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The role of entrepreneurial tendency as the main driving force of economic 

growth at the global level has been very significant in recent years. For this 
purpose, this research was conducted with the aim of designing the 
formation pattern of international entrepreneurial tendency focused on a case 

study entitled, "the selected Iranian businesses". This study is an exploratory 
investigation in terms of its nature and practical in terms of purpose. The 

research method is based on qualitative data collection using the ISM 
techniques. The data were collected from 11 experts in the relevant field by 
employing a semi-structured interview tools and the ISM -based 

questionnaire in a targeted way. The statistical population of the study 
includes the oretical experts (entrepreneurship professors) and experimental 

experts (Iranian business entrepreneurs). For data analysis, qualitative 
content analysis method and structural interpretive modeling method were 
used. Based on the coding, 7 main categories and 37 sub-categories were 

obtained. The results revealed that the variable of infrastructure for creating 
international entrepreneurship is an independent exogenous variable on 

which no variable in the model has any effect. This variable is the most 
influential factor in the model that directly impacts the entrepreneurial 
leadership and establishment of entrepreneurial culture. Accordingly, the 

establishment of entrepreneurial and organizational culture has an impact on 
the international entrepreneurial strategy. Consequently, it would be 

possible to achieve international entrepreneurship development policies and 
also communication and human competence through the international 
entrepreneurial strategy. Finally, the international entrepreneurial 

orientation would be attainable.  
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 رانیمنتخب ا

صل کیبه عنوان  ینیکارآفر شینقش گرا صاد یعامل ا شد اقت سطح ب یر در  یالمللنیدر 
س ریاخ یهاسال ست. اریب ستا،  برجسته بوده ا ضر با هدفدر این را  یالگو یطراح پژوهش حا
انجام   (رانیمنتخب ا یوکارها)مورد مطالعه: کسکب  المللنیب نانهیکارآفر شیگرا یریگشککل

و از نظر هدف کاربردی است.  یاکتشافت یک پژوهش مطالعه حاضر از منظر ماهی شده است.
ستفاده شده  ISM کیاست و از تکن یفیاطالعات ک یبرحسب گردآورحاضر  روش پژوهش ا
ستفاده از ابزار ها است. داده از  به روش هدفمند،  ISM و پرسشنامهساختاریافته نیمه مصاحبهبا  ا

گاننفر از  11 عه  خبر طال ید. جمعحوزه مورد م مارآوری گرد عه آ جام خاب   با در نظر  یانت
ارشکککد،  یحداقل کارشکککناسککک یلیمدرک تحصککک یمرتبط خبرگان و دارا التیگرفتن تحصککک

حوزه  نیآنها در ا یاتیو عمل ییو سکککوابج اجرا المللنیب ینیکارآفر نهیآنها در زم یکارسکککابقه
ست شامل خبرگان نظر نیا ی. لذا جامعه آماربوده ا خبرگان  و( ینیکارآفر دیسات)ا یپژوهش 
به اشککبا   دنیتا رسکک یریگنمونه ندی( هسککتند و فرایرانیا یوکارهاکسککب نانی)کارآفر یتجرب
برای  اند.مطالعه شکککرکت کرده نیدر ا طینفر از افراد واجد شکککرا 11و تعداد  افتیادامه  ینظر

ساختاریتحلیل داده سازی  شده -ها از روش تحلیل کیفی محتوا و روش مدل ستفاده  سیری ا تف
ست ساس کدگذاری. ا شده در بخش کیفی پژوهش،برا صل 7تعداد  های انجام   37و  یمقوله ا

 «المللنیب ینیکارآفر جادیا رسککاختیز»متغیر که نتایج نشککان داد  .دیحاصککل گرد یمقوله فرع
 نیرگذارتریتاث ریمتغ نیندارد. ا ریدر مدل بر آن تاث یریمتغ چیبرونزا اسکککت که ه مسکککتقل ریمتغ
به صکککورت مسکککتق باشکککدیمدل م ریمتغ نهیکارآفر یرهبر»بر  میکه  اسکککتقرار فرهن  »و  «نا
 یاسکککتراتژ»بر  یو سکککازمان نانهیاسکککتقرار فرهن  کارآفرهمچنین . گذاردیاثر م «نانهیآفرکار
به  توانیم المللنیب نانهیکارآفر یاسکککتراتژ جیاز طر .گذار اسکککتریتاث «المللنیب نانهیکارآفر
کرد. در  دایدست پ «یو انسان یارتباط یستگیشا»و  «المللنیب ینیتوسعه کارآفر یهااستیس»
 قابل حصول است. «المللنیب نانهیکارآفر شیگرا» زین تینها

)مورد  المللنیب نانهیکارآفر شیگرا یریگشکل یالگو یطراح(. 1401و سجادی، سید مجتبی، )ضیاء، بابک؛  مقدم، ندا؛ :استناد
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 مقدمه
 وسکککتهیپ یخلج راهبرد اسکککت که شکککرکت را به سکککمت نوآور ندیفرا نانهیکارآفر شیگرا

 رشیو توان پذ کندیشکککرکت در بازار کمک م یابیگاهیبه جا شیگرا نی. اکندیرهنمون م

گرایش کارآفرینانه  (.Zucchella, 2021, 80-89) دهدیرا م دارسککککیر یهایگذارهیسکککرما

سازی محصوالت، حرکت به سمت های جدیدی را برای توسعه و تجاریفرایندی است که راه

تازه و ارائه خدمات جدید به مشکککتریان خلج می نانه بازارهای  کند. داشکککتن گرایش کارآفری

زار ها را از طریج قرار دادن آنها در معرض تحوالت جدید همواره در زمینه روندهای باشکرکت

گه می یار ن ید کمک میآگاه و هوشککک جد نات  کا یابی ام ها در ارز به آن ند )مبینی و دارد و  ک

نهیکارآفر شیگرا(. 729-711 :1395همکاران،  فاه نا  ینیکارآفر اتیدر ادب یاصکککل میاز م

این  .دینمایم فایکوچک و متوسککط ا یهاعملکرد شککرکت یدر ارتقا یکه نقش مهم باشککدیم

 :1396وکار اسککت )فشککارکی و همکاران، های اصککلی برای عملکرد کسککببینگرایش از پیش

57-80.) 

 یریگمیتصکککم یهاتیها و فعالروش ،یسکککازمان یندهایاز فرآ یبیترک ینیکارآفر شیگرا

ست که منجر به کسب و کارها س ن. ایشودمی نانهیکارآفر زیمخاطره آم یا سال  یموضو  از 

. محبوب بوده اسککت اریبسکک ینیمحققان کارآفر نیمطرح و مورد مطالعه قرار گرفته و در ب شیپ

رقابت، فعال بودن  ،یشکککامل نوآور یگرایش کارآفرینی را به عنوان مفهوم ی،نیکارآفر اتیادب

ساده، گرایش کارآفرینی  .داندمی یریپذ سکیر نیو همچن ستراتژ کیبه زبان   کیساختار ا

 نیو همچن رانهیشگیمستمر، اقدامات پ یهاینوآور جادیا یشرکت برا ییس توانابر اسا رافعال 

، لریم یبا توجه به چارچوب مفهوم .کندمی جادیضرر ا ادیاحتمال ز رغمیباال عل یریپذ سکیر

-Miller,1983:776 مورد بحث قرار گرفته است اتیسه بعد گرایش کارآفرینی به وفور در ادب

 یرهبر نیو همچن دیمحصکککوالت و خدمات جد دیو تجربه با تول تیبه خالق ینوآور .((780

شکامل  یریپذ سککیاشکاره دارد. ر دیجد یندهایو توسکعه در فرآ جیتحق جیاز طر کیتکنولوژ

قابل توجه  یمنابع مال صیو تخصکک ینامطمئن، کسککب منابع مال یهاطیاقدامات جسککورانه در مح
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نگر  ندهینگرش آ کیفعال بودن  ت،ینامطمئن اسککت. در نها طیدر شککرا یگذارسککرمایه یبرا

مات حت جادیو ا دیتول یبرا خد قابت یمحصکککوالت و  بل از ظهور هر ر  جهیاسکککت و در نت یق

، گرایش کارآفرینی شکامل دو بعد المپکین و دسکند. طبج گفته می جادیرا ا ندهیآ یتقاضکاها

 نیاول .(Lumpkin & Dess, 1996: 137-140)استقالل است نیو همچن یرقابت یتهاجم یاضاف

 یهاپاسککک  جیخود اسکککت و از طر یبا رقبا ییارویرو یشکککرکت برا کیمورد، سکککطح تالش 

هاجم خاذ رو یت با و ات هاجم یکردیبه رق هد یت به ت بت  ندازه داتینسککک بازار ا با در   یریگرق

که  ینانیکارآفر ای نیرکارآف یهامیبا اقدامات مسکتقل ت یخودمختار گر،ید ی. از سکوشکودیم

ند، سکککروکار دارد جادیا دیجد یگذارهیسکککرما خواهندیم  Mohammmadkazemi et) کن

al,2019 : 337-403). 

 یها ممکن است مهم باشند، در حالنظر از نو  فرصتصرف یرهبر یهااز مهارت یاریبس

ستگمهارت نیاز ا یبرخ تیکه اهم صت ب صنعت  یها به جوهر فر بازار  ایدارد. مهارت باال در 

 نییتع یبرا یدارد، مهارت ضکککرور تیکشکککه اهم یهااز فرصکککت یبردارموجود که در بهره

فرصت معموالً پس از ظهور فرصت  جادیا یتخصص الزم برا رایز ست،یخلقت ن یهافرصت

صو ندیاز فرآ سا بیت امور در  تیریدبر تجربه در م یمبتن یرهبر نه،یزم نی. در اشودیم ییشنا

عدم  طیدر شکککرا یو فداکار تیخالق یالقا یرهبر برا ییتوانا یعنیاسکککت.  بیتصکککو ندیفرآ

 یاثربخشککهمچنین رهبر اعتماد کنند.  کیبه  توانندمعتقد باشککند می روانیکه پ یبه حد نانیاطم

 میکند. در تنظمی تیتحت آن فعال نیاسکککت که کارآفر یماتیبر تنظ یمتک یابیبازار یهاتالش

بازار،  ایصکککنعت  کیبه  یخارج یهاشکککوک یچگونگ یبررسککک یبه جا نیکارآفر جاد،یا

 انیارتقاء، و خدمات به مشتر ع،یتوز مت،یمحصول، ق یعنی یابیرا در مخلوط بازار ییهافرصت

 یاحتمال یهاکشه فرصت یبرا یابیمخلوط بازار یهایژگیو نیاز ا نیکارآفر ند،کمی جادیا

عه . در شککککل زیر، مدل (Jamali et al,2018: 446-450کند)اسکککتفاده می جادیا یبرا توسککک

 ارائه شده است: دیجد یهافرصت

سب ستند و  رییو دائما در حال تغ زیبرانگچالش یطیامروز با مح یایوکارها در دنک مواجه ه

با استعداد شکست  نانیو کارآفر یمنابع کاف د،یجد یتجار یهادهیبازار، ا یهابا وجود فرصت
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سکنندیرا تجربه م شان م های. برر سال دهدین س هیاول یهاکه  وکار معموالً با کسب کی سیتأ

دوره با شکست مواجه  نیوکارها در اکسب نیاز ا ییهمراه بوده و درصد باال یادیز التمشک

 یاخدمات نوآورانهاست که کاالها و  ییهااز شرکت ییهامملو از نمونه اتی. مرور ادبشوندیم

در جذب  تیعدم موفق لیکه عموماً به دل یاند. عدم سودآورشکست خورده لیدارند که به دل

خدمات خوب  ایمحصول  کیدهد که نشان می نیدر رقابت است و ا یو ناتوان یافک انیمشتر

ضم تیتواند موفق ینم شرفتهیپ یفناور ای ست  یمتعدد قاتیتحق جیکند. نتا نیرا ت شان داده ا ن

در ضعه  شهیها، روکارها در بقا و توسعه و متعاقباً شکست آنکسب یناتوان لیاز دال یکیکه 

ها دارد. تمرکز مدل کسب و کار آن یانتخاب یهارصتوکار و فمدل کسب یاجزا نیتناسب ب

 رگید یو عناصر مدل کسب و کار از سو ستین یبه اهداف کسب و کار است که کاف یابیدست

شان می سرعت در حال تغ یدهد که به اندازه کافن سرعت و به  صاد را که به   رییعملکرد در اقت

و مدل کسب و  ینیفرصت کارآفر ناسبو ت ییتوجه به همسو نیدهد. بنابرا ینم حیاست توض

 .(Farsi et al,2019: 76-81)توسعه کسب و کار است ای جادیدر ا یکار، موضو  مهم

از  شکتریدر کنار کسکب دانش ب دیبرسکند، با ییخواهند به همسکوها میشکرکتاگر بنابراین 

 یازهایخود را با ن یشنهادیارزش پ وخود تمرکز  انیمشتر حاتیها و ترجبر خواسته شتریرقبا، ب

ندهماهن   انیمشکککتر تاندارد مد ن،ی. عالوه بر انمای  یارهایمع از گرید یکی تیفیک تیریاسککک

سب ب شرکت نیتنا ست.  صت ا سب و کار و فر ها از فرصت یموفج در بهره بردار یهامدل ک

کنند. آنها یدر محصککوالت و خدمات خود توجه م تیفیک یهسککتند که به اسککتانداردها ییآنها

خود در صککنعت مشککهور شککوند.  تیفیدارند تا در ک تیفیکنترل ک یبرا یاسککتاندارد یهاهیرو

سا عامل نیچهارم نهیبه بعمنا بیترک سب ب یشده برا ییشنا مدل کسب و کار و  نیسنجش تنا

 یبر استفاده موثر از منابع به منظور بهره بردار دیها بابدان معناست که شرکت نیفرصت است. ا

از عوامل تناسککب  گرید یکیبه عنوان  یریادگی یاثربخشککهمچنین ها تمرکز کنند. از فرصککت

شتر ییایاندام به درک باال از پو شاره دارد. درک قو یبازار و م  حاتیترج رییتغ یریادگیو  یا

شککرکا و  اتیاز تجرب ریمد بیترت نیشککود. به اموثر می یریادگیدر طول زمان منجر به  یمشککتر
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-83 :)شودمیبهبود مستمر دانش در شرکت منجر به شود و در طول زمان بهره مند می انیمشتر

85 Farsi et al,2019). 
ند  نیکارآفر یشکککخصککک یهایژگیشکککامل و وفرد محور اسکککت  یندیفرآ ینیکارآفر مان

 یاز مطالعات بر ارتقا یاگرچه برخ شککود.یو احسککاسککات و عواطه او م التیها، تمایطلبهجا

ست، اما  ریافراد فق یهامهارت سب و کار متمرکز ا سائل مربوط به ک و آموزش آنها در مورد م

شکدن به  لیتبد یبرا ریافراد فق یآماده سکاز یبرا یتوانمندسکاز یهایاز اسکتراتژ یادیتا حد ز

 خاص غفلت کرده اند. ینیکارآفر یهاتیقابل یارتقا ای اتین شیافزا جیاز طر نیکارآفر کی

از  یاند، حاککرده یرا بررسکک ریجوامع ثروتمند و فق نیب یهاکه تفاوت یمطالعات ن،یعالوه بر ا

از نظر عوامل مرتبط  کنندیم یزندگ زیمتما طیدو مح نیاسکککت که در ا یافراد نیب یهاتفاوت

 نانهیخودگردان و کارآفر ،یشخص یهاتیسمت فعال به ریرو، سوق دادن افراد فق نی. از ایفرد

روبرو هسکتند. اگرچه  یشکتریب یو خارج یآنها با موانع داخل رایممکن اسکت دشکوارتر باشکد، ز

گزارش کرده اند، اما  یتوانمندسککازراهبرد  کیشککده، آموزش را به عنوان  یمطالعات بررسکک

نابرا کافی ازیانوا  آموزش مورد ن هیمعموالً در تعر قدم، الزم  نیبه عنوان اول  ن،ینبوده اند. ب

به عنوان  افراد یتوانمندسککاز یبرا ازیمورد ن یهااز آموزش یانوا  مختلف یاسککت مطالعات آت

منابع  تیریمد ،یاقتصککاد تیریو رشککد کسککب و کار، مد جادیا ،یپرداز دهیا یهامثال آموزش

سان سی رهیو غ یان سا یعاطف ،یعوامل روان را تعریه نمایند. همچنین برر  یشخص عوامل ریو 

، نیز حائز اهمیت هسککتند لیدخ یاز زندگ یمتفاوت ریاتخاذ مسکک یفرد برا یکه در توانمندسککاز

 (Moradi et al,2020: 127-130)است

 یریگشکل یالگو وضیحات ارائه شده، وجود شکاف پژوهشی ژرفی در حوزهبا استناد به ت

 شیگرا یرگیشککل یبرا ییارائه الگو نیبنابرا شکود.مشکاهده می المللنیب نانهیکارآفر شیگرا

سگراه رانیمنتخب ا یوکارهاکسبالملل در نیب نانهیکارآفر بوده و پژوهش  تیبااهم اریشا و ب

شکاف پژوهشحاضر با هدف ارائه مدل مذکور به شین میهمراه رفع  شد. لذا پژوهش های پی با

در  المللنیب نانهیکارآفر شیگرا یریگشککککل یالگوشکککود که حاضکککر با این سکککوال آغاز می

 چگونه است؟ رانیمنتخب ا یوکارهاکسب
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  قیتحق نهیشیو پ ینظر یبر مبان یمرور
ها اسکککت که موجب بهبود عملکرد شکککرکت یدرون یهاتیاز قابل یکی ینیکارآفر شیگرا

 ای یحصول اهداف سازمان زانیقابل سنجش در م جیعملکرد کسب و کار به عنوان نتا .شودیم

سته یاتیعمل ییتوانا ساختن خوا ست.  هیهای ذی نفعان تعربرای برآورده  با وجود آراء شده ا

 ریکار تأث سککاز و دیبر عملکرد کسککب و کار، با نانهیکارآفر میسککاختار ت ریتأث نهیمتناقض در زم

 لیرو، الزم اسککت دال نیبر عملکرد کسککب و کار مشککخص شککود. از ا نانهیرآفرکا میسککاختار ت

کنند، می جادیبعدی در عملکرد کسکب و کار را ا راتییکه تغ نانهیکارآفر میدر سکاختار ت رییتغ

 افتهی شیافزا دیبا افزوده شدن عضو جد نانهیکارآفر میاست که اندازه ت یهی. بدمشخص شوند

 یتابع نانهیکارآفر میوجود دارد. ساختار ت ر،ییتغ نیاز ا یتنو  ناش شیافزابرای  ادییو احتمال ز

 یباالتر به منابع، آثار آت یعملکرد مطلوب تراست و دسترس جیکسب نتا برای ازیاز منابع مورد ن

رشد کسب و کار منوط  نیهمچن. (Kropp & Zolin,2005: 12-14) شودیعملکرد را سبب م

های بهره برداری از فرصکککت تیدبه آن، محدو یبه منابع بوده و عدم دسکککترسککک یبه دسکککترسککک

 ،یاجتماع هیبعد سرما دو و به تبع آن کاهش سطح عملکرد را در بر خواهد داشت. نانهیکارآفر

 نیچن جادیمثبت بر عملکرد کسکککب و کار دارند. ا ریو بعد رابطه ای، تأث یشکککامل بعد شکککناخت

ستنیای، گام ضروری برای پ هیسرما شبکه و ست که زم ییهابه  شت نهیا سه بانیساز، پ گر  لیو ت

برای ارتقاء  یسککو منابع الزم برا کیشککبکه از  نیها و توسککعه کسککب و کار هسککتند. اتیفعال

 راتییبر عملکرد دارد. تغ میمسککتق ریثتأ گریعملکرد کسککب و کار را فراهم آورده و از سککوی د

رو، عالوه  نیشککده اند. از ا انیمنابع ب نیدر جهت تأم ییهاتیبه عنوان فعال زین میاندازه و تنو  ت

ستق ریبر تأث سب و کار ن یانجیم ریانتظار تأث م،یم شبکه بر عملکرد ک )طالبی وجود دارد زیگرانه 

 وکار ارائه شده است:مدل بهبود عملکرد کسب(. در شکل زیر 368-366: 1398و همکاران، 

های شکککرکتطور کلی های کارآفرین در کشکککور بسکککیار زیاد اسکککت. بهاهمیت شکککرکت

عه جوامع در دن یلیبدیکارآفرین نقش ب ندیم فایا یکنون یایدر رشکککد و توسککک از  ییرها.  کن

 د،یجد متنو  یهاکسکککب و کار ،یرشکککد کشکککاورز ،ینیکارآفر شکککه،یها، خلج اندمیتحر

صاد جد یهایفناور صاد یبر آن، نقطه عطف یمبتن دینوآورانه و ظهور اقت صه اقت به  ایران در عر
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 یشتریب یمندبتوانند بهره  نگونهیباز کرده است تا ا کشور یبرا یدیجد هرود که پنجرشمار می

 .(21-1: 1398)رستمی،  اوردیبدست ب از توسعه در حوزه اقتصاد 

 یکه از عوامل موثر در رشد اقتصاد المللیبیننوپا در حوزه  یهااز شرکت تیتوسعه و حما

 یو در اقتصککاد کشککورها دارا افتهیای مفهوم تازه ،گردد در جهان امروزکشککورها محسککوب می

مدل و  یبرند. بررسکاسکت و از آن به عنوان موتور محرک رشکد و توسکعه نام می یمهم گاهیجا

 نیا زیمتحده ن االتیو ا یهمانند کره جنوب ییدر کشکککورها های به کارگرفته شکککدهاسکککتیسککک

 استیس ،یبه هدف توسعه اقتصاد دنیسر یدهد که آنها براکند و نشان میمی دییموضو  را تا

شو شرکت جیت  دکنندهیگرفته و آنرا به عنوان عامل تول شیهای کارآفرین را در پصادرات در 

را  یتیراسککتا هرگونه حما نیدر ا زین یو کره جنوب کایآمر یهاتوسککعه قرارداده و دولت یانرژ

 شیگرا یریگشکککل یکه ارائه الگو شککودیدهد. با توجه به مطالب فوق مشککخص مانجام می

برخوردار  یالملل نیدر حوزه تجارت ب یکاربرد یباال تیاز اهم تواندیم المللنیب نانهیکارآفر

 باشد.

 نانهیکارآفر میت یساختار یهایژگیو ریتاث نوانای تحت ع( مطالعه1398ی و همکاران )طالب

 جیبراسکککاس نتاانجام دادند.  اطالعات یفعال در صکککنعت فناور یبر عملکرد کسکککب و کارها

از  رد،یپذمی ریتاث طیمح ییایهم زمان که از پو نانهیکارآفر میاندازه و تنو  ت مشکککخص گردید

که خود معلول  یترگسککترده نانهیاز شککبکه کارآفر یباالتر به منابع ناشکک یدسککترسکک جادیا جیطر

قرار  ریاسککت، عملکرد کسککب و کار را تحت تاث نانهیکارآفر میت شککتریاندازه بزرگ تر و تنو  ب

 دهد.می

عه1398سکککروری ) طال حت عنوان( م کاو ای ت نهیکارآفر شینقش گرا یوا عه  نا در توسککک

 پژوهش جینتا ی انجام داد.الملل نیب یکوچک و متوسککط در بازارها یعملکرد کسککب و کارها

شان داد که گرا سب و کارها شیرا در افزا ینقش مهم نانهیکارآفر شین کوچک  یعملکرد ک

 بر عهده دارد. یالملل نیب یاو متوسط در بازاره

)مورد  یمدل کسکب و کار انطباق یطراح ای تحت عنوانمطالعه (1394بسکطام و همکاران )

 یآن اسکککت که سکککه بعد اسکککتراتژ انگریب پژوهش جینتاانجام دادند.  (ییغذا عیصکککنا مطالعه:
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 نیادیبن یهاهیهر شرکت پا یارزش درون رهیو ساختار زنج یرونیره ارزش بیزنج ،ساختاریرقابت

شککود و پس از آن سککه بعد آغاز می نیعمال ازا یریپذانطباق ندیهر کسککب وکار اسککت که فرآ

ستر ارائه ارزش و مشتر یارزش رقابت شده، ب سه بعد اول یگریابعاد د یارائه  ست که متاثر از   هیا

 یمال ریو غ یمال یامدهایبه پ یریانطباق پذ ندیفرا نیا تایگردد و نها نطبجبا بازار هدف م یستیبا

 گردد.یمنجر م

 یلیوبام یابیبازار ریتأث ییشککناسککا ای تحت عنوان( مطالعه2020)1 و همکاران یمحمدکاظم

تاه، پ امیپ سیسکککرو دئو،ی)عکس، و مکیکو مکیپ ای ا قاا تار هواداران  ی( در ارت از  یکیرف

که  دهدینشککان م ی پژوهشهاافتهانجام دادند. ی سیپرسککپول ران،یفوتبال ا یهاباشککگاه نیبهتر

تار ینگرشککک یبر وفادار یلیموبا یابیبازار تأث یو رف  یوفادار نی. همچنردمثبت دا ریطرفداران 

 مثبت دارد.  ریهواداران تأث یرفتار یبر وفادار ینگرش

 کیسککتماتیسکک ی: بررسککینیفقر و کارآفر ای تحت عنوان( مطالعه2020)2مرادی و همکاران 

جام دادند.نیکارآفر اتیموضکککوعات مرتبط با فقر که در ادب تهی ی ان پژوهش نشکککان  نیا یهااف

چه تالش دهدیم عات  یبرا یادیز یهاکه اگر طال با فقر در م پوشکککش موضکککوعات مرتبط 

و  ییدر منکاطج روسکککتکا ینیبر ضکککرورت، ککارآفر یمبتن ینیفراز جملکه ککارآ ینیککارآفر

از  یاریانجام شککده اسککت. هنوز بسکک نانهیکارآفر یهاتیانجام فعال یبرا ریافراد فق یتوانمندسککاز

 ابعاد فقر دست نخورده است.

 ینیکارآفر یریمفهوم جهت گ ای تحت عنوانعه( مطال2019)3محمدکاظمی و همکاران 

شرکت یالملل نیب گرایش  ریای در مورد تأثمطالعه چیتا به امروز، هی انجام دادند. رقابت یهادر 

ساس نتایج پژوهش ابعادی نظیر  ها وجود ندارد.شرکت یریبر رقابت پذ 4کارآفرینی  لیتحلبرا

                                                                 
1 Mohammadkazemi, R., Ebrahimi, B. P., & Shiri, M. 

2 Moradi, M., Imanipour, N., Arasti, Z., & Mohammadkazemi, R. 
3 Mohammmadkazemi, Reza. Nikraftar, H. Yadollahi Farsi, J. Ahmadpour, M. 
4 International Entrepreneurial Orientation 
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براساس  و استقالل یرقابت یتهاجم، فعال بودن ،یریپذ سکیری، رقابت یپرخاشگری، و نوآور

 مطالعات پیشین ارائه شدند.

سی و همکاران  سا ای تحت عنوان( مطالعه2019)1یداللهی فار سب و  ییشنا عوامل مدل ک

جام دادند. موثر از فرصکککت یبهره بردار یبرا ینیکارآفر یهاکار و برازش فرصکککت تایج  ان ن

 یهوش بازار، اسککتانداردها ت،یو خالق یشککد: سککطح نوآور یمنته یدسککته اصککل 8به پژوهش 

انعطاف  ،یریادگی یمنابع، اثربخشککک بیترک یسکککاز نهیتوسکککعه محصکککول، به ت،یفیک تیریمد

موثر از  یبهره بردار یمدل کسکککب و کار و تناسکککب فرصکککت برا یکه اجزا یو چابک یریپذ

 ها هستند.فرصت

عه2018)2جمالی و همکاران  قدامات  ینیفرصکککت آفر یهاهینظران ای تحت عنو( مطال و ا

نفر از کارشناسان  15حاصل از نظر  جینتای انجام دادند. نیفرصت آفر نهیموثر در زم نانهیکارآفر

و  یریگ میتصککم ،ینشککان داد که اقدامات رهبر DEMATLEبا اسککتفاده از روش  ینیکارآفر

 گذارد.می ریثتأ نانهیاقدامات کارآفر ریبر سا یاستراتژ

از فرشکککتگان  هیسکککرما یآورهنر جمع ای تحت عنوان( مطالعه2018)3کفشکککانی و همکاران

 ندیفرآ یاز عناصر اصل یکی یمنابع مال نیتامی انجام دادند. نیکارآفر یابیبر اساس بازار یتجار

ست. همچن ینیکارآفر س ن،یا ستر سرما ید ضو  چالش برانگ کی هیبه   نانیکارآفر یبرا زیمو

 نیبزرگ ب یاسکککت. عدم تقارن اطالعات یاتیح یگذارو رشکککد سکککرمایه جادیا یاسکککت و برا

اسکککت که  یدو مشککککل اسکککاسککک یمخاطرات اخالق مشککککلگذاران و و سکککرمایه نانیکارآفر

 یشود. عدم تقارن اطالعات توسط تئوربا آنها مشخص می ینیکارآفر یمال نیتام یهاتیموقع

در این  گرفته اسککت.قرار  یمورد بررسکک دیجد یگذارسککرمایه تیمشککروع هیو نظر یدهعالمت

باس  یفلسکککف یسکککازروش مفهوم کی پژوهش  یابیزاربا باید که گردید شکککنهادیپ و شکککداقت

ته شکککوددر نظر  دیجد ینشکککیرا به عنوان ب نانهیکارآفر ند  نانیآن کارآفر جیکه از طر گرف بتوان

 .نمایند افتیدر سرمایهو از آنها  کردهرا متقاعد  یفرشتگان تجار
                                                                 

1 Farsi, J. Y., Azizi, M., Mohammadkazemi, R., & Ziya, B. 

2 Jamali, B., MohammadKazemi, R., Farsi, J., & Dehkordi, A. 

3 Kafeshani, A. A., Rezvani, M., Chitsazan, H., & Kazemi, R. M. 
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 روش شناسی
لعککه حککاضکککر بککا هککدف ح مطککا گو یطرا ل فر شیگرا یریگشککککککل یا  نککانککهیکککارآ

اطالعات  یگردآور انجام شکککده اسکککت و از منظر (رانیمنتخب ا یوکارهاکسکککبدر)المللنیب

تحلیل کیفی با استفاده روش  یفیدر بخش ک استفاده شده است. ISM کیاست و از تکن یفیک

سا محتوا شنا صل هایمقوله ییبه  پرداخته  المللنیب نانهیکارآفر شیگرا یریگشکل یو فرع یا

تفسیری، الگوی پژوهش ارائه شده -مدلسازی ساختاری سپس با استفاده از روش و شده است

 ISMاستفاده شده و محاسبات  MaxQDA20 فزارااز نرم تحلیل کیفی محتواانجام  برایاست. 

 گرفته است. انجام MICMAC4.2افزار نرم طیدر مح یسیبا کدنو

نفر  25تا  5 نیمعموالً ب شوندیو مصاحبه انجام م یفیکه با روش ک یدر مطالعاتحجم نمونه 

 دایادامه پ یبه اشبا  نظر دنیتا رس یفیک لیمصاحبه در تحل ندیفرا یشده است. بطور کل هیتوص

 یریگنمونکه یبرا نی(. همچن315 :1391 ،یجاللو  240 :1391 ،)رنجبر و همککاران کنکدیم

 :1396و همکاران،  فریشککده اسککت )نادر اسککتفادهو هدفمند  یراحتمالیغ یهاخبرگان از روش

101-121 .) 

انتخاب جامعه آماری با در نظر گرفتن تحصیالت مرتبط خبرگان و دارای مدرک تحصیلی 

الملل و سککوابج اجرایی و کاری آنها در زمینه کارآفرینی بینحداقل کارشککناسککی ارشککد، سککابقه

شامل خبرگان نظری )اساتید پژوهش  ی اینجامعه آمارباشد. لذا عملیاتی آنها در این حوزه می

سب کارآفرینی( و ستند و خبرگان تجربی )کارآفرینان ک  یریگنمونه ندیفراوکارهای ایرانی( ه

نفر از افراد واجد شرایط در این مطالعه شرکت  11و تعداد  افتیادامه  یبه اشبا  نظر دنیتا رس

 اند.کرده

شابه بوده و پس از انجام مصاحبه  ست جامعه آماری در بخش کیفی و کمی م الزم به ذکر ا

های پژوهش، مجددا نتایج در اختیار همان خبرگان جهت ن منتخب و شککناسککایی مقولهبا خبرگا

 طراحی الگو قرار گرفت.

 و پرسشنامهساختاریافته نیمه مصاحبه چند ابزاری شامل: پژوهش از هایداده یگردآور یبرا

در ابتدا با تدوین پروتکل مصککاحبه و  اسککت. دهیاسککتفاده گردتفسککیری -مدلسککازی سککاختاری
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که  یفیمطالعات ک یاز آنجا که برانتخاب خبرگان امر، به انجام مصاحبه مبادرت ورزیده شد. ا

شاف سب افتهیساختارمهین یهامصاحبه شوندیالگو انجام م یو طراح یبا هدف اکت تر هستند منا

سککپس براسککاس نتایج حاصککل از تحلیل کیفی پژوهش، پرسککشککنامه  (.46: 1393 فرد،یی)دانا

ستاندارد سطح  ISMا سایی روابط علی میان مقولهتهیه و جهت  شنا شده و بندی،  سایی  شنا های 

 ارائه الگوی پژوهش، در اختیار خبرگان مذکور قرار داده شد. 

سی  ی ریپذ نانیو اطم دییتأ تیانتقال، قابل تیاعتبار، قابل تیقابلاز چهار معیار کمی برای برر

 & ,Lincolnاسکات، شاخص کاپای کوهن )استفاده شده است: ضریب هولستی، ضریب پی 

Guba, 1985:98-102 ،و آلفای 15 :1396؛ رنگریز و همکاران، 156 :1390؛ عابدی و همکاران )

 (.Krippendorff, 2018, 43-44کرپیندروف )

درصککد توافج »( یا PAOمیزان همبسککتگی دیدگاه خبرگان با محاسککبه ضککریب هولسککتی )

(. با  ,1969Holsti :52-57است که مقدار قابل توجهی است ) بدست آمده 814/0« 1شدهمشاهده

شاخص پی ست  ستی وارد ا سکات-توجه به ایراداتی که به روش هول ست  2ا شده ا سبه  نیز محا

های کیفی بدسکککت آمده اسکککت. چهارمین شکککاخص برآورد اعتبار پژوهش 79/0که میزان آن 

بدست آمده است. در  69/0ه در این مطالع کوهن یکاپااست. شاخص  3ی کوهنکاپاشاخص 

برآورد  82/0نهایت نیز از آلفای کرپیندروف اسککتفاده شککده اسککت و میزان آن در این مطالعه 

 گردیده است.

 هایافته
 الف( توصیف جمعیت شناختی

 هیتوصکککاز آنجاییکه جامعه آماری در دو بخش کیفی و کمی یکسکککان اسکککت، در ادامه 

نفر از خبرگان حوزه  11 دگاهیمطالعه براسکاس د نیا ی مربوطه ارائه شکده اسکت.شکاخت تیجمع

س ست. از نظر جن شده ا شندیزن م زینفر ن 2نفر مرد هستند و  9 تیمورد مطالعه انجام  . از نظر با

                                                                 
1Percentage of Agreement Observation, PAO 

2Scott’s pi 

3 Cohen kappa 



 373                   (رانیمنتخب ا یوکارها)مورد مطالعه: کسبالملل نیب نانهیکارآفر شیگرا یرگیشکل یالگوطراحی 

سن دارند،  35نفر کمتر از  1 یسن سن دارند و  45تا  35 نینفر ب 3سال   45 یباال زینفر ن 7سال 

ص ستند. از نظر تح ص 2 الت،یسال ه س التینفر از خبرگان تح شنا شته و  یکار شد دا نفر  9ار

سال سال  20 یباال زینفر ن 6داشته  یکارسال سابقه 20تا  10 نینفر ب 5 تیدارند. در نها یدکتر

 دارند. یتجربه کار

 شناسایی مقوله های شکل گیری گرایش کارآفرینانه بین الملل (ب

ها، ابتدا متن هر مصاحبه از مصاحبه لیو تحل هیو تجز کیفی محتوا لیبه منظور کاربست تحل

برداشته شده  یهاادداشتیو با استفاده از  یساز ادهیمصاحبه، پ ۀضبط شده از جلس یصدا یرو

از  کیهر  یبرا امتون، در ابتد نیا جیدق ۀ. سککپس با مطالعدیگرد لیجلسککات مصککاحبه تکم یط

یی شککناسککا یهای فرعو مقوله میمسککتقل در قالب مفاه یهادهیا یشککده تمام هیته یهامصککاحبه

ساخت مقوله ،یهای فرعمقوله بیو در ادامه از ترک )کدگذاری باز( صلبه  ی )کدگذاری های ا

 ها با روش تحلیل کیفی محتوا مبتنی بر روش پیشککنهادینتایج مصککاحبه .پرداخته شککد محوری(

 تحلیل نیا جینتا تیدر نها(. Krippendorff, 2018, 46-52صورت گرفت ) (2018کرپیندورف )

 ارائه شده است. 1در جدول 

 های اصلی و فرعیمقوله. 1جدول 
 مقوله فرعی مقوله اصلی

 نانهیکارآفر یرهبر
 رات،ییعدم مقاومت در برابر تغ نانه،یکارآفر یبرنامه راهبرد نیتدو الملل،نیروابط ب کیاستراتژ تیریمد

 .نانهیکارآفر یهااز فرصت یبردارو بهره ییشناسا ،یسازمانمنابع خالق  تیدانش، تقو تیریاستقرار مد

 نانهیکارآفر یاستراتژ

 المللنیب

تعامل و مشارکت  شیافزا نان،یکارآفر زشیارتقاء مهارت و انگ ها،نهیکاهش هز یاستراتژ نیتدو
 ورود به بازار. یهایاستراتژ نیتدو ،یابیبازار یهایاستراتژ یریکارگبه نان،یکارآفر

توسعه  یهااستیس

 المللنیب ینیکارآفر

و  یارتباطات نهاد شیافزا ،یسازتوسعه اطالعات و شبکه یهااستیس ،یو آموزش یفرهنگ یهااستیس

 دولت. یهاو برنامه هااستیس ،یو ارز یمال یهااستیس ،یمیمقررات تنظ

 یسازیالمللنیب

 ینیکارآفر

کسب و کار،  سکیر عیکشورها، توز ریمعامله با سا شیافزا ،یالمللنیمشارکت در اقدامات ب شیافزا
 .یثروت و رشد اقتصاد عیتوز شتر،یب انیبه مشتر یدسترس ،یرقابت تیکسب مز

استقرار فرهنگ 

 نانهیکارآفر

 شیمختله، افزا یکشورها انیارتباط با مشتر تیریبهبود مد نانه،یمدون کارآفر یهایاستراتژ یسازادهیپ

 .نانهیفرهن  کارآفر جینوآورانه، ترو یهایپردازدهیاز ا تیحما نانه،یکارآفر کیاستراتژ یریادگی

 نانهیکارآفر شیگرا

 المللنیب

 یگامشیو پ یریپذسکیدر کشور، ر داریپا ییزااشتغال جادیا ،یالمللنیب ینیکارآفر یسازنهینهاد
 .المللنیبهبود ارتباطات ب ن،یخلج محصوالت و خدمات نو نان،یکارآفر
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 جادیا رساختیز

 المللنیب ینیکارآفر

ارتقاء  ،یو تجار یقانون یهارساختیز تیتقو ،یمال یتوسعه بازارها ،یبودجه دولت صیتخص زانیم
 موثر و همراه. یمنابع انسان یریکارگبه ،یافزارو سخت یافزارنرم یهارساختیز

 

 الملل نیب نانهیکارآفر شیگرا یرگیشکلج( طراحی الگوی 

 . استفاده شده است 1تفسیری-جهت طراحی الگوی پژوهش از روش الگوسازی ساختاری

  گردید. تشکیل )SSIM( 2ساختاری تعاملیماتریس خودها، با شناسایی روابط شاخص

از تبدیل ماتریس خود تعاملی ساختاری به یک ماتریس دو ارزشی  )RM( 3ماتریس دریافتی

ستفاده از ماتریس مجاورت صفر و یک بدست می سی را با ا ستر آید. فرمول زیر روش تعیین د

 دهد:نشان می

 : تعیین ماتریس دسترسی نهایی1رابطه 
𝐴 + 𝐼 

𝑀 = (𝐴 + 𝐼)𝑛 

، 1397گیرد)آذر، ( صورت می2رابطه ) 4طبج قوانین بولینعملیات به توان رساندن ماتریس 

 (.260ص 

 : قوانین بولینی2رابطه 
1×1=1; 1+1=1 

را  المللنیب ینیکارآفر یرهایبرای متغ یوابستگ زانینمودار قدرت نفوذ و م 2شماره جدول 

 دهد.نشان می

 المللقدرت نفوذ و میزان وابستگی متغیرهای کارآفرینی بین. 2 جدول
 سطح قدرت نفوذ میزان وابستگی المللمتغیرهای کارآفرینی بین

 1 1 7 گرایش کارآفرینی(Iالملل )گرایش کارآفرینانه بین

 3 6 4 (EL)رهبری کارآفرینانه 

 6 3 2 (INEسازی کارآفرینی )المللیبین

                                                                 
1 Interpretive Structural Modelling 

2 Structural Self-Interaction Matrix, SSIM  

3 Reachability matrix, RM  

4 Boolean rule 
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 6 3 2 (IEDالملل )های توسعه کارآفرینی بینسیاست

 1 7 5 (IEIالملل )زیرساخت ایجاد کارآفرینی بین

 3 6 4 (IEDاستقرار فرهن  کارآفرینانه )

 4 4 3 (IESالملل )استراتژی کارآفرینانه بین

 

شاخص نییپس از تع سطح  شکل الگوتوان آنمذکور، می یهاروابط و   یطراح ییها را به 

 میتنظ نییاز باال به پا بیها به ترتها را بر حسککب سککطح آنمنظور ابتدا شککاخص نینمود. به هم

در شکل زیر نمایش داده شده  المللنیب نانهیکارآفر شیگرا یریگشکل الگوی اولیه. گرددیم

 است.

 

 المللگیری گرایش کارآفرینانه بینشکلالگوی . 1 شکل

 گیریبحث و نتیجه
با هدف اسککتفاده از نتایج آن برای بهبود امور و یا تغییر شککرایطی   یپژوهشکک هربه طور کلی 

ستفاده مدگیرد. نتایج حاصل از این پژوهش نیز میصورت می سان  رانیتواند مورد ا شنا و کار

و به  و پیچیده امروزه قرار دارندهایی پویا در محیط قرار گیرد که رانیمنتخب ا یوکارهاکسب

منتخب  یوکارهاکسکککب الملل درنیب نانهیکارآفر شیگرا یرگیشککککل یندیفرآ یدنبال الگو

 ینیکارآفر جادیا رسککاختیز» ریمتغ براسککاس نتایج پژوهش مشککخص گردید باشککند.می رانیا
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الملل نیب نانهیکارآفر شیگرا یرگیشککککلبه عنوان تاثیرگذارترین مولفه در الگوی  «المللنیب

ی نیکارآفر رسکاختیز نیز به اهمیت تقویت( 1398) یرسکتم باشکد. همچنین در نتایج مطالعهمی

 خوانی دارد.اشاره شده و از این منظر با نتایج پژوهش حاضر هم

شد  شخص  ستقمذکور  ریمتغهمچنین م صورت م ستقرار »و  «نانهیکارآفر یرهبر»بر  میبه  ا

عه .گذاردیاثر م «نانهیکارآفر فرهن  تایج مطال نیز مشکککخص ( 2018و همکاران  ) یجمال در ن

 .گذاردیم ریتأث نانهیاقدامات کارآفر ریبر سا یو استراتژ یریگمیتصم ،یاقدامات رهبرگردید، 

 نانهیکارآفر یاسکککتراتژ»بر  زین یو سکککازمان نانهیاسکککتقرار فرهن  کارآفر بیترت نیبه هم 

 ،یرقابت یسه بعد استراتژ نیز به (1394بسطام و همکاران ) در نتایج مطالعه دارند. ریتاث «المللنیب

  اشاره شده و با نتایج پژوهش حاضر هماهن  است. یو درون یرونیارزش ب رهیزنج ساختار

 یهااسککتیسکک»به  توانیم المللنیب نانهیکارآفر یاسککتراتژ جیاز طردر ادامه مشککخص شککد 

 زین تیدر نها و کرد دایدسکت پ «یو انسکان یارتباط یسکتگیشکا»و  «المللنیب ینیتوسکعه کارآفر

ست. «المللنیب نانهیکارآفر شیگرا» کاظمی و همکاران در نتایج مطالعات محمد قابل حصول ا

عال  ،یریپذ سککککیر ،یترقاب یپرخاشکککگر ،یو نوآور لیتحلهایی نظیر نیز به مولفه (2019) ف

ستقالل یرقابت یبودن، تهاجم ستیابی به و ا شده و   المللنیب نانهیکارآفر شیگرا جهت د شاره  ا

 راستاست.از این منظر با نتایج پژوهش حاضر هم

جدول عوامل  نیاز ا یروینکته اشککاره کرد که به صککرف اسککتفاده و پ نیبه ا دیبا تیدر نها

هموارتر نخواهد  نانیشدن کسب و کار کارآفر یجهان ریمس ن،یشدن کارآفر یالمللنیموثر بر ب

 حاضر پژوهش نتایجاست که  دیدر واقع و عمل وجود خواهد داشت، ام یحتما که موانع و شد

 موثر واقع شود. نیکارآفر کیکردن کسب و کار  یالمللنیب اهداف یساز ادهیبتواند در پ

 پیشنهادها
 یهااسککتیمربوطه نسککبت به اتخاذ سکک نیمسککئول شککود،یم شککنهادیپبراسککاس نتایج پژوهش 

 یمختله دارا نکانیرفککارآ رای. زرنکدیککارگتالش خود را بکه یتمکام یو آموزشککک یفرهنگ

سجام در م جادیهستند و ا یمتفاوت یهافرهن   ازین شانیفرهنگ یهاآنها با توجه به تفاوت انیان

منجر به  یسکازتوسکعه اطالعات و شکبکه یهااسکتیسک نیتدو نیدارد. همچن یشکتریب تیبه درا
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شد. از طرف زین یمیو مقررات تنظ یارتباطات نهاد شیافزا س یخواهد  ستیوجود  و  یمال یهاا

ندیم زیدولت ن یهاو برنامه هااسکککتیبه همراه سککک یارز در  گرلیبه عنوان محرک تسکککه توان

ند. با توجه به اهم رگذاریتاث المللنیب نانهیکارآفر شیگرا یریگشککککل روز افزون  تیباشککک

 جادیکسکککب وکار ، ا یکنون یها و رقابت روزافزون در فضکککادر جامعه و سکککازمان ینیکارآفر

 .شودیاحساس م شیاز پ شیدر سازمان، ب نانهیکارآفر طیمح

و  یالمللنیمشککارکت در اقدامات ب شیبا افزاتوان اذعان داشککت، عالوه بر موارد مذکور می

 المللنیب نانهیدر کارآفر یرقابت تیبه کسب مز توانیکشورها م ریمعامله با سا شیافزاباالخص 

کسکب و  سککیر عیبا توز توانندیم نانهیکارآفر یوکارهاکسکب رانیمد ی. از طرفافتیدسکت 

. پرواضح ابندیدست  یو رشد اقتصاد وتثر شتریب عیبه توز انیبه مشتر یدسترس شیکار و افزا

و  نیکارافر یفرد یهایژگیمرتبط با هم و یشکککامل عوامل الزام دیبا یفیاسکککت که هر تعر

و رفاه جامعه اسکککت.  یاصکککطالح مرتبط با توسکککعه اقتصکککاد نیاسکککت. ا یطیمح یهافرصکککت

و  یتصکککاداق تیفعال یبرا یدیجد یهاتحوالت هسکککتند کانال نیا یکه به بررسککک ینانیکارآفر

تواند  ینم ینیکارآفر چیو ه سککتین یگرید هیشککب یکسککب و کار چیکنند. همی جادیاشککتغال ا

توسکککعه  دهیچیپ ندیدر فرا یعنصکککر ضکککرور کی ینیکارآفر ن،یفکر کند. بنابرا یگریمانند د

 یبرا دیجد یهاکننده تحول در بازار و ارائه فرصت جادیعامل ا کیاست و به عنوان  یاقتصاد

 اشتغال و رشد در درآمد سرانه است. ،یصادرشد اقت
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