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 یدهچک

 یازرگانب ۀدر حوز یپژوهش یهاینهزم ینترمهم ازجمله یالمللینب هایو ورود به بازار یساشنفرصت یهاروش یبررس
. رفته استقرار گ یکمتر مورد بررس یرانفعال در ا یخارج یدر رابطه با شرکتها البته که گرددیالملل محسوب مینب

مقاله  ین. اشودیمبرخوردار  یشتریب یتبرجام از اهم ۀبعد از توافقنام یطدر شرا یژهبه و موضوع این به پرداختن
 هارچکوچک و متوسط از  یهاشرکت شناسیفرصت یهاروش یانم یقیتطب یمورد ۀمطالع یکتا  استدرصدد 

ؤال شش س ،موضوع یاتادب یرو مختصریبعد از مرور ه این منظور ب. برساندرا به انجام  یراندر ا یدهکشور برگز
ز ا هاشرکت یندگانو نما یرانبا مد یافتهساختار یمهن ۀمصاحب 44با یک رویکرد کیفی  وتحقیق تبیین شده  کلیدی

های گردآوری شده با استفاده است روش تحلیل تم آنالیز شده و داده  سپس. شده استانجام  یدهبرگز یکشورها
ان شناسی شرکتها به تفکیک هر کشور امکبا ترسیم پروفایل فرصت در ادامه و ها استخراجدر مصاحبه یاصل یهاتم

 ر اساسب .شده استمقابله و مقایسه میان الگوهای رفتاری شرکتها به تفکیک هر کشور و مؤلفه های آن فرآهم 
 تأیعزام ها یا/ها ویشگاهخود را با شرکت در نما یشناسفرصت یندمورد مطالعه فرا یهاشرکتاغلب  یقتحق یجنتا

 یقرابت فرهنگ یزانم ،میهمانشرکت و کشور  یصنعت یطشرا مؤلفه از جمله 6 برحسب یکناند لآغاز کرده یرانبه ا
 یشناسیبآس و لیجهت تحل تواندیمرو  یشپ یق. تحقاندداده ادامهرا  یمتفاوت یرهایمس یسازشبکه یتو وضع

  .یردمورد استفاده قرار گ یهدف تجار یکشورها یرو سا یرانا یانتجارت م ۀتوسع ابتکارات
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 مقدمه
بب توجه س نیبرخوردار است و به هم یاقتصاد ۀبالقو لیپتانس کیاز  اقتصاد نوظهور کیبه عنوان  رانیا

ح که در سط رانینه تنها در مورد ا دیگراز سوی جلب کرده است.  به خودرا  یخارج یهاشرکتاز  یاریبس
 یهانهیزمبه عنوان  دیجد یبه بازارها یخارج یهاشرکت ورودو  یشناسفرصت یهاروش ،یجهان

 (1sMNE)یتیچندمل یهاشرکت انیم یهاتفاوت رغمی. اگرچه تاکنون علهستند ژهیمورد توجه و یمطالعات

کم مورد  اریبس یخارج یبه بازارها هاSME ورود یهاروش، (SMEs2)کوچک و متوسط یهاشرکتو 

، 3)لوف و شوان است بوده یتیچندمل یهاشرکتموجود عمدتاً معطوف به  اتیتوجه قرار گرفته و ادب
در  یخارج یهاSME یشناسفرصت ندینگاشت فرآ یپژوهش بر رو نیسبب تمرکز ا نیبه هم .(4102

 هاSME پژوهش یندر ا همطالع موضوعاتبه عنوان . است شدهفیتعر یاسهیو مقا یقیتطب صورتبه رانیا
 سنوات طیدر  ایدن ۀکشور صادرکنند ینتربزرگ ینفرانسه و آلمان انتخاب شدند. چ یه،ترک ین،کشور چ 4از 
 یک یگرد یاز سو یه. ترکشودیم انجام هاSME توسط آن از صادرات یمیعظ یبخش بوده که یراخ

 ینترزرگب. آلمان شودیممحسوب  یاغرب آس ۀدر منطق یرانا یبرا یاقتصاد یبو البته رق یکشر ،یههمسا
فرانسه  یتو در نها دهندیم یلتشک هاSMEاروپاست که ستون فقرات تجارت آن را  یقدرت اقتصاد

 شمگیریچ یمراودات اقتصاد یربازحوزه است که از د ینا یاسیقدرت س یناروپا و اول یقدرت اقتصاد یندوم
 5 ه وداشت یالمللینب یشناس موضوع فرصت یاتادب یمختصر رو یدر ادامه مرور داشته است. یرانبا ا
 جینتا شده و در نهایت ارائه یقسؤاالت پژوهش و روش تحقسپس . خواهد شدارائه مطرح به آن  یکردرو

 موردبحثا هیافته اند. در آخرشدهارائه  هاکشور یشناسفرصت یلها در قالب نگاشت پروفامصاحبه یلتحل
 .خواهند شد بندیمحور جمع 6 و در قالب شدهقرار داده

 

 مبانی نظری
 یلتحل یهامدلاساس  ینثابت است و بر ا یباًتقر یاالملل فرض بر صنعت ثابت ینب یمعموالً در بازرگان

اقدام به  ثابت یباًگروه محصول تقر یک یالملل معموالً صنعت را ثابت کرده و براینب یبازار در بازرگان

-بازار هدف، رتبه ۀانداز یینتع یرنظ  هاتکنیکاز  یبرخ(. 2012، 2)وایلد و وایلد کنندیمبازارها  یغربالگر

الملل نیب یابیو بازار یفرض صنعت ثابت در بازرگان ینبازارها معموالً با هم یبندبازارها و گروه یبند

 ورتصبه یکه مفهوم فرصت شناس یستتعجب ن یجا ینبنابرا(. 2011، 5)شنگ و مولن شوندیم استفاده

  الملل تا حدود مغفول مانده باشد.ینب یدر بازرگان ینانهکارآفر

                                                                                                                                        
1. Multi National Enterprises 

2. Small and Medium Enterprises 
3. Laufs and Schwens 
4. Wild&Wild 

5. Sheng & Mullen 
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چنانکه  بوده اگرچه یموضوع مطالعات مختلف ینیکارآفر یاصل ۀبه عنوان هست یشناسفرصت ۀمقول
حوزه  ینر اد یشناسو با موضوع نحوه و منابع فرصت یو کاربرد یشناختروش یقاتتحق شدهاشارهتر یشپ

 توانیم یکل طوربهاند. متمرکز بوده یندفرا ینعوامل مؤثر بر ا یکم بوده و مطالعات عمدتاً بر رو یاربس
رکت وارد و حداکثر ش ینکارآفر یشناسرفتار فرصت یفعمدتاً در سطح توص یشناسفرصت یهامدل گفت

 0و همکاران یراند. اژدنشده یفرصت شناس یهنجار یهامدل ۀارائ یا گذارییاستسشده و وارد سطح 
 :اندنموده یمدسته تقس 5را به  یشناسمربوط به فرصت یقاتتحق (2016)
 ژهیاران به وو همک نیالمپک انجام شده توسط قاتیتحق ؛هافرصت ییشناسا ندیفرا به مربوط قاتیتحق .1

 یشناسفرصت یبرا یفیتوص یاهیرو ت،یخالق ندیفرا ۀبا توسع ( که2004) 2و همکاران نیالمپک
 .دانست نهیزم نیانجام شده در ا قاتیتحق نیترمهم توانیمرا . آنها اندداده شنهادیپ نانیکارآفر

 نانیکارآفر یریگمیتصم مدل عنوان به( 2006)  3کامرون و پچ توسط زین مدل نیا از یمشابه یرهایتقر
 . است شدهارائه زین( 2002) 4رلندیا و نجریبر کتاب در و

جورج و  ؛اندردهک نییرا تب یالمللنیب  یهافرصت ییبر شناسا  مؤثر یهامؤلفه و عوامل که یقاتیتحق .2
)شامل فرصت یشناسفرصت یۀرو کیو عوامل مؤثر بر  دادهرا توسعه  ی( چارچوب2014) 5گرانید

 تی، حساسافتهینظام یعوامل عبارتند از جستجو نی. ااندکرده انیرا ب( 6یبرداربهرهو  لی، تحلیشناس
 .7یطیمح طیو شرا یفرد اتی، شناخت/خصوصی، دانش قبلیاجتماع یۀبودن، سرما زنگبهگوش ای

 ،یاجتماع یۀبودن، سرما زنگبهگوش، افتهینظام یجستجو رینظ یعوامل زیپژوهشگران ن ریسا
 اتیتجرب ،یفرد اتیخصوص الت،یو تحص ی، دانش قبل2یاجتماع یهاشبکهبا  فیو ضع یقو یوندهایپ

 .1اندنمودهذکر  مؤثروکار را به عنوان عوامل کسب و یعموم طیمح و یقبل

 یستنجزء ناگس کی یسازشبکه اند؛پرداخته هاشبکهخاص به اثرات  طوربهکه  یقاتیتحق .3

 یالدیم 1110از دهه  ینیمربوط به کارآفر قاتیدر تحق توجهقابل یبوده و نقش یسازشبکه ندیاز فرا
مبهم و  یحوزه تا حدود نیمربوط به ا قاتیتحق حالنیباا. (2005، 10)آرنیوس و کلرک داشته است

و  هایصنفهم، شرکا، هاانجمنتوانند شامل یم هاشبکه. (2010، 11)جک و همکاران است دارمسئله
 وکارکسب یهااز شبکه یباشند. نوع خاص یمجاز یهاشبکه یو حت یخانوادگ وکارکسب یهاشبکه

                                                                                                                                        
1. Ajdari et al. 
2. Lumpkin et al. 

3. Pech and Cameron 

4. Barringer & Ireland 
5. George et al. 

6. Opportunity Recognition, Analysis and Exploitation 
7. Systematic Search, Alertness, Social capital, Prior knowledge, Cognition/Personality traits, 
    Environmental conditions 

8. Strong and weak ties with social networks 

9. García-Cabrera and García-Soto; Macpherson, Jones, and Zhang; Chandra, Styles, and Wilkinson; 
    Baron, 2006; Baron and Ensley; Grégoire, Barr and Sheph 

10. Arenius and Clercq 

11. Jack et al. 
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و  یتجار یهاانجمنها و هیاتحاد همان ای( 1sBMO)وکارکسب تیعضو یهاسازمانتحت عنوان 
 هستند.  یصنف

شده  تافی یهاپژوهشاز  یتعداد ؛اندداشتهتمرکز  هافرصت ییمنابع شناسا یکه بر رو یقاتیتحق .4
کونتینن و )به نقل  2سیال مثال بطور کنند. انیکار را بوکسب یهافرصتاند تا منابع تالش کرده

 ،المللیبین نمایشگاههای در شرکت رسمی، بازار تحقیقات و جستجوها مسیر چهار (3،2011اوجاال
  اند.مودهن شناسایی خارجی بازارهای در شناسیفرصت برای را تبلیغات به پاسخ و  اجتماعی پیوندهای

 ؛اندداختهپر یفرصت شناس ۀمختلف به مسئل یایکه از زوا یپراکنده و مستقل قاتیتحق تاً یو نها .5
 کردیو رو (2001) 5یواتستوسط سارا شدهارائه 4یعلّ منطق مقابل در یاثر ساز یۀنظر رینظ ییهاحوزه

( 2015) 7که توسط اندرسون و اِوِرس (6IORالملل)نیب یهافرصت ییبه شناسا ایپو یهایتوانمند
 اِوِرس و وناندرس. شوندیمحسوب م یمستقل نسبت به فرصت شناس قاتیتحق ازجملهشنهاد شده یپ
 یوکارهاکسب نانیکارآفر توسط یشناسفرصت یبرا را یتیریمد مهم یایپو یتوانمند سه( 2015)

و  یتیریدم یانسان هی، سرمایتیریمد یاجتماع یۀاند که عبارتند از سرمابر شمرده یالمللنیب ینوپا
 ۀارائ ی( در تالش برا2016) 1و همکاران هانسن زین متفاوت باًیتقر یکردیدر رو. 2یتیریشناخت مد

را به چهار  یشناسفرصت اتیجزء برآمده از ادب 21 شانیاند. مدل ااز عناصر فرصت برآمده یجامع یمدل
 .کندیم میتقس هایو خروج یطیمح ۀنیزم ،ی/رفتاریشاختا یندهایگروه اشخاص و سازمانها، فرا
 یناسشفرصت ۀنیدر زم یپژوهش کردیرو کیها اگرچه رسد که شبکهیبعد از انجام مرور حاضر به نظر م

. باشندیم یسبرر قابل زین یالمللنیب یشناسفرصت یمنبع برا کیهمزمان به عنوان  کنی( ل3کردی)رو بوده
( و هم 1کردی)رو فرصت بوده ییشناسا یندیمدل فرا کی( هم 2014) گرانید و جورج مدل گرید یسو از

 یندیفرا یهاکه مدل ستین یشک تی(. در نها2کردی)رو داردیم انیرا ب یشناسعوامل مؤثر بر فرصت
 یناسشها و منابع فرصتو نقش شبکه یشناسعوامل مؤثر بر فرصت انیبه ب اول کردیشده در رو یمعرف

 گریکدیشده در باال با  انیب یکردهایگفت که رو توانیم بیترت نی(. بد4و 2،3 یکردهای)رو اندپرداخته زین
 ارتباطات متقابل هستند. یدارا

 کردیودو ر یمطالعات یکردهایرو انیبا توجه به ارتباط متقابل م شودیم انیچنانکه در ادامه ب یبه هر رو
جهت  هاآن لیشده در ذ انی( و مدلها و نکات ب4کردی)رو منابع فرصت کردی( و رو1کردی)رو یندیفرا

ش در تال یپژوهشگران متعدد مورد استفاده قرار خواهند گرفت. یشناسچارچوب فرصت کیبرساختن 

                                                                                                                                        
1. Business Membership Organizations (BMOs) 
2. Ellis, P. 

3. Kontinen and Ojala 
4. Effectuation Vs. Causation 
5. Sarasvathy 

6. International Opporunity Recognition 
7. Anderson, S. and Evers 

8. managerial social capita, managerial human capital and managerial cognition 

9. Hansen 
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 یارابطه بسر یندرا یفیو نه توص یهنجار یمدلها لیکناند برآمده یشناسفرصت یندفرا یصورت بند یبرا
 محدود هستند.

 

 سؤاالت پژوهش
نقشه و نگاشت  کیبه  یابیو دست 3شده در بخش انیاول تا چهارم ب یکردهایتوجه همزمان به رو منظوربه
اتخاذ  یشناسفرصت ندیفرا یبه بررس پژوهش حاضر ران،یدر ا یخارج یهاشرکت یشناسفرصتاز  یکل

 یاتیسؤال عمل 4در قالب  یشناسها و منابع فرصت، عوامل مؤثر، اثرات شبکههاشرکت نیا یشده از سو
 ؛ه استپرداخت لیذ بشرح پژوهش

 وکاربکس یهافرصتالملل نیب صورتبه دهیبرگز یکوچک و متوسط از کشورها یهاشرکتچگونه  .1
 رند؟یگیمنظور بکار م نیا یرا معموالً برا یروشهائ ای؟ چه کانالها، چه ابزارها کنندیم ییشناسارا 

 (کردچهارمیرو)
ه دارند؟ چ رانیخود در ا یشناسفرصت یبرا و مشخصی نیروت ندیفرا یمورد بررس یهاشرکت ایآ .2

 (اول کردی)رو داشته است؟ هاآن یابیفرصت ندیفرا یرو یاثر مهم یعوامل
در کشور  یسازبه شبکه یمورد مصاحبه متک یهاشرکت یشناسفرصت ندیو چگونه فرا زانیتا چه م .3

 ندیفرا نیدر ا یتخصص هایتشکل انواع ریو سا هاها، انجمنهینقش اتحاد است؟ورد نظر م
 (کردسومی)رو چگونه است؟ یشناسفرصت

کوچک  یهاشرکت یشناسفرصت یبرا یو محل یمل ینهادها یاز سو یدر هر کشور چه خدمات .4
 ؟(دوم کردی)رو شودیمارائه  امرزه یومتوسط در فراسو

به  حدودمالبته با عمق  قاتیتحق یکل کردیتا با پوشش دادن هر چهار رو شده استتالش  بیترت نیبد
 ادامه در فوق االشاره سؤاالت. شود اقدام رانیدر ا یمورد بررس یشرکتها یشناسفرصت ینگاشت الگو

کوچک  یهاشرکتمصاحبه با  44مشاهدات و انجام  انیدر جر وشده  یاتیعمل (اطالعات یآورجمع)بخش 
شامل  ی مورد بررسیهاشرکت یکار یها. حوزهندمتنوع مطرح شد یکار یهانهیبا زم یو متوسط خارج

. الزم به ذکر مجدد است که سؤاالت فوق دوشیم یوساز، معدن و لوازم خانگ، ساخت1تند مصرف هایکاال
ها بکهش ریتأث و مؤثر عوامل منابع، ند،ی)فرا یشناسفرصت کردیرو 5برداشت پژوهشگران از  بر اساساالشاره 

 .استشده  نیتدو اتیشده در قسمت مرور ادب انیب (یشناسفرصت یرو
 

 قیروش تحق
بر انجام  مبتنی 2یتیرواـ  کیفی اطالعات، گردآوری روش لحاظ از و کاربردی هدف حسب بر حاضر تحقیق

 و ردیکارب تحقیقات انجام الزم به ذکر است که .است یراندر ا یخارج یشرکتها یندگانمصاحبه با نما

                                                                                                                                        
1. Fast Moving Consumer Goods(FMCG) 

2. Narrative 
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 یبررس ردمو جامعۀقرار گرفته است.  یدصاحبنظران مورد تأک یمکرراً از سو المللبین بازرگانی در کیفی
 به ودور به بنای یابوده  یتمشغول به فعال یرانکه در بازار ا یدهبرگز یکشورها هایSMEاز  عبارت بود

 2یقیتطب یمورد ۀمطالع بصورت 1تحقیق طراحیپاسخ به سؤاالت فوق االشاره  منظوربه .تندداش را بازار این
 یبر رو یخاص برا یتمرکز مذکور مدل .گرفت صورت 3یفیک یلتحل تعاملی عنصریچهار مدل بر اساس

و  یلزما و (1114) 4و هابرمن یلزتوسط ما و دارد یفیک یلدر تحل هاشبکه)چارچوبها( و یسهاکاربرد ماتر
و  یسازآماده ،یشنما یها را برا یسپژوهشگران استفاده از ماتر یناست. ا شدهارائه( 2014) 5همکاران
اده دیصداده، تلخیشداده، نما یآورمدل حاضر عبارتند از جمع مراحلاند. داده یشنهادپ هاداده یانمقابله م

 . 6دادهیلو تحل
ؤاالت به س کنندگانمشارکت یدر پاسخها یاصل یو تم ها ینمضام چارچوب این بکارگیری جریان در

 موردی مطالعۀ راستای در سپس. ددنگردی تلخیص (4تا1) جداول از ایمجموعه و در قالب یشناسائ یقتحق
 ینمضام 3شکلدر  یتنشان داده شده و در نها 2و  1اشکالدر قالب  ول تطبیقی پیوستجد نتایج تطبیقی

وجع ها لدالاست و هو مقابله داده شد یسهمقا باهم هاکشور یککنندگان به تفک مشارکت هایدر پاسخ یکل
وسط تر انجام شده تیشدر بخش دوم و پژوهش پ شدهارائه یاتبر طبق مرور ادبصورت گرفت.  ینهائ یبند

ت نگاشمطالعه از اصطالح  ینا یلیتحل-یکاشاره به ابتکار شمات منظوربه (2016) 7و همکاران یاژدر
 یمعرف نمؤلفی توسط بار نخستین برای اینجا در نگاشت اصطالح. یداستفاده گرد 2یفرصت شناس یلپروفا
اکتشاف  یری،گو روند شکل یسممکان یسۀمقا یبرا یو مبنائ یشناسروش یجادا یبرا یشانو به ابتکار ا شده

 اشاره دارد. یاو منطقه یمربوط بدان در سطوح مل یستمو اکوس هافرصتاز  یبردارو بهره
 

 هاداده تحلیل و آوری جمع
 و تلخیص نمایش، آوری، جمع مراحل ها،داده کیفی یلتحل یبه استناد مدل چهار عنصر حاضر بخش در

 گردد.می  ارائه هاداده تحلیل
مصاحبه با فعاالن  یناطالعات چند یآورمنظور جمعموضوع و به یاتمرور ادب یبرمبنا ؛اطالعات یآورجمع

های ماه یها در طمصاحبه ینا. گردیدفرانسه و آلمان انجام  یه،ترک ین،چ یوکار از کشورهاکسب
عبارت است از  ینجاوکار در ا. منظور از فعاالن کسبیدبه انجام رس یالدیم 2016تا آگوست 2015ژوئن
 یرامونپ یبنگاه مورد بررسدر ( که یرصادراتمد یا یربازاریابیمد یربازرگانی،مد یرعامل،)اعم از مد یافراد

 یهاشرکتمصاحبه با  10شامل ها مصاحبه یباند. ترکمدخل بودهیمطلع و ذ یالمللینب یابیفرصت

                                                                                                                                        
1. Research design 

2. cross-cases comparative analysis 
3. four-components interactive model of qualitative data analysis 

4. Miles and Huberman 

5. Miles et al. 
6. Data collection, display, condensation and analysis 

7. Ajdari et al. 

8. Mapping IOR profiles 
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 یهاشرکتمصاحبه با  24و  یهکوچک و متوسط ترک یهاشرکتمصاحبه با  10ین،کوچک و متوسط چ
 هب رسیدن تا( یطفرانسه و آلمان)فعال در هر دو کشور و مطلع از هر دو مح یمتوسط از کشورهاوکوچک

 .ندانجام شد یقهدق 30به مدت  یتلفن یاچهره و -به-چهره صورتبهها مصاحبه. یافت ادامه ینظر اشباع
 دهیاز مصاحبه شوندگان پرس سؤاالت پژوهش هستند، ۀشد یاتیعمل که یلذ سؤاالت هامصاحبه ینا یط

  شد؛
صادرات  انیزم یاآ ید؟الملل فعال هستینب یطدر مح یزانبنگاه کوچک و متوسط تا چه م یکبه عنوان  .1

 از نسبت صادرات به نسبت کل فروش ینیتخم توانیدیم یااست؟ آ یشترواردات شما ب یزانشما از م
 ید؟خود ارائه ده

از چه  ید؟نکیم ییشناسارا  یالمللینوکار بکسب یهافرصت، چگونه وکارکسبفعال  یکبه عنوان  .2
 .کندیماستفاده  یشترب یلکدام کانال ذ

 ینترنتجستجو در ا 

 یالمللینب یهایشگاهشرکت در نما 

 یزیونتلو یخبر یهابرنامه یدنها و گزارشات و دخبرنامه ی،تخصص یاتنشر ۀمطالع 

 در کشور خودتان یشرکت در جلسات مشترک با تجار خارج 

 یرسم یهایتسفر به خارج از کشور در قالب هئ 

 یانو مذاکره با مشتر یدهدف و بازد یبه بازارها یشخص یسفرها 

 ینکدینل یابابا و یعل یرنظ یهائیتاز وبسا یدزدبا 

  مرتبط یهاجمع یرسا یاها ها، باشگاهدر انجمن هایصنفهممالقات با همکاران و 

 یهاتحاد یهاشرکت در نشست 

 ینگمارکت یلمیئ یا یکپست الکترون یافتارسال و در 
 یالمللینو ب یداخل یهافرصت ییشناسا یمشخص برا یبخش یا ینروت یندفرا یا یستمس یکشما  یاآ .3

 دارد؟ یبخش معموالً چه مراحل یناست، ا یناگر چن ید؟خود دار یابیدرون واحد بازار
ها معموالً بکهش یناست؟ بعالوه ا یسازبر شبکه یشما متک یشناسفرصت یندو چگونه فرا یزانتا چه م .4

 هستند؟ یزهائیچه چ
در  یو استان یملّ یبازرگان یاتاقها یزانوجود دارد؟ تا چه م یتخصص یۀاتحاد یکدر صنف شما  یاآ .5

 یابییکو شر یشناسفرصتخدمات  یکسریشما  یااند؟ آشما اثربخش بوده یالمللینکار بوکسب ۀتوسع
 ید؟کنیم یافتکشور خود در یبازرگان یها و اتاقهایهاز جانب اتحاد ینروت صورتبهدر خارج از کشور را 

شور وکار شما در خارج از ککسب ۀو توسع یالمللینب یشناسفرصت یبرا یچه خدمات یدولت ینهادها .6
 ؟دهندیمبه شما ارائه 

هر کشور  ینانکارآفر یکو به تفک یصبعد تلخ ۀبه سؤاالت فوق االشاره در مرحل یافتیدر یهاپاسخ
 گزارش شد.
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 یمورد مصاحبه به جداول یهاشرکت یکشورها یکانجام شده به تفک یهامتن مصاحبه ؛هاداده یصتلخ
 یانر جرد ج شدهاستخرا یکل یهاجدول به تمستون . هر انددر پیوست آمدهاجمال  به که ندیدگرد یکتفک

 اند:ها برای هر کشور به تفکیک ارائه شدهدر ادامه یافته ها به سؤاالت اشاره دارد.پاسخ
 ییشناسا یبرا ینیچ هایSMEکانال  ینترمهممشخص شد که  پیوست جدول بر اساس ن؛یچ

 در یاز تجار خارج یزبانیم یزو ن یادر سراسر دن یتخصص یشگاههایشامل شرکت در نما هافرصت
معمواًل  هاشرکت ین. اگرددی( م1کانتون در گوانگژو یشگاهنما یر)نظیداخل یصادرات یهایشگاهنما

 عموماً بر فروش یراننموده و در ا دنبال یمرا درقالب صادرات مستق یالمللینوکار بکسب یهافرصت
 یاصطالحات یتخصص یهاانجمنو  یهاتحاد یرنظ یتمرکز دارند. اصطالحات 2شدهتمام -یمصرف یکاالها
 شدند.یمطالعه نم ینا 5متوجه منظور سؤال هاآنکه اغلب بود آنچنان ینیچ هایSME یخته براناشنا

 اغلب به دنبال یزن یهترک یهاشرکت ینی،چ یهاشرکتهمانند  پیوست جدول براساس ه؛یترک
 یراندر بازار ا یشناسفرصت یبرا آنها یهستند. کانال اصل یرانکاال به ا یمصادرات مستق یبرا یفرصتهائ

 ینانرجهت با کارآف یناست که از ا یراناز ا یدو بازد یو متعاقباً سفر شخص یرانا یهایشگاهشرکت در نما
هستند  رانیکارگزار در ا یا یندهنما یک یافتناغلب به دنبال  یهترک یهاد. در ادامه شرکتنتفاوت دار ینیچ

 خواهند بود.  یههم مرز با ترک یاستانها یترک زبان و اهال یرانیانموارد از ا ییارکه در بس
و فرانسه،  رانیمشترک ا یاتاق بازرگان یمکاتبه با اعضا یزو ن ینکدینل ۀبا استفاده از شبک ؛فرانسه

 یشناسفرصت ینداز فرا یفرانسه مصاحبه نموده و نگاشت هایSMEاز  یندهنما 12پژوهشگران توانستند با 
شخص شد که م هایبررس ینا یانداشته باشند. در جر یبه اشباع نظر یابیتا دست هاشرکت ینا یالمللینب

ح در سط یشتراند و بشده یالمللینکمتر ب یفرانسو هایSME ی،و آلمان ینیچ یهاشرکتبا  یسهدر مقا
بدون شک  .گرددیم ینتأم یداخل یانتوسط مشتر یشترب هاآنو لذا بازار  کنندیم یتفعال یو داخل یمحل

 یمژبه ر یرا در شکل ده یتوتال، اورانژ، پژو، رنو نقش اصل یرباس،ا یرنظ یبزرگ فرانسو یهاشرکت
 یشرکت بزرگ فرانسو یکمعموالً بعد از ورود  یفرانسو هایSME. کنندیم یفافرانسه ا یتجارت خارج
 ینده فراگفت ک توانیم ین. بنابراشوندیبه دنبال و متعاقب آن شرکت وارد بازار مورد نظر م یبه بازار خارج

. شودیمبزرگ به بازار هدف شروع  یهاشرکت ۀرخنبا  یفرانسو هایSME یالمللینب یشناسفرصت
 یهااز شبکه یمصداق توانیمرا  یبزرگ فرانسو یهاشرکتبا  هاSME یانم ۀرابط
( مطرح شده است. 2001) 5( و اعتماد و همکاران2000) 4( دانست که توسط دانا3یمبیوتیک)سیستیهمز
 تربزرگ یهاشرکتارزش  یرۀبزرگ وارد زنج یهاشرکتکه  گیرندیشکل م یوقت یمبیوتیکس یباتترت

 یتهایبر محدود ینوسیلهکوچک بد یهاشرکت. یشوندم یالمللیندر سطح ب هاآنشده و وارد مشارکت با 

                                                                                                                                        
1. Canton Fair in Guangzhou 

2. finished-consumer products 
3. Symbiotic 

4. Dana 

5. Etemad et al. 
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 یورز بهرها یازیبه سطح مورد ن یتوانندشدن غلبه کرده و م یالمللینب ینخود به لحاظ اندازه و سطح پائ
 .(2001)اعتماد و همکاران،  یابنددست  یبودن در سطح جهان یررقابت پذ یبرا

 ینب یریبه نحو چشمگ 1هایشتانتموسوم به م یآلمان هایSME ی،فرانسو یبرخالف رقبا ؛آلمان
اد تجارت آلمان و قدرت اقتص یعملکرد عال اند.شده یدهسازمانو  یسهستند و با هدف صادرات تأس یالملل

کوچک سرتاسر آلمان  یبوده و در شهرها یکه معموالً خانوادگ شرکتهاست همین یونکشور مد ینا
 یهایتشانت. م(2013، 2)گریفین و پاستی دهندیمکشور را شکل  ینستون فقرات اقتصاد ا اند وپراکنده

 دهش یستأسصادرات  یاز همان ابتدا برا هاآناز  یاریبس یعنیهستند،  3جهانزاد یهاشرکتاغلب  یآلمان
در  یوفرانس یهاشرکتبرخالف  ین. بنابرادارند انطباق قدرت المللیینهر بازار ب یو کوچک و چابک برا

 ایها اغلب کاالها یتشانتشوند. میوارد بازار هدف م ز همان ابتداها ایتشانتموارد م یاریمورد آلمان در بس
 ین. بنابراکنندیمعرضه  B2B صورتبه 4یقسمت خاص بازار جهان یک یرا برا یتخصص یارخدمات بس

را در  یصنعت یانباشد تا بتواند مشتر یقو یاربس بایستیدر تجارت آلمان  یالمللینب یشناسفرصت یستمس
 یدبا هایتشتانتسبب م ینکند. به هم یداپ هایتشتانتم یدتول یاالت صنعتینکاالها و ماش یبرا یاسراسر دن

 نیترمهمکنند.  یجادهدف ا یدر کشورها و بازارها یو خصوص یرا با بخش دولت یقو یارارتباطات بس
های ون اتحادیه)کنفدراسی وابسته به آن یهاسازمانو  یآلمان یاتاق بازرگان یارتباطات یندفرا ینا تسهیلگران

، 7های بازرگانی و صنایع و معادن آلمان، اتحادیۀ اتاق6فدارسیون صنایع آلمان ،5کارفرمائی آلمان
 و و بنیاد توسعۀ اقتصادی و آموزشهای فنی 1، آژانس توسعۀ آلمانی2کنفدارسیون آلمانی کارگران ماهر

و  رانیا یاتاق بازرگان یر)نظ آلمان در خارج از کشور یبازرگان مشترک هایاتاق هستند. 10)سکوئا( ایحرفه
 یندل در فرابه طور فعا ینوسیلهو بد کنندیمبرقرار  یبخش خصوص یهارا با بنگاه یاروابط گسترده آلمان(
تنها  مشترک نه   یدخالت دارند. اتاقها ها( یتشتانت)م یآلمان  هایSME یالمللینب یشناسفرصت

 یتام هئاعز یراز خدمات نظ یاگسترده ۀ، بلکه مجموعکنندیم یزبانیرا به کشور هدف م یآلمان یهایتهئ
 یهاتشکل یو حت هاشرکترا به  یجیو ترو یبه آلمان، خدمات مشاوره و خدمات آموزش از کشور هدف

( بشمار BMO)وکارکسب یتسازمان عضو یک ۀمشترک آلمان نمون ی. اتاقهادهندیمکشور هدف ارائه 
 .روندیم

                                                                                                                                        
1. Mittelstand 

2. Griffin and Pustay 
3. Born Global 

4. Niche 

5. The German Federation of Employers’ Association or BDA 
6. The Federation of German Industries or BDI 

7. The Association of German Chambers of Industry and Commerce or DIHK 

8. German Confederation of Skilled Crafts or ZDH 
9. The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH, a German development agency  

    or GIZ 

10. foundation for economic development and vocational training (www.sequa.de) 
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فرانسه و آلمان در رابطه با  ین،چ یه،مورد مصاحبه از ترک یهاشرکتاغلب برخالف انتظار  مجموع، در
کرده بودند. ن یابی یبابا جهت مشتریعل یاکومپاس و  ینکدین،ل یرنظ یهائاز درگاه یااستفاده یرانبازار ا

به  یبب قراغل داشت. یشتریب یتجهت اطالع از اخبار عموم ینکدینل یگاهاستفاده از پا یانم ینالبته در ا
قابل اعتماد  هافرصت یمجهت تسه یکاف ۀرا به انداز یاجتماع یهااتفاق مصاحبه شوندگان شبکه

ارسال  هاآن یاکور که بر یغاتیتبل یلهایمیبه ئ یکه اصوالً توجه یداشتنداظهار م هاآنبعالوه  .یدانستندنم
امالً ک ینداز مصاحبه شوندگان فرا یکیچرا مسدود خواهند ساخت. ه هاآنالمقدور ینداشته و حت شودیم

انال مورد ک ینظور)و همیشناسفرصتشروع  ۀنقط ینحالاظهار نکردند باا یشناستفرص یرا برا یمشخص
از  یزبانیم یران،ا یهایشگاهدر نما شرکت ی،شخص یعبارت بودند از سفرها( شناسیفرصت یاستفاده برا

 یرانا یبازرگان یهادر جلسات اتاق یانو مالقات با همکاران و مشتر یرانبه ا یتاعزام هئ یرانی،ا یئتهایه
به  ینیچ هایSME. و آلمان( یراناتاق مشترک ا یژهدوجانبه)به و یمشترک تجار یو تهران و اتاقها

 ۀو ارائ یداخل یهایشگاهدر نما یاناز مشتر یزبانیم ی،خارج یهایشگاهشرکت در نما یبر رو یژهطور و
 دهندیم یحترج یراندر ا یهترک یهاشرکتدارند.  یهتک یجهت جلب مشتر یدارمناسب مورد نظر خر یمتق

در  ینا کار کنند. یو با و یدارا برحسب نوع محصولشان پ یبوم ۀکنندیعتوز یا یککارگزار، شر یکتا 
را به بازار  یمصرف یندارند چراکه عمدتاً کاال یرانکارگزار در ا یافتنبه  یها توجه خاص ینیکه چ یستحال

 یلتحو یستمس یک یقکاال از طر یلمناسب و تحو یمتق ۀبه دنبال ارائ یشترعرضه کرده و لذا ب یرانا
(. کنندیم یافتدر ینچ 1کاسکو یرانیرا خطوط کشت یخدمات مناسب یشانرابطه ا ینباشند)در ایاثربخش م

SMEو به  یشوندهدف م یبزرگ وارد بازارها یهاشرکتو بعد از  یهاما معموالً در سا یفرانسو های
خود ابتکار عمل  یراناما در بازار ا یآلمان هایSME. کنندیمرا دنبال 2بزرگترهاـ  اول یاصطالح استراتژ

ار، اند. به جهت ورود به بازشده یتبزرگ وارد بازار شده و تثب یهاشرکتبه  یازرا در دست داشته و بدون ن
 یو دولت یبا بخش خصوص یسازشبکه یازمندن یآلمان هایSME هاآناز  یبردارو بهره  هافرصت یافتن

اق بنام ات ینهاد کارآمد یقرا از طر یکارتباطات ارگان ینا هاآنها بوده و هستند. ها و انجمنتشکل یران،ا
الف برخ ینکهرسانند. جالب توجه ایآلمان به انجام م یاتاق بازرگان یو آلمان و با همکار یرانمشترک ا

 را به یمشابه یباًدر چهارکشور خدمات تقر یمورد بررس یدولتها یپژوهشگران تمام یمفروض قبل
SMEدهندیارائه م یراندر ا یشناسفرصت یخود برا های . 
اقدام  بخش یندر ا شد یتر معرفیشکه پ یفیک یلتحل یمدل چهار عنصر یدر راستا ؛هاهداد یشنما
ید خواه 3و  2 ، 1اشکال در قالب ول پیوستدر جد شدهارائه یهاداده یو در واقع خالصه ساز یشبه نما

 تیعضو یهاسازمانتحت عنوان  ینجادر ا یصنف یهاو انجمن یبازرگان یهاها، اتاقیهاتحاد ۀمجموع .شد
دارند به عنوان  یمختلف یها صورتهاBMOاند. شده یو معرف یاناشکال ب ین( در اBMOs) وکارکسب

 یصنف یهاتجار و بازرگانان، باشگاه یهایونفدارس ی،بازرگان یاتاقها ی،و صنف یبازرگان یهامثال انجمن

                                                                                                                                        
1. China Ocean Shipping Company, known as COSCO 

2. big-first strategy 
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 توانندیم ینانکارآفر یا، تجار هاشرکتهستند که  ییهاسازمانهمه  ینهااند. اجمله یناز ا یو مجامع کارفرمائ
. (2016، 1)میخو بپردازند یگریکرده و به الب یمتسه یکدیگردرآمده و اطالعات را با  هاآن یتبه عضو
BMOدر حال یکوچک و متوسط در کشورها یوکارهاکسب ۀتوسع یبرا یبه مثابه ابزار توانندیها م 

 ورمنظبه یبانک جهان یرنظ یسبب نهادهائ ین. به هم(2016، 2)گروه بانک جهانی یندنما ینیتوسعه نقش آفر
را آغاز  یالملل ابتکاراتینب ۀدر توسعها BMO ینینقش آفر یبرا یشترب یتظرف یجادا و یتوانمندساز

 و یفن یو آموزشها یاقتصاد ۀتوسع یادآلمان بن یزراستا ن یندر هم .(2016گروه بانک جهانی، ) اندکرده
هدف  یها در کشورهاBMOو  یمؤثر با بخش خصوص ینموده تا به نحو یجاد( را اسکوئا) یاحرفه

 ارتباط برقرار سازد. یرانا ازجمله
 یک یتاهم یاحضور  یزانتا برآورد خود را از م شدیدر اغلب سؤاالت از مصاحبه شوندگان درخواست م

-و شبکه یسازبر شبکه یشما متک یابیفرصت یندفرا یزانتا چه م" مثال)به عنوان  کنند یانموضوع ب

 شوندگان به سؤاالتتوسط مصاحبه شدهارائه یهاپاسخ از انبرداشت پژوهشگر اساس ین(. بر ا"هاست؟
 کی یجادبه جهت ا و( توسط پژوهشگران در سه گروه کم، متوسط و باال یدهپد یک یابی)با مضمون ارز

پاسخ  یرو یاز جمع بند یزیکیف ینما 1شکلشد.  یبندگروه ی،از اطالعات استخراج یکیگراف ینما
 به میل میزان شده تالش شکل این در. دهدمی نشان را 6 و 5 ، 4 یهاشوندگان به پرسشمصاحبه

-ینب یشناسفرصت ینددر فرا( یهماندر کشور مادر)مها BMO(، مشارکت 4با همکاران)سؤال یسازشبکه

در  یشناسفرصتجهت  هاSMEهر کشور به  یهادولت یاز سو شدهارائه یهایت( و حما5)سؤالیالملل
 .نشان داده شود (6)سؤالیرانا

 
 یمورد بررس هایSMEمطرح در مورد  یاینهعوامل زم. 1شکل

 
 یان( در میگروهو برون یگروه)درون با همکاران یسازشبکه نشان داده شده است 1شکل درچنانکه 

 یاندر م یازسشبکه یژهفرانسه و آلمان کمتر است. به و یهاشرکتبا  یسهدر مقا یهو ترک ینچ یهاشرکت
 یتجار آلمان یاندر م همه یناو محتمل است. با  یجرا یاربس یراندر اکار فرانسه زبان  و فعاالن کسب

ترک مش یهااتاق یانم ینکه در ا یخوردبه چشم م یشتراصناف( ب یان)میگروهاز نوع برون یسازشبکه

                                                                                                                                        
1. Mikhnev 

2. World Bank Group 
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دارند.  رنامهب منظور ینبد و داشته رابطه این در پررنگی نقش( آلمان و ایران مشترکاتاق  نظیر) یبازرگان
 ینو چ یهترک هایSME یبرا شناسیفرصت جهتها BMO یکل طوربهها و یهاتحاد مشارکتاگرچه 

 ییشناسا یبرا یهاسازمان یناز ا یبه نحو اثربخش یآلمان  یژهو به و یفرانسو یهاشرکت یکنکمتر بود ل
 یبرا یدونم ۀتجارت آلمان برنام ۀتوسع یستمبعالوه س. کنندیماستفاده  یراندر ا هافرصتاز  یبردارو بهره

 در مشترک اتاقهای شبکۀشامل  هدف یکشورها و بازارها یهاBMOها و یهاتحاد ارتباطات و تعامل با
 ایتنه دردارد.  هدف کشورهای در خصوصی بخش و بازرگانی اتاقهای با ارتباط برقراری و کشورها دیگر
 .یدگرد یابیارز یکسان یشهر چهار کشور کماب هایSMEدولتها از  یهایتحما

 
 یمورد بررس یدر کشورها هاSME یبرا یالمللینب شناسیفرصت یرهایکانالها و مس یب. ترک2شکل

 
 یهاپاسخ یرو یجمع بند یک 2شکلها، مصاحبه یانمطرح در جر یاتیسؤال عمل یندر چارچوب دوم

هر  یهامختلف استفاده شده توسط شرکت یکانالها یبسؤال به ترک ینرا انعکاس داده است. ا یافتیدر
 یشگاهمامعموالً از ن ینیچ هایشرکتکه  یافتیمدر هاپاسخ اساس برپردازد. یم یشناسفرصت یکشور برا

 یکنل نندکمیحساب باز  یشگاهنما یاگرچه رو یهترک هایشرکت. کنندمیاستفاده  یشناسفرصت یبرا
گان از مصاحبه شوند یمی. نکنندمی یمتحک یهو ثانو یهاول یشخص یخود را با انجام سفرها هاییافته
 یشخص یفرهاس یو بستر اصل یلرا به عنوان دل یهو ترک یرانا یانم یائیو جغراف یقرابت فرهنگ اییهترک
د. از عنوان نمودن یرانیبا کارگزار ا یو همکار یرانبا بازار ا یمتماس مستق یبرا هاآن یلو م یرانبه ا هاآن
 اییتهو هئ یراناز ا یعزاما یئتهایه یبر رو یا یژهتمرکز و یو آلمان یفرانسو هایشرکت یگرد یسو

و  یفناور کنندۀتأمین معموالً یاروپائ هایSMEداشتند. از آنجا که  یراناز فرانسه و آلمان به ا یورود
ابل ق یتجار هاییتهئ یبر رو هاآنتمرکز  ینهستند، ا یرانا یعو صنا هاشرکت یازآالت مورد ن ینماش
 انیبه مشتر یو فرانسو یآلمان هایشرکت یاز سو شدهارائه یاست. به جهت محصوالت صنعت یهتوج
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 هایشرکتکه  یدهدنشان م 2شکلقابل درک است.  یرانا یعبا صنا هاآن یقلزوم ارتباطات عم ،یرانیا
 یشهابا بخ یتعامل راهبرد یاثربخش برا یرا روش یتجار یئتهایاز ه یزبانیاعزام و م یو فرانسو یآلمان

 . یدانندم یراندر بازار ا وکارکسب هایفرصت یافتن یجهنت( و در یو خصوص ی)دولتیصنعت

 یمورد بررس یالملل در مورد کشورهاینب یشناسفرصت یهایمرخن یسۀ. مقا3شکل
 

است. بعالوه ما نکات مربوط  یافتهانعکاس  3پژوهش در شکل ینسؤال ا ینبه سوم شدهارائه هایپاسخ
 . در واقعیمکشورها را فراهم آور یانو مقابله م یسهتا امکان مقا ایمافزوده 3به شکل یزبه دو شکل قبل را ن

 یرمادر به تصو کشور یککوچک و متوسط به تفک هایشرکت شناسیفرصت یمرخن یا یلشکل پروفا یندر ا
 ندهاییفرا یانم یریتصو یسۀمقا یک یجادا یبرا هاماتریس منطق از شکل این درشده است.  یدهکش

)کادرها شناسیفرصت ی( و کانالهایس)سطر سوم ماتریندفرا ینعوامل مؤثر برا ا المللی،ینب شناسیفرصت
فرصت  یمرخن یا یلپروفا یک توانمیرا  یس( استفاده شده است. هر سطر ماترشناسیفرصت فرایند در

مقابله  و یسهمقا یکوچک و متوسط کشور هدف در نظر گرفت. در بخش بعد وکارهایکسب یبرا یشناس
 قرار گرفته است. موردبحث هارخیمن یانم
 

 ها و بحثداده یبندجمع
 یرانبه ا یمصرف یعمدتاً درصدد صادرات کاالها یهو ترک ینمورد مصاحبه از چ هایSMEدو گروه  هر

 ینپائ یمتگذاریق یتمرکز خود را بر رو ینیچ هایشرکتمشخص شد که  هامصاحبه یانبودند. در جر
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 یانم سهیتمرکز داشتند. مقا یقارتباطات عم یجادا یزبرند و ن یبر رو یهترک هایشرکت یکهگذاشته در حال
 یائیو جغراف یکه قرابت فرهنگ یدهدنشان م یجذب مشتر یبرا یبرا یهو ترک ینچ هایشرکت یکردرو

 یرانا یۀاکه همس یهترک هایشرکتباشد.  یرگذارتأث یشناسفرصت یندانتخاب کانال و فرا یرو تواندمی
 وکارسبک هایفرصتاز  برداریبهرهو  یجادا یبرا یقرابت فرهنگ یایاز مزا یبخوب توانندیم رودمیبشمار 

انجام  یرو یشتریتمرکز ب ینیچ هایشرکتبا  یسهدر مقا هاآن یلدل یناستفاده کنند. به هم یراندر ا
باط ارت یجاد)ترک زبان( و در مجموع ایرانیا یشرکا یاو استفاده از کارگزاران  یرانبه ا یشخص یسفرها
 یرهبر ی)وجهان( از استراتژیراندر بازار ا ینیچ هایشرکت یگرد یدارند. از سو یرانیا یانبا مشتر یفرهنگ

 .کنندیماستفاده  یانارتباط با مشتر یبرقرار یزبان همه فهم! برا یکو  یجهان یتمز یکبه عنوان  ینههز
 یمصرف یا/و اییهو سرما صنعتی شده تمام کاالهای مستقیم صادرات روی ترک و چینی هایشرکت
به جهت نوع  یو آلمان یفرانسو هایشرکتنشان داده شده،  3شکل در چنانکه دیگر سوی از. دارند تمرکز

 .هستند B2B هایفرصتخاص به دنبال  طوربه کنندمیعرضه  یرانکه عمدتاً به بازار ا یمحصوالت صنعت
 هایشرکتبوده و لذا  یممستق گذاریسرمایه یا یانتقال فناور یم،اعم از صادرات مستق هافرصت ینا

 از تفادهاس بر عالوه هاآنهستند.  یرانیا هایشرکتارتباطات مؤثر با  یبرقرار یازمندن یو آلمان یفرانسو
 رانیبه ا یتو اعزام هئ یراناز ا یورود یتهایهئ یهم رو یتمرکز خاص المللیبین هاییشگاهنما یایمزا

 انیرا به یآلمان هایشرکتکه عمدتاً توسط  ی. به جهت نوع محصوالتدارند هافرصت شناساییجهت 
 اریبرقر از الجرم هاآلمانی ای،حرفه فروش از پس خدمات ارائۀ لزوم و( یآالت صنعت ین)ماششودمیعرضه 

 بدو در مهم این که هستند ایران بزرگ و متوسط و کوچک وکارهایکسب با عمیق و ارگانیک ارتباطات
 ،یفرانسو هایشرکتطبق اظهار  .گیردمی صورت بازرگانی اتاقهای جدی آفرینی نقش و کمک با امر

رتباط ا یجادا در هستند یرانمشترک( در بازار ا گذاریسرمایهبه مشارکت) یلما یفرانسو هایSME اگرچه
رانسه بر به سبب تمرکز تجارت ف یقت. در حقاندیافته یکمتر یقتوف هایبه نسبت آلمان یرانیا یبا شرکا
 کمتر کشور این در( هاBMO)وکارکسب یتعضو هایسازمان یرباس،ا یاتوتال  یربزرگ نظ هایشرکت

جارت فرانسه ت ۀتوسع یستمدر س بعالوهمورد توجه قرار گرفته اند.  المللیبین شناسی فرصت با رابطه در
در  یاو  آنکوچک و متوسط متعاقب  هایشرکتبزرگ وارد بازار هدف شده و  هایشرکتمعموالً ابتدا 

 یقدم و تأخرت یآلمان یدر الگو یکنل کنندمی( در بازار هدف رخنه یمبیوتیکس هایشبکه قالب)در آن یۀسا
 ابتداعاً  باال یچابک و شدگی المللیینبه علت ب یآلمان میتشتانتهای یران،وجود ندارد و چه بسا همانند مورد ا

 . ندمیمان باقی بازار در نیز سیاسی تسخ شرایط در حتی و شده وارد هدف کشور در
و ارتباط  یهم افزائ یبرا یازن یافتیم، در4به سؤال یآلمان هایشرکتاز  یافتیدر هایپاسخ اساس بر

را  1ایتارهسبه اصطالح  ۀساختار شبک یکرا واداشته تا  یآلمان هایشرکت ینبا بازار هدف ا یستماتیکس
 شبکۀقرار دارند.  هاشرکتآن  یرامونو در پ یاستان یبازرگان یشکل دهند که در مرکز آن اتاقها

                                                                                                                                        
1. Star network 
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به  یگرددم یابیارز 1یسلسله مراتب صورتبه یگرد یاز سو یفرانسو هایشرکت المللینب یشناسفرصت
 توانمیرا  یاستان یبازرگان هایاتاق و دارد قرار( 2مِدِف)فرانسه کارفرمایان اتحادیۀ آن صدر در که ینحو
ابزار داشتند که تنها  ینمورد مصاحبه چن یفرانسو هایSMEدر سطح دوم در نظر گرفت.  یاآن  یلدر ذ

 ینکه ا ودشمی مندبهره المللیینب یشناسفرصتخود جهت  ۀدر منطق یاستان یبازرگان یاز خدمات اتاقها
فعال  یۀتنها اتحاد توانمیرا  هدف. گرددیمحدود م یخارج یبه کشورها یتخدمات هم عمدتاً به اعزام هئ

 و یرانسوبزرگ ف هایشرکتعمدتاً متوجه  یزن یهاتحاد ینا یکندانست ل یرانتجارت فرانسه با ا ۀدر توسع
به  دهیشکل در اینقش عمده یاستان یو هم اتاقها فدِمِاست. الزم به ذکر است که هم  هاSME هن

 المللیینب یشناسفرصت یبرا هاآن یکارآمد یکنل کنندمی یفادولت ا یهایو رگوالتور یداخل یاستهایس
 یشناسفرصت ینددر فرا ینقش چندان هااتحادیه. است تردید محل فرانسه متوسط و چککو وکارهایکسب

 یگرو د هاانجمن و هااتحادیه این آلمان در دیگر سوی از. ندارند ترکیه و چین هایSME المللیینب
BMOیافتهاجتماع  (بنیاد سکوئا یروابسته نظ ینهادها یگرآلمان)و د یبنام اتاق بازرگان یدر قالب تشکل ها 

 .کنندمی یتفعال یرانا یرنظ یدر رابطه با خلق فرصت در کشورهائ یتخصص طوربهو 
 ستقیمم گذاریسرمایه جلب برای توانائی و هابنگاه صادراتی کلی توان نظیر کالنی مسائل اگرچه

 یقتحق ینا یاندر جر یکن، ل(2001و همکاران،  3)الون گیرندمی شکل دولت تصمیمات ذیل در خارجی
 کوچک و متوسط وکارهایاز دول چهارگانه از کسب یکهر  یتهایحما یانم یکه تفاوت چندان یافتیمدر

-یبه ساختار اجتماع یشکل ده یقموارد از طر یدولت در تمام یاصل ینیتابعه وجود ندارد. نقش آفر
. ذیردپیتجارت صورت م ۀتوسع هایسازمان دهیسازمانو  یصنعت یهایاستراتژ یکشور و طراح یاقتصاد

نجر شده توسط دولت م یتشکل گرفته در کشور و حما یاقتصادـ  اجتماعی ساختار مثال طور به آلمان در
 اب ایهشبک ساختار این ذیل در. است شده هایتشانتموسوم به م یمحلـ  خانوادگی هایSMEبه تبلور 

 یزن یهدف تجار یمشترک با کشورها یاتاقها ۀآلمان و شبک یدر قالب اتاق بازرگان فدرال دولت نظارت
 یجادا دینمشترک فرا یبازرگان یشبکه از اتاقها ینخاص خود را دارد. ا یشکل گرفته و کارکرد و کارآمد

 یهدف را به نحو مؤثر یدر کشورها یربطذ هایشرکتو تشکلها و  یآلمان یها یتشانتم یانارتباط م
 بنام ادرم نهاد یک و استانی اتاقهای ایمجموعه اگرچه بنگریم فرانسه مورد. حال اگر به کنندمی یلتسه

به  یکندارند ل یتمتوسط مسئول هایشرکتتجارت  ۀتوسع یکشور برا ین( در امِدِف) کارفرمایان اتحادیۀ
 معطوفبزرگ  هایشرکتتمرکز خود را به  هدفبزرگ اصوالً  هایشرکتعلت اتکاء تجارت فرانسه بر 

و  یدوبسس ۀتجارت نه لزوماً در قالب ارائ ۀدر توسع هادولت ینیگفت که نقش آفر توانمی. لذا است نموده
-یصاداقت یستممربوط به تجارت و اکوس یمدن یبه نهادها یبلکه در قالب شکل ده یصادرات یپاداشها
امل شش ع فوقبا اتکاء به مباحث  توانمی. در مجموع کندمی یدامعنا و لزوم پ یزاز هر چ یشب یاجتماع

 نمود: یجمع بند یلرا به شرح ذ رانیدر ا یخارج هایSME یشناسفرصت یندمؤثر بر فرا

                                                                                                                                        
1. hierarchical 

2. Mouvement des Entreprises de France-MEDEF 
3. Alon 
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 سۀیمفهوم در قالب مقا این یزبان؛و کشور م یهمانکشور م یانم یو قرابت فرهنگ یفرهنگ مسائل .1
-ر مؤلفهب یهترک هایشرکتبه تمرکز  یکهشرح داده شد جائ یراندر ا ینو چ یهترک هایشرکت یکردرو

 .نمودیم اشاره ایران با فرهنگی قرابت جهت به سازیفرصت برای فرهنگی های
 اشاره شد که به جهت جبران موانع ینیچ هایشرکترابطه با  در میهمان؛ کشور تجاری هایشایستگی .2

 یجهان یارتباط زبان یکبه  یبترت ینو بد یافتهتمرکز  ینههز یبر رهبر یرانا یرینظ یبا بازار یارتباط
دارد که  نیتجارت چ و یدتول نظام ذاتی هاییستگیدر شا یشهالبته ر یابتکار ینمتوسل شده اند. چن

 توانمی یکل طوربهمختلف بزند.  یکاالها یرو تکث یدمتنوع دست به تول یفیتو ک یمتبا ق تواندمی
 را خود سازیفرصت و یشناسفرصت یندفرا یمورد بررس یکشورها یدر تمام هاSMEگفت که 

و  ینههز یرهبر تواندمی هاشایستگی این. اندداده سازمان خود تجارت نظام هایشایستگی بر مبتنی
ارتباط از  ینائو توا یقرابت فرهنگ برندسازی، (،فرانسه ۀ)نمونیفیت(، برند و کینچ ۀامکان انطباق)نمون

و  یخدمات پس از فروش صنعت ی،برندجهان ی،عال یفیتک یا( و یهترک ۀ)نمونیکارگزاران بوم یقطر
 مان( باشد.آل ۀ)نمونمشترک های اتاق از شبکه یک طریق از ایرانی هایتشکل با گسترده سازیشبکه

 ررنگپ میزان و اهمیت کوچک و متوسط در آن؛ وکارهایکسب اهمیت و میهمان کشور صنعتی ساختار .3
 یشناسفرصت یبه الگو یدر شکلده تواندمی یزکشور ن یک یدر تجارت خارج هاSME نقش بودن

 جارتت در هایتشتانتم یدیمؤثر باشد. در مورد آلمان باتوجه به نقش کل کشور آن یهاشرکت ینا
ح مشترک در سط یشبکه از اتاقها یکآلمان و  یاتاق بازرگان یعنینهاد کارآمد  یک ،کشور خارجی

در  یکن. لیدهدارائه م یو فرصت ساز یخدمات فرصت شناس هایتشتانتشکل گرفته که به م یادن
 لهائیتشک دارند فرانسه المللبین تجارت در کمرنگی نقش فرانسه هایSMEفرانسه از آنجا که اصوالً 

 یگرد یسو زابرعهده دارند.  المللیینب یشناسدر فرصت یکمتر آفرینی نقش استانی های اتاق نظیر
 . یکندنم به تشکلها را فراهم یامکان شکلده یاسیو س یاصوالً ساختار صنعت ینچ یرنظ یدر کشورهائ

-یاستس اشاره شد برحسب یزدر باال ن چنانکه ؛هاSME شناسی فرصت در هاBMOمشارکت  میزان .4

 در هاBMOمشارکت  یزانم ،در هر کشور هاSME یتاهم آن بالتبع و یساختارصنعت و دولتی های
تبعاً  است. یادز یارکم و در آلمان بس یاربس یندر چ یزانم ینا .متفاوت است هاشرکت یتجارت خارج

-بهره و سازیفرصت ،یشناسفرصت یبرا یبه عنوان بستر را هاBMOنقش  تواندمی یزانم ینا

 .یدپررنگ نما یاکمرنگ  هافرصتاز  برداری
 اصوالً  آلمانی هایSME اغلب کوچک و متوسط در کشورها؛ وکارهایکسب شدن المللیبین درجۀ .5

 یاتاقها ۀآلمان)و شبک یاتاق بازرگان ینبنابرا اندشده یستأس یا/و دهیسازمانشدن  المللیبین برای
ارائه  یاندر سطح د هاشرکت ینبه ا را المللیینب یشناسفرصت منظوربه یمشترک( خدمات اختصاص

ر اساس د ینو بر هم اندشده المللیبین کمتر نسبت به فرانسوی هایSME دیگر سوی از. یدهدم
به بازار  یچند شرکت بزرگ فرانسو یا یکمتعاقب ورود  یا یلدر ذ هاآن شناسیفرصتموارد  یاریبس
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 المللیینب یشناسفرصتکارآمد  یستمس یک یآلمان هایشرکتبرخالف  یجه. در نتشودمیآغاز  هدف
 .است نشده نهادینه ایران در حداقل فرانسوی هایSME برای

 یرنظ ایسرمایه کاالی اینکه از اعم محصول نوع شرکت؛ یانو مشتر عملیات دامنۀ و محصول  نوع .6
 هارکتش شناسیفرصت یالگو یرو تواندمیمواد خام باشد  یا یمصرف یکاال یاابزار  یاآالت  ینماش

 یا یصرفم یشترکه ب)ینو چ یهترک هایشرکتتفاوت در محصوالت  یممؤثر باشد. چنانکه اشاره کرد
و  یعتصن یکاالها یشترکه ب)یو بعضاً فرانسو یآلمان هایشرکتبا محصوالت  (تمام شده هستند

. نندخود را تجربه ک یسشنادر روش فرصت یسبب شده گروه اول و دوم تفاوتهائ (آالت هستند ینماش
 یکهدارد در حال یشگاههانما یبر رو یتمرکز خاص شناسیفرصتجهت  (ینو چ یهگروه اول)ترک ازجمله

 ی. از سوگذارده است یرانیا یتهایاز هئ یزبانیاعزام و م یرو یژهگروه دوم)فرانسه و آلمان( تمرکز و
فرصت  ۀدر نحو یسبب تفاوتهائ یز( نB2G و B2C، B2B) هاشرکت یانو مشتر یاتعمل ۀدامن یگرد

 یبه علت حضور شرکتهائ یراندر ا یفرانسو هایشرکت یم. چنانکه اشاره کردیگرددم هاآن یشناس
به جهت  یآلمان هایشرکت یکهدر حال دارندتمرکز  یدولت یانمشتر یبر رو یشترتوتال و پژو ب یرنظ

 رانیاتاق مشترک ا یقاز طر یرانا یارتباط مؤثر با بخش خصوص ینوع محصوالتشان الجرم از برقرار
 .اندشده و آلمان

  

 یجمع بند
 یعمده به مطالعات فرصت شناس یکردرو پنج ،المللبین یشناسفرصت یاتادب مرور پس ازمقاله  ینا در

 یمفهوم نگاشت فرصت شناس ،اشاره مورد یکردهایرو یتمام یعو تجم یقتلف منظور به .گردید یمعرف
 سؤال شش آن طی و شد معرفی( 2016)و همکاران  اژدری کار ادامۀ در( IOR mapping)المللینب

 منابع ها،شبکه نقش آن، بر مؤثر عوامل و هامؤلفه تبیین و شناسیفرصت فرایندهای نگاشت برای جامع
مصاحبه انجام شد که سؤاالت  44 .گردیدطرح  هاشرکت یشناسدر فرصت تهادول نقش و شناسیفرصت

 و مطرحچهارگانه  یمصاحبه شوندگان از کشورها با یافته ساختار یمهن صورت بهآن  یط ۀشش گان
 ی( برا2014) مایلزوهمکاران کیفی تحلیل چهارعنصری مدل ادامه در. گردید ثبت ایشان هایپاسخ

ر دبکار گرفته شد.  هاآن یو جمع بند هاداده یشو نما یصاطالعات، تلخ یجمع آور فرایند دهیسازمان
 فرصت یلپروفادر قالب  3 شکلو همانند  گردیده یبندهر کشور تم یکبه تفک شده ارائه هایادامه پاسخ

 چهار از هارکتش یشناسفرصت یلپروفا یسۀمقاو  تطبیق. با یده شدکش یردر هر کشور به تصو یشناس
رح شده در مط مباحثبا توجه به  ای ارائه شده ونتایج بصورت مقایسه آلمان و فرانسه ترکیه، چین، کشور

  .گردید یفعامل توص 6در قالب  ها یمرخن یانعلل تفاوت م هاداده بندیجمعقسمت 
جهت تحقیقات آتی نگاشت فرایند فرصت شناسی دیگر شرکتهای خارجی در ایران و یا فرایند فرصت 

تواند مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته و از این بابت شناسی شرکتهای ایرانی در کشورهای خارجی می
 گانۀشش عواملکشورهای هدف استخراج گیرد. پیشنهاداتی برای توسعۀ تجارت میان ایران و شرکتهای 
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در باال قرابت بسیاری با تئوریهای مرسوم در زمینۀ تحلیل روشهای ورود)از جمله تئوری فاصلۀ مورداشاره 
 یقاتدر تحق توانندیم ها( دارند و بر این اساسفرهنگی، هزینه مبادله، دانینگ اکلکتیک و یا نظریه شبکه

 اسییق صورتبهدر مورد شرکتهای خارجی)مشابه یا متفاوت( در ایران یا شرکتهای ایرانی در خارج  یآت
 برای رانپژوهشگ به هائیها و مقایسهتحلیلچنین . یرندقرار گ ، تبیین و گسترشیشآزما، یلمورد تحل
ده و کر ککم خارجیایرانی و  شرکتهای شناسیفرصت و در واقع رفتار هانیمرخ میان تفاوت علل توصیف

 عدم از حاکی پژوهشگران بررسی در مجموع .اصالحی مناسبی منجر شود تواند به ارائۀ پیشنهادهایمی
 توانمیلذا  ؛بود داخلی یا و المللینب یشناسنگاشت رفتار فرصتیا عنوان با موضوع  مشابه هشپژو وجود

جهت  یبه عنوان چارچوب تواندمیمطرح شده و  یسندگانبار توسط نو یننخست یموضوع برا ینگفت که ا
و  یللمختلف با هدف تح یکشورها-شرکت یانم ینیو کارآفر یشناسفرصت یستماکوس یانم یسهمقا

 .یردمورد استفاده قرار گ یآت یقاتتحق طی ملّی و ایمنطقه وکارکسب یبهبود فضا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 133 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــو ...  کوچک وکارهایکسب شناسیفرصت روشهای و رفتار گاشتن

 

 منابع
 معاون اب مصاحبه ایران، به اعزامی هیات ترینبزرگ ایتالیا و بیشترین آلمان(. 1314. )میرابوطالب، بدری،

 وبسایت از بازیابی 11/10/1314 تاریخ در ایران تجارت توسعه سازمان روابط تنظیم و بازاریابی امور
www.tpo.ir 1315شهریور در. 

 
Ajdari, P. Soltanifar, E. Ansari, M, (2016). Analyzing International 

Opportunity Recognition Profiles: The Case of Iran, Journal for International 

Business and Entrepreneurship Development (JIBED), 9 (4): 379-397.  

Alon, I., Dana, L.P. and Jenkins, A. (2009). International business by SMEs: 

empirical findings from New Zealand’, Journal of International Business 

and Economy, 10 (2): 59–78. 

Anderson, S. and Evers, N. (2015). International opportunity recognition in 

international new ventures – a dynamic managerial capabilities perspective’, 

Journal of International Entrepreneurship, 13 (3): 260–276. 

Arenius, P. and De Clercq, D. (2005). A network-based approach on 

opportunity recognition’, Small Business Economics, 24 (3): 249–265. 

Barringer, Bruce R. & Ireland, Duane (2008). Entrepreneurship: 

Successfully Launching New Ventures, Pearson/Prentice Hall, 543 pages 

Baron, R.A. (2006). Opportunity recognition as pattern recognition: how 

entrepreneurs ‘connect the dots’ to identify new business opportunities’, 

Academy of Management Perspectives, February, 20 (1): 104–119. 

Baron, R.A. and Ensley, M.D. (2006). Opportunity recognition as the 

detection of meaningful patterns: evidence from comparisons of novice and 

experienced entrepreneurs, Management Science, 52 (9):1331–1344. 

1. Chandra, Y., Styles, C. and Wilkinson, I. (2009). The recognition of first 

time international entrepreneurial opportunities: evidence from firms in 

knowledge-based industries’, International Marketing Review, 26 (1): 

30–61. 

Dana, L.P. (2000). Networks, internationalization & policy, Small Business 

Economics, 16 (2): 57–62. 

Etemad, H., Wright, R.W. and Dana, L.P. (2001). Symbiotic international 

business networks: collaboration between small and large firms’, 

Thunderbird International Business Review, July–August, 43 (4): 481–

499. 



 1317، تابستان 1بین المللی، سال اول، شماره  هایـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مدیریت کسب و کار 134

 

 

García-Cabrera, A.M. and García-Soto, M.G. (2009). A dynamic model of 

technology-based opportunity recognition’, Journal of Entrepreneurship, 

18 (2): 167–190. 

George, N.M., Parida, V., Lahti, T. and Wincent, J. (2014). A systematic 

literature review of entrepreneurial opportunity recognition: insights on 

influencing factors’, International Entrepreneurship Management 

Journal, 12 (2): 1–42. 

Grégoire, D.A., Barr, P.S. and Shepherd, D.A. (2010). Cognitive processes of 

opportunity recognition: the role of structural alignment, Organization 

Science, Vol. 21, No. 2, pp.413–431. 

Griffin, R.W. and Pustay, M.W. (2013). International Business, 7th ed., 

Pearson, Essex.  

Hansen, D.J., Monllor, J. and Shrader, R.C. (2016). Identifying the elements 

of entrepreneurial opportunity constructs: recognizing what scholars are really 

examining’, The International 

Hansen, D.J., Monllor, J. and Shrader, R.C. (2016). Identifying the elements 

of entrepreneurial opportunity constructs: recognizing what scholars are really 

examining’, The International Journal of Entrepreneurship and 

Innovation, 17 (4): 240–255. 

Jack, S., Moult, S., Anderson, A.R. and Dodd, S. (2010). An entrepreneurial 

network evolving: patterns of change’, International Small Business 

Journal, 28 (4): 315–337. 

Jones, M.V., Coviello, N. and Tang, Y.K. (2011). International 

entrepreneurship research (1989–2009): a domain ontology and thematic 

analyses, Journal of Business Venturing, 26 (6): 632–659. 

Kontinen, T. and Ojala, A. (2011). International opportunity recognition 

among small and medium-sized family firms’, Journal of Small Business 

Management, 49 (3): 490–514. 

Laufs, K. and Schwens, C. (2014). Foreign market entry mode choice of small 

and medium-sized enterprises: a systematic review and future research 

agenda’, International Business Review, (23): 1109–1126. 

Lumpkin, G.T., Hills, G.E. and Shrader, R.C. (2004). Opportunity 

recognition’, in Welsch, H.P. (Ed.): Entrepreneurship: The Way Ahead, 

pp.73–90, Routledge, London. 



 135 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــو ...  کوچک وکارهایکسب شناسیفرصت روشهای و رفتار گاشتن

 

Macpherson, A., Jones, O. and Zhang, M. (2004). Evolution or revolution? 

Dynamic capabilities in a knowledge-dependent firm’, R&D Management, 

34 (2): 161–177. 

Mikhnev, A. (2016). A Presentation Entitled; Building the Capacity of 

Business Membership Organizations, International Finance Corporation, 

World Bank Group [online] http://www.ifc.org/sme (accessed 2nd May 

2016). 

Miles, M.B. and Huberman, A.M. (1994). Qualitative Data Analysis: An 

expanded sourcebook 2nd ed., Sage Publications, Thousand Oaks, CA. 

Miles, M.B., Huberman, A.M. and Saldaña, J. (2014). Qualitative Data 

Analysis: A Methods Sourcebook, 3rd ed., Sage Publications, California, 

USA. 

Pech, R.J. and Cameron, A. (2006). An entrepreneurial decision process 

model describing opportunity recognition. European Journal of Innovation 

Management, 9 (1): 61–78. 

Sarasvathy, S.D. (2001). Causation and effectuation: toward a theoretical shift 

from economic inevitability to entrepreneurial contingency. Academy of 

Management Review. 26 (2): 243–264. 

Shane, S. and Venkataraman, S. (2000). The promise of entrepreneurship as a 

field of research’, Academy of Management Review. 25 (1): 217–226. 

Sheng, S.Y. and Mullen, M.R. (2011). Hybrid model for export market 

opportunity analysis. International Marketing Review, 28 (2): 163–182. 

Wild, J.J. and Wild, K.L. (2012). International Business: The Challenges 

of Globalization, 6th ed., Pearson Education Limited, Thousand Oaks, 

California. 

World Bank Group (2016). the Handbook ‘Building the Capacity of 

Business Membership Organizations (BMOs): Guiding Principles for 

Project Managers, Small and Medium. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 1317، تابستان 1بین المللی، سال اول، شماره  هایـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مدیریت کسب و کار 136

 

 

پیوست؛ جدول  
 آلمان فرانسه ترکیه چین موضوع 

درصد صادرات از کل -1

 فروش

درصد از  60ها درصد شرکت 20

درصد  60 یکنند،فروش را صادرم

درصد از فروش را صادر  50ها شرکت

 40ها درصد شرکت 20و  کنندیم

 .کنندیدرصد از فروش خود را صادر م

درصد از  70-60ها درصد شرکت 10

درصد  30 یکنند،فروش را صادرم

درصد از فروش را صادر  50ها شرکت

-20ها درصد شرکت 60 و کنندیم

 کنندیدرصد از فروش را صادر م 40

درصد از  20-60ها درصد شرکت 40

درصد  60. نندیکفروش خود را صادرم

درصد از فروش  40-20ها شرکت

 کنندیخود را صادر م

درصد از  20-40ها درصد شرکت 20

درصد  20. یکنندفروش خود را صادرم

درصد از فروش  60-20ها شرکت

 کنندیخود را صادر م

. یو خارج یداخل یهایشگاهنما شناسیفرصت یهاکانال-2

-یئ ینترنت،از جستجو در ا ینهمچن

 یزن یشگاهبعد از نما ینگمارکت یلم

از  یشخص ید. بازدکردندیاستفاده م

طور گسترده از کشور هدف ندارند. به

 یانرمشت یافتن یبابا برایوبگاه عل

 یمفروش مستق یبالقوه و نه برا

  یصادرات

 یتخصص یهایشگاهشرکت در نما

و  یدهاو متعاقب آن انجام بازد یرانا

معمواًل  سپس. یشخص یسفرها

 کیشر یاکارگزار  یک یافتندرصدد 

 .آیندیعمدتاً ترک زبان برم یرانیا

 ،یرانبه ا یورود یتهایمشارکت در هئ

 یران،از ا یاعزام یهایتاز هئ یزبانیم

 ییرانا یو شرکا یانمشتر امالقات ب

برگزار شده  یشگاههاینما یاندر جر

 یراناز ا یحضور یددر فرانسه و بازد

 یرانبه ا یورود یهایئتاز ه یزبانیم

 یاهیشگاهنما یاو  یاستان یدر اتاقها

 از آلمان یتاعزام هئ ،آلمان یتخصص

مان آل ایرانبا  یسازشبکه  و یرانبه ا

 و آلمان یراناتاق مشترک ا یقاز طر

 نیروت یندفرا یکاحصاء -3

 شناسیفرصت

-کوچک یهادر مجموع شرکت

 نیروت یندفرا یدارا ینیومتوسط چ

 المللیندر سطح ب شناسیفرصت

 یللالمینب یابیاما فرصت یستندن

-اهیشگمعموالً با شرکت در نما یشانا

 .ودمیششروع  یالمللینو ب یداخل یها

ها هیشگامعموالً با شرکت در نما شروع

 کنندگانیعبازخورد از توز یافتدر یا

با انجام  ادامه وبازار  یابیارز یرانی،ا

به بازار  یشخص یو سفرها یدبازد

 بر ارتباط یمتک یندفرا اتکاءهدف. 

القوه ب یانو مشتر یدارانبا خر یممستق

 از بازار هدف.  یدبازد یاندر جر

بزرگ  یهااز موارد شرکت یاریدر بس

 یاهورود شرکت یلگرتسه یفرانسو

هستند.  یکوچک و متوسط فرانسو

 شناسیفرصت یندفرا ینبنابرا

SMEبا ورود  یفرانسو یها

 . شودیبزرگ آغاز م یهاشرکت

 

 هایSMEتوسط  یندفرا

ها( معموالً با سفر یتشتانت)میآلمان

ها)اغلب یتشتانتم یندگاننما

 هئیتهای قالب در ایران به( یرعاملمد

 یهاهئیت از میزبانی یا و آلمانی

 اتاق یاها یشگاهدر نما یراناز ا یورود

 .شودیشروع م یآلمان یبازرگان

شوندگان اظهار درصد از مصاحبه10 یسازاتکاء بر شبکه-4

 یرحضو یسازشبکه یچداشتند که ه

 یخود برا یهایصنفبا همکاران و هم

 شانیبه ا یراها ندارند زفرصت یمتسه

اعتماد ندارند و همکاران خود را به 

. کنندیم یتلق یبعنوان رق

 یمورد مصاحبه بر رو یهاشرکت

کام جهت بابا داتیوبگاه عل

به  المللیندر سطح ب شناسیفرصت

 دیکردنحساب نم یعنوان کانال اصل

 نیبلکه صرفاً جهت کسب اطالع به ا

 بودند.  یوستهوبگاه پ

ا ب یجد یسازشبکه ینانکارآفر ینا

 یها مدعهمکاران خود ندارند. آن

 از بابت یتوجههستند که سود قابل

ها از باب یهشرکت در جلسات اتحاد

-یها نمآن یبها نصفرصت یمتسه

 شود.

-معموالً شبکه یفرانسو یهابنگاه

 یخوب ی)اعتماد( برون گروهیساز

 ینی،چ یهادارند. برخالف شرکت

ا ر یادیز یلتما یفرانسو یهاشرکت

ه ب یرانیا یهامشارکت با طرف یبرا

 یگذاریهصورت سرمابه یژهو

 اند. نشان داده یراندر ا یمشارکت

 یورت برون گروهصبه یسازشبکه

 جیرا یاربس یآلمان یهاشرکت یانم

ها خود را وابسته به است اگرچه آن

ع مناف یکنل یدانندنم یسازشبکه

ها در تجارت آن یو عملگرائ ینکارا

باعث شده تا در هر استان معمواًل 

هاب  یکمشترک به عنوان  یاتاقها

 یاهیتشتانتم یانم یجادشبکها یبرا

 هاشبکه ینآن استان عمل کنند. ا

مشترک  یاتاقها یقمعموالً از طر

هدف ارتباط برقرار  یآلمان با کشورها

 . کنندیم یکرده و فرصت شناس

اظهار  یناندرصد از کارآفر70 هایهاتحاد-5

 فعال ینهادهائ ینکه چن یداشتندم

 . یستندن

 یاگرچه اغلب در صنعت خود دارا

 ایها یهاتحاد ینهستند اما ا یهاتحاد

 ییها معموالً در رابطه با شناساانجمن

 یکمک چندان یالمللینب یهافرصت

 کنند. یها نمبه آن

ر د باال یگروهبرونبه اعتماد  توجهبا 

 هایه، اتحادفرانسوی شرکتهای یانم

در فرانسه معموالً  یاستان یاتاقها یا

جهت  یاصورت دورهرا به یتهائیهئ

 . اصنافکنندیاعزام م یتجار ۀتوسع

 یهایهمعموالً اتحاد یفرانسو

-از شبکه حاکیدارند که  تخصصی

 یاندر م باال یدورن گروه یساز

اً عمدت یسازشبکه ینا ولیآنهاست 

 جهت مذاکره با دولت کارکرد دارد.

 یاتاق بازرگان یژهها به ویهنقش اتحاد

وابسته به آن در  یهاآلمان و سازمان

رنگ پر یاربس ناسیشفرصت یندفرا

-کسب یتمسئله به اهم یناست و ا

 نی( در ایتشتانتهامتوسط)م یوکارها

چارند ها نایتشتانت. مگرددیکشور برم

 یهابا شرکت یاارتباطات گسترده

 یو دولت یکوچک و متوسط خصوص

 لگریدر بازار هدف داشته باشند و تسه

 یاتاق بازرگان یزن یندفرا ینا یاصل

 وابسته به آن است. یآلمان و نهادها

بودند؛  یلشامل موارد ذ یتهاحما یدولت یهایتحما-6

 ،جهت صادرات یاتیمال یهایتمعاف

ور طاعتبار و وام به ینخدمات تأم ۀارائ

حدود  ۀو ارائ هاSMEجهت  یعموم

جهت شرکت  یددرصد سوبس 40-50

 هایشگاهدر نما

 هایشرکت مشابه شدهارائه خدمات

 مشورتی خدمات بعالوه. است چینی

 زا پیش را خوبی خیلی بازارسازی و

 در ترکیه سفارت از ایران به ورود

 . اندکرده دریافت تهران

. هدیدرائه م ینمشابه دولت چ یخدمات

از نوع  یژهوبه هاSME ینکهضمن ا

 اریبس یدهایاز سوبس یاندانش بن

 ششپو و مالیاتی معافیت)شامل یخوب

 یهایشگاهشرکت در نما یهاهزینه

 . شوندیمند مبهره( یخارج

 یرشده همانند ساخدمات ارائه

 یکناست ل یمورد بررس یدولتها

العاده و نهاد فوق یکدولت آلمان 

 یکارآمد تحت عنوان اتاق بازرگان

وابسته( را جهت  یآلمان)و نهادها

 یجادتجارت آلمان ا ۀکمک به توسع

 کرده است. 

 


