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   چکیده
 هامدل نیاعمده در  یهاتفاوت از یحاک آن، یکل ندیفرآمشاهده  زیو ن ایدن جیرا یسازیالمللنیب یهامراجعه به مدل

 و ینتس صورت به یسازیالمللنیب توانیم که ینحو به است، ندیفرآ نیا یط یبرا هاشرکت یروشیپ ریمسو 
 فیط گرید یوس را کبارهی یسازیالمللنیب به موسوم ابتدا، از یالمللنیب و تولد شرکت فیط یسو کی در را یجیتدر

 انیبندانش تشرک سه یسازیالمللنیب ندیفرآتجربه  یبررس ضمنتا  میبرآنمقاله  نیدانست. در ا یسازیالمللنیب
 از ،ینظر یمبان یبررس از پس مذکور، لیتحل یبرا .میینما یبررس ادشدهی یهامدل با را آنو افتراق  مشابهت ،یرانیا

ول ده در ط سالمت حوزه در فعال انیبنانششرکت د سه یسازیالمللنیب ندیفرآ یمستخرج از مطالعه مورد اطالعات
 گام ستیبقالب  درمحتوا  لیتحل کیاستفاده از تکن با قیتحق یچارچوب مفهوم ادامه، در. دیگردسال استفاده 

 با یاشنامهپرس ،یکانون گروه توسط چارچوب دییتا از پس. شداستخراج  یکل دسته چهار در هاشرکت یسازیالمللنیب
 لیتحل یخروجگرفت.  قرار یسازیالمللنیفعال در حوزه ب خبره 04 اریو در اخت یطراح شدهییشناسا یهاگام از استفاده

که  دهدیپژوهش نشان م جینتا توسط خبرگان است. یشنهادیپ چارچوب ابعاد دییتأ نیمب ادامه، در شده انجام یعامل
 چهاربه  کیبوده و قابل تفک ترکینزد گامبهگامو  یسنت یهابه مدل مطالعه، مورد محدوده در یسازیالمللنیب ندیفرآ

در حوزه  فعالصادرات منظم و  ،یشیصادرات آزما ،یتوانمندساز مراحلآن را در  توانیکه م باشدیم یکل مرحله
  کرد.  فیتوص المللنیب
 

 ؛ شرکت کوچک و متوسطبنیاندانششرکت  سازی؛المللیینب مراحل؛ سازیالمللیبینکلیدی:  یهاواژه

      .JEL: M16 ،F23 ،F21 ،F44 یبندطبقه
 

 

 

 

 

                                                                                                                                   
  واحد یدانشگاه آزاد اسالم ، دانشکده مدیریت و اقتصاد،مدیریت انتقال تکنولوژی و مالکیت معنوی-. دانشجوی رشته مدیریت تکنولوژی1

 علوم و تحقیقات، تهران، ایران.        

 . )نویسنده مسئول: دانشیار گروه مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه عالمه طباطبائی، تهران، ایران. 2

    m.elyasi@atu.ac.ir)   

 یران.      ا ،تهران یقات،تحق واحد علوم و یدانشگاه آزاد اسالم ی،صنعت یریتوه مدرگ یاراستاد. 3

 . یرانا ،تهران یقات،تحق واحد علوم و یدانشگاه آزاد اسالم اقتصاد،وه رگ . دانشیار4



   1441، تابستان 2المللی، سال پنجم، شماره وکارهای بینـــــــــــــــ مدیریت کسب 44

        قدمهم
ها را شده است، شرکت یتجار یهاتیمدرن فعال یالگوها یریگشکل به منجر ریاخ دهه چند در که یاگسترده راتییتغ

 یارهادر باز یابیبه فروش و بازار ازیو ن یمحل یبازارها تینموده است. محدود یالمللنیب یهااز مواجهه با چالش ریناگز
 سیأست دهیبه منابع، ظهور گسترده پد یمحل یو محدود شدن دسترس یارزش جهان رهیقرار گرفتن در زنج ،یالمللنیب
 یهادهیواع پداز ان یتنها بخش هیسرما یالمللنیب انیو جر یفرامرز یتجار یهایها، گسترده شدن همکارشرکت یالمللنیب

های سازی شرکتالمللی(. دو رویکرد غالب در خصوص بین2415 ،1)کاوسگیل و نایت استها شرکت یرو شیپرچالش پ
 این. 2یالمللنیب شیزا ای کبارهی یسازیالمللنیب کردیرو و یجیتدر یسازیالمللنیب کردیکوچک و متوسط وجود دارد؛ رو

 هارائ آن در که جغرافیایی و زمان مقتضیات به بسته و هستند خود خاص مخالفان و موافقان دارای هرکدام رویکردها
 ،9فورزا و کینی)کال اندکرده نگاه متوسط و کوچک شرکتهای سازیالمللبین مسئله به خود خاص نگاه دریچه از اند،شده

نند. های اجرایی کامال متفاوتی را باید طی کسازی، گامالمللی(. بسته به رویکرد انتخاب شده، شرکتها در عرصه بین2412
نواع گردد که اهایی که در مرحله تصمیم هستند، زمانی مشخص میضرورت و اهمیت انتخاب مسیر درست برای شرکت

 .  (1339 ماتسون، و)جانسون  گیردالمللی مدنظر قرار های مترتب بر تصمیم به ورود به عرصه بینهزینه
سازی و چگونگی آن در المللیعنوان یک چالش عمومی و فراگیر، تصمیم در خصوص بینبر مالحظه مذکور به عالوه

هایی که یک شرکت کوچک و متوسط تر دارد. در عرصه داخلی، عالوه بر چالشتر و پیچیدهداخل کشور، ابعاد گسترده
 اشین مسائل و جانبهیک هایتحریمر آنها به مسئله خارجی با آن مواجه است، مسائل دیگری نیز وجود دارند که در صد

 که رانییا شرکتهای که باشیم داشته نظر در که است اهمیت حائز زمانی تحریم مسئله به توجه. نمود اشاره توانمی آن از
 فرآیند در ستشک ریسک با دوماً، و برخوردارند تریشکننده ساختار از اوالً گذارند،می المللیبین عرصه به پا شرایط این در

ا دقت و های ایرانی باید ب. بنابراین شرکتاندمواجه خود خارجی مشابه شرکت از بیش ناکارآمدیِ یا المللیبین تعامالت
      (.1044و همکاران،  یطباطبائ یحساسیت پا به این عرصه گذارند. )عالئ

عداد ت رغمعلی. است رانیا در وکارکسب یسازیالمللنیب حوزه در شده انجام داخلی هایپژوهش کم تعداد دیگر، نکته
سازی و رویکردهای جدید آن، بیشتر مطالعات انجام المللیهای خارجی انجام شده در خصوص بینقابل قبول پژوهش

 صدرخصو یو تاکنون پژوهش 4استالمللی در قالب مطالعات مروری بوده شده در داخل، معطوف به بازخوانی تجارب بین
ظر انجام نشده است. بعالوه با در ن ،یالمللنیب یهامدل با آنها انطباق و انیبندانشهای سازی شرکتالمللیبین ریمس

 گریکوچک و متوسط د یهابا شرکت یمهم یهاتفاوت یدارا انیبندانش یهاوکار، شرکتکسب یندهایگرفتن فرآ
پرداختن به  یهااز ضرورت یکی. اندگرفتهقرار  یمفهوم، کمتر مورد واکاو نیهستند که با توجه به قدمت اندک ا

است. با مراجعه به  انیقابل ب ر،یاخ سال 14 طول در کشورها یخارج تجارت یآمارها به توجه با انیبندانش یهاشرکت
 دنشکم حال در سرعت با افتهیتوسعه و توسعه درحال یکشورها صادرات زانیم تفاوتکه  شودیآمارها مالحظه م نیا

تاد، است )آنک توسعه حال در یکشورها توسط دانش بر یمبتن محصوالت صادرات سهم شیافزاآن  یاصل لیو دل است
 نیادر حوزه  حاضر مقاله رد،یگیصورت م انیبندانش یهامحصوالت عمدتا در شرکت نیا دیتول کهییآنجا(. از 2421
   تمرکز نموده است. شرکت

 شده پرداخته اشرکته نیا یریپذرقابت یژگیوشرکتها در قالب  ریبا سا انیبندانش یهاشرکت یهاتفاوت به مقاله نیا در

                                                                                                                                   
1 Cavusgil and Knight  
2 Born Global  
3 Kalinic and Forza 

؛ یوسفی و 1984به مطالعات انجام شده توسط دهدشتی، مثال،  برای 0
 1935مبینی دهکردی، و  1931؛ امینی و همکاران، 1938همکاران، 

 مراجعه فرمائید.



  49ــــــــ ...  وکارکسب سه یسازیالمللنیب ندیفرآ یموردکاو ؟یجیتدر ای کبارهی یسازیالمللنیب

 که ییکردهایرو و اقدامات مجموعه قالب در یریپذرقابت قیمصاد ،یالمللنیب سطح در مفهوم نیا تیاهم به توجه باو 
   .استگرفته  قرار یبررس مورد شده، انجام یسازیالمللنیب یراستا در
سازی یالمللباب ضرورت تحقیق، مسئله دیگری نیز وجود دارد و آن نگاه غالب موجود در داخل کشور به مسئله بین در

 شودیرا شامل نم یسازیالمللنیب قیمصاد ریسا ،المللیصادرات یا فروش محدود در بازار بین موضوع جزبهاست که 
    شود. سازی میالمللیجانبه و درست در عرصه بینهمه (. تداوم این رویکرد مانع از اتخاذ تصمیم1931 همکاران،و  ینی)ام

 رانیا در انینبدانش یوکارهاکسب یسازیالمللنیب ریمس لیتحل و ییشناسا یالزم برا نهیزمحاضر بر آن است تا  مقاله
مراجعه  و یسازیالمللنیساله در حوزه ب ده تیبودن و فعال انیبندانش یژگیو دوامر، با توجه به  نیا ی. برادینما فراهمرا 
 همطالع موارد عنوانبه داشتند، تیفعال سالمت حوزه در سه هر که طیشرا واجد شرکت 9 ان،یبندانش یهاشرکت ستیلبه 

 قیو از طر یمدنظر گردآور یهاداده ،یموردمطالعه  یاستراتژ قیها از طرشرکت نیسوابق ا یبررس. با شدند انتخاب
 و جادیا یآنها، چارچوب مفهوم یبندو با دسته استخراج یسازیالمللنیبا مراحل ب متناظرارزشمند  یمحتوا، کدها لیتحل

 یازسیالمللنیب مراحل یمفهوم چارچوب تی. در نهادیگرد دییچارچوب مدنظر تا ،یعامل لیدر ادامه با استفاده از تحل
     .است شده ارائه متناظر شنهاداتیپآن،  دییو پس از تا مطرح رانیوکار در اکسب

 

  پژوهش پیشینه

   سازیالمللیبینغالب در خصوص  دیدگاههای

. است افتهی انتشار یالدیم 14 دهه یابتدا از آن با مرتبط مطالعات نیاول که است یدگاهید وکارکسب یسازیالمللنیب
 یصاداقت دگاهیاز د یالمللنیب یهادر مطالعه شرکت کیعنوان پژوهشگر کالسبه  2مریها از معموالً( 2414 ،1سچیل و تی)نا
 دگاهید کیداشته است، اما مطابق  یمختلف فیپژوهشگران مختلف تعار دگاهیکسب وکار در د یسازیالملنی. بشودیم ادی
و  ینسکیشناخته شده است. )نو یالمللنیب یشرکت در بازارها یریدرگ شیافزا ندیبه عنوان فرآ یسازیالمللنیب ج،یرا
 وسته،یپ طور به آن در روابط که است شده فیتعر یانباشت یندیفرآ عنوان به نیهمچن یسازیالمللنیب( 2419 ،9الپیر
 در ی( جانسون و والن2443 ،0یوالن و. )جانسون گردد محقق شرکت اهداف تا شوند یم قطع ای و توسعه حفظ، جاد،یا
 اتیعمل قیاز طر گرید یوکار در کشورهاروابط کسب یهاتوسعه شبکه ندیرا فرآ یسازیالمللنیتر، بگسترده یدگاهید

وجه دو مفهوم مهم مورد ت ،یسازیالمللنیب رامونیپ فیتعر نی. در اکنندیم فیتعر یسازکپارچهیتوسعه، نفوذ و  یها
ر اشاره دارد. د شدنیالمللنیشرکت به ب یاست و به نگرش کل یارزش یبعد ،یری. جهت گ5و تعهد یریاست؛ جهت گ

 . شودیشرکت مربوط م یالمللنیب اتیمقابل تعهد به سطح عمل
 یریگکلش ریها، تحت تأثشرکت یالمللنیب یهاتیدر موضوع فعال هیپژوهشگران اول یهادگاهیکه د دهدی) نشان م4یباکل

 یهاتیفعال تیماه مقطع نیا در( 2411 ،یشکل گرفته است. )باکل یپس از جنگ دوم جهان یتیچندمل یهاشرکت
 به فمختل یکشورها بعدها اما داد؛ قرار پژوهشگران توجه مورد را بازار یسازیالمللنیب هینظر ،یالمللنیب یهاشرکت

 یسازیلالملنیب به یاقتصاد رشد و اشتغال رونق مثل یلیدال به بودند، روبرو یتجار تراز یکسر با که آنها خصوص
    (.2444و همکاران،  1توی)ن شدند عالقمند متوسط و کوچک یهاشرکت

                                                                                                                                   
1 Knight and Liesch  
2 Hymer  
3 Nowiński and Rialp  
4 Johanson and Vahlne  
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6 Buckley  
7 Nieto 
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 یهاتیفعال نشد گسترده ریتأث تحت زین متوسط و کوچک یهاشرکت شدن یالمللنیب یچگونگ درباره هاپرسش نیاول
 .گرفت قرار توجه مورد داشتند خود بزرگ یرقبا مقابل در که یجد یهاتیمحدود وجود با هاشرکت نیا یالمللنیب

شدن  که با کمرنگ دهندیاند، نشان مکوچک و متوسط عالقمند بوده یوکارهاکسب یسازیالمللنیب به که یمطالعات
     .اندگرفتهقرار  یالمللنیو رقابت ب دیجد یها در مواجهه با بازارهاهمه شرکت الملل،نیب تجارتموانع 

 

   وکارکسب سازیالمللیبین هایمدلو  اصلی نظری جریاندو 

ا داده و در ارتق محلی بازارهایخود را در  هایشایستگیها در ابتدا آن بوده که شرکت سازیالمللیبیندرباره  اولیه دیدگاه
وجود دارد که با ارائه  دیگری رویکرد دیدگاه ایندر مقابل  1.شوندمی المللیبین بازارهایوارد  بیشترتوسعه  برایادامه 

 محوری یدها این همچنین دیدگاه ایندارد. در  تأکید تأسیس ابتدایها از بودن شرکت المللیبین اهمیتشواهد متعدد بر 
سعه و تو ی)سازمان همکار شودمیوارد  تردیدبزرگ و پرمنبع سازگارند،  هایشرکتصرفاً با  المللیبین بازارهایکه 

 دیدگاهو  تدریجی سازیالمللیبیناول را  دیدگاهخود،  نظری بندیدسته( در 2412و فورزا ) کالینیک(. 2418 ی،اقتصاد
است که در مطالعه  2مدل آپساال تدریجی، رویکرددر  یافتهتوسعهمدل  ترینمهم. نامندمی سریع سازیالمللیبیندوم را 

ب، اکتسا یبرا یندیرا به عنوان فرآ سازیالمللییناست. مدل آپساال، ب یافتهسعهتو 1311در سال  یجانسون و والن
مدل  ین. در اداندیبازارها م ینبه ا یندهو توجه فزا یخارج یاتاز دانش درباره بازار و عمل یجیو استفاده تدر سازییکپارچه

باور  ینو بر ا شودیقلمداد م المللیینب هاییتشرکت در فعال یجیشدن تدر یردرگ یشرکت به معنا سازیالمللیینب یا،پو
 آموزد،یم ریشتشدن به سطح دانش شرکت از بازار وابسته است. هرچه شرکت ب المللیینب ینداستوار است که آغاز فرآ
را  یشتریب یعدب یادگیریسطح تعلق،  یشافزا ینا یو در وهله بعد شودیم یشترب یزن المللیینسطح تعلق آن به بازار ب

 یاست. شرکت در ادامه برا یمحل یشرکت در بازارها یتآغاز فعال یجی،تدر سازیالمللیینب یها. در مدلکندیم یجادا
 یفعل یگوبه ال یو اقتصاد ی،فرهنگ یایی،که به لحاظ جغراف دهدیقرار م یترا در اولو ییشدن، ورود به بازارها المللیینب

 یمحل طیاز مح یقدانش عم یازمندن ید،جد یوکار در بازارهاواحد کسب یستأس یت. در نهایکترندوکار شرکت نزدکسب
 یاز منابع و امکانات کاف یکه شرکت وقت کنندیاستدالل م والنیوجود جانسون و  ین(. با ا2443 ی،است )جانسون و والن

 ند.ها عبور کسر گذاشته و بدون توقف از آن را به سرعت پشت سازییتجار یکمراحل کالس تواندیبرخوردار باشد، م
پژوهشگران با ارائه  یمورد انتقاد قرار گرفتند. برخ 1334دهه  یوکار از ابتداکسب سازیالمللیینبه ب یجیتدر رویکردهای

 یراب یجار یهامدل بینییشادعا را مطرح کردند که پ ینکوچک و متوسط ا یهاشرکت یعسر شدنالمللیبیناز  یشواهد
ها، رکتش یکه برخ کردیدفاع م یدها یناز ا ید،جد یدگاهد ین. ایستن یحها الزاماً صحشرکت یجیتدر شدنالمللیبین
 سازیلیالملینب یندفرآ یکمتداول،  یهاگام یکوچک و متوسط، با جهش از برخ یانبندانش یهاطور مخصوص شرکتبه

 المللیینب یطاز ابتدا در مح یاکه  0زاجهانی یهاشرکت و 9المللیبینشرکت  یستأس یم. لذا مفاهکنندیرا تجربه م بارهیک
در مطالعات تازه مورد توجه قرار گرفت.  کنند،یم یط یشدن را در مدت کوتاه المللیینب یندفرآ یاو  شوندیم یجادا

اند با توانسته محلی، محیطدر  فعالیتها ها پس از سالشرکت یگواه آن بوده است که برخ یمشاهدات تجرب ینهمچن
در  یدی(. دو عامل کل2449و همکاران،  5را تجربه کنند )بل سریع سازیالمللیبینفرآیند  یکشرکت  استراتژی تغییر

ازار باالتر، با دانش ب یهااست. شرکت المللیینب یسازمطالعات، دانش و شبکه ینها در اشدن شرکت المللیینسرعت ب
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ا ارتقا ر یادگیری یهاشدت دانش، مهارت ی،دارند. از طرف یجذب دانش خارج یبرا یشتریب یادگیری تیقابل یاشانس 
 این المللیبین(. شبکه 2445، 1دوگالو مک یات)او کندیم یلرا تسه یدجد یطشرکت با مح یو امکان سازگار بخشدیم

 حیاتی را شکل دهد و به اطالعات المللیبینکند، روابط  شناساییرا  هاموقعیتتا  کندمیفراهم  کارآفرینان برایامکان را 

و همکاران  در مدل آپساال و  2والنی بازنگری برای عاملی المللیبین هایشبکهقرار گرفتن در  اهمیتکند.  پیدادست 

و  ینیسات )حیقتحق یجنتا یزن یانبندانش یهادر شرکت یادگیری یتبوده است. در خصوص اهم 2411بهبود آن در سال 
عملکرد  و ینانهکارآفر یاریهوش ینرا در ارتباط ب میانجی، نقش راهبردی یادگیریآن است که  یانگر( ب1938همکاران، 

انجام  یقاتتحق یزن هاشرکت یکاستراتژ یکردهایتفاوت رو یرکند. در خصوص تاثیم یفاا یانبندانش یهاشرکت یصادرات
 ،ینهکاهش هز یچون استراتژ هایییاستراتژ یریاز آن است که بکارگ ی( حاک1931و همکاران،  ینالد)تاج یشده از سو

 شدنالمللینیومتوسط با بکوچک یهاتوسط شرکت یمانیورود پ یمحصول و استراتژ اییفهوظ یاستراتژ یز،تما یاستراتژ
 آنها ارتباط معنادار مثبت دارد. 

 

    وکارکسب سازیالمللیینب هایمدل

    (Uاوپساال )مدل  سازییالمللنیالف( مدل ب

در  1314ل دهه یکوچک و متوسط در اوا یهابا تمرکز بر شرکت یسازیالمللنیدر خصوص ب یقاتیان تحقین جریدوم
   شود.یاد می 9به عنوان مکتب اوپساال ین پژوهشگران به طور جمعیشمال اروپا آغاز شد که از ا یکشورها

ر در ییه دانش و تغی( و نظر1338، 0شرکت )آهوکانگاس یرفتار نظریهر ی، تحت تأث1311در سال  یو والن جانسون
 یشرکت به عنوان روش یک سازییالمللنیا، بین مدل پویآپساال را توسعه دادند. در ا سازییالمللنیها، مدل بسازمان

   شود.می تلقی یریادگیجه انواع مختلف یآن شرکت در نت یالمللنیش مشارکت بیافزا یبرا
نابع بازار شرکت به م ینسبت به بازار و دسترس یو تجرب ینند که دانش عمومکیشنهاد مین مدل، محققان پیبراساس ا
گذارد. عناصر میر ی( تأثیافته تغییر وضعیتآنها )عناصر  جاری یتجار یهاتیمات و فعالی( بر تصمفعلی وضعیت)عناصر 

فراهم  یرا در چرخه بعد یخارج یشتر به منابع بازارهایب دسترسیدهند و  یش میبه نوبه خود، دانش بازار را افزا، تغییر
   .کند یم

 
 (1499 والنی،اوپساال )جانسون و  سازیالمللیین: مدل ب1شکل 
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    (I ی)مدلها یمرتبط با نوآور یب( مدلها

شدن را به صورت المللیبینراجرز ارائه شده است،  نوآوری پذیرشکه براساس مدل  نوآوریبر  مبتنی سازیالمللیبینمدل 
ها قرار دسته مدل اینو تسار، در  بیلکیو  سزینکوتا، هایمدل. بیندمیتازه  نوآوری یکدر مواجهه در  یادگیری فرآیند

 حتوضی برای نوآوریبر  مبتنی رویکردز است که ا مدلی ترینشدهشناخته یل،مدل کاوسگ اما(؛ 1984 ی،)دهدشت گیرندمی
گام  5در  صادراتیمدل ورود به بازار  این(. در 2440، 1و کمپل هانت یاستفاده کرده است )چت سازیالمللیبین هایگام

است. در  داده شده توضیحشدن متعهد  درگیرشدن فعال،  درگیر آزمایشی،شدن  درگیراز صادرات،  پیش داخلی، بازاریابی
   اند.شدن مورد اشاره قرار گرفته المللیبین فرآیندمؤثر بر  کلیدی متغیرهایمجموعه از  این هایگاماز  یکهر 

 

    وکارکسب سازیالمللیینب رویکردهای

   سازییالمللنیمحور در بکرد منبعیالف( رو

رو به گسترش است  ینظر یانجر یک یسازیالمللنیمنبع محور درباره ب دیدگاه، در حال حاضر موجود ادبیاتبر اساس 
 یحتوض برایاست که  استراتژیک مدیریتدر مطالعات  نظریچارچوب  یکمنبع محور  دیدگاه(. 2444و همکاران،  2یر)راز

 (. 2441و همکاران،  9ی)بارن گیردمیآن در طول زمان مورد بحث قرار  پایداریها و شرکت رقابتی مزیت
شرکت به  مللیالبین یتفعال یبا قطع نظر از محتوا یشینپ یفمتفاوت نسبت به تعار یکردیمنبع محور با رو یدگاهد در

   (.1338شود )آهوکانگاس، میپرداخته  المللیبین هایفعالیتو توسعه منابع به منظور استفاده در  یصتخص
 

   سازییالمللنیمحور نسبت به بکرد شبکهیب( رو

استفاده از شبکه به عنوان نقطه شروع  ی،ندآیکرد فریک رویشرکت در  یکشدن یالمللنیل بیه و تحلیتجز یگر برایراه د
فراهم  یتجار یهاگران مستقر در شبکهیها به عنوان بازدرک شرکت یرا برا یکرد چارچوب مناسبین رویرا ایاست، ز

آپساال به  سازیالمللیبیندر مدل  بازنگری برایه ک هاییتالش(. 1333، ی؛ مک آول1339کند )جانسون و ماتسون، یم
و  ی)والن بوده است دیدگاه همینبر  مبتنیانجام شده است،  محققینتوسط  ایشبکه دیدگاهمدل با  این تطبیقمنظور 

 افتیبه شدت وابسته به در المللیینب یطها در محشرکت یتآن است که فعال یاشبکه یدگاه(. منطق د2411همکاران، 
از منابع را  یمندخود امکان بهره المللیینتوسعه روابط ب یزانها بسته به مها است و شرکتشرکت یگرمنابع مختلف از د

    خواهند داشت.
 

   یالمللنیب ینیکرد کارآفریج( رو

 یاز تالق حاصددلنوظهور  یقاتیک حوزه تحقیکوچک و متوسددط،  هایشددرکتشدددن  یالمللنیب یکرد براین رویآخر
نه ین زمی(. اb2444، 0اتیاسدددت )مک داگال و اوو یالمللنیب ینیبه نام کارآفر یالمللنیب یقات تجاریو تحق ینیکارآفر

 یهاتیتر از آن فعالا مهمی یقاتیر تحقیدو مس القیدرست از ت یفیارائه تعر یجاد شده هنوز در جستجویتازه ا یقاتیتحق
 ینیارآفر، کیشنهادیف پین تعریهستند. در آخر یمل یاست که به دنبال عبور از مرزها ینیکارآفر یهامرتبط با شدرکت 

جاد یکند و قصدددد آن ایعبور م یمل یر که از مرزهایپذسدددکیمبتکرانه و ر یاز رفتارها یبیتوان ترک میرا  ین المللیب
 یبررسددد یاگر تالش برا یحال، حت ینا با(. b2444ات، یکند )مک داگال و اوومی تعریف ارزش در سدددازمان اسدددت
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و  رازیروجود ندارد ) ینهزم ینکپارچه در ایه یک نظریوجود داشددته باشددد هنوز هم  یالمللنیب ینیک کارآفریسددتماتیسدد
    (.2444همکاران، 

 

   بنیاندانش صنایعدر  سازیالمللیبین

 1983اصطالح از سال  ینفاقد معادل است. ا ،«1بنیاندانش»شرکت  ترکیب فناوری،و  نوآوریحوزه  المللیبین ادبیاتدر 
 حوزه شد. اینواژگان  دایرهوارد  اسالمی، شورایدر مجلس  بنیاندانش هایشرکتاز  حمایتقانون  تصویبهمزمان با 

 یا یانبندانش یهادر شرکت سازیالمللییناست. ب 2شرکت فناور المللی،بین ادبیاتواژه در  ایناصطالح به  تریننزدیک
ردارنده در ب تواندیوکار مدر کسب یاست. نوآور یشرکتها قابل بررس یندر ا یو فناور ینوآور یتفناور با توجه به اهم

بر آن  مبتنی ین استراتژیرقابت و همچن ی، معنبنیاندانش یافناور  یهاباشد. در بستر شرکت یریپذرقابت یذات یژگیو
مانند سهم  ییهاشاخص بوسیلهرقابت در بازار، منابع و درآمد اشاره داشته و  یها براشرکت یینانسبتاً واضح است و به توا

ن حال، گسترش ی(. با ا2445و همکاران،  0( و )جونز2440، 3شود )رابرتزیده میسنج یا نوآوری سودآوریبازار، رشد،  ینسب
 است.  یبررس یبرا یقابل توجه ضوعها به اقتصادها مومفهوم از شرکت این یو تسر

در  یک مفهوم چند سطحیبه عنوان  پذیریرقابت یگفت که به طور کل ینچن توانمی پذیریرقابتدر خصوص مفهوم 
(. 2448ران، گیدارد )پورتر و د نزدیکی بسیارشرکت ارتباط  پذیریبا رقابت یمل پذیریشود که در آن رقابتمینظر گرفته 

 یتبه قابل عنوان مثالاند که بهدر مطالعات مختلف برشمرده شده یانبندانش یعدر صنا یرقابت یتمز یجادمتعدد ا یقمصاد
و  یرعشده توسط )زامتخصص در مطالعه انجام یانسان یروین یتو استفاده از ظرف یبر فناور یهبا تک سازییسفارش

د کاالها یک کشور در تولی ییاست: توانا چنین یدر سطح مل پذیریف نسبتا جامع رقابتی( اشاره نمود. تعر1931همکاران، 
مدت  یکشور را در طوالن یمطابقت داشته و همزمان توسعه درآمد واقع یالمللنیب یبازارها معیارهایکه با  یو ارائه خدمات

 .  (2445حفظ کند )آنکتاد، 
 المللی،ینب یینآفرشده در قالب کاراشاره یکردهایاز رو یقیکشورها تلف یدر برخ سازیالمللیینکه مدل ب رسدینظر م به

( 1933و همکاران،  پوریلاز مطالعات، مانند مطالعه انجام شده توسط )اسماع یباشد باشد. در برخ یامحور و شبکهمنبع
    است.  یادشده سازیالمللیینب یقیتلف یهااز مدل یزن

   .دهدیآن نشان م یرا با شکل کل زیساالمللیینب یکردهایها و رونحوه ارتباط مدل 1جدول 

   اولیه مفهومیو ارائه چارچوب  نظری مبانی بندیجمع: 1جدول 

 مطالعات شاخص
 سازیالمللیبین

  رویکرد مدل  شکل  گام

  (1931و همکاران،  ی)زارع فناوریبر  مبتنیمحصوالت  موردیصادرات 

 تدریجی

 U  
 آپساال

  (2419 یالپ،و ر ینسکی)نو المللیبین بازارهایدر  درگیری افزایش محورمنبع

  (2443 والنی،)جانسون و  گروهیو روابط  کنسرسیوم ایجاد

  (2412و فورزا،  ینیک)کال فناوریاکتساب دانش و 
I  

 ینوآور 
 کارآفرینی

 المللیبین
  (2442و کمپبل هانت،  یگانه )چت 5 صادراتی هایگام تعریف

  (2411 ی،)باکل المللیبین عملیاتتعهد به سطح 
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  (2445دوگال، و مگ یات)او یادگیری مهارتهایجذب دانش و ارتقاء 

  (2449)بل و همکاران،  استراتژی تغییر طریقاز  سریع سازیالمللیبین یکباره
 محورشبکه

  (2418بودن از ابتدا )آنکتاد،  المللیبین

 هایاز گام فهرستی سازی،المللیبین رویکردهایها و مطالعات مختلف درباره مدل بررسیمقاله، پس از  ایندر 
رکدام از ه یگاهو مشخص نمودن جا یاصل یممفاه یبندشد. با طبقه شناساییبرشمرده در مطالعات  سازیالمللیبین
. یدگرد یهپژوهش ته یآن، چارچوب مفهوم یکردمدل و رو سازی،المللییندر تعامل با شکل ب شدهییشناسا هایگام

 که رنگ معنی بدینداده شده است.  نمایش خاکستری طیفدر جدول مذکور با  سازیالمللیبین هایگام( 1)جدول 
   رکت است. ش ترشدنالمللیبین انگربی تر،تیرهنگو ر سازیالمللیبین فرآینددر  آغازین جایگاه گربیانتر، روشن

 

   تحقیقروش 
و  کلی رمسی ینکهکشورها، با توجه به ا یرتجارب سا یو بررس سازیالمللیینب یهامدل یمقاله حاضدر، پس از بررسد   رد

کشددوف ما م برای واقعی دنیایدر  پدیده یکعنوان به یانبندانش یهاشددرکت سددازیالمللیینب فرآیند اصددلی هایگام
 شناسیروشدر  .(2449، 1یین) اد مختلف موضوع استفاده شده استابع جستجوی برای موردیاز روش مطالعه  نیسدت، 
سدددواالت و  گیرند،میمطالعه مورد کنکاش قرار  فرآیندکه در  موردهاییتا حول محور  شدددودمیتالش  موردی،مطالعه 

مطالعه  یکردرو .نماید تحلیلشددده و محقق با هدف پاسددخ به مسددئله پژوهش خود، اقدام به  بازتعریفمحدوده پژوهش 
که بل یستن یوهش یاروش  یک یکرد،رو ینشود. ا یمحسوب م یفیک یقتحق یهایاسدتراتژ  یناز متداولتر یکی ی،مورد
 شوند،یمنتشر م یناسشروش ینکه در چارچوب ا یگزارشدات  .(1935 پور،یاسدت )شدوشدتر    یپژوهشد  یاسدتراتژ  ینوع

 . (2444، 2نی)هانکوک و آلگز دارند یفیو توص گونهیتروا یتیو ماه کنندیم یچند مورد را بررس یا یکمختلف  یهاجنبه
شده است، اطالعات استخراج شده  یفتعر یانبندانش یمحدوده مطالعه شرکتها یکهانتخاب موارد مطالعه، از آنجائ یبرا

 ریمطالعه مسددد ینکهتوجه به ا بامدنظر قرار گرفت.  المللیبین یتسدددابقده فعدال   دارای یدان بندانش یهدا از شدددرکدت 
مشخص  یبرا ،(1932و همکاران،  زادهیدیاست )حم داریسال معن 14حداقل  یشرکت در بازه زمان یک سازیالمللیینب

وجه به . با تیدمراجعه گرد المللیینب یتفعال یدارا یانبندانش یهاشددرکت یسددت، به لشددرایطنمودن موارد مطالعه واجد 
 3داشتند. یتمدنظر بودند که هر سه در حوزه سالمت فعال یطواجد شرا یانبندانش شدرکت  9مدنظر، تنها  فعالیتسدابقه  

که  موردیچهارگانه مطالعه  هایمشخصهاسداس و با توجه به   این(. بر 1044، 4صدادراتی  بنیاندانش)گزارش باشدگاه  
طالعات ا آوریجمعمتعدد  ابزارهایو استفاده از  نگریجامع طبیعی، شرایطدر  بررسیتمرکز بر کنه موضوع،  عبارتند از:

مصاحبات متعدد با  یدانی،عنوان موارد مطالعه از طرق مختلف: انجام مشاهدات مشده بهانتخاب های(، شرکت2444، 5)آتز
 ین. اقرار گرفتند یسوابق اسناد و مدارک شرکت، مورد بررس یبا افراد مطلع و مرتبط با موضدوع در درون شرکت، بررس 

با  ییجلسه نها یبرگزار ی. پرسشنامه مذکور مبناشد ساختاریافتهیمهپرسدشنامه مصاحبه ن  یبه طراح منجر نهایتا یند،فرآ
ات شده از هر شرکت، مالک توقف جلساطالعات اسدتخراج  نظری. اشدباع  یددر سده شدرکت مذکور گرد   متخصدصدین  

                                                                                                                                   
1 Yin  
2 Hancock, D. R., & Algozzine  

. شده است اجرایی 1931از سال  بنیاندانش هایشرکتاز  حمایتقانون  3
بنیان و مفاهیم های دانشاز ایجاد شرکت لذا در زمان انجام این تحقیق،

 گذرد.مرتبط با آن بیش از یک دهه نمی

شده  تهیه جمهوریریاست فناوریو  علمیگزارش توسط معاونت  این 0
 است.

5 Oaths 
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 .یدمصاحبه( گرد 9هر کدام  یگر،مصاحبه شرکت اول و دو شرکت د 0) صاحبهم 14 هایتامصداحبه بود و منجر به انجام ن 
، بعدی هایها در گامداده تحلیلو با  ایجاددر گام اول،  اولیه یمفهوم چارچوباسددتخراج اطالعات،  ینداتمام فرآ ازپس 

            :گردید تایید یلشرح ذ بهچارچوب مذکور 
از  یفیبه روش ک 1محتوا حلیلبا استفاده از ت مفهومیچارچوب  یق،تحق ینظر یمبان یدر نظر داشدتن خروج  باگام اول: 

 ییدشد؛ در ادامه تا ایجاد MaxQDAافزار با اسدتفاده از نرم  یبندو مقوله یکدگذار یی،معنا یاسدتخراج واحدها  یقطر
گام  24؛ چارچوب مذکور متشکل از صورت گرفت SPSSافزار کاپا با نرم یبمحاسبه ضر یقاز طر یکدگذار یندفرآ پایایی

  است. یدسته کل 0در قالب  زیاسالمللیینب
 ییو محتوا یصور ییروا تاییدو  سازیالمللیبین هایگامپرسش، معادل با  24مشتمل بر  ایپرسدشدنامه   تهیهگام دوم: 

 ای یران، متشددکل از دو گروه: مدآماریپرسددشددنامه در جامعه  توزیعپژوهش؛ و  پنل خبرگان ییدتأ یقپرسددشددنامه از طر
 یدولت یانهاده یرانو گروه دوم؛ مد المللیبین فعالیتتجربه  دارای یانبندانش هایالملل در شددرکتینامور ب ینمسددئول

 خارجی.   مرتبط با تجارت 
شده و لذا حجم نمونه نسبتاً کم است، از  یینتع یبه صدورت قضداوت   یپژوهش، نمونه آمار ینگام سدوم: از آنجا که در ا 
 یهاگام ییدبه منظور تأ یتاسددتفاده شددده اسددت. در نها  یشددنهادیچارچوب پ یلتحل یبرا یروش حداقل مربعات جزئ

شده  یلتکم پرسشنامه 04حاصل از  هایداده عاملی، تحلیل طریقگانه از 0 یهااز دسته یکهر  یلذ سدازی المللیبین
    قرار گرفت. ییدپرسشنامه مورد تا یاییهمگرا و پا ییقرار گرفت و روا یلمورد تحل SmartPlsافزار در نرم

 

   هایافته

    کاویمورد  یقداده از طر استخراج

در  موردکاویحاصله از  یهاداده ،مختلف یبا استفاده از ابزارها یقعنوان موارد تحقگانه بهسه یهاشرکت بررسیپس از 
 یمعرف: هایبخش. گزارش هر شرکت )مورد( در بردارنده گردید تنظیمهر شرکت  وضعیت مبینقالب گزارش مفصل 

انجام شده،  هایمصاحبهمورد انتظار شرکت بر اساس  دولتی حمایت سازی،المللیبین مسیرشرکت در  بندیرتبهشرکت، 
رکت در عرصه ش پذیریرقابت میزان تخصصی،خود و حوزه  شدنالمللیبین فرآینداصالح و بهبود  برایشرکت  پیشنهادات

در درون شرکت  ازیسالمللیبین برای شدهطی فرآیندنقاط عطف  شدن،المللیبین برایشده  طی مسیر المللی،بینو  داخلی
   .یدشرکت آماده گرد کلی پیشنهاداتو 

ال شرکت در س ایندهد. یشده توسط شرکت اول مورد مطالعه را نشان م یط سازیالمللیینب یهاگام ینتر، مهم2شکل 
در  تولید خط نهایتاو  ورزیدهمبادرت  المللیبینبه اخذ استاندارد  موردی،شده و پس از تجربه چند صادرات  تاسیس 1919

    کرده است. ایجاد خارجیکشور  یک
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                   
1 Content Analysis 
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  44 دهه 94 دهه 94 دهه

1373 … 1386 ... 1389 ... 1392 1394 1396 1398 1400 

            هیترک در کارخانه افتتاح

            EU GMP استاندارد کسب

            هیترک در دیتول خط ساخت آغاز

            یجهان بازار به دوم یدارو ورود

            یمورد یصادرات یهاتجربه

            یجهان بازار به اول یدارو ورود

            شرکت سیتاس

      توسط شرکت اول مورد مطالعه شدهطی سازیالمللیبین مسیر: 2شکل 

 . دهدیشده توسط شرکت دوم مورد مطالعه را نشان م یط سازیالمللیینب یهاگام ینترمهم ،9شکل 

  44 دهه 94 دهه 94 دهه 

 1911 1913 1984 1981 1982 ... 1984 ... 1932 ... 1400 

            یصادرات گاهیپا جادیا

            یاتیح عالئم توریمان دیتول خط یاندازراه

            یمالز در شرکت سیتاس

            ایآس و اروپا بازار به ورود

            تیفیک تیریمد ستمیس یسازادهیپ

            استاندارد هیدییتا اخذ

            شرکت سیتاس

 توسط شرکت دوم مورد مطالعه شدهیط سازیالمللیینب مسیر: 3شکل 

 رداز محصوالت خود را  یکی یدخط تول ،و اروپا آسیاشده و پس از ورود موقت به بازار  یستاس 1911شرکت در سال  این
    کرده است. ایجاد صادراتی پایگاه یک نهایتاکرده و  یجادا یکشور خارج یک

مرکز  کی یسآغاز کرده و با توسعه محصول و تاس خارجیشرکت  یکاز  فناوریتجربه خود را با کسب  نیزشرکت سوم 
     گرفته است. پیشرا در  خارجی، فروش با برند خارجیکشور  یکمشترک با 

 

 
  44 دهه 94 دهه 94 دهه

1914 1918 1984 1981 1982 ... 1984 ... 1932 ... 1400 

            مشترک دیتول خط جادیا

            بازار توسعه

            یخارج برند با فروش

            ایاسترال با مشترک مرکز جادیا

            یدرمان نیپروتئ دیتول یبرا یفناور کسب

            استاندارد هیدییتا اخذ

            شرکت سیتاس

 توسط شرکت سوم مورد مطالعه شدهطی سازیالمللیبین مسیر: 4شکل 
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 یسوابق شرکت، اقدام به طراح یاسناد شرکت، مذاکره با افراد مطلع و بررس یاز بررس یپس از استخراج اطالعات ناش
انتخاب شده  یشرکتها ین. پرسشنامه مذکور در جلسات مصاحبه، با متخصصگردید یافتهاختارسنیمهپرسشنامه مصاحبه 

از  متون برآمده کدگذاری. پس از اتمام مصاحبات، اقدام به یدمصاحبه متوقف گرد یندفرآ ،یاز اشباع نظر پسمطرح و 
     بود. اولیه کدهایمرحله، استخراج  این خروجی. گردید یافته ساختارنیمه هایمصاحبه

 

    محتوا تحلیل طریقها از پردازش داده

معنادار با فرمت  یواحدها کنندهیصکه تلخ یستمعنادار یهاهمان برچسب یهاول ی( کدها2444) 1فلیکمطابق با نظر اوه 
 یهکد اول 81شده، به  سازییادهمتون پ یسازخالصه یندفرآ یک یط و MaxQDAافزار . با استفاده از نرمباشدیم یفیک

آورده  2در جدول  فرعیو  صلیا هایدستهاستخراج شده و  کدهایاز  اینمونهکدها،  باالی. با توجه به تعداد یافتیمدست 
   شده است.

در نگاه اول، دربردارنده دو دسته اطالعات  باقیماندهکد  24 تکراری، کدهای تلخیصو  تعدیلکدها و  این بندیدستهبا 
   وکارها بود:کسب سازیالمللیبین فرآینددر خصوص  ذیل

  وکار کسب یک سازیالمللیبینمهم در روند  هایگامالف( 
  وکار هر کسب سازیالمللییندر تعامل با روند ب یدر سطح مل سازیالمللیینمهم ب یدادهایرو (ب
 0و  فرعیدسته  24در  بندیدستهقابل  باقیمانده کدهایها در بخش اول، وکارکسب سازیالمللیبین هایگام بررسیدر 

      اند:داده شده نمایش 9بودند که در جدول  اصلیدسته 
 

 مصادیقو  کلی فرآیند بندیدستهمحتوا و  تحلیل فرآینداستخراج شده در  کدهای: نمونه 2جدول 

 شدنیالمللنیب ندیفرآ

   (نمونه عنوانبه) شده استخراج یکدها از یبرخ
  یاصل دسته

 یفرعدسته/ هاگام

  (نمونه)

 یتوانمندساز
 استاندارد و هیدییتا اخذ
 محصول یالمللنیب

 داستاندار گرفتن مهم، یانهیهز و یکار سرفصل هی کردم، عرض که ییهانهیهز ریسا جزبه
 دیدار شما نکهیا یعنی مرحله نیا به ورود. معروفه الیترا کالینیکل به ما حوزه در که هست یمحل

 هست یجد شما برنامه و دیشیم یخارج بازار وارد یاصول صورت به

 حوزه در فعال

 المللنیب

 محصول مشترک توسعه

 یشرکا با JV قیطر از
  یالمللنیب

 ماش بیرق و دیکرد تحمل دل خون یکل و دیخورد رو کشور اون بازار خاک مدتها نکهیا از بعد
 ترکمش کار که سموقعاون ده،ینم یمعن شما با کیکوچ یهارقابت که شد متوجه هدف بازار در
 اون یشرکا ای بیرق با مواقع شتریب بگم تونمیم و بیرق با یحت شهیم داریمعن

 یللالمنیب یندگینما اخذ منظم صادرات

 یارجخ شرکت موقعاون د،یداشت یچمدان صادرات ما قول به ای بچبچ ،یمدت چند که یمدت از بعد
 به و ماش سراغ به ادیب داد،ینم هم رو شما لیمیا جواب اون از قبل تا یحت ممکنه که شما بیرق

 شما قیطر نیا به خوادیم و کرده خطر احساس شما جانب از واقع در. بده یندگینما شنهادیپ شما
 .ارهیدرب کنترل تحت رو

 صادرات

 یشیآزما
 به یمورد صادرات
 یخارج یبازارها

 بازار در شما عرضه هنوز یول دیشد وارد کشور اون بازار به تازه شما مراحل، نیا یط از بعد
 واردتازه هنوز شما یقولبه. دهینم پوشش رو کشور اون ازین از یمحسوس سهم بایتقر یخارج
 نیدار ه،باش باال توقعاتتون آستانه هم یکم اگه و دیدیچش رو یارز درآمد طعم کامال یول دیهست

 اونور بفرستم بعد مرحله در تونمیم رو دستگاهم کدوم که دیکنیم فکر نیا به

                                                                                                                                   
1 Uwe Flick 
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وکار در بخش قبل و اعمال نظر پنل خبرگان پژوهش در کسب سازیالمللیینب هایگاماز  یامجموعه یپس از گردآور
 یبنددسته 0 یلذ سازیالمللیبین فرآیند معرفی ی( برا9)ستون دوم جدول شماره  گام 24مشتمل بر  یچارچوب یتنها

بخش متشکل از سه محقق  ینپنل خبرگان پژوهش در ا ی. اعضایدگرد یی( شناسا9)ستون سوم جدول شماره  اصلی
رد متخصص ف یکوکار و کسب سازیالمللییناز ب یتحما ینهاد دولت یرمد یک ی،دولت گذارییاستس ینهدر زم یگاهدانش

پرسش،  24مشتمل بر  یاشده، پرسشنامه یهته یبوده است. در مرحله بعد معادل با چارچوب مفهوم المللیندر تجارت ب
 محتواییو  صوری روایی نیز،مرحله  این. در گردید طراحیله، مرح 0از  یکدر هر  سازیالمللیینب هایگاممعادل با 

   شد. توزیع آماریو پرسشنامه در جامعه  گردید تاییدپنل خبرگان پژوهش  تأیید طریقاز  نیزپرسشنامه 
 امور مسئولین یا مدیران. گروه اول؛ گردید تشکیلبخش از دو گروه  ایندادها در  گردآوری برایپژوهش  آماریجامعه 

روه فعال در شرکت بودند و گ المللیینپروژه ب یکحداقل  یدارا یان،بنکه پس از اخذ مجوز دانش هاییالملل شرکتبین
 نایاز آنجا که در  همچنین. بنیاندانشوکار در بخش کسب سازیالمللیبیناز  حمایت دولتی نهادهای مدیراندوم؛ 

 برای ئیجزشده و لذا حجم نمونه نسبتاً کم است، از روش حداقل مربعات  تعیین قضاوتیبه صورت  آماریپژوهش، نمونه 
 عاملی، لتحلی طریقهر بعد از  ذیل هایشاخص تأییدبه منظور  نهایتاستفاده شده است. در  پیشنهادیچارچوب  تحلیل

 کلیهبا اضافه نمودن قرار گرفت.  یلمورد تحل Smart Plsافزار شده در نرم یلتکم یپرسشنامه 04حاصل از  هایداده
 ی)برا AVEپرسشنامه با شاخص  یهمگرا رواییبرازش،  هایشاخصو  عاملی تحلیل جیاز جمله خرو کمیبخش  نتایج
از  یکهر  رایب ترکیبی پایایی ضریبپرسشنامه با محاسبه  پایایی همچنین. گردید تأیید( 4.5ها باالتر از شاخص یتمام

ابعاد چارچوب  ییدنشان دهنده تأ یج،نتا ینقرار گرفت. ا یید( مورد تأ4.1باالتر از  یآن )همگ ذیل هایشاخصابعاد و 
   .(9است )سه ستون سمت چپ جدول شماره  یشنهادیپ

 عاملی تحلیلمربوط به  هایشاخصو  سازیالمللیبینمراحل  فرعیو  اصلی بندیدسته: 3جدول 

 

 (سازیالمللیبین)گام  فرعی بندیدسته
 بندیدسته

 اصلی

 عاملی تحلیل نتایج

بار 

 عاملی

 همگرا روایی

(AVE) 

 پایایی

 ترکیبی

  خارجی تخصصی هاینمایشگاهشرکت در  1

 توانمندسازی

4.309 

4.544 4.842 
 4.435 محصول  المللیینو استاندارد ب یدیهاخذ تائ 2
 4.194 هدف خارجیثبت پتنت محصول در بازار  9
 4.118 المللیبین بازاریابیواحد  ایجاد 0
 4.443 ثبت شرکت در خارج از کشور 5
  یخارج یبه بازارها یصادرات مورد 4

صادرات 

 آزمایشی

4.890 

4.491 4.895 
 4.419 صادرات مدیریت هایشرکتفروش با  پیمانانعقاد  1
 4.849 لسبد محصو تعریفبا هدف  داخلی هایشرکتبا  کنسرسیوم ایجاد 8
 4884 شبکه خدمات پس از فروش در خارج از کشور تکمیل 3
 4.133 المللیبین نمایندگیاخذ  14
 خارجی سرمایهجذب  11

 صادرات منظم

4.131 

4.501 4.315 
 4.344  یاکتساب فناور 12
 4.452 غیرایرانیفروش محصول با برند  19
 4.121  المللیینواحد فروش ب ایجاد 10
 4.433  المللیینو توسعه ب یقمشارکت در پروژه تحق 15
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 (سازیالمللیبین)گام  فرعی بندیدسته
 بندیدسته

 اصلی

 عاملی تحلیل نتایج

بار 

 عاملی

 همگرا روایی

(AVE) 

 پایایی

 ترکیبی

  المللیینب یبا شرکا JV طریقتوسعه مشترک محصول از  14

فعال در حوزه 

  المللبین

4.418 

4.501 4.315 
 4.114 در خارج از کشور  یدخط تول ایجاد 11

 4.184 اختصاصیصادرات  مدیریتشرکت  ایجاد 18

 4.140 اختصاصیونقل کانال حمل ایجاد 13

 4.425  همکار خارجی هایشرکتسازوکار تهاتر با  تعریف 24

   گیرینتیجهبحث و 
 ینه نظریشیشده در پاشاره یجیتدر یهاخصوص در مورد مدلبه یسازیالمللنیب یکردهایها و روبا در نظر گرفتن مدل

ل یتحل یند ارائه داد. در خصوص مقاله حاضر با در نظر گرفتن خروجین فرآیا یاز گامها یمختلف یهایبندتوان دستهیم
در  یسازیالمللنیند بیفرآ یگام برا 24ت نبودند، یعموم یها دارال دادهیند تحلیکه در فرآ ییگامها یمحتوا و حذف برخ

ات داده حیط، طبق توضیواجد شرا یشرکتهات در انتخاب یل محدودیدلمورد مطالعه برشمرده شد. به یهاخصوص شرکت
گردد یشنهاد میدار هستند. لذا پیمورد مطالعه، معن یهامذکور در محدوده شرکت یهاق، گامیشده در بخش روش تحق

آن فراهم  متعمیو امکان  یبزرگتر بررس ین مقاله در جامعه آماریج ایان، نتایبندانش یهاش تعداد شرکتینده با افزایدر آ
 یدارد؛ توجه به خروج یشتریم بیت تعمیچهارگانه قابل یبندک دستهیمذکور در  یهاک گامین حال، تفکیشود. در ع

ن موضوع است، هر ین ایل مذکور مبیتحل یبیترک ییایهمگرا و پا ییروا یهاقابل توجه شاخص یزانو م یل عاملیتحل
ان یبندانش یهاشرکت یسازیالمللنیساز ارائه مدل بنهیتواند زم یبزرگتر م یز در جامعه آمارین ین بررسیچند که تکرار ا

   است. تدریجی سازیالمللیبینمدل  مبینخود  سازی،المللیبین هایگام تعریفران باشد. یدر ا
( 2440و کمپل هانت،  چتیاست که توسط ) یمرتبط با نوآور یسداز یالمللنیب یهامقاله، منطبق با مدل این هاییافته
و  یشده توسط )رضوانداده اسدت. در مطالعه انجام  توضدیح مختلف  هایگامرا در  سدازی المللیبین فرآیندشدده و   تببین

اوت که با توجه به تف شویمیحاضر مواجه م یقاحصاشده در تحق سازیالمللیینب یهاگام یبا برخ یز( ن1044همکاران، 
عات در مطال یرانوکار در اکسب سازیالمللییناحصاشده ب یهاگام یمتعم یالزم برا ینهمدو مطالعه، ز یحوزه تخصدصد  

( در 2449شدده توسط )بل و همکاران،  با مطالعات انجام یقتطب یبرا یشدواهد  حاضدر،  یق. در تحقگرددیفراهم م ی،آت
( در خصوص امکان 2445دوگال، و مک یات)او یزو ن یاستراتژ ییرتغ یقاز طر یعسر سازیالمللیینفرآیند ب یخصوص ط

 یهابا مدل هایافتهنشددد. قرابت  یافت، یادگیری یهاارتقاء مهارت یقاز طر یدجد یطشددرکت با مح یعسددر یسددازگار
 یشترب یتدهنده سنخراسدتا بوده و نشان  یکدر  یکباره، سدازی المللیینب یهاو افتراق با مدل یجیتدر سدازی المللیینب

   است. یسنت یهامورد مطالعه با مدل یهاشرکت سازییالمللینمدل ب
ان، یبندانش یهاشددرکت یسددازیالمللنیند بیتوان ادعا نمود که فرآیحات داده شددده میدر مجموع با اسددتناد به توضدد

ن مقاله با یسده شرکت مورد مطالعه در ا  یینها یهاگام یگام اسدت که ممکن اسدت با توجه به همخوان  بهگام یندیفرآ
یالمللنیب یاساس یهان گامیم داشدته باشد. همچن یت تعمیز قابلیان نیبندانش یهار شدرکت ی، در خصدوص سدا  یکدیگر

ف یتوص« المللبینصادرات منظم و فعال در حوزه  یشی،صادرات آزما توانمندسازی،»توان در چهار مرحله  یرا م یسداز 
توان ادعا نمود که یق، مین تحقیا یهسدتند. لذا در پاسخ به سوال اصل  تریگانه جزئپنج یهاگام یکرد که هر کدام دارا
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ا فاصله قابل توجه ب دارایبوده و  تدریجیمورد مطالعه  هایشرکت سازیالمللیبینق انجام شده، مدل یدر محدوده تحق
   است. یکباره سازیالمللیینب یهامدل
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