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 چکیده

 یالمللنیب یبازارها در را هافرصت که است شده منجر ییهاشرکت تعداد افزایش به جهانی مقیاس در رقابت افزایش

 در غالب دهیپد کی عنوانبه یسازیجهان. کنند حفظ را شانییبقا بازار و جایگاه و آیند نائل اهدافشان به تا کنندیم جستجو

 نیاز ا یکی است گذاشته یجا بر یخدمات و یدیتول یهاسازمان یراهبردها بر یشگرف تأثیر ر،یاخ یهاسال یجهان اقتصاد

به  استراتژی ورود انتخاببه دو دلیل اصلی  است. یجهان یبازارها به ورود موضوع شدن دهیچیپ و افتنی تیاهم ،راتیتأث

. اول، به دلیل ماهیت پویا و است هاشرکت یبرا یکاستراتژ ماتیتصم نیتریبحران و نیترمهم از یکی یالمللنیب یبازارها

ی شناسای یالمللنیب یبازارهاضروری است متغیرهای مهم استراتژیک در نوع و شیوه ورود به  رونیازاپیچیده ورود، دوم، 

 بر این انتخاب هاآنخارجی و میزان اثرگذاری  یبازارهابر انتخاب ورود به  مؤثرشوند. این مقاله به دنبال شناسایی عوامل 

 گردید. یندبجمعبر انتخاب این استراتژی شناسایی و  مؤثراست. با بررسی ادبیات موضوع و ترکیب نتایج قبلی، عوامل 

قرار گرفت و مدیران و کارشناسان  یبررس موردشرکت برتر صادرکننده محصوالت غذایی  41برای بررسی این عوامل،

 یهاهیرضررف و آزمون هاداده لیوتحلهیتجز ؛ وتحقیق پاسررد دادند نامهپرسررشبه  هاشرررکتاین  یالمللنیبمرتبط با بازاریابی 

میزان  که دهدیمآزمون قرار گرفت. نتایج نشررران  مورد پی ال اس و اس پی اس اس دو، دو() افزارنرماز  اسرررتفادهتحقیق با 

 یبازارهابر انتخاب ورود به  مؤثرو اندازه شررررکت عوامل  یالمللنیب تجربه ، دانش فنی، مهارت بازاریابی،یگذارهیر سررررمرا 

اوت زبانی، عدم قطعیت کشررور مقصررد، عدم قطعیت بازار محصررول، عدم قطعیت رفتار  خارجی هسررتند و جذابت مکان، تف

 خارجی ندارند. یبازارهامعناداری بر انتخاب ورود به  تأثیر، ماهیت فعالیت شرکااحتمالی 

 عوامل داخلی، عوامل خارجی، انتخاب حالت ورود، بازار خارجی. کلیدی: یهاواژه

  



Abstract 

Increased competition on a global scale has led to an increasing number of companies 

seeking opportunities in international markets to achieve their goals and maintain their market 

position and survival. Globalization as a dominant phenomenon in the world economy in recent 

years has had a significant impact on the strategies of manufacturing and service organizations. 

One of these effects is the importance of finding and complicating entry into global markets. 

 For two main reasons, choosing the strategy to enter international markets is one of the 

most important and critical strategic decisions for companies. First, due to the dynamic and 

complex nature of entry, second, it is therefore necessary to identify important strategic 

variables in the type of entry into international markets. This paper aims to identify the factors 

influencing foreign market entry choice and the extent of impact. That's their choice. Factors 

affecting the choice of this strategy were identified and summarized by examining the literature 

and combining previous results. To investigate these factors, 14 top food exporting companies 

were surveyed and managers and experts associated with their international marketing 

responded to a research questionnaire. Data analysis and research hypotheses were analyzed 

using SPSS22, PLS software Passed the test. The results show that the amount of investment, 

technical knowledge, marketing skills, international experience and company size are factors 

influencing the choice of entry to foreign markets and attractiveness, language difference, 

destination country uncertainty, product market uncertainty, uncertainty. Possible partner 

behavior does not have a significant impact on the choice of entry into foreign markets. 
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