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    چکیده
ن دارند. هدف ای، ظرفیت خوبی برای ورود به بازارهای خارجی نیان با دارا بودن مزیت فناورانههای دانش بشرکت

خارجی توسط این شرکتهاست. روش این روشهای ورود به بازارهای دهی بهپژوهش ارائه چارچوبی برای اولویت
بندی از بخش شناسایی معیارها از رویکرد کیفی و در بخش اولویت توان ترکیبی دانست که درپژوهش را می

امل تاثیر گذار بر انتخاب روش ورود ش هایرویکرد کمی استفاده شده است. ابتدا با مرور پیشینه تحقیق، مولفه
 سشناسایی شده است. سپ ی )بازار داخلی و بازار خارجی(خارجعوامل  و ی )سازمان و محصوالت آن(عوامل داخل

یان بنبدترین معیارهای موثر بر حضور در بازارهای خارجی برای شرکتهای دانش-با استفاده از روش بهترین
عیارها مهمترین م« شبکه سازی با شرکای خارجی»و « تمایز محصول»دهد بندی شده است. نتایج نشان میرتبه

شرکتها و از سوی دیگر محدودیت منابع برای این شرکتها هستند. این موضوع با فناورانه بودن محصوالت این 
ت. سازی همخوان اسلزوم جبران فقدان منابع با شبکهو  گذاری خارجیشرکتهای کوچک و متوسط برای سرمایه

وش المللی با استفاده از رورود از منظر یک شرکت دانش بنیانِ دارای فعالیت گسترده بین هایدر گام دوم، روش
ارد؛ در واقع این را داست. نتایج نشان داد ایجاد شرکت تابعه با مالکیت کامل رتبه اول  بندی شدهتاپسیس اولویت

روش برای شرکتی که مراحل اولیه بین المللی شدن را طی نموده است، عالوه براینکه امکان محافظت از 
اهم ت تابعه فرکند، زمینه را برای صادرات به کشورهای مجاور شرکتکنولوژی اختصاصی شرکت را فراهم می

تواند حاکی از آن باشد که محدودیتهای صادرات از مبدا ایران، مطلوبیت روشهای ورود با ریسک کند و البته میمی
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 ه مقدم
 در عین ارزش افزوده بسیار باالی هاشرکت، حجم کم تولیدات این 1ی دانش بنیانهاشرکتهای  از ویژگی

مایزی وجه مت باشندمیو نوپا که اساسا یک شرکت کوچک و متوسط  ی دانش بنیانهاشرکتآنها است. 

دانش بنیان به عواملی ی هاشرکتتمایز  دارند. (SMEs) 2ی کوچک و متوسطهاشرکتنسبت به سایر 

عرضه محصوالت . باشدمیهای تحقیق و توسعه و... مرتبط های تکنولوژی محصول، مهارتچون شاخص
نیان دانش بی هاشرکتاز موارد مهم در فعالیت  توانمیرا جدید دارای پتانسیل صادراتی به خارج از کشور 

 . کرد عنوان
ی کوچک و متوسط به بازارهای خارجی وجود دارد بسیار هاشرکتتحقیقاتی که در زمینه انتخاب ورود 

یقات است. بیشتر تحق چندملیتی ی بزرگهاشرکتمحدودتر از تحقیقات انجام گرفته بر روی نحوه ورود 
 ته شدهگرف نادیده کوچکتر شرکتهای فعالیت و متمرکز شدهچند ملیتی ی هاشرکتبر روی نحوه ورود 

 یباق چالش یکبعنوان کوچکتر  یشرکتها یبرا یخارج یبه بازارها یزآم یتفق، ورود موینبنابرااست. 
نظری ، تعمیم  خارجی،  طراحی چارچوبهای بازار به ورود حالت انتخاب مورد دانش درهمچنین ت. مانده اس

 وچک و متوسط به اندازه کافی وجود ندارد.کی هاشرکتبه  چندملیتیی هاشرکتتئوری های انتخاب ورود 
 کوچک یرکتهاش ییتوانا )نیروی انسانی، منابع مالی، منابع مادی، تکنولوژی و برند(، کمبود منابعاز طرفی 
 . تحقیقاتکندمیمحدود را  2شدن یالملل ینتر بباال تعهدبا و  تر یشرفتهبه مراحل پ یابیدست یبرا و متوسط

 یتواقع ینا رغمیبر منابع، عل یانداز مبتن ، با استفاده از چشمدر مورد انتخاب حالت ورود یستماتیکس یتجرب
  .(3440، 0اکلدو و سیواکومارد )کنند وجود نداریم یتموفق را هدا یتجار یاستراتژ، که منابع خاص شرکت

 های سازمانی، افزایشافزایش توانمندیدر  توانمیرا  ی دانش بنیانهاشرکتورود به بازار خارجی هدف 
 وجه نمود.تشرکت در این زمینه باید به منابع منحصر به فرد  دانست. و کسب منافع در طوالنی مدت سود

 یانتخاب حالت ورود در بازارها ینیبیشپرا در  یحتوض غنی ترین یسازمان یهایتقابلکه در این میان 
ان ها( را به عنویتو قابل هاییبر منابع، منابع خاص شرکت )دارا یمبتن یهنظرو  دهندمیرا ارائه  یخارج

ورود به بازار  یها یدر استراتژ نظریه یناستفاده از ا .بیندمیشرکت  یک یتجار یمحرک استراتژ
   .(3446، 5)هان بوده است یفیو توص یعمدتاً مفهومتاکنون  یالمللینب

های مختلفی جهت ورود به بازار خارجی وجود دارد. هر کدام از این حاالت دارای ویژگیهای خاص حالت
بر عملکرد و  یعواقب قابل توجه تواندمی یحالت ورود مناسب در بازار خارج یک انتخاب. باشدمیخود 

حالت ورود  یک، به عنوان مثالداشته باشد. ی کوچک و متوسطهاشرکتخصوصا  شرکت یک یبقا
له به بنگاه، از جم یقابل توجه یمال یممکن است ضررهاو مسدود کند  انامناسب ممکن است فرصتها ر

  .(3440)اکلدو و سیواکومار، د داشته باشی را به همراه خروج از بازار خارج
را در  1گیری چند معیارهتصمیمهای ( در یک بررسی کامل استفاده از تکنیک3410و همکارانش ) 6اوتاما

بطور  تحقیقات اندکید که دهمی. این مطالعه نشان داده اندها مورد بررسی قرار شرکتالمللی توسعه بین
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یشنهاد پلذا است و  صورت گرفته شرکتهای کوچک و متوسطانتخاب حالت ورود خاص روی عوامل موثر بر 
 . استفاده شودی سازی بطور جدالمللیگیری بیندر مبحث تصمیم این روشهاشده است از 

های بازار بهبنیان های دانش شرکت موفقورود  پیچیده و متنوع شاخصهایدر این مقاله با بررسی بر روی 
 1های تاثیرگذار در انتخاب روش ورودمولفه( 1 :هستیمسواالت این اسخگویی به در پی پ ،[3] یالمللبین

توان به کمک این ( چگونه می3چگونه است؟ نسبی آنها  های دانش بنیان چیست و میزان اهمیتشرکت
  بنیان را معین نمود؟معیارها، حالت ورود مناسب برای یک شرکت دانش

داخته شدن پرالمللیورود به بازار خارجی و بینهای مرتبط با ابتدا به معرفی تئوری 3ر بخش در ادامه و د
های ورود ی عوامل موثر بر انتخاب روشناسایچوبی جهت شر، سپس با بررسی پیشینه تحقیقات چاشودمی

و معیارها و روشهای ورود منتخب این تحقیق نیز تشریح  شودمیبنیان معرفی های دانشتوسط شرکت
عیاره های تصمیم گیری چند متحقیق مبتنی بر استفاده از تکنیکروش شناسی این  2 شود. در بخشمی

ندی معیارها ببدترین روش برای اولویت -ز روش بهترینشود که شامل استفاده ابصورت ترکیبی ارائه می
نتایج تحقیق  0باشد. سپس در بخش بندی روشهای ورود میو سپس استفاده از روش تاپسیس برای اولویت

  جمعبندی و پیشنهادها ارائه خواهد شد. 5و در بخش 

 پیشینه تحقیق
پس سهای سازمانی ورود به بازار خارجی و تئوریانجام گرفته در زمینه  یقاتتحق یشینهپ یبر رو یرمروبا 

 یبه بازار خارج یاندانش بن یهاورود شرکت یگذار بر رویرتاث یارهای، معروشهای ورود به بازار خارجی
گیری میمتصهای روش ورود با استفاده از تکنیکانتخاب  جهت  یچارچوب تا امکان ارائه شوندمی ییشناسا

  .شود حاصلچند معیاره 

 بین المللی شدنهای سازمانی نظریه

المللی شرکتها وجود دارد. در این بخش ضمن اشاره های توسعه بینهای متعددی در باب استراتژینظریه
ای، مدل فرایندی و دیدگاه منبع محور، تالش کوتاه به مدلهای هزینه معامالت، مدل التقاطی، مدل شبکه

 معیارهای موثر بر انتخاب روش ورود فراهم شود. شود زمینه الزم برای شناسایی جامع می

 یلحلو ت یهمدل تجز در .کنندیرا انتخاب م ورود به بازار خارجی مختلف یهاحالتبنا بر دالیلی ها بنگاه

انجام  ینهدر داخل شرکت با هز یمعامله اضاف یکانجام  یهاینههزهنگامیکه  ،(2TCAمعامالت ) ینههز

 ینیبیشپ هینظر ینا. داردتوسعه به  یلتما یبنگاه اقتصاد مبادله در بازار آزاد برابر شود یقمعامله از طرهمان
ها هزینه( "یسلسله مراتب") یداخل یریتمد یکنترل و اجرا یستمس یک یجادا یقاز طر شرکت یک کندمی

خود ز اکه در بازار یتهایی فعالبر  یهتک با یاو  کندمیخود را داخلی سازی  یتهایفعالو   دهدمیرا کاهش 
بطور  .دهدمیرا انجام  اینکارکنندگان(،  یعتوز یا یندگان، نمایصادرات یها)مانند واسطهاستقالل دارند

 وارد کننده یق)به عنوان مثال از طر یساز یخارج یقمعامالت از طر یهاینهاگر هزگفت  توانمیخالصه 
به  یدبا باالتر باشد، آنگاه شرکت یداخل یسلسله مراتب یستمس یک یقکنترل از طر ینه( از هزیندهنما یا

 . باشد وابسته به خودتابعه کامالً  یهارکتشیعنی ایجاد  ی خودهایتفعال یساز یدنبال داخل

                                                                                                                             
1 Entry mode  2 Tractional Cost Analyse  
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بر  یمبتن یتئورو  المللنیتجارت ب یتئور تحلیل هزینه معامالت،از  ترکیبی روش کی یالتقاط میپارادا

 .گیردمیانجام  3یساز یداخلو  2، مکان 1تیحالت ورود شرکت بر اساس سه عامل مالکانتخاب است. منابع 

ه اشار هاینوآورها و مهارتو های تکنولوژی قابلیت شامل نامشهود یهاییبه داراعمدتا  تیمالک یایمزا
 شودمیاده د انعکاس متمایزمحصوالت  دیتول یشرکت برا یالمللنیتجربه ب و توسط اندازه شرکت که دارد

منطقه  ایبازار خاص  کیموجود در  یدیو تول یبه عوامل نهاد یمکان تیموقع یایمزا. (1992، 0)دانینگ
مربوط  یسازیداخل یایمزا .، مثال وفور منابع طبیعی یا ارزانی نیروی کار در یک منطقهاشاره دارد ییایجغراف

 ارزش افزوده است رهیدر زنج یداخل یهاتیاز فعال یکه ناش است یمعامله و هماهنگ یهانهیبه کاهش هز

  .(3410و همکاران،  6)شلنبرگ مصداق دارد MNE 5 چند ملیتیهای شرکت یرو که بیشتر بر

 و یازهاو ن خورندمی یوندپ یکدیگر اب ایروابط مبادله یقاز طر یگرانباز های تجاری،شبکه مدلدر 
بازار  رانیگبازمدل  این در. شودمیکه در اثر روابط ایجاد  گیردمیتی انجام تعامال یقآنها از طر یهاییتوانا

. هنددمیدوطرفه انجام تعامالت به صورت  متقابل خود را یهایو وابستگ باشندمیدارای استقالل رای 
 واندتیمدر شبکه  یگریدهند. هر باز ییرتغای را شبکه روابط ندتوانمیتر راحت های داخل شبکهشرکت

دهد.  ییرغت در شبکه ساختار خود را یبترت ینرا قطع کند و بدخود  یمیروابط قد یاشود  یدروابط جد یردرگ
 یارساخت که در نتیجه آناست  یدارتراط پاز معامالت به سمت روابحرکت  یبه معنا ایشبکه یکردرو

 یاساس یه فرض .یابندیتکامل م ساختارها و گیردمیصورت  یالمللینکه در آن تجارت ب شودمی یلتشک
کنترل  یگرد یهااست که توسط بنگاه یوابسته به منابع بصورت مجزااست که بنگاه  یندر مدل شبکه ا

 کی یهاشبکه .دارند یدسترس یمنابع خارج ینخود به ا ایشبکه یتموقع یقها از طر. شرکتشودمی
هنگام ورود در  اهبنگ یساز یالمللینب یند. فرایابدکشور گسترش  یفراتر از مرزها یارکشور ممکن است بس

 یبا فناور عیکوچک و متوسط در صنا ی، شرکتهایژه. به وگیردمیانجام  یشتریبا سرعت ب غالبابه شبکه 
 یکیو این  نندک یسشعبات خود را تأس یعتردورتر بروند و سر یبه بازارها یماًکه مستقدارند یلتما یشرفتهپ

 یدجد یاوربا فنی با یکدیگر در ارتباط همکار یهاشبکه یها داراشرکت ینا ینانه کارآفری است کیلاز دال
 . هستند

هنگام  هاکتشکل ورود شر بررسی یبرا 1914در دهه ی محققان سوئدمدل دیگری که ماحصل تالشهای 
با محققان این  .(1915، 1)جوهانسون است، مدل فرایندی یا تدریجی نام دارد یخارج هایبازاربه ورود 

 یتها فعالشرکترسد یخاطرنشان کردند که به نظر م یساز یالمللینب یندمربوط به فرآ یالگوها مشاهده
دور دست  یدر بازارها یجکنند و فقط به تدریآغاز م یکنسبتاً نزد یخود را در خارج از کشور در بازارها

 و وندشمی یدجد یصادرات وارد بازارها یقاز طر ابتدا هارسد که شرکتیبه نظر م همچنین نند.کینفوذ م
 یدجد یتابعه خود وارد بازارها یهاشرکت یدتول یافروش  یهابا سازمانممکن است  در مراحل بعدی

 .شوند
وم مفه این شد. یلتبد یها در استراتژیهنظر یناز مهمتر یکیه ب 1904دهه  درنیز  دیدگاه مبتنی بر منابع

ارجی خ یو فرصتها منابع شرکت ینب ایجاد هم افزاییدر  تواندمیشرکت  یککه چگونه دهدمی یحتوض
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4 Dunning  
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شده به شکل ملموس و نامشهود  یاز منابع جمع آور ترکیبینوان به ع توانرا میشرکت  . یککندعمل 
از منابع  یاستراتژ تمرکز و شودمیدر نظر گرفته  یشرکت خارج یبرا در این رویکرد محیط .در نظر گرفت

خاب که انت است ینفرض بر او  شودداده می ها سوقبنگاه یصنعت( به سمت عوامل داخل یا)بازار  یخارج
، 1یو فرانسیکون )موسو استبنگاه  یو خارج یمنابع داخل یناز تعامل ب یحالت ورود مناسب، تابع یک

3449) .  

  روش های ورود به بازار خارجی

به بازار خارجی  لت ورود( حا1901) 2ها به بازار خارجی وجود دارد. روتشرکتتعاریف مختلفی جهت  ورود 

 یروی، نیانتقال محصوالت، فناور یبرا ی، راهیستمس یسامانده یبه عنوان نوع المللی شدن راو بین
 ورود به شرو محققاز نظر این است. کشورها در نظر گرفته  یرمنابع به سا یرو سا یریت، تجربه مدیانسان
کننده نوع  نتعیی. حالت ورود باشدمی المللتصمیم کلیدی و استراتژیک در حوزه بازاریابی بین یکبازار 

 2)لی باشدمی گذاری در بازار خارجیو سرمایه یکپارچههای شرکت اعم از تولید و بازاریابی، مدیریت فعالیت
  (3412و همکاران، 

 (1990) 5و همکاران و وودکاک (1994) 0و همکاران یله، (1990) ارایه شده توسط روت مطالعاتدر 
 مجوز )شاملبا سازوکارهای قراردادی ورود  ،صادرات بندی شده است:بصورت ذیل طبقهورود  یهاحالت
 یهاروژه، پیفن یهانامهتوافق، یریتیمد ی، قراردادهایخدمات ، قراردادتولیدی ، قراردادفرانشیز، برداریبهره

، (3440) 1شارما و ایرامیلی. 6یگذاریهسرماروش و ورود به  ی(المللینب یدر دست و قراردادها یدکل
 استراتژی دهدمیکه به شرکت اجازه  دانندمیالملل را توافقی ساختاریافته  های ورود به بازار بینروش

از طریق تولید ، های صادراتی(بازار/ محصول خود را در کشور میزبان از طریق انجام مدیریت بازار )روش
 های قراردادی، همکاریروشا )هو مدیریت بازار در کشور میزبان به تنهایی و یا با مشارکت دیگر شرکت

بر  دو بخش ورود مبتنی ورود را بههای روش (3444) پن و تسه .عملیاتی نماید( مشترک و تملک و خرید
 یمدل سلسله مراتب یک بندی کردند و یمتقس 0 (توافقـات قـراردادی و صـادرات) سهامیورود غیر یاسهام 

 ارایه دادند.  دو بخش ایناز ورود به بازار بر اساس 
ات صادر متوسطی کوچک و هاشرکتی برا شدنورود به بازار خارجی و بین المللی حالت ینمتداول تر

 یددج یخارج یورود به بازارها یراه برا ینو تعهد منابع، ساده تر یسکحداقل ر یل. صادرات به دلباشدمی
)اعطای لیسانس(، یک روش قراردادی است که در آن  برداریمجوزهای بهره .(1990، 9)هالنسون است
مدت  برای خود را نامشهودهایدارایی ازخشیب یا تمام استفاده و انتفاع ازحق بهره برداری، قراردادطرفیک

ه رود سرمای. در روش وکندواگذار می جغرافیایی یا بازار مشخص، به طرف دیگر و در یک محدوده مشخص
ایجاد  در کشور هدف است مادر چند شرکت یادو  متعلق بهبه طور مشترک که گذاری مشترک یک شرکتی

های سرمایه گذاری بین طرفین و سود حاصل از آن، دسترسی به . در این روش همکاری، هزینهشودمی
.  شدبامیاهداف و منافع شرکاء تفاوت در حالت ورود،  ینضعف ا . نقطهشودمیدانش، خطرات و... تقسیم 
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4 Hill & et al.  
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7 Sharma & Erramilli  

8 Equity-based or nonequity-based mode  

9 Hollensen  



    1141، بهار 1المللی، سال پنجم، شماره وکارهای بینـــــــــــــــ مدیریت کسب 121

را  و کنترل کامل شودمی یبازار خارج یکوارد  کامل یتبا مالک شرکت ،تابعه شرکت در روش ایجاد یک
 .(3410و همکاران،  1)کروسی ای خود که همراه با ریسک/سود باالی بیشتری است داردهبر روی فعالیت

، حضور ، تعهد باالکنترل باال یدارا شودمیبه بازار وارد  وابستهکه به عنوان شرکت تابعه کامالً  سازمانی
    .(1206)دهدشتی، است سود بیشتریباال /  یسکباال و ر

 انتخاب روش ورودیر گذار  بر های تاثمولفه
گذارند ب تأثیرانتخاب روش ورود  در ی کوچک و متوسطهاشرکتتصمیم  بر ندتوانمی که عوامل از برخی

بین تجربه شرکت، داخلی )اندازه عوامل ارایه شده است و شامل (1990( و هولنسن)1990) توسط روت
 عدم کشور مبدا و کشور هدف، بین اجتماعی -فرهنگی )فاصله خارجی عوامل محصوالت( و و المللی

 مدیریت و شرکت ویژگیهای داخلی عوامل. باشدمیبازار(  رشد و اندازه و کشور تقاضای/ریسک از اطمینان

را شامل خارجی  و داخلی بازارهای ویژگیهای خارجی عوامل و صادرات بازاریابی هایاستراتژی و آن
منابع، امل و ش باشندمیتحت کنترل شرکت  که است شرکت درون تأثیرات از ناشی داخلی . عواملشودمی
به  یابیتدس یشرکت ممکن است از آن برا یککه  باشدمی یها نقاط قوت و ضعفیستگیها و شایتقابل
 . استفاده کند یرقابت یتمز

  بر روی آند توانمی یبه سختمدیریت یک شرکت  و گیردمی نشات شرکت از خارج از خارجی عوامل
  وجود داشته باشد. آندر خارج از  و یا مبدا کشورند در داخل توانمی گذارد. این عواملب یریتیمد یرتأثعوامل 

 متغیرهای همان اقتضائی عوامل شود.می شرکت استراتژی در تغییراتی باعث محیط در تغییرات بطورکلی

 هم پاسخ متغیرهای .باشدمین آنها دستکاری یا کنترل به قادر موضعی طورب شرکت که بیرونی هستند

 شرکت بستگی عملکرد بنابراین. است اقتضائی عوامل به پاسخ در مدیریتی یا سازمانی اقدامات دهنده نشان

 عوامل به توانمیرا  خارجی و داخلی املعو. دارد اقتضائی عوامل با پاسخ متغیرهای مناسب تطبیق به
 هاییشایستگ و افکار از استفاده به عالیق شرکت به محرک عوامل. کرد تقسیم 2عوامل واکنشی و 3فعاالنه
 شارف به به عملکرد منفعالنه شرکت اختصاص دارد و واکنشی دارد و عوامل بازار اشاره امکانات یا جدید

 . دهندمی پاسخ خارجی یا داخلی

ت تئوری روگیری از در ادامه عوامل اصلی موثر بر انتخاب روش ورود شرکتهای کوچک و متوسط با بهره
 تقسیم بندی شده است. در دو دسته داخلی و خارجی

یکی از عوامل موثر، محصول شرکت و ویژگیهای آن اعم از میزان تمایز، وضعیت چرخه عمر و حساسیت 
به تفصیل این موضوع را مورد بررسی قرارداده و بر  (3411) 0انتشار فناوری است. استنساکر و الرسن

ت ک شرکریسک انتشار فناوری و میزان تمایز نوآورانه محصول در ورود یاهمیت سیکل عمر محصول، 
ه مزیت بنیان کهای محصول در مورد شرکتهای دانشویژگی المللی پرداخته اند.کارآفرین به بازارهای بین

 اصلی آنها در فناوری محصوالت و خدمات است، اهمیت بیشتری دارد. 
نی دارند و به تجربه یا اندازه سازمان، قدرت تخصیص منابع مالی، گروه مهم دیگری از عوامل ماهیت سازما

 فرهنگ سازمان و همچنین توانمندیهای مختلف سازمان در حوزه طراحی، تولید و فروش مرتبط است

                                                                                                                             
1 Kruesi  
2 Proactive  

3 Preactive  
4 Stensaker & Larsen  
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بر اهمیت شناخت شرکت  (3410) 1. بل و کوپر(1291؛ رحیم نیا و همکاران، 1292)هاشم زاده و همکاران، 
این شناخت وجه مهمی  کنند.گذاری ورود محصوالت در کشورهای هدف صادرات تاکید میاز نظام قاعده

از دانش بازاری شرکتها برای شناخت مقاصد صادراتی خود نیز می باشد. در تحقیق دیگری بر نقش 
 ، این(3411، 3ومارتینر و زا-)گروستیدی توانمندیهای عملیاتی شرکتها در بین المللی شدن تاکید شده است

شرکتهای کوچک و متوسط اغلب محصوالت خود را به سایر شرکتها به فروش می رسانند و لذا الزم است 
شایستگیهای تحقیق و توسعه نیز مولفه  توانمندیهای تولید باکیفیت و با استاندارد قابل قبول داشته باشند.

 باشد. مهمی در موفقیت ورود شرکتهای کوچک و متوسط فناور می
گ بزر یبه اندازه کاف و منابع محدود هستندی تکنولوژی محور کوچک و متوسط غالباً دارای هاشرکت

بگذارند،  یرتأث رونییعوامل ب یرسا یا یاقتصاد یت، وضعین، قوانیدولت یاستهایسروی که بتوانند بر  یستندن
زه عوامل در حو .شوندمی یتهدا یعوامل داخل و به وسیلهکنترل هستند  یرقابلغ یخارج ملعوا یشترب لذا

توان یک عامل مهم در تعیین روش ورود شرکتها را شاخصهای بازار هدف دانست؛ از جمله خارجی می
ه همزمان با اینکه بزرگی و روبسازی با شرکای محلی. گذاری در آن و شبکهجذابیت بازار، ریسک سرمایه

کتها ی و اقتصادی همواره شرغییرات سیاستریسک شود، رشد بودن بازار یک کشور سبب جذابیت آن می
د کننگران می را در خصوص سرمایه گذاری برای تاسیس دفاتر فروش و خصوصا امگانات تولیدی

ارتباطات مبتنی بر اعتماد را  (3434) و همکارانش 2. همچنین میالنسی(3411مارتینر و زاو، -)گروستیدی
یی با شرکای تجاری را در عملکرد موفق یک برای شرکتهای کوچک و متوسط خصوصا در صنعت غذا

سازی برای شرکتهای کوچک و متوسط یک راه مهم جبران فقدان اساسا شبکه. دانندشرکت کلیدی می
 بنیان که باید با شرکای دارای توانمندیگذاری است و برای شرکتهای دانشمنابع مورد نیاز برای سرمایه

  . (3434، 0)ذاکری و صارمی فنی همکاری کنند، چالش برانگیزتر است
های تاثیرگذار در کنار شرایط کشور میزبان، کشور مبدا شرکتهای صادرکننده نیز تعیین کننده بخشی از مولفه

تکای توانند به اکند شرکتها تا چه اندازه میدر کیفیت صادرات است. اندازه بازار کشور مبدا مشخص می
ده توانند در این بازار ورزیکند تا چه میزان میاین بازار مشخص میبازار داخلی رشد کنند؛ شدت رقابت در 

شوند و یا بالعکس در فقدان وجود یک فضای رقابتی با مزیتهای حداقلی وارد رقابت سخت جهانی شوند. 
های تولید در کشور میزبان عامل موثری بر ایجاد محرک برای انتقال بخشی از فعالیتهای همچنین هزینه

انرژی بر به سایر نقاط می باشد. روی هم رفته مجموعه این عوامل تصویری از کشور مبدا ایجاد  کاربر یا
کند که به عنوان یک عامل مهم در صادرات شرکتهای کوچک و متوسط مورد بررسی محققان قرار می

  .است معرفی شده 1 در جدولدر این تحقیق  منتخبمعیارهای . (3434، 5)آرقاشی و اوکاموسگرفته است 
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  توسط شرکتهای کوچک و متوسط ی انتخاب روش ورودتعریف عملیاتی زیر معیارها :1جدول
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ا
ار 

عی
م

 

 منابع تعریف معیار زیر معیار

ی
خل

دا
 

ول
ص

ح
م

 

میزان تمایز 
 محصول

محصوالت منحصر به فرد که در تولید آن  پیچیده فنی  وجود دارد و تقلید توسط 
 کندافزوده باالیی ایجاد میرقبا سخت باشد، و ارزش 

  3419چن و همکاران، 

 چرخه عمر محصول
چهار مرحله تکاملی از ابتدای معرفی به بازار تا ترک بازار شامل معرفی، رشد، 

 بلوغ و کاهش
استنساکر و الرسن، 

3411 

ریسک انتشار 
 فناوری

ه  فنی، کریسک انتشار به عنوان خطری که مزایای خاص شرکت در زمینه دانش 
توسط یک مجوز بهره برداری یا شریک مشترک سرمایه گذاری سلب خواهد شد 

 شود.تعریف می

استنساکر و الرسن، 
3411 

ی
مان

از
س

 

 تجربه بین المللی
تجربه بین المللی به میزان مشارکت بنگاه های تجاری در سطح بین المللی 

  شوداطالق می
  3410بل و کوپر، 

  اندازه شرکت
اندازه یک شرکت نشانگر سطح دسترسی شرکت به منابع مالی ، فیزیکی ، انسانی 

  ، فناوری یا سازمانی است

موسو و 
فرانسیکونی، 

9002  

 تخصیص منابع
بسته به استراتژی؛ در استراتژی کاهش هزینه، شرکت به دنبال کم هزینه ترین 

روش های ورود پیشرفته روش ورود است و در استراتژی توسعه سهم بازار، دنبال 
  تر و سرمایه گذاری

استنساکر و الرسن، 
3411 

 فرهنگ سازمانی
فرهنگ سازمانی به رواج روحیه کارآفرینی، خطر پذیری  و نوآوری سازمانی در 

  کند.میان کارکنان سازمان اشاره می

اکلدو و 
 4002سیواکومار، 

شایستگی های 
 تولید

استفاده از تجهیزات تولید به منظور تولید محصوالت با تخصص نیروی انسانی و 
کیفیت در مقیاس مورد نظر و مطابق با خواست مشتری ، توانایی در سفارشی 

 سازی محصوالت

مارتینر و -گروستیدی
 3411زاو، 

شایستگی تحقیق و 
 توسعه

توانمندی شرکت در ساخت و کشف دانش نوین پیرامون عناوین علمی و فناورانه 
 باشدها و خدمات ارزشمند و جدید میمنظور توسعه محصوالت، پروسه به

 3419چن و همکاران، 

شایستگی بازاریابی 
 و فروش

توانایی شرکت در شناسایی خواسته ها و نیازهای مشتریان هدف و برقراری 
 ارتباط ذهنی از برند و ارزش محصول شرکت به  مشتریان

 3410بل و کوپر، 

ی
رج

خا
 

ی
ها

ص 
اخ

ش
 

ف
هد

ور 
کش

ار 
باز

 

جذابیت بازار کشور 
 هدف

جذابیت بازار کشور به حجم بازار و پتانسیل بازار ، اختالف قیمت ارزی در کشور 
 کند.هدف با کشور خانه ، فاصله فیریکی  و ... داللت می

 1990روت، 

ریسک  سرمایه 
گذاری در کشور 

 هدف

نشان دهنده عدم ریسک سرمایه گذاری یا ریسک بازار در یک کشور خاص 
 اطمینان از ادامه شرایط سیاسی و اقتصادی کنونی و سیاست های دولت است.

مارتینر و -گروستیدی
 3411زاو، 

شبکه سازی با 
 شرکای تجاری

دسترسی به شرکای تجاری در کشور هدف مانند همکاری با رقبا، تامین 
 نماینده ها(کنندگان، مقامات دولت میزبان، واسطه ها )بعنوان مثال 

میالنسی و همکارانش 
(3434) 

بدا
ر م

شو
ل ک

وام
ع

 

اندازه بازار کشور 
 مبدا

اندازه بازار کشور مبداء شامل حجم بازار و پتانسیل بازار در کشور مبدا تعریف 
 شود.می

 3411کوکس، 

 

شدت رقابت در 
 کشور مبدا

ا را رقابتی در کشور مبدشدت رقابت اشاره به پنج  نیروی پورتر دارد که میزان جو 
 دهد.نشان می

آرقاشی و اوکاموس، 
3434 

 

هزینه های تولید در 
 مبدا

هزینه های تولید  به هزینه های انجام شده برای تولید محصول یا ارائه خدمات 
شود شامل هزینه های کارگر ، مواد اولیه ، لوازم تولیدی مصرفی و سربار گفته می

 عمومی
 3411کوکس، 
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  ه چارچوب انتخاب روش ورودارای

های ورود به بازارهای خارجی که معموال دادن آنها در کنار گزینهمعیارهای و قراربا جمع بندی معیارها و زیر
گیری برای انتخاب روش ورود مناسب پیش روی شرکتهای مختلف قرار دارد، به یک چارچوب تصمیم

های تصمیم گیری ساختار مناسب جهت استفاده از تکنیک(. این چارچوب یک 1کنیم )شکلدست پیدا می
 هاشرکتدن المللی شگیری چند معیاره جهت توسعه بینهای تصمیمباشد. استفاده از تکنیکچند معیاره می

این  (.3410، 3اولتاما و همکاران؛ 3411و همکاران،  1جیابا رویکرد مرور ادبیات مورد بررسی قرار گرفت )
المللی و انتخاب حالت ورود به طور گسترده مورد بررسی قرار نگرفته است اد که تصمیم بینمطالعه نشان د

سازی بطور جدی مورد المللیگیری بیندر مبحث تصمیم MCDMو پیشنهاد شده است از روشهای 
، با توجه به اینکه ذهنیت تصمیم MCDM بررسی قرار گیرد. همچنین استفاده از یک روش ترکیبی

  .باشدمیمناسب ن در معرض تجربیات و منابع مختلف است، گیرندگا
 

                                                                                                                             
1 Jia  2 Utama & et al.  
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 ی دانش بنیان هاشرکتروش ورود  انتخابچارچوب شناسایی عوامل موثر بر  -1شکل
 

  روش شناسی 
 پوشش را مختلف عوامل همه که است شده استفاده اطالعات آوری جمع برای روش دو در این پژوهش از

 نتایج  ذال باشد.می روشها شامل مطالعات ثانویه )کتابخانه ای(، روش پیمایشی )پرسشنامه( این  دهد،می
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جهت برطرف کردن ضعف های  .است شده گذاری پایه ثانویه و اولیه های داده مورد در تحقیق این
 انجام پرسشنامه و نیمه ساختاریافته بهمصاح های ابزار از استفاده روش پیمایشی بامطالعات کتابخانه ای 

ای و پنل خبرگان  کتابخانه روش از شناسایی و سنجش معیارهای ورود به بازار خارجی . برایشودمی
  . شود می  استفاده

  خبرگان ویژگیهای و گیری نمونه روش
گیرد. بدین معنی که جهت نمونه گیری در این پژوهش  جهت انتخاب خبرگان بصورت هدفمند انجام می

تالیف لمی )ع خورداری از تجارب مفیدبا مدیریت تکنولوژی، بر زمینه تحصیلی مرتبطانتخاب خبرگان به  
بین المللی شدن در حوزه  یر( و تجارب کاو ترجمه کتاب و انتشار مقاالت علمی در زمینه مورد پژوهش

توجه شده است. با توجه به موضوع پژوهش وزن دهی به معیارها نیاز به بررسی  شرکتهای دانش بنیان
شود مشارکت افراد صاحب نظر کاهش موشکافانه توسط خبرگان دارد. زمان بر بودن بررسی ها سبب  می

نفر از خبرگان  5لذا تصمیم گرفته شد  از   باشد.یابد. لذا دست پژوهشگر برای انتخاب افراد محدود می
 شود.   جهت بررسی و وزن دهی معیارها در دو نوبت استفاده 

با توجه به اینکه تعداد قابل توجهی از شرکتهای دانش بنیان کشور در حوزه  نیز طالعه موردیدر حوزه م
ماشین آالت و تجهیزات پیشرفته فعالیت دارند، ولی صادرات این بخش محدود است، تصمیم گرفته شد از 

زه ماشین آالت در حو 1تولیدی نوع های دانش بنیان از میان شرکت این شرکتها یک مورد انتخاب شود.
های ورود به بازار خارجی را روشالزم بود خبره مورد نظر هم دانش کافی نسبت به  هیزات پیشرفته،و تج

 بدین شکل یکی از شرکتهای داشته باشد و هم شرکت روشهای ورود به بازار خارجی را تجربه کرده باشد.
فاده از روشهای ورود سال سابقه صادرات، تجربه است 35دانش بنیان این حوزه انتخاب شد که دارای حدود 

  باشد.نیرو که تقریبا نیمی از آنها در خارج از کشور فعالیت دارند، می 144مختلف، دارای حدود 
 

  گام های پژوهش
ی دانش اهشرکتدر  گام اول با مروی بر تحقیقات پیشین معیارهای تاثیر گذار بر روی انتخاب روش ورود 

چارچوب سلسله مراتبی با هدف مزیت رقابتی پایدار جهت انتخاب  شناسایی می شود.بنیان به بازار خارجی 
-معیارهای شناسایی شده با استفاده از روش بهتریندر گام دوم  روش ورود به بازار خارجی شکل می گیرد.

تصمیم گیری یک شرکت تولیدی دانش بنیان در حوزه  در گام آخر و دنگیرمیبدترین مورد سنجش قرار 
ین آالت و تجهیزات پیشرفته جهت انتخاب روش ورود به بازار خارجی با استفاده از حوزه فناوری ماش
 نندهای تصمیم گیری چند معیاره مااز روش که تکنیکاین  .گیردمورد مطالعه قرار میتکنیک تاپسیس 

AHP  توان برای این تکنیک می . ازمعرفی شد 1901که نخستین بار بوسیله ونگ و یون در سال  ستا
ها و گروه بندی های مختلف و انتخاب بهترین گزینه و تعیین فواصل بین گزینهرتبه بندی و مقایسه گزینه

های ورود به بازار با توجه به معیارهای تعریف شده با روش (1901، 1)هوانگ و یون دآنها استفاده نمو
 در این تحقیق از رویکرد تجمیع ابتدایی جهت ر گیرد.استفاده از تکنیک تاپسیس مورد رتبه بندی قرا

 از معیار هر به شده داده تخصیص وزن ،س استفاده شده است بدین معنی کهبکارگیری تکنیک تاپسی

                                                                                                                             
1 Hwang & Yoon  
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 و شده تجمیع بدترین-به روش بهترین تاپسیس روش مراحل به کارگیری تصمیم گیرنده، پیش از سوی
  های پژوهش مطابقگام .میپذیرد انجام شده تجمیع مقادیرروی  بر تاپسیس روش نهایی محاسبات

     انجام می گیرد. 3فلوچارت شکل 

 فلوچارت گام های انجام پژوهش -2شکل 
 

 گام اول: شناسایی شناسایی  و استخراج معیارهای موثر بر انتخاب روش ورود 

دارای دانشگاهی و صنعتی(  نفر از اساتید خبره 5 ا استفاده از پنل خبرگان )و ب با مرور ادبیاتاول در گام 
معیار جهت ورود به بازار  16ی دانش،هاشرکتتجربه و مطالعات تخصصی در زمینه کسب و کار بین الملل 

 . شوندمیمعرفی  3مطابق جدول  {C1,…,C16}گردید که با کدهای  استخراج خارجی 
 

 کدگزاری معیارهای مورد پژوهش. 2جدول 
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مر قرار در اختیار خبرگان اکه از مقاالت و تحقیقات مرتبط احصاء شده بود  ییدر همین راستا لیست معیارها
 .نمایند شناسایی خود کاری تجربیات و دانش اساس بر را معیارها مهمترین تا شد از آنها خواسته و گرفت

ر در میزان اهمیت هر متغی بودند. یادشده فهرست از خارج مواردی کردن اضافه به مجاز جلسه، اعضای
در  3تیاز در لیست امحداقل امتیاز قابل قبول جهت قرار گرفتن معیار . در نظر گرفته شدطیف یک تا پنج 

 رفت.در اختیار پنل خبرگان قرار گ به سطح مطلوب پرسشنامه در دو مرحله نظر گرفته شد. به منظور رسیدن
و از آنان خواسته شد با مدنظر قرار دادن امتیاز تخصیص داده شده توسط شخص و میانگین نظرات نسبت 
به تغییر/عدم تغییر نظر قبلی خود اعالم نظر کند و در صورت نیاز به توضیح، نظر خویش را اعالم فرمایند. 

 معیارهای انتخاب شده مورد موافقت خبرگان قرار گرفت. 
معیار امتیاز اکثر معیارهای مورد تحلیل کمتر از  انحراف ،در دو مرحله ظرات خبرگانن آوری جمع از پس

بر اساس نظرسنجی از پنل خبرگان در خصوص میزان  .باشدمیدارای همگرایی مناسبی  یک نتیجه شد که
و کم اهمیت ترین 0/0با میانگین امتیاز  (C1)اهمیت شاخصها، با اهمیت ترین شاخص تمایز محصول 

نشان می دهد کلیه  0جدول شناسایی شده است. 3با میانگین امتیاز  (C15)مبدا  خص اندازه بازار کشورشا
میانگین امتیاز  (C1)شاخص تمایز محصول . در این میان را شامل شدند 3میانگین باالی  شاخص ها 

معیار  انحراف می باشند. 3میانگین امتیاز  (C15)مبدا  و کم اهمیت ترین شاخص اندازه بازار کشور0/0
از با  .ی باشندمدارای همگرایی بسیار مناسبی  امتیاز اکثر معیارهای مورد تحلیل کمتر از یک نتیجه شد که

 بدترین جهت سنجش وزن-اهمیت ترین و کم اهمیت ترین معیار جهت  مقایسات زوجی به روش بهترین
   معیارها بکار گرفته می شود.

 

 امتیاز خبرگان به معیارهای استخراج شده .3دولج

 معیارها

کد 

 معیارها
 خبرگان

خبره 

1 

خبره 

2 

خبره 

3 
 میانگین 1خبره  1خبره 

انحراف 

 معیار

میزان تمایز 
 محصول

C1 
 0.8 4.4 5 5 4 5 3 دور اول

 0.8 4.4 5 5 4 5 3 دور دوم

چرخه عمر 
 محصول

C2 
 1.0 3.6 4 2 4 5 3 دور اول

 1.0 3.6 4 2 4 5 3 دور دوم

ریسک انتشار 
فناوری 
 محصول

C3 

 1.0 3.6 3 2 4 5 4 دور اول

 0.8 3.4 3 2 4 4 4 دور دوم

تجربه بین 
 المللی

C4 
 1.2 4.4 5 5 5 5 2 دور اول

 1.2 4.4 5 5 5 5 2 دور دوم

 C5 اندازه شرکت
 0.6 3 4 3 3 3 2 دور اول

 0.6 3 4 3 3 3 2 دور دوم

تمایل به 
تخصیص 

 منابع

C6 

 1.0 3.6 4 4 5 2 3 دور اول

 1.0 3.6 4 4 5 2 3 دور دوم

فرهنگ 
 سازمانی

C7 
 1.0 3.4 4 5 2 3 3 دور اول

 0.8 3.6 4 5 3 3 3 دور دوم

C8 1.5 3.6 5 4 3 5 1 دور اول 
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 معیارها

کد 

 معیارها
 خبرگان

خبره 

1 

خبره 

2 

خبره 

3 
 میانگین 1خبره  1خبره 

انحراف 

 معیار

شایستگی 
 های تولید

 1.5 3.6 5 4 3 5 1 دور دوم

شایستگی 
های تحقیق 

 و توسعه

C9 

 1.3 4 5 5 3 5 2 اولدور 

 1.3 4 5 5 3 5 2 دور دوم

شایستگی 
های 

بازاریابی و 
 فروش

C10 

 1.5 3.8 5 4 4 5 1 دور اول

 1.4 3.6 5 4 4 4 1 دور دوم

جذابیت بازار 
 C11 کشور هدف

 1.2 3.8 5 3 5 4 2 دور اول

 1.2 3.8 5 3 5 4 2 دور دوم

شبکه سازی 
با شرکای 
تجاری 
 C12 خارجی

 0.7 3.8 4 3 5 4 3 دور اول

 0.7 3.8 4 3 5 4 3 دور دوم

ریسک های 
سرمایه 

گذاری در 
 C13 کشور هدف

 1.5 4 5 5 5 4 1 دور اول

 1.5 4 5 5 5 4 1 دور دوم

اندازه بازار 
 C14 کشور مبدا

 0.9 2 3 1 3 2 1 دور اول

 0.9 2 3 1 3 2 1 دور دوم

شدت رقابت 
 C15 در کشور مبدا

 0.4 3.2 3 3 3 4 3 اولدور 

 0.4 3.2 3 3 3 4 3 دور دوم

هزینه های 
تولید در 
 C16 کشور مبدا

 1.0 3.2 5 3 3 2 3 دور اول

 1.0 3.2 5 3 3 2 3 دور دوم

 
 

   گام دوم: سنجش وزن معیارها
کمی کردن میزان اهمیت  جهت پس از آنکه با اهمیت ترین و کم اهمیت ترین معیار شناسایی شدند

بصورت   jنسبت به شاخص های دیگر b، پرسشنامه مقایسات زوجی با اهمیت ترین شاخص شاخص ها
𝑎𝑏𝑗   معیارها سایر زوجی و مقایساتj  نسبت به کم اهمیت ترین معیار بصورت𝑎𝑗𝑊   در این شدتهیه .

زان ارجعیت با اهمیت ترین شاخص نسبت جهت امتیاز دهی می 9تا  1پرسشنامه از متغییرهای زبانی طیف 
 .[19]به شاخص های دیگر و میزان ارجعیت شاخص های دیگر به کم اهمیت ترین معیار استفاده گردید 

تهیه شده بود معیارها توسط اعضای پنل خبرگان  (BWM)بدترین -بر این اساس پرسشنامه روش بهترین

𝑊𝑏طه    برای هر زوج مقایسه ای راب. شوندمیرتبه بندی 

𝑊𝑊
= 𝑎𝑏𝑗  و

𝑊𝑗

𝑊𝑊
= 𝑎𝑗𝑤  و  شودمیتعریف

شامل روابط فوق   مدل خطی .گرددمی( محاسبه 0( و )2( ،)3(،)1وزن بهینه برای هر معیار مطابق روابط )
    .باشدمیتوابع ذیل 
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  min 𝜉 ،𝑤𝑗 ≥ 0 𝑓𝑜𝑟 𝑎𝑙𝑙 𝑗                                                  (1)  

  |𝑤𝑗 − 𝑤𝑤𝑎𝑗𝑤| ≤ 𝜉                                                          (3)  
  ∑ 𝑤𝑗 = 1𝑗                    (2)                                                                          

از طریق  𝑎𝐵𝑊با محاسبه . شودمیحاسبه مقادیر وزنی مربوط به هر معیار م  (2(،)3(،)1با استفاده از روابط )
𝑎𝐵𝑗   رابطه × 𝑎𝑗𝑤 = 𝑎𝐵𝑊  که در آن𝑎𝐵𝑗 ،𝑎𝑗𝑤 ،𝑎𝐵𝑊  به ترتیب اولویت با اهمیت ترین معیار

نسبت به کم اهمیت ترین معیار و اولویت با اهمیت ترین معیار نسبت به  j، اولویت معیار  jنسبت به معیار 
   .باشدمیکم اهمیت ترین معیار 

 

   رای محاسبه نرخ ناسازگاری در نظر گفته شد. ب 5( و جدول 0) برای بررسی اعتبار مقایسات از فرمول 

= نرخ سازگاری(                        0)             
𝜉∗

 شاخص سازگاری 
 

 

 (2411شاخص های سازگاری)رضایی، .1جدول

 𝑎𝐵𝑊 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 5423 4447 3473 3 243 1463 1 0444 0 شاخص سازگاری

 

ها و ماتریس مقایسات زوجی سایر رنسبت به سایر معیا (C1)اتریس مقایسات زوجی تمایز محصول م
تهیه و جهت پاسخگویی در اختیار پنل خبرگان قرار گرفت.  (C15)ها نسبت به اندازه بازار کشور مبدا رمعیا

محاسبه گردید. اوزان معیارهای محاسبه   BWM، معادالت خطی روش  lingoبا استفاده از نرم افزار 
نرخ  ..باشدمی 𝜉  ،0.06شده است . حداکثر نیز به تصویر کشیده  2درج شده و در شکل  6شده در جدول
 دهدمیکه نشان  باشدمیبوده و نزدیک صفر  [1 0]محاسبه شده است که در بازه   0.02سازگاری برابر 

  .باشندمیمقایسات زوجی از سازگاری و ثبات باالیی برخوردار 
 

 وزن محاسبه شده معیارها و نرخ سازگاری. 1جدول

 معیارها وزن محاسبه شده معیارها وزن محاسبه شده 

0.05 C9 0.15 C1 

0.05 C10 0.04 C2 

0.10 C11 0.05 C3 

0.08 C12 0.07 C4 

0.14 C13 0.05 C5 

0.01 C14 0.06 C6 

0.04 C15 0.03 C7 

0.04 C16 0.05 C8 

 ∗𝜉مقدار  0.06  

 شاخص سازگاری 3.73 نرخ سازگاری 0.02
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تمایل به تخصیص منابع از عوامل درونی  ،میزان تمایز محصول، تجربهکه  شودمینشان داده  2در شکل
نوان به عهای بازار کشور هدف از عوامل بیرونی جی، جذابیتشرکت و سپس شبکه سازی با شرکای خار

   . باشندمیمهمترین معیارهای موثر در انتخاب روش ورود 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 انتخاب روش ورودمقایسه وزن معیارهای  -3شکل 
 

 ورود برای یک شرکت تکنولوژی محور هایاولویت بندی روشگام سوم: 
توان یک روش ورود یکسان به بازار خارجی را ی دانش بنیان نمیهاشرکتباید در نظر داشت برای   

 بصورت هدفمند یک شرکت تولیدی با تکنولوژی باال که سابقهتجویز کرد. لذا برای رسیدن به این پاسخ 
اولویت بندی روشهای ورود برای  گیرد.ورود موفق در بازارهای خارجی را داشته است مورد مطالعه قرار می

 .کند ابعاد اجرایی چارچوب ارائه شده در این تحقیق بررسی و ارزیابی شودص کمک مییک شرکت خا
د چرا که باشی دانش بنیان نمیهاشرکتمطالعه موردی این شرکت دانش بنیان قابل تعمیم برای تمامی 

ص شاخشود بستگی به ارزیابی کامل و دقیق از های ورود داده میمیزان امتیازی که به هر کدام از روش
انی طوالنی به مدت زممورد مطالعه شرکت  باشد. های تعریف شده در ابعاد داخلی و خارجی شرکت می

های خارجی حضور دارد. در ابتدای ورود به بازار جهانی از روش صادرات  بهره برده سال در بازار 35حدود 
. محصوالت این شرکت در حوزه نوع روش ورود به بازار خارجی را داراست 0و در حال حاضر تجربه هر 

. جمع آوری اطالعات مورد نیاز بصورت ترکیبی و به باشدمیفناوری ماشین آالت و تجهیزات پیشرفته 
کمک مصاحبه و پرسشنامه صورت گرفته است. از پرسشنامه روش تاپسیس جهت امتیازدهی مناسب ترین 

 مورد گزینۀ 4 تاپسیس روش در. شودمی جهت تحلیل و نتیجه گیری بهره برده ورود و از مصاحبهروش 

که در بخش اول وزن آنها شناسایی  معیار 16 از استفاده با نظر جهت انتخاب روش ورود به بازار خارجی را
گیری از امتیاز دریافت شده مطابق جدول در این روش ابتدا ماتریس تصمیم. شوندمی بندی شده اند رتبه

 1-0گانه که وزن آنها در بخش  16زان تناسب هر کدام از معیارهای شود. این ماتریس میتشکیل می  5
 و ماتریس وزن نرمال سازی شده به کمک محاسبات روش تاپسیس، سنجیده شده است BWMبا روش 

مقایسه  گزینه نا مناسب ترین گزینه و مناسب ترین با بررسی، مورد هایگزینه تمامی. دار بدست می آید
 شودمی اندازه گیری گزینۀ گزینه نا مناسب ترین گزینه و مناسب ترین از گزینه هر فاصلۀ خطی و میشوند
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 دارا گزینه مناسب ترین از را فاصله کمترین و  گزینه نا مناسب ترین از را بیشترین فاصله که گزینه ای و

  میشود. انتخاب یا بهترین گزینۀ گزینه عنوان مناسب ترین به باشد،
 

 شرکت دانش بنیانبرای یک های ورود روشاتریس تصمیم گیری اولویت بندی م :1جدول 
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)صادرات مستقیم(  A1)ایجاد شعبه یا شرکت در کشور خارجی( و  A4گزینه  دهدمینتایج محاسبات نشان 
کمترین فاصله اقلیدسی را از مناسب ترین روش ورود و بیشترین فاصله اقلیدسی را از نامناسب ترین روش 

   .شودمیهای ورود شرکت مورد مطالعه به بازار خارجی بدین روش، رتبه بندی روشورود داراست. 

  (0.66)ایجاد شرکت یا شعبه در یک کشور خارجی  -
  (0.51)صادرات مستقیم  -

  (0.23)سرمایه گذاری مشترک  -

  (0.14)صدور مجوز بهره برداری یا لیسانس  -

روش ورود به بازار  0در این پژوهش بر روی  گانه شناسایی شده 16میزان تناسب هر کدام از معیارهای 
های ورود ایجاد نشان داده شده است. میزان تناسب معیارهای داخلی غالبا بر روی روش 0شکلخارجی در 

 2لشکاشد. در خصوص تناسب معیارهای خارجی، همانطور که در بشعبه با مالکیت کامل و صادرات می 
کمترین تناسب را  C12شاخص ریسک سرمایه گذاری در کشور هدف با کد شناسایی   شودمینشان داده 
    دارد.ود  ایجاد شعبه با مالکیت کامل با روش ور

  میزان تناسب معیارها بر روی روش ورود به بازار خارجی -1شکل 
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   روایی و پایایی
ذا به پیشینه تحقیق عمل شد و ل در این تحقیق در شناسایی معیارهای موثر بر انتخاب روش ورود متکی

رتبه بندی معیارها و همچنین روشهای ورود سؤاالت پرسشنامه  همچنین روایی نظری آن قابل قبول است.
 یادیز دو اطالعات تا حدو یمو مفاه یدهابهامات به حداقل رس تا یید دو نفر از خبرگان امر رسیده استتابه 
لسله س یند تحلیلجداول کامال استاندارد مرتبط با فرااز  استفاده نین باهمچ و روشن و روان باشد یا،گو

 یینعت یبراهمچنین  .است ییمحتوا ییروا یداراپژوهش  ینا یتوان گفت که پرسشنامه میی، مراتب
 ینکهاو با توجه به  یدگرد یاز جداول پرسشنامه محاسبه م یکهر  یپرسشنامه، نرخ سازگار ینا یاییپا
قابل  یسماتر یباشد، درجه سازگارمی 4.1کمتر از  یزوج یساتمقا یها یسماتر یگارساز ینرخ ها یهکل

لسله س یندمحاسبات مربوط به فرا یهکل ینهمچن. وجود ندارد یسدر ماتر یجد یقبول است و ناسازگار
 است. یگیریقابل پ ینگواکسل و ل ینرم افزار ها یقاز طر یبه سادگ یمراتب

ماحصل اجرای روش تصمیم گیری چندمعیاره براساس  روشهای ورود گرفته ازنهایی صورت رتبه بندی 
وزندهی چند خبره برروی معیارهای انتخاب روش ورود توسط شرکتهای دانش بنیان و سپس وزندهی 

بنیان منتخب )که خود در میان خبرگان نیز بوده است( به روشهای ورود مورد مدیرعامل یک شرکت دانش
صورت گرفته است. برای ارزیابی روایی این روش، از مدیرعامل شرکت خواسته شد نظر در شرکت خود 

ها داده است، میزان استفاده شرکت خود از روشهای ورود مختلف را فارغ از وزنی که به معیارها و گزینه
برحسب درصد تقریبی مشخص کند. جالب است که براورد ایشان از میزان استفاده شرکت متبوعه از 

درصد( سرمایه گذاری  04درصد(، صادرات ) 05ی ورود مختلف تاکنون،  به ترتیب ایجاد شعبه )روشها
درصد( بوده است که شباهت زیادی با برآورد اهمیت هر روش در  5( و واگذاری فناوری )15مشترک )

 دارد. 5جدول 

 

  گیرینتیجهبحث و 
 االییب وزن های مرتبط به ابعاد داخلیشاخص با رویکرد منبع محور به انتخاب روش ورود به بازار خارجی،

تمایز محصول، شایستگی تحقیق و معیارهای  ، شاملبه بازارهای خارجی را دارند در انتخاب روش ورود
ز گذاری اهای داخلی و خارجی و ریسک سرمایه ایجاد شبکه . همچنینشایستگی بازاریابی و توسعه

نکه با توجه به ایباشند. انتخاب روش ورود به بازار خارجی میمهمترین عوامل بیرونی تاثیرگذار بر روی 
ی دانش بنیان با تقویت آنها در برنامه های هاشرکتباشند معیارهای داخلی تحت کنترل شرکت می

 توانند میزان آمادگی خود را برای ورود به بازارهای خارجی که  افزایش دهند. استراتژی سازمان خود می
ای  با تامین کنندگان در داخل و خارج از کشور و با ایجاد روابط شبکهکت مورد مطالعه شر در این تحقیق

های مختلف ورود را تجربه کرده است و پلهای )تاسیس شعب(، روش گروه تولیدیایجاد یک در قالب 
های مختلف ایجاد کرده است. استراتژی کسب فناوری در یا غیرمستقیم بین شرکتها و شبکه مستقیم

باشد و هزینه قابل توجهی به امر تحقیق و توسعه اختصاص داده شرکت مورد مطالعه، بصوت درونی می
های تحقیق و درصد درآمد شرکت صرف هزینه 04 گاه تا حدودبه گفته مدیر عامل این شرکت  .شودمی

راتژی است روش سرمایه گذاری مشترک، پیدا کردن شریک تجاری که با استفاده از. جهت شودتوسعه می
ا توجه به است. ب اولویت این روشگیرد و این دلیلی بر کاهش شرکت همراستا باشد به سادگی انجام نمی
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اینکه فروش محصوالت شرکت مورد مطالعه در بازارهای خاص )نیچ مارکتینگ( و بصورت موردی انجام 
ادرات به صناخت دقیقتر بازار و شگیرد ایجاد شرکت تابعه با مالکیت کامل در یک بازار زمینه را جهت می

 خارجی به روش ایجاد شرکت تابعه با مالکیت کامل هایکند. ورود به بازاربازار کشورهای مجاور فراهم می
های ورود به بازار خارجی برای شرکت مورد مطالعه مناسب ترین روش و همچنین روش صادرات مستقیم،

 ،باشندمی تجربه صادراتیبوده و دارای  سطح فناوی باال یدانش بنیان که دارا هایدر مورد شرکت .هستند
 ند از طریق ایجاد یک شرکت تابعه به امر صادراتتوانمی ستراتژی توسعه بازار را  مدنظر داشته باشندا اگر

به کشورهای همجوار بپردازند. افزایش صادرات به سایر نقاط جهان از طریق ایجاد شرکت تابعه در کشور 
باید در نظر داشت که با افزایش  .گیردمیو توسعه بازار با سرعت بیشتری انجام  شودمیهدف فراهم 

ر دهمانطور که  ریسک سرمایه گذاری در کشور هدف باید از ایجاد شعبه با مالکیت کامل دوری کرد.
کمترین میزان تناسب را با   C12با کد ریسک سرمایه گذاری در کشور هدف نشان داده شده که  2شکل

د به ورو دهدمیتجارب اولیه شرکت مورد مطالعه نشان  روش ورود ایجاد شعبه با مالکیت کامل را داراست.
های تبه این نتیجه رسید که شرک توانمیبازار این شرکت در مراحل اولیه ورود صادرات مستقیم بوده است 

 در امر بین المللی شدن دارند. صادرات مستقیم مناسب ترین دانش بنیان خصوصا نوپا، که تجربه پایینی
 های سازمانی خصوصا شایستگیشرکت مورد مطالعه دارای شایستگی .باشدمیروش ورود به بازار خارجی 

. که عامل محرکی جهت ایجاد شرکت یا شعبه با مالکیت باشدمیهای بازار تحقیق و توسعه و شایستگی
طح ی دانش بنیان که دارای سهاشرکتبه این نتیجه رسید که  توانمیباشد.   کامل در یک کشور خارجی

و آنرا از طریق تحقیق و توسعه داخل سازمانی کسب نمودند  این روش ورود به  باشندمیفناوری باالیی 
در مورد شاخص شبکه سازی با شرکای خارجی با  .کندمیعدم انتشار فناوری به خارج از سازمان کمک 

شود این معیار بیشترین تناسب را با روش نشان داده شده مشاهده می 2همانطور که در شکل  C13کد 
تواند به روش ورود سرمایه ورود سرمایه گذاری مشترک دارد. توسعه شبکه سازی با شرکای خارجی می

ه کهای دانش بنیان انتخاب روش ورود سرمایه گذاری مشترک برای شرکتگذاری مشترک کمک کند. 
. دباشمیهای خارجی، مناسب ترین روش ورود به بازار دارای روابط شبکه ای هستند خصوصا با شرکت

و بین المللی شدن شرکت را تسریع می بخشد لیکن  دهدمیاین روش جایگاه و شهرت شرکت را افزایش 
  با مالحظاتی به شرح ذیل همراه است..

موجب  دتوانمیها با یکدیگر مغایرت دارند ژی شرکتدر روش سرمایه گذاری مشترک جایی که استرات -
 تعارض بین سازمانی گردد و با شکست مواجه شود.

ی  دانش بنیان استفاده از برند و هاشرکتهدف از انتخاب روش ورود سرمایه گذاری مشترک برای  -
رکت ش و برای شرکت مقابل کسب دانش فنی، لذا این ریسک برای باشدمیقدرت بازار شرکت شریک 

 های دانش بنیان با تکنولوژی باال وجود دارد که دانش کسب شده از مالکیت آنها خارج شود.

در روش سرمایه گذاری مشترک نسبت شراکت از اهمیت باالیی برخوردار است. مالکیت بر روی منابع  -
 لو تصمیم گیری های استراتژیک مشترک مشکالتی را برای ادامه شراکت خصوصا وقتی طرف مقاب

 های قانونی و پیشت اخذ قرارداد می بایست راهکاردارای سهم بیشتری باشد  ایجاد میکند. لذا جه
   های الزم را  لحاظ کرد.بینی
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( 1299های موثر بر حضور موفق شرکتهای ایرانی در خارج از کشور، اسمعیل پور و همکاران )از میان مولفه
ا کنند که همسو بموثر بر رشد شرکتهای دانش بنیان معرفی میراهبرد رقابت فناورانه را از راهبردهای 

نتایج این تحقیق در نقش مهم تمایز محصول است. البته در تحقیق دیگری که در محدوده شرکتهای 
بنیان( در یکی از مناطق کشور اجرا شده، اثر نوآوری بر صادرات شرکتها منفی کوچک و متوسط )و نه دانش

تواند بیانگر سطح پایین نوآوری و اثربخشی آن در ( که می1291ازی و همکاران، برآورد شده است )شهب
های بیرونی، اهمیت تجربه بین المللی شرکت شرکتهای کوچک و متوسط باشد. همچنین از میان مولفه

ان ( نیز در کنار بازارگرایی به عنو1290که در این تحقیق مورد تاکید بود، در تحقیق فاریابی و همکاران )
ر د دو عامل موثر بر استراتژی بازاریابی بین المللی و در نهایت عملکرد صارداتی شرکتها معرفی شده است.

 برای های کلیدی ورود به بازار خارجیبرای شناسایی شاخص (3419) پژوهشی که آقای چن و همکاران
یک انجام دادند معیار تمایز محصول  AHPی نوپا با تکنولوژی باال و با استفاده از تکنیک هاشرکت

    باشد که با پژوهش اخیر کامال همخوانی دارد.شاخص کلیدی برای ورود به بازار بین الملل می

 در پژوهشی که به منظور بررسی مناسب ترین انتخاب حالت ورود به بازار کشور آلمان برای شرکت
(، روش سرمایه 3411)کوکس،  جام شده استان AHPدر کشور هلند با تکنیک تصمیم گیری  1سیگماکس

ر میزبان کشوهای حمایتکه باتوجه به  اری مشترک به عنوان مناسب ترین حالت ورود معرفی شده استگذ
در پژوهش حاضر برخالف پژوهش کوکس تعیین روش ورود برای  .پذیر است های بازار توجیهو جذابیت

برای تعیین روشهای ورود شرکتهای دانش بنیان ارائه یک بازار خاص انجام نشده، بلکه چارچوبی کلی 
شده و سپس در مورد یک شرکت دانش بنیان با اقتضائات مشخص از حیث نوع محصوالت، مورد استفاده 

دهد شرکتهای ( نیز همسو با نتیجه این تحقیق نشان می3419) 3پژوهش ابادیا و بلوقرار گرفته است. 
استارت آپ و کوچک و متوسط تمایل بیشتری به راه اندازی شعب خارجی برای صادرات دارند، هرچند که 
این روش نرخ شکست باالیی دارد و این محققین به بررسی خطاهای شناختی مدیران این شرکتهای 

   اند.یرداخته
روش ورود بطور خاص برای شرکتهای  نوآوری اصلی این تحقیق را باید در تبیین معیارهای انتخاب

بنیان دانست. علیرغم پیچیدگیهای موجود بر سر راه تعیین روش ورود مناسب برای این شرکتها، این دانش
رکتهای از سویی ش« مزیت فناورانه و دارا بودن دانش فنی»موضوع در تحقیقات قبلی بررسی نشده بود. 

یت محدود»کند. ولی از سوی دیگر ز روشهای ورود مختلف میدانش بنیان را قادر به استفاده از طیفی ا
این شرکتها به عنوان شرکتهای اغلب کوچک و متوسط بطور کلی، و محدودیتهای ناشی از تحریم « منابع

این تحقیق به ارائه چارچوبی کند. در شرایط خاص کشور ما، ضرورت انتخاب روش مناسب را بیشتر می
ط شرکتهای دانش بنیان پرداخت و بطور همزمان با استفاده از این چارچوب برای انتخاب روش ورود توس

بندی روشهای ورود برای یک شرکت خاص پرداخت. بندی معیارهای موثر بر انتخاب و سپس رتبهبه اولویت
و تاپسیس، روشی  BWMبدترین -های تصمیم گیری ترکیبی بهترینپژوهش حاضر با بکارگیری تکنیک

                                                                                                                             
 می باشد.  B2Gو  B2Bهای دستی در زمینه محصوالت شرکت سیگماکس تولید نرم افزار برای رایانه 1

2 Obadia and Bello  

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=23992642200&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=7003765125&zone=
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ی بنیان ارایه داده است و شکاف تحقیقاتهای دانشتماتیک جهت انتخاب روش ورود شرکتکاربردی و سیس
  محققان گذشته را بخوبی پوشش داده است.

ر مراحل د ی تکنولوژی محورهاشرکتارزیابی بیشتری بر روی سایر  در تحقیقات آتی شودمیپیشنهاد 
مولفه ها  در تحقیقات آتی اثرات شودمیپیشنهاد یرد. انجام گ مختلف بین المللی شدن و در صنایع مختلف

ایی سیستم و با این منظر پویبیشتر مورد مطالعه قرار گیرد  بر روی یکدیگر و وابستگی ها آنها به یکدیگر 
ی دانش بنیان مورد مطالعه قرار گیرد. در این تحقیق نشان داده شد روابط شبکه هاشرکتبین المللی شدن 

وژی محور ی تکنولهاشرکتن و توزیع کنندگان مزیت رقابتی پایداری را بر روی ورود ای با تامین کنندگا
در تحقیقات آتی اثرات شبکه ای بر روی انتخاب   شودمیلذا پیشنهاد به بازار خارجی بهمراه می آورد. 

 بررسی روش ورودژوهش حاضر به پ ی دانش بنیان عمیقا مورد مطالعه قرار گیرد.هاشرکتروش ورود 
 دتوانمیمی پردازد که   باشدمیی دانش بنیان کشور ایران که از کشورهای در حال توسعه هاشرکت

متفاوت نسبت به کشورهای توسعه یافته باشد. همچنین شرایط سیاسی حاکم بر ایران شامل تحریم های 
 .باشدمیبین المللی متفاوت نسبت به کشورهای دیگر 

شود شرکتهای دانش بنیان با توجه به معیارهای معرفی شده در این تحقیق و البته با همچنین پیشنهاد می
درنظر گرفتن اقتضائات هر بازار هدف، به تعیین روش ورود منتخب اقدام نمایند. نهادهای مشاور و حامی 

ی در متوسعه صادرات شرکتهای دانش بنیان نیز باید توجه داشته باشند تعیین روش ورود مناسب سهم مه
یبانی تر مستلزم پشتاین شرکتها دارد و در عین حال استفاده از روشهای ورود پیشرفتهصادرات موفقیت 

 ضمن اینکه نهادهایدانشی و امکانات مالی بیشتری است که باید مورد توجه این نهادهای قرار گیرد. 
رکت از یم، زمینه استفاده یک ش، در کنار حمایتهای مستقتوانند با ایفای نقش هماهنگ کنندهحمایتی می

 شبکه همکاران و یا سرمایه گذاری صورت گرفته توسط شرکتهای دیگر را نیز فراهم کنند. 
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