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چکیده
مراجعه به مدلهای بینالمللیسازی رایج دنیا و نیز مشاهده فرآیند کلی آن ،حاکی از تفاوتهای عمده در این مدلها
و مسیر پیشروی شرکتها برای طی این فرآیند است ،به نحوی که میتوان بینالمللیسازی به صورت سنتی و
تدریجی را در یک سوی طیف و تولد شرکت بینالمللی از ابتدا ،موسوم به بینالمللیسازی یکباره را سوی دیگر طیف
بینالمللیسازی دانست .در این مقاله برآنیم تا ضمن بررسی تجربه فرآیند بینالمللیسازی سه شرکت دانشبنیان
ایرانی ،مشابهت و افتراق آن را با مدلهای یادشده بررسی نماییم .برای تحلیل مذکور ،پس از بررسی مبانی نظری ،از
اطالعات مستخرج از مطالعه موردی فرآیند بینالمللیسازی سه شرکت دانشبنیان فعال در حوزه سالمت در طول ده
سال استفاده گردید .در ادامه ،چارچوب مفهومی تحقیق با استفاده از تکنیک تحلیل محتوا در قالب بیست گام
بینالمللیسازی شرکتها در چهار دسته کلی استخراج شد .پس از تایید چارچوب توسط گروه کانونی ،پرسشنامهای با
استفاده از گامهای شناساییشده طراحی و در اختیار  04خبره فعال در حوزه بینالمللیسازی قرار گرفت .خروجی تحلیل
عاملی انجام شده در ادامه ،مبین تأیید ابعاد چارچوب پیشنهادی توسط خبرگان است .نتایج پژوهش نشان میدهد که
فرآیند بینالمللیسازی در محدوده مورد مطالعه ،به مدلهای سنتی و گامبهگام نزدیکتر بوده و قابل تفکیک به چهار
مرحله کلی میباشد که میتوان آن را در مراحل توانمندسازی ،صادرات آزمایشی ،صادرات منظم و فعال در حوزه
بینالملل توصیف کرد.
واژههای کلیدی :بینالمللیسازی؛ مراحل بینالمللیسازی؛ شرکت دانشبنیان؛ شرکت کوچک و متوسط
طبقهبندی .F44 ،F21 ،F23 ،M16 :JEL

 .1دانشجوی رشته مدیریت تکنولوژی-مدیریت انتقال تکنولوژی و مالکیت معنوی ،دانشکده مدیریت و اقتصاد ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد
علوم و تحقیقات ،تهران ،ایران.
 .2دانشیار گروه مدیریت تکنولوژی ،دانشکده مدیریت و حسابداری ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران( .نویسنده مسئول:
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مقدمه
تغییرات گستردهای که در چند دهه اخیر منجر به شکلگیری الگوهای مدرن فعالیتهای تجاری شده است ،شرکتها را
ناگزیر از مواجهه با چالشهای بینالمللی نموده است .محدودیت بازارهای محلی و نیاز به فروش و بازاریابی در بازارهای
بینالمللی ،قرار گرفتن در زنجیره ارزش جهانی و محدود شدن دسترسی محلی به منابع ،ظهور گسترده پدیده تأسیس
بینالمللی شرکتها ،گسترده شدن همکاریهای تجاری فرامرزی و جریان بینالمللی سرمایه تنها بخشی از انواع پدیدههای
پرچالش پیش روی شرکتها است (کاوسگیل و نایت .)2415 ،1دو رویکرد غالب در خصوص بینالمللیسازی شرکتهای
کوچک و متوسط وجود دارد؛ رویکرد بینالمللیسازی تدریجی و رویکرد بینالمللیسازی یکباره یا زایش بینالمللی .2این
رویکردها هرکدام دارای موافقان و مخالفان خاص خود هستند و بسته به مقتضیات زمان و جغرافیایی که در آن ارائه
شدهاند ،از دریچه نگاه خاص خود به مسئله بینالمللسازی شرکتهای کوچک و متوسط نگاه کردهاند (کالینیک و فورزا،9
 .)2412بسته به رویکرد انتخاب شده ،شرکتها در عرصه بینالمللیسازی ،گامهای اجرایی کامال متفاوتی را باید طی کنند.
ضرورت و اهمیت انتخاب مسیر درست برای شرکتهایی که در مرحله تصمیم هستند ،زمانی مشخص میگردد که انواع
هزینههای مترتب بر تصمیم به ورود به عرصه بینالمللی مدنظر قرار گیرد (جانسون و ماتسون.)1339 ،
عالوه بر مالحظه مذکور بهعنوان یک چالش عمومی و فراگیر ،تصمیم در خصوص بینالمللیسازی و چگونگی آن در
داخل کشور ،ابعاد گستردهتر و پیچیدهتر دارد .در عرصه داخلی ،عالوه بر چالشهایی که یک شرکت کوچک و متوسط
خارجی با آن مواجه است ،مسائل دیگری نیز وجود دارند که در صدر آنها به مسئله تحریمهای یکجانبه و مسائل ناشی
از آن میتوان اشاره نمود .توجه به مسئله تحریم زمانی حائز اهمیت است که در نظر داشته باشیم که شرکتهای ایرانی که
در این شرایط پا به عرصه بینالمللی میگذارند ،اوالً از ساختار شکنندهتری برخوردارند و دوماً ،با ریسک شکست در فرآیند
تعامالت بینالمللی یا ناکارآمدیِ بیش از شرکت مشابه خارجی خود مواجهاند .بنابراین شرکتهای ایرانی باید با دقت و
حساسیت پا به این عرصه گذارند( .عالئی طباطبائی و همکاران.)1044 ،
نکته دیگر ،تعداد کم پژوهشهای داخلی انجام شده در حوزه بینالمللیسازی کسبوکار در ایران است .علیرغم تعداد
قابل قبول پژوهشهای خارجی انجام شده در خصوص بینالمللیسازی و رویکردهای جدید آن ،بیشتر مطالعات انجام
شده در داخل ،معطوف به بازخوانی تجارب بینالمللی در قالب مطالعات مروری بوده است 4و تاکنون پژوهشی درخصوص
مسیر بینالمللیسازی شرکتهای دانشبنیان و انطباق آنها با مدلهای بینالمللی ،انجام نشده است .بعالوه با در نظر
گرفتن فرآیندهای کسبوکار ،شرکتهای دانشبنیان دارای تفاوتهای مهمی با شرکتهای کوچک و متوسط دیگر
هستند که با توجه به قدمت اندک این مفهوم ،کمتر مورد واکاوی قرار گرفتهاند .یکی از ضرورتهای پرداختن به
شرکتهای دانشبنیان با توجه به آمارهای تجارت خارجی کشورها در طول  14سال اخیر ،قابل بیان است .با مراجعه به
این آمارها مالحظه میشود که تفاوت میزان صادرات کشورهای درحال توسعه و توسعهیافته با سرعت در حال کمشدن
است و دلیل اصلی آن افزایش سهم صادرات محصوالت مبتنی بر دانش توسط کشورهای در حال توسعه است (آنکتاد،
 .)2421از آنجاییکه تولید این محصوالت عمدتا در شرکتهای دانشبنیان صورت میگیرد ،مقاله حاضر در حوزه این
شرکت تمرکز نموده است.
در این مقاله به تفاوتهای شرکتهای دانشبنیان با سایر شرکتها در قالب ویژگی رقابتپذیری این شرکتها پرداخته شده
 0برای مثال ،به مطالعات انجام شده توسط دهدشتی1984 ،؛ یوسفی و
همکاران1938 ،؛ امینی و همکاران 1931 ،و مبینی دهکردی1935 ،
مراجعه فرمائید.
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و با توجه به اهمیت این مفهوم در سطح بینالمللی ،مصادیق رقابتپذیری در قالب مجموعه اقدامات و رویکردهایی که
در راستای بینالمللیسازی انجام شده ،مورد بررسی قرار گرفته است.
در باب ضرورت تحقیق ،مسئله دیگری نیز وجود دارد و آن نگاه غالب موجود در داخل کشور به مسئله بینالمللیسازی
است که بهجز موضوع صادرات یا فروش محدود در بازار بینالمللی ،سایر مصادیق بینالمللیسازی را شامل نمیشود
(امینی و همکاران .)1931 ،تداوم این رویکرد مانع از اتخاذ تصمیم همهجانبه و درست در عرصه بینالمللیسازی میشود.
مقاله حاضر بر آن است تا زمینه الزم برای شناسایی و تحلیل مسیر بینالمللیسازی کسبوکارهای دانشبنیان در ایران
را فراهم نماید .برای این امر ،با توجه به دو ویژگی دانشبنیان بودن و فعالیت ده ساله در حوزه بینالمللیسازی و مراجعه
به لیست شرکتهای دانشبنیان 9 ،شرکت واجد شرایط که هر سه در حوزه سالمت فعالیت داشتند ،بهعنوان موارد مطالعه
انتخاب شدند .با بررسی سوابق این شرکتها از طریق استراتژی مطالعه موردی ،دادههای مدنظر گردآوری و از طریق
تحلیل محتوا ،کدهای ارزشمند متناظر با مراحل بینالمللیسازی استخراج و با دستهبندی آنها ،چارچوب مفهومی ایجاد و
در ادامه با استفاده از تحلیل عاملی ،چارچوب مدنظر تایید گردید .در نهایت چارچوب مفهومی مراحل بینالمللیسازی
کسبوکار در ایران مطرح و پس از تایید آن ،پیشنهادات متناظر ارائه شده است.
پیشینه پژوهش
دیدگاههای غالب در خصوص بینالمللیسازی

بینالمللیسازی کسبوکار دیدگاهی است که اولین مطالعات مرتبط با آن از ابتدای دهه  14میالدی انتشار یافته است.
(نایت و لیسچ )2414 ،1معموالً از هایمر 2به عنوان پژوهشگر کالسیک در مطالعه شرکتهای بینالمللی از دیدگاه اقتصادی
یاد میشود .بینالملیسازی کسب وکار در دیدگاه پژوهشگران مختلف تعاریف مختلفی داشته است ،اما مطابق یک دیدگاه
رایج ،بینالمللیسازی به عنوان فرآیند افزایش درگیری شرکت در بازارهای بینالمللی شناخته شده است( .نوینسکی و
ریالپ )2419 ،9بینالمللیسازی همچنین به عنوان فرآیندی انباشتی تعریف شده است که روابط در آن به طور پیوسته،
ایجاد ،حفظ ،توسعه و یا قطع می شوند تا اهداف شرکت محقق گردد( .جانسون و والنی )2443 ،0جانسون و والنی در
دیدگاهی گستردهتر ،بینالمللیسازی را فرآیند توسعه شبکههای روابط کسبوکار در کشورهای دیگر از طریق عملیات
های توسعه ،نفوذ و یکپارچهسازی تعریف میکنند .در این تعریف پیرامون بینالمللیسازی ،دو مفهوم مهم مورد توجه
است؛ جهت گیری و تعهد .5جهت گیری ،بعدی ارزشی است و به نگرش کلی شرکت به بینالمللیشدن اشاره دارد .در
مقابل تعهد به سطح عملیات بینالمللی شرکت مربوط میشود.
باکلی (4نشان میدهد که دیدگاههای پژوهشگران اولیه در موضوع فعالیتهای بینالمللی شرکتها ،تحت تأثیر شکلگیری
شرکتهای چندملیتی پس از جنگ دوم جهانی شکل گرفته است( .باکلی )2411 ،در این مقطع ماهیت فعالیتهای
شرکتهای بینالمللی ،نظریه بینالمللیسازی بازار را مورد توجه پژوهشگران قرار داد؛ اما بعدها کشورهای مختلف به
خصوص آنها که با کسری تراز تجاری روبرو بودند ،به دالیلی مثل رونق اشتغال و رشد اقتصادی به بینالمللیسازی
شرکتهای کوچک و متوسط عالقمند شدند (نیتو 1و همکاران.)2444 ،
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اولین پرسشها درباره چگونگی بینالمللی شدن شرکتهای کوچک و متوسط نیز تحت تأثیر گسترده شدن فعالیتهای
بینالمللی این شرکتها با وجود محدودیتهای جدی که در مقابل رقبای بزرگ خود داشتند مورد توجه قرار گرفت.
مطالعاتی که به بینالمللیسازی کسبوکارهای کوچک و متوسط عالقمند بودهاند ،نشان میدهند که با کمرنگ شدن
موانع تجارت بینالملل ،همه شرکتها در مواجهه با بازارهای جدید و رقابت بینالمللی قرار گرفتهاند.
دو جریان نظری اصلی و مدلهای بینالمللیسازی کسبوکار

دیدگاه اولیه درباره بینالمللیسازی آن بوده که شرکتها در ابتدا شایستگیهای خود را در بازارهای محلی ارتقا داده و در
ادامه برای توسعه بیشتر وارد بازارهای بینالمللی میشوند 1.در مقابل این دیدگاه رویکرد دیگری وجود دارد که با ارائه
شواهد متعدد بر اهمیت بینالمللی بودن شرکتها از ابتدای تأسیس تأکید دارد .در این دیدگاه همچنین این ایده محوری
که بازارهای بینالمللی صرفاً با شرکتهای بزرگ و پرمنبع سازگارند ،تردید وارد میشود (سازمان همکاری و توسعه
اقتصادی .)2418 ،کالینیک و فورزا ( )2412در دستهبندی نظری خود ،دیدگاه اول را بینالمللیسازی تدریجی و دیدگاه
دوم را بینالمللیسازی سریع مینامند .مهمترین مدل توسعهیافته در رویکرد تدریجی ،مدل آپساال 2است که در مطالعه
جانسون و والنی در سال  1311توسعهیافته است .مدل آپساال ،بینالمللیسازی را به عنوان فرآیندی برای اکتساب،
یکپارچهسازی و استفاده تدریجی از دانش درباره بازار و عملیات خارجی و توجه فزاینده به این بازارها میداند .در این مدل
پویا ،بینالمللیسازی شرکت به معنای درگیر شدن تدریجی شرکت در فعالیتهای بینالمللی قلمداد میشود و بر این باور
استوار است که آغاز فرآیند بینالمللی شدن به سطح دانش شرکت از بازار وابسته است .هرچه شرکت بیشتر میآموزد،
سطح تعلق آن به بازار بینالمللی نیز بیشتر میشود و در وهله بعدی این افزایش سطح تعلق ،یادگیری بعدی بیشتری را
ایجاد میکند .در مدلهای بینالمللیسازی تدریجی ،آغاز فعالیت شرکت در بازارهای محلی است .شرکت در ادامه برای
بینالمللی شدن ،ورود به بازارهایی را در اولویت قرار میدهد که به لحاظ جغرافیایی ،فرهنگی ،و اقتصادی به الگوی فعلی
کسبوکار شرکت نزدیکترند .در نهایت تأسیس واحد کسبوکار در بازارهای جدید ،نیازمند دانش عمیق از محیط محلی
است (جانسون و والنی .)2443 ،با این وجود جانسون و والنی استدالل میکنند که شرکت وقتی از منابع و امکانات کافی
برخوردار باشد ،میتواند مراحل کالسیک تجاریسازی را به سرعت پشت سر گذاشته و بدون توقف از آنها عبور کند.
رویکردهای تدریجی به بینالمللیسازی کسبوکار از ابتدای دهه  1334مورد انتقاد قرار گرفتند .برخی پژوهشگران با ارائه
شواهدی از بینالمللیشدن سریع شرکتهای کوچک و متوسط این ادعا را مطرح کردند که پیشبینی مدلهای رایج برای
بینالمللیشدن تدریجی شرکتها الزاماً صحیح نیست .این دیدگاه جدید ،از این ایده دفاع میکرد که برخی شرکتها،
بهطور مخصوص شرکتهای دانشبنیان کوچک و متوسط ،با جهش از برخی گامهای متداول ،یک فرآیند بینالمللیسازی
یکباره را تجربه میکنند .لذا مفاهیم تأسیس شرکت بینالمللی 9و شرکتهای جهانیزا 0که یا از ابتدا در محیط بینالمللی
ایجاد میشوند و یا فرآیند بینالمللی شدن را در مدت کوتاهی طی میکنند ،در مطالعات تازه مورد توجه قرار گرفت.
همچنین مشاهدات تجربی گواه آن بوده است که برخی شرکتها پس از سالها فعالیت در محیط محلی ،توانستهاند با
تغییر استراتژی شرکت یک فرآیند بینالمللیسازی سریع را تجربه کنند (بل 5و همکاران .)2449 ،دو عامل کلیدی در
سرعت بینالمللی شدن شرکتها در این مطالعات ،دانش و شبکهسازی بینالمللی است .شرکتهای با دانش بازار باالتر،
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 1برای مثال ،مراجعه شود به( :جانسون و والنی.)1334 ،
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شانس یا قابلیت یادگیری بیشتری برای جذب دانش خارجی دارند .از طرفی ،شدت دانش ،مهارتهای یادگیری را ارتقا
میبخشد و امکان سازگاری شرکت با محیط جدید را تسهیل میکند (اویات و مکدوگال .)2445 ،1شبکه بینالمللی این
امکان را برای کارآفرینان فراهم میکند تا موقعیتها را شناسایی کند ،روابط بینالمللی را شکل دهد و به اطالعات حیاتی
دست پیدا کند .اهمیت قرار گرفتن در شبکههای بینالمللی عاملی برای بازنگری والنی 2و همکاران در مدل آپساال و
بهبود آن در سال  2411بوده است .در خصوص اهمیت یادگیری در شرکتهای دانشبنیان نیز نتایج تحقیقات (حسینی و
همکاران )1938 ،بیانگر آن است که یادگیری راهبردی ،نقش میانجی را در ارتباط بین هوشیاری کارآفرینانه و عملکرد
صادراتی شرکتهای دانشبنیان ایفا میکند .در خصوص تاثیر تفاوت رویکردهای استراتژیک شرکتها نیز تحقیقات انجام
شده از سوی (تاجالدین و همکاران )1931 ،حاکی از آن است که بکارگیری استراتژیهایی چون استراتژی کاهش هزینه،
استراتژی تمایز ،استراتژی وظیفهای محصول و استراتژی ورود پیمانی توسط شرکتهای کوچکومتوسط با بینالمللیشدن
آنها ارتباط معنادار مثبت دارد.
مدلهای بینالمللیسازی کسبوکار
الف) مدل بینالمللیسازی اوپساال (مدل )U

دومین جریان تحقیقاتی در خصوص بینالمللیسازی با تمرکز بر شرکتهای کوچک و متوسط در اوایل دهه  1314در
کشورهای شمال اروپا آغاز شد که از این پژوهشگران به طور جمعی به عنوان مکتب اوپساال 9یاد میشود.
جانسون و والنی در سال  ،1311تحت تأثیر نظریه رفتاری شرکت (آهوکانگاس )1338 ،0و نظریه دانش و تغییر در
سازمانها ،مدل بینالمللیسازی آپساال را توسعه دادند .در این مدل پویا ،بینالمللیسازی یک شرکت به عنوان روشی
برای افزایش مشارکت بینالمللی آن شرکت در نتیجه انواع مختلف یادگیری تلقی میشود.
براساس این مدل ،محققان پیشنهاد میکنند که دانش عمومی و تجربی نسبت به بازار و دسترسی شرکت به منابع بازار
(عناصر وضعیت فعلی) بر تصمیمات و فعالیتهای تجاری جاری آنها (عناصر وضعیت تغییر یافته) تأثیر میگذارد .عناصر
تغییر ،به نوبه خود ،دانش بازار را افزایش می دهند و دسترسی بیشتر به منابع بازارهای خارجی را در چرخه بعدی فراهم
می کند.

شکل  :1مدل بینالمللیسازی اوپساال (جانسون و والنی)1499 ،
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ب) مدلهای مرتبط با نوآوری (مدلهای )I

مدل بینالمللیسازی مبتنی بر نوآوری که براساس مدل پذیرش نوآوری راجرز ارائه شده است ،بینالمللیشدن را به صورت
فرآیند یادگیری در مواجهه در یک نوآوری تازه میبیند .مدلهای سزینکوتا ،و بیلکی و تسار ،در این دسته مدلها قرار
میگیرند (دهدشتی)1984 ،؛ اما مدل کاوسگیل ،شناختهشدهترین مدلی است که از رویکرد مبتنی بر نوآوری برای توضیح
گامهای بینالمللیسازی استفاده کرده است (چتی و کمپل هانت .)2440 ،1در این مدل ورود به بازار صادراتی در  5گام
بازاریابی داخلی ،پیش از صادرات ،درگیر شدن آزمایشی ،درگیر شدن فعال ،درگیر شدن متعهد توضیح داده شده است .در
هر یک از گامهای این مجموعه از متغیرهای کلیدی مؤثر بر فرآیند بینالمللی شدن مورد اشاره قرار گرفتهاند.
رویکردهای بینالمللیسازی کسبوکار
الف) رویکرد منبعمحور در بینالمللیسازی

بر اساس ادبیات موجود ،در حال حاضر دیدگاه منبع محور درباره بینالمللیسازی یک جریان نظری رو به گسترش است
(رازیر 2و همکاران .)2444 ،دیدگاه منبع محور یک چارچوب نظری در مطالعات مدیریت استراتژیک است که برای توضیح
مزیت رقابتی شرکتها و پایداری آن در طول زمان مورد بحث قرار میگیرد (بارنی 9و همکاران.)2441 ،
در دیدگاه منبع محور با رویکردی متفاوت نسبت به تعاریف پیشین با قطع نظر از محتوای فعالیت بینالمللی شرکت به
تخصیص و توسعه منابع به منظور استفاده در فعالیتهای بینالمللی پرداخته میشود (آهوکانگاس.)1338 ،
ب) رویکرد شبکهمحور نسبت به بینالمللیسازی

راه دیگر برای تجزیه و تحلیل بینالمللیشدن یک شرکت در یک رویکرد فرآیندی ،استفاده از شبکه به عنوان نقطه شروع
است ،زیرا این رویکرد چارچوب مناسبی را برای درک شرکتها به عنوان بازیگران مستقر در شبکههای تجاری فراهم
میکند (جانسون و ماتسون1339 ،؛ مک آولی .)1333 ،تالشهایی که برای بازنگری در مدل بینالمللیسازی آپساال به
منظور تطبیق این مدل با دیدگاه شبکهای توسط محققین انجام شده است ،مبتنی بر همین دیدگاه بوده است (والنی و
همکاران .)2411 ،منطق دیدگاه شبکهای آن است که فعالیت شرکتها در محیط بینالمللی به شدت وابسته به دریافت
منابع مختلف از دیگر شرکتها است و شرکتها بسته به میزان توسعه روابط بینالمللی خود امکان بهرهمندی از منابع را
خواهند داشت.
ج) رویکرد کارآفرینی بینالمللی

آخرین رویکرد برای بینالمللی شدددن شددرکتهای کوچک و متوسددط ،یک حوزه تحقیقاتی نوظهور حاصددل از تالقی
کارآفرینی و تحقیقات تجاری بینالمللی به نام کارآفرینی بینالمللی اسدددت (مک داگال و اوویات .)2444b ،0این زمینه
تحقیقاتی تازه ایجاد شده هنوز در جستجوی ارائه تعریفی درست از تالقی دو مسیر تحقیقاتی یا مهمتر از آن فعالیتهای
مرتبط با شدرکتهای کارآفرینی است که به دنبال عبور از مرزهای ملی هستند .در آخرین تعریف پیشنهادی ،کارآفرینی
بین المللی را می توان ترکیبی از رفتارهای مبتکرانه و ریسدددکپذیر که از مرزهای ملی عبور میکند و قصدددد آن ایجاد
ارزش در سدددازمان اسدددت تعریف میکند (مک داگال و اوویات .)2444b ،با این حال ،حتی اگر تالش برای بررسد دی
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سددیسددتماتیک کارآفرینی بینالمللی وجود داشددته باشددد هنوز هم یک نظریه یکپارچه در این زمینه وجود ندارد (رازیر و
همکاران.)2444 ،
بینالمللیسازی در صنایع دانشبنیان
1

در ادبیات بینالمللی حوزه نوآوری و فناوری ،ترکیب شرکت «دانشبنیان » ،فاقد معادل است .این اصطالح از سال 1983
همزمان با تصویب قانون حمایت از شرکتهای دانشبنیان در مجلس شورای اسالمی ،وارد دایره واژگان این حوزه شد.
نزدیکترین اصطالح به این واژه در ادبیات بینالمللی ،شرکت فناور 2است .بینالمللیسازی در شرکتهای دانشبنیان یا
فناور با توجه به اهمیت نوآوری و فناوری در این شرکتها قابل بررسی است .نوآوری در کسبوکار میتواند در بردارنده
ویژگی ذاتی رقابتپذیری باشد .در بستر شرکتهای فناور یا دانشبنیان ،معنی رقابت و همچنین استراتژی مبتنی بر آن
نسبتاً واضح است و به توانایی شرکتها برای رقابت در بازار ،منابع و درآمد اشاره داشته و بوسیله شاخصهایی مانند سهم
نسبی بازار ،رشد ،سودآوری یا نوآوری سنجیده میشود (رابرتز )2440 ،3و (جونز 0و همکاران .)2445 ،با این حال ،گسترش
و تسری این مفهوم از شرکتها به اقتصادها موضوع قابل توجهی برای بررسی است.
در خصوص مفهوم رقابتپذیری میتوان چنین گفت که به طور کلی رقابتپذیری به عنوان یک مفهوم چند سطحی در
نظر گرفته میشود که در آن رقابتپذیری ملی با رقابتپذیری شرکت ارتباط بسیار نزدیکی دارد (پورتر و دیگران.)2448 ،
مصادیق متعدد ایجاد مزیت رقابتی در صنایع دانشبنیان در مطالعات مختلف برشمرده شدهاند که بهعنوان مثال به قابلیت
سفارشیسازی با تکیه بر فناوری و استفاده از ظرفیت نیروی انسانی متخصص در مطالعه انجامشده توسط (زارعی و
همکاران )1931 ،اشاره نمود .تعریف نسبتا جامع رقابتپذیری در سطح ملی چنین است :توانایی یک کشور در تولید کاالها
و ارائه خدماتی که با معیارهای بازارهای بینالمللی مطابقت داشته و همزمان توسعه درآمد واقعی کشور را در طوالنی مدت
حفظ کند (آنکتاد.)2445 ،
به نظر میرسد که مدل بینالمللیسازی در برخی کشورها تلفیقی از رویکردهای اشارهشده در قالب کارآفرینی بینالمللی،
منبعمحور و شبکهای باشد باشد .در برخی از مطالعات ،مانند مطالعه انجام شده توسط (اسماعیلپور و همکاران)1933 ،
نیز از مدلهای تلفیقی بینالمللیسازی یادشده است.
جدول  1نحوه ارتباط مدلها و رویکردهای بینالمللیسازی را با شکل کلی آن نشان میدهد.
جدول  :1جمعبندی مبانی نظری و ارائه چارچوب مفهومی اولیه
بینالمللیسازی

مطالعات شاخص

گام

شکل

صادرات موردی محصوالت مبتنی بر فناوری (زارعی و همکاران)1931 ،
افزایش درگیری در بازارهای بینالمللی (نوینسکی و ریالپ)2419 ،
ایجاد کنسرسیوم و روابط گروهی (جانسون و والنی)2443 ،
اکتساب دانش و فناوری (کالینیک و فورزا)2412 ،
تعریف گامهای صادراتی  5گانه (چتی و کمپبل هانت)2442 ،
تعهد به سطح عملیات بینالمللی (باکلی)2411 ،
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جذب دانش و ارتقاء مهارتهای یادگیری (اویات و مگدوگال)2445 ،
بینالمللیسازی سریع از طریق تغییر استراتژی (بل و همکاران)2449 ،
بینالمللی بودن از ابتدا (آنکتاد)2418 ،

یکباره

شبکهمحور

در این مقاله ،پس از بررسی مطالعات مختلف درباره مدلها و رویکردهای بینالمللیسازی ،فهرستی از گامهای
بینالمللیسازی برشمرده در مطالعات شناسایی شد .با طبقهبندی مفاهیم اصلی و مشخص نمودن جایگاه هرکدام از
گامهای شناساییشده در تعامل با شکل بینالمللیسازی ،مدل و رویکرد آن ،چارچوب مفهومی پژوهش تهیه گردید.
(جدول  )1گامهای بینالمللیسازی در جدول مذکور با طیف خاکستری نمایش داده شده است .بدین معنی که رنگ
روشنتر ،بیانگر جایگاه آغازین در فرآیند بینالمللیسازی و رنگتیرهتر ،بیانگر بینالمللیترشدن شرکت است.
روش تحقیق
در مقاله حاضدر ،پس از بررسدی مدلهای بینالمللیسازی و بررسی تجارب سایر کشورها ،با توجه به اینکه مسیر کلی و
گامهای اصددلی فرآیند بینالمللیسددازی شددرکتهای دانشبنیان بهعنوان یک پدیده در دنیای واقعی برای ما مکشددوف
نیسدت ،از روش مطالعه موردی برای جستجوی ابعاد مختلف موضوع استفاده شده است (یین .)2449 ،1در روششناسی
مطالعه موردی ،تالش میشدددود تا حول محور موردهایی که در فرآیند مطالعه مورد کنکاش قرار میگیرند ،سدددواالت و
محدوده پژوهش بازتعریف شددده و محقق با هدف پاسددخ به مسددئله پژوهش خود ،اقدام به تحلیل نماید .رویکرد مطالعه
موردی ،یکی از متداولترین اسدتراتژیهای تحقیق کیفی محسوب می شود .این رویکرد ،یک روش یا شیوه نیست بلکه
نوعی اسدتراتژی پژوهشدی اسدت (شدوشدتریپور .)1935 ،گزارشداتی که در چارچوب این روششناسی منتشر میشوند،
جنبههای مختلف یک یا چند مورد را بررسی میکنند و ماهیتی روایتگونه و توصیفی دارند (هانکوک و آلگزین.)2444 ،2
برای انتخاب موارد مطالعه ،از آنجائیکه محدوده مطالعه شرکتهای دانشبنیان تعریف شده است ،اطالعات استخراج شده
از شدددرکدتهدای دانشبنیدان دارای سدددابقده فعدالیت بینالمللی مدنظر قرار گرفت .با توجه به اینکه مطالعه مسد دیر
بینالمللیسازی یک شرکت در بازه زمانی حداقل  14سال معنیدار است (حمیدیزاده و همکاران ،)1932 ،برای مشخص
نمودن موارد مطالعه واجد شددرایط ،به لیسددت شددرکتهای دانشبنیان دارای فعالیت بینالمللی مراجعه گردید .با توجه به
سدابقه فعالیت مدنظر ،تنها  9شدرکت دانشبنیان واجد شرایط مدنظر بودند که هر سه در حوزه سالمت فعالیت داشتند3.
(گزارش باشدگاه دانشبنیان صدادراتی .)1044 ،4بر این اسداس و با توجه به مشخصههای چهارگانه مطالعه موردی که
عبارتند از :تمرکز بر کنه موضوع ،بررسی در شرایط طبیعی ،جامعنگری و استفاده از ابزارهای متعدد جمعآوری اطالعات
(آتز ،)2444 ،5شرکتهای انتخابشده بهعنوان موارد مطالعه از طرق مختلف :انجام مشاهدات میدانی ،مصاحبات متعدد با
با افراد مطلع و مرتبط با موضدوع در درون شرکت ،بررسی سوابق اسناد و مدارک شرکت ،مورد بررسی قرار گرفتند .این
فرآیند ،نهایتا منجر به طراحی پرسدشنامه مصاحبه نیمهساختاریافته شد .پرسشنامه مذکور مبنای برگزاری جلسه نهایی با
متخصدصدین در سده شدرکت مذکور گردید .اشدباع نظری اطالعات اسدتخراجشده از هر شرکت ،مالک توقف جلسات
 0این گزارش توسط معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری تهیه شده
است.
5 Oaths

1

Yin
Hancock, D. R., & Algozzine
 3قانون حمایت از شرکتهای دانشبنیان از سال  1931اجرایی شده است.
لذا در زمان انجام این تحقیق ،از ایجاد شرکتهای دانشبنیان و مفاهیم
مرتبط با آن بیش از یک دهه نمیگذرد.

2
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مصداحبه بود و منجر به انجام نهایتا  14مصاحبه ( 0مصاحبه شرکت اول و دو شرکت دیگر ،هر کدام  9مصاحبه) گردید.
پس از اتمام فرآیند اسددتخراج اطالعات ،چارچوب مفهومی اولیه در گام اول ،ایجاد و با تحلیل دادهها در گامهای بعدی،
چارچوب مذکور به شرح ذیل تایید گردید:
1
گام اول :با در نظر داشدتن خروجی مبانی نظری تحقیق ،چارچوب مفهومی با استفاده از تحلیل محتوا به روش کیفی از
طریق اسدتخراج واحدهای معنایی ،کدگذاری و مقولهبندی با اسدتفاده از نرمافزار  MaxQDAایجاد شد؛ در ادامه تایید
پایایی فرآیند کدگذاری از طریق محاسبه ضریب کاپا با نرمافزار  SPSSصورت گرفت؛ چارچوب مذکور متشکل از  24گام
بینالمللیسازی در قالب  0دسته کلی است.
گام دوم :تهیه پرسدشدنامهای مشتمل بر  24پرسش ،معادل با گامهای بینالمللیسازی و تایید روایی صوری و محتوایی
پرسددشددنامه از طریق تأیید پنل خبرگان پژوهش؛ و توزیع پرسددشددنامه در جامعه آماری ،متشددکل از دو گروه :مدیران یا
مسددئولین امور بینالملل در شددرکتهای دانشبنیان دارای تجربه فعالیت بینالمللی و گروه دوم؛ مدیران نهادهای دولتی
مرتبط با تجارت خارجی.
گام سدوم :از آنجا که در این پژوهش ،نمونه آماری به صدورت قضداوتی تعیین شده و لذا حجم نمونه نسبتاً کم است ،از
روش حداقل مربعات جزئی برای تحلیل چارچوب پیشددنهادی اسددتفاده شددده اسددت .در نهایت به منظور تأیید گامهای
بینالمللیسدازی ذیل هر یک از دستههای 0گانه از طریق تحلیل عاملی ،دادههای حاصل از  04پرسشنامه تکمیل شده
در نرمافزار  SmartPlsمورد تحلیل قرار گرفت و روایی همگرا و پایایی پرسشنامه مورد تایید قرار گرفت.
یافتهها
استخراج داده از طریق مورد کاوی

پس از بررسی شرکتهای سهگانه بهعنوان موارد تحقیق با استفاده از ابزارهای مختلف ،دادههای حاصله از موردکاوی در
قالب گزارش مفصل مبین وضعیت هر شرکت تنظیم گردید .گزارش هر شرکت (مورد) در بردارنده بخشهای :معرفی
شرکت ،رتبهبندی شرکت در مسیر بینالمللیسازی ،حمایت دولتی مورد انتظار شرکت بر اساس مصاحبههای انجام شده،
پیشنهادات شرکت برای اصالح و بهبود فرآیند بینالمللیشدن خود و حوزه تخصصی ،میزان رقابتپذیری شرکت در عرصه
داخلی و بینالمللی ،مسیر طی شده برای بینالمللیشدن ،نقاط عطف فرآیند طیشده برای بینالمللیسازی در درون شرکت
و پیشنهادات کلی شرکت آماده گردید.
شکل  ،2مهمترین گامهای بینالمللیسازی طی شده توسط شرکت اول مورد مطالعه را نشان میدهد .این شرکت در سال
 1919تاسیس شده و پس از تجربه چند صادرات موردی ،به اخذ استاندارد بینالمللی مبادرت ورزیده و نهایتا خط تولید در
یک کشور خارجی ایجاد کرده است.

Content Analysis
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دهه 94
دهه 94
دهه 44
1373 … 1386 ... 1389 ... 1392 1394 1396 1398 1400
افتتاح کارخانه در ترکیه
کسب استاندارد EU GMP
آغاز ساخت خط تولید در ترکیه
ورود داروی دوم به بازار جهانی
تجربههای صادراتی موردی
ورود داروی اول به بازار جهانی
تاسیس شرکت
شکل  :2مسیر بینالمللیسازی طیشده توسط شرکت اول مورد مطالعه

شکل  ،9مهمترین گامهای بینالمللیسازی طی شده توسط شرکت دوم مورد مطالعه را نشان میدهد.
دهه 44
... 1932 ... 1400

دهه 94
دهه 94
1911 1913 1984 1981 1982 ... 1984
ایجاد پایگاه صادراتی
راهاندازی خط تولید مانیتور عالئم حیاتی
تاسیس شرکت در مالزی
ورود به بازار اروپا و آسیا
پیادهسازی سیستم مدیریت کیفیت
اخذ تاییدیه استاندارد
تاسیس شرکت

شکل  :3مسیر بینالمللیسازی طیشده توسط شرکت دوم مورد مطالعه

این شرکت در سال  1911تاسیس شده و پس از ورود موقت به بازار آسیا و اروپا ،خط تولید یکی از محصوالت خود را در
یک کشور خارجی ایجاد کرده و نهایتا یک پایگاه صادراتی ایجاد کرده است.
شرکت سوم نیز تجربه خود را با کسب فناوری از یک شرکت خارجی آغاز کرده و با توسعه محصول و تاسیس یک مرکز
مشترک با یک کشور خارجی ،فروش با برند خارجی را در پیش گرفته است.
دهه 44
... 1984 ... 1932 ... 1400

دهه 94

دهه 94

1914 1918 1984 1981 1982
ایجاد خط تولید مشترک
توسعه بازار
فروش با برند خارجی
ایجاد مرکز مشترک با استرالیا
کسب فناوری برای تولید پروتئین درمانی
اخذ تاییدیه استاندارد
تاسیس شرکت

شکل  :4مسیر بینالمللیسازی طیشده توسط شرکت سوم مورد مطالعه
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پس از استخراج اطالعات ناشی از بررسی اسناد شرکت ،مذاکره با افراد مطلع و بررسی سوابق شرکت ،اقدام به طراحی
پرسشنامه مصاحبه نیمهساختاریافته گردید .پرسشنامه مذکور در جلسات مصاحبه ،با متخصصین شرکتهای انتخاب شده
مطرح و پس از اشباع نظری ،فرآیند مصاحبه متوقف گردید .پس از اتمام مصاحبات ،اقدام به کدگذاری متون برآمده از
مصاحبههای نیمهساختار یافته گردید .خروجی این مرحله ،استخراج کدهای اولیه بود.
پردازش دادهها از طریق تحلیل محتوا

مطابق با نظر اوه فلیک )2444( 1کدهای اولیه همان برچسبهای معناداریست که تلخیصکننده واحدهای معنادار با فرمت
کیفی میباشد .با استفاده از نرمافزار  MaxQDAو طی یک فرآیند خالصهسازی متون پیادهسازی شده ،به  81کد اولیه
دست یافتیم .با توجه به تعداد باالی کدها ،نمونهای از کدهای استخراج شده و دستههای اصلی و فرعی در جدول  2آورده
شده است.
با دستهبندی این کدها و تعدیل و تلخیص کدهای تکراری 24 ،کد باقیمانده در نگاه اول ،دربردارنده دو دسته اطالعات
ذیل در خصوص فرآیند بینالمللیسازی کسبوکارها بود:
الف) گامهای مهم در روند بینالمللیسازی یک کسبوکار
ب) رویدادهای مهم بینالمللیسازی در سطح ملی در تعامل با روند بینالمللیسازی هر کسبوکار
در بررسی گامهای بینالمللیسازی کسبوکارها در بخش اول ،کدهای باقیمانده قابل دستهبندی در  24دسته فرعی و 0
دسته اصلی بودند که در جدول  9نمایش داده شدهاند:
جدول  :2نمونه کدهای استخراج شده در فرآیند تحلیل محتوا و دستهبندی فرآیند کلی و مصادیق
فرآیند بینالمللیشدن
برخی از کدهای استخراج شده (بهعنوان نمونه)

گامها /دستهفرعی
(نمونه)

دسته اصلی

بهجز سایر هزینههایی که عرض کردم ،یه سرفصل کاری و هزینهای مهم ،گرفتن استاندارد
اخذ تاییدیه و استاندارد
محلی هست که در حوزه ما به کلینیکال ترایال معروفه .ورود به این مرحله یعنی اینکه شما دارید
بینالمللی محصول
به صورت اصولی وارد بازار خارجی میشید و برنامه شما جدی هست
بعد از اینکه مدتها خاک بازار اون کشور رو خوردید و کلی خون دل تحمل کردید و رقیب شما توسعه مشترک محصول
فعال در حوزه
در بازار هدف متوجه شد که رقابتهای کوچیک با شما معنی نمیده ،اونموقعس که کار مشترک از طریق  JVبا شرکای
بینالملل
معنیدار میشه حتی با رقیب و میتونم بگم بیشتر مواقع با رقیب یا شرکای اون
بینالمللی
بعد از مدتی که چند مدتی ،بچبچ یا به قول ما صادرات چمدانی داشتید ،اونموقع شرکت خارجی
رقیب شما که ممکنه حتی تا قبل از اون جواب ایمیل شما رو هم نمیداد ،بیاد به سراغ شما و به
اخذ نمایندگی بینالمللی صادرات منظم
شما پیشنهاد نمایندگی بده .در واقع از جانب شما احساس خطر کرده و میخواد به این طریق شما
رو تحت کنترل دربیاره.
بعد از طی این مراحل ،شما تازه به بازار اون کشور وارد شدید ولی هنوز عرضه شما در بازار
صادرات
خارجی تقریبا سهم محسوسی از نیاز اون کشور رو پوشش نمیده .بهقولی شما هنوز تازهوارد صادرات موردی به
بازارهای خارجی
هستید ولی کامال طعم درآمد ارزی رو چشیدید و اگه کمی هم آستانه توقعاتتون باال باشه ،دارین
آزمایشی
به این فکر میکنید که کدوم دستگاهم رو میتونم در مرحله بعد بفرستم اونور
توانمندسازی

Uwe Flick
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پس از گردآوری مجموعهای از گامهای بینالمللیسازی کسبوکار در بخش قبل و اعمال نظر پنل خبرگان پژوهش در
نهایت چارچوبی مشتمل بر  24گام (ستون دوم جدول شماره  )9برای معرفی فرآیند بینالمللیسازی ذیل  0دستهبندی
اصلی (ستون سوم جدول شماره  )9شناسایی گردید .اعضای پنل خبرگان پژوهش در این بخش متشکل از سه محقق
دانشگاهی در زمینه سیاستگذاری دولتی ،یک مدیر نهاد دولتی حمایت از بینالمللیسازی کسبوکار و یک فرد متخصص
در تجارت بینالملل بوده است .در مرحله بعد معادل با چارچوب مفهومی تهیه شده ،پرسشنامهای مشتمل بر  24پرسش،
معادل با گامهای بینالمللیسازی در هر یک از  0مرحله ،طراحی گردید .در این مرحله نیز ،روایی صوری و محتوایی
پرسشنامه نیز از طریق تأیید پنل خبرگان پژوهش تایید گردید و پرسشنامه در جامعه آماری توزیع شد.
جامعه آماری پژوهش برای گردآوری دادها در این بخش از دو گروه تشکیل گردید .گروه اول؛ مدیران یا مسئولین امور
بینالملل شرکتهایی که پس از اخذ مجوز دانشبنیان ،دارای حداقل یک پروژه بینالمللی فعال در شرکت بودند و گروه
دوم؛ مدیران نهادهای دولتی حمایت از بینالمللیسازی کسبوکار در بخش دانشبنیان .همچنین از آنجا که در این
پژوهش ،نمونه آماری به صورت قضاوتی تعیین شده و لذا حجم نمونه نسبتاً کم است ،از روش حداقل مربعات جزئی برای
تحلیل چارچوب پیشنهادی استفاده شده است .در نهایت به منظور تأیید شاخصهای ذیل هر بعد از طریق تحلیل عاملی،
دادههای حاصل از  04پرسشنامهی تکمیل شده در نرمافزار  Smart Plsمورد تحلیل قرار گرفت .با اضافه نمودن کلیه
نتایج بخش کمی از جمله خروجی تحلیل عاملی و شاخصهای برازش ،روایی همگرای پرسشنامه با شاخص ( AVEبرای
تمامی شاخصها باالتر از  )4.5تأیید گردید .همچنین پایایی پرسشنامه با محاسبه ضریب پایایی ترکیبی برای هر یک از
ابعاد و شاخصهای ذیل آن (همگی باالتر از  )4.1مورد تأیید قرار گرفت .این نتایج ،نشان دهنده تأیید ابعاد چارچوب
پیشنهادی است (سه ستون سمت چپ جدول شماره .)9
جدول  :3دستهبندی اصلی و فرعی مراحل بینالمللیسازی و شاخصهای مربوط به تحلیل عاملی
دستهبندی فرعی (گام بینالمللیسازی)
1
2
9
0
5
4
1
8
3
14
11
12
19
10
15

شرکت در نمایشگاههای تخصصی خارجی
اخذ تائیدیه و استاندارد بینالمللی محصول
ثبت پتنت محصول در بازار خارجی هدف
ایجاد واحد بازاریابی بینالمللی
ثبت شرکت در خارج از کشور
صادرات موردی به بازارهای خارجی
انعقاد پیمان فروش با شرکتهای مدیریت صادرات
ایجاد کنسرسیوم با شرکتهای داخلی با هدف تعریف سبد محصول
تکمیل شبکه خدمات پس از فروش در خارج از کشور
اخذ نمایندگی بینالمللی
جذب سرمایه خارجی
اکتساب فناوری
فروش محصول با برند غیرایرانی
ایجاد واحد فروش بینالمللی
مشارکت در پروژه تحقیق و توسعه بینالمللی

دستهبندی
اصلی

توانمندسازی

صادرات
آزمایشی

صادرات منظم

نتایج تحلیل عاملی
بار
عاملی
4.309
4.435
4.194
4.118
4.443
4.890
4.419
4.849
4884
4.133
4.131
4.344
4.452
4.121
4.433

روایی همگرا پایایی
()AVE

ترکیبی

4.544

4.842

4.491

4.895

4.501

4.315
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دستهبندی فرعی (گام بینالمللیسازی)
14
11
18
13
24

توسعه مشترک محصول از طریق  JVبا شرکای بینالمللی
ایجاد خط تولید در خارج از کشور
ایجاد شرکت مدیریت صادرات اختصاصی
ایجاد کانال حملونقل اختصاصی
تعریف سازوکار تهاتر با شرکتهای خارجی همکار

دستهبندی
اصلی

فعال در حوزه
بینالملل

نتایج تحلیل عاملی
بار
عاملی
4.418
4.114
4.184
4.140
4.425

روایی همگرا پایایی
()AVE

4.501

ترکیبی

4.315

بحث و نتیجهگیری
با در نظر گرفتن مدلها و رویکردهای بینالمللیسازی بهخصوص در مورد مدلهای تدریجی اشارهشده در پیشینه نظری
میتوان دستهبندیهای مختلفی از گامهای این فرآیند ارائه داد .در خصوص مقاله حاضر با در نظر گرفتن خروجی تحلیل
محتوا و حذف برخی گامهایی که در فرآیند تحلیل دادهها دارای عمومیت نبودند 24 ،گام برای فرآیند بینالمللیسازی در
خصوص شرکتهای مورد مطالعه برشمرده شد .بهدلیل محدودیت در انتخاب شرکتهای واجد شرایط ،طبق توضیحات داده
شده در بخش روش تحقیق ،گامهای مذکور در محدوده شرکتهای مورد مطالعه ،معنیدار هستند .لذا پیشنهاد میگردد
در آینده با افزایش تعداد شرکتهای دانشبنیان ،نتایج این مقاله در جامعه آماری بزرگتر بررسی و امکان تعمیم آن فراهم
شود .در عین حال ،تفکیک گامهای مذکور در یک دستهبندی چهارگانه قابلیت تعمیم بیشتری دارد؛ توجه به خروجی
تحلیل عاملی و میزان قابل توجه شاخصهای روایی همگرا و پایایی ترکیبی تحلیل مذکور مبین این موضوع است ،هر
چند که تکرار این بررسی نیز در جامعه آماری بزرگتر می تواند زمینهساز ارائه مدل بینالمللیسازی شرکتهای دانشبنیان
در ایران باشد .تعریف گامهای بینالمللیسازی ،خود مبین مدل بینالمللیسازی تدریجی است.
یافتههای این مقاله ،منطبق با مدلهای بینالمللیسدازی مرتبط با نوآوری است که توسط (چتی و کمپل هانت)2440 ،
تببین شدده و فرآیند بینالمللیسدازی را در گامهای مختلف توضدیح داده اسدت .در مطالعه انجامشده توسط (رضوانی و
همکاران )1044 ،نیز با برخی گامهای بینالمللیسازی احصاشده در تحقیق حاضر مواجه میشویم که با توجه به تفاوت
حوزه تخصدصدی دو مطالعه ،زمینه الزم برای تعمیم گامهای احصاشده بینالمللیسازی کسبوکار در ایران در مطالعات
آتی ،فراهم میگردد .در تحقیق حاضدر ،شدواهدی برای تطبیق با مطالعات انجامشدده توسط (بل و همکاران )2449 ،در
خصوص طی فرآیند بینالمللیسازی سریع از طریق تغییر استراتژی و نیز (اویات و مکدوگال )2445 ،در خصوص امکان
سددازگاری سددریع شددرکت با محیط جدید از طریق ارتقاء مهارتهای یادگیری ،یافت نشددد .قرابت یافتهها با مدلهای
بینالمللیسدازی تدریجی و افتراق با مدلهای بینالمللیسدازی یکباره ،در یک راسدتا بوده و نشاندهنده سنخیت بیشتر
مدل بینالمللیسازی شرکتهای مورد مطالعه با مدلهای سنتی است.
در مجموع با اسددتناد به توضددیحات داده شددده میتوان ادعا نمود که فرآیند بینالمللیسددازی شددرکتهای دانشبنیان،
فرآیندی گامبهگام اسدت که ممکن اسدت با توجه به همخوانی گامهای نهایی سده شرکت مورد مطالعه در این مقاله با
یکدیگر ،در خصدوص سدایر شدرکتهای دانشبنیان نیز قابلیت تعمیم داشدته باشد .همچنین گامهای اساسی بینالمللی
سدازی را می توان در چهار مرحله «توانمندسازی ،صادرات آزمایشی ،صادرات منظم و فعال در حوزه بینالملل» توصیف
کرد که هر کدام دارای گامهای پنجگانه جزئیتر هسدتند .لذا در پاسخ به سوال اصلی این تحقیق ،میتوان ادعا نمود که
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در محدوده تحقیق انجام شده ،مدل بینالمللیسازی شرکتهای مورد مطالعه تدریجی بوده و دارای فاصله قابل توجه با
مدلهای بینالمللیسازی یکباره است.
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