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  چکیده

بر  .پردازد یممتوسط  کوچک و يهاشدن شرکت یالملل نیب نظریه هاي ین مقاله به بررسیا

دو عامل مهم نقش ، نانه داردیرکارآف يکردیرو مدلی که مبتنی بر این نظریه هاست واساس 

 یکوچک و متوسط مورد بررس يهاشدن شرکت یالمللنیدر ب) یداخل( یو سازمان) یخارج( یطیمح

 یصنعت يواحدها) رهیئت مدیه ياعضا(ران یپژوهش مد یندر ا يآمار ي جامعه. ردیگ یقرار م

استخراج  نامهق پرسشیژوهش از طرپ يهات و دادهاطالعا .است تهران ییکوچک و متوسط غذا

-یپژوهش نشان م يهاافتهی. دیگردسازي معادالت ساختاري آزمون ق مدلیطرها ازداده ، سپسشد

 ین تفاوت که عامل سازمانید با ارنشدن بر عهده دا یالمللنیدر ب یهر دو عامل نقش مثبتدهد که 

و منابع شرکت نان یران و کارآفریمد يها یژگیو ینقش برتر و اصلن نشان از یا. رددا يشتریر بیثأت

   .است یجیتدر فرآیندي شدن یالملل نیند بیفرآهم چنین نتایج حاکی از آن است که . است

  انی، عامل محیطی، عامل سازمو متوسط المللی شدن کسب و کارهاي کوچک بین: مفاهیم کلیدي
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  مقدمه

این تغییرات . ار به وجود آمده استک و هاي اخیر تغییرات بنیادینی در محیط کسبدر دهه

 شان ، با توجه به نقشهاي کوچک و متوسط شرکت ،منجر به وضعیتی شده است که در آن

نقش گسترده، متنوع و مهمی در رشد  ي اقتصادي کشورها، زایی و توسعه در اشتغال

 یاز طرف .)2000، ناتون مک؛ 2003، تاتوگلو و کوال( ندداربر عهده  توسعهي در حال کشورها

، ادغام در )صنعتی ملل متحد ي عهسازمان توس( 1یونیدو المللی همچون هاي بین سازمان

و برقراري دموکراسی را بهترین روش براي غلبه بر فقر و  باز اقتصاد جهانی از طریق اقتصاد

به  بستگیدرك این اهداف تا حد زیادي . داند عدم برابري در کشورهاي در حال توسعه می

توسط نقش کلیدي را بر کارهاي کوچک و م و که در آن کسبدارد  بخش خصوصی ي توسعه

اقتصاد باز، کوچک (که عنوان شد  يدیط جدیبا توجه به شرا. )2000، هابنر( عهده دارند

 ي به ارائهم یدااز یتر شدن کارها، ن یتخصصو نیز ) يساز یدولت و خصوص ي شدن بدنه

و افزایش فشار رقابتی بکر به منظور بقا و رشد،  يهاو فروش آن در بازاردتر یمحصوالت جد

 ،در حال توسعه يطور خاص در کشورهاه دولت ب هاي هاي مستقیم و حمایت کاهش کمک

تماد، عا( شود یش احساس میش از پیکوچک و متوسط ب يها شدن شرکت یالملل نیاز به بین

1999(.  

کارهاي کوچک و متوسط  و کسبعامل در حرکت  دورغم موارد اشاره شده در باال، علی

اصل ( قانون اساسی ایران 44اولین عامل اصل . ثرندؤایران به سوي بازارهاي خارجی م

براي فرار از  ت دولت از صادرات غیرنفتی و تالشعامل دوم حمای .است) سازي خصوصی

این عوامل . باشد یمبه سازمان تجارت جهانی  وستنیپ يها!محصولی و زمزمه اقتصاد تک

ن ید چنشو یکه باعث م دهند می کارهاي کوچک را افزایش و شار رقابتی میان کسبف

 يعوامل متعددالبته  .حرکت کنند یالمللنیب يبازارها يبه سو خود يبقا يبرا ییها شرکت

 يها دگاهیان از دپژوهشگرد که نهستل یند دخین فرآیع ایالملل و تسر نیدر ورود به بازار ب

ن عوامل، یا ي از جمله .)2004، هانگ و چن( ندا هکرد یرا بررس ها بخشی از آنمختلف 

رغم  علی. )2007، گوکر و کارادنیز( دنباش یمرهاي مدیریتی ، محیطی و متغییسازمانعوامل 

اند، هنوز دانش کافی در  این واقعیت که مطالعات تجربی زیادي بر این عوامل تمرکز کرده

، ، جوهانسون و جوهانسونهوهنتال( وچک و جدیدهاي ک المللی شدن شرکت رابطه با بین

همچنین شکافی . )2000، سورنسن و کوادا( در کشورهاي در حال توسعه وجود ندارد )2003
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للی شدن و الم رها براي تشریح فرآیند بینجربی در رابطه با ترکیب این متغیت هاي پژوهشدر 

. وجود دارد ي در حال توسعهتر، در کشورهاهاي کوچک ها بر شرکت بررسی تأثیر این آن

رفع نقاط  به منظور یطیو مح یاز عوامل سازمانبنابراین، این مقاله بر یک مدل ترکیبی 

ان یسپس بو ات پژوهش یبه ادب ،ن مقاله پس از مقدمهیا .کند تأکید می ضعف در این زمینه

و در  دهستن يبعد هاي ج بخشیل نتایروش پژوهش و بحث و تحل. پرداخته است ها هیفرض

  .اشاره شده است پژوهشج یها و نتا تیمحدودبه ت ینها

  المللی شدن کسب و کارهاي کوچک و متوسط بین

. نمودند یفا میا ینقش مهم یتیمل چند يها الملل، شرکت نیکار ب و ن کسبیشیات پیدر ادب

طور ه ب(کارهاي کوچک و متوسط و کسبن کشش و عالقه به سمت یدر حال حاضر ا اما

ن یقت ایحق). 2008پانگارکار، ( سوق داده شده است) هستند یالمللنیکه بهایی  آنخاص 

و  يکار ی، کاهش بيدر رشد اقتصاد یابیست که کشورها به منظور کاما انگر آنینکته ب

 کارهاي کوچک و متوسط و کسببه  يا ژهینگاه و کوچک، یتیمل چند يها شرکت جادیا

 يکارها و کسبز بر ین ی، اثراتشدن یموضوع جهان رحط الزم به ذکر است که. اند دوخته

به جهت  کوچک و متوسط يوکارها  کسبمفهوم که  ینبد ،است داشته کوچک و متوسط

 اما بزرگ بودند، يهادر مقابل شرکت يتجار يها يباز ین قربانیش از ایپکوچک بودنشان، 

) 2006 هیسریچ و آنتونیک، ،رییروز(ند هستن حرکت یا یگران اصلیاز باز یکی در حال حاضر

 يها و کمک اند گذاشته یداخل يفراتر از بازارها ییها گامها  دهد که آن یو شواهد نشان م

  .)2000، جلروپ(  ندا هنده نمودیبه رشد آ يا ندهیژه و فزایو

ها  قت رشد شرکتیدر حق. ر استییتغ يبرا يا نهیاز فراهم شدن زم یناششدن  یالملل نیب

که رشد و  ییتا جا دن حرکت کنند،ش یالملل نیبه سمت ب ها آنکند تا  یفراهم مرا  يا نهیزم

 یالملل نیبالبته ). 2006 ،گرانیر و دییروز( اند تبدیل شدهده در هم تنی ي دو واژهبه  یالملل نیب

 یالملل نین رشد در داخل و رشد بیان بپژوهشگرکه  يا گونهه است ب تر خاص يا شدن واژه

 ي در ارائه کوچک و متوسط يوکارها کسبشدن  یالملل نیحاضر بر ب پژوهش. ندا لیتفاوت قا

 ي مورد استفاده یارتباط يها شبکه یو حت هدف يبازارها ،دیند تولیل فرایمحصوالت، تحل

ف یشدن تعار یالملل نیاز ب. تمرکز دارد یالملل نیت بیک فعالیکرد انجام یبا رو ها شرکت

از  )116. ص، 1995( کالوف و بیمیش. )1988، ننیلوستار و ولچ( ارائه شده است یمتنوع

...) ، ساختار، منابع واستراتژي( هاي شرکت فرآیند سازگاري فعالیت« به عنوان مللی شدنال بین
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 يکه بر رو پژوهشگرانیان یکه در م یفیگر از تعارید یکی .کنند یاد می »الملل با محیط بین

 یفیتعر بسیار مطرح است، کنند یت میفعال و متوسطکوچک  يوکارها کسبشدن  یالملل نیب

ند یگو یآنان م. اند ارائه نموده)115. ، ص1997( ، کاووسگیل، کینرا و مورتیدونای است که

ط تجارت بروا ،ک شرکتیاست که به موجب آن  یجیند تدریک فرایشدن  یالملل نیب«که 

 ي به منظور انباشت و توسعهشرکت ند حرکت یفرادر واقع . دده یخود را گسترش مالملل  نیب

ن مهم زودتر رخ دهد یهر چه ا .باشد یم یالملل نیب يها تیر منابع به منظور انجام فعالیخاذ

از  یفیتعر ي در ارائه یهنوز اجماع چنان که هم. »ابدی یع میز تسریشدن ن یالمللنیند بیفرا

ط تا یز شراحوزه نی یندر اشده  مطرح يها يدر مورد تئور ،وجود نداردشدن  یالملل نیب

و یک تئوري جامع در رابطه با  )2006 ،گرانیر و دییروز(صورت است  ینبه هم يا اندازه

 هاي پژوهش هرو نیاز ب از این. کارهاي جدید هنوز حاصل نشده است و المللی شدن کسب بین

 يوکارها کسبشدن  ین المللیب ي که در حوزه ییها يتئور .شود المللی شدن احساس می بین

  :عبارتند ازمطرح شده است  کوچک و متوسط

؛يمدل نوآورـ شدن آپساال  یالملل نیمدل ب: شدن یالملل نیب يا مرحله يها مدل

؛شدن یالملل نیبه ب يا نگاه شبکه

؛شدن یالملل نیبر منابع به منظور ب ینگرش مبتن

الملل نیب ینیکارآفر.

 ي هیک پروژعنوان ه ب شصت ي ل دههین بار در اواینخستآپساال  يا مدل مرحله 

در جهت ورود به بازار هاي کوچک و متوسط  به منظور تشریح رفتارهاي شرکت پژوهشی

ک شرکت یش تعامل یفزاند این مدل اشاره بر آن دارد که فرایقت ایدر حق. الملل ارائه شد نیب

دارد  یزان دانشیو مآن  يریادگیبه انواع مختلف  یگتالملل به منظور صادرات بس نیبا بازار ب

و کسب  شرکت شتر منابعیز هر چه بیبا مرور زمان و تجه .که به مرور کسب شده است

در . ابدی یش میلل افزاالم نیتعامل با بازار ب يز براین زان تعهد آنی، میدانش از بازار خارج

از ین یرقابت تیالملل و کسب مز نی، شرکت به منظور رقابت در بازار بينوآورـ  يامدل مرحله

 يا مرحله يان به تئورپژوهشگراز  یبرخ. آورد یدست مه بزمان دارد که به مرور  يبه نوآور

س یسأکه ت یمحور از هنگام دانش يها شرکت یکه برخ بر آن یداشتند مبن یانتقادات

شدن  یالملل نیان بزم ي نهیاساس اختالف نظر در زم در واقع بر. هستند یالملل نیگردند ب یم

 3یزاده جهان و 2یالملل نیب ينوپا يها شرکت يمطرح شد از جمله تئور يدیجد يها يئورت
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محور  ا دانشی شرفتهیپ يآور فن دارايبرده بسته به نوع صنعت که  نام يهايالبته تئورکه 

شدن  یالملل نیب يها يتئور يبند در دسته منظورن یو به هم کنند یدا میت پید موضوعباش

در که  استشبکه  يتئورگر، ید يتئور. قرار نگرفتند ک و متوسطکوچ يوکارها کسب

ن یا. شکل گرفت ،داشت یجیتدر يریادگید بر کسب دانش و یکأکه ت مدل آپساال يراستا

توان  یمها  ر شرکتیسا ي از منابع، دانش و تجربه يریگ با بهرهکه  رداشاره دا ینبه ا يتئور

 نجانسون و ماتسو ن منظور مدلیبه هم. دکرع یو تسر تیرا تقوالملل  نیتعهد ورود به بازار ب

تأکید ها  ق تعامل درون شبکهیدانش بازار از طر ي و توسعه یجیتدر يریادگیبر  )1993(

ت روابط یریمد يبر رو الملل عمدتاً نیوکار ب شبکه و کسب مربوط به هاي پژوهش .داشت

ده گرفته شده بود، یداشت و نادوجود  ين تئوریکه در دل ا يزیچ. الملل تمرکز دارد نیب

شدن  یالملل نیدر ب ،نانیطور خاص کارآفره هم ب نگذار افراد آ ریثأک و تیت استراتژیموقع

در  کامالًدست آمده ه مدت ب که در روابط بلند یدانش .بودکوچک و متوسط  يکارها و کسب

شدن  یمللال نیبر ب ير ماندگاریثکه تأ یداخل شرکت متمرکز گشته، کسک شخص از ی

بر  ین روابط اجتماعین چنیا. گذارد ین میریبا سا یجاد روابط اجتماعیق ایشرکت از طر

؛ 2003گ، یدسن و هونیوید( گذارد یم يا العاده ر فوقیثأشان تیوکارها نان و کسبیکارآفر

  ).2003ک، یهنگ و آنتون

در مجموع  .هستندوکار  کسب يها از شبکه یبخششده،  جادیا یاجتماع يها ن شبکهیا

چه در  آن .ندگذار ریثأت اریها بس شرکت شدن یالملل نیدن به امر بین روابط بر سرعت بخشیا

دست ه آن ب کنارکه از  است یکند فعاالن در شبکه و منابع یم جلب توجهشبکه  يتئور

 کوچک و متوسط يکسب وکارهاشدن  یالملل نیب يک رکن برایعنوان ه ب »منابع«. دیآ یم

بر منابع  یمبتن يتئور. ت منابع مواجه بودندیبا محدود عمدتاً ها شرکت ینااکه مطرح شد چر

م به یکه تصم یکوچک يوکارها ان کسبیدر م ،ک بودیت استراتژیریات مدیبرگرفته از ادبکه 

 یدار، هدفیپا یت رقابتیک مزیجاد یا. برخوردار شد يا ژهیگاه ویشدن داشتند از جا یالملل نیب

بودند که رابطه  ییها يبر منابع تئور یشبکه و مبتن يتئور. شد یال مبنه دنیزمن یبود که در ا

 يوکارها کسب ي در حوزه ها پژوهش کمبودهرحال ه اما ب .گر داشتندید کیبا  يادیو قرابت ز

ها موجب  ت منابع در شرکتیاهم. شود یم احساسبر منابع  یتنبم يتئورو  کوچک و متوسط

 یالملل نیب يژه برایوه را ب یران عالینان و مدیند نقش کارآفرنتوان پژوهشگرانگشت که 

جاد یکرد به منظور این رویاساس ابر  .رندیده بگیناد کوچک و متوسط يوکارها کسبشدن 

 یپارچگ کیجاد یفکر اه ان بپژوهشگرن الزم بود که یکارآفر يها شتر در شرکتیب يها ارزش
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ن یا از). 2001، ، ایرلند، کمپ و سکستونتیه( افتندیک بیو تفکر استراتژ ینین کارآفریب

؛ 2000ت، ایل و اوادوگ مک( اد شده استیالملل  نیب ینیعنوان کارآفر د بایکرد جدیرو

ک مقطع رخ ی يبراک عمل است که یالملل  نیب ینیکارآفر .)2000چ، یرسیک و هیآنتون

که رفتار  یشخص :کرد فیگونه تعر نیتوان ا یم الملل را نین بیکارآفر نیبنابرادهد  یم

شتر در شرکت یب يها جاد ارزشیو ا یمل يرانه را به منظور گذر از مرزهایپذ سکینوآورانه و ر

 ن حوزهیا يها يتئور يت به بازنگریبا عنا .)2000ت، ایل و اوادوگ مک( ب نموده استیترک

ن دو یا. کردند یپارچه را حس م کی يتئورک یهنوز فقدان  )2000( چیرسیک و هیآنتون

شدن  یالملل نیب يعامل را برا سهو  یبررس کنون مطرح شده بود که تا را ییها يمحقق تئور

ن مدل یا .یطیمح يها یژگیو و شرکت يها یژگین، ویکارآفر که عبارتند از نمودندعنوان 

به  پرکز و هاگس .نیستهنوز جامع  )2006(گران یر و دییشده با توجه به نظر روز ائهار

 یعوامل داخل ي ن عوامل را به دو دستهیافتند که ایدست  يتر تر و جامع قیقد يبند جمع

ن دو یه بر ایز با تکیحاضر ن ي در مقاله. نمود یمم یتقس) یطیمح( یو عوامل خارج) یسازمان(

وکارهاي  المللی شدن کسب ثر بر تقویت شدت بینؤعوامل م ،مربوطهفرضیات و عامل 

   .کوچک و متوسط سنجیده شده است

  

  ) یداخل( یسازمانعوامل : کوچک و متوسط يوکارها کسبشدن  یالملل نیب

م یان به آن اشاره شده است مشتمل بر تپژوهشگرر یاخ يبند میکه در تقس یعوامل داخل

 یالملل نیگذار بر ب ریثأت یعنوان عوامل داخله که بباشد  یو منابع شرکت م یت عالیریمد

شود  این عوامل به نیروهایی اطالق می .اد شده استی کوچک و متوسط يوکارها کسبشدن 

 يمهم برا يها لفهؤعنوان مه منابع و دانش شرکت باز . کنند که در درون شرکت عمل می

جاد یموجب اچرا که  ،شود یاد میها  شدن شرکت یالملل نیت بیالملل و تقو نیورود به بازار ب

ن یدر جذب ا ییسزا هنان نقش بیکارآفر و یران عالیان مدین میدر ا. گردد یم یت رقابتیمز

، ي، سبک فکراند آوردهکه به دست  یاتیران بر اساس تجربیمد. منابع و دانش دارند

 يشتریاند قادر هستند منابع ب ها کسب نموده سال یکه در ط یو نگرش يات رفتاریخصوص

ن ینخست .دکننوکارشان را فراهم  شدن کسب یالملل نیت بیو موجبات رشد و تقو ایندجذب نم

TMT( یعالم مدیریت یت ،یعامل از عوامل سازمان
 ي رهیئت مدیم که به هین تیا. باشد یم )4

ها  آن ي ا همهیک یکه  استنفر  3 کوچک، عمدتاً يوکارها شود در کسب یشرکت اطالق م
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به  یت عالیریم مدیتان به طور مستمر به پژوهشگر .باشند ینانه میکارآفر يها یژگیو يدارا

المللی شدن  نوان نیروي اصلی تأثیرگذار در شروع به کار، توسعه، حفظ و موفقیت بینع

 يدیکلها و درگیریشان در تصمیمات  و کارهاي جدید، به دلیل مسئولیت مستقیم آن کسب

، چادي، یندسیل؛ 2001، ، وایت و اوکباسارانوستد( کنند شده در شرکت، رجوع می اتخاذ

دو ویژگی عینی و  )2006(، کوئین و الکساندر هوچینسون. )2003، ماتسون، جانستون و میلت

کارهاي جدید ذکر  و ن کسبالمللی شد ذهنی مدیریت را به عنوان عوامل تأثیرگذار بر بین

  . ندکرد

، گرانید و وستد( هاي عینی مدیریت شامل تنوع در چگونگی دانش مدیریت گیویژ

صحبت هستند، این موضوع که آیا تصمیم قادر به  انهایی که مدیر ، تعداد زبان)2001

 و روبر؛ 2009کریک، ( اند گیرندگان در خارج از کشور زاده شده، زندگی کرده و کار کرده

، اویات و دوگال مک؛ 2008، آندرسون و فلور( در خارج از کشور کاري ي به، تجر)1997، شریف

، وستد( بق مدیریت والدینیو سوا )2008، آندرسون و فلور( ، تحصیل در خارج از کشور)1996

ها  یژگین دسته از ویا. المللی شدن دارند ، همه تأثیر مثبتی بر بین)1998، رایت و اوکباساران

د یگردد که از د یشدن م یالملل نیب ياز برایمورد ن يها ت دانشیقت موجب تقویدر حق

ها  شدن شرکت یللالم نیبت شدت یالملل و تقو نیورود به بازار بار در امر یان بسپژوهشگر

  . دنباش یگذار م ریثأت

که  استذهنی  يها یژگیشدن، و یالملل نیدر ب یت عالیریم مدیت گردیثر ؤویژگی م

 هاي صادرات و درك پایین در رابطه با موانع صادرات شامل درك باال در رابطه با مزیت

کار مانند  و ن مالک کسباهاي شخصیتی مدیر ، ویژگی)2003، راند؛ 1995، شیبم و کالوف(

 ي عههایی هستند که بر توس پذیري و پیشگام بودن، کیفیت خالقیت، نوآوري، ریسک

و دورنماي  )2001، سیلیف( رغم ناکارایی منابع المللی شدن شرکت، علی آمیز بین موفقیت

د بر تفکر یکأت ها یژگیدسته از ون یا .تأثیر دارند )1995، دوگال مک و اتیاو( جهانی

ها را با کوچک شمردن  اش دارد که قادر است فرصت نانهیران و نگاه کارآفریدک میاستراتژ

 یعاملموضوع ن یا. کنددنبال  یمل يباال در خارج از مرزها يرپذی سکیها و ر تیمحدود

قت یدر حق ریاخ يبند میدو تقس .وکار افزوده شود شدن کسب یالملل نیگردد که بر شدت ب یم

 يوکارها شدن کسب یالملل نیران دارند که بر شدت بیمد يها یژگیاشاره به آن دسته از و

   .ر داردیثأکوچک ت
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بسیاري از  .است) یسازمان( یمجموعه از عوامل داخل رین زی، دوممنابع شرکت

براي ورود به بازار  5هاي چندملیتی کارهاي کوچک و متوسط در مقایسه با شرکت و کسب

 و سننیستیکر( ها و قدرت بازار مواجه هستند قابلیتالمللی، با محدودیت در منابع کافی،  بین

منابع محسوس و  ي دو حوزه به منابع در این مقاله،. )1995، کافمن؛ 1991، ندماركیل

، کاك و هولمالند( منابع محسوس شامل کیفیت صنعت. شده استمحسوس تقسیم نا

یا  خ کارکنانی که نیم، نر)2008، آندرسون و فلور( تحقیق و توسعه ينه برایدرصد هز، )1998

، منابع مالی و سرمایه اند گذاشتهمحصول جدید  ي عهبیشتر از نصف زمان خود را بر توس

، )1998گران، یوستد و د( نسبت به وجوه ذینفعان، هدایا و امتیازهاي دریافتی از صنعت

و  )2008، آندرسون و فلور( 6و کار هاي کسب و فرشته رپذی مخاطره گذاران دسترسی به سرمایه

ن یا .آالت، ساختمان، تجهیزات، مواد اولیه و حمل و نقل افزاري مانند ماشین منابع سخت

نقش ن به آن اشاره شد یشیبر منابع که در بخش پ یمبتن يدسته از منابع بر اساس تئور

  .متوسط دارد طور خاص کوچک وه ب يوکارها شدن کسب یالملل نیت بیدر تقو ییسزا هب

م یوجهه، عال المللی شدن دارند عبارتند از مثبتی با بین ي طهکه رابمنابع نامحسوسی 

هاي گسترده،  شبکه(، شبکه )2002، جرجزهرا و ( تجاري، وفاداري، صداقت، حسن نیت

ها و  ، دانشگاهپژوهشیسسات ؤ، روابط با م)2009گیرب و ریچتر، () هاي تکنولوژیک شبکه

دانش در رابطه با ( افزاري ی، منابع نرمهاي اجتماع هاي تخصصی متنوع، شبکه سازمان

 هولمالند() کنندگان آالت، بازاریابی، خریداران و تأمین تکنولوژي خروجی، فرآیند تولید، ماشین

 یاز دارند ولین منابع نیز به ایها در داخل ن د مسلم  باشد که رشد شرکتیشا. .)1998، کاك و

از  يبند مین تقسیا اند و ل شدهیاوت قان رشد در داخل و خارج از کشور تفیان بپژوهشگر

اد یشدن  یالملل نیت بین عوامل بر تقویتر عنوان مهمه شان را بیها مجموعه ریمنابع با ز

    .اند کرده

که  )یداخل( یسازمانعوامل  يسزا هتوان بر نقش ب یچه تا کنون گفته شد م طبق آن بر

 یالملل نیت شدت بیباشد بر تقو یمو منابع شرکت  یت عالیریم مدیت يها یژگیمتشکل از و

  .دکرر را عنوان یز ي هید نمود و فرضیکأکوچک و متوسط ت يها شدن شرکت

  

کارهاي  و المللی شدن کسب بر بین یتأثیر مثبت )یداخل( عوامل سازمانی: 1 ي فرضیه

  .کوچک و متوسط دارند
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    یطیعوامل مح: کوچک و متوسط يوکارها کسبشدن  یالملل نیب

 ینیالملل و کارآفر نیوکار ب کسب ي ر دو حوزهبشدن  یالملل نیب يها يتئورت یاکثر

اساس آن  ر بریاست که مد یمهم ي لفهؤعنوان مه ب یطیکه عوامل محد دارند یکأالملل ت نیب

 یالملل قطع نیها در بازار ب از فرصت يریگ الملل و بهره نیورود به بازار ب يم خود را برایتصم

از  يا را مرحلهشدن  یالملل نیب ،یالملل نیعمر محصول ب ي چرخه يثال، تئورم يبرا. دینما یم

زان فروش محصولش را یمتا از داشته باشد ینشرکت که داند  یعمر محصول م ي رهیزنج

بر بررسی حرکات و رفتار شرکت و سپس ک که یرفتار استراتژ يا تئوری .گسترش دهد

نان یسک و عدم اطمیرله از ین وسیارد تا بدد دیکأتموجود  ياساس رقبا بازنگري آن بر

ا در صورت حضور در بازار ی ایلملل محا نیورود به بازار ب ينه را برایو زم مدیران بکاهد

 يا مرحله ين بر طبق تئوریهمچن .دیت نمایشدن خود را تقو یالملل نیزان بیالملل، م نیب

با گذر زمان،  ها وع دارد که شرکتن موضید بر ایکأاد شد تین یش از ایشدن که پ یالملل نیب

سک یزان ریمنابع از م شتریجاد انباشت بیو ا یطیعوامل مح یط و بررسیکسب دانش از مح

عوامل محیطی به توان گفت که  ین میبنابرا. کاهند یط مینان موجود در محیاطم و عدم

 ي نهیشوند که به صورت منفی یا مثبت بر رشد شرکت در زم نیروهاي محیطی اطالق می

 و جرجزهرا همچون  یانپژوهشگرکه  یطیعوامل مح. گذارند شدن تأثیر می یالملل بین

شدت رقابت،  د داشتند عبارتند ازیکأبر آن ت عمدتاً) 2006(گران یر و دییروز ،)2002(

   .رشد صنعت يها دولت و فرصت يها استیس

المللی  نا به تئوري بینب. شود المللی اطالق می و بین یداخلشدت رقابت به میزان رقابت 

هاي توسعه در بازار  باالتر از هزینه یداخلهاي توسعه در بازار  که هزینه بکلی، تا زمانی

این امر زمانی رخ . کردفعالیت خواهند  یداخلدر بازارهاي ها  شرکتالمللی نشده باشد،  بین

 یداخلبراین، اشباع بازار بنا. )2007، گوکر و زیکارادن( اشباع شده باشد یداخلکه بازار  دهد یم

، یونس و شامسودها( ها باشد المللی شدن شرکت تواند عامل مهم و محرکی براي بین می

و به  استالمللی نیز عامل مهم دیگري  عالوه براین، شدت رقابت بین. )2009، دوبیسی

ا بهایی که در صنایع  شرکت هاي جدید، مخصوصاً المللی شدن سریع شرکت تشریح دلیل بین

شتر باشد نشان از یالملل ب نیهر چه شدت رقابت ب. کند کنند، کمک می فعالیت می باال يفناور

مت یت و قیفیبا ک يدهند محصوالت برتر یح میترج یو خارج یان داخلیآن دارد که مشتر

افتند الزم است ین بازار رقابت عقب نیها در ا که شرکت نیا ين براینند بنابرایتر برگز مناسب

مورد  یدانش يها جاد شبکهیدانش و ا ارتقاي ينه را برایو زم وندالملل وارد ش نیبازار ب که به
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در این رابطه بحث بسیاري شده است که شدت . )2002و جرج، زهرا ( دینظر را فراهم نما

  . المللی شدن دارد مثبتی با بین ي طهالمللی راب و بین یداخل ي هرقابت در حوز

عامل مهمی در کشورهاي در حال توسعه است، زیرا به  هاي حمایتی دولت سیاست

یافته توجه کمتري از سوي دولت  کارهاي کوچک و متوسط در کشورهاي توسعه و کسب

 هایی در یک صنعت خاص، مخصوصاً بنابراین، وجود چنین حمایت.  )1999، اعتماد( شود می

ر طبق مطالعات ب .اهمیت باشد زیتواند بسیار حا در کشورهاي در حال توسعه می

کنند که از سطوح  المللی در صنایعی رقابت می کارهاي جدید بین و ، کسب)1989(دوگال مک

  . هاي دولتی برخوردار هستند باالیی از حمایت

المللی شدن دارد و  تأثیر مثبتی بر بیناست که  يگریعامل د رشد صنعت يها فرصت

دالیل چندي وجود دارد که بر . دشو صنعت می رشد در بازار جهانی و رشد فروششامل نرخ 

، هر چند اوالً. کنند المللی شدن تأکید می نرخ رشد بازار جهانی بر بین ي ظهنقش قابل مالح

رسیده باشد اما به علت کندتر بودن فرآیند توزیع  عممکن است به اشبا یداخلکه بازار 

ان به رشد خود ادامه المللی همچن بازارهاي بین محصول و فرآیندهاي مربوط به صادرات،

یا با رشد کم  ایی که در بازارهاي داخلی ایستاه ، شرکتثانیاً. )1966، ورنون( خواهند داد

تالش بیشتري را براي به دست آوردن سهم بازار  کنند ممکن است مجبور باشند فعالیت می

ر صنایعی هایی که د ، شرکتثالثاً. داخلی خود که درآمد کمی نیز برایشان دارد، صرف کنند

کنند که از پتانسیل رشد جهانی برخوردار است، به منظور جلوگیري از پدیدار شدن  فعالیت می

شان، به بازارهاي در حال رشدي  رقباي قدرتمند جدید یا ممانعت از بزرگتر شدن رقباي فعلی

  . آورند باالتري برخوردار است روي می ي هکه از تقاضاي بالقو

که متشکل از  یطیعوامل مح يسزا هتوان بر نقش ب یفته شد مچه تا کنون گ طبق آن بر

ت شدت یباشد بر تقو یرشد صنعت و شدت رقابت م يها دولت، فرصت یتیحما يها استیس

  .دکرر را عنوان یز ي هید نمود و فرضیکأکوچک و متوسط ت يها شدن شرکت یالملل نیب

  

کارهاي کوچک و  و ن کسبالمللی شد عوامل محیطی تأثیر مثبتی بر بین: 2 ي فرضیه

  .متوسط دارند
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  روش پژوهش

  يآمار ي نمونه

شدن  یالملل نیب بر یو سازمان یطیمحدو عامل  یبخشزان اثریمبه منظور سنجش 

 یابیمورد ارزشده  ن شد تا مدل فرضیتدو يا نامه پرسش ییغذاصنعت  یالملل نیب يها شرکت

 ییغذاصنعت  یالملل نیب يها شد شرکتران اریمد يبرامربوطه  ي نامه پرسش .ردیقرار گ

ها داشتند پست، فاکس  يریگ میدر تصم ییسزا هو نقش ب بودند رهیئت مدیکه عضو هتهران 

نفر  249تا  1ن یکه ب ندبود يدیتول ییوکارهاکسب یتمام منتخب يها شرکت .شدل یمیا ای

. ندحضور داشت یلمللانیب يشهر تهران در بازارها ییمواد غذا يدر حوزه وکارمند داشته 

 ) 1975( یمدرشیجانسون و و فیبر طبق تعر یالملل نیب يمنظور از حضور در بازارها

منظم،  ریصادرات غ .ر قرار داشته باشندیاز مراحل ز یکیحداقل در  که است ییها شرکت

ها  شرکت یاسام. يدیفروش، شعبات تول یندگیهاي مستقل، نما صادرات از طریق نمایندگی

ع و معادن یوزارت صنا یصنعت يشامل اطالعات واحدها لوح فشرده، یت اتاق بازرگانیاز سا

هر  يکه برا استشرکت  63شرکت از  45 یانتخاب ي نمونه. دست آمده هفته ب 2در مدت 

در مجموع  .ارسال شد آن ي رهیمد ئتیه ير ارشد و اعضایمد نامه بر اساس پرسش 4شرکت 

نامه قابل  پرسش 110شده  گرداندهزبا يها نامه از پرسش و دینامه ارسال گرد پرسش 180

  . استفاده بود

  

  استان تهران ییغذا يها شرکت ـ 1جدول 

  صادراتی  تعداد کل  نوع فعالیت 

  0  45  تولیدات

  20  30  حبوبات

  12  19  مواد گوشتی

، ماکارونی

  ...رشته و 

11  7  

، بیسکوییت

  ...کیک و 

11  7  

بستنی و 

هاي فرآورده

  لبنی

10  4  
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  0  13  آرد و گندم

صنایع 

  سازي منجمد

9  0  

خوراك دام و 

  طیور

7  3  

قند، شکالت و 

  شیرینی

12  6  

  0  6  نمک

آدامس، تافی و 

...  

7  4  

  0  22  سایر تولیدات

  63  202  کل

ها با همان زیرگروه .است اي تصادفیگیري طبقهگیري مورد استفاده، نمونهروش نمونه

هاي داده در تعیین حجم نمونه در .دارندنیز حضور  دارند، در نمونه دکه در جامعه وجونسبتی 

ن اساس بر همیشود که کوکران استفاده می محدود از فرمول ي جامعهدلیل وجود ه ب ،کیفی

نمونه استفاده  45شتر از یل صحت بیبه دلد که ششرکت  44دست آمده، ه ب ي جم نمونهح

، از هر ه استاستفاده شد ياطبقه يریگنهوماز ن هشپژون یکه در ا نیل ایبه دل. شده است

  .تصورت گرفته اس یتصادف يریگبه نسبت حضور در جامعه نمونه) طبقه(بخش 

  

  آماري هاي روش

) شود سازي معادل ساختاري شناخته می که همچنین تحت عنوان مدل(تحلیل مسیر 

لفان به ؤتوسط تعدادي از م و متغیرها است ي عهروش مفیدي براي ارزیابی روابط میان مجمو

یرهاي این مطالعه، متغ شده در هاي آماري استفاده روش. ها به کار می رود منظور تحلیل مدل

نامه  االت پرسشؤگیرند و از طریق س رهاي پنهان در نظر میده در مدل را متغیش استفاده

ان ابزارهاي به منظور ارزیابی قابلیت اطمین 7ضرایب آلفاي کرونباخ. شوند سنجیده می

 8اي لیکرت اي که بر اساس مقیاس پنج نقطه نامه همچنین، پرسش. گیري استفاده شدند اندازه

. قرار گرفت) آزمون مقدماتی( آزمون مورد پیش شد به منظور اطمینان از صحت محتواارزیابی 
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در ( 2ر از سطح متغی 5االتی که ؤبه منظور اطمینان از صحت س ادر واقع ما از اعتبار محتو

 ااعتبار محتو. داد استفاده کردیم را مورد سنجش قرار می) نشان داده شده است 2جدول 

ارزیابی . دهد هاي مختلف یک برساخته را مورد ارزیابی قرار می حدي است که در آن جنبه

در . عتبار محتواي آن را ارزیابی کندتواند به طور غیرمستقیم ا یک معیار می 9اعتبار صوري

و  قرار گیرند مورد استفاده ١٠SMEs گروهی از افراد خبره در رابطه با موضوع دیبان روش یا

 CVRمقدار . دبراي هر یک از موارد باید ارزیابی شو)  CVRi( 11نسبت اعتبار محتواي الوشی

  . باشد یکه مقدار معناداري م به دست آمد 79/0خبره از صنعت و دانشگاه  29براي 

  

  نتایج 

  اعتماد قابلیت

مورد  يگیري، براي هر یک از متغیرها ابزارهاي اندازه منظور اطمینان از قابلیت اعتماد به

بود که به  5/0ابزارها باالي  ي ارزش همه. استفاده یک ضریب آلفاي کرونباخ محاسبه شد

طبق نظر . عنوان حداقل سطح مورد قبول براي تحلیل بیشتر در نظر گرفته شده است

بستگی دارد و  پژوهشمقدار پایین براي آلفا به هدف  )1979( چرچیل و گیلبرت

  . باشد 6/0تا  5/0بین تواند  میکه در مراحل اولیه قرار دارند قابلیت اعتمادشان  هایی پژوهش
  

  ق یتحق ابزار یبررس ـ 2جدول 

2سطح   3سطح   4سطح    1سطح 

ل سازمان
عوام

  ی
یتیم مدیریت عال

  11الؤس  یعین يها یویژگ

یذهن يها یویژگ   .س 7

  منابع
  .س 7  محسوس

محسوس نا .س 18

حیط
ل م

عوام
.س 3  یداخلشدت رقابت   شدت رقابت  ی

یالملل نشدت رقابت بی   .س 4

دولت يها سیاست   .س 9  دولت یحمایت يها سیاست

رشد  يها فرصت

صنعت

ینرخ رشد بازار جهان   .س 2

نرخ رشد صنعت
  .س 2
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  اعتبار

شده و مشهور  مستلزم تشخیص و تخمین یک یا چند مدل شناخته 12أییديتحلیل عامل ت

پنهان براي ) عوامل(ي رهاها تعدادي از متغی از ساختار عامل است که هر یک از آن

در این مطالعه، . )1999، یل( باشد شده را دارا می کوواریانس متغییرهاي مشاهده ي بهمحاس

که ( از طریق تحلیل عامل تأییدي) و محیطیزمانی سا(دو عامل گیري  هاي اندازه آزمون مدل

مناسب بودن و کفایت مدل از . پذیرد صورت می) ذکر شده است 4 و 3نتایج آن در جداول 

-GFI( ،NFI ،RMSEA ،Chi( هایی، شامل مقیاس میزان انطباق طریق استفاده از شاخص

Square/df  و ارزشT در .شود تعیین می Chi-Square/df باالتر از سههاي  ارزش، 

 89/0تا  8/0بین  GFIان سطوح پژوهشگربسیاري از . تناسب پایین مدل است ي هدهند نشان

را به عنوان  یا باالتر از آن 9/0اي براي میزان معقول مناسب بودن و سطح  را به عنوان دامنه

 NFI. )1995، ، راگوناتان، لیم و گوپتادال( گیرند معیاري براي تناسب خوب  در نظر می

 96/1باالتر از  T يو برا 08/0تر از  نییپا ییها ارزشبراي  RMSEA .باشد یم GFIمانند ه

  . باشد یممناسب 

ها اشاره شد و نتایج آن در زیر آمده است  هایی که در قسمت فوق بدان بر طبق شاخص

  .یرها از وضعیت مناسبی برخوردار استتوان عنوان کرد که اعتبار متغ می

  

  یعوامل سازمان از يییدأت عامللیل تح ـ 3جدول 

متغیر تخمین Tمقدار 

  یتیم مدیریت عال
09/5  47/0  یعین يها یویژگ

01/6  49/0  یذهن يها یویژگ

  منابع
62/0  محسوس 53/7

46/0  محسوس نا 48/6

Chi-Square= 21, df=17, Chi-Square/ df=1.2 , RMSEA=0.038, GFI= 0.96, NFI= 0.96

  

  یعوامل محیط از يییدأت یعاملتحلیل  ـ 4جدول 

متغیر تخمین   Tمقدار 

یداخلشدت رقابت   شدت رقابت 61/0  89/7  

48/0  یالملل شدت رقابت بین 43/6

87/0 یحمایت يها سیاست  دولت يها سیاست 90/19
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دولت

رشد صنعت يها فرصت ینرخ رشد بازار جهان 41/0 35/4

  20/5  50/0  نرخ رشد صنعت

Chi-Square= 18.3, df=7, Chi-Square/ df=2.6, RMSEA=0.109, GFI= 0.98, NFI= 0.94

  

   مسیر تحلیل

با تعیین یک ) LISREL 8.35( کامپیوتري لیزرل ي مهاز برنار یل مسیتحل به منظور

 ي یجهنت. تحلیل بر اساس ماتریس کوواریانس با حداکثر تخمین محتمل، استفاده شده است

. باشد یم Tهاي  محتمل با اطالعات مهم مرتبط با آن به صورت ارزشهاي  حداکثر تخمین

 یالملل نیبر ب یر مثبتیثأت )96/3( یطیو عامل مح )97/5( عامل سازمانین اساس، یبر هم

 .است 96/1ها باالتر از  آن Tارزش کوچک و متوسط دارد چراکه  يوکارها شدن کسب

مثبت و  ي رابطه )70/7( و منابع شرکت )05/9( یعالم مدیریت یبا تعامل سازمانی ن یهمچن

ن یمثبت ب ي ن رابطهیهمچن .باشد یم 96/1باالتر از  Tچراکه ارزش  دارد يا قابل مالحظه

، رقابت )98/10( رشد صنعتفرصت ، )73/6( هاي دولت سیاست( يرهایبا متغ یطیعامل مح

است برخوردار  یمناسب يها مدل از شاخص نیهمچن .آن اثبات شده است) )66/10( صنعت

 GFIو  )93/0( NFIر یو مقادباشد  یم 3کمتر از که  )Chi-Square/ df )40/1زان یهمچون م

   .باشد یم 90/0باالتر از که ) 94/0(

  

  بحث در رابطه با یافته هاي تجربی

المللی شدن  مثبتی با بین ي طهکه راب پرداختیم در این مقاله، ما به بررسی تأثیر متغیرهایی

شور در حال توسعه به عنوان یک کتهران  یصنعت غذایکارهاي کوچک و متوسط  و کسب

 یطیمحنسبت به عامل شدن  المللی ثرترین عامل براي بینؤم )43/0( یسازمانعامل . دارند

کارهاي  و المللی شدن کسب بین تأثیر را بر نیشتریب) 43/0( عامل سازمانی. است) 35/0(

و  TMTرهاي آن شامل این عامل و متغی یاري بر رويمطالعات بس. کوچک و متوسط دارد

یرهاي سازمانی ترین متغیر از میان متغ مهم) TMT)51/0. منابع شرکت صورت گرفته است

 يطوره ب. کارهاي کوچک و متوسط دارد و المللی شدن کسب بود که بیشترین تأثیر را بر بین

کارهاي  و المللی شدن کسب بینبر  TMT ن بر نقش کارآفرینان وپژوهشگرابسیاري از  که
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ر تأثیرگذار مطالعه این عامل دومین متغی کوچک و متوسط تأکید دارند اما با این وجود در این

  ).49/0( المللی شدن است بر بین

در است که  یگر از عوامل سازمانید) و منابع TMTنسبت به ( یرمتغ) 49/0(منابع شرکت 

 ر بعد ازین متغیگاه ایکه جا نیا .ثر استؤممتوسط  کارهاي کوچک و و المللی شدن کسب بین

TMT کارهاي کوچک و متوسط در ایران هنوز به  و مدیران کسبن است که یخاطر اه است ب

هاي کارآفرینانه، انتقال از نگرش سنتی  اي عمل کردن، ارتباطات، ویژگی خوبی اهمیت شبکه

این مدیران براي دستیابی به . اند ردهو کسب منابع مالی و دانش از منابع دیگران را درك نک

هاي  ویژگی( عمر شرکت ها به اندازه و موارد فوق نیاز به زمان دارند، بنابراین اعمال آن

از  کارهاي کوچک و متوسط ایران معموالً و المللی شدن در کسب بین. بستگی دارد) شرکت

ایی در استفاده از ه ها با محدودیت که آن یجای از آن. گیرد طریق صادرات صورت می

هاي صادرات از طریق  ها از میان روش رو هستند آن ههاي معمول براي صادرات روب روش

هاي مستقل، شعبات فروش و تولید، روش مطلوب صادراتی خود را انتخاب  نمایندگی

که مدعی بودند صادرات مستقیم ) 1993( دسوزا هاي ارامیلی و این نتایج با یافته. کنند می

هاي  و توجه کردن به محدودیت به منابعتر از تعهد  ند مستلزم سطوح پایینتوا می

هاي ورودي که مستلزم  از روش ها عموماً کارهاي کوچک و متوسط باشد و این شرکت و کسب

  .کنند تعهد به منابع بیشتر باشد اجتناب می

هاي رشد صنعت و  رهایی مانند شدت رقابت، فرصتبا متغی تأثیر عامل محیطی

، ، ساپینزا و آلمیدابالدگود( انپژوهشگرهاي  نشان داده شده است که یافته هاي دولت یاستس

المللی  با بینرا ها  مثبت آن ي طهنیز راب )2007، گوکر و زیکارادن؛ 1989، دوگال مک ؛1996

المللی شدن  هاي رشد صنعت بر بین تأثیر مثبت فرصت. اند مورد حمایت قرار داده شدن

چراکه که نرخ رشد بازار جهانی و صنعت در ). 51/0( ي کوچک آشکار استکارها و کسب

صنعت غذایی با توجه به پیشرفت مسائل بهداشتی، سالمت، کمبود منابع غذایی رو به فزونی 

. )1966، ورنون( الملل بشوند بین وارد بازار باید ها براي بقا که در این وضعیت شرکت است

کارهاي کوچک در مقایسه با  و المللی شدن کسب بین یر را برتأث نیکمتر) 45/0( شدت رقابت

ن عامل یر مثبت ایثأالبته ت. دارد) 49/0( هاي دولت و سیاست) 51/0( هاي رشد صنعت فرصت

در خصوص صنعت . ده استیبه اثبات رس )1995(مونرو  و همچون کویلو یانپژوهشگرتوسط 

  .است یالملل فشرده و رقابت نیخلوت و بازار ب يا توان گفت که بازار داخل تا اندازه یم ییغذا
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ر بعدي است که پس از شدت رقابت بیشترین تأثیر را در متغی) 49/0( هاي دولت سیاست

این تأثیر کمتر نسبت به شدت رقابت به دلیل . کارهاي کوچک دارد و المللی شدن کسب بین

موضوع در کشورهاي در از این  )1999( اعتمادهاي حمایتی کمتر دولت است که  سیاست

  .ه استحال توسعه نیز حمایت کرد

مکان دوم تأثیرگذاري  یر درگرفته از جانب دولت، چرا این متغ هاي صورت با وجود حمایت

در ایران شروع شده است و  اخیراً ییها حمایتن یاست که چنقرار گرفته است؟ دلیل آن این 

 ي عهسدر تواین حمایت دولت از صنایع  رعالوه ب. هویدا نشده است هنوز نتایج آن کامالً

R&Dگیرد و بر اساس نظر  صورت می ن خصوصیدر ا یالتیتسه ي و ارائه ي، نوآور

کنند که از سطوح  المللی در صنایعی فعالیت می کارهاي جدید بین و ، کسب)1989( دوگال مک

  .دهاي دولتی برخوردارن حمایتباالیی از 

  

  يریگ جهینت

که  ین، دانستن عواملیبنابرا. ت شده استیاهم ار بایامروزه بس کوچک يها نقش شرکت

ن یهدف ا. ت استیز اهمیر دارند حایکوچک و متوسط تأث يکارها و شدن کسب یالملل نیبر ب

د یرس یات موضوع به نظر میادب یبود که پس از بررس ییرهایاز متغ يآزمون تعداد پژوهش

مرور  بر اساس یهای یهفرض. ر دارندیمتوسط تأثکوچک و  يکارها و شدن کسب یالملل نیبر ب

ر یتأث) یطیو مح یسازمان( عامل دوک از یهر  ج آن عبارتند ازیشنهاد شد که نتایپات یادب

ر را بر ین تأثیباالتر یسازمانعامل . کوچک دارند يکارها و شدن کسب یالملل نیبر ب یمثبت

قت، وجود یحق در. داشت ییاصنعت غذکوچک و متوسط  يکارها و شدن کسب یالملل نیب

 يکارها و شدن کسب یالملل نیرها بر بیر مثبت متغیو تأث مثبت و قابل مالحظه ي طهراب

ن یشیپ هاي پژوهشج با ین نتایا. د قرار گرفتییما مورد تأ يها کوچک و متوسط، توسط داده

 یخوان دند، همشدن پرداخته بو یالملل نیگوناگون با ب يرهایان متغیم ي طهراب یکه به بررس

 ي تهناشناخ ي طه، راباوالً: ان به دو نکته توجه نکرده بودندپژوهشگرن وجود یداشت اما با ا

ر ی، تأثاًیگر؛ ثانید کیکوچک و متوسط با  يکارها و شدن کسب یالملل نیرگذار بر بیعوامل تأث

ض کوچک و متوسط در عو يکارها و شدن کسب یالملل نین عوامل بر بیا ي تهناشناخ

کارهاي کوچک و متوسط در ایران هنوز به خوبی  و مدیران کسب .سنجش صرف رابطه

هاي کارآفرینانه، انتقال از نگرش سنتی و  اي عمل کردن، ارتباطات، ویژگی اهمیت شبکه
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 ي تواند با ارائه یدولت م .اند کسب منابع مالی و دانش از منابع دیگران را درك نکرده

ن یاز برتر يا جاد شبکهی، ایمال يها تیو حما يمعنو ياه تیالزم، حما يها آموزش

 سطومت کوچک و يها شرکتت از صادرات یت مراکز حمایع مختلف، تقویعملکردها در صنا

 یو مال یاز منابع دانش يبردار جهت بهره یالملل نیب يها به سمت نهادها و سوق دادن آن

ران و یر نگرش مدییدر تغ را یمهمکوچک و متوسط گام  يوکارها کسب ي الملل در حوزه نیب

   .ندیفراهم نما شدن یالملل نیع امر بیجه تسریالملل و درنت نینان بیجاد کارآفریا

  

  ها نوشت یپ
1 UNIDO
2 International New Venture (INV)
3 born global
4 Top Management Teams (TMTs)
5 MNEs
6 business angels
7 Cronbach alpha coefficients
8 Likert scale of five points
9 face validity
10 Small and Medium Enterprises (SMEs)
11 Lawshe's content analysis ratio
12 confirmatory factor
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