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چکیده
و  کوچک  شرکت های  اصلی  سرمایه  نوآوری،  و  دانش  هرچند 

و  منابع  کمبود  است،  بین المللی  بازارهای  در  دانش بنیان  متوسِط 

حمایت های  به  نیاز  می شود  سبب  شرکت ها  این  دسترسی های 

دولتی برای موفقیت در این عرصه داشته باشند. در این پژوهش، به 

بررسی انواع و منابع اکتساب دانش مورد نیاز برای بین المللی شدن 

و سپس تطبیق این دانش بر هر یک از مراحل توسعه شرکت در مسیر 

بین المللی شدن مبادرت شده است. در این پژوهش ابتدا برای تبیین 

تحلیل  از  شدن  بین المللی  گون  گونا مراحل  در  دانش  منابع  و  انواع 

داللت های  یافتن  برای  سپس  و  قیاسی  استدالل  رویکرد  با  محتوا 

سیاسی ارتقای دانش، از تحلیل محتوا با رویکرد استدالل استقرایی 

با  یافته  نیمه ساختار مصاحبه های  از  حاصل  داده های  روی  بر 

آمده نشان  خبرگان منتخب استفاده شده است. یافته های به دست 

توسعه  دانش  ارتقای  برای  نیاز  مورد  حمایتی  برنامه های  می دهد 

حیاتی تری  نقش  و  بیشتر  تنوع  وارد  تازه  شرکت های  برای  صادرات 

به مرحله  گذار  ماهیت تسریع  در حال رشد  برای شرکت های  دارد؛ 

باالتر را دارد و برای شرکت های تثبیت شده در بازارهای خارجی باید 

به صورت هدفمند و متناسب سازی شده تعریف و اجرا شود. 
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1. مقدمه: طرح مسأله
شرکت های  و  متوسط  و  کوچک  شرکت های  امروزه 

دانش بنیان نقش مهمی در تولید ناخالص داخلی و اشتغال 

کشورهای توسعه یافته دارند.  کشورهای در حال توسعه و  در 

شرکت ها  نوع  این  در  رقابت پذیری  و  منابع  محدودیت 

دانش،  که  است  شده  باعث  بزرگ  شرکت های  به  نسبت 

کند.  ی  باز آنها  شدن  بین المللی  و  رشد  در  کلیدی  نقش 

مرحله  هر  در  مذکور  شرکت های  که  است  درحالی  این  و 

و  دانش  از  انواعی  به  خود  شدن  بین المللی  عمر  چرخه  از 

بین المللی  همچنین  دارند.  نیاز  آن  ویژه  کتساب  ا منابع 

شدن این شرکت ها به واسطه محدودیت منابع خود نیاز به 

سیاست های حمایتی از طریق ابزارهای سیاستی در مراحل 

گون چرخه عمر بین المللی شدن خود دارند. بدون این  گونا

حمایت ها، این شرکت ها توان کافی برای رفع موانع ورود و بقا 

در بازارهای خارجی و بین المللی ندارند. 

و  کوچک  شرکت های  شدن  بین المللی  روش های 

دانش بنیان  کوچک  شرکت های  و  کلی،  به طور  متوسط 

به طور خاص، می توانند و باید بسیار متفاوت از شرکت های 

مدل های  میالدی   1970 دهه  در  زمانی که  از  باشند.  بزرگ 

 ]1[ گردید  پیشنهاد  شدن  بین المللی  یجی  تدر و  مرحله ای 

کثر  ا که  شتابدار  شدن  بین المللی  یکردهای  رو معرفی  تا 

شرکت های کوچک و متوسط برای بین المللی شدن از اوایل 

در  شرکت ها  این  تفاوت  و  تمایز  وجه  برگزیدند،   1990 دهه 

سیاست های  و  آنها  کتساب  ا منابع  و  دانش  انواع  انتخاب 

یک  از  ملیتی  چند  بزرگ  شرکت های  به  نسبت  حمایتی 

در  بقاء  و  رشد  امکان  و  ورود  در  شرکت ها  این  خود  و   ، سو

و  مدل ها  است.  شده  آشکارتر  و  بارزتر  بین المللی  بازارهای 

منابع  و  شدن  بین المللی  دانش  انواع  همچنین  و  یکردها  رو

لحاظ  از  شرکت ها  تنوع  میزان  به  می تواند  آن،  به  دستیابی 

کوچک  ی، سن و ... متنوع باشند. شرکت های  اندازه، فناور

و متوسط و بالطبع شرکت های کوچک دانش بنیان به واسطه 

محدودیت منابع خود نیاز به سیاست های حمایتی دارند. 

گونی  گونا ابعاد  دارای  می توانند  حمایتی  سیاست های  این 

مانند ابزارهای دانشی به منظور رفع موانع دانشی برای ارتقای 

ترکیب  باشند.  شرکت ها  نوع  این  شدن  بین المللی  دانش 

بین المللی  یکردهای  رو و  مدل ها  دانش،  انواع  از  مناسبی 

مقتضیات  بر  بنا  را  متفاوتی  راه های  نقشه  می توانند  شدن 

و  کوچک  شرکت  شدن  بین المللی  برای  خارجی  و  داخلی 

متوسط به طور اعم، و شرکت های دانش بنیان به طور اخص 

فراهم آورند.

ترکیب  در  پژوهش  و  بحث  که  است  دهه  چند  گرچه 

تأثیر  و  نقش  و  دانش  کتساب  ا منابع  و  انواع  شدت  و 

به منظور  دانشی  موانع  رفع  در  حمایتی  سیاست های 

چرخه  مراحل  از  یک  هر  در  شدن  بین المللی  دانش  ارتقای 

بین المللی شدن شرکت های کوچک و متوسط و شرکت های 

دانش بنیان در حال انجام است و حاصل آن مقاالت منتشر 

شده می باشد، لیکن هنوز این حوزه از پژوهش، به ویژه زمانی 

شکاف های  می شود  مطرح  توسعه  درحال  کشورهای  در  که 

مقاله  این  بنابراین  می شود.  مشاهده  پژوهش  برای  یادی  ز

برای  کتساب دانش  ا و منابع  انواع  بررسی  به  در تالش است 

به  و  بپردازد  و متوسط  کوچک  بین المللی شدن شرکت های 

توجه  نیز  دانش  این  ارتقای  در  حمایتی  سیاست های  نقش 

شرکت های  برای  کلی  به طور  زمینه  این  در  مدلی  و  نموده 

ارائه  آنها  شدن  بین المللی  گون  گونا مراحل  در  دانش بنیان 

نماید.

با  و  مدل  یک  ارائه  با  است  شده  سعی  مقاله  این  در 

کیفی به این پرسش پاسخ داده شود  اتکاء به روش پژوهش 

مختلف  مراحل  در  آنها  کتساب  ا منابع  و  دانش  انواع   )1 که 

چیست؟  متوسط  و  کوچک  شرکت های  شدن  بین المللی 

در ادامه و باتوجه به پتانسیل های باال ولی محدودیت منابع 

برای  حمایتی  برنامه های  وجود  که  شرکت ها  این  اختیار  در 

داده  پاسخ  سوال  این  به  می کند،  مهم  را  شدن  بین المللی 

خواهد شد که 2( میزان تأثیر و نقش این برنامه های حمایتی 

میزان  چه  به  شدن  بین المللی  سه گانه  مراحل  از  هریک  در 
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می باشد؟ پاسخ این سوال می تواند راهنمای اقدام نهادهای 

توسعه صادرات برای تخصیص منابع حمایتی به شرکت ها 

در مراحل مختلف رشد باشد. 

و  دانش  انواع  بر  ی  مرور  ،)2 )بخش  پژوهش  پیشینه  در 

گون بین المللی  گونا یکرد ها و مدل های  کتساب آنها، رو منابع ا

حمایتی  سیاست های  نیز  و  دانش بنیان  شرکت های  شدن، 

شدن  بین المللی  دانش  ارتقای  به منظور  دانشی  موانع  رفع  در 

روش  می شود.  دانش بنیان،  متوسط  و  کوچک  شرکت های 

که این مقاله حاصل آن می باشد با  انتخاب شده در پژوهشی 

گسترده بودن و عدم وضوح مسأله به ویژه در بخش  عنایت به 

به منظور  دانشی  موانع  رفع  در  حمایتی  سیاست های  نقش 

تحلیل  شیوه  با  کیفی  پژوهش  شدن  بین المللی  دانش  ارتقای 

محتوا و مضمون و با استدالل استقرایی می باشد )بخش 3(. 

هرچند از نظریه های موجود در تبیین نقش انواع دانش و منابع 

از  شرکت ها  شدن  بین المللی  گون  گونا مراحل  در  آن  کتساب  ا

استدالل قیاسی نیز استفاده شده است. بنابراین به هر دونوع 

استدالل فوق الذکر و به نحوی از استفاده از روش بهترین تبیین 

]2[ نیز توجه شده است. در بخش نتایج و تفسیر داده ها )بخش 

از اطالعات  و استفاده  ی  کاو گونه روش داده  این  4(، حاصل 

پیشینه پژوهش نشان داده شده است. در بخش پایانی مقاله 

کاربردی  )بخش 5( به جمع بندی و ارائه داللت های سیاستی 

برای پژوهش های آتی نیز پرداخته شده است. 

2. پیشینه پژوهش
خصوص  در  افزایشی  به  رو  عالقه  گذشته  دهه های  طی  در 

برخالف  می شود.  مشاهده  شرکت ها  شدن  بین المللی 

می کرد  ادعا  که  بین الملل  کسب وکار  کالسیک  ادبیات 

شرکت های بزرگ و جاافتاده بین المللی نقش اصلی در این 

، شرکت های  ی می کنند، در طی دهه های اخیر باز را  زمینه 

کوچک و متوسط عالقه و فعالیت فزاینده ای برای حضور در 

این وسیله مشارکت  به  و  کرده اند  پیدا  بین المللی  بازارهای 

فعالیت  آن،  از  قبل  نموده اند  کشورها  اقتصادی  رشد  در 

محلی  بازارهای  به  محدود  متوسط  و  کوچک  شرکت های 

و  کوچک  شرکت های  از  ی  بسیار امروزه  اما  بود.  داخلی  و 

متوسط در سطح بین المللی فعالیت می کنند.

هم  متوسط  و  کوچک  شرکت های  شدن  بین المللی 

رشد  برای  هم  و  است،  خودشان  رشد  برای  مهمی  موضوع 

پرداخت ها  تراز  کسری  از  ویژه  به  که  کشورهایی  اقتصادی 

رنج می برند، مفید است. شرکت های کوچک و متوسطی که 

گام برمی دارند عالوه بر تقویت رشد  در راه بین المللی شدن 

ی  زمینه ساز و  نموده  کمک  ی  بیکار کاهش  به  اقتصادی، 

می سازند.  فراهم  را  چندملیتی  کوچک  شرکت های  ظهور 

گرفته، هنوز یک تفسیر پذیرفته  علی رغم تالش های صورت 

نظریات  ندارد.  وجود  شدن  بین المللی  درباره  مشترک  شده 

به: )الف( نظریه های  سنتی درباره بین المللی شدن معمواًل 

)ب(  و  شبکه ای(  و  مرحله ای  یکردهای  )رو ی  رفتار

وام  اقتصاد  حوزه  از  را  خود  اصلی  مفاهیم  که  نظریه هایی 

می گیرند، تقسیم می شوند.

نظریه های  تکامل   ،)2009(  ]3[ بل  و  نافتان  مک 

بین المللی شدن را در نمودار )1( نشان داده اند. این سیر که 

ناشی از تحوالت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بوده است 

بین المللی  گون  گونا نظریه های  و  یکردها  رو بروز  به  منجر 

بین المللی  سنتی،  یکرد  رو در  است.  شده  شرکت ها  شدن 

یجی  شدن شرکت های کوچک و متوسط به عنوان فرایند تدر

درگیر شدن در عملیات بین المللی تعریف می شود و فرایند 

متوالی  و  یجی  تدر مرحله  چند  معمواًل  شدن  بین المللی 

وجود  یکرد  رو این  در  اصلی  مدل  دو  می دهد.  تشکیل  را 

ی  نوآور مدل  و   )U( ساال  آپ  شدن  بین المللی  مدل  دارد؛ 

یکرد شبکه ای،  رو  ،)RBV( بر منابع یکردهای مبتنی  رو  .)I(

)مادرزاد  تأسیس  شروع  از  شدن  بین المللی  یکردهای  رو

برای بین المللی شدن شرکت های  از دیگر مدل ها  جهانی( 

به  ادامه  در  که  می باشند  دانش بنیان  متوسط  و  کوچک 

اختصار معرفی می شوند. 
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نمودار 1- تکامل نظریه های بین المللی شدن )مک نافتان و بل، 2009(

رویکردها و مدل های مختلف بین المللی شدن شرکت ها

مدل های بین المللی شدن آپ ساال ]4[

و  شد  معرفی   )1990( واهلن  و  یوهانسون  توسط  مدل  این 

نظریه  اساس  بر  مدل،  این  نظری  پایه  یافت.  توسعه  سپس 

 )1959( رز  پن  شرکت های  رشد  نظریه  و  شرکت ها  ی  رفتار

یج، فرایند درگیر شدن  می باشد. در این مدل شرکت به تدر

ی و استفاده  کتساب، یکپارچه ساز بین المللی را همزمان با ا

از دانش درباره بازارهای خارجی، افزایش می دهد و به دنبال 

آن، تعهد به بازار خارجی افزایش می یابد. آنگونه که یوهانسون 

و واهلن )1977( استدالل کرده اند مفروضات اساسی در این 

که مانع اصلی برای فرایند  مدل، فقدان چنین دانشی است 

بین المللی شدن و توسعه فعالیت های بین المللی می باشد، 

از طریق فعالیت  و اینکه دانش الزم می تواند به طور اساسی 

در خارج از شرکت به دست آید.

مرحله  چهار   ،)1975(  ]5[ یدرشایم-پل  و و  یوهانسون 

باالتری  درجه  هریک  که  دادند  تشخیص  هم  از  را  متوالی 

 )1 مرحله  می دهد:  نشان  را  بین المللی  شدن  درگیر  از 

فعالیت های نامنظم صادرات، مرحله 2( صادرات از طریق 

شرکت های  تاسیس   )3 مرحله  مستقل،  نمایندگی های 

وابسته فروش و مرحله 4( تولید/ساخت در خارج از کشور

مرحله ای  یکرد  رو در  مدل  مهم ترین  که  ساال  آپ  مدل 

این  و  می گیرند  یاد  شرکت ها  چگونه  اینکه  بر  می باشد 

است.  متمرکز  می گذارد،  تأثیر  آنها  رفتار  بر  چگونه  یادگیری 

که در آن، به بین المللی  مدل آپ ساال یک مدل پویا است 

بازار  در  شرکت  درگیرشدن  افزایش  مثابه  به  شرکت ها  شدن 

نگریسته  است،  یادگیری  انواع  بر  مبتنی  که  بین المللی 

و  تجربی  دانش  که  می کند  پیشنهاد  مدل  این  می شود. 

و منابع متعهد شده شرکت ها )به عنوان متغیر  بازار  عمومی 

ی  و فعالیت های جار بر تصمیمات متعهد شده  "حالت"( 

و  می گذارند  اثر  "جریان"(  متغیر  )به عنوان  کار  و  کسب 

بازار  دانش  ی ها،  سرمایه گذار و  تصمیمات  این  نتیجه  در 

مجددا افزایش می یابد.

این مدل بیان می کند که شرکت ها درگیرشدن بین المللی 

یجی در بازارهای خارجی که  شان را در گام های کوچک تدر

سپس  می دهند.  افزایش  هستند،  فعالیت  حال  در  آنها  در 

شرکت ها وارد بازارهای جدیدی می شوند که در فاصله روانی 



ارائه مدل نقش انواع دانش در ...        89

یه های  رو آموزش،  زبان،  در  تفاوت  جنبه  از  آنها  از  دورتری 

کار و غیره قرار دارند. این دانش انباشتی بر حالت  کسب و 

ورود و انتخاب بازار خارجی تأثیر می گذارد.

مدل  در  می کنند  تصریح   ،)1977( واهلن  و  یوهانسون 

اهمیت  نسبتًا  عینی،  دانش   ،)IP( شدن  بین المللی  فرایند 

را  کار  و  کسب  که فرصت  بازار خارجی  دارد؛ تجربه  کمتری 

ی پشتیبان بین المللی شدن است،  ایجاد کرده و محرک نیرو

نمونه ای از این نوع دانش )تجربی( می باشد.

یکرد شبکه ای  یک دیدگاه تازه تر به بین المللی شدن، رو

و واهلن )1990(،  بر مدل آپ ساال، یوهانسون  است. مبتنی 

یکرد  رو به کارگیری  با  شدن  بین المللی  فرایند  بررسی  به 

شدن  بین المللی  تحلیل  برای  راه  یک  پرداختند.  شبکه ای 

یکرد شبکه ای به عنوان یک نقطه  یک شرکت، استفاده از رو

که  مناسب  چارچوب  یک  یکرد،  رو این  زیرا  می باشد  شروع 

فراهم  گیرد،  برمی  در  را  بین المللی  شبکه های  در  یگران  باز

می سازد. آنها بین المللی شدن را به مثابه شبکه های توسعه 

دهنده روابط کسب و کار در دیگر کشورها از طریق گسترش، 

ی، تعریف کردند. نفوذ، و یک پارچه ساز

دسترسی  آن  به  شرکت ها  که  پابرجا  و  بلندمدت  روابط 

را بسیج می کنند،  آن، منابع خارجی شان  به واسطه  و  دارند 

و  کوچک  شرکت های  از  ی  بسیار هستند.  حیاتی  منابعی 

متوسط فاقد منابع مورد نیاز برای کسب و کارهای بین المللی 

شان می باشند.

بر اساس مدل اولیه آپ ساال، یوهانسون و واهلن )1990( 

فرایند بین المللی شدن را با به کارگیری یک دیدگاه شبکه ای 

کردند. آنها بین المللی شدن را به مثابه فرایند توسعه  بررسی 

کار در کشورهای دیگری از طریق  شبکه های روابط کسب و 

گسترش  کردند.  تعریف  ی  یکپارچه ساز و  نفوذ،  گسترش، 

شرکت،  برای  که  می گردد  بر  شبکه هایی  به  ی  سرمایه گذار

جدید هستند، در حالی که نفوذ به معنی توسعه موقعیت ها 

شرکت  که  است  شبکه هایی  در  منابع  تعهدات  افزایش  و 

ی می تواند به  قباًل در آن موقعیتی داشته است. یکپارچه ساز

مثابه هماهنگی شبکه های ملی مختلف فهمیده شود.

)I مدل بین المللی شدن مرتبط با نوآوری )مدل

شرکت ها  شدن  بین المللی  به  ی،  نوآور بر  مبتنی  مدل های 

بر  مبتنی  مدل ها  این  می کنند.  نگاه  ی  نوآور دیدگاه  از 

پذیرش  فرایند  درباره   )1962( راجرز  توسط  شده  ارائه  مفهوم 

بین المللی  مرحله  هر  آنها  در  که  می باشند  ی  نوآور یک 

گرفته  نظر  در  شرکت  در  ی  نوآور یک  به عنوان  شرکت  شدن 

چرخه  مدل  اساس  بر  ی  نوآور بر  مبتنی  مدل  در  می شوند. 

شدن  بین المللی  فرایند  در  متوالی  مرحله  هر  کاال،  عمر 

ی مورد توجه قرار می گیرد و میزان فعالیت  به صورت یک نوآور

کل فروش  شرکت در هر مرحله، از تقسیم میزان صادرات به 

به دست می آید.

این  مدل های  از  یکی   ،)1980(  ]6[ کاوسگیل  مدل 

و  بوده  ورود  شیوه های  شامل  که  می شود  محسوب  خانواده 

رفتار صادراتی را به پنج مرحله مجزا شامل قبل از صادرات، 

و  فعاالنه  صادرات  موردی،  صادرات  کنشی،  وا صادرات 

صادرات متعهدانه تقسیم نموده است.البته مرحله آخر پس 

گیری  نتیجه  چنین  و  گردید  حذف  مدل  تجربی  آزمون  از 

متوالی  تصمیمات  نتیجه  صادرات  توسعه  فرایند  که  شد 

مدیریت است.

رویکرد مبتنی بر منابع ]7[

که توسط پن رز ]8[ )1959(   )RBV( یکرد مبتنی بر منابع رو

بین المللی شدن شرکت های  شروع شده است، در پیشینه 

یکرد دو اصل  رو این  و متوسط جایگاه مهمی دارد.  کوچک 

همگن  شرکت،  سطح  در  گسترده  منابع   )1( دارد:  اساسی 

بدون  شرکت ها،  بین  نمی توانند  منابع  این   )2( نیستند. 

هزینه انتقال یابند و لذا به عنوان منابع چسبنده ]9[ شناخته 

عوامل  که  است  مدعی  منابع  بر  مبتنی  نگرش  می شوند. 

برتر  عملکرد  و  رقابتی  مزیت  ایجاد  مسئول  سازمانی  داخلی 

ظرفیت  منابعی  البته  هستند.  شدن  بین المللی  طریق  از 
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برای  ارزش  ایجاد  بر  عالوه  که  دارند  رقابتی  مزیت  ایجاد 

برای  و  بوده  کمیاب  باشند،  دشوار  آن  جایگزینی  سازمان، 

رقبا به آسانی قابل تقلی نباشند.

یکرد مبتنی بر منابع، شرکت های کوچک و جوان با  در رو

منابع کمتر می توانند بهتر از رقبایشان عمل کنند و راحت تر 

منحصر  عوامل  می شوند  موفق  آنها  زیرا  شوند  بین المللی 

آورند،  به دست  خارجی  بازار  در  فعالیت  برای  فردی  به 

بین المللی  برای  جدید  شرکت های  کاستی های  برخالف 

مبتنی  دیدگاه  شده اند.  مطرح  مرحله ای  نظریه  در  که  شدن 

کارافرینی  بررسی  شروع  در  هم  مهم  نقشی   )RBV( منابع  بر 

این  و  دارد  جهانی زاد  شرکت های  درظهور  هم  بین المللی 

کسب  برخی  چگونه  می دهد:  پاسخ  را  اساسی  پرسش های 

با منابع محدود و بدون پیمودن  کوچک و جوان  کارهای  و 

خارج  در  شدن،  بین المللی  مرحله ای  مدل  گون  گونا مراحل 

یالپ]10[ )2007(،  یالپ و ر موفق می شوند؟ بر این اساس، ر

ناملموس یک شرکت در حمایت  ی نقش دارایی های  بر رو

دادند  نشان  و  کردند  مطالعه  پا  ارو در  آن  شدن  جهان زاد  از 

سرعت  بر  بیشتری  اثر  سازمانی  منابع  و  انسانی  سرمایه  که 

بین المللی شدن داشته اند تا منابع ملموس.

رویکرد شبکه ای بین المللی شدن

یجی و توسعه دانش بازار  کید بر یادگیری تدر در این مدل تأ

شرکت از طریق تعامل در شبکه هاست. یوهانسون و ماتسون 

شناسایی  را  شدن  بین المللی  مرحله  چهار   ،)1993(  ]11[

 ، تأخیر با  شروع کنندگان  زودهنگام،  شروع کنندگان  کردند: 

دیگران.  میان  در  شدن  بین المللی  و  تنهایی  به  بین المللی 

یک  )درون  خرد  دیدگاه های  ترکیب  نتیجه  مراحل  این 

طریق  از  می باشد.  شبکه ها  )میان شرکتی(  کالن  و  شرکت( 

با  می توانند  متوسط  و  کوچک  شرکت های  شبکه ای،  روابط 

یکدیگر برای به دست آوردن قابلیتهای مکمل و فرصتهایی 

در  توقف  بجای  کنند؛  ی  همکار شدن  بین المللی  برای 

کمبودهای داخلی شان که مانع بین المللی شدن می شوند.

متوسط  و  کوچک  شرکت های  به  راجع  پژوهشی  در 

یافتند که تشکیل اتحادها  ژاپنی، لو و بیمیش]12[ )2001(، در

که دانش بازار خارجی را دارند یک استراتژی  با شرکت هایی 

قابلیت  کمبودهای  بر  برای غلبه  بین المللی شدن  اثربخش 

استدالل   ،)1998( همکاران  و  هیت  است.  شرکت  منابع  و 

می کنند هم شبکه های غیر رسمی و هم رسمی )قراردادی( 

می سازد  قادر  را  آنها  متوسط  و  کوچک  شرکت های  بین  در 

بزرگ،  شرکت های  منابع  و  قابلیتی  مزیت های  فقدان  با  که 

همچنان رقابتی باقی بمانند.

رویکرد شرکت های جهانی زاد ]13[

همچنین  و  بازارها،  ی  آزاد ساز و  مقررات زدایی  نتیجه  در 

ی پیشرفته و اثرات  توسعه مهم و سریع تر در صنایع با فناور

در  متوسط  و  کوچک  شرکت های  حوزه  در  ی  جهانی ساز

کارهایی به  کسب و  ، تعداد رو به افزایشی از  سال های اخیر

وجود آمدند که بین المللی شدن را از آغاز و یا مدت کوتاهی 

جهانی زاد،  مانند  مفاهیمی  کردند.  شروع  تأسیس  از  پس 

کارهای جدید بین المللی ]14[، یا استارت آپ های  کسب و 

پدیده  بر  که  شدند  معرفی  پژوهشگران  توسط  جهانی 

بین المللی شدن سریع و زود هنگام شرکت ها متمرکز شدند. 

شرکت های  با  بیشتر  شدن  بین المللی  شتابدار  مسیر  این 

مرتبط  خدمت محور  و  دانش بنیان  پیشرفته،  ی  فناور با 

می باشند. نایت و کاوسگیل )2004(، شرکت های جهانی زاد 

روزهای  از  که  کوچک  ی محور  فناور شرکت های  به عنوان  را 

اولیه تأسیس شان در بازارهای بین المللی فعالیت می کنند، 

تعریف کردند.

به عبارتی دیگر شرکت های جهانی زاد را می توان این گونه 

که از شروع تأسیس یا مدتی پس  تعریف نمود: "یک شرکت 

محصوالتش  فروش  از  درآمدش  اساسی  بخش  یک  آن  از 

"یک  یا  و   ]15[ می آید."  به دست  بین المللی  دربازارهای 

آن  رقابتی  مزیت  تأسیس،  شروع  از  که  کار  و  کسب  سازمان 

بازارهای  در  محصوالتش  فروش  از  و  منابع  از  استفاده  با 
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که چهار نوع دانش بر فرایند بین المللی شدن تأثیر  می کنند 

دارند. این عوامل شامل دانش بازار و دانش تجربی است، که 

و دانش  از دانش شبکه، دانش فرهنگی  دانش تجربی خود 

کارآفرینانه تشکیل شده است.

و  بازار  دانش  دسته  دو  می توان  دانش،  انواع  خصوص  در 

دانش تجربی را از هم تفکیک نمود؛ دانش تجربی خود آمیزه ای 

کارآفرینانه می باشد.  از دانش شبکه، دانش فرهنگی، و دانش 

بین المللی  در  دانش  نقش  کرده اند  تالش  مختلفی  محققین 

این  به  کنند.  تحلیل  را  متوسط  و  کوچک  شرکت های  شدن 

منظور توجه به مراحل تجربی بین المللی شدن نیز مهم است 

: مرحله قبل از بین المللی شدن )بدون تجربه(،  که عبارتند از

مرحله  کوتاه مدت(،  )تجربه  اولیه  شدن  بین المللی  مرحله 

 )2( نمودار  در  بلندمدت(.  )تجربه  باتجربه  شدن  بین المللی 

این سه مرحله نشان داده  نوع دانش در  میزان اهمیت چهار 

شده است  ]21[. 

شدن  بین المللی  فرایند  به  مربوط  پژوهش های  عمده  در 

 ،)INV( بین المللی  جدید  کارهای  و  کسب  و   ،)IP(  ]23[

شدن  بین المللی  با  ارتباط  بیشترین  دارای  دانش  نوع  سه 

 : از عبارتند  که  شده اند  معرفی  جدید  و  کوچک  شرکت های 

، و دانش بین المللی شدن که دانش  دانش فناورانه، دانش بازار

اخیر توضیح می دهد که چگونه یک شرکت را برای بین المللی 

شدن اداره می کنند ]24[. 

دانش فناورانه مزیت های ویژه شرکت در توسعه و تطبیق 

را  هستند،  مرزها  از  انتقال  قابل  که  خدمات  و  محصوالت 

گاهی  آ شامل  فناورانه  دانش  همچنین،  می دهد.  نمایش 

، و موقعیت  سازمانی درباره تغییر فناورانه در بازارهای وسیع تر

گاه شدن از جایگاه شرکت می باشد.  نسبی رقباء و بنابراین آ

و  محصوالت  بهبود  به  منجر  شرکت،  در  دانش  این  رشد 

خدمات و خلق فرصت های جدید هم در بازار داخلی و هم 

در بازار خارجی می شود. دانش فناورانه جدید، ویژه شرکت 

خاص  هدف  کشور  یک  به  اختصاصی  و  است  آن  دارنده 

ندارد.

عالقه  است  ذکر  شایان   .]16[ می شود"  حاصل  کشور  چند 

به شرکت های جهانی زاد از اوایل سال های 1990 شروع شد، 

تمرکز  شرکت ها  نوع  این  ی  رو بر  مقاالت  از  یادی  ز تعداد  و 

حداقل  کردند  بیان   ،)1994( همکاران  و  گال  دا مک  کردند. 

برخی شرکت های کوچک و متوسط از همان شروع تأسیس، 

بین المللی  متوالی  مرحله ای  روش  و  هستند  بین المللی 

شدن را دنبال نمی کنند ]17[. 

انواع دانش بین المللی شدن و منابع اکتساب آنها

بین المللی شدن یکی از پیچیده ترین عناصر در توسعه یک 

فزاینده ای  به طور  پژوهشگران  می رسد  به نظر  است.  شرکت 

ارائه شده  نظریه های  از  که هیچ کدام  موافقند  این عقیده  با 

تنهایی  به  نمی تواند  شدن،  بین المللی  درباره  فوق الذکر 

به  متوسط  و  کوچک  شرکت های  شدن  بین المللی  پویایی 

به  دهند.  توضیح  را  دانش بنیان  کوچک  شرکت های  ویژه 

برای  مختلف  یکردهای  رو و  نظریه ها  که  واقعیت  این  رغم 

کوچک و متوسط وجود دارد،  بین المللی شدن شرکت های 

منابع  می باشد.  مشترک  آنها  همه  در  کلیدی  عامل  یک 

آنها  شدن  بین المللی  در  کلیدی  عامل  یک  شرکت  دانشی 

می باشد.

پراشانتام]18[ )2005(، استدالل می کند یکی از مهم ترین 

متوسط،  و  کوچک  شرکت های  شدن  بین المللی  عوامل 

دانش  از  استفاده  و  آوردن  به دست  در  شرکت  توانایی 

شرکت های  شدن  بین المللی  پیشینه  بر  مبتنی  است. 

دانش  است،  حیاتی  که  دانش  نوع  یک  متوسط،  و  کوچک 

  )1977( واهلن  و  یوهانسون  یکرد  رو در  که  می باشد  بازار 

منابعی  تنظیم   ، بازار دانش  نقش  است.  شده  کید  تأ آن  به 

ی  سرمایه گذار خارجی  بازار  در  دارد  قصد  شرکت  که  است 

ی  قدر البته   ،)1994( گال]19[  دا مک  و  یات  او دیدگاه  کند. 

آنها به   ، بازار بر دانش  که عالوه  به این معنی  متفاوت است 

شدن  بین المللی  در  فناورانه(  )دانش  دانش  شدت  نقش 

کید می کردند. میجری و اومموتو ]20[ )2010( نیز استدالل  تأ
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کوچک و متوسط]22[ نمودار 2- ترسیم انواع دانش در مراحل بین المللی شدن شرکت های 

دانش  شامل  و  بوده  هدف  بازار  هر  ویژه  که  بازار  دانش 

شرایط  نهادها،  یع،  توز کانال های  بالقوه،  مشتریان  شناخت 

در  دانش  این  رشد  می باشد.  یسک ها  ر و  قانونی  و  حقوقی 

و  می شود  یسک  ر و  قطعیت  عدم  کاهش  موجب  شرکت، 

کشور و بازار و نه ویژه شرکت است. دانش  این دانش، ویژه 

بازار درونی افراد در میان شبکه های فردی غیررسمی به ویژه 

در مراحل اولیه بین المللی شدن، مهم هستند.

اصول  به  مربوط  آنکه  علت  به  شدن،  بین المللی  دانش 

کشور  یک  ویژه  است،  بین المللی  بازار  در  عملیات  عمومی 

خاص نمی باشد. دانش بین المللی شدن، دانش ویژه شرکت 

هماهنگ  و  یکپارچه  شرکت  مفید  منابع  دیگر  با  که  است 

فهم  برای  شرکت  ویژه  دارایی  یک  واقع  در  و   ]25[ می شود 

و  است  بین المللی  چندگانه  فرصت های  کردن  دنبال  و 

مدیریت  و  شرکاء  یابی  ارز خارجی،  بازارهای  غربالگری  به 

ی می رساند. به طور  ی مستقیم خارجی )FDI( یار سرمایه گذار

فرصت های  ی  هدف گذار و  یابی  ارز برای  دانش  این  کلی، 

به  ورود  خالل  در  و  گرفته  شکل  جدید  شدن  بین المللی 

بازارهای بعدی، توسعه پیدا می کند. بنابراین اغلب، توسعه 

گران قیمت مانند مشاوران،  دانش بین المللی شدن با منابع 

وکال و یا مشاوران دولتی فراهم می شود. 

نوع  به سه  بین المللی شدن خود  راستا دانش  در همین 

دانش مجزا تقسیم شده است: »دانش بین المللی شدن ورود 

»دانش  و  شده«،  محلی  شدن  بین المللی  »دانش   ،» بازار به 

دانش  یافتن  برای  بین المللی«.  شرکت  شدن  بین المللی 

بین المللی شدن ورود به بازار می توان از یک مشاور دولتی در 

کنندگان، دیدار با شرکای مهم  زمینه خارجی، ارتباط با وارد 

که در بازار های جدید فعالیت می کنند، وکال، ارتباط نزدیک 

با مشتریان برای برآورده کردن نیازهای آنان و تشکیل تیم های 

به  کرد. شرکت ها  از شرکت استفاده  با مشاوران خارج  پروژه 

چگونه  آنکه  دلیل  به  شده  محلی  شدن  بین المللی  دانش 

یه ها و ساختارهای عملیاتی خود  ، رو کار کسب و  مدل های 

را برای قلمروهای جدید که در آنها فعالیت می کنند، تطبیق 

برای پیکربندی مجدد  این دانش  به  آنها  دارند.  نیاز  دهند، 

به منظور برآورده نمودن الزامات قلمروهای خاص، نیاز دارند. 

این دانش را می توان از تجربه مشاوران دولتی، تجربه مدیران 

از شرکت  بیرون  ارشد  با مشاوران  یا مشاوره  عامل شرکت ها 
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شدن  بین المللی  دانش  گروه  سه  از  کدام  هر  آورد.  به دست 

نیاز  خارجی  و  داخلی  منابع  فرد  به  منحصر  ترکیب  یک  به 

فرایندها  توسعه  و  موجود  دانش  با  ی  یکپارچه ساز که  دارد 

بین المللی  دانش  بنابراین،  می کند.  تکمیل  را  سیستم ها  و 

یک  کردن  دنبال  برای  الزم  حیاتی  منبع  یک  شرکت  شدن 

هریسون  و  فلچر  می باشد.  شدن  بین المللی  استراتژی 

منابع  انواع   )1991( هوبر  ی  مفهوم ساز از  استفاده  با   ،)2012(

کتساب دانش را دسته بندی نموده اند )جدول1(. ا

کتساب دانش جدید )فلچر و هریسون، 2012( جدول 1- منابع ا

منابع خارجی دانشمنابع داخلی دانش

تجربه مستقیم
تجربه غیر مستقیم : یادگیری 

غیرمستقیم و پیوندی
دانش تجربی

دانش عینیپژوهش خارجیاطالعات داخلی

در  که  است  مستقیم  تجربه  دانش،  منبع  اولین 

قبلی  بین المللی  شغل  از  متوسط  و  کوچک  شرکت های 

با  ارشد  مدیریت  تیم  یا  درونی/ذاتی]26[(،  )دانش  مالک 

آموزش و تجربه به دست می آید. با وجود این، دانش تجربی 

وضعیت  یا  کشور  مثال،  )به طور  خاص  موقعیت  ویژهیک 

و ممکن  بر می کند  توسعه، هزینه  برای  را  آن  که  بوده،  ورود( 

است مانعی برای انتقال آن باشد. 

که  می داند  دانشی  را  غیرمستقیم  تجربه   ،)1991( هوبر 

گرفته می شود از دو راه یادگیری غیرمستقیم  غیرمستقیم یاد 

شرکت ها  مستقیم،  غیر  دانش  کتساب  ا در  پیوندی.  و 

مشاهده  با  مثال  به طور  می گیرند؛  یاد  دیگران  تجارب  از 

اخذ  شبکه  در  کار  و  کسب  طریق  از  یا  دیگران ها،  کارهای 

ی  ک گذار (، اتحادهای استراتژیک یا به اشترا لیسانس )مجوز

در  که  است  خارجی  منبع  نوع  یک  دانش،  این  اطالعات. 

فرایند بین المللی شدن )IP( و کسب و کار جدید بین المللی 

کرده اند. شرکت ها می توانند دانش  کید  ی آن تأ )INV( بر رو

واسطه های  مانند  متخصص  سازمان های  از  را  خارجی 

صادرات یا دیگر منابع بازرگانی یا دولتی به دست آورند. یک 

شکل یادگیری غیرمستقیم تقلید از شرکت های دیگر به طور 

بازار  به  ورود  تصمیمات  که  زمانی  مشابه،  شرکت های  مثال 

که عدم قطعیت در این زمینه  خارجی را می گیرند می باشد 

را کاهش می دهد. هوبر ]27[)1991(، دانش پیوندی را شامل 

می داند.  ی  کسب وکار واحدهای  تملک  یا  افراد  استخدام 

می تواند  خارجی،  یابی  بازار مدیران  استخدام  مثال،  به طور 

لیکن مدیران  بیاورد.  به داخل شرکت  را  افراد  دانش تجربی 

ترجیح  اغلب  و  می باشند  گران قیمت  تجربه  با  بین المللی 

می دهند در شرکت های بزرگ تر کار کنند. 

با  شده  تدوین  منابع  از  خارجی  شده  جستجو  دانش 

برای  منابعی  چنین  می آید.  به دست  خارجی  محیط  پایش 

حیاتی  محدود،  تجربه  با  شرکت های  شدن  بین المللی 

، مشاوران و راهنمایان دولتی،  می باشند. در نبود منابع دیگر

آنها  ی  همکار لیکن  سازند،  فراهم  را  دانش  این  می توانند 

ترجیح  یا  اولیه  تجربه  مثال،  )به طور  موقعیت  به  وابسته 

ویژه( است.  بازارهای  یا  کشورها،  برای محصوالت،  سیاسی 

شرکت ها می توانند این دانش را از منابع منتشر شده یا سایر 

مستلزم  که  آورند،  به دست  جستجو  طریق  از  عینی  منابع 

جدید  اطالعات  بر  جستجو  تمرکز  و  خارجی  محیط  پایش 

است. اطالعات داخلی در داخل یک شرکت )به طور مثال، 

یا   / و مالک  توانایی  می شود.  یافت  سیستم ها(  و  افراد  در 

مدیران برای شناسایی و استفاده از منابع اطالعات داخلی 

چگونگی"  "دانش  و  افراد،  بین  روابط  ارتباطات،  به  بستگی 

که ممکن است پیش نیاز آن اطالعات یا تجربه باشد، دارد.

برنامه های حمایتی برای بین المللی شدن شرکت های کوچک 

و متوسط دانش بنیان

در  را  شرکت ها  درصد   90 متوسط  و  کوچک  شرکت های 

ی،  کشورها تشکیل می دهند و اغلب منبع مهم نوآور بیشتر 

گشودن مرزهای صنایع جدید هستند. در  ارتقای صنعتی و 

ملی  اقتصادهای  به  محدود  آنها  عملکرد  کثریت  ا حالی که 
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به  بین المللی  تجارت  در  مشارکت  به  آنها  عالقه  می شود، 

ی  گسترده در موانع تجار کاهش  شدت افزایش یافته است. 

همراه  به  بازارها،  شدن  جهانی  با  مرتبط  ی  سرمایه گذار و 

و  کوچک  شرکت های  ارتباطات،  در  فناورانه  پیشرفت های 

متوسط را قادر می سازد که مشارکت مستقیم در کسب و کار 

بین المللی را بالفاصله پس از تأسیس پیگیری کنند ]28[. با 

وجود این، هنوز شرکت های کوچک و متوسط به طور وسیعی 

تی در  به بازارهای داخلی وابسته بوده و با چالش ها و مشکال

خالل فرایند بین المللی شدن مواجه هستند. در میان تمام 

وجود  شدن  بین المللی  فرایند  کردن  اداره  در  که  تی  مشکال

مانند  مهمی  موانع  با  متوسط  و  کوچک  شرکت های  دارد، 

فقدان  و  کافی،  دانش  و  اطالعات  فقدان  سرمایه،  فقدان 

حمایت دولتی مواجه هستند.

از  دولت ها  حمایتی  سیاست های  دسته بندی 

ارائه  اصلی  دسته  چهار  قالب  در  نوپا  فناور  شرکت های 

که شامل سیاست های حمایتی مرتبط با تأمین مالی،  شده 

ی مدیریتی و  ، معافیت های قانونی و توانمند ساز توسعه بازار

به طور  می توانند  حمایتی  سیاست های  این  است.  سازمانی 

ی  توانمندساز طریق  از  ویژه  به  غیرمستقیم  یا  و  مستقیم 

شدن  بین المللی  دانش  ارتقای  بر  سازمانی،  و  مدیریتی 

بین المللی  بگذارند.  تأثیر  متوسط  و  کوچک  شرکت های 

با  مسستقیم  غیر  یا  و  مستقیم  ارتباط  افزایش  مستلزم  شدن 

تمرکز  می باشد.  ی  مرز بین  عملیات  و  بین المللی  بازارهای 

کاالها  فروش  بر  مبتنی  صادرات  بر  متمرکز  اغلب  سیاستی 

بازارهای  در  نهایی  مشتریان  به  مستقیم  به طور  خدمات  و 

بسیار  شدن  بین المللی  این،  باوجود  است.  بین المللی 

متنوعی  حاالت  دربرگیرنده  و  بوده  مفهوم  این  از  تر  گسترده 

لیسانس،  دادن  غیرمستقیم،  و  مستقیم  صادرات  شامل 

ادغام ها  استراتژیک،  اتحادهای  مشارکت ها،   ، امتیاز دادن 

مالکیت  با  تابعه  شرکت های  تأسیس  مالکیت،  کسب  و 

دست  پیمانکاران  به کارگیری  و  خارجی،  بازارهای  در  کامل 

خریداران  یا  شرکت ها  تأمین کننده  یا  صادرات  برای  دوم 

ارزش  زنجیره  در  قرارگرفتن  داخلی،  بازار  در  بین المللی 

همچنین  و  بین المللی،  و  داخلی  شرکت های  برای  جهانی 

موضوع استانداردها و الزامات متنوع بین المللی می باشد.

برنامه های حمایتی برای بین المللی شدن در برنامه های 

بخواهیم  گر  ا است.  برجسته  دیگر  مناطق  و  پا  ارو سیاستی 

کمک بیشتری بکنیم تا با  کوچک و متوسط  به شرکت های 

آنها  موانع  فهمیدن  با  باید  کنند،  ی  همکار خارجی  شرکای 

مطالعات  طبق  بر  کنیم.  شروع   ، کار این  ندادن  انجام  برای 

 )OECD, 2009( ،ی های اقتصادی سازمان توسعه و همکار

ی  موانع اصلی شرکت های مذکور شامل نداشتن سرمایه کار

شناسایی  در  مشکل  صادرات،  مالی  تأمین  برای  کافی 

کافی  نداشتن اطالعات  کار خارجی،  و  کسب  فرصت های 

برای کمک به آنها برای جایابی و تحلیل بازارها، عدم قابلیت 

در ارتباط با مشتریان بالقوه خارجی، مشکل در دستیابی به 

مدیریتی،  دانش  فقدان  خارجی،  اطمینان  قابل  نمایندگی 

پا  ارو )اتحادیه  ندیده  کافی  آموزش  یا  ندیده  آموزش  کارکنان 

باالی  هزینه  آنها،  خدمات  و  محصوالت  قیمت   ،)2014

کارکنان  فقدان  و  محصول  کیفیت  شدن،  بین المللی 

فقدان  زبان،  شرکت،  محصوالت  مشخصات  شرایط،  واجد 

ی برای  حمایت عمومی کافی، هزینه ها یا مشکالت کاغذباز

کشور  در  متفاوت  مقررات  و  قوانین  مناسب،  نقل  و  حمل 

بازار خارجی،  ی متفاوت در  یا موانع تجار تعرفه ها  خارجی، 

، می باشند  )تفاوت های فرهنگی( شامل فرهنگ کسب و کار

پایی، 2010(. )کمیسیون ارو

هدفمند  سیاستی  برنامه های  و  دولتی  حمایت های 

ی  باز شدن  بین المللی  ارتقای  در  مهمی  نقش  می توانند 

کند. باالزاده و همکارانش )1397( شش آیتم اصلی از انواع 

ی، قوانین و  حمایت های مالی، اطالعاتی، زیرساختی، تجار

کوچک  شرکت های  صادرات  از  حمایت  برای  که  فرهنگی 

این  کردند.  شناسایی  را  دارند،  وجود  کشور  در  متوسط 

برنامه های حمایتی می توانند به صورت انفرادی از شرکت ها 

و یا در قالب شبکه ها و خوشه ها و برنامه های بخشی انجام 
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شرکت  یک  نیاز  تحلیل  بر  مبتنی  انفرادی  حمایت  پذیرد. 

دارند  حمایت  به  نیاز  که  بخش هایی  در  متوسط  و  کوچک 

شرکت  قابلیت های  و  منابع  برای  حمایت  سپس  می باشد؛ 

شرکت های  ظرفیت  شبکه ها،  می شود.  ی  متناسب ساز

توسعه  شدن  بین المللی  برای  را  انفرادی  متوسط  و  کوچک 

حمایتی  چنین  تداوم  برای  حیاتی  عنصر  و  می دهند 

پا، 2014(. می باشند. )اتحادیه ارو

شرکت های  به  توجه  بر  عالوه  گذشته،  دهه های  در 

]29[، شرکت های دانش بنیان  به طور عام  و متوسط  کوچک 

در  سیاست گذاران  و  محققان  توجه  مورد  نیز  خاص  به طور 

دانش بنیان  شرکت های  بوده اند.  ایران  در  همچنین  و  دنیا 

نقش  خود،  فناورانه  و  علمی  دستاوردهای  ی  ی ساز تجار با 

این  می کنند.  ی  باز اقتصادی  توسعه  و  رشد  در  مهمی 

بر  مبتنی  مانند  ذاتی  ویژگی های  وجود  دلیل  به  شرکت ها 

کوچک  توسعه،  و  تحقیق  باالی  هزینه های  بودن،  دانش 

 ... و بودن  نوآور  منابع،  به  محدود  دسترسی  شرکت،  بودن 

دنبال  به  تری  جدی  شکل  به  توسعه  و  بقا  و  ادامه  برای 

ی  همکار این  هستند.  شرکت ها  دیگر  با  ی  همکار ی  برقرار

و  توسعه  درحال  کشور  یک  در  شرکت  یک  میان  که  زمانی 

کشور توسعه یافته صورت بگیرد می تواند  یک شرکت از یک 

برای طرفین منافع بیشتری نیز به همراه داشته باشد و برخی 

توسعه  فرایند  از  ی  ضرور بخش  را  بین المللی  ی های  همکار

جدید  شرکت های  می دانند.  جهان  اقتصاد  و  ی  فناور

مهم  ابزار  یک  به عنوان  نوپا  فناور  شرکت های  یا  دانش بنیان 

جهانی  عرصه  در  نوآورانه  ی های  فناور ی  ی ساز تجار جهت 

نیز شناخته می شوند ]30[، ]31[.

 )1 حوزه  سه  در  تحقیق  این  پیشینه  مرور  به  باتوجه 

مدل های بین المللی شدن، 2( انواع دانش بین المللی شدن 

گفت  این حوزه، می توان  در  برنامه های حمایتی  نقش  و 3( 

که انواع دانش مورد نیاز شرکت ها  کشور  کنون تحقیقی در  تا

را در مراحل مختلف بین المللی شدن مشخص کرده باشد، 

فلچر  توسط  حوزه  این  در  تحقیقاتی  است.  نگرفته  صورت 

)2012 و 2013( صورت پذیرفته است، ولی در این تحقیقات 

توجه خاصی به شرکت های دانش بنیان نشده است. عالوه 

کتشاف در خصوص  بر این نگارندگان، هیچ تحقیقی که به ا

شرکت ها  از  دانشی  پشتیبانی  در  حمایتی  نهادهای  نقش 

در  )چه  باشد  پرداخته  بین المللی شدن  مختلف  مراحل  در 

کشورمان و چه در سایر کشورها(، مشاهده نکردند. در ادامه 

شده  ارائه  مفهومی  مدل  تحقیق  این  در  داد  خواهیم  نشان 

برای  و مراحل بین المللی شدن،  انواع دانش  از  توسط فلچر 

ی شده و سپس  شرکت های دانش بنیان ایرانی متناسب ساز

قرار  بررسی  مورد  خصوص  این  در  حمایتی  نهادهای  نقش 

می گیرد. 

3. روش پژوهش
که  روش برگزیده در این پژوهش، تحلیل محتوای کیفی بوده 

یکی از روش های پژوهش کیفی می باشد. روش های پژوهش 

اخص  به طور  محتوا  کیفی  تحلیل  روش  و  اعم  به طور  کیفی 

اجتماعی  گرایی  برساخت  و  تفسیری  پارادایم  بر  مبتنی 

می باشد که متمایز از پارادایم اثبات گرایی می باشد. در این 

می باشند  االذهانی  بین  برساخته  مقوالت  و  معانی  پارادایم، 

موقعیت  در  پژوهشگر  گرایی،  اثبات  پارادایم  برخالف  که 

محتوا  کیفی  تحلیل  می گیرد.  قرار  پژوهش  موضوع  با  تعامل 

در این پژوهش بر اساس منطق بهترین تبیین ]32[ از ترکیب 

با   ]34[ استقراء  و   ،]33[ قیاسی  منطق  برگشتی،  و  تبادلی 

کید بر عنصر فهم ]35[ می باشد. تأ

نیمه  مصاحبه  طریق  از  پژوهش  داده های  ی  جمع آور

سیاست گذاران  و  خبرگان  از  نفر  شش  با  یافته  ساختار 

این حوزه صورت پذیرفت )جدول 2(.  تأثیرگذار در  و  مطلع 

تعداد خبرگان در دسترس،  در  به محدودیت جدی  باتوجه 

صادرات  با  مرتبط  مسئولین  با  موجود  مصاحبه های  همه 

متنی  که  اخیر  سال  پنج  در  دانش بنیان  شرکت های  شدن 

مورد  بود،  دسترس  در  داخلی  معتبر  رسانه های  در  آنها  از 

و  خبرگان  با  مصاحبه  گرفت.  قرار  محتوا  تحلیل  و  بررسی 
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که  دانش بنیان  شرکت های  حوزه  در  فعال  سیاست گذاران 

به صورت هدفمند انتخاب شدند تا حد اشباع ]36[ داده ها 

منطق  روش  با  مصاحبه ها،  متن  تدوین  از  پس  یافت.  ادامه 

بهترین تبیین، مفاهیم، مقوله های فرعی و مقوله های اصلی، 

استخراج می شوند. در گام اول، برای یافتن نقش انواع دانش 

بین المللی  چرخه  گون  گونا مراحل  در  آنها  کتساب  ا منابع  و 

روش  طریق  از  و  پژوهش  پیشینه  به  اتکا  با  شرکت  شدن 

با  فلچر  مدل  ی  متناسب ساز و  تعمیم  به  مبادرت  قیاسی 

کم بر شرکت های دانش بنیان ایرانی شده است. در  بافت حا

نظریه  ارائه  به  نسبت  استقرایی  مضمون  تحلیل  با  دوم،  گام 

یا مدل مفهومی جدید در خصوص تأثیر و نقش برنامه های 

شرکت های  شدن  بین المللی  دانش  ارتقای  در  حمایتی 

دانش بنیان مبادرت می گردد. 

این  پیشنهادی  مفهومی  مدل های  به  دستیابی  روش 

به کارگیری  با  متخذه  پژوهش  کیفی  روش  اساس  بر  پژوهش 

 ، کلیه داده های فوق الذکر استدالل های قیاسی و استقرایی از 

دانش  انواع  شامل  مذکور  مدل های  در  مندرج  مقوالت  حول 

منابع  و  بین المللی(   ، بازار فناورانه،  )دانش  شدن  بین المللی 

یادگیری  مستقیم،  تجربی  )درونی/ذاتی،  دانش  کتساب  ا

خارجی(  پژوهش  و  داخلی  اطالعات  پیوندی،  غیرمستقیم، 

کم(  و  نسبی  یاد،  )ز معنی دار  تفاوت  دادن  نشان  و  یک سو  از 

هدفمند  سیاستی  برنامه های  و  حمایتی  سیاست های  تأثیر 

شروع  )مرحله  شدن  بین المللی  گانه  سه  مراحل  از  هریک  بر 

بازار خارجی، مرحله رشد شرکت در  ی شرکت در  ی ساز تجار

بازار خارجی، مرحله ثبات و سوددهی شرکت در بازار خارجی( 

شرکت های کوچک و متوسط دانش بنیان، بوده است.

جدول 2- معرفی مصاحبه شوندگان 

تحصیالتکد مصاحبه شونده
میزان تجربه در حوزه صادرات 

دانش بنیان
نوع تعامل با شرکت های دانش بنیان 

صادراتی
نام سازمانهای مربوطه

E01
دانشجوی دکتری- مدیریت 

فناوری
حمایت کننده و تسهیل گر4 سال

مرکز تعامالت بین المللی معاونت 
یاست جمهوری علمی و فناوری ر

E02
کارشناسی ارشد -مهندسی 

صنایع
مرکز همکاری های تحول و پیشرفتمشاور5 سال

E03حمایت کننده6 سالدکتری- مدیریت فناوری - ستاد توسعه فناوری نانومشاور

E04پژوهشکده مطالعات فناوریمشاور5 سالدکتری- مدیریت استراتژیک

E05
دکتری-سیاستگذاری علم و 

فناوری
صندوق نوآوری و شکوفاییحمایت کننده و تسهیل گر4 سال

E06حمایت کننده و تسهیل گر4 سالکارشناسی ارشد-مدیریت
صندوق توسعه همکاری های 

بین المللی فناورانه

4. نتایج و تفسیر داده ها 
نتایج تحقیق متناسب با سواالت تحقیق، در دو بخش ارائه 

بین المللی  مراحل  در  دانش  انواع  جایگاه  نخست  می شود: 

شدن شرکت ها و سپس نقش نهادهای حمایتی در مراحل 

مختلف. 

مدل مفهومی انواع و منابع اکتساب دانش در مراحل بین المللی 

شدن شرکت

که بتواند جایگاه انواع دانش   برای دستیابی به مدل مفهومی 

گانه رشد بین المللی  کتساب دانش را در مراحل سه  و منابع ا

محتوای  تحلیل  از  کند،  مشخص  دانش بنیان  شرکت های 
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و  ذی ربط  مسئولین  با  منتشرشده  مصاحبه های  مقاالت، 

شد.  استفاده  تحقیق  این  در  گرفته  صورت  مصاحبه های 

از  است  عبارت  حوزه  این  تحقیق  پیشینه  در  دانش  انواع 

دانش  شدن.  بین المللی  دانش  و  بازار  دانش  فناورانه،  دانش 

ورود  بین المللی  دانش  نوع  سه  شامل  خود  شدن  بین المللی 

، دانش بین المللی بومی و نیز دانش بین المللی شرکت  به بازار

شامل  دانش  کتساب  ا منابع  همچنین  می شود.  بین المللی 

دانش ذاتی/درونی، تجربه مستقیم داخلی، تجربه غیرمستقیم 

و  خارجی  جستجوی  پیوندی،  مستقیم  غیر  تجربه  نیابتی، 

مصاحبه ها  و  متون  تحلیل  نتایج  می شود.  داخلی  اطالعات 

و  دانش  انواع  از  یک  کدام  می دهد  نشان   )3( جدول  در 

کتساب اهمیت بیشتری در هریک از مراحل رشد  روش های ا

بین المللی دارند. با توجه به اینکه این جدول به صورت قیاسی 

و با اقتباس از تحقیقات قبلی، برای شرکت های دانش بنیان 

ی شده است، برای رعایت اختصار از ذکر  ایرانی متناسب ساز

ی شده است.  کدبندی به صورت تفصیلی خوددار

کتساب دانش در مراحل بین المللی شدن جدول 3- مدل مفهومی انواع و منابع ا

      دانش
مراحل

منابع اکتساب انواع دانش بین المللی شدنانواع دانش بین المللی شدن

)CS( دانش فناورانه، دانش بین المللی ورود به بازارمرحله شروع تجاری سازی شرکت در بازار خارجی ، دانش ذاتی/درونی، تجربه غیر مستقیم نیابتیدانش بازار

)MGS( مرحله رشد شرکت در بازار خارجی)دانش بین المللی بومی )محلی شده ، تجربه مستقیم داخلی، تجربه غیر مستقیم پیوندیدانش بازار

)SPS( دانش فناورانه، دانش بین المللی شرکت مرحله ثبات و سوددهی شرکت در بازار خارجی ، دانش بازار
بین المللی 

اطالعات داخلی شرکت، جستجوی خارجی

نیاز  مورد  دانش  می توان  فوق  مفهومی  مدل  کمک  به 

کتساب در هر مرحله را به شرح  شرکت ها و روش های اصلی ا

زیر بیان کرد:

ی شرکت در بازار خارجی -  ی ساز  در مرحله شروع تجار

اولویت  نقش  بازار  دانش  و  فناورانه  دانش   ،)C.S(

بایستی  ی می کند. محصوالت و خدمات  باز را  ی  دار

یافتن  برای  است  شرکت  ویژه  که  مناسبی  ی  فناور از 

بازار  دانش  باشند.  برخوردار  خارجی  بازار  در  مشتری 

کشور مقصد است می تواند در این مرحله  که ویژه  نیز 

ورود  شدن  بین المللی  دانش  رساند.  ی  یار شرکت  به 

که ویژه  ، نقش غالب و مهم را دارد. این دانش  به بازار

شرکت است، می تواند راه ورود شرکت در بازار خارجی 

بنیان  که  ذاتی/درونی  دانش  همچنین،  نماید.  باز  را 

همچنین  و  می آورند  شرکت  به  خود  همراه  به  گذاران 

و  موجود  شبکه های  از  که  نیابتی  مستقیم  غیر  تجربه 

یا مشاوران و رایزنان دولتی یاد می گیرند، منابع اصلی 

کتساب انواع دانش مورد نیاز در این مرحله می باشند. ا

 - ،)M.G.S( خارجی  بازار  در  شرکت  رشد  مرحله  در 

با  که  است  دانشی  بوده،  کشور  ویژه  که  بازار  دانش 

رشد  مسیر  راه  چراغ  خود،  عمومی  دانش  به  توجه 

بین المللی  دانش  قرارگیرد.  خارجی  بازار  در  شرکت 

میزبان  کشور  با  مرتبط  که  شده  ی  محلی ساز شدن 

ی می نماید. همچنین، تجربه  است، وجه غالب را باز

شده  وارد  آن  در  که  ی  کشور بازار  از  حاصل  مستقیم 

است و نیز تجربه غیر مستقیم پیوندی از راه استخدام 

دانش های  دارای  به خصوص  که  افرادی  به کارگیری  و 

انواع  کتساب  ا منابع  از  می باشند  مربوطه  گون  گونا

دانش مورد نیاز در این مرحله می باشند.

خارجی -  بازار  در  شرکت  سوددهی  و  ثبات  مرحله  در 

بازار  گسترش  به  بتواند  اینکه  برای  شرکت   ،)S.P.S(

 ،، محصوالت و خدمات خود بپردازد عالوه بر دانش بازار

با  مطابق  شده  ارائه  خدمات  و  محصول  توسعه  به  نیاز 
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نیازها و سالیق مشتریان فعلی و جدید خود نیز دارد که 

نیاز به دانش فناورانه در این مرحله را محسوس می سازد. 

از  و دانش عینی داخلی  همچنین، جستجوی خارجی 

کتساب دانش در این مرحله می باشند. منابع مهم ا

بین المللی  مراحل  در  برنامه های حمایتی  مدل مفهومی نقش 

شدن شرکت

کتساب آن در  انواع دانش و روش های ا از درک جایگاه  پس 

این سوال مطرح می شود  بین المللی شرکت ها،  مراحل رشد 

که نقش نهادهای حمایتی در پشتیبانی از شرکت ها در این 

یکرد  مسیر تا چه اندازه است؟ برای پاسخ به این سوال، با رو

مصاحبه های  قیاسی،  استدالل  روش  با  و  کیفی  تحلیل 

اولیه  مقوله های  شد.  کدبندی  و  بررسی  گرفته  صورت 

قالب  در  ترکیب  و  بررسی  مرحله  یک  از  پس  آمده  به دست 

فرعی  مقوله های  و  شد  پیرایش  و  بازبینی  قبل  مرحل  از 

حاصل گردید. همان طور که در جدول )4( مشاهده می شود 

برای  فرعی  مقوله   17 اول(  )سطر  صادرات  شروع  مرحله  در 

شناسایی  شرکت ها  نیاز  مورد  حمایت های  انواع  توصیف 

شده است. همچنین در مرحله رشد صادرات )سطر دوم( 

تعداد 14 مقوله فرعی و در مرحله تثبیت در بازارهای خارجی 

)سطر سوم( تعداد 12 مقوله شناسایی شده است. 

در  که  ی  محور مقوله های  استخراج  به  محققین  سپس 

آن  نمودند.  اقدم  قابل مشاهده است،  فرعی  پس مقوله های 

که در مرحله شروع صادرات در میان انواع حمایت های  چه 

کمی  و  کیفی  باالی  تنوع  می خورد،  به چشم  مختلف 

تحقیقات  تا  کاتالوگ  چاپ  از  نحوی که  به  برنامه هاست 

را شامل می شود. همچنین  تا قوانین صادرات محور  و  بازار 

برخی از این حمایت ها برای شرکت های دانش بنیان حیاتی 

آنها شرکت ها اساسا موفق  رد فقدان  که  این معنی  به  است 

و  "تنوع"  مفاهیم  بر  کید  تأ با  نمی شوند.  اولیه  صادرات  به 

شده  شناسایی  ی  محور مقوله  حمایت ها،  بودن"  "حیاتی 

نیاز  مورد  حمایت های  نوع  توصیف  برای  مرحله  این  در 

: "برنامه های حمایتی متنوع و حیاتی برای  از  عبارت است 

شرکت های تازه وارد به بازارهای خارجی". 

در مرحله رشد در بازارهای خارجی به طور نسبی از تنوع 

از  آنها  از  ی  بسیار و  است  شده  کاسته  حمایتی  برنامه های 

و  با شرکا  اتصال  ایجاد  و  ی  و شبکه ساز ارائه مشاوره  جنس 

مرحله  گر  ا است.  شرکت ها  حرفه ای  نماد  و  اعتبار  تقویت 

بازارهای  در  تثبیت  سمت  به  شرکت  گذار  مرحله  را  دوم 

کم بر این  ی حا کنیم، می توانیم مقوله محور خارجی قلمداد 

"برنامه های  کرد:  ی  نامگذار چنین  را  حمایتی  برنامه های 

مرحله  به  آغازین  مرحله  از  گذار  تسریع کننده  حمایتی 

از  هم  باز  خارجی،  بازارهای  در  تثبیت  مرحله  در  تثبیت". 

تعداد نیازها و برنامه های حمایتی کاسته شده است و بیشتر 

شرکت های  نیاز  با  متناسب  و  هدفمند  ماهیت  برنامه های 

برنامه های  و  نیازها  جمله  از  گرفته اند؛  خود  به  را  صادراتی 

متعدد در حوزه تقویت حضور شرکت ها در بازارهای هدف 

کم بر حمایت ها در این  ی حا خود. لذا می توان مقوله محور

مرحله را چنین معرفی نمود: "برنامه های حمایتی هدفمند و 

سفارشی شده برای نیازهای شرکت ها"

نتایج حاصله از مدل مفهومی دوم )جدول 4(، به شرح 

ذیل می باشد:

رفع -  در  متعددی  و  متنوع  حمایتی  برنامه های  به 

نیاز  ورود(  )مرحله  وارد  تازه  شرکت های  دانشی  موانع 

یاد  ز برای شرکت  این مرحله  برنامه ها در  اثر  می باشد. 

و حیاتی می باشد.

به برنامه های حمایتی در رفع موانع دانشی شرکت های - 

نیاز  رشد(  )مرحله  خارجی  بازارهای  در  رشد  حال  در 

تثبیت  مرحله  به  شرکت ها  این  گذار  بتواند  که  است 

در بازار را تسریع کند. 

ی -  متناسب ساز و  هدفمند  حمایتی  برنامه های  به 

یافته در  شده در رفع موانع دانشی شرکت های استقرار

بازارهای خارجی )مرحله ثبات( نیاز است. 
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گانه بین المللی شدن جدول 4- مدل مفهومی دوم؛ تفاوت معنی دار برنامه های سیاستی هدفمند در مراحل سه 

مقوله های اصلی )رویکرد حمایت حاکم(مقوله های فرعی )نیازها و برنامه های حمایتی(

مرحله شروع 
تجاری سازی شرکت 
)CS( در بازار خارجی

ارتباطات  تسهیل   ، محور صادرات  قوانین  وضع  خارجی،  بازدیدهای  آموزشی،  دوره های  برگزاری 
بین المللی، شبکه سازی با شرکاء، شتاب دهنده های صادراتی و مراکزرشد، جلسات انتقال تجربیات 
 ، موفق، آشنایی با استانداردها و مجوزها، خدمات رایزنی و مشاوره، واسطه های صادراتی، تحقیقات بازار
، گزارش از فضای کسب و کار در کشورهای هدف،  یافت اطالعات بازار وابستگی حیاتی شرکت ها به در
یع کاتالوگها، مشاوره طراحی  رویکردهای صادرات گرا در بدنه صنعتی و تجارتی و خدماتی، چاپ و توز
صادرات  مدیریت  شرکت های  بین المللی،  قراردادهای  و  مذاکرات  مشاوره  به  ضروری  نیاز  محصول، 

)EMC(

برنامه های حمایتی متنوع و حیاتی برای 
شرکت های تازه وارد به بازارهای خارجی

مرحله رشد شرکت در 
)MGS( بازار خارجی

رایزن های بازرگانی در سفارتخانه های کشورهای هدف، تقویت شبکه سازی ها، یافتن شرکاء مورداعتماد، 
شرکت های  یافتن  الزم،  گواهینامه های  اخذ  طریق  از  شرکت ها  بخشی  مشروعیت  کنسولی،  خدمات 
معتبر تضمین کننده برند، اعتباردهی به شرکت ها، تسریع در صدور محصول و ارتباط با بازارهای خارجی، 
حمایت از پتنتهای شرکت بر اساس قوانین مالکیت فکری، نقش شرکت های ETC در کشورهای مقصد، 
یابی  بازار دانش  توسعه  الزم،  مجوزهای  اخذ  دیپلماسی،  دستگاه  حمایت  با  صادرات  ظرفیت  افزایش 

بین المللی. نماد سازی برای کارآفرین ها و برند سازی.

برنامه های حمایتی تسریع کننده گذار از 
مرحله آغازین به مرحله تثبیت

مرحله ثبات و 
سوددهی شرکت در 
)SPS( بازار خارجی

فعالیتها،  نمودن  دیجیتالی  پیشرفته،  تکنولوژیهای  از  استفاده   ،R&D تقویت  محصوالت،  تنوع 
گذاری، توسعه ابزارهای  ، تدوین استراتژی های رقابتی قیمت  نهادینه نمودن زیرساختهای دانش محور
دیپلماتیک از طریق معاهدات تجاری، انعقاد تفاهم نامه های مشترک در کشور هدف، معافیتهای تولید 
بازارهای  در  بقاء  به منظور  محصول  کیفیت  کنترل  مستمر  انجام  خارجی،  برند  با  هدف  کشورهای  در 

هدف، سازوکارهای سیاستی شراکت بنگاه ها و تسهیم هزینه ها، تقویت و استمرار دیپلماسی فناوری.

برنامه های حمایتی هدفمند و سفارشی 
شده برای نیازهای شرکت های تثبیت 

شده در بازارهای خارجی

5. نتیجه گیری و توصیه های سیاستی
جهانی  اقتصاد  در  متوسط  و  کوچک  شرکت های  امروزه، 

اقتصاد  در  گذشته  دهه های  به  نسبت  پررنگ تری  نقش 

سنتی  اقتصاد  از  گذار  به  توجه  با  می گیرند.  برعهده  جهانی 

شرکت های  شدن  بین المللی  دانش بنیان،  اقتصاد  به 

دانش بنیان و دانش محور از اهمیت بیشتری برخوردار است. 

تولید  و  اشتغال  اقتصاد،  از  بزرگی  بخش  شرکت ها  این  و 

این  لیکن  به خود اختصاص می دهند.  را  ناخالص داخلی 

کمبود منابع و توان رقابت پذیری نسبت به  گونه شرکت ها با 

منابع  و  دانش  بنابراین  می باشند.  مواجه  بزرگ  شرکت های 

شدن  بین المللی  در  حیاتی  نقش  گرچه  دانش،  کتساب  ا

کوچک و متوسط دانش بنیان برعهده می گیرند  شرکت های 

ولی با توجه به اینکه این نوع شرکت ها با موانع عدیده ای نیز 

در راه بین المللی شدن روبه رو هستند، نیاز به سیاست های 

سیاست گذار  سازمان های  و  نهاد  دولت ها،  توسط  حمایتی 

به منظور حضور در عرصه ها و  این موانع  بر  برای فائق شدن 

بازارهای متنوع بین المللی دارند.

و  سو  یک  از  آنها  کتساب  ا منابع  و  دانش  انواع  نقش 

شرکت های  اینکه  به  توجه  با  حمایتی  سیاست های  تأثیر 

توسعه یافته  اقتصادهای  در  دانش بنیان  متوسط  و  کوچک 

در  می تواند  بگیرند،  نضج  توسعه  حال  در  اقتصادهای  یا  و 

حالی  در  این  باشد.  متفاوت  بسیار  آنها  شدن  بین المللی 

گونی  گونا تنوع های  از  فوق  اقتصادهای  از  هریک  که  است 

گونی ها، نقش و تأثیر  برخوردارند و بنابراین به فراخور این گونا

مورد  شرکت های  شدن  بین المللی  شدت  در  مذکور  عوامل 

اشاره در این پژوهش می تواند از ویژگی ها و تفاوتهای اساسی 

برخوردار باشد.

و  تفاوت ها  بر  عالوه  دانش بنیان  شرکت های  بنابراین 

اقتصادی،  تفاوت های  از  ناشی  شده  برشمرده  ویژگی های 

اجتماعی و فرهنگی با همتایان خود در سایر اقتصادها، با 

شدیدتر  روز  هر  که  تحمیلی  ظالمانه  تحریم های  مشکالت 

واضح  بنابراین  هستند.  مواجه   می شوند،  نیز  تر  متنوع  و 

همچنین  و  آنها  کتساب  ا منابع  و  دانش  انواع  نقش  است 

نیاز  دانش بنیان،  شرکت های  برای  حمایتی  سیاست های 
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ترکیبی  یا  و  متفاوت  ابزارهای  با  و  عمیق تر  پژوهش های  به 

برای یافتن راه های شدنی و بومی با توجه به امکانات مادی، 

قالب  در  سیاستی  توصیه های  ارائه  جهت   .  .  . و  انسانی 

 Good( مفید  یه های  رو و   )Best practices( شیوه ها  بهترین 

practices( به این نوع شرکت ها جهت رشد و بقا در بازارهای 

کلی بین المللی شدن با توجه به  داخلی و خارجی و به طور 

شرایط ملی، منطقه ای و جهانی می باشد.

گستردگی موضوع، این پژوهش صرفًا با اتکا به  با توجه به 

پیشینه پژوهش و نیز مصاحبه نیمه ساختار یافته و داده های 

از منابع مرتبط و در پاسخ به پرسش های پژوهش به  مأخوذه 

کلی پرداخته است وتفصیل این موارد  موضوع پژوهش به طور 

به ویژه سیاست های حمایتی خاص شرکت های دانش بنیان 

در هر کشور و منطقه را به پژوهش های آتی محول نموده است.

متوسط  و  کوچک  شرکت های  محدود  منابع  به  توجه  با 

رایزن های  و  مشاورین  نقش  بزرگ،  شرکت های  به  نسبت 

کتساب دانش بین المللی شدن، بسیار با  دولتی در جهت ا

اهمیت می باشد. این تحقیق درصدد پاسخ به این سوال بود 

که چگونه می توان نقش نهادهای حمایتی در ارتقای دانش 

شرکت ها را برحسب مراحل مختلف بین المللی شدن تبیین 

نیاز  مورد  دانش های  انواع  محور  سه  منظور  این  برای  نمود. 

کتساب این دانش ها و سطح  برای بین المللی شدن، منابع ا

که  جدولی  قالب  در  و  شد  مشخص  حمایتی  نهادهای  اثر 

چرخه بین المللی شدن شرکت ها را در سه مرحله 1( شروع، 

به عنوان مدل مفهومی  تثبیت نشان می دهد،  و 3(  2( رشد 

حاصل از این تحقیق ارائه شد. 

مرحله  در  مصاحبه ها ،  مضمون  تحلیل  نتایج  طبق 

فناورانه  بازار خارجی، دانش  در  ی شرکت  ی ساز شروع تجار

از  بازار  به  ورود  شدن  بین المللی  دانش  نیز  و  بازار  دانش  و 

این  در  نیز  دانش  کتساب  ا منابع  است  برخوردار  اولویت 

تجربه  نیز  و  شرکت  بنیان گذاران  ذاتی/درونی  دانش  مرحله 

غیر مستقیم نیابتی می باشد و نقش سیاست های حمایتی 

در رفع موانع دانشی به منظور ارتقای دانش بین المللی شدن 

در  می  شود.  برآورد  یاد  ز سطح  در  دانش بنیان  شرکت های 

مرحله رشد شرکت در بازار خارجی، دانش بازار و همچنین 

ی دارای اولویت می باشد  دانش بین المللی شدن محلی ساز

کتساب دانش، تجربه مستقیم و تجربه غیر مستقیم  و منابع ا

موانع  رفع  در  حمایتی  سیاست های  نقش  و  است  پیوندی 

ارتقای دانش بین المللی شدن شرکت های  به منظور  دانشی 

و  ثبات  مرحله  در  می شود.  یابی  ارز توجه  قابل  دانش بنیان، 

دانش  و  فناورانه  دانش  خارجی،  بازار  در  شرکت  سوددهی 

بازار و همچنین دانش بین المللی شدن شرکت بین المللی 

شامل  دانش  کتساب  ا منابع  به  و  است  اولویت  دارای 

جستجوی خارجی و اطالعات داخلی تصریح شده است. 

ارتقای  به منظور  موانع  رفع  در  حمایتی  سیاست های  نقش 

سطح  در  دانش بنیان  شرکت های  شدن  بین المللی  دانش 

کم برآورد می شود. 

کتساب آنها از یک سو و تأثیر  نقش انواع دانش و منابع ا

، برای اینکه شرکت های  سیاست های حمایتی از سوی دیگر

اقتصادهای توسعه یافته و  و متوسط دانش بنیان در  کوچک 

نمایند،  رشد  و  گرفته  نضج  توسعه  حال  در  اقتصادهای  یا 

آنها بسیار متفاوت باشد. این  می تواند در بین المللی شدن 

تنوع های  از  فوق  اقتصادهای  از  هریک  که  است  حالی  در 

گونی ها،  گونا این  فراخور  به  بنابراین  و  برخوردارند  گونی  گونا

شدن  بین المللی  شدت  در  مذکور  عوامل  تأثیر  و  نقش 

ویژگی ها  از  می تواند  پژوهش  این  در  اشاره  مورد  شرکت های 

تحقیق  این  نتایج  باشند.  برخوردار  اساسی  تفاوت های  و 

همچنین می تواند مکمل تحقیق میجری و همکاران )2018( 

گران قیمت بودن استفاده از مشاورین خارجی یا  که بر  باشد 

کوچک  کتساب دانش پیوندی برای شرکت های  روش های ا

کشورهای در حال توسعه و لزوم استفاده از دانش  و متوسط 

صارمی  و  کری  ذا همچنین  دارند.  کید  تأ دولتی،  مشاورین 

تجهیزات  دانش بنیان  شرکت های  می دهند  نشان   )2020(

به  دستیابی  برای  مستقیم  تجربه  روش  از  اغلب  پزشکی 

دانش مورد نیاز بهره گرفته و در مواردی از روش های یادگیری 
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ترتیب  این  به  می کنند.  استفاده  بازار  دانش  برای  نیابتی 

مراحل  در  دولتی  حمایت های  نقش  و  اثر  گفت  می توان 

به  وابسته  بیشتر  و  بوده  کمتر  شدن  بین المللی  پیشرفته تر 

شرکت ها  که  گران قیمتی  منابع  و  شرکت ها  خود  تخصص 

به طور موفقیت آمیزی بتوانند تخصیص دهند، خواهد بود. 

تفاوت  بر  مبنی  تحقیق  این  پیشنهادات  خصوص  در 

آن  تناسب  و  مختلف  مراحل  در  شرکت ها  دانشی  نیازهای 

 ,Comi and Resmini( با برنامه های حمایتی، کمی و رزمینی

2019( نیز مشابه این تحقیق اثر برنامه های حمایتی بر تمایل 

صادراتی شرکت های تازه کار را تأیید می کنند، در عین حال 

نشان می دهند شرکت هایی که تجربه صادراتی دارند، بیشتر 

موفق به افزایش شدت صادرات می شوند. 

جمع بندی

شدن  بین المللی  ضرورت  بیان  از  پس  مقاله  این  در 

پیشینه  در  دانش بنیان،  متوسط  و  کوچک  شرکت های 

گون بین المللی  گونا یکردها و مدل های  پژوهش به بررسی رو

منابع  و  انواع  ادامه  در  و  پرداخته  شرکت ها  گونه  این 

آنگاه  شد.  بیان  آنها  شدن  بین المللی  برای  دانش  کتساب  ا

هدفمند  سیاستی  برنامه های  و  حمایتی  سیاست های  به 

تحلیل  یکرد  رو به  باتوجه  می پردازد.  شدن  بین المللی  برای 

و  قیاسی  استدالل  روش های  به کارگیری  و  کیفی  محتوای 

استقرایی و با استفاده از داده های حاصل از مصاحبه های 

در  اطالعات  ی  گردآور و  خبرگان  با  یافته  ساختار  نیمه 

سایر  و  ذی ربط  سازمان های  کارکرد  و  ساختار  خصوص 

پیشینه  به  مراجعه  همچنین  و  منتشرشده  مصاحبه های 

پرسش  دو  به  پاسخ  راستای  در  مفهومی  مدل  دو  پژوهش، 

نشان  مفهومی  مدل  دو  این  شد.  پیشنهاد  پژوهش،  این 

مراحل  از  هریک  در  دانش  کتساب  ا منابع  و  انواع  می دهد 

گون می باشند و سیاست های  سه گانه بین المللی شدن گونا

حمایتی و برنامه های سیاستی هدفمند در هریک از مراحل 

مذکور متفاوت می باشند. 

شایان ذکر است شرکت های دانش بنیان ایرانی عالوه بر 

تفاوت های  از  ناشی  شده  برشمرده  ویژگی های  و  تفاوت ها 

سایر  در  خود  همتایان  با  فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی، 

هر  که  تحمیلی  ظالمانه  تحریم های  مشکالت  با  اقتصادها، 

روز شدیدتر و متنوع تر نیز می شوند، مواجه هستند که پژوهش 

در خصوص این شرکت ها، فرصتی دیگر را می طلبد. بنابراین 

تأثیر  و  آنها  کتساب  ا و منابع  انواع دانش  واضح است نقش 

ایرانی  دانش بنیان  شرکت های  برای  حمایتی  سیاست های 

ی از آنها در مرحله تولد بوده و شمار نسبتا اندکی از  که بسیار

آنها در شروع مرحله ورود به بازارهای خارجی هستند، نیاز به 

پژوهش های عمیق تر و با ابزارهای های متفاوت و یا ترکیبی 

برای یافتن راه های شدنی و بومی با توجه به امکانات مادی، 

قالب  در  سیاستی  توصیه های  ارائه  جهت   .  .  . و  انسانی 

در  بقاء  و  رشد  جهت  شرکت ها  نوع  این  به  شیوه ها  بهترین 

بازارهای داخلی و خارجی و به طور کلی بین المللی شدن با 

توجه به شرایط ملی، منطقه ای و جهانی می باشد.

پیشنهاد برای پژوهش های آتی

کتشافی به تبیین تأثیر سیاست های  یکرد ا این پژوهش با رو

موانع  رفع  به منظور  هدفمند  سیاستی  برنامه های  و  حمایتی 

متوسط  و  کوچک  شرکت های  شدن  بین المللی  دانشی 

حیث  از  پژوهش  این  پرداخت.  نیز  اعم  به طور  دانش بنیان 

محدودیت  دچار  مصاحبه  مورد  خبرگان  تعداد  بودن  کم 

کمک  است و تحقیقات آتی میتواند به رفع این محدودیت 

زیر  فرضیات  قالب  در  می تواند  پژوهش  این  خروجی  کنند. 

ی  آمار و  تجربی  مطالعات  به  تبدیل  آتی  پژوهشهای  برای 

یکرد  رو که  ایرانی  از شرکت های دانش بنیان  در مجموعه ای 

صادراتی دارند، شود: 

فرضیه1: تخصیص منابع نهادهای حمایتی جهت دستیابی 

به دانش و اطالعات مورد نیاز شرکت هایی که در مرحله 

دارند،  قرار  خارجی  بازارهای  در  ی  ی ساز تجار شروع 

بیشترین اثر و نتیجه قطعی را در پی خواهد داشت. 



 102      شماره 111، بهمن و اسفند 1400

جهت  حمایتی  نهادهای  منابع  تخصیص   :2 فرضیه 

دستیابی به دانش و اطالعات مورد نیاز شرکت هایی که 

و  اثر  دارند،  قرار  خارجی  بازار  در  شرکت  رشد  مرحله  در 

نتیجه نسبی و متوسطی در پی خواهد داشت است.

جهت  حمایتی  نهادهای  منابع  تخصیص   :3 فرضیه 

شرکت هایی  نیاز  مورد  اطالعات  و  دانش  به  دستیابی 

به  نیاز  دارند،  قرار  صادرات  پیشرفته  مرحله  در  که 

لذا  و  دارد  شرکت ها  نیازهای  با  باالیی  ی  متناسب ساز

توام با پیچیدگی خواهد بود و در عین حال آثار احتمالی 

یادی در افزایش صادرات آنها دارد. ز

پی نوشت 
1.	 Johnnsonand	Vahln.

2.	 Abduction.

3.	 McNaughton	&	Bell.

4.	 Uppsala	model.

5.	 Wiedersheim-Paul.

6.	 Cavusgil.

7.	 Resources	Based	View.

8.	 Penrose.

9.	 Sticky	resources.

10.	Rialp	and	Rialp.

11.	Johanson	&	Mathson.

12.	LU	and	Beamish.

13.	Born-	Global.

14.	International	New	Venture.

15.	Knight.

16.	McDougall.

17.	Cahen.

18.	Prashantham.

19.	Oviatt	&	McDougall.

20.	Mejri	&	Umemoto.

21.	Daszkiewicz,	Wach.

22.	Daszkiewicz,	Wach.

23.	Internationalization	Process.

24.	Fletcher	&	Harris.

25.	Mejri	et	al.

26.	Direct	experience.

27.	Vicarious	Learning.

28.	grafting.

29.	Internal	Information.

30.	External	search.

31.	Cognitive.

32.	Huber.

33.	Kalinic	and	Clegg.

34.	Prange	and	Zhao.

35.	Autio.

36.	Boundiaie.

37.	Abductive.

38.	Deductive.

39.	Inductive.

40.	Understanding.

41.	Saturation.
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پیوست
پرسش های مصاحبه نیمه ساختار یافته با خبرگان

شرکت های . 1 شدن  بین المللی  راه  سر  بر  دانشی  موانع 

دانش بنیان ایرانی چیست؟

برای . 2 روش هایی  چه  از  معموال  دانش بنیان  شرکت های 

کتساب دانش مورد نیاز خود بهره می برند؟ ا

دانش . 3 کتساب  ا روش های  و  شرکت ها  دانشی  نیازهای 

چه  شدن  بین المللی  مختلف  مراحل  در  استفاده  مورد 

تفاوت هایی دارد؟

دانش . 4 ارتقای  در  می توانند  سازمان هایی  و  نهادها  چه 

نقش  ایرانی  دانش بنیان  شرکت های  شدن  بین المللی 

داشته باشند؟

ذیربط . 5 حمایتی  نهادهای  توسط  ارائه  قابل  حمایت های 

کدام  در حوزه بین المللی شدن شرکت های دانش بنیان 

هستند؟

دانش . 6 ارتقای  به منظور  حمایتی  برنامه های  تأثیر 

چگونه  ایرانی  دانش بنیان  شرکت های  شدن  بین المللی 

است؟

ارتقای . 7 به  می توانند  سیاست گذاران  که  مواردی  سایر 

کمک  دانش بنیان  شرکت های  شدن  بین المللی  دانش 

کنند، چیست؟


