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شرکت های  از  بسیاری  در  کار  و  کسب  استراتژی های  اساسی 
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بین المللی سازی  است.  شده  ارائه  شرکت ها  بین المللی سازی 

که در سال های اخیر  شرکت ها یکی از موضوعاتی بوده است 

طول  در  و  کرده  جلب  خود  به  را  محققان  از  بسیاری  توجه 

وری بر  مدل های بین المللی سازی شرکت ها مر
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ارائه  فرایند  این  تبیین  برای  بسیاری  مدل های  نیز  زمان 

نظریه ها،  این  در  موجود  تفاوت های  علی رغم  است.  شده 

I و مدل رفتارهای پیش از صادرات  مدل  آپ ساال، مدل های 

اهداف  به  رسیدن  برای  شرکت ها  داخلی  فرایندهای  بر 

به  شبکه ای  مدل های  ولیکن  دارند  تمرکز  بین المللی سازی 

اساس  بر  شرکت ها  بین المللی سازی  فرایند  توصیف  دنبال 

از  هدف  هستند.  شرکت ها  سایر  با  روابط  حفظ  و  ایجاد 

مدل های  از  شفاف  و  کلی  تصویری  ارائه  مقاله  این  نگارش 

بین  موجود  تفاوت های  بیان  هم چنین  و  بین المللی سازی 

این مدل ها می باشد.
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مقدمه
شرکت ها  تا  شده  سبب  آن  با  مرتبط  تغییرات  و  جهانی سازی 

از  فراتر  خود،  عملیات های  توسعه  فکر  به  اندازه ها  تمامی  در 

در  متوسط  تا  کوچک  شرکت های  حتی  باشند.  ملی  بازارهای 

در  فعالیت  به  شروع  نیز  توسعه  حال  در  کشورهای  از  بسیاری 

کشورهای  بازارهای  در  حضور  افزایش  و  بین المللی  بازارهای 

سوی  از  فعالت ها  این  گسترش  نموده اند.  توسعه یافته 

  UNDP  ،]1[   UNIDO هم چون  بین المللی  سازمان های 

طریق  از  جهانی  اقتصاد  یکپارچگی  برای  تاش  در  که   ]2[

هستند،  مقررات  و  قوانین  کاهش  و  اقتصادی  آزادسازی 

کاهش نابرابری  به عنوان بهترین راه برای توسعه اقتصادی و 

گرفته است ]3[.  کید قرار  کشورهای در حال توسعه مورد تأ در 

در سطوح دانشگاهی بررسی فرایند بین المللی سازی شرکت ها 

می باشد  جهانی  بازارهای  توسعه  تبیین  برای  شیوه  بهترین 

]4[ است  گرفته  صورت  زمینه  این  در  نیز  زیادی  تحقیقات  و 

که در  بین المللی سازی شرکت ها یکی از موضوعاتی بوده است 

کرده  دهه های اخیر توجه بسیاری از محققان را به خود جلب 

است( ]5[. نگاهی به ادبیات اقتصاد بین الملل نشانگر وجود 

می باشد؛  بین المللی سازی  ع  متنو نظریه های  و  پارادایم ها 

موضوعی،  ادبیات  دقیق  و  جامع  بررسی  با  حاضر  پژوهش  در 

گردیده  مهم ترین مدل ها و نظریه های بین المللی سازی بررسی 

شرکت ها  بین المللی سازی  که  داده اند  نشان  تحقیقات  است. 

 ]6[ می افتد.  اتفاق  آرامی  به  و  می باشد  تدریجی  فرایند  یک 

گسترش تدریجی ممکن است  که این رویکرد  بیان داشته اند 

ریسک  خارجی،  بازارهای  مورد  در  اطاعات  فقدان  دلیل  به 

عوامل  و  شرکت ها  باالی  ریسک گریزی  قطعیت،  عدم  باالی 

فعالیت  بین المللی  سطوح  در  که  شرکت هایی  باشد.  مشابه 

کار خود را با فعالیت در بازارهای  کسب و  دارند به طور معمول 

رویکرد  یک  داشتن  با  سال  چند  از  بعد  و  کرده اند  آغاز  داخلی 

بازارهای  در  خود  فعالیت های  گسترش  به  شروع  احتیاطی 

شرکت ها  بین المللی سازی  عمده  مزایای  نموده اند.  خارجی 

بیشتر  رشد  و  بهتر  عملکرد  پایدار،  رقابتی  مزیت های  شامل 

می باشد ]7[. در طول زمان تئوری ها و مدل های بسیاری برای 

توضیح فرایند بین المللی سازی شرکت ها ارائه شده است ]8[. 

بر اساس این مدل ها، بین المللی سازی شرکت ها در سه مرحله 

که این مراحل عبارت اند از : مرحله قبل از ورود،  اتفاق می افتد 

مرحله ابتدایی و مرحله پیشرفته. مرحله قبل از ورود مرحله ای 

کاالهای خود را فقط در بازارهای داخلی  که در آن شرکت  است 

انجام  به  شروع  شرکت  ابتدایی  مرحله  در  می کند،  عرضه 

فعالیت های نامنظم بین المللی می کند وراه کارهای مختلفی را 

مد نظرقرار می دهد و در مرحله پیشرفته شرکت ها به طور منظم 

فعالیت  به  متعهد  و  می دهند  انجام  را  صادراتی  فعالیت های 

یکی  بین المللی سازی   .]8[ می باشند  بین المللی  بازارهای  در 

کار در بسیاری از  کسب و  از مولفه های اساسی استراتژی های 

شرکت های جهان می باشد ]9[. بررسی فرایند بین المللی سازی 

توجه  اخیر  دهه  سه  در  که  است  موضوعاتی  از  یکی  شرکت ها 

مدل های  و  است  کرده  جلب  خود  به  را  محققان  از  بسیاری 

بسیاری برای تبیین این فرایند ارائه شده است.

سایر  و  نفتی  تحریم های  گسترش  پی  در  و   1390 سال  از 

نفتی  درآمدهای  کاهش  باعث  که  بانکی  و  مالی  تحریم های 

کشور شده است، افزایش صادرات غیرنفتی و افزایش تعامات 

کشورها، همواره از مهم ترین مسائل اقتصادی  تجاری با سایر 

کشور  اقتصادی  سیاست گذاران  و  مسئوالن  توجه  مورد 

و  مطالعات  مرکز  گزارش  اساس  بر  دیگر  سوی  از  است؛  بوده 

پژوهش های بازرگانی، به لحاظ ساختاری، در یک چشم انداز 

10 ساله تغییرات زیادی در مختصات صادرات غیرنفتی ایران 

کشورهای طرف تجاری ایران در  که  گونه ای  خ داده است به  ر

کاهش یافته و  سال 1394 نسبت به سال 1385، چهار درصد 

کشور تنزل یافته است؛ بر این اساس ضرورت  از 149 به 143 

کتیک های  تا و  مدل ها  اثربخش  تدوین  و  گرفتن  درنظر 

و  شرکت ها  شدن  بین المللی  سمت  به  حرکت  برای  مناسب 

محصولی  تک  آسیب پذیر  اقتصاد  از  کشور  نجات  و  صنایع 

ح شده است. مطر
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1. چارچوب نظری
1-1. بررسی مفاهیم بین المللی سازی

زیادی برای درک فرایند بین المللی سازی  کنون تاش های  تا 

گرفته است.به طور تاریخی بیشتر تحقیقات  شرکت ها صورت 

بزرگ  تولیدی  شرکت های  در  زمینه  این  در  گرفته  صورت 

در  شده  گرفته  نظر  در  اصلی  رویکرد  دو  است.  گرفته  صورت 

رویکرد  از:  است  عبارت  شرکت ها  بین المللی سازی  ادبیات 

بر  اقتصادی  رویکرد   .]11[ رفتاری  رویکرد  و   ]10[ اقتصادی 

کننده  تشریح  که  می باشند  اقتصادی ای  تئوری های  مبنای 

به  آنها  تبدیل  و  ملی  سطوح  از  شرکت ها  فعالیت  گسترش 

شرکت های چند ملیتی ]MNEs( ]12( از طریق سرمایه گذاری 

مستقیم خارجی می باشد.رویکرد رفتاری مدل هایی را توسعه 

که بین المللی سازی را به عنوان فرایندی مرحله ای  داده است 

تفاوت های  علی رغم   ]13[ می کنند  توصیف  افزایش  به  رو  و 

موجود، هر دو رویکرد به دنبال توصیف فرایند بین المللی سازی 

بر  آن ها  تأثیر  بررسی  و  داخلی  فرایندهای  اساس  بر  شرکت ها 

هستند  بین المللی  محیط های  در  شرکت  فعالیت های  توسعه 

بین المللی سازی  بر  را  شرکت ها  بیرونی  فرایندهای  تأثیر  و 

گرفته اند. با توجه به این نقصان، تئوری شبکه دیدگاه  نادیده 

جدیدی را در ادبیات موضوعی بین المللی سازی شرکت ها ارائه 

که به طور ویژه ای با نگاه به فرایند بین المللی سازی  کرده است 

مبنای  بر  و  است  گرفته  شکل  متوسط  تا  کوچک  شرکت های 

توسعه ارتباطات با سایر شرکت ها و افراد می باشد ]14[.

1-2. تعاریف بین المللی سازی

با  شرکت ها،  بین المللی سازی  مورد  در  متفاوتی  تعاریف 

کلی  به طور  است.  شده  ارائه  مختلف  زمینه های  به  توجه 

اقتصادی  فعالیت های  جغرافیایی  توسعه  با  بین المللی سازی 

برخی   .]15[ است  همراه  ملی  مرزهای  از  فراتر  شرکت ها، 

فرایندی  به عنوان  را  بین المللی سازی  دارند  تمایل  محققان 

برای  اقدامات یک شرکت  به دنبال توصیف  که  کنند  تعریف 

ج از مرزهای ملی می باشد. این  گسترش عملیات خود به خار

شرکت ها  بین المللی سازی  تا  شده  سبب  مشترک  ویژگی های 

و  منظم  فرایندی  به عنوان  یا  و  مرحله ای  فرایندی  به عنوان 

افزایش مشارکت بین المللی و تغییرات سازمانی  با  که  تکاملی 

مربوطه صورت می پذیرد در نظرگرفته شود ]16[.

فرایند  از  را  گسترده تری  تعریف  لوستارینن،  و  ولش 

را  بین المللی سازی  و  کرده اند  ارائه  شرکت ها  بین المللی سازی 

به عنوان" فرایند افزایش مشارکت در فعالیت های بین المللی" 

کرده اند  کید  تأ آن ها  تعریف  این  ارائه  با  است.  گرفته  نظر  در 

درگیر  بین المللی  فعالیت های  در  شرکت  یک  است  ممکن  که 

ادامه  فعالیت ها  این  که  ندارد  وجود  الزامی  هیچ  ولی  شود 

از  کدام  هر  در  می تواند  بین المللی سازی  زیرا  باشد،  داشته 

جدیدی  تعریف  بمیش،  بیفتد.  اتفاق  شرکت  توسعه  مراحل 

تعاریف  که  کرده   پیشنهاد  بین المللی سازی  اصطاح  برای  را 

را  بین المللی سازی  و  می دهد  پوشش  را  قبلی  یافته های  و 

گاهی خود را  که شرکت ها هم آ کرده  به عنوان فرایندی تعریف 

درمورد تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم مبادالت بین المللی در 

کشورهای  آینده خود افزایش می دهند و هم مبادالت خود با 

دیگر را ایجاد می کنند.

انطباق  به عنوان"  را  بین المللی سازی  بمیش،  و  کالف 

محیط های  با  منبع(  ساختار،  )استراتژی،  شرکت ها  فرایند 

کرده اند. بین المللی" تعریف 

انجام  فرایند"  به عنوان  را  بین المللی سازی  هولنسن، 

اغلب  اما  کرده  تعریف  دنیا  کشورهای  از  بسیاری  در  تجارت 

این فعالیت ها در یک منطقه ویژه )به طور مثال اروپا( محدود 

می شود".

می شود  ارائه  بین المللی سازی  از  مقاله  این  در  که  تعریفی 

بین المللی سازی  و  است  شده  ارائه  واهلن،  و  جانسون  توسط 

سایر  در  تجاری  روابط  شبکه های  توسعه  فرایند  به عنوان" 

 ]19[ ادغام  و   ]18[ نفوذ   ،]17[ گسترش  طریق  از  کشورها 

"تعریف شده است. تمرکز این تعریف بر روی روابط و شبکه ها 

کند تا بتوانند وارد  کمک  می باشد. روابط می تواند به شرکت ها 

شبکه های بازارهای خارجی شوند.
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که مفهوم  این است  تعریف  این  انتخاب  برای  اول  دلیل 

گرفته  نظر  در  شرکت ها  بین المللی سازی  فرایند  در  شبکه 

تا به  کمک می کند  اینکه روابط به شرکت ها  شده است، دوم 

شرکت ها  به  نتیجه  در  و  کنند  پیدا  دست  خارجی  شبکه های 

آن ها  از  و  پیدا  را  جدید  بازارهای  بتوانند  تا  می کند  کمک 

کنند. بهره برداری 

1-3. نظریه بین المللی سازی

بین المللی سازی به عنوان یک رویکرد غالب در اقتصاد جهانی 

کرده  کارها ایجاد  تأثیر بسیاری بر استراتژی ها و عملکرد کسب و 

است ]20[. فرایند بین المللی سازی شرکت ها اغلب ناشی از فشار 

فعالیت های  توسعه  زمینه های  فراهم شدن  و  بنگاه ها  رقابتی 

کسب  بازاریابی بین الملل صورت می گیرد در واقع رشد و توسعه 

و کارها بسترهای الزم را برای بین المللی شدن آنها فراهم ساخته 

نظریه  بین المللی سازی شرکت ها هنوز  با  رابطه  در   .]21[ است 

کند  و تحلیل  بررسی  را  ابعاد موضوع  تمامی  بتواند  که  جامعی 

به  ح شده بسته  از نظریات مطر و هر یک  نگردیده است  ارائه 

از   ]22[ می باشد  کارکرد  دارای  صنعت  نوع  کار  و  کسب  اندازه 

این رو ضرورت پژوهش های بیشتر در رابطه با بین المللی سازی 

و  نظریات  اغلب  گذشته  در  می شود.  احساس  شرکت ها 

گرفته در رابطه با بین المللی سازی مربوط  پژوهش های صورت 

حاضر  حال  در  اما  است  بوده  چندملیتی  بزرگ  شرکت های  به 

شرکت های  بر  بین المللی سازی  نظریات  ارائه  در  اصلی  رویکرد 

کوچک تا متوسط تمرکز دارند و عمده نظریات بین المللی سازی 

بین الملل  کارآفرینی  و  بین الملل  تجارت  حوزه  دو  بر  شرکت ها 

مؤلفه ها  مهم ترین  از  یکی  نیز  محیطی  عوامل  و  دارند  کید  تأ

می باشد که مدیران بنگاه ها بر اساس آن تصمیمات خود را درباره 

ورود و بهره برداری از بازارهای بین المللی اتخاذ می کنند ]21[.

2. مدل های بین المللی سازی
)U 2-1. مدل بین المللی سازی آپ ساال  ]23[)مدل

آپ ساال  دانشگاه  کار  و  کسب  مطالعات  واحد  در  آپ ساال  مدل 

ادبیات  توسعه  در  را  جدیدی  سطح  مدل  این  یافت.  توسعه 

مربوط به بین المللی سازی شرکت ها ارائه کرده است. مطالعات 

بیانگر  سوئدی  شرکت های  روی  بر  گرفته  صورت  تجربی 

طریق  از  اول  گام  در  شرکت ها  بین المللی سازی  که  است  آن 

شرکت ها  نتیجه  در  می گیرد،  صورت  محصوالت  صادرات 

که  شوند  افرادی  و  موسسات  واسطه ها،  با  تعامل  وارد  باید 

کنند. بعد از این  کمک  می توانند به آن ها در بازارهای خارجی 

رسید، شرکت ها تاش می کنند  کافی  به حد  فروش  میزان  که 

در  کنند؛  تاسیس  خارجی  بازارهای  در  خودرا  فروش  دفاتر  تا 

در  را  خود  تولید  که  است  این  شرکت ها  بعدی  گام  مدل  این 

کرد. بازارهای خارجی آغاز خواهند 

که به عنوان  یکی از ویژگی های اصلی این مدل این است 

گرفته  کار  به  شرکت ها  بین المللی سازی  نحوه  برای  الگو  یک 

می شود. مدل آپ ساال نشان می دهد که فرایند بین المللی سازی 

در  می یابد.  تکامل  تدریجی  مرحله  چهار  طریق  از  شرکت  یک 

می باشد،  اندک  شرکت ها  صادراتی  منظم  فعالیت های  ابتدا 

طریق  )از  غیرمستقیم  صادرات  وارد  شرکت ها  بعد  مرحله  در 

به  اقدام  شرکت ها  سوم  مرحله  در  می شوند.  نمایندگی( 

کشورهای خارجی می نمایند و  راه اندازی واحدهای فروش در 

نهایتًا درمرحله چهارم اقدام به تولید در کشورخارجی می نمایند 

فاصله  به  بستگی  هدف  کشور  انتخاب  مدل  این  در   .]24[

روان شناختی موجود  تفاوت  به معنی  که  دارد  آن   ]25[ روانی 

جز  این  و  می باشد  هدف  کشورهای  و  صادرکننده  کشور  بین 

که درک محیط های خارجی را دشوار نموده است  عواملی است 

]26[. این عوامل می تواند شامل زبان، سیستم های سیاسی، 

که در حال  سطح آموزش و توسعه صنعتی باشد. یک شرکت 

کشورهای هدفی  بین المللی شدن است باید در جست وجوی 

نمودار   باشند.  داشته  آن ها  با  کمتری  روانی  فاصله  که  باشد 

)1( نشان دهنده چگونگی افزایش میزان بین المللی شدن یک 

فرایند  این  از  مرحله  هر  در  که  می باشد  زمان  طول  در  شرکت 

را  خود  بین المللی سازی  فرایند  چگونه  که  می آموزد  شرکت 

کند. ]27[. تکمیل 
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که در نمودار )2( نشان داده شده است ساختار  همان طور 

و  موجود  وضعیت  بین  فاصله  نشان دهنده  مدل،  اصلی 

شامل  فعلی  وضعیت  عناصر  می باشد.  تغییریافته  وضعیت 

تعهد نسبت به بازار ]28[ )تعهد منابع به بازارهای خارجی( و 

دانش بازار در مورد بازارها و فرایندها می باشد. عناصر وضعیت 

]29[ تعهد  میزان  به  مربوط  تصمیمات  شامل  نیز  یافته  تغییر 

منابع و عملکرد فعالیت های تجاری فعلی می باشد.

نمودار 1-  مفهوم فاصله روانی

وارد  تدریج  به  شرکت ها  که  می دهد  نشان  نمودار  این 

که فاصله روانی آن ها با شرکت زیاد است؛  بازارهایی می شوند 

به  خارجی  بازارهای  درمورد  آن ها  دانش  که  دلیل  این  به 

تدریج تکامل می یابد.

نمودار 2 - مدل بین المللی سازی آپ ساال: وضعیت فعلی و 

تغییریافته

مانع  اطاعات"  "فقدان  که  است  این  مدل  اصلی  فرضیه 

شرکت ها  بین المللی سازی  فعالیت های  توسعه  برای  بزرگی 

فعالیت  طریق  از  می توان  را  ضروری  اطاعات  این  و  می باشد 

]26[. مفهوم تعهد نسبت  آورد  بازارهای خارجی به دست  در 

به بازار شامل دو عامل عمده می باشد: 1- میزان منابع تعهد 

شده و 2- دشواری یافتن جایگزین برای منابع و انتقال برای 

استفاده از منابع جایگزین. ارتباط مستقیمی بین دانش بازار و 

تعهد بازار وجود دارد، دانش به عنوان نوعی منبع در نظر گرفته 

کامل تر  که دانش  ح می شود  می شود؛ بنابراین این فرضیه مطر

در مورد بازار موجب تعهد بیشتر به بازار می گردد. ابعاد وضعیت 

یافته نیز شامل فعالیت های جاری و تصمیمات مربوط  تغییر 

به عنوان  فعلی  تجاری  فعالیت های  می باشد.  تعهد  میزان  به 

تصمیمات  می شود.  گرفته  نظر  در  تجربی  دانش  اصلی  منبع 

به  منابع  تخصیص  برای  )تصمیم  تعهد  میزان  به  مربوط 

فعالیت های خارجی( جنبه دیگر وضعیت تغییر یافته می باشد 

اتخاذ  چگونه  و  تصمیماتی  چه  که  دارد  این  به  بستگی  که 

سطوح  در  را  اصلی  دوالگوی  مفهومی،  مدل  این  می شوند. 

که مشارکت  عملیاتی توضیح می دهد: الگوی اول بیان می کند 

زنجیره های  طریق  از  خاص  کشور  یک  بازار  در  شرکت ها 

که نشان دهنده افزایش تعهد منابع به  موجود توسعه می یابد 

به  شرکت ها  آمیز  موفقیت  ورود  به  دوم  الگوی  می باشد.  بازار 

بازارهای جدید با فاصله های روانی بیشتر )فاصله های روانی 

آموزش، روش های  متفاوت،  زبان های  به وسیله  ایجاد شده 

تجاری، فرهنگ و توسعه صنعتی( اشاره دارد .در جدول )1(. 

فرضیه ها و عوامل مؤثر بر مدل بین المللی سازی آپ ساال نشان 

داده شده است. ]30[

ادبیات  در  زیادی  حد  تا  آپ ساال  مدل  که  این  علی رغم 

این  به  اما  است  بوده  تأثیر گذار  شرکت ها  بین المللی سازی 

وابستگی  ساال  آپ  مدل  است؛  بوده  وارد  نیز  انتقاداتی  مدل 

گرفته است و آن ها را به عنوان  کشورها را نادیده  متقابل بین 

انتقاد دیگری   .]31[ گرفته است  نظر  در  کامًا جدا  نهادهایی 

که به این مدل وارد شده است تعداد اندک شرکت های مورد 
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روی  بر  که  پژوهشی  نتیجه  در  این مدل  است.  بوده  مطالعه 

شواهد  و  است  شده  ارائه  پذیرفته  صورت  سوئدی  شرکت   4

یکی   .]32[ است  نداشته  وجود  آن  اثبات  برای  کافی  تجربی 

با  مصاحبه  از  پس  که  مدل  این  به  وارد  انتقادهای  از  دیگر 

ارائه شده  این مقاله  اساتید دانشگاه(، در   ( بازاریابی  خبرگان 

کشورها می باشد.  بین  روانی"  "فاصله  مفهوم  با  مرتبط  است، 

محصوالت  تولید  حاضر  حال  در  هستند  معتقد  خبرگان  گروه 

در  تأمین  زنجیره  مدیریت  به کارگیری  توسعه  و  استاندارد 

افراد  مصرفی  فرهنگ  تجانس  و  قرابت  سبب  جهانی  کاس 

فاصله  و  است  گردیده  مختلف  کشورهای  در  خانواده ها  و 

کوویلو  کاهش است.نتایج مطالعه  روانی در میان بازارها رو به 

بین  روانی  فاصله  که  است  آن  بیانگر   ،)2017( همکاران  و 

کاهش است و دنیا روز به روز یکپارچه تر می شود  کشورها رو به 

فناوری  و  اینترنت  گسترش  دلیل  به  فاصله ها  گونه  این  و 

اطاعات، یکپارچه سازی بازارها و استانداردسازی محصوالت 

که  در حال تنزل می باشد و منجر شده شرکت ها  به بازارهایی 

از لحاظ فرهنگی با آن ها متجانس نیستند نیز وارد شوند ]14[.

جدول 1- فرضیه ها و عوامل مؤثر بر مدل بین المللی سازی آپ ساال

مدل بین المللی سازی آپ ساالفرضیاتعوامل مؤثر

دانش تجربی شامل درک   -
فرصت ها و مشکات بازار 

می باشد.

تعهدات مربوط به بازار   -
شامل دو دسته از عوامل 
می باشند: میزان منابعی 

که متعهد شده اند و 
دشواری یافتن جایگزین 

برای منابع.

فعالیت های تجاری جاری  -

تصمیمات مربوط به   -
میزان تعهد منابع به 
فعالیت های خارجی 

فاصله روانی.  -
عدم اطمینان در مورد   -

تغییرات مربوط به شرکت 
و محیط.

روابط ایجاد شده در بازار   -
خارجی.

شرکت ها سازمان های بزرگ و پیچیده ای هستند که سیستم های   -
کار می گیرند و از تجربیاتی استفاده می کنندکه در  منطقی را به 

بازارهای محلی توسعه یافته است.
که معادل  شرکت تاش می کند تا سود بلند مدت خود را افزایش دهد   -

بارشد شرکت می باشد.
فقدان دانش بازار و فقدان روابط تثبیت شده محدودیت های مهمی   -

برای توسعه فعالیت های خارجی می باشند.
وضعیت بین المللی سازی شرکت ها تحت تأثیر تهدیدات و   -

که به نوبه خود تصمیمات مربوط به میزان تعهد و  فرصت هایی است 
فعالیت های جاری را متاثر می سازند.

ترتیب زمانی ورود به بازارهای مختلف به وسیله عامل فاصله روانی   -
توضیح داده شده است.

که شامل درک فرصت ها و مشکات بازار می باشد از طریق  دانش بازار   -
کنونی حاصل می شود به دست  که از فعالیت های تجاری  تجربیاتی 

می آید.
فعالیت های جاری منبع اصلی به دست آوردن تجربه هستند.  -

که تصمیمات در پاسخ  تصمیمات مربوط به تعهد بستگی به این دارد   -
به مشکات یا فرصت های درک شده اتخاذ شده باشند.

متغیرها)تعهدات مربوط به بازار و دانش، فعالیت های جاری و   -
تصمیمات مربوط به تعهد( چند جانبه هستند.

محدودیت ها عبارت اند از: فقدان دانش تجربی، فقدان منابع و عدم   -
اطمینان بازار.

)1990 ,1977 ,1975(

مأخذ: قناعتی آبادی، 35:2005.

2-2. مدل شبکه

توسط   1980 دهه  اواخر  در  بین المللی سازی  شبکه  مدل 

گردید ]33[ جانسون و ماتسون چهار  جانسون و ماتسون ارائه 

کردند: مرحله بین المللی سازی شرکت ها را شناسایی 

کامل ]35[، فعالیت های  شروع راه اندازی ]34[، راه اندازی 

دیگران  با  بین المللی  فعالیت های   ،]36[ مستقل  بین المللی 

معنی  به  شرکت ها  بین المللی سازی  مدل  این  اساس  بر   .]37[
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ایجاد و توسعه ارتباطات با همتایان خود در یک شبکه خارجی 

طریق  از  ابتدا  شرکت  یک  بین المللی شدن  می باشد.   ]38[

توسعه  با  سپس  و  می گیرد  صورت  محلی  شبکه های  با  تعامل 

که  می یابد  تکامل  کشورها  سایر  در  شبکه ها،  تجاری  روابط 

جدید  شرکت  برای  که  شبکه هایی  در  روابط  ایجاد  طریق  از 

هستند )توسعه بین المللی ]39[(، توسعه روابط در این شبکه ها 

کشورهای مختلف  در  اتصال شبکه ها  از طریق  و   )]40[ )نفوذ 

)یکپارچگی بین المللی ]41[( صورت می گیرد ]42[.

به  نیاز  و  بازار  دانش  توسعه  به  نیاز  بر  شبکه  تئوری 

فرایند  طول  در  شرکت ها  سایر  با  تعامل  طریق  از  یادگیری 

بازاریابی  فعالیت های  دارد.  کید  تأ شرکت ها  بین المللی سازی 

اوقات  گاهی  و  توسعه  و  حفظ  ایجاد،  معنی  به  مدل  این  در 

مدیریت  و  مبادله  شرایط  تعیین  برای  روابط  رفتن  بین  از 

فرایندی  سرمایه گذاری  می باشد."  سرمایه گذاری  فعالیت های 

که در آن منابع برای ایجاد، ساخت و یا به دست آوردن  است 

گیرند  قرار  استفاده  مورد  می توانند  آینده  در  که  دارایی هایی 

استفاده شوند. این دارایی ها می توانند ملموس و یا ناملموس 

باشند" ]42[.

بین المللی سازی دارای دو بعد اصلی می باشد: بین المللی-

 سازی شرکت و بین المللی سازی بازار.  بین المللی سازی شرکت 

در  را  خود  شبکه ای  موقعیت   شرکت  که  است  معنی  این  به 

گسترش دهد. توسعه روابط تجاری  بازارهای خارجی ایجاد و 

شرکت در شبکه ها به سه روش متفاوت صورت می گیرد: توسعه 

بین المللی، نفوذ و یکپارچگی بین المللی. موقعیت شرکت ها در 

که  شبکه می تواند متفاوت باشد و بستگی به این موضوع دارد 

درجه بین المللی سازی بازار تا چه میزانی است.

جدول 2- موقعیت بین المللی سازی

درجه بین المللی سازی بازار

باال
راه اندازی کامل

فعالیت های بین المللی مستقل

پایین
شروع راه اندازی

فعالیت های بین المللی مستقل

پایین
شروع راه اندازی

درجه بین المللی سازی شرکت
باال

مأخذ: جانسون و ماتسون، 2:1988.

چتی و هولم در سال 2000 بر اساس مدل بین المللی سازی 

شرکت های  بین المللی سازی   ،)1988( ماتسون  و  جانسون 

بررسی  شبکه  نظریه  اساس  بر  را  متوسط  تا  کوچک 

در  مدیران  مهم  نقش  نشان دهنده  آن ها  مطالعه  کردند. 

می باشد.  متوسط  تا  کوچک  شرکت های  بین المللی سازی 

الزم  دانش  مدیر  یک  است  ممکن  که  کردند  ل  استدال آن ها 

اما  باشد  نداشته  بین المللی  فرصت های  تشخیص  برای  را 

که  شبکه هایی  ازطریق  را  بین المللی سازی  فرایند  می تواند 

کند. مدل شبکه  فرصت ها را برای وی آشکار می سازند دنبال 

شبکه ای  روابط  شرکت ها  چگونه  دهد  نشان  که  این  برای 

تئوری  از  می دهند  گسترش  بین المللی  محیط های  در  را 

این  مدل  اساسی  فرض  می کند.  استفاده  اجتماعی  تبادل 

از  می توانند   ]43[ شبکه سازی  طریق  از  شرکت ها  که  است 

کنند.  استفاده  دارد  قرار  شرکت ها  سایر  اختیار  در  که  منابعی 

شبکه های تجاری را به عنوان روابط یک شرکت با مشتریان، 

که به عنوان نقش  توزیع کنندگان، تأمین کنندگان، رقبا و دولت 

ل  گرفته اند. آن ها استدال آفرینان این شبکه ها هستند در نظر 

شدت  و  تعداد  شرکت ها  بین المللی شدن  با  هم زمان  کرده اند 

افزایش  تجاری  شبکه های  مختلف  بخش های  بین  روابط 

می یابد. در جدول )3( فرضیه ها و عوامل مؤثر بر مدل شبکه 

بین المللی سازی نشان داده شده است.

دیدگاه  خبرگان،  با  گرفته  صورت  مصاحبه های  اساس  بر 
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می باشد  بین المللی سازی  مدل های  سایر  از  مهم تر  شبکه 

بین المللی سازی  مورد  در  اخیرًا  که  پژوهش هایی  اغلب  و 

است.  بوده  رویکرد  این  به  نگاه  با  گرفته،  صورت  شرکت ها 

شبکه ای  مدل  انتخاب  برای  خبرگان  اصلی  دالیل  از  یکی 

کارآمدترین مدل بین المللی سازی، استفاده شرکت ها  به عنوان 

کشورها می باشد.  از مهارت ها و منابع اعضای شبکه ها در سایر 

دانش  ک گذاری  اشترا به  با  می توانند  شبکه ها  نقش آفرینان 

افزایش  برای  را  یکدیگر  ظرفیت های  موجود،  منابع  و  بازار 

کنند. بنابراین  مزیت های رقابتی و بهبود زنجیره ارزش تقویت 

استراتژی های  می توانند  شرکت ها  رویکرد  این  از  استفاده  با 

کنند و واجد شرایط حضور  بین المللی سازی خود را پیاده سازی 

انتخاب  برای  خبرگان  دیگر  دلیل  شوند.  فراملی  بازارهای  در 

این مدل، افزایش ابهام و عدم قطعیت در بازارهای بین المللی 

خارجی  جدید  بازارهای  مورد  در  اطمینان  که  زمانی  می باشد؛ 

کاهش می یابد، شرکت ها اغلب می توانند با برقراری ارتباطات 

فعالیت های  ریسک  شبکه،  اعضای  با  تجاری  تماس های  و 

کاهش دهند. بین المللی سازی خود را 

انزوا  در  شرکت ها  که  است  این  شبکه  نظریه  اصلی  بحث 

ع  متنو روابط  برقراری  طریق  از  و  نمی پردازند  فعالیت  به 

در  می کنند.  فعالیت  رقبا  و  مشتریان  عرضه کنندگان،  با 

رویکرد  این  از  استفاده  با  زیادی  شرکت های  اخیر  سال های 

فعالیت  اساس،  این  بر  شده اند.  بین المللی  بازارهای  وارد 

ارتباطات  به  زیادی  حدود  تا  شدن  بین المللی  برای  شرکت ها 

ک گذاری منابع با آن ها  آن ها با سایر اعضای شبکه و به اشترا

نگاه شبکه ای در  به کارگیری  اخیر  بستگی دارد. در سال های 

افزایش  تا متوسط  کوچک  فرایند بین الملی سازی شرکت های 

چشم گیری داشته است ]14[. بر اساس مصاحبه های صورت 

گرفته با اعضای جامعه آماری، یکی از دالیل اصلی ضرورت به 

کارگیری نگاه شبکه ای در فرایند بین المللی سازی شرکت های 

کمبود منابع و دانش بازار در این شرکت ها  کوچک تا متوسط، 

می باشد بنابر این حضور و تعامل با شبکه های بین المللی یکی 

از مؤلفه های اساسی برای توسعه فعالیت های بین المللی سازی 

این شرکت ها می باشد.

جدول 3- فرضیه ها و عوامل مؤثر بر مدل شبکه بین المللی سازی.

مدل شبکه بین المللی سازیفرضیاتعوامل مؤثر

گرایش به سمت   -
به کارگیری و توسعه منابع 

برای رسیدن به اهداف 
بلند مدت اقتصادی.

تحت  منابع  به  وابسته  مستقل،  شرکت  که  است  این  اصلی  فرضیه   -
کنترل سایر شرکت هاست.

از طریق روابط طوالنی مدت با یکدیگر  - شرکت ها در بازارهای صنعتی 
مرتبط هستند.

روابط  از  و قوی تر  توسعه یافته  روابط داخلی شرکت ها  نظر می رسد  به   -
صادراتی آن ها باشد.

مشتریان،  با  را  مستقیمی  غیر  و  مستقیم  روابط  شبکه  در  شرکت  هر    -
توزیع کنندگان و تأمین کنندگان دارد.

افزایش ]44[ به  رو  فرایند  بازارهای صنعتی یک  در  فعالیت شرکت ها   -
است.

- سرمایه گذاری بزرگترین مشکل بازاریابی است که در آن منابع باید برای 
ناملموس  یا  و  ملموس  دارایی های  آوردن  دست  به  یا  و  ایجاد،ساخت 

متعهد گردند.

جانسون و ماتسون )1988(

مأخذ: قناعتی آبادی، 35:2005.

2-2-1. مدل شبکه در قرن 21

را  چشم گیری  تغییرات  اطاعات  فناوری  توسعه  امروزه 

و  دانش  است.  کرده  ایجاد  شرکت ها  عملیاتی  محیط  در 

در  را  نیاز  مورد  اطاعات  و  شده اند  دسترس تر  در  اطاعات 
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فراهم  قیمت ها  و  محصوالت  مشتریان،  تأمین کنندگان،  مورد 

و  است  شده  جهانی  اقتصاد  گسترش  سبب  اینترنت  می کنند. 

کرده است  را خودکار  توزیع  و  تولید  و فروش،  فرایندهای خرید 

گردیده است و این در حالی  هم چنین منجر به افزایش رقابت 

افزایش  تجاری  عملیات های  انجام  اطمینان  عدم  که  است 

یافته است ]45[. اینترنت هم چنین سبب نیاز به بازاندیشی در 

نظریات قبلی بین المللی سازی شده است. در تمامی موارد این 

کامل فرایند بین المللی سازی  نظریه های قدیمی برای توصیف 

کافی نیستند ]31[. پدیدآورندگان مدل آپ ساال، مدل  شرکت ها 

که شبکه ها را  تجدید نظر شده ای را در سال 2009 توسعه دادند 

نیز در بر می گیرد. در این مدل شرکت ها در حال تقویت جایگاه 

بین المللی سازی  به  منجر  که  هستند  شبکه هایی  در  خودشان 

آن ها می شوند. روابط تجاری موجود تأثیر قابل توجهی را در بازار 

که شرکت قصد نفوذ در آن را دارد می گذارند.  جغرافیایی خاصی 

عاوه بر این، روابط شبکه ای تأثیر قابل توجهی در شناسایی و 

کشف فرصت های بازاریابی دارند. به منظور ایجاد این فرصت ها 

شرکت ها باید تعهدات قوی ای را در این شبکه ها داشته باشند 

که بتوانند دسترسی بیشتری به اطاعاتی داشته باشند  تا این 

کار  به  متغیرهای   ]45[ دارند  وجود  شبکه ها  این  در  صرفًا  که 

گرفته شده در مدل آپ ساال را در مدل شبکه ای خود آوردند. این 

و پویا؛ هم چنین ایجاد   ]46[ مدل فرایندهای یادگیری جمعی 

تعهد و اعتماد را توصیف می کند و افزایش سطح دانش ممکن 

است تأثیر مثبت یا منفی بر ایجاد اعتماد وتعهد داشته باشد و 

که شرکت یا شرکا میزان تعهد  بالعکس، هم چنین ممکن است 

نمودار  در  برسانند.  پایان  به  را  ارتباط  حتی  یا  دهند  کاهش  را 

کنونی، فرصت ها  که در قسمت وضعیت  )3( مشاهده می شود 

که فرصت ها  که نشان دهنده این است  گرفته اند  زیر دانش قرار 

زیرمجموعه ای از دانش هستند. نیازها، ظرفیت ها، استراتژی ها 

و شبکه ها نیز از عوامل تأثیرگذار هستند.

اینکه  از  پس   1977 سال  مدل  در  بازار  به  نسبت  تعهد 

گردید  فرایند بین المللی سازی شرکت ها از دیدگاه شبکه بررسی 

ایجاد  بالقوه  فرایند  مورد  در  یافت.  تغییر  شبکه  موقعیت  به 

ایجاد تعهد  اعتماد و  یادگیری،  ]47[؛ نتیجه مطلوب؛  پاداش 

شبکه  در  شرکت  همراهی  و  حضور  اصلی  دلیل  که  بود  خواهد 

که  می باشد. آخرین تفاوت قابل توجه در مدل جدید این است 

فعالیت های جاری با عناوین یادگیری، ساخت و ایجاد اعتماد 

گفته  که دقیق تر هستند. بر اساس  گرفته شده اند  ]48[ در نظر 

فرایند  کارآمدی  و  شدت  سرعت،   )2009( واهنل  و  جانسون 

و  اعتماد  به دانش،  اعتماد، بستگی  و  ایجاد دانش  یادگیری، 

که  تعهد موجود بین اعضای شبکه دارد به ویژه در مورد میزانی 

کار می گیرند. شرکا فرصت های به وجود آمده را به 

نمودار 3 - مدل فرایند بین المللی سازی شبکه تجاری

نشان دهنده   ]49[ رابطه  تعهد/  به  مربوط  تصمیمات 

کاهش سطح تعهد شرکت به یک یا تعدادی رابطه  افزایش یا 

از  این تصمیمات  از موارد  در آن شبکه می باشند. در بسیاری 

سرمایه گذاری،  میزان   ،]50[ ورود  حالت های  در  تغییر  طریق 

نظر  در  وابستگی  سطح  همه  از  مهم تر  و  سازمانی  تغییرات 

گرفته می شوند. با وجود این، سطح وابستگی به عنوان نوعی 

سطوح  در  تنها  که  می شود  گرفته  نظر  در  نامحسوس  متغیر 

روان شناختی ظاهر می شود.

2-2-2.  تفاوت های بین مدل آپ ساال و مدل شبکه

و  شرکت ها  مستقل  فعالیت های  روی  بر  آپ ساال  مدل 

بین الملل  بازاریابی  فعالیت های  توسعه  برای  آن ها  اقدامات 

که  افرادی  و  شرکت  که  دارد  کید  تأ مدل  این  و  دارد  تمرکز 
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فعالیت های  برای  را  کشورهای هدف  تصمیم گیرنده هستند، 

نخستین  فرضیات  این  می کنند.  تعیین  بین الملل  بازاریابی 

قرار  انتقاد  ماتسون در سال 1986 مورد  و  بار توسط جانسون 

همه  مدل  این  که  می کردند  ادعا  ماتسون  و  جانسون  گرفت. 

نشان  هستند  فعال  آن  در  که  را  بازاری  و  شرکت  ویژگی های 

برجسته  بازار محصوالت صنعتی  در  ویژه  به طور  که  نمی دهد 

هستند. یکی دیگر از تفاوت های اساسی بین مدل آپ ساال و 

که بر اساس نظریه شبکه، پیشرفت در  مدل شبکه این است 

این در  بر  فرایندهای بین المللی سازی تدریجی نیست، عاوه 

به  که  کشورهایی  روانی  فاصله  به  اشاره ای  هیج  شبکه  مدل 

بین المللی سازی  شبکه،  مدل  و  است  نشده  می شوند  وارد  آن 

روابط  شکل گیری  و  ایجاد  به  مربوط  فرایندهای  به عنوان  را 

و  کسب  محیط  ساال  آپ  مدل  ]33[(.در  است  گرفته  نظر  در 

با تعداد زیادی تأمین   ]51[ کار به عنوان یک بازار نئوکاسیک 

مدل  در  که  حالی  در  می شود،  دیده  مستقل  خریدار  و  کننده 

در  ارتباطات  از  شبکه ای  به عنوان  کار  و  کسب  محیط  شبکه 

گرفته می شود ]45[. در جدول )4( تفاوت های اصلی دو  نظر 

مورد  در  اساسی  فرضیات  تحلیل،  واحد  حوزه های:  در  مدل 

که بر روند توسعه تأثیرگذار هستند  رفتار شرکت ها، متغیرهایی 

نشان  بین المللی  بازارهای  برای   ]52[ هنجاری  پیامدهای  و 

داده شده است.

جدول 4- تفاوت های اصلی مدل آپ ساال و مدل شبکه

مدل بین المللی سازی آپ ساالمدل آپ ساالمدل شبکه

روابط چندگانه بین سازمانی ]53[ در میان شرکت ها. روابط 
گروه های دیگری از شرکت ها. گروه از شرکت ها و  بین یک 

شرکت.
واحد تحلیل

عامل اصلی حفظ و پایداری شبکه بر اساس روابط تکنیکی، 
قانونی، اقتصادی و به خصوص شخصی می باشد.تاثیر 

شخصی مدیران بر روابط، در مراحل اولیه ایجاد شبکه بسیار 
قوی می باشد و بعدها در روند روال ها ]54[  و سیستم ها 

بیشتر خواهد شد.

کار.  یادگیری تدریجی هم زمان با فرایند انجام 
این مدل بر اساس نظریه های رفتاری و یک 

فرایند تصمیم گیری تدریجی با نفوذ اندک عوامل 
گرفته است. بازار رقابتی شکل 

فرضیات اساسی در مورد رفتار شرکت ها

کنترل  شرکت های مستقل وابسته به منابعی هستند که در 
سایر شرکت ها می باشند. شبکه های تجاری در زمینه های 

مختلفی ظاهر می شوند، در موقعیت هایی که هماهنگی های 
که به سرعت  مکرر بین نقش آفرینان خاص و موقعیت هایی 

در حال تغییر هستند وجود دارند. 

دانش شرکت ها و تعهد بازار، هم چنین فاصله 
روانی بین کشور مبدا و بازارهای بین المللی 

متغیرهای مؤثر بر روند توسعهشرکت.

ارتباط یک شرکت در شبکه های داخلی می تواند به عنوان 
نوعی اتصال با سایر شبکه ها در کشورهای دیگر باشد.چنین 

ارتباطات مستقیم و غیر مستقیم با شبکه های کشورهای 
مختلف می تواند در مراحل اولیه ورود به بازارهای جدید 

خارجی مهم باشد.

تعهد بازار اضافی ]55[ باید به صورت تدریجی 
ایجاد شود: 1- انتخاب بازارهای جغرافیایی 

جدید با فاصله روانی اندک از بازارهای موجود 2- 
انتخاب حالت ورود با حاشیه ریسک اندک

پیامدهای هنجاری برای بازارهای 
بین المللی

]56[ نوآوری  به  مربوط  بین المللی سازی  مدل های   .3-2

)I مدل های(

  I مفهوم اساسی بین المللی سازی شرکت ها بر اساس مدل های

که هر مرحله از  فرایند بین المللی سازی به عنوان یک  این است 

گرفته می شود. تمرکز اصلی بر روی  نوآوری برای شرکت در نظر 

این  گرچه در  ا فرایندهای صادراتی شرکت ها می باشد،  توسعه 
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جدول 5- مراحل مربوط به مدل های نوآوری

بیلکی و تزار ]60[1977کاوسگیل ]59[ 1980ژیکوتا ]58[ 1981رید ]57[ 1981

مرحله اول
گاهی صادرات ]61[:  آ

تشخیص مشکات و فرصت ها، 
برانگیختگی نیاز

مرحله دوم
قصد صادرات: انگیزش، نگرش، 

باورها و امید به صادرات. ]62[

مرحله سوم
کوشش برای صادرات ]63[: 
تجربه شخصی برای صادرات 

محدود.

مرحله چهارم
ارزیابی صادرات: نتایج حاصل از 

وارد شدن به امر صادرات.

مرحله پنجم
پذیرش صادرات ]64[:

اتخاذ روش صادراتی/ رد روش 
صادراتی.

مرحله اول
کامًا بی عاقه  شرکت به امر  صاردات 

است.

مرحله دوم
شرکت تاحدودی به صادرات 

عاقه مند می شود.

مرحله سوم
 شرکت شروع به تحقیق در مورد 

صادرات می کند.

مرحله چهارم
شرکت به صورت آزمایشی شروع به 

صادرات می کند.

مرحله پنجم
شرکت به صورت محدود فعالیت 

صادراتی دارد.

مرحله ششم
گسترده را آغاز  شرکت صادرات 

می کند.

مرحله اول 
شرکت  فروش  داخلی:  بازاریابی 

فقط به بازارهای داخلی است.

مرحله دوم
شرکت  ازصادرات:    قبل  مرحله 
و  اطاعات  جمع آوری  به  شروع 
صادرات  امکان پذیری  ارزیابی 

می کند.

مرحله سوم
شرکت   :]65[ آزمایشی  حضور 
شروع به صادرات محدود می کند 
تا از لحاظ روان شناختی ]66[به 

کشور نزدیک تر شود.

مرحله چهارم
به  صادرات  فعال:  حضور 
بیشتر،صادرات  جدید  کشورهای 

مستقیم، افزایش حجم فروش

مرحله پنجم
متعهد:   صورت  به  حضور 
حال  در  مداوم  به طور  مدیریت 
تخصیص  برای  تصمیم گیری 
بازارهای  بین  منابع  محدود 

داخلی و خارجی می باشد.

مرحله اول
صادرات  به  عاقه ای  مدیریت 

ندارد.

مرحله دوم
مدیریت مایل است تا سفارشات 
پاسخگو  را   ]67[ ناخواسته 
برای  تاشی  هیچ  اما  باشد، 
صادرات  امکان پذیری  بررسی 

فعال ندارد.

مرحله سوم
بررسی  به  اقدام  فعاالنه  مدیریت 
فعالیت های  بودن  امکان پذیر 

صادراتی می کند.

مرحله چهارم
آزمایشی شروع  به صورت  شرکت 
به نزدیکی  روان شناختی  با کشور 

می کند.

مرحله پنجم
کسب  صادراتی  تجربه  شرکت 

می کند.

مرحله ششم
به  صادرات  امکان  مدیریت 
فاصله  دارای  که  را  کشورهایی 
هستند  بیشتری  روان شناختی 

بررسی می کند.

مدل ها تعداد مراحل بین المللی سازی متفاوت و از سه تا شش 

مرحله  چند  از     I مدل های  عمده  ولی  می باشد  متغیر  مرحله 

خاصه ای   5 جدول  در   .]8[ شده اند  تشکیل  متوالی  و  ثابت 

دیدگاه های  اساس  بر  نوآوری  مدل های  به  مربوط  مراحل  از 

مختلف ارائه شده است:

آن  و  هستند  مشترک  وجه  یک  دارای  مدل ها  این  همه 

نیز  و  صادرات  توسعه  برای  "مرحله ای"  رویکرد  از  استفاده 

از مفهوم "فاصله روانی" می باشند. همانند مدل  کلی  حمایت 

]68[ تدریجی  الگوی  از  دلیل  دو  به   I مدل های   , ساال  آپ 

صادرات حمایت می کنند:

کمبود دانش شرکت به ویژه دانش تجربی. 1

عدم اطمینان در مورد تصمیم برای بین المللی شدن.. 2

کلی مدل های مربوط به نوآوری رفتارگرا هستند و  به طور 

فرایند بین المللی سازی شرکت ها را یک فرایند مرحله به مرحله 

تجربه  و  دانش  شرکت ها  مرحله  هر  در  که  می گیرند  نظر  در 

ع شرکت های  بیشتری کسب می کنند و این مدل برای هر دو نو

گرفته شده است  ]69[. کار  کوچک تا متوسط و بزرگ به 
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2-4. مدل های رفتار پیش از صادرات ]70[
بر  شرکت ها  بین المللی سازی  مطالعات  تمرکز  به  کنش  وا در 

که از اوایل دهه 1960 آغاز شده بود،  روی شرکت های بزرگ 

رفتار  توصیف  برای  آپ ساال  دانشگاه  در  تحقیقاتی  پروژه ای 

 .]71[ گرفت  صورت  متوسط  تا  کوچک  شرکت های  صادراتی 

 -1 توسعه یافته اند:   اساسی  فرض  دو  ساس  بر  مدل ها  این 

که برای اولین بار فعالیت های صادراتی خود  شرکت ها زمانی 

تصمیم گیرنده  یک  تنها   -2 هستند  کوچک  می کنند  آغاز  را 

که تمامی تصمیمات مهم مربوط  اصلی در شرکت وجود دارد 

کار را اتخاذ می کند. سه عامل اصلی برای توصیف  کسب و  به 

رفتار پیش از صادرات شرکت ها عبارت اند از: تصمیم گیرنده، 

عوامل.  این  بین  تعامل  و  شرکت  خود  شرکت،  محیط 

نمودارهای )4( و )5( نشان دهنده عوامل اصلی مؤثر بر رفتار 

پیش از صادرات شرکت ها می باشد.

این  اصلی  عناصر  از  محیط  و  تصمیم گیرندگان 

زیرا  می باشد  دوطرفه  فرایند  نوعی  این  و  می باشند  مدل ها 

دارند.  تعاملی  اثر  یکدیگر  روی  بر  محیط  و  تصمیم گیرندگان 

موقعیت شرکت در بازار داخلی به عنوان یک عامل مهم در مدل 

که عمدتًا درک "جریان اطاعات ]72["  گرفته شده است  در نظر 

گرفته می شوند. در این مدل،  کار  و هزینه های حمل و نقل به 

صادرات یک شرکت تاحد زیادی به تعامات چهره به چهره ]73[ 

ویژگی های  دارد.  بستگی  دیگر  غیر رسمی  تماس های  انواع  و 

شرکت یکی دیگر از عوامل اصلی است که فرض شده در رفتارهای 

پیش از صادرات شرکت تأثیر دارد. چهار عامل اهداف شرکت، 

خط تولید، توسعه مناطق اضافی ]74[، تاریخچه شرکت دارای 

عوامل  شامل  متغیرها  از  دیگری  می باشند.گروه  ویژه  اهمیت 

"برانگیزاننده توجه ]75[" هستند که به عنوان عوامل و تأثیراتی 

که باعث می شود یک شرکت بتواند صادرات را  تعریف شده اند 

عوامل  بگیرد.  نظر  در   ]76[ محتمل  استراتژی  یک  به عنوان 

گرفته می شوند که  پیشین به عنوان متغیرهای زمینه ای در نظر 

نقش مهمی را در ایجاد عوامل برانگیزاننده توجه ایفا می کنند.

مدل،  این  در  صادرات  از  پیش  مهم  فعالیت های  از  یکی 

ح زیر می باشد: فعالیت های اطاعاتی شرکت می باشد که به شر

عاقه برای شروع صادرات.  -

فعالیت های جمع آوری اطاعات.  -

فعالیت های انتقال اطاعات.  -

قبل  نمو دارهای  در  که  آن ها  روابط  و  تأثیرگذار  عوامل   -

نشان داده شده اند و فرضیه های تأیید شده مدل نیز در 

جدول )6( نشان داده شده است.

نمودار 4- عوامل اصلی مؤثر بر رفتار پیش از صادرات
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نمودار 5 - عوامل اصلی مؤثر بر رفتار پیش از صادرات )بیلکی، 1978: 39(

جدول 6- فرضیات مدل های رفتار پیش از صادرات

مدل رفتار پیش از صادراتفرضیات

که فعالیت های صادراتی خود را آغاز می کنند معموال  شرکت ها زمانی   -
کوچک هستند.

کارآفرین است. که همان  یک تصمیم گیرنده اصلی وجود دارد   -
که دارای  رفتارهای پیش از صادرات فعالیت های اطاعاتی هستند   -

سه جنبه اصلی می باشند: عاقه برای شروع، فعالیت های جمع آوری 
اطاعات، فعالیت های انتقال اطاعات.

فعالیت های پیش از صادرات سه نوع هستند: داخلی، فعال و یا   -
غیرفعال.

ویدرشیم )1977(
ویدرشیم و همکاران )1978(

گرفتن. a  = در معرض محرک  ها قرار 
b = محرک های های درک شده.

کردن محرک  ها. c  = تعیین 
d= تاثیر بر رفتار.

e= بازخورد تجربه از رفتار پیش از صادرات.



یور، مهر و آبان  1397  36  شماره 91 - 90، مرداد و شهر

بحث و نتیجه گیری
فرایند  تبیین   برای  بسیاری  مدل های  و  نظریه ها  کنون  تا

عمده  ولیکن  است  شده  ارائه  شرکت ها  بین المللی سازی 

کید بر مدل های  گرفته در این زمینه با تأ پژوهش های صورت 

گرفته اند. بر اساس  آپ ساال و مدل های شبکه ای انجام صورت 

فرایندی  به عنوان  شرکت ها  بین المللی سازی  آپ ساال  مدل 

گرفته می شود که در مراحل ابتدایی آن، شرکت  تدریجی در نظر 

از طریق صادرات محصوالت و خدمات خود وارد فعالیت های 

به  شروع  شرکت  نهایی،  مراحل  در  و  می شود  بین المللی سازی 

فراملی می کند.  بازارهای  تولیدی خود در  راه اندازی تجهیزات 

بازارهای  مورد  در  اطاعات  فقدان  مدل  این  اصلی  فرضیه 

که شرکت ها می توانند این اطاعات را از طریق  خارجی می باشد 

فعالیت و تجربه در بازارهای بین المللی کسب کنند. در این مدل 

شده  گرفته  نادیده  شرکت ها  و  کشورها  بین  متقابل  وابستگی 

کید  است و صرفًا بر منابع ملموس و ناملموس داخلی شرکت ها تأ

بین المللی سازی  شبکه ای،  مدل های  اساس  بر  است.  شده 

شبکه های  با  شرکت  ارتباط  و  تعامل  طریق  از  ابتدا  شرکت ها 

محلی اتفاق می افتد و در مراحل بعدی با توسعه روابط تجاری 

مدل  آپ ساال،  مدل  خاف  بر  می یابد.  تکامل  کشورها  سایر  در 

شبکه، بین المللی سازی را به عنوان فرایندهای مربوط به ایجاد 

می گیرد  نظر  در  یکدیگر  با  افراد  و  شرکت ها  ارتباطات  توسعه  و 

و روابط چندگانه بین سازمانی را به عنوان شاخص اصلی برای 

تحلیل فرایندهای مربوط به بین المللی سازی شرکت ها در نظر 

منابعی  به  وابسته  شرکت ها  مدل  این  اساس  بر  است.  گرفته 

هستند که در اختیار سایر شرکت ها قرار دارند و برقراری ارتباط با 

شبکه های داخلی و خارجی می تواند زمینه ساز حضور شرکت ها 

در بازارهای بین المللی شود. بر این اساس می توان نتیجه گرفت 

فقدان منابع و عدم دستیابی به اطاعات بازار، از عوامل اصلی 

بازدارنده فعالیت های بین المللی سازی شرکت ها می باشد.

وری  بر  خود  فعالیت  زمینه  و  اندازه  به  توجه  با  شرکت ها 

که در هرمرحله  پیوستاری از فرایند بین المللی شدن قرار دارند 

شرکت های  دارد.  وجود  متنوعی  مهارت های  و  منابع  به  نیاز 

کسب  یا  و  بقا  برای  فراوانی  چالش های  با  متوسط  تا  کوچک 

کارهای  و  کسب  مدیران  و  هستند  مواجه  رقابتی  مزیت های 

کوچک تا متوسط در ایران هنوز به اهمیت روابط شبکه ای و 

نقش آن در توسعه فعالیت های تجاری توجه خاصی نداشته اند 

و   بازار  دانش  کسب  دنبال  به  سنتی  رویکردهای  اتخاذ  با  و 

منابع سازمانی هستند. بر این اساس سیاست گذاران می توانند 

با حمایت از صادرکنندگان ایرانی برای ایجاد و توسعه شبکه ها 

زمینه  بین المللی  منابع  جذب  سمت  به  آن ها  دادن  سوق  و 

اساس  بر  سازند.  فراهم  را  آن ها  تجاری  فعالیت های  توسعه 

گرفته در این پژوهش،  چارچوب نظری و مصاحبه های صورت 

فعالیت   شیوه های  مؤثرترین  از  شبکه ای  رویکرد  به کارگیری 

می باشد؛  متوسط  تا  کوچک  شرکت های  بین المللی سازی 

براین اساس، ایجاد و حضور در شبکه ها یکی از عوامل اصلی 

پیش برنده فعالیت های بین المللی سازی شرکت ها می باشد
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