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Abstract  
Environmental (external) and organizational (internal) factors are influential in the 

internationalization of businesses. The purpose of this study is to present a model of factors 

affecting the internationalization of businesses. The sample of expertise as well as statistical 

research includes 10 and 65 people who have worked in the field of businesses related to 

international entrepreneurship or have been informed. The required data are confirmed using 

a Likert 5-item questionnaire and reliability based on alpha test is more than 0.7 and validity 

based on the appropriate value for AVE is 0.5, and research variables include variables of 

product characteristics, product diversity, innovation in The product is international relations 

and internationalized businesses. Analysis of the collected data using the structural equation 

method has shown that these four variables were approved as effective criteria for the 

internationalization process of small and medium businesses. Among these, the most 

agreement of experts was with the components of using the strategy of innovation and 

development of basic technologies. In the end, it is recommended that small and medium-sized 

business managers, instead of the usual goods that foreign buyers themselves are looking for, 

include other types of goods by showing examples in their minds and tastes in order to offer 

different types of goods. Expand. 
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Introduction 
Increasing the volume of global trade and related 

changes in the economic environment of the 

countries has increased competition in business 

and caused internationalization to be one of the 

basic components of business strategies in many 

companies in the world (Yousefi & Ghazizadeh, 

2018). Internationalization is the result of 
providing a basis for change. In fact, the growth 

of companies provides the ground for them to 

move towards internationalization, so that growth 

and international have become two intertwined 

words (Ruzzier et al., 2006). In this regard, 

identifying the factors affecting the 

internationalization of small and medium-sized 

businesses is an effective step towards the 

success of these enterprises in terms of 

internationalization, i.e., identifying these factors 

will enable senior managers and companies and 

macro policy makers in the country, with proper 

management and planning in this regard, to help 

to the growth and prosperity of these companies, 

introduce them to global markets, and 

consequently, and cause the growth and 

prosperity of the country's economy. Therefore, 

this study can lead to new ideas for starting and 

developing small and medium-sized businesses 

in the international arena, clarify the uncertain 

dimensions in this field, and introduce new plans 

for the officials. 1. Methods 

Society and Statistical Sample: 
The research includes 65 entrepreneurship 

experts, elites, university professors in the field of 

business, entrepreneurship, and 

internationalization, as well as experts active in 

the field of entrepreneurship. 

Credibility and Reliability: 
In the present study, in addition to Cronbach's 

alpha, the combined reliability method as well as 

the Leuche technique and the mean variance 

index were used to measure the reliability 

(convergence) and determine the convergent 

validity (SLR).  

Data Collection Tools: 
To collect data, a questionnaire with a 5-point 

Likert scale was used. The basis of the 

questionnaire was the items identified in the 

qualitative section, which were obtained from the 

semi-structured interview as well as the relevant 

specialized texts and research literature to 

complete the questionnaire. 

Statistical Analysis Techniques: 
In this research, (SLR) technique and structural 

equation modeling were used to determine the 

relationships between the variables. Model 

comprehensiveness was assessed using PLS 

Software while Cronbach's alpha test was used to 

determine the reliability and GOF test was used 

to evaluate the model fit. 

2. Results 
In this section, first demographic information and 

descriptive statistics of research variables are 

presented and then research hypotheses are 

examined. 

Descriptive statistics: Demographic 

characteristics of responsive experts in the 

present study and the frequency of demographic 

variables in terms of the number of people in the 

specified intervals are presented. According to 

the results, it can be seen that 44.6% of them are 

in the age group of 31 to 40 years. 48% of them 

have a bachelor's degree, 52.3% of them are 

between 6-10 years old, and 38.5% of them have 

less than 5 years of work experience. The 

variable of product has the highest average and 

the variable of internationalization of businesses 

has the lowest average. Also, the highest 

dispersion is related to the product feature 

variable and the product innovation variable has 

the lowest dispersion. Moreover, according to the 

results obtained from Pearson correlation test in 

the above table, it can be said with 95% 

confidence that there is a significant correlation 

between the research variables (significance level 

<0.05). For this purpose, the method of maximum 

likelihood in Smart PLS Software has been used.  

3. conclusion 
The main purpose of this study was to provide a 

suitable model for the internationalization of 

businesses. Findings from the analysis of 

research data showed that the main variables of 

product specificity, product diversity, product 
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innovation, and international relations had a 

significant effect with 95% confidence. Product, 

product diversity, product innovation, and 

international relations were identified as the main 

variables. 
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 ژپوهشی علمی

 متوسط و کوچک اهی کار و کسب شدن المللی بین رب مورث عوامل مدل اراهئ
2 چراغعلی حموردضام  ، 1یمحمدرضا حاتم  3 سعیدی رپوزی ، * 4 مستقیمی محموردضا ،    

گاه کتول، آباد علی واحد کارآفرینی، گروه الملل، بین کارآفرینی دکتری دانشجوی 1  اریان کتول، آباد علی اسالمی، آزاد دانش
گاه اجتماعی علوم گروه استادیار 2  گلستان دانش
گاه کتول، آباد علی واحد مدرییت، گروه دانشیار 3  اریان کتول، آباد علی اسالمی، آزاد دانش
گاه کتول، آباد علی واحد مدرییت، استادیارگروه 4  اریان کتول، آباد علی اسالمی، آزاد دانش

                                                      

 

10.22080/jem.2022.22915.3696  

 اتریخ ردیافت:
 1400دی  13

 :پذریشاتریخ 
 1400اسفند  23

 :اتریخ انتشار
 1401دی  6

 چکیده
 شدن المللیبین رب مورث عوامل مدل اراهئ ژپوهش این هدف. هستند گذار اتثیر کاراه کسب شدن المللی بین رد( داخلی) سازمانی عوامل نیز و( خارجی)محیطی عوامل
 یا و کرده کار المللی بین کارآفرینی با مرتبط کاراهی و کسب حوزه رد که است افرادی از نفر 65 و 10 تعداد شامل تحقیق آماری نیز و خبرگی نموهن. میباشد وکاراه کسب
 ،AVE  ربای مناسب مقدار  رباساس روایی و 7/0 از بيشتر آلفا آزمون رباساس اپیایی و لیکرت ای گزینه 5 رپسشنامه استفاده با نیاز مورد اهی داده. اند بوده مطلع

                                                      

 موردضا چراغعلیمح  :نویسنده مسئول * 
گاه گلستاناست آردس:  cheraghalim@yahoo.com یمیل:ا ادیار گروه علوم اجتماعی دانش
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 کلیدواژه اه:
 شدن، المللی بین متوسط، و کوچک کار و کسب

 کارآفرینی

 می کاراه و کسب شده المللی بین و الملل بین روابط محصول، رد نوآوری محصول، تنوع محصول، وژیگی متغیراهی شامل تحقیق متغیراهی و شودمی تأیید است 5/0
 فرآیند رب مورث معیاراهی عنوان هب مذکور چهارگاهن متغیراهی که  است داده نشان ساختاری معادالت روش از استفاده با شده آوری جمع اهی داده تحلیل و تجزهی. باشند
 توسعه و نوآوری استراژتی از استفاده اهیمولفه بـا خبرگان موافقت میزان بيشترین میان این رد. شدند اتیید متوسط و کوچک وکاراهی کسب شدن المللی بین

 دنبال هب خارجی خریداران خود که رایج و معمول کاالاهی جایهب متوسط، و کوچک کاراهی و کسب مدریان که است شده توصیه اپیان رد. است بوده اولیه فناوریهای
 .دهند گسترش را کاالاه انواع اراهئ ات بگنجانند آنها سالیق و اذاهن رد نموهن دادن نشان با را کاالاه از دیگری انواع هستند، آن

 

 

 مقدمه 1
لی رتین منابع ایجاد طی سال اهی اخیر شرکت اهی کوچک و متوسط هب عنوان اص 

ده است. این شرکت اه، نقش شغل رد کشوراهی توسعه یافته و ردحال توسعه شناخته ش
)میرژناد و یفا کرده استارد ایجاد شغل اهی جدید، نوآوری و رشد اقتصادی مهمی 

کاران،  محیط اقتصادی  ربوط هب آن رد.افزایش حجم تجارت جهانی و تغییرات م (1400هم
سازی را هب یکی ین المللی شدنو کاراه گردیده و ب  کشوراه سبب افزایش راقبت رد کسب

جهان تبدیل  ی از شرکتهایو کار رد بسیار اساسی استراژتیهای کسب اهیاز مؤلفه
انشی از فراهم شدن  بین المللی شدن(. 1397)یوسفی، اقضی زاده، نموده است

 ات کندای را فراهم میای ربای تغییر است. رد حقیقت رشد شرکت اه زمینهزمینه
 رد یواژه دو هب المللی بین و شدر که جایی ات کنند، حرکت شدن المللیبین سمت هب آنها
کاران، و روزییر) اندشده تبدیل تنیده هم  (. 2006 هم

                                                      

1 Wadhwa 

رد چند دهه اخیر رباپیی و فعال نگهداشتن شرکتهای زبرگ یک مزیت اقتصادی 
هب شمار میآمد شرکتهای کوچک و متوسط هب واسطه ساختار انعطافپذری، بهخوبی میتوانند نیاز 

کاران، 1وا جوامع رد حال تغییر امروزی را ربآورده سازد)ود و  2؛ موکاتیز2016و هم
کاران،  دهد که مدریان شرکتهای اهی صورت گرفته نشان می(. ربآیند ربرسی2006هم

اند عوامل مورث رب بین المللی شدن را هب دقت کوچک و متوسط اریانی هنوز نتوانسته
کاران،  گفت (. رد این زمینه میتوان 1396شناسایی و پیاده سازی نمایند)صنوربی و هم

که عدم اراهئ مدل جامع رد زمینه شناسایی و اولویت بندی شاخصهای مورث رب بین المللی 
تواند یکی المللی شدن، می شدن شرکتهای کوچک و متوسط و نداشتن یک الگوی بین

 از مهمترین دالیل عدم موفقيت این شرکتها باشد. 

کسب و کاراهی  رد همین راستا شناسایی عوامل مورث رب بین المللی شدن شدن
گاهها رد جهت بین المللی شدن  کوچک و متوسط، گامی مورث رد مسیر موفقيت این بن

گاهها و شدن محسوب می شود. هب بیانی دیگر شناسایی این عوامل، هب مدریان ارشد و بن

2 Mockaitis 
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کان را فراهم می سازد که با مدرییت صحیح و ربانمه  سیاستگذاران کالن رد کشور این ام
گاهها هب بازاراهی رزیی رد این  گاهها، ورود این بن خصوص  باعث رشد و شکوافیی این بن

اهی نو  تواند ایده جهانی و هب تبع آن رشد و شکوافیی اقتصاد کشور شود. لذا این مطالعه می
الملل را رد پی داشته  ربای شروع و توسعه کسب و کاراهی کوچک و متوسط رد حوزه بین

رد این زمینه را روشن ساخته و طرحهای جدید را ربای  باشد و از طرفی ابعاد انمشخص
 ربانمه رزیی  مسئوالن امر، معرفی کند. 

 

 ادبیات مرور 2
 بین المللی شدن 2.1
بین

ای ربای تغییر است. رد حقیقت رشد المللی شدن انشی از فراهم شدن زمینه 
کت کند ات آنها هب سمت بین المللی شدن شدن حر ای را فراهم میاه زمینه شرکت

اند )روزییر و ی رد هم تنیده تبدیل شدهکنند، ات جایی که رشد و بین المللی هب دو واژه
کاران،  ای که رت است هب گوهنای خاص(. البته بین المللی شدن شدن واژه2006هم

اند. ژپوهش حاضر ژپوهشگران بین رشد رد داخل و رشد بین المللی شدن تفاوت اقیل
ی محصوالت، کسب وکاراهی کوچک و متوسط رد اراهئرب بین المللی شدن شدن 

اه ی شرکتاهی ارتباطی مورد استفادهیند تولید، بازاراهی هدف و حتی شبکهآتحلیل فر
کاران،  1با رویکرد انجام یک فعاليت بین المللی شدن تمرکز دارد)لیندا ؛ ولچ 2019و هم

                                                      

1 Linda 

 فعالیتی سازی، المللیبین: گوید( می2005(. قنات آبادی)1988، 2و لوستارینن
 و شودمی آغاز( شرایط هب اپسخگویی)آفرین کار میل و آگاهی با که است کارآفرینه
 محلی اهیفعاليت و المللیبین اهیفعاليت ردک با که کشوراهست دیگر با تعامل ضرورت

 اهیکسب و کار. یافته اهی اخیر رد مورد بین المللی شدن موفقيت آمیز شودمی انجام
متولد شده جهانی، فرهنگ سازمانی را پیدا کرده است که فعال رت و  کوچک و متوسط

کاران، ریسک پذریرت است محتوای ربانمه اهی آموزشی حرفه (. 2020)کرمی و هم

ای و تحت حمایت دولت رد بازار خارجی باید با دقت طراحی شود ات بین المللی سازی 
اهی گیری وریوس کروان که فرصته رد پی همهاین امر هب وژی. بيشتر را تشویق کند

ت)اهلتمن و سازی را ات حد زیادی کاهش داده است، بسیار مهم اس المللیبین
کاران،   (.2021هم

 کسب و کار کوچک و متوسط 2.2

فضای کسب و کار داخلی کشور بعلت عدم وجود ارتباطات رد تجارت بین المللی رد 
ای کسب و کار از حالت راقبتی شده رکود قرار گرفته است و باعث خروج فض

است و عمال کیفيت تولیدات و خدمات اراهئ شده رد این حوزه کامال افت نموده و رد 
کان راقبت با ساری کشوراه از اریان ساقط گردیده است کاران، عمل ام )بافنده زنده و هم

کسب و کار یک شرکت ریشه مزیت راقبتی آن است وربای شرکت  .(1400
راههایی که شرکتها ربای ایجاد ارزش اراهئ می دهند این است  د می کندارزش ایجا

2 Welch & Luostarinen 
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کارانکه محصوالت و خدمات آنها هب مشتریان اراهئ می دهند 1)هیدر و هم  ،2020 .)
 خاصی اهی چالش با خود نوآوری و تجاری اهی مدل ردشرکت اهی کوچک و متوسط 

و منابع مالی ربای تحقیق  انسانی )فقدان نیروی ربند می رنج محدودیت و از چند روربو
منابع داخلی، که هب نوهب خود یک مانع داخلی ربای ارزش  و توسعه( ربای پیکربندی مجدد

2)وسترربگ وفریشمار ایجاد می کند  ،2012 .) 

 روابط بین الملل: 2.3
دنیای کسب و کار امروز تحت اتثیر تغییرات مداوم و توسعه سریع است. شرکت 

حوزه شرکت اه هب طور گسترده ایی رد حال انتشار  ه ایی مواجه می شوند واه با راقبت گسترد
گیل پچانگ و  .(1395)رحیم نیا، حسنی راد، رد بخش بین المللی است

کاران رد تحقیق خود چارچوبی از منابع که رب کارآفرینی بین المللی اتثیر گذار ( 2013)هم
قيت و الاه، نگرش، خ اند که عبارت است از: مهارت  است را مطرح کرده

نوآوری و شبکه. با توجه هب گسترش ابعاد روابط بین کشوراه اعم از روابط سیاسی ، تجار 
ی، فرهنگی و غیره نیاز هب آشنایی با علم روابط بین الملل هب یکی از ملزومات مورد نیاز همه 

بین کشوراه و دولت اه با توجه هب گستردگی و پیچیدگی روابط  .کشور اه و دولت اه هب شمار می آید
و اتثیرات مستقیم آن رب روابط تجاری، آشنایی با مبحث روابط بین الملل می تواند 

توجه هب اینکه با  .اتثیرات هب سزایی رد پيشرفت و موفقيت کسب و کار افراد داشته باشد
کرده  ی عرضهت و خدمات مشاهبالاهی کسب و کار، محصوواحداهی فعال رد سطح خوهش

سازمانی و  هب مزیتهای طبیعی، انسانی،کنندبا توجهیک بستر محیطی مشترک فعاليت می و رد

                                                      

1 Heider 

 اهی صنعتی توجه جدی داشت و ابعادتی موجود رد مناطق مختلف باید هب توسعه خوهشالتشکی 
مختلف سازماندهی آنها را تسهیل کرد، رد این صورت میتوان رد بازاراهی ملی و بین

کاران، )کرد المللی موفق عمل ردک ارتباطات بین الملل هب (. 1394صفری و هم
صورت مستقیم یا غیر مستقیم، هب محققان کمک خواهد کرد ات ردک کنند که چگوهن قلب و 

کاران، )ذهن مردم تحت تأثیر سازمان اهی  بین المللی قرار می گیرد  (.2021مینو و هم

 

 وژیگی محصول 2.4
یاز و اهميت توسعه و باال ربدن سوذاهی راقبتی رد سالهای اخیر، محققان و صنعتگران هب ن 

کاران، خود از طریقه توسعه محصوالت جدید پی ربده اند ز آنجایی ا .(1387)سیدی و هم
که مصرف کنندگان نقطه عطف تمامی فعالیتهای بازاریابی هستند، بازاریابی موفق با ردک 

گی اهی جدید رد ارزیابی تأثیر وژی. چگونگی رفتار مصرف کنندگان آغاز می شود چرایی و
( اراهئ شود 1997انجمن اهی خاص ربونیارشیک و گرشف ) محصول می تواند هب وژیگی

کاران را دوباره مرور کرد. از آنجایی که  مفهوم تمازی بی معنی پيشنهاد شده توسط کارپنتر و هم
گاه وژیه ای دارد و نقش اصلی را رد موفقيت و  رد بازاراهی راقبتی، مشتری جای
شکست سازمان ایفا می کند، انگیزه دادن هب مشتری ربای خرید مداوم، موضوع با اهمیتی 

. رد سالهای اخیر، محققان و صنعتگران هب نیاز و (1388)رضوانی، ملک پور، است
اهميت توسعه و باال ربدن سوذاهی راقبتی خود از طریقه توسعه محصوالت جدید پی ربده اند. 

ست که محصول داراست و رد واقع کاری است که وژیگی محصول آن چیزی ا

2 Westerberg, Frishammar 
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ارتباط مثبتی بین کیفيت محصول یاخدمت بارضایت مشتری  .محصول انجام می دهد
کاران، و قصد مراجعه و خرید مجدد وجود دارد  (.2021)واسیلیادیس و هم

 نوآوری محصول 2.5
کارـها  عنوان یک تغییر ربگـشت انپـذری و اتریخی رد ـمسیر انـجامنوآوری را هب

 آن پیامداهی ردک نیازمند محصول، نوآوری لتحلی . کندتخریب خالاقهن توصیف می و
کاران سازمان منافع و اههزینه روی رب 1است)دانلس و هم رد ادبیات (. 2001 ،

 رب نویسندگان از بسیاری. تاس  تعاریف گوانگونی از نوآوربودن محصول اراهئ شده
)اتج الدین اند سازی واژه نوآوربودن تأکید کرده یسازگاری رد تعریف و عملیات فقدان 

کاران،   فنی، طراحی ردربگیرنده که است فرایندی محصول وآورین (. 2016و هم
 جدید( محصول بازاریابی جمله )از تجاری ایفعالیتهو  مدرییت تولید، تحقیق وتوسعه،

کاران،   و دمحصول ربای بقا، رش وآوری مؤرث(. ن 2008است)آلگریت و هم
گاههای اکثر سوددهی وآوری موفق ن  (.2002دانلس، است) ضروری اقتصادی بن

محصول و اقبليت شرکت اه ربای بهبود مستمر فراینداهی نوآوری هب سرعت هب یک 

نیاز اساسی ربای بدست آوردن سود بيشتر و توسعه بلند مدت رد هر دو بخش خدماتی و 
یار پیچیده است و هب مدرییت تولیدی تبدیل شده است. فرایند نوآوری محصول بس 

قوی و مورث ربای فعاليت اهی گوانگون نیاز دارد. اهميت نوآوری چه رد بخش 
تولیدی و چه رد بخش توزیع از اهميت بسیار باالیی ربخوردار است و شرکتها باید هب آن 

کاران، توجه اساسی داشته باشند ای را هب اه باید توجه وژیهشرکت .(1387)سیدی و هم

                                                      

1 Danneels, Kleinschmidt  

توجهی اختصاص دهند زریا ممکن است ارثات اقبل بین المللیارکت تحقیق و توسعه مش
دهد که نتایج تجربی نشان می .(2021)کاربنی و میدا، رب نوآوری محصول ایجاد کند

اه دارد. یک گرایش کارآفرینی رد واقع تأثیر مثبتی رب نوآوری محصول شرکت
ارآفرینی را ربای افزایش نوآوری بنارباین، مدریان باید هب شدت جهت گیری ک

 (2021)اهن و اهنگ، محصول رپورش دهند

 

 تنوع رد محصول 2.6
استراژتی اهی تنوع، شرکت اه را رد ایجاد هم افزایی و صرفه جویی رد مقیاس توانمند 
می سازند. بسیاری از سازمان اه، امروزه هب سمت زبرگتر شدن و افزایش محیط فعاليت 

روند. شاید یکی از دالیل این امر، اپسخگویی هب نیازاهی چندگاهن کسب و کارشان پيش می 
ی مشتریان باشد. مدریان سعی می کنند از طریق ربآوردن نیازاهی چند جانبه ی 

کاران،  مشتریان، آنها را هب سازمانشان وافداررت سازند  و عهوس (. ت 1391)عظیمی و هم
 راقبتی مزیت حفظ و بکس ربای  زمان طول رد جدید محصوالت موفق تجاری سازی

گاه اپیدار 2است)اهرتلی ضروری بن بازار هب سرعت رد حال تغییر، فناوری (. 2006، 
بسیار  عمر رو هب کاهش فناوری، و چرخه رپشتاب نوآوری، محیطی وقفه رد حال تكثیر، بی

انعطاف رد طراحی  .(1396)جهرمی، رپفشار و آشفته ربای شرکتها ایجاد نموده است
سازی و افزایش خودکارسازی و تنوع هب عنوان یک عامل ربای سفارشی یک محصول

استراژتی تنوع محصول (.2021توران و ونکر، )شودمحصول رد فرآیند تولید رد نظر گرفته می

2 Hartley 
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یک ربانمه عملیاتی است که شرکت ربای راقبت رد بازاراهی محصول مختلف، آن 
اهی محیط خارجی رد پیگیری فرصتکارگیری مزایای اصلی ربای دهد. هبرا شکل می

بخشد، جریاانت مربوط هب ردآمد و عایدی بيش از یک بازار محصول، عملکرد را بهبود می
کارگیری مزایای اصلی از طرق مختلف را اصالح کرده و مزایای بيشتری را از طریق هب

 .کندحاصل می
 

  شناسی روش3 3
شامل  نفر از خبرگان کارآفرینی  65ژپوهش شامل   جامعه ونموهن آماری:-1-3

گاه رد حوزه کسب و کار، کارآفرینی و بین گان، اساتید دانش المللی شدن و  خبرگان، نخب
  باشند. کارشناسان فعال رد حوزه کارآفرینی می

کرونباخ از  یآلفاربای سنجش اپیایی عالوه  رب  حاضر  قی رد تحق  اعتبار و اپیایی:-2-3
شده  استخراج انسیوار نی انگ یالوهش و شاخص م  کیتكن  نی و همچن  یب ی رتک  ییایروش اپ

)مرور SLR کیاعتبار، تكن  نیی تع  ی)اعتبار( همگرا ربا ییروا یجهت ربرس 
هب شرح   PLSمدل تحقیق رد روش  که میزان آلفا و روایی( استفاده شد. کیستمات ي س 

 زری می باشد.

 
تحقیق 1 جدول متغیراهی  گرا  هم یی  نتایج روا و  تحقیق  متغیراهی  یی رتکیبی  اپیا و  نباخ  کرو ر آلفای  معیا  نتایج 

 متغیر

 ضریب اپیایی رتکیبی
(CR>0.7) 

 ضریب آلفای کرونباخ
(Alpha>0.7) 

 (AVEمیانگین واریانس استخراج شده )

 0.582 0.879 0.906 نوآوری رد محصول
 0.648 0.891 0.917 روابط بین المللی
 0.641 0.726 0.846 وژیگی محصول
 0.697 0.765 0.821 تنوع رد محصول

 0.532 0.889 0.910 بین المللی شدن شدن کسب وکاراهی
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1با توجه هب اینکه مقدار مناسب ربای 
AVE ،5/0 اهی جدول است و مطابق با یافته

اند، رد نتیجه مناسب مقدار مناسبی را اتخاذ نمودهفوق این معیار رد مورد متغیراهی مکنون 
 شود.بودن روایی همگرای ژپوهش تأیید می

 
ای با  انمه رپسش از اه، داده گردآوری رمنظو هبازبار جمع آوری داده اه: -3-3
 شده شناسایی اهی گوهی سشنامه،رپ تهیه مبنای. گردید استفاده لیکرت ای ردجه 5 مقیاس

 ادبیات و مربوطه تخصصی متون از نین،همچ  یافته ساختار نیمه مصاحبه از که بود کیفی بخش رد
 .است شده گرفته کمک رپسشنامه تکمیل ربای ژپوهش

 متغیراه و مقیاس اندازه گیری: 3.1
استخراج سنجه اه از  یربا اتیادب  کیستمات ي مرور س  کیداده اه از تكن  یبمنظور جمع آور

 فی ط  یمحقق ساخته رب مبنا یارپسشنامه لهی استفاده شده است و سپس بوس  ینظر یمبان 
 یمدل مفهوم  ،یدلف  ینمودن مراحل هس گاهن نظرسنج  یو پس از ط  کرتی ل  فی الوهش و ط 

فرض رب  شي از خبرگان، شاخصها رد ابعاد هس گاهن پ  یسنج  ربا نظ  تی استخراج شد و رد نها
ابعاد چهار گاهن پيش فرض رب اساس مبانی نظری رد  رد اقلب ابعاد ینظر یاساس مبان 

رد اقلب ابعاد وژیگی محصول، نوآوری محصول، روابط بین المللی، وژیگی 
محصول(جاگذاری شدند. این مدل دارای وژیگیهای منحصرهب فرد محصوالت، استفاده 

بخش رد محصوالت، توسعه فناوریهای اولیه، کسب  از استراژتی نوآوری، تنوع

ی رد محصوالت، آمادگی و عالقه مدریان، بازاریابی بین المللی شدن، شناسایی مزیت نسب 
بازاراهی جدید بین المللی شدن متغیر فرعی می باشد. که رب اساس رپسشنامه محقق ساخته 

                                                      
1 Average Variance Extracted 

گزینه ای اندازه گیری شد. متغیراهی تحقیق  5-1با اجزای استاندارد و رد طیف 
باشد. متغیراهی مستقل عبارتست از: وژیگی شامل دو بعد متغیر اصلی و فرعی می 

 محصول، نوآوری محصول، روابط بین المللی، وژیگی محصول.

مدل  ،(SLR) کیاز تكن یق : رد این تحق تكنیک اهی تحلیل آماری-5-3
مدل با  تي و جامع  اهری متغ  نی ارتباطات ب  نیی تع  یربا یمعادالت ساختار یساز

 نی و همچن  ییایاپ نیی تع  یکرونباخ ربا یفاو آزمون آل   plsاستفاده از رنم افزار 
  استفاده شد. ربرسی ربازش مدل یربا GOFآزمون 

 اهیافته 4
ی متغیر اهی ژپوهش رد این بخش نخست اطالعات جمعيت شناختی و آمار توصیف 

 .ستا گرفته قرار موردربرسی ژپوهش اهیاراهئ و سپس فرضیه

 :توصیفی آمار 4.1
جمعيت  متغیراهی حاضر و فراوانی مطالعه رد اپسخگو کارکنان   جمعيت شناختی اهیوژیگی

 هب نتایج هب توجه بااست. شده اراهئ تعیین شده بازه اهی رد افراد تعداد حسب شناختی رب
سال  40ات  31ردصد آنها دارای گروه سنی  6/44 که ردیافت توان می آمده دست
نفر آنها دارای مدرک تحصیلی ليسانس هستند. رد نموهن مورد ربرسی، سن  48 هستند. 

 دارای آنها ردصد 5/38سال است و  10ات  6ردصد آنها، بین  3/52شرکت، 
 . هستند سال 5 از کمتر کاری سابقه
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مبستگی)سطح  2 جدول ه و  تحقیق  متغیراهی  ر توصیفی  بین 05/0آما  آنها( 

 وکاراه بین المللی شدن کسب تنوع رد محصول وژیگی محصول روابط بین المللی نوآوری محصول انحراف معیار میانگین متغیراهی تحقیق

 نوآوری محصول

3.71
2 

.714 1     

 روابط بین المللی

3.70
0 

.829 .836* 1    

 وژیگی محصول

3.60
0 

.844 .750* .814* 1   

 تنوع رد محصول

3.91
5 

.768 .732* .805* .634* 1  

 وکاراه بین المللی شدن کسب

3.53
3 

.730 .740* .813* .731* .666* 1 

 

 بيشترین میانگین و متغیر تنوع رد محصول مالحظه می شود، متغیر( 2مطابق جدول شماره)
.همچنین بيشترین  رپاکندگی مربوط ، کمترین میانگین را دارد وکاراه بین المللی شدن کسب

با توجه کمترین رپاکندگی را دارد.از طرفی  نوآوری محصولو متغیر  وژیگی محصولهب متغیر 
  %95، با اطمینان  فوقهب نتایج  بدست آمده  از آزمون همبستگی پیرسون رد جدول 

< سطح  05/0همبستگی  معنا داری وجود دارد ) متغیراهی تحقیقبین :  می توان گفت
 . معناداری( 

 Smartبدین منظور ربای ربآورد از روش حداکثر ردستنمایی رد رنم افزار 

PLS ( تحلیل مسیر ساختاری مدل 2( و نمودار )1استفاده شده است. نمودار )
مفهومی بوده که هب ربرسی میزان ارتباط بین متغیراهی ژپوهش رپداخته است. همچنین 

اند. رد این مرحله  ارتباطشان رد شد رد این بخش حذف شدهسواالتی که رد تحلیل عاملی 
 هب ربرسی مدل ساختاری تحقیق خواهیم رپداخت. نتایج رد ادامه هب قرار زری است:
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 آزمون مدل ساختاری 4.2
دهد. رد این نشان می ( مدل ژپوهش را رد حالت ضرایب مسیر استاندارد1شکل )

 شوند.میشکل اعداد یا ضرایب هب دو دسته تقسیم 

گیری هستند که روابط بین ی اول: تحت عنوان معادالت اندازهدسته
کار )مستطیل دهند. ضرایب اه( را نشان میمتغیراهی پنهان )داریه اه( و متغیراهی آش

1موجود رد این معادالت را اصطالحاً بار عاملی  گویند.می 

کند که آیا هریک میگویند که مشخص گیری میطورکلی این مدل را مدل اندازههب
گیری شدند. کدام شاخص رد اهی مناسبی اندازهاز متغیراهی پنهان توسط شاخص

 اش سهم بيشتر و کدام شاخص سهم کمتری دارد.گیری متغیر پنهان مربوطهاندازه

ی دوم: معادالت ساختاری هستند که روابط علی بین متغیراهی پنهان دسته
شوند، هب ضرایب موجود رد این معادالت ده میاست و ربای آزمون فرضیات استفا

شوند. اعداد داخل داریه اه نیز شاخص ضریب تعیین اصطالحاً ضریب مسیر گفته می
 باشند.می

 
ندارد 1 شکل استا مسیر رد حالت  با ضرایب  مراه  ه تحقیق  ختاری  سا  مدل 

                                                      

1 Factor loading 
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( قرا ر -1،1که رد بازه ) استاندارد است( بیانگر ضرایب مسیر رد حالت 1ردشکل )
شند. مقدار مالک ربای مناسب دارند و نشان دهنده میزان رابطه بین متغیر اه می با

 3/0مطلق ضرایب مسیر از  رد نمودار فوق قدر .باشدمی  3/0بودن ضرایب مسیر ، 
 بيشتر است که نشان از مناسب بودن این معیار دارد.

کانهای شکل فوق، ضرایب مسیر هستند و شدت  اعداد مشاهده شده رب   روی پی
رابطه بین متغیراه و جهت این رابطه را مشخص می کنند. هرچه عدد ضریب مسیر زبرگتر 
باشد، رابطه متغیر مستقل رب متغیر وابسته قویتر خواهد بود. هب همین سبب می توان اظهار 

مستقل و متغیر وابسته  داشت که اگر ضریب مسیر، عددی مثبت باشد، رابطه متغیر

مستقیم است و با افزایش مقدار متغیر مستقل، مقدار متغیر وابسته نیز افزایش پیدا 

خواهد کرد و اگر ضریب مسیر، عددی منفی باشد، رابطه متغیر مستقل و متغیر وابسته 
معکوس است و با افزایش مقدار متغیر مستقل، مقدار متغیر وابسته کاهش پیدا خواهد 

 کرد.

همانطور که اشاره شد، آزمون ضرایب استاندارد صراف هب شدت و جهت رابطه بین 
متغیر مستقل و متغیر وابسته می رپدازد و تواانیی تصمیم گیری رد مورد معنادار بودن رابطه 
 را ندارد. این مهم رد آزمون ضرایب معناداری رد بخش بعدی انجام شده است.
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داری 2 شکل با ضرایب معنا مراه  ه تحقیق  ختاری  سا  مدل 

 

باشند ات روابط  96/1( نشان دهنده ضرایب معناداری است که باید زبرگتر از 2شکل )
شکل فوق آزمون مدل تحقیق  معنادار گردند. 05/0بین متغیر اه رد سطح  خطای 

دهد. با استفاده از این آزمون می توان )حالت ضرایب معنی داری( را نشان می
هب معنی دار بودن ارتباط بین متغیراهی تحقیق پی ربد. رد این حالت روابطی معنی دار 

کان روابط، خارج از بازه ) ( باشند. هب این -96/1و  96/1خواهند بود که عدد رب روی پی
باشد، رابطه آنها بی معنا خواهد  -96/1و  96/1عنی که اگر رد این آزمون عددی بین م 

همانطور که رد شکل شماره بود و هب تبع آن ضریب مسیر آن رابطه نیز بی معنا خواهد بود.
 96/1زبرگتر از  (T-value) ضرایب معنی داری( مشاهده می شود، مقادری 2)

 05/0(   رد سطح خطای  1می باشند و بیانگر این است تمامی ضرایب مسیر ردشکل شماره )
 معنی دار  می باشند.

 ربازش مدل ساختاری 4.3
مدل کلی شامل هر بخش مدل اندازه گیری وساختاری می شود وبا اتئید ربازش آن، 

ربای ربرسی  PLSش ربرسی ربازش کلی مدل کامل می شود. معیار کلی که رد رو
1ربازش کلی مدل اراهی می گردد توسط تننهاوس کاران )  ( اراهی شده است و 2005وهم

 تنها معیار موجود رد حال حاضر می باشد، هب صورت زری محاسبه می گردد:

 
com̅̅که رد آن منظور از ̅̅ 2عبارت است از میانگین مقادری اشتراکی ̅̅ متغیراهی  

R2̅̅مکنون مدل وهمچنین از میانگین ضرایب تعیین متغیراهی مکنون تحقیق نیز عبارت  ̅
 است. بنارباین میزان این آماره ربای مدل تحقیق عبارت است از:

 
قیق 2Rو  Communalityمیزان  3جدول  تح  متغیراهی 

 Communality R2 متغیراه

 - 0.582 نوآوری رد محصول

 - 0.648 روابط بین المللی

 - 0.641 وژیگی محصول

 - 0.697 تنوع رد محصول

                                                      
1 Tenenhaus 2 Communality 
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 0.532 اهیبین المللی شدن شدن کسب وکار
0.9
64 

 
GOF = √0.620 ∗ 0.964 

𝐺𝑂𝐹 = که هب عنوان مقادری  36/0و  25/0، 1/0: با توجه هب هس مقدار GOFنحوه تفسیر معیار  0.773
1معرفی شده است )وزتلس GOFضعیف، متوسط وقوی ربای  کاران،   ( 2009وهم

 حاکی از ربازش قوی مدل است. 773/0و حصول مقدار 

 
ختاری 4جدول  سا مدل   نتایج آزمون 

 نتیجه ضریب مسیر ضریب معناداری مسیر

 اتیید 608/0 365/9 لمللی شدن شدن کسب وکاراهیابین   ---- نوآوری رد محصول

 اتیید 476/0 469/5 المللی شدن شدن کسب وکاراهی بین  ---- روابط بین المللی

 اتیید 512/0 304/8 لی شدن شدن کسب وکاراهیبین المل   ---- وژیگی محصول

 اتیید 331/0 751/4 مللی شدن شدن کسب وکاراهیبین ال   ---- تنوع رد محصول

 

نوآوری رد ی مسیراهی)معنادارهمانطور که رد جدول فوق مشاهده می شود.ضرایب 
بین المللی شدن ( هب سمت  صولتنوع رد مح و  وژیگی محصول، روابط بین المللی،  محصول

 05/0مسیر اه رد سطح خطای  است بنارباین تمامی 96/1زبرگتر از  شدن کسب وکاراهی
 معنادار هستند. 

                                                      
1 Wetzels 

 گیری ونتیجه بحث 5

بین المللی شدن شدن کسب وکاراهی  مناسب مدل هدف اصلی این ژپوهش اراهئ
 اصلی بود.  یافته اهی حاصل از تجزهی و تحلیل داده اهی تحقیق نشان داد که متغیراهی

 اطمینان سطح رد وژیگی محصول، تنوع محصول، نوآوری رد محصول و روابط بین الملل
 اهیمتغیر اتثیر بودن دارمعنی از حاکی مورد این و است بيشتر 96/1 از ردصد، 95
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 بنارباین. باشد می وژیگی محصول، تنوع محصول، نوآوری رد محصول و روابط بین الملل
 .شوندمی شناسایی اصلی متغیراهی عنوان هب متغیر، 4 هر

 وژیگی محصول 5.1
با توجه هب نتایج حاصل از تحقیق می توان بیان داشت که وژیگی محصول با ابعادی چون 

( رد بین الملی شدن محصول محصول، آگاهی از محصولیدگی محصول، خدمات همراه )پیچ 
 زبان ساده، وژیگی محصول آن چیزی است که محصول داراست هب اتثیر گذار است

امینی و  نتایج تحقیق حاضر با نتایج و رد واقع کاری است که محصول انجام می دهد
ل عوامل محیطی شام همسو است آنها رد تحقیق خود بیان کردند  (،1397فتاحی)
گاه؛ عوامل واسطهاهی محیطی و وژیگیوژیگی ای شامل شرایط مدرییتی و شرایط اهی بن

گاه اتثیر دارد.  سازمانی  رب محصول اهیباتوجه هب اتثیر مثبت وژیگیرد بین المللی شدن بن
 مدریان که، شودمی پيشنهاد متوسط و کوچک وکاراهیکسب شدن المللیبین فرآیند
 تجاری شرکای ردخواستی استاندارداهی رباساس متوسط و کوچک کاراهی و کسب
جای کاالاهی مدریان کسب و کاراهی کوچک و متوسط، هب کنند. محصول تولید هب اقدام

معمول و رایج که خود خریداران خارجی هب دنبال آن هستند، انواع دیگری از کاالاه را 

از یکطرف اراهئ انواع کاالاه را با نشان دادن نموهن رد اذاهن و سالیق آنها بگنجانند ات 
گسترش دهند و از طرف دیگر، بازار جدیدی ربای خود ایجاد کرده و از پتانسیل موجود 

کسب شدن المللیبین فرآیند رب محصول اهیباتوجه هب اتثیر مثبت وژیگی نیز استفاده کنند.
و متوسط  که، مدریان کسب و کاراهی کوچک شودمی پيشنهاد متوسط و کوچک وکاراهی

 رباساس استاندارداهی ردخواستی شرکای تجاری اقدام هب تولید محصول کنند.

 تنوع محصول 5.2
تنوع محصول با ابعادی  با توجه هب نتایج حاصل از تحقیق می توان بیان داشت که

رب بین الملی شدن کسب و  (توسعه بازار، نفوذ رد بازار چون)اراهئ کاال جدید رد بازار نواپ،
کارآفرینان  ضروری است. کسب و کار تنوع محصول ربای موفقيت دارد کار اتثیر

می توانند با اراهئ ایده نو هب بازار و کاال جدید هب بازار می توانند رد بازار نفوذ کرده و زمینه 
توسعه کسب و کار خود را فراهم کنند  نتایج تحقیق حاضر با نتایج میرزا محمد و 

استراژتی شرکتی ا رد تحقیق خود بیان کردند که ( همسو است آنه1398گالبدوست)
 با که شودهمچنین پيشنهاد میشرکت دارد  تنوع محصول اتثیر مثبت معنادار رب ریسک

 هب را هزینه تولید، جدید اهیتكنیک کارگیریهب و دنیا روزهب آالتماشین واردات
 حداقل رسانده ات تأثیر مستقیمی رب کیفيت محصوالت صارداتی بگذارد.

 روابط بین الملل 5.3
روابط بین الملل از طریق ابعادی چون روابط و شبکه دوستان، اتمین کنندگان و مشتریان 
فرصت خارج از کشور، موفقيت رد فعاليت بین المللی رد بین المللی شدن کسب و 

و ایجاد  کسب و کاراهی کوچک و متوسطن با اراهئ محصوالت و کار اتثیر دارد. کارآفرینا
ردوابط دوستاهن رد سطح بین الملی و اتمین نیاز مشتریان و تالش مضاغف ربای رسیدن هب 
موفقيت و پذریش ریسک نوآوری رد محصول می توان رد بین المللی شد اتثیر 

 حوزه قرار گیرد.  مدریان رد سطح ملی و بین المللی شدن مورد توجهو می بایست  گذاشت
کاران )نتایج تحقیق حاضر با نتایج  همسو است آنها رد تحقیق خود  (1391شعبانی و هم

گاهبیان کردند که  لذا پيشنهاد  اهی اتثیر داردصاردات و موانع خارجی رب عملکرد صارداتی بن
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 گروههای تشکیل هب اقدام کمبود، این پوشش و حمایت منظور هب دولت که شودمی
 صورت هب را آن اطالعات و نموده الملل-بین عرصه رد بازار تحقیقات حرفهای
مواردی همچون، استفاده از دانش و همچنین . دهد قرار کاراه و کسب اختیار رد مساوی

فنی روز و دانش فنی مناسب ربای افزایش بهرهوری رد تولید و اولویت رب تولید 
نتخاب نوع محصول و دانش فنی تولید با گرایش محصوالت با ارزش افزوده باال؛ ا

شود. ،  بازاراهی صارداتی هدف مخصوصاً بازاراهی بین المللی شدن پيشنهاد می
ربخورداری از معافيت مالیاتی از فروش داخلی هب میزان صاردات انجام شده رد 

 از متوسط و کوچک وکاراهیکسب سهم افزایش منظورگذاران هبدستور کار سیاست
 .گیرد قرار المللبین جارتت 

 نوآوری رد محصول 5.4
کیفيت، رب اساس نتایج حاصل از تحقیق نوآوری رد محصول از طریق ابعادی چون)

نوآوری (  رب بین المللی شدن کسب و کار اتثیر گذار باشد بهره وری، مزیت راقبتی
فناوری بستر پیروزی رد کسب وکار می باشد ات مدریان رد پی شناسایی سازوکار چرخه 

وجویبار نوآوری بتوانند هب کمک انجام دگرگونیهای انپیوسته رد شرکت هب امتیازاهی انشی 
از آنها ربسند ایجاد تطابق بین محصوالت و خدمات و یک خواسته وژیه رد بازاراهی 

نتایج تحقیق حاضر با نتایج  است شدن المللیخارجی یک اصل قطعی موفقيت بین
مسو است آنها رد تحقیق خود بیان می کنند راهبرداهی ( ه 1391رضوانی و کالبی)

گاه اهی کوچک اتثیر دارد. باتوجه هب اتثیر مثبت نوآوری رب  نوآوراهن رد بازاریابی بن
 مدریان که، شودمی پيشنهاد متوسط و کوچک وکاراهیکسب شدن المللیفرآیند بین

 خریداران خود که رایج و معمول کاالاهی جایهب متوسط، و کوچک کاراهی و کسب
 و اذاهن رد نموهن دادن نشان با را کاالاه از دیگری انواع هستند، آن دنبال هب خارجی

 دیگر، طرف از و دهند گسترش را کاالاه انواع اراهئ طرفسالیق آنها بگنجانند ات از یک
  .کنند استفاده نیز موجود پتانسیل از و کرده ایجاد خود ربای جدیدی بازار

 ربای محققین آتیپيشنهاد 
 مدل ارزیابی عوامل مورث رد  نوآوری رد محصول، روابط بین المللی، تنوع رد محصول -
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