ،شامل  یالمللنیکارآفرینی  ارزیابی 
 .آینده است در  و خدمات  ال برای ایجاد کای  المللنیبدر سطح ها از فرصت ی برداربهره
  یاوقات از طریق تقاضا برای محصوالت شرکت در مرزها گاهی  ی المللنیفرینی ب کارآ

  ی المللنیدرواقع کارآفرینی ب (.2008  وهمکاران،  2)فرنهابراست    شده کیتحر  یالمللنیب
شناسایی   کارآفرینی داخلی شامل .شبیه به هم هستند  تا حدودی   داخلی  و کارآفرینی

ب   کهی است درحالکارآفرینانه داخلی    یهافرصت شناسایی   شامل  یالمللنی کارآفرینی 
  شدهیی شناسا  فرصت مکان و جایگاه یک  این .است   یالمللنیکارآفرینانه ب  یهافرصت

 
1 Mone 
2 Fernhaber 

 صنایع مرتبط و پشتیبان  دولت

 استراتژی، ساختار و رقابت وقایع و حوادث 

 شرایط تقاضای داخلی  شرایط عوامل
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صورت  صورت داخلی باشد یا بهاز فرصت به  یبردار که بهره  کند یتعیین م  است که
  (.1،2010)اویسون وویتاکر  یالمللنیب
محور  منبع  ب  رويکرد  کارآفرينی  در    از .  المللن یبه  که    هایپژوهشموضوعاتی 

ب استداتیتأکاست    مطرح  الملل نیکارآفرینی  ظرف   ی  به  و    هاییدارا ،ها تی که  خاص 
داده جدید  اقتصادی  دارا  هاتیظرف ،مالکیت .شودیم  واحدهای  شرکت    یهاییو 

موفق  عواملی  تواندیم رشد  شرکت  زیآمتیاز  ن   یک  بگذاردبه  عوامل    باوجود .مایش 
فعال ،شدهمطرح چگونگی  ب  یهات یشناسایی  ممکن  یالمللنیاقتصادی   است  نوین 

ی  هابنگاهو    هاشرکتبرای    دستیابی و حفظ مزایای رقابتی و افزایش منافع اقتصادی
نبع  به نظرات مگ دوگال و همکارانش دیدگاه مبا توجه   . باشد  برداشتهاقتصادی را در  

 یهاتیاز فعال  یالملل نیب  یها تیبا شفاف کردن فعال  تواندیمحور چارچوبی است که م
  (.1393  ،)حسین پوروهمکاران استفاده قرار گیرد  نوین مورد  یالمللنیاقتصادی ب 

بمهارت کارآفرينی  درگرو  ی  المللنیب ی  هاپروژهامروزه کلید موفقیت  .  یالمللنیها و 
خود   .هاست آنی  اهیتوانمند  وها  مهارت  مدل  در  اوویت  و  دوگال  مک  همچنین 
جدید   ی هایگذارهیزم برای سرماالیک عامل عمده و عنصر  را  هایها و توانمندمهارت 

و    ر یناپذ ییجدا  ءجز  ها و دانشتوسعه مهارتامروزه   .اندپایدار مطرح کرده  ی المللنیب
رقابت   اصلی  میهب ی  المللنیبمنبع  دانش .رودشمار  بر  تمرکز  با  و   ،شرکت  مهارت 

که    یی هادر تطبیق با محیط جدید نسبت به شرکت  احتمال موفقیت بیشتری  ،شایستگی
ها آن  پژوهش حاصل از    نتایج  و  استدارا    را  بیشتر وابسته به منابع ملموس هستند

این دارد نشان    ،2)مکنکتون   ارند د  یالمللنی ها رابطه مثبت با کارآفرینی بکه مهارت   از 
2010.)  

  ، (2013)و همکاران  3جیل پیچان . یالمللنیبخالقیت و نوآوری و کارآفرينی  ،نگرش 
خارجی  نهیزم  در بازارهای  در  خ  که   کنندمی  اظهار  موفقیت  به  و   ،قیتالنیاز  نبوغ 

ریسک عوامل    محاسبه  است  رگذاریتأث از  زمینه  این  داخل .در  قوت  نقاط  ی چراکه 
نم تضمین  را  خارجی  بازارهای  در  موفقیت  و    یر یپذسکیر ،نوآوری .کندیهمیشه 

شرکت فعال  ب ،رفتارهای  تأث  یالملل نیکارآفرینی  تحت  م  ری را  نوآوری   .دهدیقرار 
ها ت جدید و موفقیت در معرفی آنالبه توانایی شرکت برای ایجاد محصودارد  اشاره  

بازار به  همچنی .به  بنا  بازار   ،(2015)  وهمکاران  4کننظرات  ن  در  بودن    را پیشرو 

 
1 Oyson & whittaker  
2 Mcnaughton  
3 Gil- Pechuan  
4 Chen  
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برای شناسایی  و  م  یهافرصت  جستجو  تعریف  بازار  در  ها شرکت   که ؛کنندیجدید 
پاالفع  توانندیم طریق  از  فرصت  ینیبشی نه  و  آینده  بازارموجود  ها  تقاضای   ،در 

ت و  الشکل دادن محیط و معرفی محصو ،سیتأسو تازه    بازارهای نوظهور   ینیبشیپ
رقبا  یبرندها از  قبل  از    جدید  و  شوند  عمل  بگیرند  هاآنوارد  ی  ریپذ سکیر .بهره 
حتی زمانی  .دارد  ی نوآورانههاپروژهبرای حمایت از    هاشرکتبه میزان تمایل  اشاره  

فعال از  حاصل  نتیجه  گنگ  نامشخص  هاتیکه  ر  در .باشد  و  تمایل    یری پذسکیواقع 
استراتژ  در  منابع  کردن  درگیر  برای  را  پروژه  هایشرکت  آن   ییهاو  نتایج  که 

م نشان  است  شرکت .دهدی نامشخص  سرمااگر  و  به    یهایگذارهیها  تمایل  جدید 
دست آوردن  بازار را جهت به  یهاامکان دارد که فرصت ،داشته باشند  ی ری پذسکیر

با معامال بازدهی  و  به ت  التر  آورندپرسودتر  بیشتر    بنابراین ،دست  موفقیت  امکان 
  (.2009 ، وهمکاران 1)لی شد خواهد 

در رابطه    یکم  اطالعاتها اغلب  شرکت  که  جاازآن.  یالمللنیب  ینيها و کارآفرشبکه  
فر اشرکت  یبرا   نیبنابرا ،دارند  ینوآور   ندیآبا  اهم شبکه  جادیها  از    ی اریبس  تیها 

  یندهایآ و فر  هستندی  نیابزار قدرت در کارآفر   کیها  واقع شبکه  در  .تبرخوردار اس
کارآفر  یالمللنیب طر  ینیکردن  غن  یهاتماس  قیاز  ها  آن   نیهمچن .شوندیم  یشبکه 

شبکه  اندهافتیدر مثبتکه  رابطه  کارآفر   یها    و   2پیچان  )جیل  دندار  یالملل نیب  ینیبا 
 (. 2013 ،همکاران

  نیاز به درک بهتری از کارآفرینی در   . المللنیر به کارآفرينی برويکرد فرصت محو 
بسطح   تأک  المللنیکارآفرینی  و    نقش   بر  ژهی و  د یو  کارآفرینی  شناسایی  در  فرصت 

دارد   الملل نیب ب  در  فرصتامروزه   .(3  شکل )  وجود    ی خوببه  ی المللنیروند 
بُ .است  افتهینتوسعه ی مجهول مانده و افراد کمی  المللنیبعد در زمینه کارآفرینی  این 
  یهانمودن فرصت  پیروی  منزلهبه  سازییالمللنیب توجه به   .اندداشتهعد توجه  به این بُ

م نشان  بهره   دهدی کارآفرینانه  و   یبردارانتخاب  خارجی  بازارهای  در  فرصت 
فرصت  المللنیب یک  محور  کنندهنییتعی  فرصت  رویکرد  مهم   در  عامل  همچنین   و 

کارآفرین   دیدگاه  از  فرصتاست  استفاده  به  م  یهاکه  شکل  و    دهدی کارآفرینانه 
 (. 2010 ،3وویتاکر   اویسون) رد یگ یها تصمیم ماز آن یبرداردرباره بهره
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 وناويس)  ی اقتباس از المللنیبی  نيکارآفری  هاتیفعالی از  برداربهرهفرصت محور به    کرديرو  -3  شکل

 (. 2010وويتاکر،
 

کارآفرينانه ب  .فرهنگ  فرصت  یالمللنیکارآفرینی  نمودن  لحاظ  بحث و  هابا  به  توجه 
ب کارآفرینانه  مهمی   ،یالمللن یفرهنگ  برازمینه  عملی را  فرآی  این    فراهمیند  سازی 

پاکمی بر  که  ب   هیند  ب .است  ی المللنیکارآفرینی  کارآفرینانه    واندت یم  الملل نیفرهنگ 
فعال دریافت  و  جذب  برای  ب  یهات یساختاری    ییهابرای شرکت  یالمللن یکارآفرینانه 

  الملل نیفرهنگ کارآفرینی ب .را فراهم کند  خارجی هستند  یهاکه در جستجوی فرصت
ی  سازمانفرهنگ در جهت    را  یالمللنیکارآفرینی شرکت ب  یهات یفعالی است که  فرهنگ

  قوی باشد به   یالمللنیفرهنگ کارآفرینی ب  اگر (.2005  ،1هرا)ز  کندیم  قیتسهیل و تطب 
به دنبال فرصت  اد یز  احتمال ب  یهاشرکت  را   .رودیم  یالملل نیکارآفرینی  این مسئله 

یند سازمانی است آمتکی بر فر ،یالمللنیکه فرهنگ کارآفرینی ب  نیز باید در نظر داشت
بهره طریق  از  ارزش  ایجاد  دنبال  فرصت  یبردارکه  باز  بازار  در  است    یالمللنیها 

  (.2012 ،وهمکاران 2)دیمیتراتوس
  ی ریگجهت  (2009)و همکاران    3گراو   . یالمللنیاستراتژيك و کارآفرينی ب  یریگجهت

برای  به    را   استراتژیک  شرکت  استراتژیک  جهت  درآوردن  رفتارهای  ااجرا  یجاد 
ها معتقدند  آن .را در پی دارد  وکار عالی کسبهمواره    که  ،شرکت  متناسب با عملکرد

جهت ارزش  ی ریگکه  ایجاد  سازمان استراتژیک  سراسر  در  مشترک  رفتارهای  و  ها 
امر این  که  مهم    است  را ی  ر یگجهت   استیونسون .است آن  جنبه  ابعاد   استراتژیک    از 

صورت  انددمی  وکار کسب   مهم م  ی بندکه  جهت  را  شرکت   .دهدیاستراتژیک 

 . بازار تمرکز دارد  یهااستراتژیک در مدیریت کارآفرینی بر درک فرصت  ی ریگجهت 
برای ایجاد    دهد تااین امکان را می  کوچک و متوسط  یهابه شرکت  ی ریگچنین جهت 

و   دانش  از  بتواند  بهتر  که شرکت  کمک  اطالعاتمحیطی  کند  استفاده   شایانی  جدید 
جهت نلد  هایپژوهشنتایج   .بکند که  داد  نشان  همکاران  و  استراتژیک    یریگی 

ب کارآفرینی  با  تنگاتنگی    یالمللنی کارآفرینانه  و    و   داشتهارتباط  مثبت  رابطه 
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باید به این نکته نیز توجه    اما ،جدید دارد  یالملل نیبا فروش در بازارهای ب  یتوجهقابل
محصو  که  داشت فروش  ب  التبا  بازارهای  در    ندارد   چندانی  رتباطیا  یالملل نیجدید 
  (.2014 ،وهمکاران 1)نلدی

بگ کارآفرينی  و  منابع  به  و  امروزه  .  یالمللنیرايش  محیطی  تقاضای  در  تغییرات 
برای عقب نماندن از رقبا    هاشرکتباعث شده است که    هاجدید شرکت  یهاینوآور
را    دائماً جدید  از  اما .رندی گ   کاربهمنابع  ب  استفاده  منابعی  امری  رای شرکتچنین  ها 

شرکت  نهیپرهزو    دشوار تنها  و  بهکه    ییهااست  انعطاف   قادر  منابع    ر ی پذدستیابی 
و با موفقیت با محیط در   رند یگ  کارها را بهآن  استفاده کنند و  هاآناز    توانندی هستند م

  (.2015 ، وهمکاران 2)باتر  به رقبای خود انطباق یابند تحال تغییر نسب

 
 ش  پیشینه پژوه

ایوبی   و  و   در   ،(1395)یومی  در    بررسی  بازار  توسعه  مدل    یهاخوشهارائه 
  مؤثرابزاری    صنعتی  یهاخوشه  بر   ه یتک   هایافته آن  نیتر مهم  پرداختند که  ،وکارکسب

است صادراتی  و  رقابتی  توان  افزایش  تالش   .در  حاضر  معرفی   کندیممطالعه  با 
 ،در کسب مزیت رقابتی و توان صادراتی  هاآن  یهایتوانمندصنعتی و    یهاخوشه

ایجاد مزیت رقابتی در    جهینت  در روشی مناسب را در زمینه شناخت و توسعه بازار و  
مدل   ،چالش این مطالعه   نی ترمهمبنا بر   ،نیز  تینها  درصنعتی ارائه نماید و    یهاخوشه

پیشنهاد   ،بازار متمرکز محصول  جهت(  ترکیبی از مدل فیزیکی و الکترونیکی)  هیبریدی 
  .گردیده است

در  سازمانی    ینیبستر کارآفرتوسعه    بر  رگذاریتأث بررسی عوامل    در  ،(1394)برازنده  
صنعتی    یهاشرکت کهشهرک  تعداد    نآدر  پرداختند  کارمندان  نفر  297پژوهش    از 
استفاده    یهاشرکت با  زاهدان  صنعتی  جدول شهرک  کرجس  از  نمونه  و  حجم  ی 

  شده   استفادهپرسشنامه    از ابزاروری اطالعات  آگرد  جهت  و  اندشده  انتخاب مورگان  
و اهداف و    453/0پژوهش نشان داده است پنج متغیر حمایت مدیریت    یهاافتهی .است 

سازمان  41/0سازمانی    یهایاستراتژ  و  358/0  یسازمانفرهنگ   396/0  یساختار 
  .اندداشتهفرینی آکار بستر  در توسعهرا  ر یتأثین  بیشتر 283/0سازمانی  یهاستمیس
ی سیستمی  هاکارآفرینی با رویکرد داده  ثرؤعوامل مبه بررسی    ،(1395)  زادهیقلیعل

از   ،بیپرفرازونشمسیر    نآدر  که  پرداخت  پیشرو   یهاشرکتدر   یکی  توسعه 
اجتماعی تغییر  کلیدی  موج  رودمی  شمارهب  فاکتورهای    یتکنولوژ )  ICTا  بتحول    و 
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و  تمام جهان را درنوردیده    خود   کننده رهی خقدرت و سرعت    با(  اطالعات و ارتباطات
برای    هرروز  را  جدیدی  تحوالت  خود  محرکه  نیروی  از  استفاده  به با  ارمغان   بشر 

کار  در  .آوردیم تعریف  ضمن  جستار  سازمانفرینی  آاین  بررسی   ،فرینآکار  و  به 
فر و  در  آکار  مؤثر   یهایژگیو  ،فرینیآکاریند  آالگوها  فناورفرینی  وضعیت   ،یعصر 

فرینی و فناوری  آبه رابطه متقابل کار  تینها  در در عصر فناوری اطالعات و    بازار کار 
  .پردازدیم

همکاران   و  اولوشناسایی  به    پژوهشیدر    ،(1394)مرادی   ی هااستیس  ی بندتیو 
کارآفرینی   بخش  ی المللنیبتوسعه  ایران  در  و    که ،پرداختند  صنعت    تیمأمورنقش 

برای  آفر  نآ  در  هادولت فرصت  یر یگبهرهیند   .است  کننده نییتع  یالمللنیب  یهااز 

  کشورهااست که    یگذاراست یسمهم    یهااز حوزهیکی    یالمللنیب  ینیکارآفرتوسعه  
تول  بود   خواهد قادر   خدمات    دی با  و  کاالها  فرصت  یالملل نیب  سطحدرو عرضه   ها از 

خطرپذیری   ،وریآنو  تیبر محور   ینیکارآفر  یهات یفعالبا توجه به اینکه   .دنبهره ببر
استوار   ینانیاطمناو   اطالعات  و  دولت   ،است  فرصت  ویژه    نآدرنقش  اهمیتی  زمینه 

کارآ  برای   دولت .دارد تربیت  و  کردن  آموزش  فراهم  و  الزم    یهارساختیز فرینان 
کار  منظوربه عهده  فردمنحصربهمسئولیتی    یالمللنیبفرینی  آتوسعه    به   دارد  بر 

این مقاله شناسایی و   .آن نیست  نیتأمبه    بازار قادر اینکه سازوکار    خصوص هدف 
بر   .صنعت ایران است  در بخش  یالمللنیب  ینیکارآفرتوسعه    یهااستیس  ی بندتیاولو

دار  و  هااست یسموضوع    پیشینه  اساس وجود  متعددی  سیاستی  تا  د  نابزارهای 
از  طریق    ن یاز ا  کرده و   استفاده  هااز آنفرینانه  آی کارهابرای توسعه فعالیت  هادولت

  .بهره ببرند یالمللنیبفرینانه آکار یهافرصت
همکاران    1پریم  نقش  ،(2016)و  بررسی   هابنگاه عملکرد در صنعتی یهاخوشه در 

 از حاصل تجمیع از ناشی یهاصرفه یج حاصل از تحقیق نشان داد کهپرداختند که نتا

یکی یهاخوشه قالب در هابنگاه  فعالیت  عملکرد بر مؤثر مهم عوامل از صنعتی 

  .است صنعتی یهابنگاه صادراتی
کارآفرینی    و  متوسط  و  مؤسسات اقتصادی کوچک"  وهش پژ  در  ،(2015)  2اوپاراچوا

مؤسسات   سازمانی  هایشبکه  از   استفاده  تأثیر  بررسی  به ،  "المللیبین توسط 
 .پردازدمی( IE) المللیکارآفرینی بین شرایط درها( SME) متوسط و  کوچک اقتصادی

دیدگاه بررسی  استفاده ،آگاهی  نهیدرزمهایی  این  و  عملی  دسترسی    از   هاSMEی 
آیا    که  بارهنیا   درو همچنین   ،نمایده می ارائ  سازمانی  هایشبکه  طریق  از  موجود  منابع
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یک   ،انگیزه هستند یا بازدارندهخارجی  بازارهای در  کارآفرینی هایفعالیت برای  هانیا
با  هایی پژوهش  طرح  SME  پنج  بررسی   برای   موردی   روش  چند   کارگیری به  کیفی 

  شبکه   که روابط .دارند  آنکی از  ها حایافته .شد  استفاده  فنالند  و  سوئد  از  المللیبین
  تأثیر   این   اهمیت ،حال نیا  با .اثر مثبت دارند  هاSMEالمللی شدن  بین  روند   بر  سازمانی

  جدید   سهم .شده است  ده ی تندرهم  المللی شدنبین  فرآیند  مختلف  مراحل   در  و   پیوسته 
سازمانینظریه  از   استفاده  ،بررسی  این   منظور به  ای شبکه  اندازچشم  با  همراه  ی 

است  توضیح مطلب  و  که  این  آگاهی   شبکه  منابع  به  هاSME  دسترسی  چگونه 
  .دهدرا تحت تأثیر قرار می هاآنالمللی کارآفرینی بین هایفعالیت  سازمانی

همکاران    1گارسیا -ناوارو   کارآفرینی  پیامدهای  و  سوابق "پژوهش    در  ،(2015) و 

نمونه ،"تصادرا یک  همراه  به  مفهومی  مدل  شرکت   212شامل    یچندبخش  یک 
اسپانیایی  تجربی    را  صادراتی  آنالیز  از   .دادند  قرار مبنای  حاکی  که    بود   آننتایج 

داخلی همچون تعهد صادرات مدیریتی و منابع مربوط    عواملکارآفرینی صادرات به  
ساختار و  تجربه  دارد ،به  مثبت  به ،همچنین .وابستگی  صادرات  عوامل    کارآفرینی 

بین بازارهای شرکت صادرات    از قبیل شدت رقابت و فاصله ،احتمالی محیط خارجی
طور مثبت  دهد که کارآفرینی صادرات بهاین بررسی همچنین نشان می .بستگی دارد

می قرار  تأثیر  تحت  را  مدیران .دهدعملکرد صادرات  یافتهمی  همچنین  از  های  توانند 
صادرات   فعالیت  به  مربوط  اقدامات  و  تصمیمات  کردن  اصولی  برای  فوق 

  .هایشان و بهبود عملکرد صادرات استفاده کنندشرکت

باتی  و  تبادل    و  هامشارکت   مدیریت  در  کارآفرینی  قابلیت"پژوهش    ،(2015)  2خالید 
  رابطه  ،"صادرات  ی توسعه   مراحل  در   کردی های عملتفاوت  بر   تأثیر  و  دانش مشارکت

  مشارکت  مدیریت  و  مشارکت  دانش  تبادل  ایرابطه  قابلیت  دو  و  کارآفرینی  قابلیت  بین
 ها شرکت  عملکرد  بر  تأثیر آن  بررسی  بیشتر به   و   دهدقرار می  لیوتحلهیتجزرا مورد  

  شرکت   100  نه شاملنمو  یک  از  استفاده  با  صادرات  توسعه  مراحل اولیه و بعدی  در
  رابطه  یک  دهندهنشان   نتایج .پردازدمی (  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری)  ICTصنعت    از

  دادهتشخیص   ،حالنیا  با .ای هستندرابطه  هایقابلیت  و   کارآفرینی   قابلیت   بین   مثبت
صادرات   توسعه  اولیه  مرحله  تنها   دانش مشارکت  تبادل  ایاست که قابلیت رابطه  شده

  از اثرات  بیشتر  پشتیبانی  کنندهارائه  مدل نظری   ی طورکلبه .دهدرا تحت تأثیر قرار می
 ،مدیریتی  مقاصد  برای .باشدمی  صادرات  توسعه  بعدی  مرحله  در  کارآفرینی  قابلیت
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قابلیت  دهندمی   نشان  نتایج   مورد  صادرات  توسعه  مختلف  مراحل  در  مختلف  هایکه 
  .نمایندنمی فراهم رقابتی یک مزیت همیشه هاقابلیت کهنیا  و هستند ازین

به سمت    المللیبین  کارآفرینی  فرهنگ"در پژوهش    ،(2012)و همکاران    1دیمیتراتوس 

  وجود   با  که  دارندمی   اظهار ،"المللیکارآفرینی بین  یهافرصت  بر  مبتنی ،جامع   یاتیعمل
بین  نهیزم  در  مطالعات  نیفراوا   در   معتبر  اقدامات  توسعه  به  نیاز ،المللیکارآفرینی 
بین  ایجاد می کارآفرینی  احساس  اساس .شودالمللی  از   ما ،قبل  مفهومی  مطالعات  بر 

که    در مقاالت نقش داریم (  IEC)  المللی کارآفرینی بین  فرهنگ  مقیاس  طریق پیشبرد یک 
چارچوب جامع    یک   هدف این است که   و  ؛شودمحسوب می  فرصت  بر  نیمبت  رفتار  یک
بین  از برسانیمکارآفرینی  ثبت  به  پژوهش    در   پژوهشگران .المللی  شیوهاین    هایاز 

کرده  جادشدهیامقیاس    توسعه متوسط   هایشرکت  درباره  پژوهشی  و  اندپیروی 
  عدیبُ  شش  یساز  یاتیعملنتیجه گرفتند که    و  اندهانجام داد  متحدهاالت یا  و  انگلستان

با  اندازه   به  که  IECپیشنهادی     -1 :شاملاست    منطبق  اولیه   سازیمفهوم   کافی 
بین  گیریجهت    های انگیزه  -3المللی  بین  بازار  گیریجهت   -2المللی  کارآفرینی 

نسبت    المللیبین  ایهشبکه  گیری جهت   -5المللی  بین  گیری آموزشجهت  -4المللی  بین
این    اصلی   مضمون  و  است ،رقبانسبت به غیر  جهانی  هایشبکه  گیری جهت  -7  رقبا  به

های  پژوهش  در  توانندالمللی میکارآفرینی بین  دارد که پژوهشگراناظهار می  بررسی
از شش   آینده  دربردارندهبُ  این  شرایط    کارآفرینی  ساختار  یک   ی جابه  IEC  عد 

 . کنند استفاده محدود المللیبین

وهمکاران   صادراتی   هدف  بازار  ترینمناسب   تعیین "پژوهش  در  ،(1397)  محمودی 
کهمی   اظهار  "فازی   مراتبی  سلسله  تحلیل  از  استفاده   با  ایران  کشمش   کشمش   دارند 

  صادرات  از  توجهی  قابل  بخش  هرساله  که   است  ایران  کشاورزی  محصوالت   از  یکی
  ترین مناسب  تعیین حاضر، مطالعه اصلی هدف . دهدمی اختصاص خود  ه ب را  بخش این

  سلسله  ساختار  یک  راستا،  این  در .  است  کشمش   محصول  برای    صادراتی   هدف   بازار
  چهارکشور  برای   زیرمعیار  شش   و  معیار  سه  با   گذشته،  مطالعات  مبنای  بر  مراتبی

 معیار  که  داد  نشان  نتایج.  شد  طراحی  روسیه  و  عراق   اوکراین،  امارات،  هدف
  اندازه   و  هزینه  یعنی  دیگر،  معیار  دو   به  نسبت  5/0  جزئی  وزن  با  بازار   به  دسترسی

  در  27/0  نهایی  وزن  با  عراق   این،کشور  بر  افزون.  دارد  را  اهمیت  بیشترین  بازار،
  قرار   بعدی   هایاولویت  در  ترتیب   به   روسیه   و   اوکراین   امارات،  کشور  و   اول   اولویت
 گرفتند. 
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  صادرات  بازار   ساختار  و  نسبی   مزیت  بررسی "در    ،(1398)  نیا ده و داودزاخداوردی

باالمی  اظهار  "ایران  کشمش که    تولید   افزایش  باعث  صادراتی  توان   بردن   دارند 
  به  کشاورزی  بخش.  شودمی  تولیدی  کاالهای  کیفیت  بهبود  و  اشتغال  داخلی،  ناخالص

  برای  بنابراین . آیدمی  حساببه نجها در  هابخش  ترینمهم از  غذایی امنیت مینتأ لحاظ
  جمله   از  غیرنفتی  صادرات  گسترش  اقتصادی،  توسعه  اهداف  پذیریآسیب  کاهش

  مزیت   تعیین  ،پژوهش  این  از  هدف.  یابد  افزایش  باید  کشاورزی؛  محصوالت  صادرات
.  است  2016-2012  هایسال  طی   ایران  در  کشمش  صادرات  بازار  واختار  نسبی

  که   داد  نشان  نتایج.  است  آمده   دستبه  فائو  سایت  از  نیاز  د مور  اطالعات  و  هاداده
  همچنین .  بوده  نسبی  مزیت  دارای  هاسال  این  طی  مذکور  محصول  صادرات  در  ایران

  سال   در   که   کشورهایی   ترینبزرگ  داد   نشان  پژوهش  این  در   بازار   ساختار  بررسی 
  فدراسیون   عربی،  متحده  امارات  کشورهای  اند کرده  وارد   کشمش  ایران  از  2012

  2012  سال  در  کشوری  4  الی   1  تمرکز   نسبت  شاخص.  است  اوکراین  و   عراق  روسیه،
  سال  در  اینکه  وجود  با  یعنی  این.  است  0/54  و  0/46  ،0/35  ،0/18  با  برابر  ترتیب  به

  کشورهای  به   را  آن  درصد  54  اما  کندمی  صادر   کشمش  کشور   86  به   ایران  2012
 .است شده صادر اوکراین  و عراق  روسیه، عربی،  متحده  امارات

 
 پژوهش  شناسیروش

   یاصل الؤس 

مدلمی  چگونه رو   یصادرات  هایخوشه  یبرا  یتوان  با    المللی  نیب  ینیکارآفر  کرد یبا 
 خلق کرد؟  رانیبر محصول کشمش را در ا د یتأک

   یفرع التؤاس

 کدامند؟ المللینیب ینیگذار بر کارآفرریثأ ت یدولت  عوامل -

 چگونه است؟  المللینیب  ینیگذار بر کارآفرر یثأت  یلداخ یتقاضا طیشرا -

پذ ،یاستراتژ   ری ثأت  - رقابت  و  کارآفر  ی ری ساختار  بر  چگونه    المللینیب  ینیشرکت 
 است؟ 

 چگونه است؟ یالمللنی ب  ینیبر کارآفر بانی کننده و پشتتیحما ،مرتبط عیرصنایثأت -

 چگونه است ؟ یالمللنیب  ینیآفرربر کا یدرون  دیعوامل تول  طیشرا ر یثأت -

 محصول کشمش کدامند؟ یصادرات  هایدر خوشه رگذاری تأث عوامل نیترمهم -
و    ببرحس  پژوهش این   کاربردی    پژوهشی  ،هاداده  گردآوری   روش   نظر   از هدف 

 ،صنعت و معدن  وزارت  خبرگان  پژوهشجامعه آماری این   .است  پیمایشی  -توصیفی
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بازرگانیهااتاق شهرهای   ،ی  در  کشمش  صادرکنندگان  و  کشاورزی  جهاد  وزارت 
است  تهران قزوین  پژوهش   ی ر یگنمونهبرای   .و  این  روش    در  گلوله    ی ر یگنمونهاز 
ی بازرگانی هااتاق  ،صنعت و معدن وزارت  ی  علم  ئتیهبین اساتید و اعضای  در  برفی  

(  دارهدف  ی ریگنمونه)  صورتبه  و صادرکنندگان کشمش  جهاد کشاورزی   وزارتو  
نمونه    اعضای  نظرات  در  اشباع  به   جایی که  تا  نمونه  تعداد  آن  در  که  تاس  شدهاستفاده

شود م ،ختم  این  که    ابد ییادامه  مصاحبه    پژوهش در  از  خبرگان   10  بابعد  از    نفر 
رسید  نمونه  حجم  پژوهشگر نظری  اشباع  اساس   .به  این  پایان   از  پس  پژوهشگر بر 

  از   خود  برداشت  و  او  توسط  شدهانیب  مطالب  بار  کیکننده  فرد مشارکت  توضیحات
 اطمینان   شده   انیب  مطالب  صحت   از شونده  کرده تا پس از تأیید مصاحبه  بیان  را  آن

شرایط    مدت  ضمن  در .کند  پیدا و  طرفین  موافقت  اساس  بر  مصاحبه  هر  زمان 
  رانپژوهشگ  ،نتایج  به   یمنظور اعتباربخشبه .دقیقه بوده است  90تا    60بین   ،سازمانی 

تطاب  یا سهیمقا  شیوه  به  باز  کدگذاری  مرحله  در  پژوهش  این  در   همگونی  میان  قبه 
 ،محوری  کدگذاری  جریان  در  همچنین .پردازندیآمده م  دستبه  یهامقوله  و  اطالعات

به بررسی شواهد و وقایع   ،هاو در رابطه با داده  شدهیها سؤال طراح در مورد مقوله
 ،آمده  دستبه  یهادر مرحله کدگذاری انتخابی نیز هرکدام از طبقه .شودیپرداخته م

  .شوندیاعتبارسنجی م ،بر اساس مستندات علمی و پیشینه پژوهش

 

 هاافته ي ها وتحلیل داده
نظرات   ،انجام مصاحبه  هنگام نگهداری  شوندگانمصاحبهکلیه شرح  شده و    ضبط و 

  بعد .شد  تبدیل  متن  به ،ها آن  برداشت  و  پژوهشگران  اهداتنظرات آنان به همراه مش
 یهاداده ،شوندگانمصاحبه  توسط  شده  ارائه  نظرات  در   اشباع  نقطه  به   رسیدن  از

  افزارنرمبا استفاده از    یهکدهای اولبه   ،هایند تفسیر دادهخطوط کلی فرآ  انیب  با  اولیه
Atlasti  تعداد   ،تبدیل گردیدند قالب    شدهمشخصعدد    218  هاآنکه  در  جدول    10و 

با توجه به تعداد   .قاعده کدگذاری ثانویه اقدام گردید  بر اساسجداگانه تنظیم و سپس  
  ثانویه  کدهای  به   لیهاو  کدهای ،هاآن  یسازمنظور خالصهبه ،شده  د یتول زیاد کدهای  

به    قرابت  در   اقدام  این  پایه   و   اساس  که  شدند  بدیلت اولیه  کدهای  معنای  و  مفهوم 
بوده قس  تینها  در .ت اس یکدیگر  اس  بر  شالت  ،ثانویه  کدگذاری  متدر   چند   تا  تاین 

 ،عدد 106 معادل ثانویه  کدهای  تعداد   پژوهش این  در  .شوند مقوله  یک  به  تبدیل  مفهوم
مقو  45  مفهومی  یکدها تعداد  و  معادل  العدد    1در جدول   .حاصل گردید  عدد   32ت 

  .است ده یگرد ت ارائه الاز چگونگی تبدیل کدهای ثانویه به مفاهیم و مقو  یانمونه
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کاوی متنی بهره گرفته شده  تکنیک داده  از   ها*جهت آزمون صحت وسقم کدگزاری 
 .  است 

مناسب تشخیص  داده*برای  گردهابودن  تحلیل ی  برای  شده  کفایت    و   آوری 
 .  بارتلت استفاده شده است و KMOشاخص  گیری ازنمونه

افزار  نرم  عامل از   ترین شاخص هر عوامل و تعیین مهم  یک از   *برای تعیین اولویت هر 
LESREL  بهره گرفته شده است . 

تجز  *ودر  برای  دادهیه نهایت  نظریههاوتحلیل  و  کیفی  از ی    Atlas.tiافزار نرم  پردازی 
   .استفاده شده است

 
 دشده یتولکدهای ثانويه و کدهای مفهومی مقوالت   -1جدول  

 فراوانی  کدهای ثانویه  کدهای مفهومی  مقوالت 

 
 محصول 

 
 کیفیت 

 5 شکل ظاهری مناسب 
 7 صحیح برداشت محصول  یهاوه یشرعایت 

 6 نده دارنگه عدم استفاده از مواد 

 
 
 بازرگانی 

 
ی ابیبازار  

 7 ی ازسنجینتحقیقات بازار و 

 8 شناسایی بازار هدف 

 9 و راندمان محصول  یوربهرهباال بردن 

 
و نگهداری محصول  یبندبسته   

 8 ی انبارداررفع مشکالت 
 6 در کشور کشمش  یفراوان

 6 باال بردن کیفیت 

 
ی ورافن  

 
 

 
تولید  یورافن  

 
 

 8 تولید با استفاده از تجهیزات مدرن یورهرهبباال بردن 

 7 گانه سه در مراحل  یاورفناستفاده از 

 8 استفاده از تجهیزات آزمایشگاهی خاک و برگ 

 9 تولید با استفاده از تجهیزات مدرن یوربهرهباال بردن 

 
هدف از   .داده بنیاد است  ی پردازهینظردر    لی وتحلهیتجزکدگذاری محوری مرحله دوم  

بین   رابطه  برقراری  مرحله  باز)  دشدهیتول   یهاطبقهاین  کدگذاری  مرحله   .است(  در 
سایر   عنوان    هاطبقهارتباط  پنج  در  محوری  طبقه  که    تواندیمبا  باشد  داشته  تحقق 

  عد ب .[42] پیامدها و حاکم  تربس ،هاکنشراهبردها و  ،پدیده محوری ،لیشرایط عّشامل 
تعیین   تعیین   ،هامقولهاز  نظریه  اصلی  طبقات  بعد  مرحله  این    شوندیمدر  در  که 

 . است دهی گرد ارائه 2دست آمد و در جدول  مقوله به  81طبقه از   15تعداد   پژوهش
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 دشده یتولکدهای ثانويه و کدهای مفهومی مقوالت   -2جدول  
 طبقات  مقوالت 

o  کیفیت 

o  یبندبسته 

o توزیع 

o ی گذارمت یق 

o  ( اجتماعی یهاشبکه )  یابیبازارجدید  یهافن استفاده از 

o  تمرکز بر بازار هدف 

o سازی برند 

o بازار یازسنجین 

o  شناسایی بازارهای ناشناخته 

o  تقسیم بازار 

o  طراحی مناسب کاال 

o  فرهنگی در بازاریابی  یهاتفاوت توجه به 

o  استفاده از تجارت الکترونیک در معامالت 

 
 
 
 
 
 

بازار  هایپژوهشابی و بازاری  

 
 

o و مقررات  قوانین 

o   حمایتی و نظارتی 

o  خدماتی 

o  تشویقی صادرات  یهابرنامه 

o  آموزشی 

o ی کیتکنولوژ 

o ی گذاره یسرما 

o  صادرکنندگان ارائه تسهیالت به 

o  با کشورهای بازار هدف  قراردادعقد 

o  اجباری کردن قوانین بهداشتی مطابق با استانداردهای دنیا 

o  تسهیل 

o ونقل حمل 

o جاد صنایع تبدیلی ای 

o تولید کشمش یهاقطب  ایجاد گمرک تخصصی در 

o  ی بازارشکنمبارزه با 

 
 
 
 
 
 
 
 

 دولت 

o  مکانیزه کردن کشت محصول 

o  تجهیزات آزمایشگاهی  یریکارگبه 

o کردن تجهیزات در تولید  روزبه 

o  نوین آبیاری یهاروش استفاده از 

o  اصالح نژادی 

o  استفاده از تجهیزات مدرن در کارخانجات 

o سورت بندی  یهادستگاه فاده از است 

o  و توسعه  پژوهشایجاد مراکز 

 
 
 
 

 تولیدی 

o   ترویج فرهنگ استفاده از محصول 

o  داخلی برای آشنایی با محصوالت  یهاش یهماو  هابرنامه ارائه 

o  ترویج فرهنگ صادراتی 

o از انحصار درآوردن صادرات و عمومی کردن آن 

o گسترش فرهنگ تقاضا در داخل 

 
 

 عوامل فرهنگی 

o  دکنندگان یتولرقابت منفی بین 

o برنامه و هدف برای صادرات  نداشتن 

o عرضه محصوالت در بورس کاالیی 

 
 عوامل ساختاری 
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o  بودن دوره بازگشت سرمایه  برزمان 

o  تعدد دالالن چرخه صادرات 

o  مشکالت بازگشاییLC 

o  نیاز به سرمایه فراوان برای صادرات 

o  مشکالت ارزی 

o  شت سرمایه بانکی برای بازگ  یهان یتضمنبود 

 
 

و بانکی  عوامل اقتصادی  

o  انگور  درکشتمزیت جغرافیایی و طبیعی 

o حجمی در دنیا  ازلحاظ سهم بازار جهانی باال 

o  پایین بودن قیمت محصول تولیدی 

o  ایران در منطقه و وجود بازارهای مصرف  یشیالجسوق موقعیت 

o  و بارگیری آسان  ونقلحمل دسترسی به 

o ی صادرات به کشورهای همسایه پایین بودن هزینه حمل نقل برا 

o  کشاورزی برای تولید  یهانهاده پایین بودن قیمت 

o ی رنفتیغصادرات  یهاقیتشو حمایتی دولت از صادرات و  یهااست یس 

o  صادرکنندگان اختصاص تسهیالت بانکی به 

o  رتبه سوم ایران در تولید کشمش در دنیا 

o  میزان تقاضای فراوان جهانی 

 
 
 
 

(بتیمزیت رقا)  یرقابتعوامل    

 
ها تبیین  ها تعیین و سپس رابطه بین آننخست مؤلفه   ددر طراحی مدل بای جا که  از آن

در گام  .ها تشریح شودها و ارتباط بین آنمنطق انتخاب این مؤلفه  آن  از   پسگردد و  
صادراتی با رویکرد    یهاخوشههای مدل  مؤلفه ،آمده  دستبههای  دوم بر اساس داده

به   هاکه مؤلفه ،قرار گرفت  نظر  موردبر محصول کشمش  د یتأکبا   ی المللنیبنی کارآفری
  آمده   دستبههای  های بر پایه دادهمؤلفه  .هستند  مشاهدهقابل  ،(4  شکل  )شرح زیر در

 دست بهنتایج   .است  آمده  دست بهها  بندی آنهای عمیق و پردازش و مقولهاز مصاحبه
  .ر برخی اساتید قرار گرفت و اعتبار سنجی شدنددر اختیا آمده
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 مدل پارادايم  بر اساسکدگذاری محوری   -4شکل  

 
 تشريح مدل پارادايم در عمل 

  :استدالیل انتخاب هر یک از طبقات اصلی به شرح زیر 
o  محوری اصلی)  طبقه  مسئول :(طبقه  مشارکت  و  میزان  در    صادرکنندگانین 

کارآفرینی    یهاخوشه رویکرد  با  برچسب  :یالمللنیب صادراتی  همان  مقوله  این 
طرح   یا  چارچوب  برای  که  است  وجود مفهومی  می ،آمده  به  گرفته  نظر  با  .شوددر 

پژوهش این  در  اینکه  به  مفهومی  پیاده ،توجه  مدل  با    یهاخوشهسازی  صادراتی 
ها و  پس از گردآوری داده ،است  قرارگرفته  مطالعه  مورد  یالمللنیبرآفرینی  رویکرد کا
  منزله این طبقه به ،شده ارائههای و بررسی ویژگی ها در مرحله کدگذاری باز تحلیل آن

  :موارد ذیل است محوری انتخاب شد که دربردارنده طبقه

:   پدیده اصلی  )طبقه محوری( 

میزان مشارکت تولید کنندگان،  

صادرکنندگان و مسئوالن  در  

های  کارآفرینی بین المللیفعالیت  

 شرایط  لی: 

 توسعه و ارتقا  کشور

 ای اد اش ا  و 

 ار آوری 

 

:  تدوین مکانیزم  راهبردها

های صادراتی  ارتباطی خوشه

با رویکرد کارآفرینی بین  

 الملل 
بسترسازی متناسب با  

تولید آموزش  صادرات،
های  سیاست  کنندگان،

انگیزشی و حمایتی، استفاده 
از تجهیزات تکنولوژیکی و به  

 روز کردن آنها

طراحی  : پیامدها

و ارائه مد  

ی  هاخوشه

صادراتی با 

رویکرد   

کارآفرینی بین 

 الملل
ارز آوری،  ایجاد 

اشتغال در  
پیشرفت   ،کشور

توسعه و آبادانی  
 کشور

چار طراحی  در  حاکم  مد  بستر  مفهومی  چوب 

بین  خوشه  کارآفرینی  رویکرد  با  صادراتی  های 

ایجاد   :  المللی   مقررات،  و  قوانین  مجددفرایندهای  طراحی 

از   ناشی  نتایج  شفافیت  و  صادرکنندگان   از  حمایت  فرایندهای 

صادراتی، انداز  چشم  تدوین  صادرکنندگان،  برای     چارچوب 
 دسترسی آسان به کشورهای بازار هدف 

طراحی مجدد فرایندهای  : مداخله گر شرایط

های صادراتی، پشتیبانی مدیران و مسئوالن از فعالیت 

های مرتبط با تولید و صادراتی، ساختاردهی به فعالیت 

 صادرات،  ترویج فرهنگ صادراتی   
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o عوامل  ،یفرهنگ  عوامل  ،یدیتول عوامل   ،دولت  ،بازار  هایپژوهشو    یابیبازار 
بانک  ی اقتصاد  عوامل ،ی ساختار اشاعه  ،(یرقابت  تیمز)  یرقابت  عوامل ،یو  و  ترویج 

داخل کشور تقاضا در  به   ،فرهنگ    ی برا  یداخل  یهاشیهماو    هابرنامهارائه  تشویق 
محصوالت  ییآشنا صادرات  جیترو ،با  و    از ،یفرهنگ  صادرات  درآوردن  انحصار 
  .کردن آن یعموم
o ّعل محوری   :یشرایط  طبقه  یا  پدیده  توسعه  و  ایجاد  باعث  شرایط  این 

 ،استفاده از نظرات متخصصان و خبرگان ،توسعه و ارتقاء کشور :که شامل  شوندمی
بخش سرپرستی  به  کارآفرینی  توجه  و  صادرات  مختلف  اهمیت   ،یالمللنیبهای 

کارآفرینی   در  خدمات  ارائه  صادرات   ،المللنیبدستاوردهای  وضعیت  ارزیابی 
راهبرنامه  ،کشمش ارائه  و  صادراتیریزی  ضعف    کارهای  و  قوت  نقاط  اساس  بر 
مربوط به طبقه تعیین  )  کشورنیاز  با توجه به  ایجاد رویه یکپارچه صادراتی   ،تولیدات

  .(دراتی صا یهاخوشه یمشخط 
o فعالیت  :راهبردها و  رفتارها  بیانگر  مؤلفه  تعامالت هدفاین  و    است داری  ها 

به این   .هستندگر و بستر حاکم که در تبعات طبقه محوری و تحت تأثیر شرایط مداخله
میطبقه گفته  نیز  راهبرد  حاضر  ها  پژوهش  در  که  مکانیزم   :شامل شود  تدوین 

بین   صادرات  هاارگانارتباطات  امر  محیطیبسترسا ،در  شرایط  با  متناسب   ،زی 

صادرکنندگانسیاست  ،کشاورزانآموزش   ترغیب  جهت  انگیزشی  و   ،های  ارزیابی 
 ،بازارهای هدف  کارهای دسترسی سریع بهشناسایی راه ،یندهای صادراتیپایش فرآ

تمرکز   ،تجارت الکترونیک ،(اجتماعی  یهاشبکه)  یابیبازارجدید    یهاکیتکناستفاده از  
هدف بازار  ناشناخته ،بازار  یازسنجی ن ،سازیبرند ،بر  بازارهای  اصالح  ،شناسایی 

و    یهاتعرفه مناسب  ،مناسب   یبندبسته ،هایبخشودگگمرکی    یبنددرجه ،توزیع 
کیفیت به  توجه  با  کردن   ،محصول  استانداردهای  اجباری  با  مطابق  بهداشتی  قوانین 

حمایتی دولت از صادرات    یهااست یس ،صادراتی  اندازچشمتدوین استاندارد و   ،دنیا
 ،با بازار کشورهای هدف  نامهتفاهمو    قراردادعقد   ،یرنفت یغصادرات    یهاقیتشوو  

  .تولید کشمش یهاقطبایجاد گمرک تخصصی در 

o حاک مفهومی  بستر  چارچوب  طراحی  در  رویکرد    یهاخوشهم  با  صادراتی 
گذارند بستر  و تعامالت تأثیر می  هابرکنشبه شرایط خاصی که   :یالمللنیبکارآفرینی  

می مجموعه .شودگفته  را  شرایط  واین  مفاهیم  از  زمینه طبقه  ای  متغیرهای  یا    ایها 
 ،داشتن مزیت رقابتی در تولید محصول :شامل  شدهیمعرفدهند و در مدل  تشکیل می

 ،کشاورزی در تولید  یهانهادهپایین بودن قیمت   ،پایین بودن قیمت محصول تولیدی
صادراتی مقررات  و  قوانین  مجدد  به   ،طراحی  یادگیری  و  آموزش  فرهنگ  ایجاد 
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 ،لید محصول ارگانیکتو ،حمایت از صادرات  یهابرنامه سازی  شفاف  ،دکنندگانی تول
  ی هاتفاوتتوجه به   ،شناسایی بازارهای هدف ،جهانی محصول  میزان تقاضای فراوان
بازاریابی در  به    یهابرنامه ،فرهنگی  دولت  و    یریکارگبه ،صادرکنندگانحمایتی 

فاده از  ایجاد مراکز تحقیق و توسعه و است ،کردن تجهیزات در تولید محصول  روزبه
و   مدرن  کارخانجات  روز بهتجهیزات  درهب  در   ،یبندبسته  قسمت  خصوص 

و    یهااست یس صادرات  از  دولت  مزیت  ،یرنفتیغصادرات    یهاقیتشوحمایتی 
منطقه و وجود    یشیالجسوق موقعیت   ،انگور  کشت   درجغرافیایی و طبیعی   ایران در 

  .بازارهای مصرف

o ای از متغیرهای میانجی و  شرایط عامی هستند که مجموعه :گرشرایط مداخله
تشکیل    هواسط آنداده  را  از  هم  راهبردها  میو  متأثر  دارای    و   شوندها 

ذیل  زیرمجموعه مقررات : هستندهای  و  قوانین  فرآیندهای   ،اصالح  مجدد  طراحی 
  ی نیکارآفرنندگان و پشتیبانی و حمایت مدیران از صادرک ،صادراتی در طول صادرات

و   ،یالمللنیب محصول  تولید  به  بانکی  ،صادرکنندگانساختاردهی  نظام  ساختاردهی 
به   خدمات  ارائه  با  شفاف ،صادرکنندگان در  مرتبط  سازمانی  فرآیندهای  سازی 

 صادرکنندگان ریزی و ارائه فضای باز به  نقش مدیران سازمان در برنامه   ،صادرات
  .و همگانی کردن صادرات درآوردنحصار از ان و

o  طبقه :پیامدها از  اتخاذ  برخی  اثر  در  که  هستند  پیامدهایی  و  نتایج  بیانگر  ها 
می به وجود  پژوهش حاضر   .آیندراهبردها  در کشور ،یارزآوردر  اشتغال   ،ایجاد 

 جوئیصرفه ،کنندگانصادرخدمات به  ارائه سهولت ،توسعه و همگانی کردن صادرات
ها جوئی در هزینهصرفه ،آبادانی کشور  و(  توسعه)  پیشرفت ،منابع کشور  و  هزینه  در

کشور منابع  کنشهمچنین   .و  تعامالت  نتیجه  و  طبقه    شده  جادیاها  از  تأثیرپذیر  و 
مداخله ،محوری شرایط  و  حاکم  را  بستر  متعددی  عوامل  که  شود  می   موجبگر 

 ،در صادرات به کشورهای هدف  صادرکنندگانقدرت   ،وان به مواردی همچونتیم
توسط   مسائل  تحلیل  جهانی   صادرکنندگانتوانایی  بازارهای  بررسی   ،به  و  ارزیابی 

  .اشاره نمود کشورهای رقیب در زمینه صادرات کشمش
پژوهشگر مفهومی  را   ،(5شکل  )  مدل  میسازوکارهایی  آن  دهدنشان  طریق  از    که 

هدف کلیه  سازمان )  جامعه  و  دولتی  و  المللنیب  نانیکارآفر ،صادرکنندگانهای  ی 
خود    توانندمی(  کشمش  دکنندگانی تول درسطح  محصوالت  کارآفرینانه  رویکرد  با 
جهتبین نظریه  هب  صادرات  المللی  گسترش  و  بسط  برای  و  بگیرند  ی  هاخوشهکار 

محصول    بر  کید ی در محصوالت خشکبار با تأالمللنیبی  نیکارآفر  بر  هیتک صادراتی با  
 .تواند کارگشا باشدمی ،5شکلمدل  کشمش
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 یالمللنیبی  نيکارآفری صادراتی با رويکرد  هاخوشهمدل مفهومی   -5  شکل

اقدامات دولت  )فاکتورهای دولتی(    

اتفاقات پیش بینی 

 :  نشده  )شانس(

تحریم، تغییرات  

 رخ ارز و...شدید ن

 توسعه خوشه صادراتی کشمش 

 

 
تدوین قوانین حمایتی  رفع موانع قانونی صادرات 

 دولت

استانداردسازی قوانین بهداشتی  

 با استانداردهای جهانی 

های بین  عقد قرارداد و تفاهم نامه 

 المللی
های تشویق تدوین برنامه

 صادرات 

 کشمش با رویکرد کار آفرینی بین المللیتدوین سند راهبردی و خط مشی توسعه صادراتی 

 شرایط و  وامل تولید 

 های نوین بازار یابی شیوه 

بسته بندی و طراحی  

 مناسب 

 تولید محصول ارگانیک 

 

استراتژی، ساختار و رقابت  

پذیری صادرات کشمش با  

رویکرد کار آفرینی بین 

 المللی

تشویق جهت صادرات و کار آفرینی و الگو برداری 

قبا ا  ر  

 تشویق جهت تولید محصوالت ارگانیک

 تشویق جهت تمرکز برخوشه صنعتی 

 طراحی بستر و زیرساخت جهت توسعه صادراتی کشمش با رویکرد کار آفرینی بین المللی

تأمین تجهیزات سخت  

 افزاری

های تسهیل مکانیزم  صنایع مرتبط و پشتیبان

 ارتباطی 

ایجاد گمرک  

تخصصی در  

های تولید قطب

 کشمش 

آموزش کار آفرینان   مبارزه با دامپینگ های حمایتی ا  صادرکنندگان تدوین برنامه 

 وکشاورزان 

های طراحی بهینه فرآیندهای توسعه صادراتی کشمش  )با رویکرد کار آفرینی بین المللی( پیامد   
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 شنهادیپو  یریگجه ینت
صادرات خشکبار    برای  المللیرینی بینهای صادراتی با رویکرد کارآفمدل خوشهدر  
ت کشمش أبا  محصول  بر  مرحله  کید  توسعهفرهنگاول    در  اساس  و  پایه    سازی 

این زمینه معرفی  ی  المللنیبی  نیکارآفر و مقررات و بستر    یمشخطو از    شودمیدر 
سازی مناسب در بین کشاورزان و  فرهنگ  که  است چراتر  تر و ضروریفناوری مهم 

ها دولتی  سازمان  از همچنین داخلی و  کنندگانمصرفی و همچنین المللنیبینان کارآفر
ادامه مسیر    گرفته تا امکان   ،سازی مناسب پس از فرهنگ ،سازدمیرا میسر  صنعت 

هدایت میایجاد چارچوب  اهمیت  حائز  موارد  باشدکننده  این  این    در  از  نتایج حاصل 
برازنده(  2012) توس و همکاراندیمیترا  هایپژوهشبا    پژوهش همسویی  (  1394) و 

    . دارد
است صحیح    و   برنامه استراتژیک جامع  های ویژه همراه با داشتنمهارت  ، مورد بعدی

بنگاه  بایدکه   قطع  هاشرکت  و  هااین  به  صادرات  بازار  به  ورود  مورد  در    ت یابتدا 
و   صادرات  گاهآنبرسند  مقاصد  انتخاب  مورد  روش  ی در  به    یهاو  صادرات  انجام 
تع عمل  ی بندجمع ،شده  نییمقاصد  به  را  که   ،آورند  الزم  مشکالت    نیترمهماز  چرا 

کشمش از    عدم ،صادرکنندگان  نوین  هاوهیش استفاده  از  ابیبازاری  استفاده  با  ی 
 است رات کشمش  در امر صاد  ره ی و غتبلیغات اینترنتی   ،ی اجتماعیهاشبکه ،ت یساوب

مورد  هبنتایج   این  در  آمده  محمدحسین    محمود  دیس  ،یومی  هایپژوهشبا  دست  و 
و خلید و   ؛( 2015) گراسیا و همکاران  ناوارو ؛( 2016)  همکاران و پریم ؛1395) ،ایوبی
   .همسویی دارد( 2015) بهاتی

ترکیبی  )  ین تجهیزاتتأم  -1  در قالبزی  توسـعه بخش کشاورمواردی مانند   در ادامه
 ،(1395)  و همکارانیومی  های پژوهشراستا با هم(  یافزارنرم  و   یافزارسختاز عوامل  

ایجاد فرهنگ استفاده از    -2(  2015)  خلید بهاتی  و(  1394) علیقی زاده،  (1394) برازنده
به    و  دیجدی  هایورافن باهم ،ینوآورتمایل  و  (  1394) برازنده  هایپژوهش  راستا 

همکاران و  کنترل  یادهپ  -3 ،(2012)دیمیتراتوس  و  پایش  محتوا جهت  مدیریت  سازی 
و   ربناهایزفراهم کردن    -4 .صادرکنندگانبین کشاورزان و    شده در   ید تولمحتواهای  
اتی و عدم  های صادرریلی و پورت ،اینقل جادهوهای مناسب از قبیل حملزیرساخت 

محصوالت کشاورزی    گمرک تخصصی  جمله  نیا ازد  زیربنایی  ساتیرشد مناسب تأس
همکاران  های پژوهشبا    راستاهم و  بهرها  -5 ،(1394) مرادی  و  از  یجاد  مندی 

در  پرتال سازمانی  کشاورزیهااتاقهای  جهاد  و  بازگانی  شبکه  یادهپ  -6 .ی  سازی 
فرایند صادرات و  وبالگ و ویکی   ،اجتماعی انتقال دانش در  ی  نیکارآفرجهت نشر و 

مندی از آموزش و یادگیری  بهره  -7 ،(1394) ،با تحقیق علیقی زاده  راستاهم ی  المللنیب
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و   کشاورزان  دانش  افزایش  جهت  راستای    صادرکنندگانالکترونیکی  ی  نیکارآفردر 
بتفاهمعقد    -8 .یالمللنیب بازار هدف  ب  یالمللنینامه  با    راستاهم  کشمش ا کشورهای 

زاده  هایپژوهش همکارانو  (  1394) علیقلی  و  ایجاد    -9 ،(2012) دیمیتراتوس 
با   راستاهمنوآوری و شناسایی نیازهای بازارهای هدف کشمش   ،فرآیندهای خالقیت

 .  شوندمعرفی می ( 2013) همکارانگیل پچانگ و  هایپژوهش

همگانی کردن صادرات و حمایت از  توانند با  کاران میاندرمسئولین و دست  .پیشنهاد
نمایندهاراه  یالمللنیب  نانیکارآفر اهمی ،ی صادرات را هموار  با وجود  افراد  و   تیاین 

توانند در از طریق ترویج فرهنگ صادرات و انجام اقدامات الزم و  تأثیری که دارند می
سزایی داشته  هب  ی الزم برای صادرات در این امر تأثیر هاینههمچنین فراهم آوردن زم

می  .باشند با  مسئولین  تا  کنند  تالش  سیاست توانند  جهت اخذ  باثبات  و  مناسب   های 
ی  هاشگاهینمابا کشورهای بازار هدف و شرکت در    نامهتفاهمتوسعه صادرات و اخذ  

د و موانع را از سر راه صادر  صادرات را تسهیل کنن  ی محصوالت کشاورزیالمللنیب
بردارند جهت   همچنین  ،کنندگان  در  تصمیمات  اخذ  برای  شرعی  تالش  موانع  رفع 

کشور در  تبدیلی  صنایع  از  حمایت  و  ایران  در  و   کشمش  اشناسایی  از  او  ستفاده 
کشم صادرات  توسعه  توان    شابزارهای  جهت    ی هابنگاهصادراتی    ی ریپذرقابتدر 

   .تواند در این زمینه مؤثر باشدمی ی المللنیبخلق کارآفرینی ججهت در  کشاورزی
راه   این  راهمیدر  از  مختلفی  هاتوان  تیم جمله  ازی  برای  ی  هاتشکیل  پژوهشی 

تجزیه و  فرصتوشناسایی  استخراج  و  محیط  تهدید  هاتحلیل  قو  هاو  نقاط  و  و  ت 
ی فعال خارج در این زمینه  هاا و شرکتتوان کشورههمچنین می ،ضعف استفاده نمود

 .  در این زمینه استفاده کرد هارا الگو قرار داده و از تجربیات آن

آتی پژوهشگران  برای  پژوهش    .  پیشنهاد  این  در  اینکه  به  توجه  مدل  با  ارائه 
بینخوشه کارآفرینی  رویکرد  با  زمینهالمللی  های صادراتی  با    در  صادرات خشکبار 

با توجه   شودبه پژوهشگران آتی پیشنهاد می  پرداخته شد  ر محصول کشمش کید ب أت
شکاف مانندموجود    پژوهشیی  هابه  موضوعاتی  عوامل  :تا  شناسایی  و  بررسی 

خشکبارتأثیر صادرات  زمینه  در  کارآفرینی  بر  موانع  ،گذار  شناسایی  و  بررسی 
خشکبار محصوالت  برای  کشور  در  عملکرد شرکتارزی ،صادرات  در  ابی  فعال  های 

برر  زمینه مورد  را  خشبکار  دهندصادرات  قرار  می  ،سی  پیشنهاد  تا  همچنین  شود 
  تر یا در نظر گرفتن جامعه آماری بزرگ   موضوع پژوهش با تأکید بر محصوالت دیگر

   . با پژوهش حاضر مورد بررسی قرار گیرد هاانجام شود و نتایج آن
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میاز جمله محدودیت پژوهش  )کشمش(های  بر یک محصول خاص  تأکید  به   ،توان 
 شهرهای قزوین و تهران اشاره نمود. جامعه آماری محدود شده به  
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Abstract 
The present study aimed to present an export clusters model using an international 

entrepreneurship approach with an emphasis on raisin product. The research method 

is applied-developmental in terms of objective and descriptive / survey in terms of 

data collection. It was conducted on a sample of 10 experts from Ministry of 

Industry and Mining, Chambers of Commerce, Ministry of Agriculture Jihad and 

Raisin Exporters in Tehran and Qazvin cities. It was conducted using Atlas software. 

In the first step (open coding), the components were derived from the data of in-

depth interviews and their processing and categorizing. These categories included 

the components of product, marketing and advertising, quality, technology 

production factors, environmental factors, cultural factors, legal factors, social 

factors, etc. In the second step (axial coding), the axial coding was performed based 

on the paradigm model to design and institutionalize the management of 

international entrepreneurship and expert clusters. In this research, factors such as 

development of culture, a comprehensive and proper strategic plan, and appropriate 

with the needs of companies, export marketing, and the use of modern marketing 

techniques, equipment supply (combination of hardware and software elements), 

implementation of content management, provision of appropriate infrastructure, 

creating and utilizing enterprise portals, implementing social network and blogs for 

knowledge dissemination and transfer in the process of expert, utilizing e-learning, 

signing international contract with target market countries, and creating processes 

for creativity, innovation and identification of the needs of the target markets were 

identified as influential factors in the model. Finally, a general model was presented 

to extend the theory of export clusters using an international entrepreneurship 

approach with an emphasis on raisin product. It is considered as the innovation of 

this research and indicates that export clustering with an emphasis on raisin export 

can result in international entrepreneurship.  

Keywords:  Exporting clusters, International entrepreneurship, Raisin, Exporting 
dried fruit.  
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