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  مقدمه
منجر به کشورها  ياقتصاد شرایطآن در  اب مرتبط تحوالتو  یتجارت جهان باال رفتن میزان

 يهـا  راهبرد اصلیهاي  مقولهاز  یکیرا به  سازي المللی بینو  دهیگرد مشاغلرقابت در  باال رفتن
 اطـالق اي  پدیـده  بـه  شـدن المللـی   بـین  نموده اسـت.  مبدل دنیاهاي  شرکت اکثردر  وکار کسب

 .دهـد  گسـترش  اصلی کشور از خارج بازارهاي به را خودهاي  فعالیت شرکت یک که شود می
تجـارت   انـداز  چشماست که بر  ی، مگاترند فعلسازي المللی بینشدن همراه با  یتالیجیدهمچنین 

 .کنـد  یمـ  جـاد یا وکـار  کسـب  دیـ جدهاي  مدل يرا براهایی  گذارد و فرصت می ریتأث یالملل نیب
دهـد و   مـی  را کـاهش  يموانع مرتبط بـا اطالعـات بـازار و ارتباطـات مـرز      تالیجیدهاي  يفناور
   ).Lee et al., 2019( کند یم عیشرکت را تسر کی سازي المللی بیناهرم روند  نیهمچن

 از یالمللـ  نیقادرند تا تجـارت خـود را در سـطح بـ    ها  شرکت ،یکیبا ظهور تجارت الکترون
 يرا بــرا يدیــجدهــاي  امــر فرصــت نیــگســترش دهنــد، ا تــالیجیدهــاي  عامــل ســتمیس قیــطر

هـدف   ).Jin & Hurd, 2018( کنـد  یمـ  جـاد یا نترنـت یکوچک و متوسط در عصر اهاي  شرکت
 کوچک و متوسطهاي  وکار کسب دیجیتال سازي المللی بین ي الگو ییپژوهش شناسا نیا یکل

ــا یمســئله اصــل باشــد. مــی ــتحق نی ــارت اســت از عل قی ــعب ــدهیفزا قــاتیتحق رغمی در حــوزه  ن
در  تـال یجید يفنـاور  تیـ و با وجود شناخت گسترده در مـورد اهم  وکار کسب سازي المللی بین

اسـت   یهمچنـان موضـوع  ها  شدن بنگاه یالملل نیآن در ب میمستق ری، تأثزامرو وکار کسب يفضا
 شـکاف  ).Fodor, 2017( قرار گرفته است المللی بین تجارت نهیدر زم قیکه به ندرت مورد تحق
کوچـک و  هـاي   شـرکت  تـال یجید سـازي  المللـی  بـین هاي  مولفه شناسایی نظري پژوهش حاضر

کوچـک و  هـاي   شـرکت باشـد کـه    باشد. اهمیت پژوهش حاضر از ایـن جهـت مـی    می متوسط
با توجه برند و  می رنج یو خارج یداخل يمنابع در بازارها تیمتوسط به طور معمول از محدود

 جادیاهاي  ، فرصتشوند می با آن روبرو شدن یالملل نیوکارها در ب کسب نیکه اهایی  به چالش
 یاست که بـه خـوب   ي، اما مورد جالب توجه است شنهادیپ کی تالیجیدهاي  شده توسط پلتفرم

از رونــد  را پــژوهش حاضــر، درك مــا از ایــن رو). Jin & Hurd, 2018( درك نشــده اســت
در مـورد  هـایی   ییراهنمـا  نیتر کرده است و همچنـ  قیعم، شرکت ها یتالیجید يساز یالملل نیب
 بخشـد، ارائـه   یرا سـهولت مـ   يسـاز  یالملل نیب ،يساز یتالیجیخاص دهاي  یژگیچگونه و نکهیا
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ــژوهش حاضــر ی ســوال اصــل ).Dethine et al., 2020( دهــد مــی  يالگــو ،کــهایــن اســت پ
چـه   يدارادر صـنعت داروسـازي    کوچک و متوسـط  يوکارها کسب دیجیتال سازي المللی بین

  حاضر باشد. شپژوه ينوآورهاي  جنبه نیاز مهم تر یکیتواند  می نیکه اد باش یمهایی  مولفه
 جـاد ی. ضـمن ا میکنـ  مـی  خـود را شـروع   قیمربوط به تحق اتیادب ،ينظر یما با بحث در مبان

ــژوهش، بهــاي  پرســشجهــت  یچــارچوب مفهــوم ــپ ــای نشی ــ ياز کارهــای ه ــورد  یقبل در م
سپس با انجام مصاحبه و کدگذاري آنهـا و بـا بحـث    . کنیم می تشریح، دیجیتال سازي المللی بین

  .میکن یم يریگ جهینت نهیزم نیدر ا ندهیآ يو ارائه رهنمودهاتحقیق هاي  در مورد یافته

  پژوهش پیشینه و مبانی نظري بر مروري

   سازي المللی بین
باشد  می المللی هاي بین به معناي فرآیند باال بردن مشارکت در فعالیت سازي المللی بین

 يرا برا يدیجدهاي  ممکن است فرصت سازي المللی بین). 1395(مبینی دهکردي و همکاران، 
بازار،  دیجدهاي  به فرصت یابیفراهم کند: دست ،کنند می را دنبال ریمس نیکه اهایی  کتشر

، يری، انعطاف پذیزمتماهاي  تیاز قابل يری، بهره گسازمان يای، مزاياقتصاد به مقیاس صرفه
رقابت  دتاز ش يریورود رقبا و جلوگ جلوگیري ازمانند  یرقابت يایمزا ریو سا سکیتنوع ر

محققانی که در موضوعات  .(Fodor, 2017) تاز آنهاس یتنها تعداد کم یداخل يدر بازارها
را  سازي المللی بینو موانع اصلی ها  کنند، در تالش اند تا محرك مطالعه می سازي المللی بین

خود را  يساز یالملل نیب تیکوچک و متوسط بخواهند فعالهاي  اگر شرکت مشخص کنند.
عامل از جمله عدم تقارن اطالعات، فاصله  نیاز چند یناش نانیعدم اطم دیدهند، با شیافزا

 یکننده خارج عیتوزهاي  ییتوانا نییتع يدشوار زیقراردادها و ن ياجرا يو دشوار ییایجغراف
  ).Bertello et al., 2020( رندیرا در نظر بگ

  سازي دیجیتالی
مـرتبط، باعـث    يشدن روز افزون اقتصادها یهمراه با جهان ،یتالیجید يشتاب توسعه فناور

  شـود  یمـ  وکـار  کسـب  دیجدهاي  مدل دیمحصوالت و خدمات و تول يدر چرخه نوآور عیتسر
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)Dethine et al., 2020.( سازد کـه از نظـر    یرا قادر مها  شرکت تال،یجیدهاي  ياستفاده از فناور
 نیتـام  رهیـ کـار کارکنـان، زنج   يور بهـره  شیها، افزا نهیاز منابع، کاهش هز نهیتجربه استفاده به

 تیـ موفق يبراها  شرکت .ابندیدست هایی  تی، به موفقيمشتر تیو رضا يوفادار شی، افزانهیبه
و هـا   يدهد کـه فنـاور   می نشان نیوکاردارند. ا در مدل کسب يبه نوآور ازین تالیجید يایدر دن

بـا   سازي دیجیتالیتوان گفت  می یبه عبارت، هستند گریکدیمکمل  وکار در مدل کسب ينوآور
درآمـدزا و   دیدجهاي  فرصت جادیو ا وکار به بهبود مدل کسب تالیجیدهاي  ياستفاده از فناور

 يگذار هینه تنها مستلزم سرما تالیجیتحول د ).Monaghan et al., 2020پردازد ( می نیارزش آفر
 شـرکت اسـت   یبلکه مستلزم وارد کـردن آنهـا در سـاختار سـازمان     تال،یجیدهاي  يدر تکنولوژ

)Cassetta et al., 2020.( در  يبـاز توانـد خطـر از دسـت دادن     مـی  شدن یتالیجیبه د یتوجه یب
  .کند جادیرا ا یرقابتهاي  بازار

  1)ها SME( وکارهاي کوچک و متوسط کسب
هستند که ممکن اسـت   یخاص اریبسهاي  یژگیو يوکارهاي کوچک و متوسط دارا کسب

هـا   یژگـ یو نیـ از ا یبرخ .قرار دهد ریرا تحت تأثالمللی  بین يورود به بازارها يآنها برا میتصم
و  یتیری، مـد يسـاختار هـاي   تی، بـه محـدود  یو انسان یبه منابع مال مربوطهاي  یژگیعالوه بر و

ــیدارا ــا ن ی ــآنه ــوط زی ــی مرب ــود م ــابقی ش ــار   و م ــوت رفت ــاط ق ــه نق ــوط ب ــتند  يمرب ــا هس . آنه
در  يبــاالتر زهیــو انگ يری، انعطــاف پــذییایــوکارهــاي کوچــک و متوســط معمــوالً پو کســب
و منـابع   ،دامنـه  ،اسیـ قم ي،اقتصـاد بـزرگ از نظـر   هـاي   که شرکت یدارند، در حال ینیکارآفر

وکارهاي کوچـک و متوسـط    کسب .(Steinhäuser et al., 2020) دارند يشتریقدرت ب يورافن
از ). 1397نقش کلیدي در اشتغال زایی و نوآوري در کشور دارند (چیـت سـازان و همکـاران،    

مختلـف  هـاي   سـازمان  .مختلفی ارائه شده استاي ه تعریفکوچک و متوسط  وکارهاي کسب
به عنوان مثال  .اند ها در نظر گرفته شرکت يبرا یمتفاوت يبند میخود، تقس يکار اتیبنا به مقتض

دانـد و   مـی  نیـرو را کوچـک و متوسـط   نفـر   100بـا کمتـر از   هـایی   ي ایران شرکتبانک مرکز

                                                        
1 Small and Medium Sized Enterprises 
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را  نیــرو 50کمتـر از  هـاي   بنگـاه ي وزارت صـنعت، معـدن و تجـارت و وزارت جهـاد کشـاورز     
  ).1388گیرند (یداللهی و همکاران،  می در نظرکوچک و متوسط هاي  بنگاه

  کوچک و متوسط يهاوکار کسبدر  تالیجید سازي المللی بین
جا بـه جـایی   شد. با  لیتبدالمللی  بین دیمدل جد کیبه  نی، فروش آنال1990از اواخر دهه 

صـادرات بـه   . داد رییـ اساسـاً نحـوه کـار را تغ    یکـ یهـا، تجـارت الکترون   نـه یمرزها و کاهش هز
 کـه  شـد  لیتبـد قابـل توجـه    یرقـابت  ياستراتژ کیبه  نیفروش آنال قیاز طر یخارج يبازارها

با توجـه بـه نظریـه     ).Hervé et al., 2020( کاربرد دارد وکارهاي کوچک و متوسط کسب يبرا
 مجـدد ي کربنـد یشـرکت در ادغـام، سـاخت و پ    ییوانـا ت"پویا که عبارت اسـت از: هاي  قابلیت

 رییـ کـه بـه سـرعت در حـال تغ    هـایی   طیپرداختن بـه محـ   يبرا یو خارج یداخلهاي  تیحالص
مـدیریتی و تکنولـوژیکی تأکیـد داشـته و بـه عنـوان       هـاي   بـر توسـعه قابلیـت   این نظریه  "هستند

اسـت.    شده  شناخته دیجیتال سازي المللی بین ی نظیررهیافتی نوظهور و جامع براي درك مفاهیم
حاصــل از تغییــرات هــاي  بـه درك فرصــت تــوان  مــی پویــاهـاي   بـا اســتفاده از رهیافــت قابلیــت 

محققـان   ).Teece, 2007دسـت یافـت (   سـازي  المللی بینتکنولوژیکی و منابع دیجیتال در حوزه 
 ریـ نظ یعـوامل  قیـ شدن را از طرللی الم بین در تالیجید يفناور ریالملل تأث نیب وکار حوزه کسب

 مهـم شـرکت در نظـر    تیـ بـه عنـوان مز  ها  داده لیو تحل هیدر پردازش و تجزها  شرکت ییتوانا
 تیـ فعالالمللی  بین که در سطحهایی  انتقال اطالعات، بنگاههاي  نهیکاهش هز لیبه دل. رندیگ می

 يکمتـر  تیحال محدود نیدر عکنند،  می از کشورها تجارت يشتریکنند امروزه در تعداد ب یم
 لیدر تســه يســاز یتــالیجید ).Fodor, 2017( دارنــدهــا  در همــه مکــان یکــیزیحضــور ف يبــرا
 ينـدها یفرآتسـهیل  شـبکه و   جـاد ی، ایتـال یجیدانـش د  قیاز طر عتریزودتر و سر سازي المللی بین

دهنـد   شیافزاتواند اطالعات مربوط به رقبا را  یم تالیجید يتکنولوژ. مؤثر است يریگ میتصم
و  کتـر ینزدهـاي   تواند بـا اسـتفاده از ارتبـاط    یکند، بلکه م می یبانیپشت یداخل طیو نه تنها از مح

 کنـد  تیـ تقو زیـ را ن يکننـدگان، روابـط تجـار    عیـ کننـدگان و توز  نی، تأمانیتر با مشتر میمستق
)Cassetta et al., 2020.( را  يتجـار هـاي   کند و شبکه می لیکسب دانش را تسه يساز یتالیجید

 ادیـ  عیکند که صادرکنندگان جـوان بتواننـد سـر    می جادیا يتجار طیمح کیکند و  می تیتقو
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شـدن بـه عنـوان     یتـال یجی، دنیرا ممکـن سـازند. بنـابرا    عیزودهنگـام و سـر  المللی  بین و رندیبگ
 ,.Lee et al( مورد توجه استالمللی  بین بازار هورود ب يشرکت کوچک برا کی يبرا یفرصت

 یابی، بازاريتجاربازرگانی یا روابط  يبرا یکانال اضاف هیتواند با ته یم فناوري دیجیتال ).2019
هـاي   نـه یو رقبا بالقوه، در کاهش فاصله و هز یخارج يبازارها بارهدانش در شیو فروش و افزا

و همچنین  نقش داشته باشند یالملل نیب يبازارها به ورودمربوط به  يورود و غلبه بر موانع تجار
 نیـ ا قیـ ، از طروکار تاثیر گـذارد و درنهایـت   کسب سازي المللی بینتواند بر  می سازي دیجیتالی

  ).Cassetta et al., 2020(انجامد  یم وکار در مدل کسب يشدن به نوآور یتالیجید رات،یتأث

  شدن یالمللنیب يهانظریه
 یکنـد، هسـته اصـل    مـی  حیرا تشـر هـا   يو اسـتراتژ  نـدها یکـه فرآ  سـازي  المللی بینهاي  هینظر
شـدن   المللی . از نظر تاریخی، تعدادي نظریه براي توضیح چگونگی بینهستندالمللی  بین تجارت

شـرکت هـا، بـا گذشـت      سـازي  المللی بین يدر مورد استراتژ قاتیتحقارائه شده است. ها  بنگاه
 هیـ پا يتئـور به  ریدر ز .)Roque et al., 2019( متوسل شده است ينظر کردیرو نیزمان، به چند

کـه نظریـه شـبکه در ایـن      سازي دیجیتالیو همچنین نظریه پایه  1ي که مدل آپساالساز یالملل نیب
  شود: باشد، اشاره می پژوهش می

  آپساال مدل
گیرد و بیان  را به عنوان یک فرایند منطقی در نظر میها  شرکت سازي المللی بینمدل آپساال 

وکارهـا منجـر بـه افـزایش تعهـد بـازار و مشـارکت در بازارهـاي          کسـب کند روند تدریجی  می
هاي  حالت نیاز متداول تر یکی) 1977( 3و والن 2وهانسونی ).Su et al., 2020(شود  می خارجی

 یالمللـ  نیبـ  يامـدها یبهبـود پ  جهـت  یجیمراحـل تـدر   يسـر  کیـ عنـوان   هرا بـ  سازي المللی بین
بـر   یمبتنـ  را سـازي  المللـی  بـین  نـد یفرا) 2020و همکـاران (  4موناگـان  کردند. فیتعرها  شرکت
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2 Johanson 
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 خـتم  یدر بازار خـارج  يمشارکت و اعتماد ساز شیکه به افزا بیان نموده اندو تجربه  يریادگی
 نـد ی: فرآگـردد  می بدین صورت کسباست که  یمفهوم اصل کی يریادگی، انجیدر ا. شود می
توسعه  جی، به تدردیاز بازار جد یافتیو نقص اطالعات در نانیعدم اطم لیبه دل سازي المللی بین

 يکشورها"ارتباط با  يبه برقرار لیتماها  ابتدا، شرکت در سازي المللی بینمدل  نی. در ایابد یم
و  یبا کسب تجربه به منـاطق دورتـر از نظـر روانشـناخت     جیدارند و به تدر کترینزد "یروانشناخت

و  یاسـ یسهـاي   سـتم یآن مسافت، زبان، فرهنـگ، س  یاصل لیدل.که ابندی یگسترش م ییایجغراف
  ).Roque et al., 2019( است یآموزشهاي  ستمیس

  نظریه شبکه
 کنـد،  یمـ  تیـ شرکت در آنهـا فعال  کیکه هایی  روابط و شبکه ریبر نقش و تأثنظریه شبکه 

. سـازد  یمحدود م ایو انجام دهد را قادر و  ردیبگ ادیتواند  می که آنچه شرکت نیو ا پردازد می
و  یمتقابل، فرصت استفاده از مجموعه دانش فن يریاز انعطاف پذها  شبکه ها، شرکت هیدر نظر
 )1994( 1و ماتسـون  وهانسـون . یشـوند  مـی  بهره مندها  سکیو رها  نهیهز کنترل یو حت ياقتصاد

 نیبـ  يالزم را بـرا  زهیـ تواند فرصـت و انگ  می شبکه کیکه روابط برقرار شده در  نداظهار داشت
دارد، عضـویت یـک شـرکت در     مـی  بنابراین نظریه شـبکه بیـان   .کند جادیشدن شرکت ا یالملل

آن اسـت. زیـرا ارتبـاط بـا بـازیگران       سازي المللی بینمرتبط، عامل اصلی موفقیت در هاي  شبکه
 تیـ زو م یدانـش هـدف اصـل   تواند به انتقال دانش و ایجاد دانش جدید بیانجامـد.   می مختلف،

 درشـبکه   با اسـتفاده از مـدل  توانند  می ها شرکتهمچنین ). Su et al., 2020( روابط شبکه است
و  عیتوزهاي  کنندگان، شبکه نیتأم ،يتجار يارتباط بهتر با شرکا جادیا از تالیجیدهاي  يفناور
 Cassetta et( شـود  مـی  داریـ پا یرقابت تیمز يریامر منجر به شکل گ نیکه ا بهره برند انیمشتر

al., 2020(.   
طـور   تــوان بــه   را مـی  صورت گرفتههاي مشابه تحقیق مشابه: مهمترین هاي  پژوهش پیشینه

  کرد:بیان در موارد زیر  خالصه

                                                        
1 Mattsson 
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 و تــالیجیدهــاي  يفنــاور نیرابطــه بــ"تحــت عنــوان  همکــارانو  1کاســتاتوســط اي  مطالعــه
 2020در سـال   "ییایـ تالیا متوسـط وکارهـاي کوچـک و    کسـب از  يشـدن. شـواهد  المللـی   بین

شـده اسـت.    يپرسشـنامه جمـع آور   قیـ مطالعه از طر نیاهاي  داده صورت گرفته است. يالدیم
 2015سـال   انیدر پا ایتالیا یبازرگانهاي  اتاق هیاز اتحاد قیتحق نیا يمورد استفاده براهاي  داده

در سازمان ممکن  ينوآورهاي  روش هیتعب دارد، می این پژوهش بیان جیبه دست آمده است.نتا
 ينـدها یفرا يکارکنان را بـرا هاي  کند تا دانش و مهارت کیرا تحرها  است بطور موثر شرکت

از نحـوه   یتوانـد ناشـ   مـی  داریپا یرقابت تیو استفاده کند. مز یدرون يفناور یبه روزرسان شتریب
منحصـر بـه فـرد    هاي  تیقابلو  ها تیصالح جادیا يبرا تالیجیدهاي  ياز فناورها  استفاده شرکت

 آنها. رشیباشد نه پذ
و  نانـه یکارآفر شیشـدن، گـرا   یتـال یجید"تحـت عنـوان    و همکـاران  2هـرو توسط  تحقیقی

 گرفتـه اسـت.   صـورت  يالدیم 2020در سال  "کوچک و متوسطهاي  شرکت سازي المللی بین
 يجمـع آور  يبرا باشد. می شدنالمللی  بین درها  SME تالیجیتحول د یبررس قیتحق نیهدف ا

 اسـت. نتـایج ایـن پـژوهش نشـان      یمتکـ  یکمـ  قیطرح تحق کیمطالعه به این ،  یشواهد تجرب
کـرده   یتـال یجیخـود را د  اتیـ از عمل یکوچک و متوسـط برخـ  هاي  هرچه شرکت دهد که می

 حمایــت ینیکــارآفر ياز رفتارهــا شــتریخــود ب کیاســتراتژ ماتیتصــم شــبردیباشــند، هنگــام پ
را  ینیخود رفتار کـارآفر  یخارجهاي  تیشرکت در فعال کیهر چقدر ، نیر اکنند. عالوه ب می

 نیـ درآمـد در ا  کسـب سـرعت  شود و همینطور  می شتریشدن آن بالمللی  بین اتخاذ کند، شدت
  شود.  یم عیبازارها با اقدامات خطرناك تسر

کـه در  هـا   تحقیـق از این  کمی تعدادداخلی بیانگر آن بود که هاي  پژوهش همچنین ارزیابی
  آورد: پژوهشاین  پیشینه به عنوانتوان  می زیر ذکر شده اند را

بـر   یکـ یتجـارت الکترون  ریتـاث  یبررسـ "پژوهشی توسط حسن زاده و همکاران تحت عنوان
ایــن پــژوهش جهــت گــردآوري  صــورت گرفتــه اســت. 1392در ســال  "یالمللــ نیتجــارت بــ
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ــه  ــان اســتفاده نمــوده واي  اطالعــات از مطالعــات کتابخان ــهدارد  مــی بی ــ ب تجــارت  ،یطــور کل
 مـت یمحصـول، ق  یبـر خروجـ   ریتـاث  نیـ گـذارد، ا  یمـ  ریتـاث المللـی   بـین  بر تجارت یکیالکترون

 کـاال  یتجـارت کـاال و در مجمـوع تجـارت جهـان      ي،گـذار  هیمحصول، سود حاصـل از سـرما  
  باشد.   می

تجارت الکترونیک بر بررسی تأثیر "توسط صباغ کرمانی و اسفیدانی تحت عنواناي  مطالعه
اطالعـات   آوري جمـع بـراي   انجام شده است. 1385در سال  "هاي ایران المللی شدن بنگاه بین

ایـن تحقیـق نشـان مـی دهـد کــه   نتیجـه .مورد نیاز این تحقیق از پرسشنامه استفاده شـده اسـت
. وجـود دارد  شدن صـرفاً در بعـد مشـتري ارتبـاط معنـی داري      یو جهان کیتجارت الکترون نیب

تجــارت   زیـرا . آورد را در سراسـر دنیـا پـایین مـی     ورود بـه بازارهـا   تجارت الکترونیـک خطـر  
 پایگــاه و ایــن کنــد مــی ایجــادهــا  شــرکترا بــراي اي  گســتردهاطالعــاتی  پایگــاهالکترونیـــک 

  است.شده  ها شرکتهاي  گیري تصمیم خطر پایین آمدن منجر به اطالعـاتی
داشته باشد. براسـاس   يساز یالملل نیب یسنتهاي  هیبه نظر يدیقصد دارد نگاه جد مطالعه نیا

 سـازي  المللـی  اي بـین  نـه یو زم يعوامل ساختار ییمطالعه با هدف شناسا نیا ی،فیک یبررس کی
ي سـاز  یالمللـ  نیبـ  الگـوي هـاي   لفـه کوچک و متوسط قصد دارد تا مو يوکارها کسب دیجیتال
که  میکن یم یبررس مطالعه نی. ما، در ادیک و متوسط را ارائه نماکوچ يهاوکار کسب دیجیتال

 سـازي  المللـی  بـین  يبـرا هـا   از فرصـت  یتواند منبع یتا چه حد م تالیجیدهاي  ياستفاده از فناور
هاي  شرکتدیجیتال  سازي المللی بین ارائه الگوکوچک و متوسط باشد. جهت  يوکارها کسب

 تیـ و قابل نانهیکارآفر شیگرا رینظاي  کننده نییعوامل تعکوچک و متوسط اقدامات مختلف و 
هـاي   تیـ قابل بیپژوهش اشاره شد با ترک نیمربوط به ا اتیها، وجود دارد. همانطور که در ادب

ــ ــو قابل یفعل ــاي  تی ــجده ــاور  دی ــوع فن ــاي  ياز ن ــال،یجیده ــرکت ت ــا ش ــی ه ــدت   م ــد ش توانن
ــ ــ نیب ــاز یالملل ــزا  يس ــازمان در جهــت       شیخــود را اف ــرد س ــب بهبــود عملک ــد و موج دهن

  شوند. يساز یالملل نیب
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  روش شناسی
-یفیکبرحسب روش گردآوري اطالعات پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردي است و 

 يداراو مـدیران  خبرگـان  را تمـام   حاضر پژوهشمورد مطالعه جامعه  .تسا مطالعه چندموردي
در  و در اسـتان تهـران   دارو صـادرات  در حـوزه کوچک و متوسط فعال هاي  شرکتدر  تجربه

در این تحقیق، باتوجه به ماهیت پژوهش،  .داده اند لیتشک 1399بهمن و اسفند سال  یبازه زمان
و  يبه اشباع نظر دنیحجم نمونه بر اساس رس از روش نمونه گیري هدفمند استفاده شده است.

 پژوهش نیدر ا ). بنابراین1394و همکاران،  فرد ییدانا( استها  در مصاحبهها  داده تیاصل کفا
هاي  . از ویژگیگرفتاز مدیران صنعت داروسازي صورت نفر  12با  افتهی ساختار مهیمصاحبه ن

بودن تمام آنها به معناي صادرات و واردات دارو و همچنین تولیـد  المللی  بین توان به می ها بنگاه
(بـه عنـوان   ها  ر نهایت انجام تعدادي از فرآیندمحصوالت دارویی مانند قرص و کپسول و... و د

مثـال فرآینـد تـرخیص دارو از گمـرك، فرآینـد اخـذ مجـوز) بـه صـورت دیجیتـال و در بسـتر            
 یافتیـ درهـاي   یافتهدر  تکرارهشتم تا دهم،  از مصاحبه در نهایت اینترنتی اشاره کرد.هاي  سامانه

و  ازدهمیـ گرفـت. در مصـاحبه    صـورت  زیـ ن گـر یمصـاحبه د  دو نـان یاطم يامـا بـرا   شدمشاهده 
روایی پـژوهش  سنجش. همچنین براي حاصل شد نظري بود و اشباع يتکرارها  داده ،دوازدهم

توســط  هـا   سـوال  و ویـرایش  بـازبینی  سـوال هـا،   طراحیاز سه روش شامل، استفاده از دو ابزار 
 ییایــپا. اده شــدبــا انجــام دو مصــاحبه مقــدماتی اســتفهــا  ســوال بــازنگري آخــر خبرگـــان و در

و درصـد توافـق درون   مشـخص  دو کدگـذار   یبـا روش توافـق درون موضـوع   نیـز  هـا   مصاحبه
 نیـ ا نکهی%  بدست آمد. با توجه به ا80دو کدگذار برابر با  نیب ییایپا .دیحاصل گرد یموضوع
 ییایـ پا زانیـ و م باشـد  مـی  تاییدمورد ها  ياعتماد کدگذار تیقابل لذااست،  %60از  ترشیب درصد

 لیو تحل هیتجز يبرااي  دو مرحله يپژوهش، از روش کدگذار نی، مناسب است. در ا مصاحبه
مصـاحبه آغـاز    يسـاز  ادهیروند با پ نیدر مرحله اول، اکه اي  استفاده شده است به گونهها  داده

مصاحبه شونده در  دهیو عق انیکه با باي  و جمله يدیقسمت کلمه کل نیگشت و بعد از آن در ا
در کدگذاري  و بعدند شد ي، به شکل باز کدگذارهاداده  سپس .گردیدتباط بوده، مشخص ار

، داشـتند موضوع مورد بحث اشـاره   کسانی یژگیکه به و ییکدها ،همکدها با اسیبا ق محوري
آنهـا  از کـدها،   یو حذف برخ شیرایبار و نیپس از چند شد. در نهایتعنوان واحد داده  کی
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کـد از   205در مجمـوع  و ساختاري جاي گرفتند. اي  عنوان عوامل زمینهی تحت طبقه اصل 2در 
 خراج گردیـد تاسـ  مفهـوم  58 ، بنـدي کـدهاي مشـابه    . با مقایسـه و طبقـه  کسب شدمصاحبه  12

استفاده شـده   8نسخه اي  یاز نرم افزار اطلس ت ،يکدگذار ندآیفر لیتحل). به  منظور 1(جدول 
  است.

  ها یافته
  ناختیالف) توصیف جمعیت ش

 شـتر یزن بودنـد، ب  58% زانیـ اکثر مصاحبه شوندگان بـا م  یشناخت تیجمعهاي  یژگیواز نظر 
کـه نشـان دهنـده سـطح      داشـتند  يداروسـاز  یعمـوم  يدکتـرا  %34 زانیـ مصاحبه شوندگان با م

 30-40یسـن  همصاحبه شـوندگان در رد  %50بود و يافراد در صنعت داروساز يباال التیتحص
  اند. بوده

  ها دادهب) تحلیل 
ومتوسـط   کوچـک هاي  وکار کسبدیجیتال  سازي المللی بینالگوي  شناساییین پژوهش به ا

 نهیدر زمصورت گرفته هاي  براساس مصاحبهطبقه کد،  دوپرداخته است.  يصنعت داروساز در
و بـه عنـوان    اسـتخراج شـده اسـت   و  یی، شناسـا دارویـی هـاي   شـرکت  تالیجید يساز یالملل نیب

کوچک و متوسط صـنعت   يهاوکار کسب ي دیجیتالساز یالملل نیب الگويهاي  لفهمو نیمهمتر
عوامـل مربـوط    -2 نهیعوامل مربوط به زم -1اند از:  دو طبقه عبارت نیا. شوند می دارو، شناخته

  گردد:  می به صورت کلی در ادامه تحلیلها  طبقه نیهر کدام از ا. به ساختار
انجـام  هـاي   مصـاحبه  يکدگـذار  استخراج شـده از  تالیجید سازي المللی بیناي  نهیعوامل زم

وضـعیت  . ی اسـت تهـاجم  طیو محـ ي، محـیط تکنولـوژیکی   نهـاد  طیمحـ  تیوضـع شامل شده، 
، سـطح پیشـرفت   تـال یجیدهـاي   يدولـت از فنـاور   تیـ حمادارد کـه   مـی  محیطی و کـالن بیـان  

الگـوي  هـاي   و ... از مولفه با رقبا سهیشرکت در مقا یرقابت تیمز تیتقوتکنولوژي در کشور و 
اسـتخراج شـده از    تـال یجید سـازي  المللـی  بـین  ساختاريعوامل سازي دیجیتال هستند.  المللی بین

، سـازي  دیجیتـالی هـاي   گرایش کارآفرینانـه، قابلیـت   شامل انجام شده،هاي  مصاحبه يکدگذار
، سـازي  دیجیتـالی سازي، دانـش   ، عملکرد دیجیتالیسازي المللی بینعملکرد استراتژیک، شدت 
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عوامـل سـاختاري بـه وضـعیت      است. رفتار سازمانی دیجیتال، منابع دیجیتال و وضعیت دیجیتال
 ادهیـ پشـامل   سـازي  دیجیتـالی هـاي   محیط خرد یا درون سازمانی اشاره دارد که اتخـاذ رویکـرد  

و ... منجـر   به کارکنـان  تالیجیدهاي  آموزش مهارت و تالیجیدهاي  رساختیو ز ندیفرآ يساز
  ).1شود (شکل  می سازي المللی بینبه سرعت 

 انجام شدههاي  خالصه کدگذاري .1جدول 
  کد محوري  کد باز

 رشیجهت پذ یاجتماع یآمادگ، سازي المللی بیندر جهت  تالیجیدهاي  يدولت از فناور تیحما
 ياقتصاد یآمادگ، تالیجید سازي المللی بین رشیجهت پذ یحقوق یآمادگ، تالیجید سازي المللی بین

  تالیجید يها  پلتفرم جهت بکارگیري یفرهنگهاي  تفاوت، تالیجید سازي المللی بین رشیجهت پذ

  وضعیت
  محیط نهادي

، سطح پیشرفت تکنولوژي تالیجید سازي المللی بین رشیجهت پذ يعرضه کنندگان تکنولوژ یآمادگ
  در کشور

  وضعیت
محیط 

  تکنولوژیکی
، با رقبا سهیشرکت در مقا یرقابت تیمز تیتقو، تالیجید سازي المللی بین رشیرقبا جهت پذ یآمادگ

  از محصوالت رقبا یخارج دارانیباال رفتن اطالعات خر
  وضعیت

  محیط تهاجمی

گرایش   شرکت يساز الملل نیکارکنان در جهت ب استقاللي، ریپذ سکیری، شگامیپی، سازمان ينوآور
  کارآفرینانه

هوش  تیاز قابل يریگ بهره، تالیجید یابیبازار تیقابلز ا يریگ بهرهي، نوآور تیاز قابل يریبهره گ
 يفناورهاي  تیاز قابل يریگ بهرهي، ریادگی تیاز قابل يریگ بهره، شبکه تیاز قابل يریگ بهره، بازار

  توسعه  و قیواحد تحق سازي دیجیتالی تیقابل، تالیجید

هاي  قابلیت
  سازي دیجیتالی
  

بهره ، وکار تحول مدل کسب، تالیجیدهاي  يفناور رشیبلند مدت جهت پذهاي  ياستراتژ نیتدو
 تالیجید کیضرورت تحول استراتژی، الملل نیبهاي  ورود به بازار ياستراتژ رییتغ، از فرصت ها يبردار

  )Covid-19( خاص طیدر شرا

عملکرد 
  استراتژیک

واردات  شیافزا، سازي المللی بین سرعتي، ساز یالملل نیدامنه ب تیتقو، شدن یالملل نیب اسیمق شیافزا
  به صادرات لیتما شیافزا، و صادرات

شدت 
  سازي المللی بین

 ندیدر فرآ یانسان يخطا کاهش، سود شرکت شیافزا، ارزش جادیا، سازي المللی بین ندیفرآ لیتسه
هاي  ندیدر فرآ يکار يمواز يریگ شکلی، الملل نیبهاي  ندیفرآ تیشفاف شیافزاي، ساز یالملل نیب
ی، چابک شیافزاي، ریگ میتصم يندهایفرآ ییکارا شیافزاي، رفتن بهره ور باالي، ساز یالملل نیب

و کنترل  تیتقو، سکیر کاهشی،الملل نیدر سطح ب سازي دیجیتالیمعامله و مبادله به واسطه  سهولت
بهبود تجربه ، کاهش نیاز به دارایی فیزیکی، و زمان نهیدر هز ییجو صرفهي، ساز یالملل نیب ندیفرآ

  يمشتر

عملکرد 
  سازي دیجیتالی

ها  شرکت یکاف یآگاه ی، کسبدانش بازار خارج شیافزا، به کارکنان تالیجیدهاي  آموزش مهارت
  تالیجیدهاي  يدر فناور يگذار هیاز نحوه سرما

دانش 
  سازي دیجیتالی

رفتار سازمانی   تالیجید يهبرو ر تیریمد، تالیجید یفرهنگ سازمان جیترو
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  کد محوري  کد باز
  دیجیتال

 تیریاز مد يریگ بهره، اطالعات تیریمدهاي  ستمیس تیتقوی، کیالکترون يارتباط با مشتر تیریمد
  منابع دیجیتال  یکیالکترون نیتام رهیزنج

 ندیاطالعات و ارتباطات در فرآ يفنار يریکارگ به، تالیجیدهاي  رساختیو ز ندیفرآ يساز ادهیپ
  تالیجیدهاي  يفناور يریدر بکارگ یموانع فن رفع، شدن یتالیجیبه د لیما، تسازي المللی بین

وضعیت 
  سازي دیجیتالی

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  دیجیتال سازي المللی بین. الگوي پیشنهادي 1شکل 



  690 1400زمستان ، 4 شمارة ،14 ةدور ،ینیکارآفر توسعه فصلنامۀ

  بحث و نتیجه گیري  
تحــت عنــوان عوامــل مــوثر بــر  ی) در پژوهشــ1396( ینــافچ یســیکــه محقــق، رئ همــانطور

کوچـک و متوسـط اشـاره کـرد، بسـتر      هـاي   در شـرکت  کیـ الکترون وکـار  کسـب  يسـاز  ادهیپ
بسـتر   نیو همچن یبستر اجتماع ،يبستر اقتصاد ،یو حقوق یاسیکالن: بستر س طیمح یکیالکترون

ــوژ ــا در پ  یکیتکنول ــنعت و رقب ــص ــاز ادهی ــب يس ــار کس ــالکترون وک ــرکت کی ــاي  در ش ه
 طیمحــ ،ينهــاد طیمحــ تیپــژوهش وضــع نیــ. امــا مــا در اباشــد یســط مــوثر مــومتو کوچــک
ــوژ ــ یکیتکنول ــاجم طیو مح ــا رو یته ــردیرا ب ــژوهش  ک ــر از پ ــاوت ت ــاي  متف ــیپه ــی نیش  یعن

دارد کـه   مـی  انیـ ب ينهـاد  طیمحـ  تی. وضـع میـ گسترش و توسـعه داد  تال،یجید يساز یالملل نیب
 شیسبب افزاها  شرکت يبرا التیو فراهم نمودن تسه تالیجیدهاي  ياز فناور تیدولت با حما

 رشیو پـذ  یاجتمـاع  یآمادگ زانیم نیشود. همچن می تالیجید سازي المللی بین يآنها برا زهیانگ
 يسـاز  یتـال یجیبنگـاه در جهـت د   قیو تشـو  يریـ منجر به الهام گ تالیجیدهاي  يجامعه از فناور

 يسـاز  یتـال یجیاز د نیقـوان  تیـ حما ،یقـانون  طیجهـت محـ   ازشـود.   می يساز یالملل نیب ندیفرآ
بستر الزم را جهت حرکـت   ،سازي المللی بین ندیکردن فرآ یتالیجیوکارها به خصوص د کسب

 منجـر  تـال یجیبه سمت اقتصـاد د ها  با حرکت کشور ياقتصاد یکند. آمادگ می جادیاها  شرکت
بـه   يشـتر یب لیتما زین يداروسازهاي  شرکت عرود و بالطب در کشور باال  يشود رونق اقتصاد می
هـاي   کشـور  یفرهنگـ هـاي   با درك تفـاوت  گرینشان دهند. از طرف د تالیجید سازي المللی بین

کننـد و تـا چـه     مـی  اسـتفاده  تـال یجیدهـاي   يبرد که آنها چقدر از تکنولوژ یتوان پ می یخارج
وضـعیت محـیط    انجـام داد.  یتالیجیصادرات را با آن کشور به صورت د ندیتوان فرآ می اندازه

 یدر طـ  تـال یجیدهـاي   يفنـاور  رشیجـذب و پـذ   تکنولوژیکی به این موضـوع اشـاره دارد کـه   
الزم جهت  یوابسته است که عرضه کنندگان تا چه اندازه آمادگ نیبه ا يساز یالملل نیب ندیفرآ

و  اردد تـال یجید سـازي  المللـی  بـین شـرکت را در جهـت    یکیتکنولـوژ هـاي   ازیـ به ن ییپاسخگو
 يسـاز  یالمللـ  نیبـ  نـد یفرآ ،يدر سـطح تکنولـوژ   یعقـب مانـدگ   ایـ  تیمحدود وجودهمچنین 

ی تهـاجم  طیمحـ  تیوضـع  تایمواجه خواهد کرد. نها تیو محدود ریرا با تاخها  شرکت تالیجید
 يتجـار  دیجدهاي  ياستراتژ بیبا ترک يداروسازهاي  شرکت کد زیر مجموعه تاکید دارد 3با 

شـرکت خـود در    يشـنهاد یبـر ارزش پ  ماًیتواننـد مسـتق   یمـ  تـال یجیدهـاي   يفناورهاي  تیبا قابل
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 جیکنند. نتـا  تیخود را تقو یرقابت تیمز یجهگذارند و به طور قابل تو ریتأث یخارج يبازارها
امـا در   ) اسـت. 1396( ینافچ یسیپژوهش، همراستا با پژوهش رئ نیااي  نهیحاصل از عوامل زم

اي  پژوهش حاضر در مقایسه با دیگر پژوهش ها، ما به بررسی همزمان عوامل ساختاري و زمینـه 
  اشاره داشته اند. اي  پیشین صرفا به عوامل زمینههاي  پرداخته ایم که اکثر پژوهش

در  (Lee et al., 2019; Fodor, 2017; Hervé et al,.2020)همانطور کـه پژوهشـگران پیشـین    
ها، دانش، عملکرد اسـتراتژیک را در   گرایش کارآفرینانه، قابلیتهاي  خود، مولفهاي ه پژوهش

اند، ما نیز در ایـن پـژوهش، گـرایش کارآفرینانـه،      داده سازي مورد بررسی قرار المللی حوزه بین
ــت ــاي  قابلی ــالیه ــازي دیجیت ــدت   س ــتراتژیک، ش ــرد اس ــین، عملک ــی ب ــازي الملل ــرد س ، عملک

، رفتـار سـازمانی دیجیتـال، منـابع دیجیتـال و وضـعیت       سـازي  دیجیتـالی ، دانـش  سـازي  دیجیتالی
گسترش  تال،یجید سازي المللی بین یعنی نیشیپهاي  متفاوت تر از پژوهش کردیبا رودیجیتال را 

جهـت تکامـل    تـال یجید سـازي  المللـی  بـین مـوثر بـر    سـاختاري عوامـل   ریـ در ز و توسعه دادیم.
گـردد.   مـی  حیانجـام شـده، تشـر   هاي  مصاحبه يکدگذار حوزه به روشاین در  نیشیمطالعات پ

 يدر رونـد ورود بـه بازارهـا    تالیجیتواند خطرات پلتفرم د می ها در شرکت نانهیکارآفر شیگرا
در  دیـ جدهـاي   هنگـام کـاوش فرصـت   هـا   . همچنین این شـرکت متعدد را کاهش دهد یخارج

در  تـال یجیدهاي  يکنولوژت يساز ادهیبه دنبال پ ودارند  يشتریب سکیخارج از کشور، تحمل ر
 تیـ از جملـه قابل هـایی   تیـ قابل جـاد یبـا ا  سـازي  دیجیتالی .شرکت هستند سازي المللی بین ندیفرآ

کنـد. بـه    می لیرا تسهها  شرکت سازي المللی بین ندیفرآو ...  تالیجید یابیبازار تیقابل ،ينوآور
سـرعت   ن،یآنالبا دسترس قرار دادن منبع اطالعات به صورت  تالیجیدهاي  يعنوان مثال فناور

هـاي   يفناورهاي  شرفتیتوانند از پ می يداروسازهاي  شرکت یاز طرف ورد ب یرا باال م يریادگی
کننـدگان،   نیتـأم  ،يتجـار  يارتباط بهتر با شـرکا  جادیشبکه به منظور اهاي  تیدر قابل تالیجید

 يداروسازهاي  شرکت استفاده کند.ها  غلبه بر محدودیت در جهت انیو مشتر عیتوزهاي  شبکه
هوش بـازار  و از طرفی اند هوش بازار خود را باال برند  توانسته تالیجیدهاي  يبا استفاده از فناور

و  کننـد  ینـ یب شیخـود را پـ   يدر بازارهـا  راتییـ تغ کند تـا  می کمک يداروسازهاي  شرکتبه 
 یدارد وقتـ  مـی  انیـ ب عملکـرد اسـتراتژیک   ).Falahat et al., 2020( کسـب کننـد   یرقـابت  تیمز
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هـاي   و روشهـا   کیـ تکن باید ازها  SMEشوند،  می یو رقابت یالملل نیباي  ندهیبازارها به طور فزا
تعهــدات و  ،ســازي دیجیتـالی دارد،  بیـان مــی  ســازي المللــی شــدت بـین  .کننـد اســتفاده  تـال یجید

 اسیـ مق شیدهد و منجر به افـزا  می را کاهش یخارج يمختلف گسترش به کشورهاهاي  نهیهز
دارد،  مـی  بیـان مجموعـه   ریکد ز 15با  سازي دیجیتالیعملکرد  .شود یم سازي المللی بینو دامنه 

هـا   شـرکت  يرا بـرا  یقابل توجه يایمزا يساز یالملل نیدر امر ب تالیجیدهاي  يفناور يریبکارگ
آسان تـر از   سازي المللی بینباعث شده است  يفناور رییبه ارمغان خواهد آورد به عنوان مثال تغ

را کـاهش   سـک یمعاملـه و ر  نـه یو حمل ونقـل، هز  یارتباطهاي  يدر فناور شرفتیقبل شود و پ
 شرکت را باال برده اسـت.  یو سود و چابک يبهره ور یو از طرف )Lee et al., 2019( است هداد
هـاي   ورود بـه بـازار   يفرصـت بـرا   کی سازي دیجیتالیدارند،  يکه منابع محدودها  SME يبرا

  . شود یمحسوب م یالملل نیب
شـده   سـازي  المللی بین اتیعمل يکار يو موازها  تیمنجر به ادغام فعال تالیجیدهاي  يفناور

 داده اسـت.  اهششـدن را کـ   یالمللـ  نیمربوط بـه بـ  هاي  اتیها و عمل نهیهز قیطر نیاست و از ا
. رفتـار  کنـد  مـی  لیرقبـا و... را تسـه   ،یخـارج  يبازارهـا  ي کسب دانش دربـاره  سازي دیجیتالی

هـاي   تیـ توسعه فعال يبرا ییسکو توانند یم تالیجیدهاي  يفناوردارد،  می سازمانی دیجیتال بیان
 تیـ حماو  حیصـح  تـال یجیتنهـا درصـورت اسـتفاده از فرهنـگ د    هـا   با ارزش باشـند و شـرکت  

 3بـا   منابع دیجیتـال  را دارند. لیپتانس نیاستفاده از ا ییتوانا سازي دیجیتالیاز  يرهبر و تیریمد
 ن،یتـام  رهیـ زنج یدگیـ چیپ شیدر چـارچوب افـزا  پـردازد کـه    به این نکته مـی  کد زیر مجموعه

 را فـراهم  یبانیپشـت  رساختیز يازهایاطالعات و کاهش ن عیامکان استقرار سر ،سازي دیجیتالی
بهبود  نیتام رهیزنج يارائه اطالعات همزمان به شرکا يرا براها  سازمان ییتوانا نیکند، بنابرا می

 کـد زیـر مجموعـه بیـان     4بـا   سـازي  دیجیتالی تیوضع تاًینها .)Cassetta et al., 2020( بخشد یم
شرکت اشـاره   کیتوسط  تالیجیدهاي  يفناور يریو بکارگ رشیبه پذ سازي دیجیتالیدارد  می

را کـه در  هـایی   موانـع و چـالش   دیـ نام برده شـده با  يایاز مزا يبهره مند يبراها  شرکتو  دارد
حاصـل از عوامـل    جینتـا  بردارند. انیشکل گرفته است را از م سازي دیجیتالیسازمان در جهت 

 Lee et al., 2019 ; Fodor, 2017 ; Cassetta et)هاي  پژوهش، همراستا با پژوهش نیا يساختار
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al., 2020 ; Hervé et al., 2020) .با توجه به نتایج پژوهش حاضر، این مطالعـه بـه بررسـی     است
دیجیتـال از دیـدگاه نظـري پرداختـه اسـت کـه ایـن         سـازي  المللی بینرویکرد جدیدي با عنوان 

در آخـر باتوجـه   گسترش داده است.  سازي المللی بینموضوع مبانی و دانش نظري را در حوزه 
بـا توجـه بـه امکانـات و      سـازي  دیجیتـالی پژوهش و مسئله اصلی تحقیـق دریـافتیم،   هاي  به یافته
آورد،  می کوچک و متوسط در صنعت داروسازي  به ارمغانهاي  که براي شرکتهایی  فرصت

دهـد.   مـی  سـازي آنـان را افـزایش    المللـی  محدودیت منابع آنـان را کـاهش داده و سـرعت بـین    
 شناسان و خبرگان و همچنین زمـان دچـار محـدودیت   پژوهش حاضر از جهت دسترسی به کار

  باشد.   می

  پیشنهادها
کوچـک و متوسـط   هاي  رفع محدودیت منابع شرکت پژوهش بر ینا جیبا توجه به آنکه نتا

هـاي   اسـتارت آپ  شـود  یمـ   شنهادیپ ، داللت داشتدیجیتال هاي  به واسطه به کارگیري فناوري
سـازي   المللـی  و همچنین باال بردن سرعت بین سازي مللیال بینجهت افزایش دامنه و مقیاس  نوپا

هدفمند استفاده نماینـد.  کارآمد و به صورت  سازي المللی بیندیجیتال در فرآیند هاي  از فناوري
هاي  يفناور رشیپذ بر تالیجید یفرهنگ سازمانهمچنین براساس نتایج این پژوهش که بر تاثیر 

ی کیتکنولـوژ  راتییـ در برابر تغ آنها عدم مقاومت نیو همچن رانیمدو کارکنان  توسط تالیجید
ها  شرکت سازي المللی بینتوان بررسی نقش فرهنگ سازمانی دیجیتال بر فرآیند  می اشاره دارد،

 سـازي  المللـی  بـین بـر   سـازي  دیجیتـالی  ریتـاث  یبررسـ افزون بر موارد ذکـر شـده،    را پیشنهاد داد.
 نیـز توصـیه  هـا   شـرکت  يدرجـه نـوآور   لگریش تعـد کوچک و متوسـط بـا نقـ   هاي  وکار کسب

 تیـ کم نیـی تع يتواند مطالعه حاضر را بـا تـالش بـرا    می ندهیآ قاتیتحقشود و عالوه بر این  می
تکرار  ،یتالیجیدهاي  و مهارت يبهره ور ، نهی) بدست آمده از نظر هزیاطالعات (پژوهش کم

  .  کنند
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