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 دهیچک
به  یدیلکنقش  و باشندمی برخوردار یممتازگاه یان از جایدانش بن هایشرکت ،ینونکدر اقتصاد 

 ارها بهک سب وکن یا .نمایندمیفا یاشرو یدر جوامع پ ،یبر فناور یمبتن یعنوان موتور رشد اقتصاد
 یمل یمرزها یفراسو به ینگاهمستعد  بفرد، نش منحصردا از یناش یت رقابتیل مزیپتاسداشتن ل یدل

عالوه  ت گردد.یتقو ین المللیار بکسب وک هایصحنهنه حضور آنها در یاست زم یلذا ضرور ،هستند
 ت از یبرنامه توسعه صادارات و حما یاجرا ،انیدات دانش بنیت از توسعه تولیحما یشورکقانون  ،نیبرا

 ،یتشافکخته ایآمق یتحقن یادر نرو یاز ا .است نمودهد کیتارا ان یدانش بن یتهاکشر یساز یالمللنیب
 یص فرصتهایبر تشخ رگذاریتاث یرهایمتغن درخصوص یشیمطالعات پ یهاافتهیدر گام اول 

با ل محتوا، یا خبرگان و تحلق بیعممصاحبه با  یدرگام بعد .دیفهرست گرد یالمللنیب ینیارآفرک
و  یبروزرسان، ییشناساسازنده،  هایمؤلفهو  یدیلک هایمقولهابعاد،  ،MaxQDA افزاراستفاده از نرم

 یهایژگیو :عبارتند از گذارتأثیر یدیلک هایمقوله، یفکیمرحله  یهاافتهی. براساس شد یساز یبوم
بنگاه  یتهایو قابل ،شور مبداء و مقصدکط یعوامل مح ن،یارآفرک یفرد یتهایو قابل یتیصشخ

 یمدل ساز یکنکت با یینهامرحله  در .دیگرد تأییدها اعتبار آن یفاز-یروش دلف لهیبوسه ک ینیارآفرک
   شد. یو معرفن ییتعن آنها یو روابط ب یدیلک هایمقولهسطوح ، (ISM) تفسیری یساختار

 المللنیار بک سب وک ان،یدانش بن هایشرکت ،یالمللنیب ینیارآفرکص فرصت یختش :ی کلیدیهاواژه

 JEL: F230 ،O33 ،O310 یبندطبقه
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  مقدمه
ن یا ،ردکان یب توانیمان یدانش بنو متوسط  کوچک یارهاک سب وکات موضوع یادب یبا بررس

، یمراد و یتار) باشندیم ین المللیو ب یدر سطح مل ینیارآفرک و یتوسعه نوآور یبع اصلنمتها کشر
همچنان آنها  از ینانه و بهره برداریارآفرک یص فرصتهایتشخ یبراتها کن شریان وجود یبا ا .(9914

آنها ت یر موفقیرگذار در مسیعوامل تاث یو معرف ییلذا شناسا ،هستند یادیز یدچار چالشها و بحرانها
شدن  یالمللنیلزوم بو  شدن یاز جهان یرات ناشییتغبا  یضرورت همگامعالوه برآن  .ستیضرور اریبس

ص یت تشخیاهم ،یلمللانیب یاز فرصتها یبردارو بهره یلاشباع داخ یعبور از بازارها یبرا هابنگاهن یا
 (.همان منبع) یدنمایمدوچندان  هاشرکتنگونه یا یرا برا یالمللنیب ینیفرآارک یفرصتها
 جوامع معضالتل حه و یپادانش در توسعه اقتصادتها کن شریاو نقش ممتاز ژه یوگاه یجام رغیعل

ص یتشخ بر مؤثرخصوص علل و عوامل  در کیدان یقات علمیتحقنون کتا ،(9916اران،کهم صنوبر و)
حاج ) انجام شده استان یو متوسط دانش بن کوچک یارهاکسب و ک یالمللنیب ینیارآفرک یفرصتها

و  ییشناسانه یدر زم یو جامع یعلم یکپارچه اتقیتحقو  (9911 ،نژاد یو موسو یانرضو ؛9918 ،یعل
 ،یفخار ؛9917 اران،کهم جاللت و) دباشینمدر دسترس ور کبر موضوع مذ مؤثرعوامل  یسطح بند

دانش  1SMEs یالمللنیب ینیارآفرک یص فرصتهایتشختوسعه مرز دانش در حوزه با هدف لذا  .(9919
 ،یفرامل یهاعرصهدر آنها  یجهت توانمندساز یرداربک-یعلم یارهاکراهارائه و  یرانیاان یبن

و  لسبرگجآن ؛1212 ،2ارانکوهم ی)ه انجام گردد یشتریبقات ین خصوص تحقیدر اه کست یضرور
 (.2198 ،کیان و عبدالملیدیاحم ؛2196 ،3ارانکهم

ح یتصر (9912 ،یت مقام معظم رهبریوب سا) یاقتصاد مقاومت یابالغ یاستهایدر س گر،ید ییسواز 
به  یابیبه منظور دست ان رایبن دانشد و صادرات محصوالت و خدمات ید سهم تولیران بایااست،  دهیگرد
رقابت  دیقانون رفع موانع تول براساسن یهمچن .دهدو ارتقاء  دادهش یافزا ،در منطقه یاول اقتصاد هرتب
گسترش سهم  یبرادولت موظف است ، (9914 ،یاسالم یمجلس شوراکشور ) ینظام مال یو ارتقا ریپذ

ماده  طبقادامه  . دردینما یاده سازیمرتبط را فراهم و پ یهابرنامه باال، یبا فناور صادرات محصوالت
درصد صادرات  ،(9914 ،دولتران یت وزیهئ) انیمحصوالت دانش بن دیبرنامه توسعه تول پنجم

درصد  91به  (،14سال  در) درصد یکر یاز زد یباران، یا یرنفتیغاز کل صادرات ان، یدانش بنمحصوالت 
 ،یمقاومت اقتصاد یاستهایس از جانب یتین حمایقوانابالغ است  یهیبد .ابدیش یافزا (9414)تا سال 
 .انیدانش بن یارهاک وسب کبه دوچندان  است بر ضرورت توجه و اهتمام یدکیتات، و دول قانونگذار

ت توسعه یان از زمان وضع قانون حمایدانش بن یتهاکشر یصادراترد کعملآمار و گزارش  ین بررسیکل
 المللیینببه روند قابل قبول  یابیدستق در رشد و یعدم توف نون،کتا  14از سال  انیدات دانش بنیتول

به اسفند  یه گزارش منتهک یبه نحو ،دهدیمش ینمارا  یرانیان ایتها و محصوالت دانش بنکشر یساز

                                                                                                                             
1. Small and medium sized enterprises 
2. He et al 
3. Angelsberger et al 
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ر یل صادرات غکرشد سهم صادرات محصوالت فناورانه به  ،یاست جمهوریر یو فناور یاونت علممع 18
و  یالملل معاونت علم نیتر توسعه کسب و کار بدفگزارش رده است )کدرصد گزارش  2ر یرا ز ینفت

 (.18 ،یاست جمهوریر یفناور
شور، و با در نظر ک یت توسعه اقتصادیدر بعد اهم، هم در فوقور کبه موارد مذن با توجه یبنابرا
( 9914 ،یو مرداد یتار) یفناوربر دانش و  یمبتنتوسعه در ان یبندانش  یتهاکشر یدیلکنقش گرفتن 

و عناصر  ییشناسان در خصوص یشیقات پیبودن تحق کگر با توجه به اندید ین در سویمچن، هییاز سو
؛ 9916 اران،کهم؛ صنوبر و 9918 ،ی)حاج عل انیدانش بن یتهاکشر یساز یالمللنیل در بیدخ یهامولفه
سطح  یتوانمندسازبه منظور شتر یب یاربردک-یعلم قاتیانجام تحق(، 9911 ان،یو عدالت یقربان
گذار  یرتأثه علل و عوامل کنیا سؤالبا طرح لذا  .باشدیم یضرورد همچنان یبدون ترد ،آنها یکراتژاست

ن یو ا ؟؛دامندکان یو متوسط دانش بن کوچک یتهاکشر یالمللنیب ینیارآفرک یص فرصتهایبر تشخ
رگذار یعوامل تاث یبندو سطح ییشناسابا  میقصد دارق ین تحقیادر  ؛؟گر دارندیدیکبا  یعناصر چه ارتباط

ان یدانش بن یتهاکالملل شرنیب یارهاک و کسب حوزهمرز دانش ات موضوع و یادب ،شده یسازیو بوم
  یبا مدلآنها  یالمللنیرد بکعملتوسعه  ین برایم، همچنیتوسعه دهنموده و  یبروزآوررا  یرانیا

 یفرامرز یاقتصاداهداف تحقق  در یبابت همگامرا آنها  ،تیو در نها ،نمودهق یطر ارائه یاربردک-یعلم
 م.یینما یاری ران،یا 9414چشم انداز همسو با 

 

  جوامع یان در توسعه اقتصادیدانش بن یتهاکگاه شریجا یمعرفو  قیتحق یمبان
ن قرارداد محور سمت به ،منابع بر یاز اقتصاد مبتن جوامع، یتوسعه اقتصاد یزیربنا ینونک یایدر دن

نسبت به  یاقابل مالحظه صورت به دانش عامل نرویو از ا، ت بودهکل حردر حا یفکر یهاهسرمای

 اتیدر ادب دینسبتاً جد واژهان یت دانش بنک. اصطالح شربرخوردار شده است یشتریت بیگذشته از اهم

آن ارائه  یبرا یو متفق القول وشنر فیکشورها تعر اغلبکه هنوز  یطور، بوده یو اقتصاد یتیریمد

ر ینظ یمعادل عبارات 9انیت دانش بنکشر دهد مفهومینشان م موضوع یعلم نهیشیپ یرسبر اند.نداده

است ده یان گردیب شرفتهیپ یهایبر فناور یمبتن یهاشرکت و، 3محوریفناور، 2محوردانش تکشر

 (.9919،یفخار)
 یهاشرکت واژه( 9188 ،1ارانکو هم ک)به نقل از مون 9161 سالدر  4تلیالن بار یاول یبرا

 یختراعات علمابر  یکه متک نمودی معرف یموسساتها را شرکت نیابرد و  ارکبا ران یو دانش بن محورناورف
 رینظ یگریقات دیدر تحق )همان منبع(. شوندیم سیتأسآنها  یسازیتجار و با هدفبوده  ینوآورو 

                                                                                                                             
1. Knowledge- based Firms 
2. Knowledge-Intensive Organizations or Business 
3. Technology-based Firms 
4. Lytle 
5. Monck et al.  
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 هاشرکتنگونه یا یدیلکبازار و  یژگیبه عنوان و ،یدانش یقو انیاز بن یبرخوردار ،(2114)9سونوآل
 ده است.یگرد یمعرف

 مؤسساتو  هاشرکت، یاست جمهوریر یو فناور یاونت علممع فیطبق تعرز یران نیدر ا
 نتایج تحقیقات، تجاری سازی محور،ه به منظور توسعه اقتصاد دانشکد هستن ییهابنگاه بنیان،دانش

لذا ، شوندمی یو راه انداز سیتأس ده باال،تولید کاال و خدمات در حوزه فناوریهای برتر و با ارزش افزو
شرو یپ نانه،یارآفرکنوآورانه و  یهافرصتجاد وکشف یدر ا هاشرکتنگونه یتوان نتیجه گرفت که امی

 یهاهیسرما توسط آنها، ینیارآفرک یص فرصتهایدر تشخ یعامل اساس قات،یتحق یهستند و به زعم برخ
 (.9912 اران،کو هم یطالب)باشند یم هان بنگاهیامتخصص  یانسان

ه با کل را دارند ین پتانسیاان یدانش بن و متوسط کوچک یارهاکسب و ک یلکبه طور 
 رگذار باشندیبر اقتصاد جوامع تاث ،آمدجاد دریصنعت و ا ییایپو ،یفناوردر  ینوآورر ینظ ییدستاوردها

ن یهمچناست،  یدر فناور یوآورن ،انیدانش بن یتهاکشر یت رقابتیمز .(2191 ،2ارانک)لندستورم و هم
عه محصوالت فناورانه به منظور توس ارائهو دانش د یتول ،هاشرکتنگونه یا یت محوریه قابلکاز آنجا 
به  ،جهیدر نتو  هقابل استفاده بود یمل ین مفهوم فراتر از مرزهایا است، یو حل مسائل بشر یاقتصاد

حضور در مرزها و  یفراسودر  ینیارآفرک یبرا ییباال لیسپتاناز  ،ورکمذ یتهایتها و مزیقابلداشتن ل یدل
ت در یقصد فعال هاشرکتنگونه یدر ا (.9914 ،یمردا و ی)تار هستندبرخوردار  یلمللانیب یبازارها
. در باشدیممورد توجه  یهای، از استراتژیالمللنینانه بیارآفرکار کسب وکو اقدام به  یالمللنیب یبازارها
در  یگام مهم ،ار خود گردندک سب وک یساز یالمللنینان موفق به بیدانش ب یهاشرکت هیکصورت

ع ی، رشد سریداخلاشباع  یموانع رشد در بازارها یموجب غلبه بر برخبه تبع آن اند و برداشتهدار یتوسعه پا
قع وا در. (9911، یو موسو یرضوان ؛9911 اران،کو هم یمیمقگردند )یسودآور م یدستاوردهاسب کو 

و  شوندیم د محسوبیجد یهایو فناور یبر نوآور یمبتن یدانش اقتصاد توسعه و رشد شرکتها موتور این
گردد یدار میپا اقتصاد کشورها به سمت لیباعث ن ،انیدانش بن یهاشرکترونق ل رشد و ین دلیهم به
 (.19 ،یفخار)

 

 نیشیقات پیتحقل یتحلات موضوع و یمرور ادب
را  یلکمحور سه  باًیتقرق یقمحق گرددیمن حوزه مشاهده یا یقات علمیتحقوع و ات موضیادببا مرور 
منحصر بفرد  یهایژگیوح یقات بر تشریاز تحق یسریک ؛اندنموده یبررسان یدانش بن یتهاکراجع به شر

 یبررسرا  یهاشرکتنگونه یاها و محصوالت یخروج گرید یا، دستهاست ز بودهکمتمرتها کن شریا
اند نمودهمطالعه و پژوهش ا رها بنگاهن یاارزش  رهیزنجابعاد و  ،جامع یردیکآخر با رو دستهو  ،اندردهک
 .(9919 ،یفخار)

                                                                                                                             
1. Alvesson 
2. Landström et al. 
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به  هستند که ییهاسازمانان یدانش بن یهاشرکت، یمحور یژگیلحاظ ودر بعد مفهوم و به 

نگونه یه اک اندردهکان ین بیمحقق یخروجبعد در  .اندشده شناخته دانش بر مبتنی یهاسامانهعنوان 

از  یفناورانه ناشمحصوالت و خدمات ا یو  ،است یعلمقات یه حاصل تحقکرا  دانش خود، هاشرکت

ت، ابعاد، یماهبه لحاظ  هاشرکتونه نگیان از منظر جامع یهمچن. نندکیم یساز یو تجار دیتول رادانش 

 یهاشاخص یدارابوده و و متوسط  کوچک یارهاکسب وکاز نوع  غالباًره ارزش، یو زنج یسازمان ساختار

 هستند:ل یذ

 نندکیاستفاده م ،د شدهین تولینش نور دایانه نظنوآور یوروداز ( 9 

 باشندیمند مبر دانش بهره ین مبتنینو یندهایو فرا یتیریمد یهاوهیشر یانه نظنوآور ییکارآاز ( 2 

 هستند بر دانش یمبتن ن ویر محصول و خدمات نویانه نظنوآور یخروج یدارا (9 

 یدر تمامن، ینو دانش تیریمدد و یتول یهاستمیسبراساس  انیدانش بن یهاشرکتدر واقع 

 رقبا ریارزش نسبت به ساخلق جهت  یاصل خود، دانش را به عنوان عامل یهاتیفعال یهاجنبه

به  کیقات اندیتحق یتهاکن شریا یالمللنیرد بکدر بعد عملاما  .(9919،یفخارکنند )یم یریارگکب

ارها کسب و کن یا یساز یالمللنیان و بیبر توسعه صادرات محصوالت دانش بن مؤثرعوامل  یبررس

 گردد.یح میآنها ارائه و تشر یهاافتهیادامه اهم ه در کاند پرداخته

 یرد صادراتکبهبود عملر در گذا ریتأثموارد ق خود راجع به یدر تحق (9917همکاران )جاللت و 
 یهابه عنوان مقوله ین المللیب ینیارآفرک یص فرصتهایرا در تشخ سه محوران یدانش بن یتهاکشر

مرتبط با  یهایستگیشا ،یالمللنیب ییبازارگرا ه عبارتند از:کردند ک یمعرف ینیارآفرکدر سطح بنگاه مهم 
صنوبر و پژوهش ج ینتا .یلمللانیبط یمحدر سطح  ینیارآفرک یتهایقابل الملل ونیب یدانش بازارها

ان یبان یبندانش یتهاکرشدن ش یالملنیدر ب یخارج ینقش دانش بازارها خصوص ( در9916همکاران )
شده و  یفرامرز یدر بازارها خالءهامبودها و کص یباعث تشخ یخارج یه داشتن دانش بازارهاکدارد یم

 تواند منجر بهیمم و مثبت دارد و یمستق ریتأث یالمللنیب ینیارافرک یص فرصتهایتشخ یروبر 
 ریتأث (9918 ،یعل)حاج ز ینقات یگر از تحقید یادسـته .ان گرددیدانش بن یهاشرکت یسازیلالملنیب

دار و مثبت گزارش  یان را معنیدانش بنت کشر یصادرات ردکعملبر  ،بنگاه یالمللنیب ینیارآفرکش یگرا
 ردند.ک

 یتیشخص یهایژگیو ریتأثو ن انجام شده است یارآفرکسطح فرد در قات یگر از تحقید یادسته
 یمورد بررسرا  یالمللنیب ینیارآفرک یاز فرصتها یبردارو بهره ییدر شناسا یو یتهاین و قابلیارآفرک

 و قصد نشینگرش، ب ن از جملهیارآفرک یهایستگیشار ینظ ییهامقولهقات ین تحقی. اقرار داده است
جوامع  ین فرهنگیب یو داشتن هوش و مهارتها یمل یمرزها یت در فراسویجهت فعال نانهیارآفرک

اطالعات  ،یالمللنیب یارهاک سب وکبا روابط ن از جمله یارآفرک یاهکشبروابط ، یمختلف خارج
را  یخارج یدانش بازارهاو  یالمللنیب یارهاک سب وکدر خصوص ن یشیتجارب پر ینظ یو یلالملنیب
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 ،9ارانکلسبرگ و همجآناند )گذار گزارش نمودهریتاث یالمللنیب ینیارآفرک یتهاص فرصیمهم و در تشخ
را مورد پژوهش قرار دادند  یو خارج یار اعم از داخلکسب و کط یعوامل محن، یمحقق گروه آخر(. 2196

شور مبداء ک یولتد یهامشوقو  یو تخصص یمثل مجامع صنف یداخل یادهاه وجود نهکردند کان یو ب
 یارآمدک، ناینوظهور خارج ی( و وجود بازارها9911 ان،یو عدالت ی؛ قربان2198 ،کیان و عبدالمللی)احمد

 ات وی)او یخارج یبازارها یفناورانه در برخ یارهاک سب وکت از یمقصد و حما یشورهاک یدر بازارها

 یرتأثاز آنها،  یبردارو بهره یالمللنیب ینیارآفرک یو توسعه فرصتها ییبر شناسا ،(2111 ،2دوگال کم
 م و مثبت دارد.یمستق

و  کوچک یارهاک وسب ک یساز یالمللنیب حوزه نیشیپ یعلمقات یتحق جامع یبررست با یدر نها
و  یدر خصوص معرف یاپارچهیکفهرست جامع و ه کان داشت ینطور بیتوان ایم ان،یمتوسط دانش بن

 افتی هانگونه بنگاهیدر ا یالمللنیب ینیارآفرک یص فرصتهایبر تشخ گذارریعوامل تاثامل علل و کن ییتب
ت یرغم اهمیعللذا  نشد. مشاهده ین فهرستیز چنین یداخل یقات علمیدر تحقد و به تبع آن ینگرد
 در عصرارها کسب وکنگونه یاجهت  یالمللنیب ینیارآفرک یفرصتهااز  یو بهره بردارص یتشخ

 
 انیبن دانش SMEsدر  یالمللنیب ینیارآفرک یهاص فرصتیگذار بر تشخریثتأ یرهایمتغ -9 جدول

 نیمحقق مقوله سازنده یهاشاخصو  هامؤلفه

 نیارآفرکدر سطح فرد  -الف 

تمرکز  ،یمل یمرزها یدر فراسو ینیارآفرکتمایل به 
توانایی ریسک پذیری در  بر فرصتهای بین المللی،
 المللیبینسطح 

  ینیارآفرکجام زه و قصد انیانگ
 ین المللیب

 9(2191) تاکریو سان ویاو

 ،یت در بازارهای بین المللیدانش ناشی از تجارب فعال
 آشنایی با قوانین کشورهای مقصد

  یدانش و تجارب بازارها
 بین المللی

 9911ان، یو عدالت یقربان

المللی، هوشیاری کارافرینانه بازاریابی بین یهامهارت
 یالمللنیدگیری از تجارب بیا المللی،بین

 نی یارآفرک یهایستگیشا
 بین المللی

( 2196همکاران )آنجلسبرگ و 
 4(2196) ویآوتو 

جستجو  ،ین المللیب یفرصتها یارزش قائل شدن برا
 المللیو ارزیابی فرصتهای بین

نانه یارآفرک یکاستراتژ یریجهت گ
 ین المللیب

 یبازارها یگفرهن یهاارزش کادار ییمهارت و توانا
 یهوش فرهنگ ،یخارج

  یهایستگیشااز  یبرخوردار
 یالمللنیب یان فرهنگیم

 یهاشبکهجاد یا ،یفعاالنه با بازارها خارج یرفتارها
 نهادی یهاشبکهالمللی، توسعه بین

  یه سازکشب ییتوانا

یالمللنیب  

 نویامریگارسسانتوآلور و 
(2191)1 

                                                                                                                             
1. Angelsberger et al. 
2. Oviatt BM & McDougall 
3. Oyson & Whittaker 
4. Angelsberger et al.& Autio 
5. Santos-Alvere & Garcia-Merino 
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 ینیارآفرکدر سطح بنگاه  -ب 

 یریادگیستم پاداش، یس ،یر رسمیاختار مسطح و غس
 ش به رشد یگرا ازتجارب،

 بین المللی

متناسب با  یت سازمانیریساختار مد
تشخیص فرصتهای کارآفرینی 

 المللیبین

 زادهحسن و فرد یناصح
(9916) 

مجدد  یبندکرهیپ نوآوری برای آنسوی مرزها،
 یسازمان یایپو یتهایقابل

 نگاه برای پویای ب یهاتیقابل
 بهره برداری از فرصتهای 

 بین المللی
 (2116) 1ینیابکال و اسکوز

 ین المللیار بکسب و کط یدر سطح مح -ج 

 یالمللنیب یبازارها یارآمدکنا ین المللیب یمت در بازارهایوجود اختالف ق

 یشورهاکدر  ینوآورو  یه گذاریت از سرمایحما (2111)2دوگال کات ومیاو
 مقصد

 نوظهور ین المللیب یبازارهاوجود 

 یار داخلکسب و کط یدر سطح مح -د 

ه یتغذ ینهاد یهاشبکهننده، کت یحما ین داخلیقوان
 نند فرصتها و اطالعاتک

 یدر سطح داخل ینهاد یهاتیحما
 شور مبداءک

 وانیاحمد
 همکاران

(2199) 

 

ان در یدانش بن یتهاکشر یل باالیپتانس و (2196 اران،کلسبرگ و همآنج ؛9،2112ارانکوهم یهحاضر )
رفته یصورت پذ ن خصوصیدر ا کیاندقات یتحق نیکل ،(9914،یمرادو یتار)جوامع  یتوسعه اقتصاد

 ییرگذار بر شناسایاث، منابع و عوامل تهاجنبه یبرخ یبه بررستنها موجود  یعلم یهاپژوهشو  است،
خالصه و ه ک اندپرداختهان یدانش بن SMEs یتصادرا ییو توسعه توانا یالمللنیب ینیفرارآک یفرصتها

  شده است. ارائه یکدر جدول شماره ن، یشیپ یپژوهشها یهاافتهیاز  یناششده  ییشناسا یرهایمتغاهم 
 

 قیتحق یروش شناس
گر ید یانیبه ب شود.ها استفاده میی تحلیل دادهبرا یتشافکدر این مطالعه از روش تحقیق آمیخته ا

ل انجام شده یور در ذکمذهای کیفی و کمی روشها در این مطالعه در دو دسته دادهتحلیل  و تجزیه
 است.
 یهاو استخراج مقولهرگان یبا خانجام شده ق یعمهای همصاحب یفکیتحلیل  تحلیل محتوایی: -

 MaxQDAبا استفاده از نرم افزار  سازنده یهامؤلفهو  یدیلک

و  یکیف تحلیلمرحله های حاصله از شاخص غربالگری و اعتبارسنجی :تکنیک دلفی فازی -
 یبوم یهاسازهو  یدیلک یهامقوله یینها ییشناسا

 پژوهشهای شاخص یبندسطحاستخراج مدل و تفسیری: -مدلسازی ساختاری -

 پژوهش یدیلک یهامقوله یوابستگ-ل قدرت نفوذیتحل -

                                                                                                                             
1. Zucchella, A., & Scabini 
2. Oviatt BM, McDougall 
3. He et al 
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سطح ، ییشناسا یبرا یعمل ییالگو افتنیدرصدد  رایز ،است یکاربرد ،پژوهش بر اساس هدفاین 
دانش  SMEsجهت  ین المللیب ینیارآفرکص فرصت یتشخ بر مؤثرعوامل ن ین روابط بییو تع یبند
 ایکتابخانه مطالعه هایسوی دیگر با توجه به اینکه در این پژوهش از روش از .است ان استان تهرانیبن
توان بیان کرد که پژوهش می ،ه استشد استفاده پرسشنامهمصاحبه و  نظیر میدانی هایروش نیز و

یک پژوهش  یمکو در مرحله  ،یفیتوص یفکیدر مرحله ها گردآوری داده حاضر بر اساس روش
مبتنی بر دو  یعنی ،است یتشافکا آمیخته از منظر روش، قیهمچنین این تحق است. مقطعی-پیمایشی

عات اساس مطالدر بخش نخست بر .باشدیم یمکپژوهش و سپس  یفکی قیتحقرویکرد ابتدا 
 یآورن جمعیشیپ یو خارج یداخل یعلمقات یگزارش شده در تحق یهاریمتغ ،یش برداریای و فکتابخانه

انجام  قیعممصاحبه  22و م شد ینظتافته یمه ساختار یل مصاحبه نکپروت یدر قدم بعد د.یگردو مستند 
فرد  یتیشخص یهایژگیو ام( کد9 ند مصاحبه عبارت بودند از:یم شده در فرایتنظ سؤاالت .دیگرد

 یتهایاز قابل کی( کدام2 رگذار باشد؟یتاث ین المللیب ینیارآفرک یتواند در شناخت فرصتهاین میارآفرک
رگذار یتاث یالمللنیب ینیارآفرکص فرصت ین بر تشخیرارآفکو تجارب(  هامهارت)شامل دانش،  یفرد

 یالمللنیب ینیارآفرک یص فرصتهایتشخ وجبار( مکسب و ک)سطح  یسازمان یتهایقابل ( کدام9 است؟
ار کسب و ک یار )فضاکسب وک یرونیط بیعوامل مح از کی( کدام4 رگذار است؟یو بر آن تاث گرددیم

 است؟ رگذاریتاث یالمللنیب ینیارآفرک یص فرصتهایبر تشخ (مرتبط با بنگاه ین المللیو ب یداخل

از  یهمگ دسته اول، .رفتیپذصورت  هدفمند صورتبه مصاحبه با خبرگان مرحله در  ینمونه بردار
در متخصص  یبودند و همگ پژوهشو  سیتدرنه یشیسال پحداقل ده و با با سابقه د دانشگاه یاسات

 نیمؤسسدسته دوم مصاحبه شوندگان  .هستند ین المللیب ینیارآفرکار و ک سب وکحوزه  یعلم یهارشته
ان یت دانش بنکشر ینامه رسمیگواه یداراه کبودند  انینبدانش  یهاشرکت یهارهیت مدیهئ یو اعضا

هم بوده، سال  1آنها حداقل ت کس شریتاس عمر بودند، یاست جمهوریر یو فناور یماز معاونت عل
سب کو  یالملل نیب ینیارآفرکحداقل دوبار تجربه تعامالت نون کتا هستند ودر استان تهران  نونکا

پس از مصاحبه ن یمحقق .اندکردهسب کان خود یت دانش بنوالاز فروش خدمات و محص یارز یدرآمد
نان از یباب اطمن منیکل حاصل شد، یاشباع نظر اصطالحاًو  اوردندیبدست ن یدیعات جداطال ام96

ل یتحل یکنکتبراساس  یدر گام بعد افت.یادامه  ام22نفر تا  هامصاحبه ،هاداده یآورت جمعیفکیدقت و 
به شناسایی و اقدام ن یمحقق ل شده ویتحل هاداده ،MaxQDAافزار فاده از نرماستو با  یفکی یمحتوا

 یهاگامن مرحله یدر ا .نمودند المللیهای کارآفرینی بینتشخیص فرصترگذار بر یعوامل تاث یبروزرسان
د ک) هامقوله ی( جستجو9 باز( ید گذارک) هیاول یکدها جادی( ا2 هابا داده یی( آشنا9د: یگرد یل طیذ

 یهاو مولفه یدیلک یهامقوله به ابعاد، یابیو دست گزارش هیته (1 هامقوله ینی( بازب4( یمحور یگذار
   .(9917 و همکاران، ی)الوان یدیلک یهامقوله سازنده
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 یکدگذار میپاراداروایی و پایایی -7جدول 

 توضیحات ابعاد

اعتبار سازه 
 )تأییدپذیری(

 .شد تشریحها مقوله مفاهیم اجستخرو ا اریکدگذ هنحوو  شدداده  حشر ور مفصلط به تحقیق منجاا حلامر-9
 .ددگر تأیید هشوپژ منجاا هنحو صحت تا شدداده  ارقر ورمشاو  هنمارا ساتیدا رختیاانجام کار در ا یندافر -2

یی بیرونی روا
 )انتقادپذیری(

 ین المللیب ینیرآفراکار و کسب وکو تجارب مرتبط با  تخصص سساا بر نمونه بنتخاا

 یدرونیی روا
 باورپذیری()

سب کجهت  یالمللنیب ینیارآفرکص فرصت یتشخک عضو فعال در زمینه یی انعنو به پژوهشگر خود-9
 دارد طوالنی ستماو  شناییآ محیط ینا با ستان استان تهران ایو متوسط دانش بن کوچک یارهاکو
 ان استان تهرانیو متوسط دانش بن کوچک یارهاکسب وکشناسان و کار رانیخبرگان، مد با مصاحبه -2
 افتهیساختارمهینو ق یمصاحبه عم: از روش تطالعاا یآورجمع -9
 نخست مرحلهیی ( گزارش نهاهیئتعلمی نفر 4کنندگان )از مشارکت نفر 4کنندگان: مشارکت توسط تطبیق -4
 .ی نمودندنیرا بازب همدآ ستد بهی هاو مقوله تحلیل یندآفر
 .نمودند یرا بررس اریکدگذ یمراداپا ،مربوطه اساتیداز  نفر 9کننده: مشارکت غیر نخبرگا سیربر -1

پایائی 
 ی(ریپذنانیاطم)

 :حاضر هشوپژدر  سنجیرعتباا هایتکنیک
 همیندر ز باسابقه ورمشاو  هنمارا دانستاا رختیادر ا مطالعه منجاا یندافر نیز نطمیناا قابلیت رمعیا تأمین ایبر

 .ندداد ارقر تأیید ردمورا  هشوپژ نتایج ،مطالعه یندافر ینگرزبااز  پس هان. آگرفت ارقر کیفیی هاپژوهش

 

و  نکلنیل یسازماندهاز روش  یفکی یل محتوایتحل یدگذارکمرحله  ییایو پا ییروا یبررس یبرا
اعتبار ( 9د: یاده گرداست استف یریتفس یقیکار تحق یابیارز یبرا اریچهار معه شامل ک (9181)1گوبا

ارائه  2 در جدولج حاصل شده یه نتاک یریتأیید پذ( 4 نانیاطم تیقابل( 9ی ریانتقال پذ( 2ی ریپذ
 .استده یگرد

موضوعی  درونفق توا یبررس یکنکتبه طور مضاعف از  ،جینتاپایایی  شتر ازینان بیحصول اطم یبرا
درخواست شد حوزه ن یمتخصص با ایکی از همکاران ز لذا ا (.2119، 2اکاستنب) دیگرداستفاده  دو کدگذار

درصد توافق درون موضوعی که به عنوان ن روش یدر ا نوان همکار پژوهشی مشارکت نماید.به عتا 
 گردد:گیرد به صورت زیر محاسبه میشاخص پایایی مورد استفاده قرار می

 = درصد پایایی 2 ×تعداد توافقات  ها /تعداد کل داده×  911% 

به دست  %71کدگذار بیش از  2، با توجه به اینکه درصد پایایی 9شماره با استناد به نتایج جدول 
    آمده است، پایایی آزمون مورد قبول است.

 درصد پایایی دو کدگذار -9جدول 

 درصد پایایی دو کدگذار تعداد عدم توافقات تعداد توافقات تعداد کل کدها مصاحبه

 %17 9 21 69 9مصاحبه 

 %76 4 91 17 1مصاحبه 

 %61 91 92 92 97مصاحبه 

 %77 96 19 911 کل

                                                                                                                             
1. Lincoln & Guba 
2. Stenbacka 
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ق و یات موضوع تلفین مستخرج از ادبیشیقات پیتحق یهاافتهیل محتوا با یتحل یهاافتهی در ادامه
 یص فرصتهایرگذار بر تشخیعوامل تاث سازنده یهامؤلفهو  یدیلک یهامقوله شد و ابعاد، یسازپارچهیک
 یسازیو بوم یبروزرسانان استان تهران، یبنو متوسط دانش کوچک یهاشرکت یالمللنیب ینیارآفرک

  د.یگرد

 یفاز یدر مرحله دلف هاگذاری شاخصارزشطیف هفت درجه فازی برای  -4جدول 

 معادل فازی مثلثی مقدار فازی متغیر

 (0.1 ,0 ,0) 1 کامالً بی اهمیت

 (0.3 ,0.1 ,0) 2 خیلی بی اهمیت
 (0.5 ,0.3 ,0.1) 3 بی اهمیت

 (0.75 ,0.5 ,0.3) 4 متوسط
 (0.9 ,0.75 ,0.5) 5 بااهمیت

 (1 ,0.9 ,0.75) 6 خیلی بااهمیت

 (1 ,1 ,0.9) 7 با اهمیت کامالً

 

قات یج تحقینتا یمستخرج از بررس یقیتلف یهامؤلفهو ها مقوله ییروا یو بررسبرای اعتبارسنجی 
در واقع با  .استفاده شد یاو مرحلهداز روش دلفی فازی  احبه با خبرگان،مص یل محتوایتحل ن ویشیپ

 ،سنجش یبرا های نهایی شد.اقدام به پاالیش، ترکیب و شناسائی شاخص ،استفاده از دلفی فازی
با طیف بسته  سؤالاز پرسشنامه ها دیدگاه خبرگان پیرامون اهمیت هر یک از شاخصل یو تحل یآورجمع

 96 یدو مرحله و در هر مرحله برا یو پرسشنامه ط دیاستفاده گرد 4شماره مطابق جدول درجه  6فازی 
 (.9119 ،1زنگ و تانگ) دیگردنها اخذ آاز خبرگان ارسال و نظرات نفر 

-یساختار یمدلسازاز روش  یاصل یهامقولهن ین روابط بییو تع یسطح بند یبرا یدر گام بعد
  .(9912 اصغرپور،) دیگردعمل  یکر یتصوور در کذم یهاگامبراساس و  (2ISM) یریتفس

 

                                                                                                                             
1. Tzeng, G.-H &Teng 
2. Interpretive structural modelling  
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 تفسیری-جرای روش مدلسازی ساختاریمراحل ا -9شکل 
 

 یرهایمتغ یبرا مربوطهنمودار انجام شد و  (MICMAC) یوابستگو  ل قدرت نفوذیتحلت ینها در
 .دیگرد ارائهمطالعه مورد 

 

 قیتحق یهاافتهی
 ینیارآفرکص فرصت یرگذار بر تشخیتاثسازنده  مولفه 91 و یدیلک مقوله 4 ،بعد 9 ،در گام نخست

با استفاده از )انجام شده  ییل محتوایبرگرفته از تحلان استان تهران، یدانش بن SMEsدر  ین المللیب
 یهاافتهی یدر گام بعد بدست آمد.ق با خبرگان یعم مصاحبه یهاداده یبر رو( MaxQDAافزار نرم
ات موضوع مرتبط یگزارش شده در ادب یرهایق با متغیعم یهامصاحبه یهادهدا ییل محتوایاز تحل یناش

 1آن جدول جامع شماره  جهینته ک دیق گردیشده است تلف ارائه یکدر جدول شماره  قبالًه کبا پژوهش 
 . باشدیم

 

 یفکیمرحله  پژوهشمستخرج از  یقیتلف یهاشاخصو  هاسازهفهرست جامع  -7جدول 

 مقوله سازنده یهامؤلفه یاصل یهامقوله ابعاد

 یعوامل سطح فرد
 نیارآفرک یتیشخص یهایژگیو

 ین المللیب یدر بازارها ینیارآفرکش به یگرا

 ین المللیب ینیارآفرک یمنظم و فعاالنه فرصتها یجستجو

 یت در بازارهایفعال یبرا یمدارآکاعتماد به نفس و احساس خود
 یالمللنیب

 یالمللنیب یبازارهات در یفعال یو تحمل ابهام برا یریپذ کسیر ییتوانا

 ین المللیب یت در بازارهاین فعالیشیپ تجارب نیارآفرک یدرف یهاتیقابل
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 ین المللیب یو هوش فرهنگ ین فرهنگیب یهامهارت

 ین المللیب یت در بازارهایفعال یهامهارت

 ین المللیب ینش بازارهایب

 ین المللیب یدانش بازارها

 ین المللیب یساز هکشب یهامهارت

 ین المللیدر سطح ب یتیریمد یهاتیقابل

عوامل سطح 

 سازمان

 

بنگاه  یسازمان یهاتیقابل

 نیارآفرک

 ینیارآفرک یفرصتهااز  یبهره بردار یبرا یسازمان یکش استراتزیگرا

 ین المللیب

ار کسب وکر سطح ت دیفعال ییبا توانا یسازمان یه انسانیسرما

 ین المللینانه بیارآفرک

 ین المللیب یارکسب وک یهاهکشبو  یارتباطات سازمان

 نانهیکارآفرار کسب وکمنتاسب با  یسازمان یندهایو فرا رساختیز

  یالمللنیب

 ین المللیب یبازارها یسازمان دانشاطالعات و 

 یبازارها یفرصتهااز  یبهره بردار یمتناسب برا یسازمان یمال هیسرما

 ین المللیب

 ین المللیب ینیارآفرک یسازمانن یشیپ جاربت

 ین المللیب یبازارهاسطح  فناورانه در یرقابت تیمز

 یسازمان یشعبه برون مرزوجود 

ط یعوامل سطح مح

 ارکسب وک

 

 یی داخلطیعوامل مح

 شور مبداء(ک)

 ارکسب وکشدن  یلن الملیب یننده براکت ین و مقررات حمایقوان

 یداخل یتخصص ینهاد یهاهکشب

 ین المللیب یتجار یارکهم یهانامهتفاهم 

 یداخل یاشباع بازارها

 یی خارجطیعوامل مح

 شور مقصد(ک)

 االها و خدماتکمت یخالء بازار و اختالف ق

 یو بازرگان یارکسب وکن و مقررات یقوان

 هفناوران یه گذاریت از سرمایحما

 ن دو ملتیب یات فرهنگکشات و مشتریگرا

 یاسیط سیط محیو شرا یکپلماتیدرجه روابط د

 

دگاه یاز دبا استفاده  ،(باشدیممورد  21ه بالغ بر ک)پژوهش  یقیتلف یهامؤلفه یاعتبارسنج در ادامه
شاخص مورد  21 یتمام یرگذاریت و تاثیاهمو  ،دیانجام گرد یامرحلهدو  یفاز یدلفخبرگان و با روش 

 .باشدیم 7ج آن به شرح جدول شماره ینتا که قرار گرفت، دییتأ
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 فاصله مقدار قطعی راند نخست و راند دو -8جدول 

هاشاخص 9نتیجه راند   7نتیجه راند    نتیجه اختالف 

 توافق 17196 17611 17668 9گویه 

 توافق 17171 17817 17698 2گویه 

 وافقت 17141 17611 17649 9گویه 

 توافق 17167 17819 17666 4گویه 

 توافق 17141 17812 17899 1گویه 

 توافق 17111 17818 17819 7گویه 

 توافق 17129 17118 17128 6گویه 

 توافق 17111 17811 17811 8گویه 

 توافق 17141 17611 17649 1گویه 

 توافق 17124 17814 17198 91گویه 

 توافق 17181 17896 17699 99گویه 

 توافق 17196 17841 17877 92گویه 

 توافق 17146 17614 17618 99گویه 

 توافق 17191 17816 17192 91گویه 

 توافق 17141 17611 17649 94گویه 

 توافق 17196 17891 17846 97گویه 

 توافق 17128 17611 17826 96گویه 

 توافق 17129 17861 17817 98گویه 

 توافق 17112 17844 17612 91گویه 

 توافق 17196 17191 17192 21گویه 

 توافق 17116 17871 17862 29گویه 

 توافق 17111 17812 17812 22گویه 

 توافق 17192 17669 17679 29گویه 

 توافق 17196 17671 17699 24گویه 

 توافق 17121 17664 17644 21گویه 

 توافق 17119 17841 17614 27گویه 

 توافق 17111 17121 17121 26گویه 

 توافق 17197 17199 17861 28گویه 

 توافق 17191 17897 17689 21گویه 

 
 متغیرهارابطه  در بیانو عالئم مورد استفاده  حاالت -0جدول 

 V A X O نماد

 عدم وجود رابطه رابطه دو سویه دارد ریتأث iبر  jمتغیر  دارد ریتأث jبر  iمتغیر  رابطه
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 SSIMماتریس خودتعاملی ساختاری  -6جدول 

 یاصل هایمقوله نماد

C1 نیارآفرک یتیشخص هایویژگی 

C2 نیارآفرک یفرد هایقابلیت 

C3 نیارآفرکبنگاه  یسازمان هایقابلیت 

C4 شور مبداء(ک) داخلی یطیعوامل مح 

C5 شور مقصد(ک) خارجی یطیعوامل مح 

 C1 C2 C3 C4 C5 متغیر

C1  X A O O 
C2   V A A 
C3    A A 
C4     X 
C5      

 

 است. 2/1اختالف کوچکتر از  ،موارد مشخص گردید که در تمامی 7براساس نتایج مندرج در جدول 
 یمدلساز یکنکپژوهش به روش ت یدر مرحله بعدیان برد و توان راندهای دلفی را به پابنابراین می

براساس  نمود. هاشاخص یبندروابط و سطح ییساشنا، یمدلسازاقدام به ( ISM)ی ریتفس یساختار
با شد و  یآورخبره جمع نفر 1دگاه ید د ویم گردیژه مربوطه تنظیپرسشنامه و ابتدا ISM ندیفرا یهاگام
بدست آمده در این گام نشان  ماتریس. شداستخراج  یس خودتعاملیماتر ،یافتیدر یهاداده لیتحل
 تعاملیماتریس خود پذیرد.می ریتأثدارد و از کدام متغیرها  ریتأثدهد یک متغیر بر کدام متغیرها می

ش داده ینمااستفاده از چهار حالت روابط مفهومی  باآنها  و مقایسه مطالعه هایو شاخص ابعاد از ساختاری
 نهایی ساختاری تعاملیماتریس خود اطالعات حاصله جمع بندی وت یدر نها .باشدیم 6شده در جدول 

 است. 8جه به شرح جدول یه نتکد یتشکیل گرد
 

 دسترسی نهایی متغیرهای پژوهش ماتریس -1جدول 

 

ه ک ،اقدام شد ییس نهایماتر لکیتشو ردن آن کسازگار و  یابیس دستیاستخراج ماتر یدر ادامه برا
باید  یدیلک یهامقولهسطح بندی  برای تعیین روابط وو در گام آخر . حاصل آمد 1ول شماره جد

ل یبه دله ک شوداز ماتریس دریافتی استخراج  معیارها برای هر ورودی مجموعه ها ومجموعه خروجی
ه بها برای تعیین سطح یک ها و خروجیودیمجموعه ورت در صفحات مقاله به عنوان نمونه یمحدود

 C1 C2 C3 C4 C5 متغیر

C1  9 9 1 9* 

C2 9  9 1 9* 

C3 9 1  1 1 

C4 9* 9 9  9 

C5 9 9 9 9  
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و براساس  دیگر سطوح عمل گردین روش در خصوص دیبه هم .ش داده شده استینما 91شرح جدول 
  د.یگزارش گردمدل پژوهش و  یسطح بندشده پژوهش  ییشناسا یهامقولهل شماره دو، کش
 

  ها برای تعیین سطح )سطح یک(ها و خروجیمجموعه ورودی -97جدول 

 سطح اشتراک پذیریورودی: اثر خروجی: اثرگذاری متغیرها

C01 C2, C3, C5 C2, C3 C4 C2, C3 
 

C02 C1, C3, C5 C1, C4, C5 C1, C5 
 

C03 C1,C5 , C2, C4, C5 C5 
 

C04 C1, C2, C3,C5 C5 C5 9 

C05 C1, C2, C4 C1, C2 C4 C1, C2, C3, C4 9 

   

.   
 

  

  
 

در  یالمللنیب ینیارآفرک یص فرصتهایر تشخرگذار بیتاث یدیلک یهامقولهه درآن کپژوهش  ییمدل نها -7شکل 

SMEs یان استان تهران با استفاده از مدل سازیدانش بن ISM شده است یسطح بند  

 

 

  . 
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 . 

 قدرت نفوذ
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 میزان وابستگی

 تغیرهای تحقیقوابستگی م -ل قدرت نفوذ یتحل -9ل کش
 

 9ر شماره یه در تصوکانجام شد  رهایمتغوابستگی -نفوذ قدرتل یتحل ،قین مرحله تحقیدر آخر
و مستقل تقسیم خودمختار، وابسته، پیوندی در این تحلیل متغیرها به چهار گروه  ش داده شده است.ینما
از سیستم  عموماًاین معیارها  وابستگی و قدرت هدایت کمی دارند. متغیرهای خودمختار میزان .شوندیم

اعث تغییر جدی در در این متغیرها ب تغییر ای اتصاالت ضعیف با سیستم هستند وزیرا دار شوندیمجدا 
متغیرهای وابسته دارای  تغیر خود مختار تشخیص داده نشد.مچگونه یهدر این پژوهش  .شودینمسیستم 

باال و تاثیرگذاری کمی روی  یریرپذیتأث الًاصووابستگی قوی و هدایت ضعیف هستند این متغیرها 
ن متغیر وابسته شناسایی شده در این تحقیق با عنوان یارآفرکبنگاه  یسازمان یهاتیقابل .سیستم دارند

به عبارتی دیگر تاثیرگذاری باال و  باشندیممتغیرهای مستقل دارای وابستگی کم و هدایت باال  است.
ان متغیر در این تحقیق به عنوطی داخلی یعوامل مح .ن متغیرها استای یهایژگیوکم از  یریرپذیتأث

پیوندی از وابستگی باال و قدرت هدایت باال برخوردارند به عبارتی متغیرهای  مستقل شناسایی شده است.
این معیارها بسیار باالست و هر تغییر کوچکی بر روی این متغیرها باعث  یریرپذیتأثتاثیرگذاری و 

حیط و عامل من یارآفرک یتیشخص یهایژگیوو  یفرد یهاتیقابل. شودیمسی در سیستم تغییرات اسا
 متغیرهای پیوندی هستند. ،در این تحقیقخارجی 

 

 یریگجهیبحث و نت

ر ینظ نیفرارآکشخص  یتهایها و قابلیژگیابعاد ودر  ،(1 شمارهبراساس جدول )ق یتحقن یا یهاافتهی
از هوش و  ی، لزوم برخورداریالمللنیب یرصت در سطح بازارهاف یو جستجو ینیارآفرکش به یگرا

سان و یاور ین نظیشیبا مطالعات پ یالمللنیب یه سازکشب یو مهارتها یالمللنیب ین فرهنگیب یمهارتها
ج یبا نتا هاافتهیز ین ینیارآفرکدر بعد بنگاه  .مطابقت دارد( 9911) انیعدالتو  ی( و قربان2191)9ارکتایو

 یعبدالملکان و ی( واحمد2196)2ارانکو هم آنجلسبرگر یپژوهشها یهاافتهیر ینظت گذشته مطالعا
به  یسازمان یکش استراتژیمتناسب، گرا یرساخت و ساختار سازمانیدرخصوص ضرورت وجود ز( 2198)

                                                                                                                             
1. Oyson & Whittaker 
2. Angelsberger et al. 
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ه کبعد سوم  طباق دارد. دران یالمللنیب یبازارها یو دانش سازمان یالمللنیب یاز فرصتها یبرداربهره
 انیعدالتو  یقربان یهاپژوهشر یگذشته نظقات یبا تحق هاافتهیز ین باشدیمخارج بنگاه ط داخل و یمح

و  یاشباع داخل یبازارها، یتخصص ینهاد یهاهکشب ریتأثبابت ( 2111)1دوگالکات و میوا ( و9911)
 منطبق است.شور مقصد، ک یت از محصوالت فناورانه در بازارهایحما

 ،مبداء و مقصد یشورهاک ن دو ملتیب یات فرهنگکشات و مشتریگرا مولفهدو ه کر است کان ذیشا
در بعد شور مقصد، ک( 1)براساس جدول  یاسیط سیط محیو شراشور کن دویب یکپلماتیدرجه روابط دو 

ن یاز ا ی)ناشد یدج یهاافتهی منزلهن وجود نداشته و به یشیقات پیدر تحق یخارج یرگذاریعوامل تاث
قلمداد  انیبندانش یهاشرکت یالمللنیب ینیرارآفکص فرصت یموضوع تشخات یدر ادبق( یتحق

قات یدر تحق یز به عنوان نوآورین ن پژوهشیتوسعه داده شده مستخرج از ان مدل یهمچنگردد. یم
 یساز یالمللنیبراه  تواند چراغیشده و م یتلقان یبندانشو متوسط  کوچک یتهاکمرتبط با شر یداخل
  رد.یقرار گ یرانیان ایدانش بن یتهاکشر

عوامل  ق،یتحق یرهایمتغ یوابستگ-ل قدرت نفوذیتحلنمودار براساس و  یانیل پایبه عنوان تحل
را  یالمللنیب ینیارآفرک یص فرصتهایر تشخد ریتأثن یباالتر، 9 یو وابستگ 4ب نفوذ یط خارج با ضریمح
 یفرد یتهایو قابل یتیشخص یهایژگیپس از آن و. دنباشیدارا مان یانش بند SMEs یهابنگاهدر 

 مرتبطعوامل ن یشده است. همچن یرگذار معرفی، عوامل مهم تاث9 یو وابستگ 9ب نفوذ ین با ضریارآفرک
دارا رگذار یتاثر عوامل یرا از سا یریرپذیتأثن یشتریب، 4 یوابستگ و 2نفوذ ب یبا ضر ینیارآفرکبه بنگاه 

براساس ن، یارآفرکشخص  یهاییتوانازه و یگنار قصد و انکه در کاست  ین معنین بدیا هستند.
شور ک یتین و مقررات حمایقوان ،یالمللنیب یص خالء در بازارهای، تشخ1ل مندرج در جدو یهامؤلفه

 یبرداربهره ص ویدر تشخ ،شور مبداء و مقصدکدو  یاسیس طیو شرا یات فرهنگکمشترمقصد و 
ننده و حائر کنییار تعیبس ،یرانیان ایدانش بن یتهاکشر یالمللنیب ینیارآفرک یاز فرصتهاز یآمتیوفقم

  .باشدیمت یاهم
 

 ندهیقات آیتحق یبرا یاتشنهادیو پ یاستیس یهاهیتوصق، یتحق یهاتیمحدود
ان یبننشدا یتهاکشر یالمللنیبتعامالت ق در خصوص یدقبروز و  یآمارهاگزارشها و عدم وجود 

 میرمستقیغ یهاوهیبه ش هامیتحرل وجود یه به دلک یارز یدرآمدهاتعامالت  یتمان برخک، یرانیا
ان یدانش بن یارهاکسب وکران ارشد یو مد نیمؤسسسخت به  ین دسترسیحاصل شده است، همچن

 ق بود.یتحق یاصل یتهایمصاحبه و اخذ اطالعات مرتبط به پژوهش، از محدود یبرا
نمودار ل یه براساس تحلکاز آنجا ان داشت، یتوان بیم یالمللنیبسطح  یاستیه سیتوص به عنوان

و  یاقتصادط یه منظور عوامل و شراک یط خارجیعوامل مح ،قیتحق یرهایمتغ یوابستگ-قدرت نفوذ
 ص ویبر تشخ یرگذارین تاثیشتریباز ، 9 یو وابستگ 4 نفوذب یند، با ضرشور مقصد هستک یاسیس

معاونت  سته استی، شاباشدیمبرخوردار  یالمللنیب ینیارآفرک یاز فرصتهاز یآمتیموفق یربردابهره

                                                                                                                             
1. Oviatt & McDougall 
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الملل در نیران در سطح بیا یهاارتخانهسف یاقتصادو  یفرهنگ یهازنیوزارت امورخارجه و را یاقتصاد
 یمللالنیب یتهایل فعالین تسهی، همچنیجخار یشورهاک یو خالء بازارها یارائه اطالعات فرهنگ

و ن منظر، قدرت یاهتمام دو چندان به عمل آورده تا از ا، یمل یمرزها یدر فراسو انیدانش بن یتهاکشر
شتر از یب، یرانیاان یدانش بن یتهاکشر یالمللنیب ینیارآفرک یفرصتها یو بهره بردارص یتشخ یارآمدک

  گذشته گردد.
 :گرددیمشنهاد ینده پیقات آیل بابت تحقین ذیعناوان یو در پا

شور و ک یگر استانهایدان فعال در یبندانش یتهاکخصوص شردر قات ین تحقیهمانجام  -9
 یقات در سطح ملیج تحقینتا یارچه سازپیک

PLS-) یجزئق به روش حداقل مربعات ین تحقیش مدل مستخرج از ایو پاال یاعتبارسنج -2
1SEM). 
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