
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تاثیر عوامل تعیین کننده بر روی بین المللی سازی اولیه 

 ( 2019چاناپا سنتوش )

 

 چکیده: 

ای به عنوان تاثیر عوامل تعیین کننده بر روی بین المللی سازی اولیه  در مقاله  2019( Channappa Santhosh) وشثچاناپا سن

های خارجی تاثیر گذار هستند پرداخته و با تعیین مدلی  به بررسی و مطالعه عواملی درونی و بیرونی موسسات که در ورود به بازار

 به آزمون هر کدام از روابط پرداخته است.   گذار در بین المللی سازیبا هدف آنالیز عوامل تاثیر  مرحله بعدمتشکل از این عوامل در  

ای از طریق پرسشنامه( در کشور هند SMEشرکت صادر کننده کوچک و متوسط ) 102ای به حجم های اولیه مطالعه از نمونهداده

دهد که این کارآفرینان فعال شرکت و تجربیات نتایج مطالعه نشان می  .تشده اس  استخراجشامل پارامترهای مطالعه با مقیاس لیکرت  

انع بر سر وترین مهای رقابتی نیز اصلید و محدودیتندار  هااولیه شرکت  یکه تاثیر تعیین کننده در بین المللی ساز  هستندقبلیشان  

 راه ورود به بازارهای بین المللی هستند.

 ادبیات موضوع: 

را تحت    اولیه  استراتژی بین المللی سازی  متعددی  امل دهند که عوهای کوچک و متوسط نشان میمطالعات تجربی بر روی شرکت

توانند به شکل مثبتی توانایی شرکت را در  ها را که می SMEدر شروع بسیار مهم است که عوامل محیط داخلی  دهند.تاثیر قرار می

های درونی  اساس مشخصه   ها بر  SMEاولیه بین المللی سازای افزایش دهند بشناسیم. بر اساس مطالعات رفتار صادراتی    هایتالش

بین چهار بخش: مدیریتی، شخصی، مالی و دانش تمایز قائل    ،هابر روی منابع شرکت دیگریشوند. مطالعات ها تعیین میاین شرکت 

طور که رویکرد  همان  های بین المللی درگیر خواهد بود.شکل بیشتری در فعالیت  بع بیشتری داشته باشد بها هر چه شرکت من  اند. شده

ها نشان دهنده قدرت رقابتی شرکت است و باعث ایجاد مزیت رقابتی در ورود  دهد، منابع منحصر بفرد شرکتنبع محور نشان میم



رد گرایش بسیار بیشتری به فها با دسته محصوالت منحصر ب شوند. که این موضوع گویای این است که شرکتهای خارجی میبه بازار

  ها برای موفقیت در بازارهای خارجی باید منابع مناسبی برای رشد داشته باشند. در شرکت  شت.سمت بین المللی سازی خواهند دا

ورود به    پروسه  در  های مدیریتی و توانایی در بازارها با محدودیت در دسترسی به منابع مالی، تواناییشرکت این موضوع    مقابلنقطه  

ها توانایی خود را جهت  ها به شدت مانع از این خواهد شد که شرکتاین محدودیت.  شدخواهند  مواجه    یدشوار  باهای خارجی  بازار

 . کردخواهند را های جهانی هایی به سختی جرات ورود به بازارورود به بازار جهانی گسترش دهند. چنین شرکت

 شرایطادراکات مدیریتی از این    و   سازمان  ها باید بر روی شرایط بیرونیحجم زیادی از مطالعات به این بحث پرداخته اند که شرکت

نیروهای محیطی شرکت. به شکل قویتوجه کردبیرونی   این  را درای  از    ه بهر  ها  بهره  بازارهای خارجی محدود میبرداری  کنند، 

های برون  ومت در برابر عملیاتهای بین المللی سازیشان را به تعویق انداخته و حتی باعث مقاددهد و فراینوریشان را کاهش می

یر  ثیروهای درونی و بیرونی تاندر مرحله اولیه ورود به بازار های خارجی از هر دو    MSEهای  شودند. به همین خاطر شرکتمرزی می

 حیاتی است. ،های متنوع که در فرایند بین المللی سازی تاثیر گذارند پذیرند. بنابراین شناخت محرکهمی

 :صادرات و بین المللی سازی اولیههای  محرکه

اند  ها شناخته شده   SMEترین عناصر تجزیه و تحلیل بین المللی سازی  ها به عنوان پویاها و یا انگیزانندههای اخیر محرکه در دهه

  های بین فعالیتها موفق به بین المللی سازی شده و بعضی دیگر همچنان از  این شرکت  چرا که نشان دهنده آنند که چرا بعضی از

شود. مطالعه  لی سازی میلبه فرآیندها در بین المن  باعث سرعت بخشید  این موضوعبه  دانش  ورزند. متعاقبا  المللی سازی امتناع می

 . تواند در فهم بهتر این انگیزاننده ها کمک کندیهای اولیه مدقیق بین المللی سازی

های شرکت.  مزیت  -2شرایط پیش بینی نشده.    - 1قسیم کرد که عبارتند از  توان تدسته می  های بین المللی سازی را به سهمحرکه 

 شرایط بازار -3

 . شرایط پیش بینی نشده -1

  ها در بین المللی سازی هستند. به طور کلی شرایط پیش بینی نشده شامل عناصر واکنشی SMEمهمترین محرکه های  

 : مانند هستند

 (ICT)دانش و تکنولوژی ارتباطات •

 ط شبکه رواب •

 .(unsolicited orderاز سمت مشتری) سفارشات  •

المللی  در دهه بین  رشد  امکان  تکنولوژی  اخیر تحوالت  فراهم کرده   SMEهای  را  تجارت  همچن  ICTاست.    ها  اصلی  ین محرکه 

تاثیر گذارترین ابزار در ارتباطات   این ابزار وتجارت بین الملل متکی بر ضرفیت اینترنت است    های اخیر بوده است.  الکترونیک در دهه 

ها در مراحل اولیه صادراتشان بیش از مراحل بعدی تحت تاثیر عوامل  SMEاست که در بحث تجارت شناخته شده است. بطور کلی  

نقش جدی در تحت    (unsolicited order)از سمت مشتریای سفارشات  واکنشی و نیروهای بیرونی سازمان هستند. در مطالعه

یابی بین المللی به صورت جدی صادراتی در شرکت های کوچک دارد. در واقع این موضوع در ادبیات بازارای  تاثیر قرار دادن فعالیت ه

 مورد مطالعه و تحقیق قرار گرفته  است.

 



 :ط به شرکت شاملربوهای م مزیت -2

 بین المللی ه روابطشبک •

 های تکنولوژیکیمزیت •

 استعداد و توانایی مدیریتی  •

 شوند. هر چند که منعکس کننده توان شرکت در بین المللی سازی سریع هستند.نی شرکت مرتبط میاین موارد به شرایط درو 

 :شرایط بازار شامل -3

 اندازه بزرگ بازار •

 اندازه بازار داخلی •

 ی فیزیکی کنزدی •

کارآفرینی بین الملل  های  تئوری اند. اخیرا  این مسائل منعکس کننده شرایط بازار است که فراتر از محیط تحت تاثیر شرکت

 ای برای بین المللی سازی است. های داخلی محرکهبودن اندازه بازار کاند که کوچنشان داده

 : موانع صادرات و بین المللی سازی اولیه

ها    SMEکه همه    قطعاگیرند شناسایی و درک شوند.  ضروری است که موانع متنوعی که بر سر راه بین المللی سازی اولیه قرار می

این شرکت ندارند چرا که  را  المللی سازی  توان بین  اقتصادهای مختلف  موانع داخلی و خارجی متعددی رودر  با  شوند.  برو میها 

رجی شناخته شده است.  های خاکوچکی اندازه شرکت به عنوان یک عیب در بین المللی سازی به دلیل منابع محدود در ورود به بازار

 گذارند. اثر می SMEهای ن الملی سازی شرکتبیبه همن دلیل ضروری است تا مطالعه شود که این محدودیت ها چگونه بر 

اند. هر چند تمرکز بر گذار شناخته در دو دهه اخیر مطالعات متعددی مساعل مختلفی را در تصمیم گیری بین المللی سازی تاثیر

ها بوده است. موانع   SMEشان بر روی رفتارهای بین المللی سازی  ها و تاثیرات منفیریتی در مقابل این محدودیتروی ادراکات مدی

شرکت المللی  بین  عملیات  که  است  محدودیتی  فعالیتصادراتی  مقابل  در  را  میها  مواجه  چالش  با  داخلی  بازار  این  های  کند. 

شروع ای که  های با تجربهت، شرکهای با تجربه با آن روبرو شده ایی که شرکتشوند. اول آنهها به دو دسته تقسیم میمحدودیت

انگیره صادرات را  که این موانع  اند  اند و دوم آنهایی که در مرحله شروع عملیات صادرات با آن مواجه شدهکننده فعالیت بین المللی

پایداری   هاتبرند. در شرح این موانع: نگرشی، ساختاری، عملیاتی و دیگر محدودیاز بین می  ها در این شرکت که شروع، ارتقاع و 

موانع نشان دهنده آن است که چرا برخی شرکت ها  کنند. به هر حال شدت این  عملیات بین المللی سازی را با تاخیر مواجه می

 اند. انجامش بر نیامده توان ها اززنند در حالی که دیگر شرکتدست به صادرات می

دیگر طرف  میشرکت  در  فعالیتها  گسترش  با  همزمان  صرفتوانند  موانع  این  بر  صادراتی  مرحله های  چه  در  که  این  از  ای نظر 

های توسطع طلبانه شرکت را تواند بر رشد شرکتها تاثیر گذاشته و فعالیت( فایق آیند. متعاقبا این موانع میباتجربههستند)نوپا یا  

اند.  در شرایط مالی مختلف در موضوع بین المللی سازی شناسایی کرده  SMEی را برای  مطالعات متعددی موانع متعدد  محدود کنند.

موانع  :  اند عبارتند ازهای کوچک و متوسط تولیدی در بحث بین المللی سازی گزارش شدهبه عنوان نمونه موانعی که توسط شرکت

 .موانع پروسه محورو   موانع اطالعاتی ، موانع عملیاتی، استراتژیکی



بیرونی تقسیم شدهکلی    بطور های کوچک مورد یامدهای آن برای شرکت پ اند و  موانع صادرات در دو دسته موانع درونی و موانع 

 آزمایش قرار گرفته اند. 

 موانع داخلی: 

 هستند:عوامل زیر مرتبط  موانع داخلی بهبه شکل وسیعی 

 های سطح شرکتمحدودیت •

 های رقابتی محدودیت •

 اطالعاتی  ی ومال •

 های عملکرد محدودیت •

های کوچک به  شود. شرکتبق با رقیب از نظر قیمت و پیچیدگی عرضه در بازارهای خارجی میطامحدودیت رقابتی شامل عدم ت

شوند که به شکل منفی قدرت ها مواجه میهای توانایی خود به صورت مکرر با این قبیل محدودیتدلیل اندازه خود و محدودیت

 گیرد که آن هم متعاقبا مانعی بر سر راه ورود به بازارهای رقابتی خارجی خواهد شد. از آنها میرقابت را 

بود سرمایه نیروی کار، زمان مدیریت شده و دسترسی ناکافی به منابع اطالعاتی است. این محدودیت  مموانع سطح شرکت شامل ک

 دارند.  ها نیز به موانع درونی سازمان اشاره

های  لی و اطالعاتی شامل امکانات اعتباری الزم، کمبود توانایی ارتباط با مشتری خارجی، کمبود دسترسی به کانالمحدودیت های ما

 شود. های توزیع خود میتوزیع و مشکالت توزیع در کانال

هزینه تولید،  ناکافی  عملیاتی شامل ضرفیت  تامینموانع  زنجیره  اینو کمبود کیفیت محصوالت صادراتی می  های  به   شود.  موانع 

ها در زمانی که خواهان ورود به بازارهای خارجی هستند در پروسه ایجاد  مشکالت داخلی مرتبط بوده و مانعی بر سر راه ورود شرکت

 کند. می

 : بیرونیموانع  

 شوند: عوامل زیر مرتبط می نیز به بیرونی های محدودیت

 های بازار محدودیت •

 های سیاسی محدودیت •

شوند. این  شدت رقابت میهای مصرف کنندگان، تنوع پایین نحوه پرداخت و ارز، گرایشات و عادت تموانع بازار شامل ریسک تغییرا

 شود. ی کوچک میهاصادرات در شرکت یزهها توسط محیط بیرونی ایجاد شده و باعث از بین بردن انگ محدودیت

 فرهنگی متفاوت است._ ع سیاسی مرتبط با قوانین شدید خارجی، قوانین دولتی، شرایط اقتصادی بد و رفتارهای اجتماعی انمو

 



کرده    یبند  بمیمختلف تق  یها مشکالت صادرات را بر اساس توسعه صادرات بر دسته   Leonidou 1995:  گرید   یهایبند  میتقس

بازار _یرونیو مسائل ب یبازار داخل_یرویمسائل ب ، یخارج یبازار ها_یمسائل درون  ،یبازار داخل_ی است که عبارتند از: مسائل درون

  ی ناکارآمد ،یاهیموانع رو ،یکرده است: موانع تنوع بخش  میموانع را در پنج دسته تقس نیاهم   Altintas et al 2007. یخارج

 . یو موانع دولت ی موانع رقابت  ،یدرون

 

 :های تایین کننده شرکت و بین المللی سازی اولیهمشخصه

ها را جهت غلبه بر این موانع بر اند که شرکتها دانشمندان فاکتورهای درونی متعددی را شناسایی کردههعالوه براین موانع و محرک

توان به منابع شرکت اشاره کرد که نقش کلیدی در ایجاد یک  ابزارها میاز موارد مهم این    کنند.سر راه بین المللی سازی تجهیز می

 کند. مزیت رقابتی و خلق توانایی های استراتژیک برای غلبه بر موانع جهت ورود به بازارهای خارجی ایفا می

ها و تاثیرشان در هدایت به سمت بین   SMEها در  CEOمطالعات بسیاری به نقش  نقش مدیران و تصمیم گیرندگان: •

اند. نقش مهمی که صاحبان و تصمیم گیرندگان شرکت ها در رفتار صادراتی دارند بسیار قابل مالحظه المللی سازی پرداخته 

 ها بر اساس رفتار این تصمیم گیرندگان شکل گرفته است.های این شرکتفعالیتاست چرا که بسیاری از 

ها    SMEهای بین المللی سازی  مطالعات زیادی به نقش ویژگیهای کارآفرینانه بر روی فعالیت  کارآفرینانه: های  ویژگی •

المللی قرار گرفتن و توانایی    اند. که شامل میزان تحصیالت مدیران و تصمیم گیرندگان شرکت، در شرایط بیناشاره کرده

ها را  های بین المللی سازی شرکتدید مدیریتی نیز سرعت فرایندشود. تعهدات، ریسک و های خارجی میصحبت به زبان

 . اندها پرداخته المللی سازی شرکت های مدیریتی در بیننهایت مطالعات بسیاری بر ویژگی دهد. درافزایش می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :حقیقوش تر

های صادراتی ایالت کارناتاکا  ( گرد آوری شده است که اطالعات شرکتVITC)  Visvesvaravaارشیو اطالعات  های مطالعه از  داده

 ی و کوچک مهندس  متوسطهای  به شرکت   طمورد که مربو  182یتا  مرکز داده نها  در اینمورد    958ین  کند. از بداری میهند را نگه

(Engineering SME) گردید. مورد به عنوان حجم نمونه انتخاب  102و در نهایت  بودند 

است )رفرنس هر کدام مقاله اصلی    نتخاب شده مطالعات پیشین او انتخاب عوامل تاثیر گذار در  مدل مطالعه با بررسی در پیشینه  

 موجود است(. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نتیجه گیری و بحث:

این دارد    بر د که داللتنو تجربه بین المللیشان ضریب همبستگی قابل توجهی وجود دار  ها  CEOدر بین فاکتور سطح سازمان، سن 

مطالعات این موضوع تر داشته اند. معموال در  مدیران مسنهایی با  ت به شرک ستری نبهنگام  تر ورود زودها با مدیران جوتانشرکت  که

تر دارند. دلیل این موضوع در این  شود که مدیران جوانتر گرایش بیشتری به بحث بین الملل نسبت به مدیران مسنمی اینگونه بیان

. بطور کلی مطالعات در زمینه کارآفرینی بین  دارند   تر از خودتر بیشتر دید کارآفرینانه نسبت به مدیران مسن است که مدیران جوان 

 بین المللی سازی اولیه 

: صادرات موانع    

 محدودیت رقابتی

 محدودیت های سطح شرکت 

 محدودیت های مالی و اطالعاتی  

ت های عملیاتی ی محدود  

 محدودیت های بازار 

 محدودیت های سیاسی 

 

 : عوامل تاین کننده شرکت

 ها CEOسن 

 صالحیت تحصیلی

 تجربه بین المللی 

 بخش بازاریابی 

 سازمان اندازه 

 

:محرکه های صادرات  

از سمت مشتری سفارشات    

 مزیت های مرتبط با شرکت 

 شرایط بازار 

 



و    تر، ریسک پذیرترپویا  ،اند با مدیران جوان هایی که به سرعت وارد تجارت خارجی شدهاند که شرکتالمللی به این بحث پرداخته 

 ود دارند. خها و سود جستن از آنها را با استفاده از ابزار گرایش فعال کارآفرینانه تر هستند، که توان درک و شناخت بهتر از موقعیت

ها  داللت بر آن دارد که شرکتاین موضوع نیز ی مدیران به صورت مثبت بر بین المللی سازی اولیه تاثیر گذار است، تجربه بین الملل

های اولیه فعالیت خود دارند. یادگیری های بین المللی را در سالورود به بازاربیشتری در  با مدیران با تجربه بین المللی بیشتر توان  

. مدیران افزایش دهدکند تا شرکت دانش با ارزشی را به دست آورد و قدرت عملکرد شرکت در صادرات را  از تجربیات قبلی کمک می

گسترش و تسریع فعالیت های تجاری را به خارج از مرزهای با تجربه بین المللی نسبت به رقبای خود که این تجربه را ندارند، توان  

توان گفت فعال بودن در زمینه بین المللی سازی اولیه با تجربه . از این رو میسازندمیکشور از طریق ارتباطاتی که دارد امکان پذیر 

 بین المللی مدیران شرکت ارتباط مثبت دارد.

توان ودیت رقابت تاثیر منفی قابل توجهی بر بین المللی سازی اولیه دارد بنابراین میاز آنجایی که از بین موانع مختلف تنها محد

هایی  ت ناتوانی شرکت در رقابت بیشتر برای شرکگفت محدودیت اصلی در بین المللی سازی اولیه مربوط به رقابت پذیری شرکت است.  

 اند هایی که زود تر از بقیه وارد این بازارها شدهید تا شرکتآاند یک مانع به حساب میتر وارد بازارهای بین المللی شدهکه دیر

چند که  ر  شود. ههای پویایی بازار، گرایش بین المللی و استراتژی های بازاریابی منعکس میمشخص شدت رقابت در بخش  طوربه  

با ترجیحات مصرف کننده خارجی    نیازمند سرمایه گذاری قابل مالحظه و همچنین تطابق محصولبازاریابی محصول در بازار خارجی  

هایی که با کمبود پرسنل متخصص و همچنین ناتوانی در تولید محصول دارد که کار آسانی نیست و به همین دلیل است که شرکت

های ورود به بازار خارجی هایی بیشتر رقابتی هستند به سمت تعویق پروسه مورد تقاضای بازار خارجی مواجه هستند نسبت به شرکت 

هایی با  تکاند نسبت به شرهایی که زودتر وارد بازارهای بین المللی شدهکتدهد که شرشوند. نتایج کلی مطالعه نشان میهدایت می

 ورود بعدی در ذات خوت بیشتر فعال و رقابتی هستند.  

 :یشنهاداتپ

خارجی را دارند از شناسایی    توان از نتایج مطالعه برداشت کرد. کارآفرینانی که شوق ورود سریع به بازارهایپیامدهای متعددی می

عوامل کلیدی در این زمینه سود خواهند برد. برای بهبود رقابت پذیری شرکت باید مدیران و افرادی را به استخدام شرکت در بیاورد  

 کشف فرصت را خواهند داشت.  و  که از تجربه و دانش بین المللی برخوردارند که توان حل مسایل مرتبط با بازاریابی

های تکنولوژیکی و  ( جهت ارتقاع و گسترش تواناییMNCsهای چند ملیتی )با شرکتتوانند پیوند مناسب را  ها می  SMEهمچنن  

 بازاریابی  برقرار کنند. 

اری زنمایند و با برگها باید جهت ایجاد گرایش بین المللی در درون خود اقدام به آموزش و برپایی کارگاه های آموزشی مناسب  شرکت

ف در بین پرسنل شرکت متخصصین را به اشتراک بگذارند تا دید و وحدت هدو تجربه بین المللی مدیران و  جلسات متعدد دانش  

 شکل گیرد.
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