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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
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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 knowledgebased 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 knowledgebased 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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كاربست نظریه دادهبنیاد در تبیین توسعه كارآفرینی بینالمللی
شركتهاي دانشبنیان
4

علی عظیم زاده،1هادي ثنائی پور  ،*2مجید اشرفی ،3سامره شجاعی
 ،1دانشجوي دكتري مدیریت كارآفریني ،گروه مدیریت ،دانشکده مدیریت  ،علي آباد كتول،
دانشگاه آزاد اسالمي ،علي آباد كتول،ایران
 ،2دكتري كارآفریني ،گروه مدیریت ،دانشکده علوم انساني آزادشهر ،دانشگاه گنبد كاووس،
گنبدكاووس ،ایران
 ،3استادیار گروه مدیریت ،دانشکده مدیریت،علي آباد كتول ،دانشگاه آزاد اسالمي ،علي آباد كتول ،ایران
 ،4استادیار گروه مدیریت ،دانشکده مدیریت ،علي آباد كتول ،دانشگاه آزاد اسالمي ،علي آباد كتول ،ایران
(تاریخ دریافت -99/12/25 :تاریخ تصویب)1400/4/1 :

چکیده

این پژوهش با هدف كلي طراحي الگوي توسعه كارآفریني بینالمللي در كسبوكارهاي
دانشبنیان انجام شد .بهمنظور رسیدن به این الگو از روش بنیادي (برحسب هدف) ،رویکرد
كیفي (براساس گردآوري نظاممند دادهها) و راهبرد نظریه دادهبنیاد استفاده شده است.
گردآوري دادهها از طریق مصاحبة عمیق با  18نفر از اعضاي هیاتعلمي حوزه كارآفریني و
موسسان شركتهاي دانشبنیان (مستقر در پارك علم وفناوري) صورت گرفت .دادههاي
پژوهش از طریق زنجیره كدگذاري سه مرحلهاي باز ،محوري و گزینشي مورد تحلیل قرار

گرفت .الگوي به دست آمده از تحقیق ،شرایط علي (عوامل رانشي و كششي) ،راهبردها (به-
كارگیري شبکه شخصي ،همکاري مشاركتي مشتریان و تامینكنندگان خارجي ،پیروي از
مشتریان و بهكارگیري فناوري پیشرفته) ،شرایط مداخلهگر (نیروهاي پشتیبان ،محرك و
بازدارنده) ،شرایط زمینهاي (حوزه صادرات ،كارآفریني سازماني ،زیرساخت مناسب) و
پیامدها (توسعه بازار ،توسعه اقتصادي پایدار ،كسب مزیت رقابتي پایدار) را بهعنوان
مولفههاي اصلي كارآفریني بینالمللي شركتهاي دانشبنیان نشان ميدهد.
واژههاي كلیدي :كارآفریني بینالمللي ،شركتهاي دانشبنیان ،صادرات ،نظریه دادهبنیاد
مقدمه
يکی از پيشرانهای توسعه اقتصادی و اجتماعی در
فرايند توسعه جوامع ،کارآفرينی است ( Bakan et
 .)al.,2020کسب و کارهای دانشبنيان نقش حياتی در
رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه ايفا میکنند و
اثر مهمی بر توليد ناخالص داخلی کشورها بر جای
میگذارند ( .)Khan & Abasyn, 2017شرکتهای
دانشبنيان در تقاطع چندين جريان تحقيقاتی مانند
اقتصاد ،نوآوری و کارآفرينی شکل میگيرند ( Civera et

 .)al., 2019شرکتهای دانشبنيان به رشد اجتماعی و
اقتصادی جامعه کمک کرده ،همچنين ايدهها و
فناوریهای جديدی را برای ساير عوامل اقتصادی در
زيستبوم کارآفرينی ارايه میدهند (.)Schillo, 2018
اين شرکتها معمو ًال فناوریهای پيشرفتهای دارند که
در بازارهای بينالمللی محبوب هستند .از اينرو ،مهم-
ترين نماينده برای بينالمللیسازی قلمداد میشوند
( .)Kiederich, 2007گسترش دامنه فعاليت شرکتهای
دانشبنيان و راهيابی آنها به بازارهای خارج از کشور و به
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اصطالح بينالمللیسازی يکی از مهمترين شيوههای
رشد ،بقا ،گسترش بازار و دستيابی به موفقيت کسب و
کارهای دانشبنيان است (.)Suh & Kim, 2014
با تخصصیتر شدن کارها ،نياز دائم به ارايه
محصوالت جديدتر و فروش آن در بازارهای بکر ،افزايش
فشار رقابتی و کاهش کمکهای مستقيم نياز به
بينالمللی شدن کسب و کارهای دانشبنيان بيش از
پيش احساس میشود ( .)Fagihi et al., 2010زيرا آنها
سريعتر میتوانند فرصتهای کسبوکار را درک و از آنها
بهرهبرداری کنند و رفتار فعاالنه و ريسکپذيرتری
نمايش دهند (.)Lindstrand et al., 2011
در ايران با اينکه کسبوکارهای دانشبنيان در حال
افزايش است ،اين بنگاهها سهم قابل توجهی در توليد
ناخالص ملی و ايجاد ارزش افزوده کسب نکردهاند
) .(Amin Bidokhti & Zargar, 2011طبق آمار کريدور
توسعه صادرات و تبادل فناوری ( )1397از ميان 3366
شرکت دانشبنيان فعال در ايران کمتر از  200مورد
تجربه صادرات (بهعنوان يکی از قابل اندازهگيریترين
انواع روابط بينالمللی) محصوالت خود به ديگر کشورها
را داشتهاند و سهم صادرات محصوالت با فناوری باال از
کل صادرات کشور در سال  1394حدود  0/7درصد بوده
است .اين موضوع نشان میدهد که در کشور ما تاکنون
در بحث بينالمللی کردن اين شرکتها توفيق چندانی
حاصل نشده است ) .(Zamani et al., 2019بنابراين،
فقدان الگوی بومی برای کارآفرينی بينالمللی که با
استانداردهای جهانی هماهنگ باشد يک مسئله مهم
است .بهمنظور توسعه کسبوکارهای دانشبنيان در
سطح بينالمللی پژوهش حاضر درصدد برآمده به
طراحی الگوی توسعه کارآفرينی بينالمللی در
کسبوکارهای دانشبنيان بپردازد.
در ادامه ،مبانی نظری کارآفرينی بينالمللی و
پيشينه تحقيقات تجربی ارائه میشود .کارآفرينی
بينالمللی ترکيبی از رفتارهای نوآورانه ،فعال و
ريسکپذير است که شامل ،کشف ،تصويب ،ارزيابی و
بهرهبرداری از فرصت در فراتر از مرزهای ملی برای ايجاد
کاال و خدمات آينده میشود (.)Fernhaber et al., 2008
در واقع ،کارآفرينی بينالمللی و کارآفرينی داخلی شبيه
به هم هستند .کارآفرينی داخلی شامل پيگيری

فرصتهای کارآفرينانه داخلی است در حالیکه
کارآفرينی بينالمللی شامل پيگيری فرصتهای
کارآفرينانه بينالمللی است ( Oyson & Whittaker,
 .)2010بهطور کلی ،بينالمللیسازی با توسعه جغرافيايی
فعاليتهای اقتصادی شرکتها فراتر از مرزهای ملی
است ( .)Farooqi & Miog, 2012بينالمللیسازی يکی
از استراتژیهايی است که بسياری از شرکتهای دنيا
برای کسب مزيت رقابتی پايدار در محيطهای پويای
امروزی دنبال میکنند ( )Ansoff et al., 2019و يکی از
استراتژیهای مهم در پاسخ به شرايط رقابت اقتصادی
بهشمار میرود و برای دستيابی به مزايای اقتصادی در
کسبوکارهای دانشبنيان نقش کليدی دارد ( Yousefi
 .)& Ghazizadeh, 2019بينالمللی شدن فرايندی است
که شرکت تالش میکند به جايگاه بهتری در شبکهای
متشکل از ديگر شرکتها که عمدتاً در خارج از کشور
هستند دست يابد ( .)Schweizer et al., 2010اين فرايند
بهدنبال تطبيق عمليات شرکت با محيط بينالمللی است
و شامل توسعه شبکههای کسب و کار از طريق توسعه در
بازارهای خارجی است (.)Ramzani et al., 2019
سه نظريه اصلی بينالمللی شدن عبارتند از:
تئوری بينالمللی شدن مرحلهای (مرحه به مرحله)،
تئوری شبکه و تئوری رهيافت مدرن .در مدل مرحلهای،
بينالمللی شدن بهعنوان فرايند افزايش مشارکت و حضور
شرکت در بازار بينالمللی در نتيجه انواع مختلفی از
يادگيری است ( )Johanson & Vahlen, 2003و با گذر
زمان و افزايش دانش بازار ،شرکت به سمت تعهد بيشتر
در بازار خارجی ،تخصيص منابع بيشتر در اين بازارها و
ورود به بازارهايی با فاصله روانی بيشتر حرکت میکند
( .)Anderson, 2000تئوری دوم که تحت عنوان تئوری
شبکه شناخته میشود بر روی شبکههای کارآفرين در
بازار تمرکز دارد و بر اساس اين ايده شرکتها میتوانند
جايگاه خود در بازار را با خلق شبکههای خارجی در
کشورهای مختلف پايهريزی کنند .چنين شبکهای
میتواند به شرکتها کمک کند تا از توسعه بينالمللی به
نفوذ و در نهايت به يکپارچگی بينالمللی برسند .طبق
تئوری سوم ،مدل رهيافت مدرن ،برخی شرکتها با
سرعت بااليی در تعداد مهمی از بازارها از ابتدای تاسيس
حضور میيابند (.)Dominguez & Bmayrhofer, 2017
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در واقع ،مدل رهيافت مدرن شامل شرکتهايی است که
از آغاز يا اوايل تاسيس به ميزان قابل توجهی به درجه
بينالمللی شدن دست يافتهاند (.)Bell et al., 2003
با توجه به ويژگیهای شرکتهای دانشبنيان که
عمدت ًا بر روی محصوالت نوآورانه دارای فناوری پيشرفته
(متوسط به باال) فعاليت میکنند؛ فرايند تجاریسازی
محصوالت آنها چه در مراحل طراحی اوليه و توليد و چه
در مراحل مختلف بازاريابی اعم از تحقيقات بازاريابی،
ی
بخشبندی بازار ،انتخاب بازار هدف ،زمان و چگونگ ِ
ورود به بازار و غيره میتواند متفاوت باشد ( Tajik et
)al., 2019؛ اين امر اهميت شناخت مراحل
تجاریسازی توسط شرکتهای دانشبنيان را نشان
میدهد.
مطالعات متعددی بر بينالمللی شدن در صنايع
مبتنی بر فناوری پيشرفته تمرکز کردهاند زيرا بنگاههای
جديد در اين صنايع گرايش به بينالمللی شدن
زودهنگام دارند ( Laurel et al., 2013; Peiris et al.,
 .)2012در يک تحقيق  (2019) Zamani et al.به تحليل
عوامل انگيزاننده و بازدارنده همکاریهای راهبردی
بينالمللی شرکتهای دانشبنيان زيست فناور ايرانی و
آلمانی پرداختند .نتايج نشان داد که تحريمهای
بينالمللی اثرگذارترين عامل بازدارنده در بعد بينالمللی
و عامل تعدد نهادها ،اثرگذارترين عامل بازدارنده در بعد
داخلی بود .همچنين ،عامل توسعه بازار و عامل توسعه و
بهبود فناوری اثرگذارترين عوامل انگيزاننده بودند .در
مطالعهای ديگر  (2018) Hanif & Irshadتاثير به-
کارگيری شبکهها بر خلق ارزش افزوده بينالمللیسازی
معدودی در کشورهای در حال توسعه صورت گرفته
است .در ادامه ،به برخی از مطالعات اشاره شده است.
 (2011) Mainela et al.با مطالعه کارآفرينی
بينالمللی و بررسی شرکتهای کوچک تا متوسط در
پاکستان ،در مورد ماهيت سيستماتيک فرصتهای
بينالمللی نشان دادند که دستاورد کارآفرينی بينالمللی
استقرار يک شرکت با دوام ،سودآور و پايدار است .در اين
پژوهش به مديران شرکتها توصيه شده از طريق به
کارگيری منابع موجود در بين اعضای شبکه به مزيتهای
رقابتی پايدار در بازارهای بينالمللی دست يابند(2018) .
Sanobarبه بررسی بينالمللی شدن شرکتهای

699

دانشبنيان و نقش دانش بازار خارجی و تشخيص فرصت
کارآفرينانه بينالمللی پرداختند .يافتهها نشان داد دانش
بازار خارجی و تشخيص فرصت کارافرينانه بينالمللی ،بر
بينالمللی شدن شرکتهای دانشبنيان تاثير مثبت دارد.
متغير تشخيص فرصت کارافرينانه بينالمللی نيز نقش
ميانجی در رابطه دانش بازار خارجی و بينالمللی شدن
دارد.
 (2018) Wang et al.به بررسی همکاریهای
بينالمللی بين  35شرکت فعال در صنعت هوا فضا
پرداختند .نتايج نشان داد زمانبندی مناسب و انتخاب
شريکی با خصوصياتی مانند داشتن منابع مکمل ،داشتن
انگيزه همکاری و سابقه پيشين همکاری نقش مهمی در
موفقيت همکاری بينالمللی دارد .در مطالعه ديگری
 (2015) Rask & Servaisبا بررسی مدل کارآفرينی
بينالمللی نشان دادند که عوامل محيطی بيرونی (عوامل
صنعتی مربوطه ،عوامل مربوط به شبکههای جهانی،
عوامل اجتماعی و اقتصادی کالن کشور) و عوامل
سازمانی درونی (مشخصات بنيانگذار شرکت کسب وکار
بينالمللی ،ظرفيت و منابع سازمانی) بر کارآفرينی
بينالمللی از لحاظ سرعت ،محدوده و وسعت اثرگذارند.
بازاريابی و جهتگيری بازار و دانش نوآورانه نيز نقش
مهمی در مدل ايفا میکنند .مطابق تحقيق )(2015
 Oparaochaروابط نهادهای شبکه تأثير مثبتی بر روند
بينالمللی شدن کسبوکارهای کوچک و متوسط دارند
 (2013) Gil-Pechuan et al..در تحقيق خود منابع
اثرگذار بر کارآفرينی بينالمللی را شامل مهارت ،نگرش،
خالقيت ،نوآوری و شبکهسازی بيان نمودهاند .طبق
يافتهها رفتارهای فعال و خالقيت و نوآوری با کارآفرينی
بينالمللی رابطه مثبت دارد .همچنين ،موفقيت در
بازارهای خارجی نياز به خالقيت ،نبوغ و محاسبه ريسک
دارد زيرا نقاط قوت داخلی موفقيت در بازارهای خارجی
را تضمين نمیکند (2013) Khalefa et al. .به بررسی
عوامل مؤثر بر کارآفرينی بينالملل پرداختند .نتايج
نشان دهنده رابطه بين عملکرد بينالمللی  SMEو شبکه
اجتماعی و نهادی ،قابليتهای تکنولوژيکی ،تحقيق و
توسعه ،و جهتگيری کارآفرينانه کسبوکارهای کوچک
و متوسط بود (2012) Farooqi & Miog .در مطالعه
کيفی خود تاثير شبکهها بر فرآيند بينالمللیسازی
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شرکتها را بررسی کردند .نتايج نشان داد شبکههای
تجاری بيشترين استفاده را در ميان شبکهها در طول
فرآيند بينالمللیسازی داشتند (2012) Craig et al..در
مطالعه عوامل مؤثر بر کارآفرينی بينالمللی در مالزی،
عوامل موفقيت کليدی بينالمللی شدن شرکتها را
جذابيت بازار صادرات ،سياستهای دولت ،اقدامات
ناسازگار با کسب وکار بومی و داخلی و سازگاری با
نيازهای بازار خارجی عنوان کردند.
 (2012) Roudini et al.به بررسی نقش توانمندی و
پتانسيل کارآفرينی بينالمللی بر عملکرد بينالمللی
شرکتهای جهانی مولد پرداختند .پتانسيل کارآفرينی
بينالمللی بر عملکرد بينالمللی در پنج بعد )1 :قابليت
شبکه بينالمللی با توجه به ارتباط با همتايان و رقبا در
شبکههای خارجی؛  )2قابليت بازار بينالمللی؛  )3قابليت
نوآوری و ريسکپذيری؛  )4قابليت يادگيری بينالمللی
با الزام بر يادگيری سازمانی و دانش تجربی؛  )5قابليت
تجارب بينالمللی مانند استارتاپها ،تبيين شدند.
تحقيق  (2012) Coeuderoy et al.بينالمللی شدن
شرکتهای مبتنی برفناوری را در آلمان و انگليس
بررسی کردند .نتايج اين پژوهش نشان داد که افزايش
همکاری ميان شرکتها در بعد بينالمللی موجب
افزايش کيفيت محصوالت و در نتيجه ،افزايش امکان
بقای شرکتها میشود.
 (2011) Samiei Nasr et al.در مطالعهای
مهارتهای صادرات را بررسی کردند و با انجام تحليل
عاملی  21مهارت صادراتی مهم برای شرکتهای توليدی
صادراتی ايران در قالب شش گروه مهارت شناسايی
کردند .اين مهارتهای صادراتی شامل مديريت مالی و
ريسک تجارت بينالمللی ،بازاريابی بينالمللی ،مديريت
استراتژيک تجارت بينالمللی ،تدارکات تجارت
بينالمللی ،تحقيقات تجارت بينالمللی و رويهها و
مقررات تجارت بينالمللی است .همچنين ،نتايج نشان
داد که سه مهارت مديريت مالی و ريسک بينالمللی،
مقررات تجارت بينالمللی و تحقيقات تجارت بينالمللی
برای شرکتهای توليدی صادراتی ايران از اهميت بااليی
برخوردار هستند.
در يک تحقيق  (2010) Ting et al.مهارتهای
صادراتی مهم در مراحل مختلف بينالمللی شدن در

شرکتهای چينی را بررسی شد .نتايج نشان داد سياست
و مقررات تجارت بينالمللی ،شرايط پرداخت بينالمللی و
تحقيقات تجارت بينالملل مهمترين مهارتهای مورد
نياز برای صادرکنندگان چينی بود .همچنين ،شرکتها
در مراحل اوليه بينالمللی شدن ،نگرانیهای بيشتری در
مورد سياست و مقررات بينالمللی تجارت ،امور مالی
بينالملل و تحقيقات تجارت بينالمللی داشتند(2008) .
 Thai & Chongبا بررسی چهار کسبوکار کوچک و
متوسط ويتنامی ،استدالل کردند که منابع و قابليتهای
شرکت (به عنوان مثال ،اندازه ،دانش بازار بينالمللی،
محصول ،تکنولوژی ،جهتگيری کارآفرينی و شبکه) با
ويژگیهای بنيانگذار (سن ،تحصيالت ،تجربه کاری،
تجربه فنی ،تجربه بينالمللی ،گرايش کارآفرينی و بينش
جهانی) ارتباط دارد .همچنين ،ساختار و ويژگیهای
صنعت (به عنوان مثال ترجيحات خريدار ،شرايط بازار و
فشار صنعت) و زيرساختهای اجتماعی و اقتصادی (به-
عنوان مثال ،فناوری اطالعات و ارتباطات ،روشهای
توليد ،حمل و نقل ،تدارکات ،موانع تجاری و سرمايه
گذاری ،بازارهای مالی و سرمايهگذاری) از عوامل مؤثر بر
شکلگيری شرکتهای جهانی تازه ايجاد شده هستند.
طبق يافتههای پژوهش  (2021a) Arabi et al.که با
هدف شناسايی و ارزيابی شاخصهای تجاریسازی دانش
با رويکرد بينالملل در شرکتهای دانش بنيان تهران
انجام دادهاند ،آمادگی نهادی ،اقتصاد کالن ،بنگاه يا
شرکت ،بهرهبرداری از ارزش ،پيشنهاده ارزش ،تبيين
مفهوم ،خدمات حمايتی ،زايش و برآيش ايده ،زيست
بوم ،سرمايه معنوی ،ظرفيت کارآفرينی فناورانه ،قابليت
مديريت کسبوکار و کيفيت شبکه از جمله شاخصهايی
بودهاند که در وضعيت مطلوبی قرار داشتند .همچنين،
اين نويسندگان در مقالهای ديگر ،عنوان داشتهاند که از
بين مولفههای تشکيلدهنده الگوی فرآيندی
تجاریسازی در شرکتهای دانشبنيان با رويکرد
بينالمللی ،آمادگی نهادی و خدمات حمايتی میتواند
باعث افزايش ظرفيت کارآفرينانه شود .همچنين ،سرمايه
معنوی در کنار کيفيت شبکه بر قابليت مديريت
کسبوکار تأثير میگذارد .آنها از يافتههای خود نتيجه
گرفتهاند که برای موفقيت تجاریسازی دانش در حوزه
شرکتهای دانش بنيان ،وجود تسهيالت و اعتبارات

عظيمزاده و همکاران :کاربست نظريه دادهبنيان در تبيين توسعه...

حمايتی رقابتی برای تجاریسازی الزامی است (
.)et al., 2021b
با توجه به اينکه در کشور به الگوی بومی کارآفرينی
بينالمللی برای کسب وکارهای دانش بنيان که با
استانداردهای جهانی هماهنگ باشد پرداخته نشده
است ،اين پژوهش با استفاده از روششناسی و چارچوب
نظريۀ دادهبنيـاد به دنبال تدوين اين الگو است.
Arabi

مواد و روشها
اين پژوهش از لحاظ هدف ،بنيادی و از لحـاظ شـيوة
گــردآوری دادههـا ،کيفـی از نوع نظريه دادهبنيان است.
از آنجايی که پژوهش به دنبال ارايه الگويی براساس
شرايط زمينهای و نهادی ايران است و دانستهها در مورد
کارآفرينی بينالمللی شرکتهای دانشبنيان انـدک
است ،نياز است تا اين مسأله از ابعاد مختلف بررسـی
شود .روش نظريـۀ دادهبنياد برای شناسايی فرآيندهايی
که در مورد آن شناخت کافی نيست مناسب است )2009
 .(Bazargan,کفايت نمونهگيری طبق قاعده اشباع نظری
مشخص شد .اشباع نظری در اين تحقيق از نوع اشباع
مقولهها و طبقات بود ،بهگونهای که فرآيند مصاحبهها
توام تحليل تا جايی ادامه يافت که طبقه يا مقوله
جديدی حاصل نشد (.)Sharifzadeh et al., 2019
در اين پژوهش از روش نظريۀ داده بنياد ،رويکرد
نظاممنـد که توسط اشتراوس و کوربين معرفی شده
بهره گرفته شـده است .برای حجم نمونه به وسيلۀ روش
گلوله برفی 1روش نمونهگيری هدفمند استفاده گرديده
است .در نمونهگيریهای هدفمند ،اصوالً هدف انتخاب
موارديست که با توجه به موضوع تحقيق اطالعات زيادی
داشته باشند .در جمعآوری دادهها از مصاحبۀ عميق،
مصاحبۀ نيمهساختاريافته و اسناد کتابخانهای و اينترنتی
استفاده شد .در مجموع 18 ،مصـاحبه بـا اعضای هيأت
علمی دانشگاه و موسسان شرکتهای دانشبنيان مستقر
در پارکهای علم و فناوری صورت گرفت.
مصاحبهشوندهها متشکل از  8نفر از استادان حوزه
کارآفرينی بودند که در زمينه کارآفرينی بينالمللی چاپ
مقاالت و تأليفات مختلف داشتند و  10نفر از موسسان
1. Snowball
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شرکتهای دانشبنيان مستقر در پارکهای علم و
فناوری بودند که در چشمانداز شرکت به دنبال صادرات
و بينالمللیسازی شرکت خود بودند .اين پژوهش از
طريق مصاحبه عميق و نيمهساختاريافته بهدنبال
پاسخگويی به  12پرسش مرتبط بود که نمونهای از
پرسشها عبارت بودند از :چه عواملی بر کارآفرينی
بينالمللی در کسبوکارهای دانشبنيان موثر است؟
کسب و کارهای دانشبنيان با چه مشکالت و
چالشهايی در بينالمللی شدن روبرو هستند؟
راهبردهای توسعه کارآفرينی بينالمللی در
کسبوکارهای دانشبنيان کدامند؟ توسعه کارآفرينی
بينالمللی در کسبوکارهای دانشبنيان چه پيامدهايی
به همراه خواهد داشت؟ چه شرايط يا عواملی باعث
مداخلهگری بر کارآفرينی بينالمللی در کسبوکارهای
دانشبنيان میشود؟ روش نمونهگيری مورد استفاده،
روش نظری بود .در نمونـهگيـری نظـری ،نمونـهگيـری
عمدی است )نـه احتمـالی( و تمرکـزش بـر تـدوين
نظريـه است ( .)Bazargan, 2009کفايت نمونهگيری
طبق قاعده اشباع نظری مشخص شد .در ايـن پژوهش از
مصاحبه  15به بعد تحليل دادهها منجر به کشف مفاهيم
و مقولههای جديدی نشد .با اين حال ،برای اطمينان از
حصول اشباع نظری 3 ،مصاحبۀ ديگر نيز انجام شد و
دادههای مربوط به آنها تحليل شد.
برای تحليل دادهها از روش کُدگذاری سه مرحلهای
شامل کُدگذاری باز ،کُدگذاری محوری (احصا مقوالت و
شناسايی رابطه بين مقولهها و تعيين پديده محوری،
تشريح شرايط علّی ،تعميم راهبردها ،شرايط مداخلهگر و
بستر ،پيامدها و نتايج راهبردها) و کُدگذاری انتخابی
(برقراری ارتباط بين مقو له محوری و ساير مقو لهها و
اصالح آنها) استفاده شد ).(Corbin & Strauss, 2014
بهمنظور دستيابی به روايی و پايايی ضمن مرور
پژوهشهای قبلی ،برای کسب مهارت و انعطاف الزم در
پژوهشگر ،دو کدگذار عمليات کدگذاری را انجام دادنـد
و تفـاوت بين آنها حداقل بود و در مواردی که اختالف
نظر بود ،با بحث و تبـادل نظـر و بهرهگيری از يک
صاحبنظر به شيوهی مثلثبندی 2،کد نماياتر انتخاب
2. Triangulation
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شد ( .)Milne & Adler, 1999در ضمن ،در ابتدای کار
نسبت به تدوين پروتکل مصاحبه با شمول پرسشهای
کليدی برآمده از مبانی نظری معتبر تحقيق اقدام شد.
همچنين ،يافتههای برآمده به شيوه مرور بازبينی مستقر
متقابل در جريان تدوين و پردازش متن مصاحبهها در
اختيار مصاحبهشوندگان قرار گرفت تا ابهامها و
کژبرداشتهای محتمل رفع شود .بنابراين ،در اين
تحقيق به منظور تامين روايی و پايايی از مجموعهای از
فنون بهره گرفته شده است ( Mehregan & Zali,
 .)2007در رهيافت تئوری بنيانی ،که هدفش توليد
تئوری است هيچ تئوری از قبل ارايه نمیشود هيچ
فرضيه ای برای تست آن شکل نمیگيرد و تحقيق با
يک ذهن باز با هدف دستيابی به تئوری انجام میشود
(.)Razzaghi Borkhani & Hoseini, 2017
مدل استقرايی تحقيق در يک مطالعه کيفی شامل
مراحل زير است:
محقق اطالعات را گردآوری میکند؛
محقق سؤاالتی را مطرح میکند؛
محقق طبقات را شکل میدهد؛
محقق در پی تئوری هايی است؛
محقق يک تئوری را توسعه میدهدو با ساير تئوری
ها مقايسه میکند ( .)Creswell, 1994عناصر تئوری
بنيانی شامل :سه عنصر اصلی مفاهيم ،طبقات و ضمائم
میباشند ( Razzaghi Borkhani & Hoseini,
.)2017
مفاهيم اساسیترين واحدهای تحليل هستند که از
طريق مفهومسازی دادهها حاصل میشوند.
طبقات نسبت به مفاهيم در سطح باالتری قرار
میگيرند و از فشردگی و تراکم بيشتری برخوردار
هستند .طبقات از طريق فرآيند تحليل مقايسهای که
منحصر به مشخص شدن شباهتها و تفاوتها میگردد،
حاصل میشوند که در واقع ،سنگ زيربنای نظريه مورد
نظر بهحساب خواهند آمد و ابزاری هستند که تلفيق آنها
نظريه را بهوجود میآورد.
ضمائم بيانگر تعميم بخشی ارتباط بين يک طبقه و
مفاهيم مربوطه به آن و نيز بين طبقههای مجزا میباشد.
مرحلۀ اول ،طرح تحقيق است شامل دو گام :بررسی
مطالعات فنی و انتخاب موارد .مرحلۀ دوم ،گردآوری
دادهها است که ورود به ميدان تحقيق است .مرحلۀ

سوم ،تنظيم دادهها و نگارش گويهها و مفاهيم است
.مرحلۀ چهارم ،تجزيه و تحليل دادهها است که اصلی-
ترين بخش تحقيق است و مرحلۀ پنجم طراحی و اعتبار
مدل است ( .)Papzan, 2003
یافتهها
برای اين تحقيق با  18نفر مصاحبه شد که آمار
جمعيتشناختی مربوطه در جدول  1آورده شده است.
جدول -1آمار جمعيتشناختی مصاحبهشوندگان
گروه مصاحبه شونده
اعضای هيات علمی

صاحبان کسب و کار
دانش بنيان

جمع

مربی
استاديار
دانشيار
استاد
کارشناسی
کارشناسی
ارشد
دکتری

تعداد
0
4
3
1
1
3

جمع
8

10

6
18

مصاحبهها خط به خط مورد مطالعه قرار گرفت و
 218مفهوم اوليه استخراج شد .در مرحله نخست
کُدگذاری (کُدگذاری اوليه(  63کُد مقدماتی شناسايی
شد که پس از پااليش و ادغام ،کُدها در  31طبقه يا
مقوله فرعی و  15مقوله و طبقه اصلی طبقهبندی
شدند .برای تحليل دادهها از روش کُدگذاری سه
مرحلهای شامل کُدگذاری اوليه )شناسايی  63کُد و 31
مقوله فرعی( ،کُدگذاری ثانويه )احصای  15مقوله اصلی،
شناسايی رابطه بين مقولهها و تعيين پديده محوری،
تشريح شرايط علّی ،تعميم راهبردها ،شرايط مداخلهگر،
پيامدها و نتايج راهبردها) استفاده شده است .مقولهها و
زيرمقولهها در جدول ( )2و شکل ( )1نشاندهنده نمودار
کدگذاری محوری است .در ادامه ،نظريهای درباره رابطه
ميان مقولههای بهدست آمده در الگوی کدگذاری
محوری تدوين شد و رابطه ميان مقولهها يا طبقهها به
صورت مجموعهای از کد-گويههای هممضمون 1به
نگارش درآمد.
1. Co-theme statement code
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جدول  -2مقولهها يا طبقههای اصلی و فرعی استخراج شده از مصاحبهها
شرايط زمينهای

مقوله اصلی

مقوله فرعی

حوزه صادرات

مهارتهای صادرات ،محيط امن برای صادرات

کارآفرينی سازمانی
زيرساختهای
بينالمللی
شرايط علی
شرايط مداخلهگر

راهبردها

پيامدها و نتايج

ويژگی شرکت ،فرهنگ سازمانی
مناسب

کارآفرينی

زيرساختهای الکترونيکی برای تجارت بينالملل ،زيرساختهای
فيزيکی برای کارآفرينی بينالملل

رانشی

شرايط سازمانی ،وضعيت بازار داخلی ،ويژگی موسس يا بنيانگذار

کششی

ويژگی کشورهای مقصد ،عدم وابستگی محصوالت دانشبنيان

نيروهای پشتيبان

حمايتهای دولتی ،شبکهسازی

نيروهای محرک

دانش ،توسعه جهانی شدن

نيروهای بازدارنده

تحريمها،اختالف زبانی و فرهنگی بين کشورها

به کارگيری شبکه شخصی

گسترش ارتباطات شخصی ،توسعه نيروی انسانی

همکاری مشارکتی با مشتريان و
تامينکنندگان بزرگ خارجی

توسعه روابط قوی با تامين کنندگان بزرگ ،سرمايه گذاری خارجی

پيروی از مشتريان

خدمت به مشتريان ،مديريت روابط مشتريان

به کارگيری فناوری پيشرفته

توسعه فناوری ،تجاری سازی

توسعه بازار

گسترش بازار محصوالت ،گسترش نام تجاری و برند

توسعه اقتصادی پايدار

سودآوری پايدار ،تحقق اقتصاد مقاومتی

کسب مزيت رقابتی پايدار

فناوری منحصر به فرد ،توسعه مهارت

مقولههای اصلی پژوهش با در نظر گرفتن چارچوب
الگوی پارادايمی که در جريان توسعه روششناسی
نظريه بنيانی ارايه شده ( ،)Strauss & Corbin, 1998در
پنج دسته ذيل ارايه شده است:
الف) شرايط علی :طبقات يا مقولههايی را
دربرمیگيرد که به وقوع يا گسترش پديدهای میانجامند
( .)Strauss & Corbin, 2014عوامل رانشی و کششی
به عنوان مقولههای علی پژوهش حاضر به دست آمدند.
بهعنوان نمونه در مقوله ويژگی موسس يا بنيانگذار يکی

از مصاحبهشوندگان اظهار نمود" :موسس يا مدير
شرکت در بينالمللی شدن فعاليتهای شرکت خيلی
موثر است اگر موسسی ديدگاه جهانی نداشته باشه و يا
تمايل و گرايشی به فعاليت و مشارکت در صادرات
محصوالت و فعاليت بينالمللی نداشته باشه هر چقدر
هم که محصول توليدی خاص باشه باز هم امکان
بينالمللی شدن شرکت کم است .من خودم عالقهمندم
که محصوالت شرکتم در سطح جهانی شناخته بشه ."...
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شرايط مداخله گر
 .1نيروهای پشتيبان
 .2نيروهای محرک
 .2نيروهای بازدارنده

شرايط علی
 .1عوامل رانشی
.2عوامل کششی

کارآفرينی
بينالمللی
شرکتهای
دانشبنيان

راهبردها
 .1بکارگيری شبکه شخصی
 .2همکاری مشارکتی با مشتريان
و تامينکنندگان خارجی
 .3پيروی از مشتريان
 .4بکارگيری فناوری پيشرفته

پيامدها
 .1توسعه بازار
 .2توسعه اقتصادی پايدار
 .3کسب مزيت رقابتی پايدار

شرايط زمينه ای
 .1حوزه صادرات
 .2کارآفرينی سازمانی
 .3زيرساخت مناسب
شکل  -1نمودار کدگذاريب

راهبردها :شامل مقولههايی است که راهبردهايی را
برای کنترل ،اداره و برخورد با پديده محوری ارايه
میدهند .بهکارگيری شبکه شخصی ،همکاری مشارکتی
با مشتريان و تامينکنندگان خارجی ،پيروی از
مشتريان ،بهکارگيری فناوری پيشرفته به عنوان
مقولههای راهبردی کارآفرينی بينالمللی تشخيص داده
شد .به عنوان نمونه در مضمون پيروی از مشتريان يکی
از مصاحبهشوندگان اظهار نمود" :يکی از مهمترين
تصميمات راهبردی شرکتها در سطح بينالمللی
انتخاب نحوه ورود به بازار است .در حوزه محصوالت
دانشبنيان روشهای ورود تضمينشدهای وجود ندارد،
چون بازار شرايط منحصربهفرد و نوظهوری را تجربه می-
کند که دانش خاصی در مورد آن وجود ندارد  ......توجه
به مشتری اهميت دارد .نوع نياز بازار محصوالت
دانشبنيان متفاوت است برای مثال نياز بازار چين که
کشور مصرفکننده کاالهای واسطهای هست با شرايط
بازاری مثل عراق که عمده نياز آن برای توسعه
زيرساختها است فرق میکند".

ج) شرايط زمينهای :نشانگر زنجيرهای از شرايط
محيطی است که بر راهبردها تاثير دارد .حوزه صادرات،
کارآفرينی سازمانی و زيرساخت مناسب به عنوان شرايط
محيطی اثرگذار بر راهبردهای اين پژوهش تشخيص
داده شد .بهعنوان نمونه در مضمون زيرساخت مناسب
يکی از مصاحبهشوندگان اظهار نمود" :يکی از بزرگترين
مشکالتی که ما در زمينه همکاری با آلمان داريم عدم
زيرساختهای مناسب کشور است مثال تجهيزات گمرک
قديمی است و ما برای صادرات محصوالت زيست
فناورمان با مشکل روبرو هستيم…"
د) شرايط مداخلهگر :در پژوهش حاضر نيروهای
پشتيبان ،نيروهای محرک و نيروهای بازدارنده به عنوان
شرايط مداخلهگر اثرگذار بر کارآفرينی بينالمللی
شرکتهای دانشبنيان بهدست آمد .به عنوان نمونه در
مضمون نيروهای محرک يکی از مصاحبهشوندگان اظهار
نمود..." :دانستن زبان خارجی ،قوانين و مقررات
بينالمللی ،اطالعات در مورد بازارهای خارجی همه به
شرکت کمک میکند که بهتر بتواند با محدوديتها
روبرو بشه و راحتتر به بازارهای بينالمللی دسترسی
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پيدا کند و اطالعات مناسب میتواند از بروز يکسری
اشتباهات پرهزينه جلوگيری کند".
ذ) پيامدها :نتيجه و حاصل راهبردها در مقابله با
پديده يا برای اداره و کنترل پديده است .توسعه بازار،
توسعه اقتصادی پايدار ،کسب مزيت رقابتی پايدار به
عنوان پيامدهای کارآفرينی بينالمللی شرکتهای دانش
بنيان مشخص شدند .بهعنوان نمونه در مضمون پيامدها
يکی از مصاحبهشوندگان اظهار نمود" :ورود به عرصه
کارآفرينی بينالمللی باعث میشود تا شرکتها مهارت-
ها و توانايیهای خود را افزايش داده و بتوانند به مزيت
رقابتی زياد و سودآوری و فروش بيشتر دست يابند".

ديدگاه در تحقيقات پيشين (
 )1994بهصورت نظريه بنگاههای جديد بينالمللی مطرح
شده است.
شرايط زمينهای و مداخلهگر عوامل محيطی و
زمينهای ويژهای هستند که پديده در آن قراردارد و
راهبردها را تحت تاثير قرار میدهند .مهارتهای
صادرات و محيط امن برای صادرات در حوزه صادرات
زمينهساز هستند (2011) Samiei Nasr et al. .نيز
مهارتهای صادراتی را برای موفقيت شرکتهای ايرانی
در محيط بينالملل حائز اهميت دانستند .همچنين
 (2010) Ting et al.مهارتهای عملی مورد نياز
شرکتهای چينی در مراحل مختلف بينالمللی شدن را

اين پژوهش ،با هدف طراحی الگوی توسعه
کارآفرينی بينالمللی در کسبوکارهای دانشبنيان و با
استفاده از رويکرد نظريه دادهبنياد و تجزيه و تحليل
دادههای به دست آمده از  18مصاحبه انجام شد .مدل
پارادايمی نشان داد که در کارآفرينی بينالمللی
شرکتهای دانشبنيان ،عوامل رانشی مانند شرايط
سازمانی ،وضعيت بازار داخلی و ويژگی موسس و عوامل
کششی مانند ويژگی کشورهای مقصد و عدم وابستگی
محصوالت دانشبنيان از جمله شرايط علّی است که
پديده کارآفرينی بينالمللی شرکتهای دانشبنيان را
تحت تاثير قرار میدهد .مطالعات پيشين ( & Rask
 )Servais, 2015; Thai & Chong, 2008نيز به
ويژگیهای بنيانگذار و مولفههای سازمانی بهعنوان
عوامل موثر بر کارآفرينی بينالمللی اشاره کردهاند .نکته
مهم اين است که وابسته به فرهنگ نبودن محصوالت
دانشبنيان و عدم نياز به تطابق اين محصوالت با محيط
محلی از جمله عوامل موثر بر کارآفرينی بينالمللی
شرکتهای دانشبنيان است که در تحقيقات پيشين هم
مورد تأکيد قرار گرفته است ( .)Laurel et al., 2013اين
عامل الزم است مورد توجه شرکتهای داخلی قرار گيرد
و از طرفی ،اين مورد نبايد به معنای ناديده گرفتن کامل
بازار داخلی و و توجه صرف به بازارهای پيشرو باشد.
مطالعه شرکتهای کوچک دانشبنيان نشان میدهد که
خيلی از آنها بازار محلی را کال ناديده گرفته و بهطور
کامل بازارهای پيشرو را هدف میگيرند يا بعض ًا بهطور
همزمان وارد بازار محلی و بينالمللی میشوند .اين

شناسايی کردند .ويژگی شرکت و فرهنگ سازمانی از
جمله ويژگیهای کارآفرينی سازمانی موثر بر راهبردهای
کارآفرينی بينالمللی است(2013) Khalefa et al., .

بحث و نتيجهگيري

Oviatt & Mcdougall,

(2012) Roudin et al. (2013) Gil-Pechuan et al.

نيز در مطالعات خود به جهتگيری کارآفرينانه و
خالقيت و نوآوری سازمانی اشاره داشتند .بنابراين،
همگام با تحقيق  (2009) Alambeigi et al.در
جهتگيری کارآفرينانه در سازمان بايستی توجه به نقش
فرهنگ سازمانی ،ترغيب روحيه کارهای تيمی در بين
کارکنان با تاکيد بر نوآوری ،ريسکپذيری ،آزادی عمل و
اعتماد به عنوان يک عامل مهم در نظر گرفته شود .در
مراحل باالتر بينالمللی شدن ،مهارتهای بازاريابی
بينالمللی و تدارکات تجارت بينالمللی بهعنوان
مهمترين مهارت ديده میشود .با اينحال ،يک شرکت
در مراحل اوليه بينالمللی شدن ،نگرانیهای بيشتری در
مورد سياست و مقررات بينالمللی تجارت ،امور مالی
بينالملل و تحقيقات تجارت بينالمللی را دارند.
شرکتهايی با تجربه صادرات غنی در مقايسه با
شرکتهای کم تجربه ،به مهارت مديريت راهبردی در
تجارت بينالمللی بيشتر توجه میکنند .مهارت پرداخت
بينالمللی در تمام مراحل بينالمللی شدن توسط
شرکتها بسيار مهم ارزيابی شده است ( Ting et al.,
.)2010
زيرساختهای الکترونيکی برای تجارت بينالملل و
زيرساختهای فيزيکی برای کارآفرينی بينالملل از
مهمترين شرايط زمينهای هستند .يافتههای & Thai
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 (2008) Chongبا اين يافته که زيرساختها از جمله
عوامل زمينهای موثر بر راهبردهای بينالمللیسازی است
همخوانی دارد .حمايتهای دولتی و شبکهسازی از جمله
نيروهای پشتيبان هستند که در اجرای راهبردهای
بينالمللیسازی شرکتهای دانشبنيان نقش مداخلهگر
دارند .اين يافته با مطالعات پيشين ( Rask & Servais,
 )2015; Oparaocha, 2015همخوانی داشت .يافتهها
نشان داد که برای تشويق و موفقيت در کسبوکار
بينالمللی ،سياستهای دولتی بايد نقش مهمی در ارتقا،
همکاری و کمک به شرکتها در زمينه تأمين مالی،
آموزش ،فناوری و ارايه امتيازات سود مالياتی داشته
باشند تا شرکتهای داخلی تشويق به کارآفرينی در
کسب وکار بينالمللی شوند ( .)Craig et al., 2012دانش
بازار و توسعه جهانی شدن از جمله نيروهای محرک
مداخلهگر در بينالمللی شدن شرکتهای دانشبنيان
محسوب میشود .در مطالعات پيشين ( Roudini et al.,
 )2012; Sanobar et al., 2018به اين موضوعات تاکيد
شده است .شرکتها در طول فرايند بينالمللی شدن با
استفاده از دانش بازار به تدريج وارد بازارهای بينالمللی
میشوند و معموال با واردات آغاز میکنند .سپس ،از
طريق مکانيسم يادگيری و تجربه وارد فرايندهای
صادرات میشوند و به موازات توسعه کسبوکار ،از
گونههای پيشرفتهتر بينالمللی شدن نظير اخذ يا اعطای
ليسانس ،تشکيل شعبه در خارج و ايجاد نمايندگی
استفاده میکنند (.)Johanson & Vahlne, 2003
شرکتهای دانشبنيان با افزايش دانش بازار خارجی خود
میتوانند توان رقابتپذيری خود را افزايش داده و موجب
تمايز با ساير رقبا شوند که در مطالعه پيشين هم اشاره
شده است ( .)Sanobar et al., 2018تحريمها و اختالفات
فرهنگی و زبانی از جمله نيروهای بازدارنده مداخلهگر در
بينالمللی شدن شرکتهای دانشبنيان محسوب
میشود .در مطالعات پيشين ( ;Craig et al., 2012
 )Zamani et al., 2019اين يافتهها تاييد شده است .بعد
قانونی محيط نهادی بر نرخ کارآفرينی موثر است زيرا
قوانين بهتر به کاهش موانع ورود و فرصتهای کسب و
کار بيشتر منجر میشود .موانع قانونی بيشتر بر تصميم
اوليه افراد برای راهاندازی کسب و کار تاثير دارد تا بر

نوع کسبوکاری که انتخاب میکنند ( Stenholm et al.,

.)2013
راهبردها اقداماتی است که در رابطه با مقوله اصلی
انجام میشود .راهبردها و تعامالتی که بهوسيله آن بتوان
باعث افزايش کارآفرينی بينالمللی شرکتهای دانش-
بنيان میشود به شرح زير بيان کرد :صاحبنظران
معتقدند برای کارآفرينی بينالمللی به کارگيری شبکه
شخصی ،همکاری مشارکتی با مشتريان و تامينکنندگان
خارجی ،پيروی از مشتريان ،بکارگيری فناوری پيشرفته
برای شرکتهای دانشبنيان کاربردی است .استفاده از
شبکه فردی در تسهيل روابط تجاری يکی از راهبردهای
اصلی شرکتها است .در واقع ،شبکهها يک ابزار قدرت
در کارآفرينی هستند و فرايندهای بينالمللی کردن
کارآفرينی از طريق تماسهای شبکه غنی میشوند و
شبکهها رابطه مثبتی با کارآفرينی بينالمللی دارند.
همگام با تحقيق  (2019) Haiedarei et al.اعتماد بين
کسب و کارها بايد مورد توجه قرار گيرد .تمرکز بر انجام
کارهای گروهی و آموزشهای الزم ،اعتماد بين کسب و
کارها افزايش يافته و فعاليتهای جمعی و گروهی را بين
کسب و کارها رواج يابد و با شبکهسازی در ميان
واحدهای کسبوکار ،منجر به کاهش هزينهها و افزايش
درآمد اين کسبوکارها شد .بهطوری که تحقيقات
پيشين هم بيان کردهاند ( ;Freeman et al., 2016a
 )Hanif & Irshad, 2018بر اين عقيدهاند که توسعه
شبکه روابط شخصی کارآفرين در استراتژیهای
شرکتهای دانشبنيان نقش اساسی ايفا میکند.
همکاری مشارکتی با مشتريان و تامينکنندگان خارجی
يکی ديگر از راهبردهای بينالمللی شدن شرکتها است.
در اين راهبرد ،مديران با ايجاد و توسعه روابط قوی،
انطباق با تامينکنندگان بزرگ و دستيابی به
استانداردهای کيفی تالش میکنند تا ريسک تغيير،
جابهجايی و لغو سفارشهای بزرگ را به حداقل برسانند.
در مطالعات پيشين ( Wang et al., 2018; Schweizer
 )et al., 2010هم به انتخاب شريک مناسب و همکاری
ميان شرکتها در بعد بينالمللی اشاره شده است و آن
را در افزايش کيفيت و بقا موثر ارزيابی کردهاند.
شرکتهای دانشبنيان میتوانند با استفاده از راهبرد
پيروی از مشتريان ،ريسک تصميمات مربوط به توسعه
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سريع و نفوذ در بازارهای بينالمللی را حداقل کنند .در
اين راهبرد ،مديران شرکتهای دانشبنيان با ايجاد
ائتالفهای راهبردی ،توليد تحت ليسانس ،فرانشيز و
سرمايهگذاری مشترک به توسعه روابط با تامينکنندگان
بزرگ و مشتريان پرداخته و شرکا خود را در ريسکها و
مشکالت مالی سهيم کرده و به سرعت بهمنظور
منبعيابی ،فروش و توسعه محصوالت و خدمات جديد به
پيروی از مشتريان میپردازند و اين موجب دستيابی
شرکت به مشتريان جديد خارجی شده و شرکت در
شبکه بينالمللی بيشتر در معرض ديد قرار میگيرد و به
نوبه خود مراجعه بيشتر مشتريان را به دنبال خواهد
داشت ( .)Freeman et al., 2016aبهزعم )(2006b
 Freeman et al.تعداد شرکتهای دانشبنيان در
بخشهای توليدی باارزش افزوده باال به عنوان
صادرکنندگان نوظهور بسيار زياد است .بنابراين،
فناوریهای پيشرفته موجب رشد زودهنگام و سريع
بينالمللی میشوند.
پيامدها نتايجی هستند که در اثر راهبردها پديدار
میشوند .در صورتی که بتوانی از طريق راهبردهای ارايه
شده در جامعه زمينه کارآفرينی بينالمللی شرکتهای
دانشبنيان را فراهم کرد ،در اين صورت توسعه بازار،
توسعه اقتصادی پايدار و کسب مزيت رقابتی پايدار
حاصل خواهد شد .برخی از کارآفرينان ،کارآفرينی
بينالمللی را کمکی مهم به موفقيت کشور و کاری
درست ،برخالف ريسکها و هزينههای آن میدانند؛ به-
عبارت ديگر ،ارزش بينالمللی شدن بهعنوان يک کاالی
اجتماعی برای آنها مشخص است ( Yamakava et al.,
 .)2008بينالمللی شدن برای شرکتهای کوچک و
متوسط ،پيامدهای استراتژيک از جمله کاهش هزينه،
دستيابی به تکنولوژیهای برتر ،توسعه بازار ،گسترش
همکاریهای مشترک بينالمللی و کسب مزيت رقابتی
به همراه دارد .بينالمللی شدن باعث افزايش فعاليتها و
شيوههای تصميمگيری خاصی میشود که در شناخت
فرصتهای منحصر به فرد بازار خارجی مهم است و
موجب افزايش عملکرد بينالمللی شرکت میشود
(.)Bagheri et al., 2018
شرکتهای دانشبنيان ايرانی دليل مضاعفی برای
استفاده از همکاریهای بينالمللی دارند و آن مقابله و يا
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کاهش اثر تحريمهای بينالمللی است .ايجاد
همکاریهای بينالمللی بهعنوان يک راهبرد اصلی در
ميان شرکتهای دانشبنيان میتواند به دو شکل کاهش
احتمال تحريم و کاهش اثر تحريمهای احتمالی ،با
تحريمهای بينالمللی مقابله نمايد (.)MirEmadi, 2012
اين مزايا لزوم توجه بيشتر به همکاری شرکتهای
دانشبنيان را برای تحقق اقتصاد مقاومتی دو چندان
میکند تا جايی که میتوان از اين شاخص بهعنوان يکی
از معيارهای برآورد ميزان تحقق اقتصاد مقاومتی
استفاده نمود.
از آنجايی که به گواه يافتههای اين تحقيق و نيز
پژوهشهای پيشين (،)Sharifi et al., 2017
تجاریسازی دانش و فناوری نه در خالء ،بلکه در قالب
يک زيستبوم محقق میشود .لذا ،نياز است با همکاری
ارگانهای باالدستی همانند معاونت علمی و فناوری
رياست جمهوری و در تعامل با پارکهای علم و فناوری
و ساير دستاندرکاران ،به پيکربندی يک زيست بوم
سالم و پويا برای فعاليت شرکتهای دانشبنيان حول
فرآيند تجاریسازی دانش و فناوریهای نوين ،اقدام
شود .الزم به ذکر است يک زيستبوم سالم برای حفظ
پويايی خود از پويايی و همافزايی کسبوکارها و
کارآفرينان محاط بهره میگيرد (.)Auerswald, 2015
اين اثرات را میتوان در قالب دستاوردها در سطح
زيستبوم تعريف نمود که مبين منافع و مزيتهايی که
تمام کنشگران فعال در آن زيستبوم از آن بهرهمند
میشوند ( )Roundy and Bayer, 2019و میتواند
شامل ارتقای ظرفيت نوآوری باز مبتنی بر همکاری
بخش علمی – تحقيقاتی و بازار ،ارتقای توان استارتآپی
مبتنی بر فناوری در زيستبوم شرکتهای دانش بنيان،
افزايش جاذبه شراکت و سرمايهگذاری در زيستبوم،
سرمايهگذاری و توسعه زيرساختهای علمی و تحقيقاتی
برای فناوری پيشرفته ،افزايش شهرت و ارزش زيست
بوم ،شکلگيری شرکتهای دانشبنيان جهانی زاد ايرانی
باشد.
با توجه به مولفههای شناسايی شده در اين تحقيق
برای کارآفرينی بينالمللی شرکتهای دانشبنيان،
پيشنهاد میشود در حوزه شرکتهای دانشبنيان
ترکيبی از راهبردهای عنوان شده به کار گرفته شود تا
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 برای مطالعات آتی پيشنهاد، همچنين.اهميت است
میشود فرآيند بينالمللی شدن شرکتهای دانشبنيان
بر حسب صنايع و بازارهايی که در آن فعاليت میکنند
 پيشنهاد میشود برای.مورد بررسی قرار گيرند
اعتبارسنجی مدل کيفی بهدست آمده اين مدل به روش
.کمی مورد بررسی قرار گيرد تا اعتبار آن افزايش يابد
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احتمال موفقيت شرکتها در توسعه کسبوکار در سطح
 پيشنهاد میشود عالوه، همچنين.بينالمللی افزايش يابد
بر درنظر گرفتن عوامل موثر بر بينالمللی شدن و سعی
 برنامهريزی الزم برای،در تقويت عوامل موثر بيان شده
غلبه بر مشکالت و نيروهای بازدارنده صورت بگيرد تا
شرکتهای دانشبنيان راحتتر فرآيند بينالمللی شدن
را طی کنند و در اين زمينه کمک و حمايتهای دولت
از شرکتهای دانشبنيان در سطح بينالمللی حائز
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