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Abstract
Objective: The purpose of this exploratory study is to provide a
model for early internationalization of small and medium food
industries in Iran.
Methodology: To achieve this goal, first in the qualitative section,
with a "systematic review" of studies and research conducted, the
dimensions and components of early internationalization of SME are
identified and approved by a group of experts in three stages by
fuzzy Delphi method. Then, in a quantitative part, by surveying food
industry managers, the most important influential components in the
early internationalization of small and medium-sized companies
were calculated by SPSS software and then analyzed.
Findings: The early internationalization of SME ensures the
stability of businesses in global markets, access to low-cost
resources, and the rapid return on investment.
Result: Factors affecting the early internationalization of SME were
classified in three pillars of organization, environment and
individual and six dimensions of structure, management, culture,
competitive environment, institutional institutional environment and
psychological characteristics and proposed model was presented.
Key words: Early internationalization; Small and medium
enterprises; Food industry
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 .1مقدمه
جهانیشدن1از یک سو بده یکپدارچمی بازارهدا در سد ج جهدانی و از سدوی دیمدر بده
بی المللیشدن شدرشتها از بددو تاسدیس تعبیدر میشدود( .)McDougall et al, 2003رییادد
جهانیشدن ،تاثیر قاب توجهی بر لس ه شس و شارهای شوچک و متوسدط گذاشدته و برخدی
باماهها ،جهانیشدن را به عاوان رصت جدیدی برای رشد و توسعه تلقی میشااد( Kiss et al,
 .)2017بر ای اساس ،بی المللیشددن ،در داندا رصدتها و بازارهدای خدارجی از طرید
شبکههای به هم پیوسدته میباشدد .یا تدههای شی دی شسد و شارهدای شوچدک و متوسدط
بی المللی ،نشان میدهد شه شس دانا از طری شدبکهها ،عامد حیداتی در جهدت تشدریج
توانایی ینها ،در تشهیص رصتهای بی المللی جدید است(.)Chandraa & Wilkinso, 2017
بی المللیشدن ،مزایای اقتصادی برای شرشتها ،از جملده صدر ه در مقیداس ،شسد
دریمد باالتر ،سرمایهگذاری سریعتر ،یادگیری از رییاد صادرات ،و ا زایا بهرهوری را بددنبال
خواهد داشت( .)Sekliuckiene, 2017از سوی دیمر ،بی المللیشدن نده تاهدا بده عادوان یدک
ضرورت ،بلکه بدلی تغییرات سریع متغیرهای اقتصادی ،در نقای ریادی باماههدای شوچدک و
متوسددط نیددز ،از اهمیددت بسددزایی برخددوردار اسددت(.)Bianchi & Wickramasekera, 2016
شرشتهای شوچک و متوسط ،به مازله نیروهای پیابرنده اقتصداد مددرن ،نقدا شلیددی در
تقویت نویوری ااورانه ،بهبود رصتهای اشتغال و ا زایا صادرات دارند(.)Zhou, 2018
در بی المللیشدن سریع باماهها ،سدرعت بی المللیشددن2در بدازه زمدانی «تاسدیس» یدا
«پیدایا» و «هامامی شه شرشت عملیات خارجی خود را یغاز شرده است» مورد بررسدی قدرار
میگیرد( .)Santhosh, 2019از سوی دیمر ،درجه بی المللیشدن3باماهها خدود بده سده بهدا
قلمرو 4،زمان5و مقیاس 6تقسیمبادی میشود شه سدرعت بی المللیشددن در ورود بده بازارهدای
جهانی را مشهص میشاد( .)Kuivalainen et al, 2012در ای طبقهباددی ،قلمدرو شداری بده
تعداد ششورهای در حال مراوده ،زمان بی المللیشدن ،از  3تا  8سال و مقیاس ،نسدبت دروآ
خارجی به ش روآ شرشت در یک سال مالی است( .)Santhosh, 2019از سدوی دیمدر ،بدر
اساس رویکرد شس و شارهای جدید بی المللی 7،شرشتهایی شه در سه سال اول عالیت خدود
1 Globalization
2 Internatinalization Speed
3 Degree of Internationalization
4 Scope
5 Time
6 Scale
7 International New Venture
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بی المللی میشوند و حداق  25درصد روآ ش خود را از روآ خارجی تامی میشااد ،بده
عاوان شرشتهای جهانیزاد1تعریف میشوند(.)Oviatt & McDougall, 2005
توسعه زودهاما شرشتها ،خود به شرایط بدازار رقدابتی در جهدان از جملده حدذ مواندع
تجاری ،شاها قیمت حم و نق  ،زیرساختهای لجستیکی ،تحوالت ندوی در یوریهدای
ارتباطی و ا زایا تعداد روزا زون مددیران باتجربده بی المللدی وابسدته اسدت( Ramos et al,
 .)2011پهوها بر روی پدیدهی بی المللیشدن زودهاما شدرشتها در اقتصدادهای نوظهدور2
به طور بالقوه بر روی مسائلی همچون شدت صادرات 3،انتهاب بازارها ،اسدتراتهیهای ورود بده
بازار ،و چالاها و رصتهای خاص ین ،در حال ا زایا است(.)Arte, 2011
از دیدگاه تئوری ،پهوها حاضر نق ه شروع م یددی بدرای پرشدردن شدکا بدی ادبیدات
گسترده در بی المللیشدن زودهاما و اقتصادهای در حال ظهور است .زیرا نظریههای شسد
و شار بی المل به طور تاریهی در ساختارهای اقتصدادی و اجتمداعی باثبدات و در ششدورهای
توسعهیا ته پایهریزی شده است( .)Arte & Barron, 2016در حالی شه بسدیاری از اقتصدادهای
در حال ظهور با بیثباتیهدای اقتصدادی و سیاسدی ،شدام ترتیبدات نهدادی توسدعه نیا تده،
سیستمهای قانونی ضعیف ،بوروشراسی و ساد بداال ،و خطمشدی تجداری غیرقابد پیابیادی
روبرو بوده است( .)Felicio et al, 2016غال ادبیات موجدود ،بدر بررسدی مواندع تداثیر محدیط
نهادی بیثبات اقتصادهای درحال ظهور بر رشد شرشتها و رویدارویی بدا چالاهدای دراوان
برای بقای خود بوده است( Hagen & Zucchella, 2018; Sekliuckiene, 2017; Kowalik et
 .)al; 2017در ایددران ،بددر اسدداس نظددر سددازمان صدداایع شوچددک و شددهر های صدداعتی
ایران( ،)13984معیار تعداد شارشاان را در تعریف شرشتهای شوچک و متوسط ،مباا قدرار داده و
باماههایی شه دارای شمتر از  50ن ر شاغ باشاد ،شوچک و بدی  50تدا  100ن در ،را متوسدط
تلقی میشوند .بر ای اساس ،هد از انجا ای پدهوها ،ارایده مددلی بدرای بی المللیشددن
زودهاما شرشتهای شوچک و متوسط در ایران به عاوان یک ششور در حال توسعه می باشد.
 .2مبانی نظری و پیشینه پژوهش
بر طب نظریه رشد 5،شرشتها در برخورد بدا بازارهدای بی المللدی در ابتددا بدا اطالعدات
ناقص و عد اطمیاان روبرو میشوند و در طی رییاد تکام در بازارهدای بی المللدی ،تعهدد و
Born Global Enterprises
Emergence Econimis
Export Intensify
www.isipo.ir
Growth Theory
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ماابع شرشت ا زایا مییابد( .)Johanson & Vahlne, 2011از سوی دیمر ،بر اسداس تئدوری
تاوع سرمایهگذاری ،تصمیم یک شرشت چادملیتی جهت سدرمایهگذاری در ششدورهای دیمدر،
عالوه بدر ندر بازگشدت سدرمایه ،بده شداها ریسدکهای ناشدی از سدرمایهگذاری مدرتبط
است( .)Kowalik et al; 2017بر اساس نظریه ماحای عمر محصدول 1،شدرشتها بدرای ح د
مزیت رقابتی ،در موقعیتهای جغرا یایی مهتلف جابجا میشوند تا بتواناد بده سدود حدداش ری
دست یاباد(.)Oviatt & McDougall, 2005
نظریه بی المللیشدن تدریجی یا مدل یپساال 2،از طری یادگیری(دانا تجربی) و
گا های متوالی حاص میشود و از اصله روانی3برای ا زایا تعهد در بی المللیشدن است اده
میشاد( .)Onkelinx et al, 2016مدل یپساال شام عالیتهای صادراتی بیقاعده(غیر
مستقیم) ،صادرات توسط نمایادگان مستق (مستقیم) ،اع ای نمایادگی روآ و تولید در
مقصد میباشد( .)Pisani et al, 2017از دیدگاه یوهانسون و ماتسون( ،)1988در نظریه شبکه،
بی المللیشدن شرشت رییادی است شه در ین یک باماه از شبکهای از شرشاء خارجی برای
ایجاد و توسعه جایماه بازار خارجی است اده میشاد( .)Jeong, 2016بر اساس نظریه شاری ریای
بی المللی ،مباای ورود به بازارهای خارجی ر تار شاری ریاانه ا راد و باماههاست( Mainela et
 .)al, 2018ای نظریه ،در میانه طیف نظریات بی المللیشدن تدریجی ،و شبکه ،متمرشز شده و
ص مشترشی را میان ین دو ایجاد شرده است.
در همددی راسددتا ،وو( ،)2016پدداا اسددتراتهی بی المللیشدددن از طری د بازاریددابی پرشددتاب،
بی المللیشدددن باتدداخیر ،بی المللیشدددن رصددتگرا ،بی المللیشدددن تجددارت بی الملدد و
بی المللیشدن اتحاد شه هر شدا دارای سرعت مت اوتی در ورود به بازارهای جهدانی هسدتاد،
شااسایی شرد .نتایا پهوهاهای هداگ و زاگچدال( ،)2018حداشی از ین اسدت شده بازاریدابی
شاری ریاانه موج شاها زمان ورود به بازار ،پذیرآ زودهاما مشدتریان ،ن دو پرشدتاب بده
بازار ،بازگشت زودهاما اقتصادی و تغییر م بت ریسک خواهد شد.
همچای گارسیا-سابررا و همکاران( ،)2016نشان دادند دانا ضمای سرعت بی المللیشددن و
عملکرد بلادمددت را تسدریع میشادد .یرتده و بدارون( ،)2016دریا تادد شده حمایدت دولتدی و
یوریهای جدید ،تسهیلمر مهمی در بی المللیشدن زودهاما شرشتهای شوچک و متوسط
هادی است .یرته( ،)2017به ای نتیجه رسید شه شرشتها تا وقتی با یدک سد ارآ صدادراتی
Priduct Life Cycle
Uppsala Model
Psycho distance
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ناخواسته روبرو نشوند ،بصورت محلی باقی میماناد .ماسارناس( ،)1992نشدان داد زمدانی شده
بددازار بددزرت اسددت ورود بدده ین زودتددر ات ددا میا تددد( .)Baier-Fuentes et al, 2018در
پهوهاهای پیشی  ،عمدتا صاایع با ااوری باال1و در ششورهای توسدعه یا تده مدورد م العده
قرار گر ته ،اما پهوها حاضدر در ایدران بده عادوان یدک ششدور در حدال توسدعه و ینهدم در
شرشتهای شوچک و متوسط صاایع غذایی صورت پذیر ته ،البته تعمیم بهشی از ینها در ای
پهوها مدنظر بوده شه خالصهای از یخری پهوهاهای صدورت پذیر تده در اید ارتبدا در
جدول( )1یورده شده است.
جدول ( .)1پهوهاهای مرتبط با بی المللی شدن زودهاما
ردیف

عاوان

نا
نویساده

سال

1

پیکربادی دانا
شرشتهای
شوچک و متوسط
دانامحور در
یک اقتصاد در
حال توسعه

مجری،
مکوا و
ساگدیس

2018

2

شاری ریای
بی المللی راتر از
ا راد و شرشتها:
در مورد ماهیت
سیستماتیک
رصتهای
بی المللی
شااسایی عوام
موثر بر پیشبرد
بی المللی شدن
زودهاما شس و
شارهای
مهاطرهپذیر جدید
بی المللی در

میایال و
همکاران

2018

ششف پیکربادیهای
دانا(به عاوان م ال
ترشی انواع دانا و
ماابع) در بی المللی
شدن بی تو بی
شرشتهای شوچک و
متوسط دانا محور در
اقتصادهای در حال
توسعه
شااخت ایاکه چ ور
رصت های جمعی
ایجاد میشوند و
شاری ریای بی المللی را
به عاوان اشیاء مشتر
عالیتها هدایت میشااد

هاگ و
زاگچال

2018

شااسایی عوام موثر بر
پیشبرد بی المللی شدن
زودهاما شس و
شارهای مهاطرهپذیر
جدید

3

هد

نتایا
چ ور شرشت ها بر هزیاه های
خود غلبه می شااد (بیا از ٪56
از روآ خارجی ،قابلیت بقای
شرشت و ادامه تعام با
بی المللی شدن).

عالیتهای تاریهی تولید شده و
رهامی ،چارچوبی را در اختیار
میگذارد شه رصتهای
بی المللی شک میگیرد

بازاریابی شاری ریاانه موج
شاها زمان ورود به بازار،
پذیرآ زودهاما مشتریان و
ن و پرشتاب به بازار ،بازگشت
زودهاما اقتصادی و تغییر م بت
ریسک خواهد شد.

High-Tech Industry
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4

ششور لیتوانی
بی المللی شدن و
عملکرد :مورد
م العه
شرشتهای چیای

5

اثرات بی المللی
شدن در یک
صاعت دانابایان
جهانی :م العه
موردی
شرشتهای
داروسازی
چادملیتی
تاثیر دوگانه
نهادهای ششور
مبدا در بی المللی
شدن شرشتهای
خصوصی در
بازارهای در حال
ظهور :مورد
م العه ششور چی

7

بی المللی شدن و
عملکرد اقتصادی:
نقا تعدیمری
نویوری بو
زیستی
نقا تجربه و

6

7

زو

2018

بررسی راب ه بی المللی
شدن و عملکرد در
شرشتهای شوچک

بادس و
سورنس

2017

بررسی اثرات بی المللی
شدن بر نویوری،
بهرهوری و عملکرد
شرشت

راب ه بی المللی شدن و عملکرد
در شرشتهای شوچک به شک
 Wو شرشتهای بزرت به
صورت  Uشک است .همچای
اهمیت ویهگیهای شرشت در
بررسی ای راب ه حائز اهمیت
است.
خروجیهای نویوری به طور
م بت با تعداد نمایادگی های
خارجی همبستمی دارد .به نحوی
شه به طور شم تانمیزی
واحدهای پهوها و توسعه
رسمی به نظر نمیییاد به طور
مستقیم بر نویوری اثرگذار باشاد.

لی و
دیاگ

2017

بررسی تاثیر دوگانه
نیروهای نهادی ششور
مبدا(ماناد حمایت و
محدودیتهای نهادی) و
شاربرد دو دیدگاه ظاهرا
پارادوشسیک (یعای
دیدگاه ارتقاء دولتی و
دیدگاه انزوای سیاسی
نهادی) در تبیی
بی المللیشدن
شرشتهای خصوصی

حجایک،
رازیر و
مانولوا

2017

یرته

2017

ششف راب ه بی
بی المللی شدن و
عملکرد اقتصادی شرشت
با نقا تعدیمری
نویوری بو زیستی
ساخت یک مدل

هر دو حمایت و محدودیتهای
نهادی ،بی المللیشدن
شرشتهای خصوصی در
بازارهای نوظهور را ترویا
میدهاد .عالوه بر ای  ،مشهص
شده است شه ماابع شرشت ،تأثیر
حمایت دولت در بی المللی
شدن راتقویت میشاد .همچای
روابط تجاری شرشت ها ،تأثیر
محدودیت های نهادی بر بی
المللی شدن را زمانیشه روابط
سیاسی ،تأثیر محدودیت های
نهادی بر بی المللی شدن را
تضعیف می شاد ،تقویت
مینماید.
بی المللی شدن به طور قاب
توجه و م بت با عملکرد
اقتصادی در س ج شرشت ارتبا
دارد و نویوری بو زیستی ای
راب ه را تعدی مینماید
پاا استراتهی بی المللی شدن
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دانا در
بی المللیشدن
زودهاما شس و
شارهای جدید
هادی

9

جهانی شدن در
گروهها :استراتهی
ورود به بازار
مرتبط؟

مازیرو و
همکاران

2017

ماسجم برای
شرشتهای تاسیس شده
و غیرتاسیس شده با
است اده از عوام سرعت
از جمله تجربههای
زنجیره ارزآ جهانی،
ماابع مورد انتظار
بازگشتی از بی المللی
شدن و سکوی تجارت
الکترونیک
تحلی اثر سرعت
بی المللی شدن در
عملکرد بلاد مدت
شرشتهای اسپانیایی

شااسایی شدهاند :بی المللی
شدن از طری بازاریابی پرشتاب،
بی المللی شدن باتاخیر ،بی
المللی شدن رصتگرا ،بی
المللی شدن تجارت بی المل و
بی المللی شدن اتحاد شه هر
شدا دارای سرعت مت اوتی
هستاد.

یک راب ه  Uشک بی سرعت
بی المللی شدن و عملکرد
بلادمدت وجود دارد .ینها
همچای دریا تاد در حالی شه
دانا تکایکی ای راب ه را
تسریع میشاد ،تاوع تجربههای
بی المللی پیشی ین را مسدود
می شاد.

مابع :یا ته های پهوها

 .3روش شناسی پژوهش
در ای پهوها از روآ یمیهته اشتشا ی است اده شده است .در بها شی ی با اسدت اده از
روآ شتابهانهای با م العه مقاله های مرتبط با موضوع پهوها تعدداد  119م العده در قالد
مقاالت علمی و پهوهشی م اب معیارهای تعریف شده ،یا ت شد شه پس از غربالمری ،از ای
تعداد 68 ،مقاله علمی و پهوها داخلی و خارجی شه حداش ر ارتبا را با مسئله پهوها داشدته
باشاد و طی دوره ده ساله ( 2010تا  )2019انجا شده ،انتهاب گردیدندد .سدپس مول ده هدای
مرتبط با موضوع از طری مرور نظا ماد احصاء گردید و برای اعتبار ساجی ین تعداد  10مقاله
اول به سه ن ر از ا راد صاح نظر داده شد تا ینها نیز مول ه ها را احصا نمایاد سپس نتدایا بدا
مول ه های احصاء شده توسط محق مقایسه گردید و مشهص شد نتایا هم راستا میباشاد.
در بها شمی ،با نظرساجی از  17ن ر از خبرگان صاعت و دانشدماه در سده مرحلده بده روآ
دل ی ازی  61مول ه انتهاب گردید .همچای بر اساس اطالعات اخذ شده از سدازمان توسدعه
تجارت 1،اطالعات  149شرشت صاایع غذایی صادراتگرا در ششور ،بررسی و سپس بدا اسدت اده
1 www.tpo.ir
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ارائه الگوی بین المللي شدن ( .....پیرفکر و همکاران)

از جدول مورگان1تعداد  107شرشت به عاوان نمونه یماری ،انتهاب شددند .مول دههای نهدایی
شده در قال یک پرسشاامه در میان جامعه یماری توزیع و گردیوری شدد ،شده دادههدا توسدط
نر ا ددزار  spssمحاسددبه و تجریدده و تحلیدد گردیددد و مهمتددری مول ددههای تاثیرگددذار بددر
بی المللیشدن زودهاما شرشتهای شوچک و متوسط در صاایع غذایی ،شااسایی و در  6بعدد
دسته بادی شدند.
از ابزار پرسشاامه جهت گردیوری دادههای مرتبط با اخذ نظر گروه خبرگان و همچای ساجا
دیدگاه جامعه یماری پهوها است اده شده است .برای ساجا روایی پرسشاامه هدای محقد
ساخته از ضری یل ای شرونبا است اده شد .شه نتایا بدر اسداس (جددول  )2م لدوب ارزیدابی
شدند .جهت پایایی نیز از روآ صوری است اده شده است.
جدول( )2یل ای شرنبا پرسشاامه های پهوها
پرسشاامه

مقدار ضری یل ای پهوها

اول
دو
سو

0/8433
0/8697
./8011

 .4تحلیل داده ها و یافته ها

دادههای مربو به پرسشاامه مدیران صاایع غذایی ،در بها اول نشدان مدی دهدد88.8 ،
درصد از پاسخ دهادگان مرد و  11.2درصد از ینها زن میباشداد شده میتواندد نشدان از عدد
حضور شا ی زنان در حوزه بازرگانی و تجارت خارجی باشد ،لذا پیشداهاد میگدردد شدرشتها از
حضور زنان در مدیریت امور بازرگانی و بی المل است اده نمایاد .در خصوص مدر تحصدیلی
پاسخ دهادگان 71 ،درصد ،دارای مدر شارشااسی و پایی تر و  29درصد یندان دارای مددر
شارشااسی ارشد و دشترا میباشاد ،شه نشان میدهد درصدد بداالیی از پاسدخ دهاددگان دارای
تحصیالت دانشماهی بوده و در شار خود متهصص هستاد .همچای  ،سمت  6.5درصدد پاسدخ
دهادگان شارشااس بازگانی 17.7 ،درصد ینان مدیر بازرگدانی ،و  75.8درصدد یندان در سدمت
مدیر عام و رئیس هیات مدیره بودند .از شدرشتهایی شده پرسشداامه را پاسدخ دادندد5.22 ،
درصد شمتر از  10سال 44.4 ،درصد بی  10تا  20سال ،و  32.9درصد ینان بیا از  20سدال
است شه در امر صادرات و تجارت خارجی عالیت دارند.

1 Morgan Table
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پددس از شااسددایی مول ددههای مددوثر بددر بی المللددی شدددن زودهامددا حاصدد از مددرور
سیستماتیک(جدول  ،)3جهت دستیابی به اجماع نظر خبرگان در مورد میزان اهمیت هر یک از
ای مول هها در مرحله اول ،پرسشاامه اول شام  68گویه بصورت طیف  5گزیاهای لیکرت در
اختیار اعضای گروه خبرگان قرارگر ت و از ینها درخواست شد نظرشان را دربارة هر مول ده در
قال متغیرهای شالمی مادرج در پرسشاامه بیان شااد .با توجده بده نتدایا بده دسدت یمدده از
پرسشاامة اول ،میانمی ازی و عملیات ازیزدایی هر یک از مؤل هها به دست یمدد .در اید
مرحله مول ههایی شه حداق توا روی ینها  70درصد شدند ،مورد تایید قرار گر تاد و دیمدر
مول هها در نظر ساجی مرحله دو بررسی شدند.
جدول( .)3مول ه های شااسایی شده موثر بر بی المللی شدن زودهاما
ردیف
1

2
3

ارشان
سازمان

ابعاد
ساختار
ی

مول ه ها
بکارگیری مدیران با تجربه
بی المللی در هیات مدیره
شرشت
بهرهگیری شرشت از تجارت
الکترونیک
ماابع و داراییهای استراتهیک

4
5

اهدا و استراتهیهای شرشت
قیمت رقابتی محصول

6

بهره گیری از سیستم های
اطالعاتی بازاریابی بی المل
()MIS
شهرت نشان تجاری

8

اندازه شرشت

9

ااوری نوی تولید

10

ا زایا ناگهانی قیمت محصول
در بازارهای جهانی نسبت به
بازارهای داخلی
رسالت شرشت

12

وجود بها پهوها و توسعه در
شرشت

7

11

ماابعی شه مول ه از ین استهراج شدند
(Felicio et al, 2016), (Ribau et al, 2015),
)(Ciravegna et al, 2019

( Evres, 2010), (Ille & Chailan, 2011),
)(Mohr & Batsakis, 2014), (Jeong, 2016
(Chandraa & Wilkinso, 2017), (Masiero
)et al, 2017
)(Evres, 2010), (Masiero et al, 2017
(Chandraa & Wilkinso, 2017), (Hagen,
& & Zucchella, 2018), (Dominguez
)Mayrhofer, 2018
& (Mohr & Batsakis, 2014), (Kunday
Senguler 2015), (Zhang & London,
)2013
(Ille & Chailan, 2011), (Onkelinx et al,
)2016), (Chandraa & Wilkinso, 2017
(Yipeng, 2017), (Chandraa & Wilkinso,
2017), (Dominguez, & Mayrhofer,
)2018
(Ille, & Chailan, 2011), (Masiero et al,
2017), (Pacheco, 2016), (Onkelinx et al,
)2016
(Hagen & Zucchella, 2018), (Masiero et
al, 2017), (Kunday & Senguler 2015),
)(Zhou, 2018
(Felicio et al, 2016), (Zhang et al,
)2016), (Onkelinx et al, 2016
(Ille & Chailan, 2011), (Jeong, 2016),
)(Oura et al, 2016
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( Hagen & Zucchella, 2018), (Jeong,
2016), (Onkelinx et al, 2016), (Zhang
& London, 2013), (Felicio et al, 2016),
(Mainela et al, 2018)
(Masiero et al, 2017), (Stouraitis et al,
2017), (Chandraa & Wilkinso, 2017)
(Chandraa & Wilkinso, 2017), (Jeong,
2016), (Masiero et al, 2017),(GarciaCabrera et al, 2016)
(Felicio et al, 2016), (Jeong, 2016),
(Chandraa, & Wilkinso, 2017),(Yamin
& Kurt, 2017)
( Hagen & Zucchella, 2018), (Stouraitis
et al, 2017), (Dominguez & Mayrhofer,
2018)
(Ribau et al, 2015), (Stouraitis et al,
2017), (Clercq et al., 2012)
(Felicio et al, 2016), (Zhou, 2018),
(Ciravegna et al, 2019)
(Ribau et al, 2015), (Zhou, 2018),
(Dominguez & Mayrhofer, 2018),
(Hagen & Zucchella, 2018), (Bianchi, &
Wickramasekera, 2016), (Javalgi &
Todd, 2011),
( Hagen & Zucchella, 2018), (Masiero
et al, 2017), (Dominguez & Mayrhofer,
2018)
( Hagen & Zucchella, 2018), (Jeong,
2016), (Zhang et al, 2016)
(Felicio et al, 2016), ( Hagen &
Zucchella, 2018), (Ciravegna et al,
2019)
(Rana & Sorensen, 2013), (Hagen &
Zucchella, 2018),(Masiero et al, 2017)
(Felicio et al, 2016), (Zhou, 2018),
(Zucchella & Denicolai, 2007)
(Evres, 2010), (Bianchi, &
Wickramasekera, 2016), (Fuchs &
Köstner, 2016)
(Hagen, & Zucchella, 2018), (Javalgi &
Todd, 2011), (Hessels & Parker, 2013)
(Jeong, 2016), (Crick & Crick, 2014),
(Senik et al., 2014), (Zhou, 2018)
(Javalgi & Todd, 2011),
(Stouraitis et al, 2017), (Masiero et al,
2017)
(Rana, & Sorensen, 2013),
(Jeong, 2016), (Zulkepli et al, 2015),

) (پیرفکر و همکاران..... ارائه الگوی بین المللي شدن

اخذ استانداردهای بی المللی

13

بستهبادی خالقانه محصوالت
ما ب با نیاز مشتری
تشهیص و بهره برداری از
رصتهای بی المللی
شبکهسازی با شرشای بی المللی

14

انتهاب روآهای ورود به
بازارهای بی المللی با تعهد شمتر
تجربیات بی المللی مدیران

17

15
16

مدیریتی

شااخت تهصصی مدیر از
بازارهای خارجی
گذراندن تحصیالت دانشماهی
مدیران در خارج از ششور
مهارت مدیریت پشتیبانی
بازاریابی بی المللی
مدیریت روابط با مشتریان
بی المللی
مهارتهای ارتباطات بی المللی
)مدیر(دانست زبان های خارجی
دیدگاه جهانی مدیران از ابتدای
تاسیس شرشت
مهارت مدیریت استراتهیک
بازاریابی بی المللی
تعداد مسا رت های شاری
مدیران به خارج از ششور
شااخت مقررات و سیاست های
بازاریابی بی المللی
تعهدات بی المللی مدیران
شرشت
سبک مدیریت شرشت
اشتراشات رهامی ششورهای
مبدا و مقصد
مسئولیت اجتماعی شرشتی

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

رهامی

30
31
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(Yarbrough et al, 2017),
(Masiero et al, 2017), (Chandra &
Wilkinso, 2017)
(Rana & Sorensen, 2013),
(Stouraitis (Chandra & Wilkinso, 2017),
et al, 2017)
(Javalgi & Todd, 2011),
(Bianchi & wickramasekera, 2016)
(Jeong, 2016), (Bianchi &
wickramasekera, 2016)
(Measson & Campbell-Hunt,
2013), (Stouraitis et al, 2017),
(Ciravegna et al, 2019)
(Ciravegna et al, 2018),
(Pacheco, 2016)
(Measson & Campbell-Hunt,
2015), (Anand, 2015), (Meyer, 2017),
(Stefanova, 2018)
(Ciravegna et al, 2018),
(Cerrato & Depperu, 2015)
(Clercq et al, 2012), (Prange &
Pinho, 2017), (Sui et al, 2015),
(Dominguez & Mayrhofer,
2018)
(Onkelinx et al, 2016), (Fuchs
& Köstner, 2016), (Hagen & Zucchella,
2018)
(Onkelinx et al, 2016), (Zhang
et al, 2016), (Hagen & Zucchella, 2018)
(Cezary, 2016), (Ille &
Chailan, 2011), (Prange, & Pinho, 2017)

وجود رهاگ سازمانی صادرات
محور در شرشت
شااخت ر تار مصر شاادگان
در بازار مقصد
رعایت الزامات زیست محی ی

32

اخال حر ه ای شس و شار

35

(Prange, & Pinho, 2017),
(Hagen & Zucchella, 2018), (Sui et al,
2015)
(Onkelinx et al, 2016),
(Kunday & Senguler, 2015)
(Ciravegna et al, 2018),
(Prange & Pinho, 2017), (Hagen &
Zucchella, 2018)
(Hagen & Zucchella, 2018),
(Zhang et al, 2016), (Onkelinx et al,
2016)
(Bianchi & (Zhang et al, 2016)
wickramasekera, 2016)
(Ciravegna et al, 2018),
(Becker & Egger, 2013), (Sekliuckiene ,
2017)
(Masiero et al, 2017), , (Ellis,
(Prange & 2011), (Matenge, 2011),
Pinho, 2017)
(Chandraa & Wilkinso, 2017),
(Masiero et al, 2017)

حضور در نمایشماههای
تهصصی بی المللی
نر رشد بازار

33
34

ضای
رقابتی

محیط

36
37

جهانیشدن بازارها

38

تهدید رقبای داخلی

39

تمای برای روآ باالتر و
شس سود بیشتر

40

شاها وابستمی به بازار داخلی

41

اندازه بازار خارجی

42

شدت رقابتپذیری در بازارهای
خارجی
جایماه محصوالت تولیدی
غذایی در بازارهای جهانی
هزیاه پایی تولید در ششور
هد
اشباع پذیری محصول تولیدی
در بازار مبدا
ضری پذیرآ محصوالت
صاعت در بازار مقصد
انتهاب زمان ورود به بازار
خارجی در ایا خاص
تقلید ر تار رقبا در بازار خارجی

43

پاسخ به س ارشات غیرماتظره
خارج از ششور
یوست شرشت به خوشههای

50

44
45
46
47
48
49

51

ارائه الگوی بین المللي شدن ( .....پیرفکر و همکاران)

صاعتی
زیرساخت های لجستیکی

52

مزیت های جغرا یایی و ما قه
ای
نزدیکی د اتر مدیریتی شرشت
به مرزهای بی المللی
صادرات به ششورهای ما قه

53
54
55
محیط
نهادی
صاعت

56
57
58
59
60
61

62

65
66

عضویت دولت در سازمان
تجارت جهانی ()WTO
عضویت دولت در پیمان های
تجاری ما قه ای
ثبات نر ارز و سیاست های
ارزی و تجاری
حمایت و مشو های توسعه
صادرات صاعت
نظا مالی پشتیبانی صادراتی از
شرشتهای صادرات محور
عالیت در مااط یزاد صاعتی و
تجاری
ماا ع ملی و اهدا شالن ششور

63
64

شرشت های مدیریت صادرات

رد

ویهگیها
ی روان
شااختی

مشارشتپذیری
پیشمامی
انع ا پذیری

67

دیدگاه نویورانه

68

ریسک پذیری
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(Cezary, 2016), (Pacheco,
)2016), (Stouraitis et al, 2017
& (Onkelinx Manolova,
Edelman, 2016), (Yarbrough et al,
)2017
(Ciravegna et al, 2018),
)(Bianchi & wickramasekera, 2016
(Onkelinx et al, 2016), (Hessels
)& Parker, 2013
(Measson, & Campbell-Hunt,
)2015), (Ciravegna et al, 2019
(Ciravegna et al, 2018),
(Sekliuckiene, 2017), (Stouraitis et al,
)2017
& (Cezary, 2016), (Prange
)Pinho, 2017), (Sekliuckiene, 2017
(Masiero et al, 2017),
& (Ciravegna et al, 2019), (Hessels
)Parker, 2013
(Zhang & London, 2013),
(Sekliuckiene , 2017), (Yamin & Kurt,
)2017
(Measson, & Campbell-Hunt,
2015), (Ciravegna et al, 2019),
(Cannone & Ughetto, 2014),
)(Sepulveda & Gabrielsson, 2013
(Masiero et al, 2017),
& (Cannone & Ughetto, 2014), (Yamin
)Kurt, 2017
(Yamin & Kurt, 2017),
(Ciravegna et al, 2019), (Ciravegna et
al, 2018),
(Yarbrough et al, 2017),
)(Sekliuckiene, 2017), (Jeong, 2016
(Zhang et al, 2016), (Jeong,
)2016
(Yarbrough et al, 2017),
(Zhang et al, 2016),
(Yarbrough et al, 2017),
)(Bianchi et al, 2017
(Ille, & Chailan, 2011), (Fuchs
)& Köstner, 2016), (Jeong, 2016

در مرحله دو  ،ضم اعمال نظرات اصالحی اعضای گروه خبرگان ،پرسشاامه دو تهیه گردید
و همراه با نق ه نظر قبلی هر یک از اعضا و میزان اختال نظر ینها با دیددگاه سدایر اعضدا،
مجدداً در اختیار گروه خبرگان قرار گر ت .نتایا ارائه شده در مرحلدة دو  ،همانادد مرحلدة اول
تحلی و میزان اختال از طری روابط دل ی ازی ،مورد تحلی قرار گر ته و میدزان اخدتال
مرحله های اول و دو نیز مشهص گردیدد .در مرحلده سدو ضدم اعمدال تغییدرات الز در
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مول هها ،پرسشاامه سو تهیه گردیده و همراه با نق ه نظر قبلی هدر یدک از اعضداء و میدزان
اختال ینها با میانمی دیدگاه سایر اعضاء مجددا در اختیارگروه خبرگان قرار گر دت .بدا اید
ت اوت شه در ای مرحله نظرساجی در مورد مول ههای (جدول  )4صورت گر ت.
جدول( .)4جمع بادی نتایا پاسخ های مرحله سو نظرساجی
ردیف
10
12
13
14
28
39
45
49
54

مول ه
ا زایا ناگهانی قیمت محصول در بازارهای جهانی
نسبت به بازارهای داخلی
وجود بها پهوها و توسعه ( )R & Dدر شرشت
اخذ استانداردهای بی المللی
بستهبادی خالقانه محصوالت ما ب با نیاز مشتری
تعهدات بی المللی مدیران شرشت
تهدید رقبای داخلی
هزیاه پایی تولید در ششور هد
تقلید ر تار رقبا در بازار خارجی
نزدیکی د اتر مدیریتی شرشت به مرزهای بی المللی

خیلی شم

شم

متوسط

زیاد

خیلی زیاد

0

0

0

6

11

0

0

0

3

14

0

0

0

0

17

0

1

7

5

4

0

2

3

8

4

1

6

1

1

8

0

0

1

1

15

0

3

3

8

3

0

2

6

4

5

با توجه به میزان اختال نظر خبرگان در مراح دو و سو شمتدر از حدد یسدتانه خیلدی شدم
( )0/1گردید ،در ای مرحله نظرساجی متوقف شد .در طی سه مرحله نظرساجی از  68مول ه،
 7مول ه ( )66 ،63 ،57 ،47 ،44 ،26 ،6حذ و مدل نهایی دارای  61مول ه گردید.
فلسفه و اهدا بینالمللیشدن زودهنگام :لس ه بی المللیشدن زودهامدا شدرشتها در
عصر جهانی شدن ،مبتای بر نظریات مزیت نسبی و م ل است .به عبدارت دیمدر ،شدرشتها
برای دستیابی به ماابع ارزان قیمت ،مشتریان جدید ،بازارهدای بزرتتدر و ایجداد ائتال هدای
استراتهیک با شرشاری خارجی خود ،از یک سو و پایدارسازی محصدوالت خدود شده ماجدر بده
بقای شرشت در ضای رقابتی میشدود از سدوی دیمدر ،بددنبال ورود پرسدرعت بده بازارهدای
خارجی هستاد .به عبارت دیمر ،ورود زودهاما شرشتها به بازارهای خارجی ،پایداری ینها در
محیط شس و شار بی المللی را تضمی خواهد شرد .شاری ریاانی شه جهدانی زاده میشدوند یدا
شرشتهای بی المللی را تاسیس میشااد ،ریسکهای زیدادی را بدرای پیمیدری رصدتها در
بازارهای بی المللی میپذیرند .هم عوام و متغیرهدایی شده ماجدر بده موقعیدت سدازمانی در
بازارهدای بی المللدی میشددود ،از موضدوعات اصدلی در پددهوهاهدای شداری ریای بی المللددی1
International Entrepreneurship
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میباشد(سو ،یو و با  .)2012 ،با تجزیه و تحلی دادههای بدست یمده از پرسشاامه پاسدخ داده
شده توسط نمونه یماری ،نشدان داد شده طیدف گسدتردهای از موضدوعات بده عادوان اهددا
بی المللیشدن زودهاما شرشتهای شوچک و متوسط صاایع غدذایی م در گردیدده شده بدا
توجه به بررسی ینها به صورت جدول ( )5تدوی گردید:
جدول( .)5اهدا بی المللیشدن زودهاما
شاها زمان ورود به بازار
پذیرآ زودهاما مشتریان
بازگشت سریع سرمایه
ن و در بازار

توسعه شس و شار
دسترسی به ماابع ارزان قیمت
غلبه بر شمبود ماابع داخلی
بهره مادی از مشو های صادراتی

شاها ریسک عملیاتی

ا زایا دریمدهای ارزی

ارتقای س ج مدیریت در ضای بی المل
ا زایا ن و برند
شاها وابستمی به بازار داخلی
ارتقای س ج عالیت در شالس جهانی
زمیاه سازی مشارشت با شرشت های بی المللی

مابع :یا ته های پهوها

درجه تناسب الگو با اهدا بینالمللیشدن زودهنگام :برای بررسی درجه تااس مدل
تدوی شده(شک  ،)2مجدداً پرسشاامه در اختیار گروه خبرگان قرار گر ت و نتایا حاص از
جمعبادی نظرات خبرگان بر اساس جدول( )6نشان میدهد شه مدل نهایی و ابعاد ین از
قابلیت پذیرآ مااسبی برخوردار هستاد.
جدول( )6درجه تااس مدل از نظر گروه خبرگان
ردیف

مدل نهایی

1

اهدا بی المللیشدن
زودهاما
روآهای بی المللیشدن
زودهاما
مبانی نظری
بُعد ساختاری
بعد مدیریتی
بعد رهامی
بعد ضای رقابتی
بعد محیط نهادی صاعت
بعد ویهگیهای
روانشااختی
رییاد اجرایی
تسهی شااده

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

میزانt

س ج
معایداری
0/001

میانمی
نظری
3

میانمی
تجربی
3/537

اختال
میانمی
./537

درجه
یزادی
16

3/699

3

4/547

1/547

16

2/214

0/000

3
3
3
3
3
3
3

4/122
4/250
4/385
4/221
4/133
4/206
4/584

1/122
1/250
1/385
1/221
0/133
1/206
1/584

16
16
16
16
16
16
16

7/547
1/951
7/564
4/468
2/255
4/000
4/345

0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000

3
3

4/214
4/576

0/214
1/576

16
16

2/646
2/378

0/000
0/001
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برونداد

3

4/673

مابع :دادههای پهوها

1/673

16

7/639

0/000
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شک ( :)2مدل پیشاهادی بی المللی شدن زودهاما شرشت های شوچک و متوسط

 .5نتیجه گیری و پیشنهادها
پهوها حاضر با توجه به اهمیت نقا و جایماه شرشتهای صادرات محور در جها
اقتصادی ششور ،با طراحی المویی جامع و بدیع اقدا به شااسایی و بررسی عوام موثر بر
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بی المللی شدن زودهاما شرشتهای شوچک و متوسط صاایع غذایی ،به عاوان یک صاعت
استراتهیک در ششور نموده تا از ای طری بتواند با شااسایی ای عوام  ،زمیاه برای ورود
پرسرعت شرشتهای ایرانی به بازار ششورهای همسایه و مقصد را راهم سازد .بدی ترتی در
میان  107شرشت صادراتمحور و بی المللی صاایع غذایی در ایران ،شه بصورت تصاد ی
غیرجایمزی انتهاب شده بودند ،پس از تایید گروه خبرگان در سه مرحله به روآ دل ی ازی،
پرسشاامهای توزیع شد و دادههای ین جهت بررسی ابعاد و مول ههای الموی ارایه شده مورد
تحلی قرار گر ت.
بر ای اساس ،چارچوب عوام موثر بر بی المللیشدن زودهاما شرشتهای شوچک و متوسط
صاایع غذایی ،در سه رش سازمان ،محیط و رد ،و شا بعد ساختاری ،مدیریتی ،رهامی،
ضای رقابتی ،محیط نهادی صاعت و ویهگیهای روانشااختی ما ب بر ادبیات نظری موجود
در بی المللیشدن زودهاما قاب طبقهبادی است .با توجه به درصد راوانی پاسخدهادگان،
مول ه "قیمت رقابتی محصول" از بعد ساختاری ،مول ه "مهارتهای ارتباطات بی المللی
مدیر" از بعد مدیریتی ،مول ه " رهاگ سازمانی صادراتمحور" از بعد رهامی ،مول ههای
"حضور در نمایشماههای تهصصی بی المللی ،و "پاسخ به س ارشات غیرماتظره خارج از
ششور" مشترشاً از بعد ضای رقابتی ،مول ه "ساختار متااس با بیمه ،بانک ،مالیات و نظا
مالی پشتیبانی صادراتی" از بعد محیط نهادی صاعت ،و مول ه "روحیه پیشمامی در مدیر" از
بعد روانشااختی ،حائز بیشتری امتیاز شدهاند.
توجه به مول ههای بی المللیشدن زودهاما در قال شا بعد ساختاری ،مدیریتی ،رهامی،
ضای رقابتی ،نهادی صاعت و روانشااختی در ای المو وجود دارد شه با ارایه جزیات اجرایی و
عملیاتی همراه شده است .روآهای بی المللیشدن زودهاما شه در ای مدل پیابیای شده
دربرگیرنده روآهای صادرات مستقیم و غیرمستقیم ،ایجاد نمایادگی در ششور مقصد در قال
اع ای مجوز یا رانشیز ،ایجاد ائتال استراتهیک با شرشا خارجی و تولید در مقصد در شمتر از
پاا سال از زمان تاسیس شرشت میباشد ،شه در صورت اجرا میتواناد روآهای مرسو و
ساتی را به یک باره دگرگون ساخته و با ارتقای س ج عالیت شرشت در یک شالس جهانی و
ایجاد شبکههای بی المللی ،زمیاه ورود سریع به بازارهای خارجی را ایجاد نماید.
ب ور شلی نتایا ای تحقی نشان میدهد بی المللیشدن زودهاما شرشتهای شوچک و
متوسط ،راهکاری برای پایداری شس و شارها در بازارهای جهانی بوده و بازگشت سریع
سرمایه را تضمی مینماید ،ای موضوع در پهوها سانتوآ( ،)2019نیز تاشید شده است.

ارائه الگوی بین المللي شدن ( .....پیرفکر و همکاران)

105

همچای محیط نهادی صاعت یکی از ابعاد مورد نظر ای پهوها بوده و بر ای مهم میپردازد
شه شرشتها برای ورود زودهاما به بازارهای بی المللی نیازماد حمایتهای مالی ،بانکی ،و
بیمهای از سوی دولت بوده و ثبات نر ارز ،و سیاستهای ارزی و تجاری از ملزومات ین
بشمار میرود .به اعتقاد ژانگ و الندن ( ،)2013یک صاعت ،زمانی میتواند رقابتپذیر و نسبت
به صاایع رقی در بازارهای رقابتی ارزآ بیشتری ایجاد نماید شه از هماهامی خوبی با عوام
محیط ملی و تعادل مااسبی در بی نیروهای ساختار داخلی خود بهرهماد باشد.
از سوی دیمر ،در پهوها سکلیوشی ( ،)2017حضور شرشتها در نمایشماههای تهصصی
بی المللی ،وجود بها پهوها و توسعه ،ااوری نوی تولید ،و اندازه بازار خارجی ،از عوام
بی المللیشدن زودهاما شرشتهای شوچک و متوسط نا برده شد .م اب نظر متیوسیایت و
سکلیوشی ( ،)2015عوام بی المللیشدن زودهاما به تاهایی نمیتواناد شرشت را به اهدا و
رسالت مورد نظر برساناد بلکه باید ش عوام در یک چارچوب مشهص و طبقهبادی خاص
مدنظر قرار گیرد .ینها همچای دریا تاد شرشتهای شوچک و متوسط بدلی شمبود ماابع و
نیروی انسانی در ورود به بازارهای جهانی با مشک مواجه هستاد ،اما بی المللیشدن
زودهاما ای امکان را برای مدیران شرشتهای شوچک و متوسط راهم میسازد تا با
صر هجویی ناشی از مقیاس و دسترسی به مشتریان جدید در بازارهای خارجی بتواناد به ماابع
جدید دسترسی پیدا شااد و بر ای محدودیت خود غلبه شااد.
ارشان بی المللیشدن زودهاما در سه رش سازمان ،محیط و رد طبقهبادی شدند ،شه ای
طبقهبادی در پهوها متیوسیایت و سکلیوشی ( ،)2015در سه بها سازمانی ،زمیاهای و
شاری ریاانه ارایه شد .ساتا( ،)2019عوام تاثیرگذار بر بی المللیشدن زودهاما شرشتهای
شوچک و متوسط را در سه بعد محر های صادرات ،موانع صادرات ،و عوام خاص شرشت
طبقهبادی نمود .از سوی دیمر ،رعایت استانداردهای صاایع غذایی برای ششورهای توسعه
یا ته از اهمیت ویههای برخوردار بوده در حالی شه در ششورهای شمتر توسعهیا ته از اهمیت
شمتری برخوردار هستاد .به زعم هاگ و زاشچال( ،)2018شرشتهایی شه شس و شار خود را
بر اساس استانداردهای بی المللی و بازاریابی برنامهریزی شده ،پیا میبرند ،در بازارهای
بی المللی پایدارتر خواهاد ماند.
نکتهای شه در خصوص بی المللیشدن در ایران باید مورد توجه قرار گیرد ،تمرشز بدیا از حدد
سیاستگذاران بر صادرات است .ای در حدالی اسدت شده صدادرات قدط یکدی از حالتهدای
بی المللیشدن است و رصتهایی م تولید در ششور مقصد ،بهصوص ششورهایی شه هزیاه
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تولید و نیروی انسانی پایی تری دارند ،اع ای نمایادگی و ایجاد شع در ششورهای خدارجی و
عرضه مستقیم محصول ،و ائتال استراتهیک با شدرشای خدارجی و شدرشتهای محلدی شده
میتواند با انتقال ماابع مادی و تکاولوژی همراه باشد ،نیز باید مد نظدر قدرار گر تده و در اید
زمیاه مستلز بسترسازی مااس توسط دولت و همدوار نمدودن مسدیر تجدارت خدارجی بدرای
شرشتهای صاایع غذایی در ورود به بازارهای جهانی است .ای موضوع در پدهوها ژاندگ و
الندن( ،)2013و متیوسیایت و سکلیوشی ( )2015نیز مورد تاشید قرار گر ت.
پیشنهادهای مدیریتی :در راستای نتایا پهوها پیشاهادهای زیر ارائه می گردد:
• حضددور مدددیران و تصددمیمگیرندگان شددرشتها در نمایشددماههای تهصصددی ،همایاهددا و
شارگاههای یموزشی بی المللی شبکهسازی با سایر شرشتهای بی المللی.
• تدوی رسالت شرشت در راستای بی المللیشدن زودهاما از همان روز تاسیس شرشت.
• رعایت اصول حسابداری و شس استانداردهای بی المللی.
• بکارگیری شارمادان متهصص و مدیران باتجربه بی المللی در هیات مدیره شرشتها.
• است اده از ظر یت شرشتهای مدیریت صادرات در معر ی و صادرات محصوالت شرشت در
بازارهای بی المللی.
پیشنهادهایی برای پژوهش آتی :از ینجا شده پدهوها حاضدر المدوی جدیددی در زمیاده
بی المللیشدن زودهاما ارایه نموده و تاها در صاایع غذایی ایران مورد یزمون قرار داده است؛
برای تعمیمپذیری بیشتر نتایا پهوها حاضر و الموی م هومی ین ،الز است شه ای المو در
سایر صاایع و شرشتهای بزرت مورد یزمون قرار گیرد .همچای در اید پدهوها ،پهوهشدمر
تاها اطالعات ششور مبدا را جمع یوری نموده است ،شه به پهوهشمران یتی پیشاهاد میگدردد،
مقررات و استانداردهای ششور مقصد را مورد بررسی قرار دهاد.
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