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Introduction: Previous studies related to born globals are dispersed, heterogeneous
and unsystematic, and the research in this field has not been done in an integrated
way. In spite of the dispersion of findings, different researchers have tried to discover
mechanisms (antecedents, moderators and consequences) in the area of born global
firms. Due to the interdisciplinary nature of born globals, studies have taken into
account various issues. Since born globals are important for the future of business and
the findings of previous studies are disorganized, there is a need to develop integrated
conceptual models and comprehensive theoretical frameworks. The necessity of
investigating born globals is mentioned in previous works too. The dearth of research
on born globals and the need for developing a comprehensive framework are the main
drivers for conducting this review research. As a result, the aim of this article is to
collect and integrate all the empirical studies in the world regarding the driving and
preventive factors and the consequences of born global firms in a comprehensive
framework.
Methodology: Since this study is going to integrate previous research findings and
finally provide a framework for the comprehensive understanding of the phenomenon,
meta-synthesis is a good method to serve the purpose. However, since all empirical
studies (through quantitative, qualitative and mixed methods) should be included in
this study, it is necessary to use the mixed meta-synthesis method. A six-step process
is considered as a methodological framework of this study. These six steps include
formulating the research problem and question, reviewing the literature, evaluating
the research studies for identification and inclusion, selecting and doing metasynthesis techniques for integrating and analyzing the qualitative research findings,
presenting a combination of the findings of previous studies, and showing the process.
As a result, this article summarizes the findings of 85 empirical studies (only studies
related to the early success of born globals) by using the mixed meta-synthesis method
and integrates them in a comprehensive conceptual framework.
Results and Discussion: Previous studies have examined the role of global vision as
a meditator variable, but there is no research on the moderating role of global vision
in different groups of output variables. Distinguishing among the dimensions of
experience and the moderating role of experiences is also a research gap. The role of
government policies for facilitating the international experiences has not been
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investigated yet. The role of variables such as managers' global vision or international
experience can be studies as a moderator variable. In addition, this study has evaluated
the effect of moderators. It has summarized and integrated the empirical results
regarding driving and preventive factors and outcomes in the field of born global firms
and specifically in the initial stage of their business lifecycle. Based on the developed
framework, future opportunities for research and theoretical and practical implications
are suggested. According to the adopted theories in the reviewed papers, our first and
foremost theoretical suggestion is using the perspective of entrepreneurial financing
(and other financial perspectives in the field of born globals) as well as the
transformational leadership theory (and other theories in leadership literature). These
two theoretical gaps are important in our research because the vital role of
management team characteristics in born globals implies the importance of leadership
style, and born globals are able to overcome strange costs and resource limitations
through selecting the source of financing. This research extends the results of
Weerawardena et al. (2007), Gerschewski et al. (2015) and Gerschewski (2011) and
adds the results of Knight and Liesch (2016) to this area. Since a large number of
research works has been done on the initial stage of formation and success of born
globals and this knowledge has been summarized in this study, born global researchers
can test this framework in different fields and countries and to create new perspectives
and variables for future research. It is useful to reach a general and valid understanding
of the advent and the initial success of born globals before going beyond to search the
successes and mechanisms of long-term survival.
Conclusion: This paper summarizes and integrates the empirical results regarding the
driving and preventive factors and outcomes in the area of born global firms
specifically the initial stage of their business lifecycle. However, there are some
limitations in this study, including using only two databases and ignoring Google
Scholar, EBSCO etc. This questions the comprehensiveness of the research and
denotes the likelihood of human error in filtering papers. Hence, there might be some
papers in the selected databases or other sources related to the field of this study.
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چکیده
از آنجا که جهانزادها برای آینده کسبوکار اهمیت زیادی دارند و با توجه به اینکه یافتههای
تحقیقات پیشین پراکنده میباشد ،نیاز به توسعه مدلهای مفهومی یکپارچه و چارچوبهای
نظری جامع وجود دارد .همچنین ،ضرورت بررسی کلی پژوهش درباره جهانزادها در کارهای
پژوهشی قبلی ذکر شده است .مشکالت مذکور در پیشینه جهانزاد و نیز ضرورت توسعه
چارچوب جامع ،انگیزه اصلی برای انجام این پژوهش در جهت رفع این مشکالت است .در
نتیجه ،هدف از این مقاله ،یکپارچهسازی و تجمیع تمام مطالعات تجربی در جهان در رابطه با
ظهور و موفقیت اولیه پیشایندها ،عوامل پیشبرنده و بازدارنده و پیامدهای پدیده بنگاههای
جهان زاد در یک چارچوب جامع است .بدین منظور ،این مقاله با استفاده از روش فراترکیب
ترکیبی ،یافتههای  58مطالعه تجربی (فقط مطالعاتی که در مورد موفقیت اولیه جهانزادها بودند)
را خالصه و در یک چارچوب مفهومی جامع ترکیب میکند .سپس ،بر اساس چارچوب
توسعهیافته ،فرصتهای آتی برای پژوهش و نیز کاربردهای نظری و عملی پیشنهاد میگردد.
کلمات کلیدی :جهانزاد ،روش فراترکیب ،کسبوکار بینالمللی.
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مقدمه
سازمانهای کوچک و متوسط ،در جهت تسهیل کسبوکار جهانی ،نقش مهمی را در
کسبوکار بینالملل ایفا میکنند .در ضمن ،بنگاههای جهانزاد (سازمانهای کوچک و
متوسطی که استراتژی بینالمللیسازی را از ابتدا دنبال میکنند) ،عالوه بر تاثیر جهانی،
در توسعه اقتصادی به کشورها کمک میکنند .آنها از عملیات سازمانهای چندملیتی و
نیز زنجیره تامین بینالملل با استراتژی گوشه بازار پشتیبانی میکنند .بنابراین،
جهانزادها ،اهمیت زیادی برای آینده کسبوکار دارند .پدیده جهانزاد ،توجه محققان
زیادی را در دو دهه اخیر به خود جلب کرده است (گارسیا-لیلو 0و همکاران.)2102 ،
این توجه روزافزون دو دلیل عمده دارد .اول ،جهانیسازی به عنوان یک روند و
تخصصی شدن قابلیتهای افراد ،باعث بینالمللیسازی اولیه شده است .دوم ،از
نقطهنظر علمی ،چالشهای وارد بر نظریات سنتی بینالمللیسازی و ضرورت توسعه
نظری ،محققان بسیاری را جلب این رشته علمی کرده است .پژوهشهای قبلی در مورد
جهانزادها ،پراکنده ،ناهمگون و اغلب غیرسیستماتیک است (کیاپ و گاسمن )2119 ،2و
مطالعات در این رشته ،وابسته به یکدیگر انجام نشدهاند (دزیکوسکی .)2105 ،3علیرغم
پراکندگی یافتهها ،پژوهشگران متعدد تالش کردهاند تا مکانیزمها (پیشایندها،
تعدیلکنندهها و پیامدها) در زمینه بنگاههای جهانزاد را کشف کنند .به علت ماهیت
میان رشتهای جهانزادها ،مطالعات ،دیدگاههای متعددی را اتخاذ کردهاند .بنابراین ،با
در نظر گرفتن تعداد زیادی از مقاالت درباره جهانزادها ،نیاز به توسعه مدلهای
مفهومی یکپارچه و چارچوبهای نظری جامع وجود دارد .همچنین ،ضرورت بررسی
کلی پژوهش درباره جهانزادها در کارهای پژوهشی قبلی ذکر شده است .این مشکالت
در ادبیات جهانزاد و نیاز به توسعه چارچوب جامع ،انگیزه اصلی برای انجام این
پژوهش مروری است.
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مبانی نظری و پیشینۀ تحقیق
محققان ،پدیده جهانزاد را به صورت مختلفی نامگذاری کردهاند مثل جهانی متولد شده0

(نایت و کاووسگیل ،)2110 ،2بینالمللی متولد شده( 3کویواالینن 0و همکاران،)2112 ،
کسبوکارهای جدید بینالمللی( 8مکدوگال 6و همکاران )0990 ،و صادرکنندگان
زودرس( 2مکآلی .)0999 ،5علیرغم اسامی متفاوت« ،زودهنگامی» و «بینالمللیسازی»
برای نامگذاری ،ضروری هستند .در بین تمام اسامی ،جهانزاد و کسبوکارهای جدید
بینالمللی بیشترین توجه را به خود جلب کردهاند .نایت و کاووسگیل ( )2110جهانزادها
را بدین صورت تعریف میکنند« :استارتاپهای کارآفرینانه که به دنبال کسب درآمد
عمده از فروش محصوالت در بازارهای بینالمللی هستند» و مقبولترین تعریف عملیاتی
را مطرح میکنند« :جهانزادها حداقل  %28از فروش خود را در مدت سه سال از زمان
شروع صادر میکنند» .به عبارت دیگر ،کسبوکارهای جدید بینالمللی از نظر مفهومی،
عامتر از جهانزادها هستند زیرا یک کسبوکار جدید بینالمللی به انواع متفاوت
کسبوکار در مراحل متفاوت توسعه اشاره میکند که بینالمللیسازی رو به داخل و
رو به خارج را دربرمیگیرد ،درحالیکه جهانزاد به شرکتهای جوان و کارآفرینانه
اشاره میکند که تنها بینالمللیسازی رو به خارج را دربرمیگیرد (مثل صادرات،
سرمایهگذاری مستقیم خارجی یا اعطای امتیاز) .تمرکز این پژوهش ،روی بنگاههای
جهانزاد است اما چون بسیاری از مطالعات تجربی قبلی ،جهانزادها و کسبوکارهای
جدید بینالمللی را به عنوان مفاهیم یکسان در نظر گرفتند ،ما چنین پژوهشهایی را در
این مقاله گنجاندهایم.
در رابطه با تعریف پدیده جهانزاد ،سه مفهوم «سرعت بینالمللیسازی»« ،قلمروی
بینالمللیسازی» و «مقیاس بینالمللیسازی» همیشه در تعریف گنجانده میشوند.
سرعت بینالمللیسازی به معنی تعداد سالها بین اولین ورود به بازار بینالمللی و زمان
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شروع فعالیت است و به بینالمللیسازی سریع اشاره دارد .بسته به زمینههای متفاوت،
محققان تعداد سالها را به صورت متفاوتی تعریف عملیاتی کردهاند .برای مثال ،فن و
فان )2112( 0زمان شروع فعالیت ،ایورس )2101( 2سالهای اولیه و گاسمن و کیاپ
( )2112ده سال را برای اشاره به سرعت بینالمللیسازی اتخاذ کردهاند .ما سه سال
بعد از شروع را انتخاب میکنیم و در اینجا شروع به معنی تاریخ رسمی تاسیس در
دستگاه دولتی مطابق با مقبولترین تعریف عملیاتی مطرح شده توسط نایت و
کاووسگیل ( )2110است.
قلمروی بینالمللی سازی به تعداد بازارهای خارجی و فاصله آنها (یعنی جغرافیایی،
روانی ،فرهنگی و نهادی) اشاره میکند .شخص میتواند قلمروهای متفاوت را برای
تعریف عملیاتی در نظر بگیرد .فعالیت کسبوکار منطقهای خارج از بازار داخلی و در
برخی از کشورهای همسایه (گاسمن و کیاپ ،)2112 ،خارج از قاره داخلی (فن و فان،
 ،)2112فعالیت کسبوکار جهانی و جهانزاد واقعی بودن با فعالیت (و یا تجارت) در
سه بازار آمریکای شمالی ،اروپای غربی و آسیای جنوب شرقی (کریک )2119 ،3از
قلمروهای متفاوت برای تعریف عملیاتی هستند .ما تعریف عملیاتی دقیق این معیار را
نادیده می گیریم و مقاالتی با قلمروهای متفاوت را بدون توجه به نوع قلمرو در نظر
میگیریم ،زیرا تعاریف اولیه جهانزادها که قبالً ذکر شد ،قلمروهای متفاوت
بینالمللیسازی را نادیده میگیرند و این معیار به شدت متکی بر زمینه است (کشور
کوچکی مانند نیوزیلند که میتواند به آسانی وارد بازار استرالیا شود و کشور بزرگی
مانند ایاالت متحده را در نظر بگیرید) و محققان باید قلمروی مناسبی را در زمینه
مطالعاتی خود انتخاب نمایند.
میزان یا مقیاس بینالمللیسازی به معنی میزان تخصیص منابع به بازارهای بینالمللی
است (فاینا و آلون )2105 ،0که توسط رویکردهای متعدد عملیاتی میشود .به علت اینکه
اکثر جهانزادها با روشهای تخصیص کم منابع مثل صادرات وارد بازارهای بینالمللی
میشوند (ملن و نوردمن ،)2119 ،8پرکاربردترین معیار به کار رفته توسط محققان،
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شدت صادرات (نسبت فروش صادرات به کل فروش) است .آستانههای متفاوت ،بازهای
از  %8تا ( %28زهرا 0و همکاران2111 ،؛ چتی و کمپبل-هانت )2110 ،2را شکل میدهند.
بااینحال ،ضرورتاً تمام جهانزادها با تخصیص کم منابع وارد نمیشوند (ملن و
نوردمن)2119 ،؛ بنابراین ،تخصیص باید با گنجاندن روشهای تخصیص باالتر مثل
اتحادهای استراتژیک نیز انجام شود .در نتیجه ،این پژوهش ،مقاالتی را که صادرات را
با آستانه ( %28بر اساس پیشنهاد نایت و کاووسگیل ( ))2110در نظر گرفتند و نیز
مقاالتی که روشهای ورود با تخصیص باال را اتخاذ کردند ،دربرمیگیرد .عالوه بر سه
مفهوم اصلی که توضیح داده شد ،پژوهشگران ممکن است از برخی از ویژگیهای
جهانزادها در تعریف نیز استفاده کنند .گرایش فناورانه (مادسن و سروایس،)0992 ،3
منابع مبتنی بر دانش (نایت و کاووسگیل ،)2110 ،نوآوری فناورانه (هوردین و ولچ،0
 )2115و چشمانداز جهانی مدیران (گابریلسون 8و همکاران )2115 ،از جمله ویژگیهای
اضافی در تعاریف هستند .این جنبههای اضافی ،به تعریف عملیاتی در این پژوهش اثر
نمیگذارند و ما تمام آنها را گنجاندیم.
بررسی مطالعات پیشین درباره عوامل پیشبرنده و بازدارنده عملکرد جهانزادها نشان
میدهد که رابطه بین پویایی صنعت و بینالمللیسازی سریع و زودهنگام توسط
استراتژی گوشه بازار یا با استفاده همزمان از استراتژی گوشه بازار و اتحاد
استراتژیک به طور مثبتی تعدیل میگردد (کویان 6و همکاران .)2105 ،روابط مثبت بین
شبکههای بین بنگاهی و بینالمللیسازی (مانولوا 2و همکاران ،)2101 ،بین چشمانداز
جهانی مدیران و میزان و سرعت بینالمللیسازی (کوالیک 5و همکاران ،)2102 ،بین
محیط نهادی رسمی و بینالمللیسازی (چن 9و همکاران )2105 ،و بینالمللیسازی
جهانزادها (بائوم 01و همکاران )2103 ،به طور منفی توسط سن ،اندازه و گرایش ارزش
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اجتماعی بنگاه و موانع ادراک شده برای بینالمللیسازی تعدیل میگردد .نوآوری
فناورانه ،رابطه بین شبکههای بینالمللی و بینالمللیسازی زودهنگام را تعدیل مینماید
(ماستین 0و همکاران.)2100 ،
شدت رقابت ،نوع بازار بینالمللی (توسعهیافته در مقابل نوظهور) و پویایی محیطی،
نقش تعدیلکننده مثبتی در روابط بین گرایش کارآفرینی و عملکرد (مارتین و جاوالگی،2
 ،)2106بین قابلیت بازاریابی و رشد بینالمللی (ژو 3و همکاران )2102 ،و بین گرایش
بازار بینالمللی و گرایش کارآفرینی بینالملل (فاروک )2108 ،0دارد .خصومت محیط
داخلی ،رابطه بین شبکههای بینالمللی و بینالمللیسازی زودهنگام را تعدیل میکند.
قابلیت بازاریابی منجر به نوآوری میگردد؛ این رابطه ،در کشورهای توسعهیافته به
لحاظ فناورانه و اقتصادی قویتر است (افرات 8و همکاران .)2102 ،آزادسازی بازار
داخلی ،رابطه مثبت بین سرعت بینالمللیسازی و عملکرد مالی در بازارهای مقصد با
آزادی تجارت بیشتر را تقویت میکند و رابطه منفی یکسان در بازارهای مقصد با
آزادی تجارت کمتر را تضعیف مینماید (دنگ 6و همکاران.)2105 ،
جدول  ،0پژوهشهای قبلی را خالصه و به تفاوتها با پژوهش حاضر تاکید میکند.
بنابراین ،از آنجا که پژوهش درباره جهانزادها متنوع و پراکنده است و نیاز به
یکپارچهسازی چارچوبهای نظری متعدد در یک چارچوب کلی و شناسایی
توانمندسازهای دقیق برای موفقیت جهانزادها وجود دارد و در عین حال ،هیچ
پژوهشی برای تجمیع متغیرهای تعدیلگر و پیامد و نمایش آنها در یک چارچوب جامع
وجود ندارد ،ما تصمیم گرفتیم تا این شکاف دانشی را پر کنیم .هدف از این پژوهش
جمعآوری شواهد تجربی (وب آو ساینس و اسکوپوس )2است که بتواند مکانیزمهای
(ریشههای ) موفقیت در مراحل اولیه بنگاههای جهانزاد را بررسی کند و سپس آنها را
در چارچوب جامع ارائه نماید .برآورده ساختن این اهداف به پژوهشگران کمک میکند
تا درک درستی از جهانزادها داشته باشند .بهعالوه ،بر اساس یافتهها ،ما متغیرها و
1.

Musteen
Martin & Javalgi
3
. Zhou
4. Faroque
5. Efrat
6. Deng
7. Web of Science and Scopus
2.
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نظریاتی که کمترین بررسی روی آنها صورت گرفته و کشورهایی در سراسر جهان
که کمترین بررسی روی آنها انجام شده است (شکافهای زمینهای) را به صورت دقیق
شناسایی میکنیم و نمایش میدهیم که این امر ،بینشهایی را در رابطه با پژوهشهای
آتی برای محققان فراهم میکند.
جدول  -1مطالعات مشابه قبلی و تفاوتها با پژوهش حاضر
روش

پژوهش

نتايج پژوهش

حاضر

مدل مفهومی را ارائه میدهد که بر اساس دیدگاه

ویراواردنا 0و
همکاران

تفاوتها با پژوهش

نامشخص

()2112

قابلیتهای پویا و نظریه یادگیری سازمانی است تا
مفهومسازی جدیدی از پیشایندهایی فراهم کند که منجر
به بینالمللیسازی سریع جهانزادها میگردد.

گارسیا-لیلو و
کتابسنجی

همکاران
()2102
شونز 2و
همکاران
()2105

عملکردی را نادیده
میگیرد

شدت دانش ،رابطه بین سرعت بینالمللیسازی و

مکانیزمها شامل

عملکرد را به طور مثبت تعدیل میکند و رابطه بین

پیشبرندهها و

قلمروی بینالمللیسازی و عملکرد را به طور منفی

بازدارندهها را مورد

تعدیل مینماید.

بحث قرار نمیدهد.

ماهیت میانرشتهای پژوهش درباره بنگاههای جهانزاد
فراترکیب

تعدیلگران و پیامدهای

یا نیاز به یکپارچهسازی دیدگاههای نظری متفاوت را
نشان میدهد تا نظریهای در این رابطه توسعه یابد.

قلمروی متغیرهای
بررسی شده کامالً
متفاوت از پژوهش ما
است

جدیدترین ادبیات در بینالمللیسازی سریع را توصیف
دزیکوسکی
()2105

کتابسنجی

میکند ،روندهای آتی در این زمینه را نشان میدهد و

قصد بررسی مکانیزمها

خالصه و نقطه شروعی برای محققان و شاغالن

را ندارد

عالقهمند به پدیده بینالمللیسازی سریع فراهم میکند.
جهانزادها به اقتصاد کسبوکار آینده اثر میگذارند و
فاینا و آلون

کتابسنجی و

درک این توانمندسازها و عواملی که منجر به موفقیت

مکانیزمها را مورد بحث

()2105

تحلیل محتوا

آنها میشود ،کاربردهای مهمی برای پژوهش و عمل

قرار نمیدهد

دارد.
رومانلو و
چیاروسیو
()2109

3

این تحلیل ،شبکهای از منابع هماستنادی ،مجالت و
مرور عمیق

نویسندگان اول فراهم میکند که رتبه آنها از لحاظ سهم

روی مکانیزمها تمرکز

پیشینه

آنها در ادبیات جهانزادها را نشان میدهد .نتایج این

نمیکند

تحلیل برای بهبود درک جهانزادها به کار میرود.

1.

Weerawardena
Schwens
3. Romanello & Chiarvesio
2.
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روششناسی
به دلیل اینکه پژوهش حاضر سعی دارد یافتههای پژوهشهای قبلی را یکپارچه سازد
(ساندلوسکی 0و همکاران )2116 ،و در نهایت ،چارچوبی برای درک جامع از پدیده
فراهم نماید (ولش و داونی ،)2110 ،2فراترکیب ،روش مناسبی است .بااینحال ،چون
تمام مطالعات تجربی (کمّی ،کیفی و روش ترکیبی) باید گنجانده شوند و تمرکز صِرف
روی مطالعات کیفی به نتایج آسیب میزند ،به جای استفاده از فراترکیب کیفی ،از
فراترکیب ترکیبی استفاده میکنیم (که تمام پژوهشهای تجربی را دربرمیگیرد)
(ساندلوسکی و همکاران .)2116 ،همچنین ،از بین طرحهای فراترکیب ترکیبی ،طرح
یکپارچه انتخاب میشود زیرا تفاوت یافتهها و انواع روششناسیها به اندازه کافی زیاد
نیستند تا بتوانند محققان را متقاعد نمایند که تحلیلها و ترکیبهای مجزا انجام دهند.
کیفیسازی یافتهها برای تغییرشکل یافتهها انتخاب میشود.
چارچوب های متعددی برای انجام فراترکیب وجود دارد مثل رویکردهای مطرح شده
توسط نوبلیت و هیر ،)0955( 3زیمر ،)2116( 0گرین ،8جانسون و آدامز،)2116( 6
ساندلوسکی و باروسو ،)2112( 2میجور و سیوین-بادن )2101( 5و هون.)2103( 9
اروین 01و همکاران ( )2100سه رویکرد پرکاربرد و فرآیند شش مرحلهای مطرح شده
را تجمیع نمودند که به عنوان چارچوب روششناختی در این پژوهش در نظر گرفته
میشود .این شش مرحله عبارتند از .0 :تدوین مسئله و سؤال پژوهش  .2جستجوی
جامع ادبیات  .3ارزیابی دقیق مطالعات پژوهشی برای شناسایی و شمول  .0انتخاب و
انجام تکنیکهای فراترکیب برای یکپارچهسازی و تحلیل یافتههای پژوهش کیفی  .8ارائه
ترکیبی از یافتهها در بین مطالعات  .6نمایش فرآیند (اروین و همکاران.)2100 ،

1.

Sandelowski
Walsh & Downe
3. Noblit & Hare
4. Zimmer
5. Green
6
. Adams
7. Barroso
8. Major & Savin-Baden
9. Hoon
10. Erwin
2.
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سؤاالت پژوهشی این تحقیق عبارتند از:
سؤال  :0کدام پیشایندها ،تعدیلگران و پیامدها در مراحل اولیه چرخه عمر جهانزادها
در ادبیات بررسی میشوند؟
سؤال  :2چگونه پیشایندها ،تعدیلگران و پیامدها در مراحل اولیه چرخه عمر جهانزادها
میتوانند در چارچوب جامع و یکپارچه نمایش داده شوند؟
سؤال  :3بر اساس چارچوب توسعهیافته ،پیشنهادات پژوهشی آتی ،شکافهای نظری
و زمینهای چه هستند؟
محققان پایگاههای دادهای وب آو ساینس کور کالکشن تامسون رویترز 0و اسکوپوس
را برای بررسی انتخاب کردند زیرا این پایگاهها ،مکمل هستند ،قوتها و ضعفهای
یکدیگر را پوشش میدهند و اعتبار پژوهش را افزایش میدهند (سیدقربان و همکاران،
 .)2106ما تمام اسناد چاپ شده از سال  0991تا به امروز ( )2105که حداقل یکی از
عبارات «جهانزاد»« ،جهانی متولد شده»« ،کسبوکار جدید بینالمللی»« ،بینالمللیسازی
سریع»« ،کسبوکار جهانی جدید»« ،بینالمللیشدگان زودهنگام»« ،بینالمللیسازهای
زودهنگام» و «استارتاپ بینالمللی» 2را در عنوان ،چکیده یا کلیدواژهها داشته باشند را
در وب آو ساینس و اسکوپوس جستجو کردیم .به جز «ستارتاپ بینالمللی» که به این
پژوهش اضافه شده است ،سایر عبارات مطابق با دزیکوسکی ( )2105انتخاب شدند.
معیارهای شمول /حذف در این پژوهش عبارتند از .0 :تنها اسناد مرتبط با سؤاالت
پژوهش گنجانده میشوند .بنابراین ،مطالعات روی سازمانهای چندملیتی یا
سازمان های کوچک و متوسط بدون در نظر گرفتن زودهنگام بودن ،حذف میشوند.
به عالوه ،قلمروی این پژوهش ،محدود به مراحل اولیه چرخه عمر است و مطالعات
درباره مراحل بعدی چرخه عمر جهانزادها حذف میشوند .2 .تنها اسناد چاپ شده
به زبان انگلیسی گنجانده میشوند .3 .تنها اسناد چاپ شده در پایگاههای دادهای با
کیفیت (یعنی وب آو ساینس و اسکوپوس) گنجانده میشوند .0 .تنها اسناد چاپ شده
در  2105-0991گنجانده میشوند .تعیین حد پایین بازه زمانی یعنی سال  ،0991مطابق
با پژوهشهای قبلی است و به این دلیل که این پدیده بین اواخر دهه  0951تا 0993
1.

Thompson Reuter's Web of Science Core Collection
"born-global", "born global", "international new venture", "rapid internationalization", "new
"global business", "early internationalized", "early internationalizers" "international startup
2.
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شکل گرفت (دزیکوسکی2105 ،؛ فاینا و آلون2105 ،؛ شونز و همکاران .8 .)2105 ،تنها
مقاالت علمی نگه داشته میشوند ،بنابراین ،فصول کتاب و مقاالت کنفرانس حذف
میگردند .6 .کارهای پژوهشی کمّی و کیفی نگه داشته میشوند زیرا محققان معموالً از
هر دو روش در این زمینه پژوهشی استفاده میکنند گابریلسون و کیرپاالنی .)2102 ،
مطابق با مطالعات قبلی (مثل دلیکیت ،آیرز و مکمولن2105 ،0؛ سووانابول 2و همکاران،
 ،)2105ما مقاالت را بر اساس فرآیند پریزما 3انتخاب کردیم و در بررسی خود
گنجاندیم (موهر 0و همکاران .)2119 ،شکل  0این فرآیند را نشان میدهد.

)1

پایگاه داده (تعداد= )0061

شناسایی

اسناد شناسایی شده از طریق سایر منابع (تعداد=

اسناد شناسایی شده از طریق جستجوی

اسناد بعد از حذف موارد تکراری (تعداد=
)0006
اسناد بعد از حذف مقاالت کنفرانس و
فصول کتاب (تعداد= )269

غربال کردن

اسناد بعد از خواندن عناوین (تعداد= )015

اسناد بعد از خواندن چکیدهها (تعداد= )26
اسناد بعد ازخواندن عناوین،
چکیدهها و متن کامل برای بار دوم

دستچین کردن (تعداد= )20

انتخاب (تعداد= )39
اسناد بعد از ارزیابی کیفیت (تعداد= )58

(تعداد= )58

گنجاندن

مطالعات گنجانده شده در فراترکیب ترکیبی

واجد شرایط بودن

(تعداد= )22

اسناد بعد از ارزیابی متن کامل برای

شکل  -1فرآيند پريزما
1.

Delicate, Ayers & McMullen
Suwanabol
3. PRISMA
4. Moher
2.
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به منظور ارزیابی کیفیت مقاالت ،ما از ابزار ارزیابی روش ترکیبی استفاده کردیم که
یک ابزار ارزیابی کیفیت معتبر ،قابل اعتماد و پرکاربرد برای مطالعات تجربی است.
کیفیت کلی هر مقاله ،از  011امتیازدهی میشود .پنج معیار برای هر سه نوع مطالعه
(یعنی کمّی ،کیفی و روش ترکیبی) وجود دارد ،بنابراین ،برآورده ساختن هر معیار21 ،
امتیاز به امتیاز کلی کیفیت اضافه میکند .حداقل  81امتیاز از  011امتیاز برای شمول
در پژوهش در نظر گرفته می شود (که به معنی برآورده ساختن حداقل سه معیار است).
یکی از محققان ،تمام مقاالت را امتیازدهی کرد و سایرین ،امتیازات را به طور تصادفی
بررسی کردند .علیرغم تفاوتها در جزئیات امتیازات ،هیچ کدام از محققان امتیاز کمتر
از  81به دست نیاوردند .بنابراین ،هیچ نیازی به اجماع وجود نداشت و هیچ مقالهای را
در این مرحله حذف نکردیم.
در این مرحله ،تکنیک کدگذاری باز به کار میرود .مشابه با اولین مرحله در نظریه
بنیادی ،ابتدا ،هر کدام از عوامل پیشبرنده و بازدارنده و پیامدهایی که نقش ایفا میکنند
(یافتههای تایید شده هر پژوهش) به صورت دستی کدگذاری شدند .سپس ،کدها به
عوامل داخلی و خارجی طبقهبندی شدند .برای تضمین درک کاملی از یافتهها و کیفیت
ترکیب ،رویکرد تفسیری نوبلیت و هیر ( )0955اتخاذ گردید .بدین منظور ،مقاالت چندین
بار مطالعه شد .بهعالوه ،محققان کل فرآیند کدگذاری را به طور تصادفی بررسی کردند
و تضادها برطرف گردید.
در این مرحله ،تکنیک کدگذاری باز به کار میرود .مشابه با اولین مرحله در نظریه
بنیادی (ایوس ،)2110 ،0ابتدا ،هر کدام از عوامل پیشبرنده و بازدارنده که نقش ایفا
میکنند (یافته های تایید شده هر پژوهش) به صورت دستی کدگذاری شدند .سپس،
کدها به دو مرحله طبقهبندی شدند .در مرحله اول ،کدهای متعلق به یکی از رشتههای
مدیریت (استراتژی ،بازاریابی ،منابع انسانی ،مالی و عملیات) یا مفهومی در این رشتهها
(قابلیت ،یادگیری ،شبکه ،گرایش ،نوآوری ،تکنولوژی ،دانش ،رقایت ،صنعت و عملکرد)
طبقهبندی شدند .در مرحله دوم ،مفاهیم به عوامل داخلی (درون بنگاه) و خارجی
(محیطی) طبقهبندی شدند .برای تضمین درک کاملی از یافتهها و کیفیت ترکیب ،رویکرد
تفسیری نوبلیت و هیر ( )0955اتخاذ گردید .بدین منظور ،مقاالت چندین بار مطالعه شد.
1. Eaves
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به عالوه ،محققان کل فرآیند کدگذاری را به طور تصادفی بررسی کردند و تضادها
برطرف گردید.
مطابق با اکثر مطالعات فراترکیب ،ما نتایج فراترکیب را به طور بصری نمایش میدهیم
(اروین و همکاران .)2100 ،شکل  ، 2نتایج این پژوهش را در یک چارچوب یکپارچه
نشان میدهد.
عوامل بازدارنده

عملکرد جهانزادها

عوامل پیشبرنده

عوامل خارجی

پیدایش جهانزادها

عوامل خارجی

عوامل داخلی

موفقیت جهانزادها

عوامل داخلی

در مراحل اولیه

شکل  -5چارچوب يکپارچه برای عملکرد جهانزادها و عوامل پیشبرنده و بازدارنده

هر کدام از عواملی که در شکل  2نشان داده شده است ،در جدول  2با جزئیات بیشتر
توضیح داده میشوند.
جدول  -5ابعاد تشکیلدهنده عوامل پیشبرنده و بازدارنده و پیامدهای ظهور و موفقیت بنگاههای
جهانزاد در مراحل اولیه چرخه عمر
عوامل

پیامدها

عوامل داخلی

بازدارنده

عوامل پیشبرنده و

ابعاد
عمر و اندازه بنگاه ،نوآوری فناورانه ،استراتژی گوشه بازار و اتحادهای
استراتژیک ،موانع ادراک شده برای گرایش ارزش بینالمللیسازی
شدت رقابتی ،نوع بازار بینالمللی ،پویایی محیطی ،خصومت محیط داخلی،

عوامل خارجی

توسعه اقتصادی ،توسعه فناورانه ،آزادسازی بازار داخلی
پیدایش جهانزادها
موفقیت

جهانزادها

مراحل اولیه

سرعت بینالمللیسازی ،قلمروی بینالمللیسازی ،مقیاس بینالمللیسازی
در

عملکرد مالی ،عملکرد استراتژیک ،عملکرد نوآوری ،عملکرد بازاریابی ،عملکرد
عملیاتی ،عملکرد بینالمللی ،عملکرد کارآفرینانه

در مرحله اول ،سؤال پژوهش بیان میشود .سؤال پژوهش یکبار مرور شده و تغییر
یافته است .ما قلمروی پژوهش را به مراحل اولیه چرخه عمر جهانزادها محدود کردیم.
در مرحله دوم ،برای تضمین کیفیت اولیه اسناد ،استفاده از پایگاههای داده عمومیتر
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(مثل گوگل اسکالر )0را نادیده گرفتیم و در پایگاههای داده وب آو ساینس و اسکوپوس
جستجو کردیم .همچنین ،از فهرست کلیدواژه دزیکوسکی ( )2105استفاده کردیم که به
نظر ما ،جامعترین فهرست کلیدواژه است .سپس ،با استفاده از چارچوب فرآیند پریزما،
مقاالت را مرور کردیم و ابزار ارزیابی روش ترکیبی را برای ارزیابی کیفیت هر مقاله
به کار بردیم .مراحل سوم و چهارم با مطالعه مجدد مقاالت و طی کردن مجدد مسیرهای
قبلی انجام شد.

بحث و نتیجهگیری
مطالعات ،نقش چشم انداز جهانی به عنوان متغیر مرحله اول یا به عنوان متغیر میانجی
بررسی کردهاند ،اما پژوهشی درباره نقش تعدیلکننده چشمانداز جهانی در گروههای
متفاوت متغیرهای پیامد وجود ندارد .تمییز قائل شدن بین ابعاد تجربه و نقش
تعدیلکننده تجربیات نیز شکاف پژوهشی است .نقش سیاستهای دولتی برای تسهیل
کسب تجربیات بینالمللی ،حوزه بررسی نشده است.
نقش بسیاری از متغیرهایی مثل چشمانداز جهانی مدیران یا تجربه بینالمللی میتواند
به عنوان تعدیل کننده بررسی شود .همچنین ،پژوهش باید اثر مرکب تعدیلکنندگان را
ارزیابی نماید.
جدول  ،3خالصه ای از نظریات اقتباس شده در مقاالت مورد بررسی را نشان میدهد.
اعداد درون جدول ،تعداد مطالعاتی هستند که نظریه /دیدگاه را به کار بردند .اولین و
مهم ترین پیشنهاد نظری ما ،استفاده از دیدگاه تامین مالی کارآفرینانه (و سایر
دیدگاههای مالی در زمینه جهانزادها) و نیز نظریه رهبری تحولگرا (و سایر نظریات
در ادبیات رهبری) است .این دو شکاف نظری در پژوهش ما نیز اهمیت دارند زیرا نقش
حیاتی ویژگیهای تیم مدیریت در جهانزادها به معنی اهمیت سبک رهبری است و از
طریق انتخاب منبع تامین مالی ،جهانزادها میتوانند به هزینههای بیگانگی و
محدودیتهای منابع خود غلبه نمایند.

Google Scholar
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جدول  -5نظريات و ديدگاههای اقباس شده توسط مطالعات بررسی شده
مفهوم

تعداد

نظريه /ديدگاه

تعداد

دیدگاه مبتنی بر منبع

08

قابلیتهای پویا

08

نظریه اقتضایی

0

مفهوم

چارچوب ارتباط
یادگیری-اهرم
نظریه یادگیری
یادگیری

دیدگاه استراتژی
جهانی
39
استراتژی

تعداد

6

اتحاد استراتژیک
نظریه امکانگرایی

3

فرصت
کارآفرینی علمی
سازه گرایش
کارآفرینانه
نظریه کارآفرینی

2
کارآفرینی

انحصارگرا

دیدگاه یادگیری
دیدگاه مبتنی بر

نظریه مزیت منبع/
خاص بنگاه/

سازمانی
کارآفرینانه بینالمللی

0
2

نظريه /ديدگاه

9

مبادلهای

تعداد
0
0
0
3
0
3

0

نظریه بازاریابی
بینالملل و دیدگاه

تامین مالی کارآفرینی

0

0

بازاریابی کارآفرینانه
بازاریابی

محیط
خارجی

8

2

نظریه گرایش بازار

0

نظریه نهادی

0

دیدگاه اکوسیستم

0

نهاد ایجاد شده

0

دیدگاه محیط خارجی

0

نظریات
فرانشیز
رهبری
دیدگاه مبتنی بر
دانش

0
0
5

نظریه نمایندگی و
نظریه محدودیت منبع
نظریه رهبری تحول
دیدگاه مبتنی بر
دانش
دیدگاه مبتنی بر
شبکه

شبکه

05

نظریه سرمایه
اجتماعی

0
0
5
08
3

این پژوهش ،یافتههای تجربی در سراسر جهان در رابطه با عوامل پیشبرنده و
بازدارنده و پیامدها در زمینه بنگاههای جهانزاد و خصوصاً در مراحل اولیه چرخه
عمر کسبوکار آنها را با استفاده از تکنیک فراترکیب ترکیبی روی  58پژوهش تجربی
خالصه و ترکیب میکند و نمایش میدهد (یافتههای مقاالت در جدول  8در ضمیمه قابل
مشاهده است) .بر اساس چارچوب توسعهیافته ،ما موضوع پژوهشهای آتی را مطرح
کردیم .پژوهش حاضر ،نتایج ویراواردنا و همکاران ( ،)2112گرشوسکی 0و همکاران
( )2108و گرشوسکی ( )2100را بسط میدهد و نیز مطالعه نایت و لیچ ( )2106را با
Gerschewski

1
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جزئیات تشریح ،طبقهبندی و شکافهای زمینهای و نظری را به این رشته اضافه میکند.
با توجه به اینکه پژوهش زیادی روی مراحل اولیه شکلگیری و موفقیت جهانزادها
انجام شده است و این دانش تا حد امکان در پژوهش حاضر خالصه شده است،
پژوهشگران جهانزاد میتوانند این چارچوب را در زمینهها و کشورهای متفاوت یا بر
اساس این مقاله بیازمایند و دیدگاهها و متغیرهای جدید برای پژوهش آتی ایجاد کنند.
رسیدن به درک عام و معتبر از ظهور و موفقیت اولیه جهانزادها قبل از فراتر رفتن
برای جستجوی موفقیتها و مکانیزمهای بقای بلندمدت مفید است.
پژوهش حاضر به پیشینۀ جهانزاد به چندین شکل کمک میکند .اول ،این پژوهش ،تمام
مکانیزمهای متنوع کشف شده در پژوهشهای تجربی درباره موفقیت مرحله اولیه
جهانزادها را که در این رشته پژوهشی بیسابقه است ،جمعآوری و شناسایی میکند.
دوم ،این پژوهش ،نیاز به توسعه چارچوب جامعی از پژوهشهای پراکنده در مورد
جهانزادها را برآورده میکند .سوم ،بر اساس چارچوب ارائه شده ،پژوهش حاضر به
فرصتهای پژوهش آتی تاکید میکند .فرصتهای پژوهشی پیشنهادی دارای دو نکته
اصلی هستند که در مطالعات قبلی وجود ندارند :آنها از روش سیستماتیک استخراج
میشوند و دارای میزان باالیی از عینیت هستند و نیازمند توجه زیاد میباشند زیرا بر
اساس علوم مدیریت و مفاهیم قابل توجه طبقهبندی میگردند .چهارم ،از آنجایی که
پژوهش جهانزاد (یا پژوهش کسبوکار بینالمللی) به شدت به زمینه وابسته است،
بسیاری از پژوهشگران قبلی به آزمودن یافتهها در سایر مناطق جهان تاکید کردند ،اما
هیچ پژوهشی برای شناسایی و پیشنهاد کشورها /مناطقی که کمترین بررسی روی
آنها انجام شده است ،با یک دیدگاه کلی وجود ندارد .پنجم ،مشابه با حساسیت زمینه،
نظریات و دیدگاههای متعددی در این زمینه اقباس شدهاند و بررسی نظریات با کمترین
کاربرد در ادبیات ،بینشهای مفیدی برای محققان در رابطه با شکافهای نظری دارند.
بنابراین ،پژوهش حاضر ،بینش عمیق و جامعی برای پژوهشهای آتی درباره
مکانیزمهای موفقیت در مراحل اولیه جهانزادها هم به لحاظ نظری و هم جغرافیایی
فراهم میکند.
نوآوری علمی ،محصول یا فناورانه ،عامل حیاتی برای مدیران در اداره یک جهانزاد
است .کارآفرینان جهانزاد باید روابط قوی در مقامات دولتی داشته باشند تا اطالعات
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و حمایت دولتی برای فعالیتهای صادراتی خود دریافت نمایند .انتخاب محیط مشابه
به عنوان بازار خارجی اولیه سودمند است ،اما انتخاب بازارهای بعدی با فاصله فرهنگی
نسبتاً زیاد و انباشت دانشی به مدیران در داشتن جهانزاد اصیل کمک میکند.
علیرغم پیشایندهای رایج (مثل شبکهها ،گرایش کارآفرینانه ،استراتژی گوشه بازار یا
تجربه) ،پیشرفت در هر بُعد بینالمللیسازی (یعنی سرعت ،قلمرو و مقیاس) دارای
موضوع و محرک های خود است و مدیران همیشه باید این ابعاد را نظارت کنند ،بهینه
سازند و متعادل نمایند .سرعت بینالمللیسازی ،وابستگی بیشتری به آموزشهای
خارجی ،سطح تحصیالت و ذهنیت جهانی مؤسس دارد و مقیاس بینالمللیسازی اتکای
بیشتری به مزایای فناورانه ،استراتژیهای تجاریسازی و قابلیت بازاریابی دارد،
درحالیکه قابلیت بازاریابی ،قلمروی بینالمللیسازی را کاهش میدهد و این بُعد به
برتری فرآیند کسبوکار و عملیاتی و نیز انعطافپذیری وابستگی زیادی دارد.
از آنجایی که جهانزادها با محدودیت شدید منابع دستپنجه نرم میکنند ،مدیران باید
تصمیم بگیرند که میخواهند به کدام نوع از عملکرد ،بیشتر دست یابند .به عبارت دیگر،
آنها همیشه باید مصرف منابع خود را بر اساس عملکرد مطلوب متعادل سازند.
بنابراین ،تفاوتها در پیشایندهای هر عملکرد (نه پیشایندهای رایج) را در نظر میگیریم.
عملکرد مالی به شدت نسبت به سرعت و قلمروی بینالمللیسازی آسیبپذیر است و
سطوح بهینه این ابعاد نیازمند مصرف منابع است .برای بهبود در عملکرد استراتژیک،
مدیران باید منابع را بر اساس روش ورود به بازار و اتحادهای استراتژیک تخصیص
دهند .عملکرد نوآوری نیازمند تخصیص منابع به تحقیق و توسعه و قابلیتها و
فرآیندهای یادگیری است.
بنابراین .0 ،سیاستگذاران باید تجربه بینالمللی را از طریق تشویق آموزش خارجی،
تسهیل سفرهای بینالمللی و دادن ماموریتهای بینالمللی به تاجران بهبود دهند.2 .
سیاستگذاران باید به جهانزادها کمک کنند تا شرکای خارجی را بیابند و اتحادهای
استراتژیک بین المللی ایجاد کنند .آنها نیز باید اتحادهای داخلی را تسهیل نمایند زیرا
همکاری داخلی ،شدت دانش و ضرورت مزیت پایدار در جهانزادها را برآورده
میسازد .3 .دولتها باید روی مناطق اقتصادی ویژه و توافقهای تجارت آزاد تمرکز
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، قوانین (مثل مالیات.0 .کنند زیرا آنها با موانع بینالمللی زیادی مواجه هستند
.ورشکستگی و قوانین دستمزد) باید به نفع کارآفرینی بینالمللی اصالح گردند
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ضمیمه
جدول  -6يافتههای  56مقاله موردبررسی
يافتهها

منبع

برقراری اتحادهای استراتژیک باعث بینالمللی شدن سریع میشود.
(Qian et al.,
)2018

پویایی صنعت باعث بینالمللی شدن سریع میشود و این رابطه توسط استراتژی گوشهیابی یا
بکارگیری استراتژی گوشهیابی و اتحادهای استراتژیک با هم به طور مثبت تعدیل میشود.
اتحادهای استراتژیک برای جبران محدودیت منابع مناسب هستند و به بینالمللی شدن سریع منجر
میشوند ،اما در محیط صنعتی پویا ،سرعت بینالمللی شدن را کاهش میدهند.

(Andersson et al.,
)2018

شبکههای اجتماعی و شبکههای کسبوکاری نقش مهمی در رشد بینالمللی دارند.
بازاریابی کارآفرینانه بینالمللی برای عمکلرد بینالمللی یک ضرورت است.
تجربه بینالمللی به فروش بینالمللی و باالرفتن سطح فعالیتهای بینالمللی منجر میشود.

(Gruenhagen et
)al., 2018

عمق تجربه بین المللی وقتی همراه با گرایش به رشد باشد به باالرفتن فروش بینالمللی و سطح
فعالیتهای بینالمللی منجر میشود.
قابلیت بازاریابی باعث کاهش حیطه بینالمللی شدن و افزایش عملکرد مالی میشود و بر میزان

)(Jin et al., 2018

بینالمللی بودن بیتاثیر است.
قابلیت بازاریابی به عملکرد مالی بهتر منجر میشود.
کارآفرینیگرایی از طریق قابلیت بازاریابی به عملکرد منجر میشود.
قابلیت بازاریابی و قابلیت فناورانه به طور مستقیم به عملکرد صادراتی منجر میشوند.

)(Jin & Cho, 2018

کارآفرینیگرایی بین المللی و رقابت در بازار داخلی از طریق قابلیت بازاریابی و قابلیت فناورانه به
عملکرد صادرات منجر میشود.

(Martin et al.,
)2018

عملکرد صادراتی توسط کارآفرینیگرایی بینالمللی ،قابلیت خدمات و مزیت خدماتی افزایش مییابد.
مزیت خدماتی با عمکرد صادراتی همبستگی مثبت دارد.
سرعت بین المللی شدن زمانی که کشور مقصد گشودگی معامالتی باال دارد به عملکرد مالی منجر

)(Deng et al., 2018

میشود و آزادی کشور مبداء این رابطه را تقویت میکند.
سرعت بین المللی شدن زمانی که کشور مقصد گشودگی معامالتی پایین دارد با عملکرد مالی رابطه
منفی دارد و آزادی کشور مبداء این رابطه منفی را تضعیف میکند.

(Falahat et al.,
)2018

عملکرد استراتژیک از استراتژی بازاریابی و گرایش کارآفرینانه تاثیر میپذیرد.
استراتژی بازاریابی بر عملکرد مالی و استراتژیک اثرگذار است.
قابلیت شبکه بینالمللی به عملکرد بینالمللی منجر میشود.

)(Bai et al., 2018

قابلیت شبکهسازی بینالمللی به شناخت فرصت بینالمللی منجر میشود.
شبکههای اجتماعی کارآفرین از طریق قابلیت شبکه بینالمللی به عملکرد بینالمللی منجر میشود.
فرهنگ سازمانی که از خصیصه های یادگیری مستمر ،خالقیت ،همکاری و به اشتراک گذاری و

& (Kumar
)Sharma, 2018

مشتریگرایی تشکیل شده باشد به شناسایی فرصتهای بینالمللی کمک میکنند.
فرهنگ همکاری و به اشتراکگذاری میتواند در غلبه بر محدودیت منابع مؤثر باشد.
شبکههای اجتماعی بینالمللی کارآفرین از طریق قابلیت شبکهسازی بینالمللی به شناخت فرصت
بینالمللی منجر میشود.

& (Lundberg
)Rehnfors, 2018

تجربه بینالمللی بیشتر از تحصیالت آکادمیک بینالمللی در شناخت و توسعه فرصتهای بینالمللی
تاثیرگذار است.
محیط نهادی مناسب ،کارآفرینی را تشویق و تسهیل میکند.
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تجربه کارآفرینی یکی شاخصه مهم برای کارآفرینان جهانزادها است.
دانش نهادی خارجی برای تجارت بینالملل در یک کشور ضروری است.
چشمانداز جهانی مدیران به توسعه جهانزادهای کمک میکند.
(Chhotray et al.,
)2018

سبک رهبری که دارای ویژگی های تفویض اختیار و به رسمیت شناختن اختیارات کارکنان باشد به
توسعه جهانزادها کمک میکند.

)(Velt et al., 2018

دانش ،هوش کارآفرینانه و رهبری از عوامل مهم تاثیرگذار در راهاندازی است.

(Bueno Merino, et
)al., 2018
(Limp, et al.,
)2018

شبکههای کسبوکاری میتواند به غلبه بر موانع ورود کمک کند.

(Chen, et al.,
)2018
(Symeonidou et
)al., 2017
(García-Cabrera et
)al., 2017

روابط با مشتریان باعث ایجاد شبکههایی میشود که کمک میکند حیطه بینالمللی شدن افزایش یابد.
محیط نهادی رسمی توسعهیافته به بینالمللی شدن کمک میکند و این رابطه توسط گرایش ارزش
اجتماعی به طور منفی تعدیل میشود.
در جهانزادهای فناوریمحور ،انتخاب استراتژی تجاری سازی بر اساس مالکیت فکری یا استراتژی
ترکیبی (نسبت به استراـژی بر اساس محصول) به فروش بینالمللی منجر میشود.
قابلیت بازاریابی به جهانزاد شدن (پیدایش جهانزادها) کمک میکند.
قابلیت فناوری به جهانزاد شدن (پیدایش جهانزاد) منجر میشود.
سرریزهای صادراتی و سرریزهای کارآفرینی فرصت به جهانزاد شدن (پیدایش) کمک میکنند.
چشمانداز جهانی مدیران با سرعت بین المللی شدن رابطه مثبت دارد و اندازه شرکت این رابطه را
تعدیل میکند.

(Kowalik, et al.,
)2017

نوآوری با سرعت بینالمللی شدن رابطه مثبت قوی ندارد.
گرایش کارآفرینانه بینالمللی و تجربه بین المللی (هم در سطح سازمان و هم در سطح مدیران) به
عملکرد مالی و استراتژیک (موفقیت نسبت به رقبا) منجر میشود.

(Borini et al.,
)2017

قابلیت نوآوری ،مهارتهای بازاریابی بینالمللی و مهارتهای مدیریت بینالمللی به بینالمللی شدن
سریع میانجامد.
قابلیتهای بازاریابی در نوآور بودن تاثیر مثبت دارد و شرایط محیطی تعدیلگر است.

)(Efrat et al., 2017

هوش بازار به نوآور بودن منجر میشود.
سازگاریپذیری آمیخته بازاریابی به نوآوری منجر میشود.
همبستگی تیمی به نوآور بودن منجر می شود.

)(Nemkova, 2017
& (Capik
Brockerhoff,
)2017
& (Yang
Gabrielsson,
)2017

زمانی که تصمیمگیرندهها ،دانش بازار ،تجربه بینالمللی ،گرایش به یادگیری و تحمل ابهام داشته
باشند ،چابکی به عملکرد بازار بینالمللی منجر میشود.
اتحادهای استراتژیک به غلبه بر محدودیت منابع ،بدهی جدید بودن و کوچک بودن کمک میکند.
بازاریابی کارآفرینانه برای شرکتهای جهان زاد یک الزام است.
کارآفرینانی که اقدام به بینالمللی شدن سریع میکنند تحصیالت خارج از کشور دارند.

(Sekliuckiene,
)2017

توانایی فناورانه برای بینالمللی شدن سریع مهم است.
شبکههای شخصی و اجتماعی ،محرک بینالمللی شدن سریع هستند.

)(Arte, 2017

تجربه بینالمللی و تجربه تخصصی صنعت به بینالمللی شدن کمک میکند.
خودکارآمدی بنیانگذار و نوآوری علمی به پیدایش جهانزادها کمک میکنند.

(Hannibal et al.,
)2016

شناخت فرصت بینالمللی برخاسته از نوآوری علمی است.
نوآوری با بینالمللی شدن همبستگی دارد.
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(Varma et al.,
)2016
& (Andersson
)Berggren, 2016
)(Lee et al., 2016

تجربه کارآفرینی ،تحصیالت خارج از کشور ،تجربه بینالمللی ،محیط نهادی مناسب برای کارآفرینی
و بینالمللی شدن و شبکههای بینالمللی و داخلی به بینالمللی شدن سریع میانجامد.
شبکههای کسب وکاری ،قابلیت بازاریابی ،تمرکز بر فناوری و تمرکز بر مشتری از عوامل تاثیرگذار
بر رشد بینالمللی هستند.
جنسیت مرد کارآفرین از طریق قابلیت بازاریابی و قابلیت نوآوری باالتر به عملکرد صادراتی منجر
میشود.
شرکتهای کوچک و متوسط جهانی ،مشتریگرایی و هماهنگی بین واحدی (عملیاتی) باالتری نسبت

(Dimitratos et al.,
)2016

به شرکتهای کوچک و متوسط درون قارهای دارند.
سرمایهگذاریهای بینالمللی احتمال ریسک فرصتهای بینالمللی را نسبت به تدریجی
بینالمللیشوندهها کمتر ارزیابی (ادراک) میکنند.
برقراری اتحادهای استراتژیک برای رقابتپذیری و پایداری جهانزادها ضروری هستند.

(Franco & Haase,
)2016

برقراری اتحادهای استراتژیک برای بینالمللی شدن جهانزادها ضروری هستند.
برخالف تصور رایج تحقیقات ،تجربه بینالمللی برای بینالمللی شدن جهانزادها یک ضرورت به
حساب نمیآید.
کارآفرینیگرایی به طور مستقیم منجر به کارایی و اثربخشی عملکردی میشود و شدت رقابت این
رابطه را به طور مثبت تعدیل میکند.

(Martin & Javalgi,
)2016

قابلیت بازاریابی به طور مستقیم به کارایی و اثربخشی عملکردی منجر میشود.
کارآفرینیگرایی به طور مستقیم منجر به سازگاریپذیری عملکردی میشود و شدت رقابت این رابطه
را به طور مثبت تعدیل میکند.
قابلیت بازاریابی به طور مستقیم به سازگاریپذیری عملکردی منجر میشود.

(Zhang et al.,
)2016
(Yoon & Kim,
)2016
(Maimone
Ansaldo Patti et
)al., 2016
(CiszewskaMlinaric et al.,
)2016

محیط نهادی مساعد رسمی (حمایت دولتی) و غیر رسمی (شبکههای شخصی) با عملکرد بینالمللی
رابطه مثبت دارند.
ظرفیت تو لید فناورانه ،تقلید فناورانه ،نوآوری فناورانه و استانداردسازی فناورانه هم به طور مستقیم
و هم از طریق گرایش جهانی مدیرعامل به عملکرد بینالمللی منجر میشوند.
وقتی نرخ شکست شرکتهای معتبر باال است ،در اقتصادهای توسعهیافته ،کارآفرینی (فشار رقابتی
تازهواردها) افزایش پیدا میکند اما در بازارهای نوپدید این رابطه برعکس است.
بسته به فضای مسئله کارآفرینان از هر دو منطق تصمیمگیری استفاده میکنند و برتری بین آنها
وجود ندارد.
چشمانداز جهانی مدیران بر سرعت بینالمللی شدن تاثیر مثبت دارد.

)(Lin et al., 2016

شبکههای کسبوکاری ،شبکههای بینالمللی ،شبکههای اجتماعی و تجربه کارآفرینی بر سرعت
بینالمللی شدن تاثیر مثبت دارد.

(Bialek-Jaworska
& Gabryelczyk,
)2016

تجربه بینالمللی ،بینالمللی شدن را تسریع میبخشد.
برخالف بقیه مطالعات ،بعد ریسکپذیری در جهانزادها پایین است و دو بعد نوآورانگی و کنشگری

(Gerschewski, et
)al., 2016

در جهانزادها وجود دارد ،همچنین دو بعد جدید در جهانزادها دیده میشود به نام های :اشتیاق و
استقامت.

(Karatepe, et al.,
)2016
(Weerawardena et
)al., 2015

مشتریگرایی از طریق قابلیت فناوری به نوآور بودن منجر میشود.
چشمانداز بین المللی مدیران از طریق یادگیری سازمانی و قابلیت بازاریابی به نوآوری و سپس به
بینالمللی شدن سریع منجر میشود.
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اجماع در سطح سازمان ،سازماندهی دانش در سطح سازمان ،واکنش به محیط و کارآفرینیگرایی
بینالمللی پیشایندهای سطح سازمان و سطح شرکت بینالمللی شدن سریع هستند.
)(Li et al., 2015

واکنش در سطح سازمان به فرصتها و تهدیدهای تجارت بینالملل به بینالمللی شدن سریع کمک
میکند.
گرایش به اقدام (کنشگرایی) و ریسکپذیری پیشایندهای بین المللی شدن سریع هستند.

)(Ren et al., 2015

)(Faroque, 2015
& (Danik
)Kowalik, 2015
(Rodríguez-
Serrano & Martín)Velicia, 2015

بین المللی شدن در حضور قابلیت تحقیق و توسعه و قابلیت بازاریابی به عملکرد نوآوری منجر
میشود.
بازارگرایی بینالمللی و کارآفرینگرایی بینالمللی به شناخت و توسعه فرصت بینالمللی منجر میشود
و پویایی محیط این رابطه را به طور مثبت تعدیل میکند.
قیمتگذاری و کیفیت محصول از عوامل مهم موفقیت جهانزادها است.
بازارگرایی از طریق قابلیت پویای جاذب به عملکرد نوآوری میانجامد.
شبکههای بینالمللی ،تامین مالی و شبکهسازی با نهادهای توسعه اقتصادی دولتی و انتخاب یک کشور

& (Cancino
)Coronado, 2014

با فاصله فرهنگی باال به عنوان اولین بازار ورود ،احتمال جهانزاد شدن را باال میبرند.
انتخاب یک کشور با فاصله فرهنگی زیاد ،احتمال جهانزاد شدن را باال میبرد.

(Musteen et al.,
)2014

شبکههای بینالمللی به بینالمللی شدن سریع میانجامند و نوآوری فناورانه و ستیزگی محیط داخلی
این رابطه را به طور مثبت تعدیل میکنند.
مقیاسپذیری محصول ،بازار کوچک داخلی ،استراتژی گوشهیابی و شبکهها (کسبوکاری و
شخصی) ،احتمال بینالمللی شدن سریع را افزایش میدهند.

& (Cannone
)Ughetto, 2014

استراتژی گوشهیابی ،شبکههای کسبوکاری و شخصی ،دانش تجربی ،تعهد بینالمللی
(کارآفرینیگرایی بینالمللی) ،ناهمگون بودن شایستگیهای تیم کارآفرینی و انعطافپذیری
(سازگاریپذیری) سازمانی به حیطه (مقیاس) بینالمللی شدن منجر میشود.
استراتژی گوشهیابی مقیاس بینالمللی شدن را افزایش میدهد.
سطح تحصیالت کارآفرینان ،تجربه بینالمللی ،صنعتی و کسبوکاری کارآفرینان ،کارآفرینیگرایی،
شبکه های رسمی و غیررسمی ،دانش بازار ،اندازه بازار داخلی ،میزان اشباع بازار داخلی و میزان
توسعه یافتگی زیرساخت ارتباطات و فرآیندهای تولید همگی از عوامل تاثیرگذار بر بینالمللی شدن

(Kaur & Sandhu,
)2014

سریع هستند.
دانش بازار (در سطح سازمان به عنوان یک منبع سازمانی) و تجربه صنعت به بینالمللی شدن سریع
میانجامد.
بازار داخلی اشباع بر بینالمللی شدن سریع تاثیرگذار است.
برخالف تصور رایج ،کنشگرایی در جستوجوی اولین فرصت تجارت بینالملل ،به سرعت منجر
نمیشود.

(Ciravegna et al.,
)2014

سرعت بینالمللی شدن با تجربه بینالمللی کارآفرینان همبستگی دارد.
میزان بینالمللی شدن با کنشگرایی در جستوجوی فرصت تجارت بینالملل و تجربه بینالمللی
کارآفرینان همبستگی دارد.
تجربه بینالمللی به طور مستقیم به عملکرد بینالمللی منجر میشود.

& (Trudgen
)Freeman, 2014
(Nummela et al.,
)2014

انتخاب اولین بازار خارجی بر عملکرد استراتژیک (گذر از مراحل بلوغ اولیه) تاثیرگذار است.
منطق تصمیمگیری میتواند در زمانهای مختلف تغییر کند و گاهی همزمان هر دو منطق با هم اتخاذ
گردند.
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شبکههای کسبوکار ،شبکههای بینالمللی ،نوآوری شرکت و نوآوری محصول ،دانش بازار و صنعت
& (Baronchelli
)Cassia, 2014

و کارآفرینیگرایی به توسعه جهانزادها کمک میکند.
توسعه بینالمللی جهانزادها با سطح عدم قطعیت و پویایی صنعت رابطه مثبت دارد.

& (Colovic
)Lamotte, 2014
)(Kumar, 2013

عضویت در گروههای رسمی صنعتی ،بینالمللی شدن را تسریع میبخشد.
بینالمللی شدن سریع با کارآفرینیگرایی بینالمللی و گرایش به یادگیری رابطه مثبت دارد.
کارآفرینیگرایی بینالمللی و گرایش به یادگیری به نوآوری منجر میشود.
موانع ورود به بازار داخلی و فرصت آربیتراژ (برخاسته از تفاوتهای هزینههای تولید و قدرت خرید

& (Nowiński
)Rialp, 2013

مصرفکننده بین اقتصادهای توسعهیافته و اقتصادهای در حال گذار) به بینالمللی شدن سریع منجر
میشوند.
به منظور غلبه بر محدودیت منابع و سازگار شدن منعطفانه با شرایط بازار ،کارآفرینان از منطق
امکانگرایی استفاده میکنند.
تجربه بینالمللی و شبکههای بینالمللی به بینالمللی شدن سریع منجر میشوند.

(Laurell et al.,
)2013

ناهمگون بودن نهادی بین کشورها میتواند کارآفرینان را متقاعد کند بازارهای مشابه از لحاظ نهادی
را به عنوان اولین بازار انتخاب کنند .انتخاب یک بازار نهادی مشابه سرعت بینالمللی شدن را افزایش
میدهد.

& (Hallbäck
Gabrielsson,
)2013

تناسب استراتژیهای بازاریابی کارآفرینانه بینالمللی با شرایط به عملکرد بازاریابی منجر میشود.
شبکههای بینالمللی ،تجربه قبلی بینالمللی و گرایش به رشد به توسعه سرمایهگذاریهای بینالمللی

(Baum, et al.,
)2013

کمک میکند.
موانع ادراکشده مالی و بازارمحور در بینالمللی شدن یک عامل تعدیلگر منفی در توسعه
سرمایهگذاریهای بینالمللی است.

)(Simba, 2013
)(Zhou et al., 2012
(P. Gabrielsson et
)al., 2012
& (Bjørnåli
)Aspelund, 2012
(Efrat & Shoham,
)2012
(Park & Rhee,
)2012
)(Kumar, 2012
(Ripollés & Blesa,
)2012
(Khavul et al.,
)2012
& (Frazer
)Merrilees, 2012
(Smith, et al.,
)2012
(Casas et al.,
)2011

شبکههای  R&Dجهانی برای موفقیت جهانزادها الزم هستند.
قابلیت بازاریابی به رشد بینالمللی منجر میشود و نوع بازار بینالمللی تعدیلگر این رابطه است.
متناسب بودن درجه استانداردسازی استراتژی بازاریابی با عوامل زمینهای به عملکرد مالی و
استراتژیک منجر میشود.
تیم کارآفرینی که از لحاظ تجربه صنعتی خیلی همگون یا خیلی ناهمگون باشد به رشد فروش کمک
میکند.
انتخاب یک بازار در حال رشد با تالطم فناوری باال و ریسک کشور پایین میتواند عملکرد استراتژیک
کوتاهمدت را بهبود ببخشد.
عملکرد تجارت بینالمللی با شایستگی دانشی همبستگی دارد.
ارتباط با مشتری بر اساس شفافیت و مدیریت دانش در مواجهه با خطر از دست دادن کارمندان و در
نتیجه خطر از دست دادن مشتریان در شرکتهای جهانزاد دانشمحور خدماتی مؤثر است.
قابلیت بازاریابی و ورود به بازار با تعهد باال ،باعث بهبود عملکرد بینالمللی میشوند.
گرایش استراتژیک بینالمللی و سرمایهگذاری در زنجیره تامین بینالمللی به واکنشپذیری بینالمللی
منجر میشوند.
برندسازی کارآفرینانه به موفقیت جهانزادها کمک میکند.
وجود رابطها به بینالمللی شدن کمک میکند.
مجموعه عوامل مساعد فرهنگی و اجتماعی ،سیاسی و قانونی ،اقتصادی و محیط نهادی میتواند در
ترویج کارآفرینی در کشور مؤثر باشد.
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رقابت شدید در بازار داخلی به ترویج کارآفرینی کمک میکند.
مردساالری ،فاصله قدرت کم ،اجتناب از عدم قطعیت کم ،فردگرایی ،تمایل به موفقیت و تمایل به
برابری باعث ترویج کارآفرینی و ظهور جهانزادها میشود.
حرکت آزادانه بین طبقات اجتماعی ،میزان اشتیاق اجتماع به نوآوری و باور اجتماع به مسئول بودن
در برابر سرنوشت باعث ترویج کارآفرینی و ظهور جهانزادها میشود.
اقتصاد رو به رشد در کشور ،تورم پایین ،دسترسی به منابع انسانی و مواد اولیه و مالیات پایین به
ترویج کارآفرینی و ظهور جهانزادها کمک میکنند.
دموکراسی ،موانع ورود و خروج پایین در بازار ،ترویج رقابت صادقانه ،رویههای آسان تاسیس و
انحالل شرکت ،قانون کافی برای مالکیت فکری ،سیاستهای مالی با ثبات در کشور و کمک مالی به
شرکتهایی که نوآوری دارند به ترویج کارآفرینی و ظهور جهانزادها کمک میکند.
& (Hermel
)Khayat, 2011
)(Kim et al., 2011
& (Mainela
)Puhakka, 2011
& (Vasilchenko
)Morrish, 2011
(Cuervo-Cazurra,
)2011
(Manolova et al.,
)2010
(Khavul et al.,
)2010
& (Altshuler
Tarnovskaya,
)2010
& (Melén
)Nordman, 2009
(Jantunen et al.,
)2008
(Sasi & Arenius,
)2008

تصویر برند ،شبکهها ،نوآوری ،تجربه بینالمللی شدن و تجربه تخصصی صنعتی در سرعت بینالمللی
شدن مؤثر هستند.
مشتریگرایی از طریق قابلیتهای فناورانه داخلی برای مدیریت ارتباط با مشتری و مدیریت اطالعات
خارجی مشتریان به نوآور بودن منجر میشود.
شبکههای کسبوکاری و شخصی کارآفرینان و رابطه با مشتریان به شناسایی و توسعه فرصتهای
بینالمللی منجر میشود.
شبکههای اجتماعی به شناخت فرصت و شبکههای کسبوکاری به استفاده از فرصت کمک میکنند.
دانش بینالمللی شدن ،دانش تجارت خارجی و دانش نهادی خارجی میتواند به انتخاب اولین بازار
خارجی متفاوت با بازار خانگی منجر شود.
شبکههای شخصی کارآفرینان و شبکههای بین شرکتی بر شدت صادرات تاثیر مثبت دارد هرچند با
سن شرکت تعدیل میشود.
فناوری انحصاری باعث توسعه قابلیت پشتیبانی از مشتری بینالمللی شده و سپس به یادگیری
سازمانی و عملکرد سازمانی بهتر منجر میشود.
جهانزادهای فناوریمحور میتوانند با رهبری فناورانه و چشمانداز برندسازی مدیران به قابلیت
برندسازی بینالمللی دست پیدا کنند.
چشمانداز برندسازی بنیانگذار در ساخت برند بینالمللی مؤثر است.
جهانزادها در مراحل ابتدای بینالمللی شدن و ادامه بینالمللی شدن در تعهد به بازار خارجی به سه
دسته کم تعهدها ،تعهدهای افزایشی و شرکتهای با تعهد باال تقسیم میشوند.
کارآفرینیگرایی بین المللی ،گرایش به یادگیری و گرایش به رشد باعث افزایش عملکرد بینالمللی
میشود.
روابط دوتایی اگرچه در مراحل اولیه شرکت مناسب هستند اما در مرحله رشد شرکت ،محدودیت به
حساب میآیند و به جای آن باید روابط چندجانبه شکل بگیرد.
جهانزادهایی که مدیران یا پرسنل با تجربه و گرایش بینالمللی دارند در شناخت برند بینالمللی

(M. Gabrielsson,
)2005

موفقتر هستند.
استراتژیهای برندسازی در انواع مختلف جهانزادها متفاوت است .جهانزادهای  B2Cاز
استانداردسازی استفاده میکنند اما جهانزادهای  B2Bاز چندین برند بهره میبرند.

