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   چکیده
ارد. اهمیت زیادی د هاشرکتین بنیان برای رشد، نوآوری و بقای ادانش هایشرکتالملل وکار بینکسب

المللی شدن، اهمیت اکتساب کوچک و متوسط در مسیر بین هایشرکتِروی متعدد پیش هایمحدودیت
بندی )انواع و منابع( دانش در کند. هدف این مقاله تعیین پیکرهدانش و یادگیری مداوم را دو چندان می

دین ب تمرکز بر حوزه تجهیزات پزشکی پیشرفته است. بنیان بادانش هایشرکتالمللی شدنِ فرایند بین
هشت با مدیران عامل  1399در تابستان و پاییز سال  هاییمنظور با اتخاذ یک رویکرد کیفی، مصاحبه

دانش فناورانه  دهدبنیانِ صادرکننده در این صنعت صورت گرفت. نتایج تحلیل محتوا نشان میشرکت دانش
ش ای حاصل شده است؛ ولی دانروش تجربه مستقیم و یادگیری نیابتی یا واسطه از دو عمدتاًو دانش بازار 

د نقش شکل نگرفته است تا بتوان هاشرکتسومین حوزه دانشی مهم در میان این  عنوانبهالمللی شدن بین
 لمللیایندر بازارهای ب شرکت ا استراتژی حضورکنندگی دانش فناورانه و دانش بازاری را متناسب بیکپارچه

 با تجربه مستقیم دانش دارای تجربه و عملکرد صادراتی باال، هایشرکتبرخی ، حالبااینایفا نماید. 
 اند. تقویت مشاورین، ایجادای در این حوزه کسب کرده و به نیاز خود برای تقویت دانش واقف شدهاولیه

لی در الملان دارای تجریبات بینسازی برای حضور مدیرالمللی و زمینههای همکاری داخلی و بینشبکه
بنیان دانش هایشرکتبندی دانش در اختیار تواند به تقویت پیکره، برخی راهکارهایی است که میهاشرکت

  المللی شدن کمک نماید.برای بین

 

 .  نوآوری فناورانه، یادگیری، ی شدنالمللبین :کلیدیهای واژه

                          .JEL : M160، D830 ،O320بندی طبقه
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             
صنعت ایران، تهران، ایران. )نویسنده مسئول:  و دانشگاه علم ،مهندسی پیشرفتاقتصاد و  مدیریت، دهاستادیار دانشک.  1

zakery@iust.ac.ir ) 

    ، تهران، ایران. پژوهشگر پژوهشکده مطالعات فناوری.   8

http://jiba.tabrizu.ac.ir/
http://jiba.tabrizu.ac.ir/
mailto:zakery@iust.ac.ir


     1300، پاییز  3المللی، سال سوم، شماره وکار بینـــــــــــــــــ مدیریت کسب 09

  مقدمه
انکارناپذیر اقتصاد و تجارت در سطح جهان تبدیل شده  هاییتواقعبه یکی از  المللینبوکار امروزه کسب

چندملیتی و نقش  هایشرکتبر محور  المللینبوکار است. هرچند در گذشته اغلب مباحث مربوط به کسب

وچک ک هایشرکتشد، اما امروزه نقاط دنیا مربوط میناوری به سایر و انتقال ف گذارییهسرمادر  آنها

 (1001، 1بیمیشو لو ) .اندگرفتهشدن مورد توجه جدی قرار  المللیینبو متوسط نیز در مباحث 

ها گیری از فرصتکوچک و متوسط از حیث ایجاد اشتغال، توزیع ثروت و بهره هایشرکتفعالیت 

 (1012, و همکاران یانصار) .است تأکیدمورد  هاشرکتو سرعت نوآوری و تغییرپذیری این 

 سازینهزم هاییاستسیافته و یا در حال توسعه سعی در اعمال مختلف اعم از توسعه یهادولت

و همکاران،  1پیکرنل)متوسط در عرصه جهانی دارند  وکوچک  هایشرکتو مشوق برای حضور 

1012).  

المللی شدن بنیان هستیم. بیندانش هایشرکتج بزرگی از فعالیت اخیر شاهد مو هایسالدر کشور در 
بی به و در کنار آن دستیا آنهاو نوآوری  یریپذرقابتتواند ضامن حفظ و توسعه بنیان میدانش هایشرکت

. یکی از ملزومات کاهش اثرات باشد هاشرکتمنابع و بازارهای جهانی و در نتیجه توسعه همه جانبه این 
تی صادرات غیرنفتی و صنعتی ح خصوصاًناعادالنه، حفظ و توسعه صادرات کشور  هایتحریمو یا غلبه بر 

 از زیادی بخش البته که سهم ناچیزی است جهانی صادرات در ایران سهم درواقعدر شرایط تحریم است. 

 نماید. بنابراینآسیب پذیر می کامالًو کشور را  ستبوده ا آن مشتقات و نفت صادرات به مربوط سهم این

 صادراتی هایشرکت شدنالمللیتوسعه کمی و کیفی بین مناسب برای هایاستراتژی کارگیری به اهمیت

 .(8019, زادهقاضی و یوسفی) محرز است
وع یادگیری موض طورکلیبه، داشتن دانش مورد نیاز است. هاشرکت المللی شدنیکی از ملزومات اصلی بین

 الملل است. نقش دانش تجربی و یادگیریوکار بینهای مهم در مطالعات کسبگیریمانی یکی از جهتساز
جدی مورد توجه قرار  صورتبهالمللی شدن از جمله مدل آپساال ای بینهای تدریجی یا مرحلهدر مدل

 هایروششناخت اهمیت  (8009، 4جوهاسنون و واهلن ;1199و همکاران،  3اریکسون) .گرفته است

 یعال)کوچک و متوسط از آن جهت باالست  هایشرکتبرای  المللی شدنبین هایمهارتاکتساب دانش و 
امکان تخصیص منابع و امکانات  در کشورهای در حال توسعه خصوصاً هاشرکتکه این  (8019, یانتورچ و

سازی و و بیشتر با شبکه (8019 و همکاران، 5)مجیریالملل نیستند زیاد برای توسعه دانش در حوزه بین
 گذارتسیاسبرای نهادهای . یابنددست می خود مورد نیاز شنبه دا ،دیگر بازیگران هایظرفیتاستفاده از 

تر از گاهی بیشتا با آالمللی شدن حوزه مهمی است حوزه دانش بین ،الملل نیزکار بینوتوسعه کسب
. های الزم را طراحی نمایندک و متوسط بتوانند حمایتکوچ هایشرکتتخصصی و دانشی  هاینیازمندی

جاد و  المللی شدن از طریق ایبه دانش بین هاشرکتسازی برای دستیابی آسانتر بدیهی است که زمینه
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مک ِرو ک، شرکت را در طی مسیر پیشِهاشرکتهای همکاری میان تقویت مشاورین تخصصی و شبکه
 کند. می

 هایشرکتاکتساب آن را در  هایروشالمللی شدن و انواع دانش بینکه  هدف این تحقیق این است
و  رینالمللی شدن به مدیران، مشاوبین بندی دانشهشناخت پیکر بنیان کشور مورد بررسی قرار دهد.دانش

ملل الحضور در بازار بین هایروشتر برای دستیابی به دانش و کند آگاهانهکمک می گذارانسیاست
کتساب امختلف  هایروشو  هاشرکتانواع دانش مورد نیاز  این حوزه، تحقیقات قبلیریزی کنند. در برنامه

 ارتباط آنهمچنین  ؛(8019مجیری و همکاران، ؛ 8018، 1فلچر و هریس) بندی شده استدستهاین دانش 
شدت و  و (8013و همکاران،  فلچر) بلوغ شرکتمراحل  ،(8004، 8سارنکاتو)المللی شدن سرعت بین با

مورد بررسی قرار گرفته است. برخی مطالعات نیز  (8015و همکاران،  3کاسیالس)شدن  المللیبینتراکم 
کند، قیمت را دشوار میده از برخی منابع دانش گرانکه استفا ،خاص از منظر محدودیت منابع مالی طوربه

کوچک و متوسط در کشورهای در حال توسعه مانند تونس  هایشرکتالمللی شدن به موضوع بین
المللی شدن مسیر بین ،های تحریمدشواریالزم به ذکر است که  (8019)مجیری و همکاران،  .اندپرداخته
 و یزمان) دهدقرار می هاشرکتروی کند و ضمن اینکه موانعی پیشِایرانی را متفاوت می هایشرکت

بر  شود و در نتیجهها و تدابیر مختلفی برای کاهش اثرات تحریم میاندیشیچارهسبب ، (8019, همکاران
 بندی دانش تاثیرگذار است. رهپیک

رانی چگونه بنیان ایدانش هایشرکتالمللی شدن بینبندی دانش این است که پیکره حاضر تحقیق سؤال
در ن المللی شدهریک از سه حوزه دانش فناورانه، دانش بازاری و دانش بین جایگاه ،تریقدق طوربه ؟است

وندی، ذاتی، تجربی، پی صورتبهلف اکتساب دانش مخت هایروشاز میان  ؟ همچنینتیسچ صنعت منتخب
ر بستر د سؤاالتپاسخ به این  ؟اهمیت نسبی بیشتری دارندها کدام روش ،نیابتی و جستجوی اطالعات

تواند نوآوری اصل این تحقیق محسوب شود. یک کشور نوظهور و همچنین تحت فشارهای تحریمی، می
بنیان دانش ایهشرکتبندی دانش مورد نیاز ای شناخت پیکرهرویکرد این تحقیق رویکرد کیفی و عمیق بر

ورت ته صهای نیمه ساختاریافصادرکننده مصاحبه هایشرکتکه برای این منظور با مدیران ارشد است 
 های کلیدی استخراج شده و مورد بررسی قرار گرفتهها، گزارهگرفته است. سپس با تحلیل محتوای مصاحبه

 است.
 حالندرعیهای با پیچیدگی فناوری باال و یکی از حوزه عنوانبهحوزه تجهیزات پزشکی در این تحقیق 

است. حوزه تجهیزات پزشکی یکی از  صادراتی در کشور انتخاب شده بنیاندانش هایشرکتدارای 
کردهای نوآوری درصد کل هزینه 88به نحویکه طبق برخی گزارشها  ،نوآورترین صنایع در سطح دنیاست

بزرگ،  هایشرکتدر کنار  (8011، 4دبلیوسیپی) .به این حوزه تخصیص پیدا کرده است 8012ال در س
های رادیکال محرک نوآوری این وریانفگذاری روی کوچک و متوسط با سرمایه هایشرکتتعداد زیادی 

است که  میلیارد دالر تعیین شده 8,5حدود 1391حوزه هستند. حجم بازار تجهیزات پزشکی کشور در سال 
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 تولیدکننده بنیاندانش هایشرکتشود. در میان می ینتأممیلیارد دالر آن از طریق واردات  1,1حدود 
حدود  مجموعاًاصلی وجود دارد که شرکت صادرکننده  83حدود  ،ایتجهیزات پزشکی مصرفی و سرمایه

این حوزه را تبدیل به یک  ( که1399میلیون دالر صادرات ساالنه دارند )اداره کل تجهیزات پزشکی،  84
 کشور تبدیل نموده است.  بنیاندانشدارای پتانسیل صادرات  یهاحوزهاز 

 هاییتظرفبر  تأکیدکشور با در ادامه مقاله، پس از مرور ادبیات در بخش دوم، صنعت تجهیزات پزشکی  
سازی و خالصه هاآمده از مصاحبه به دستیج سپس نتا فناورانه و صادراتی آن معرفی شده است.

 ساختاردهی شده است. در انتها نیز نتایج مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. 

 بنیاندانش هایشرکتالمللی شدن ش دانش در بیننق. 2

  بنیاندانشو  کوچک و متوسط هایشرکتالمللی شدن بین .1-2
ولچ و ) المللیدر عملیات بین هاشرکت فرایند افزایش درگیری و مشارکتتوان شدن را میالمللیبین

، 8بیمینیش کالف و) .تعریف کرد المللبر محیط بین هاشرکتفرایند تطبیق عملیات و یا  (1999، 1لوسترینن
 هایرکتشی شدن لالملموضوع بین المللی،وکارهای جدید بینکسبهمزمان با شکل گیری مباحث  (1995

می (8019, یذاکر و یصارم) .وسیعی مورد توجه محققین قرار گرفته است طوربهکوچک و متوسط نیز 
 از سویی و از سوی دیگر چابکی و هاشرکتسازی برای جبران کمبود منابع این گفت امکان شبکه توان

ها و بازارهای خاص در کشورهای مختلف دو رکن در کشف منابع، فرصت هاشرکتطلبی این فرصت
 کوچک و هایشرکتاست. خصوصیات  جهانیکوچک و متوسط در عرصه  هایشرکت اهمیت پیداکردن

دارد. سه خصوصیت اصلی که بر این موارد  آنهاتوسط  أثیر مستقیمی بر انتخاب روش ورودمتوسط ت
در شرایط کمبود  کوچک و متوسط معموالً هایشرکت( 1 :(8014، 3الفس و شونز)از  اندعبارتتأثیرگذارند 

( 3؛ ر برابر شرایط محیطی حساس هستندکوچک و متوسط به شدت د هایشرکت( 8؛ منابع قرار دارند
  . ستامالکیت خانوادگی  هاشرکتبسیاری از این  که در کوچک و متوسط هایشرکتساختار مالکیت 

رار مختلفی مورد بررسی ق کوچک و متوسط در تحقیقات هایشرکتالمللی شدن ها و موانع بینمحدودیت
 2و اپک 5، او ای سی دی4المللی مانند آنکتادگرفته است. این تحقیقات مبنای عمل بسیاری نهادهای بین

ترین ( مهم8004کوچک و متوسط قرار گرفته است. لئونیدو ) هایشرکتهای سیاستی از حمایتبرای 
ی، موانع المللمدیریتی، موانع بازاریابی بین-تاریرا شامل موانع اطالعاتی، موانع ساخ هاشرکتموانع این 

های بندیداند. تقسیمهای اداری صادرات، موانع محیط داخلی و موانع محیط خارجی میمربوط به روال
 ( مورد استناد و استفاده قرار گرفته است. 8013) 1مشابهی نیز در تحقیقات متعدد دیگری همچون کاهیا

لی یبنیان نیز در برخی تحقیقات قبلی مورد بررسی قرار گرفته است. دانش هایشرکتالمللی شدن بین
دانند که در فناورانه می هاییادگیری( دانش محوری را به معنای تراکم دانش و 8008و همکاران ) 9رنکو
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 هایشرکتترین مزیت ( نیز مهم8010) 1ماین مهمی دارد. یرتأث هاشرکترویکردهای صادراتی این 
کوچک  هایشرکتمعتقدند کمبود منابع ( 8001) 3و کوپ 8گاسمن داند.می آنهانیان را مزیت فناورانه بدانش

طلبانه دهند رویکرد فرصتو متوسط در تحقیقات قبلی بیش از حد مورد توجه قرار گرفته است و نشان می
ع ملموس کننده کمبود مناببرانتواند جمی آنهافناورانه در اختیار  در ترکیب با منابع دانشی و هاشرکتاین 

رد کند تا از منافع یک رویکبنیان این امکان را فراهم میدانش هایشرکتباشد. تمرکز تحقیق حاضر بر 
 المللی شدن حداکثر استفاده صورت گیرد. دانشی به فرایند بین

  هاشرکت المللی شدنجایگاه دانش در بین .2-2
کوچک و متوسط ابتدا الزم است بررسی  هایشرکتشدن  المللیبینبرای مرور تحقیقات در حوزه دانش 

را اهمیت شدن چه مزایایی دارد و چ المللیبینشود استفاده از یک دیدگاه مبتنی بر دانش در توضیح پدیده 
 ایهای شبکهمدل (،4ای )مانند مدل آپساالمرحله یهامدل از جمله شدن، المللیبین هایهمه مدلدارد. 

 که دهدمی نشان هامدل دارند. این تأکید مهارت و دانش کسب اهمیت بر زاد، همهجهانی مدل حتی و

 (8001زو و همکاران، ) .است دانش تجربی یادگیری با همراه فرآیند یک هاشرکت شدن المللیبین فرآیند
 تسهیل هایمکانیزم یادگیری، هایقابلیت از مؤثر استفاده با توانندمی متوسط و کوچک هایشرکت

عملکرد  و رقابتی مزیت به صریح، به ضمنی دانش تبدیل همچنین و اطالعات جذب یادگیری و فرآیند
نیازمند  رقابتی محیط در پیشگامی و کارآفرینانه هایسیاست پیگیری راستای در هاشرکتیابند.  دست برتر
 . (8019, یانتورچ و یعال)هستند  آنها از یادگیری و بازار جدید هایفرصت از گیریبهره

 هایویژگیو را برحسب نوع  جهانیبرای ورود به عرصه  هاشرکت دانش مورد نیازِ (8018)فلچر و هریس 
نواع البته اکنند. تقسیم میلی شدن لالمبین شن( دا3( دانش بازار و 8( دانش فناورانه، 1دانش به سه دسته 

ه به ک وجود دارد شدن المللیبینتقسیم بندی دانش نیز در مطالعات حوزه فرایندی/رفتاری دیگری از 
المللی شدن، سه حوزه دانش بین (1991)ارانش اریکسون و همک مثالًد. نردامسئله یادگیری توجه فراوانی 

. دانش نهادی به شناخت دولت و برندیمرا نام خارجی و دانش شناخت نهادی خارجی  وکارکسبدانش 
شود. که بر بازار اثرگذار است، مربوط می هاییارزشچارچوب نهادی کشور هدف شامل قواعد، هنجارها و 

المللی . دانش بینباشدیمشرایط بازار هدف  ورکلیطبههمان شناخت مشتریان، رقبا و  وکارکسبدانش 
 المللینبی هایفعالیتهمه  کنندههماهنگکه نقش یکپارچه کننده و شدن نیز دانشی خاص سازمان است 

و  5. بلومسترموبازاری برای اتخاذ تصمیمات الزم انتقال دانش نهادی و و ، از جمله جستجورا دارد شرکت
 . انددادهرا توسعه  بندیدستهاین  یبعدقات در تحقی (8004) همکارانش
گفت فلچر دو  توانیم (8004همکارانش ) و و اریکسون( 8018و همکارانش )فلچر  بندیدستهدر مقایسه 

ر هر د «المللی شدندانش بین»گیرد. در نظر می «دانش بازار» عنوانبهرا با هم  وکارکسبحوزه نهادی و 
ابی فناورانه برای جای هایفرصتبا توجه به اهمیت خلق و استفاده از است. ه شده ددو مدل یکسان استفا

 بندیتهدسدر  «دانش فناورانه»المللی، ای بیندر بازارهای گوشه بنیاندانشوسط کوچک و مت هایشرکت

                                                                                                                             
1. Maine 

2. Gassmann  

3. Keupp 

4. Uppsala  

5. Blomstermo 
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ر این و دبیشتر توضیح داده شده  نوع دانشاست. در ادامه سه  مستقلی طرح شدهدسته  عنوانبهفلچر 
 است. ه شداستفاده  بندیدستههمین از یق نیز تحق

ی محصوالت موجود. این دانش طراحی یا توسعه محصول جدید یا ارتقای فناور دانش :دانش فناورانه

ات محصول خود است. این دانش خاص شرکت ربرای صاد هاشرکتترین دانش ایترین یا پایهاساسی
 نهادینه شده است.  آنهاساخت در محصوالت شرکت و فرایندهای  درواقعاست و 

د تواند به یک بازار نیاز به شناخت آن بازار دارد. شناخت بازار میو: هر شرکت برای وردانش بازاری

و  تأسیسهای موجود، فرایندهای حقوقی کیفی مانند زیرساخت هایویژگیشامل شناخت اندازه بازار و 
شرایط نیروی کار و دسترسی به مواد اولیه و موضوعات  و آنهافعالیت شرکت، بازیگران اصلی و سهم بازار 

رکت ش نش چندان خاصِاشود این دباشد. گفته می بانکی هایتراکنشمثل واحد پولی و نحوه انجام  مالی
 ختصاص به کشور مقصد دارد.ابلکه  ،نیست

 ک بازاری: همزمان با توسعه دانش فنی و همچنین درگیری شرکت در بیش از شدن المللیدانش بین

هریک از بازارهای مقصد، حوزه دانشی دیگری  در حضورمربوط به نحوه  سؤاالتو مواجه شدن با  خارجی
 هایروش و 1است که استراتژی ورود به بازار سؤالاسخ به این پ متولیکه  گیردشکل می هاشرکتدر 

شرکت  للیالمبین وکارکسب انتومیبا بازیگران بومی چگونه باید انتخاب شود و چگونه  همکاری و اتحاد
که  این دانشسازماندهی نمود. قوانین و مسائل حقوقی و فرهنگی کشورهای هدف  شناخت متناسب با را
ته در هم آمیخ محصوالت و خدمات شرکت هایویژگیرقابتی و حتی  هایمزیتشرکت و  هایاستراتژیبا 

 ، خاص شرکت است.است

ت گوناگونی صور هایروش و به ازمانی موضوع بسیار مهمی استاکتساب دانش در ادبیات یادگیری س
. ارائه شده است 8توسط هوبر ،اکتساب دانش هایروش شناخت هایچارچوب ترینمعروفیکی از  .پذیردمی

از طریق تجربه حضور در بازارهای ( 1 :برشمردرا  اکتساب دانش روش 5 توانمی اساسبراین (1991)
سازی با همکاری و شبکهارتباط، از طریق ( 8، با شرکای خارجی )تجربه مستقیم( مستقیم خارجی و تعامل

از طریق استخدام افراد دارای تجربه ( 3، ند )دانش نیابتی(هستشرکای مختلف که دارای تعامالت خارجی 
 از طریق جستجوی اطالعات مربوط به بازارهای بالقوه، شرکای موجود،( 4، المللی )دانش پیوندی(بین

دارای تجربه  مؤسسیناز طریق داشتن ( 5و جدید، کشورهای هدف )جستجوی دانش بیرونی(  هایفرصت
  .المللی )دانش درونی/ ذاتی(بین

مطالعات  دانش دانست. بررسی بندیپیکرهدو رکن اصلی  توانمیرا  آنهاتعیین انواع دانش و منابع اکتساب 
ویژه بر شناسایی انواع دانش مورد  طوربهبرخی مطالعات  دهدمیمختلف صورت گرفته در این حوزه نشان 

 مختلف یادگیری و اکتساب دانش هایروش کارگیریبهنیاز تمرکز داشته و برخی نیز به میزان و نحوه 
اند. دهبندی دانش را بررسی کرمذکور پیکره مؤلفهاند. مطالعات محدودی نیز با کنار هم گذاشتن دو پرداخته

 ای از این تحقیقات ارائه شده است. ه یک خالصهدر جدول شمار

                                                                                                                             
1. Market entry 2. Huber 
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شود مطالعات این حوزه قابل تقسیم بندی به سه دسته است. دسته اول که در جدول مشاهده می طورهمان
انواع  هاییژگیوالمللی شدن و بندی انواع دانش در فرایند بینبه تعیین و دسته عمدتاًمطالعاتی هستند که 

 هاییافتهمثال  عنوانبهپردازند. می هاشرکتبر سرعت و عملکرد صادراتی  آنهامختلف دانش و اثرات 
شدن در شرکت مورد بررسی بیشتر از نوع ضمنی و درونی  المللیبیندهد  دانش برخی محققین نشان می

 هایزممکانی کاراییاست و توانایی سازمان در جذب و درونی کردن تجربیات عمیق افرادش بستگی به 
 (8013) فلتچر و همکاران (8018، 1باتنبرگاسکات کنل و ون) .یل دانش فردی به دانش سازمانی داردتبد

. کندیمشرکت را به سه دسته تقسیم  المللیبیند نیاز برای پیشبرد عملیات ردر مطالعه دیگری دانش مو
کند؛ د مناسب در بازارهای هدف و تحقق آن کمک میورود به بازار که به تعیین روش ورو المللیبیندانش 

یش رقابتی و منابع مورد نیاز و در پ هایمزیتالمللی بومی که ناظر به فرایند تطبیق شرکت، دانش بین
المللی که به طراحی دانش بین درنهایترقابتی/همکاری در بازار هدف است و  هایاستراتژیگرفتن 

 امالًکروی یک شرکت پیش هایچالشدانش مورد نیاز برای غلبه بر  تأمین مدیریتی و هایروالساختارها، 
  المللی شده مربوط است. بین

 

 شدن المللیبین در فرایندِ خالصه تحقیقات مرتبط با دانش 1جدول 

 یافته اصلی تمرکز مطالعه
 بندیپیکره هایمؤلفه

انواع دانش 

 آنهاو اثرات 

 هایروش

 اکتساب

 (8004)سارنکتو 
تبیین دیدگاه مبتنی بر دانش در 

 شدن المللیبینتوضیح 
تکاملی مدیریت دانش از طریق فرایندهای جستجوی 

 دانش از بیرون و فرایندهای یادگیری درونی
 * 

کاسیالس و 
همکارانش 

(8009) 

چگونگی یکپارچه شدن دانش 
 جدید و دانش موجود شرکت

ه اقدام ب درنهایتیکپارچه شدن این دو حوزه دانشی و 
 المللیورود به بازار و توسعه عملکرد بین

 * 

اسکات کنل و 
، 8باتنبرگون
(8018) 

ماهیت ضمنی و درونی دانش 
 شدن المللیبین

با بلوغ شرکت، سهم دانش ضمنی و درونی بیشتر 
 .شودمی

*  

فلتچر و هریس  
(8018) 

کوچک چه  هایشرکت
و از چه منابعی نیاز  هاییدانش
 دارند؟

دانش فنی و بازاری و مشاورین  تأمیناستخدام برای 
 المللیدانش بین تأمیندولتی و خصوصی برای 

* * 

 3نردمن و ملن
(8009) 

 یالمللبینسطح دانش فنی و 
فاده در است تأثیریچه  مؤسسین

 خارجی دارد؟ هایفرصتاز 

ترکیب متفاوت سطح دانش فنی و جهانی مدیران و 
روی رفتار واکنشی یا  هاشرکتاین  مؤسسین

 دارد تأثیر آنها دستانهپیش
*  

فلتچر و همکاران 
(8013) 

مفهومی شناسی دانش مود نیاز 
 المللیبینبرای پیشبرد عملیات 

المللی بومی و در مراحل باالتر، اهمیت دانش بین
 ودشالمللی شرکت بیشتر میس دانش بینسپ

*  

                                                                                                                             
1. Scott-Kennel, & von Batenburg 

2. Scott-Kennel, & von Batenburg 

3. Nordman & Melén 
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و  1استوین
همکارانش 

(8019) 

 هایشرکتین دانش مورد نیاز ا
 چندملیتی خُردی

دانش مربوط به تمایز محصول، دانش مربوط به 
 تطبیق با خارج و دانش ویژه مربوط به صنعت جهانی

*  

مجری و 
همکارانش 

(8019) 

 یهاشرکتدانش  بندیپیکره
کوچک و متوسط در کشورهای 

 در حال توسعه

دانش پیوندی و یا )گران  هایروشکمتر از  هاشرکت
کی و بیشتر مت کنندمیاستفاده  (جستجوی اطالعات

به دانش فنی و بازاری حاصل از تجربه مستقیم یا 
 یادگیری از مشاورین دولتی هستند

* * 

کسیالس و 
همکارانش 

(8015) 

تعامالت و اثرات متقابل انواع 
 دنش المللیبیندانش در فرایند 

مهم است.  ترجوان هایشرکتنقش دانش ذاتی برای 
اثرات دانش نیابتی و پیوندی وابسته به عزم 

 استراتژیک
 * 

و  8کرساکین
 (8011همکاران )

سرمایه فکری بر  تأثیر
 هایشرکتالمللی شدن بین

 کوچک و متوسط

المللی با سرمایه انسانی آغاز و به سرمایه دانش بین
 ودشمی تبدیلساختاری و سپس سرمایه ارتباطی 

*  

را به سه حوزه  چندملیتی خُردی هایشرکتالمللی شدن دانش محوری بین (8019) و همکارانش 3استوین
کنند: دانش مربوط به تمایز محصول، دانش مربوط به تطبیق با خارج و دانش ویژه مربوط به تقسیم می

راد المللی افالمللی با دانش و تجارب بین( معتقدند دانش بین8011و همکاران ) 4کرساکینصنعت جهانی. 
و  شودیم)سرمایه ساختاری(  هااستراتژی)سرمایه انسانی( و به تدریج تبدیل به فرایندها و  شودمیشروع 

 شود. باعث ارتقای تصویر و اعتبار افراد )سرمایه ارتباطی( در عرصه جهانی می
 المللی شدناکتساب دانش و یادگیری در حوزه بین هایروشته دوم مطالعات این حوزه به بررسی دس

منظر   از خصوصاًبودن  برهزینهمختلف از حیث قدرت انتقال دانش آشکار و ضمنی،  هایروشاند. پرداخته
سعه در حال توو  یافتهتوسعهکوچک و متوسط و در دسترس بودن در کشورهای  هایشرکتکمبود منابع 

( بر تعامل فرایندهای جستجوی بیرونی دانش و یادگیری 8004سارنکتو )با هم متفاوت هستند. 
( 8009) نتایج تحلیل آماری کسیالس و همکارانشکند. می تأکیدالمللی شدن در مسیر بین سازمانیدرون

قیق ت پرداخته و سپس در تحای به چگونگی یکپارچه شدن دانش جدید و دانش موجود شرکابتدا در مطالعه
د نقش دانش ندهصادراتی اندولوس نشان می هایشرکت( در میان 8015کسیالس و همکاران، ) دیگری
مهم است. همچنین اثرات دانش نیابتی و  ترجوان هایشرکتالملل برای در حوزه بین هاشرکتذاتی 

 .هاشرکتپیوندی بر شدت صادرات وابسته است به عزم استراتژیک 
 فلتچراند. المللی شدن پرداختهبندی دانش در فرایند بیندسته سوم از مطالعات این حوزه به بررسی پیکره

 کوچک هایشرکتالمللی شدن توسط اکتساب دانش بین هایروشبا توجه به انواع  (8018) و هریس
 آنها ؟نابعی نیاز دارندو از چه م هاییدانشکوچک چه  هایشرکتکه پاسخ دهند  سؤالسعی کردند به این 

به  هاآنشرکت اسکاتلندی را مورد برسی قرار دادند و پس از سه نوبت مصاحبه با  10در یک بازه سه ساله 
 از جمله اینکه این .کردندکوچک دست پیدا  هایشرکتالمللی در نتایجی در مورد جایگاه دانش بین

کنند ه میاستفاد ایای هستند و لذا از منابع دانشیگسترده چنداننه هایشبکهدارای تجربه کم و  هاشرکت
ز و دانش فنی و بازاری مورد نیا تأمینای استخدام بر از آنهاکه تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته است. 

                                                                                                                             
1. Stoian 

2. Korsakien 

3. Stoian 

4. Korsakien 
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ند. وی کنالمللی استفاده میدانش بین تأمین مشاوره خصوصی برای هایشرکتاز مشاورین دولتی و 
 تأکیدشدن  المللیدر استفاده از دانش بین دانش کنندهدریافتاط مداوم میان منبع و اهمیت ارتب همچنین بر

 بر هایرکتشالمللی شدن به تفاوت موجود میان دانش بین بندیپیکرهمربوط به  سؤاالتیکی از کند. می
در ی اندکمطالعات  ؛در حال توسعه یا نوظهور مربوط است با کشورهای یافتهتوسعهاز کشورهای  خواسته

 دانش بندیپیکره( 8019) و همکارانش . مجریصورت گرفته استتوسعه در حال مورد کشورهای 
 و با تمرکز بر بازارهای دهدمیدر کشورهای در حال توسعه را مورد توجه قرار  کوچک و متوسط هایشرکت
از منظر محدودیت  کندتالش می فناوری اطالعات و ارتباطاتدر حوزه  (b2b) وکاروکار به کسبکسب

 هارکتشنشان دهد کدام انواع دانش بیشتر و کدام کمتر در میان این  هاشرکتاین منابع مالی در اختیار 
 این عمده در اختیارشدن  المللید دانش بینندهشرکت تونسی نشان می 88با بررسی  آنهارواج دارد. 

 بر اهمیت این دانشهمواره وزه است که ای که خالف تحقیقات قبلی در این ح؛ نتیجهنیست هاشرکت
گران و  هایروشکمتر از  هاشرکتکنند بیان می آنهاکنند. می تأکیدشده  المللیبین هایشرکتبرای 

ر متکی و بیشت کنندمیپرهزینه همچون دانش پیوندی و یا جستجوی بیرونی و اطالعات داخلی استفاده 
اورین دولتی به مش کتجربه مستقیم یا یادگیری نیابتی به کم به دانش فنی و بازاری هستند که از طریق

 دست آمده است. 
مهم  هاییگیرجهتیکی از المللی شدن انواع و منابع دانش بین شناختگفت  توانمی بندیجمع عنوانبه

 ننگارندگا حالبااین، خوردبه چشم می در دنیا اخیر این حوزه هایسالمطالعاتی است که در مطالعات 
ه در ک هاییشرکتدانش در بندی پیکره شناخت. در کشور در این حوزه مشاهده نکردند مشابهیمطالعات 
 کندیماکتساب آن حاصل  هایروشموجود و انواع دانش  المللی شدن هستند، شناختی از جایگاهحال بین

ان کمک کند را نمای اهشرکتالمللی بینتوسعه به  تواندمیدانشی موجود که  هایشکاف حالدرعینو 
ا توجه ب. استدارای اهمیت به دانش مورد نیاز در سطح ملی  هاشرکتبسترسازی برای دسترسی . کندمی

ایرانی با موانع تحریمی مواجه بوده است،  هایشرکتالملل کار بینوگذشته کسب هایسالبه اینکه در 
قتصاد تحت بنیان را در یک ادانش هایشرکت ی شدنالمللبندی دانش بینکند پیکرهاین تحقیق تالش می

ریم و تحهای جدید در کشورهایی که تحت وکارکسبالمللی شدن پدیده بینتحریم شناسایی کند. 
 هافاوتتاین  رودانتظار می شد ومتمایزی داشته با هایمؤلفه تواندمی ،قرار دارند المللیبین هایمحدودیت

  د. دهنشان  هاشرکتالمللی شدن این بندی دانش بینهخود را در پیکر

  مورد مطالعهمعرفی روش تحقیق و .3

  . روش تحقیق3-1

 حوزه تجهیزات پزشکی صادرکننده بنیاندانش هایشرکتروش  تحقیق در این پژوهش، مطالعه موردی 
در  فراداادراکات  و ها. رویکرد پژوهش کیفی و اکتشافی است. در این روش، با هدف کشف نگرشباشدیم

تحلیلی از ابعاد و درک شود تا به استخراج میکیفی و اطالعات عمیق و  هاداده ،موضوع مورد بحث
که رسد. اول ایناین روش به دو دلیل برای این پژوهش مناسب به نظر می کمک کند. مسئله هایریشه

دن المللی شدانش بین خاص در حوزه طوربه)تحقیقات انجام شده در این حوزه در کشور بسیار کم است 
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 هایرکتشتا درک کاملی از تجارب  اندداشتهدوم اینکه محققین قصد  (،تحقیقاتی صورت نگرفته است
الملل ار بینکواند اقدام به توسعه کسبپزشکی که در شرایط تحریم توانستهحوزه تجهیزات  بنیاندانش
 بیاورند.  به دست ،نمایندخود 

صاحبه م سؤاالت) هاشرکتبا مدیران ارشد  یافتهساختهای نیمه اری مصاحبهدر این تحقیق پس از برگز
ساب اکت هایروشهای اصلی ناظر به انواع دانش و ها، گزارهمتن مصاحبه سازیپیادهو  پیوست شده است(

قیاسی  ورتصبهدانش با روش تحلیل محتوای کیفی استخراج شد. تحلیل محتوای کیفی در این تحقیق 
در ط میان ادار صورت گرفت، زیرا در مواردی که در خصوص ساختار مفاهیم مورد بررسی و ارتبو جهت

 روایی دانش استفاده شده است.  بندیپیکره( برای 8018این تحقیق از ساختار پیشنهادی فلتچر و هریس )
ید. پایایی رس ییدتأبه  بنیاندانشپرسشنامه تحقیق از طریق پرسش از سه نفر از خبرگان حوزه صادرات 

در ساختار منتخب  شدهاستخراجها و کدهای ها از طریق قرار دادن گزارهاز مصاحبه شدهیآورجمعهای داده
ی و پایایی در روای ایج با تحقیقات پیشین مورد بررسی قرار گرفت.بندی دانش و سپس مقایسه نتپیکره

 . دآیمیتحقیق به دست  نتایج ،تصدیق پذیریباورپذیری و از طریق بررسی  کیفی یهاپژوهش
در  .است شدهجامعه هدف انجام  هایشرکت عامل مدیران با ساختاریافته یمهنمصاحبه  9در این تحقیق 

انش د جمله ادبیات موضوع شامل انواع  از تحقیق با مرتبط اصلی مفاهیم به،مصاح هر ابتدای ومقدمه 
  تشریح داده شد. شوندگانمصاحبهشدن و اهداف تحقیق، برای  المللیبین

  معرفی صنعت تجهیزات پزشکی ایران . 3-2
حوزه  در ویژهبهفناورانه  یهاینوآور. در جهان است عیصنا نیتراز خالق یکی یپزشک زاتیصنعت تجه

 یهایاز فناور یعیوس فیدر خلق ط یبه طراحان و مهندسان پزشک ،یفناورستیاطالعات و ز یفناور
 نیا رد. حوزه سالمت است یاز فناور ایبخش مهم و گسترده یپزشک زاتیتجه کمک نموده است. شرویپ

اس است که بر اس یدتا ح دیجد یهایو توسعه و توجه به نوآور قیدر تحق گذاریسرمایهبه  ازیصنعت ن
 8012در سال  ایو توسعه دن قیتحق یگذارهیرصد از کل سرماد 88 «یجهان ینوآور 1000»گزارش ساالنه 

در  کیرونو الکت یاسباتمح آالتنیمنظر، پس از صنعت ماش نیاز ااست و  صنعت اختصاص داشته نیبه ا
 .(8011، 1دبلیوسیپی) قرار دارد یدوم جهان گاهیجا

زات پزشکی در جهان، معموالً از تعداد کمی شرکت بزرگ و مادرتخصصی و تعداد زیادی صنعت تجهی
 متحدهایاالتاین حوزه در  هایشرکتدرصد  90شود. برای مثال، کوچک و متوسط تشکیل می هایشرکت
آور وو ن تخصصیهای کوچک در این صنعت برای نفر شاغل هستند. بنگاه 50های با کمتر از بنگاه آمریکا،

ماه(، حضور چنین  84تا  19کوشند و با توجه به چرخه عمر کوتاه محصوالت تجهیزات پزشکی )بودن می
های کوچک در تالش هستند با تمرکز بر نوآوری هایشرکتاز اهمیت باالیی برخوردار است.  هاییشرکت

رقابت پایدار و گاه خود را برای های تدریجی( و افزایش تمایز محصوالت، جاینوآوری جایبهبرانداز )
  . (8019، 8بلندمدت حفظ کنند )کلیرفیلد

                                                                                                                             
1. PWC 2. Clairfield 
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میلیارد دالر واردات در سال  1/1بیش از ایران است.  یکمیلیارد دالر حجم بازار تجهیزات پزش 8,5حدود 
 درصد بازار را تشکیل داده است )اداره کل 30درصد و تولید داخل  10اتفاق افتاده است. واردات  1399

بازار رو به رشد در داخل  کیاز  یحاک 1391تا  1390واردات کشور از سال  روند .(1399تجهیزات پزشکی، 
صنعت تجهیزات پزشکی مبتنی بر فناوری پیشرفته نیز در ایران شکل در طول سالیان اخیر،  کشور است.

 مار،یاز ب مراقبت یتورهایاز مون اندعبارت یپزشک زاتیتجه ةزمین درکشور  داتیاز تول یبرخگرفته است. 
 .یلکتروسرجرا یاورژانس، ژنراتورها هایکیت والنس،آمب ،یدندانپزشک تیونی ،یمارستانیانکوباتور، تخت ب

ن است که عمده صادرات کشور نیز در بخش یدر این بخش از صنعت تجهیزات پزشکی ا توجهجالبنکته 
د بازار که با رش دهدیها نشان مسال نیدر هم روند صادرات کشورتجهیزات پزشکی پیشرفته بوده است. 

 نیداخل در ا یتوانمند شیارز و افزا متیق شیاست. افزا افتهی شیافزا زیصادرات کشور ن زانیداخل، م
حدود  مجموعاًگذشته  هایسالدر  .بوده است ریاخ هایسالرشد صادرات در  یاصل هایمحرکصنعت از 

تجهیزات پزشکی کشور بوده است )اداره کل تجهیزات پزشکی،  هایکتشرمیلیون دالر صادرات ساالنه  84
ت. کشور تبدیل شده اس بنیاندانشدارای پتانسیل صادرات  یهاحوزه( و این حوزه تبدیل به یک از 1399

نیاز داخل در شرایط  ینتأمهای پزشکی در ایران ( معتقدند محرک مهم نوآوری8019فرتاش و الیاسی )
خارجی بوده است، ولی برای کاهش وابستگی کامل این  نامصاحب هایشرکتیم عدم حضور مستق

 .  به کار گرفته شود صادراتبه بازار داخل باید ابزارهای سیاستی دقیقی برای تشویق به  هاشرکت

 منتخب  هایشرکتپروفایل . 3-3
درات که صا بنیاندانش فعال تجهیزات پزشکی هایشرکتمطالعات موردی در حوزه  مروربهدر این بخش، 

شرکت صادرکننده  83از میان حدود شدن در حرکت هستند پرداخته شده است.  المللیبینداشته و در مسیر 
و دارای صادرات باالتر  بنیاندانششرکت  18تجهیزات پزشکی طبق بررسی صورت گرفته در این تحقیق 

ادراتی را دارای تجربه ص آنهاتوان تقریبی می طوربهاند و لذا از یک میلیون دالر در پنج سال گذشته بوده
، مصاحبه با مدیران ارشد هشت شرکت در بازه هاشرکتدانست. پس از تماس محققین با این  قبولقابل

 تأمینبا  هاشرکتآن است که تمامی  توجهجالبنکته منعقد گردید.  1399زمانی تابستان و پاییز سال 
 شماره یکدر جدول  اند.پزشکی آغاز نموده خود را در حوزه تجهیزات یتفعالاز شخصی سرمایه مورد نی

 یافتهساختنیمه  صورتبهها مصاحبه ائه شده است.راو افراد مصاحبه شده  هاشرکتمشخصات کلی این 
مه جلسات ه مصاحبه در پیوست یک ارائه شده است( سؤاالت) .توسط تیم دو نفره از محققین برگزار گردید

ردید ضبط گسازی ک و حداکثر یک و نیم ساعت به طول انجامید و محتوای جلسات برای پیادهحداقل ی
 و کدگذاری گردید.  یبردارخالصه یماًمستقو با فاصله کوتاه پس از مصاحبه توسط محققین 
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 شوندهمصاحبهو فرد  مطالعه مورد هایشرکتمشخصات  2 دولج

 ردیف
نماد 

 مخفف

سال 

 سیتأس

محصول 

 اصلی

اد تعد

 محصوالت

صادرات 

09-09 

اندازه 

شرکت 

)تعداد 

 کارمندان(

  بنیاندانش

مراحل طی شده 

 (  شدن ) المللیبین
سمت 

 شوندهمصاحبه

سابقه 

 فعالیت بین

 المللی

 مصاحبه

 شونده

صادرات 

 موردی

صادرات 

 منظم

 هیسرما

 یگذار

 خارجی

1 
 

 1311 ب

دستگاه 
مانیتورینگ 
عالئم حیاتی 

 بیمار

19 
میلیون 

 دالر
     هست نفر 300

عضو هیئت 
 مدیره

 سال 10

8 
 

 1395 و
 هایکاشتنی

 ارتوپدی

 کی ریز
میلیون 

 دالر
 سال 9 مدیرعامل     هست نفر 183

3 
 

 دیالیز 1398 ز
 کی ریز

میلیون 
 دالر

 سال 9 مدیرعامل     هست -

4 
 

 1319 ح
 دهندهشتاب

 

زیر یک 
میلیون 

 دالر
 سال 2 مدیرعامل     هست -

5 
 

 1393 ه
دستگاه 
 بیهوشی

 اسکنیتیس

10 
میلیون 

 دالر

25 
 نفر

 سال 1 مدیرعامل     هست

2 
 

 - ج
دستگاه 
 بیهوشی

حدود یک 
میلیون 

 دالر
 سال 15 مدیرعامل     هست -

 1391 د 1

رادیو دارو و 
تجهیزات 

 مربوطه

میلیون  4
 دالر

 سال 4 مدیرعامل     هست نفر 800

 1318 الف 9
 یاهدستگاه

 الکترونیکی
میلیون  8

 دالر
 سال 5 رعاملیمد     هست نفر 443

 

  منتخب هایشرکتدر المللی شدن بیندانش  بندیپیکره .4
المللی اکتساب آن در مسیر بین هایروشانواع دانش و  تعیین جایگاه دانش به معنای بندیپیکرهتعیین 
فته صورت گر هاتحلیل محتوای مصاحبه، به کمک صادراتی تجهیزات پزشکی کشور هایشرکتشدن 
حتوای المللی شدن با استفاده از موضعیت دانش فناورانه، دانش بازار و دانش بین ،در ادامه به تفکیکاست. 

   ها تشریح شده است.مصاحبه
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 دانش فناورانه .4-1
 هایمدلر د اساساًست. این حوزه ا بنیاندانش هایشرکتالمللی شدن ارکان مهم بیندانش فناورانه یکی از 

، مزیت فناورانه یکی از ارکان مزیت بخشی به شرکت التقاطیمانند مدل  گذاری خارجیسرمایه معروف
 کنندهجبران عامل تمایز و تواندمیکوچک و متوسط و در بازارهای خاص  هایشرکتاست که در مورد 

در صنعت تجهیزات »د هستند معتق "د"و شرکت  "ج"باشد. شرکت  هاشرکتاین  منابع محدودیت
اوری در محصوالت با فن ، زیراوجود دارد در محصوالت با تکنولوژی باال عمدتاًپزشکی، پتانسیل صادرات 

 هایرکتشرک و ... توانایی تولید و لجستیک با مزیت قیمتی بیشتری از تُ متوسط به پایین، رقبای چینی،
 نمایدیمت شرکت را قادر به تولید طیف متنوعی از محصوالت بسیاری اوقا ،یر. تسلط به فناو«ایرانی دارند

 تواندیمکه این تنوع نیز  یص طبی(تشخ هایفراورده های با تنوع باالی محصول ماننددر حوزه خصوصاً)

 ("د"تلقی شود )شرکت  بنیاندانشمزیت رقابتی یک شرکت 
ت خود استانداردهای محصول و کیفیت را از ابتدای فعالی»اند تالش کردهموفق در این صنعت  هایشرکت

نوع  هارکتش. البته برخی ("ب")شرکت  «المللی حرکت کنندا بتوانند متناسب با الزامات بیناخذ نمایند ت
. اندساندهررا در یک سیر بلوغ طبیعی در بازار داخل به تکامل  کنندمیمحصول و خدماتی که به بازار عرضه 

جامع، محصوالت  حلراهرائه سیستم کامل/اطراحی صنعتی محصوالت و  اهمیتدرک با  هاشرکتاین 
در بازارهای صادراتی نیز به همین شکل  کنندمیتالش در ادامه خود را در بازار داخل بازتعریف نموده و 

بل و فنی ق هایپشتیبانیدر برندینگ و اعتمادسازی و  جامع، حلراهارائه » رویکرد حضور یابند، هرچند
 در بازارهای صادراتی مزیت آفرین نیست لزوماً و این رویکرد «دارد آنهابرای  هاییدشواریفروش  پس از

 (. "الف")شرکت 
 حالااینبدر حوزه دانش فناورانه است،  هاشرکتکلیدی یادگیری  هایروشیکی از  «تجربه مستقیم» قطعاً 
نیاز و الزامات بازارهای خارجی دارد. محصوالت با  سازیمتناسبهم سهم مهمی در  «یادگیری نیابتی»

 یادگیری فناورانه از پارتنرهای خارجی مثالً، شودمیمشاهده یا نیابتی یادگیری با واسطه موارد متعددی از 
اخذ استاندارد اروپایی برای محصوالت شرکت توسط پارتنر خارجی فروشنده  ،("و"و  "الف" هایشرکت)
تقال فناوری (، انخارجی )شرکت د پارتنرتولید مشترک با  ید بازار از طریق(، آشنایی با نیازهای جدشرکت د)

 د با گرفتن نظرات مشتریارتقای تولی ،(پس از یک دوره نمایندگی تجاری )شرکت هاز شرکت خارجی 

  .(تاندارد به کمک مشاورین خارجی )شرکت د( و طراحی فضاهای تولیدی اس"ه"خارجی )شرکت 

  دانش بازار .4-2
در ارائه پیشنهادات متناسب با  بنیاندانشمدیرعامل یک شرکت  «استعداد ذاتی»محدودی از  هایونهنم

تجربه  طورکلیبه(، ولی )شرکت ب مشاهده شدمورد مصاحبه  هایشرکتدر میان عالقه طرف مقابل 
مورد  هایرکتشدو مکانیزم اصلی یادگیری دانش بازار توسط  توانمیمستقیم در کنار یادگیری نیابتی را 

( و درک اهمیت ارائه خدمات فنی توسط ازار هدف )شرکت دانتخاب محصول متناسب با بمصاحبه دانست. 
( رکت الف)شسازنده نمایندگان فروش شرکت صادرکننده در کنار توان انتقال نیازهای مشتری به شرکت 

نوین بازاریابی مانند  هایوشر»اند که پی برده هاشرکت. برخی از هاستشرکتاز تجربیات مهم این 
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( رکت وش) «مشتری به خرید سازی باورمنداقناع و  درنهایت( و و شرکت ج و شرکتدیجیتال مارکتینگ )
تخصصی است. هرچند  هاینمایشگاهمانند حضور در  مرسوم هایروشاز  ترمهمدر حوزه تجهیزات پزشکی 

اشته و بلکه شناخت دقیق خریدار اصلی در زنجیره حضور متوالی د هانمایشگاهدر  هاشرکتکه اغلب این 
 حاصل شده است.  هانمایشگاهدر همین  آنهاتجهیزات بیمارستانی از حضور و مذاکرات  تأمین

 شودمیه مشاهد هاشرکتی غلبه تدریجی بر شکاف شناختی در میان این اصادرات به کشورهای همسایه بر
ر دکوچک و متوسط  هایشرکت طلبانهفرصتبه رویکرد  جهبا تو(، هرچند مدل غالب نیست و شرکت ه)

اسب به داشتن پارتنرهای من هاشرکت( و همچنین وابستگی اکثر این صادراتی )شرکت و هایفرصترصد 
و شامل کشورها شرق آسیا )از  شودمتنوع  هاشرکتاتی این ردبازار هدف سبب شده است مقاصد صا در

قطعات الکترونیکی خود( و اروپا )از طریق شناخت پارتنرهای  کنندگانتأمینطریق ارتباط شرکت پو با 
 ( نیز باشد. بتجاری مناسب توسط شرکت 

ب برای جذ هاشرکتو توان کم  در کشور شدن المللیبینی متخصص در حوزه در شرایط کمبود نیرو
، الگوی ()یادگیری نیابتی خارجی از طریق اقتباس هایشرکتاستفاده از تجربیات مشاورین و  چنین افرادی،

(، فروش محصوالت با برند شرکت فاده از دانش ایرانیان غیرمقیم )شرکت  الفرایجی بوده است. است
د مستقر در بازار هدف برای تولی کنندگانتأمین( و همکاری با شرکت بخارجی و سپس تهاتر محصوالت )

سب از ک هانمونه( برخی شرکت ب) کنندهتأمینمحصوالت مشترک با هدف ورود به بازار کشور میزبان 
و  (شرکت الفنیابتی هستند. در حوزه دانش بازار، اطالعات مناقصات ) صورتبههدف  کشورِ دانش بازارِ

اطالعات »( دو نمونه از شرکت بهمچنین اطالعات مربوط به قوانین و استانداردهای کشورهای هدف )
   . کنندمیه آن دست پیدا ببا جستجو  هاشرکتهستند که  «ایشدهثبت 

  شدن المللیبیندانش  .4-3
ارجی خ گذارسرمایهو از طریق حضور یک  «ذاتی» صورتبهشدن  المللیبینهیچ موردی از کسب دانش 

نه و از ناعادال هایتحریم. شکاف سیاسی و گزارش نشده استدر ترکیب سهامداران یا مدیران ارشد بنگاه 
بب شده ، سخارجی انگذارسرمایهران در حوزه منابع طبیعی و زیرزمینی در نزد سوی دیگر شناخته شدن ای

 بسیار محدود باشد. در کشور  بنیاندانشی خارجی در حوزه گذارسرمایهاست موارد 
 کافی برای آمادگی»، شوندمیتوسط مالکانشان اداره  عموماًکوچک و متوسط که  هایشرکتهمچنین 

یم از ایرانیان غیرمق استفاده، هرچند «کلیدی مانند مدیر بازرگانی را ندارند هایسمتجذب افراد خارجی در 
(. در مواردی مشاهده شد که تملک یک شرکت خارجی رایج است )شرکت ب نسبتاً آنهاتر خارجی در دفا

دانش  «یادگیری پیوندی» عنوانبهگرفته است تا بتواند دارای شبکه فروش و برند مورد بررسی قرار 
 و دشواری اتخاذ تصمیمات هاشرکتشرکت تزریق نماید، ولی توان مالی محدود  هبشدن را  المللینبی

 . از دستور کار شرکت خارج نموده استبلندمدت در شرایط رکود اقتصادی ایران این امر را 
 هاکتشرعملیات خارجی را برای  ارزهای خارجی، داشتنبرابری بسیار ضعیف ارز کشور در برابر  همچنین

 نهاآدر کشورهای هدف توسط شرکای بومی  هاشرکتو لذا اکثر عملیات خارجی  کندمیایرانی بسیار گران 
 قرار» .شودمیبه عملیات بازرگانی محدود  گیردمیو مواردی که توسط شرکت صورت  گیردمیصورت 
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اری حتی با یک نام تج خارجی و عدم امکان فعالیت بلندمدت هایکنسرسیومایرانی در  هایشرکتندادن 
، باعث شده است امکان کسب دانش «به سبب تحریم هافعالیتاحتمال محدود شدن  به خاطر غیر ایرانی

 (.)شرکت جکمتر شود  هاشبکهو از طریق همکاری و عضویت در  «نیابتی» صورتبه
 «یری نیابتییادگ»دی محدو نسبتاًو در موارد  «تجربه مستقیم»، المللیبینروش اصلی دستیابی به دانش 

 آنها هاییتفعالمنابع و  تواندمیرا که  المللیبیندانشی مورد مصاحبه اهمیت  هایشرکتز است. بسیاری ا
فراوان موجود روش ورود  هایمحدودیتبه  با توجهکند  را قادر آنهارا یکپارچه نماید و  المللبیندر حوزه 

 . اندنکردهد اغلب هنوز دانش زیادی در این حوزه کسب . هرچناندکردهمناسب را انتخاب کنند، حس 
قی آن کشور بسیار مهم تل هایظرفیتتطبیق روش ورود به کشور هدف را با قوانین، نهادها و  الفشرکت 

اره اش «ورود مختلف برای مدیریت ریسک صادرات هایروشلزوم وجود سبدی از کشورها و »و به  کندمی
 اینکه شرکای خارجی اغلبخارجی را با توجه به  هایشرکتایرانی با  هایکتشر. وی روش تعامل کندمی

اف انعط مستلزم داشتنپیچیده و  ،کنندنمیمحسوب  خود جدی و بلندمدت انهمکارایرانی را  هایطرف
ورود بسیار متنوعی را در کشورها مختلف تجربه کرده است، راه  هایروشکه  ب. شرکت داندمیکافی 

ر . بر که عالوه بداندمیبومی  هایشرکترخی بازارها را احداث خط تولید و واگذاری لیسانس به ورود به ب
ی این حوزه را نیز داراست، تجربه اتحادیه را این چنین خالصه تشرکت خود مسئولیت اداره تشکل صادرا

تا  ه تجار( هستیمما در رویکرد جدید خود در اغلب کشورهای هدف به دنبال تولیدکنندگان )ن »: کندمی
ببینیم کدام محصوالتشان مکمل محصوالت ما است. در صورت عدم تولید داخل این محصوالت، پیشنهاد 

و در صورت راضی  کنیممی( را با شریک خارجی طرح و پیگیری SKD) ساختهپیشتهاتر و مونتاژ قطعات 
 . «شد تربلندمدت هایهمکاریوارد  توانمیبودن طرفین از این نوع تعامل، 

 هاهمکاریز ا ترگستردهصادراتی برای استفاده  هایشرکت «تجربه مستقیم»گویای  توانمیعبارت باال را 
کوچک و متوسط با یکدیگر دانست. تخصیص مکان و امکانات توسط  هایشرکتهمکاری  هایشبکهو 

مالی  کمبود منابع نندهکجبرانپارتنر بومی برای فروش مشترک محصوالت یکی از موارد مهمی است که 
های بازرگانی، )موسسه مطالعات و پژوهش شدن است المللیبینکوچک و متوسط برای  هایشرکت
1391) . 

ت شرکست. مورد مصاحبه ا هایشرکتغلبه بر تحریم یکی از محورهای مهم در انتخاب روش ورود توسط 
( بندیبسته مثالًاز عملیات تولید ) ایجاد یک شرکت بومی توسط شرکت صادرکننده که بخش کوچکی الف

ا ر ثبت شده در آن کشور استفاده کند، را در یک کشور همسایه انجام داده و بتواند از نام تجاری تخصصی
 رهدیگر انجام  هایشرکت. هرچند برخی داندمیتحریمی صادرات و واردات  هایمحدودیت کنندهتسهیل

رانی در کشورهایی که داشتن عنوان ساخته شده در آن کشور ای هایشرکتعملیات خارجی را برای  نوع
ک (. اهمیت مسئله لجستی)شرکت ج «دانندمی بنیاندانش هایشرکتر خارج از توان اکث»، استرآور ااعتب

تحریم،  هایمحدودیتحساس و دشواری لجستیک هوایی تخصصی در تشخیصی در صادرات داروهای 
ت تا بوده اسمختلف  المللیبینورود شرکت در بازارهای  هایروشه ب بخشیتنوعخود عامل بررسی جدی 

 هددمینشان  هابررسی رفتههمروی(. )شرکت د غلبه نمایددارو  موقعبهارسال  هایمحدودیت بتواند بر
 وصاًخصفعال در عرصه صادرات با تجربه کردن الگوهای مختلف ورود و با انباشت یادگیری  هایشرکت
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، به تدریج هریک به الگویی خاص خود برای حضور در المللبینیط ویژه کشور در عرصه ظ شراابا لح
 . کنندمیبازارهای هدف دست پیدا 

تساب اک ،تجهیزات پزشکی صادرکننده ایرانی بنیاندانش هایشرکتنمونه مورد بررسی از در ، درمجموع
ش از تجربه مستقیم و یادگیری نیابتی بی شرو. دو صورت گرفته است خوبیبهدانش فناورانه و دانش بازار 

 هایشرکتشدن،  المللیبیناکتساب دانش مورد استفاده بوده است. در خصوص دانش  هایروشسایر 
مدعی شد این حوزه دانشی انباشت دانشی  تواننمی، ولی اندبردهموفق به اهمیت این حوزه دانشی پی 

اولیه برای انتخاب روش ورود مناسب و  هاییادگیریو  هاتالشداشته است.  هاشرکتکافی در میان این 
 سهجدول  دربه کمک تجربه مستقیم صورت گرفته است.  هاشرکت المللیبینیکپارچه کردن عملیات 

 هارکتشبرخی موارد که ناظر به اهمیت کسب یک دانش توسط  .ارائه شده است هامصاحبهخالصه نکات 
مشخص شده  زیرخط دار صورتبهاست(،  حاضرنش توسط شرکت در حال دارا بودن آن دا لزوماً)و نه 
    است.

 

 تجهیزات پزشکی ایران هایشرکتشدن  المللیبیندانش  هایمصاحبهخالصه نتایج  3جدول 

 نیابتی پیوندی تجربه مستقیم ذاتی 
جستجوی 

 اطالعات

دانش 

 تکنولوژیک

اخذ 
استانداردهای 
محصول و 

کیفیت از ابتدای 
 ت )ب(فعالی

 

طراحی صنعتی محصوالت و ارائه سیستم 
 جامع )الف( حلراهکامل/

تنوع محصول عامل تمایز شرکت )ب، ز، 
 ح(
 

 

یادگیری استانداردهای اروپا از پارتنر 
 روسی همکار )الف(

OEM  با شرکت دانمارکی باعث
 یادگیری شد )الف(

خارجی  پارتنر وسیلهبه CEاخذ استاندارد 
 )ب(

مشترک جهت آشنایی با  طراحی و تولید
 نیازهای جدید )ب(

طراحی مرکز ملی جدید با مشاوره اروپا 
 )د(

سپس انتقال فناوری از شرکت خارجی 
 پس از یک دوره واردات )ه(

به  R&Dتوسعه دانش و صادرات خدمات 
 ها )ه(کمک دانشگاه

 ارتقا تولید با نظرات مشتری خارجی )ه(
سالش تعامل با صاحبان ایده در رویداد ا

 )و(
یادگیری از رقبای خارجی در حین 

 ارتباطات )و(

یادگیری فنی از رقبا 
 )الف(

پژوهشکده  تأسیس
 مواد )و(

سابقه تحقیقاتی 
طوالنی پشتوانه 

 شرکت )د(

 دانش بازار
استعداد ذاتی 
 مدیرعامل )ب(

ارائه خدمات مهندسی به مشتری و انتقال 
 نیازهای فنی به شرکت )الف(

در  تأییدیهمراحل اخذ امکان طی کردن 
 خالل مناقصات در برخی موارد )الف(

نوین بازاریابی )ج،  هایروشاستفاده از 
 و(

انتخاب محصول متناسب با بازار هدف 
 )د(

دشواری 
دسترسی به 
مشاورین 

تخصصی در 
 )الف(کشور 

ور از مشا المللبین روابطیادگیری دانش 
 ایرانی مقیم آلمان )الف(

چگونگی فروش با برند شرکت خارجی و 
 سپس تهاتر با آن )ب(

آمریکایی برای  کنندهتأمینهمکاری با 
 حضور در آن بازار )ب(

حضور در نمایشگاه برای گرفتن نمایندگی 
رای اتصال به مشتری و اخذ انحصاری ب

 مجوزها)ج(

 صاتشناسایی مناق
ر و حضور د المللیبین

 )الف( آنها
عدم اعتماد فکری و 

 اهگزارشفرهنگی به 
 )الف(

مطالعه قوانین جدید 
 اروپا )ب(
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لجستیک محصول متناسب با بازار هدف 
 و امکانات هوایی در دسترس )د(

صادرات به کشورهای همسایه برای 
 )ه، ز، ح( آمادگیارتقای 
تجهیزات  تأمینجیره شناخت زن

بیمارستانی )مشتری کیست؟( در 
 خارجی )ه( هاینمایشگاه

ت محصوال المللیبین گذاریقیمتدانش 
 در داخل )و( مرجعیتو کسب 

اقناع خریدار مهتر از نمایشگاه در حوزه 
 تجهیزات پزشکی )و(
 المللیبیننقش اسپانسرینگ یک رویداد 

  تخصصی در برندینگ شرکت )د(

شناخت انگیزه مشتری چینی و انعطاف در 
مدل همکاری: الزام قانونی دولتش به 

 صادرات )ه(
تعیین پارتنر محلی در افغانستان جهت 
حضور در مناقصات و برقراری ارتباطات 

 محلی )الف(
بومی در کشور  پارتنراهمیت پیدا کردن 

 هدف )ب، ز(

دانش 

 المللیبین

 شدن

عدم وجود 
ان گذارسرمایه

خارجی در کشور 
 )ج(

تطبیق روش ورود به کشور با قوانین، 
 کشور هدف )الف( هایظرفیتنهادها و 

 هایشرکت روش تعامل مناسب با
خارجی با توجه به همکار جدی و 

 ()الف هاایرانیبلندمدت محسوب نکردن 
 هایروشم وجود سبدی از کشورها و ولز

 ()الفورود مختلف برای مدیریت ریسک 
چگونگی ایجاد کارگاه مونتاژ نهایی در 
کشورهای همسایه جهت صادرات و 

 )لف( آنهاواردات به نام 
احداث خط  راه ورود به برخی بازارها

 هایشرکتتولید و واگذاری لیسانس به 
 بومی )ب(

طراحی و تولید   سپاریبرونچگونگی 
توسط شرکت ثبت شده در اروپا به 

 شرکت ایرانی )ب(
 تأسیسهزینه ایجاد دفتر و  بودن باال

دفتر صوری یا مونتاژ نهایی برای فرار از 
 تحریم )ج(

تعامل با تولیدکنندگانی که کاالی مکمل 
رند جهت تهاتر و حرکت به دا

 )ج(تربلندمدت هایهمکاری
 به خاطرورود  هایروشبه  بخشیتنوع

 حل مسئله لجستیک محصول )د(
شناخت زنجیره ارزش و نقاط گلوگاهی 

 شدن )د( المللیبینبرای 
شرکت در انگلیس برای بازار هند  تأسیس

 )ه(
 هایکنسرسیومدر  گرفتن قرارچگونگی 

 هایشرکتتحریم  خارجی با توجه به
 )ج(ایرانی 

ترک و چینی برای  هایطرفهمکاری با 
تولید قراردادی یا تولید مشترک و اتحاد 

 )د(

دشواری جذب 
افراد 

متخصص 
 )ب(خارجی 

چگونگی 
 گیریتصمیم

در خصوص 
خرید یک 

شرکت خارجی 
با شبکه 

 فروش خوب
 )ج(

تعامل با تولیدکنندگانی که کاالی مکمل 
حرکت به  دارند جهت تهاتر و

 )ج(تربلندمدت هایهمکاری
شناسایی پارتنرهای مناسب در اروپا به 

 کمک ایرانیان غیرمقیم)ب(
تخصیص مکان و امکانات توسط پارتنر 

 )ج(بومی برای فروش مشترک 
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  در نتایج تحقیقبحث  .5
زار و دانش اکتساب دانش در سه حوزه دانش فناورانه، دانش با پنج گانه هایروشبرای توضیح سهم 

انش باید اکتساب د هایروشابتدا در خصوص  .بایست نتایج تحقیق را به بحث گذاشتالمللی شدن، بین
مهمی  هایمحدودیتاکتساب ذاتی و پیوندی و جستجوی دانش ثبت شده، هریک با  هایروش گفت،

ر میان الملل دبین وکارکسبمواجه هستند. روش اکتساب ذاتی اشاره دارد به وجود افرادی با تجربه عمیق 
یل مطرح دنیا تحص هایدانشگاهدانشگاهی زیادی در  التحصیالنفارغمدیران ارشد شرکت. در ایران هرچند 

الملل متخصصین زیادی وجود ندارند. همچنین بین وکارکسباند، ولی در حوزه کرده و به کشور بازگشته
ر شود یک مدیمشاهده می ندرتبهصنایع هایتک، در  خصوصاًان خارجی گذارسرمایهبه سبب عدم حضور 

 صورتهبسهم روش اکتساب  رودنمیمشغول به کار باشد. لذا انتظار  بنیاندانشدر یک شرکت  المللیبین
 که در مطالعات مشابهی بیان طورهمانذاتی در تجهیزات پزشکی نیز باال باشد. همچنین روش پیوندی، 

روش بسیار گرانی برای دستیابی به دانش  (8013؛ فلتچر و همکاران، 8018فلتچر و هریس، ) .شده است
. روش جستجوی اطالعات نیز با توجه به اینکه گیردمیاست و بسیار کم مورد استفاده قرار  المللیبین

 چندانی ندارد. کارایی، (2112برگ، اسکت کنل و واتن)از نوع دانش ضمنی است  المللیبینعمده دانش 
ایج جدول طبق نت ایواسطهربه مستقیم و یادگیری نیابتی/ دو روش باقیمانده اکتساب دانش یعنی تج

ته در . الباندبودهشدن در تجهیزات پزشکی ایران  المللیبینکسب دانش  هایروش مؤثرترین، 3شماره 
 بحث نمود.  توانمیخصوص سهم این دو روش یادگیری در سه نوع مختلف دانش 

ابتی بیشتر از یادگیری با تجربه مستقیم است. هرچند یادگیری نی هایمکانیزمسهم در دانش فناورانه 
 فناوری و سازیتجاریدر بازار داخل از طریق یادگیری مستقیم تجربیات ارزشمندی در مورد  هاشرکت

، ولی در عرصه صادرات عمده این یادگیری از همکاری و کنندمیارتقای فناوری محصوالت خود کسب 
 هارکتش. در چنین تعامالتی شودمی، نمایندگان فروش و شرکا حاصل نکنندگاتأمینتعامل با مشتریان، 
 طورکلیهب. شوندمیجدید بازار آشنا  هاینیازمندیو  آنهاالمللی و نحوه برآورده کردن با استانداردهای بین

اوری ندر عرصه ف آنها بروز ماندن المللیبینبرای همکاری  بنیاندانش هایشرکتمهم  هایانگیزهیکی از 
 و یادگیری از همکاران خارجی برای ارتقای فناوری محصوالت خود است. 

در حوزه دانش بازار، هر دو  مکانیزم تجربه مستقیم و یادگیری نیابتی مورد استفاده قرار گرفته است. 
ناسب ، لجستیک و خدمات فنی به تگذاریقیمتیادگیری در خصوص انتخاب محصول متناسب با نیاز بازار، 

در بازارهای خارجی این دانش  هاشرکتحضور مستقیم  دهدمیاز مشتری، نمونه مواردی است که نشان نی
دانش بازار خاص شرکت نیست و بلکه  شودمی. هرچند گفته کندمیحاصل  آنهاتجربی برای  صورتبهرا 

دان ی در فقکسب کرد، ول المللیبینآن را از مشاورین با تجربه  توانمیمخصوص کشور هدف است و 
تجربه  خود به هاشرکتتر از دانش فناورانه است، چنین مشاورینی و با توجه به اینکه این دانش تجربی

مجیری ) .های تحقیق مشابهی در کشور تونس است. این نتیجه مشابه یافتهاندنمودهکردن و کسب آن اقدام 
البته تعامل با بازیگران مختلف در بازار کشور هدف نیز، منجر به کسب دانش بازار  (8019 و همکاران،

مصاحبه همواره بر اهمیت داشتن شریک مناسب در بازارهای هدف که آشنا به  مورد هایشرکتو  شودمی
 . لذا یادگیری نیابتی نیز در این حوزه اهمیت دارد.  کردندمی تأکیدبازار و نحوه ورود به آن باشد، 
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ش ننده دو دانیکپارچه ک درواقعنوع دانش که  ترینضمنیو  ترینپیشرفته عنوانبهشدن  المللیبیندانش 
ن کمتر تجهیزات پزشکی ایرا بنیاندانش هایشرکتشرکت است، در  هایاستراتژیقبلی نیز متناسب با 

ساب اکت هایروشیک حوزه دانشی مستقل شکل گرفته و انباشت شده است. لذا هیچ یک از  عنوانبه
نگاه شدن یک ب مللیالبیناند. زارعی و مرجوی در مطالعه فرایند دانش چندان مورد استفاده قرار نگرفته

 تأکیدلی الملای و بینهای محلی، منطقههای ورود به شبکهبنیان ایرانی، بر اهمیت شناخت پویاییدانش
با تجربه مستقیم  هاشرکت شودمیکه در جدول مشاهده  طورهمانالبته  (8019, مرجوی و زارعی) .کنندمی

نیز به درجات کمی موفق به کسب دانش  ترموفق هایشرکتنیاز خود به این حوزه را احساس کرده و 
 لیطورکبه. اندشدهنحوه انتخاب روش ورود به بازارهای هدف متناسب با اقتضائات قانونی و فرهنگی 

ادیق یکی از مص عنوانبهبودن موضوع تطبیق با محیط نهادی و قانونی کشورهای هدف ) برانگیزچالش
ِروی یشیک مانع مهم پ عنوانبهالمللی شدن( در مطالعات قبلی حوزه تجهیزات پزشکی نیز مهم دانش بین

دشواری  مؤیدکه  ،(8019، 8؛ الرل8011، 1کوچک و متوسط صادراتی مطرح شده است )هیس هایشرکت
   بودن دستیابی به این دانش است. برزمانو 

 گیرینتیجه
المللی بنیان کشور در مسیر بیندانش هایشرکتبندی دانش این تحقیق درصدد ارائه تصویری از پیکره

 هصادراتی تجهیزات پزشکی پیشرفت هایشرکتو برای این منظور از مصاحبه با مدیران عامل  استشدن 
دانش در  ضمن اینکه ارزیابی از آنهادر کشور کمک گرفته شد. تعیین وضعیت انواع دانش و منابع اکتساب 

کمتر استفاده شده  هایروشدهد، شکاف دانشی موجود و به دست میاکتساب دانش  هایروشاختیار و 
مستقیم  با روش تجربه عمدتاً دهد اکتساب دانش فناورانه و دانش بازارکند. نتایج نشان میرا نیز آشکار می

 عمدتاً هارکتشالمللی شدن، برخی وص دانش بینصورت گرفته است. در خص خوبیبهو یادگیری نیابتی 
ن حوزه در ایانباشت دانشی  هنوز، ولی اندبردهبه اهمیت این حوزه دانشی پی به کمک تجربه مستقیم 

 شکل نگرفته است. 
 انبنیدانش هایشرکتالمللی شدن بین»وآوری کاربردی در حوزه تحقیق حاضر از حیث نظری دارای ن

رفته بود المللی شدن مورد بررسی قرار گدانش بین بندیپیکرهاست، زیرا هرچند در تحقیقات قبلی « ایرانی
تحقیقی  ونتاکنو این تحقیق از ساختار مشابه با فلتچر و هریس برای این منظور استفاده کرده است، ولی 

در  حالدرعیندارنده مزیت فناورانه و  هایشرکت عنوانبه بنیاندانش هایشرکتالمللی ص بیندر خصو
 هایرکتشنتایج تحقیق نشان داد المللی محدود صورت نگرفته است. بستر کشوری با ارتباطات بین

دارند، ولی جدی نبا مزیت فناورانه خود در دستیابی به دانش فناورانه و حتی دانش بازار مشکل  بنیاندانش
تلف است، در بازارهای مخ هاشرکتراهبرد حضور موفق  کنندهتعیینالمللی شدن که دستیابی به دانش بین

گذاران های همکاری و استفاده از سرمایهدر شبکه قرار داشتنالمللی، مستلزم سطح باالیی از تعامالت بین
اکتساب  را برای گذارانسیاستو  هاشرکتپیش روی  هایمکانیزمتواند یق میخارجی است. نتایج این تحق

ند نسبت تواننهادهای سیاستی و حمایتی میدانش مورد نیاز برای موفقیت در عرصه جهانی را روشن نماید. 

                                                                                                                             
1. Heiss 2. Laurell 
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ه است، قرار گفت هاشرکتبرداری اکتساب دانشی که کمتر مورد بهره هایمکانیزمبه تسهیل استفاده از 
یار روش در اخت ترینرس دستدر  عنوانبهآمده یادگیری مستقیم  به دستیج اقدام نمایند.  طبق نتا

ندارد. برخی اقدامات  کارایی هایدانشاست و برای همه  بریزمان، ولی روش پرهزینه و هاستشرکت
تیِ اطالعا هایبانکعبارت است از : تسهیل دسترسی به  یادگیری هایروشبرای تسهیل سایر  مؤثر

 ازیسزمینهورود به بازارهای خارجی؛  هایفرصتها و سایر لیل بازار، قوانین ورود، مناقصهتح هایگزارش
کوچک و متوسط خارجی که  هایشرکتایرانیان غیرمقیم یا  خصوصاًگذاران خارجی برای جذب سرمایه

د( وایرانی )حتی از طریق شعب خارجی خ هایشرکتتحریمی زیادی ندارند؛ تسهیل عضویت  هاینگرانی
ه مشاورین ب هاشرکتسازی؛ تسهیل دسترسی و مجامع تخصصی با هدف شبکه هاکنسرسیومها، در شبکه

 الملل. ای در حوزه استراتژی بازاریابی بینحرفه
گیری هریک از انواع سه گانه دانش طراحی و برای اندازه هاییشاخصشود در تحقیقات آتی پیشنهاد می

های اکتساب دانش با توجه به نیاز صنایع مختلف و امکانات در احی برنامهشود. همچنین طر کارگیریبه
مورد توجه محققین قرار گیرد.  تواندمیمختلف اکتساب  هایروشدسترس با ایجاد ترکیب متوازنی از 

 تور کارهاییدستوسعه صادرات،  گذارسیاستیا  کنندهتسهیلتواند برای نهادهای نتیجه این تحقیقات می
 فراهم نماید.  هاشرکتو توانمندسازی ابزارهای حمایتی  برای
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 المللی شدنبندی دانش فرایند بینمصاحبه تعیین پیکره سؤاالتپیوست:  

 معرفی شرکت: حوزه فعالیت/محصوالت اصلی، فروش، تعداد کارکنان، صادرات .1

رهای ت و نوع بازاشرکت مانند اولین صادرات، تداوم صادرات، تنوع صادرا المللیبین هایشاخص .8
 مقصد 

 شدن شرکت چیست؟  المللیبینمراحل طی شده در مسیر  .3

چه بوده  زیر بندیدستهشرکت مطابق  المللبین وکارکسبانواع دانش مورد نیاز برای توسعه  .4
 است؟

a. )طراحی یا توسعه محصول جدید یا ارتقای فناوری محصوالت موجود )دانش فناورانه 

b. تری )دانش بازاری(تحقیقات بازار، شناخت مش 

c. ( استراتژی ورود به بازارMarket entry ،)همکاری و اتحاد، سازماندهی  هایروش
 (المللیبین، شناخت قوانین و مسائل حقوقی و فرهنگی )دانش المللیبین هایفعالیت

 اهمیت بیشتری دارد؟ المللیبیندر میان منابع مختلف دانش کدام یک در حوزه دانش  .5

a. ه حضور در بازارهای خارجی و تعامل با شرکای خارجی )تجربه مستقیم(از طریق تجرب 

b.  داخلی( که دارای تعامالت  خصوصاًبا شرکای مختلف ) سازیشبکهاز طریق همکاری و
 )دانش نیابتی( اندبودهخارجی 

c.  دانش پیوندی( المللیبیناز طریق استخدام افراد دارای تجربه( 

d. جدید هایفرصتبازارهای بالقوه، شرکای موجود،  از طریق جستجوی اطالعات مربوط به ،
 کشورهای هدف )جستجوی دانش بیرونی( 

e.  دانش درونی/ ذاتی(  المللیبیندارای تجربه  مؤسسیناز طریق داشتن( 

 المللنبی وکارکسباز میان منابع دانشی زیر کدام موارد در کسب دانش مورد نیاز برای توسعه  .2
فته است؟ مشتریان، شرکای داخلی و خارجی، مشاورین داخلی و شرکت مورد استفاده قرار گر

و مجالت و  هاگزارششرکت، نیروهای استخدام شده،  مؤسسیندولتی،  هایآژانسخارجی، 
، نمایندگان/کارگزاران کنندگانتأمینداخلی و خارجی،  هاینمایشگاهاطالعاتی،  هایپایگاه

 خارجی و ...
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   منابع
، معرفی صادرکنندگان،  1399پزشکی، اداره کل تجهیزات 

http://imed.ir/Default.aspx?PageName=Export  14/1/1399بازدید شده در 

وکارهای کوچک و شناسی کسبهای فرصت(. نگاشت رفتار و روش8019انصاری, م., سلطانی فر, ا., و آقازاده, ه. )

نشریه علمی پژوهشی مدیریت و ترکیه. متوسط خارجی در ایران؛ مطالعه موردی فرانسه، آلمان، چین 

 . 132-115(, 1)1, المللیبین کاروکسب

 44-15(، 8) 3، دوفصلنامه پژوهش(، تحلیل محتوای کیفی؛ 1390ایمان، م. ت.، نوشادی، م.ر،)

کاوی بنیان جدید در ایران: موردهای دانشسازی راهبردی در بنگاهالمللی(. بین8019زارعی, ب., و مرجوی, ع. )

 . 42-89(, 8)10, سیاست علم و فناوریفرآیندی با هدف خلق دانش کاربردی. 

(. تحلیلی بر عوامل انگیزاننده و بازدارنده همکاری های 8019زمانی, ا., رحمتی, م., زندحسامی, ح., و یزدانی, ح. )

شریه نانی و آلمانی(. های زیست فناور ایربنیان )مورد مطالعه: شرکتهای دانشالمللی شرکتراهبردی بین

 . 129-145(, 8)8, المللیبین وکارعلمی پژوهشی مدیریت کسب

ت سیاسگذاری مستقیم خارجی برای توسعه فناوری. های هدایت سرمایه(. سیاست8019صارمی, م., و ذاکری, ا. )

 . 410-395(, 8)11, علم و فناوری

 نشریه علمیالمللی شدن. صادراتی شرکتها در فرایند بین(. بررسی مهارتهای 8019عالی, ص., و تورچیان, ع. )
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