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ABSTRACT 

 
Context and purpose: In recent years, cooperatives have attracted the attention of researchers as strategic elements to achieve 

sustainable economic development and greater social cohesion in the context of globalization. Therefore, this research aims to analyze 

the factors affecting the internationalization of cooperative businesses. 

Methodology: The present research is applied in terms of purpose and uses a qualitative approach through structured grounded theory. 

The process of studying the phenomenon was discovered based on the analysis of in-depth interviews conducted with 19 directors of 

active cooperative-oriented businesses with a history of international presence. 

Findings and Conclusions: The research findings in the form of a paradigm model include: causal conditions (context-oriented, 

entrepreneur-oriented, network-oriented), contextual conditions (organizational and extra-organizational), and intervening conditions 

(human, corporate, and institutional barriers), strategies (competitive and customer-oriented) Consequences (reputation and survival). 

Increasing and improving each component with a plan specific to each of them makes it possible to help the internationalization of 

cooperatives. 

Originality/innovation: The results of this research, while strengthening the literature on the internationalization of cooperatives, bring 

practical achievements to help managers develop the internationalization of cooperatives. It can also guide public policy on export and 

pave the way for the country's cooperative sector to increase international competitiveness. The innovation of the current research is its 

comprehensiveness, examining all the influencing factors of internationalization on cooperatives and in terms of the study's target 

audience to extract all the influential elements in line with the design of the internationalization model of cooperative-oriented 

businesses. 
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EXTENDED ABSTRACT 
 

Introduction: Today, cooperatives are a suitable lever for economic and social development, which can be effective in the optimal use of working, 

production, and living conditions and improving the society's income level and social status. The cooperative economy has a special place due to its 
widespread nature, robust popular monitoring system, and bottom-up power pyramid. The immense progress in knowledge, information, and communication 

and the existence of commercial borders force many cooperatives to think globally and try to carry out internationalization processes. In the literature on 

internationalization, cooperatives have not attracted much attention. This issue is very effective in Iran due to the lack of research on the internationalization 

model of cooperatives. Therefore, to solve this research gap, this study tries to identify all the elements and components presented in the research literature 

and explain them as a paradigm model using the grounded theory method. 

Methodology: The present study is practically based on its purpose and is descriptive and exploratory from the point of view of the implementation method. 

The strategy of this research is grounded theory. The data has collected through nineteen semi-structured interviews with an average time of seventy-eight 

minutes with managers and experts with foreign trade experience active in cooperative companies selected by purposive sampling. Then the data were 
analyzed systematically and in the form of open, axial, and selective coding. The findings of this study are presented based on the Strauss and Corbin 

paradigm model in the form of causal conditions, significant phenomena, strategies, background factors, inhibiting factors, and consequences. 

Results: As a result of data analysis, factors affecting the internationalization of cooperative-oriented businesses in the form of a paradigm model (context-

oriented, entrepreneur-oriented, network-oriented) were identified as causal factors, organizational and extra-organizational context as background factors, 

and human, corporate, and institutional barriers as intervening factors. They affect the internationalization of cooperative-oriented businesses. 

Internationalization strategies of cooperative-based companies include competitive and customer-oriented strategies, and ultimately the consequence of the 

internationalization of cooperatives is the reputation and survival of the cooperative company. These results show that the internationalization of cooperatives 

can be helped by increasing and improving each component with a specific strategy. 

Discussion: 

By attracting capable and creative members in the field of marketing and branding, cooperatives can obtain strategic resources, and by using organizational 

networking, they can compensate for their lack of international knowledge. To reduce the risk of foreign customers not being confident in the products of 

cooperative companies, the participants have emphasized individual networking, especially in the customer sector. From their point of view, cooperatives 

will become international by having risk-taking managers. Also, cooperative companies should have a favorable view of all procedures for entering global 

markets and prefer the long-term goal of entering foreign markets. The flexibility of suitable companies will facilitate the success of companies moving 

towards markets with less psychological distance and limited competitors. It seems that with the effective intervention of the government in improving and 
strengthening the platforms and inhibiting factors, we will witness a more successful implementation of the goals of the cooperative economy. 

Conclusion: The grounded theory method is a qualitative research method by which a theory is developed using a set of data. Unfortunately, there has been 

no comprehensive approach to the existing models of internationalization in cooperative-oriented businesses. This paper aims to start filling this gap by 

exploring the factors influencing the internationalization of cooperative enterprises in the form of a paradigm model. Therefore, based on the above method, 

this study has presented a general classification of factors affecting the internationalization of cooperative businesses. 
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 چکیده

عنوان عناصر راهبردی برای دستیابي به توسعه اقتصادی پايدار و انسجام اجتماعي های اخیر بهها در سالتعاوني زمینه و هدف: 
رو هدف پژوهش حاضر واکاوی عوامل . ازايناندخود جلب کرده سمت به رامحققین   توجه سازی بیشتر در چارچوب جهاني

 است.وکارهای تعاون محور سازی کسبالملليمؤثر بر بین

تئوری است. جامعه پژوهش را مديران تعاوني دارای سابقه حضور  ندداگرروش  پژوهش حاضر از نوع کیفي بهشناسی: روش
عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. نفر به 19گیری هدفمند و اصل اشباع با استفاده از روش نمونه کهي تشکیل دادند المللنیب

 استفاده شد. MAXQDAافزار های پژوهش نیز از نرمساختاريافته و برای تحلیل دادهها از مصاحبه نیمهمنظور گردآوری دادهبه

ور، )زمینه محور، کارآفرين محي شرايط علّ :شامل يوی پارادايمهای تحقیق در قالب يک الگيافته گیری:ها و نتیجهیافته
اهبردها ، رهای انساني، سازماني و نهادی()بازدارندهگر ، شرايط مداخله)سازماني و فراسازماني(ای ، شرايط زمینهشبکه محور(

 هاآنبا راهبرد مختص به هر يک از  هامؤلفهبا افزايش و بهبود هر يک از  .شهرت و بقا() پیامدها ومدار( )رقابتي و مشتری
 کمک نمود. هايتعاونی سازيالمللنیببه  توانيم

رای ها، دستاوردهای کاربردی مناسبي را بسازی تعاونيالمللينتايج اين پژوهش ضمن تقويت ادبیات بیننوآوری: /  اصالت
گذاری تواند راهنمايي برای سیاستمي ها به همراه دارد. همچنینسازی تعاونيالملليبین هکمک به مديران در جهت توسع

وری آنود. الملل باشپذيری در سطح بینمنظور افزايش رقابتگشايي برای بخش تعاون کشور بهعمومي در حوزه صادرات و راه
اطبین ها و چه از نظر مخسازی بر روی تعاونيالمللينپژوهش حاضر جامعیت آن، چه از نظر بررسي کلیه عوامل تأثیرگذار بی

 حورم وکارهای تعاونسازی کسبالملليهدف موردمطالعه برای استخراج کلیه عوامل مؤثر در راستای طراحي الگوی بین
 است.
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  مقدمه

یالمللنیو ب یسازیواسطه جهانبه ر،یاخ یهادهه یط
 دیجد یفضا کیاست و  افتهیرییتجارت بشدت تغ یساز

مانند به زین هایکرده است. تعاون جادیوکارها اکسب یرا برا
در  شدنیجهان یوکارها از فشارها و روندهاکسب ریسا

 ریسا انندهم هایتعاون (Bretos et al., 2018) اندامان نبوده
 یسازیجهان یرقابت یفشارهاوکارها، تحتاَشکال کسب

 ندارند یبا اقتصاد جهان یجز، سازگار یاو چاره قرار دارند
(Leite & Duaibs, 2017) اند که نقش ثابت کرده هایتعاون

 یالمللنیب هی. اتحادکنندیم فایا یدر اقتصاد جهان یمهم
از تعاونی  300که  شودیم ینیبشیپ کندیم انیتعاون ب

دالر در  ونیلیتر 2/2برتر جهان  یهایتعاون نیتربزرگ
 دیدرصد از تول 2/2که در حدود  اند اقتصاد مشارکت داشته

مطالعه  .(Altman, 2017) است (GDP) یجهان یناخالص داخل
 یبرا ینشان داد که رقابت جهان (Hansen, 2019) هانسن

 شدن،یجهان نیخواهد بود؛ بنابرا دتریشد ندهیدر آ هایتعاون
 کیو استراتژ یعمده ساختار راتییتغ یرا به اجرا هایتعاون

 & Bretos) شدن سوق خواهد داد یالمللنیب ندیفرا یبرا

Marcuello, 2016) .یهایژگیو یدارا هایتعاون 
وکارها کسب ریها را از ساهستند که آن یفردمنحصربه

ه متعلق به هم یاست که تعاون نی. تفاوت اکندیم زیمتما
است که عضو آن هستند و توسط همه اعضا کنترل  یافراد

 دشویم عیاعضا توز نیصورت برابر ببه زیو منافع ن شودیم
(Calderón García et al., 2013) .را  یسازیالمللنیب هایتعاون

 سک،یر تیریمد ،یجهان یورآوردن بهرهدستبهی برا
 جادیا و یانکردن روند جهدنبال ،یریادگیو  ینوآور عیتسر

 هانسن. (Vega & Bajo, 2018) دهندیانجام م یاعتبار جهان
(Hansen, 2019) هایشدن تعاون یالمللنیب کندیم انیب 

به هدف  دیبا نیهمچن ،یرقابت جهان شیعالوه بر افزا
سود به نفع مالکان آن است،  نیکه کسب باالتر یاصل

 ها،یاز تعاون یاریبس یبرا یسازیالمللنیب  .پاسخ دهد

                                                           
1. Investor oriented firms 

 باشد. چرا که در ندیاغلب ناخوشا ایممکن است ناآشنا و 
شدن  یالمللنیبه ب یلیتما ها،یتعاون شتریگذشته ب

در را  هایشدن، تعاون یالمللنیب نیاند. همچننداشته
 سازدیخاص روبرو م یهابا چالش یالمللنیب یبازارها

(Siedlok et al., 2021).  وکارها، کسب ریسابرخالف
 شوندیم لیتشک ییهابا اصول و ارزش یتعاون یهاشرکت

. در سازدیها را محدود مآن یتجار یهاوهیکه ساختار و ش
 ،ییهااصول و ارزش نیانطباق با چن الملل،نیاقتصاد ب

به کار  توانندیم هایکه تعاون یسازیالمللنیب یهاوهیش
ها را در مقابل آن تواندیم ایو  سازدیرا محدود م رندیگب

IOF 1 که  یو زمان دهدقرار  یجد بیها در معرض آس
ه خود را ب شتر،یب یریپذبه رقابت ازیبه خاطر ن هایتعاون

 شودیم دتریتنش شد نیا دهندیسوق م یالمللنیحوزه ب

(Siedlok et al., 2021) . 

نشان   (Fayos et al., 2011) و همکاران وسیفا مطالعه
با  هایتعاونهای شرکتشدن  یالمللنیب لکه دالئ دهدیم

)کوچک و متوسط، خانوادگی، دانش ها شرکت ریسا لدالئ
یللالمنیب یهاتیاست. اما موانع و محدود کسانبنیان( ی

ل و ایگو مطالعه. ستین کسانی قاًیدق هایتعاون یبرا یساز
یبقا تعاون دهدینشان م زین  (Igual et al., 2011)همکاران 

خواهد بود و حضور در بازار  ،یالمللنیب شدر گستر ها
 ،سکیکاهش ر لیاز قب یادیز یهافرصت ،یالمللنیب

 نیأمبه منابع ت یتر و دسترسبزرگ یبه بازارها یدسترس
 تواندیم المللی سازیبین .را به همراه خواهد داشت یمال

ی و کند تا بتوانند همکار جادیا هایتعاون یبرا یفرصت
 ,Moral & Uclés) را کشف کنند یالمللنیب های فرصت

از  یاریدر بس ،یخارج یبا بازارها هایتعاون وندیپ. (2022
با  زین یو برخ شودیصادرات انجام م قیموارد از طر

 در ،یخارج میمستق یگذارهیاز جمله سرما ییکردهایرو
 Bretos et) اندموفق بوده یخود در سطح جهان یرشد تعاون

al., 2018). 
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 Aini, 2019; Ghazizadeh, 2018; Roque)مطالعات پیشین 

et al., 2019; Scott-Kennel, 2013) یهامدل یبه بررس 
مطالعه آن حالنیاند بااها پرداختهشرکت یسازیالمللنیب

 یجابه یطورکلکوچک و متوسط را به یهاها فقط شرکت
در  یمطالعه جامع .کردیم ریطور خاص درگبه هایتعاون

و  توسط دونوسو وزلندین یکشاورز یهایمورد تعاون
شد او اَشکال انجام  (Donoso et al., 2003)همکاران 

 ،حالنیا کرد با ییرا شناسا یسازیالمللنیب یهایاستراتژ
یعل .نکرده است ییرا شناسا یعوامل مؤثر بر هر استراتژ

یالمللنیکه در خصوص ب یفراوان یمطالعات تجرب رغم
 رد یگرفته است هنوز دانش کافصورت ی شرکت هاساز

 یمطالعات زیو ن یتعاون یهاشرکت یسازیالمللنیب اب رابطه
پرداخته  هایشدن تعاون یسازیالمللنیب ندیکه به شرح فرا

 دهدیمطالعات نشان م جینتا. (Aini, 2019) باشد وجود ندارد
 نیها به اکه در آن ییهابا توجه به رشد روزافزون پژوهش

 یبرا یسازیالمللنیموضوع اذعان شده است که ب
 قاتیاست، تحق ضروری یتعاون یهاشرکت یریپذرقابت

یم یمللالنیها بشرکت نیچگونه ا نکهیا یبررس به  یکم
 نیهمچن (Bretos et al., 2018) گرفته استصورت شوند،

نشان  (Bretos et al., 2018)ن و همکارا ش برتوسپژوه جینتا
را نشان  هایاونشدن تع یالمللنیب یو مدل یتئور چیداد ه

در خصوص  یمتعدد قاتیتحق هرحالبه .دهدینم
به باتوجه یوکارها موجود است ولکسب یسازیالمللنیب
 یهایژگیو و طیتعاون محور شرا یوکارهاکسب نکهیا

 کیدموکرات ،یشرکت تعاون لیتشک ثیخاص خود را از ح
 نیبنابرا (Reed, 2009) دارند یریگمیتصم ندیبودن و فرا

موجود و  اتیحاضر، ادب لعهواسطه نوظهور بودن مطابه
و  اندافتهینتوسعه یخوبمرتبط با آن هنوز به یهاپژوهش

ول ها حنبود پژوهش لیبه دل رانیدر ا ژهیومسئله به نیا
 مؤثر شتریتعاون محور ب یوکارهاکسب یسازیالمللنیب

 نهیمدر ز یمختلف قاتیتا به امروز شاهد تحق رانیاست. در ا
، کوچک و متوسط یوکارهاکسب هاتن یسازیالمللنیب

 یکه به بررس میابوده خانوادگی و دانش بنیان ها

 اتیادب یا استفاده از بررسب یسازیالمللنیب یندهایفرا
 یبررسدر  یآنها پرداخته شده است و از طرف نیشیپ
 یهایژگیو شتریب یرانیا یوکارهاکسب یسازیالمللنیب

اند هبود یالمللنیب تیفعال ریکه درگ ییوکارهاکسب
به ارائه مدل مستدل جهت  یاندک قاتیو تحق شدهپرداخته 

 حضور در لیکه تما ییوکارهاکسب ریسا یریکارگبه
 . (Ezzati Raz et al., 2021) انددارند کرده یالمللنیب یبازارها

 تیو اهم هایبه شکاف موجود در تئور توجه با
تعاون محور در اقتصاد امروز و  یوکارهاگسترش کسب

 یرفناو یریگبر شکل وکارهاکسب نیکه ا ینقش مهم
 یهاارائه مدل و  مؤثرشناسایی عوامل بر بازار دارند، یمبتن

محور در کشور  تعاون یوکارهاکسب یسازیالمللنیب
برخوردار است. با وجود محصوالت  یاژهیو تیاز اهم رانیا

 نیا شتریب ،یتعاون یهافرد شرکتمتنوع و منحصربه
و توسعه  یوکارها در توسعه محصول، برندسازکسب

در  یادهیشدن با مشکالت عد یالمللنیو ب ادراتص
بع منا ای یتعاون یهاشرکت نیشورمان مواجه هستند. اک

فاقد  ایاند خود اختصاص نداده یهاتیبه فعال یکاف
جهت اداره بنگاه خود در سطح  تیریمد یهامدل

. (Karimyan & Gholami Kalous, 2018)ند ابوده یالمللنیب
واکاوی عوامل  ،هدف از انجام این پژوهش ،اساسنیبرا

ی وکارهاکسبی شدن المللنیبو ارائه الگو برای  مؤثر
 توسعهدرحالیک کشور  عنوانبهتعاون محور در ایران 

 .است

 مروری بر مبانی نظری و پیشینه پژوهش
 یسازیالمللنیب

ها، با شرکتی سازیالمللنیبتعاریف متفاوتی در مورد 
 ,Ghazizadeh) ی مختلف ارائه شده استهانهیزم توجه به

 بیان (Welch & Luostarinen, 1988)لئوسترین و  چول  .(2018
 فیطور واضح تعربه یسازیالمللنیب حاصطالکه  کنندیم

ی را فرایند افزایش مشارکت در سازیالمللنیباست و نشده 
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با ارائه این تعریف . کنندیمی تعریف المللنیبی هاتیفعال
که ممکن است یک شرکت در  اندکرده دیتأکها آن
ود ی هیچ الزامی وجشود ولی درگیر المللنیبی هاتیفعال

یمللالنیبادامه داشته باشد، زیرا  هاتیفعالندارد که این 
از مراحل توسعه شرکت اتفاق  هر کدامدر  تواندیمی ساز

 (Ozturgut, 2017)  اوزتورگوت بیفتد. تعریف دیگر توسط 
انطباق  عنوانبهی را سازیالمللنیبارائه شده است که 

ی هاطیمحبا  (ساختار، منبع ،)استراتژی هاشرکتفرایند 
 .(Jean et al., 2020) اندکردهی تعریف المللنیب

 تعاونی  شرکت
 منظوربهاجتماع مستقل اشخاصی است که  ،هایتعاون

اجتماعی و  ،ی مشترک اقتصادیهاهدفنیازها و  نیتأم
ی امؤسسهاز راه دور و نظارت دموکراتیک  ،فرهنگی خود

اختیاری توافق  صورتبهبا همدیگر  ،با مالکیت مشاع
 .(Diaz-Foncea & Marcuello, 2013) اندکرده

 و اصول تعاون  هاارزش
ونی ی درهاتیفعالاصول تعاونی راهنماهایی هستند که 

بر  هایتعاون. دهدیمی مربوط قرار هاارزشرا در مسیر 
که بر اساس  کنندیماساس این فلسفه اقتصادی عمل 

 :تندهسذیل  قراربهی تعاون المللنیببازنگری اتحادیه 

 هاارزش (الف

 ،خود مسئولیتی ،ی خودیاریهاارزشبر اساس  هایتعاون
و در  شوندیمانصاف و همبستگی بنا  ،دموکراسی ،عدالت
اعضای تعاونی رفتاری منطبق با  ،آن گذارانانیبنعرف 
سئولیت اجتماعی و م ،ییروگشاده ،ی شرافتهاارزش

 کمک به دیگران دارند.

 ب( اصول 

یی اختیاری هاسازمان هایتعاون :عضویت آزاد ؛اصل اول
برای تمام افرادی که بتوانند از  هاآنهستند و عضویت در 

استفاده کنند و مسئولیت ناشی از عضویت را  هاآنخدمات 

 ،یاسیس ،نژادی ،اجتماعی ،بدون تبعیضات جنسی ،بپذیرند
 .آزاد است ،یا مذهبی

به این معنی که هر چه در  :کنترل دموکراتیک ؛اصل دوم
تحت نظارت  ،ی هر عضورأ، با یک دهدیمتعاونی روی 

است. امور  دادنانجاماعضاست. این یک راه دموکراتیک 
یی تصمیمی بگیرد که بر کل تنهابه تواندینم کسچیه

مالک یا  نوانعبه. همه افراد گذاردیم ریتأث وکارکسب
از  ،ممستقی به طور اگرنهنظارت دارند.  وکارکسبعضو، بر 

طریق نمایندگان منتخبی که خودشان را کاندیدا و سپس 
 .اندشدهبه مقامی منسوب  آرا حکمبه

ا پولی که توسط اعض :مشارکت اقتصادی اعضا ؛اصل سوم
 .مساوی است کامالً، شودیمی گذارهیسرمادر تعاونی 

. کنندیماز یک قاعده تبعیت  آناعضا برای استفاده از 
سایر  اندازهبهمشارکت اقتصادی هر عضو در تعاونی 

افراد ثروتمند، نظارت بیشتری از افراد فقیرتر . اعضاست
ی مختلف هایتعاونمبلغ پرداختی به . همه برابرند. ندارند

 دارد. ی آن بستگیریگشکلبه جایگاه تعاونی و چگونگی 

 کامالً  هایتعاون :یخودمختارصل چهارم؛ استقالل و ا
. آنکنندیمرا کنترل  شانندهیآ. خودشان هستندمستقل 

به یک شرکت اصلی که همه تصمیماتشان را برایشان  ها
 مؤثری هانشیگزبگیرد، وابسته نیستند. نمایندگان منتخب 

 بزرگ وکارکسب، نه اینکه یک دهندیمبر تعاونی را انجام 
 دارند وشخصیت مستقل  هایتعاونرا کنترل نماید.  هاآن

 از دیگری جداست. هرکدام

 ،برای اعضا هایتعاون :اعضا تعاونی آموزشاصل پنجم؛ 
و  آموزش ،مدیران و کارکنان خود ،نمایندگان منتخب

بتوانند به نحو  هاآن کهیطوربه؛ آورندیمکارورزی فراهم 
عموم  هاآننمایند. به پیشرفت تعاونی خود کمک  مؤثر

افراد جوان و رهبران افکار عمومی را  خصوصبهمردم 
 .سازندیمد تعاونی مطلع ئنسبت به ماهیت و فوا
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از طریق  هایتعاون :هایتعاونهمکاری بین  ؛اصل ششم
منطقه و  ،ملی ،ی محلیهاسازمانهمکاری با یکدیگر در 

رده طریق خدمت ک نیمؤثرتربه اعضای خود به  ،یالمللنیب
 . کنندیمو نهضت تعاونی را تقویت 

 هااستیسبا تصویب  های: تعاونتوجه به جامعه ؛اصل هفتم
 کنندیمتوسط اعضا برای توسعه پایدار جوامع خود فعالیت 

(NTALASHA, 2017).  

  هایشدن تعاون یالمللنیب

ه ب هاتیگسترش فعال قی، از طریالمللنیرشد ب
 ریاخ یهادر دهه ،دیجد یهابخش ایو  یخارج یبازارها

و زنده ماندن  ماندنیباق یها براشرکت یبرا ازینشیپ
 یسازیالمللنیب یهایاستراتژ .(Errasti et al., 2016) است

ه ب یابیداده و دست شیها را افزاشرکت ییکارا تواندیم
 ,Olevsky) ندینما لیرا تسه یو مال یاقتصاد یهاتیمز

 تواندیمالمللی سازی بین ی، استراتژنیعالوه بر ا (2016
 & Barac) دهد شیرا افزا یسازمان یو نوآور یریادگی

Colonques, 2022) .سندهینو نیچند ها،یدر مورد تعاون 
 یاچهیعنوان دربه یسازیالمللنیکه ب کنندیاستدالل م

ابت رق یبرا یابیرشد و دست یها براسازمان نیا یمهم برا
و  ییکارا تیتقو نیو همچن یشده کنون یجهان طیدر شرا

 & Flecha) است یجهان یها در بازارهاآن یرقابت تیموقع

Pun, 2014) .سوزا و همکاران طور که همان(Souza et al., 

را در  هایشدن تعاون یالمللنی، بهستندمعتقد  (2017
رشد  ،یبه منابع مال یدسترس بهبودی برای جهان یبازارها
 شرکت یو اجتماع یبعد اقتصاد کیتفک لیتسه یی،و کارا

د و به رش یابیدست یبرا یگروه یاستفاده از ساختارها و
ی ولمعم یهابا شرکت زیآمتیرقابت موفق یاندازه الزم برا

که  دهدینشان م ریاخ یها. پژوهشکندیم قیتشودیگر 
 یاستراتژ کیعنوان را به یسازیالمللنیمعموالً ب هایتعاون
 به کار یداخل یحفظ مشاغل اعضا در بازارها یبرا یدفاع

 یسازیالمللنیب کهیدرحال. (Sala et al., 2020) رندیگیم
 هیمعموالً بر پا یتعاون ریغ یتیچندمل یهاشرکت
 García et) به خارج از کشور است یتهاجم یهایاستراتژ

al., 2011) .بر  یمعموالً مبتن هایتعاون یسازیالمللنیمدل ب
 یاستراتژ کی یعنیاست،  «یساز یچند محل»

 هنکیبا توجه به ا .طلبانه و خالقانه و نه مخربتوسعه
 یشده در خارج از کشور به معنا جادیا دیجد تیفعال

 ستیدر بازار مبدأ ن یقبل تیفعال گونهچیشدن هبسته
تا  سازدیرا قادر م های, تعاونیسازیالمللنیب ب،یترتنیابه

درتمند ق یندهایو فرا ابندیمنسجم دست  یرقابت یایبه مزا
 ,.Souza et al)ند را اجرا کن دیتول ییو بهبود کارا ینوآور

 به« یساز یمحل چند» یاستراتژ نیا ت،یدر نها . (2017
تا مشاغل اعضا را در  دهدیامکان را م نیا هایتعاون

 وحفظ کنند،  یخارج یقو یبا ورود رقبا یداخل یبازارها
و هم در خارج  یزمان اشتغال و ثروت هم در سطح محلهم

 دهندینشان م مطالعاتاز  یبرخ .شودیم جادیاز کشور ا
بت نس ی راشتریشده مشاغل ب یالمللنیب یهایکه تعاون
تابعه در  یهاکه شرکت ییاهن)آ یمحل یهایبه تعاون

 جادیا فراملیو  ملی یهاطیخارج از کشور ندارند( در مح
 .(Bretos & Marcuello, 2016) کنندیم

 قیآمده از طردستبه یریپذانعطاف ن،یعالوه بر ا  
 اهیدر تعاون یدیعنصر کل کیعنوان به یسازیالمللنیب

 ستشده ا یتلق یاقتصاد یهامقاومت در برابر بحران یبرا
(Konzen & Oliveira, 2015) . 

 یسازیالمللنیب یهایتئور
 حیتشر هینظر نیوکار با چندکسب یسازیالمللنیب ندیفرا

. همان اندافتهیداده شده است که در طول زمان تکامل 
 هینظر نیچند دهدنشان می( 1) جدول گونه که

 .اندصورت خالصه ارائه شدهبه یسازیالمللنیشده بشناخته
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 یسازیالمللنیب یهایئورت .1جدول 
 نقد تمرکز دیدگاه تئوری

 عملکرد محورمنبع تئوری مزیت انحصاری
(MNCs)1 

یالمللنیبی فرایند جابهبیشتر بر حالت ورودی  دیتأک -
 یساز

ی تیچندملی بزرگ و هاشرکتتمرکز بر  -
(Rastorgueva, 2014) 

 حالت ورود هزینه مبادله یالمللنیبتئوری 
(MNCs) 

 کشورها() فرایند چرخه عمر تئوری چرخه عمر

 فرایند رفتاری مدل اوپساال
SMEs)2(MNCs& 

برای  راهی عنوانبهنقش زمینه و شبکه  گرفتندهیناد -
 دسترسی به منابع خارجی

یالمللنیبباعث پیشرفت  آنچهناتوانی برای توضیح  -
 .شودیمی ساز

 یینی برای رفتار انسانیبداشتن دید عینی و ت -

 (Rastorgueva, 2014)تناقض بین تئوری و واقعیت  -

 عملکرد ،تصمیم ارتباطی شبکه
(MNCs&SMEs) 

 یسازیالمللنیبپویایی محدود برای توضیح فرایند  -

 فقدان تئوری یگانه مقبول -

ی شرکت هایژگیونقش مدیران ارشد و  گرفتندهیناد -
(Joseph, 2010) 

 ترکیبی یالمللنیبکارآفرینی 
 ،حیطه ،مقیاس

 سرعت
(MNCs&SMEs) 

 (Nummela, 2004) نبود چارچوب مفهومی محکم -

 دیجد یگذارهیسرما
 ترکیبی (INV) یالمللنیب

 ،حیطه ،مقیاس
 سرعت

3BORN GLOBAL 

 یالمللنیب رترید ایکه کمتر  ییهاشرکتبا  سهیدر مقا -
 و هستند تیبدون مز ایکم  یوربهره تیاند، مزشده

 ,.Choquette et al) دهدیرا نشان نم یرشد بلندمدت

2017) 
 )نگارندگان( :منبع

ی که بیشترین توجه پژوهشگران سازیالمللنیبی هایتئور
گر چه برای  هایتئور، این اندساختهرا به خود معطوف 

ها پژوهشاما در ادبیات  ،قابل تعمیم است هاشرکتانواع 
ی کوچک و متوسط و هاشرکترا برای  آن معموالً
 هاهینظراما این  ؛دانندیم ترمناسبی بزرگ هاشرکت
ی هایژگیوو لحاظ نکردن  هایتعاونماهیت  بهباتوجه

 یوکارهاکسبچندان توان استفاده در  ،شرکت تعاونی
 به دنبالاگر . (Ripollés & Blesa, 2017) تعاون محور را ندارد

المللی سازی کسب و کارهای ثر بر بینؤشناسایی عوامل م
ی سازیالمللنیبتعاون محور و ارائه الگوی مستدلی برای 

ناچاریم ساختار و  ،ی تعاون محور هستیموکارهاکسب
                                                           

 شرکت های چند ملیتی و بزرگ .1

 شرکت های کوچک و متوسط. 2
 شرکت های متولد جهانی. 3

ی هایتئوررا نیز اعمال کنیم که در  هایتعاونی هایژگیو
 ی گذاشته نشده است.وبررسبحثموجود به 

ابه ی مشهاقیتحق نیترمهم :ی مشابههاپژوهشپیشینه 
خالصه در موارد زیر بیان  به طور توانیمرا  گرفتهصورت

 :کرد

المللی بین»تحت عنوان  (Aini, 2019)پژوهشی توسط آینی 
هدف  .است گرفتهصورت «کشاورزی هایشدن تعاونی

ی پرتغال هایتعاونی شدن المللنیباین پژوهش چگونگی 
ها ی تعاونیسازیالمللنیبی ریگمیتصمدر  مؤثرو عوامل 

نتایج این پژوهش نشان می دهد  تجربه شرکت  .است
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منابع مالی بر  ،سرمایه انسانی ،یسازشبکهتعاونی و 
و  گذاردیمی اثر مثبت سازیالمللنیبی هایاستراتژ

 هایاونتعی شدن المللنیبفناوری نقشی در تسریع روند 
 ندارد.

تحت  (Souza et al., 2017)پژوهشی توسط سوزا و همکاران 
ت شدن شرک یالمللنیدر ب کنندهنییعوامل تع»عنوان 

نتایج این پژوهش  .است گرفتهصورت « یکشاورز یتعاون
 ،ی قانونیهایبوروکراس ،ساختارهای مالی دهدیمنشان 

 هاشرکتی شدن این المللنیبساختارهای مدیریتی در 
 .تنقش داشته اس

 ,Marinova & Marinov)و مارینو  نوا یمارپژوهشی توسط 

های  للی سازی شرکتالمبین»تحت عنوان  (2017
صورت گرفته است. نتایج این پژوهش نشان می «تولیدی

المللی سازی در سه گروه زمینه ثر بر بینؤدهد عوامل م
 فرین محور است.آمحور، شرکت محور، و کار

بین»تحت عنوان  (Viana, 2020) پژوهشی توسط ویانا
صورت گرفته  «های کشاورزی برزیلعاونیالمللی سازی ت

های مدل دهد ویژگیاست. نتایج این پژوهش نشان می
گیری( و موانع تعاونی )فرایندهای دموکراتیک برای تصمیم

ترین عنوان مهمبوروکراتیک تحمیل شده توسط دولت به
عوامل بازدارنده و همچنین دو عامل توسعه بازار و بهبود 

المللی سازی عوامل انگیزاننده در بین ترینفناوری از مهم
 های برزیل است. تعاونی

ی داخلی بیانگر آن بود که هاپژوهشهمچنین ارزیابی 
یمرا  اندشدهکه در زیر ذکر  هاقیتحقتعداد کمی از این 

 پیشینه این پژوهش آورد: عنوانبه توان

 (Amini & Fatahi, 2018)پژوهشی توسط امینی و فتاحی 
ی هابنگاهی سازیالمللنیبطراحی الگوی »تحت عنوان 

است. نتایج این پژوهش  گرفتهصورت «کوچک و متوسط
رای ب وکارکسب، مقوله اصلی که به تحریک داردیمبیان 

ایدار مزیت رقابتی پ منجر شده،ی المللنیبورود به بازارهای 

در این فرایند شامل  مؤثردر این میان عوامل علّی  .است
ی فردی و عوامل محیطی هامؤلفه ؛ی سازمانیهامؤلفه

 ،ی بنگاههایژگیو ،ی محیطیهایژگیواست که شامل 
 ،شامل شرایط مدیریتی و شرایط سازمانی یاواسطهعوامل 

د و راهبرد فراین ،ی و تحلیل بازارزیربرنامهورود قدرتمند و 
ی شامل توانمندسازی کارکنان، سازیالمللنیبپیامدهای 

گسترش نام تجاری و برند و رشد سرمایه  ،توسعه فناوری
 .شودیم

 ,.Vafaeibasir et al) و همکاران ریبص ییتوسط وفا یپژوهش

یدر تعاون تیعوامل موفق ییشناسا»عنوان تحت  (2021
گرفته صورت «حساس عیبا استفاده از فنّ وقا یصنعت یها

از  یگروه کل 5 دهدیپژوهش نشان ماین  جیاست. نتا
، نی، عوامل مرتبط با کارآفریتیریعوامل شامل: عوامل مد

یم یطیبازار و عوامل مح وامل، عدیعوامل مرتبط با تول
ه داشت تعاونی ها نوع  نیا تیدر موفق ینقش مهم تواند
 باشد.

 ی شناسروش 
است، و از منظر  یاپژوهش حاضر بر اساس هدف، توسعه

 ندگانکن. مشارکتاستی از نوع اکتشاف یفیروش اجرا، توص
ی با حداقل سه سال تعاون یهاشرکت رانیمددر پژوهش را 

اند. روش ی تشکیل دادهالمللنیبتجربه فعالیت  در بازارهای 
هدفمند بود. از نظر تشکری و  صورتبهی نیز ریگنمونه

ی، ریگنمونهدر این روش  (Tashakkori et al., 1998) همکاران
. شوندیمهدفمند انتخاب  کامالًتصادفی و  غیر صورتبهموارد 
نفر از خبرگان در این پژوهش مشارکت داشتند.  19تعداد 

ها تا مرحله . مصاحبهدقیقه بود 78ها مصاحبهمیانگین زمانی 
 دمننظامبا رویکرد  هادادهسپس  .ها ادامه یافتاشباع نظری داده

 .انددهیگردو انتخابی تحلیل  ،محوری ،و در قالب کدگذاری باز
 دهدنشان می (1شکل )گونه که همانها پس از انجام مصاحبه

پیاده شد. پس از آن یک نسخه از کدهای  هامصاحبهابتدا متن 
 شد. جهت دییتاارسال و  شوندهمصاحبهاستخراج شده برای 

ها چندین مرتبه بازخوانی گردید بدین داده، هاآشنایی با داده
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ترتیب کدهای اولیه شناسایی و کدهای اولیه مشابه در یک 
طبقه کنار هم قرار گرفتند و طبقات اولیه شکل گرفت. این 

را تشکیل دادند.  هاهیمادرونطبقات درهم ادغام شده و 
، شدهیآورجمعهای همچنین جهت اطمینان از صحت داده

وه، عاله وجود داشت. ب هادادهو عمیق  مدتیطوالندرگیری 
داده لیدر تحلدو پژوهشگر دیگر عالوه بر پژوهشگران اصلی، 

 دییتارا برای  هانوشتهدستها مشارکت داشتند. پژوهشگر 
ی ریدپذییتأخواندند. برای افزایش کدگذاری و طبقات می

. داشتن حداکثر دیگردیممراجعه  کنندگانمشارکتبه  مجدداً
 ی دیگر افزایشهاراهی و دیدارهای طوالنی، ریگنمونهتنوع در 

از همان مصاحبه اولیه کدهای و طبقات . ها بودنداعتبار داده
ها در تمام واحدهای فرعی شکل گرفتند و سپس کاهش داده

ی هاتهافظهور یافتند. ی هاهیمادرونکدها( ادامه یافت تا ) تحلیل
 Corbin)مدل پارادایم کوربین و استراوس  بر اساساین مرحله 

& Strauss, 2014) راهبرد، گرمداخلهد )علّی، پدیده، در شش بُع ،
ی شد. گذاریجاکدهای انتخابی  عنوانبهزمینه، پیامدها( 

   .انجام شد MAXQDA افزارنرمتحلیل محتوای کیفی با 

ی هاپژوهشتفاوت تعاریف روایی و پایایی در  بهباتوجه
در پژوهش حاضر برای دستیابی به روایی  ،کیفی و کمی

 و امامی فردییداناپژوهش از چهار راهبرد زیر که 
(Danaeifard & Emami, 2007)  پیشنهاد دادند، استفاده شده

 است:

  ها:دادهی آورجمعی صحیح هاروشمرتبط بودن منابع و 
در هر  ها،دادهی آورجمعی هاروشبرای انتخاب منابع و 

 و پس از آمدگام با خبرگان و اساتید هماهنگی به عمل 
 انتخاب شدند. هاروش، منابع و دییتأ

 یم پارادا کنندگان،مشارکت کنندگان:مشارکت دییتأ
نآکدگذاری محوری را بازبینی کرده و نظر خود را درباره 

در کدگذاری محوری اعمال  هادگاهیدبیان کردند و این  ها
 .شد

 ی سازیلالملنیبسه تن از اساتید  :بررسی توسط خبرگان
درباره پارادایم کدگذاری  اظهارنظرو  هاافتهبه بررسی ی

 .محوری پرداختند

 کنندگانمشارکتاز  زمانهم :مشارکتی بودن پژوهش 
 کمک گرفته شد. هادادهدر تحلیل و تفسیر 

 

 

 هامصاحبهمتن  .1شکل 
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 و بحث هاافتهی
پژوهش در قالب شرایط علّی، پدیده محوری،  یهاافتهی

، و پیامدها گرمداخله، عوامل یانهیزمراهبردها، عوامل 
 گردیده است.  یبندطبقه

شرایط علّی، حوادث، وقایع و اتفاقاتی هستند که به وقوع 
 تواندیم. شرایط علّی انجامدیم موردنظریا گسترش پدیده 

 & Corbin)هر واقعه و همچنین رویداد احتمالی باشد 

Strauss, 2014) ،کد محوری سرمایه انسانی استراتژیک .
شهرت نشان تجاری و دانش به عنوان عوامل زمینه 
محوری، کد محوری شبکه سازی فردی و سازمانی به 
عنوان عوامل شبکه محوری، کد محوری ریسک پذیری، 

به  ن محورفریآکنشگری، نوآوری به عنوان عوامل کار
 تخصیص یافتند.  بخش شرایط علّی

 یاژهیو یهامشخصهمجموعه  )بستر( یانهیزمشرایط 
 & Corbin) کندیمداللت  موردنظراست که به پدیده 

Strauss, 2014) دو مؤلفه سازمانی و فراسازمانی بستر اصلی .
پژوهش می باشند. ویژگی سازمان به عنوان مؤلفه سازمانی 
و کد محوری محیط ملی و فراملی به عنوان مؤلفه 

 تخصیص یافتند. به بخش بستر فراسازمانی 

شرایط ساختاری ای هستند که به پدیده  گرمداخلهشرایط 
دهای کنش و واکنش اثر تعلق دارند و بر راهبر موردنظر

. آنها راهبردها را درون بستر خاصی محدود یا گذارندیم
. عامل سازمانی با (Corbin & Strauss, 2014) کنندیمتسهیل 

کد محوری شرایط سازمان، عامل نهادی با کدهای 
محوری اقتصادی و بازرگانی و عامل انسانی با کد محوری 

ص تخصیبه بخش شرایط مداخله گر فرهنگی و اجتماعی 
 یافتند.

، برای کنترل ییهاواکنشو  هاکنشراهبردها مبتنی بر  
هستند. راهبردها مقصود  موردنظراداره، و برخورد با پدیده 

 Corbin) رندیگیمداشته، هدفمند است و به دلیلی صورت 

& Strauss, 2014) راهبرد مشتری محوری با کد محوری .

مشتری مداری و توسعه گرایی و راهبرد رقابتی با کد 
 ری محصول انتخاب گردیده است. محو

دها هستند. پیام هاواکنشو  هاکنشپیامدها نتایج و حاصل 
 ییهاهمان  الزاماً کرد و  ینیبشیپ توانینمرا همواره 

 ,Corbin & Strauss) اندداشتهنیستند که افراد قصد آن را 

. در این بخش نیز مؤلفه شهرت با کد محوری (2014
رشد  مؤلفه بقا وگسترش نام تجاری و دسترسی به منابع، 

با کد محوری بهبود شاخص های مالی، تفکر جهانی و 
بهبود اصول و  ارزش ها و مؤلفه توسعه فناوری با کد 

 محوری نوآور انتخاب گردیده است.

ه همان گون کنندگانمشارکتی حاصل از تجربه هاافتهی
حاکی از این است که ترکیبی  دهدیمنشان ( 2جدول )که 

محور  نیکارآفرو  ،شبکه محور ،ینه محوری زمهااز مؤلفه
ی تعاونی وکارهاکسبی سازیالمللنیببرای دستیابی به 

ی تعاونی با وکارهاکسب اساسنیبرا. استمحور الزم 
، خالق و کار مشارکتی در کارآمدجذب اعضای توانمند و 

در حوزه برندسازی و  بلندمدتی هابرنامهکنار اجرای 
یم ی شدنالمللنیببازاریابی به منابعی راهبردی برای 

ی تعاونی با هاشرکتدست یابند. هم چنین  توانند
نقص  توانندیمی سازمانی سازشبکهی از سیاست ریگبهره

یالمللنیبی خود را در حوزه نداشتن دانش هایکاستو 
می تما دگانکننمشارکتاز دیدگاه  .ی جبران نمایندساز

ی هایژگیوتعاونی به  در سایه مدیران هابرنامهاین 
ی محقق خواهد شد. ریپذسکیری و المللنیب نیکارآفر

ی هاهیروتمامی تعاونی باید نسبت به هاشرکتهمچنین 
ی دیدگاهی مثبت داشته و هدف المللنیبورود به بازارهای 

بلندمدت ورود به بازارهای خارجی را نسبت به هدف 
ی هاشرکتی ریپذانعطافارجحیت دهند.  مدتکوتاه

 روانی کمتر و بافاصلهحرکت به سمت بازارهای  ،تعاونی
 رقبای محدود موفقیت 
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یی همچون هامؤلفهرا تسهیل خواهد نمود.  هاشرکت
ورود  سازنهیزم تواندیملجستیک  بهبود ،ی دولتیهاتیحما

ی تعاونی به بازارهای خارجی باشد. اصول و هاشرکت
 ،ی اقتصادی و بانکیهایثباتیب ،ی تعاونیهاارزش

عوامل  نیترمهمی اداری از هایبوروکراسو  هامیتحر
ی تعاونی برای ورود به بازارهای خارجی هاشرکتبازدارنده 

و راهبردهای رقابت از  مداریمشترراهبردهای  .است
 ی تعاونی برایهاشرکتراهبردهایی هستند که  نیترمهم

با  رسدیمبه نظر  اند.نمودهی تعاونی اتخاذ سازیالمللنیب

و کاهش  هانهیزمدولت در دو بعد تقویت  کارآمدورود 
ی هااستیساهداف  ترموفقشاهد اجرای  ها،بازدارنده

 آثار .باشیم هایعاونتاقتصادی کشور در حوزه اقتصاد 
از  دانعبارتی تعاونی هاشرکتعملکرد این فرایند برای 

 ،اساسنیبرا .بقا و ارتقا فناوری شرکت تعاونی ،شهرت
همان ی تعاون محور وکارهاکسبی سازیالمللنیبالگوی 

 زیر تدوین شد. صورتبه دهدنشان می( 2شکل )گونه که 

 

 ی انجام شدههایکدگذارخالصه . 2جدول 

 کدگذاری باز کدگذاری محوری کدگذاری انتخابی

 زمینه محوری

سرمایه انسانی 
 استراتژیک

 ،القیتخ ،توسعه همکاری تیمی ، شخصیت کارآفرینی 
 گرایش کارآفرینی

 شهرت نشان تجاری
سعه تو، محصول متمایز و جدید از رقبا ،ی قویبرندساز

 تعاونی، کیفیت محصولنام تجاری 

 دانش

ی هاشبکهی دانش در گذاراشتراکدانش برتر، 
، دستیابی به دانش و اطالعات، دانش وکارکسب

 دانش تجربی ،کارآفرینی

 شبکه محوری

 ی فردیسازشبکه

 باشگاه مشتریان ،یالمللنیبارتباط با مشتریان 
ی هامشارکتی اجتماعی، ارتباط و هاشبکه ،یالمللنیب

ی هاشبکهارتباط و مشارکت با  ،یامنطقهصادراتی 
 ی غیررسمیهاشبکهی، المللنیب

 شبکه سازمانی

 ،یالمللنیبی تخصصی هاشگاهینماحضور در 
با  توسعه همکاری، یالمللنیبی با شرکای سازشبکه
ی استراتژیک در زنجیره هاائتالف ،هایتعاونسایر 

 یسپاربرون ،ارزش شرکت تعاونی

 محوری نیکارآفر

 یریپذسکیر
پذیرش عدم قطعیت و  ،یریپذسکیربر  دیتأک

و سعی و خطاهای  شیآزماتمایل شرکت به  ،اطمینان
 ی جدیدهادهیا

 کنش گری

مطالعه  ،رصد مستمر رقبا در بازارهای هدف صادراتی
و بررسی محصوالت تولیدی موفق در بازارهای هدف 

ی هافرصتتوسعه با سرعت تمرکز بر  ،صادراتی
فروش  یبراتحلیل نیاز مشتریان، تمایل  ،یالمللنیب

ی هافرصتشناسایی ، باالتر و کسب سود بیشتر
 ی تهاجمیریگمیتصم ،یالمللنیب
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 وریآنو
 ،ی رادیکالنوآور ،تولید و معرفی محصوالت جدید

پذیرش فناوری اطالعات و ارتباطات،   ،ی بازنوآور
 زمانهمی برداربهرهتوانایی در اکتشاف و 

 نانهیکارآفررهبری 

 یهازباندانستن )ی المللنیبی ارتباطات هامهارت
دیدگاه جهانی مدیران از  ،یالمللنیبتجربه  ، (خارجی

ران ی مدیالمللنیبتعهدات  ،شرکت سیتأسابتدای 
ستراتژیک بازارهای مهارت مدیریت ا، شرکت

 یالمللنیب

 یالمللنیبحضور  یسازیالمللنیب
 ،ونیساختار سازمانی تعا ،یالمللنیبداشتن یک برنامه 

 ،انی داخلی سازمهااستیس ،سیستم مدیریت کشوری
 ی مدیریت صادرات هاشرکتواگذاری صادرات به 

یمشترراهبرد 
 حوریم

 یمداریمشتر

ه ی خالقانبندبسته ،یالمللنیباخذ استانداردهای 
یت ارضبر  دیتأکمحصوالت منطبق با نیاز مشتری،  

 بر خلق ارزش برای مشتری  دیتأک ،مشتری

 ییگراتوسعه

تالش برای ورود به  ،صادرات به کشورهای منطقه
 ،خارجی گذارهیسرماجذب  ،بازارهای جدید صادراتی

جذب عضو جدید از کشورهای خارجی، تمایل برای 
 فروش باالتر و کسب سود بیشتر

 محصول رقابتی راهبرد رقابتی
ورود  ،ی جدیدهایفناوربر معرفی محصوالت و  دیتأک

تازی پیش ،قیمت رقابتی محصول ،به بازار قبل از رقبا
 هافرصتدر شناسایی 

 ویژگی سازمان عوامل سازمانی

ی ریگبهره ،یالمللنیب باتجربهی مدیران ریکارگبه
ی هایاستراتژاهداف و  ،شرکت از تجارت الکترونیک

ساختار سازمانی منعطف و  ،رسالت شرکت ،شرکت
 فرهنگ سازمانی ،مناسب

 عوامل فراسازمانی

 محیط ملی

اندازه  ،وجود رقبای داخلی ،حمایت و پشتیبانی دولتی
ی هایهمکارتوسعه  ،تعداد رقبای داخلی ،بازار داخلی

یتعاونو دانشگاه، انسجام بین  هایتعاونتحقیقاتی بین 
 یکاریموازو عدم  ها

 محیط فراملی
 ،ی لجستیکیهارساختیزفاصله روانی کمتر، 

درت رقبا ق ،تعداد رقبا خارجی ،دسترسی به منابع بیشتر
 خارجی

 اجتماعی –فرهنگی  انسانی

 ،هایتعاونی تجاری به هاآموختهعدم انتقال تجربه و 
ماهیت  ،امید اجتماعی کم ،ی تعاونیهاارزشاصول و 

 یی افراد نسبت به اهدافآشناعدم  ،دموکراتیک تعاونی
ی هامهارت دارابودنعدم  ،و مسیر شرکت تعاونی

 بازرگانی و بازاریابی

 ،ی برابر برای اعضای تعاونیهافرصتفراهم نبودن  شرایط سازمان سازمانی
عدم ارائه ، ی تعاونیهاتیفعالعدم مشارکت اعضا در 
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ی شرکت به اعضای هاتیفعالآمار و اطالعات دقیق از 
فرایندهای دموکراتیک، کوچک بودن مقیاس  ،تعاونی

 فعالیت تعاونی

 نهادی

 اقتصادی

نظام مالی  ،ی ارزی و تجاریهااستیسثبات نرخ ارز و 
ی صادرات محور، هاشرکتپشتیبانی صادراتی از 

 ،ورم،  نرخ تمبدأی محصول تولیدی در بازار ریپذاشباع
سهولت دریافت  ،ی تبادالت بانکیهاتیمحدود

ی سازفراهم ،هایتعاونتسهیالت بانکی برای 
حمایت  ،گذارانهیسرمای اطالعاتی برای هابانک

تالش جهت ثبات  ،یرنفتیغدولت از صادرات 
مالیات برخی از  باالبودنی اقتصادی، هااستیس

 هایتعاون

 بازرگانی

سهولت  منظوربهرایزنی با کشورهای همسایه 
تالش جهت  ،ی گمرکیهانهیهزکاهش  وآمد،رفت

ی با بهبود روابط المللنیبی هامیتحرکاهش 
 ،ورسیاسی کش جوآرامشی، ثبات سیاسی و المللنیب

ی صادراتی خاص هامشوقتقویت  ،بوروکراسی اداری
  هایتعاون

 شهرت

 ،پذیرش سریع بازار، اعتبار جهانی ،تعهد خریداران  گسترش نام تجاری
 ی جهانیوربهرهکسب 

 دسترسی به منابع
دسترسی به منابع کارآمد، دسترسی به اعضا 

انی ، مزایا مکازیموردن، دسترسی به سرمایه متیقارزان
 تعاونی

 بقا و رشد

 بهبود شاخص مالی

 هاکباندسترسی فیزیکی و مالی به  ،ی مالیهاییدارا
نرخ باالی بازده  ،گردش باالی دارایی ،سود بیشتر

ی دسترس ،ی، افزایش مشارکت اقتصادیگذارهیسرما
 جدید کنندگاننیتأمبه مشتریان و 

 ،گرایش خارجی ،ذهنیت جهانی ،بینش و دیدگاه جهانی تفکر جهانی 
 نااطمینانی  ،قصد نوآوری در آینده

 هاارزشبهبود اصول و 
در  مشارکت باالی افراد ،تقویت زمینه فعالیت تعاونی

ی از الگوبردار ،ی تعاونیهاارزشی گذاراشتراکبه
 ی گذارهیسرماتمایل به  ،ی موفقهایتعاون

 نوآور توسعه فناوری

 بهبود ،ی جدیدهایفناوری بر گذارهیسرماتوسعه و 
یللالمنیبافزایش سرعت  ،بهبود فرایندها ،فرایندها

 همگام بودن با روند نوآوری بازار ،یساز
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 یافته نگارندگان :منبع - رانیمحور در ا یتعاون یوکارهاکسب یسازیالمللنیب الگو. 2شکل 

  و پیشنهادها یریگجهینت 

بر  مؤثرواکاوی  همه عوامل  ،هدف اصلی این پژوهش
ی تعاون محور و ارائه آن در وکارهاکسبی سازیالمللنیب

توسعه و حضور در  .قالب یک  الگوی پارادایمی  بود
ی دسترسی به هافرصت تواندیمی المللنیببازارهای 

را .. .ارتقا فناوری و  ،فروش بیشتر تر،بزرگبازارهای هدف 
طبق الگوی برای اقتصاد تعاونی کشور به ارمغان آورد. 

ی )زمینه هامؤلفه ،ی پژوهش حاضرهادادهبرخاسته از 
عنوان عوامل علّی؛ به (محور، کارآفرین محور، شبکه محور

؛ و ایعنوان عوامل زمینهبافت )سازمانی و فراسازمانی( به
ان عوامل عنوبه (نهادیانسانی، سازمانی و ) هایبازدارنده
سازی المللیگر شناسایی شدند که بینمداخله
دهند. تأثیر قرار میوکارهای تعاون محور را تحتکسب

وکارهای تعاون محور سازی کسبالمللیراهبردهای بین

مدار( هستند و در رقابتی و مشتری)شامل راهبردهای 
 ها شهرت و بقایسازی تعاونیالمللینهایت پیامد بین

ی وکارهاکسب دهدیمنشان  هاافتهونی است. یشرکت تعا
تعاونی باید یک طرح جامع منابع انسانی جهت جذب و 
نگهداشت اعضا تعاونی هم در سطح مدیران با ویژگی 

و تیم  ریپذسکیر ،ی و عضوهای خالقالمللنیبی نیکارآفر
نیاز  بهباتوجههمچنین . محور برای خود ایجاد نمایند

 و شناسفرصت باتجربه،ی تعاونی به مدیران هاشرکت
 رسدیمبا تحمل ریسک و ابهام باال به نظر  ،کنشگر

و جوان و خبرگان کارآزموده  ریپذسکیرترکیبی از مدیران 
یر ی تعاونی  در مسهاشرکتدر تیم مدیریتی به موفقیت 

دهد با ی شدن کمک نماید. این نتایج نشان میالمللنیب
ها با راهبرد مختص به هر هر یک از مؤلفهافزایش و بهبود 

 ها کمکسازی تعاونیالمللیتوان به بینها مییک از آن
 نمود.
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مزیت رقابتی و  ،ی سازمانیهامؤلفههای پژوهش در یافته
 ,Amini & Fatahi) ی امینی و فتاحیهاافتهبا ی مؤثرراهبرد 

 سرمایه انسانی، تجربه شرکت ،یسازشبکه مؤلفه، در (2018
های تولید با یافته مؤلفه، در (Aini, 2019)ی  آینی هاافتهبا ی

 مؤلفه، در (Vafaeibasir et al., 2021)وفایی بصیر و همکاران 
های سوزا و بوروکراسی قانونی و ساختار مدیریتی با یافته

زمینه محور با یافته مؤلفهدر  (Souza et al., 2017) همکاران
 مؤلفهدر  (Marinova & Marinov, 2017)های مارینوا و مارینو 

گیری، موانع دموکراتیک توسط فرایند دموکراتیک تصمیم
 (Viana, 2020)های ویانا دولت و بهبود فناوری با یافته

عوامل محیطی با یافته مؤلفههمسو است. و همچنین در 
و وفایی بصیر  (Amini & Fatahi, 2018)های امینی و فتاحی 

مالی با یافته مؤلفه در (Vafaeibasir et al., 2021)و همکاران 
 ,Amini & Fatahi)فتاحی  و امینی و (Aini, 2019)های آینی 

های فرین محور با یافتهآکار مؤلفهنهایت اینکه در  (2018
 و وفایی بصیر (Marinova & Marinov, 2017)مارینوا و مارینو 

(Vafaeibasir et al., 2021)  ای با عنوان تحریم و  مؤلفهاز
خدمات ارزی و قیمت ارز سخنی نیامده است که از این 

مطالعات انجام شده جهت با پژوهش حاضر نا همسو بود. 
 یهایعاونت ی بین المللی سازی استراتژ یتاکنون، به بررس

یرا شامل م هایتعاون عموم طور خاصو نه به یکشاورز
ق که محق ییتا جا یو خارج یداخل نهیشی. با مرور پشود
 یامطالعه چیکرده است، مشخص شد که ه یبررس

عوامل و ارائه  نیا یتمام یبه بررس کپارچهیصورت به
 المللنیدر سطح ب یتعاون یسازیالمللنیب یبرا یمدل

 در یهدف مورد بررس نیمخاطب ینپرداخته است. از طرف
و  هستند یکشاورز یهایتعاون شتریب ن،یشیمطالعات پ

رویکردی جامع نگر در این حوزه وجود نداشته است و خال 
بر بین المللی  مؤثرپژوهشی در خصوص احصا عوامل 

سازی کسب و کارهای تعاون محور در قالب یک الگو 
ردد. در مقاله پیشرو سعی شده است یکپارچه احساس می گ

به یک جمع بندی و درک کلی از موضوع مورد نظر 
آنچه از  تیپژوهش حاضر، جامع یورآنوپرداخته شود. لذا 

 یبر رو یسازیالمللنیب رگذاریعوامل تأث هیکل ینظر بررس
هدف  نیو چه از نظر مخاطب یتعاون یهاشرکت

 یعوامل مؤثر در راستا هیاستخراج کل یموردمطالعه برا
محور  تعاون یوکارهاکسب یسازیالمللنیب الگو یطراح

 است. 

 ی پژوهشهاتیمحدود

شناسی های پژوهش حاضر به روشبخشی از محدودیت
های زیر را خصوص، محدودیتشود. دراینآن مربوط می

 توان برشمرد:می

  در این  مورداستفادهی هامصاحبهنوع و ماهیت
 ی مبتنی بر عقاید وهامصاحبهپژوهش بیشتر از نوع 

ی مبتنی بر هامصاحبهنظرات افراد بوده است تا 
 رویدادهای واقعی تجربه شده توسط افراد.

  دایبندادههمانند اغلب مطالعات مبتنی بر نظریه، 
یات و تجرب هادگاهیدی این پژوهش با اتکا به هاافتهی

یماصل شده که این نارسایی محدودی ح نسبتاً افراد 
ی تحقیق را با هاافتهی نظری یریپذمیتعم تواند

 محدودیت همراه کند.

یتعاوندن ی شالمللنیبدستیابی به درک بهتری از  منظوربه
یمی زیر توصیه هانهیزمتحقیقات بیشتر در  ،در ایران ها

 :شود

  یعاونت ،عوامل شناسایی شده در این مطالعه دییتأبرای
 و صنایع مختلف ارزیابی شود. هابخشی بیشتری در ها

  ارزیابی الگوی ارائه شده این پژوهش در صنایع مختلف
ی سازیلالملنیبو ارائه سازوکارهایی برای ارزیابی فرایند 

 . شودیمی تعاونی محور پیشنهاد وکارهاکسب

  برای دهندگانپاسخاز  تربزرگاستفاده از حجم نمونه 
انجام یک تحلیل کمّی که ممکن است نتایج 

 و متغیرتری را ارائه دهد. اعتمادترقابل

  هایتعاونی سازیالمللنیبی هاچالشبررسی موانع و، 
ی موجود هافرصتو  هایتعاونی هالیپتانسشناسایی 
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ی تعاونی محور توسط وکارهاکسبی شرویپبازار 
بت بتوان نس ،از طریق شناخت دقیق علمی تا نیمحقق

ی تعاونی محور اقدام وکارهاکسبی سازیالمللنیببه 
 نمود.

 پیشنهادها
 :گرددیمدر راستای نتایج پژوهش پیشنهادهای زیر ارائه  

  ی ی تعاونهاشرکتحضور مدیران و تصمیم گیرندگان
ی هاکارگاهو  ،هاشیهما ،ی تخصصیهاشگاهینمادر 

ی هاشرکتی با سایر سازشبکهی، المللنیبی هاآموزش
 ی.المللنیبتعاونی 

  ی شدن لالملنیبتدوین رسالت شرکت تعاونی در راستای
 .شرکت سیتأساز همان روز 

 تجربهبای نیروی انسانی متخصص و مدیران ریکارگبه 
 ی در اعضای تعاونی المللنیب

  ی مدیریت صادرات در هاشرکتاستفاده از ظرفیت
ی تعاونی در هاشرکتمعرفی و صادرات محصوالت 

 یالمللنیببازارهای 

 مشارکت نویسندگان
شناسی، بررسی ی، روشپردازمفهوم) سیده الهه ساجدی:

نی غالمحسین حسیاطالعات و پایش، و بازبینی و ویرایش( 
شناسی، بررسی اطالعات و پایش، ی، روشپردازمفهوم)  نیا:

 بازبینی و ویرایش، و نظارت و سرپرستی( 
شناسی، بررسی اطالعات و پایش، بازبینی )روش ضیا:بابک 

 و ویرایش، و نظارت و سرپرستی(
 قدردانی و تشکر

این مقاله تحت حمایت هیچ سازمان و ارگانی قرار نگرفته 
 است.
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