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Abstract 

Strategic internationalization in new 
knowledge-based firms in developing 
countries is a necessity as well as a serious 
challenge. Undestanding how such companies 
internationalize in a developing context is 
theoretically and practically important but 
there are no deep process studies of the 
phenomenon which provide actionable 
knowledge for entrepreneurs and policy 
makers. This paper seeks to find out how a 
new knowledge-based firm in developing 
context can overcome challenges of 
internationalization and how the result of 
related process oriented case studies can be 
presented in actionable frameworks. In the 
study, through a longitutdinal single case 
study, the process of internationalization of a 
sample firm is anlyzed from different aspects 
considering the effects of its context. As a 
result, a prescriptive model for strategic 
internationalization of such firms in the 
mentioned context has been suggested and 
it’s managerial and policy implications are 
discussed. Concurrent experimentation of 
different contexts and various business 
models along with flexibility in ownership 
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and governance are key findings of the study 
which are reflected in the proposed model. To 
enhance the validity of the research, multiple 
sources of data have been used. Partcipative 
observation has led to deeper and more 
precise analysis of the phenomenon. 
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  دهیچک
نیازمند مطالعات عمیق فرآیندي بنیان جدید در بستر در حال توسعه، هم یک ضرورت است و هم یک چالش عمده  هاي دانش سازي راهبردي در بنگاه المللی بین

این تحقیق به دنبال یافتن پاسخ این سؤال است که چگونه یک بنگاه . گذاران منجر شود که به خلق دانش کاربردي در این خصوص براي مدیران و سیاست
وان حاصل مطالعات فرآیندي در این خصوص را در ت المللی شدن غلبه کند و چگونه می هاي بین تواند بر چالش بنیان جدید در بستر در حال توسعه می دانش

اي و بافتی  هاي مختلف و با لحاظ تأثیرات زمینه سازي از جنبه المللی در این پژوهش با یک مطالعه موردي یگانه طولی، فرآیند بین. قالب دانش کاربردي ارائه داد
بنیان جدید در بافت یک کشور در  هاي دانش سازي راهبردي بنگاه المللی براي بین همچنین مدلی تجویزي. در یک بنگاه نمونه مورد واکاوي قرار گرفته است
هاي مختلف،  وکار در بافت هاي متفاوت کسب زمان مدل آزمایش هم. گذاري آن مورد بحث قرار گرفته است حال توسعه استخراج و پیامدهاي مدیریتی و سیاست
آوري  براي ارزیابی روایی تحقیق از منابع چندگانه براي جمع. باشند تی بنگاه، اجزاء کلیدي مدل حاصل میهمراه با پذیرش انعطاف در مدل حاکمیتی و مالکی

  .تر پدیده در بافت واقعی آن شده است ها استفاده شده و مشاهده مشارکتی نیز منجر به درك عمیق داده

بنیان، نانوفنـاوري، مطالعـه فرآینـدي، بافـت اقتصـاد در حـال توسـعه، مـدل          هاي دانش کتسازي راهبردي، شر المللی سازي زودهنگام، بین المللی بین: ها کلیدواژه
  تجویزي

 :شود براي استنادات بعدي به این مقاله، قالب زیر به نویسندگان محترم مقاالت پیشنهاد می
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  1مقدمه -1

یافته، ورود به بازارهاي  در اقتصادهاي کوچک توسعه
بنیان داراي اهمیت بوده و از  هاي دانش المللی براي بنگاه بین

آن به عنوان یک ضرورت براي بقاء و نه یک انتخاب نام برده 
سازي در این بافت را باید راهبردي  المللی بین ].1[شده است 
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ها و دستیابی آنها به  بقاء بنگاهدانست زیرا نقشی محوري در 
اقتصادهاي در حال توسعه با اندازه . مزیت رقابتی پایدار دارد

] 2[متوسط و بزرگ مانند ایران جزء بازارهاي پیشرو 
شوند و اغلب براي محصوالت نوآورانه مبتنی  محسوب نمی

به این . شوند بر فناوري پیشرفته بازار کوچکی محسوب می
سازي در این  المللی ظار داشت که بینتوان انت دلیل می

]. 3[اقتصادها نیز از اهمیت و ضرورتی کلیدي برخوردار باشد 
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تعداد کمی از  چرا که کرد ذکر توان میرا  متعددي دالیل
 به موفق توسعه، حال در کشورهاي بنیان دانش هاي بنگاه
دراین زمینه . شوند می المللی بین سطح پایدار در رشد و رقابت

. شود می مشاهده نیز موفقیت از مواردي موانع متعدد، وجود با
 اگر یک بنگاه را یک مصنوع در نظر بگیریم آنگاه توضیح

 اصوالً چرا و کند می کار چگونه شده ساخته مصنوع یک اینکه
 عمیق این مطالعه]. 4[شود  می چالش یک به تبدیل کند می کار

 و آفرینانکار براي را ارزشمندي دانش تواند می موارد
 در تا کند ایجاد توسعه حال در کشورهاي در گذاران سیاست
 براي گذاري سیاست و پیشرو بنیان دانش هاي بنگاه توسعه
  .کنند عمل تر موفق ملی سطح در آنها تعداد افزایش

با مقدمه فوق، مسئله این پژوهش بررسی دالیل و چگونگی 
موفق به ورود به بنیان داخلی است که  هاي دانش موفقیت بنگاه
هاي این  هدف، تجمیع یافته. اند المللی شده بازارهاي بین

ها و  بررسی در قالب مدلی تجویزي براي ارائه به مدیران بنگاه
تر پرسش تحقیق عبارت  به بیانی دقیق. گذاران است سیاست

ها و  است از اینکه چگونه با وجود انواع محدودیت
بنیان  هاي دانش نگاههاي محیطی و درونی، برخی ب چالش

المللی موفق شده و  داخلی در ورود زودهنگام به بازار بین
 رقابتی مزیت به راهبردي سازي المللی بین طریق اند از توانسته
توان جواب  کنند؟ به عالوه اینکه چگونه می پیدا دست پایدار

  .هاي تجویزي ساختاردهی کرد این سؤال را در قالب مدل
عد دیگر مسئله ا سازي  المللی ین است که مطالعات بینب
میالدي  90هاي کوچک و متوسط از دهه  زودهنگام در بنگاه

بنیان در هم  هاي دانش اوج گرفته و عمدتاً با ماهیت بنگاه
اما یک سؤال مطرح این است که نظریات و . آمیخته است

یافته  دانش این حوزه که عمدتاً در بستر کشورهاي توسعه
براي انتقال به بستر در حال توسعه ] 6و5[ایجاد شده است 

هاي ناشی  احتماالً به چه اصالحاتی نیاز دارند و عمق تفاوت
  .از بافت تا چه حدي است

عد که شود می مشخص "چگونگی" سؤال به توجه با ب 
 کمیاب به توجه با. مورد تأکید است تحقیق این در فرآیندي
 هاي روش عمیق، مطالعه به نیاز پدیده مورد بررسی و بودن

و فرآیندي عمیق  کیفی مطالعه بلکه نیست پاسخگو واریانسی
از طرفی مطالعه فرآیندي الزمه ایجاد دانش . است نیاز مورد

مطالعه فرآیندي از آن جهت ]. 7[کاربردي و قابل اجرا است 

المللی اهمیت دارد که در  بنیان جدید بین هاي دانش در بنگاه
یند نوآوري، توسعه فرصت و ها عمدتاً فرآ این بنگاه

زمان و به صورتی در هم تنیده اتفاق  سازي، هم المللی بین
افتند و رویکرد متغیرمحور نگاه واریانسی معموالً براي  می

رود  انتظار می. کند درك پیچیدگی این پدیده کفایت نمی
ی بین رویدادها،  مطالعه فرآیندي جزئیات بیشتري از روابط علّ

هاي پدیده را آشکار سازد که  و مشخصه اقدامات، شرایط
ها براي تولید تجویزهاي کاربردي براي  بتوان از این یافته
  .گذاران بهره برد مدیران و سیاست
هاي تجربی در قالب دانش  دهی به یافته تأکید بر شکل

گیري  کاربردي با استفاده از چارچوب تجویزي، یک جهت
برخی . دهد نشان میکلیدي را در مسئله و سؤال این پژوهش 

محور  ، تحقیق نتیجه]8[ 1محققین به عنوان مثال اوتیو
را در مقابل تحقیق فرآیندمحور معرفی ) هنجاري و تجویزي(

رو این است که بین این دو  یک ویژگی پژوهش پیش. اند کرده
کند به این معنی که یک تحقیق  رویکرد، سازگاري ایجاد می

. ضمناً بر فرآیند نیز تمرکز کند محور باشد اما تواند نتیجه می
دهی به فرآیند  دلیل این تأکید هم این واقعیت است که شکل

تواند و بایستی از اهداف و نتایج مورد انتظار، تأثیر پذیرد  می
توانند مستقل از  گیري فرآیندها نمی یا به عبارت دیگر، شکل

  .اهداف و نتایج مورد انتظار، محقق شوند
پژوهش در  يها است که یافتهبوده این  یک محدودیت تحقیق

که از شرایط بسیار خاصی در روابط کشورمان بافت 
با توجه ]. 9[باشد حاصل شده است  المللی برخوردار می بین

ها به دیگر کشورها و  پذیري داده به این امر، تعمیم و انتقال
ها نیامند تحلیل تأثیرات بافت و زمینه خاص مورد  دیگر بافت

 قابلیت کاوي، مورد خاص زمینه اینکه براي. استمطالعه 
گرفته شده  پیش در راهبرد دو نکند محدود راها  یافته انتقال
 در موردکاوي بافت خصوصیات کردن اول، لحاظ :است

 رویدادها بین علّی ارتباط در تعمق براي تالش دوم، تحلیل و
  .مطرح، بوده است شرایط و
  
  پیشینه پژوهش -2

مطالعه پیشینه پژوهش در سه بعد اصلی تحقیق انجام گرفته 
المللی شدن در  المللی شدن زودهنگام، بین شامل بینکه 

                                                 
1- Autio 
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المللی شدن در بافت در حال  بنیان و بین هاي دانش بنگاه
  ).1شکل (شود  توسعه می

  
المللی شدن در صنایع مبتنی بر  بر بین مطالعات متعددي

هاي جدید در این  اند زیرا بنگاه فناوري پیشرفته تمرکز کرده
]. 14-10[المللی شدن زودهنگام دارند  صنایع گرایش به بین

معتقدند محصوالت با فناوري ] 10[و دیگران  1الورل
پیشرفته اغلب وابسته به فرهنگ خاصی نبوده و نیاز به تطابق 

مزیت رقابتی "کمی با محیط محلی دارند به عالوه اینکه 
تر آنها ناشی  هاي جهانی عمدتاً از پایه دانشی پیچیده شرکت
هاي باالي  و نیاز به مستهلک کردن هزینه] 2[ "شود می
هایی از بازارهاي محلی کوچک را  وتوسعه، بنگاه قیقتح

تمرکز بر ]. 15[نماید  ترغیب به توسعه سریع فرامرزي می
گذاري بنگاه، در  سازي زودهنگام در مرحله بنیان المللی بین

 2هایی که بازارهاي جهانی محدود، تخصصی و دنج شرکت
هاي  مطالعه شرکت. گیرند معمول است را هدف می] 16[

دهد که خیلی از آنها بازار  بنیان نشان می تر دانش کوچک

                                                 
1- Laurel 
2- Niche 

 "پیشرو"محلی را کالً نادیده گرفته و به طور کامل بازارهاي 
را هدف  )و ژاپن اروپا، آمریکا هايبازاربه عنوان مثال (
زمان وارد بازار محلی و  گیرند یا بعضاً به طور هم می
 3کدوگالاین دیدگاه توسط اوویات و م. شوند المللی می بین

مطرح شده  4المللی هاي جدید بین به صورت نظریه بنگاه] 13[
سازي  المللی نتایج مطالعات در حوزه بین 1در جدول . است
عد، خالصه هاي دانش بنگاه و ترکیب شده است بنیان در سه ب.  
سازي در بافت در  المللی فرض الزم براي مطالعات بین پیش

یک معیار . از این زمینه استحال توسعه ارائه تعریف درستی 
مطرح براي تفکیک کشورهاي در حال توسعه، درآمد سرانه 

). 1396سایت بانک جهانی، استخراج در سال  وب(ملی است 
پذیري است که هر ساله توسط  معیار دیگر، شاخص رقابت

شود و مطابق آن مراحل  اعالم می 5فروم اقتصاد جهانی
) 2متکی بر منابع، ) 1یافتگی عبارت است از سه مرحله  توسعه

به عنوان مثال در . متکی بر نوآوري) 3متکی بر کارایی و 
، مالزي در گذار از 2، ایران در مرحله 2016-2017گزارش 
. اند قرار گرفته 3و کره جنوبی در مرحله  3به مرحله  2مرحله 
بر همین اساس تمام اقتصادهایی که در ] 6[دیگران  و 6کیس

گیرند را اقتصادهاي در حال توسعه  قرار نمی 3مرحله 
شده بر روي  طبق بررسی کارهاي پژوهشی انجام. دانند می
ها در اقتصادهاي در حال توسعه  المللی شدن سریع بنگاه بین

مورد به  6پژوهش مورد بررسی تنها  88از ] 20[ 7توسط بوهه
دلیل این امر را . اند حوزه فناوري پیشرفته اختصاص داشته

                                                 
3- Oviatt & McDougall 
4- International New Venture (INV) 
5- World Economic Forum 
6- Kiss 
7- Boehe 

  بنیان هاي دانش المللی شدن زودهنگام بنگاه ترکیب پیشینه حوزه بین) 1جدول 
  المللی شدن ر بینعوامل مؤثر ب

  )برآمده از مطالعات واریانسی(
  المللی ها و نتایج فعالیت بین مشخصه

  )برآمده از مطالعات واریانسی(
  سازي المللی فرآیند بین

  )برآمده از مطالعات فرآیندي(

المللی شدن به عنوان ضرورتی  بین -
 ]1[براي بقاء 

 ]17[پنجره فرصت کوتاه  -

هاي  تر هزینه سریعنیاز به استهالك  -
 ]15[وتوسعه  باالي تحقیق

  نیاز به بازار پذیراي نوآوري -
  کوچک بودن بازار محلی -

جهانی محدود،  گیري بازارهاي هدف -
 ]16[تخصصی و دنج 

 ]13[گیري بازارهاي پیشرو  هدف -

گیري  نادیده گرفتن بازار محلی یا هدف -
 ]13[المللی  زمان بازار محلی و بین هم

شبکه علمی، (اي  ع در ارتباطات شبکهتنو -
 ...)شبکه نوآوري و 

بنیان به  عدم وابستگی محصوالت دانش -
  ]10[بافت فرهنگی کشور مبدأ 

فرآیند ساختارمندتر به عالوه رویکرد  -
 ]17[تر  تر و فعال شده، سیستماتیک ریزي برنامه

المللی شدن با فرآیندهاي  زمانی فرآیند بین هم -
  ]20-18) [گیري شکل(دهی  سازماننوآوري و 

د ورود متر، زمان آغاز زودهنگام و  نرخ سریع -
 ]2[ تر منعطف

المللی قبل از تأسیس  هاي بین نقش فعالیت -
  ]19[المللی  بنگاه و قبل از ورود به بازار بین

 بنیان دانش

فرآیند 
سازي  المللی بین

 زودهنگام

 مفهومی تحقیقچارچوب ) 1شکل 

بافت در 
 حال توسعه
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المللی شدن  توان در این واقعیت جستجو کرد که پدیده بین می
هاي مبتنی بر نیروي کار ارزان  در این اقتصادها بیشتر در بنگاه

هاي مبتنی بر خلق ارزش از تولید و بکارگیري  و نه در بنگاه
 کیبا انجام  ]21[ گرانیو د يذوالفقار. شود دانش مشاهده می

 يدر کشورهادریافتند که  یمقاله تجرب 30 يروبر  لیفراتحل
موارد مربوط به  شتریدر ب عیالمللی شدن سر بین ،افتهی توسعه
در حال  يدر کشورها و شرفتهیپ يحوزه فناور يها شرکت
توسعه که براي پائین  يبا فناور عیصنادر  شتریب ،توسعه
کیس و . شود مشاهده می دندار يتر ائینپ يها نهیهز، محصول
کنند که با وجود تمرکز حجم زیادي از  تأکید می] 6[دیگران 

المللی شدن کارآفرینانه بر روي بخش  مطالعات بین
یافته، در این  هاي پیشرفته در کشورهاي توسعه فناوري

در کشورهاي در حال توسعه  معدوديخصوص مطالعات 
در حالی است که برخی از این و این ] 23-21[صورت گرفته 

المللی متکی بر  هاي رقابتی بین کشورها در ایجاد شرکت
  .اند فناوري پیشرفته، موفق بوده

المللی شدن، یک فرآیند است که در  چنانچه اشاره شد بین
تواند با رویکرد  یابد اما این پدیده می طول زمان تحقق می

به . قرار گیرد واریانسی و یا رویکرد فرآیندي مورد مطالعه
در رویکرد واریانسی صرفاً ] 24[ 2و پاویالینن 1گفته ولچ

در . گیرند ها مورد سؤال قرار می پدیده 4و نتایج 3نیازها پیش
رساند  این رویکرد، فرآیندي که مقدمات را به نتایج می
شود  استنتاج شده اما خود فرآیند مستقیماً مشاهده نمی

سازي،  المللی دي حوزه بینهاي فرآین یکی از مدل]. 24و7[
 6و والنه 5شده توسط یوهانسون مدل تدریجی توسعه داده

 ایپو یشدن را به صورت یالملل فرآیند بین که] 27-25[است 
نه  المللی شدن و کند اما صرفاً بر فرآیند بین یسازي م مدل
 .دارد هیتکتوسعه فرصت و نوآوري  هايآن با فرآیند یزمان هم

و دیگران  7در مطالعات فرآیندي بعدي شامل کارهاي ماینال
هایی براي  تالش] 19[ 10و ولچ 9و هوردین] 18[ 8، ریال]17[

  .پرکردن این شکاف انجام گرفته است

                                                 
1- Welch 
2- Paavilainen 
3- Antecedents 
4- Consequences 
5- Johanson 
6- Vahlne 
7- Mainela 
8- Rilla 
9- Hewerdin 
10- Welch 

مطالعات محدودي با گرایش تجویزي بر روي 
در این پژوهش، . سازي زودهنگام انجام گرفته است المللی بین

به عنوان یک مدل هنجاري براي ] 8[مدل اوتیو 
هاي جدید با هدف راهبردي  سازي زودهنگام بنگاه المللی بین

دستیابی به مزیت رقابتی پایدار، مورد نقد و بررسی قرار 
نوان مدل پایه توسعه یک مدل تجویزي استفاده گرفته و به ع

  ).2شکل (است شده 
: المللی شدن به دو مرحله تقسیم شده است در این مدل، بین

که شامل ورود اولیه به فعالیت ) t2تا  t0(مرحله اول 
که تبدیل فعالیت ) t3تا  t2(المللی و مرحله دوم  بین
در . گیرد ر میالمللی به مزیت رقابتی اصلی بنگاه را درب بین

و ] 13[المللی  مدل مذکور، رویکردهاي شبکه، کارآفرینی بین
براي ] 27-25) [11مدل آپساال(سازي تدریجی  المللی بین

المللی  توجیه عوامل مؤثر بر ورود اولیه بنگاه به بازارهاي بین
  .مورد استفاده قرار گرفته است) 2بلوك سمت چپ شکل (

الزم  12به مزیت رقابتی t0در مدل پیشنهادي، بنگاه در زمان 
(CA(t0)) المللی دست پیدا کرده  براي ورود اولیه به بازار بین

در کنار کسب  (CA(t0))مزیت رقابتی محوري بنگاه . است
 14سازي و شبکه (FMK(t1)) 13دانش بازار خارجی

(NWR(t1)) تندالمللی مؤثر هس در ورود اولیه به بازار بین .
هاي شخصی و تجربیات کارآفرین داراي تأثیر مثبت  قابلیت

سازي هستند  هم بر کسب دانش بازار خارجی و هم بر شبکه
  .(E(t0))که در مدل لحاظ شده است 

یعنی پس از ) 2بلوك سمت راست شکل (در مرحله دوم 
، (LO) 15المللی، گرایش به یادگیري ورود اولیه به بازار بین

 -، (AE) 16هاي فرامرزي برداري از عدم تقارن گرایش به بهره
تمرکز بر  - 17بر اساس نظریه گزینش برترین داونینگ

هاي مختلف  مدل و آزمایش با (NO) 18بازارهاي دنج
به عنوان عواملی که بر دستیابی به  (BME) 19وکار کسب

المللی تأثیر مثبت دارند معرفی  مزیت رقابتی در سطح بین
گرچه اوتیو عمدتاً دیدگاه هنجاري را در تقابل با . اند شده

                                                 
11- Uppsala 
12- Competitive advantage 
13- Foreign Knowledge 
14- Network Relations 
15- Learning Orientation 
16- Asymmetry Exploitation 
17- Dunning 
18- Nich Market Orientation 
19- Business Model Experimenting 
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گیرد لیکن ایده  دیدگاه رایج در مطالعه فرآیندي در نظر می
پیشنهادي مقاله حاضر این است که بر خالف دیدگاه رایج، 

تجویزي در تقابل با پرداختن /هاي هنجاري ن به جنبهپرداخت
توانند  گیرد بلکه این دو رویکرد می به مسئله فرآیند قرار نمی

بنابراین دستیابی . به صورت موازي و مکمل پیش برده شوند
هاي هنجاري یا تجویزي که در خصوص فرآیند،  به مدل

ي بین تجویز ارائه دهند ممکن و مطلوب بوده و ایجاد سازگار
  .شود آنها، بدعت این مقاله محسوب می

  
  شناسی پژوهش روش -3
  ها و نظریات هنجاري و تجویزي مدل بابدر  بحثی 1- 3

 نظریاتی هنجاري نظریات] 28[ 2کریستنسن و 1از دید کارالیل
 کمک گذاران سیاست و گیران تصمیم مدیران، به که هستند
هر  .کنند اتخاذ بهتري تصمیمات اقتضائی شرایط در کنند می

چند بعضاً از دو عبارت هنجاري و تجویزي به جاي هم 
هایی بین دو این  اما در واقع تفاوت] 30و29[شود  استفاده می

رویکرد ] 29[و همکاران  3از دید بل. رویکرد وجود دارد
آل و  هایی براي حاالت و کنشگرهاي ایده هنجاري توصیه

ایط و ها و تجویزهاي عملی براي شر رویکرد تجویزي توصیه
هدف این مقاله دستیابی ]. 29[دهد  کنشگرهاي واقعی ارائه می

به دانش کاربردي براي کارآفرینان در شرایط واقعی است و 
هاي هنجاري موجود براي حرکت به  در این راستا از مدل

 و کارالیل. هاي تجویزي کمک خواهیم گرفت سمت مدل
 توصیفی ریهنظ ابتدا پردازان نظریه که هستند مدعی کریستنسن

بر اساس  هنجاري نظریه بعدي هاي گام در و سازند می را
 نظریات از انتقال شرط یک گیرد و می نظریات توصیفی شکل

                                                 
1- Carlile 
2- Christensen 
3- Bell 

 و باالتر بینی پیش هنجاري هم قدرت نظریات به توصیفی
 مدل یک اصلی هاي مشخصه. ]28[است ها  پدیده علّی تبیین

هدفمند و : است شده زیر خالصه ویژگی چهار در هنجاري
 قضایایی شامل یعنی تجویز ؛ حاوي]8[محور هستند  نتیجه
 رسیدن براي آنگاه ،A اگر" شکل به) بینی پیش توان با( علّی
و  4اقتضائات بر هستند؛ مبتنی "شود انجام C باید B به

 شده آزموده اینکه باالخره بوده و 6ها صرفاً مشخصه نه 5شرایط
 نظر مورد اصلی محور. ]28[هستند  7ها ناهنجاري کشف براي

 بر تمرکز هنجاري نیز نظریه ایجاد در کریستنسن و کارالیل
 آنها حل و توصیفی نظریه در علمی يها نابهنجاري کشف
 گام یک هنجاري، نظریه به توصیفی نظریه تبدیل .]28[است 
 نظر مورد نتایج علل تعریف و همبستگی يها گزاره از فراتر
 میدانی هاي پژوهش انجام با پژوهشگران فرآیند این در. است
 طرح تدوین براي و پردازند می علیت گزاره تدوین به دقیق
 به اقدام) ها وضعیت( شرایط اساس برها  پدیده بندي طبقه

  .]28[نمایند  می پدیده گیري اندازه و توصیف مشاهده،
در یک نگاه عام، تحلیل تجویزي، ] 29[از دید بل و همکاران 

هاي تجربی مطالعات توصیفی و برخی نتایج منطقی  یافتهاز 
دانش تجویزي، دانشی ". کند برداري می نظریات هنجاري بهره

دهاي تفکر و الگوهاي تصمیم گیري است که براي  در قالب م
آل در  هاي ایده و نه انسان(هاي واقعی  افراد واقعی در موقعیت

] 31[ 8وان آکن. "]29[مفید واقع شود ) هاي آرمانی موقعیت
و تحقیق مبتنی بر  9سه تفاوت تحقیق مبتنی بر توصیف

اول، براي تأیید قواعد : را چنین مطرح کرده است 10تجویز
حاصل از تحقیق مبتنی بر تجویز نیاز به آزمون است در حالی 
                                                 
4- Contingencies 
5- Circumstances 
6- Attributes 
7- Anomalies 
8- Van Aken 
9- Description oriented research 
10- Prescription oriented research 
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 ]8[سازي کارآفرینانه راهبردي  المللی مدل هنجاري براي بین) 2شکل 
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که در تحقیقات توصیفی، قواعد معموالً در بخش پیامدهاي 
شوند؛ دوم،  گیرند ذکر میآنکه مورد آزمون قرار  مدیریتی و بی

محور هستند در حالی که تحقیقات  حل تحقیقات تجویزي راه
درك مسئله تنها نیمی از مسیر (محور هستند  توصیفی مسئله

ها و آزمون آنها  حل حل آن است و نیم دیگر، توسعه راه
گرا  و سوم، اینکه تحقیقات مبتنی بر تجویز ماهیتی کل) است
هاي عمده بین سه نوع  اما تفاوت] 29[بل و همکاران . دارند

پژوهش توصیفی، هنجاري و تجویزي را در معیارهاي ارزیابی 
هاي توصیفی بر اساس اعتبار تجربی،  مدل. اند آنها ذکر کرده

هاي تجویزي  هاي هنجاري بر اساس کفایت نظري و مدل مدل
  .شوند شان سنجیده می بر اساس ارزش عملی

  قشناسی و طرح تحقی روش 2- 3
تبیین چگونگی و چرایی است و لذا ترکیبی  مقاله،این هدف 

گرایی انتقادي  گرایی و تفسیرگرایی یعنی واقع از دیدگاه اثبات
دیدگاه عمگرایانه و گرایش به پارادایم . شده است استفاده

  .طراحی وجه دیگري از فلسفه تحقیق را شکل داده است
توصیفی و هاي  طرح تحقیق شامل آزمون و پاالیش مدل

شده از  هاي تجربی استخراج هنجاري موجود بر اساس داده
موردکاوي و حرکت به سمت توسعه یک مدل تجویزي بوده 

بر این اساس، رویکرد انتخابی براي این مطالعه نه . است
بهترین "استقرایی محض و نه قیاسی محض بلکه رویکرد 

و  ]32[شناسی کیفی  در تحقیق از روش. باشد می "1تبیین
  .استفاده شده است] 33[کاوي  مورد راهبرد تک

بنیان ایرانی در حوزه  ، یک بنگاه دانششده نمونه موردکاوي
سال از زمان  10نانوفناوري است که موفق شده پس از حدود 

المللی در حوزه ساخت  تأسیس به یک شرکت با فعالیت بین
 نهایی تولید در بازارهاي تجهیزات صنعتی تبدیل شود که

 فیلترهاي و بهداشتی مصرفی محصوالت مانند بازار متفاوتی
المللی حدود  با آغاز فروش بین. نماید را پشتیبانی می صنعتی

المللی  توان بنگاه را از نوع بنگاه بین سال پس از تأسیس، می 2
المللی درگیر  بنگاه در سطح بین. جدید در نظر گرفت

یرون، صادرات گذاري مشترك، انتقال فناوري به ب سرمایه
وتوسعه  محصوالت صنعتی به کشورهاي صنعتی، تحقیق
  .مشترك و همچنین تدوین مشترك استاندارد شده است

با افق زمانی طوالنی مدت ] 34و33[مطالعه به صورت طولی 

                                                 
1- abduction 

. ساله انجام شده است 4برداري حدود  و زمان داده) سال 16(
اد حمایتی یکی از نویسندگان مقاله به عنوان کارشناس یک نه

دولتی براي توسعه فناوري در تماس با مدیران بنگاه و برخی 
شرکاي خارجی آنها بود و بنابراین در جریان جزئیات برخی 
رویدادها در زمان واقعی رخدادشان بوده و این امر، احتمال 

هاي این  گردآوري داده. کشف رویدادها را افزایش داده است
هاي  مصاحبهپژوهش از طریق مشاهده مستقیم، 

ساختاریافته، مشاهده مشارکتی به عالوه مطالعه اسناد و  نیمه
  .گزارشات انجام شد

مراحل پژوهش فرآیندي را شامل ] 35[و دیگران  2پول
هاي  شناسایی رویدادها، توصیف رشته رویدادها و مشخصه

ی،  آنها، آزمون وابستگی هاي زمانی، ارزیابی فرضیات علّ
و ) کند ها را تجمیع می که روایت( 3رشناسایی الگوهاي سازگا
هاي  اي یا تفکیک مکانیزم هاي توسعه باالخره ارزیابی مدل

اي  یک طرح کدگذاري به مجموعه. اند دانستهجایگزین،  4مولد
 5کند که براي شناسایی وقایع محوري ها اشاره می از برچسب

به دو نوع رویداد یا مشاهده و یا شناسایی انواع رویدادها به 
] 35[شود  نامیده می 6یک داده خام، رخداد. شوند کار برده می

که ممکن است رویداد یا مشاهده باشد و رویدادها خود به 
، مبادله، )تغییر در افراد مرتبط(انواع، فعالیت، ایده، افراد 

  ].35[شوند  بندي می اي و پیامد، تقسیم رویدادهاي زمینه
سازي، روش تحلیل  المللی بینجهت تبیین چرایی و چگونگی 

انتخاب شده که از یک ماهیت ] 33[ 7ساخت تبیین
اي از روابط  تکرارشونده برخوردار است و در آن مجموعه

هاي  عالوه، یافته به. شود علّی در خصوص پدیده مطرح می
سازي  المللی مطالعه موردي با عناصر یک مدل موجود در بین

مورد مقایسه قرار گرفته ) ]8[مدل هنجاري اوتیو (راهبردي 
همچنین به دلیل . شود محسوب می 8که نوعی تطابق الگو

ماهیت فرآیندي مطالعه، روش تحلیل رویدادها بر حسب 
ه بتوالی زمانی به عنوان شکل خاصی از تحلیل رشته زمانی 

تسلسل زمانی بر نقطه قوت موردپژوهی یعنی . است ار رفتهک
  ].32[طول زمان تکیه دارد  امکان دنبال کردن رویدادها در

                                                 
2- Poole 
3- Coherent 
4- Generative 
5- Ciritcal incidents 
6- Incident 
7- Explanation building 
8- Pattern matching 
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. سازي بنگاه فناور است المللی واحد تحلیل تحقیق، فرآیند بین
هاي بالقوه و مشکالت  جهت تأمین روایی و کاهش سوگیري

هاي منابع مختلف  سازي از طریق مقایسه داده تفسیري، مثلث
پذیري حداکثري نیز از  دستیابی به انتقال. انجام گرفته است
میق نقش و تأثیر بافت و شرایط محیطی و طریق بررسی ع

  .گذار دنبال شده است متغیرهاي احتمالی تأثیر
  
  ها یافته -4
  کدگذاري رخدادها 1- 4

ی  در کدگذاري باز رخدادها به منظور درك تمامی عوامل علّ
محور نیز به  محور و فرصت تأثیرگذار، رویدادهاي فناوري

المللی  ها و رخدادهاي مرتبط با فعالیت بین موازات فعالیت
+ رویداد (رخداد  71ابتدا ]). 17[مشابه (اند  ثبت شده
فت و کلیدي شناسایی شد که پس از چندین بار ر) مشاهده

مورد  38برگشت بین کدگذاري و تحلیل، تعداد رخدادها به 
شرایط محیطی و بافتی در {تقلیل یافت  2مندرج در جدول 

مربوط به هر ) از طرف محقق یا دیگر ذینفعان(مشاهدات 

  .}رویداد نیز منعکس شده است
  تحلیل 2- 4

شده، رابطه تأثیرگذاري  هاي کدگذاري در گام اول تحلیل داده
نمایش داده  3و تأثیرپذیري رویدادها استنباط و در جدول 

بندي رویدادهاي از جنس پیامد  سپس با طبقه. شده است
در فرآیند رشد بنگاه، در ، سه فاز یا مرحله مشخص )نتیجه(

شناسایی و از هم تفکیک ] 35[ 1اي قالب یک تحلیل مرحله
شامل ( Aاولین مرحله با برچسب ): 4جدول (اند  شده

ورود و تثبیت موقعیت در ) 31و  23، 22، 15، 10رویدادهاي 
، 12شامل رویدادهاي ( Bبازار داخلی، مرحله دوم با برچسب 

ورود و تثبیت موقعیت در بازار یک کشور در ) 33و  25، 16
شامل رویدادهاي ( Cحال توسعه و مرحله سوم با برچسب 

دهد  ورود به بازار یک کشور صنعتی را نشان می) 37و  36
)A  هم برB  و هم برC ،B  برC  وC  برA گذارد اثر می .(

بر این سه رویداد ماکرو از همچنین تأثیر رویدادهاي دیگر 
یعنی  6به عنوان مثال رویداد . قابل مشاهده است 3جدول 

شناسایی یک فناوري در حال ظهور و تصمیم به کسب آن نه 

                                                 
1- Phasic analysis 

  )رویدادها و مشاهدات(کدگذاري رخدادها ) 2جدول 
   1386تا  1380 1388تا  1387 1390تا  1389

تعامل با یک شرکت صنعتی از طریق . 13
همکاري فناورانه؛ حمایت {یک واسطه 

  }دولتی
 ساخت نمونه صنعتی. 14

پنجره {ظهور فناوري جدید در بازار جهانی . 5
  }فرصت

گیري  شناسایی فناوري جدید و تصمیم. 6
ي بازار فناورانه گیر هدفشناسایی و {

  }تخصصی
 ساخت نمونه آزمایشگاهی. 7

  ستاد فناوري نانو تأسیس. 1
  هاي ترویجی برنامه. 2

  انتخاب حوزه نانو به عنوان تز. 3
اخذ پروژه تحقیقاتی یک مؤسسه . 4

 دولتی

فرآیند 
 محور فناوري

دستیابی {فروش اولین دستگاه صنعتی . 15
 }به مزیت قیمتی و بازار صنعتی

  رشدسازي و استقرار در مرکز  تیم. 8
اخذ وام حمایتی براي تولید نمونه اولیه . 9

  آزمایشگاهی
هاي آزمایشگاهی در  فروش دستگاه. 10

کمک دولتی؛ انعطاف در مدل {نمایشگاه 
  }وکار کسب

دریافت وام براي تولید نمونه صنعتی . 11
 }حمایت مالی دولتی{

 

فرآیند مبتنی بر 
فرصت 

وکار در  کسب
 بازار محلی

ي آزمایشگاهی بیشتر ها فروش دستگاه. 16
تثبیت در بازار در حال توسعه؛ {به مالزي 

مزیت قیمتی و کیفی؛ گسترش شبکه؛ 
 }برندسازي؛ حمایت دولت

فروش اولین دستگاه آزمایشگاهی در مالزي . 12
المللی؛ انعطاف در مدل  اولین تعامل بین{

سازي؛ آزمایش در بافت  وکار؛ شبکه کسب
ي از همکاري متفاوت؛ بازار دنج؛ تأثیرپذیر

 }علمی پیشین و حمایت دولت مالزي

 
فرآیند 

 سازي المللی بین
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 7مربوطه یعنی رویداد شماره  تنها منجر به ساخت تجهیزات
، Aتوان آن را در تحقق هر سه فرآیند کالن  شود بلکه می می
B  وC شده در فرآیند  سه مرحله شناسایی .تنیز مؤثر دانس

  :اند رشد بنگاه در ادامه تشریح شده
گیري، ورود و تثبیت بنگاه در بازار  شکل: (A)مرحله اول  -

  داخلی
گیري اولیه و دستیابی بنگاه به مزیت رقابتی اولیه  فرآیند شکل

فرآیند تأثیر مهمی در مسیر بعدي آن از جمله در 
اي  در این فاز بنگاه به فناوري پایه. سازي بنگاه دارد المللی بین

. هاي آزمایشگاهی را آغاز نمود دست پیدا کرده و تولید نمونه
همچنین با همکاري یک بنگاه صنعتی داخلی قادر به ساخت 

در این . اولین نمونه صنعتی یک دستگاه در داخل کشور شد
ت و طی چندین مرحله تزریق بنگاه شکل یاف مرحله ساختار

منابع مالی توانست به سطح رقابتی در توانمندي براي تولید 

با وجود این به دلیل محدودیت اندازه بازار محلی و . برسد
برخی خصوصیات محدودکننده دیگر موجود در این بازار 

توان دستاوردهاي بنگاه در این مرحله را دستیابی به یک  نمی
  .ارزیابی نمود مزیت رقابتی پایدار

ورود بنگاه به یک کشور در حال توسعه : (B)مرحله دوم  -
  )المللی شدن گام اول در بین(

با درخواست براي یک دستگاه آزمایشگاهی از طرف یک 
شرکت واسط مالزیایی، بنگاه فناور حدود یک سال پس از 

با . شود المللی می تأسیس، وارد اولین تعامل تجاري بین
بخش محصول و پشتیبانی فنی مناسب آن،  عملکرد رضایت

این . کند ها به کشور مالزي ادامه پیدا می روند فروش دستگاه
بخشد  روند، تعامل و اعتمادسازي بین دو شرکت را عمق می

سال از تعامل اولیه یک  7یعنی بعد از  1394تا اینکه در سال 
. شود شرکت براي تولید مشترك در مالزي تأسیس می

  )رویدادها و مشاهدات(کدگذاري رخدادها ) 2جدول ادامه 
   1394تا  1391 1396تا  1395

یادگیري فناورانه؛ {اي  ارتقاء فناوري در تعامل با مشتري کره. 30
 }تأثیر استانداردهاي کشور هدف

  }سازي شبکه{مالزي نشست علمی در . 17
انعطاف در مالکیت؛ آزمایش در {انتقال فناوري به مالزي . 18

  }برداري از حمایت دولت مالزي سازي؛ بهره بافت جدید؛ شبکه
  CEاخذ . 19

  ثبت اختراع در آمریکا. 20
کسب اعتبار و {بازدید دانشمند برجسته خارجی از شرکت . 21

 }سازي شبکه

فرآیند 
  محور فناوري

  هاي صنعتی افزایش تعداد کارکنان بنگاه و تداوم فروش دستگاه. 31
 هاي متعدد حمایتی براي تولید صنعتی استفاده از وام. 32

 صنعتی دومین دستگاه فروش. 22

تداوم رشد {هاي آزمایشگاهی و صنعتی  ادامه فروش دستگاه. 23
  }وکار بنگاه در بازار داخلی و انعطاف در مدل کسب

 زایشی در حوزه محصوالت بهداشتیایجاد شرکت . 24

فرآیند مبتنی بر 
فرصت 

وکار در  کسب
  بازار محلی

وکار  آزمایش مدل کسب{فروش دستگاه آزمایشگاهی در چین . 33
  }و بافت؛ تأثیرپذیري از فعالیت در مالزي

برداري  بهره{مشارکت شریک مالزیایی در مذاکرات کره جنوبی . 34
  }از دانش ضمنی تجاري

اي از نمونه آزمایشگاهی در نمایشگاه نانو  ید شرکت کرهبازد. 35
  کره جنوبی

ورود به بازار {فروش محصول صنعتی در کره جنوبی . 36
  }یافته توسعه

تأثیرپذیري از {دستگاه صنعتی در چین  10قرارداد فروش . 37
المللی  یافته؛ گسترش و تثبیت در بازار بین فروش در بازار توسعه

  }بازار خارجی؛ ورود به شبکه جدیدصنعتی؛ کسب دانش 
استفاده از شبکه {ادامه مذاکرات در چین از طریق مالزي . 38

 }المللی بین

انعطاف در مالکیت؛ {ایجاد شرکت مشترك در مالزي . 25
  }استفاده از حمایت دولت مالزي

  کمک گرفتن از دانشجویان ایرانی در مالزي. 26
گیري بازار  پیامد هدف{مذاکره با یک شرکت کره جنوبی . 27

دنج؛ پیامد گرایش به نوآوري؛ پیامد کسب تجربه با صنعت 
  }داخلی

حمایت دولتی؛ کسب {هاي خارجی  شرکت در نمایشگاه. 28
دانش بازار خارجی؛ تأسیس دفتر محلی براي پشتیبانی از 

  }هاي فناور ایرانی در چین شرکت
آزمایش {ریه صادرات دستگاه آزمایشگاهی به پاکستان و نیج. 29

ها در مسیر  هاي متفاوت؛ تأثیرگذاري اندك برخی بافت بافت
 }بنگاه

فرآیند 
  سازي المللی بین
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هاي  ي بنگاه در مرحله دوم نیز به دلیل محدودیتدستاوردها
هاي ذاتی مدل  موجود در بازار هدف و همچنین محدودیت

وکار، در حدي نبوده که منشاء یک مزیت رقابتی پایدار  کسب
  .المللی در نظر گرفته شود بین

و  یافته ورود بنگاه به یک کشور توسعه: (C)مرحله سوم  -
  )المللی شدن گام دوم در بین(المللی  نفوذ به بازار بین

و با تعامل با یک شرکت صنعتی از  1394این مرحله در سال 
اي به  دلیل عمده اقبال شرکت کره. کره جنوبی آغاز شد

شود لیکن هنوز  محصول شرکت، قیمت پائین آن عنوان می
 .تردیدهاي جدي در خصوص کیفیت محصول وجود داشت

کاري از طریق شرکت مشترك  و ز تعامالت فنی و کسبپس ا
فروش اولین دستگاه  1395ایجادشده در مالزي، در سال 

این موضوع در ابعاد مختلف براي بنگاه فناور . شود محقق می
اول اینکه با فروش به یک کشور پیشرفته : اهمیت داشته است
به در در حال توسعه «سازي از بستر  المللی صنعتی، فرآیند بین

منتقل » یافته در حال توسعه به توسعه«به بستر » حال توسعه
شود؛ دوم، اولین فروش محصول صنعتی در بازار  می
افتد و نهایتاً اینکه تعامل با یک شرکت  المللی اتفاق می بین

یافته منجر به ارتقاء فنی و  صنعتی از یک کشور توسعه
محیطی  تدستیابی به استانداردهاي صنعتی، ایمنی و زیس

محصول و همچنین ایجاد یک نمونه مرجع براي اثبات کارایی 

المللی و حتی  محصول و افزایش اعتبار بنگاه در بازارهاي بین
توان  به این ترتیب مرحله سوم را می. شود در داخل کشور می

گام مهم در ارتقاء برند بنگاه و تثبیت موقعیت آن در بازار یک 
  .ی به مزیت رقابتی پایدار دانستالمللی و دستیابی نسب بین

المللی شدن بنگاه  مراحل کلیدي در سیر تکامل و بین) 4جدول 
  مورد بررسی

مرحله 
  رشد

  هاي کلیدي گام/نتایج  عنوان

مرحله 
اول 
(A) 

گیري بنگاه؛  شکل
دستیابی به مزیت 

رقابتی اولیه؛ ورود و 
  تثبیت در بازار محلی

انتخاب فرصت کارآفرینانه 
بازار؛ /محصول/فناوريشامل 
سازي موفق دستگاه  پیاده

پایلوت؛ تعامل با بنگاه صنعتی 
  داخلی

مرحله 
دوم 
(B)  

ورود به بازار در حال 
گام اول (توسعه 

  )المللی شدن بین

تعامالت با طرف مالزیایی و 
  تأسیس بنگاه مشترك

مرحله 
سوم 
(C)  

ورود به بازار 
گام دوم (یافته  توسعه
  )المللی شدن بین

اي،  عامالت با طرف کرهت
فروش محصول و مبادرت به 

وتوسعه مشترك؛  تحقیق
  تعامالت و قرارداد در چین

  

ارتباط علّی بین رخدادها بر اساس قضاوت  5جدول در 
  .شوندگان و نویسندگان مقاله ارائه شده است مصاحبه

  رابطه تأثیرگذاري و تأثیرپذیري رویدادها) 3جدول 

A 
 
 
 
 
 
 
B 
 
 
 
 
 
 
C  

   1386تا  1380 1388تا  1387 1390تا  1389 1394تا  1391 1396تا  1395

30 ß AوC 

17 ß B 

18 ß BوC  
19 ß BوC  
20 ß BوC 

21 ß BوC 

13 ß AوC14و  
14 ß AوC15و 

5 ß AوBوC  
6 ß AوBوC7و  

7 ß AوBوC 

1 ß 2  
2 ß AوBوC 

3 ß AوBوC  
4 ß AوBوC 

فرآیند 
 محور فناوري

31 ß C  
32 ß AوC 

22  
23  
24  

15 

8 ß AوBوC 

9 ß AوB  
10 ß B 

11 ß AوC 

 

فرآیند مبتنی بر 
فرصت 

وکار در  کسب
 بازار محلی

33  
34 ß C  

35  
36 ß A37و  

37  
38 

25 ß 3336-38و34و  
26 ß B 

27 ß C30و 

28 ß BوC35و 

29  

16 ß A 12 ß A   
فرآیند 

 سازي المللی بین
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هاي  برخی یافته] 33[در ادامه با استفاده از روش تطبیق الگو 
پیشین که در قالب اجزاء مدل اوتیو نمود پیدا کرده و با سؤال 

آزمون بررسی و ها مورد  تحقیق مرتبط هستند بر روي داده
  .اند قرار گرفته

  وکار هاي متفاوت کسب تجربه با مدل 2-1- 4
هاي  داري را بین رویدادها، مدل معنیتناسب  5بررسی جدول 

آزمایشگاهی به مراکز  فروش تجهیزات(کار  و کسب
) تحقیقاتی و فروش تجهیزات صنعتی به کارخانجات/آموزشی

شده در فرآیند رشد بنگاه به نمایش  و مراحل تشخیص داده
در حالی که در فاز اول یعنی بازار داخلی، ترکیبی . گذارد می

ورود به بازار (شود در فاز دوم  ده میاز هر دو مدل مشاه
و ) تجهیزات آزمایشگاهی(وکار  تنها مدل اول کسب) مالزي

صرفاً مدل ) پیشرو و صنعتیورود به بازارهاي (در فاز سوم 
با این . استفاده شده است) تجهیزات صنعتی(وکار  دوم کسب

وکار را  وجود تأثیر ناشی از فعالیت حول مدل اول کسب
 راهبرد). 3شکل (مرحله سوم نیز مشاهده کرد توان در  می

کارآفرینان از ابتدا تمرکز بر تولید دستگاه صنعتی بوده اما 
سازي محصول و  بعدتر با هدف کاهش ریسک از طریق متنوع

دستیابی به یک جریان درآمدي جنبی، تصمیم به ورود به 
. شود ساخت نمونه تجاري دستگاه آزمایشی نیز گرفته می

دهد این  سازي بنگاه فناور نشان می المللی رآیند بینمطالعه ف

تصمیم بعدها تأثیر قابل توجهی بر فرآیند ورود اولیه این بنگاه 
  .المللی داشته است به بازار بین

اي  وکار نتایج آموزنده بررسی دقیق تفاوت بین دو مدل کسب
تر بوده و  قیمت فروش دستگاه آزمایشی بسیار پائین. دارد

گذاري کمتري وجود  اي تولید آن هم نیاز به سرمایهطبعاً بر
ها و مراکز تحقیقاتی بوده  بازار دستگاه نیز عمدتاً دانشگاه. دارد

و عمده تعامل با مشتري نهایی در آن، خدمات پس از فروش 
تر،  قیمت، پیچیده در مقابل اما دستگاه صنعتی، گران. باشد می

ازمند تعامل طوالنی و گذاري باال و همچنین نی مستلزم سرمایه
در هر دو مورد مدل . پیچیده فناورانه با مشتري نهایی است

صادرات، سرمایه /درآمدزایی شامل مواردي از قبیل فروش
اولین تعامل . شود می 2یا فروش امتیاز 1گذاري مشترك

المللی بنگاه با فروش یک دستگاه آزمایشگاهی به یک  بین
دهنده نقش  تواند نشان میکشور در حال توسعه آغاز شده که 

وکار فرعی در کمک به  هاي کسب احتمالی مدل
از طرفی مشخصه بازار . سازي مقدماتی باشد المللی بین

هاي آزمایشگاهی هم در ایران و هم در مالزي قابل  دستگاه
هاي آموزشی و  این بازار عمدتاً متکی بر بودجه. توجه است

ر تسهیل فروش اولیه تحقیقاتی دولتی است که این امر نیز د

                                                 
1- Joint venture 
2- licensing 

  روابط علّی بین رویدادهاي میکرو و ماکرو) 5جدول 

  )ماکرو(رویداد پیامد 
  رویدادهاي تأثیرگذار  رویدادهاي پیامد مرتبط

 حوزه فرآیند فرعی
  صنعتی  آزمایشگاهی  صنعتی  آزمایشگاهی

بازار  در تثبیت: (A)پیامد اول 
داخلی با تکیه بر یک فناوري 

  المللی نوظهور بین

  23و  10
  

15 ،22 ،23 
  31و 

  

  فناوري  30و  14، 13، 1-6  1-7
  وکار فرصت کسب  32و  11، 8  9و  8

  37و  36  16و  12
به معنی تأثیر (المللی  بین

المللی بر  فعالیت بین
  )فروش داخلی

 بازار به دستیابی: (B)پیامد دوم 
در حال توسعه  بافت در خارجی

و در حوزه تجهیزات 
  آزمایشگاهی

12 ،16 ،25 
  33و 

  
  

  فناوري    21- 17و  1-7
  وکار فرصت کسب    8-10

  المللی بین    28و  26

دستیابی به بازار : (C)پیامد سوم 
یافته  خارجی در بافت توسعه

و تثبیت در بازار ) کره جنوبی(
در  )چین(المللی صنعتی  بین

  حوزه تجهیزات صنعتی

 37و  36 

  فناوري  14و  13، 7-1  30و  18-20
  وکار فرصت کسب  32و  31، 15، 11، 8  8

  28و  16
 

  المللی بین 34و  28، 27، 25
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هاي  نکته دیگر هم اینکه فروش دستگاه. مؤثر بوده است
المللی را با  آزمایشگاهی موجب شد شرکت بتواند تعاملی بین

دانشمندان و محققین دانشگاهی برقرار کند که این موضوع در 
الزم . هاي جدید براي آن مؤثر واقع شد بحث ورود به شبکه

به بازار تجهیزات آزمایشگاهی  به ذکر است که شرایط ورود
در کشورهاي در حال توسعه بسته به شرایط درآمدي آنها 
متفاوت بوده و همین حساسیت به قیمت منجر به موفقیت 
بنگاه در فروش سریع محصول خود به کشورهایی مانند 

  .مالزي، پاکستان و نیجریه شد
  ها برداري از عدم تقارن بهره 2-2- 4

برداري از عدم تقارن عمدتاً در بخش مشاهدات و  بهره
، 12به عنوان مثال در رویدادهاي (تفسیرها منعکس شده است 

اغلب از اختالف در هزینه و ) 27و  25، 23، 18، 16، 15
. عوامل تولید و یا تفاوت در شرایط محیطی ناشی شده است

گذاري دولتی در  در فروش تجهیزات آزمایشگاهی، سرمایه
توسعه فناوري نانو و کاربردهاي آن موجب ایجاد شرایط 
مناسب براي بازاریابی تجهیز آزمایشگاهی در هر دو کشور 

دي نیروي انسانی، حجم عدم تقارن در توانمن. شده است
توان عوامل  تر به بازار را می بیشتر بازار در ایران و ورود سریع

تقدم تولید در ایران و در نتیجه موفقیت در ورود به بازار 
وکار  یک عدم تقارن کلیدي بین محیط کسب. مالزي دانست

توان در زیرساخت تجاري و بازرگانی  در ایران و مالزي را می
بندي و  طبق ارزیابی گزارش رده. وکار دید و سهولت کسب

در ) 2014، 2تارنماي اکونومیست( 1وکار شاخص محیط کسب
                                                 
1- Business Environment Ranking & Index 

است که شرکت  81و رتبه ایران  19این شاخص رتبه مالزي 
با انتقال بخشی از فعالیت بازرگانی و تولید خود به مالزي از 

در مرحله دوم، یعنی صادرات . این عدم تقارن بهره برد
ت صنعتی، عدم تقارن اصلی، اختالف در هزینه آال ماشین

نیروي انسانی متخصص بین دو اقتصاد است که موجب 
عد قیمتی شده است از طرف دیگر انتخاب . مزیت رقابتی در ب

المللی  یک بازار تخصصی، بنگاه را از رقابت با بازیگران بین
متکی بر اقتصاد مقیاس مانند چین دور نگاه داشته و به این 

یب در این مورد، دو راهبرد گرایش به بازار دنج و استفاده ترت
از عدم تقارن فرامرزي به صورت هماهنگ مورد استفاده قرار 

وکار صنعتی باید توجه شود  در خصوص مدل کسب. اند گرفته
که به طور عام تنوع صنعتی در ایران باالتر از مالزي است اما 

نعتی شرکت به طور خاص، یک بنگاه صنعتی که محصول ص
  .را مورد استفاده قرار دهد در مالزي وجود نداشت

در مجموع، یک رابطه متقابل بین عدم تقارن مورد استفاده در 
. وکار حاکم در آن مرحله وجود دارد هر مرحله و مدل کسب

هاي قابل توجهی را در استفاده  مطالعه فرآیندي حاضر پویایی
زمینه و بافت و  دهد که متأثر از از عدم تقارن نشان می

انتخاب مدل . باشد هاي درونی بنگاه می همچنین پویایی
وکار نیز به طور متقابل تحت تأثیر عدم تقارن مورد  کسب
  .برداري بوده است بهره

  هاي جدید ورود به شبکه 2-3- 4
کار فروش تجهیزات آزمایشگاهی به  و استفاده از مدل کسب

ر جایگاه علمی ها و مؤسسات تحقیقاتی، در کنا دانشگاه
                                                                            
2- Economist 
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  ورود و تثبیت در بازار داخلی
 

 دستیابی به بازار خارجی در بافت در حال توسعه

 یافته دستیابی به بازار خارجی در بافت توسعه

CA(t0) 
 دستیابی به مزیت رقابتی اولیه

CA(t5) Int(t2) 

آزمایشگاهی 
 و صنعتی

 آزمایشگاهی

 صنعتی

Int(t3) 

  مراحل توسعه محصول و توسعه بازار بنگاه و ارتباط بین مراحل )3شکل 
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، ارتباط با دانشمندان )علمی عضویت در هیأت(مؤسسین بنگاه 
المللی،  هاي علمی بین المللی و همچنین برگزاري کارگاه بین

تحقیقاتی فرامرزي /هاي علمی کمک نمود تا بنگاه در شبکه
ورود پیدا کند که این، روش مؤثري براي کمک به 

هاي صنعتی و  بکهدر خصوص ش. سازي بوده است المللی بین
تجاري، یک مشخصه قابل توجه در مالزي حضور 
کارخانجات تولیدي چندملیتی و مطرح به ویژه در صنعت 

حضور این کارخانجات موجب ایجاد . الکترونیک است
وکارها و متخصصین مرتبط با این صنایع  اي از کسب شبکه

. ندده پیشرفته شده که خدمات فنی و پشتیبانی به آنها ارائه می
نکته قابل توجه این است که شرکاي مالزیایی بنگاه، در این 

ها در زمینه تأمین قطعات و تعمیرات  شبکه جاي داشته و سال
به عالوه آنها در شبکه تدارکات . اند این کارخانجات کار کرده

و خدمات مبتنی بر فناوري پیشرفته در کشورهاي آسیاي 
ده و این ارتباطات بعداً شرقی مانند ژاپن و کره جنوبی فعال بو

. وکار بنگاه ایرانی در منطقه کمک نموده است به توسعه کسب
در حالی که در مرحله اول، نقش نهادهاي حمایتی و 

سازي مشهود است در مرحله دوم  هاي علمی در شبکه شبکه
هاي تجاري و صنعتی هستند که نقش ایفاء  بیشتر این شبکه

سازي متفاوت در دو  زم شبکهنکته مهم دیگر، مکانی. کنند می
در این حوزه انعطاف در مدل حاکمیتی و . مرحله است

مالکیتی بنگاه یعنی ایجاد شرکت مشترك در مالزي توانسته در 
زمان کوتاهی بنگاه فناور ایرانی را به شبکه تجاري مرتبط با 

  .فناوري پیشرفته در شرق آسیا متصل کند
  اکتساب دانش بازار 2-4- 4

در واقع (به دست آوردن دانش در بازار خارجی در خصوص 
ترین تفاوت موجود بین دو مرحله در مکانیزم تحصیل  مهم

، در مرحله اول تنها ابزار در دسترس، کسب )این دانش است
تجربه و تعامل در بازار جدید بوده اما در مرحله دوم با توجه 
 به شراکت با طرف مالزیایی که پیشاپیش، دانش قابل توجهی

شرکت از بازار شرق آسیا داشت استفاده از دانش ضمنی 
  .نیز ممکن شد مالزیایی

  دستیابی به مزیت رقابتی پایدار 2-5- 4
سازي  المللی بنگاه مورد بررسی در طی مراحل مختلف بین

توانسته به ترکیبی از منابع منحصر به فرد و ارزشمند دست 
اً پایدار تعبیر تواند به یک مزیت رقابتی نسبت یابد که این می

مزیت اول، استفاده از نیروي کار با تخصص باال و نسبتاً . شود
ارزان در کشور مبدأ و دستیابی به حاشیه قیمتی قابل توجه 

المللی،  این مزیت رقابتی قیمتی با ورود به بازار بین. است
تر از مزیت قیمتی،  مهم(برداري بیشتري پیدا کرد  قابلیت بهره

فی است که با تعامل با صنایع داخلی آغاز و مزیت رقابتی کی
اي منجر به ارتقاء دستگاه در  در ادامه، با تعامل با مشتري کره

یک ). ابعاد مختلف فنی و سازگاري آن با محیط زیست شد
سازي دستگاه  مزیت دیگر، انعطاف باالي بنگاه در اختصاصی

صنعتی براي کاربردهاي مختلف در کارخانجات مقصد است 
این امر نیز ناشی از هزینه نسبتاً پائین نیروي متخصص و که 

مجموعه تعامالت بنگاه، توانسته . طراح در کشور مبدأ است
ترکیب مناسبی از قیمت و کیفیت را براي ورود به بخش قابل 

مزیت دیگر هم قرار . المللی فراهم سازد توجهی از بازار بین
تی و تجاري هاي علمی، صنع گرفتن در موقعیت مناسب شبکه

المللی  به ویژه در آسیا بوده که عمدتاً از تعامالت فعاالنه بین
. صاحبان بنگاه و شرکاي خارجی آن حاصل شده است

المللی شدن محقق  مجموع منابع فوق که عمدتاً در فرآیند بین
اند منجر به موقعیت رقابتی نسبتاً پایداري براي بنگاه در  شده

  .المللی شده است سطح بین
  
  بحث -5

هاي مشهود در موردکاوي حاضر، آزمایش در  یکی از یافته
بازارهاي هدف متعدد به ویژه مشاهده الگوي ورود اولیه به 
یک بازار در حال توسعه و سپس ورود به بازارهاي 

هاي این موردکاوي داللتی بر  یافته. یافته و صنعتی است توسعه
با . یافته ندارند تقدم علّی بازارهاي در حال توسعه به توسعه

 سازي دهد که یادگیري و شبکه این وجود، شواهد نشان می
 دوم مرحله رساندن نتیجه به و تسهیل در اول مرحله از ناشی

اي  المللی شدن دومرحله بین فرآیند این. است بوده تأثیرگذار
به عنوان یک الگوي خاص تحت عنوان ) اي یا چندمرحله(

نامگذاري شد که این الگو  (CE) 1هاي متفاوت آزمایش بافت
هاي  تفاوت) یا مدل آپساال(المللی شدن تدریجی  با مدل بین
هاي مورد آزمایش، به  الگوي آپساال در تمام بافت. کلیدي دارد

به عنوان مثال ورود به بازار . طور مجزا قابل تحقق است
مالزي با فروش محصول آغاز و پس از کسب دانش بازار، 

                                                 
1- Context experimenting 
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متقابل و کاهش عدم تقارن اطالعاتی بین دو ایجاد اعتماد 
شود لیکن تجربه  طرف منجر به ایجاد شرکت مشترك می

سازي به معنی تکامل  المللی هاي متفاوت در بین کردن بافت
اطالعات در خصوص یک بازار خاص نیست بلکه به معنی 

سازي در بازارهاي مختلف است و به بنگاه  یادگیري و شبکه
هاي خود در عرصه فعالیت  ام به گام قابلیتکند تا گ کمک می

هاي مختلف  الگوي آزمایش در بافت. المللی را ارتقاء دهد بین
بنیان به دلیل انعطاف باالي ناشی  هاي دانش به ویژه براي بنگاه

بنیان  محور و عدم وابستگی کاالي دانش از مزیت رقابتی دانش
در حال توسعه  هاي که در بستر بنگاه. به فرهنگ، کارایی دارد

هاي محیطی براي ورود  شوند به دلیل محدودیت ایجاد می
سریع به بازارهاي پیشرو با مشکل مواجه هستند و از طرف 
دیگر فاصله روانی کمتر آنها نسبت به کشورهاي در حال 

هاي مختلف را تأثیرگذار و  توسعه منتخب، آزمایش در بافت
پذیر  توجیه هاي احتمالی را قابل حصول کرده و هزینه

نکته مهم این است که ورود به بازار در حال توسعه . نماید می
جدید باید منابعی با اهمیت راهبردي براي شرکت تأمین 

). المللی است هاي بین ترین آن ارتباط با شبکه که مهم(نماید 
  :بنابراین
هاي  سازي راهبردي بنگاه المللی در فرآیند بین) 1گزاره  ·

د در بافت در حال توسعه، آزمایش در بنیان جدی دانش
تر به بازارهاي  اي قوي هاي هدف داراي اتصاالت شبکه بافت

المللی بنگاه و  جهانی، تأثیر مثبتی بر رابطه بین فعالیت بین
  .المللی دارد دستیابی به مزیت رقابتی پایدار بین

توان در عنصر جدید  تغییر مهم دیگر در مدل اوتیو را می
دانست  (GOF) 1"حاکمیت و مالکیت شرکتی انعطاف در"

سازي  المللی که به عنوان یکی از اقدامات اولیه در بین
. بنیان از بافت در حال توسعه مطرح شده است هاي دانش بنگاه

در موردکاوي، این امر به تسهیل و سرعت بخشیدن به فرآیند 
المللی شدن به ویژه پس از ورود اولیه به بازار مالزي  بین
سازي تدریجی بر  المللی در مدل بین. ک قابل توجهی نمودکم

گذاري مستقیم  خالف مدل پیشنهادي در اینجا، سرمایه
در کشور خارجی به عنوان یکی از مدهاي ورود ) مشترك(

پس از (شود  المللی در نظر گرفته می متأخر در بازار بین
در صورتی که در مدل ) صادرات و اعطاء نمایندگی فروش

                                                 
1- Governance and Ownership Flexibility 

سازي سریع،  ادي، تحقق این امر حرکتی در جهت شبکهپیشنه
هاي تجاري در بازار  کسب دانش بازار و کسب قابلیت

توان آن را یک  در نتیجه می. شود المللی محسوب می بین
راهکار کلیدي جهت دستیابی به مزیت رقابتی پایدار 

د ورود به  به عالوه به نظر می. المللی دانست بین رسد این م
بین دو کشور در حال توسعه مورد  2دیکی روانیدلیل نز

تري را  بررسی، در مرحله اول، امکان تحقق بیشتر و سریع
  :بنابراین. داشته است

هاي  سازي راهبردي بنگاه المللی در فرآیند بین) 2گزاره  ¸
بنیان جدید در بافت در حال توسعه، انعطاف در مدل  دانش

ولیه ورود به بازار حاکمیتی و مالکیتی شرکت، در مراحل ا
هاي  المللی با شرط انتخاب شریک خارجی با قابلیت بین

مکمل در بافت هدف مناسب و متناسب با عدم تقارن مورد 
المللی  برداري بنگاه، تأثیر مثبتی بر رابطه بین فعالیت بین بهره

  .المللی دارد بنگاه و دستیابی به مزیت رقابتی پایدار بین
چند تغییر عمده  GOFو  CEر جدید عالوه بر ورود دو عنص

اولین تغییر، . دیگر هم در مدل پیشنهادي اوتیو مشهود است
تأثیرگذاري عناصري مانند انتخاب بازار دنج و تخصصی و 

المللی  ها در ورود اولیه به بازار بین برداري از عدم تقارن بهره
گیري بازارهاي تخصصی و دنج  به عنوان مثال هدف. است

دي در دیده شدن اولیه بنگاه و محصول آن توسط تأثیر زیا
گانه  نکته دیگر اینکه سه. ها داشته است مشتري

GOF+BME+CE المللی شدن اولیه و هم در  هم در بین
این . المللی نقشی کلیدي دارد دستیابی به مزیت رقابتی بین

در حال توسعه  شورکبنیان  هاي دانش دهد که بنگاه نشان می
المللی نیازمند آزمایش  اولیه به بازار بینحتی براي ورود 

هاي متفاوت و حفظ  وکار در بافت هاي مختلف کسب مدل
انعطاف باال هستند که باید در کنار دستیابی به دانش بازار 

  .باشدها مدنظر  هدف و نفوذ به شبکه
هاي  نکته قابل توجه دیگر اینکه در مدل، آزمایش روي مدل

در کنار  (CE)اي متفاوت ه در بافت (BME)وکار  کسب
به عنوان یک  (GOF)انعطاف در مالکیت و حاکمیت بنگاه 

در این راستا رابطه متقابل . مجموعه منسجم دیده شده است
سه عنصر مذکور، قابل توجه است به این معنی که این سه 
فرآیند باید در هماهنگی و سازگاري با هم پیش بروند و 

                                                 
2- Psychic distance 
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ل فرآیند را با مشکل مواجه فقدان یکی از آنها ممکن است ک
وکار مبتنی  مدل کسب "ایران به مالزي"مثالً در بافت . نماید

گذاري  بر فروش تجهیزات آزمایشگاهی همراه با سرمایه
فروش تجهیزات  "ایران به کره جنوبی"مشترك و در بافت 
این سه عامل عالوه بر تأثیر مستقیم به . صنعتی بهتر عمل کرد

، (NWR)سازي  از طرق بهبود شبکهصورت غیرمستقیم و 
برداري از  و بهره (FMK)فرآیند دستیابی به دانش بازار هدف 

به دستیابی به مزیت رقابتی پایدار کمک  (AE)ها  عدم تقارن
  :بنابراین. کنند می
هاي  سازي راهبردي بنگاه المللی در فرآیند بین) 3گزاره  ¹

هاي  بنیان جدید در بافت در حال توسعه، آزمایش مدل دانش
هاي متفاوت و حفظ انعطاف باال  وکار در بافت مختلف کسب

در مدل حاکمیتی و مالکیتی بنگاه، به شرط راهبري هماهنگ 
المللی و  ت بینو سازگار آنها تأثیر مثبتی بر رابطه بین فعالی

  .المللی دارد به مزیت رقابتی بیندستیابی 
دهد  هاي پیشنهادي فوق را نمایش می شماي مدلی که گزاره

  .نشان داده شده است 4در شکل 
نهادي این تحقیق راهکارهایی را براي طراحی فرآیند مدل پیش

بنیان جدید در  هاي دانش سازي راهبردي بنگاه المللی بین
براي به کار بردن . دهد ل توسعه پیشنهاد میکشورهاي در حا

پذیري آنها با توجه به نوع  این شگردها الزم است ابتدائاً انتقال
نظریه . محصول، فناوري، صنعت و بازار هدف سنجیده شود

] 36[ 1از نوع نظریات متکی به خود مقالهدر این  یافته توسعه
راین است که براي یک بافت مشخص توسعه داده شده و بناب

بایست در آزمون یا کاربست آن  محدوده و مرزبندي مسئله می

                                                 
1- Substantive theories 

در این تحقیق، مدل هنجاري پیشنهادي اوتیو از . لحاظ شود
موردکاوي عمیق در جهت دستیابی به مدل تجویزي  طریق تک

پذیري این مدل در بعد صنعت و  تعمیم. فرآیندي تکمیل شد
  .بیشتر استیا بافت جغرافیایی، مستلزم مطالعات تجربی 

هاي مختلف به  وکار در بافت هاي متعدد کسب بکارگیري مدل
تواند مستلزم اعمال فشار زیاد به منابع  زمان می صورت هم

سازي  المللی بنگاه باشد اما منافع این امر به ویژه در فرآیند بین
هاي  ضمن اینکه بنگاه. کننده باشد تواند بسیار تعیین می

د ورود منعطفبنیان با توجه به  دانش از قابلیت ] 2[تر  م
هاي سنتی برخوردار  بیشتري در این خصوص نسبت به بنگاه

تواند در  وکار فرعی می هاي کسب تجربه با مدل. هستند
سازي و ایجاد  یادگیري، کسب دانش و اطالعات، شبکه
هاي اقتصادهاي در  سرمایه اجتماعی و اعتماد، به ویژه در بنگاه

ها باید بتوانند با  این شرکت. قع شودحال توسعه مؤثر وا
وکار دوران گذار را طی کرده و فرآیند  انعطاف در مدل کسب

سازي مدل  یادگیري و توسعه محصول را تا عملیاتی
وکار کلیدي منجر به مزیت رقابتی پایدار، پیگیري  کسب
ها  تواند این بنگاه وکار می عدم انعطاف در مدل کسب. نمایند

  .هاي کلیدي میانی محروم نماید داشتن گامرا از امکان بر
عد صنعت، باید توجه شود که بنگاه مورد مطالعه روي  از ب
یک فناوري پلتفرم تمرکز داشته که کاربردهاي متعددي در 
صنایع مختلف دارد و این امر انعطاف بنگاه را در انتخاب 

به عنوان مثال در ورود به بازار . صنایع هدف باال برده است
هداشتی هاي ب چین و کره جنوبی بازار هدف، صنعت ماسک

بوده در حالی که در بازار کشور مبدأ، بازار هدف، 

 المللی ورود اولیه به بازار بین المللی دستیابی به مزیت رقابتی پایدار بین
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این میزان از . کارخانجات تولید فیلترهاي صنعتی است
گیري صنایع مختلف ممکن است در  انعطاف در هدف

ها و صنایع هدف دیگر،  هاي مختلف متمرکز بر فناوري بنگاه
هاي این  با این وجود باید توجه داشت که یافته. ممکن نباشد
تواند راهنمایی براي کارآفرینان فناور داراي گرایش  مطالعه می

المللی در انتخاب اولیه حوزه فناوري و  به ورود به بازار بین
هاي  به این معنی که با انتخاب فناوري. صنایع هدف باشد

هاي آتی خود براي ورود به بازار  پلتفرم، دامنه انتخاب
  .تر نگاه دارند الملل را گسترده بین

عد کشور در حال توسعه مبدأ، قطعاً شرایط محیطی در  از ب
با اینکه . سازي بسیار تأثیرگذار است المللی انتخاب راهبرد بین

این شرایط بر انتخاب بازارهاي هدف میانی تأثیرگذار است 
اما الگوي کلی پیشنهادي ممکن است هنوز براي طیف 

. اشدوسیعی از کشورهاي در حال توسعه کارایی داشته ب
اي  ارزیابی تجربی این امر نیازمند انجام مطالعات مقایسه

کشوري است که از دامنه تحقیق حاضر بیرون بوده و براي  بین
به عنوان مثال یک بنگاه فناور . شود مطالعات آتی پیشنهاد می

تري نسبت به  وکار مناسب در مالزي هر چند از فضاي کسب
اي استفاده از ایران برخوردار است اما ممکن است بر

تر، ایران را ترجیح  هاي مکمل فناوري و یا بازار بزرگ قابلیت
زمان  گرفته بین دو کشور، هم هاي شکل داده و با اتکاء به شبکه

یا به صورت متوالی بازار ایران و بازارهاي پیشرو را 
  .گیري کند هدف

گذاري براي نهادهاي مرتبط  مدل پیشنهادي، پیامدهاي سیاست
بنیان در کشورهاي در حال توسعه دارد  توسعه اقتصاد دانشبا 

هاي الزم  ها و قابلیت که از جمله آنها لزوم ایجاد زیرساخت
رو و  براي ورود به بازارهاي متنوع شامل بازارهاي دنباله

در . بنیان جدید است هاي دانش بازارهاي پیشرو براي بنگاه
رگذاري نهادهاي شده، موارد زیادي از تأثی موردکاوي انجام

سازي بنگاه  المللی حمایتی و توسعه فناوري بر فرآیند بین
بنیان مشاهده شد و به ویژه همکاري بین نهادهاي  دانش

سازي علمی بین دو کشور  حمایتی ایران و مالزي، در شبکه
نقش داشته که این شبکه علمی، راه ورود بنگاه فناور به 

  .ودوکار مالزي را هموارتر نم فضاي کسب
عد روش تحقیق، این مقاله یکی از معدود تحقیقات  در ب

گرفته با روش فرآیندي براي درك و تحلیل پدیده  انجام

بنیان جدید در کشور بوده و  هاي دانش سازي بنگاه المللی بین
تري از  شناسی درك عمیق امید است با توسعه بیشتر این روش

لیدي یک مشارکت نظري ک. پدیده مورد بحث حاصل آید
تجویزي /مقاله، ترکیب دیدگاه فرآیندي و دیدگاه هنجاري

محور است که بعضاً در تقابل با یکدیگر در نظر گرفته  نتیجه
هاي  در مقاله تالش شد تا از دانش پیشین و یافته. شوند می

سازي  المللی دهی به فرآیند بین تجربی، تجویزهایی براي شکل
  .ودبنیان استخراج ش هاي دانش در بنگاه
 تجربه که داراي کشور بنیان دانش هاي شرکت معدود تعداد
 این هاي محدودیت جمله از سازي باشند المللی بین موفق
عد در ما کشور ویژه شرایط. بوده است تحقیق و سیاسی ب 

 خاص موانع و باال مبادالت هزینه به منجر که اقتصادي
است منجر نیز ممکن ] 10[شود  می ها بنگاه المللی بین فعالیت

 دیگر به ها مستقیم یافته پذیري تعمیم به محدودیت در
با این وجود نویسندگان . شود توسعه حال در کشورهاي

پذیر و  ها هم امکان پذیري و تعمیم نظري داده معتقدند انتقال
باشد اما نیازمند مطالعات موردکاوي  بخش می هم نتیجه

  .اي است چندگانه و مقایسه
  
  گیري نتیجه -6
هاي این تحقیق، انجام  ک راهبرد مناسب براي تعمیق یافتهی

سازي بر روي  المللی موردکاوي چندگانه و مقایسه فرآیند بین
سازي  المللی بین موفق تجربه بنیان داراي چند بنگاه دانش

  .کشور در صنایع مختلف است
ها در بعد صنعت الزم است تأثیر  به منظور تعمیم یافته

اي  ر یک از راهبردها مورد مطالعهمشخصات صنعت در ه
  .جداگانه قرار گیرد
عد سیاست گذاري باید بر روي مطالعه تأثیرات ابعاد  در ب

هاي  سازي بنگاه المللی الملل بر بین متفاوت روابط بین
تر  بنیان در کشورهاي در حال توسعه، مطالعاتی عمیق دانش

صورت گیرد تا مشخص شود که چگونه روابط علمی و 
سازي  المللی تواند فرآیند بین ورانه بین دو کشور میفنا

  .بنیان را تحت تأثیر قرار دهد هاي دانش بنگاه
هاي  هاي ورود و نفوذ بنگاه در شبکه دید فرآیندي، پویایی از

المللی از اهمیت باالیی برخوردار  اي و بین محلی، منطقه
  .تر قرار گیرد بایست مورد بررسی عمیق باشد که می می
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هاي هنجاري و تجویزي  چنانچه قبالً ذکر شد مرز بین مدل
بیش از اینکه مرتبط با فرم آنها باشد به محتواي آنها مربوط 

لذا با وجود اینکه به طور شکلی مدل حاصله ]. 29[است 
هاي جدي با  است اما در محتوي تفاوت] 8[شبیه مدل اوتیو 

موردکاوي هاي یک  ترین آن تکیه بر داده که مهم(آن دارد 
اند با تکیه بر  نویسندگان این مقاله تالش کرده). واقعی است

موردکاوي عمیق و طولی تا حد ممکن به ارائه یک مدل 
تجویزي نزدیک شوند اما قطعاً میزان توفیق در این امر نسبی 

تواند  تر در این خصوص می است و تعریف معیارهایی دقیق
  .تحقیقات آتی باشد موضوع

به طراحی را در  ذشده در این تحقیق، گرایشدیدگاه اتخا
مقابل گرایش به تحلیل صرف مورد تأکید قرار داده و بر این 
اساس یک مسیر تحقیقات آتی، تمرکز بر دیدگاه طراحی در 

بنیان و بررسی تبعات آن بر  هاي دانش سازي بنگاه المللی بین
  .رویکرد تحلیل فرآیند است
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