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ABSTRACT 

 

     This study was conducted with the aim of designing a model for the development of international 

entrepreneurship of knowledge-based businesses. In order to achieve this model, the fundamental 

method (in terms of purpose), and qualitative approach (based on systematic data collection) and 

grounded theory strategy have been used. Data collection was done during in-depth interviews with 18 

faculty members in the field of entrepreneurship and founders of knowledge-based companies (located 

in Science and Technology Park). Research data were analyzed by three methods of open, axial and 

selective coding. The obtained model shows causal conditions (pulling and pushing factors), strategies 

(using personal network, partnership of customers and foreign suppliers, following customers and using 

advanced technology), intervening conditions (supporting, stimulating and deterrent forces), contextual 

conditions (export area, organizational entrepreneurship, appropriate infrastructure) and consequences 

(market development, sustainable economic development, gaining sustainable competitive advantage) 

as international entrepreneurship of knowledge-based companies. 
 

 Keyword: International Entrepreneurship, Knowledge-Based Companies, Exports, Grounded Theory. 
 

Extended Abstract 

Objectives 

     Knowledge-based businesses play a vital role in the economic growth of developing countries. 

Knowledge-based companies usually have advanced technologies that are popular in international 

markets. Therefore, they are considered the most important representative for internationalization. 

In Iran, although knowledge-based businesses are growing, these firms have not gained a 

significant share in GDP and value creation. The main reason is the lack of attention to exports and 

the development of international entrepreneurship among these companies. Therefore, the aim of 

this research is to design an international entrepreneurship development in the knowledge-based 

businesses. Due to the fact that indigenous model of international entrepreneurship in Iran for 

knowledge-based businesses with international standards is not addressed, this research using 

grounded theory framework for the development of this pattern. 
 

Methods 

    In this article research paradigm is qualitative and Grounded theory is used as research method. 

The data collection tool was a semi structured interview. A total of 18 interviews were conducted 

with university faculty members and founders of knowledge-based companies located in science 

https://ijaedr.ut.ac.ir/issue_10505_10997.html
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and technology parks. The study sought to answer related questions through semi-structured 

interviews, such as: What factors affect international entrepreneurship in knowledge-based 

businesses? What problems and challenges do knowledge-based businesses face in 

internationalization? What are the strategies for the development of international entrepreneurship 

in knowledge-based businesses? Theoretical method was used as sampling method. In theoretical 

sampling, sampling is intentional and focuses on the development of theory. To analyze the data, 

three step coding method including open coding, axial coding (extracting categories and identifying 

the relationship between categories and determining the central phenomenon, explaining causal 

conditions, generalization of strategies, intervening and context conditions, consequences of 

strategies) and selective coding were used. In order to achieve reliability while reviewing previous 

research, to gain the necessary skills and flexibility in the researcher, two coders performed coding 

operations and the difference between them was minimal and in cases of disagreement, the best 

code was selected by discussion and exchange of views. To ensure the validity of this study was to 

triangulate which means that more than one researcher was involved collecting and analyzing data 

as well as external audit encodings and analysis by an expert who was not involved in the process 

of data collection and analysis will review and confirmation. 
 

Results 
     218 basic concepts were extracted from the analysis of interviews. In the first stage of coding, 

63 introductory codes were identified and after refinement and integration, the codes were 

classified into 31 subcategories and 15 main categories. The obtained model includes causal 

conditions driving factors (Organizational conditions, Domestic market situation, Character of the 

founder) and tensile factors (Characteristics of destination countries, Independence of knowledge-

based products); strategies include: using personal network (Expansion of personal communication, 

development of human resources), partnership of customers and foreign suppliers (Develop strong 

relationships with large suppliers, foreign investment), following customers (Customer service, 

customer management) and using advanced technology (Technology development, 

commercialization); intervening conditions include supporting forces (Government support, 

networking), stimulating forces (Knowledge, the development of globalization) and deterrent 

forces (Sanctions, linguistic and cultural differences between countries); contextual conditions 

include exports area (Export skills, safe environment for export), organizational entrepreneurship 

(Company characteristics, organizational culture), proper infrastructure (Electronic infrastructure 

for international trade, physical infrastructure for international entrepreneurship); and consequences 

include market development (Expand product market, expand brand), sustainable economic 

development (Sustainable profitability, the realization of a resilient economy), gaining sustainable 

competitive advantage (Unique technology, skill development) for international entrepreneurship 

of knowledge-based companies. 
 

Discussion 
    Today, compared to the past, the business environment is more complex, dynamic and highly 

competitive, and entrepreneurs needed to use a set of strategic decisions to succeed. It is suggested 

that in the field of knowledge-based companies, a combination of the mentioned strategies be used 

to increase the chances of the company succeeding in developing its business at the international 

level. It is also suggested that in addition to considering the factors affecting internationalization 

and trying to strengthen the effective factors, the necessary planning be done to overcome the 

problems and deterrents so that knowledge based companies can go through the process of 

internationalization more easily. In this regard, government assistance and support to knowledge-

based companies at the international level is important. For future studies, it is suggested that the 

process of internationalization of knowledge based companies be examined in terms of the 

industries and markets in which they operate. Also it is suggested to validate the obtained 

qualitative model of this model in a quantitative way to increase its validity. 
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 المللیدر  تبیین توسعه كارآفرینی بین بنیادنظریه دادهكاربست 
 بنیان هاي  دانششركت

 
 4،سامره شجاعی 3*، مجید اشرفی 2،هادي ثنائی پور 1علی عظیم زاده

 ه مدیریت ، علي آباد كتول، دانشجوي دكتري مدیریت كارآفریني، گروه مدیریت، دانشکد،  1
 اد كتول،ایراندانشگاه آزاد اسالمي، علي آب

 ، دكتري كارآفریني، گروه مدیریت، دانشکده علوم انساني آزادشهر،  دانشگاه گنبد كاووس، 2
 ،ایران كاووسگنبد

 نایرا ل،تواد اسالمي، علي آباد كاستادیار گروه مدیریت، دانشکده مدیریت،علي آباد كتول، دانشگاه آز،  3

 نایرا ول،اد اسالمي، علي آباد كتدانشگاه آز استادیار گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، علي آباد كتول،، 4

(1/4/1400اریخ تصویب: ت -25/12/99)تاریخ دریافت:   

 

 چکیده

 
وكارهاي المللي در كسبتوسعه كارآفریني بین الگوي این پژوهش با هدف كلي طراحي

رحسب هدف(، رویکرد منظور رسیدن به این الگو از روش بنیادي )ببهشد.  بنیان انجامدانش
. ستابنیاد استفاده شده ها( و راهبرد نظریه دادهمند دادهكیفي )براساس گردآوري نظام

وزه كارآفریني و علمي حاز اعضاي هیاتنفر  18عمیق با  مصاحبة ها از طریقگردآوري داده
هاي ورت گرفت. داده)مستقر در پارك علم وفناوري( ص بنیانهاي دانشموسسان شركت

اي باز، محوري و گزینشي مورد تحلیل قرار پژوهش از طریق زنجیره كدگذاري سه مرحله
-به)دست آمده از تحقیق، شرایط علي )عوامل رانشي و كششي(، راهبردها گرفت. الگوي به

نندگان خارجي، پیروي از ككارگیري شبکه شخصي، همکاري مشاركتي مشتریان و تامین
گر )نیروهاي پشتیبان، محرك و كارگیري فناوري پیشرفته(، شرایط مداخلهمشتریان و به

اي )حوزه صادرات، كارآفریني سازماني، زیرساخت مناسب( و بازدارنده(، شرایط زمینه
ان وعنپیامدها )توسعه بازار، توسعه اقتصادي پایدار، كسب مزیت رقابتي پایدار( را به

 دهد.بنیان نشان ميهاي دانشالمللي شركتهاي اصلي كارآفریني بینمولفه
 

 نیادبنظریه داده بنیان، صادرات،هاي دانشالمللي، شركتكارآفریني بینهاي كلیدي: واژه

 

  مقدمه

توسعه اقتصادی و اجتماعی در  هایپيشرانکی از ي

 Bakan et) فرايند توسعه جوامع، کارآفرينی است

al.,2020بنيان نقش حياتی در (. کسب و کارهای دانش

کنند و رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه ايفا می

کشورها بر جای  توليد ناخالص داخلی اثر مهمی بر

های (. شرکتKhan & Abasyn, 2017گذارند )می

بنيان در تقاطع چندين جريان تحقيقاتی مانند دانش

 Civera etگيرند )شکل میاقتصاد، نوآوری و کارآفرينی 

al., 2019بنيان به رشد اجتماعی و های دانش(. شرکت

ها و اقتصادی جامعه کمک کرده، همچنين ايده

های جديدی را برای ساير عوامل اقتصادی در فناوری

(. Schillo, 2018دهند )بوم کارآفرينی ارايه میزيست

ند که ای دارهای پيشرفتهها معمواًل فناوریاين شرکت

-رو، مهمالمللی محبوب هستند. از ايندر بازارهای بين

شوند سازی قلمداد میالمللیترين نماينده برای بين

(Kiederich, 2007 .)های گسترش دامنه فعاليت شرکت

يابی آنها به بازارهای خارج از کشور و به بنيان و راهدانش
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ی هاترين شيوهسازی يکی از مهمالمللیاصطالح بين

رشد، بقا، گسترش بازار و دستيابی به موفقيت کسب و 

 (.Suh & Kim, 2014بنيان است )کارهای دانش

تر شدن کارها، نياز دائم به ارايه با تخصصی

ش محصوالت جديدتر و فروش آن در بازارهای بکر، افزاي

های مستقيم نياز به فشار رقابتی و کاهش کمک

بنيان بيش از کارهای دانش والمللی شدن کسب بين

نها (. زيرا آFagihi et al., 2010شود )پيش احساس می

از آنها  کار را درک ووهای کسبتوانند فرصتتر میسريع

پذيرتری برداری کنند و رفتار فعاالنه و ريسکبهره

 (. Lindstrand et al., 2011نمايش دهند )

بنيان در حال کارهای دانشودر ايران با اينکه کسب

ها سهم قابل توجهی در توليد زايش است، اين بنگاهاف

اند ناخالص ملی و ايجاد ارزش افزوده کسب نکرده

.(Amin Bidokhti & Zargar, 2011)  طبق آمار کريدور

 3366( از ميان 1397توسعه صادرات و تبادل فناوری )

مورد  200بنيان فعال در ايران کمتر از شرکت دانش

ترين گيرین يکی از قابل اندازهعنواتجربه صادرات )به

 المللی( محصوالت خود به ديگر کشورهاانواع روابط بين

ز اند و سهم صادرات محصوالت با فناوری باال ارا داشته

درصد بوده  7/0حدود  1394کل صادرات کشور در سال 

دهد که در کشور ما تاکنون است. اين موضوع نشان می

ها توفيق چندانی رکتالمللی کردن اين شدر بحث بين

 ،براين. بنا(Zamani et al., 2019)حاصل نشده است 

المللی که با فرينی بينآبومی برای کار الگویفقدان 

 مهم استانداردهای جهانی هماهنگ باشد يک مسئله

بنيان در وکارهای دانشمنظور توسعه کسببهاست. 

المللی پژوهش حاضر درصدد برآمده به سطح بين

المللی در گوی توسعه کارآفرينی بينطراحی ال

 بپردازد. بنيانوکارهای دانشکسب

المللی و در ادامه، مبانی نظری کارآفرينی بين

 شود. کارآفرينیپيشينه تحقيقات تجربی ارائه می

 و فعال نوآورانه، رفتارهای از ترکيبی المللیبين

 و تصويب، ارزيابی کشف، شامل، که است پذيرريسک

 ايجاد برای ملی مرزهای فراتر از در فرصت از ریبردابهره

(. Fernhaber et al., 2008) شودمی آينده خدمات و کاال

 شبيه داخلی کارآفرينی و المللیبين واقع، کارآفرينی در

 پيگيری شامل داخلی کارآفرينی هستند. هم به

 کهحالی در است کارآفرينانه داخلی هایفرصت

 هایفرصت پيگيری ملشا المللیبين کارآفرينی

 ,Oyson & Whittakerاست ) المللیبين کارآفرينانه

سازی با توسعه جغرافيايی المللیطور کلی، بينبه (.2010

ها فراتر از مرزهای ملی های اقتصادی شرکتفعاليت

سازی يکی المللی(. بينFarooqi & Miog, 2012است )

ی دنيا هاهايی است که بسياری از شرکتاز استراتژی

های پويای برای کسب مزيت رقابتی پايدار در محيط

( و يکی از Ansoff et al., 2019کنند )امروزی دنبال می

های مهم در پاسخ به شرايط رقابت اقتصادی استراتژی

رود و برای دستيابی به مزايای اقتصادی در شمار میبه

 Yousefiبنيان نقش کليدی دارد )کارهای دانشوکسب

&   Ghazizadeh, 2019است فرايندی شدن المللی(. بين 

 ایشبکه در بهتری جايگاه به کندمی شرکت تالش که

 کشور از خارج در عمدتاً که هاشرکت ديگر از متشکل

فرايند  (. اينSchweizer et al., 2010يابد ) هستند دست

است  المللیمحيط بين با شرکت عمليات تطبيق دنبالبه

 در طريق توسعه از کار و کسب هایشبکه توسعه شامل و

 (. Ramzani et al., 2019است ) خارجی بازارهای

 :از عبارتند المللی شدنبين اصلی نظريه سه      

 ای )مرحه به مرحله(،شدن مرحله المللیبين  تئوری

 ای،مرحله مدل در .مدرن رهيافت تئوری و شبکه تئوری

حضور  و مشارکت فزايشا فرايند عنوانبه شدن المللیبين

 از مختلفی انواع نتيجه در المللیبين بازار در شرکت

 گذر ( و باJohanson & Vahlen, 2003است ) يادگيری

 بيشتر تعهد سمت به شرکت بازار، دانش افزايش و زمان

 و بازارها در اين بيشتر منابع تخصيص خارجی، بازار در

کند می حرکت بيشتر روانی فاصله با بازارهايی به ورود

(Anderson, 2000تئوری .) تئوری عنوان که تحت دوم 

 در کارآفرين هایشبکه روی بر شودمی شناخته شبکه

 توانندمی هاشرکت ايده اساس اين بر دارد و تمرکز بازار

 در خارجی هایشبکه خلق با را بازار در خود جايگاه

 ایشبکه چنين کنند. ريزیپايه مختلف کشورهای

 به المللیبين توسعه از تا کند کمک هاشرکت به اندتومی

طبق  برسند. المللیبين به يکپارچگی نهايت در و نفوذ

با  هاشرکت برخی مدل رهيافت مدرن، تئوری سوم،

 تاسيس ابتدای از بازارها از مهمی تعداد در بااليی سرعت

(. Dominguez & Bmayrhofer, 2017) يابندمی حضور
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 که است هايیشرکت هيافت مدرن شاملمدل ر واقع، در

 درجه به قابل توجهی ميزان به تاسيس اوايل يا آغاز از

 (.Bell et al., 2003اند )يافته دست شدن المللیبين

بنيان که های دانشهای شرکتبا توجه به ويژگی

 عمدتًا بر روی محصوالت نوآورانه دارای فناوری پيشرفته

سازی ؛ فرايند تجاریکنندمی فعاليت( باال به متوسط)

ه محصوالت آنها چه در مراحل طراحی اوليه و توليد و چ

از تحقيقات بازاريابی،  در مراحل مختلف بازاريابی اعم

بندی بازار، انتخاب بازار هدف، زمان و چگونگِی بخش

 Tajik etتواند متفاوت باشد )میغيره  ورود به بازار و

al., 2019 شناخت مراحل (؛ اين امر اهميت

را نشان  بنيانهای دانشتوسط شرکتسازی تجاری

 .دهدمی

المللی شدن در صنايع مطالعات متعددی بر بين

های اند زيرا بنگاهمبتنی بر فناوری پيشرفته تمرکز کرده

المللی شدن جديد در اين صنايع گرايش به بين

 ,.Laurel et al., 2013; Peiris et alزودهنگام دارند )

به تحليل   .Zamani et al (2019)(. در يک تحقيق 2012

های راهبردی عوامل انگيزاننده و بازدارنده همکاری

بنيان زيست فناور ايرانی و های دانشالمللی شرکتبين

های آلمانی پرداختند. نتايج نشان داد که تحريم

المللی بينالمللی اثرگذارترين عامل بازدارنده در بعد بين

اثرگذارترين عامل بازدارنده در بعد  ،عدد نهادهاو عامل ت

عامل توسعه بازار و عامل توسعه و  ،. همچنينبودداخلی 

 بودند. دربهبود فناوری اثرگذارترين عوامل انگيزاننده 

-به تاثير  Hanif & Irshad (2018) ديگر ایمطالعه

 سازیالمللیبين افزوده خلق ارزش بر هاشبکه کارگيری

کشورهای در حال توسعه صورت گرفته  معدودی در

 به برخی از مطالعات اشاره شده است. ،است. در ادامه

(2011) Mainela et al.  کارآفرينی با مطالعه

 در متوسط تا کوچک هایشرکتو بررسی  المللیبين

های در مورد ماهيت سيستماتيک فرصتپاکستان، 

المللی يننشان دادند که دستاورد کارآفرينی ب المللیبين

 اين دراست.  ، سودآور و پايداربا دواميک شرکت  استقرار

 به طريق از شده ها توصيهشرکت مديران پژوهش به

 هایمزيت به شبکه اعضای بين در موجود منابع کارگيری

 (2018)  .يابند دست المللیبين در بازارهای پايدار رقابتی

Sanobar های المللی شدن شرکتبه بررسی بين

بنيان و نقش دانش بازار خارجی و تشخيص فرصت انشد

ها نشان داد دانش المللی پرداختند. يافتهکارآفرينانه بين

المللی، بر بازار خارجی و تشخيص فرصت کارافرينانه بين

بنيان تاثير مثبت دارد. های دانشالمللی شدن شرکتبين

المللی نيز نقش متغير تشخيص فرصت کارافرينانه بين

المللی شدن انجی در رابطه دانش بازار خارجی و بينمي

 دارد.

 (2018) Wang et al.  های به بررسی همکاری

شرکت فعال در صنعت هوا فضا  35المللی بين بين

بندی مناسب و انتخاب پرداختند. نتايج نشان داد زمان

شريکی با خصوصياتی مانند داشتن منابع مکمل، داشتن 

قه پيشين همکاری نقش مهمی در انگيزه همکاری و ساب

المللی دارد. در مطالعه ديگری موفقيت همکاری بين

(2015) Rask & Servais  با بررسی مدل کارآفرينی

المللی نشان دادند که عوامل محيطی بيرونی )عوامل بين

های جهانی، صنعتی مربوطه، عوامل مربوط به شبکه

مل عوامل اجتماعی و اقتصادی کالن کشور( و عوا

سازمانی درونی )مشخصات بنيانگذار شرکت کسب وکار 

المللی، ظرفيت و منابع سازمانی( بر کارآفرينی بين

المللی از لحاظ سرعت، محدوده و وسعت اثرگذارند. بين

گيری بازار و دانش نوآورانه نيز نقش بازاريابی و جهت

 (2015)مطابق تحقيق   کنند.مهمی در مدل ايفا می

Oparaocha ابط نهادهای شبکه تأثير مثبتی بر روند رو

 نددار وکارهای کوچک و متوسطکسب المللی شدنبين

Gil-Pechuan et al.. (2013)  تحقيق خود منابع در

، نگرش، مهارت را شاملالمللی بر کارآفرينی بيناثرگذار 

اند. طبق سازی بيان نمودههنوآوری و شبک ،خالقيت

القيت و نوآوری با کارآفرينی رفتارهای فعال و خها يافته

موفقيت در  ،همچنين .المللی رابطه مثبت داردبين

بازارهای خارجی نياز به خالقيت، نبوغ و محاسبه ريسک 

نقاط قوت داخلی موفقيت در بازارهای خارجی  زيرا دارد

به بررسی  .Khalefa et al (2013)کند. را تضمين نمی

 نتايجپرداختند.  المللعوامل مؤثر بر کارآفرينی بين

و شبکه  SME المللینشان دهنده رابطه بين عملکرد بين

تحقيق و  ،های تکنولوژيکیاجتماعی و نهادی، قابليت

وکارهای کوچک کسب گيری کارآفرينانهتوسعه، و جهت

مطالعه  در Farooqi & Miog (2012) و متوسط بود.

 سازیالمللیبين فرآيند بر هاشبکه تاثير خود کيفی
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 یهاشبکه داد نشان جينتا بررسی کردند. را هاشرکت

 طول در هاشبکه انيم در را استفاده نيشتريب یتجار

در  .Craig et al (2012) .داشتند یسازیالمللنيب نديفرآ

المللی در مالزی، مطالعه عوامل مؤثر بر کارآفرينی بين

ها را شرکت المللی شدنوامل موفقيت کليدی بينع

های دولت، اقدامات ازار صادرات، سياستجذابيت ب

داخلی و سازگاری با  کسب وکار بومی وناسازگار با 

  .عنوان کردند نيازهای بازار خارجی

(2012) Roudini et al. و  ینقش توانمند یبه بررس

 یلمللانيب عملکرد بر یالمللنيب ینيپتانسيل کارآفر

 ینيفرکارآ لي. پتانسندپرداخت مولدجهانی  یهاشرکت

 بليتقا( 1در پنج بعد:  یالمللنيبر عملکرد ب یالمللنيب

و رقبا در  انيارتباط با همتا به توجه با المللیبين شبکه

 قابليت( 3المللی؛ بين بازار قابليت( 2؛ یخارج یهاشبکه

المللی ينيادگيری ب قابليت( 4 پذيری؛ ريسک و نوآوری

 ليتقاب( 5؛ یجربت دانش و یسازمان یريادگيبا الزام بر 

. شدند تبيين ،هااستارتاپ مانند المللیبين تجارب

المللی شدن بين .Coeuderoy et al (2012) تحقيق 

های مبتنی برفناوری را در آلمان و انگليس شرکت

 بررسی کردند. نتايج اين پژوهش نشان داد که افزايش

المللی موجب ها در بعد بينهمکاری ميان شرکت

افزايش امکان  ،يت محصوالت و در نتيجهافزايش کيف

 . شودها میبقای شرکت

 (2011) Samiei Nasr et al. یامطالعه در 

 ليتحل انجام با و کردند یبررس را صادرات یهامهارت

 یديتول یهاشرکت یبرا مهم یصادرات مهارت 21 یعامل

 يیشناسا مهارت گروه شش قالب در رانيا یصادرات

 و یمال تيريمد شامل یصادرات یهامهارت نيا. کردند

 تيري، مدیالمللنيب یابي، بازاریالمللنيب تجارت سکير

 تجارت ، تدارکاتیالمللنيب تجارت کياستراتژ

 و هاهيرو و یالمللنيب تجارت قاتي، تحقیالمللنيب

 شانن جينتا ،همچنين. است یالمللنيب تجارت مقررات

، یالمللنيب سکير و یمال تيريمد مهارت سه که داد

 یالمللنيب تجارت قاتيتحق و یالمللنيب تجارت مقررات

 يیباال تياهم از رانيا یصادرات یديتول یهاشرکت یبرا

 . هستند برخوردار

 یهامهارت  .Ting et al (2010)در يک تحقيق 

 در شدن یالمللنيب مختلف مراحل در مهم یصادرات

 استيس داد نشان جينتا. شد یبررس را ینيچ یهاشرکت

 و یالمللنيب پرداخت طي، شرایالمللنيب تجارت مقررات و

 مورد یهامهارت نيترمهم المللنيب تجارت قاتيتحق

 هاشرکت ،نيهمچن. بود ینيچ صادرکنندگان یبرا ازين

 در یشتريب یهایشدن، نگران یالمللنيب هياول مراحل در

 یالم تجارت، امور یالمللنيب مقررات و استيس مورد

 (2008) .داشتند یالمللنيب تجارت قاتيتحق و المللنيب

Thai & Chong وکار کوچک و با بررسی چهار کسب

 یهاتيکه منابع و قابل کردنداستدالل ، متوسط ويتنامی

، یالمللنيشرکت )به عنوان مثال، اندازه، دانش بازار ب

و شبکه( با  ینيکارآفر یريگ، جهتیمحصول، تکنولوژ

، یکار الت، تجربهي)سن، تحص انگذاريبن یاهیژگيو

 نشيو ب ینيکارآفر شيگرا، یالمللنيتجربه ب، یتجربه فن

 یهایژگيساختار و و ،نيهمچن. دارد ارتباط( یجهان

 و بازار طيدار، شرايخر حاتيصنعت )به عنوان مثال ترج

-)به یو اقتصاد یاجتماع یهارساختيز و( صنعت فشار

 یهاالعات و ارتباطات، روشاط یوراعنوان مثال، فن

هيسرما و یتجار نقل، تدارکات، موانع و د، حمليتول

ثر بر ؤعوامل م از( یگذارهيسرما و یمال ی، بازارهایگذار

. هستند شده ايجاد تازه جهانی هایشرکت یريگشکل

با که  Arabi et al. (2021a)های پژوهش طبق يافته

سازی دانش یهای تجارهدف شناسايی و ارزيابی شاخص

های دانش بنيان تهران الملل در شرکتبا رويکرد بين

آمادگی نهادی، اقتصاد کالن، بنگاه يا اند، انجام داده

برداری از ارزش، پيشنهاده ارزش، تبيين شرکت، بهره

مفهوم، خدمات حمايتی، زايش و برآيش ايده، زيست 

ت بوم، سرمايه معنوی، ظرفيت کارآفرينی فناورانه، قابلي

هايی از جمله شاخصوکار و کيفيت شبکه مديريت کسب

همچنين،  که در وضعيت مطلوبی قرار داشتند. اندبوده

اند که از ای ديگر، عنوان داشتهاين نويسندگان در مقاله

دهنده الگوی فرآيندی های تشکيلبين مولفه

بنيان با رويکرد های دانشسازی در شرکتتجاری

تواند میهادی و خدمات حمايتی آمادگی نالمللی، بين

سرمايه  ،باعث افزايش ظرفيت کارآفرينانه شود. همچنين

معنوی در کنار کيفيت شبکه بر قابليت مديريت 

های خود نتيجه آنها از يافتهگذارد. وکار تأثير میکسب

سازی دانش در حوزه برای موفقيت تجاریاند که گرفته

و اعتبارات  های دانش بنيان، وجود تسهيالتشرکت
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 Arabi) سازی الزامی استحمايتی رقابتی برای تجاری

et al., 2021b). 

نی فريآبومی کار الگویدر کشور به  اينکه با توجه به

با  که دانش بنيان وکارهای کسب برایالمللی بين

باشد پرداخته نشده استانداردهای جهانی هماهنگ 

 ارچوبچشناسی و روشاز با استفاده اين پژوهش  است،

 .استبه دنبال تدوين اين الگو بنيـاد نظريۀ داده

 

 هامواد و روش

 از لحـاظ شـيوة و بنيادی هدف، لحاظ از پژوهش اين

 است. بنيانداده نظريه نوع ازکيفـی  ،هـاگــردآوری داده

براساس  يیه الگويدنبال ارا بهپژوهش  که آنجايی از

 مورد ها درستهدان است وای و نهادی ايران شرايط زمينه

انـدک بنيان های دانشالمللی شرکتکارآفرينی بين

 بررسـی مختلف ابعاد از مسأله تا ايناست  نياز است،

 يیفرآيندها شناسايی بنياد براینظريـۀ داده روششود. 

 (2009است مناسبنيست  کافی شناخت آن مورد در که

 .(Bazargan, ینظر اشباع قاعده طبق یريگنمونه تيکفا 

اشباع نظری در اين تحقيق از نوع اشباع . شد مشخص

ها ای که فرآيند مصاحبهگونهها و طبقات بود، بهمقوله

توام تحليل تا جايی ادامه يافت که طبقه يا مقوله 

 (. Sharifzadeh et al., 2019)جديدی حاصل نشد 

 رويکرد نظريۀ داده بنياد، روش از پژوهش اين در

شتراوس و کوربين معرفی شده که توسط امنـد نظام

 روش وسيلۀ به نمونه برای حجم .ه استشـد بهره گرفته

  گرديده استفاده هدفمند گيرینمونه روش 1برفی گلوله

 انتخاب هدف اصوالً هدفمند، هایگيرینمونه در است.

 زيادی اطالعات تحقيق موضوع به توجه با که موارديست

، عميق مصاحبۀ از هاداده آوریجمعدر  .باشند داشته

اينترنتی  و ایکتابخانه و اسناد ساختاريافتهمصاحبۀ نيمه

 هيأت اعضایمصـاحبه بـا  18 ،مجموع در. شد استفاده

بنيان مستقر های دانشو موسسان شرکت علمی دانشگاه

های علم و فناوری صورت گرفت. در پارک

 حوزه استادان از نفر 8 از متشکل هاشوندهمصاحبه

چاپ  المللیکارآفرينی بين زمينه که در بودند فرينیکارآ

نفر از موسسان  10داشتند و  مختلف تأليفات و مقاالت
                                                                                  
1. Snowball 

های علم و بنيان مستقر در پارکهای دانششرکت

انداز شرکت به دنبال صادرات فناوری بودند که در چشم

 از پژوهش اين .سازی شرکت خود بودندالمللیو بين

 دنبالهساختاريافته بنيمه ومصاحبه عميق  طريق

ای از مرتبط بود که نمونه پرسش 12به  پاسخگويی

بر کارآفرينی  عواملی چه ها عبارت بودند از:پرسش

است؟  موثر بنيانوکارهای دانشالمللی در کسببين

بنيان با چه مشکالت و کسب و کارهای دانش

المللی شدن روبرو هستند؟ هايی در بينچالش

 در المللیبين کارآفرينی توسعه یراهبردها

کدامند؟ توسعه کارآفرينی  بنياندانش وکارهایکسب

بنيان چه پيامدهايی وکارهای دانشالمللی در کسببين

به همراه خواهد داشت؟ چه شرايط يا عواملی باعث 

وکارهای المللی در کسبگری بر کارآفرينی بينمداخله

 استفاده، مورد یگيرنمونه روش شود؟بنيان میدانش

گيـری گيـری نظـری، نمونـهنمونـه در بود. نظری روش

تمرکـزش بـر تـدوين  و )نـه احتمـالی(است  عمدی

 گيریکفايت نمونه(. Bazargan, 2009است )نظريـه 

از  ايـن پژوهش درشد.  مشخص نظری اشباع قاعده طبق

 مفاهيم کشف به ها منجرداده تحليلبه بعد  15مصاحبه 

 از اطمينان برای ،حال اين با. نشد جديدی هایمقوله و

 و شد انجام نيز ديگر مصاحبۀ 3 نظری، اشباع حصول

   .شد تحليل آنها به مربوط هایداده

ای ها از روش کُدگذاری سه مرحلهبرای تحليل داده

 و)احصا مقوالت  ُکدگذاری محوری شامل ُکدگذاری باز،

عيين پديده محوری، و ت هارابطه بين مقولهشناسايی 

 گر وتشريح شرايط علّی، تعميم راهبردها، شرايط مداخله

 ابیو ُکدگذاری انتخ (بستر، پيامدها و نتايج راهبردها

 و هاله محوری و ساير مقو له )برقراری ارتباط بين مقو

 . (Corbin & Strauss, 2014)استفاده شد  (اصالح آنها
ضمن مرور  یيايپاروايی و به  یابيمنظور دستبه

کسب مهارت و انعطاف الزم در  یبرا، یقبل یهاپژوهش
کدگذاری را انجام دادنـد  اتيپژوهشگر، دو کدگذار عمل

و در مواردی که اختالف  آنها حداقل بود نيتفـاوت ب و
گيری از يک و بهره با بحث و تبـادل نظـر ،نظر بود
 انتخاب نماياتر کد، 2بندیی مثلثنظر به شيوهصاحب

                                                                                  
2. Triangulation 
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در ضمن، در ابتدای کار  .(Milne & Adler, 1999) شد
های نسبت به تدوين پروتکل مصاحبه با شمول پرسش

کليدی برآمده از مبانی نظری معتبر تحقيق اقدام شد. 
های برآمده به شيوه مرور بازبينی مستقر همچنين، يافته

ها در متقابل در جريان تدوين و پردازش متن مصاحبه
ها و شوندگان قرار گرفت تا ابهاماختيار مصاحبه

های محتمل رفع شود. بنابراين، در اين کژبرداشت
ای از تحقيق به منظور تامين روايی و پايايی از مجموعه

 ,Mehregan & Zaliفنون بهره گرفته شده است )

 در رهيافت تئوری بنيانی، که هدفش توليد (.2007
هيچ  شوده نمیتئوری است هيچ تئوری از قبل اراي
گيرد و تحقيق با فرضيه ای برای تست آن شکل نمی

شود يک ذهن باز با هدف دستيابی به تئوری انجام می
(Razzaghi Borkhani & Hoseini, 2017.) 

مطالعه کيفی شامل  مدل استقرايی تحقيق در يک
 مراحل زير است:

 کند؛محقق اطالعات را گردآوری می

 کند؛االتی را مطرح میؤمحقق س

 دهد؛ق طبقات را شکل میمحق

 محقق در پی تئوری هايی است؛

دهدو با ساير تئوری محقق يک تئوری را توسعه می
عناصر تئوری  (.Creswell, 1994) کندها مقايسه می

 مفاهيم، طبقات و ضمائم بنيانی شامل: سه عنصر اصلی
 ,Razzaghi Borkhani & Hoseiniباشند )می

2017.) 
حدهای تحليل هستند که از ترين وااساسی مفاهيم

 شوند.ها حاصل میسازی دادهطريق مفهوم

نسبت به مفاهيم در سطح باالتری قرار  طبقات
گيرند و از فشردگی و تراکم بيشتری برخوردار یم

ای که طبقات از طريق فرآيند تحليل مقايسه هستند.
 ،گرددها میها و تفاوتمنحصر به مشخص شدن شباهت

وردم نظريهزيربنای  سنگ ،که در واقعشوند حاصل می
نها آحساب خواهند آمد و ابزاری هستند که تلفيق نظر به
 آورد.وجود میهرا ب نظريه

و بيانگر تعميم بخشی ارتباط بين يک طبقه  ضمائم
 باشد. های مجزا میطبقه مفاهيم مربوطه به آن و نيز بين

  :بررسی گام دو شامل است تحقيق طرح اول، مرحلۀ

 آوریگرد موارد. مرحلۀ دوم، انتخاب و فنی مطالعات

 مرحلۀ است.  تحقيق ميدان به ورود که ها استداده

 است مفاهيم و هانگارش گويه و هاداده تنظيم سوم،

-اصلی که ها استداده تحليل و تجزيه چهارم، مرحلۀ.

 اعتبار و طراحی پنجم مرحلۀ و است تحقيق بخش ترين

 (. Papzan, 2003)است  مدل

 

 هایافته
نفر مصاحبه شد که آمار  18برای اين تحقيق با 

 آورده شده است. 1شناختی مربوطه در جدول جمعيت
 

 شوندگانشناختی مصاحبهمار جمعيتآ -1جدول
 جمع تعداد گروه مصاحبه شونده

 8 0 مربی اعضای هيات علمی

 4 استاديار

 3 دانشيار

 1 استاد

ر صاحبان کسب و کا
 دانش بنيان

 10 1 کارشناسی

کارشناسی 
 ارشد

3 

 6 دکتری

 18 جمع

 
ها خط به خط مورد مطالعه قرار گرفت و مصاحبه

 نخست مرحله مفهوم اوليه استخراج شد. در 218

 شناسايی مقدماتی ُکد 63 )اوليه کُدگذاری )کُدگذاری

طبقه يا  31 کُدها در ادغام، و پااليش از که پس شد
 بندیطبقه مقوله و طبقه  اصلی 15فرعی و مقوله  

سه  کُدگذاری از روش هاداده تحليل برای شدند.
 31 و ُکد 63 شناسايی(اوليه  کُدگذاری شامل ایمرحله

 مقوله اصلی، 15 احصای(کُدگذاری ثانويه  ،)مقوله فرعی

 محوری، پديده تعيين و هامقوله بين رابطه شناسايی

 گر،مداخله شرايط راهبردها، تعميم شرايط علّی، تشريح

ها و است. مقوله شده راهبردها( استفاده نتايج و پيامدها
دهنده نمودار ( نشان1( و شکل )2ها در جدول )زيرمقوله

ای درباره رابطه نظريه ،کدگذاری محوری است. در ادامه
دست آمده در الگوی کدگذاری های بهميان مقوله

 به هاطبقه يا هامقوله انيم رابطهمحوری تدوين شد و 
 به 1مضمونهای همگويه-ای از کدمجموعه صورت
 .درآمد نگارش

                                                                                  
1. Co-theme statement code 
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 هاهای اصلی و فرعی استخراج شده از مصاحبهها يا طبقهقولهم -2جدول 
 مقوله فرعی مقوله اصلی 

 من برای صادراتهای صادرات، محيط امهارت حوزه صادرات ایشرايط زمينه

 ويژگی شرکت، فرهنگ سازمانی کارآفرينی سازمانی

های مناسب کارآفرينی زيرساخت

 المللیبين

های الملل، زيرساختهای الکترونيکی برای تجارت بينزيرساخت

 المللفيزيکی برای کارآفرينی بين

 رشرايط سازمانی، وضعيت بازار داخلی، ويژگی موسس يا بنيانگذا رانشی شرايط علی

 بنياند، عدم وابستگی محصوالت دانشويژگی کشورهای مقص کششی

 سازیهای دولتی، شبکهحمايت نيروهای پشتيبان گرشرايط مداخله

 دانش، توسعه جهانی شدن  نيروهای محرک

 ها،اختالف زبانی و فرهنگی بين کشورهاتحريم نيروهای بازدارنده

 ی انسانیگسترش ارتباطات شخصی، توسعه نيرو به کارگيری شبکه شخصی راهبردها

همکاری مشارکتی با مشتريان و 

 ارجیخکنندگان بزرگ تامين

 یتوسعه روابط قوی با تامين کنندگان بزرگ، سرمايه گذاری خارج

 خدمت به مشتريان، مديريت روابط مشتريان پيروی از مشتريان

 توسعه فناوری، تجاری سازی به کارگيری فناوری پيشرفته

 گسترش بازار محصوالت، گسترش نام تجاری و برند ازارتوسعه ب پيامدها و نتايج

 سودآوری پايدار،  تحقق اقتصاد مقاومتی  توسعه اقتصادی پايدار

 فناوری منحصر به فرد، توسعه مهارت کسب مزيت رقابتی پايدار

 

 با در نظر گرفتن چارچوب پژوهش یاصل یهامقوله

سی شناکه در جريان توسعه روش الگوی پارادايمی

 (، درStrauss & Corbin, 1998نظريه بنيانی ارايه شده )

 : است شده هيارا ليذ دسته پنج

هايی را الف( شرايط علی: طبقات يا مقوله  

انجامند ای میگيرد که به وقوع يا گسترش پديدهدربرمی

(Strauss & Corbin, 2014 .) عوامل رانشی و کششی

دست آمدند.  بهحاضر  های علی پژوهشبه عنوان مقوله

 يکی ويژگی موسس يا بنيانگذار مقوله عنوان نمونه دربه

موسس يا مدير : "نمود اظهار شوندگاناز مصاحبه 

های شرکت خيلی المللی شدن فعاليتشرکت در بين

موثر است اگر موسسی ديدگاه جهانی نداشته باشه و يا 

تمايل و گرايشی به فعاليت و مشارکت در صادرات 

المللی نداشته باشه هر چقدر و فعاليت بين محصوالت

امکان هم که محصول توليدی خاص باشه باز هم 

مندم المللی شدن شرکت کم است. من خودم عالقهبين

 . "که محصوالت شرکتم در سطح جهانی شناخته بشه ...
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 نمودار کدگذاريب  -1شکل 

 
هايی است که راهبردهايی را ها: شامل مقولهراهبرد

ه اره و برخورد با پديده محوری ارايبرای کنترل، اد

رکتی کارگيری شبکه شخصی، همکاری مشابهدهند. می

خارجی، پيروی از کنندگان تامينو با مشتريان 

کارگيری فناوری پيشرفته به عنوان همشتريان، ب

داده المللی تشخيص فرينی بينهای راهبردی کارآمقوله

 یمضمون پيروی از مشتريان يک به عنوان نمونه در شد.

ترين يکی از مهم": نمود اظهار شوندگاناز مصاحبه

المللی در سطح بينها شرکتتصميمات راهبردی 

در حوزه محصوالت ورود به بازار است.  نحوهانتخاب 

، ای وجود نداردشدههای ورود تضمينروش بنياندانش

-به میرا تجرو نوظهوری فرد بازار شرايط منحصربه چون

جه تو ...... آن وجود ندارد مورددر  خاصیکند که دانش 

محصوالت نوع نياز بازار  .اهميت دارد شتریبه م

 کهچين  متفاوت است برای مثال نياز بازار بنياندانش

با شرايط ای هست کاالهای واسطهکننده کشور مصرف

عمده نياز آن برای توسعه  عراق که مثلبازاری 

 ".کندفرق می ها استزيرساخت

ای از شرايط ای: نشانگر زنجيرهج( شرايط زمينه

ت، محيطی است که بر راهبردها تاثير دارد. حوزه صادرا

ط کارآفرينی سازمانی و زيرساخت مناسب به عنوان شراي

محيطی اثرگذار بر راهبردهای اين پژوهش تشخيص 

مضمون زيرساخت مناسب  ن نمونه درعنوابهداده شد. 

 ترينبزرگ از يکی": نمود اظهار شوندگاناز مصاحبه يکی

 عدم داريم آلمان با همکاری ما در زمينه که مشکالتی

 گمرک تجهيزات است مثال کشور مناسب هایزيرساخت

قديمی است و ما برای صادرات محصوالت زيست 

 "…فناورمان با مشکل روبرو هستيم

گر: در پژوهش حاضر نيروهای مداخله د( شرايط

محرک و نيروهای بازدارنده به عنوان  پشتيبان، نيروهای

المللی گر اثرگذار بر کارآفرينی بينشرايط مداخله

 به عنوان نمونه در دست آمد.هبنيان بهای دانششرکت

 اظهار شوندگاناز مصاحبه مضمون نيروهای محرک يکی

ی، قوانين و مقررات ...دانستن زبان خارج": نمود

المللی، اطالعات در مورد بازارهای خارجی همه به بين

ها کند که بهتر بتواند با محدوديتشرکت کمک می

المللی دسترسی تر به بازارهای بينروبرو بشه و راحت

 شرايط علی

 . عوامل رانشی1

 .عوامل کششی2

 شرايط زمينه ای

 . حوزه صادرات1

 . کارآفرينی سازمانی2

 . زيرساخت مناسب3
 

 

کارآفرينی 
المللی نبي

های شرکت
 بنياندانش

 شرايط مداخله گر

 . نيروهای پشتيبان1

 محرک . نيروهای2

 . نيروهای بازدارنده2

 

 پيامدها

 . توسعه بازار1

 . توسعه اقتصادی پايدار2

 . کسب مزيت رقابتی پايدار3

 راهبردها

 . بکارگيری شبکه شخصی1
. همکاری مشارکتی با مشتريان 2
 خارجیکنندگان تامينو 
 . پيروی از مشتريان3
 . بکارگيری فناوری پيشرفته4
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تواند از بروز يکسری پيدا کند و اطالعات مناسب می

 "اشتباهات پرهزينه جلوگيری کند.

ا تيجه و حاصل راهبردها در مقابله بذ( پيامدها: ن

، زارپديده يا برای اداره و کنترل پديده است. توسعه با

 توسعه اقتصادی پايدار، کسب مزيت رقابتی پايدار به

های دانش المللی شرکتعنوان پيامدهای کارآفرينی بين

ا مضمون پيامده عنوان نمونه دربه بنيان مشخص شدند.

ه عرصه ورود ب": نمود ظهارا شوندگاناز مصاحبه يکی

-رتها مهاشود تا شرکتمی  المللی باعثکارآفرينی بين

يت ه مزهای خود را افزايش داده و بتوانند بتوانايی ها و

 ".رقابتی زياد و سودآوری و فروش بيشتر دست يابند

 گيريبحث و نتيجه

با هدف طراحی الگوی توسعه  ،اين پژوهش    

بنيان و با وکارهای دانشر کسبالمللی دکارآفرينی بين

بنياد و تجزيه و تحليل استفاده از رويکرد نظريه داده

مصاحبه انجام شد. مدل  18های به دست آمده از داده

المللی پارادايمی نشان داد که در کارآفرينی بين

بنيان، عوامل رانشی مانند شرايط های دانششرکت

سازمانی، وضعيت بازار داخلی و ويژگی موسس و عوامل 

کششی مانند ويژگی کشورهای مقصد و عدم وابستگی 

بنيان از جمله شرايط علّی است که محصوالت دانش

بنيان را های دانشالمللی شرکتپديده کارآفرينی بين

 & Rask)مطالعات پيشين  دهد.تحت تاثير قرار می

Servais, 2015; Thai & Chong, 2008 نيز به )

عنوان های سازمانی بههای بنيانگذار و مولفهويژگی

اند. نکته المللی اشاره کردهعوامل موثر بر کارآفرينی بين

وابسته به فرهنگ نبودن محصوالت مهم اين است که 

 طيمحصوالت با مح نيبه تطابق ا ازيو عدم ن انيبندانش

 یالمللنيب ینياز جمله عوامل موثر بر کارآفر یمحل

است که در تحقيقات پيشين هم  انيبندانش یهاشرکت

(. اين Laurel et al., 2013مورد تأکيد قرار گرفته است )

های داخلی قرار گيرد عامل الزم است مورد توجه شرکت

اين مورد نبايد به معنای ناديده گرفتن کامل  ،و از طرفی

و و توجه صرف به بازارهای پيشرو باشد.  بازار داخلی

دهد که بنيان نشان میدانش های کوچکمطالعه شرکت

طور ر محلی را کال ناديده گرفته و بهخيلی از آنها بازا

طور به گيرند يا بعضاً کامل بازارهای پيشرو را هدف می

شوند. اين المللی میهمزمان وارد بازار محلی و بين

 ,Oviatt & Mcdougallات پيشين )ديدگاه در تحقيق

المللی مطرح های جديد بينصورت نظريه بنگاه( به1994

 شده است.

گر عوامل محيطی و ای و مداخلهشرايط زمينه

قراردارد و  در آن پديده که هستند ایويژه ایزمينه

های مهارت. دهندراهبردها را تحت تاثير قرار می

در حوزه صادرات صادرات و محيط امن برای صادرات 

نيز  et al.  (2011) Samiei Nasr.هستندساز زمينه

های ايرانی های صادراتی را برای موفقيت شرکتمهارت

همچنين الملل حائز اهميت دانستند. در محيط بين

(2010) Ting et al. نياز مورد عملی هایمهارت 

 را المللی شدنبين مختلف مراحل در چينی هایشرکت

ويژگی شرکت و فرهنگ سازمانی از  .ردندک شناسايی

های کارآفرينی سازمانی موثر بر راهبردهای جمله ويژگی

  ,.Khalefa et al (2013) المللی است.کارآفرينی بين

(2013) Gil-Pechuan et al.   (2012) Roudin et al. 
گيری کارآفرينانه و نيز در مطالعات خود به جهت

 ،بنابراين  شاره داشتند.خالقيت و نوآوری سازمانی ا

در  .Alambeigi et al (2009)همگام با تحقيق 

توجه به نقش گيری کارآفرينانه در سازمان بايستی جهت

فرهنگ سازمانی، ترغيب روحيه کارهای تيمی در بين 

پذيری، آزادی عمل و کارکنان با تاکيد بر نوآوری، ريسک

در  .وداعتماد به عنوان يک عامل مهم در نظر گرفته ش

 یابيبازار یهاشدن، مهارت یالمللنيمراحل باالتر ب

 عنوانبهی المللنيو تدارکات تجارت ب یالمللنيب

شرکت  کي حال،نيا . باشودیم دهيمهارت د نيمهمتر

در  یشتريب یهاینگران شدن، یالمللنيب هيدر مراحل اول

 یتجارت، امور مال یالمللنيو مقررات ب استيمورد س

را دارند.  یالمللنيب تجارت قاتيو تحق مللالنيب

با  سهيدر مقا یبا تجربه صادرات غن يیهاشرکت

در  راهبردی تيريمد مهارتبه  تجربه، کم یهاشرکت

 . مهارت پرداختندکنیتوجه م شتريب یالمللنيتجارت ب

شدن توسط  یالمللنيدر تمام مراحل ب یالمللنيب

 ,.Ting et al) ستشده ا یابيمهم ارز اريها بسشرکت

2010). 

الملل و های الکترونيکی برای تجارت بينزيرساخت

الملل از های فيزيکی برای کارآفرينی بينزيرساخت

 & Thai هایای هستند. يافتهمهمترين شرايط زمينه
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Chong (2008) ها از جمله با اين يافته که زيرساخت

سازی است المللیای موثر بر راهبردهای بينعوامل زمينه

سازی از جمله های دولتی و شبکههمخوانی دارد. حمايت

نيروهای پشتيبان هستند که در اجرای راهبردهای 

گر بنيان نقش مداخلههای دانشسازی شرکتالمللیبين

 ,Rask & Servaisدارند. اين يافته با مطالعات پيشين )

2015; Oparaocha, 2015)  .ها يافتههمخوانی داشت

وکار که برای تشويق و موفقيت در کسباد نشان د

ارتقا، های دولتی بايد نقش مهمی در المللی، سياستبين

مين مالی، أها در زمينه تو کمک به شرکت همکاری

ه امتيازات سود مالياتی داشته يوری و ارااآموزش، فن

کارآفرينی در های داخلی تشويق به شرکت تا دنباش

دانش  .(Craig et al., 2012) دونالمللی شبين کسب وکار

بازار و توسعه جهانی شدن از جمله نيروهای محرک 

بنيان های دانشالمللی شدن شرکتگر در بينمداخله

 ,.Roudini et alشود. در مطالعات پيشين )محسوب می

2012; Sanobar et al., 2018 به اين موضوعات تاکيد )

ی شدن با المللها در طول فرايند بينشده است. شرکت

المللی استفاده از دانش بازار به تدريج وارد بازارهای بين

از  ،کنند. سپسشوند و معموال با واردات آغاز میمی

طريق مکانيسم يادگيری و تجربه وارد فرايندهای 

کار، از وشوند و به موازات توسعه کسبصادرات می

ی المللی شدن نظير اخذ يا اعطاتر بينهای پيشرفتهگونه

ليسانس، تشکيل شعبه در خارج و ايجاد نمايندگی 

(. Johanson & Vahlne, 2003کنند )استفاده می

 خود خارجی بازار دانش افزايش با بنيانهای دانششرکت

 موجب و افزايش داده را خود پذيریرقابت توان توانندمی

شوند که در مطالعه پيشين هم اشاره  رقبا ساير با تمايز

ها و اختالفات تحريم (.Sanobar et al., 2018شده است )

گر در فرهنگی و زبانی از جمله نيروهای بازدارنده مداخله

بنيان محسوب های دانشالمللی شدن شرکتبين

 ;Craig et al., 2012شود. در مطالعات پيشين )می

Zamani et al., 2019ها تاييد شده است. بعد ( اين يافته

نرخ کارآفرينی موثر است زيرا قانونی محيط نهادی بر 

های کسب و قوانين بهتر به کاهش موانع ورود و فرصت

شود. موانع قانونی بيشتر بر تصميم کار بيشتر منجر می

اندازی کسب و کار تاثير دارد تا بر اوليه افراد برای راه

 ,.Stenholm et alکنند )کاری که انتخاب میونوع کسب

2013.) 

ی است که در رابطه با مقوله اصلی راهبردها اقدامات

وسيله آن بتوان تعامالتی که بهشود. راهبردها و انجام می

-های دانشالمللی شرکتباعث افزايش کارآفرينی بين

صاحبنظران شود به شرح زير بيان کرد: بنيان می

المللی به کارگيری شبکه معتقدند برای کارآفرينی بين

کنندگان ريان و تامينشخصی، همکاری مشارکتی با مشت

خارجی، پيروی از مشتريان، بکارگيری فناوری پيشرفته 

بنيان کاربردی است. استفاده از های دانشبرای شرکت

شبکه فردی در تسهيل روابط تجاری يکی از راهبردهای 

ها يک ابزار قدرت شبکه ،واقع درها است. اصلی شرکت

ی کردن المللدر کارآفرينی هستند و فرايندهای بين

و  شوندهای شبکه غنی میکارآفرينی از طريق تماس

 ند.دار المللیها رابطه مثبتی با کارآفرينی بينشبکه

اعتماد بين  .Haiedarei et al (2019)همگام با تحقيق   

تمرکز بر انجام بايد مورد توجه قرار گيرد.  کسب و کارها 

و ، اعتماد بين کسب الزم هایکارهای گروهی و آموزش

های جمعی و گروهی را بين و فعاليت افزايش يافتهکارها 

سازی در ميان و با شبکهيابد کسب و کارها رواج 

ها و افزايش کار، منجر به کاهش هزينهوواحدهای کسب

طوری که تحقيقات به .کارها شدودرآمد اين کسب

 ;Freeman et al., 2016aاند )پيشين هم بيان کرده

Hanif & Irshad, 2018  )اند که توسعه بر اين عقيده

های شبکه روابط شخصی کارآفرين در استراتژی

کند. بنيان نقش اساسی ايفا میهای دانششرکت

کنندگان خارجی همکاری مشارکتی با مشتريان و تامين

ها است. المللی شدن شرکتيکی ديگر از راهبردهای بين

وابط قوی، مديران با ايجاد و توسعه ر ،در اين راهبرد

کنندگان بزرگ و دستيابی به انطباق با تامين

کنند تا ريسک تغيير، استانداردهای کيفی تالش می

های بزرگ را به حداقل برسانند. جايی و لغو سفارشجابه

 Wang et al., 2018; Schweizerدر مطالعات پيشين )

et al., 2010 هم به انتخاب شريک مناسب و همکاری )

المللی اشاره شده است و آن در بعد بين هاميان شرکت

اند. را در افزايش کيفيت و بقا موثر ارزيابی کرده

توانند با استفاده از راهبرد بنيان میهای دانششرکت

پيروی از مشتريان، ريسک تصميمات مربوط به توسعه 
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المللی را حداقل کنند. در سريع و نفوذ در بازارهای بين

بنيان با ايجاد های دانشرکتمديران ش ،اين راهبرد

های راهبردی، توليد تحت ليسانس، فرانشيز و ائتالف

کنندگان گذاری مشترک به توسعه روابط با تامينسرمايه

ها و بزرگ و مشتريان پرداخته و شرکا خود را در ريسک

منظور مشکالت مالی سهيم کرده و به سرعت به

ت جديد به يابی، فروش و توسعه محصوالت و خدمامنبع

پردازند و اين موجب دستيابی پيروی از مشتريان می

شرکت به مشتريان جديد خارجی شده و شرکت در 

گيرد و به المللی بيشتر در معرض ديد قرار میشبکه بين

نوبه خود مراجعه بيشتر مشتريان را به دنبال خواهد 

 (2006b)زعم (. بهFreeman et al., 2016aداشت )

Freeman et al. بنيان در های دانشتعداد شرکت

های توليدی باارزش افزوده باال به عنوان بخش

 ،صادرکنندگان نوظهور بسيار زياد است. بنابراين

های پيشرفته موجب رشد زودهنگام و سريع فناوری

 شوند. المللی میبين

پيامدها نتايجی هستند که در اثر راهبردها پديدار 

ه نی از طريق راهبردهای ارايکه بتواشوند. در صورتی می

های المللی شرکتشده در جامعه زمينه کارآفرينی بين

در اين صورت توسعه بازار،  ،بنيان را فراهم کرددانش

توسعه اقتصادی پايدار و کسب مزيت رقابتی پايدار 

کارآفرينی  از کارآفرينان، حاصل خواهد شد. برخی

 کاری و کشور موفقيت به مهم کمکی را المللیبين

-به دانند؛آن می هایهزينه و هاريسک برخالف درست،

 کاالی يک عنوانبه شدن المللیبين ارزش ديگر، عبارت

 ,.Yamakava et alمشخص است ) هاآن برای اجتماعی

های کوچک و المللی شدن برای شرکتبين (.2008

متوسط، پيامدهای استراتژيک از جمله کاهش هزينه، 

های برتر، توسعه بازار، گسترش لوژیدستيابی به تکنو

المللی و کسب مزيت رقابتی های مشترک بينهمکاری

ها و المللی شدن باعث افزايش فعاليتبه همراه دارد. بين

شود که در شناخت گيری خاصی میهای تصميمشيوه

های منحصر به فرد بازار خارجی مهم است و فرصت

شود می المللی شرکتموجب افزايش عملکرد بين

(Bagheri et al., 2018 .) 

بنيان ايرانی دليل مضاعفی برای های دانششرکت

المللی دارند و آن مقابله و يا های بيناستفاده از همکاری

المللی است. ايجاد های بينکاهش اثر تحريم

عنوان يک راهبرد اصلی در المللی بههای بينهمکاری

به دو شکل کاهش  تواندبنيان میهای دانشميان شرکت

های احتمالی، با احتمال تحريم و کاهش اثر تحريم

(. MirEmadi, 2012المللی مقابله نمايد )های بينتحريم

های اين مزايا لزوم توجه بيشتر به همکاری شرکت

بنيان را برای تحقق اقتصاد مقاومتی دو چندان دانش

ی عنوان يکتوان از اين شاخص بهکند تا جايی که میمی

از معيارهای برآورد ميزان تحقق اقتصاد مقاومتی 

 استفاده نمود.

های اين تحقيق و نيز از آنجايی که به گواه يافته

 (،Sharifi et al., 2017های پيشين )پژوهش

سازی دانش و فناوری نه در خالء، بلکه در قالب تجاری

نياز است با همکاری  ،لذا .شودبوم محقق میيک زيست

ری باالدستی همانند معاونت علمی و فناو هایارگان

های علم و فناوری رياست جمهوری و در تعامل با پارک

اندرکاران، به پيکربندی يک زيست بوم و ساير دست

بنيان حول های دانشسالم و پويا برای فعاليت شرکت

های نوين، اقدام سازی دانش و فناوریفرآيند تجاری

بوم سالم برای حفظ ستشود. الزم به ذکر است يک زي

وکارها و افزايی کسبپويايی خود از پويايی و هم

(. Auerswald, 2015گيرد )کارآفرينان محاط بهره می

توان در قالب دستاوردها در سطح اين اثرات را می

هايی که بوم تعريف نمود که مبين منافع و مزيتزيست

د منبوم از آن بهرهتمام کنشگران فعال در آن زيست

تواند ( و میRoundy and Bayer, 2019شوند )می

شامل ارتقای ظرفيت نوآوری باز مبتنی بر همکاری 

آپی تحقيقاتی و بازار، ارتقای توان استارت –بخش علمی 

های دانش بنيان، بوم شرکتمبتنی بر فناوری در زيست

بوم، گذاری در زيستافزايش جاذبه شراکت و سرمايه

های علمی و تحقيقاتی سعه زيرساختگذاری و توسرمايه

برای فناوری پيشرفته، افزايش شهرت و ارزش زيست 

بنيان جهانی زاد ايرانی های دانشگيری شرکتبوم، شکل

 باشد. 

های شناسايی شده در اين تحقيق با توجه به مولفه

بنيان، های دانشالمللی شرکتبرای کارآفرينی بين

 انيبندانش یهادر حوزه شرکت شودیم شنهاديپ

کار گرفته شود تا ه عنوان شده ب یاز راهبردها یبيترک
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وکار در سطح در توسعه کسب هاشرکت يتاحتمال موفق

عالوه  شودیم شنهاديپ ،ني. همچنابدي شيافزا یالمللنيب

 یشدن و سع یالمللنيبر درنظر گرفتن عوامل موثر بر ب

 یالزم برا یزيربرنامه بيان شده، عوامل موثر تيدر تقو

تا  رديبازدارنده صورت بگ یروهايغلبه بر مشکالت و ن

شدن  یالمللنيب ندآيتر فرراحت انيبندانش یهاشرکت

دولت  یهاتيکمک و حما نهيزم نيکنند و در ا یرا ط

حائز  یالمللنيدر سطح ب انيبندانش یهااز شرکت

 شنهاديپ یآت مطالعات یبرا ،نيهمچناست.  تياهم

 انيبندانش یهاشرکت شدن یالمللنيب نديآفر شودیم

 کنندیم تيفعال آن در که يیبازارها و عيصنا حسب بر

 یبرا شودیم شنهاديپ. رنديگ قرار یبررس مورد

 روش به مدل نيا آمده دستهب یفيک مدل یاعتبارسنج

 . ابدي شيافزا آن اعتبار تا رديگ قرار یبررس مورد یکم
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