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 چکیده
های هوکار اهمیت زیادی دارند و با توجه به اینکه یافتزادها برای آینده کسباز آنجایی که جهان

ظری جامع های نهای مفهومی یکپارچه و چارچوبباشد، نیاز به توسعه مدلتحقیقات پیشین پراکنده می
زادها در کارهای پژوهشی قبلی ذکر وجود دارد. همچنین، ضرورت بررسی کلی پژوهش درباره جهان

 اصلی برای انجام زاد و نیاز به توسعه چارچوب جامع، انگیزهشده است. این مشکالت در ادبیات جهان
بی تجر مطالعاتسازی و تجمیع تمام هدف از این مقاله، یکپارچهاین پژوهش مروری است. در نتیجه، 

بنابراین،  زاد در یک چارچوب جامع است.های جهانبنگاه عوامل کلیدی موفقیتدر جهان در رابطه با 
ارهای معیشناسایی پژوهش،  با طی مراحل شناسایی سؤاالت مرور سیستماتیکبا استفاده از روش 

 58های یافته ها،و استخراج و ترکیب داده جستجو با استفاده از کلمات کلیدی مرتبطشمول و حذف، 
خالصه و در یک چارچوب را بودند(  هازادکه در مورد موفقیت اولیه جهان مطالعاتیتجربی )فقط  مطالعه

 های آتی برای پژوهش، کاربردهایفرصتفته، یابر اساس چارچوب توسعهکردیم. مفهومی جامع ترکیب 
 .گرددمیای پیشنهاد های نظری و زمینهنیز شکاف نظری و عملی و
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 مقدمه .1
روزافزون دو  این توجه. ه خود جلب کرده استزاد، توجه محققان زیادی را در دو دهه اخیر بپدیده جهان

های افراد، باعث سازی به عنوان یک روند و تخصصی شدن قابلیتدلیل عمده دارد. اول، جهانی
رورت سازی و ضالمللیوارد بر نظریات سنتی بینهای چالش. دوم، شده است زودهنگامسازی المللیبین

، هازادهای قبلی در مورد جهانپژوهش .است ته علمی کردهری را جلب این رشتوسعه نظری، محققان بسیا
 .اندجام نشدهیکدیگر ان وابسته بهو مطالعات در این رشته،  پراکنده، ناهمگون و اغلب غیرسیستماتیک است

های نگاهب در زمینه و پیامدها اند تا پیشایندهادهپژوهشگران متعدد تالش کرها، رغم پراکندگی یافتهعلی
های متعددی را اتخاذ ، مطالعات، دیدگاههازادای جهانبه علت ماهیت میان رشته. اد را کشف کنندزجهان
 های، نیاز به توسعه مدلهازادبا در نظر گرفتن تعداد زیادی از مقاالت درباره جهاناند. بنابراین، کرده

ی کلی پژوهش درباره ضرورت بررس، همچنین .اردهای نظری جامع وجود دمفهومی یکپارچه و چارچوب
نیاز به توسعه زاد و این مشکالت در ادبیات جهان .در کارهای پژوهشی قبلی ذکر شده است هازادجهان

 چارچوب جامع، انگیزه اصلی برای انجام این پژوهش مروری است. 
، مبنای  زادهای جهانو به تعاریف بنگاهمرور ادبیات است ، 2ساختار این مقاله به شکل زیر است: بخش 

 کند.را توصیف میو نتایج شناسی ، چارچوب روش3بخش پردازد. نظری، کارهای مشابه و شکاف دانشی می
هایی را برای و نیز فرصت دهدای مختص هر طبقه را ارائه میهای دانشی و زمینهشکاف، 4بخش 
را به صورت جامع ارائه کاربردهای نظری، عملی و اجتماعی ، 8بخش . نمایدهای آتی پیشنهاد میپژوهش

 دهد. گیری مقاله را نشان می، نتیجه6دهد. بخش می

 مرور ادبیات .2
، دهالمللی متولد شبین، مثل جهانی متولد شده شده استگذاری زاد به صورت مختلفی نامپدیده جهان

 هایوکاربکسزاد و جهاندر بین تمام اسامی، . زودرسو صادرکنندگان المللی جدید بینهای وکارکسب
زادها را بدین ( جهان2004) 1نایت و کاووسگیلاند. المللی بیشترین توجه را به خود جلب کردهجدید بین

به دنبال کسب درآمد عمده از فروش محصوالت در های کارآفرینانه که استارتاپ"کنند: صورت تعریف می
از  %28زادها حداقل جهان"کنند: طرح میرا م تعریف عملیاتی ترینمقبول و "المللی هستندبازارهای بین

زادها پدیده جهان تعریف عملیاتیمبنای که  "کنندسه سال از زمان شروع صادر میمدت فروش خود را در 
سازی رو المللیکند که تنها بینهای جوان و کارآفرینانه اشاره میزاد به شرکتجهان است. در این پژوهش

ریف در رابطه با تع گذاری مستقیم خارجی یا اعطای امتیاز(.صادرات، سرمایه گیرد )مثلبه خارج را دربرمی
 "سازییالمللمقیاس بین"و  "سازیالمللیقلمروی بین"، "سازیالمللیسرعت بین"زاد، سه مفهوم جهان

المللی ینب بین اولین ورود به بازار هاتعداد سال به معنیسازی المللیسرعت بینشوند. در تعریف گنجانده می
 سازی سریع اشاره دارد. المللیو زمان شروع فعالیت است و به بین
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اشاره  (هادینسازی به تعداد بازارهای خارجی و فاصله آنها )جغرافیایی، روانی، فرهنگی و المللیقلمروی بین
خارج از قاره  ای خارج از بازار داخلی و در برخی از کشورهای همسایه،وکار منطقهفعالیت کسبکند. می

زاد واقعی بودن با فعالیت )و یا تجارت( در سه بازار آمریکای وکار جهانی و جهانفعالیت کسب، داخلی
 هستند.  تعریف عملیاتیاز قلمروهای متفاوت برای  شمالی، اروپای غربی و آسیای جنوب شرقی

سط رویکردهای توکه  لمللی استاسازی به معنی میزان تخصیص منابع به بازارهای بینالمللیمقیاس بین
مثل صادرات وارد بازارهای  ارزانهای زادها با روششود. به علت اینکه اکثر جهانمتعدد عملیاتی می

پرکاربردترین معیار به کار رفته توسط محققان، شدت صادرات )نسبت فروش صادرات ، شوندالمللی میبین
حال، ضرورتاً تمام باایندهند. را شکل می %28تا  %8ی از اهای متفاوت، بازهآستانه به کل فروش( است.

خصیص های تبنابراین، تخصیص باید با گنجاندن روش؛ شوندبا تخصیص کم منابع وارد نمیزادها جهان
  انجام شود. نیز باالتر مثل اتحادهای استراتژیک

 سازی را به چالشالمللیره بینهای تدریجی و فرآیندمحور سنتی دربازاد، دیدگاههای جهانظهور بنگاه
ها، اهزادها هستند زیرا این بنگو مدل مبتنی بر نوآوری در تضاد با جهان کشد. نظریاتی مثل مدل آپساالمی

 هایاز روشالزاماً  گذارند،ای را به نمایش نمیمرحلهرفتارهای کسب دانش بازار و یادگیری تدریجی و 
ری را پذیرفتار ریسککنند، ورود با تخصیص زیاد حرکت نمی هایورود با تخصیص کم به سوی روش

ه زمینه )یعنی س. کنندو به نقش کارآفرینان تاکید می گیرندفاصله روانی را در نظر نمیالزاماً دهند؛ نشان می
م رغ. علیندازاد را توسعه دادهالمللی( مبنای نظری جهانالمللی، کارآفرینی و مدیریت بینوکار بینکسب

سازی المللیای بینل مدل مرحلهسازی مثالمللی، برخی از محققان از نظریات قبلی بینهاانتقادها و استدالل
 نمایند و در نتیجه، برخی از مراحلالمللی قبلی کارآفرینان اشاره میاستفاده و به تجربه و دانش بین

ها دیدگاه جریان دیگر پژوهش .کنندبط میزاد مرتتدریجی را به قبل از تاسیس یک جهانسازی المللیبین
قلید، های ناملموسی که ارزشمند، غیر قابل تداراییکنند که برند و استدالل میمبتنی بر منبع را به کار می

ضروری  زادهادر جهان های ملموسداراییمحدودیت کمیاب و غیر قابل جایگزین هستند، به دلیل 
های پویا بررسی بیشتر در زمینه مدیریت استراتژیک، به دیدگاه قابلیتبرخی از پژوهشگران با باشند. می

جدد م سازماندهیسازی، ساخت و های پویا، توانایی بنگاه برای یکپارچهاساساً قابلیت ؛تاکید کردند
وان محرک به عن قویهای پویای و قابلیت رجی برای واکنش به محیط پویا استهای داخلی و خاشایستگی
با توجه به استفاده از . (2015، 1)تیسی شوندها در نظر گرفته میی مزیت رقابتی پایدار در بنگاهمهمی برا

کنند زاد، محققان، نظریه یادگیری سازمانی را به بحث اضافه میهای جهانهای پویا در زمینه بنگاهقابلیت
ای دانش برای پایدارسازی مزایبرای کسب، تجمیع و استفاده از  هایادگیری پویای بنگاهظرفیت و و روی 

دهد که شان میسازی اولیه نالمللیعالوه، دیدگاه مبتنی بر شبکه درباره بین به .کنندرقابتی آنها تمرکز می
 ،د غلبه نمایندخو بیگانگی هایهزینهکنند تا به زادها کمک میالمللی به جهانسازی بینهای شبکهقابلیت

ا بیابند، های تامین مالی رویت کنند، اقدام به ورود به بازار خارجی نمایند، فرصتروابط خود با ذینفعان را تق
سازی المللیای بینهریسکو  المللی را شناسایی کنندهای توزیع کارآمد دسترسی یابند، فرصت بینبه کانال
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 ، منابع مبتنینشمبتنی بر دا مطابق با دیدگاه، همچنین(. 2013و همکاران،  1)بائومرا کاهش دهند  سریع
یدگاه دارای این د .کنندبر دانش، مبنای مزیت رقابتی بنگاه هستند و شکست یا موفقیت را تعیین می

لیدناپذیری منابع را فرد بودن و تق به زادها است؛ محصوالت دانشی، منحصرهای متفاوت در جهانجنبه
ی را سازالمللیهای ادراک شده بینریسکد، دانش قبلی مؤسسان در رابطه با بازار خارجی، دهبهبود می

د کنجدید بازار خارجی را فراهم میدهد و در نهایت، روابط شبکه رسمی و غیررسمی، دانش کاهش می
 د. دهرا کاهش می های بیگانگیهزینه)مثل قوانین، فرهنگ و زبان( و 

ادبیات  مرور ،نیم زیرا این مقالهکهای متفاوت را ترکیب میچارچوب نظری این پژوهش، ما دیدگاه بر اساس
های نظری متعدد سازی چارچوباست و قصد دارد پژوهش تجربی را با دید کلی نمایش دهد. یکپارچه

 است. پذیرعدد برای درک کلی توجیههای متزادها، با توجه به نیاز ادبیات به ترکیب چارچوبدرباره جهان
 کند. ها با پژوهش حاضر تاکید میوتهای قبلی را خالصه و به تفا، پژوهش1جدول 

 ها با پژوهش حاضر. مطالعات مشابه قبلی و تفاوت1جدول 

 هاداده روش پژوهش

آیا مرور 

ادبیات 

 است؟

بررسی 

 ای؟زمینه

ها با پژوهش تفاوت

 حاضر

نایت و لیچ2 
(2016)  

 خیر خیر نامشخص نامشخص

پیشایندهای محیطی را نادیده 
 گیردمی

ای را نادیده های زمینهشکاف
 گیردمی

لیلو و -گارسیا
(2012همکاران )  

 سنجیکتاب
Web of 

science   2018تا 
 خیر بله

ها را مورد بحث قرار مکانیزم
 دهدنمی

شونز3 و همکاران 
(2015)  

 فراترکیب
ها داده چندین پایگاه

1959-2014 
 خیر بله

قلمروی متغیرهای بررسی شده 
کامالً متفاوت از پژوهش ما 

 تاس

دزیکوسکی4 
(2015)  

 سنجیکتاب
Web of 

science 1994-
2016 

 ها را نداردقصد بررسی مکانیزم خیر خیر

 8فاینا و آلون
(2015) 

سنجی کتاب
و تحلیل 

 محتوا

Web of 
science 1994-

2018 
 خیر بله

ها را مورد بحث قرار مکانیزم
 دهدنمی

رومانلو و 
 چیاروسیو6 )2019(

مرور ادبیات 
 عمیق

-2004مجله  پنج
2014 

 دکنها تمرکز نمیروی مکانیزم بله بله

های وبسازی چارچو نیاز به یکپارچه زادها متنوع و پراکنده استاز آنجایی که پژوهش درباره جهانبنابراین، 
 و زادها وجود داردو شناسایی توانمندسازهای دقیق برای موفقیت جهان نظری متعدد در یک چارچوب کلی

و پیامد و نمایش آنها در یک چارچوب جامع وجود ندارد، ما  ی برای تجمیع متغیرهای پیشایندهشهیچ پژو
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 اتآوری شواهد تجربی در ادبیپژوهش جمع این تصمیم گرفتیم تا این شکاف دانشی را پر کنیم. هدف از
آنها  رسی و سپسزاد را برهای جهانمراحل اولیه بنگاه موفقیت در و پیامدهای پیشایندهابتواند است که 

کند تا درک درستی را در چارچوب جامع ارائه نماید. برآورده ساختن این اهداف به پژوهشگران کمک می
و کشورهایی در سراسر جهان ها، ما متغیرها و نظریات یافته عالوه، بر اساس زادها داشته باشند. بهاز جهان

کنیم ای( را به صورت دقیق شناسایی میزمینه هایکه کمترین بررسی روی آنها انجام شده است )شکاف
 . کندهای آتی برای محققان فراهم میهایی را در رابطه با پژوهشدهیم که این امر، بینشو نمایش می

 شناسیروش .3
های قبلی را یکپارچه سازد و در نهایت، چارچوبی های پژوهشبه دلیل اینکه پژوهش حاضر سعی دارد یافته

یک . مرور سیستماتمرور ادبیات سیستماتیک، روش مناسبی است، از پدیده فراهم نمایدبرای درک جامع 
سازی های مرتبط با موضوع پژوهش با هدف خالصهبه فرآیند شناسایی، ارزیابی و تفسیر تمام پژوهش

 (.2009و همکاران،  1کند )کیتچنهاممقاالت درباره پدیده یا روش و فراهم ساختن درک جدید اشاره می
معیارهای شمول و  . شناسایی2. شناسایی سؤاالت پژوهش 1عبارتند از: سیستماتیک ادبیات مرور مراحل 
 ها. استخراج و ترکیب داده. 4جستجو با استفاده از کلمات کلیدی مرتبط . 3حذف 

 ، سؤاالت پژوهشی این مقاله عبارتند از:بر این اساس
 شوند؟زادها در ادبیات بررسی میاولیه چرخه عمر جهان و پیامدها در مراحل : کدام پیشایندها1سؤال 
توانند در چارچوب جامع و زادها میو پیامدها در مراحل اولیه چرخه عمر جهان : چگونه پیشایندها2سؤال 

 یکپارچه نمایش داده شوند؟
 ستند؟چه های های نظری و زمینهپژوهشی آتی، شکاف یافته، پیشنهادات: بر اساس چارچوب توسعه3سؤال 

. تنها اسناد چاپ شده به زبان انگلیسی گنجانده 1معیارهای شمول/ حذف در این پژوهش عبارتند از: 
( گنجانده 2ای باکیفیت )وب آو ساینس و اسکوپوسهای داده. تنها اسناد چاپ شده در پایگاه2شوند. می
بازه زمانی به این دلیل  اینعیین شوند. تگنجانده می 2015-1990. تنها اسناد چاپ شده در 3شوند. می

. تنها مقاالت 4. (2015 همکاران، و شونز)شکل گرفت  1993تا  1950که این پدیده بین اواخر دهه است 
. کارهای پژوهشی کمّی و 8گردند. فصول کتاب و مقاالت کنفرانس حذف می و شوندعلمی نگه داشته می
 نند.کین زمینه پژوهشی استفاده میاز هر دو روش در ا شوند زیرا محققان معموالًکیفی نگه داشته می

ها، ای وب آو ساینس و اسکوپوس را برای بررسی انتخاب کردند زیرا این پایگاههای دادهمحققان پایگاه
اد ما تمام اسن. دهندهای یکدیگر را پوشش و اعتبار پژوهش را افزایش میها و ضعفمکمل هستند، قوت

 وکارکسب"، "جهانی متولد شده"، "زادجهان" که حداقل یکی از عبارات 2015تا  1990شده از سال  چاپ
، "ودهنگامز شدگانالمللیبین"، "وکار جهانی جدیدکسب"، "سازی سریعالمللیبین"، "المللیجدید بین

را  ه باشنداشتها درا در عنوان، چکیده یا کلیدواژه "المللیاستارتاپ بین"و  "سازهای زودهنگامالمللیبین"
 سند شد. 1460نتایج این جستجو منجر به شناسایی  .در وب آو ساینس و اسکوپوس جستجو کردیم

                                                                                                                             
1. Kitchenham 2. Web of Science & Scopus 
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بعد از اینکه جستجو در پایگاه داده انجام شد، مقاالت به دست آمده بر اساس معیارهای شمول و حذف 
ه اول، ا گنجانده شوند. در مرحلترین آنهبررسی شدند تا تعداد مقاالت موردبررسی کاهش یابد و تنها مرتبط

مورد کاهش یافت. سپس، مقاالت کنفرانس و فصول کتاب  1116اسناد بعد از حذف موارد تکراری، به 
مورد  105مقاله منجر شد. همچنین، اسناد بعد از مطالعه عناوین به  269حذف شدند که این امر به تعداد 

اسنادی که بعد از ارزیابی متن کامل در مرحله بعدی، مورد کاهش یافت.  26و بعد از مطالعه چکیده به 
در این مرحله، تکنیک کدگذاری باز به  مورد بود که در نهایت مورد بررسی قرار گرفتند. 58باقی ماندند، 

ر پژوهش( های تایید شده هکنند )یافتهو پیامدهایی که نقش ایفا می شایندهارود. ابتدا، هر کدام از پیکار می
لق . در مرحله اول، کدهای متعشدندبندی دستی کدگذاری شدند. سپس، کدها به دو مرحله طبقهبه صورت 

ها های مدیریت )استراتژی، بازاریابی، منابع انسانی، مالی و عملیات( یا مفهومی در این رشتهبه یکی از رشته
. شدندبندی لکرد( طبقه)قابلیت، یادگیری، شبکه، گرایش، نوآوری، تکنولوژی، دانش، رقایت، صنعت و عم

را  کمرور ادبیات سیستماتیما نتایج . شدندبندی طبقه سازمانی و محیطیدر مرحله دوم، مفاهیم به عوامل 
  دهیم.می توضیح جزئیات با 2 جدول درو به طور بصری نمایش در یک چارچوب یکپارچه  1مطابق با شکل 
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 در مراحل اولیه چرخه عمر هازادو پیامدهای موفقیت جهان دهنده پیشایندهاابعاد تشکیل .2جدول 

 

 ابعاد عوامل

 
 

  اپیشاینده
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اپیشاینده

 منابع انسانی

 ،هبریر، خودکارآمدی مؤسسان، هاسطح دانش مؤسسان از بازارها و بخش، انداز جهانی مدیرانچشم
، نانسطح تحصیالت کارآفری، انسجام تیمی، اجماع سطح شرکت، استقالل کارمند، فرهنگ سازمانی

، نعت کارآفرینانتجربه ص، تجربه کارآفرینی کارآفرینان، المللی کارآفرینانتجربه بین، جنسیت مالک
 للیالمینهای مدیریت بمهارت، استعداد کارآفرینی، میزان همگونی/ ناهمگونی تیم کارآفرین

 دانش
، مدیریت دانش، دانش نهادی خارحی، شایستگی دانش، شدت دانش، سازمان دانشی سطح شرکت

 دانش تجربی

 بازاریابی

برندینگ  ،تطبیق آمیخته بازاریابی، هوش بازار، المللیهای بازاریابی کارآفرینانه بیناستراتژی
استراتژی ، ابطه مشتریر، المللییابی کارآفرینانه بینبازار، استراتژی برندینگ، تصویر برند، کارآفرینانه

، نولوژیسازی تکاستراتژی تجاری، پذیری محصولمقیاس، کیفیت محصول، گذاریقیمت، مدیریت
 دانش بازار

 نوآوری علمی، نوآوری تکنولوژیکی، نوآوری نوآوری

 گرایش
گرایش ، یریگرایش یادگ، ش مشتریگرای، المللیگرایش رشد بین، المللیگرایش کارآفرینانه بین

 المللیگرایش بازار بین، المللیاستراتژیک بین

 دولتی هایتامین مالی آژانس، تامین مالی سرمایه خطرپذیر، تامین مالی توسط خود، وام غیررسمی مالی

 شبکه
 ق وهای تحقیشبکه، کنندگانمتصل، های اجتماعی رسمی و غیررسمیشبکه، های تجاریشبکه
 عتهای رسمی صنخوشه، روابط مشتری، المللیهای بینشبکه، های دولتیشبکه آژانس، توسعه

 استراتژی
ن و تطبیق پذیری، پاسخگو بودچابکی، انعطاف، استراتژی حفره بازار، گیری استراتژیکمنطق تصمیم
 المللیاتژیک بیناتحادهای استر، میزان تعهد به بازارهای خارجی، انتخاب بازار اولیه، سطح شرکت

عملیات و 
 تکنولوژی

 ایین وظیفههماهنگی ب، استانداردسازی تکنولوژیکی، تقلید تکنولوژیکی، ظرفیت تکنولوژیکی

 قابلیت
، المللیی بینقابلیت حمایت از مشتر، قابلیت تکنولوژی، قابلیت تحقیق و توسعه، قابلیت بازاریابی

 المللیه بینقابلیت شبک، قابلیت پویا، قابلیت خدمت

 یادگیری متمرکز بر بازار، یادگیری شبکه، یادگیری داخلی یادگیری

 محیط کالن
عوامل ، عوامل اقتصادی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، باز بودن تجارت خارجی کشور، محیط نهادی

 سیاسی و قانونی

صنعت و 
 رقابت

اطالعات  ها در فناوریپیشرفت، زار داخلیاندازه با، رقابت بازار داخلی، صنعت متمرکز، پویایی صنعت
 موانع ورود به بازار داخلی، و ارتباطات و فرآیندهای تولید

 پیامدها

پیدایش 
 زادهاجهان

 سازیالمللیمقیاس بین، سازیالمللیقلمروی بین، سازیالمللیسرعت بین

موفقیت 
زادها جهان

در مراحل 
 اولیه

عملکرد  ،عملکرد عملیاتی، عملکرد بازاریابی، عملکرد نوآوری، عملکرد استراتژیک، عملکرد مالی
 عملکرد کارآفرینانه، المللیبین

 

رد سازی )یعنی قلمرو، مقیاس و سرعت(، عملکالمللیانداز جهانی مدیران، تاثیر مثبتی روی ابعاد بینچشم
یالت خارجی و سطح عالوه، تحص به (2015و همکاران،  1)چهوتری .المللی داردو شناخت برند بین

(. 2012، 2سازی زودهنگام اهمیت دارد )سکلیوکینیالمللیتحصیالت بنیانگذاران و نیز جنسیت آنها در بین

                                                                                                                             
1. Chhotray 2. Sekliuckiene 



     1311پاییز  ، 3المللی، سال سوم، شماره بین کاروــــــــ مدیریت کسبـــــــــ 8

ی بسیار ها و تجربه صنعتالمللی که از لحاظ شایستگیهای کارآفرینی ماهر در مدیریت بینتیمهمچنین، 
سازی و نیز اتحادهای استراتژیک و المللینهمگون یا بسیار ناهمگون هستند، در سرعت و قلمروی بی

 (.2014، 2؛ کنون و اوقتو2012و همکاران،  1باشند )بورینیالمللی موفق میفروش بین
ی تایید های بسیارزادها در پژوهشالمللی، کارآفرینی و صنعتی( در عملکرد جهاننقش تجربه قبلی )بین

المللی )تعداد کشورهای ( بین وسعت تجربه بین2015) و همکاران 4گروئنهاگن (2012، 3)آرتی .شده است
 شوند. خارجی( و عمق آن )زمان صرف شده در خارج( تمایز قائل می

سازی سازی )مثل میزان تجاریهای تجاریو استراتژییزان استانداردسازی( های بازاریابی )مثل ماستراتژی
سازی المللیکرد مالی و استراتژیک و نیز مقیاس بینهای اثرگذار بر عملمحور( سازهمحور یا مالکیتمحصول

پذیری محصول، گذاری و مقیاسهستند. تصویر برند، برندینگ کارآفرینانه، دانش بازار قیمت
نمایند.  هوش بازار، تطبیق آمیخته بازاریابی و استفاده از سازی سریع و زودهنگام را تسهیل میالمللیبین

 مدیریت رابطه مشتری دارای اثر مثبتی روی نوآوری هستند.  های تکنولوژیکی درقابلیت
دهد؛ بر اساس مشکل، آنها از منطق گیری کارآفرینان نشان نمیشواهد هیچ تفاوتی را در منطق تصمیم

(. انتخاب بازار اولیه از لحاظ 2016و همکاران،  8ملیناریک-کنند )سیزوسکاگرایی یا علّی استفاده میامکان
اصله با کشور مبدا )به لحاظ فرهنگی، فیزیکی یا نهادی( در تحقیقات قبلی مورد بررسی قرار شباهت یا ف
زادها به علت محدودیت منابع، اتحادهای استراتژیک برای جهان (4201، 6)کانسینو و کورونادو .گرفته است

و  2)کیان .دهدان میزادها را نشاهمیت زیادی دارند. شواهد موجود، تاثیر مثبت اتحاد روی موفقیت جهان
های زادها، روشزادها از لحاظ روش ورود به بازار خارجی تفاوت دارند و تمام جهان( جهان2015همکاران، 

ازی را سالمللیکنند. ورود به بازار خارجی با تخصیص منابع زیاد، عملکرد بینرا انتخاب نمی ارزانورود 
وکار کسبها و تهدیدهای به فرصت و سریعخ منعطف دهد. مطالعات قبلی به نقش مهم پاسبهبود می

و تاثیر  ثیر مزیت خدمت بر عملکرد صادراتید. سایر مفاهیم مرتبط با استراتژی، تاکنالمللی تاکید میبین
 سازی است.المللیر بر قلمروی بیناستراتژی گوشه بازا

روی دی خارجی( برای عملکرد و قلمشایستگی دانشی و انواع متفاوت دانش )مثل دانش تجربی یا دانش نها
( شدت و مدیریت دانش در سطح شرکت به 2012، 5)پارک و رهی .المللی ضروری هستندوکار بینکسب
  کند.المللی شدن سریع کمک میبینزادها در توسعه و جهان

، 9ین و چو)ج .شودسازی میالمللیالملل منجر به پیامدهای عملکردی و بینعموماً گرایش کارآفرینی بین
ملل الدهند که متغیرهای گرایش کارآفرینی بین( اگرچه شواهد نشان می2016، 10؛ مارتین و جوالگی2015

دیدهایی در این ، ترمدهای موفقیت تاثیر مثبتی دارندنگری و نوآور بودن( به پیاپذیری، پیش)یعنی ریسک
های شسایر گرای و پشتکار را نیز افزودند. اشتیاق زمینه وجود دارد. محققان جدید، دو متغیر دیگر شامل

                                                                                                                             
1. Borini  
2. Cannone & Ughetto 

3. Arte  

4. Gruenhagen 
5. Ciszewska-Mlinaric 

6. Cancino & Coronado 
7. Qian 

8. Park & Rhee 

9. Jin & Cho 
10. Javalgi 
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، گرایش بازار مللالبین، گرایش استراتژیک ، گرایش مشتریالمللیبارتند از: گرایش رشد بینبررسی شده ع
 و تاثیرات مطلوب مستقیم یا غیرمستقیم آنها در ادبیات تایید شده است.و گرایش یادگیری الملل بین

ن، المللی، عملکرد نوآوری، نوآور بودعملکرد بین و باکند زادها را تسهیل میهور جهانقابلیت بازاریابی، ظ
. تگی داردو عملکرد صادراتی همبسالمللی ، رشد بینسازی زودهنگام، کارایی، اثربخشی، تطبیقالمللیبین

ابطه با و در ردهد دهد، عملکرد مالی را افزایش میسازی را کاهش میالمللیقابلیت بازاریابی، قلمروی بین
بلیت دارای اانگیزد. این قزادها را برمیسازی خنثی است. قابلیت تکنولوژیکی، ظهور جهانالمللیمیزان بین

کرد صادراتی. سازی زودهنگام و عملالمللیالمللی، بین، رشد بینالمللیاثر مثبتی بر نوآوری، برندینگ بین
مکانیزم، منجر  شود و از طریق اینالملل میی مشتری بینتکنولوژی انحصاری باعث توسعه قابلیت پشتیبان

لیت پویا و قاب د.قابلیت خدمت با عملکرد صادراتی همبستگی دارگردد. ادگیری سازمانی و عملکرد میبه ی
زادها در ه جهانالمللی بد. قابلیت شبکه بینتباط مثبتی با عملکرد نوآوری دارقابلیت تحقیق و توسعه، ار

 (.2015و همکاران،  1کند )بایالمللی کمک میالمللی و بهبود عملکرد بینهای بینشناخت فرصت
به طور ردد. گسازی سریع و زودهنگام میلیالملسازی همبستگی دارد و منجر به بینالمللینوآوری با بین

طور  یکی بهنوآوری تکنولوژ کند.زادها کمک میبه توسعه جهان ویژه، نوآوری سازمانی و نوآوری محصول
. )یون و رددگالمللی میمستقیم یا غیرمستقیم )از طریق گرایش جهانی مدیرعامل( منجر به عملکرد بین

 .گرددالمللی میشناخت فرصت بین نوآوری علمی باعث (2016کیم، 
کنند که یادگیری متمرکز داخلی، یادگیری شبکه و یادگیری ( مطرح می2018و همکاران ) 2ویراواردنا

 شوند.گری نوآوری میسازی زودهنگام از طریق میانجیالمللیرکز بازار منجر به بینمتم
)یون و کیم،  .المللی همبستگی دارندجلوگیری از تقلید تکنولوژی، ظرفیت و استانداردسازی با عملکرد بین

 ایهوظیفوکارهای کوچک و متوسط جهانی، هماهنگی میان( در رابطه با جنبه عملیاتی، کسب2016
 .دهندای خود نشان میقارهمیان باالتری را نسبت به همتایان

، 3ال و پوهاکامین) .الملل استنوکار بیسازی دارد، شناخت و کشف فرصت کسبترین پیامدی که شبکهمهم
ای اجتماعی هوکار، شبکههای کسبهای بررسی شده در ادبیات عبارتند از: شبکهانواع متفاوت شبکه (2011

ی رسمی، المللی(، پیوندهای صنعتهای مشتری بینالمللی )شامل شبکههای بینی و غیررسمی، شبکهرسم
 های تحقیق و توسعه. های دولتی و شبکهسازی با آژانسشبکه

ها، محرک زادسازی سریع و زودهنگام جهانالمللیقطعیت صنعت، برای بیندر مورد اینکه آیا پویایی و عدم
سازی سریع و زودهنگام، عملکرد المللیدید وجود دارد. عوامل بررسی شده از لحاظ بیناست یا مانع، تر

ای، زیرساخت پیشرفته فناوری اطالعات و ارتباطات و فرآیندهای صادراتی و ترویج کارآفرینی، صنایع گوشه
 ه بازار هستند.تولید، رقابت شدید بازار داخلی، بازار اشباع شده، اندازه کوچک بازار و دشواری ورود ب

وکار، سازی )مثل دسترسی وسیع به اطالعات کسبالمللیهای نهادی مطلوب بینکارآفرینی و محیط
سازی یالمللوکار و سطح پایین بوروکراسی( کارآفرینی و بینحمایت از نوآوری، وجود متصدیان کسب

                                                                                                                             
1. Bai  
2. Weerawardena 

3. Mainela & Puhakka 
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( و غیررسمی با عملکرد انگیزند. هر دو محیط مناسب رسمی )مثل حمایت دولتیزودهنگام را برمی
 1شود. دنگیسازی مالمللیمحیط نهادی رسمی کشور داخلی باعث ترویج بین .المللی همبستگی دارندبین

گردد سازی سریع فقط زمانی منجر به عملکرد مالی میالمللیکنند که بین( مطرح می2015و همکاران )
 که تجارت کشور میزبان، آزاد باشد و برعکس. 

 های آتیا برای پژوهشکاربرده .4
ر ب، گردندها استخراج میاتیک پژوهشاز مرور سیستمکه های پژوهشی آینده را برخی از فرصت ،3جدول 
 دهد.نمایش می وکند میبندی ه در این رشته طبقههای علم مدیریت و مفاهیم عمدرشتهاساس 

 . پیشنهادات پژوهشی آتی 3جدول 

مفهوم 

 مدیریت

 آتی پیشنهادات پژوهشی

منابع 
 انسانی

داز را به انتوانند این چشممیمدیران شود؟ چگونه ها کمرنگ میانداز جهانی مدیران در سطوح پایین بنگاهچرا چشم -
 انتقال دهند؟ و مؤثر به کارکنان صورت پایدار

 هستند؟ چههای روشن انداز جهانی به استراتژیبهترین الگوهای تبدیل چشم -

وکار )بنگاه به هایی بین صنایع سنتی و با تکنولوژی باال یا بین انواع کسباز جهانی، آیا تفاوتانددر رابطه با چشم -
 کننده( یا بین بازارهای صنعتی شده و نوظهور وجود دارد؟کننده به مصرفکننده، مصرفبنگاه، بنگاه به مصرف

 زاد المللی مدیران جهانهای بینتوضیح نقش محیط آموزشی در آموزش -

 زادها چه هستند؟ثیرات رشته آموزشی و سطح کارآفرینان در موفقیت مراحل اولیه جهانتا -

 زادها است؟آیا واقعاً جنسیت کارآفرینان، عامل اثرگذار بر موفقیت جهان -

 چه میزان از تنوع یا همگونی در تیم کارآفرینی، مطلوب است؟ -

 شوند؟ها میزادهای سازمانی یا رفتارها باعث موفقیت جهانکدام فرهنگ -

  شود.ترین است؟ تعیین اثر تجربه مرکب نیز درک میزادها مهمای، برای موفقیت جهانچه نوع تجربه -

 توانند کمبود تجربه را جبران نمایند؟آیا مواردی مثل گرایش جهانی و کارآفرینی می -

، شرقی، چین، کره جنوبی با توجه به اینکه تحقیقات روی این متغیر فقط در کشورهای اروپای مرکزی، غربی و -
انداز جهانی در سایر مناطق و کشورها مثل برزیل، اند، بهتر است که متغیر چشماسترالیا و ایاالت متحده انجام شده

  روسیه و خاورمیانه بررسی شود و کشورهای صنعتی، بازارهای نوظهور و جهان سوم مقایسه گردند.

 های منابع انسانی ریت استرس، رفتار گروهی یا سیاستبررسی سایر مفاهیم مثل مدیریت تعارض، مدی -

 بازاریابی

گی، های سیاسی، فرهن)از لحاظ تفاوت ای بین بازار داخلی و خارجیگنجاندن زمینه بازار مقصد و مقایسه زمینه -
 زادهاهای بازاریابی جهاندر مطالعات درباره استراتژی الملل(نهادی و باز بودن تجارت بین

برندینگ های استراتژیروش ترکیبی اکتشافی درباره شش حوزه مدیریت بازاریابی استراتژیک جهانی:  پژوهش با -
 .گذاری، محصول، توزیع، ارتباطات، فروش و خدمات پس از فروشجهانی، قیمت

 کننده خارجیمطالعه نقش تصویر کشور مبدا در ادراکات مصرف -

 زادهادودیت بودجه جهانطرح ارتباطات بازاریابی و انتخاب کانال در مح -

 هازادها با سایر بنگاههای بازار در زمینه جهانکننده و تحلیلتفاوت مصرف -

 استراتژی

 زادهاتوضیح اهمیت ایجاد قابلیت اتحاد و نحوه انتخاب اتحاد و حل ریسک اعتماد توسط جهان -

 دهازامطالعه اقدامات مؤثر مدیریت ریسک اتحاد و انواع مفید اتحاد در جهان -

 در سایر مناطق جهان عالوه بر چین، انگلیس و پرتغال متغیر اتحادهای استراتژیکبررسی  -

 شوند؟زادها میپذیری در جهانکدام متغیرها باعث فقدان انعطاف -

                                                                                                                             
1. Deng  
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مفهوم 

 مدیریت

 آتی پیشنهادات پژوهشی

 دهند؟زادها را افزایش میکدام پیشایندها، چابکی در جهان -

 ملکردتخصیص منابع زیاد منجر به عورود با  هایپژوهش با روش ترکیبی توضیحی برای توضیح اینکه چگونه روش -

 گذاری بیشتر هستند، سطح باالتری از ریسک و سرعت کمتری دارند.ها نیازمند سرمایهکه این روششوند، درحالیمی

 زادهاجهان هایدر مکانیزمسازی المللیموانع بینگنجاندن  -

 مالی
 کنند؟احل اولیه بیشترین کمک را میزادها برای موفقیت در مرچه نوع منابع مالی به جهان -

 عیب هر گزینه مالی(تحت شرایط محیطی متفاوت، ساختار مالی بهینه چیست؟ )با توجه به مزیت و  -

 بررسی این متغیر در مناطق متفاوت جهان -

عملیات و 
 تکنولوژی

 زادهاوکار در جهانفرآیند کسب مدیریت بررسی -

 )یعنی فرآیندهای تعریف شده، مدیریت شده و هوشمند( زادهاوکار جهانسطح برتری فرآیند کسببررسی  -

 دهند؟ وکارشان را انجام میکسبسپاری یا صادرات، برونزادها با فرآیندهای خاص خود، آیا جهان -

 پذیری(؟کنند )سرعت، هزینه، کیفیت یا انعطافوکار را اتخاذ میهای عملکردی کسبزادها کدام شاخصجهان -

 رتری عملیاتی و نقش نوآوری در این زمینهارزیابی تاثیر ب -

 زادها و عملیات آنها در سایر کشورهاهای تکنولوژیکی جهانبررسی ویژگی -

 متکی بر شدت دانش هستند؟یع سنتی نیز زادها در صناآیا جهان - دانش

 گرایش

 یا خیر؟اند بت ن ابعاد، عوامل مثالمللی برای شفافسازی اینکه آیا ایانجام فراتحلیل روی ابعاد گرایش کارآفرینانه بین -

 زادهاالمللی در زمینه جهانکشف ابعاد جدید گرایش کارآفرینانه بین -

 توضیح سطح/ میزان بهینه هر گرایشی که قبالً بررسی شده است -

 )مثالً ابعاد گرایش مشتری: تمرکز مشتری، درگیری مشتری و ارتباط با مشتریان( ارزیابی تمام ابعاد در هر گرایش -

 قابلیت
 گذاری کنند؟ها سرمایهزادها باید با بودجه محدود خود در کدام قابلیتجهان -

 گذاری در هر قابلیت چیست؟پورتفوی بهینه سرمایه -

 باطات بازاریابی(تر )مثل ارتهای جزئیها )مثل قابلیت بازاریابی( و بررسی قابلیتفراتر رفتن از تحلیل عمومی قابلیت -

 نوآوری

 ها )مثل فرآیند، خدمت، تجربه مشتری یا نوآوری زنجیره تامین(نوآوریسایر  بررسی -

 نوآوری افراطی، سازنده، تدریجی یا مخربشامل انواع متفاوت نوآوری  بررسی -

 وکاردر نیازهای مشتری، برندینگ یا مدل کسبزادها جهاننوآوری  -

 در اقیانوس قرمز در مقابل اقیانوس آبیزادها جهاننوآوری  -

 وآوری در چین، هند، آمریکای التین و آفریقای جنوبیبررسی ن -

 یادگیری
ا ای، یادگیری مستمر، یادگیری از طریق استقالل یگنجاندن مفاهیم یادگیری سازمانی متفاوت )مثل فردی، مکالمه -

 یادگیری از رهبری(

 سازی، تفکر، آزمایش و یادگیری تجربی(گنجاندن انواع متفاوت یادگیری )یعنی مفهومی -

صنعت و 
 رقابت

 قطعیت صنعتپویایی و عدم اجماع دربارهتالش برای دستیابی به  -

 قطعیت صتعتسطح پویایی و عدم -

مطالعه روی سطح/ میزان هر عامل محیطی )مثل رقابت بازار داخلی، بازار داخلی با اندازه کوچک، بازار داخلی دارای  -
 (مانع ورود

 ده، اقتصادهای نوظهور، اروپا، استرالیا و آفریقای جنوبیبررسی ماهیت رقابتی و صنعت در ایاالت متح -

محیط 
 نهادی

های )مثل قوانین، مقررات، سیاست زادها دارد؟، بیشترین سهم را در موفقیت مراحل اولیه جهاننهادیکدام چارچوب  -
 دولتی، بازارهای مالی و سرمایه، الگوهای نهادی(

 کشور خارجی نهادینقش دانش  بررسی -

 نهادیها بین بازارهای دور از لحاظ ش تفاوتنق بررسی -

 و بهترین الگوها نهادیو توضیح اقدامات ارتباطی  بررسی -

 بررسی این متغیر در سایر نقاط جهان -
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دهد. اعداد درون جدول، ای از نظریات اقتباس شده در مقاالت مورد بررسی را نشان می، خالصه4جدول 
اده از ترین پیشنهاد نظری ما، استفاه را به کار بردند. اولین و مهمتعداد مطالعاتی هستند که نظریه/ دیدگ

گرا زادها( و نیز نظریه رهبری تحولهای مالی در زمینه جهاندیدگاه تامین مالی کارآفرینانه )و سایر دیدگاه
 ش)و سایر نظریات در ادبیات رهبری( است. این دو شکاف نظری در پژوهش ما نیز اهمیت دارند زیرا نق

اهمیت سبک رهبری است و از طریق انتخاب منبع زادها به معنی های تیم مدیریت در جهانحیاتی ویژگی
 های منابع خود غلبه نمایند. و محدودیت های بیگانگیهزینهتوانند به زادها میتامین مالی، جهان

 های اقباس شده توسط مطالعات بررسی شده. نظریات و دیدگاه4جدول 
 تعداد نظریه/ دیدگاه تعداد مفهوم تعداد نظریه/ دیدگاه دتعدا مفهوم

 
 
 
 
 

 استراتژی

 
 
 
 
 
39 
 
 

  18 دیدگاه مبتنی بر منبع
 

 یادگیری

 
 
6 

-چارچوب ارتباط یادگیری
 اهرم

1 

 4 نظریه یادگیری سازمانی 18 های پویاقابلیت

دیدگاه یادگیری کارآفرینانه  1 نظریه اقتضایی
 المللیبین

1 

  1 دیدگاه استراتژی جهانی
 
 
 

 کارآفرینی

 
 
 
 
9 

 3 دیدگاه مبتنی بر فرصت

 1 کارآفرینی علمی 2 اتحاد استراتژیک

 3 سازه گرایش کارآفرینانه 3 گراییامکاننظریه 

نظریه مزیت منبع/ خاص 
 بنگاه/ انحصارگرا

 1 اینظریه کارآفرینی مبادله 2

 
 

 بازاریابی

 
 
8 

ملل و الازاریابی بیننظریه ب
دیدگاه بازاریابی 

 کارآفرینانه

 1 تامین مالی کارآفرینی 4

نظریات  1 نظریه گرایش بازار
 فرانشیز

نظریه نمایندگی و نظریه  1
 محدودیت منبع

1 

 
 

محیط 
 خارجی

 
 
2 

 1 نظریه رهبری تحول 1 رهبری 4 نهادینظریه 

دیدگاه  1 دیدگاه اکوسیستم
مبتنی بر 

 دانش

 5 دیدگاه مبتنی بر دانش 5

  1 نهاد ایجاد شده
 شبکه

 
15 

 18 دیدگاه مبتنی بر شبکه

 3 نظریه سرمایه اجتماعی 1 دیدگاه محیط خارجی

 اربردهاک .5

 . کاربردهای نظری1.5
عوامل موفقیت و کند. اول، این پژوهش، زاد به چندین شکل کمک میپژوهش حاضر به ادبیات جهان

زادها را که در این رشته های تجربی درباره موفقیت مرحله اولیه جهانشده در پژوهشکشف  پیامدهای
این پژوهش، نیاز به توسعه چارچوب جامعی کند. دوم، آوری و شناسایی میسابقه است، جمعپژوهشی بی

ه، پژوهش کند. سوم، بر اساس چارچوب ارائه شدزادها را برآورده میهای پراکنده در مورد جهاناز پژوهش
های پژوهشی پیشنهادی دارای دو نکته اصلی کند. فرصتهای پژوهش آتی تاکید میحاضر به فرصت
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االیی شوند و دارای میزان بآنها از روش سیستماتیک استخراج میهستند که در مطالعات قبلی وجود ندارند: 
بندی هریت و مفاهیم قابل توجه طبقباشند زیرا بر اساس علوم مدینیازمند توجه زیاد میاز عینیت هستند و 

المللی( به شدت به زمینه وکار بینزاد )یا پژوهش کسبگردند. چهارم، از آنجایی که پژوهش جهانمی
ها در سایر مناطق جهان تاکید کردند، اما هیچ وابسته است، بسیاری از پژوهشگران قبلی به آزمودن یافته

ا/ مناطقی که کمترین بررسی روی آنها انجام شده است، با یک پژوهشی برای شناسایی و پیشنهاد کشوره
قباس های متعددی در این زمینه امشابه با حساسیت زمینه، نظریات و دیدگاهدیدگاه کلی وجود ندارد. پنجم، 

های مفیدی برای محققان در رابطه با اند و بررسی نظریات با کمترین کاربرد در ادبیات، بینششده
های آتی درباره ی دارند. بنابراین، پژوهش حاضر، بینش عمیق و جامعی برای پژوهشهای نظرشکاف

 کند. زادها هم به لحاظ نظری و هم جغرافیایی فراهم میهای موفقیت در مراحل اولیه جهانمکانیزم

 . کاربردهای مدیریتی2.5

زاد است. کارآفرینان هاننوآوری علمی، محصول یا تکنولوژیکی، عامل حیاتی برای مدیران در اداره ج
های زاد باید روابط قوی در مقامات دولتی داشته باشند تا اطالعات و حمایت دولتی برای فعالیتجهان

صادراتی خود دریافت نمایند. انتخاب محیط مشابه به عنوان بازار خارجی اولیه سودمند است، اما انتخاب 
ل کمک زاد اصیبه مدیران در داشتن جهان یدانش انباشتبازارهای بعدی با فاصله فرهنگی نسبتاً زیاد و 

سازی المللی(، پیشرفت در هر بُعد بینها، گرایش کارآفرینانه)مثل شبکهرغم پیشایندهای رایج علیکند. می
های خود است و مدیران همیشه باید این ابعاد را و محرک موضوع)یعنی سرعت، قلمرو و مقیاس( دارای 

های سازی، وابستگی بیشتری به آموزشالمللینه سازند و متعادل نمایند. سرعت بیننظارت کنند، بهی
مزایای  اتکای بیشتری به سازیالمللیخارجی، سطح تحصیالت و ذهنیت جهانی مؤسس دارد و مقیاس بین

مروی لکه قابلیت بازاریابی، قسازی و قابلیت بازاریابی دارد، درحالیهای تجاریتکنولوژیکی، استراتژی
پذیری وکار و عملیاتی و نیز انعطافدهد و این بُعد به برتری فرآیند کسبسازی را کاهش میالمللیبین

کنند، پنجه نرم میزادها با محدودیت شدید منابع دستاز آنجایی که جهاندر نهایت،  وابستگی زیادی دارد.
، آنها کرد، بیشتر دست یابند. به عبارت دیگرخواهند به کدام نوع از عملمدیران باید تصمیم بگیرند که می

شایندهای ها در پیهمیشه باید مصرف منابع خود را بر اساس عملکرد مطلوب متعادل سازند. بنابراین، تفاوت
گیریم. عملکرد مالی به شدت نسبت به سرعت و قلمروی هر عملکرد )نه پیشایندهای رایج( را در نظر می

است و سطوح بهینه این ابعاد نیازمند مصرف منابع است. برای بهبود در عملکرد  پذیرسازی آسیبالمللیبین
استراتژیک، مدیران باید منابع را بر اساس روش ورود به بازار و اتحادهای استراتژیک تخصیص دهند. 

 . و فرآیندهای یادگیری است هابع به تحقیق و توسعه و قابلیتعملکرد نوآوری نیازمند تخصیص منا

 گذاران. کاربردها برای سیاست3.5

کند، زادها کمک میما مجموعه جامع و دقیقی از اقدامات دولتی را که به موفقیت در مراحل اولیه جهان
ی است و باید در ذهن کودکان از همان دوران کودکی وجود . کارآفرینی، یک سبک زندگ1 کنیم:مطرح می

ای را که کودکان را تشویق به ریسک کردن، های اولیهوزشگذاران باید آمداشته باشد. بنابراین، سیاست
گذاران باید تصور کنند که ایجاد سیاست. 2کنند، در نظر بگیرند. نگری میانجام رفتارهای نوآورنه و پیش
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های کوچک و تر از حمایت از سازماندهد، مهمپذیر و نوآوری که کارآفرینان را پرورش میجامعه ریسک
امعه های کارآفرینی را در جسازی و ذهنیتالمللینها باید با جدیت درباره اقداماتی که بینمتوسط است. آ

شود پیشنهاد می. 3المللی را کاهش دهند. وکار بیندهند، تفکر کنند و ادراک از ریسک کسبپرورش می
ذیر و های خطرپسرمایه عالوه، آنها باید گذاران، ثبات مالی در کشور خود را در نظر بگیرند. بهکه سیاست

. ایجاد نگرش سازی کنندالمللیهایی با استراتژی بینگذاری در استارتاپگذاران را تشویق به سرمایهسرمایه
ها ارتاپالمللی در استهای بینالمللی در کل جامعه، تامین مالی جمعی را برای تامین مالی استراتژیبین

گذاران باید سیاست. 4المللی مؤثر خواهد بود. ی استراتژی بینتشویق خواهد کرد. هر افزایش مالی برا
گاه، ای، اساتید دانشآورند: کارآفرینان حرفهرویدادهایی را برگزار نمایند که پنج گروه از افراد را گرد هم می

گذاران، دانشجویان جوان و بااستعداد و سیاستمداران. این رویدادها، دسترسی شبکه را تسهیل سرمایه
ترویج یادگیری زبان و فراهم کردن خدمات ترجمه  .8دهد. ای از افراد را بهبود مینماید و قابلیت شبکهمی

ار وکهای بالقوه کسبها باید اطالعات معتبر درباره فرصتدولت. 6 ای، سیاست مهمی است.مترجمان حرفه
گذاران سیاست .2ا منتشر نمایند. الملل روکار بینخارجی، بازارهای خارجی، عرف خارجی و قوانین کسب

های یتالمللی و دادن مامورالمللی را از طریق تشویق آموزش خارجی، تسهیل سفرهای بینباید تجربه بین
 هاییهای آموزشی چندجانبه، ضروری هستند. دولت باید آموزشبرنامه . 5 المللی به تاجران بهبود دهند.بین

ازارمحور المللی و کارآفرینی بوکار بینالمللی، قوانین کسبیابی بینرا برای هوش میان فرهنگی، بازار
ها باید روی مناطق دولت .10 زادها باید در عرضه محصول حمایت شوند.جهان .9 المللی فراهم نماید.بین

. 11 .المللی زیادی مواجه هستندنع بینهای تجارت آزاد تمرکز کنند زیرا آنها با موااقتصادی ویژه و توافق
. 12 الح گردند.المللی اصقوانین )مثل مالیات، ورشکستگی و قوانین دستمزد( باید به نفع کارآفرینی بین

المللی زادها کمک کنند تا شرکای خارجی را بیابند و اتحادهای استراتژیک بینگذاران باید به جهانسیاست
زیرا همکاری داخلی، شدت دانش و ضرورت  ایجاد کنند. آنها نیز باید اتحادهای داخلی را تسهیل نمایند

  سازد.زادها را برآورده میمزیت پایدار در جهان

 گیرینتیجه .6
زاد جهان هایرابطه با پیشایندها و پیامدها در زمینه بنگاههای تجربی در سراسر جهان در این پژوهش، یافته

 58 روش مرور ادبیات سیستماتیکاز  وکار آنها را با استفادهو خصوصاً در مراحل اولیه چرخه عمر کسب
 ، ما موضوعیافتهبر اساس چارچوب توسعهدهد. کند و نمایش میپژوهش تجربی خالصه و ترکیب می

با  هاییعالوه، به نظریات/ دیدگاه بندی دقیق و جامع مطرح کردیم. بههای آتی را با یک طبقهپژوهش
ش ای این رشته تاکید نمودیم. پژوهلیل حساسیت زمینهای به دهای زمینهکمترین کاربرد و نیز شکاف

( را بسط 2011( و گرشوسکی )2018و همکاران ) 1(، گرشوسکی2002حاضر، نتایج ویراواردنا و همکاران )
ای و نظری های زمینهبندی و شکاف، طبقه( را با جزئیات تشریح2016و لیچ )دهد و نیز مطالعه نایت می

قیت گیری و موفبا توجه به اینکه پژوهش زیادی روی مراحل اولیه شکلکند. میرا به این رشته اضافه 

                                                                                                                             
1. Gerschewski 
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، پژوهشگران زادها انجام شده است و این دانش تا حد امکان در پژوهش حاضر خالصه شده استجهان
ها و کشورهای متفاوت یا بر اساس این مقاله بیازمایند و توانند این چارچوب را در زمینهزاد میجهان

ها و متغیرهای جدید برای پژوهش آتی ایجاد کنند. رسیدن به درک عام و معتبر از ظهور و موفقیت گاهدید
 های بقای بلندمدت مفید است. ها و مکانیزمزادها قبل از فراتر رفتن برای جستجوی موفقیتاولیه جهان

 منابع

 راهبردی الگوی طراحی(. 1399) مصطفی پور، ابراهیم محسن؛ اکبری، رضا؛ سلیمانی، رضا؛ پور، اسماعیل
 .105-53 ، (1) 3 ، المللیبین کارومدیریت کسب. ایرانی بنیاندانش هایشرکت سازیالمللیبین

 کردروی با ایران صادراتی هایشرکت رقابتی مزیت تبیین(. 1399) محمد تمیمی، محمود؛ مرادی، نرجس؛ زاده،بساق
 .44-21 (،1) 3 ، المللیبین کارومدیریت کسب. مانیساز دوسوتوانی و پویا قابلیت نظریه

 عملکرد بر نوآوری هایاستراتژی تأثیر (. بررسی1392قادری، فرشاد ) خوراکیان، علیرضا؛ نیا، فریبرز؛ رحیم
 .22-1(، 1) 3،  المللیبین کارومدیریت کسبصادراتی.  وکارهایکسب

 صادراتی عملکرد بر کارآفرینی گرایش (. تأثیر1392پور، زهرا ) ونسی کرمی، هادی؛ گریفیتز، گرث؛ کرمی، اژدر؛
 . 82-43، (1) 3،  المللیبین کارومدیریت کسبمتوسط.  و کوچک هایشرکت

 عوامل (. شناسایی1392زاده، ژاله ) حسن فرزانه فر، محمدتقی؛ تقوی شاهرخ، زهره؛ دهدشتی فر، وحید؛ ناصحی
    .42-23(، 1) 3، المللیبین کارومدیریت کسبپویا.  هایقابلیت دیدگاه از کارآفرینانه صادرات بر مؤثر
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