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 ده یچک

 از طریششق شششنا ت و  انيشش دانششب بن  يوكارهادر كسب   يالمللنيب  ينیكارآفر  توسعه  يالگو   يطراح  هدف این تحقيق

شناسي این تحقيق در دو مرحله متوالي به انجششام رسششيده به لحاظ فرآیند روش  است.  آنبرنده  بندي عوامل پيباولویت 

مبتني   بنياندانب  يوكارهاكسب سازي در  المللبرنده بينعوامل پيب  است. مرحله نخست این تحقيق با هدف شناسایي

نفر از متخصصان به انجششام رسششيده  18هاي كانوني و مصاحبه با گروه  گيري از تکنيکبر پارادایم تحقيق كيفي و با بهره

 كليششدي  معيششار  چهششاراست. همچنين در این مرحله، با استفاده از روش فرآیند تحليل سلسله مراتبي به مقایسه زوجششي  

بششراي  پيمششایبراهبرد  پردا ته شده است. مرحله دوم نيز مبتني بر  معيارها  وزن  تعيينو    سازيالمللفرآیند بين  ثر درمؤ 

اي بود، كه در راستاي هدف كلي تحقيق و بر پایه نتششای  پرسشنامهباشد. ابزار تحقيق در این مرحله ها ميگردآوري داده

در این مرحله با استفاده از   هاي گردآوري شدهپيشينه تحقيق تدوین شد. دادهمرحله اول تحقيق و همچنين تلفيق آن با  

 عبششارا اسششت  وكششارسششازي كسششب الملليمهمترین معيار در فرآیند بين  تحليل شد. نتای  نشان داد كه  TOPSISکنيک  ت

تلفيق كليه معيارهششا . همچنين مهمترین عوامل بر اساس  يارزش فناور  رهيزنج  ليتکم  يبرا  هر كدام از اقداماا  ت يهما

ي مششداوم، هششامیتحر، رفششو و كششاهب  المللنيب  داشتن توليد فناورانه و داراي قابليت فروش در بازارهم عبارا است از

 امششن  طيمحشش بر ورداري نيروي انساني شركت از دانب فني روز، رفو مشکالا نقل و انتقال پول و ارتباطاا بششانکي،  

 .  المللنيب تجارا  يبرا يکيالکترون  يهارسا ت یزدر مقصد و بر ورداري  صادراا  يبرا
 

 1.وكارتوسعه كسب توسعه كارآفریني، ، شدنالمللي بين :ید یکل یهاواژه 
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 مقدمه 

 و  ف مورد توافقي براي كسب تعریعليرغم این كه  

رسششد بششه ن ششر مششي، اما وجود نداردبنيان كارهاي دانب

بنيان نسششبت دانبوكارهاي كسب مبني بر اینکه   توافقي

را دارا بوده و بششه شششدا   هاي نامشهودباالیي از دارایي

رقششابتي متکششي هسششتند،  به نوآوري به عنوان یک منبششو

ي ماننششد های. ویژگي(1395)نورا و دیانت،    داردوجود  

سطح بششاالي   تحصيالا عالي نيروي كار، ،مهارا باال

درصششد ، گششرایب زیششاد بششه صششادراا،  تحقيق و توسعه

محصوالا و  ششدماا  ، هاي نامشهودباالیي از دارایي

 هاي سود نا ششالب بششاالو حاشيه،  با منحني عمر كوتاه

بنيششان مشششترت اسششت دانششبوكارهششاي  در بيشتر كسب 

(Walker et al., 2011.)  وكششار كسب مزیت رقابتي یک

از طریق دانب و استفاده اثربخب از دانششب   بنياندانب

دانششبكسب شود.  حاصل مي ، عمومششا بنيششانوكارهششاي 

گرا دارنششد سود  افزا، بازاري ورویکردي تجاري، ارزش

 و مدیریت آنها نيازمند دانششب و مهششارا تخصصششي و

هششاي جدیششد بششراي كسششب ارزش گيري از فناوريبهره

وري و كيفيششت محصششوالا و افششزوده و بهبششود بهششره

 وكارهششاكسششب   نیشش ار دارد.   دماا عرضه شده به بازا

 يبازارهششا  در  كششه  دارند  ياشرفتهيپ  يهايفناور  معموأل

 نششدهینما نیترمهم رو  نیا  از.  هستند  محبوب  يالمللنيب

 ,Kiederich) شششونديم قلمششداد يسازيالمللنيب يبرا

 انيشش بندانب  يهاشركت   ت يدامنه فعال  گسترش(.  2007

 ششارا از كشششور و بششه  يآنهششا بششه بازارهششا يابیشش و راه

 يهاوهيششش   نیاز مهمتششر  يکی  يسازيالمللنياصطالح ب

 ت يشش بششه موفق يابيبششازار و دسششت گسششترشرشششد، بقششا، 

 ,Suh and Kimاسششت ) انيشش بندانب يوكارهاكسششب 

2014 .) 

 وكارهششايكسششب سششازي بششراي توسششعه  المللششيبين

جملششه ایششن   از  بنيان مزایاي بسششياري در بششردارد؛دانب

توان به ارتقاء فناوري، فرصششت دسترسششي بششه مزایا مي

 جششویي ناشششي ازبششازار هششدف بزرگتششر، مزیششت صششرفه

یششابي جدیششد، مقيششاس، كششاهب ریسششک بششازار، مبنششو

اشششاره كششرد )امينششي، هاي تششامين مششالي بيشششتر فرصششت 

رشششد   يعامششل اصششل  يسششازيالملل  نيب  .(1397  فتاحي،

 آنها  يبرا  يمهم  يبنيان و استراتژدانب  وكارهايكسب 

 ود شششنا ته   ياتيعمل  سکیبه ر  دنيجهت تنوع بخش

 ;Johanson and Vahlne, 2017ششششده اسشششت )

Leonidou, 2004) .كششه  وكارهششایيكسششب رو،  نیشش از ا

 ششدماا  ششود را در سششطح فششروش محصششوالا و 

،  ششود را در معششرر  طششر نگيرنششددر ن ر    يالمللنيب

كششاهب فششروش و در نهایششت  ششروا از بششازار قششرار 

 نکششهیبششا ا رانیشش ا در (.Köhr et al., 2018) دهنششديم

 نیشش اسششت، ا بیدر حال افزا  انيبندانب  يوكارهاكسب 

و   ينا ششالب ملشش   ديشش در تول  يها سهم قابل توجهبنگاه

)امششين بيششد تي و   اندارزش افزوده كسب نکرده  جادیا

روند بششراي دسششتيابي بششه  ريي، تغبه عالوه (1390زرگر، 

بازار كشورهاي دیگر بششه علششت ت كيششد دولششت جهششت 

، ایجاد تنوع در صادراا، و گسترش صادراا غيرنفتي

 بنيششاندانششب  وكارهششايكسششب   يرا بششرا  يفرصت مهمشش 

جهت توسعه محصوالا و  دماا  ود فراهم كششرده 

، يسششازيالمللشش نيب  ندیفرآ  يوجود، در ط  نیبا ا  است.  

 ششود بششا موانششو   يهششات يشش با توجه به فعالوكارها  كسب 

 نیشش و مرتبط بششا بششازار روبششرو هسششتند. ا ي، ماليتیریمد

عششدم شششنا ت عوامششل مششؤثر در پيشششبرد ها بششه  چالب

مربششوا اسششت كششه در تحقيششق شششدن  الملليفرآیند بين

ایششن موضششوع در  .حاضر مورد توجه قرار گرفته اسششت 

قبلي كمتر مورد توجه قششرار گرفتششه اسششت و   اتحقيقا

عوامششل و  ،اي جششاموضششرورا دارد كششه بششا مطالعششه

وكارهششاي شششدن كسششب المللششيمعيارهاي مؤثر در بششين

 يسششاز يالمللشش نيبشش بنيششان شناسششایي شششود. دانششب

 يهششادگاهدیشش  ازكوچششک و متوسششط  وكارهايكسششب 

هششا و ن ریششهقششرار گرفتششه اسششت.  يمختلف مورد بررس

 هششاشششركت  يالمللنيمشاركت ب حيتوض يبرا  یيهامدل

 يها بر ها و مدلهین ر  نیاز ا  کیهر  و    اندارائه شده
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  یرا روشششن كششرده و نتششا  يسازيالمللنيب  يهااز جنبه

 يقبلشش   قششاايحال، تحق  نیبا ا  اند.مرتبط را فراهم كرده

 ركششزرا در مششورد تم یيهششات یمحششدود نششهيزم نیشش در ا

 يهششاجنبششه ياز مطالعششاا در مششورد بر شش  ياريبسشش 

گششرفتن نگششرفتن در ن ششر    دهیشش و ناد  يسششازيالمللشش نيب

امششر منجششر بششه   نیمحدود كرده است. ا  گرید  يهاجنبه

جنبه ها شده است ، اما هنششوز هششم   يروشن شدن بر 

 هششاي فرآینششدبرنششدهي از پششيبكششامل ریتصششو  دیشش با

 روشن شود.  وكار  كسب   يسازيالمللنيب

با توجه به نبود یک مطالعه در  صششوم موضششوع 

بششومي بششراي   يالگو این تحقيق در دا ل كشور و نبود  

دانششبسازي كسششب الملليبين كششه بششا   بنيششانوكارهششاي 

حاضششر   تحقيششقاستانداردهاي جهاني هماهنششب باشششد  

هششاي برنششدهتا با شناسایي عوامل و پيب درصدد برآمده

 انيشش بندانب  يوكارهادر كسششب شششدن  الملليفرآیند بين

 بپردازد. 

 

 مباني نظری و پیشینه تحقیق 

مربشششوا بشششه  سشششندگانیچنشششد دهشششه، نو  يبشششرا

در   يسششع  كارهششاوكسششب   هششا وشششركت   شدنيالمللنيب

 انیشش جر کیشش اند. داشششتهسششازي يالمللشش نيبشش  فیشش تعر

ها داند كه در آن شركت مي  يندایسازي را فريالمللنيب

 بیافششزا  ي ششارج  يمشاركت  ود را در بازارها  زانيم

 Johanson and Vahlne 2017; Welch and) دهندمي

Luostarinen 1988.) يگششششرید انیشششش جر يبششششرا ،

هششا بششا عملکششرد شششركت  يسششازي سششازگاريالمللنيبشش 

(. Prashantham, 2005اسششت ) يالمللشش نيب يهاطيمح

 قيششش دق فیششش كشششه بحشششو در مشششورد تعر يدر حشششال

در ایششن تحقيششق سششازي هنششوز ادامششه دارد، يالمللنيبشش 

اسششت كششه  نیشش ا تعریفششي كششه پذیرفتششه شششده اسششت،

 ت يشش سششت از گسششترش فعالا  سششازي عبششارايالمللنيب

یششک   سششازييالمللني. بشش ي ششارج  يشركت در بازارها

از   يتواند ناششش ، بلکه ميست ين  هاضروا براي شركت 

هششاي جهت كسب فرصت   قلو مست  به موقواقدام    کی

 ,Mejri and Umemoto) باشششدبششازار  ششارا كشششور 

مهششم در  قششااياز تحق يبر شش  ي. قبششل از بررسشش (2010

و  هششان ریششه بررسششي  هششا،شركت   سازييالمللنيمورد ب

ارائششه   يالمللشش نيتجششارا بشش   حيتوض  يهایي كه برامدل

اند مهششم اسششت. در واقششو، مطالعششاا در مششورد شششده

بششا مطالعششاا   سششهیدر مقا  هششاشششركت   سششازييالمللنيب

 نيتجششارا بشش   ایشش   يتشش يهاي چنششد ملمربوا به شششركت 

هاي هیشش كششه ن ر  ياسششت. در حششال  دینسبتاً جد  كشورها

مطششرح شششده اسششت،   بياز دو قرن پ  بياز ب  ياقتصاد

از   هششاشششركت سششازي  يالمللنيهاي مربوا بششه بشش هین ر

 آغاز شده است.   بيحدود دو دهه پ

 هششا را در مششوردتبيششين  نياولشش   ياقتصششاد  هاين ریه

بششراي )  كشورها فششراهم كردنششد  نيب  يالمللنيتجارا ب

(. از 1817  ،کششاردوی؛ ر1776  ت ياسششمهششاي  مثال ن ریه

 ي،هاي اقتصشششادهیششش ، ن رسشششتمياواسشششط قشششرن ب

را مطالعششه  يتشش يهاي چنششد ملشششركت  يسششازيالمللنيب

 1چر ششه عمششر محصششول  هیشش ن ر  اینهششا شششاملاند.  كرده

(Vernon, 1966ن ر ،)2مبادله نهیهز هی (Williamson, 

 ,Buckley and Casson) 3يسازيدا ل هی(، ن ر1975

 ,Dunning) هسششتندهششاي تركيبششي هیشش ( و ن ر1976

 يرفتششار هیحال، در دهه شصت، ن ر  نيدر هم(.  1977

( ارائششه شششد كششه Cyert and March, 1963)شششركت 

 يسششازيالمللشش نيرا در مششورد بشش  يدیشش جد حاايتوضشش 

 هیشش ، ن رهیشش ن ر  نیشش بششر ا  هي. با تکدادميارائه    هاشركت 

، و (Aharoni, 1966شد )ارائه  4ي ارج يگذارهیسرما

 يمتحده بششرا  االایا  هاي چند مليتي درشركت   ميتصم

. در طبق این ن ریه تبيين شششد  در  ارا  يگذارهیسرما

 يشششمال  يدر مورد كشورها  ااقيطول دهه هفتاد، تحق

 Johanson and Vahlne, 2017; Johanson and) اروپا

 
1. Product life cycle theory 

2. Transaction cost theory 

3. Internalization theory 

4. Foreign investment theory 
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Wiedersheim-Paul, 1975) يدر مشششورد الگوهشششا 

منجششر بششه   ااقشش يتحق  نیشش انجام شششد. ا  يسازيالمللنيب

   شده است. 1(U يهااوپساال )مدل يهامدل

 2هاينوآور ن ریه نشر ، با استفاده ازقاايتحق  ریسا

(Rogers, 1962)يمششرتبط بششا نششوآور يهششا، مششدل 

 ,Lee and Braschدادنششد ) شششنهاديرا پ 3( Iيها)مششدل

1978; Reid, 1981حيدر توضشش  يسع يگرید انی(. جر 

Paul, -Olson and Wiedersheim) 4صششادراا بيپشش 

1978; Wiedersheim-Paul et al., 1978 و مراحششل )

(. در Dichtl et al., 1984داشششت ) 5شششروع صششادراا

 6شبکه  هی، مطالعاا شروع به استفاده از ن ر1980دهه  

(Johanson and Mattsson, 1986)  بشششه عنشششوان

 هششاشششركت ي  سششازيالمللشش نيبشش   تبيششين  يبرا  يچارچوب

، تعششداد  990و آغاز دهششه   1980اوا ر دهه    در  كردند.

، كه به آنهششا نیكوچک كارآفر  يهااز شركت   ياندهیفزا

گفتششه   زيشش ن  7يالمللنيب  دیجد  وكارهاي  طرپذیركسب 

بششا رویکششرد   سياز بدو ت سشش   شکل گرفتند كه  شود،يم

 يعنشش ی  يدیشش جد  انیشش جر  انششد وپششيب رفتششه  يالمللشش نيب

 ,McDougall and Oviatt) يالمللشش نيبشش  ينیكششارآفر

، کششمیو    سششت يدر آغاز قرن ب  .شده است   جادی( ا2000

ارائششه   بنگششاه  يسازيالمللنيب  يقيهاي تلفاز مدل  يبر 

 نیدتریشش (. جدBell et al., 2003; Etemad, 2004شد )

شششدن اسششت يالمللشش نيبشش   انيشش بندانششب  يهششا، مششدلآنها

(Kuivalainen et al., 2003; Saarenketo et al., 

را در  يهاي مختلفشش ها جنبهها و مدلهین ر نیا(.  2004

 نیشش انششد. بششا اشركت روشن كرده  يسازيالمللنيمورد ب

تحقيقاا بيشتر جهت دسششتيابي   به  ازيحال، هنوز هم ن

 .وجود دارد شدنالملليي از بينكامل  ریتصو  به به

 
1. Uppsala models (U-models) 
2. Diffusion of innovations 

3. I-models 

4. Pre-export 

5. Export-start phases 

6. Network theory 

7. International new ventures 

 شدن  يالمللنيبمرتبط با    مطالعاا  از  يبر   به  ادامه  در

بنيششان اشششاره وكارهششاي دانششببا ت كيد بر كسب   هابنگاه

 .  شودمي

سازماني مربوا به   عوامل(  1399غفاري و دادگر )

هاي كوچک و متوسط در حوزه شدن شركت الملليبين

را كشششور  فنششاوري، اطالعششاا و ارتباطششاا در سششطح

عوامل مورد مطالعششه شششامل سششه عامششل بررسي كردند.  

بششود كششه طبششق اصلي سازماني، محيطي و اسششتراتژیک  

 جششز عامششله تمششامي عوامششل مششورد بررسششي بشش نتششای ، 

شششدن للششيالمهششاي دولششت بششر بششينگششذاريسياسششت 

 و بودنششدهاي كوچششک و متوسششط اثرگششذار شششركت 

 مربششوا بششه عوامششل  نيششزمهمترین عوامل مورد مطالعششه  

اي، ورودي و هششاي وفيفششه)اسششتراتژیکاسششتراتژیک 

. همينطور متغير سودآوري صنعت مربوا بودعمومي(  

مهمتششرین متغيششر تاثيرگششذار بششر  اصششول محيطششي بششه

به دست هاي كوچک و متوسط  شدن شركت الملليبين

عوامششل  ليشش تحل بششه(  1398زمششاني و همکششاران ) آمششد. 

 يراهبشششرد يهشششايو بازدارنشششده همکار زاننشششدهيانگ

و   يرانیفناور ا  ست یز  انيبندانب  يهاشركت   يالمللنيب

 يهششامینشششان داد كششه تحر  یپردا تنششد. نتششا يآلمششان

 عهتوسشش   بششرايعامل بازدارنششده    نیاثرگذارتر  يالمللنيب

 نيهمچنشش وكارهاي مورد ن ر هسششتند.  ي كسب المللنيب

  .هستند هعتوس  عاملعامل توسعه بازار و 

 نيانجام شششده بشش   يقاتيتحق  هايبر اساس مرور كار

 بششر  يتیریمد  راايدر مورد ت ث  1995و    1960  يهاسال

  .Leonidou et alالمللششيورود به بازار بين صادراا و

عششالوه   دیشش با  ندهیكه مطالعاا آ  ندكرد  شنهاديپ  (1998)

بششر صششادراا   آن  طيشركت و مح  رااي، ت ثت یریبر مد

در دسترس بودن منابو، و هم باید در ن ر گرفته شود.  

در  ياساسشش  ي، نقششش يريادگ یشش  /  طور  ششام دانششببششه

 ,.Casillas et alدارنششد )هششا بنگششاهسششازي يالمللنيب

مناسششباا و ارتباطششاا بششين  صششوم در (. به2009

 هابنگاه، نیعالوه بر ا(. Lindsay et al., 2017ها )بنگاه
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در اقتصادهاي در حال توسششعه در راه ورود بششه بششازار 

روبرو هستند. بششه   ي متعدديدا ل  مشکالا  يالمللنيب

 / يثبششاتبي ي، سششطح بششاالفيضششع  نهادهايعنوان مثال:  

، فيهاي ضششعرسششا ت ی، زياسشش يو س  ياقتصاد  سکیر

نامناسششب و   ي، بازارهششاژهیشش و  يهاي مششالكمبود واسطه

 (.Kiss et al., 2012)  افتهيتوسعه ن يروابط صنعت

 بششه( راجششو Wang et al., 2018در یششک تحقيششق )

شششركت فعششال   35  نيب  يالمللنيب  يهايهمکار  يبررس

مناسششب  يبندنشان داد زمان   ینتا،  در صنعت هوا فضا

ماننششد داشششتن منششابو   ياتيبا  صوص  يکیو انتخاب شر

 نيششش يو سششابقه پ يهمکششار زهيشش مکمششل، داشششتن انگ

 يالمللشش نيب  يهمکار  ت يدر موفق  ينقب مهم  يهمکار

 (Rask and Servais, 2015ي )گششریدارد. در مطالعه د

المللششي نشششان دادنششد كششه با بررسي مدل كارآفریني بين

عوامل محيطي بيروني )عوامل صنعتي مربوطه، عوامششل 

هاي جهششاني، عوامششل اجتمششاعي و همربششوا بششه شششبک

اقتصششادي كششالن كشششور( و عوامششل سششازماني درونششي 

المللششي، وكششار بين)مشخصاا بنيانگذار شركت كسششب 

 از المللششيبينفرفيت و منابو سازماني( بششر كششارآفریني 

 بازاریششابي.  اثرگذارند  وسعت   و  سرعت، محدوده  لحاظ

 مهمششي  نقششب  نيز  نوآورانه  دانب  و  بازار  گيريجهت   و

 . كنندمي ایفا مدل در

( Gil-Pechuan et al., 2013در تحقيقششي دیگششر )

، مهششارا  شششامل  يالمللشش نيب  ينیبر كارآفر  اثرگذارمنابو  

شششده بيششان    يسششازهو شبک  ينششوآورت،  ينگرش،  الق

 و ت يشش فعششال و  الق يرفتارهششا هاافتششهی. طبششق اسششت 

رابطششه مثبششت دارد.   يالمللشش نيبشش   ينیكششارآفر  با  ينوآور

 بششه ازيشش ن ي ششارج يبازارهششا در ت يشش موفق نيهمچنشش 

نقاا قششوا   رایز  دارد  سکیر  محاسبه  و  ت، نبوغي الق

 نيرا تضششم ي ششارج يدر بازارهششا ت يشش موفق يدا لشش 

 ،( در مششالزيCraig et al., 2012در تحقيقي )كند. ينم

هاي شششدن شششركت   يالمللشش نيب  يديكل  ت يعوامل موفق

دولششت،   يهششااسششت يبازار صششادراا، س  ت يشامل جذاب

و   يدا لشش   و  بششومي  وكششار  كسششب اقداماا ناسازگار بششا  

 .شششدعنششوان  يبششازار  ششارج يازهششايبششا ن يسششازگار

 صادراا يهامهارا يامطالعه در( 2011نصر )سميعي

 مهششارا 21 يعششامل ليتحل انجام با و كردند يبررس را

 رانیا يصادرات يديتول يهاشركت  يبرا مهم يصادرات

 نیشش ا. كردنششد یيشناسششا مهششارا گششروه شب قالب  در

 سششکیر و يمششال ت یریمششد شامل يصادرات يهامهارا

 ت یری، مششديالمللشش نيب يابیشش ، بازاريالمللشش نيب تجششارا

 تجششارا ، تششداركاايالمللشش نيب تجششارا کیاسششتراتژ

 و هاهیشش رو و يالمللشش نيب تجششارا قااي، تحقيالمللنيب

 سه كه داد نشان   ینتا.  است  يالمللنيب  تجارا مقرراا

 ، مقششرراايالمللشش نيب سششکیر و يمال ت یریمد مهارا

 يبرا يالمللنيب تجارا قاايتحق و يالمللنيب تجارا

 يش یشش باال ت يشش اهم از رانیا يصادرات يديتول يهاشركت 

 (Ting et al., 2010در یک تحقيششق ) .هستند بر وردار

 يالمللنيب مختلف مراحل در مهم يصادرات يهامهارا

 نشششان  ینتا. شد يبررس را ينيچ يهاشركت  در شدن

 طی، شششرايالمللشش نيب تجششارا مقششرراا و اسششت يس داد

 الملششلنيب تجششارا قششاايتحق و يالمللشش نيب پردا ششت 

 صششادركنندگان يبششرا ازيشش ن مششورد يهامهارا نیمهمتر

 هيشش اول مراحششل در هاشششركت  نيهمچنشش . بششود ينشش يچ

 است يس مورد در يشتريب يهايشدن، نگران يالمللنيب

 و الملششلنيب يمششال تجارا، امششور يالمللنيب مقرراا و

 . داشتند يالمللنيب تجارا قاايتحق

بششا ( Thai and Chong, 2008در یششک تحقيششق )

، وكار كوچششک و متوسششط ویتنششاميبررسي چهار كسب 

شششركت  يهات يكه منابو و قابل  كردنداستدالل    محققان

، يالمللشش ني)بششه عنششوان مثششال، انششدازه، دانششب بششازار بشش 

و شششبکه(   ينیكارآفر  يريگ ، جهت يمحصول، تکنولوژ

 الا، تجربششهي)سششن، تحصشش   انگششذاريبن  يهششايژگشش یبا و

 بیگششرا، يالمللشش نيتجربششه بشش ، يتجربششه فنشش ، يكششار

 نيهمچنشش . دارد ارتبششاا( يجهششان نبيشش و ب يش نشش یكارآفر

صششنعت )بششه عنششوان مثششال  يهششايژگشش یسششا تار و و
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 و( صششنعت  فشششار و  بششازار  طیدار، شششرای ر  حاايترج

)به عنششوان مثششال،   يو اقتصاد  ياجتماع  يهارسا ت یز

 د، حمششليتول  يهااطالعاا و ارتباطاا، روش  يورافن

، يگششذارهیسششرما و يتجششار نقششل، تششداركاا، موانششو و

ثر بششر ؤ عوامششل مشش  از( يگششذارهیسششرما و يمال  يبازارها

. هستند  شده  ایجاد  تازه  جهاني  هايشركت   يريگ شکل

تاثيرگذار بششر صششادراا فنششاوري   عوامل  یک تحقيقدر  

كشششور از نقششاا مختلششف جهششان طششي  90برتششر بششراي 

بررسي شد و محقششق مششواردي   ،1997-2002  هايسال

 ارجي، تعداد دانشششمندان گذاري مستقيم سرمایه مانند

امکاناا زیربنایي و نششرا ارز را در ایششن ها،  و تکنسين

در یششک  .(Seyoum, 2004) اسششت  حوزه موثر دانسششته

سششازي در قالششب ده المللششيعوامل موثر بر بششينتحقيق  

هششاي مشخصششه هششاي كششارآفرین،گششروه مشخصششه

هاي كوچششک و متوسششط، مششدیریت و دانششب شششركت 

و كار  چگونگي، مشتریان و بازارها، روش انجام كسب 

منابو و سرمایه، راهبرد، محششيط بيرونششي و و مشاركت،  

در یششک . (Rose et al., 2006شششد )اینترنت شناسششایي 

سازي به چهار گششروه: الملليبين  هايبرندهتحقيق پيب

هاي  ارجي، فرد كارآفرین )تحصيالا و زبان  گيویژ

شبکه )توافقششاا   گيالمللي و قبلي( ویژكار بين  تجربه

رسمي، روابط اجتماعي، اشترات دانب در سششطح بششين 

هششا( و هششا و بلششوت مکششان ) وشششه  گششيسازماني(، ویژ

شششد بندي  وكار )استراتژي تمركز( تقسيمكسب   گيویژ

(Zucchella et al., 2007) . عوامل موثر در یک مطالعه

 هششاي  ششدماتيسششازي در شششركت الملليبر تصميم بين

 هششاي شششركت ر عامششل مشخصششهچهششا شششد و بررسششي

توسعه  دماا متنوع، مزیششت هزینششه ارائششه  ششدمت، )

هاي تحقيق و توسعه، تجربه كششار اندازه شركت، هزینه

كاركنان( مزایا و  طراا ادرات شده )ریسک    ارجي

صششادراا، مزایششاي صششادراا، سششودآوري نسششبي( 

درصد مدیران تحصششيل كششرده، )  هاي مدیریتيشا ب

كششار یششا زنششدگي در كشششور   تسلط بششه زبششان  ششارجي،

رقابت در بازار دا لي(    ارجي( محيط رقابتي )شدا

سششازي )محششدودیت دانششب الملليهاي بينو محدویت 

كشور مقصششد،   هايحدودیت مچگونگي، هزینه توليد،  

شششد تفششاوا فرهنگششي، تفششاوا زبششاني( شناسششایي 

(Moreira et al., 2013) محققششان تحقيششقیششک . در ،

سازي شششركت را بششه دو الملليبينعوامل موثر بر زمان  

گروه عوامل ادراكي )ریسک ادرات شششده، سششودآوري 

شده ناشي از بازارهاي صادراتي، انششدازه ادرات   ادرات 

شده بازار دا لي( و غير ادراكششي )فرفيششت بالاسششتفاده 

دسششترس، رفتششار محتمششل رقبششا و دسششتوراا  منششابو در

زمششان   بندي كرده و اثر این عوامل برغيررسمي( تقسيم

شركت را در پيوستاري از تبدیل شدن   سازيالملليبين

به شركت چندمليتي تا شکست، بازگشششت بششه كشششور 

نششد تعطيلششي عمليششاا تبيششين كرد  مبداء و حتي ادغام و

(Ciravegna.) 

دهششد كششه يمششرتبط نشششان مشش  اايشش ادبطور كلششي بششه

عوامششل   رياست كه تحششت تشش ث  يادهیشدن پديالمللنيب

ان و رنششديگ  ميشششامل تصششم نهششایدارد. ا ريتشش ث يمختلفشش 

شششركت، فرهنششب،   ااي، شبکه،  صوصهامالکان بنگاه

 يالمللنيدرت ب  ي، برانیاست. بنابرا  رهيو غ  كار  طيمح

شود كه باعو وقوع آن مي  را  يشدن، الزم است عوامل

تششا طراحششي   را بررسششي كششرد  يحداقل عوامششل اصششل  ای

 .  كار گرفته شودهاي مرتبط به مدل

 

 روش تحقیق 

شناسششي ایششن تحقيششق در دو به لحاظ فرآیند روش

مرحله متوالي به انجام رسيده اسششت. مرحلششه نخسششت 

عوامششل این تحقيششق بششا هششدف شناسششایي و اسششتخراا  

بنيششان هششاي دانششبسازي در شركت المللبرنده بينپيب

 تکنيکگيري از مبتني بر پارادایم تحقيق كيفي و با بهره

هاي كانوني و مصاحبه به انجام رسيده است. بششه گروه

این ترتيب كه از ميان  برگان آشنا به موضوع تحقيششق 

هششاي موفششق در وكششارصاحبان كسششب   شامل تعدادي از
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داراي كارهاي متخصصان برجسته    المللي وعرصه بين

نمونششه متعدد پژوهشي در  صوم موضششوع تحقيششق  

و اهداف پژوهب با آنهششا   نفره تعيين گردید  18آماري  

در ميششان گذاشششته شششد و در نهایششت سششئواالا یششا 

محورهاي مورد ن ر بششراي مصششاحبه و بحششو نيششز در 

ا تيار آنها قرار گرفت. دستاورد مرحله نخست كششه در 

مرحله بعدي جهت به كارگيري در پرسشششنامه بخششب 

عوامششل كمي مورد استفاده قرار گرفت، شامل توافق بر  

بنيششان هششاي دانششبسازي در شركت المللبرنده بينپيب

 ايو همچنششين معرفششي معيارهششاي مششؤثر بششر بششود

و مقایسه زوجششي ایششن عوامششل جهششت سازي  المللبين

( و AHP)  1استفاده در فرآیند تحليششل سلسششله مراتبششي

(. بنششابراین 2هاي مربوطه بششود )جششدول  استخراا وزن

شششامل:   سششازيالملششلچهار معيار كليدي مؤثر براي بين

 ياثربخششش   ي،ارزش فناور  رهيزنج  ليتکم  يبرا  ت يهما

 ليتسششه ،هادر سششطح شششركت  يسششازت يفرف يبششرا

 بومسششت یدر سششطح ز ایشش پو  يهششات يقابل يريگ شششکل

 انيشش بندانب يوكارهاكسششب  يدارسششازیپاي، نششوآور

عامل از طریششق   چهارمقایساا زوجي  شناسایي شد و  

تحليل شد و تخصششيب وزن  Expert Choiceافزار نرم

در به هر كدام از عوامل بر اساس ميششزان اهميششت آنهششا 

وزن معيارهششا صورا گرفششت و  سازي  المللفرآیند بين

 مشخب شد. 

راهبششرد  دوم تحقيششق مبتنششي بششر در ادامششه، مرحلششه

ها استفاده شششد. ابششزار بود براي گردآوري داده  پيمایب

اي محقق سا ته بششوده پرسشنامهتحقيق در این مرحله  

است كه در راستاي هدف كلي تحقيق و بر پایه نتششای  

مرحلششه اول تحقيششق و همچنششين تلفيششق آن بششا پيشششينه 

 تحقيق تدوین شد. 

از نمونششه آمششاري در مرحلششه قبششل  در ایششن مرحلششه

بر اساس معيارهاي چهارگانششه، عوامششل  واسته شد تا  

ا در بنيششان رهششاي دانششبسششازي شششركت المللبين  مؤثر

 
1. Analytical Hierarchical Process 

پششس از تکميششل   مقياس طيف ليکرا امتيازدهي كننششد.

و نيششز از ها )به صورا مصششاحبه حضششوري  شنامهپرس

هاي گردآوري با كمششک طریق پست الکترونيکي(، داده

تحليل شد. شششایان ركششر   (TOPSIS)  2تاپسيس  تکنيک

 بششه ایششن مششدل دو ایششن تركيب  و استفاده  دليل كه است 

 معيارهششاي توانششایي تركيششب  AHPسبب است كه مدل 

 روش تاپسششيسو  دارد كمششي بششه را آنها تبدیل و كيفي

بندي است كه به ویششژه زمششاني آل براي رتبهروش ایده

ها زیششاد باشششد و مقایسششه زوجششي كششه تعششداد مولفششه

در معيارهششاي   هششاپذیر نباشد توانایي تلفيششق وزنامکان

   بندي دقيق را دارا است.كمي و كيفي جهت رتبه

 

 هايافته 

آمار توصيفي هر كدام از عوامل شناسایي شششده در 

( نشششان داده 1مرحلششه اول روش تحقيششق در جششدول )

 ياعضااز هر دو گروه    شود كهشده است. مشاهده مي

در   انيشش بندانششب  هايوكاركسب   صاحباني و  علماايه

  تحقيق وجود دارد.نمونه 

( ميششانگين 2جدول )  :  برندهآمار توصیفی عوامل پیش

و رتبه عوامل شناسایي شده در مرحله اول تحقيششق بششه 

تفکيک چهار معيار اصلي تحقيق نشان داده شده است. 

 ليتکم  يبرا  ت يهمشود كه بر مبناي معيار امشاهده مي

توليششد ي، مششواردي ماننششد داشششتن  ارزش فناور  رهيزنج

، الملششلنيب  فناورانه و داراي قابليششت فششروش در بششازار

در مقصد و رفششو مشششکالا   صادراا  يبرا  امن  طيمح

نقل و انتقال پول و ارتباطاا بانکي بيشترین اهميت را 

وكارهاي دانب بنيششان سازي كسب الملليدر فرآیند بين

در   يسازت يفرف  يبرا  ياثربخشاند. دومين معيار  داشته

است كه بر مبنششاي آن مششواردي ماننششد   هاسطح شركت 

فني توليد در دا ل، بر ورداري نيششروي   دانب  توسعه

انساني شششركت از دانششب فنششي روز و بر ششورداري از 

 
2. Technique for Order-Preference by Similarity 
to Ideal Solution 
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اهميت زیادي در فرآیند   صادراا  يهامهارادانب و  

اند. با وكارهاي دانب بنيان داشتهسازي كسب الملليبين

 ليتسهبندي بر اساس سومين معيار  توجه به نتای  رتبه

 بومسششت یدر سششطح ز ایشش پو  يهششات يقابل يريگ شششکل

 شششود كششه مششواردي ماننششد توسششعهي مالح ه مينوآور

 يهارسا ت یزفني توليد در دا ل، بر ورداري    دانب

و داشششتن توليششد   الملششلنيب  تجششارا  يبرا  يکيالکترون

 الملششلنيب فناورانششه و داراي قابليششت فششروش در بششازار

سششازي المللششييشششترین اهميششت را در فرآینششد بششينب

انششد. چهششارمين معيششار وكارهاي دانب بنيان داشتهكسب 

 انيبندانب  يوكارهاكسب ي  دارسازیپاعبارا است از  

كه در این معيار مواردي ماننششد انگيششزه افششزایب سششود، 

رفو مشکالا نقل و انتقال پول و ارتباطششاا بششانکي و 

 ينیكششارآفر  يبششرا  يکشش یزيف  يهارسا ت یزبر ورداري  

سازي الملليبيشترین اهميت را در فرآیند بين  المللنيب

 اند.وكارهاي دانب بنيان داشتهكسب 

 

 شوندگان شناختی مصاحبه آمار جمعیت -1جدول 

 جمو تعداد  شونده  مصاحبه گروه

 ي علماايه  ياعضا

 0 ي مرب 

8 
 4 ار یاستاد

 3 ار يدانش

 1 استاد 

 اني بنوكار دانب  كسب صاحبان

 1 ي كارشناس

 3 ارشد يكارشناس 10

 6 ي دكتر

 18 جمو
 

 تحقیق شناسایی شده در مرحله اول میانگین و رتبه عوامل  -2 جدول

 برندهعوامل پيب

 معيارها

 يبرا تيهما

  رهيزنج ليتکم

 ي ارزش فناور

 يبرا ياثربخش

در  يسازت يفرف

 ها سطح شركت 

  يريگشکل  ليتسه

در   ایپو يهاتيقابل

  بومست یسطح ز

 ينوآور

ي  دارسازیپا

 يوكارهاكسب

 انيبندانب

 رتبه  ميانگين  رتبه  ميانگين  رتبه  ميانگين  رتبه  ميانگين  

 14 84/3 23 29/3 3 24/4 16 78/3 صادراا يهامهارا بر ورداري از دانب و 

 6 14/4 22 34/3 15 73/3 2 45/4 در مقصد صادراا  يبرا امن طيمح

 10 95/3 4 04/4 2 39/4 7 11/4 بر ورداري نيروي انساني شركت از دانب فني روز 

 12 89/3 7 90/3 23 38/3 28 16/2 پذیري شركتي و ویژگي ریسکسازمان فرهنب 

 20 69/3 16 66/3 14 74/3 9 06/4 المللي تمایل به ورود به بازار بين

 1 37/4 17 54/3 17 60/3 18 68/3 انگيزه افزایب سود

  يبرا  ي کيالکترون   يهارسا ت یزبر ورداري  

 الملل ن يب تجارا 
86/3 14 92/3 9 10/4 2 19/4 5 

  ينیكارآفر  يبرا  ي کیزيف  يهارسا ت یزبر ورداري  

 المللنيب
79/3 15 55/3 19 83/3 11 28/4 3 

  داشتن توليد فناورانه و داراي قابليت فروش در بازار

   المللنيب
66/4 1 11/4 6 08/4 3 94/3 11 
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مزیت نسبي ناشي از ارزان بودن، نيروي كار، انششرژي 

 و مواد اوليه
28/3 23 45/3 22 44/3 18 19/3 26 

 28 08/3 27 24/3 28 11/3 27 16/3 ي در جذب توليداا دا ل بازار ضعف

مالکششان یششا  المللششي در بششينروحيششه و نگششرش بششين

 بنيانگذاران
55/3 20 59/3 18 26/3 25 37/3 23 

 يكشورها  ها و تسهيالا ایجاد شده در بازارفرصت

 مقصد
61/3 19 50/3 20 80/3 12 76/3 19 

 26 19/3 24 27/3 27 21/3 27 16/3 يدولت يهاتیحماوجود  

 27 17/3 27 24/3 24 31/3 25 18/3 هاي صادراتيوجود مشوق

 8 98/3 7 90/3 12 85/3 14 86/3 المللي تجارا هاي بينشبکهدسترسي به 

 24 28/4 1 46/4 1 41/4 4 36/4 فني توليد در دا ل  دانب توسعه

و ارتباطششاا  شششدن يجهششان فرآینششدهاي توسششعه

 الملليبين
06/4 9 92/3 9 87/3 8 82/3 16 

 4 22/4 14 71/3 13 76/3 5 23/4 ي مداومهامیتحررفو و كاهب 

 17 08/3 28 11/3 25 29/3 24 21/3 كشورهاي مقصد و فرهنب  زبان آشنایي با

 2 33/4 19 43/3 21 49/3 3 40/4 رفو مشکالا نقل و انتقال پول و ارتباطاا بانکي

ي از طریق امکاناا فضاي شخص  ارتباطاا   گسترش

 مجازي
90/3 12 94/3 7 86/3 9 83/3 15 

محصول با ایجاد قششوانين   حقوق مالکيتحفافت از  

 حمایتي
21/4 6 11/4 6 02/4 5 61/3 21 

 نيتششام بششاهششاي دو یششا چندجانبششه بششا امضششاي توافششق

 بزرگ كنندگان
53/3 21 21/4 4 38/3 20 11/4 7 

 هششا و اقششداماا مششرتبط بششا جششذب فعاليششتگسششترش 

 ي ارج يگذارهیسرما
69/3 17 60/3 17 72/3 13 87/3 13 

 22 57/3 21 36/3 26 27/3 22 42/3 انیمشتر با روابط تیریمد توسعه امکاناا 

محصششول و تبليغششاا و   برنششد  و  يتجار  نام  گسترش

 معرفي محصوالا توليدي
92/3 11 90/3 10 85/3 10 77/3 18 

-شنا ت الزاماا قانوني و حقوقي در تجارا بششين

 المللي
03/4 10 89/3 11 70/3 15 96/3 9 

 

هدف از تششدوین  :های معیارهای چهارگانهتعیین وزن

نتای  مربوا به شششنا ت ميششزان اهميششت هششر كششدام از 

سششازي المللششيمششؤثر در بششين چهارگانششه معيارهششاي

بششر مبنششاي   بنيان و تعيين وزن آنهاوكارهاي دانبكسب 

در ایششن قسششمت ارائششه   فرایند تحليششل سلسششله مراتبششي

 معيارهششا زوجي شود. در این  صوم ابتدا مقایسهمي

 یششنا  در  معيارهششاكلششي اهميششت ایششن    هدفبا توجه به  

صششورا   بنيششانوكارهششاي دانششبسازي كسب الملليبين

گرفت. به این من ور ابتدا ميششانگين هندسششي امتيششازاا 

چهارگانششه بششر اسششاس   معيارهششايهششاي زوجششي  مقایسه

دیدگاه  برگان، محاسبه شد كششه نتششای  آن در جششدول 

و بششه  1 عششدد مششاتریس نشان داده شده است. قطر (3)

 ششودش  بششه نسششبت  معيار یک مساوي معني ارجحيت 

 است.  
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 چهارگانه )میانگین هندسی امتیازات( معیارهایهای زوجی ماتریس مقایسه  -3جدول 

 معیارها 
  ليتکم ي برا تيهما

ي ارزش فناور  رهيزنج  

  يريگشکل  ليتسه

در   ا یپو يهاتيقابل

  بوم ست یسطح ز

 ي نوآور

  يبرا ي اثربخش

در سطح   ي سازتيفرف

 ها شركت

  يدارسازیپا

  يوكارهاكسب

 ان يبندانب

160/4 1 ي ارزش فناور رهي زنج  ليتکم ي برا تيهما  827/4  591/2  

717/2 1  ي نوآور بوم ست ی در سطح ز ایپو يهات يقابل  يريگشکل  ليتسه  523/1  

610/2 1   ها در سطح شركت يسازت يفرف يبرا ي اثربخش  

 1    ان يبندانب  ي وكارهاكسب  يدارسازیپا

 

 
 های نسبی معیارهای چهارگانه  وزن -1شکل 

 

، با  برگانمحاسبه ميانگين هندسي ن راا  از بعد

تلفيششق  نسششبت بششه Expert Choiceافزار استفاده از نرم

 چهارگانششه معيارهششاي نهششایي هششاينآنها و محاسبه وز

( نشان داده شششده 1)  شکلاقدام گردید كه نتای  آن در  

دست آمششده ( بهIR) 1است. در این بين نرا ناسازگاري

 نششرا ميششزان AHPاست و با توجه بششه اینکششه در  0/ 04

در ن ر گرفته شده  0/ 1از  كمتر تحمل قابل ناسازگاري

شوندگان مورد ت یيششد پرسب پاسخ است بنابراین اعتبار

   گيرد.قرار مي
 نتای  نهایي تعيين وزن نسبي معيارهاي چهارگانششه

بنيششان وكارهششاي دانششبسششازي كسششب المللششيتعيين بين

 يبششرا  ت يشش هم( حاكي از آن است كه؛ معيششار ا1)شکل  

 0/ 534ي بششا وزن نسششبي  ارزش فنششاور  رهيشش زنج  ليتکم

 
1. Inconsistency Ratio 

شششدن المللششياهميششت را در تعيششين بششينبيشششترین 

بنيان داشته است. بعد از آن معيار وكارهاي دانبكسب 

بششا وزن نسششبي   انيشش بندانب  يوكارهاكسب   يدارسازیپا

در سششطح   يسششازت يفرف  يبرا  ياثربخش، معيار  0/ 219

 ليتسششهو نهایتششاً معيششار    0/ 163با وزن نسبي    هاشركت 

 بومت سشش یدر سششطح ز ایشش پو  يهششات يقابل يريگ شششکل

قششرار دارنششد. توجششه بششه   0/ 084ي با وزن نسششبي  نوآور

سششازي المللششياهميت متفاوا این معيار در فرآیند بين

توانششد در فرآینششد بنيششان مششيوكارهششاي دانششبكسششب 

 ریزي و سياستگذاري مورد توجه قرار گيرند.برنامه

: پششس از طششي مراحششل روش بندی تاپسیسنتایج رتبه

مقيششاس تاپسيس، یعنششي تشششکيل مششاتریس تصششميم، بي

هششاي مششاتریس تصششميم و تشششکيل مششاتریس كردن داده

هاي استاندارد،  ضریب اهميششت هششر یششک از شششا ب

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6

اهمیت برای تکمیل زنجیره ارزش فناوری 

اثربخشی برای ظرفیت سازی در سطح شرکت ها

تسهیل شکل گیری قابلیت های پویا در سطح زیست بوم نوآوری

پایدارسازی کسب وکارهای دانش بنیان

0.534

0.163

0.084

0.219
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مورد بررسي كه به روش تحليل سلسششله مراتبششي و در 

در مششاتریس اسششتاندارد   مرحله قبل استخراا شده بود،

س موزون موزون تشششکيل شششد. ضرب گردید و ماتری

آل هاي مختلف به ایششدهدر نهایت نزدیکي نسبي گزینه

بنششدي عوامششل مثبششت و منفششي تعيششين شششده و رتبه

بنيششان بششه دسششت وكارهاي دانبسازي كسب الملليبين

( نشان داد كه با لحاظ كردن همه 4آمد. نتای  جدول )

سشششازي المللشششيمعيارهشششا، مهمتشششرین عوامشششل بشششين

بنيششان عبارتنششد از، داشششتن توليششد ي دانبوكارهاكسب 

، رفو المللنيب  فناورانه و داراي قابليت فروش در بازار

ي مداوم، بر ورداري نيروي انساني هامیتحرو كاهب  

شركت از دانب فني روز، رفو مشکالا نقل و انتقششال 

در  صششادراا يبششرا  امن  طيمحپول و ارتباطاا بانکي،  

 يبششرا يکيالکترون يهارسا ت یزمقصد و بر ورداري 

 .المللنيب تجارا

 

 بنیان وکارهای دانشسازی کسبالمللیهای بینبرندهپیشبندی نهایی رتبه  -4جدول 

 برندهعوامل پيب
فاصله تا 

 آل مثبتایده

-فاصله تا ایده

 آل منفي
Ci  رتبه 

0435/0 صادراا يهامهارا بر ورداري از دانب و   0629/0  5910/0  17 

0315/0 در مقصد صادراا  يبرا امن طيمح  0829/0  7250/0  5 

0254/0 بر ورداري نيروي انساني شركت از دانب فني روز   0771/0  7520/0  3 

0382/0 پذیري شركتي و ویژگي ریسکسازمان فرهنب   0367/0  3063/0  25 

0397/0 المللي ورود به بازار بينتمایل به   0658/0  6235/0  16 

0406/0 انگيزه افزایب سود  07/0  6328/0  15 

0289/0 الملل ن يب تجارا   يبرا ي کيالکترون يهارسا ت یزبر ورداري   0736/0  7183/0  6 

0357/0 المللن يب ينیكارآفر يبرا يکیزيف يهارسا ت یزبر ورداري   0711/0  6659/0  11 

0199/0  المللن ي ب داشتن توليد فناورانه و داراي قابليت فروش در بازار  0894/0  8181/0  1 

0698/0 مزیت نسبي ناشي از ارزان بودن، نيروي كار، انرژي و مواد اوليه  0363/0  3423/0  24 

0786/0 ي در جذب توليداادا ل بازار ضعف  031/0  2825/0  28 

0611/0 مالکان یا بنيانگذاران  بينالمللي در روحيه و نگرش بين  0456/0  4271/0  21 

047/0 مقصد  يكشورها ها و تسهيالا ایجاد شده در بازارفرصت  0549/0  5387/0  20 

075/0 ي دولت يهاتیحماوجود   0314/0  2951/0  27 

0747/0 هاي صادراتيوجود مشوق  032/0  3003/0  26 

0338/0 المللي تجارا هاي بينشبکهدسترسي به   0674/0  6659/0  11 

0433/0 فني توليد در دا ل   دانب توسعه  0798/0  6483/0  12 

033/0 الملليو ارتباطاا بين شدن يجهان فرآیندهاي توسعه  697/0  6786/0  8 

0264/0 ي مداوم هامیتحررفو و كاهب   08/0  7522/0  2 

0633/0 كشورهاي مقصد و فرهنب  زبان آشنایي با  0429/0  4041/0  23 

0317/0 رفو مشکالا نقل و انتقال پول و ارتباطاا بانکي   0851/0  7286/0  4 

0357/0 ي از طریق امکاناا فضاي مجازي شخص ارتباطاا  گسترش  0658/0  6481/0  13 

0347/0 محصول با ایجاد قوانين حمایتي  حقوق مالکيت حفافت از   0728/0  6771/0  9 

0441/0 بزرگ  كنندگان  ن يتام باهاي دو یا چندجانبه با امضاي توافق  0629/0  5879/0  18 

043/0 ي  ارج يگذارهیسرما ها و اقداماا مرتبط با جذب گسترش فعاليت  0589/0  5777/0  19 

0604/0 ان یمشتر با روابط تیریمد توسعه امکاناا   0437/0  4202/0  22 

0371/0 محصول و تبليغاا و معرفي محصوالا توليدي  برند و يتجار  نام گسترش  065/0  6368/0  14 

0325/0 الملليشنا ت الزاماا قانوني و حقوقي در تجارا بين  0703/0  0648/0  17 
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 گیری بحث و نتیجه

 وكارهششايكسب سازي براي توسعه براي  الملليبين

و در دنيششاي رقششابتي كنششوني   بسياريبنيان مزایاي  دانب

 بششا هششدف ضرورا دارد. بر ایششن اسششاس ایششن تحقيششق

هششاي برنششدهبنششدي عوامششل و پششيبشناسایي و اولویششت 

 انيشش بندانب  يوكارهادر كسششب شششدن  الملليفرآیند بين

 گيششري از تکنيششکبششا بهرهبششر ایششن اسششاس  .  انجام شششد

نفششر از متخصصششان   18هاي كانوني و مصاحبه با  گروه

در شششدن المللششيچهششار معيششار مششؤثر در فرآینششد بششين

 ليشش تکم  يبششرا  ت يهماشامل    انيبندانب  يوكارهاكسب 

 يسششازت يفرف  يبششرا  ياثربخش  ي،ارزش فناور  رهيزنج

 ایپو   يهات يقابل  يريگ شکل  ليتسه،  هادر سطح شركت 

 يدارسششششازیپاي، نششششوآور بومسششششت یدر سششششطح ز

بششا شناسششایي شششد. در ادامششه  انيبندانب  يوكارهاكسب 

عامششل   28بنششدي  بششه رتبششه  TOPSISاستفاده از تکنيک  

نتای  نشان داد كه مهمترین معيار برنده اقدام شد.  پيب

وكششار عبششارا اسششت سازي كسششب الملليدر فرآیند بين

ارزش  رهيزنج ليتکم  يبرا  هر كدام از اقداماا  ت يهما

همچنين مهمترین عوامل بر اساس تلفيق كليه .  يفناور

داشششتن توليششد فناورانششه و   معيارها هم عبارا است از

، رفو و كششاهب المللنيب  داراي قابليت فروش در بازار

ي مداوم، بر ورداري نيروي انساني شششركت هامیتحر

از دانب فني روز، رفو مشکالا نقل و انتقششال پششول و 

در مقصد و   صادراا  يبرا  امن  طيمح،  ارتباطاا بانکي

 تجششارا  يبرا  يکيالکترون  يهارسا ت یزبر ورداري  

 .  المللنيب

مزیششت  یششابي بششهدسششت هششا بششراي در واقششو بنگششاه

سازي بيشتر در پوشب كششاال باید قادر به ارزش رقابتي

 ود براي مشتریان باشششند و اگششر قششادر بششه و  دماا  

ها بيشششتر از رقبششاي  ششود باشششند تششوان افزایب ارزش

یابي به مزیت رقابتي و منحصر به فششرد بششودن را دست 

ت. به ویژه اینکه داشتن مزیششت رقابششت و  واهند داش

المللششي مهمتششرین توليد كاالهاي باارزش در بششازار بششين

سششازي شششنا ته للششيالمبرنده در فرآیند بششينعامل پيب

این راستا باید توجه داشت كششه صششرف توليششد   رد شد.

تواند منجششر منحصر به فرد بودن نميكاالي باارزش و  

ي دارسششازیپابششه تمششایز گششردد، مگششر آنکششه منجششر بششه 

 توليدگردد و یک    انيبندانب  يوكارهاكسب بلندمدا  

شششركت ایجششاد هایي براي  لق ارزش بششراي  موفق راه

شركت، از زیست و  ود  مشتري هم محيطكند كه هم  

 .چنين توليدي احساس رضایت كننششدمنفعت و پاداش 

اد مبتنششي بششر دانششب و اطالعششاا امششروزه در اقتصشش 

نيروي هایي قدرا رقابت و توسعه دارند كه از  شركت 

انساني كارآمد و مسلط به دانب روز بر وردار باشند، 

تششري سششب گيري مناقادر به بهرهچنين شرایطي  زیرا در  

فيزیکششي  هششايدارایي هاي  ود از جملهسایر دارایياز  

براي تسریو در رونششد رشششد و  به همين علت  هستند و

المللي بر ورداري نيروي انساني در بازار بينپيشرفت  

 .ضرورا دارد شركت از دانب فني روز

در در تحقيقاا پيشين هم اشاره شششده اسششت كششه  

عوامششل ان،  يشش بندانب  يهاشششركت   يالمللنيب  ينیكارآفر

و   يبازار دا لشش   ت يوضع،  يسازمان  طیمانند شرا  يرانش

 يژگشش یماننششد و يسششس و عوامششل كشششش ؤ م يژگشش یو

محصششوالا  يمقصششد و عششدم وابسششتگ يكشششورها

 دهیشش اسششت كششه پد يعل شش  طیاز جملششه شششرا انيشش بندانب

را تحششت   انيشش بندانب  يهاشركت   يالمللنيب  ينیكارآفر

 Rask andپيشششين ) مطالعششاا. دهششديقششرار م ريتششاث

Servais, 2015; Thai and Chong, 2008 )بششه زيشش ن 

 عنششوان بششه  يسششازمان  يهالفهؤ م  و  انگذاريبن  يهايژگ یو

. انششدكرده  اشششاره  يالمللشش نيب  ينیكششارآفر  بر  ثرؤ م  عوامل

 يانهيزم  و  يطيمح  عوامل  ،گرمدا له  و  يانهيزم  طیشرا

صششورا   آن  در  فعاليششت كششارآفریني  كه  هستند  ياژهیو

. دهنششديم  قششرار  ريتششاث  تحششت   را  راهبردهششا  و  گيششردمي

صششادراا در   يامن بششرا  طيصادراا و مح  يهامهارا

در   .هسششتند  سششازنهيزماز جمله شرایط  حوزه صادراا  

 بششراي صششادراتي هششايمهارا تحقيقششاا پيشششين هششم

https://sharifstrategy.org/competitive-advantage/
https://sharifstrategy.org/competitive-advantage/
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مهششم   الملششلبين  محششيط  در  ایراني  هايشركت   موفقيت 

. (Samiei Nasr et al., 2011ارزیششابي شششده اسششت )

 و  الملششلنيب  تجششارا  يبرا  يکيالکترون  يهارسا ت یز

 از  الملششلنيب  ينیكششارآفر  يبششرا  يکیزيف  يهارسا ت یز

ي تحقيقششاا هاافتششهی.  هستند  يانهيزم  طیشرا  نیمهمتر

كششه  افتششهی نیشش بششا ا( Thai and Chong, 2008پيشششين )

مششوثر بششر  يانششهياز جملششه عوامششل زم هارسششا ت یز

دارد.  ياسششت همخششوان يسششازيالمللنيب يراهبردهششا

 يروهششاياز جملششه ن  يسششازو شبکه  يدولت  يهات یحما

 يراهبردهشششا يهسشششتند كشششه در اجشششرا بانيپششششت

گر نقب مدا له  انيبندانب  يهاشركت   يسازيالمللنيب

 Rask andپيشششين ) بششا مطالعششاا افتششهی نیشش دارنششد. ا

Servais, 2015; Khalefa et al., 2013) يهمخششوان 

   داشت.

 جملششه  از  يزبششان  و  يفرهنگشش   ا تالفاا  و  هامیتحر

 شششدن يالمللشش نيب در گرمدا لششه بازدارنششده يروهششاين

مطالعششاا   در  .شوديم  محسوب  انيبندانب  يهاشركت 

 ,.Craig et alشششده اسششت ) دیيشش تا هاافتششهی نیا پيشين

 يمضششاعف ليشش دل يرانشش یا  انيبندانب  يهاشركت .  (2012

 آن  و  دارنششد  يالمللشش نيب  يهششايهمکار  از  استفاده  يبرا

. اسششت  يالمللشش نيب يهششامیتحر  اثششر  كششاهب  ای  و  مقابله

 راهبششرد  کیشش   عنششوان  به  يالمللنيب  يهايهمکار  جادیا

 دو  بششه  توانششديم  انيبندانب  يهاشركت   انيم  در  ياصل

 يهششامیتحر  اثششر  كاهب  و  میتحر  احتمال  كاهب  شکل

 .دینما  مقابله  يالمللنيب يهامیتحر ، باياحتمال

تركيبششي از  شوديم شنهاديپهاي تحقيق با توجه به یافته

اقداماا سياستي در حوزه تسششهيل قششوانين و مقششرراا 

المللششي بششراي دا لي و همچنين اقداماتي در سطح بين

دستيابي بهتر به بازار كشورهاي همسششایه بششه ویششژه   در

هششا و تسهيل ارتباطاا بين بانکي با تشش مين زیرسششا ت 

هششاي اتخششار سياسششت   قوانين مربوطششه صششورا گيششرد.

صادراتي، حذف سود و حقششوق گمركششي مششواد   توسعه

 بنيششان وهاي دانششباوليه و تجهيزاا مورد نياز شركت 

هششاي روز بششه راهبردهاي انتقال فناورين ر گرفتن    در

 .موثر باشد  وكارهاكسب تواند در موفقيت  كشور مي

 تشکر و قدرداني

و مسششاعدا   يمقالششه از همکششار  سندگانینو   لهينوسیبد

صششاحبان كسششب و كارهششا و  نششان،ی برگششان، كارآفر

پژوهب مشششاركت داشششته انششد،   نیكه در ا  يكارشناسان

 كنند. يم يقدردان
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Abstract 

The purpose of this study is to design a pattern for the development of international 

entrepreneurship in knowledge-based businesses by prioritize the drivers of internationalization. 

Methodologically current research was done in two continuous phase. First phase aimed to identify 

the driving factors of internationalization knowledge-based businesses based on qualitative research 

paradigm and focus group technique and interview 18 experts. Also in this phase using Analytical 

Hierarchical Process (AHP), four key factors for internationalization process and weighting these 

criteria. Second phase was based on survey approach to data gathering. The research tool at this 

stage was a questionnaire, which was developed in line with the overall purpose of the research and 

based on the results of the first stage of the research and also its integration with the research 

background. Data form this phase were analyzed and prioritized using TOPSIS technique. The 

results showed that the most important criterion in the process of business internationalization is the 

importance of each measure to complete the technology value chain. Also, the most important 

factors based on the combination of all criteria are having technological production and being able to 

sell in the international market, relieving and reducing continuous sanctions, the company's labour 

force having up-to-date technical knowledge, solving money transfer problems and banking 

transaction, safe environment for export in destination and having electronic infrastructure for 

international trade. 
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