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 دهیچک 
سب رقابت در ک تغییرات مربوط به آن در محیط اقتصادی کشورها سبب افزایشافزایش حجم تجارت جهانی و        

های رکتشهای کسب و کار در بسیاری از های اساسی استراتژیسازی را به یکی از مولفهالمللیو کارها شده و بین

 ر بیناجتماعی بهای تجاری و هش حاضر با هدف تعیین تاثیر شبکهپژواز این رو  .یل نموده استجهان تبد

زار ابها از آوری دادهوده و برای جمع.روش پژوهش، توصیفی و پیمایشی به استها انجام شدسازی شرکتالمللی

دهنده پایایی قوی ابزار تحقیق  باشد که نشانمی890/0نامه نامه استفاده شده است. آلفای کرونباخ پرسشپرسش

جامعه گیری و به تایید رسید. هانداز AVEچنین ارشناسان و خبرگان و همز نظرات کروایی آن نیز با استفاده ااست. 

باشند. برای به دست می 91 -99های دراتی ایران طی سالهای نمونه صاآماری مورد بررسی این پژوهش شرکت

تجزیه و ای باشد و برشرکت می 111آوردن حجم نمونه تحقیق از فرمول کوکران استفاده شده است و اندازه نمونه 

( بهره گرفته شد. نتایج حاصل از 2)نسخه  SmartPLS( و21)نسخه  SPSSافزارهای ها از نرمتحلیل داده

بر این  .ها تاثیر مثبت داردالمللی شرکتهای تجاری و اجتماعی بر بیناز آن است که تعامل با شبکه پژوهش حاکی

 .باشدازی میسالمللیها در فرآیند بینصلی موفقیت شرکتر یکی از عوامل اهای مذکواساس ایجاد و تعامل با شبکه
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 مقدمه
کنند و تحت تاثیر تجارت جهانی قرار دارند ها در یک محیط کامالً رقابتی فعالیت میامروزه سازمان   

سب های دنیا برای کهایی است که بسیاری از شرکتسازی یکی از استراتژیالمللیبین (.1191)دریک، 
بررسی فرآیند  (.2019و همکاران، 1کنند)آنسفامروزی دنبال می پویایهای مزیت رقابتی پایدار در محیط

ا به خود ران اخیر توجه بسیاری از محققهای دهه است که در ها یکی از موضوعاتیسازی شرکتالمللیبین
( 1988) 2های بسیاری برای تبیین این فرآیند ارائه شده است. جانسون و ماتسونجلب کرده است و مدل

ت شبکه محصوالهای داخلی و ها در شبکهای آنها را بر اساس موقعیت شبکهشرکت سازیالمللیبین
قابتی های رو دارای فعالیت باشدها مکمل یکدیگر میهای آنهایی را که فعالیتبررسی کردند و شرکت

های ملی بررسی کردند. ها را در داخل مرزر دادند و روابط این شرکتباشند در یک شاخه صنعتی قرامی
حیط وامل مها، دیدگاه شبکه بر عسازی شرکتالمللیای قبلی ارائه شده در فرآیند بینهبرخالف مدل

سازی المللیهای قبلی بینمدل است.ر دارد تمرکز نموده تاثی هاسازی شرکتالمللیه بر نتایج بینخارجی ک
باشد سازی ضروری میالمللیی موفقیت درفرآیندهای بینها که براهای داخلی شرکتر بر ویژگیبیشت

 ها،کننده، دولتهای حمایتها ارتباط بین مشتریان، آژانسکهشب(. 1،2016پینهو و پرانگ( تمرکز داشتند
اثیرگذار ها تتسازی شرکالمللیکنند و برفرآیند بینهای دیگر را برقرار میشرکتان و کنندگتوزیع

 (.1،2002سپهستند)فیلی
 ،گذاری مشترکسرمایه چون اتحادهای استراتژیک،مهای رسمی و غیر رسمی هانواع مختلفی از شبکه    

اند متغیر تجاری شکل گرفتههای اری به منظور رقابت موثر در محیطهای تجهای اجتماعی و شبکهشبکه
ها بسیار رکتهای داخلی شها نسبت به تاثیر ویژگیسازی شرکتلمللیاها بر نتایج بینو تاثیر این شبکه

ها چگونه در مراحل مختلف و این سوال مطرح شده است که شبکه(. 2019، 9تر است)پینهو و پینهروگسترده
 هاییهای اجتماعی از جمله شبکههای تجاری و شبکه. شبکهستندگذار هها تاثیرسازی شرکتالمللیبین

شبکه بر  ر این دو نوعها دارند و در این پژوهش تاثیسازی شرکتالمللیهستند که تاثیر به سزایی در بین
ت که به ری یکی از عواملی اسهای تجا. تعامل با شبکهها بررسی شده استسازی شرکتالمللیفرآیند بین

ع ه شرکتی با کمبود منابهنگامی ک کند.المللی کمک زیادی میهنگام ورود به بازارهای بینا هشرکت
کنند تا آن شرکت بتواند با رقبای خود تعامل داشته باشد و سایر اعضای شبکه کمک می شوندمواجه می

های تجربی بیانگر یافته (.2001، 6المللی فائق آید)چتی و ویلسوندودیت منابع خود در بازارهای بینبر مح
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های جدید، به دست آوردن بازارهای ماعی نقشی اساسی در شناسایی فرصتهای اجتآن است که شبکه
های ورد بازارگذاری منابع و افزایش دانش در ماشتراکی رقابتی ویژه از طریق بههاتوسعه مزیتو  خارجی

( 1999)2بورکمن و کاک .(2006،، اوتیو و زهرا ؛ ساپینزا  2001، 1و لیو باتجارگال )کنندالمللی ایفا میبین
 ،آیند که در نتیجههای اجتماعی به وجود میجاد شبکههای تجاری اغلب با ایاند که شبکهبیان داشته

المللی بسیار پویا و رقابتی رهای بینبازا .خواهد شدارتباطات و مبادالت تجاری در پی آن ایجاد 
سازی به ویژه صادرات از عوامل موثر در المللیهای بینتوسعه فعالیت و (1196نیا و همکاران،هستند)رحیم

اقتصادی، موجب افزایش توان تواند عالوه بر رشد گردد که میصادی کشورها محسوب میتوسعه اقت
شور و رشد اقتصادی کصادرات تاثیر بسزایی در توسعه ؛ المللیهای بینپذیری کشورها در عرصهرقابت

ت ادی به صادرابا این وجود اقتصاد ایران در طول صده گذشته وابستگی زی( 1199دارد)مصلح و همکاران، 
های نفتی به عنوان مهمترین منبع اصلی درآمدهای ارزی خود داشته است و افزایش نفت خام و فرآورده

ادی ن اقتصاگذارتوجه مسئوالن و سیاستتصادی مورد ترین مسائل اقصادرات غیرنفتی همواره از مهم
ری ها اصلی ضروالمللی شرکتهای بینگردد و در جامعه اقتصادی امروز ایران، فعالیتکشور بوده است 

ای علیه های گسترده مهای اخیر تحریرشرایطی که در سالو این د( 1191باشد)شجاعی و همکاران،می
ها و ت طراحی و تدوین اثربخش استراتژیضرور و (1196و همکاران،  )نوروزیکشور اعمال شده است

اد نایع و نجات کشور از اقتصها و صشدن شرکت المللیاسب برای حرکت به سمت بینهای منتاکتیک
ن به حاضر پی بردهدف اصلی پژوهش  پذیر تک محصولی مطرح شده است. بنابر آن چه گفته شدآسیب

ش هباشد و پرسش و سوال اصلی پژوها میسازی شرکتالمللیبیناجتماعی بر های تجاری و تاثیر شبکه
نمونه  ایهسازی شرکتالمللیاندازه بر بین های تجاری و اجتماعی تا چهشود که شبکهگونه مطرح میاین

 گذار هستند؟صادراتی ایران تاثیر
 

 پیشینه نظری پژوهش

 سازی المللیبین
 هاییکی از مؤلفهسازی را به المللیها، بینروزافزون شرکتی و رقابت افزایش حجم تجارت جهان    

تعاریف متفاوتی در  (.1191، زاده)یوسفی و قاضی های کسب و کار تبدیل نموده استاساسی استراتژی
سازی المللیبه طور کلی بین .است های مختلف ارائه شدهجه به زمینهها با توسازی شرکتالمللیمورد بین
، 1)فاروکی و میوگها فراتر از مرزهای ملی همراه استهای اقتصادی شرکتجغرافیایی فعالیتبا توسعه 
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 اختارس انطباق فرآیندهای شرکت )استراتژی، "سازی را به عنوانالمللیبین (9991)1کالف و بمیش (.2012
شود یازی ارائه مسالمللیبین. تعریفی که در این پژوهش از اندتعریف کرده "المللیهای بین،منبع( با محیط

های فرآیند توسعه شبکه "به عنوانرا سازی المللیشده است وبین مطرح( 1990)2توسط جانسون و واهلن
ز این تعریف بر تمرک و اندکردهتعریف  "9و ادغام 1، نفوذ1روابط تجاری در سایر کشورها از طریق گسترش

 .باشدها میروی روابط و شبکه
 هایسازد تا فعالیتها به عنوان روابطی که شرکت را قادر می( شبکه2006)6زاین و ان جی بر اساس نظر

المللی سازند تعریف شده است. بر این اساس روابط غالباً بین تیم مدیران شرکت یا تجاری خود را بین
دوستان تشکیل  ن وکارکنان با مشتریان، تامین کنندگان، رقبا، دولت، توزیع کنندگان، بانکداران، و بستگا

ها بر کسب و کار ها و نحوه تاثیرگذاری آنهای زیادی در مورد شبکههای اخیر پژوهشدر سالمی شود. 
المللی دارند صورت گرفته است و تعاریف زیادی نیز برای مفهوم شبکه ارائه هایی که فعالیت بینشرکت

گر برای به ا یکدیب چند شرکت یا شرکایی دو یا  "ها این است کهویژگی مشترک تمامی شبکه .شده است
( 2011) 8بر اساس گفته سودرویت .( 2002 ،1)بریجواتر "کنندی تالش میهای رقابتدست آوردن مزیت

ین های تجاری) که اشاره به شبکه های بشبکه -1دو دسته اصلی تقسیم شوند:توانند به ها میشبکه
اجتماعی) که اشاره به شبکه های فردی یا شبکه های غیررسمی های شبکه -2سازمانی و رسمی دارد( 

 رد موسسات خارجیتوانند به کسب و کارها کمک کنند تا دانش مورد نیاز خود را در مومی هاشبکه دارد(.
 هتوانند باره کسب و کار و درک بازار که میتوانند ارتباطات را برای ادچنین میها همآن به دست آورند.

ود المللی کمک کنند به وجمان و نحوه ورود به بازارهای بینرای اتخاذ تصمیماتی در مورد زها بآن
 (.1981آورند)جانسون و ماتسون،

 

 های تجاریشبکه
و  9تورنروسای تجاری ارائه شده است. ههش تعاریف زیادی برای تبیین شبکهدر ادبیات پژو    

اند که این ای از ارتباطات متقابل تعریف کردهمجموعههای تجاری را به عنوان ( شبکه2011همکاران)
در پژوهش خود که تاثیر ( 1220) 10همکاران و هوآنگ .ارتباطات بر روی یکدیگر تاثیرگذار هستند
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 های تجاری را به عنواناند شبکهها بررسی کردهها و عملکرد آناندازی شرکتراه های تجاری را برشبکه
های بکهش هاآناند. تعریف کرده "هاها و سازمانل و وابسته بین شرکتروابط متقابده های پیچیشبکه "

ر حالی د کننده ، تعامل مشتری و تعامل رقبا.اند: تعامل عرضهاملی تقسیم کردهتجاری را به سه بخش تع
باشد که لی می(یک شبکه تجاری شامل سه مولفه اص1991)1هاکانسون و جانسون که بر اساس نظر

رتباط از طریق اها و منابع که هدف اصلی این سه مولفه ایجاد کارآمدی آفرینان، فعالیتاند از: نقشعبارت
 باشد.آفرینان بر اساس عالقه میو همبستگی نقش 2برداری خالقانه از منابع ناهمگونها، بهرهبین فعالیت

 با سایر شبکه ها به خود جلبه های تجاری بیشترین توجه را در مقایسدر تحقیقات دانشگاهی شبکه
تجاری ای از حداقل دو ارتباط مل مجموعههای تجاری شا(. به طور خالصه شبکه9200 ،1)ونروسند اکرده

  (.2019 ،1) چن و ژانگدهندها را به یکدیگر پیوند میمرتبط به هم هستند که شرکت
 

 های اجتماعیشبکه

آفرینان ای از روابط که در میان نقشموعهبه عنوان مجدر ادبیات مربوط به پژوهش، شبکه اجتماعی 
، ؛ پرسوتی 1998 ،9اند تعریف شده است)چن و چنن و آشنایان ایجاد شده، دوستان، کارمنداچون خانوادههم

ای از روابط هستند که وعهکننده مجمهای تجاری توصیفدر حالی که شبکه(. 6،2016بوآری و فراتوچی
رد را ه یک فهای اجتماعی اشاره به مجموعه روابطی دارند کدهند؛ شبکهر پیوند میها را به یکدیگشرکت

شبکه اجتماعی اشاره به توانایی افراد معین برای کسب منافع از طریق ساختارها،  .دهدبه دیگران ارتباط می
بیان  (2018)1همان طور که یامین و کورت (2016عضویت و ارتباطات اجتماعی دارد)پینهو و پرانگ،

نان آفریهایی محدود از روابط ایجاد شده بین نقشاند شبکه اجتماعی به عنوان مجموعه یا مجموعهداشته
 تعریف شده است.

 

 های تجاری و اجتماعیتعامل شبکه

های تجاری از تعامل در شبکه روابط اجتماعی ماهیت شبکه( 2012) لو و الی هوآنگ،بر اساس گفته 
یر تواند بر موضوعات تجاری نیز تاثهای اجتماعی میتعامالت صورت گرفته در شبکهاست. شکل گرفته 
عی های اجتماهای اجتماعی در این است که شبکههای تجاری با شبکهاوت اصلی شبکهگذار باشد. تف

هم  و بر روابط بین افراد های تجاری همکند در حالی که شبکهو تبادالت بین افراد را کنترل میتعامالت 
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های تجاری و دهنده تعامل بین شبکهنشان 1شکل (. 1999 ،کاکو ها تمرکزدارند)بورکمن سازمان
 .شودها میاز فرصت برداریباشد که منجر به اکتشاف و بهرههای اجتماعی میشبکه
کل دید شهای جاند و شبکهسمی قبل از ایجاد شرکت شکل گرفتهبیانگر آن است که روابط غیر ر 1شکل 

نند. های جدید را کشف کدهد تا فرصتشوند که به کارآفرینان اجازه میگرفته تبدیل به منابع دانش می
 هایبرداری از فرصتهتوانند منجر به روابط تجاری رسمی شوند که بهرهای اجتماعی میاین شبکه
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 (1،2111های اجتماعی)واسیلچنکو و موریشهای تجاری و شبکه. تعامل بین شبکه1شکل 

 
                                           
1. Vasilchenko & Morrish 

 گرفتههای موجود و تازه شکل شبکه

 روابط غیررسمی

 
 شراکت / همکاری

 های تجاریشبکه شبکه های اجتماعی

ورود سنجیده به بازار خارجی 

  شانس راه اندازی فرآیندهای
 سازیالمللیبین

 به دست آوردن اعتبار در بازار محلی 
   به دست آوردن دانش در مورد بازار

 محلی و مشتریان
 غلبه بر محدودیت منابع 

 

های  کشف فرصت
 سازیالمللیبین

المللی             ورود به بازار بین
 )بهره برداری(
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 هاسازی شرکتها بر بین المللیشبکهتاثیر 
 )جانسون واندها بررسی کردهسازی شرکتالمللیها را بر فرآیند بینتاثیر شبکه محققان زیادی

و  2؛ هرتینسن 2012،و همکاران  1اکیس؛ و2011سودرویت، ؛2001واهنل،؛ جانسون و 1988ماتسون،
های خارجی است که ها نتیجه پیامدالمللی شدن شرکتبین ،بر اساس نظریه شبکه (.2011،همکاران

 کنندگان، دولت و بخش خصوصی است)اسفیدانی وطات بین بنگاه با مشتریان، تامیناز ارتبابرخواسته 
 های تجاری،آفرینان شبکهطریق تبادل اطالعات با سایر نقش د ازنتوانها میشرکت(. 1191همکاران،

ر هند بود تا با قادر خواههای تجاری شرکتاز طریق تعامل با شبکه دست آورند.دانش مورد نیاز خود را به 
(. 2000فائق آیند)چتی و هولم، بازارهای جدیدبرای نفوذ در چون منابع انسانی و مالی هم ییهامحدودیت

ای هالمللی توسط شبکهبازرارهای بین های بسیاری دراند که فرصت( دریافته1020)1الیس و پکوتیچ
ها رکتششوند و زمانی که عدم قطعیت در بازارهای جدید فراملی بیشتر می شود اجتماعی شناسایی می

کنند تا بتوانند ریسک را کاهش دهند. بر اساس گفته های شناخته شده رجوع میاغلب به ارتباطات و تماس
 المللی خود هستند باید باهای بینتوسعه فعالیت که به دنبالی هایشرکت (2010)و همکاران1ستینما

عموالً م قرار داردها و انسانی که در اختیار شرکت های اجتماعی در ارتباط باشند چرا که منابع مالیشبکه
ازی سالمللیو اجتماعی بر فرآیند بین ی تجاریهاای از تاثیرات شبکهخالصه 1محدود هستند. در جدول

 ها ارائه شده است:شرکت
 

 (2115، 5)چن و ژانگ سازیبر فرآیند بین المللی های تجاری و اجتماعی. تاثیرات شبکه1جدول

 های تجاریشبکه

 محققان تاثیرات

 (2012(، لیانگ و همکاران)2002) (، بورکمن و فارسگرین2011جی و وانگ) دسترسی به منابع

 (2002(، فارسگرین)2000چتی و هولم) دسترسی به اطالعات و دانش

 (2001واهلن)جانسون و  6مکملدسترسی به روابط 

تاثیر بر تصمیم گیری برای نحوه ورود به 
 بازارهای خارجی

 (2006) (، زاین و ان جی1999بل)

 
                                                
1. Vissak 
2. Hertenstein 
3. Ellis & Pecotich 

4. Musteen  
5. Chen & Zhang  

6. Additional relationships  
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 اجتماعی یهاشبکه

 محققان تاثیرات

 (2011(، وانگ)2001(، زو و همکاران)2001) (، الیس و پکوتیچ2011جی و الیس) المللیهای بینشناسایی فرصت

 (2010همکاران)و  ماستین دسترسی به منابع

 (2011(، جی و وانگ )2001) سورنسون دسترسی به اطالعات و دانش

 (1991) استایلز و آمبلر افزایش مزایای رقابتی

 (2011(، جی و وانگ)2006زاین و ان جی) اولیه اعتمادبه دست آوردن اعتبار و 

 

 منابع مالی
ند منابع الزم توانمتقابل با اعضای شبکه دارند میو هایی که روابط وابسته بر اساس نظریه شبکه شرکت 

بود اندازی و بهسازی به اشتراک بگذارند؛ یکی از منابع با اهمیت برای راهالمللیرا برای فرآیند بین
منبع را  توانند دستیابی به اینها میباشد و انواع مختلف شبکهها، منابع مالی میسازی شرکتالمللیبین

ا ه(. منابع مالی به عنوان بودجه داخلی یا سرمایه سازمان2018د فراهم سازند)آگبیم و الوکا، برای اعضای خو
تواند از طریق فراهم آوردن محصوالت و خدمات جدید، توسعه اند و دستیابی به منابع مالی میتعریف شده

رشد منجر به ارتقای  های در حالگذاری در بخشجغرافیایی بازارها، بهبود فرآیندهای داخلی و سرمایه
( بیانگر آن است که 2016(. نتایج پژوهش آبیدوم و هری)2019ها شود)دوین و همکاران، عملکرد شرکت

ها SMEیژه ها به وعدم دستیابی به منابع مالی به عنوان یکی از موانع اصلی برای توسعه فعالیت شرکت
صورت گرفته بیانگر ( 2016ستاماتلو و همکاران)و پاپا( 2006جی)ای که توسط زاین و انباشد. مطالعهمی

 شوند.ها به منابع مالی شرکتسبب دستیابی توانند میها از طریق اعضای خود آن است شبکه
 

 گذاری اطالعاتبه اشتراک

گذاری اطالعات اشاره به به اشتراک اطالعات نقشی حیاتی برای عملکرد موثر هر کسب و کار دارد و
(. 2019و همکاران،  1باشد) پوعات حساس و مهم در میان اعضا میت آزاد برای تبادل اطالبرقراری ارتباطا

نجر ها مطرح شده است که مسازی شرکتاطالعات به عنوان یک دارایی اساسی برای موفقیت بین المللی
فرآیند شود؛ ها میالمللی شرکتهای بینبه کاهش ریسک و عدم اطمینان محیطی و تسهیل توسعه فعالیت

 
                                           
1. Pooe  
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ها نیاز به میزان زیادی از اطالعات شفاف و صریح دارد که از منابع اطالعاتی سازی شرکتالمللیبین
وچک های کها به خصوص شرکتآوری شده باشند اما مشکل اینجاست که بسیاری از شرکتمختلف جمع

های خارجی و ملیاتهای مهمی برای دسترسی به اطالعات و دانش مربوط به عچالشتا متوسط هنوز با 
های صورت (. با این وجود بسیاری از پژوهش2011و همکاران، 1مدیریت این اطالعات مواجه هستند)کاستا

 تواند سبب دسترسی و بهها میسازی و تعامل مستمر با اعضای شبکهاند شبکهگرفته اثبات کرده
؛ آگبیم و 2019؛ پینهو و پینهرو،2010گذاری اطالعات در میان اعضا شود)ماستین و همکاران، اشتراک

 (.2018الوکا،
 

 انیمنابع انس
صلی ا موانعچون منابع انسانی یکی از بر اساس نظریه منبع محور، عدم دسترسی به منابع سازمانی هم

( 2019)1(. بر اساس نظر بارنی و هسترلی2016، 2باشد)انیوال و انتبانکها میبرای توسعه فعالیت شرکت
ادبیات  در باشد.شرکت می منابع انسانی شامل آموزش، تجربه، هوش، نگرش، روابط و بینش افراد در یک

کننده کارکنانی است که ذهنیت، مهارت و دانش الزم را برای ورود الملل منابع انسانی توصیفتجارت بین
، افزایش بازارهای صادراتی دزمان با توسعه تعداهم و انجام عملیات در بازارهای خارجی داشته باشند.

ت کارآمد این مدیری سطوح باالتری از منابع انسانی براینیاز به  سببالمللی های بینپیچیدگی فعالیت
 انیاند که سطوح باالتری از منابع انسگردد. با وجود این که تحقیقات بسیاری پیشنهاد کردهها میعملیات

های جذاب ها، آموزش و تجربه( به احتمال زیاد منجر به دستیابی به سطوح باالتری از ظرفیت) مهارت
ها سازی شرکتالمللیابطه علی بین منابع انسانی و بیند این تحقیقات اندکی به بررسی ربا وجو ؛شودمی

ها یکی از اند شبکه( بیان داشته2016(.پاپاستاماتلو و همکاران)2016و همکاران، 1نکلینکساند) اُپرداخته
ان و اعضای آفرینقشها از طریق نباشند و شرکتها میسازی شرکتالمللیبینعناصر اصلی برای فرآیند 

راهم رجی فهای موجود در بازارهای خاتوانند منابع انسانی مورد نیاز را برای شناسایی فرصتها میشبکه
 ورند و عملکرد خود در بازارهای فراملی را ارتقا دهند.آ

 

 پیشینه پژوهش
عه بازارهای تببین توسی ها بهترین شیوه براسازی شرکتالمللیسطوح دانشگاهی بررسی فرآیند بین در

؛ آگبیم و 2006باشد و تحقیقات زیادی نیز در این زمینه صورت گرفته است)جانسون و واهلن، جهانی می
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ها رکتسازی شالمللیهای اخیر در فرآیند بینبکه یکی از مباحثی است که در سالتئوری ش (.2018الوکا،
مطالعات  زمان مطرح شدن تئوری شبکه تا کنون،از (. 2019پینهو و پینهیرو،در نظر گرفته شده است)

؛ لوآن 1،1991اند)کوویلو و مونروها بررسی کردهسازی شرکتالمللیها را در فرآیند بینتاثیر شبکه بسیاری
های است که نیاز به منابع و توانایی ها فرآیندی طوالنیی شرکتسازالمللیفرآیند بین (.2006و بل، 

ها زی شرکتساالمللیون تحقیقات تجربی بسیاری در خصوص تکامل فرآیند بینمدیریتی دارد و تا کن
های ( در پژوهش خود به بررسی مهارت1196عالی و تورچیان) (.1196صورت پذیرفته است)رضایی،

ها در های صادراتی شرکتاند. در این پژوهش مهارتالمللی شدن پرداختهها در فرآیند بینصادراتی شرکت
الملل، مدیریت استراتژیک تجارت الملل، بازاریابی بیندیریت مالی و ریسک تجارت بینشش بعد م

 لمللاها و مقررات تجارت بینالملل و رویهالملل، تحقیقات تجارت بینالملل، تدارکات تجارت بینبین
ار قایسه قرها مورد مسازی شرکتالمللیها در مراحل بینمیت هر یک از آنبندی و سپس میزان اهطبقه

 گرفت.
 1دهد که چگونه منابع ناملموساند که نشان می( مدلی تئوریک را ارائه کرده2009، ریالپ و نایت)2ریالپ

منابع  -1: لیدی استدهند. مدل آنها بیانگر سه موضوع کالمللی شدن را افزایش میقابلیت بینها، شرکت
ارتباطی و منابع سرمایه انسانی، دانش و اطالعات ممکن چون منابع سازمانی، فنی، ها همناملموس شرکت

المللی های ویژه بینقابلیت -2شدن شرکت داشته باشند  المللیهای بینترین اهمیت را در قابلیتاست بیش
ته شود که عمدتاً در اثر تواند به عنوان دارایی استراتژیک ناملموس در نظر گرفشدن یک شرکت می

ها، خارجی شرکت انواع بخشمحیط  -1شود ربازارهای داخلی مشخص میموجود د هایمحدودیت
است نقشی اساسی را در فرآیند المللی را دارد که ممکن های بینو شبکه 1های جغرافیاییموقعیت

های مالزیایی اند که شرکته خود نشان دادهع( در مطال2006)9جیسازی ایفا کنند. زاین و انالمللیبین
صورت  هچنین مطالعهم منابع مالی مطلوب دست پیدا کنند ای خود بهاز طریق شرکای شبکه اندتوانسته

ها بکهو دستیابی به منابع در رابطه با تاثیر ش اشتراک گذاری اطالعاتبهگری متغیرهای گرفته نقش میانجی
( بر 1991) نرویلو و مونتایج تحقیقی که توسط کوو ها را به اثبات رسانده است.سازی شرکتالمللیبر بین

از منابع  اندها توانستهگرفت بیانگر آن است که این شرکت های نرم افزاری نیوزلند صورتروی  شرکت
های مالی مرتبط با فرآیند سکبهره گیرند و ری های خودمالی اعضای رسمی و غیر رسمی شبکه

ه تنها دانش مربوط به چنین ها نآفرینان در شبکهنقشها را کاهش دهند. سازی شرکتالمللیبین
 گذارند.تراک میهایی را دارند بلکه نحوه عملیات یک کسب و کار در بازار خارجی خاص را به اشمهارت
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سازی المللیای در حمایت از فرآیندهای بینای به بررسی رفتارهای شبکهطالعه( در م2011)1تانگ
شرکت کوچک تا  210این پژوهش که بر روی های کوچک تا متوسط چینی پرداخته است. در شرکت

ی، اشبکه بررسی ارتباط بین رفتارهای متوسط چینی صورت گرفته است، با استفاده از تحلیل رگرسیون به
است که منابع  آن سازی پرداخته شده است و نتایج پژوهش بیانگرالمللیدسترسی به منابع و الگوهای بین

المللی ینه کسب وکار برکای اصلی، در به دست آوردن منابع برای توسعای با شهای شبکهحاصل از فعالیت
  باشد.سودمند می

ر را در نظ هاسازی شرکتفرآیند بین المللی ها بریر شبکه( در مطالعه خود تاث2012)2فاروکی و میوگ
 یی و مزایایها را شناساهای تجاری، اجتماعی و واسطهپس از مطالعه ادبیات پژوهش، شبکهاند و گرفته

د. این مطالعه انها بررسی کردهازی شرکتسالمللیثر تعاملی آنها را بر فرآیند بینها و اهر کدام از این شبکه
یج مطالعه بیانگر شرکت سوئدی صورت گرفته و نتا 6های کیفی و مصاحبه با مدیران با به کارگیری روش
سازی مللیالها در طول فرآیند بیندر میان شبکهترین به کارگیری را های تجاری بیشآن است که شبکه

( در 2019)1ها دارند. کنی و فاهیتاثیر بیشتری نسبت به واسطههای اجتماعی نیز ها دارند و شبکهشرکت
ها آن ا متوسط و تاثیر آن بر عملکردهای کوچک تای شرکتهای شبکهمطالعه خود به بررسی تاثیر ظرفیت

سعه های توهم آوردن دیدگاه جدیدی در فعالیتهدف اصلی پژوهش فرا اند.المللی پرداختهدر بازارهای بین
ف بعدی پژوهش نیز ایجاد درک هد باشد.طریق به کارگیری دیدگاه شبکه می المللی ازرهای بینبازا

ر ای بههای شبکنیز تعیین تاثیر ظرفیت سوم پژوهشباشد.هدف ای میهای شبکهتری از ظرفیتعمیق
فرضیه از طریق مدل معادالت  11های کوچک تا متوسط می باشد.در این پژهش المللی شرکتعملکرد بین

بین  است که آندهنده فته است و نتایج مطالعه نیز نشانساختاری و نرم افزار لیزرل مورد آزمون قرار گر
د. جود دارداری وت و معنیمثبالمللی ارتباط ی شبکه و عملکرد در بازارهای بینهااستفاده از ظرفیت
ا: هسازی خرده فروشیالمللیهای تجاری و بینشبکه "ان( در پژوهشی با عنو2010)1گورسینی و رونفوال
نجیره فعال در زهای های تجاری و تاثیر آن بر شرکتکهبه بررسی تاثیر شب "عت مدمورد تحلیل در صن

اند و ختهاند پرداالمللی دنبال کردهرا در بازارهای بینی خرده فروشی هاتامین مد که برندسازی و استراتژی
به عنوان  یادگیریهای تجاری از طریق بهبود فرآیندهای شبکهتعامل با ن است که نتایج پژوهش بیانگر آ

 باشد.ها میالمللی شدن شرکتفرصتی برای بین
های اجتماعی ودرک تعامالت شبکهرتباط بین استفاده از تحلیل ( در مطالعه خود ا2019)9پینهو وپینهیرو

شده  اند، این مقاله به سه بخش اصلی تقسیمها را بررسی کردهسازی شرکتالمللیدر فرآیند بین پیچیده

 
                                           
1. Tang 
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3. Kenny & Fahy 
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5. Pinho & Pinheiro 
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اند دوم در نشریات دانشگاهی به چاپ رسیدههای اجتماعی که ول شناسایی مقاالت مرتبط با شبکهاست؛ ا
 اند و سوم نشان دادن چگونگی ارتباط بینهای اجتماعی شدهرآیندهایی که منجر به تحلیل شبکهارائه ف
های بکهبیانگر آن است که تعامل در ش نتایج پژوهش نیز الملل.شبکه اجتماعی و مفهوم تجارت بین تحلیل

ین در اشود.ت،دانش و ...( بین اعضای شبکه میاجتماعی سبب به اشتراک گذاری منابع)مالی،تجهیزا
اطالعات و دانش بازار به عنوان متغیر میانجی مدل مفهومی تغیرهای منابع مالی، تجهیزات فنی، پژوهش م

های ای به بررسی نقش شبکه( در مقاله2010)1واسیلچنکو و موریش اند.پژوهش در نظر گرفته شده
این اند. نتایج هتهای با تکنولوژی پیشرفته پرداخسازی شرکتالمللیماعی و تجاری کارآفرینانه در بیناجت

ر شوند و منجبالقوه منجر به همکاری مشترک می های تجاری به طورپژوهش نشان داده است که شبکه
های برداری از فرصتشوند که موجب تسهیل در بهرهتر میگیری یک شبکه تجاری گستردهه شکلب

عه خود به بررسی ارتباط (در مطال2016)2شوند. پینهو و پرانگورود موفق با بازارهای خارجی می المللی وبین
های لمللی شرکتاها بر عملکرد بینازی و تاثیر آنسالمللیهای پویای بینقابلیت ی اجتماعی وهابین شبکه

ای از ژوهش که بر روی نمونهنتایج این پ پرداخته اند.1کوچک تا متوسط در صنایع با تکنولوژی پایین
ای زمینههای اجتماعی پیشبکهصورت گرفته بیانگر آن است که شهای صادراتی کشور پرتغال شرکت

دو عامل بر  ی بین اینسازی هستند و یکپارچگالمللیهای پویای بینبرداری از قابلیتبرای کشف و بهره
ال ( در مطالعه خود به دنب2016)و همکاران 1لوتها تاثیر مثبت دارد. پاپاستاماالمللی شرکتعملکرد بین

و آلمانی تاثیر  ایهای چینی، ترکیهبر عملکرد شرکت اند کههای شبکه بودهعوامل موثر بر قابلیت شناسایی
وده تفاوت بها در این سه کشور مبینی عملکرد شرکتتایج پژوهش بیانگر آن است که پیشباشند. نگذار می

اهنگی و در کشور آلمان گذاری اطالعات و اعتماد؛ در کشور ترکیه، هماست. در کشور چین، به اشتراک
  اند.ها بودهترین شاخصیه انسانی مهممنابع سرما

سازی المللیای بر بینرات روابط شبکه( در مطالعه خود به بررسی تاثی2011فرانسیونی و همکاران)
ری ااند. نتایج این پژوهش بیانگر آن است برقرکوچک تا متوسط ایتالیایی پرداختههای تولیدی شرکت

ایی انش بازار و شناسهای تجاری، کسب دتواند از طریق شناسایی فرصتارتباط با گردشگران خارجی می
. بر اساس نتایج این پژوهش شودها میسبب توسعه بازارهای خارجی شرکت محصوالتواردکنندگان 

روابط ری رابرقرجی و جلب گردشگران خا بهصاحبان کسب و کارهای کوچک تا متوسط باید توجه بیشتری 
ا دوستان، ای بده است برقراری روابط شبکهچنین در این پژوهش بیان شها داشته باشند؛ همای با آنشبکه

ازی سالمللیدر فرآیند بین تواند موجب بهبودو سایر شرکای تجاری می ، مهاجران خارجیخویشاوندان
 ها شود.شرکت
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در کشور نیجریه صورت  وادگیکسب و کارهای خان ( در پژوهش خود که با بررسی2018)1اگبیم و الوکا

داری بر ی تاثیر مثبت و معنیهای اجتماعگرفته است به این نتیجه رسیده اند که روابط موجود در شبکه
و  اند که صاحبان کسبوهش بیان داشتهمحققان این پژ اند.سازی این کسب و کارها داشتهالمللیبین

زم را توانند دانش الالمللی میهای اجتماعی داخلی و بینبا شبکهکارهای خانگی از طریق افزایش تعامل 
 برای ارتباط بیشتر با شرکای خارجی فراهم سازند.

لق ها بر خشبکه( صورت گرفته است؛ تاثیر به کارگیری 2018) ای دیگر که توسط هنیف و ارشاددر مطالعه
پژوهش  در اینهای کوچک تا متوسط در پاکستان بررسی شده است. سازی شرکتالمللیبینارزش افزوده 

ها ، به مدیران این شرکتللیالمها در بازارهای بینSMEهای موجود برای حضور پس از بیان محدودیت
ایدار در رقابتی پی هاتوصیه شده است از طریق به کارگیری منابع موجود در بین اعضای شبکه به مزیت

 المللی دست یابند.بازارهای بین
ها بر میزان صادرات ها و تاثیرات آنخود به بررسی تاثیرات انواع شبکه( در مطالعه 2019)2گوین و لی

شرکت تولیدی در کشور  2600پژوهش که با بررسی  اند. نتایج اینمتوسط پرداختهچک تا های کوشرکت
 های اجتماعی تاثیر مثبتی بر گرایش به صادرات وبیانگر آن است که شبکهگرفته است ویتنام صورت 

ر گیری بهای تجاری و سیاسی تاثیر چشمهای خارجی دارند در حالی که شبکهافزایش حضور در بازار
 اند.ها نداشتهسازی این شرکتللیالمبین

 

 هامدل مفهومی و فرضیه
است که با مطالعه روابط مطرح شده در پیشینه و مبانی مدل مفهومی پژوهش حاضر مدلی محقق ساخته 

ست. ده انیز با مشاوره از خبرگان و اساتید این حوزه طراحی گردی و های مشابه، مدلنظری موضوع پژوهش
 طور که در ادبیات پژوهشباشند. همانهای اجتماعی میشبکههای تجاری و متغیرهای مستقل مدل شبکه

ر ها بچنین تاثیر این شبکهمها توسط محققان مختلف و هگوناگونی از شبکهرح گردید انواع مط
های ههای تجاری و شبکزم به ذکر است از آن جا که شبکهاند.الها شناسایی شدهکتسازی شرالمللیبین

 ها مطرح هستند در این پژوهش بهسازی شرکتالمللیهای اصلی و مطرح در بینوان شبکهاجتماعی به عن
جاری های تپیش رو برای بررسی تاثیرات شبکه در پژوهش نوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته شده اند.ع

 های گذشته، فهرستی ابتدایی از این تاثیراتها پس از مرور پژوهشسازی شرکتالمللیو اجتماعی بر بین
 اسایی شده زیاد و برخی ازل شنپس از انجام مرحله نخست و با توجه به این که تعداد عوام تهیه گردید؛

در مرحله دوم با استفاده از نظرات خبرگان و اساتید اقدام به تلخیص و  ،پوشانی داشتندهم یکدیگرها با آن

 
                                                
1. Agbim1 & Eluka 
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گذاری اطالعات و منابع انسانی به عنوان لفه منابع مالی، به اشتراکسه مؤ حذف برخی عوامل شد و نهایتاً
 .گردیدندارائه  مفهومی و در قالب مدلیند در نظر گرفته شد میانجی متغیرهای

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )محقق ساخته(. مدل مفهومی پژوهش2شکل
 

 زیر را مطرح کرد: هایتوان فرضیهچارچوب پژوهش است می بر اساس شکل باال که
 دارد.مثبت ها تاثیر های تجاری بر منابع مالی شرکت ایجاد شبکه-1
 دارد.مثبت ها تاثیر گذاری اطالعات شرکتبر به اشتراکهای تجاری ایجاد شبکه -2
 دارد.مثبت های تجاری بر منابع انسانی شرکت تاثیر ایجاد شبکه -1
 دارد.مثبت های مورد مطالعه تاثیر شرکت های اجتماعی بر منابع مالیایجاد شبکه-1
 دارد.مثبت ها تاثیر گذاری اطالعات شرکتهای اجتماعی بر به اشتراکایجاد شبکه-9
 دارد.مثبت ها تاثیر ای اجتماعی بر منابع انسانی شرکتهایجاد شبکه-6
 دارد.مثبت ها تاثیر سازی شرکتمللیالمنابع مالی بر بین-1
 دارد.مثبت ها تاثیر سازی شرکتالمللیاطالعات بر بین گذاریبه اشتراک-8
 .داردمثبت گذاری اطالعات تاثیر منابع انسانی بر به اشتراک -9

 ها دارند.رکتسازی شالمللیهای تجاری از طریق نقش میانجی منابع مالی تاثیر مثبتی بر بینشبکه -10
سازی مللیالگذاری اطالعات تاثیر مثبتی بر بیناشتراکبههای تجاری از طریق نقش میانجی شبکه-11

 ها دارند.شرکت
 ها دارند.شرکت سازیالمللیهای تجاری از طریق نقش میانجی منابع انسانی تاثیر مثبتی بر بینشبکه -12
 دارند. هارکتسازی شالمللیهای اجتماعی از طریق نقش میانجی منابع مالی تاثیر مثبتی بر بینشبکه -11

ازسالمللیبین

 های شرکت

های  شبکه

 تجاری

های  شبکه

 اجتماعی

 منابع مالی

گذاری  به اشتراک

 اطالعات

 منابع انسانی
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سازی المللیگذاری اطالعات تاثیر مثبتی بر بیناشتراکهای اجتماعی از طریق نقش میانجی بهشبکه -11
 ها دارند.شرکت

ها ازی شرکتسالمللیهای اجتماعی از طریق نقش میانجی منابع انسانی تاثیر مثبتی بر بینشبکه -19
 دارند.

 

 شناسی پژوهشروش
ستگی ی از نوع همبها، تحقیقی توصیفردی و بر اساس شیوه گردآوری دادهارباین تحقیق بر حسب هدف ک

حقق نامه پژوهش از نوع مپرسش؛ نامه اجرا گردیددانی و با استفاده از ابزار پرسشبه صورت می که باشدمی
راحی طگیری از نظر اساتید این حوزه چنین بهرهپس از مطالعه ادبیات تحقیق و هم باشد کهساخته می

توان آن را به دو بخش اصلی تقسیم کرد. بخش اول سواالت مربوط به اطالعات گردیده است که در کل می
ون آماری از فنو با استفاده  باشدهای تحقیق میجمعیت شناختی است و بخش دوم سواالت مربوط به سازه

یین دالت ساختاری روابط علی آن تبها مورد آزمون قرار گرفته و با استفاده از مدل معاهمبستگی بین متغیر
 های این.دادهمقطعی است -از نظر زمان گردآوری، این تحقیق در زمره تحقیقات پیمایشی شده است.

 اند.آوری شدهجمع 91نی تیر تا مرداد پژوهش در بازه زما
لیت و معرفی عاآنان به ادامه فسازمان توسعه تجارت ایران به منظور شناسایی صادرکنندگان فعال و تشویق 

ها به جامعه از یک سو و ارائه الگوهای مناسب به جامعه تولیدکنندگان از سوی دیگر، هر ساله آن
 229نماید. جامعه آماری پژوهش حاضر را تعداد ها را اعالم میگان نمونه را شناسایی و اسامی آنصادرکنند

های صنعت، معدن و خدمات ر بخشدهند که دتشکیل می 91-99ی ها شرکت نمونه صادراتی طی سال
فنی مهندسی و دانش بنیان، کشاورزی و موادغذایی و صنایع خالق)صنایع دستی و فرش دستباف( فعالیت 

در این پژوهش برای به دست آوردن حجم نمونه گیری در دسترس است. گیری، نمونه. روش نمونهدارند
نامه پرسش به دست آمد. 111استفاده شد که تعداد آن درصد  99تحقیق از فرمول کوکران در سطح اطمینان 

الملل بی بینپژوهش به صورت حضوری و در برخی موارد به صورت الکترونیکی در اختیار مدیران بازاریا
آن نیز با وی محتنامه به کمک آلفای کرونباخ به تایید رسید و روایی ی پرسشیپایا .ها قرار گرفتشرکت

در  بررسی گردید. CRو  AVEهای استفاده از شاخص با روایی همگرا نیز گان واستفاده از نظرات خبر
  ها نشان داده شده است.ر مقادیر مربوط به هر یک از شاخصجدول زی

 

 . خالصه نتایج آزمون های روایی و پایایی3جدول

 
 یآلفا

 کرونباخ
AVE CR 

تعداد 

 هاگویه
 منبع استخراج گویه ها

 6 09811 09919 09191 های تجاریشبکه
 (؛ 2012(؛ مو وبندتو )2011تورنتون )
 (2011هنبرگ وناد ) تورنتون،
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 1 09891 09611 09826 های اجتماعیشبکه
 (؛2016پینهو و پرانگ)

 (2016لووهمکاران )پاپاستامات

 1 09816 09106 09181 منابع مالی
(؛ زاین و ان 1991ونرو)کوویلو و م

 (2006جی)

گذاری به اشتراک

 اطالعات
09811 09998 09811 9 

لو و (؛ پاپاستامات2000الیس)
(؛ رنکو ، اوتی و 2016همکاران)

 (2002تونتی)

 1 09819 09611 09806 منابع انسانی
(؛ براش،  2016همکاران ) لووپاپاستامات

 (2019ادلمن و مانولووا )

سازی المللیبین

 هاشرکت
09181 09992 09199 1 

(؛ لو و 2006همکاران)ساپینزا و 
 (2011(؛ تانگ)2006بامیش)

 

بنابراین از به دست آمده  1/0شود مقادیر آلفای کرونباخ بزرگتر از طور که در جدول باال مشاهده میهمان
همواره بزرگتر  (AVE)شده  استخراج انسیوار نیانگیمنظر پایایی تمامی متغیرها مورد تایید است. مقدار 

 .ودشبنابراین روایی همگرا نیز تایید می است . AVEنیز بزرگتر از  (CR) مرکب ییروااست. مقدار  9/0از 
 

 هاآزمون نرمال بودن داده
ها استفاده شده است. اگر برای آزمون نرمال بودن داده 1اسمیرنوف-در این پژوهش از آزمون کولموگروف

  های آماری استنباطی استفاده کرد.توان از آزمونها نرمال باشد میتوزیع داده
 

 هاآزمون نرمال بودن داده 4جدول 

 
های شبکه

 تجاری

های شبکه

 اجتماعی
 منابع مالی

 گذاریبه اشتراک

 اطالعات

منابع 

 انسانی

ازسالمللیبین

 هاشرکت ی

N 111 111 111 111 111 111 

 19160 19111 19911 19110 19191 19991 میانگین

انحراف 

 معیار
09621 09119 09698 09666 09198 09801 

 ks 29080 29111 19999 29110 19928 29811آماره 

 09211 09691 09112 09098 09161 09129 معناداری

 
                                                
1. Kolmogorov-Smirnov  
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( 09/0اسمیرنوف در تمامی موارد مقدارمعناداری بزرگتر از سطح خطا )-کولموگروفبراساس نتایج آزمون 
 ها نرمال است.بدست آمده است. بنابراین توزیع داده

 های پژوهشیافته

 شناختی های جمعیتویژگی
درصد از 6899نفر یعنی حدود  98نفر پاسخ دهنده،  111نتایج آمار توصیفی بیانگر آن است که از تعداد 

تا  29نفر از افراد  9دهندگان زن هستند، از لحاظ سنی، پاسخ %11911 یعنینفر  19پاسخ دهندگان مرد و
تا  10دهندگان نفر از پاسخ 29اند. تعداد حجم نمونه را به خود اختصاص داده %6929سال سن دارند و  10
از حجم نمونه را به خود  %21968سال سن دارند و  10تا  19 نفر از پاسخ دهندگان 11ن دارند. سال س 19

نفر  11سال سن دارند و  90تا  19نفر بیش از  29سال سن دارند ،  19تا  10نفر  12اختصاص داده اند 
دیپلم و پایین تر  یلینفر از افراد مدرک تحص 9نیز سال سن دارند.از لحاظ مدرک تحصیلی  90بیش از 
افراد  %11969دهندگان یعنی نفر از پاسخ 21اند. تعداد حجم نمونه را به خود اختصاص داده %6929دارند و  

حجم نمونه را  %18929نفر حدد  69 یکارشناس یلیمدرک تحصیلی کاردانی دارند. افراددارای مدرک تحص
نفر می باشند.از لحاظ  9ر مدرک کارشناسی ارشد دارند و افراد دارای مدرک دکترا نف 19دهند،یل میتشک

نفر یعنی  19سال سابقه کاری هستند.  9افراد دارای کمتر از  %8نفر یعنی کمتر از  11سابقه کاری نیز 
ل سابقه سا 10بیش از  10افراد  %60981نفر یعنی  81سال سابقه کاری دارند.  10تا  9افراد بین  11911%
 دارند.

 های پژوهشآزمون فرضیه
های تحقیق براساس یک ساختار علی با تکنیک حداقل رابطه متغیرهای مورد بررسی در هر یک از فرضیه

ترسیم شده است مدل  1شکلآزمون شده است. در مدل کلی تحقیق که در  PLSمربعات جزئی 
متغیر پنهان( و مدل مسیر )روابط متغیرهای پنهان  اگیری )رابطه هریک از متغیرهای قابل مشاهده باندازه

با تکنیک بوت استراپینگ محاسبه  tمحاسبه شده است. برای سنجش معناداری روابط نیز آماره  با یکدیگر(
است نتایج  Smart PLSارائه شده است. در این مدل که خروجی نرم افزار  1شکل شده است که در 

های آزمون فرضیهنیز  9در جدول وابط متغیرهای تحقیق ارائه شده است. مربوط به بار عاملی استاندارد ر
جی برای تحلیل نقش متغیرهای میان تحقیق براساس روابط هریک از متغیرها به تفکیک ارائه شده است.

ضرب بین ضرایب مسیر رابطه بین متغیر مستقل با میانجی و ضریب مسیر مدل مفهومی پژوهش، حاصل
 میانجی با وابسته محاسبه شده است. رابطه بین متغیر
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 نتایج پژوهش .5جدول

 

 

 شاخص                                          

 فرضیه          

 بار عاملی tآماره 

نتیجه 

 آزمون

 619/0 111/8 منابع مالی                   شبکه تجاری
 دییتأ

 990/0 181/1 گذاری اطالعاتبه اشتراک                    شبکه تجاری
 دییتأ

 198/0 990/9 منابع انسانی                  شبکه تجاری 
 دییتأ

 112/0 111/6 منابع مالی             شبکه اجتماعی
 دییتأ

 101/0 116/8 گذاری اطالعاتبه اشتراک             شبکه اجتماعی
 دییتأ

 912/0 918/1 منابع انسانی             یشبکه اجتماع
 دییتأ

 616/0 908/8 سازیبین المللی                   منابع مالی
 دییتأ

 999/0 129/6 سازیالمللیبین        گذاری اطالعاتبه اشتراک
 دییتأ

 سازیالمللیبین                منابع انسانی

 
 دییتأ 186/0 990/9

 دییتأ 112/0 18/10 سازیالمللیبین    منابع مالی         شبکه تجاری  

 دییتأ 110/0 10/18 سازیالمللیبین  گذاری اطالعات  به اشتراک  شبکه تجاری   

 عدم تایید 191/0 26/11 سازیالمللیبین   منابع انسانی    شبکه تجاری  

 دییتأ 119/0 01/92 سازیالمللی بین   منابع مالی    شبکه اجتماعی  

 دییتأ 121/0 19/98 سازیالمللیبین  گذاری اطالعات به اشتراک  شبکه اجتماعی    

 دییتأ 218/0 16/12 سازیالمللیبین   منابع انسانی    شبکه اجتماعی  
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 گیری و پیشنهادهانتیجه
های اتها به فکر توسعه عملیها در تمامی اندازهرات مرتبط با آن سبب شده تا شرکتسازی و تغییجهانی

ها صرف رکت. شسازی داشته باشندالمللیشند و توجه بیشتری به فرآیند بینخود فراتر از بازارهای ملی با
ی زنظر از صنعت و زمینه فعالیت خود، برای بقا و موفقیت در بازارهای رقابتی و به شدت در حال تغییر امرو

سازی دارند و باید به دنبال خلق ارزش و کسب مزیت های رقابتی پایدار المللیهای بیننیاز به انجام فعالیت
المللی بین هایراه تعامل با انواع شبکهدر این از طریق توسعه فعالیت های خود به بازارهای فراملی باشند که 

های تجاری هش حاضر با هدف بررسی تاثیر شبکهاز این رو پژو ها باشد.ساز موفقیت شرکتتواند زمینهمی
ها اجرا شده است نتایج پژوهش حاضر با یافته های فاروکی و سازی شرکتالملیو اجتماعی بر بین

های ردد برای تدوین استراتژیگهاد میپیشنست از این رو و( همس2011( و تانگ)2012میوک)
های تجاری ای به کارکردهای شبکهها ابتدائاً توجه ویژهلملل شرکتاسازی، مدیران بازاریابی بینالمللیبین
ن نتایج یعالوه بر ا ها طراحی کنند.های مربوطه را متناسب با آنتماعی داشته باشند؛ سپس استراتژیو اج

گذاری منابع مالی و انسانی و به اشتراکهای تجاری و اجتماعی بر دستیابی به پژوهش نشان داد که شبکه
 (2010، ماستین و همکاران)(2019ای مطالعات پینهو و پینهرو)هکه نتایج با یافته اطالعات تاثیر مثبتی دارند

تجارت  هایها برای انجام فعالیتوفقیت شرکت. دستیابی به منابع و اطالعات از عوامل اصلی مهمسوست
های الزم برای انجام فعالیت توانند از طریق فراهم آوردن منابع و دانشها میباشد و شبکهالملل میبین
 ها را کاهشهای تجاری شرکتهای موجود بر سر راه عملیاتودیتها، موانع و محدسازی شرکتالمللیبین

گذاری های اجتماعی و به اشتراکبین شبکه 101/0بارعاملی  اساسبر  نتایج در این بخش از دهند.
ن بیان داشت که میزان توادرصد می 99داری در سطح معنی 116/8به مقدار  Tآماره اطالعات و همچنین 

باشد ه میجگذاری اطالعات نسبت به سایر متغیرها بیشتر و قابل توهای اجتماعی بر به اشتراکتاثیر شبکه
ذاری اطالعات گبه اشتراک ها توسعه بیشتری یابدهای اجتماعی در میان شرکتی که هر چه شبکهبدین معن

گیری از ها با بهرهشود مدیران شرکتباشد بنابراین توصیه می یابد.ها نیز افزایش میدر میان شرکت
گذاری اکبه اشتر کنند،ها ایجاد مییران آنها و مدیق تعامالت غیررسمی با سایر شرکتارتباطاتی که از طر

یکی از منابع ناملموس کلیدی زیرا اطالعات  اطالعات و کسب دانش در مورد بازارهای فراملی را ارتقا دهند
یر مثبت در این پژوهش تاث.ها دارد المللی شدن آنبیشترین اهمیت را در قابلیت بین باشد کهها میشرکت
از مطالعات  نتایج حاصلها تایید گردید که این یافته با سازی شرکتالمللیی بر بیندار منابع مالو معنی

( 1991)1چنین نتایج پژوهشی که توسط کوویلو و مونروهم ست.ا( هم سو2016لو و همکاران)پاپاستامات
توانند از طریق منابع مالی که از اعضای رسمی و غیر رسمی ها میورت گرفته بیانگر آن است که شرکتص

 . از اینها را کاهش دهندسازی شرکتمللیالهای مربوط به بیناند ریسکخود به دست آوردههای  شبکه

 
                                           
1. Coviello & Munro  
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 با سایر اعضای شبکه و کاهش گذاری سرمایه و تولیدشود از طریق به اشتراکتوصیه می رو به مدیران
را در اختیار زی رندسازی فراهم آوالمللیبع مالی کافی را برای فرآیند بینهای مالی خود بتوانند مناریسک

با توجه  .دباشها امری ضروری میسازی شرکتالمللیهای بینانجام فعالیت کافی برای داشتن منابع مالی
ها سازی شرکتالمللیگذاری اطالعات بر بینکه بیانگر تاثیر مثبت به اشتراک به نتایج حاصل از پژوهش

 رنظم اطالعات و دریافت بازخوردهای عملکرد از سایشود از طریق تبادل مباشد به مدیران توصیه میمی
 المللی و نیازهای مربوطه آگاه شوند.و روندهای موجود در بازارهای بینها شرکا و اعضای شبکه از ویژگی

( در تحقیق خود بیان داشته اند که با توجه به جهانی شدن بازارها و در پی 2016پاپاستاماسلو و همکاران)
گذاری  اطالعات توسط شرکت ها یکی از کسب و کار جمع آوری و به اشتراک حیطآن پیچیده شدن م

( و 186/0از بارعاملی) آمدهدستبهبر طبق نتایج  .باشدبرای بین المللی شدن شرکت ها می عوامل اصلی
 درصد توانسته است بر 99( متغیر منابع انسانی در سطح اطمینان 990/9) tمقدار سطح معناداری

دم اطمینان و تواند عسترسی به منابع انسانی مید .معناداری داشته باشد ریتأثها سازی شرکتالمللیبین
بخش زیادی از تغییرات سریع محیط کاری که و  خطرات مرتبط با ورود به بازارهای خارجی را کاهش دهد

ریالپ و  ،پژوهش ریالپ نتایج .باشدجه هستند جهانی شدن کسب و کار میکارکنان یک شرکت با آن موا
ها کتسازی شرالمللیی تاثیر منابع ناملموس را بر بینکه با ارائه مدلی مفهومی چگونگ (2009)1نایت

های تد که بیشترین تاثیر را در قابلیباشه منابع انسانی یکی از عواملی میاند نشان داده کبررسی کرده
فرضیه دوازدهم پژوهش که  ،9بر اساس نتایج مندرج در جدول  باشد.ها دارا میالمللی شدن شرکتبین

بررسی  ها با نقش میانجی منابع انسانیسازی شرکتالمللیبین های تجاری را برتاثیر غیرمستقیم شبکه
سازی لیالملبین های تجاری قابلیتکند، تایید نگردید. بنابراین دستیابی به منابع انسانی از طریق شبکهمی

ر های تجاری و اجتماعی ببه غیر از فرضیه دوازدهم، سایر روابط بین شبکهکند. ا را تقویت نمیهشرکت
ع انسانی گذاری اطالعات و منابها با نقش متغیرهای میانجی منابع مالی، به اشتراکسازی شرکتالمللیبین

 تایید گردیده است.
درصد  حدود سه دهمرات جهانی در مقیاس جهانی، سهم ایران در صاد WTOبر اساس گزارشات 

بوده است که البته بخش زیادی از این سهم مربوط به صادرات نفت و مشتقات آن بوده  2018در سال 
الملل از وضعیت کنونی هم کمتر توقف شود سهم ایران در تجارت بیناست که اگر روزی این صادرات م

های مناسب از طریق به کارگیری استراتژی ودشمیگذاران و مدیران توصیه سیاست خواهد شد. بنابراین به
 های صادراتی انجام دهند که در این راهسازی شرکتالمللیهای بینرای توسعه فعالیتبسترهای الزم را ب

 رسد.ها ضروری به نظر میعضای آنالمللی و تعامل سازنده با اهای داخلی و بینکارکردهای شبکه توجه به

 
                                           
1. Rialp, Rialp & Knight 



 0931بهار ، 0مدیریت کسب و کارهای بین المللی سال دوم، شماره ـــــــ ــــــ011

شود در پژوهشگران توصیه می به و های تجاری و اجتماعی متمرکز بوداین پژوهش بر شبکه
ازمان ، شبکه سهای قدرتهای استراتژیک، شبکههم چون شبکههای آتی سایر متغیرهای مستقل پژوهش

یری و تسهیل پذو فیزیکی، اعتبار، افزاش رقابتچون منابع بازاریابی، منابع فنی گری همو متغیرهای مداخله
ر اساس نظریه ها بسازی شرکتالمللیتبیین فرآیند بینبه منظور چنین . همیادگیری را به مدل بیفزایند

 .های دیگر هم چون مصاحبه، موردکاوی و نظریه داده بنیاد استفاده کردتوان از سایر روشمی شبکه
سازی یالمللبین ها را بر فرآیندتاثیر شبکه از آن جا که پژوهش حاضر نخستین پژوهشی است که

ها شرکت المللشناخت کافی مدیران بازاریابی بینکند و با عنایت به عدم های ایرانی بررسی میشرکت
گویی و ها، در برخی موارد برای پاسخسازی شرکتالمللیکه و کارکردهای آن در بیننسبت به نظریه شب

ی پژوهش پراکندگی جغرافیایی هامحدودیتشد. از دیگر تی ایجاد میها مشکالنامهشتکمیل پرس
 ها بوده است.نامهها برای تکمیل پرسشبرخی از شرکتها و در دسترس نبودن مدیران شرکت
 

 منابع
پور یاسوری، طهمورث و ترکستانی، محمد صالح و روحانی، اسفیدانی، محمدرحیم و حسنقلی

صادرکننده در صنعت برق ایران، مدیریت  (، نوع شناسی رفتارهای صادراتی بنگاه های1191امیررضا)
 .1-10بازرگانی، شماره دهم، صفحه

(. مدیریت زنجیره تامین جهانی، ترجمه محمد یوسفی)چاپ اول(، تهران: چاپ و نشر 1191دریک، مت)
 بازرگانی.

ر های نوآوری ب(، بررسی تاثیر استراتژی1196رحیم نیا، فریبرز و خوراکیان، علیرضا و قادری، فرشاد)
، صفحه 1المللی، سال اول، شمارهوکارهای صادراتی، مدیریت کسب و کارهای بینعملکرد کسب

22-1. 

های الملل، کاوش(، تاثیرپذیری عملکرد صادراتی از استراتژی های بازاریابی بین1196رضایی، رضا)
 .99-80مدیریت بازرگانی، شماره هفدهم، صفحه

(، تاثیر عوامل داخلی شرکت بر عملکرد 1191ریان، سمانه)شجاعی، محمدرضا و محترم، رحیم و آطاه
های صادرکننده پسته در تهران(، مدیریت بازرگانی، دوره ششم، صادراتی)مطالع موردی: شرکت

 .191-801، صفحه 1شماره 

 المللی شدن،ها در فرآیند بینهای صادراتی شرکت(، بررسی مهارت1196عالی، صمد و تورچیان، علیرضا)
 .99-18، صفحه 1المللی، سال اول، شمارهت کسب و کارهای بینمدیری
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گیری استراتژیک بر (، تاثیر ابعاد جهت1199زاده، منیجه و کریمی قهفرخی)مصلح، عبدالمجید و بحرینی
های صادراتی استان بوشهر، تحقیقات بازاریابی نوین، شماره چهارم، عملکرد صادراتی شرکت

 .129-110صفحه

(، تاثیر بازارگرایی 1196وند، سمیه و معصومی، سیده غزل)، سجاد و گنجعلیپور عبداهللو  نوروزی، حسین
المللی، سال اول، صادرات بر افزایش صادرات در صنعت خشکبار، مدیریت کسب و کارهای بین
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