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چکیده
بین المللی  کارآفرینانه  گرایش  تاثیر  بررسی  حاضر  پژوهش  از  هدف 

میانجی  نقش  با  دانش محور  سازمان های  بین المللی  عملکرد  بر 

بردی،  کار شبکه های بین المللی است. این پژوهش از لحاظ هدف 

از نوع تحقیقات توصیفی و با روش پیمایشی است. جامعه آماری 

اندازه  با  دانش محور  سازمان های  کارشناسان  و  مدیران  را  پژوهش 

به  نمونه ای  منظور  این  برای  که  می دهند  تشکیل  کوچک و متوسط 

از طریق پرسشنامه جمع آوری  تعداد 146 نفر انتخاب شد. داده ها 

استفاده  با  آن  پایایی  و  خبرگان  سوی  از  آن  صوری  روایی  که  شد 

تحلیل  برای  شد.  تایید  ترکیبی  پایایی  و  کرونباخ  آلفای  ضریب  از 

توصیفی داده ها از نرم افزار SPSS 24 و برای تجزیه وتحلیل داده ها و 

 Smart آزمون فرضیه ها از مدل سازی معادالت ساختاری و نرم افزار

کارآفرینانه  گرایش  که  نتایج نشان می دهد  گرفته شد.  بهره   PLS 3

بر  معنی داری  و  مثبت  تاثیر  بین المللی  شبکه های  و  بین المللی 

همچنین  دارند.  دانش محور  سازمان های  بین المللی  عملکرد 

بین المللی  کارآفرینانه  گرایش  بین  رابطه  در  بین المللی  شبکه های 

و عملکرد بین المللی نقش میانجی دارد. بر اساس نتایج به دست 

اصلی  عوامل  از  و  بوده  مهم  بسیار  داخلی  منابع  به  توجه  آمده 

بازارهای  در  آنان  عملکرد  بهبود  و  شرکت ها  شدن  بین المللی 

بین المللی است.
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1. مقدمه: طرح مسأله 
در سال های اخیر روند افزایش بین المللی شدن شرکت های 

بین المللی  عملکرد  و  هستیم،  شاهد  را  متوسط  و  کوچک 

مهم  موضوع  یک  به عنوان  متوسط  و  کوچک  شرکت های 

برای تحقیقات تبدیل شده است )تانوس و همکاران، 2017؛ 

سوی  از   .)2020 تیل،  و  سریوستا  2017؛  همکاران،  و  گالوس 

مجبور  را  شرکت ها  بازار  جهانی شدن  رشد  سرعت  دیگر 

گسترده ای از فرصت های رشد خارجی  کرده است تا به طور 

رقابت  افزایش   .)2014 همکاران،  و  )دای  کنند  ی  بهره بردار

کافی بودن محیط داخلی برای  شدید میان کسب وکارها و نا

مهم،  تصمیات  از  یکی  تا  است  شده  باعث  توسعه  و  رشد 

این  باشد.  بین المللی  و تجارت  به عرصه های جهانی  ورود 

دارای  که  متوسط  و  کوچک  شرکت های  برای  به ویژه  امر 

بیشتری  اهمیت  هستند  محدودی  امکانات  و  مالی  منابع 

کرده است. زیرا نقش و اهمیت این شرکت ها در رشد  پیدا 

کید  گسترده ای مورد تا کشورها به صورت  و توسعه اقتصادی 

به طور  دولت ها  و  شرکت ها  دانشگاهیان،  است.  گرفته  قرار 

فزاینده ای بر این باورند که به دست آوردن درک بهتر از روند 

در  به ویژه  متوسط،  و  کوچک  شرکت های  شدن  بین المللی 

توچف  )فیال است  مهم  بسیار  تالش  یک   ، نوظهور بازارهای 

مورد  در  پیشین  تحقیقات  بااین حال،   .)2009 همکاران،  و 

ی  بین المللی شدن شرکت های کوچک و متوسط بیشتر بر رو

بوده  توسعه یافته  کشورهای  از  بزرگ  چندملیتی  شرکت های 

همکاران،  و  استایلس  2012؛  همکاران،  و  )کایوالینن  است 

و  کوچک  شرکت های  شدن  بین المللی  به  کمتر  و   )2006

است  شده  پرداخته   ظهور  حال  در  بازارهای  در  متوسط 

یکراماسکرا، 2016(.  )بیانچی و و

کارآفرینانه  گرایش  یک  که  می دهد  نشان  تحقیقات 

و  شناسایی  برای  را  شرکت ها  توانایی  می تواند  بین المللی 

ی از فرصت های بین المللی افزایش دهد )گالوس و  بهره بردار

کارآفرینی بین المللی  که در زمینه  متیوس، 2014(. محققانی 

به عنوان  را  بین المللی  کارآفرینانه  گرایش  می کنند،  فعالیت 

یک رقیب بالقوه در توسعه بین المللی مورد توجه قرار داده اند 

ادبیات  در   .)2014  ، میلر و  کوین  2014؛  همکاران،  و  )دای 

ساختار  محققان،  از  کمی  تعداد  بین المللی،  کارآفرینی 

گرایش کارآفرینانه را به بازار بین المللی گسترش داده و اثرات 

گرایش کارآفرینانه بین المللی را بر عملکرد بین المللی بررسی 

کنون  تا ایران  در  به خصوص   .)2014  ، میلر و  )کوین  کرده اند 

تحقیقی در این خصوص انجام نگرفته و یکی از انگیزه های 

طرفی  از  است.  شکاف  این  کردن  پر  پژوهش  این  انجام 

گرایش  بین المللی،  بازارهای  در  اطمینان  عدم  به  توجه  با 

را  شرکت ها  این  و  می کند  پیدا  ویژه ای  اهمیت  کارآفرینانه 

)لی  کنند  اتخاذ  بیشتری  کارآفرینانه  گرایش  تا  می کند  ملزم 

که  و همکاران، 2020(. همچنین یکی از قابلیت های مهمی 

در بهبود عملکرد شرکت های کوچک و متوسط در بازارهای 

بین المللی  شبکه های  دارد،  سزایی  به  نقش  بین المللی 

)سریوستا  است  گرفته  قرار  محققان  کید  تأ مورد  که  است 

در  ویژه  به  شبکه ها   .)2007 کس،  کا و  یلو  کوو 2020؛  تیل،  و 

و  دانش  کسب  با  می توانند  شدن،  بین المللی  اولیه  مراحل 

کنند. این  کمبود منابع شرکت ها را جبران  افزایش مهارت ها 

امر به خصوص در سازمان های دانش محور کشور که با کمبود 

بین المللی  بازارهای  در  کمی  تجربه  هم  و  مواجه اند  منابع 

رابطه  هنوز  حال  این  با  است.  فراوانی  اهمیت  دارای  دارند 

پژوهش های  طول  در  بین المللی  عملکرد  و  شبکه ها  بین 

همکاران11،  و  )جیونگ  است  مانده  باقی  ناسازگار  گذشته 

و همچنین تحقیقات موجود در مورد نقش شبکه ها   )2019

در روند بین المللی شدن بیشتر در اقتصادهای توسعه یافته 

است  نیاز  رو  این  از   .)2020 تیل،  و  )سریوستا  است  متمرکز 

مقاله  این  و  شود  انجام  حوزه  این  در  بیشتری  مطالعات 

ی  غنی ساز به  ایران  بازار  در  آن  انجام  به  توجه  با  می تواند 

بار  نخستین  برای  این  بر  عالوه  کند.  شایانی  کمک  ادبیات 

است که شبکه های بین المللی در نقش میانجی و در رابطه 

بین المللی  عملکرد  و  بین المللی  کارآفرینانه  گرایش  بین 

بر  ی است.  نوآور از این نظر پژوهش دارای  و  بررسی می شود 
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این اساس این پژوهش قصد دارد تا این خألها را پر کند. 

جهانی  دیده بان  سازمان  گزارش  جدیدترین  اساس  بر 

تمام  در  تقریبا  ایران   ،2019-2020 سال  در  کارآفرینی 

میانگین  به  نسبت  و  کارآفرینی  کوسیستم  ا شاخص های 

دارد  قرار  پایین تری  سطح  در  متوسط  درآمد  با  کشورهای 

بین المللی  کارآفرینی  طرفی  از   .)2020 همکاران،  و  )بوسما 

امر  این  که  است  کشور  در  کارآفرینی  ضعف  نقاط  از  یکی 

نمایان  پیش  از  بیش  را  شرکت ها  شدن  بین المللی  به  توجه 

در  متوسط  و  کوچک  شرکت های  از  خیلی  امروزه  می سازد. 

کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه در بازارهای بین المللی 

عهده  بر  را  صادرات  از  یادی  ز بخشی  و  می کنند  فعالیت 

طور  آن  ایران  در  شرکت ها  نوع  این  هنوز  حال  این  با  دارند. 

ی  یادی در صادرات ندارند. به طور که شایسته است نقش ز

که در گزارش دیده بان جهانی کارآفرینی شاخص بین المللی 

شدن ایران نسبت به سایر شاخص ها و همچنین کشورهای 

همسایه بسیار پایین است )بوسما و همکاران، 2020(. برای 

کشور  اقتصاد  وابستگی  کاهش  و  غیرنفتی  صادرات  توسعه 

از  همواره  که  نفت  صادرات  از  حاصل  ی  ارز درآمدهای  به 

توجه  است،  بوده  دولت ها  و  مسئوالن  برنامه های  مهم ترین 

می تواند  محصوالت  این  صادرات  و  دانش  بنیان  صنایع  به 

دستیابی  و  دانش بنیان  اقتصاد  توسعه  در  سزایی  به  نقش 

به رشد و توسعه پایدار داشته باشد. در این میان با توجه به 

که بر  کیدی  اهمیت و پتانسیل سازمان های دانش محور و تا

اقتصادی  سیاست های  در  سازمان ها  این  بین المللی شدن 

کشور شده است، حضور آنان در بازارهای بین المللی نسبت 

به سایر سازمان ها اهمیت مضاعفی دارد و می توانند سبب 

توسعه و دستیابی به مزیت های رقابتی در سطح بین المللی 

شوند. با این حال یکی از مهم ترین چالش های آنان دستیابی 

است  الزم  رو  این  از  است.  مطلوب  بین المللی  عملکرد  به 

این  بین المللی  عملکرد  بر  می تواند  که  عواملی  مهم ترین  تا 

پژوهش  این  بنابراین  شوند.  شناسایی  باشد  موثر  سازمان ها 

کارآفرینانه بین المللی و  گرایش  ی  می خواهد تا میزان اثرگذار

شبکه های بین المللی را در عملکرد بین المللی سازمان های 

این  به  مقاله  ساختار  دهد.  قرار  یابی  ارز مورد  دانش محور 

و  موضوع  ادبیات  با  مرتبط  مفاهیم  ابتدا  که  است  صورت 

مطالعه  مورد  حوزه  این  در  شده  انجام  تجربی  تحقیقات 

توضیح  را  مقاله  روش شناسی  بعدی  قسمت  می گیرد.  قرار 

گزارش  پژوهش  از  آمده  دست  به  نتایج  ادامه  در  و  می دهد 

می شوند. در نهایت قسمت آخر مقاله به بحث در مورد نتایج 

پژوهش و ارائه پیشنهادها می پردازد. 

2. مبانی نظری و پیشینه پژوهش
گرایش کارآفرینانه بین المللی

گرایش کارآفرینانه به یک هدف استراتژیک شرکت در جذب 

تصمیم گیری  شیوه های  و  سبک ها  کارآفرینانه،  جنبه های 

یک  کارآفرینانه  گرایش   .)2005 شفرد،  و  یکلند  )و دارد  اشاره 

و  کوچک  کسب وکارهای  شدن  بین المللی  برای  مهم  مولفه 

این مفهوم یکی  و همکاران، 2020(.  یلیامز  )و متوسط است 

کارآفرینی سازمانی است. با  از مهم ترین متغیرها در ادبیات 

کسب وکارهای  شدن  بین المللی  به  تمایل  و  رقابت  افزایش 

گرایش  کوچک و متوسط محققان از یک دید بین المللی به 

توسط  کارآفرینانه  گرایش  مفهوم  می کنند.  نگاه  کارآفرینانه 

گرایش  می دهد  نشان  که  است  کرده  پیشرفت  نایت)2001( 

گسترش  بین المللی  بازار  محیط های  به  می تواند  کارآفرینانه 

تمرکزشان  درحال توسعه  کشورهای  اخیرًا  ی که  به طور یابد. 

است  بوده  بین المللی  کارآفرینانه  گرایش  ی  رو بر  بیشتر 

بین المللی  کارآفرینانه  گرایش   .)2017 همکاران،  و  )گالوس 

با  بین المللی  بازار  مزایای  و  پیشنهاد ها  از  استفاده  شامل 

که  است  رقبا  به  نسبت  بیشتر  یسک پذیری  ر گرفتن  نظر  در 

بازار بین المللی انجام  برای دستیابی به فرصت های جدید 

می شود )وانگ، 2008(. 

و  کوچک  کسب وکارهای  مطالعه  با   2001 سال  در  نایت 

موفقیت  عوامل  که  رسید  نتیجه  این  به  بین المللی  متوسط 

گرایش  مانند  متوسط،  و  کوچک  کسب وکارهای  بین المللی 
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کارآفرینانه بین المللی، به شدت به عملکرد بین المللی شرکت 

کمک می کند. این اعتقاد وجود دارد که شرکت های کوچک و 

متوسط بین المللی که دارای سطح باالیی از گرایش کارآفرینانه 

بین المللی هستند، به سه دلیل عملکرد بین المللی را افزایش 

کوچک  می دهند )تانوس و همکاران، 2017(. اواًل شرکت های 

و متوسط بین المللی که از ایده های نوآورانه استفاده می کنند، 

می توانند عملکرد بین المللی خود را در بازار بین المللی، پیش 

قابلیت های  توسعه  و  جدید  محصوالت  معرفی  با  رقابت،  از 

یس، 2000(. دوم شرکت های  کلیدی افزایش دهند )زهرا و گارو

یسک پذیر احتمااًل در  و ر بین المللی فعال  و متوسط  کوچک 

امیدوارکننده ای  فرصت های  تا  دارند  قرار  مطلوب  موقعیت 

کنند و از مزایای اولویت ها در بازار بین المللی لذت  را دنبال 

هزینه های  پرداخت  توانایی   : از عبارت اند  مزایا  این  که  ببرند 

چانه زنی  قدرت  از  استفاده  یع،  توز کانال های  کنترل  باال، 

و  )تانوس  بازارها  حفره  از  ی  بهره بردار و  دانش  به  توجه  با 

شرکت های  اینکه،  سوم  دلیل  درنهایت   .)2017 همکاران، 

به تغییر  تا به سرعت  پیشرو در یک موقعیت مطلوب هستند 

مطالعات  راستا  این  در  و  دهند  پاسخ  بین المللی  شرایط 

متعدد برای حمایت از این استدالل ارائه شده است )نایت، 

یس، 2000(.  2001؛ زهرا و گارو

گرایش کارآفرینانه بین المللی و عملکرد بین المللی

از  یکی  شرکت  عملکرد  و  کارآفرینانه  گرایش  بین  رابطه 

به  دفعات مختلف  که در سال های اخیر  حوزه هایی است 

گرایش  است.  بررسی  شده  کارآفرینی  محققان  توسط 

کارآفرینانه به عنوان یک قابلیت پویا از اهمیت ویژه ای برای 

متوسط  و  کوچک  کارهای  و  کسب  بین المللی  عملکرد 

کوستا و همکاران، 2018(. با توجه به ابعاد  برخوردار است )آ

می توان  انجام شده  تحقیقات  و  کارآفرینانه  گرایش  فردی 

تأثیر  می تواند  کارآفرینانه  گرایش  بعد  هر  که  گرفت  نتیجه 

یکلند و شفرد 2005؛  مثبتی بر عملکرد شرکت داشته باشد )و

بین المللی  کارآفرینانه  گرایش  مشابه،  به طور   .)2008 وانگ، 

است  داشته  شرکت  بین المللی  عملکرد  بر  مثبتی  تأثیر 

کارآفرینی  در  ادبیات  بررسی   .)2017 همکاران،  و  )گالوس 

بین المللی نشان می دهد که شرکت های درحال توسعه مانند 

بین المللی  کارآفرینانه  گرایش  دارای  که  دانشی  سازمان های 

هستند، فرصت های جدید بازار بین المللی را سریع تر و بهتر 

از رقبا درک می کنند و می توانند عملکرد بین المللی شرکت 

ترجسن،  و  )اسلوین  بخشند  بهبود  جهانی  بازارهای  در  را 

 .)2011

بررسی  به   ،)2016( همکاران  و  دیلگیانی  پژوهشی  در 

اینکه چگونه گرایش کارآفرینانه بر عملکرد بین المللی شرکت 

ی 216 شرکت در  تأثیر می گذارد پرداختند. این مطالعه بر رو

که شواهد نشان می دهد  انجام شد  بریتانیا  و  ایاالت متحده 

دارد.  بین المللی  عملکرد  بر  مثبتی  تأثیر  کارآفرینانه  گرایش 

همکاران  و  تانوس  توسط  که  مشابهی  پژوهش  در  همچنین 

تأثیر  و  یافتند  دست  مشابهی  نتایج  به  شد،  انجام   )2017(

بین المللی  عملکرد  بر  بین المللی  کارآفرینانه  گرایش  مثبت 

نشان  نیز   ،)1395( همکاران  و  دهکردی  مبینی  شد.  تایید 

بین المللی  بر  مثبتی  تاثیر  کارآفرینانه  گرایش  که  دادند 

شدن  بین المللی  روند  تسهیل  باعث  و  دارد  شرکت ها  شدن 

می شوند.  بین المللی  بازارهای  به  آن ها  ورود  و  شرکت ها 

و  بین المللی  کارآفرینانه  گرایش  میان  مثبت  رابطه  وجود 

کثر محققان است، نشان  که مورد قبول ا عملکرد بین المللی 

کارآفرینانه بین المللی می تواند  گرایش  که اتخاذ یک  می دهد 

کوچک  کسب وکارهای  بین المللی  عملکرد  بر  مثبتی  تأثیر 

و  مورنو  2011؛  ترجسن،  و  )اسلوین  باشد  داشته  متوسط  و 

داخل  در  شده  انجام  مطالعات  بررسی  با   .)2008 کاسیاس، 

را  کارآفرینانه  گرایش  محققان  که  می شود  مشاهده   ، کشور

رابطه  کنون  تا و  داده اند  قرار  بررسی  مورد  داخلی  محیط  در 

بین المللی  عملکرد  و  بین المللی  کارآفرینانه  گرایش  بین 

مانده  باقی  ناشناخته  داخلی  تحقیقات  در  کسب وکارها 

مطرح  زیر  صورت  به  را  فرضیه ای  می توان  نتیجه  در  است. 

کرد:
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عملکرد  بر  بین المللی  کارآفرینانه  گرایش  اول:  فرضیه 

و  مثبت  تأثیر  دانش محور  سازمان های  بین المللی 

ی دارد. معنادار

گرایش کارآفرینانه بین المللی و شبکه های بین المللی 

توسط  که  است  اصلی  راهبردهای  از  یکی  شبکه  ایجاد 

و  منابع  به  دستیابی  منظور  به  کارآفرینانه  شرکت های 

حوزه  در  موانع  و  اطمینان  عدم  برابر  در  خود  از  محافظت 

همکاران،  و  )استینسما  می شود  دنبال  خود  فعالیت های 

بین المللی  شبکه های  که  می دهد  نشان  تحقیقات   .)2000

به عنوان یک قابلیت مهم و منحصربه فرد شرکت ها به شمار 

، 2011(. محققان ثابت کرده اند گرایش  می روند )ریبر و فیشیر

و  کسب  دانش  و  شبکه  قابلیت های  تقویت  به  کارآفرینانه 

که این باعث افزیش عملکرد شرکت ها  کمک می کند  کارها 

می شود )نیو و همکاران، 2020(. 

کوستا و همکاران )2018(، نشان دادند در صورت داشتن  آ

گرایش کارآفرینانه، توانایی ایجاد و مدیریت شبکه در بازارهای 

بین المللی افزایش می یابد. ورواردنا و همکاران )2007(، نشان 

کارآفرینانه بین المللی تاثیر مثبتی بر قابلیت  گرایش  که  دادند 

کارآفرینانه بین المللی  گرایش  شبکه دارد. ازاین رو داشتن یک 

بین المللی  شبکه های  از  استفاده  و  ایجاد  در  را  مهمی  نقش 

نوع  این  زیرا  می کند؛  ایفا  متوسط  و  کوچک  شرکت های  در 

ی های  همکار به  بیشتری  عالقه  ماهیت  لحاظ  به  شرکت ها 

قابلیت های  ارزش  دارند.  شرکت ها  سایر  با  بین المللی 

شبکه ای بین المللی به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از توضیح 

موفقیت کارآفرینانه بین المللی نیز به طور گسترده ای در ادبیات 

کی،  کویانا پال و  )دیمیتراتوس  است  شناخته شده  رسمیت  به 

2003؛ لون و بل، 2006(. با توجه به اینکه پژوهش های متعددی 

کنون  کارآفرینانه بین المللی انجام شده ولی تا گرایش  در حوزه 

در  بین المللی  کارآفرینانه  گرایش  سهم  با  رابطه  در  پژوهشی 

است.  نشده  بررسی  بین المللی  شبکه های  بهبود  و  توسعه 

براین اساس می توان فرضیه دوم را به صورت زیر مطرح کرد: 

شبکه های  بر  بین المللی  کارآفرینانه  گرایش  دوم:  فرضیه 

ی دارد.  بین المللی تأثیر مثبت و معنادار

شبکه های بین المللی و عملکرد بین المللی

توضیح  مهم  نظریه های  از  یکی  به عنوان  شبکه  یکرد  رو

پدید  متوسط  و  کوچک  کسب وکارهای  شدن  بین المللی 

پیشنهاد  متعددی  محققان   .)2016 )جنگ،  است  آمده 

کرده اند که شبکه ها و روابط نقش مهمی در بین المللی شدن 

دارند، به ویژه اجازه می دهد تا شرکت های کوچک و متوسط 

2007؛  کس،  کا و  یلو  )کوو کنند  غلبه  منابع  محدودیت  بر 

فعالیت های  گسترش  باعث  امر  این   .)2019  ، ایزو و  یلو  ماز

سریع تر  می توانند  نتیجه  در  و  می شود  آنان  بین المللی 

بین المللی شوند )تولستوی، 2019(. قابلیت شبکه به عنوان 

گرفته می شود، زیرا به شرکت اجازه  یک قابلیت پویا در نظر 

آن ها  به  سرعت  به  و  کند  شناسایی  را  فرصت ها  می دهد 

پاسخ دهد )نایت و لیش، 2016(. اهیمبیسبای و همکاران 

را در بین المللی شدن  )2020(، نقش شبکه های بین المللی 

دادند.  قرار  بررسی  مورد  متوسط  و  کوچک  کارهای  و  کسب 

که گسترش شبکه و ادغام شبکه نقش  نتایج آنان نشان داد 

و  کسب  و  دارند  کارها  و  کسب  شدن  بین المللی  در  موثری 

کارهای کوچک و متوسط در کشورهای در حال توسعه برای 

ی  بین المللی شدن موفقیت آمیز در عملیات خود باید بر رو

گسترش شبکه و سطح ادغام شبکه تمرکز کنند.

عملکرد  ارتباط  به بررسی   ،) 2017( همکاران  و   استوین 

و  کوچک  کسب وکارهای  سازمانی  شبکه های  و  بین المللی 

که  متوسط بریتانیا بااهمیت ورود به بازار خارجی پرداختند 

نتایج نشان داد شبکه های سازمانی بین المللی تأثیر مثبتی 

 ،)1398( قاضی زاده  و  یوسفی  دارد.  بین المللی  عملکرد  بر 

عملکرد  در  اجتماعی  و  ی  تجار شبکه های  نقش  بررسی  به 

پژوهش  نتایج  پرداختند.  بین المللی  بازارهای  در  شرکت 

و  ی  تجار شبکه های  با  تعامل  و  ایجاد  که  داد  نشان  آنان 

اجتماعی می تواند از طریق فراهم آوردن دانش باعث بهبود 
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پژوهشی  در  شود.  بین المللی  بازارهای  در  شرکت  عملکرد 

دیگر مصلح و سعیدی )1394( تاثیر قابلیت های شبکه ای 

بر عملکرد بین المللی شرکت های صادراتی و وارداتی را مورد 

بررسی قرار دادند. نتایج پژوهش آنان نشان داد که ویژگی های 

شبکه، عملیات شبکه و منابع شبکه تاثیر مثبتی بر عملکرد 

قابلیت های  توسعه  درنتیجه  دارد.  شرکت ها  بین المللی 

شبکه ای بین المللی می تواند پیشرفت شرکت ها و پیگیری 

عملکرد  نتایج  به  دستیابی  برای  فرصت ها  موفقیت آمیز 

 .)2014 متیوس،  و  )گالوس  دهد  افزایش  را  بین المللی 

بین المللی  بازارهای  به  ورود  برای  دانش محور  سازمان های 

کسب  ضمن  بین المللی  شبکه های  ایجاد  با  می توانند 

از  ی  بهره بردار و  بین المللی  با تشخیص فرصت های  دانش، 

دهند.  افزایش  بین المللی  بازارهای  در  را  خود  عملکرد  آنان 

بنابراین بررسی این مهم در سازما های دانش  محور به عنوان 

دانش بنیان  اقتصاد  در  کلیدی  نقش  که  سازمان هایی 

برای  براین اساس  است.  فراوانی  ارزش  دارای  می کنند  ایفا 

سنجش این رابطه می توان فرضیه زیر را مطرح کرد: 

بین المللی  عملکرد  بر  بین المللی  شبکه های  سوم:  فرضیه 

ی دارد.  سازمان های دانش محور تأثیر مثبت و معنادار

پژوهش  پیشینه  و  نظری  مبانی  اساس  بر  همچنین 

می توان فرضیه چهارم را به شرح زیر تدوین کرد:

فرضیه چهارم: شبکه های  بین المللی نقش میانجی در رابطه 

کارآفرینانه بین المللی و عملکرد بین المللی  گرایش  بین 

سازمان های دانش محور دارد. 

چارچوب مفهومی

دهه  طی  در  نظری  چارچوب های  از  تعدادی  درحالی که 

عملکرد  تا  کرده اند  پیشرفت  و  گسترش یافته  گذشته 

چشم اندازهای  از  یکی  دهند،  توضیح  را  شرکت  بین المللی 

منابع  بر  مبتنی  دیدگاه  اشاره شده،  آن  به  که  عمده ای 

را  شرکت ها  منابع،  بر  مبتنی  دیدگاه   .)1991 است)بارنی، 

مجموعه ای منحصربه فرد از منابع و قابلیت های اختصاصی 

می داند )گرنت، 1996(. بارنی )1991( معتقد است که مزیت 

چنین  از  می تواند  برتر  بین المللی  عملکرد  و  پایدار  رقابتی 

ارزشمند،  منابع،  آن  که  آید  دست  به  قابلیت هایی  و  منابع 

این  در  است.  تعویض  غیرقابل  و  تقلید  غیرقابل  کمیاب، 

شده،  انجام  پژوهش های  و  ادبیات  بررسی  از  بعد  پژوهش 

شبکه های  و  بین المللی  کارآفرینانه  گرایش  مهم  قابلیت  دو 

عملکرد  بتوانند  است  ممکن  که  شد  انتخاب  بین المللی 

مختلفی  پژوهش های  دهند.  افزایش  را  شرکت  بین المللی 

کرده  کارآفرینانه بر عملکرد بین المللی را بررسی  گرایش  تاثیر 

کوچک  شرکت های  حوزه  در  مطالعات  هنوز  ولی  است 

بر  اخیر  تحقیقات  این،  بر  عالوه  است.  محدود  متوسط  و 

ضرورت به دست آوردن شواهد اضافی در مورد تأثیر هم زمان 

کوچک و  بر عملکرد بین المللی شرکت های  قابلیت شبکه 

است  کرده  کید  تأ استراتژیک  گرایش های  با  همراه  متوسط 

این  دنبال  به  پژوهش  این  همچنین   .)2016 لیش،  و  )نایت 

میانجی  نقش  می تواند  بین المللی  شبکه های  آیا  که  است 

را  بین المللی  کارآفرینانه  گرایش  و  باشد  داشته  بین  این  در 

. براین اساس مدل  به عملکرد بین المللی متصل کند یا خیر

مفهومی پژوهش در نمودار )1( آمده است.

 

 

 

 

 

 

 : مدل مفهومی پژوهش(1) شکل

 

  شناسی پژوهش روش
پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی، از نوع تحقیقات 
توصیفی و با روش پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش 

که  1محور کشور با اندازه کوچک و متوسط های دانش سازمان
شده  اند انتخاب های گذشته فعالیت صادراتی داشته در سال

  شرکت 044است. طبق اعالم معاونت علمی فناوری حدود 
گیری استفاده  دارای آمار رسمی صادرات هستند. روش نمونه

گیری در دسترس است. روش  شده در این پژوهش، نمونه
ل حداقل مربعات جزئی نیاز به حجم نمونه باال برای تحلی

وتحلیل  توان به تجزیه کم نمونه نیز می ها ندارد و با تعداد داده
ها پرداخت. حجم نمونه الزم برای این پژوهش برطبق  داده

و بر طبق روش بارکالی و  191فرمول کوکران برابر با 
نمونه است. برای اطمینان بیشتر و  14( تعداد 1991)2همکاران

ژوهش دخیل باشند تعداد های بیشتری در فرایند پ اینکه سازمان
پرسشنامه به صورت الکترونیکی و از طریق ایمیل و  244

های اجتماعی توزیع شد و از آنان خواسته شد تا به  شبکه
سواالت پرسشنامه پاسخ دهند. پیام یادآوری نیز برای 

پرسشنامه  101نهایت تعداد  کنندگان ارسال شد. در شرکت
ها بر روی این تعداد  دهوتحلیل دا بازگشت داده شد و تجزیه

                                                            
هایی  های صنعتی ایران، بنگاه شهرک. براساس تعریف سازمان صنایع کوچک و 1

متوسط تعریف ای کوچک و ه نفر کارکن دارند به عنوان بنگاه 14تا  1که بین 
 شوند.  می

2. Barclay et al 

های تکمیل شده  انجام گرفت. با توجه به اینکه تعداد پرسشنامه
بیشتر از حداقل حجم نمونه الزم است لذا پژوهش از شرایط 

آوری اطالعات  پذیری مناسب برخوردار است. برای جمع تعمیم
ای و برای  مربوط به ادبیات و پیشینه پژوهش از منابع کتابخانه

  ها به روش میدانی و از طریق پرسشنامه ادهگردآوری د
استاندارد صورت گرفت و میان مدیران و کارشناسان 

محور توزیع شد. بخش اول پرسشنامه مربوط  های دانش سازمان
به سواالت جمعیت شناختی و بخش دوم نیز مربوط به 
متغیرهای پژوهش است. برای ارزیابی روایی پرسشنامه از 

سازه و برای ارزیابی پایایی پرسشنامه  روایی صوری و روایی
از ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده شده است. 

توسط متخصصان در این حوزه  نیز روایی صوری پرسشنامه
مورد بررسی و تایید قرار گرفت. نتایج سنجش پایایی در بخش 

 بعدی آورده شده است.

گرایش کارآفرینانه 
المللی بین  

المللی  های بین شبکه  

المللی عملکرد بین  
H1 

H3 H2 

نمودار 1- مدل مفهومی پژوهش

3. روش شناسی پژوهش 
تحقیقات  نوع  از  کاربردی،  هدف  لحاظ  از  حاضر  پژوهش 

پژوهش  ی  آمار جامعه  است.  پیمایشی  روش  با  و  توصیفی 

متوسط  و  کوچک  اندازه  با  کشور  دانش محور  سازمان های 

شهرک های  و  کوچک  صنایع  سازمان  تعریف  اساس  )بر 
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پایایی و روایی پژوهش

یابی پایایی گویه های پرسشنامه از ضریب آلفای  به منظور ارز

یابی  کرونباخ و شاخص پایایی ترکیبی استفاده شد و برای ارز

روایی پرسشنامه نیز دو معیار روایی همگرا )AVE( و روایی 

گرفته شد)جدول1(. با توجه به جدول )1( مقدار  کار  گرا به  وا

ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی هر سه سازه بیشتر از 

و درنتیجه سازه های  یعنی 7/. است  قابل قبول  حداقل 

 AVE پژوهش از پایایی مطلوبی برخوردارند. همچنین معیار

است،  استخراج  شده  یانس  وار میانگین  نشان دهنده  که 

قابل  حداقل  از  باالتر  مقدار  سازه ها  تمامی  می دهد  نشان 

قبول یعنی 5/. دارند، بنابراین متغیرهای مورد مطالعه دارای 

روایی همگرا مطلوب هستند.

جدول 1- پایایی و روایی متغیرهای پژوهش

AVEپایایی ترکیبیآلفای کرونباخمتغیر ها

701/.921/.894/.گرایش کارآفرینانه بین المللی

797/.940/.915/.شبکه های بین المللی 

756/.925/.890/.عملکرد بین المللی

نظریه  اساس  بر  و  پژوهش  گرا  وا روایی  بررسی  به  منظور 

استخراج شده  یانس  وار میانگین  جذر   )1981( الرکر و  فورنل 

مقایسه  سازه ها  بین  همبستگی  ضرایب  با  سازه  هر  برای 

می شود  مشاهده  نیز   )2( جدول  در  که  همان طور  می شود. 

از  است  گرفته  قرار  اصلی  قطر  در  که  سازه  هر   AVE جذر 

بیشتر است  با سازه های دیگر  آن سازه  ضرایب همبستگی 

گرا پژوهش  که این مطلب نشان دهنده مناسب بودن روایی وا

است )جدول2(.

در   SPSS 24 نرم افزار  از  داده ها  تجزیه وتحلیل  به منظور 

 Smart PLS 3 نرم افزار  از  و  داده ها  توصیفی  تحلیل  بخش 

بهره  فرضیه ها  آزمون  و  معلولی  و  علت  روابط  بررسی  برای 

گرفته شد. 

صنعتی ایران، بنگاه هایی که بین 5 تا 50 نفر کارکن دارند به 

که در  کوچک و متوسط تعریف می شوند(  عنوان بنگاه های 

گذشته فعالیت صادراتی داشته اند انتخاب شده  سال های 

ی حدود 400 شرکت   است. طبق اعالم معاونت علمی فناور

دارای آمار رسمی صادرات هستند. روش نمونه گیری استفاده 

روش  است.  دسترس  در  نمونه گیری  پژوهش،  این  در  شده 

برای تحلیل  باال  نمونه  به حجم  نیاز  مربعات جزیی  حداقل 

داده ها ندارد و با تعداد کم نمونه نیز می توان به تجزیه وتحلیل 

برطبق  پژوهش  این  برای  الزم  نمونه  حجم  پرداخت.  داده ها 

کوکران برابر با 196 و بر طبق روش بارکالی و همکاران  فرمول 

)1995( تعداد 50 نمونه است. برای اطمینان بیشتر و اینکه 

فرایند پژوهش دخیل باشند تعداد  سازمان های بیشتری در 

و  ایمیل  طریق  از  و  الکترونیکی  صورت  به  پرسشنامه   200

تا  شد  خواسته  آنان  از  و  شد  یع  توز اجتماعی  شبکه های 

برای  نیز  ی  یادآور پیام  دهند.  پاسخ  پرسشنامه  سواالت  به 

شرکت کنندگان ارسال شد. در نهایت تعداد 146 پرسشنامه 

این  ی  رو بر  داده ها  تجزیه وتحلیل  و  شد  داده  بازگشت 

پرسشنامه های  تعداد  اینکه  به  توجه  با  گرفت.  انجام  تعداد 

لذا  است.  الزم  نمونه  حجم  حداقل  از  بیشتر  شده  تکمیل 

پژوهش از شرایط تعمیم پذیری مناسب برخوردار است. برای 

از  پژوهش  پیشینه  و  ادبیات  به  مربوط  اطالعات  ی  جمع آور

ی داده ها به روش میدانی و  گردآور کتابخانه ای و برای  منابع 

گرفت و میان مدیران  از طریق پرسشنامه  استاندارد صورت 

یع شد. بخش اول  و کارشناسان سازمان های دانش محور توز

پرسشنامه مربوط به سواالت جمعیت شناختی و بخش دوم 

روایی  یابی  ارز برای  است.  پژوهش  متغیرهای  به  مربوط  نیز 

یابی پایایی  ی و روایی سازه و برای ارز پرسشنامه از روایی صور

پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده 

ی پرسشنامه نیز توسط متخصصان  شده است. روایی صور

گرفت. نتایج سنجش  در این حوزه مورد بررسی و تایید قرار 

پایایی در بخش بعدی آورده شده است.
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گرا جدول 2- ماتریس سنجش روایی وا

عملکرد 
بین المللی

شبکه های 
بین المللی 

گرایش کارآفرینانه 
بین المللی

سازه ها

./837
گرایش کارآفرینانه 

بین المللی

./893./699
شبکه های 
بین المللی 

عملکرد بین المللی581/.539/.869/.

4. یافته ها
توصیف متغیرهای جمعیت شناختی

مرد  پاسخگویان  درصد   74 حدود  پژوهش  این  نمونه  در 

از  درصد   18.4 هستند.  زن  پاسخگویان  از  درصد   26 و 

 30 بین  آنان  از  درصد   29.6 سال،   30 از  کمتر  پاسخگویان 

تا 35 سال، 16 درصد بین 36 تا 40 سال، 19 درصد بین 41 

تا 45 سال و 17 درصد نیز باالی 45 سال سن دارند. 35.8 

درصد   46.2 کارشناسی،  پاسخگویان  تحصیالت  از  درصد 

از  درصد   10.3 است.  دکتری  درصد   18 و  ارشد  کارشناسی 

و  میانی  مدیران  درصد   25.2 کارشناسان،  را  پاسخگویان 

داده اند.  تشکیل  شرکت ها  عامل  مدیران  را  درصد   64.5

افزون بر این 78.1 درصد از شرکت ها تعداد کارکنان کمتر از 

، 5.5 درصد بین 31 تا 40  ، 8.2 درصد بین 20 تا 30 نفر 20 نفر

نفر و 8.2 درصد نیز بین 41 تا 50 نفر کارمند دارند. 

آزمون فرضیه ها

معادالت  ی  مدل ساز از  پژوهش  فرضیات  آزمون  به منظور 

 Smart ی و از روش حداقل مربعات جزیی و نرم افزار ساختار

PLS استفاده شد. ابتدا بر اساس مبانی نظری مدل اولیه با 

عاملی  بارهای  ضرایب  سپس  گردید.  رسم  جزییات  تمامی 

بارهای  مدل  خروجی  به  توجه  با  شد.  بررسی  گویه ها  تمامی 

عاملی تمامی گویه ها باالتر از حداقل قابل قبول یعنی 0/4 به 

دست آمدند و درنتیجه بیانگر مناسب بودن معیارها است. 

جدول )3( بارهای عاملی تمامی گویه ها را نشان می دهد. 

گویه ها جدول 3- بارهای عاملی 

بارهای عاملیگویه هاسازه 

گرایش کارآفرینانه بین المللی

IEO10/833

IEO20/844

IEO30/870

IEO40/866

IEO50/769

عملکرد بین المللی

IP10/869

IP20/942

IP30/910

IP40/742

شبکه های بین المللی

IN10/846

IN20/931

IN30/896

IN40/897

ی  معنادار اعداد  و  استاندارد  ضرایب   )2( نمودار  در 

استانداردشده  ضریب  است.  شده  آورده  پژوهش  سازه های 

عملکرد  و  بین المللی  کارآفرینانه  گرایش  متغیر  میان  مسیر 

کارآفرینانه  گرایش  که  است  مطلب  این  بیانگر  بین المللی 

عملکرد  متغیر  تغییرات  از  درصد   40 حدود  بین المللی 

مستقیم  به طور  را  دانش محور  سازمان های  بین المللی 

گرایش  از سوی دیگر دو ضریب مسیر میان  تبیین می کند. 

ضریب  و  بین المللی  شبکه های  و  بین المللی  کارآفرینانه 

بین المللی  عملکرد  و  بین المللی  شبکه های  میان  مسیر 

نشان می دهند که متغیر گرایش کارآفرینانه بین المللی به طور 

غیرمستقیم و از طریق متغیر میانجی شبکه های بین المللی 

به میزان 18 درصد بر متغیر عملکرد بین المللی تأثیر دارد.

اعداد  از  پژوهش  فرضیات  رد  یا  قبول  بررسی  برای 

ی مسیرهای مربوط به فرضیات استفاده شد)نمودار  معنادار

اعداد  نیز مشاهده می شود   )2( نمودار  در  که  2(. همان طور 
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عملکرد  و  بین المللی  کارآفرینانه  گرایش  میان  ی  معنادار

کارآفرینانه بین المللی  گرایش  بین المللی 4.31، میان متغیر 

متغیر  میان  درنهایت  و   11.34 بین المللی  شبکه های  و 

شبکه های بین المللی و عملکرد بین المللی 2.38 است که 

کی از معنادار بودن  همگی از 1.96 بیشترند که این مطلب حا

روابط میان سازه ها است. جدول )4( نتایج به دست آمده را 

به طور خالصه نشان می دهد.

، میان 13.4ی الملل بینی و عملکرد الملل بینگرایش کارآفرینانه 
ی الملل بینهای  ی و شبکهالملل بینمتغیر گرایش کارآفرینانه 

ی و عملکرد الملل بینهای  میان متغیر شبکه درنهایتو  443.1

بیشترند که این مطلب  43.1است که همگی از  83.2ی الملل بین
نتایج  1هاست. جدول  حاکی از معنادار بودن روابط میان سازه

 دهد. خالصه نشان می طور بهرا  آمده دست به
 

 

 

 

 

 

 

 : ضرایب مسیر و اعداد معناداری مدل پژوهش (2)شکل

 

 : نتایج فرضیات پژوهش(4)جدول

 نتیجه فرضیه Tآماره  ضریب مسیر فرضیات پژوهش
 قبول 4/1. .... (H1)ی الملل بینعملکرد  - یالملل بینگرایش کارآفرینانه 
 قبول 1... .1/44 (H2) یالملل بین های شبکه –ی الملل بینگرایش کارآفرینانه 

 قبول 812. .2/8 (H3)ی الملل بینعملکرد  - یالملل بین های شبکه
 

ی از آزمون الملل بینهای  برای آزمون نقش متغیر میانجی شبکه
/. 428شده است. ضریب مسیر این فرضیه  بوت استرپ استفاده
به دست آمد. بر این اساس در سطح  8/..و مقدار معناداری 

ی در الملل بینهای  درصد تأثیر متغیر میانجی شبکه 9.اطمینان 
رضیه چهارم پژوهش ابراین ف. بنپژوهش معنادار استمدل 

 شود. پذیرفته می

ی الملل بینگرایش کارآفرینانه  غیرمستقیمبرای تعیین شدت اثر 
ی از الملل بینهای  ی از طریق متغیر شبکهالملل بینبر عملکرد 

شود که مقداری  استفاده می (VAF)شده محاسبهآماره واریانس 

 4کند و هر چه قدر این مقدار به  را اختیار می 4و  2بین 
متغیر میانجی دارد.  تأثیرتر بودن  تر باشد، نشان از قوی نزدیک
  .سنجد کل را می براثر غیرمستقیماین مقدار نسبت اثر  درواقع

از طریق فرمول زیر محاسبه  شده محاسبهمقدار واریانس 
 شود: می

VAF=         
            

 یالملل بینهای  بنابراین این آماره برای متغیر میانجی شبکه
 مرتبط با تکنولوژی به شرح زیر است:

(33.11)  
(8.12)  

گرایش کارآفرینانه 
 بین المللی

المللی  های بین شبکه  

المللی عملکرد بین  
(1.13)  

133.  

862.  633.  

نمودار 2- ضرایب مسیر و اعداد معناداری مدل پژوهش 

جدول 4- نتایج فرضیات پژوهش

نتیجه فرضیهآماره Tضریب مسیرفرضیات پژوهش

گرایش کارآفرینانه بین المللی - 
)H1( عملکرد بین المللی

قبول0/3994/31

گرایش کارآفرینانه بین المللی - 
)H2( شبکه های بین المللی

قبول0/69911/34

شبکه های بین المللی - عملکرد 
)H3( بین المللی

قبول0/2602/38

بین المللی  شبکه های  میانجی  متغیر  نقش  آزمون  برای 

از آزمون بوت استرپ استفاده شده است. ضریب مسیر این 

بر  آمد.  دست  به   2/33 ی  معنادار مقدار  و   ./182 فرضیه 

این اساس در سطح اطمینان 95 درصد تأثیر متغیر میانجی 

است.  معنادار  پژوهش  مدل  در  بین المللی  شبکه های 

بنابراین فرضیه چهارم پژوهش پذیرفته می شود.

کارآفرینانه  گرایش  غیرمستقیم  اثر  شدت  تعیین  برای 

بین المللی بر عملکرد بین المللی از طریق متغیر شبکه های 

استفاده   )VAF(محاسبه شده یانس  وار آماره  از  بین المللی 

ی بین 0 و 1 را اختیار می کند و هر چه قدر  که مقدار می شود 

این مقدار به 1 نزدیک تر باشد، نشان از قوی تر بودن تأثیر متغیر 

براثر  غیرمستقیم  اثر  نسبت  مقدار  این  درواقع  دارد.  میانجی 

کل را می سنجد. 

یانس محاسبه شده از طریق فرمول زیر محاسبه  مقدار وار

می شود:

، میان 13.4ی الملل بینی و عملکرد الملل بینگرایش کارآفرینانه 
ی الملل بینهای  ی و شبکهالملل بینمتغیر گرایش کارآفرینانه 

ی و عملکرد الملل بینهای  میان متغیر شبکه درنهایتو  443.1

بیشترند که این مطلب  43.1است که همگی از  83.2ی الملل بین
نتایج  1هاست. جدول  حاکی از معنادار بودن روابط میان سازه

 دهد. خالصه نشان می طور بهرا  آمده دست به
 

 

 

 

 

 

 

 : ضرایب مسیر و اعداد معناداری مدل پژوهش (2)شکل

 

 : نتایج فرضیات پژوهش(4)جدول

 نتیجه فرضیه Tآماره  ضریب مسیر فرضیات پژوهش
 قبول 4/1. .... (H1)ی الملل بینعملکرد  - یالملل بینگرایش کارآفرینانه 
 قبول 1... .1/44 (H2) یالملل بین های شبکه –ی الملل بینگرایش کارآفرینانه 

 قبول 812. .2/8 (H3)ی الملل بینعملکرد  - یالملل بین های شبکه
 

ی از آزمون الملل بینهای  برای آزمون نقش متغیر میانجی شبکه
/. 428شده است. ضریب مسیر این فرضیه  بوت استرپ استفاده
به دست آمد. بر این اساس در سطح  8/..و مقدار معناداری 

ی در الملل بینهای  درصد تأثیر متغیر میانجی شبکه 9.اطمینان 
رضیه چهارم پژوهش ابراین ف. بنپژوهش معنادار استمدل 

 شود. پذیرفته می

ی الملل بینگرایش کارآفرینانه  غیرمستقیمبرای تعیین شدت اثر 
ی از الملل بینهای  ی از طریق متغیر شبکهالملل بینبر عملکرد 

شود که مقداری  استفاده می (VAF)شده محاسبهآماره واریانس 

 4کند و هر چه قدر این مقدار به  را اختیار می 4و  2بین 
متغیر میانجی دارد.  تأثیرتر بودن  تر باشد، نشان از قوی نزدیک
  .سنجد کل را می براثر غیرمستقیماین مقدار نسبت اثر  درواقع

از طریق فرمول زیر محاسبه  شده محاسبهمقدار واریانس 
 شود: می

VAF=         
            

 یالملل بینهای  بنابراین این آماره برای متغیر میانجی شبکه
 مرتبط با تکنولوژی به شرح زیر است:

(33.11)  
(8.12)  

گرایش کارآفرینانه 
 بین المللی

المللی  های بین شبکه  

المللی عملکرد بین  
(1.13)  

133.  

862.  633.  

شبکه های  میانجی  متغیر  برای  آماره  این  بنابراین 

ی به شرح زیر است: بین المللی مرتبط با تکنولوژ

31/0  =VAF=              
                    

درصد از اثر کل  31ی آن است که یعنی  دهنده نشاناین مقدار 
 طور به یالملل بینی بر عملکرد الملل بینگرایش کارآفرینانه 

ی تبیین الملل بین های و از طریق متغیر میانجی شبکه غیرمستقیم
 شود. می

  

 گیری نتیجه و  بحث
وکارها به  یط کسبهای اخیر تغییرات بنیادینی در مح در دهه

ه اقتصاد جهانی سوق وجود آمده و بازارهای نوظهور بیشتر ب
ومتوسط به  کوچکوکارهای  کسب میان دراین اند و داده شده

کلی  طور یک بازیگر مهم در بازار جهانی تبدیل شده است. به
وکارهای  قابت شدید میان کسبا و روجود محیطی پوی

برای متوسط باعث شده که دیگر بازارهای داخلی  و کوچک
ها برای دستیابی به رشد  شرکت .کافی نباشدتوسعه شرکت 

ی شدن حرکت کنند و الملل بینپایدار الزم است تا به سمت 
های اصلی سازمان  ی را از اولویتالملل بینحضور در بازارهای 

در اقتصادهای در حال توسعه مانند ایران ورود به قرار دهند. 
ی شدن الملل بینی اهمیت فراوانی دارد و الملل بینبازارهای 

راهبرد اساسی برای در این بافت به عنوان یک ها  شرکت
به  مورد توجه قرار گرفته است. توسعه اقتصادی کشور

سازی  محور که با تجاری های دانش خصوص سازمان
دستاوردهای علمی خود نقش اساسی در رشد و توسعه 

های اقتصادی کشور  اقتصادی پایدار دارند. با توجه به سیاست
و تاکیدی که بر توسعه صادرات غیرنفتی دارند الزم است تا 

ها توجه شود.  ی شدن این سازمانالملل بینبیش از پیش به 
محور و بهبود عملکرد آنان  های دانش ی شدن سازمانالملل بین

افزایش توان  ضمنتواند  ی میالملل بیندر بازارهای 
باعث رشد و  پذیری در بازارهای داخلی و جهانی رقابت
ها هنوز مشکالت  آنان شود. با این حال این سازمان توسعه

ی دارند و یکی الملل بیندر بازارهای  زیادی برای حضور فعال
 .های سازمان است داراییترین مشکالت آنان ضعف در  از مهم

باعث شده است تا توسعه منابع داخلی شرکت توجه و عدم 
عملکرد آنان در بازارهای جهانی در سطح قابل قبول نباشد. 

ترین منابع  ها از مهم طبق نظریه منبع محور منابع داخلی شرکت
 باهدفپژوهش حاضر  بنابراینکسب مزیت رقابتی است.  برای

ی الملل بینی بر عملکرد الملل بینتاثیر گرایش کارآفرینانه 
ی الملل بینهای  محور با نقش میانجی شبکه های دانش سازمان

برای آزمون مدل و بررسی فرضیات از انجام شده است. 
سازی معادالت ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی  مدل

با توجه به نتایج فرضیه اول مشخص شد که استفاده شد. 
ی الملل بینمثبتی بر عملکرد  تأثیری الملل بینگرایش کارآفرینانه 

وکارها   دهد که کسب این نشان می دارد. محور های دانش سازمان
ی داشته باشند و الملل بیندر گام اول باید یک نگرش کارآفرینی 

ی موجب تسریع در الملل بینبا توسعه ابعاد گرایش کارآفرینانه 
نتایج تحقیق  شوند.ی الملل بینفرآیند ورود به بازارهای 

نیز ( 6012) و همکاران انوست( و 6012)و همکاران دیلگیانی 
ی بر عملکرد الملل بینمثبت گرایش کارآفرینانه  تأثیر مؤید
های  نتایج پژوهش حاضر با پژوهش رو ازاینی است و الملل بین

  پیشین مطابقت دارد.

مشخص شد که گرایش کارآفرینانه فرضیه دوم بررسی با 
های  سازمانی الملل بین های مثبتی بر شبکه تأثیری الملل بین

وکارهایی که یک گرایش  بر این اساس کسبدارد.  محور دانش
توانند بهتر و مفیدتر از  ی را اتخاذ کنند، میالملل بینکارآفرینانه 

از ی بهره ببرند. الملل بینهای  ازجمله شبکه سازمانیهای  قابلیت
 یالملل بین هایی که دارای یک گرایش کارآفرینانه شرکت طرفی

های  ی باشند، به سمت استفاده از شبکهالملل بیندر بازارهای 
های بهتری با شرکای  همکاری درنتیجهو  آورده ی روی الملل بین

( نیز 6012آکوستا و همکاران)دهند.  تجاری خود انجام می
نشان دادند در صورت داشتن گرایش کارآفرینانه، توانایی ایجاد 

 ی افزایش می یابد.الملل بینو مدیریت شبکه در بازارهای 
( نشان دادند که گرایش 6002همچنین ورواردنا و همکاران)

ی تاثیر مثبتی بر قابلیت شبکه دارد. نتایج الملل بینکارآفرینانه 
ها با نتایج به دست آمده در این پژوهش همسو  این پژوهش

از  درصد   31 یعنی  که  است  آن  نشان دهنده  مقدار  این 

بین المللی  عملکرد  بر  بین المللی  کارآفرینانه  گرایش  کل  اثر 

شبکه های  میانجی  متغیر  طریق  از  و  غیرمستقیم  به طور 

بین المللی تبیین می شود.

 

5. نتیجه گیری و توصیه های سیاستی
در دهه های اخیر تغییرات بنیادینی در محیط کسب وکارها 

به وجود آمده و بازارهای نوظهور بیشتر به اقتصاد جهانی سوق 

داده شده اند و دراین میان کسب وکارهای کوچک ومتوسط به 

یگر مهم در بازار جهانی تبدیل شده است. به طور کلی  یک باز

کسب وکارهای  میان  شدید  رقابت  و  پویا  محیطی  وجود 

که دیگر بازارهای داخلی برای  کوچک و متوسط باعث شده 

کافی نباشد. شرکت ها برای دستیابی به رشد  توسعه شرکت 

کنند  پایدار الزم است تا به سمت بین المللی شدن حرکت 

اصلی  اولویت های  از  را  بین المللی  بازارهای  در  حضور  و 

سازمان قرار دهند. در اقتصادهای در حال توسعه مانند ایران 

ورود به بازارهای بین المللی اهمیت فراوانی دارد و بین المللی 

اساسی  راهبرد  یک  عنوان  به  بافت  این  در  شرکت ها  شدن 

است.  گرفته  قرار  توجه  مورد  کشور  اقتصادی  توسعه  برای 
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ی  ی ساز تجار با  که  دانش محور  سازمان های  به خصوص 

توسعه  و  رشد  در  اساسی  نقش  خود  علمی  دستاوردهای 

اقتصادی  سیاست های  به  توجه  با  دارند.  پایدار  اقتصادی 

الزم  دارند  غیرنفتی  صادرات  توسعه  بر  که  کیدی  تا و  کشور 

سازمان ها  این  شدن  بین المللی  به  پیش  از  بیش  تا  است 

توجه شود. بین المللی شدن سازمان های دانش محور و بهبود 

عملکرد آنان در بازارهای بین المللی می تواند ضمن افزایش 

توان رقابت پذیری در بازارهای داخلی و جهانی باعث رشد 

و توسعه آنان شود. با این حال این سازمان ها هنوز مشکالت 

یادی برای حضور فعال در بازارهای بین المللی دارند و یکی  ز

سازمان  دارایی های  در  ضعف  آنان  مشکالت  مهم ترین  از 

است. عدم توجه و توسعه منابع داخلی شرکت باعث شده 

قابل  سطح  در  جهانی  بازارهای  در  آنان  عملکرد  تا  است 

قبول نباشد. طبق نظریه منبع محور منابع داخلی شرکت ها 

بنابراین  است.  رقابتی  مزیت  کسب  برای  منابع  مهم ترین  از 

کارآفرینانه بین المللی بر  گرایش  پژوهش حاضر باهدف تاثیر 

عملکرد بین المللی سازمان های دانش محور با نقش میانجی 

مدل  آزمون  برای  است.  شده  انجام  بین المللی  شبکه های 

با  ی  ساختار معادالت  ی  مدل ساز از  فرضیات  بررسی  و 

یکرد حداقل مربعات جزیی استفاده شد. با توجه به نتایج  رو

بین المللی  کارآفرینانه  گرایش  که  شد  مشخص  اول  فرضیه 

بین المللی سازمان های دانش محور  بر عملکرد  تأثیر مثبتی 

باید  اول  گام  در  کسب  وکارها  که  می دهد  نشان  این  دارد. 

توسعه  با  و  باشند  داشته  بین المللی  کارآفرینی  نگرش  یک 

فرایند  در  تسریع  موجب  بین المللی  کارآفرینانه  گرایش  ابعاد 

ورود به بازارهای بین المللی شوند. نتایج تحقیق دیلگیانی و 

همکاران )2016( و تانوس و همکاران )2017( نیز مؤید تأثیر 

بین المللی  عملکرد  بر  بین المللی  کارآفرینانه  گرایش  مثبت 

است و ازاین رو نتایج پژوهش حاضر با پژوهش های پیشین 

مطابقت دارد. 

کارآفرینانه  گرایش  که  با بررسی فرضیه دوم مشخص شد 

بین المللی تأثیر مثبتی بر شبکه های بین المللی سازمان های 

دانش محور دارد. بر این اساس کسب وکارهایی که یک گرایش 

کارآفرینانه بین المللی را اتخاذ کنند، می توانند بهتر و مفیدتر 

از قابلیت های سازمانی ازجمله شبکه های بین المللی بهره 

کارآفرینانه  گرایش  که دارای یک  ببرند. از طرفی شرکت هایی 

بین المللی در بازارهای بین المللی باشند، به سمت استفاده 

ی های  ی  آورده و درنتیجه همکار از شبکه های بین المللی رو

و  کوستا  آ می دهند.  انجام  خود  ی  تجار شرکای  با  بهتری 

گرایش  داشتن  صورت  در  دادند  نشان  نیز  همکاران)2018( 

بازارهای  در  شبکه  مدیریت  و  ایجاد  توانایی  کارآفرینانه، 

همکاران  و  ورواردنا  همچنین  می یابد.  افزایش  بین المللی 

بین المللی  کارآفرینانه  گرایش  که  دادند  نشان   ،)2007(

با  پژوهش ها  این  نتایج  دارد.  شبکه  قابلیت  بر  مثبتی  تاثیر 

نتایج به دست آمده در این پژوهش همسو است. بر اساس 

تأثیر  بین المللی  شبکه های  که  شد  اثبات  سوم  فرضیه 

مثبتی بر عملکرد بین المللی سازمان های دانش محور دارد. 

ایجاد  و  جذب  برای  بین المللی  شبکه های  از  کسب وکارها 

نتایج  می کنند.  استفاده  خارجی  مشتریان  و  شرکا  با  ارتباط 

شبکه های  از  که  شرکت هایی  که  داد  نشان  پژوهش  این 

بین المللی استفاده می کنند، با ایجاد ارتباطات بین المللی 

به بازارهای بیشتری دسترسی پیدا می کنند و موجب بهبود 

می شوند.  بین المللی  بازارهای  در  شرکت  عملکرد  توسعه  و 

بر  عالوه  بین المللی  شبکه  های  از  استفاده  با  شرکت ها 

شرکای  بین  ی ها  همکار گسترش  با  می توانند  دانش،  کسب 

رقابتی  مزیت  و  داده  افزایش  را  شرکت  توانمندی های  خود 

کنند. استوین و همکاران )2017(، نیز بر تأثیر مثبت  کسب 

کسب وکارها  بین المللی  عملکرد  بر  بین المللی  شبکه های 

است.  همسو  حاضر  پژوهش  نتایج  با  که  داشتند  کید  تأ

 )2019( ایزو  و  یلو  ماز پژوهش های  با  پژوهش  این  همچنین 

انجام  با  دارد.  مطابقت   )1398( قاضی زاده  و  یوسفی  و 

که  شد  مشخص  چهارم  فرضیه  برای  استرپ  بوت   آزمون 

گرایش  بین  رابطه  در  بین المللی  شبکه های  میانجی  نقش 

سازمان های  بین المللی  عملکرد  و  بین المللی  کارآفرینانه 
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همکاران  و  نیو  پژوهش  با  که  است  معنادار  دانش محور 

گرایش  از  ی  برخوردار و  اتخاذ  بنابراین  است.  مشابه   )2020(

باعث  دانش محور  سازمان های  در  بین المللی  کارآفرینانه 

از  حاصل  نتایج  و  می شوند  بین المللی  شبکه های  توسعه 

پی  در  را  بین المللی  بازارهای  در  شرکت  عملکرد  بهبود  آن 

متغیر  برای  محاسبه شده  یانس  وار مقدار  همچنین  دارد. 

کارآفرینانه  گرایش  کل  که 30 درصد از اثر  میانجی نشان داد 

بین المللی بر عملکرد بین المللی به صورت غیرمستقیم و از 

طریق متغیر میانجی شبکه های بین المللی تبیین می شود. 

کارآفرینان،  برای  مهمی  پیامدهای  پژوهش  این  نتایج 

به  می تواند  یافته ها  این  دارد.  سازمان ها  مدیران  و  مشاوران 

قابلیت های  شناسایی  برای  سازمان ها  مدیران  و  کارآفرینان 

کلیدی سازمان کمک کند. 

 

پیشنهادها

بر اساس نتایج پژوهش و به منظور تقویت و توسعه عملکرد 

پیشنهادهایی  می توان  دانش محور  سازمان های  بین المللی 

به شرح زیر ارائه کرد: 

پیشنهادهایی برای کارآفرینان و سازمان های دانش محور

رفتارهایی  و  نگرش  شامل  بین المللی  کارآفرینانه  گرایش 

 ، است که باعث ورود به بازارهای بین المللی می شود، ازاین رو

یسک پذیر و نوآور  ی انسانی دارای روحیه ای ر به کارگیری نیرو

بین المللی  بهبود عملکرد  برای  در سازمان های دانش محور 

مدیران  و  کارآفرینان  امر  این  است.  ی  ضرور و  الزم  امری 

شرکت را تشویق می کند تا به صورت فعال و با در نظر گرفتن 

یسک های معقوالنه به دنبال فرصت های جدید بین المللی  ر

یسک و  باشند. همچنین پیشنهاد می شود فرهنگ پذیرش ر

شکست احتمالی در میان کارآفرینان و مدیران کسب و کارها 

که  دانش محور  سازمان های  ماهیت  به  توجه  با  یابد.  رواج 

یکی مواجه اند،  به طورکلی با محدودیت های مالی و تکنولوژ

پیشنهاد می شود شرکت ها توانمندی های خود را برای ایجاد 

و  اتحادها  ایجاد  با  و  دهند  توسعه  شرکت ها  سایر  با  شبکه 

ی با دانش و دارای  ی های بین المللی با شرکای تجار همکار

توسعه  و  تقویت  موجب  جدید  یکی  تکنولوژ قابلیت های 

به  همچنین  شوند.  خود  سازمان  بین المللی  شبکه های 

که  کسب و کارهایی  با  می شود  توصیه  مدیران  و  کارآفرینان 

ارتباط  و  تبادل  دارند،  بین المللی  عرصه  در  بیشتری  تجربه 

و  ورود  نحوه  از  هم  ترتیب  این  به  تا  باشند  داشته  بیشتری 

میزان  از  هم  و  شوند  گاه  آ بین المللی  بازارهای  به  دسترسی 

یسک و عدم اطمینان کاسته شود. ر

پیشنهادهایی برای سیاست گذاران و دولت مردان

دولت مردان و سیاست گذارن مربوطه در این زمینه می توانند 

حمایتی  چارچوب  یک  دستورالعمل هایی  تهیه  و  تدوین  با 

وضع  با  و  کنند  ایجاد  دانش محور  سازمان های  برای 

به  آنان  ورد  تسهیل گر  تشویقی،  و  حمایتی  سیاست های 

بین المللی  هدف  با  است  الزم  شوند.  بین المللی  بازارهای 

آنان اقداماتی  افزایش عملکرد بین المللی  و  شدن شرکت ها 

توسعه  و  ایجاد  بین الملل،  کارآفرینی  ارتقاء  راستای  در 

تخصیص  گیرد.  صورت  خارجی  شرکت های  با  شبکه ها 

بین المللی،  نمایشگاه های  در  شرکت  جهت  دولتی  یارانه 

مربوط  قوانین  ی  ساده ساز و  گمرکی  مالیاتی،  معافیت های 

سازمان های  برای  مفید  اقدامات  از  می تواند  صادرات  به 

و  آموزشی  کارگاه های  ی  برگزار همچنین  باشد.  دانش محور 

ارائه خدمات مشاوره ای به آنان برای ورود موفق به بازارهای 

بین المللی توصیه می شود.

و  بود  شرکت  داخلی  منابع  بر  تمرکز  حاضر  پژوهش  در 

پیشنهاد می شود در پژوهش های آتی عوامل بیرونی نیز مورد 

برای  کمی  روش های  از  پژوهش  این  در  گیرد.  قرار  بررسی 

تحلیل استفاده شد و برای پژوهش های آتی پیشنهاد می شود 

سایر  و  داده بنیاد  محتوا،  تحلیل  مانند  کیفی  روش های  از 

بین سازمان های  این پژوهش در  گردد.  نیز استفاده  روش ها 

است  شده  انجام  متوسط  و  کوچک  اندازه  با  دانش محور 
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بنابراین در تعمیم پذیری آن به سایر سازمان ها باید احتیاط 

و  سازمان ها  تمامی  اطالعات  نبودن  دسترس  در  نمود. 

کندگی جغرافیایی آنان یکی دیگر از محدودیت ها در این  پرا

پژوهش بود.
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