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    چکیده
 زا که پردازدمی المللیبین کارآفرینی درزمینه بنیاندانش هایشرکت الگوی به تبیین حاضر پژوهش

 هایشرکتپژوهش را  آماری جامعه. است کمی و کیفی روش ازنظر و کاربردی ایتوسعه هدف نظر
 ورتصبهکه بر اساس فرمول مورگان و  دهدمی، تشکیل باشدمی نفر 5044 که تهران استان بنیاندانش

ز مدیران موضوع پژوهش ا زمینه در الزم اطالعات. شدند انتخاب نمونه عنوانبه شرکت  044تصادفی 
 و ایکتابخانه مطالعات طریق کیفی از بخش در هاداده گردآوری روش. گردید آوریجمع هاشرکتاین 

 یهادادهشده است.  استفاده ساخته محقق پرسشنامه از اطالعات آوریجمع برای کمی نیز بخش در
ساس نظر افراد مورد گرفت که بر ا قرار وتحلیلتجزیه مورد آماری هایآزمون طریق از آمدهدستبه

 اشاعه ،قیتخال و نوآوری مانند هاییویژگی با بنیاندانش هایشرکت کهبدست آمد  هایافتهبررسی این 
 سازیتجاری ،پذیریرقابت ،بودن پذیرریسک ،مناسب پژوهشی وآموزشی  هایفعالیت داشتن دانش،

 شنق شدنجهانی و شدنالمللیبین و تغییر برابر در آوریتاب ،کارآمد و موفق مدیران ،محصوالت
    دارند. المللیبین کارآفرینی توسعه و رشد در مؤثری

 . المللیبین کارآفرینی، کارآفرینی، کارآفرینبنیان، شرکت دانش کلیدی: هایهواژ

 . JEL: E22 ،L25 ،M31 ،M31 ،M31 ،L26بندی طبقه
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   مقدمه
 هایخشببرای توسعه در گسترده، پیچیدگی و رقابت  ، تغییراتوزجوامع امرویژگی  ترینمهماز آنجائیکه 

 هایشرکتکه این مهم از طریق  کنندمیمختلف است که بیشتر کشورها برای توسعه و رشد تالش 
 به جهانیان نآ عرضهو  المللیبیننوین و رقابت در سطح  آوریفنمحصوالت جدید و با تولید با  بنیاندانش
و ورود به بازارهای جهانی را  فراهم  المللیبین کارآفرینیکه  موجب رشد و توسعه  شدبامی پذیرامکان

 و کوچک و متوسط با استفاده از دانش هایشرکتبعنوان  بنیاندانش هایشرکت . براین اساس،نمایدمی
 سته ورداربرخقرار گرفته و از اهمیت خاصی  تأکیدتوجه و  مورد ،شوندمیوارد بازار  که محصوالت نوین

 ها،شرکت سازیجهانی به نوین نسبت رویکردهای زا یکی(. 01: 1031گرگانی،  شناسحق)انصاری و 
 به وجود المللیینب وکارکسب و کارآفرینیمطالعاتی  حوزه دو تقابل از که است المللیبین کارآفرینیرویکرد 

که در این  شودمی تأکید هاشرکت این ودنجهانی ب وکارآفرینان  هایویژگی رویکرد، به که در این آیدمی
    .المللی داردبین کارآفرینیایجاد ها نقش مهمی در وکارکسبسازی المللیراستا بین

  بیان مسئله 
 با که ددارن را پتانسیل این (بنیاندانش هایشرکتمتوسط ) و کوچک وکارهایکسببا توجه به اینکه 

 باشند و این مؤثر جوامع اقتصاد بر درآمد، ایجاد و صنعت پویایی ی،فناور در نوآوری نظیر دستاوردهایی
 فعالیت بشری مسائل حل و اقتصادی توسعه منظوربه فناورانه محصوالت ارائه و دانش با تولید هاشرکت

 در کارآفرینیباشد که این امر منجر به توسعه  استفاده قابل ملی مرزهای از فراتر تواندمیکه  کنندمی
 ایناست. بنابر المللیبین کارآفرینیکه همان  شودمی المللیبین بازارهای در حضور و مرزها ویفراس

 وکارکسب ایجاد و المللیبین بازارهای در ، فعالیتبنیاندانش هایشرکتمورد توجه در  هایاستراتژی
 شوند، خودوکار زی کسبساالمللیبین به موفق بنیاندانش هایشرکتهست. اگر  المللیبین کارآفرینانه

 .هد بودخوا داخلی اشباع بازارهای در رشد موانع برخی از بر غلبه با آنتبع به و پایدار توسعه در مهمی گام
 محسوب جدید هایفناوری و نوآوری بر مبتنی دانش اقتصاد توسعه و رشد موتور هاشرکت این واقع در

 پایدار اقتصاد سمت به توسعه کشورها باعث ،بنیانانشد هایشرکت رونق و بر این اساس، رشد و شوندمی
 المللیبین هایو سازمان هاشرکتتجربیات افراد،  همچنین باید به(. 101ص ؛ 5410، 1)آی تو گرددمی

در  المللینب در سطح کارآفرینی گونهاین تحوالتی که داشته باشیم و بهنگاهی استراتژیک و جسورانه 
   (.45ص 1034همکاران، مورد توجه قرار دهیم )تاری و  را اندکرده دداخلی ایجا هایبنگاه

 نقش و باشندمی برخوردار ممتازی جایگاه از بنیاندانش هایشرکت کنونی، اقتصاد دربا توجه به اینکه 
 قانون . بر این اساس، درشوندمیمحسوب  پیشرو جوامع در فناوری، بر مبتنی اقتصادی در رشد کلیدی

 سازیالمللیبین از حمایت و صادرات توسعه برنامه اجرای ،بنیاندانش تولیدات توسعه از حمایتبر  کشور ما
وبرو متعددی ر هایچالشبا موانع و  هاشرکتاما در کشور ما این است،  شده تأکید بنیاندانش هایشرکت

 شودمی مللیالبین کارآفرینیش و عدم موفقیت آنها را در ایجاد و گستر هاشرکتکه مانع رشد این  باشندمی
 ینهرزمدمتوسط  کالن، خرد و هایبنگاهاقتصاد وابسته به نفت موجب شده تا  ما کشور دربعنوان مثال 
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که  ألخکه مستلزم وجود دو نوع با مشکالتی مواجه باشند الملل مدیریت استراتژیک در محیط فعال بین
 هایفرصتیگری نیز عدم موفقیت آنها در ایجاد د ها وشرکتیکی مربوط به موانع جهت رشد این 

وسعه بر ایجاد و ت تواندمیاست که  ییهاشاخصهو عدم توجه به ابعاد و  المللیبیندر سطح  کارآفرینی
ت الزم و اقداما هایتحماکه  رسدیمباشد و همچنین به نظر  مؤثر هاشرکتدر این  المللیبین کارآفرینی

 و این گیردینممطلوب صورت  صورتبهمحصول در سطح فرامرزی  سازیریتجابرای  هاشرکتاز این 
ن باشند که جهت رشد ایمین برخوردارالمللی از رتبه مناسبی در سطح بین کارآفرینی ازنظرها شرکت
از این  استفاده مناسبایجاد و با  کارآفرینی هایفرصتالمللی باید ها و توان رقابت در سطح بینشرکت
ته از آنجائیکه در این راستا پژوهش صورت نگرف. را توسعه و گسترش داد المللیبین کارآفرینی، هافرصت
 سؤال و پردازدمیلمللی ابین کارآفرینی بر بنیاندانش هایشرکت ییهامدل تبیینپژوهش حاضر به است. 

 یکارآفرینتوسعه در  تواندمیچگونه  بنیاندانش هایشرکتتوان مطرح نمود که اصلی پژوهش را می
عواملی  هارکتشاین  هاییویژگیو  بنیاندانش هایشرکتراستا با معرفی  در اینباشد؟ که  مؤثر المللیبین

، مورد بررسی ودشمیو  توسعه و رشد اقتصاد کشور  المللیبیندر سطح ملی و  کارآفرینیکه باعث گسترش 
   قرار گرفته است.

حقیقاتی در این زمینه صورت گرفته در جامعه، ت بنیاندانش هایشرکتون توجه جایگاه و  ارزش روزافزبا 
 تشخیص بر مؤثر عوامل سازیمدلبه بررسی "( 1033) قدیمزادهکاباران :شودمیرخی از آنها اشاره بکه به 
 "تفسیری ساختاری روش از استفاده با ایرانی بنیاندانش هایشرکت در المللیبین کارآفرینی هایفرصت

 المللیبین کارآفرینی هایفرصت بر تأثیرگذار کلیدی هایمقولهی تحقیق هایافتهبر اساس پرداخته است که 
 محیط عوامل ،کارآفرین فردی هایقابلیت و های شخصیتیاز: ویژگی عبارتند بنیاندانش هایشرکت در

 الگوی طراحی"( 1030دیگران )پور و ؛ اسماعیلهست کارآفرینیبنگاه  هایقابلیت و مقصد، و مبدأ کشور
انگر تحقیق بی نتایجایرانی را مورد بررسی قرار دادند که  بنیاندانش هایشرکت سازیالمللیبین راهبردی

 به تواندمی حورم کارآفرین و شبکه محور منبع محور، هایمؤلفه دسته سه ترکیبکه این مطلب است 
 تباف هایمؤلفه شود. همچنین منجر بنیاندانش یهاشرکت پایدار المللیبین حضور محوری پدیده

 گرمداخله عوامل جزء نهادی و انسانی هایمؤلفه و باشندمی بسترساز فراملی و ملی محیط سازمانی،
 هایشرکت توسعه و ایجاد مدل به بررسی طراحی"( 1034) پور و دیگران؛ حسین"شوندمیمحسوب 

 یهایافته وتحلیلتجزیه از مستخرج الگویکه بر اساس  اندپرداخته "انسانی علوم هایرشته در بنیاندانش
 ایند. ش طراحی فرعی مقوله یازده و اصلی مقوله ششقالب  در انتخابی کدگذاری بخش در پژوهش

 ،هازیرساخت و بسترها پژوهشی، و آموزشی هایفعالیت ،گذاریسیاست و مدیریت: از عبارتند هامقوله
 (1030) سروری و دیگران .هستدانش  اشاعه و نشر نوآوری، علمی، ایهشبکه و ارتباطات

 المللیه بینکارآفرینان ش دانش بازار خارجی و تشخیص فرصتبنیان: نقدانش هایشرکتشدن المللیبین"
و تشخیص  دانش بازار خارجیهای پژوهش حاکی این مطلب است که یافته انددادهرا مورد بررسی قرار 

 د. متغیر تشخیصمثبت دار تأثیربنیان دانش هایشرکتالمللی شدن المللی، بر بینینانه بینکارآفر فرصت
 ؛"دارد دنشالمللیو بین یخارج بازارالمللی نیز نقش میانجی در رابطه دانش فرصت کارآفرینانه بین

 صنعت وجود درم هایشرکت سازیالمللیبین بر کارآفرینانه گرایش تأثیر" (1035) همکاران و دهکردی
ی پژوهش هایافتهسازمانی را بررسی نموده که بر اساس  فرهنگ گریمیانجی نقش با ایران بلور و شیشه
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 درصد 13 که آمد تبه دس این نتیجه و شد تأیید شرکت سازیالمللیبین بر کارآفرینانه گرایش مثبتتأثیر 
 تبیین سازمانی میانجی فرهنگ متغیر غیرمستقیم طریق از سازیالمللیبین بر کارآفرینانه گرایش کل اثر از

 درکوچک و متوسط  هایبنگاه سازیالمللیبینطراحی الگوی به "( 1031) فتاحیامینی و ؛ ".گرددمی
 سازیالمللیبین قابلیت آغاز فرایند و به این نتیجه رسیدند کهپرداختند  بر نانو مبتنی بنیاندانش هایشرکت
 هادهای موجود در نانی با پیشرانوجود مزیت رقابتی پایدار در کالس جه توسط،های کوچک و موکارکسب
 نزار، میزان رقابت داخلی و همچنیاست و بسته به وضعیت با وکارکسبو همچنین در بطن  کارآفرینفرد 

 به بررسی" (1035راد و رحیم نیا ) حسنی؛ "اندازه بنگاه و سوابق تجربی موجود شرکت تشدید خواهد شد
 ددهمیی پژوهش نشان هایافتهپرداختند که  المللیبین کارآفرینی بر محور منبع و محور فرصت رویکرد

 هابکهش و نوآوری و خالقیت ،هامهارت جمله از آن به مربوط عوامل برخی و محور منبع رویکرد که
 گیریجهت ،کارآفرینانه فرهنگ جمله از آن به مربوط عوامل برخی و محور فرصت رویکرد همچنین

 بنیادی و تأثیرگذار عواملی پاداش فلسفه و رشد به گرایش مدیریت، ساختار منابع، به گرایش استراتژیک،
محمدیان آسیابر و  ".شوندمی المللیبین رقابتی مزیت کسب به منجر که هستند المللیبین کارآفرینی بر

را مورد بررسی قرار دادند که نتایج  نیکارآفری توسعه در بنیاندانش هایشرکت نقش" (1031) دیگران
کشور  زاییاشتغالاقتصادی و  در توسعه بنیاندانش هایشرکتپژوهش بیانگر این مطلب است که توسعه 

 هایشرکت محصوالت سازیتجاریاز  حمایت و کارآفرینی در توسعه مؤثرعوامل  و راهبردهاشناسایی 
 از ایکویرو بینش: کارآفرین و دانش مدیریت" (5410) و دیگران 1بندرا سزار؛ اهمیت بسزایی دارد بنیاندانش

 دهدمیپژوهش نشان ی این هایافتهرا مورد بررسی قرار دادند که  (SECI) پویا دانش ایجاد نوناکا مدل
. هددمی تشخیص را تفاوت فقط نه ،کندمی نگاه تعادل عدم این به ترعمیق ،"LIWC از استفاده با که

 دانش ایجادشامل  که SECI مرحله چهار بین همچنین بلکه صریح، و ضمنی دانش هایدارایی بین
است.  رزشا پیشنهاد فقدان ،اندازیراه در شکست علت ترینشایعاست  تکراری هایانتقال صریح و ضمنی
( SME) متوسط و کوچک هایشرکت نوآورانة عملکرد و سودآوری ه بررسیب" (5541همکاران ) و 5پادوال

ی پژوهش بیانگر این مطلب هایافتهپرداختند که  "هاشرکتاین  سازیالمللیبین فناوری با بازارهایی در
 یهانوآوری از آن دسته ستد و داد و هانوآوری تولید در که هستند یهایرکتش"فناوری  است که متخصصین

 قطری از معموالً نیز کار این که هستند، پیشرو و متخصص ،هاشرکتسایر  با دیگر هایشکل به موجود
 مفهومی چارچوب" (5414) همکارانش و 0میرزانتی؛ شودمی انجام هاتوافقنامه کردنالیسنس
مورد بررسی قرار دادند  4کالن و مزو تحلیل در سطح میکرو، اساس تجزیه و بر را کارآفرینی گذاریسیاست

انگیزه،  ایجاد بر ،کارآفرینی استسی کالن، سطح این مطلب است که در که نتایج این پژوهش حاکی
 بار کاهش شامل مزو سطح که حالی در ،کندمیتمرکز  وکارکسب یهامهارت و کارآفرینی یهامهارت

 و وکارکسب بر تمرکز همچنین  و و صادرات واردات زداییمقررات و وکارکسب ورود تسهیل دولت در
، کارآفرینی فرهنگ ایجاد بر باید ارآفرینیک هایسیاست کالن، سطح . درباشدمی وکارکسبمشوق 

ی بدست آمده در تحقیقات فوق هایافتهنماید. که بر اساس  تمرکز مقررات، و کارآفرینی یهازیرساخت
  در جامعه پی برد. بنیاندانش هایشرکتبه اهمیت و ضرورت  توانمی
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آنها،  برونگرایی و توسعه به ویژه وجهت ضرورت و ملی اقتصاد در هاشرکت این با توجه به اهمیتبنابراین، 
 و کوچک هایشرکت سهم 5410 سال در کوچک صنایع گذاریسرمایه از حمایت صندوق آمار اساس بر

 صادرات رقم متحد ملل توسعه صندوق گزارش طبق و باشدمی درصد 10 فقط ایران کل صادرات از متوسط
 ایران رتبه و بود درصد 5/1از  کمتر غیرنفتی صادرات از ایران پیشرفته فناوری با بنیاندانش هایشرکت

 علیف جایگاه و آمار تطابق ،باشدمی ترپایین ترکیه و عربستان همچون منطقه کشورهای از حوزه این در
 هایشرانپی نامطلوب وضعیت و باال عملکردی شکاف از نشان مذکور شده تعیین متعالی اهداف با کشور

   (.50ص  5410، 1نکتادآ. باشدمیکشور  اقتصادی

   چارچوب مفهومی پژوهش

، پردازدمی المللیبین کارآفرینی بر بنیاندانش هایشرکت نقش مدل تبیین به موردنظربا توجه اینکه مقاله 
 بنیاندانش هایشرکتاست که  صورتبدیناصلی  سؤالو فرضیاتی مطرح شد که  سؤاالتدر این راستا 

 بنیانانشد هایشرکتباشند؟ که با توجه به مشخصات  مؤثر المللیبین رینیکارآفدر ند توانمیچگونه 

نشر و اشاعه -0 ؛شدنجهانی-5 خالقیت و نوآوری؛-1بین که  رسدمیفرضیاتی بدین مطرح شد: به نظر 

-0 بودن؛ پذیررقابت-0 ؛سازیتجاری-1آموزشی و پرورشی؛  هایفعالیت-5 بودن؛ پذیرریسک-4 دانش؛
با توسعه  بنیاندانش هایشرکتدر  ؛مقاومت در برابر تغییر-3 مناسب؛ گذاریسیاسترآمد و کا مدیریت

همچنین مدل مفهومی پژوهش نیز بر اساس فرضیات طراحی گردید رابطه وجود دارد.  المللیبین کارآفرینی
که در ابتدا مینه گردید ز اطالعات در این آوریجمعو فرضیات پژوهش اقدام به  سؤاالت از طرحکه پس 

و همچنین تحقیقات صورت گرفته اطالعاتی حاصل شد و در مرحله دوم   ایکتابخانهاز طریق مطالعات 
 هایشرکتتعدادی از مدیران اختیار بر اساس فرضیات و مدل مفهومی ساخته شد و در  ایپرسشنامه

قرار  وتحلیلتجزیهو مورد  آوریجمعموضوع پژوهش  درزمینهقرار داده شد و اطالعات الزم  بنیاندانش
 کارآفرینی بر توسعه بنیاندانش هایشرکت تأثیر گیگرفت که در ادامه به بیان متغیرهای پژوهش و چگون

   و مدل مفهومی پژوهش پرداخته است: المللیبین
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    بنیاندانش هایشرکت
د ه یادگیرنده و خالق دانش هستنی دارد کهایشرکت نظری، اشاره بهاز لحاظ ، «بنیاندانششرکت »عبارت 

اژه و. نمایندمی خود استفاده هایفناوریبرای توسعه محصوالت و  آشکار وضمنی  صورت به و از دانش
، عبـارت جدیدی در ادبیات مدیریتی و اقتصادی جهان یهـای مشـابهیـا واژه” بنیاندانش هایشرکت“

کوچک  هایشرکت“ ،”محوردانش هـایوکارکسب یا هاسازمان“ که مصداق با مفاهیمی نظیر: باشدمی
 ایهفناوری بر مبتنی هایشرکت" ،”کوچک نوآور هایشرکت“ ،”فناوری محور هایشرکت“ ،”مبنادانش

ها ولـین پژوهش در خصوص این شرکت. اباشدمی” های نـوینمبتنی بر فناوری هایشرکت“ یا ”پیشرفته
فناوری  هایشرکتبـا بـه کـار بـردن عبـارت  که وی شـده اسـتانجـام  1303در سال  1توسط الیتـل

معرفـی نمود که متکی بر نوآوری و اختراعات علمی بوده و با هـدف  مؤسساتیرا  هاشرکتمحور، این 
نقطـه  هک تـوان گفـتمـی بطور کلی شـوند. بنابراینمـی تأسیسها سازی این اختراعات و نوآوریتجاری

ه نـوآوری ب هاشرکتو این  باشدمیهای نامشهود داراییاستفاده از  بنیاندانش هایشرکتمام در ت اشـتراك
بر  کشور مادر (. 514ص 5410، 5)کلمبوئت و دیگران باشندمیترین منبع رقابتی متکی اصلی عنوانبه

: عبارت از بنیاندانش هایشرکت ؛1003مصوب  بنیاندانش هایشرکتاساس ماده یک قانون حمایت از 
علم  زاییافهم منظوربه، شرکت یا موسسه خصوصی یا تعاونی است که بنیاندانش مؤسساتو  هاشرکت“

، تحقق اهداف علمی و اقتصادی )شامل گسترش و کاربرد اختراع و محوردانشو ثروت، توسعه اقتصاد 
های خدمات( در حوزه فناوری سازی نتایج تحقیق و توسعه )شامل طراحی و تولید کاال ونوآوری( و تجاری

ص  1031جاللت، ) ”شودمی مربوطه تشکیل افزارهاینرمدر تولید  ویژهبهبرتر و با ارزش افزوده فراوان 
 5444از  1033سال  کشور ما  در در بنیاندانش هایشرکتتعداد رسمی بر اساس اطالعات موجود،  (.00

از سال  بنیاندانش هایشرکتدرآمد همچنین . یدهزار شرکت رس 1444و نزدیک به  شرکت فراتر رفت
ال ها در سدرآمد این شرکت هابینیپیشبر اساس  کهنحویبه، داشتهتاکنون روند رو به رشدی  1035
هزار میلیارد تومان  154حدود  1030و این روند در سال بوده هزار میلیارد تومان  154به بیش از  1033

ر ها دبیشترین تعداد شرکت طالعات است.ا آوریجمعها در مرحله شرکت. میزان فروش شده بودبرآورد 
عال و برق و الکترونیک ف افزارهانرمو تجهیزات پیشرفته، فناوری اطالعات و ارتباطات و  آالتماشینحوزه 
  : 0دهستن
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   های مختلف فناوریدر حوزه بنیاندانش هایشرکتفعالیت ( 1شکل 

  المللیبین کارآفرینیو  نیکارآفریمفهوم 

 هایریسک نظر گرفتن در تالش متعهدانه با از طریقبه فرایند خلق ارزش جدید)مادی یا معنوی( 1کارآفرینی
 منظورهبفرآیند ایجاد ارزش از راه تشکیل مجموعه منحصر به فردی از منابع کارآفرینی . شودمیناشی از آن اطالق 

 دقیق معادلی وجود ندارد و در فرهنگ آریان طوربهدر زبان فارسی برای این واژه . باشدها میفرصتاز  گیریبهره

، دل به دریا زدن و باكبیهای مهم، معادل متهور، جسور، اقدام کننده به فعالیت ""Entreprenantپور واژه 

ل انواع شام کارآفرینی .(40ص 1035و کریمی  احمدپورداریانی) قدم در تأسیس شرکت آمده است.پیش
؛ رینی اجتماعیکارآف؛ کارآفرینی سازمانی؛ (کارآفرینی فردی )مستقل عبارتند از:آنها  ترینمهممختلفی است که 
ص  1030، 5گربر مایکل) المللیبین کارآفرینی و از راه دور کارآفرینی؛ کارآفرینی دولتی؛ کارآفرینی شرکتی

ای تجاری هفراتر از مرزهای ملی به فعالیت کارآفرینکه در آن  المللی فرآیندی استبین کارآفرینی (.41
. این باشدیم صادرات، تولید تحت لیسانس، فرانشیز، ایجاد دفاتر فروش در کشور دیگرکه شامل  پردازدمی

ا ر که مقایسه رفتارها و همچنین فرهنگ کارآفرینانه بین چند کشوراست نوظهور  یپدیده کارآفرینینوع 
 هایرصتفبرداری از المللی را فرآیند خالقانه کشف و بهرهبین کارآفرینیی محققان، برخ. گیردمیدربر 
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 کندیمرا ایجاد  که ارزش مدیریتی گیرندمیدر نظر جوی مزیت رقابتی وخارج از بازارهای داخلی و در جست
 گیرندمی در پیش را شدهپذیری حساببا ریسک توأمواسطه آن رفتارهای نوآورانه، بیش فعاالنه افراد به که

از ناکارآمدی در بازار چندملیتی است را با هدف  ناشی وکار خارجی کهکسب هایفرصتتا با موفقیت 
بنابراین، . (14ص  1033 ،و همکارانبهرامی ) نمایندهای مالی و غیرمالی پیگیری دستیابی به پاداش

 تولید بمنظور  فراملیملی و  هایفرصتاز تمام  برداریبهرهکشف، تصویب، ارزیابی و ، المللیبین کارآفرینی
تر؛ سود و فروش بیشآنها عبارتند از:  ترینمهمدارای فوایدی فراوانی است که  که کاال و خدمات در آینده است

هانی و کارآفرینانه و افزایش اعتبار؛ ج هایمزیتدستیابی به ؛ کار ارزان نیروی مزیت؛ ترپایینهزینه تولید 
برای ورود  هچندزباندر سطح جهانی؛ استخدام نیروهای  باکیفیتشدن از طریق تولید محصوالت  یالمللبین

فرصت  ؛بکارگیری استعداد و قابلیت مدیریتیبه بازارهای جهانی برای فروش محصوالت و تولید بیشتر؛ 
ص  1030 ن،و دیگرا یرمضان) رقبا سازیجهانیو  مشتریان سازیجهانی؛ گسترش نیروی کار داخلی ؛رشد
10.)    

   المللیبین کارآفرینیبر توسعه  بنیاندانش هایشرکتنقش 
 حوزه وارد ندتوانمی SECIنوپا  با استفاده از مدل  هایشرکت ویژهبه ، متوسط اقتصادی هایبنگاه

 گیریهرهبهمچنین با . واقع شوند مؤثر هاشرکت رشد و پایداری به هااستارتاپو از طریق  شوند کارآفرینی
را اختراع و به بازارهای جهانی صادر نمایند. همچنین کارآفرینان توسط  جدید دانش توانمی از این مدل

 و کارآفرینی بین رابطه SECI شوند. بطور کلی مدلها استارتاپ مدیریت دانش میتوانند موجب بقای
  (.01ص  5415 ،1بهاتی و )خالد کندمی تأکید بنیاندانش هایشرکتدانش و به  توسعه  مدیریت

 باشندمیرتبط م سازیالمللیبین و نوآوری ،کارآفرینیبر  صنایع، فناوری بر مبتنی هایشرکت طورکلیبه
که  شودیمباعث  کارآفرینی فرآیندهای. است مشهود کامالًصنایع  بنیاندانش هایشرکتبیشتر  که در

 بستگی وینن گذاریسرمایه یک موفقیت و بقاهمچنین د. پایدار را دنبال کن رشد جدید مسیر گذاریسرمایه
 پیچیده رقابتی از هایمحیط در فعال ،کارآفرین نوپای هایشرکتدارد.  وکارکسب مدل مؤثر طراحی به

 راتژیکاست یک از و شوندمی مندبهرهآنها  به شیوه خاصی  و ترکیب فرامرزی و جهانی بازارهای هایفرصت
 صوصبخ جدید، فناوری بر مبتنی هایشرکت. همچنین کنندمی ی پشتیبانیخاص وکارکسبو مدل 
 عتسر ازنظر ،شدنجهانی تأثیر تحت دهند، توسعه را خود وکارکسب کنندمیی که تالش هایشرکت
 طوربه فرینیکارآ و نوآوری ،سازیالمللیبین که در این راستا فرآیندهای گیرندمیرقابت قرار  فشار و نوآوری

را  للیالمبیندر سطح  پذیریرقابتکه توان  وکارکسبنوین  هایمدلو از  گیرندمیا مورد توجه قرار مجز
 وکارهایکسببر این اساس، (. 14ص  5413، 5)جیرادو و همکاران نمایندمیداشته باشند استفاده 

قاء جدید، ارت خدماتو  نقش مهمی در اثربخشی تولید، تبلور دانش در محصوالتدر کشور  بنیاندانش
تر از سایر ها بیشوکارکسب. این کنندمیسطح اقتصاد و رفاه، تولید ثروت و ارزش افزوده در یک جامعه ایفا 

همگام نموده و برای بقاء در  وکارکسباقتصادی خود را با تغییر و تحوالت نوظهور در محیط  هایبنگاه
و سودآوری، بازگشت سرمایه، اشتغال، عملکرد درآمدزایی  و از طریق کنندمیرقابتی تالش  هایمحیط
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افزایش اعداد مشتریان، رقابتی بودن شرکت و ایجاد ارتباط بلندمدت با مشتریان، نوآوری،  بازار شامل
 و برخورداری از کار چالشی و استقالل کاری ابعاد شاخص نظیر تحقق اهداف و موفقیت شخصی، رضایت

. شودیمکوچک و متوسط  وکارهایکسبدر  المللیبینسطح ملی و در  کارآفرینیباعث توسعه  تأثیرگذار
 و نیز گرددیم بنیاندانش هایشرکتموفقیت کارآفرینانه  باعث کارآفرینی با آمیخته بازاریابی همچنین

نیاز مشتریان،  کارآفرینانه مبتنی بر ارائه محصوالت با کمترین قیمت با توجه به سطح گذاریقیمت عجین
 ینیکارآفر بر موفقیت تولید هایهزینهبا توجه به شرایط و پایین آوردن  گذاریقیمتبرد داشتن راه

گفت که  توانمیبطور کلی (. 40ص  1035نژاد، رضوانی و موسی) است بنیاندانش هایشرکت المللیبین
وکارهای سبکبا نیروی کار خالق در  توانمی بنیاندانش هایشرکتدر  المللیبین کارآفرینیاز طریق 

قابت در ر همچنینگام برداشت داد و جدید از یک اقتصاد سنتی به سمت یک اقتصاد مدرن و پیشرفته 
در  ریمؤثها نقش این شرکت درنهایتبازارهای جهانی باعث فروش محصول و سود کافی دست یابند که 

رایندی است ف المللیبین فرینیکارآ بر این اساس، توسعه دارند.اشتغال در کشورهای درحالتولید و  افزایش
 ،این کار شامل صادرات .دهدمیقال ترا از میان مرزهای ملی انش وکارکسب فعالیت کارآفرینکه یک 

توسعه  المللیبین کارآفرینیهمچنین  .باشدمی گشایش دفاتر فروش در یک کشور دیگر اعطای گواهینامه و
 شودمیآغاز  لیالملبین وکارکسبهایی است که فعالیتشان از جدید یا استارتاپ المللیبینهای وکارکسب

لشان ند محصوتوانمی آنها ،کند بازار داخلی کاهش پیدا اگر فروش در .استسودآور  کارآفرینیو این نوع 
از این فروش  وخارجی به فروش برسانند  ریانتبا توجه به تقاضای محصول در بین مش المللیبینبازار  را در
 تولید باالیی داشته و هایهزینهی که هایشرکت(. همچنین 50ص 1030)سروری  و دیگران،  ایندنمسود 

ند از طریق گسترش چند واحد فروش محصوالتشان در بازار توانمی اندشدهثابت متضرر  هایهزینهاز این 
یشتر، پیچیدگی بو رقابت با رقبای دارای  المللورود به صحنه بینباشند. ی داشته یجهانی فروش باال

از ستر خواهد کرد و این امر خود زمینهتر و خالقتر، رقابتیتوسعه را کارآزمودهکشورهای درحال هایشرکت
ا هبا کسب فناوری و دانش مدرن، این شرکت و بدون تردید و دانش روز خواهد بود به دست آوردن فناوری

شوند؛ بنابراین، کشورهای جاد رفاه در کشورهای خود میکنند و هم باعث ایتر میهم کار را برای خود آسان
رود به به و ریزناگ ،آنان برای استفاده از فناوری روز و ایجاد ثروت، تولید و رفاه هایشرکتو  توسعهدرحال

الملل نشوند دچار سکون و عدم بین کارآفرینیوارد صحنه و اگر  الملل هستندبین کارآفرینیصحنه رقابت 
ن و رفاه در ای شودمیده که این امر منجر به فرسودگی و افزایش زیان و کاهش سود و فروش خالقیت ش

 ارزشیابی تصویب، شناسایی، فرایند طریق از المللیبین کارآفرینی اساس این بر. یابدکشورها کاهش می
ص  1030ی، )حاج عل کرد خواهد کمک المللیبین هایمحیط در موفقیت به هافرصت از برداریبهره و

، کارآفرینی هایفرصتو  کارآفرینناب و  هایایده ایجاد و باتجربه انسانی منابع از استفاده بنابراین، با(. 40
 رد نوآوری ، فناوری رشد و گام برداشته  و به توسعه سازیتجاریبه سمت  بنیاندانش هایشرکت

 نیانبدانش هایشرکتد شد. اما در کشور ما رقابتی نائل خواهن بازارهای در پویایی و سازمان فرآیندهای
که موجب شده تا این  باشندمیمواجه  کارآفرینیمختلفی از جمله حوزه  هایحوزهدر  هایچالشبر موانع و 

  نداشته باشند. المللیبین کارآفرینیدر توسعه  مؤثریمنحصر بفردشان نقش  هایویژگیبا داشتن  هاشرکت
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  (بنیاندانشمدل  هایشاخصو  هامؤلفه؛ بنیاندانشد مدل مدل مفهومی پژوهش )ابعا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و  هاویژگیبودن از  برخورداربا  بنیاندانش هایشرکتگفت که  توانمیبر اساس مدل مفهومی پژوهش 
آموزشی و پژوهشی،  هایفعالیت، نشر و اشاعه دانش، انجام نوآوری و خالقیتمشخصاتی نظیر: 

 ،کریمحصوالت ف سازیتجاری، جهانی بودن ،المللیبینبودن در سطح ملی و  پذیررقابتی، پذیرریسک
وحیه بودن دانش، داشتن ر روزبهمقاومت در برابر تغییر، مناسب،  گذاریسیاستبودن از مدیریت و  برخوردار

 باور و اریهمک روحیه جمله داشتنتحقیق و تفحص و همچنین خصوصیات فردی افراد و پژوهشگران 
لمداد ق المللیبین و ملی سطح در کارآفرینی و نوآوری توسعه اصلی دردر این حوزه نقش  دانش انتقال به

 رگذارتأثی عوامل معرفی و شناسایی که هستند، زیادیهای بحران وها چالشبا  ، اما در این زمینهشوندمی
 از برداریبهره و هاشرکت شدن این المللیبینجهانی و  موفقیتبه توسعه و  تواندمیو همچنین موانع آن 

  ایفا نماید. مؤثرینقش  المللیبین کارآفرینیهای فرصت تشخیص ،المللیینهای بفرصت

   پژوهش  شناسیروش
المللی ینب کارآفرینیبنیان بر دانش هایشرکتتبیین مدل نقش موردنظر به  پژوهشبا توجه به اینکه 

روش تحقیق در کاربردی و ازنظر ماهیت پیمایشی است. -ایتوسعهازنظر هدف این پژوهش  پردازد،می
 زمینه ردکه بخش کیفی به اطالعات  شودمیپژوهش حاضر  به دو قسمت الف(کیفی و ب(کمی تقسیم 

در بخش کمی نیز اطالعات الزم در مورد  شده است و آوریجمعشناسایی ابعاد الگوی مفهومی  پژوهش  

مقوله 

 محوری

شرکتهای 

 دانش بنیان

 ردهایبویژگی ها و راه

 شرکت های دانش بنیان

 وخالقیت نوآوری
 نشر و اشاعه دانش

فعالیت های آموزشی و 
 پژوهشی

 ریسک پذیر  بودن
 پذیری رقابت

 تجاری سازی
برخودار بودن از مدیریت و 

 سیاستگذاری مناسب
 بین الملی و جهانی بودن

 بودن در مقابل تحوالتپایدار 

 

 

 پیامد ها  و نتایج

 پیشرفت علمی

دستیابی به اهداف 

 سند چشم انداز

انسان های متفکر و 

 خالق

بین المللی شدن 

 شرکت ها

 

 

 

 

 

کارآفرینی 

 بین المللی

 

تشخیص 

فرصت های 

 کارافرینانه 

 

عوامل تاثیرگذار بر ویژگیهای 

 ای دانش بنیانشرکت ه
 به روز بودن دانش و اطاعات

 برخودار بودن از فرهنگ تحقیق و تفحص

 خصوصیات فردی پژوهشگران
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عد از از طریق پرسشنامه بدست آمد است و ب المللیبین کارآفرینیبر توسعه  بنیانانشد هایشرکتنقش 
ی بدست آمده هادادهآماری اقدام به توصیف و تحلیل  هایآزمونبدست آوردن اطالعات، با استفاده از 

هران تبنیان استان دانش هایشرکتو کارشناسان  رانیمد هیکلی پژوهش حاضر را جامعه آمارشده است. 
شرکت  044 یتصادف صورتبهکه بر اساس فرمول کوکران و  دهندمیباشد تشکیل می 5044که بیش از 

انتخاب شدند و پرسشنامه محقق ساخته  هاشرکتاز مدیران و کارشناسان فعال این  انتخاب و بنیاندانش
 بطور کلیگردیده است.  وریآجمعدر اختیار این افراد قرار گرفت و اطالعات الزم در مورد موضوع پژوهش 

کیفی از طریق  در بخشکمی بوده که –کیفی  صورتبه موردنظرها در پژوهش روش گردآوری داده
 های اینترنتی و غیره( های داده، سایتای )کتب و نشریات خارجی و داخلی، پایگاهمطالعات کتابخانه

پرسشنامه محقق گردآوری اطالعات از  و طرح یاجرا یبرا ،نیز بخش کمیدر اطالعات الزم حاصل شد و 
پرسشنامه محقق استفاده شده است در  گیری که ازبرای تعیین روایی ابزار اندازه شده است. ساخته استفاده

طریق آلفای  ازگیری ضریب پایایی اختیار تعدادی از اساتید قرار داده شد و برای تعیین پایایی ابزار اندازه
در  هاداده وتحلیلتجزیه .باشدمی 4804 ل پرسشنامه بدست آمد که برابر باها و ککرونباخ برای شاخص

صورت گرفت و در  )داخلی و خارجی( و مدل مفهومی های صورت گرفتهژوهشبخش کیفی بر اساس پ
 وتحلیلتجزیهمورد  SPSSافزار آماری ی بدست آمده از طریق پرسشنامه توسط نرمهادادهکمی نیز بخش 

  ست.قرار گرفته ا

    بررسی فرضیه های پژوهش
 هایشرکتآزمون ضریب همبستگی پیرسون رابطه بین خالقیت و نوآوری در  (1شماره جدول

   المللیبین کارآفرینیبا توسعه  بنیاندانش

 

 

 در 0H بنابراین فرض .باشدمی Sig ≤ 4845که  باشدمی. 444داری بدست آمده که برابر با سطح معنی
درصد بین خالقیت و  33با ضریب اطمینان ر اساس نظر پاسخگویان و ب شودمیپذیرفته  H1 شودمی

 .  دارد عنی داری وجودرابطه مثبت و م المللیبین کارآفرینیبا توسعه  بنیاندانش هایشرکتنوآوری در 
با  بنیاندانش هایشرکتدر  شدنجهانیآزمون ضریب همبستگی پیرسون رابطه  ( 2جدول شماره

    المللیبین کارآفرینیتوسعه 

 

 

 

باشد بنابراین فرض  Sig ≤4845که   باشدمی. 444نی داری بدست آمده که برابر  با با توجه به سطح مع

0H   شودمی رد H1  در  اندتومی شدنجهانیبنابراین، بر اساس نظر افراد مورد بررسی . شودمیپذیرفته
    باشد. تأثیرگذار المللیبین کارآفرینیایجاد و توسعه 

 

 سطح معناداری ضریب همبستگی پیرسون تعداد مؤلفه ها

 المللیبین کارآفرینی
044 

**405 . 
 

444. 
 خالقیت و نوآوری

 سطح معناداری ضریب همبستگی پیرسون تعداد ها مؤلفه

 المللیبین کارآفرینی
044 **405 . 444. 

 شدنجهانی
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 یانبندانش هایشرکت( آزمون ضریب همبستگی پیرسون رابطه نشر و اشاعه دانش در 3جدول شماره 

   المللیبین کارآفرینیبا توسعه 

 
 
 

 رد   0Hباشد بنابراین فرض  Sig ≤ 4845که   باشدمی.40سطح معنی داری بدست آمده که برابر  با 
با  نیانبدانش هایشرکتنشر و اشاعه دانش در ر پاسخگویان بین ظکه از ن شودپذیرفته می H1 شودمی

   داری وجود دارد.رابطه مثبت و معنی المللیبین کارآفرینیتوسعه 

ا ب بنیانانشد هایشرکتبودن  پذیرریسک( آزمون ضریب همبستگی پیرسون رابطه 4جدول شماره

  المللیبین کارآفرینیتوسعه 

 

 

 

باشد بنابراین فرض  Sig ≤  4845که   باشدمی .444داری بدست آمده که برابر  با با توجه به سطح معنی

0H دشومی در H1  درصد بین  33افراد مورد بررسی با ضریب اطمینان  ازنظر. بنابراین، شودمیپذیرفته
داری وجود رابطه مثبت و معنی المللیبین کارآفرینیبا توسعه  بنیاندانش هایشرکتبودن  پذیرریسک

   دارد.

 هایشرکتدر آموزشی و پرورشی  هایفعالیتآزمون ضریب همبستگی پیرسون رابطه ( 6جدول شماره 

  المللیبین کارآفرینیبا توسعه  بنیاندانش

 
 
 

 رد   0H باشد بنابراین فرض Sig ≤ 4845که   باشدمی. 45در جدول فوق که برابر  با سطح معنی داری 
کی آموزش و پژوهش ی زمینه دربر اساس نظر افراد مورد بررسی فعالیت که  شودمیپذیرفته  H1 شودمی
  .باشدمی المللیبین کارآفرینیو توسعه  هاشرکتزمینه برای رشد این پیش ترینمهماز 

 یهاشرکتدر  سازیتجاری( آزمون ضریب همبستگی پیرسون در مورد رابطه 5جدول شماره

   المللیبین کارآفرینیبا توسعه  بنیاندانش

 

 
 

 سطح معناداری نرسوضریب همبستگی پی تعداد مؤلفه ها

 المللیبین کارآفرینی
044 

*115. 
 

40. 
 نشر و اشاعه دانش

 سطح معناداری ضریب همبستگی اسپرمن تعداد ها مؤلفه

 المللیبین کارآفرینی
044 **500. 444. 

 بودن پذیرریسک

 سطح معناداری ضریب همبستگی پیرسون تعداد مؤلفه ها

 المللیبین کارآفرینی
044 *155. 45. 

 آموزشی و پژوهشی هایفعالیت

 سطح معناداری ضریب همبستگی پیرسون تعداد مؤلفه ها

 لیالملبین کارآفرینی
044 

**531. 444. 
 سازیتجاری
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 باشد بنابراین فرض Sig ≤ 4845که   باشدمی .444داری بدست آمده که برابر  با با توجه به سطح معنی

0H   ودشمی رد H1  صوالت مح سازیتجاریدهندگان بین بنابراین بر اساس نظر پاسخ .شودمیپذیرفته
   داری وجود دارد.رابطه مثبت و معنی المللیبین کارآفرینیو توسعه  بنیاندانش هایشرکتدر 

 هایشرکتبودن  پذیررقابت( آزمون ضریب همبستگی پیرسون در مورد رابطه 5جدول شماره

    المللیبین کارآفرینیبا توسعه  بنیاندانش

 

 

 
 باشد بنابراین فرض Sig ≤ 4845که   باشدمی .444با توجه سطح معنی داری بدست آمده که برابر  با 

0H  شودمی رد H1  درصد بین  33مینان افراد مورد بررسی با ضریب اط نظر ازبنابراین،  .شودمیپذیرفته
  ود دارد.داری وجرابطه مثبت و معنی المللیبین کارآفرینیبا  بنیاندانش هایشرکتبودن پذیررقابت

 هایشرکت( آزمون ضریب همبستگی پیرسون در مورد رابطه مقاومت در برابر تغییر 5جدول شماره 

   المللیبین کارآفرینیبا توسعه  بنیاندانش

 

 

بنابراین  .باشد Sig ≤ 4845 که باشدمی . .441داری بدست آمده در جدول فوق که برابر  با سطح معنی
پاسخگویان بین پایداری در برابر  نظر از که بر این اساس شودمیپذیرفته  H1 شودمی رد  0H فرض

   داری وجود دارد.رابطه مثبت و معنی المللیبین کارآفرینیتغییر با توسعه 
 

کارامد در  گذاریسیاست(  آزمون ضریب همبستگی پیرسون در مورد رابطه مدیریت و 5جدول شماره 

   المللیبین کارآفرینیبا توسعه  بنیاننشدا هایشرکت

 

 

 باشد بنابراین فرض Sig ≤ 4845که  باشدمی. 445داری بدست آمده که برابر با با توجه به سطح معنی

0H  شودمی رد H1  بین  درصد 33افراد مورد بررسی با ضریب  نظر از. بنابراین، شودمیپذیرفته
 المللیینب کارآفرینیمناسب با توسعه  گذاریسیاستاز مدیریت و  بنیاندانش هایشرکتبودن برخوردار

   داری وجود دارد.رابطه مثبت و معنی
 که مدیران این بنیاندانش هایشرکترد بررسی در بنابراین بر اساس اطالعات بدست آمده از افراد مو

 المللیینب کارآفرینیدر توسعه  بنیاندانش هایشرکت، در مورد نقش باشندمیدر استان تهران   هاشرکت
ای در ایجاد و تعیین کننده مؤثرمنحصر بفرد شان نقش  هایویژگیگفت که این شرکت با داشتن  توانمی

بودن  رخوردارب، بنیاندانش هایشرکتدارند، بعبارت دیگر الزمه بقا و دوام  المللیبین کارآفرینیو توسعه 

 سطح معناداری ضریب همبستگی پیرسون تعداد مؤلفه ها

 ی المللبین کارآفرینی
044 **553.     444.    

 پذیری رقابت

 سطح معناداری  ضریب همبستگی پیرسون تعداد مؤلفه ها

 لیالملبین کارآفرینی
044 **110. 441. 

 مقاومت در برابر تغییر

 سطح معناداری ضریب همبستگی پیرسون تعداد ها مؤلفه

 المللیبین کارآفرینی
044 *154.    445. 

 مدیریت و سیاست کارآمد
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که منجر به رشد و توسعه کشور در عرصه های مختلف  باشدمی المللیبینطح ملی و در س کارآفرینیاز 
   .شودمیبخصوص در بخش اقتصادی 

    گیرینتیجه

 بنیاندانش هایشرکتنتیجه گرفت که امروزه  توانمیبر اساس اطالعات بدست آمده ازفرضیات پژوهش 
در  مؤثرینقش  فناوری، بر مبتنی اقتصادی رشد موتور عنوانبه و میباشند برخوردار ممتازی جایگاه از

خصوصیاتی از جمله  داشتن دلیل به بنیاندانش هایشرکت ها و تولیداتوکارکسبپیشرفت جوامع دارند و 
 است وآورن و خالق انسانی سرمایه ،بنیاندانش اقتصاد یهازیرساخت ترینمهم از یکی) خالقیت و نوآوری

 تحریم و تهدیدها با رویارویی توان ،بنیاندانش هایشرکت در فعالیت آنان تشویق توانمندکردن، با که
 ردارخوبر بهتری کارآیی از جهانی اقتصاد در میدهد اجازه شرکتها بهآوری نودارند، همچنین  را اقتصادی

 (؛شودیم المللیبین کارآفرینیکه منجر به رشد و توسعه  شودمیآنها  دوام و ماندگاریباعث  که شوند
 منظور خلق و اشاعه دانش، در جهتبا ایجاد سازوکارهایی به بنیان،دانش هایشرکت) نشر دانش و اشاعه

 یو تبدیل آن به یک مزیت رقابت نشتولید دا که کنندهای خود تالش میها و توانمندیتوسعه قابلیت
آموزشی  هایفعالیت؛ است مؤثر المللیبین کارآفرینیدر رشد و گسترش  بنیاندانش هایشرکتپایدار در 

 امکانات، زا بهینه پژوهشی، به استفاده و آموزشی فعالیتهایاز طریق  بنیاندانش هایشرکت) و پژوهشی
 کنندیمدست پیدا  فناوری و علم مدیریت و ریزیبرنامه ت علوم،وزار هایسیاست اجرای امور، بندیاولویت

 یپذیرریسک؛ (اشدب تأثیرگذار المللیبین کارآفرینیکارآفرینانه و ایجاد  هایفرصتتواند در تشخیص یمکه 

 رساندن و به ثمر اجرای چرخه نوآوری جهتگذاری خطر پذیر سرمایهطریق  از بنیاندانش هایشرکت)
 هایشرکت) رقابتی بودن ؛(شوندمی المللیبین کارآفرینیموجب توسعه  سازیتجاریانه تا مرحله ایده خالق

 به منجر هک کنندمی جهت فروش فناوری تولیدشده تسخیر را جدید نوآوری، بازارهای با تولید بنیاندانش
استا رشوند که در این  نوین ایهفناوری ارائه با جدید بازارهای ند واردتوانمی این طریق و از شودمی رقابت

 از کیی شدنجهانیو  المللیبین) ؛ جهانی بودن(دهدمیرخ  المللیبین کارآفرینیتوسعه و گسترش 
 فناوری مزایای انتقال ، ازالمللیبین بازار در فعالیت با توانندمی هاشرکت آن طریق از هک است هاییروش
تصمیم  اشتیاق که  شودمی المللیبین کارآفرینیث رشد که باع مرزی است، برخوردارشوند بین نوین

 سازیتجاری؛ (به دنبال دارد است خارجی بازارهای در موجود هایفرصت مبنای بر فعالیت کارآفرینان برای
 به فناوری تبدیل که فراینداست  بنیاندانش هایشرکتحیاتی مهم در  عامل یک عنوانبه سازیتجاری)

 بودن برخورداربا  هاشرکت، که این باشدمیفروش در بازارهای جهانی را عهده دار  موفق برای محصوالت
 شرکت، انسانی، سرمایه ،وکارکسب تجاری طرح نوآوری،و  خالقیت ایده، ،هافرصتنظیر:  ییهاویژگیاز 

 شنق تواندمیکه  شوندمی المللیبینمحصوالت در سطح ملی و  سازیتجاری موجب خدمات، و کاالها
ی برای یکی از شرایط الزم و ضرورداشته باشد، همچنین  المللیبین کارآفرینیاساسی در رشد و گسترش 

 گذاریاستسی؛ مدیریت موفق و (است المللیبیندر سطح ملی و  کارآفرینیبودن از  برخوردار، سازیتجاری
 ی جهتاساسهای ممناسب، گا یگذارسیاستمدیریت کارآمد و بودن از  برخورداربا  بنیاندانش هایشرکت)

 هایفرصتمبتکر، مدیریت استفاده مناسب از  مدیریت جذب و بکارگیری نیروی خالق و مدیریت منابع،
 ارآفرینیکملکرد مفید در سازمان موجب توسعه دارند که بر این اساس مدیران موفق با عکارآفرینانه بر می
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 نوینى اقتصاد ،انبنیدانش هایشرکتاقتصاد با توجه به اینکه ) ؛ مقاومت در برابر تغییر(شوندمی المللیبین
 ظورمنبه که باشدمی ثروت ایجاد و رشد اصلی منبع دانش، از استفاده و توزیع تولید، آن در که است
و  پایداری در گروی اقتصاد و علمی اهداف تحقق ،محوردانش اقتصاده توسع ثروت، و علم افزاییهم

حسوب م المللیبین کارآفرینیشرایط رسیدن به  که یکی از باشدمیتحوالت جهانی در برابر مقاومت 
   .(شودمی

 ممتازی جایگاه از بنیاندانش هایشرکتگفت که امروزه  توانمیبطور کلی بر اساس اطالعات بدست آمده 
ع دارند و با در پیشرفت جوام مؤثرینقش  فناوری، بر مبتنی اقتصادی رشد و موتور میباشند برخوردار

 المللیینب کارآفرینیرشد اقتصادی و توسعه  منحصر بفرد و حضور در بازارهای فرامرزی، موجب هایویژگی
کشور  ه قانونک گردد تقویت باید المللیبین وکارکسب هایصحنه در هاشرکتاین  حضور زمینهمیشوند که 

 سازییالمللبین از حمایت و صادارات توسعه هبرنام اجرای ،بنیاندانش تولیدات توسعه از حمایت نیز بر
   دارد. تأکید بنیاندانش هایشرکت

   پیشنهادات
   که: شودمیبراساس نتایج بدست آمده از فزضیات پژوهش پیشنهاد 

   گسترده و وسیع؛  صورتبهنشر و اشاعه دانش از طریق تبادل اطالعات الکترونیکی 
 شاورزی، دارویی، ک های مختلف نظیرزمینه در، تحقیقاتی مفید آموزشی و پژوهشی هایفعالیت انجام

  ؛بنیاندانش هایشرکتمهندسی و ... در 
  گوناگون اقتصادی، اجتماعی هایفعالیتدر انجام  بنیاندانش هایشرکتپذیریش ریسک و ابهام ،

  ؛المللیبین کارآفرینیهت توسعه جفرهنگی 
 که منجر به فروش محصوالت و گسترش این  بنیاندانش هایشرکتدر  پذیریرقابتیه حایجاد رو

  .شودمی المللیبین کارآفرینیو توسعه  هاشرکت
  که منجر به ورود  مرزی برون شعبه داشتنو  شدنجهانیدانش ینیان به ویژگی  هایشرکتتوجه

  .شودمی المللیبین کارآفرینیبه بازارهای جهانی و 
 محصوالت  به فناوری جهت تبدیل سازیتجاری از خصوصیت نیانبدانش هایشرکتبودن  مندبهره

  .ودشمی المللیبیندر سطح ملی و  کارآفرینیو فروش بیشتر در بازارهای جهانی که توسعه 
  ملکرد عمفید که منجر به  گذاریسیاستاز مدیران کارآمد و  بنیاندانش هایشرکتبرخوردار بودن

 .شودمی المللیبین کارآفرینیو توسعه  های مختلفزمینهر دمطلوب  سازمانی
  صاد که منجر به اقت بنیاندانش هایشرکتپایداری در مقابل تغییرات جهانی در توجه به ویژگی

   .شودمی المللیبین کارآفرینیو توسعه  محوردانش
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