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 چکیده 

غییرات مداوم و توسعه سریع است و شرکت ها مدتی پس از تشکیل شدن درگیر فعالیت های دنیای ت دنیای امروز

فرایند شناسایی، تصویب، ارزشیابی و بهره کارآفرینی بین المللی از طریق بر این اساس بین المللی خواهند شد. 

رویکرد لعه مدل مفهومی این مطا در برداری از فرصت ها به موفقیت در محیط های بین المللی کمک خواهد کرد.

. بدین منظور ابتدا ادبیات مربوط می شودمنبع محور و فرصت محور بر کارآفرینی بین المللی مورد بررسی قرار داده 

به برخی عوامل رویکرد منبع محور شامل مهارت ها، نگرش، خالقیت و نوآوری و شبکه ها و رابطه آن با 

است. سپس ادبیات مربوط به رویکرد فرصت محور و برخی  ح شدهجمع آوری و تشری بین المللی کارآفرینی 

، فلسفه عوامل مربوط به آن شامل فرهنگ کارآفرینانه، جهت گیری استراتژیک، گرایش به منابع، ساختار مدیریت

ئه اراشده است و نهایتا مدل مفهومی تشریح و رابطه آن با کارآفرینی بین المللی را بررسی پاداش و گرایش به رشد 

 است. شده
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 مقدمه

 دنیای کسب و کار امروز تحت تاثیر تغییرات مداوم و توسعه سریع است. شرکت ها با رقابت گسترده ایی مواجه می شوند و

بیان می کنند که  (6831ار در بخش بین المللی است. اوویات و مک دوگال)حوزه شرکت ها به طور گسترده ایی در حال انتش

در جهت  –با عبور از میان مرزها  -کارآفرینی بین المللی فرایند شناسایی، تصویب، ارزشیابی و بهره برداری از فرصت ها

امروزه در مسیر حرکت شرکت  بنابراین جهانی سازی و بین المللی شدن پدیده ایی است که خلق کاال و خدمات جدید است.

 ها دیده می شود و شرکت ها خیلی زود پس از ایجاد شدنشان در فعالیت های بین المللی درگیر می شوند.

امروزه فرصت به یکی از موضوعات اصلی کارآفرینی بین المللی تبدیل شده است. جستجو و بهره برداری از فرصت های 

ز فرصت های ایجاد شده در بازارهای خارجی است. در جهان امروز توانایی کشف و کسب وکار بین المللی و منفعت بردن ا

)زهرا و قیت در کارآفرینی بین المللی استبهره برداری از فرصت ها در گستره بین المللی به نظر یکی از عوامل اصلی موف

آمیز شرکت ها در عرصه بین (. همچنین منابع، ظرفیت ها و دارایی های خاص شرکت در رشد موفقیت 5002همکاران،

، ن پور و همکارانی) حسی و افزایش منافع اقتصادی می شودالمللی تاثیر گذار بوده و منجر به دست یابی و حفظ مزایای رقابت

و  وانگ اندکی به این موضوع پرداخته است. . با وجود اهمیت بین المللی شدن و کارآفرینی بین المللی تحقیقات(6838

تحقیقی تحت عنوان عوامل کارآفرینی سازمانی بین الملل پرداختند نتایج تحقیقات آن ها نشان داد که  5062ال در سهمکاران 

مکانیسم های حاکمیتی مختلف مانند حقوق مدیر عامل با عملکرد طوالنی مدت شرکت در ارتباط است، ارزش سهام مدیر 

رآفرینی بین المللی شرکت های موجود را تحت تاثیر قرار می عامل، رهبری مستقل هیئت مدیره و نماینده خارجی مدیر، کا

( به تحقیقی با عنوان نقش مالکیت خانوادگی در کارآفرینی بین المللی پرداختند آن 5065و همکاران) 6مازوالهمچنین  دهد.

تایج تحقیقات آن ها ها مزایا و مضرات مالکیت خانوداگی را برای کارآفرینی بین المللی با رویکردی خطی بررسی کردند ن

شکل بین مالکیت خانوادگی و کارآفرینی بین المللی وجود دارد و کارآفرینی بین المللی  Uنشان داد که یک رابطه معکوس 

 زمانی به حداکثر می رسد که مالکیت خانوادگی در سطح متوسط باشد.

للی مورد بررسی قرار گرفته است. که در ابتدا رویکرد فرصت محور و منبع محور به کارآفرینی بین الم نیز در این مطالعه

رویکرد منبع محور و برخی عوامل مربوطه شامل مهارت ها، نگرش، خالقیت و نوآوری و شبکه ها و سپس رویکرد فرصت 

محور و برخی عوامل مربوطه شامل فرهنگ کارآفرینانه، جهت گیری استراتژیک، گرایش به منابع، ساختار مدیریت، فلسفه 

 و گرایش به رشد مورد بررسی قرار گرفته و نهایتا مدل مفهومی تحقیق ارائه گردیده است. پاداش

 تحقیقمبانی 

در این بخش با استناد و ارجاع علمی، به تشریح مفاهیم، تعاریف و تاریخچه ای از موضوع تحقیق پرداخته و روابط بین متغیر 

 ها را بررسی می کنیم.

 اهمیت کارآفرینی:مفهوم و 
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ش و کوشش محققان و دانشمندان گذشته در جهت پاسخ به سواالتی نظیر اینکه وجه تمایز و ویژگی های اصلی افراد تال

موفق چیست؟ چرا بعضی از سازمان ها توانسته اند از دیگران پیشی بگیرند؟ در نهایت چرا برخی از کشورها از کشورهای 

آمدن علم کارآفرینی شده است. کارآفرینی در بطن تئوری های  دیگر پیشرفت قابل توجه تری را داشته اند؟ سبب پدید

اقتصادی تبلور یافته است و امروزه تمامی اقتصاد دانان عالوه بر نقش هایی که از نظر کارکردی به کارآفرینان نسبت می دهند 

مورد توجه اقتصاد دانان قرار  (. به طور کلی کارآفرینی اولین بار6833حمیدی و محمدی، آن ها را سرمایه دار نیز می دانند)

گرفت و تمامی مکاتب اقتصادی از قرن شانزده میالدی تاکنون به نحوی کارآفرینی را در نظریه های اقتصادی خویش تشریح 

(. کارآفرینی هم اکنون به عنوان یک حرفه ظهور کرده است و همانند دیگر حرفه ها باید 6835شاکر و همکاران، نموده اند)

د. امروزه صاحب نظران بر نقش و اهمیت کارآفرینی در توسعه اقتصادی و اجتماعی اتفاق نظر دارند و مهم ترین توسعه یاب

این نقش ها عبارتند از: کارآفرینی موجب گردآوری پس انداز های عمومی بی هدف و سرگردان می شود و تشکیل سرمایه را 

وسیع می شود، کارآفرینی مشکالت بیکاری را که ریشه در بسیاری از بهبود می بخشد، کارآفرینی منجر به اشتغال در مقیاس 

مشکالت اقتصادی و اجتماعی دارد کاهش می دهد، همچنین کارآفرینی منجر به توزیع مجدد ثروت و حتی قدرت سیاسی به 

 (.6830صورت عادالنه در جامعه می شود) اسدی،

به زمان امروزی پدید آید، در زبان فرانسه ابداع شده است. در اوایل  واژه کارآفرینی دیر زمانی پیش از آنکه مفهوم کلی آن

سده شانزدهم میالدی کسانی را که در امر هدایت ماموریت های نظامی بودند کارآفرین می خواندند، از آن پس درباره دیگر 

ا اوایل قرن بیست کارآفرین از انواع مخاطرات نیز همین واژه با محدودیت هایی مورد استفاده قرار گرفت. از قرن هفده ت

دیگر بازیگران صحنه اقتصاد متمایز می شود. به طوری که کسی که سرمایه را تامین می کند، با کسی که خطر می کند 

متفاوت است. همچنین در این دوره میان کارآفرین و مدیریت کسب و کار نیز تفاوت گذاشته می شود. در دهه های میانی 

به این طرف مفهوم  6330نوآوری به یک جز اصلی تعریف کارآفرینی تبدیل می شود. و سرانجام از سال قرن بیستم، مفهوم 

کارآفرینی از حیطه خاص توجه اقتصاددانان خارج شده و نظر جامعه شناسان و روانشناسان را به خود جلب نموده است)شاه 

 (.6833حسینی، 

به بعد مورد توجه قرار گرفت. در ایران تا  6390رفته دنیا از اواخر دهه علی رغم اینکه مفهوم کارآفرینی در کشورهای پیش

شروع اجرای برنامه سوم توسعه، توجهی جدی به کارآفرینی نشده بود و فعالیتی در این زمینه صورت نگرفته بود. مشکل 

عه، موضوع کارآفرینی مورد موجب شد که در زمان تدوین برنامه سوم توس 6830بیکاری و پیش بینی حادتر شدن آن در دهه 

 (.6839توجه قرار گیرد) سلجوقی،

 :کارآفرینی

فرهنگ لغت آکسفورد کارآفرین را فردی که یک کسب و کار جدید را راه اندازی می کند، تعریف می کند. کارآفرین فردی 

جهت راه اندازی  است که با آینده نگری خاص، تحلیل محیط فعلی و با خالقیت و نوآوری به کشف فرصت های محیطی

 کسب و کار اقدام می کند.

 در مورد کارآفرینی تعاریف متعددی از اندیشمندان مختلف ارائه شده است که در زیر به آن ها اشاره می شود:



 

واکلر: کارآفرین فردی است که از استعداد بیش تر از حد متوسط سازماندهی و هماهنگ کردن عوامل تولید یعنی زمین، 

 موسسه بهره مند است. سرمایه کار و

پیتر دراکر: کارآفرین فردی است که همواره به دنبال تغییر است که به آن پاسخ داده و از آن به عنوان یک فرصت بهره می 

 (5،5001گیرد.) مهانتی

 بیان می کند که کارآفرینی عبارت است از فرایندی که با شناسایی فرصت از سوی فردی که معموال 6833ناهید در سال 

ریسک پذیر بوده و دارای تفکر و نگاه دوراندیشانه است، آغاز و پس از طی مراحلی مختلف از جمله ایده یابی، غربال ایده، 

امکان سنجی، تدوین طرح کسب و کار و . . . به تشکیل شرکت منتهی می شود و جهت تدوین ویژگی های این فرایند، 

 الق با جایگزینی چارچوب های نو و جدید است. تخریب چارچوب های موجود به واسطه ی تخریب خ

( بیان می کنند که کارآفرینی فرایندی است که در آن فرصت ها جهت ایجاد کاال و خدمات 5062و همکاران) 8همچنین وانگ

بازارهای در آینده کشف، ارزیابی و مورد استفاده قرار می گیرند. کارآفرینی با ایجاد محصوالت یا خدمات جدید و یا ورود به 

  .جدید مرتبط است

  کارآفرینی بین المللی:

کارآفرینی بین المللی موضوعی است که امروزه مورد عالقه دانشگاهیان، کسب و کارها و دولت است. اما این واژه اولین بار 

تصویب،  (. کارآفرینی بین المللی شامل، کشف،5068و همکاران،4در یک مقاله توسط مارو بیان شده است )گیل پچانگ 

ارزیابی و بهره برداری از فرصت در سراسر مرزهای ملی برای ایجاد کاال و خدمات آینده است. کارآفرینی بین المللی گاهی 

 ( 5003و همکاران، 2اوقات از طریق تقاضا برای محصوالت شرکت در مرز های بین المللی تحریک شده است )فرنهابر

رینی داخلی شبیه به هم هستند. کارآفرینی داخلی شامل پیگیری فرصت های کارآفرینانه در واقع کارآفرینی بین المللی و کارآف

داخلی است در حالی که کارآفرینی بین المللی شامل پیگیری فرصت های کارآفرینانه بین المللی است. مکان و جایگاه یک 

 (9،5060و ویتاکر1بین المللی.) اویسون  فرصت تعیین می کند که بهره برداری از فرصت به صورت داخلی باشد یا به صورت

به طور کلی می توان گفت کارآفرینی بین المللی ترکیبی از رفتارهای نوآورانه، فعال و ریسک پذیر است که با گذشتن از مرز  

ی افراد -5فرصت ها  -6ها در پی ارزش در سازمان هاست. نویسندگان بسیاری معتقدند که کارآفرینی دارای دو بخش است:

که در تالش اند تا از این فرصت ها استفاده کنند. بنابراین تعریف جدیدی که از کارآفرینی بین المللی ارائه می دهیم بر پایه 

 ی این نکات است:
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 بر روی فرصت ها متمرکز است. -6

 لزوما در مورد شکل دهی و تاسیس سازمان های جدید نیست. -5

 مورد استفاده کارآفرینی سازمانی هم می باشد. -8

 لزوما تناقضی با تعداد ابعاد گرایشاتی که کارآفرینی در نظر می گیرد، ندارد. -4

 مشخصه ی بارز آن فعالیت های فرامرزی کارآفرینی است. -2

با توجه به نکات فوق می توان تعریف جدید از کارآفرینی بین المللی ارائه داد: کارآفرینی بین المللی فرایند شناسایی، 

) اوویات ر جهت خلق کاال و خدمات جدید استد –با عبور از میان مرزها  -ه برداری از فرصت هاتصویب، ارزشیابی و بهر
 .(3،6831و مک دوگال3

در رابطه با کارآفرینی بین المللی رویکرد های متفاوتی وجود دارد که در این مقاله ابتدا به بررسی رویکرد منبع محور و برخی 

 رویکرد فرصت محور و برخی عوامل مربوط به آن خواهیم پرداخت.عوامل مربوط به آن و سپس به بررسی 

 رویکرد منبع محور به کارآفرینی بین الملل:

اولین موضوعی که در تحقیقات کارآفرینی بین الملل مطرح شد تاکیداتی بود که به ظرفیت ها، دارایی ها خاص و واحدهای 

ی شرکت می تواند نشانی از رشد موفقیت آمیز یک شرکت باشد. اقتصادی جدید داده شد. مالکیت، ظرفیت ها و دارایی ها

با این وجود شناسایی چگونگی فعالیت های اقتصادی بین الملل نوین ممکن است منجر به دستیابی و حفظ مزایای رقابتی و 

ست که می تواند افزایش منافع اقتصادی شود. در واقع بنا به نظرات مگ دوگال و همکارانش دیدگاه منبع محور چارچوبی ا

با شفاف کردن فعالیت های بین المللی از فعالیت های اقتصادی بین المللی نوین مورد استفاده قرار گیرد.) حسین پور و 

 (6838،همکاران

( در تحقیق خود چارچوبی از منابع که بر کارآفرینی بین المللی تاثیر گذار است را مطرح کرده 5068گیل پچانگ و همکاران)

 عبارت است از: مهارت ها، نگرش، خالقیت و نوآوری و شبکه .اند که 

 و کارآفرینی بین المللی مهارت هاالف( 

مهارت ها یا توانمندی ها عاملی کلیدی در تمایل به انجام پروژه های بین المللی است. همچنین مک دوگال و اوویت در  

و عنصر الزم برای سرمایه گذاری های جدید بین المللی مدل خود مهارت ها و توانمندی ها را به عنوان یک عامل عمده 

پایدار مطرح کرده اند. توسعه مهارت ها و دانش به عنوان یک منبع مزیت رقابتی بین الملل شناخته شده است. شرکت  با 

تر وابسته تمرکز بر دانش، مهارت و شایستگی احتمال موفقیت بیشتری در تطبیق با محیط جدید نسبت به شرکت هایی که بیش

به منابع ملموس هستند، دارد. نتایج تحقیق آن ها نشان داد که مهارت ها رابطه مثبت با کارآفرینی بین المللی دارند. همچنین 
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المللی شدن تاثیر گذار بیان می کند که دانش شرکت در دستیابی به بازارهای بین المللی و سرعت بین  (5006)60مک نگتون

 است.

 

 

 

 

 خالقیت و نوآوري و کارآفرینی بین المللینگرش، ب( 

( بیان می کنند که موفقیت در بازارهای خارجی نیاز به خالقیت، نبوغ و محاسبه ریسک دارد. 5068گیل پچانگ و همکاران) 

چرا که نقاط قوت داخلی همیشه موفقیت در بازارهای خارجی را تضمین نمی کند. نوآوری، ریسک پذیری و رفتارهای فعال 

کت، کارآفرینی بین المللی را تحت تاثیر قرار می دهد. نوآوری اشاره به توانایی شرکت برای ایجاد محصوالت جدید و شر

( نوآوری نشان دهنده تمایل برای 6331همچنین با توجه به نظرات المپکین و دس)موفقیت در معرفی آن ها به بازار دارد. 

جدید، تازگی، رهبری تکنولوژیکی و تحقیق و توسعه در توسعه  حمایت از خالقیت جهت معرفی محصوالت و خدمات

اشاره به پیشگامی  فرایند های جدید است. شرکت های نوآور، به طور پیوسته رفتار نوآورانه را از خود نشان می دهند.

ل پچانگ و )گی پیگیری تهاجمی فرصت های بازار دارد همچنین تاکید بر اول بودن برای انجام نوآوری در صنعت دارد

( بیان می کنند که پیشگامی به معنای پیشگام شدن در پیش بینی و دنبال کردن 6331( . المپکین و دس )5068همکاران

( پیشگامی به 5062فرصت های جدید و نیز مشارکت در بازار های نوظهور است. همچنین بنا به نظرات کن و همکاران )

تعریف می شوند که شرکت ها می توانند فعاالنه از طریق پیش بینی تقاضای  عنوان دنبال کردن فرصت های جدید در بازار

آینده و فرصت ها در بازار،  پیش بینی بازارهای نوظهور، شکل دادن محیط و معرفی محصوالت و برند های جدید قبل از 

دارد حتی زمانی که نتیجه و ریسک پذیری اشاره به تمایل شرکت برای حمایت از پروژه های نوآورانه  رقبا عمل کنند. 

در واقع ریسک پذیری تمایل شرکت را برای درگیر کردن منابع در استراتژی ها و پروژه حاصل از فعالیت ها نامشخص باشد. 

هایی که نتایج آن نامشخص است نشان می دهد. اگر شرکت ها و سرمایه گذاری های جدید تمایل به ریسک پذیری داشته 

فرصتهای بازار را جهت به دست آوردن بازدهی باالتر و معامالت پر سودتر به دست آورند، از این رو  باشند، امکان دارد که

فرهنگ نوآورانه می تواند محصوالت و مزایای مبتنی بر تکنولوژی را (. 5003امکان موفقیت بیشتر خواهد شد)لی و همکاران،

خالقیت و  (5001)و همکاران 66بنا به نظرات کراپجهت عملکرد بهتر شرکت های بین المللی تحریک کند. همچنین 

نوآوری تمایل و توانایی شرکت را برای حضور در بازار های بین المللی تسهیل می کند در واقع خالقیت تمایل به بین المللی 

ت و شدن را افزایش می دهد. گیل پچانگ و همکاران در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که رفتارهای فعال و خالقی

 نوآوری با کارآفرینی بین المللی رابطه مثبت دارد.
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: رابطه بین مهارت ها و کارآفرینی بین المللی6شکل  

لیفرینی بین الملکارآ مهارت ها و توانمندي ها  



 

 

 

 

 

 فرینی بین المللیو کارآ شبکه هاج( 

شبکه ها ابزار بسیار قدرتمندی در دست کارآفرینان هستند و تحلیل شبکه یکی از چارچوب های مناسب پژوهش در دست 

بین المللی را شناسایی کنند و به آن ها اعتبار  محققان است. شبکه ها کارآفرینان را قادر می سازند که فرصت های

که شرکت ها اغلب اطالعات کمی در رابطه با فرایند نوآوری دارند.  از آن جایی. (6831بخشند.)اوویات و مک دوگال،

نی بنابراین برای شرکت ها ایجاد شبکه ها از اهمیت بسیاری برخوردار است. در واقع شبکه ها یک ابزار قدرت در کارآفری

هستند و فرایندهای بین المللی کردن کارآفرینی از طریق تماس های شبکه غنی می شوند. همچنین آن ها دریافتند که شبکه 

 (5068دارد.)گیل پچانگ و همکاران، ها رابطه مثبتی با کارآفرینی بین المللی

 

 

 

 

 

ع ارتباطات شبکه، قدرت ارتباطات شبکه و فعالیت ( در تحقیق خود بیان کردند که انوا5066)68و اوجوال65همچنین کونیتون  

 های شبکه با روابط شبکه در ارتباط است.

انواع ارتباطات شبکه به روابط رسمی، غیر رسمی و واسطه ایی تقسیم شده است. روابط رسمی اشاره انواع ارتباطات شبکه: 

و ستد کاال رد  ا خدمات با استفاده از پول یا دادبه روابط موجود میان شرکای کسب و کار فردی دارد که در آن محصوالت ی

و بدل می شوند. روابط غیر رسمی به روابط اجتماعی مرتبط است به عنوان مثال با دوستان و اعضای خانواده. مرز میان 

 روابط رسمی و غیر رسمی همواره روشن نیست. در روابط واسطه ایی بین خریدار و فروشنده هیچ معامالت کسب و کاری

وجود ندارد با این حال شخص ثالثی وجود دارد که این شخص ثالث استقرار روابط شبکه بین خریدار و فروشنده را تسهیل 

 میکند. همچنین این شخص آغازگر فعالیت های کسب و کار بین المللی بین فروشنده و خریدار است.
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: رابطه بین نگرش،خالقیت و نوآوري وکارآفرینی بین المللی2شکل  

یکارآفرینی بین الملل نگرش، خالقیت و نوآوري  

 

 

 

رآفرینی بین المللی: رابطه بین شبکه ها و کا3شکل   

 کارآفرینی بین المللی شبکه ها



 

ی شود. قدرت روابط به رسمی یا غیر رسمی و قدرت ارتباطات شبکه به ضعیف و قوی تقسیم مقدرت ارتباطات شبکه:  

واسطه ایی بودن روابط بستگی ندارد و هر دو روابط قوی و ضعیف می توانند در انواع مختلف وجود داشته باشند. اگر چه 

اد، روابط قوی معموال به روابط غیر رسمی مربوط می شوند اما این در همه موارد وجود ندارد. قدرت روابط با نزدیکی، اعتم

روابط قوی به عنوان روابطی نزدیک که بر اساس اعتماد، احترام متقابل و  .احترام متقابل و تعهد در نظرگرفته می شوند)همان(

تعهد است تعریف می شود. و روابط ضعیف روابطی است که هنوز اعتماد قوی وجود ندارد و افراد به یکدیگر نزدیک 

روابط قوی که یک فرد می تواند داشته باشد به دلیل هزینه های نگهداری و (. تعداد 62،5003وچتی 64نیستند)سودرویست

زمان مورد نیاز برای روابط نزدیک محدود است در مقابل تعداد روابط ضعیف با توجه به این واقعیت که روابط ضعیف نیاز 

العاتی است که از طریق روابط قوی به نگهداری و زمان زیاد ندارند می تواند باال باشد. روابط ضعیف همانند پلی برای اط

 ( 61،5000برای کارآفرین در دسترس نیست.) سینگ

تشکیل شبکه با افراد دیگر می تواند به صورت فعال یا غیر فعال باشد. شبکه های فعال به این معناست  فعالیت هاي شبکه:

نه روابط شبکه جدید را جستجو می کند که ابتکار عمل توسط فروشنده صورت می گیرد. بنابراین کارآفرین به صورت فعاال

یا به صورت فعاالنه از شبکه های موجود استفاده می کند. در مقابل شبکه های واکنشی خریدار شروع می کند این به دلیل 

عمل از خارج واکنش نشان  این است که ابتکار عمل در خارج از شبکه موجود است. از این رو اگر کارآفرین صرفا به ابتکار

اد به عنوان واکنشی در نظر گرفته شده، اگر او کاری به منظور بین المللی کردن انجام داد، فعالیت به عنوان بین واکنشی و د

فعال در نظر گرفته می شود و اگر کارآفرین فعاالنه برای ایجاد شبکه ها جستجو کند به صورت فعال در نظر گرفته می 

 (.5066شود)کونیتون و اوجوال،

تاثیر گذار در تمایل به  انجام نوآوری و شبکه ها عواملی مهم و  می توان نتیجه گرفت که مهارت ها، خالقیت و بنابراین

که برای موفقیت در زمینه بین المللی، افزایش سرعت بین المللی شدن، شناسایی به موقع  پروژه های بین المللی هستند

فرصت های بین 

المللی و پیشگام بودن 

ین در حوزه های ب

المللی باید به آن توجه 

 داشت.
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: رویکرد منبع محور و کارآفرینی بین المللی4شکل   

هايمهارت ها و توانمندي   

 نگرش، خالقیت ونوآوري

 شبکه ها

للیکارآفرینی بین الم  



 

 

 

 رویکرد فرصت محور به کارآفرینی بین الملل:

نیاز به درک بهتری از کارآفرینی در کارآفرینی بین الملل و نقش فرصت در کارآفرینی بین الملل وجود دارد. در واقع نقش 

این بعد در کارآفرینی بین المللی مورد غفلت قرار گرفته است. نگاه  فرصت در روند بین المللی به خوبی توسعه نیافته است.

افکندن به بین المللی سازی به عنوان دنبال نمودن فرصت های کارآفرینانه نشان می دهد که این مکان فرصت است که تعیین 

حور استفاده از دیدگاه کننده انتخاب بهره برداری فرصت در بازارهای خارجی و بین المللی است. در رویکرد فرصت م

 کارآفرین که به فرصت های کارآفرینانه شکل می دهد و درباره  بهره برداری از آن ها تصمیم می گیرد عامل مهمی است.

 

این مدل نشان می دهد که قبل از روند بین المللی شدن شرکت، فرایند کارآفرینی شامل اکتشاف، شکل گیری فرصت و 

شکل می گیرد. به عبارت دیگر بین المللی کردن شرکت) به عنوان بهره برداری از فرصت  تصمیم گیری درباره ی فرصت

های کارآفرینانه بین الملل( را می توان با بررسی دیگر فرایندهای کارآفرینانه قبلی درک نمود. بر اساس رویکرد فرصت محور 

برای پرس و جو هستد. کارآفرین درگیر اکتشاف، به کارآفرینی بین الملل،کارآفرین و شرکت هر دو آزمودنی های مناسب 

شکل گیری فرصت و تصمیم گیری درباره فرصت است در حالی که شرکت وسیله ایی برای بهره برداری از فرصت های 

کارآفرینانه بین المللی است و دارای قابلیت هایی برای تبدیل فرصت های کارآفرینانه به نتایج بازار است. رویکرد فرصت 

بر تمامی مراحل پیش بینی، شناسایی فرصت، تصمیم گیری و اکتشاف تمرکز می کند و بین المللی کردن را به عنوان  محور

جز اصلی، پایان دادن به فرایند در نظر می گیرد. همچنین این محققان فرهنگ کارآفرینانه، جهت گیری استراتژیک، گرایش به 

نی بین الملل شناسایی یبه رشد را به عنوان عوامل تاثیر گذار بر کارآفر منابع، ساختار مدیریت، فلسفه پاداش و گرایش

 (.5060نمودند) اویسون و ویتاکر

یکی از موارد مهم در عملی سازی فرایند کارآفرینی بین المللی با لحاظ نمودن فرصت ها توجه به فرهنگ کارآفرینانه: الف( 

ی کارآفرینی بین الملل می باشد. فرهنگ کارآفرینانه بین الملل می تواند  بحث فرهنگ کارآفرینانه بین الملل است که بر پایه

ساختاری برای جذب و دریافت فعالیت های کارآفرینانه بین المللی برای شرکت هایی که در جستجوی فرصت های خارجی 

بین المللی را تسهیل و  هستند باشد. فرهنگ کارآفرینی بین الملل فرهنگ سازمانی است که فعالیت های کارآفرینی شرکت

 

 

 

 

 

  (2202)اقتباس از اویسون و ویتاکرفعالیت هاي کارآفرینی : رویکرد فرصت محور به بهره برداري از5شکل 

 شکل گیري فرصت دیدگاه کارآفرین
 

تصمیم گیري 

 درباره فرصت

ن بهره برداري از فرصت بی

 الملل



 

اگر فرهنگ کارآفرینی بین المللی قوی باشد به احتمال زیاد شرکت به دنبال فرصت های  .(5002)زهرا،تطبیق می کند

کارآفرینی بین المللی می رود. توجه داشته باشید که فرهنگ کارآفرینی بین المللی متکی بر یک فرایند سازمانی است که به 

(. فرهنگ 5065و همکاران،69ز طریق بهره برداری از فرصت ها در بازار بین المللی است ) دیمیتراتوس دنبال ایجاد ارزش ا

کارآفرینانه ایده ها، آزمایش ها و خالقیت ها را تشویق می کند و امکان ایجاد دانش جدید در سازمان ایجاد می کند همچنین 

ش فرهنگ کارآفرینی به عنوان بخشی از نیازهای کارکنان است پروژه های جدید و متنوع را تشویق می کند. تشویق و پرور

که مدیریت از ایده ها و فعالیت های ناشناخته ترسی ندارد. نتایج تحقیقات نلدی و همکاران نشان داد که فرهنگ کارآفرینی 

المللی و همچنین فروش بر کارآفرینی بین المللی تاثیر گذار است و رابطه مثبت و قابل توجهی با فروش در بازارهای بین 

 (. 5068و همکاران،63محصوالت جدید در بازارهای بین المللی دارد)نلدی 

 

 

 

 

مفهوم رویکرد فرصت محور در فرهنگ کارآفرینی بین المللی با شش بعد فرهنگ سازمانی در ارتباط است. یعنی گرایش به 

نوآوری بین المللی،گرایش به ریسک بین المللی، گرایش به شبکه بازار بین المللی، گرایش به یادگیری بین المللی، گرایش به 

 (5065های بین المللی و انگیزه های بین المللی. این شش بعد بر روی فرصت تمرکز می کنند.)دیمیتراتوس و همکاران،

ر پایه و اساس ( بیان می کنند که جهت گیری بازا5004) 50و کاوسگیل63در مطالعه ایی نایت گرایش به بازار بین الملل: 

تعامل شرکت با بازارهای متنوع و خارجی را فراهم می کند. مدیران با این جهت گیری، استراتژی های مربوط به بازاریابی 

خاص را ایجاد می نمایند که هدف غلبه بر چالش ها و به حداکثر رساندن عملکرد می باشد. شرکت ها با داشتن چنین جهت 

فعالیت ها، نقاط قوت و ضعف، روابط با مشتریان و سهم بازار رقبا قادر خواهند بود واکنش  گیری و با در نظر داشتن کل

 رقابتی مقتضی را در زمان مناسب انجام داده و یا دست به ابتکارات بزنند.

) تر کندگرایش به بازار بین الملل اشاره به وضعیت و رفتاری دارد که شرکت می تواند برای مشتریان خارجی ایجاد ارزش بر

، چنین گرایشی در ارتباط با فرهنگ سازمانی است و ممکن است تغییر سازمانی در شرکت بین (5009و همکاران،56ماری 

المللی را القا کند. جهت گیری بازار به طور قابل توجهی با شناسایی و بهره برداری از فرصت در ارتباط است وقتی که 

لی قوی دارد آن شرکت به راحتی می تواند برای بین المللی شدن تصمیم بگیرد. شرکت کارآفرین جهت گیری بازار بین المل

همچنین قابلیت ایجاد دانش خود را در خارج از کشور افزایش می دهد و عملکرد بین المللی نیز افزایش می یابد. جهت 
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ینانه و کارآفرینی بین المللی: رابطه بین فرهنگ کارآفر6شکل  

 کارآفرینی بین المللی فرهنگ کارآفرینانه



 

لکردی، رقیب گرایی بین المللی. هماهنگی بین عم گیری بازار بین المللی شامل سه عنصر یعنی مشتری مداری بین المللی، 

مشتری مداری بین المللی نیازمند درک عمیق مشتریان بین المللی با قرار دادن منافع آن ها باالتر از سایرین در ارتباط است. 

هماهنگی بین عملکردی مربوط به تنطیم همه منابع شرکت جهت ایجاد یک شرکت بین المللی پاسخگوی بازار است. رقیب 

ین المللی نیز مستلزم این است که شرکت نقاط قوت و ضعف رقبا در بازار بین المللی را درک کند، رقیب گرایی گرایی ب

)دیمیتراتوس و کارآفرینی را از طریق فرهنگ سازمانی که بر دستیابی به فرصت تاکید می کند، تکمیل می کند

 .(5065همکاران،

بین الملل اشاره به تمایل شرکت در جذب و استفاده از مزایای اطالعاتی  گرایش به یادگیریگرایش به یادگیري بین الملل: 

. گرایش به یادگیری بین الملل می تواند دامنه کسب و کار را تعریف (6332، 58و نارور55) اسالتر در بازارهای خارجی دارد

کند و قاطعانه کشف فرصت های شرکت را تحت تاثیر قرار دهد. یک شرکت بدون گرایش به یادگیری بین الملل قوی نمی 

مللی ضروری تواند از فرصت های موجود در بازارهای خارجی آگاه شود. آموزش جهت رشد و موفقیت شرکت های بین ال

است. یادگیری در مورد روند بازار بین الملل و تقاضا می تواند از طریق سه فرایند باشد. اول کسب اطالعات مربوط به شیوه 

های شرکت شامل تولید اطالعات مربوط به بازار بین المللی، دوم انتشار اطالعات و سوم استفاده از اطالعات که در ارتباط 

گیری شرکت های بین المللی در تصمیم گیر و به دست آوردن تجربه بر اساس هوش بازار است.) با مکانیسم های بهره 

 (5065دیمیتراتوس و همکاران،

میل به نوآوری اشاره به تمایل شرکت در حمایت از ایده ها، محصوالت و یا فرایند های طراحی  میل به نوآوري بین المللی:

. میل به نوآوری بخش جدایی ناپذیری از فرهنگ (5003و نایت، 54) کیم ارجی داردجدید و خالق جهت ارائه به بازارهای خ

سازمانی است فرهنگی که بر کمیت و کیفیت نوآوری در شرکت تاکید می کند. قرار گرفتن در معرض فرصت های جدید 

است منجر به افزایش  بین المللی موجب افزایش نوآوری شرکت می شود. همچنین نوآوری در بازارهای بین المللی ممکن

سودآوری برای شرکت شود. نوآوری بخش اساسی کارآفرینی است تا جایی که برخی از محققان این دو را به جای همدیگر 

دیمیتراتوس و  به کار می برند. میل به نوآوری بین المللی کارآفرینی بین المللی را در شرکت افزایش می دهد.)

 (5065همکاران،

ها برای استفاده از فرصت های بازار بین المللی باید نوآور شوند. در واقع کارآفرینی، نوآوری و بین به طور کلی شرکت 

المللی سازی به طور فزاینده متقاطع می شوند و نوآوری برای مدیریت انعطاف پذیر و پیش گستر فعالیت های تجاری در 

 (.6838دنیای پیچیده و پویای جهانی ضروری است) باقریان و با وفا،

نگرش به ریسک بین المللی بعدی اساسی از فرهنگ سازمانی است و مربوط به درجه ایی گرایش به ریسک بین المللی: 

) میلر و است که شرکت خود را برای به عهده گرفتن منابع پر ریسک و قابل توجه در بازارهای بین المللی آماده می کند

با شناسایی و پیگیری فرصت ها در داخل و بین المللی در ارتباط است. . وضعیت ریسک مدیریت در شرکت (52،6393فریسن
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ریسک پذیری با گرایش به کارآفرینی در شرکت های بین المللی همسو است. ریسک پذیری در کارآفرینی و کارآفرینی بین 

لمللی به سود کم در مقابل الملل  زمانی که تصمیم گیری در موقعیتی با عدم قطعیت همراه است اشاره به تمایل شرکت بین ا

پروژه های با ریسک باال، افزایشی در مقابل طیف وسیعی از رفتار و محتاط در مقابل تصمیمات جسورانه دارد.) دیمیتراتوس 

 (5065و همکاران،

ماالت ( بیان می کنند که بعد ریسک پذیری با برنامه ریزی و اجرای پروژه هایی در ارتباط است که احت5006)51همچنین نایت

قابل توجه زیان مالی را شامل می شود. همچنین تمایالت کارآفرین بین المللی را برای سرمایه گذاری ها و منابع مشترک 

 و زیان های باالی غیر منتظره دارند را نشان می دهد. برای پروژه هایی که نتایج نامطمئن یا سود

المللی مربوط به میزانی است که شرکت منابع را از محیط از  گرایش به شبکه های بینگرایش به شبکه سازي بین الملل: 

طریق ایجاد اتحاد، به منظور استفاده در فعالیت های خود در بازارهای خارج از کشور به دست می آورد. شبکه ها بر روی 

ش عملکرد بین المللی توسعه و بهره برداری فرصت ها در شرکت های کارآفرین بین المللی تاثیر می گذارند و منجر به افزای

می شوند. شبکه های بین المللی با گرایش به بازار بین المللی در ارتباط است. همچنین شبکه های بین المللی یا گرایش به 

یادگیری بین المللی در ارتباط است، این شبکه یاعث تسهیل در یادگیری می شوند همچنین تعامل باعث ترویج اشتراک 

 (.5065همکاران،می شود) دیمیتراتوس و  گذاری دانش و یادگیری

) انگیزه های بین المللی اشاره به فرایند شروع ، جهت دهی و انرژی بخشیدن به رفتار افراد داردانگیزه هاي بین المللی: 

فعالیت هایشان را در جهت . انگیزه بیشتر با پاداش و تشویقی در ارتباط است که افراد سازمانی (6339، 53و شا59گرین 

ورد انتظار انجام دهند. این انگیزه ها بخش جدایی ناپذیر از فرهنگ سازمانی است و با شناسایی فرصت در ارتباط ملکرد مع

دیمیتراتوس و است. همچنین انگیزه های بین المللی ارتباط نزدیکی با یادگیری و شبکه های بین المللی دارد)

 (.5065همکاران،

 ی بین المللی:جهت گیري استراتژیک و کارآفرینب( 

( بیان می کنند که جهت گیری استراتژیک به عنوان به اجرا درآوردن جهت استراتژیک شرکت برای 5003و همکاران) 53چن

ایجاد رفتارهای متناسب با عملکرد همواره عالی کسب و کار تعریف می شود. آن ها معتقدند که جنبه ی مهم جهت گیری 

جهت گیری استراتژیک را به عنوان  80ی مشترک در سراسر سازمان است. استیونسوناستراتژیک ایجاد ارزش ها و رفتارها

یکی از ابعاد کسب و کار که صورت بندی استراتژیک شرکت را جهت می دهد، توصیف می کند. جهت گیری استراتژیک در 

متوسط برای ایجاد  مدیریت کارآفرینی بر درک فرصت های بازار تمرکز دارد. چنین جهت گیری به شرکت های کوچک و

محیطی که شرکت بهتر بتواند از دانش و اطالعات جدید استفاده کند کمک می کند. همچنین جهت گیری استراتژیک توسعه 
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نتایج تحقیقات نلدی  ی شایستگی های جدید را تسهیل می کند و شرکت را قادر می سازد تا گزینه های جدید را کشف کند.

گیری استراتژیک کارآفرینانه با کارآفرینی بین المللی در ارتباط است و رابطه مثبت و قابل و همکاران نشان داد که جهت 

توجهی با فروش در بازارهای بین المللی جدید دارد اما با فروش محصوالت جدید در بازارهای بین المللی ارتباطی ندارد ) 

 (.5068نلدی و همکاران،

 

 

 

 

 

 ی بین المللیو کارآفرین گرایش به منابعج( 

تغییرات در تقاضای محیطی و نوآوری های جدید شرکت ها را مجبور کرده است که دائما منابع جدید را به کار گیرند. اما به 

کارگیری چنین منابعی برای شرکت ها امری دشوار است و تنها شرکت هایی که در دستیابی به منابع انعطاف پذیر هستند می 

گیرند و با موفقیت با محیط در حال تغییر نسب به رقبای خود انطباق یابند. چنین توانایی تحت عنوان  توانند آن ها را به کار

 (.5062و همکاران،86گرایش به منابع شناخته می شود که ترکیبی از پویایی منابع، منحصر به فرد بودن و همکاری است) باترا 

صت همه منابع الزم نیست. به طور کلی شرکت های ترقی کننده مدیران کارآفرین معتقدند که برای آغاز جستجوی یک فر 

در استفاده از منابع متعلق به افراد یا شرکت های دیگر ماهر هستند در واقع در بازار های بین المللی یک شرکت نمی تواند با 

و تخصص ها فراتر از حد خود تکیه بر قوانین تثبیت شده و قابلیت های گذشته به کار خود ادامه دهد. بلکه نیاز به منابع 

دارد. همچنین جستجو برای دانش فراتر از منابع موجود شرکت برای مشاهده ی فرصت های جدید در بازارهای بین المللی 

ضروری است. نتایج تحقیقات نشان داده است که داشتن گرایش به منابع کارآفرینانه با کارآفرینی بین المللی در ارتباط است 

 محصوالت جدید در بازارهای بین المللی دارد شادار و منفی با فروش در بازارهای بین المللی جدید و فروو رابطه معن

 (.5068)نلدی و همکاران،

 

 

 

 

 ساختار مدیریت و کارآفرینی بین المللید( 
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: رابطه بین جهت گیري استراتژیک و کارآفرینی بین المللی7شکل  

 کارآفرینی بین المللی جهت گیري استراتژیک

 

 

 

ش به منابع و کارآفرینی بین المللیگرای : رابطه بین8شکل  

 

 کارآفرینی بین المللی گرایش به منابع



 

ساختار ها برای دستیابی اندازه سازمان ها ایجاب می کند که مدیران برای کنترل، ساختار مشخصی را به وجود آورند. انواع 

به نتایج خاص مناسب هستند. هر چند فاصله بین سطوح مدیریت عالی با سایر سطوح بیشتر باشد مدیر کارآفرین ارتباط خود 

و 85را با سایر سطوح از دست می دهد و این باعث می شود سطوح مختلف کارآفرینی در سازمان تضمین نگردد) موریس 

( بیان می کند که در شرکت های ترقی کننده ساختار سازمانی ابزاری مهم برای 5068همکاران)نلدی و (. 88،5005کوراتکو

مدیران است. شرکت های ترقی کننده سازمان هایی مسطح هستند و بر شبکه های غیر رسمی مختلفی تکیه می کنند. ساختار 

شتن آن ها را می دهد. چنین ساختاری به ویژه برای مدیریت کارآفرینانه به آن ها اجازه دسترسی و استفاده از منابع بدون دا

بین المللی شدن و گسترش فعالیت در خارج از کشور حائز اهمیت است. عالوه بر این ساختار مسطح جریان اطالعات و 

عطاف درونی کردن اطالعات و دانش های دریافتی از بازارهای بین المللی را تسهیل می کند. ساختار مدیریت کارآفرینانه ان

پذیری را افزایش می دهد که می تواند برای موفقیت در تطبیق با شرایط بازار خارجی مهم باشد. نتایج تحقیق آن ها نشان داد 

که ساختار مدیریت کارآفرینانه با کارآفرینی بین المللی در ارتباط است و ارتباط مثبت و معناداری با پیش بینی فروش در 

دارد اما با فروش محصوالت جدید در بازارهای بین المللی ارتباط قابل توجهی ندارد. همچنین بازارهای بین المللی جدید 

( به این نتیجه رسیدند که تیم های مدیریتی کوچک اجازه می دهند که فرایند تصمیم گیری به 5066کونیتون و اوجاال)

صورت سریع و 

انعطاف پذیر 

باشد که چنین 

فرایندی امکان 

شناسایی فرصت 

ی کسب و ها

 کار در بازار های بین المللی را فراهم می کند. 

 

 

 

 فلسفه پاداش و کارآفرینی بین المللیو( 

پاداش و جبران خدمات مناسب از مهم ترین عوامل مناسب در کارآفرینی محسوب می شوند. شیوه های سنتی پاداش به 

های مالی برای کارآفرینان اهمیت خاصی ندارد اما برای تداوم ندرت میتواند برای کارآفرینان اثر بخش باشد. اگر چه پاداش 

ریت کارآفرینانه بیشتر بر ایجاد در رابطه با فلسفه پاداش مدی(. 6893نوآوری نیازمند به ساز و کار پاداش هستیم) پور داریانی، 

کارآفرین به جبران خدمات بر ارزش تمرکز می کند. بنابراین به عنوان یک نتیجه از فلسفه پاداش ارزش محور شرکت های 
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: رابطه بین ساختار مدیریت و کارآفرینی بین المللی3شکل  

 

 

 
 کارآفرینی بین المللی ساختار مدیریت



 

اساس عملکرد تمایل دارند. همچنین مدیریت کارآفرینانه گرایش به تیم دارد بنابراین می توان گفت که مدیریت کارآفرینانه به 

 (6338می تمایل دارد.) استیونسون، پاداش تی

یزه در کارکنان است. این افراد را تشویق به طور کلی جبران خدمات مبتنی بر عملکرد یکی از مهم ترین عوامل در ایجاد انگ

کنند و در کل باعث خالقانه تر شدن سازمان می شود. همچنین چنین  شناساییمی کند که تغییرات محیطی را به خوبی 

سیستمی مناسب برای تحریک فعالیت های جسورانه در بازارهای بین المللی است. نتایج تحقیق محققان نشان داده است که 

معناداری با فروش در بازار های  لسفه پاداش کارآفرینانه بر کارآفرینی بین المللی تاثیر گذار است و رابطه  منفی وداشتن ف

 (5068جدید بین المللی و فروش محصوالت جدید در بازارهای بین المللی دارد.) نلدی و همکاران،

 

 

 

 

 گرایش به رشد و کارآفرینی بین المللیه( 

با فروش محصوالت و خدمات فعلی در بازار های جدید از طریق گسترش جغرافیایی و یا از طریق ادغام و  رشد را می توان

بیان می کنند که شرکت های ترقی کننده  (5068نلدی و همکاران ) (. 5008و همکاران،84مالکیت به دست آورد)چادویک 

شد کارآفرینانه برای بهره گیری از فرصت ها در تمایل به تغییر سریع و به سرعت در حال گسترش دارند. گرایش به ر

بازارهای بین المللی به سرعت در حال تغییر مناسب تر است. در واقع شرکت ها در رقابت با بازارهای جهانی هستند و باید 

حیط به سرعت بتوانند از فرصت های سودآور و نوآوری ها به نفع خود استفاده کنند. در واقع زمان یک سالح مهم در م

رقابتی امروز است. همچنین نتایج تحقیق آن ها نشان داد که گرایش به رشد بر کارآفرینی بین المللی تاثیر گذار است و رابطه 

با فروش  قابل توجهی 

بین المللی  بازارهای 

فروش  جدید و 

جدید در  محصوالت 

بین المللی  بازار های 

 ندارد.
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:رابطه بین فلسفه پاداش و کارآفرینی بین المللی02شکل   

 کارآفرینی بین المللی فلسفه پاداش

 

 

 

للی:رابطه بین گرایش به رشد و کارآفرینی بین الم00شکل   

 کارآفرینی بین المللی گرایش به رشد



 

 

رآفرینانه، جهت گیری استراتژیک، گرایش به منابع، ساختار مدیریت، گرایش به رشد که فرهنگ کا بدین ترتیب می توان گفت

و فلسفه پاداش عواملی تاثیر گذار و بنیادی بر کارآفرینی بین المللی با توجه به رویکرد فرصت محور هستند که به شناسایی، 

 ک بسیاری می کنند.درک و استفاده از فرصت های بین المللی و موفقیت در زمینه بین الملل کم

 

 

 

 

 

 

 

 

 بحث و نتیجه گیري

جهانی سازی و بین المللی شدن در دنیای امروز اثرات گسترده ایی را بر کسب و کارها گذاشته است و بین المللی شدن به 

ذا امروزه کارآفرینی بین یکی از پیش نیاز های مهم در بقا، رشد و رقابت پذیری شرکت های کارآفرینانه  تبدیل گشته است. ل

المللی و بهره برداری از منابع و فرصت ها در بهره برداری از فرصت ها و رشد شرکت ها بسیار تاثیر گذار خواهند بود. با 

بررسی ادبیات موضوع تحقیقات اندکی در زمینه ی کارآفرینی بین المللی صورت گرفته است. لذا بر اساس پژوهش های 

( رویکرد منبع محور و برخی عوامل مربوط به آن شامل مهارت 5068و همکاران)گیل پچانگ ه مطالعات پیشین و با توجه ب

( رویکرد فرصت محور به 5068ها، نگرش، خالقیت و نوآوری و شبکه همچنین بر اساس مطالعات نلدی و همکاران )

ری استراتژیک، گرایش به منابع، ساختار کارآفرینی بین المللی و برخی عوامل موثر شامل فرهنگ کارآفرینانه، جهت گی

( فرهنگ کارآفرینانه 5066مدیریت، فلسفه پاداش و گرایش به رشد و همچنین بر اساس مطالعات دیمیتراتوس و همکاران)

شامل گرایش به بازار بین الملل، گرایش به یادگیری بین المللی، گرایش به ریسک بین الملل، گرایش به شبکه سازی بین 

 اساس مدل مفهومی تحقیق ترسیم شد. و انگیزه های بین المللی شناسایی گردید و بر اینالملل 
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امهارت ها و توانمندی ه  

 نگرش، خالقیت و نوآوري

 شبکه:

 انواع روابط شبکه*

 قدرت ارتباطات شبکه*

 فعالیت شبکه*
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رویکرد منبع محور و برخی عوامل مربوط به آن از جمله مهارت ها، خالقیت و نوآوری و بنابراین می توان نتیجه گرفت که 

محور و برخی عوامل مربوط به آن از جمله فرهنگ کارآفرینانه، جهت گیری استراتژیک، همچنین رویکرد فرصت شبکه ها 

گرایش به منابع، ساختار مدیریت، گرایش به رشد و فلسفه پاداش عواملی تاثیر گذار و بنیادی بر کارآفرینی بین المللی هستند 

ازار های بین المللی تسهیل رکت را برای حضور در بتمایل و توانایی شکه منجر به کسب مزیت رقابتی بین المللی می شوند، 

می کنند و نیز آن را افزایش می دهند، همچنین منجر به شناسایی فرصت های بین المللی می شوند و فرایند های بین المللی 

یب شدن را غنی می سازند و به شرکت ها در شناسایی و دنبال کردن فرصت های بین المللی کمک می کنند. بدین ترت

که به این عوامل توجه شرکت ها برای بهتر عمل کردن در محیط بین المللی و تقویت کارآفرینی بین المللی الزم است 

 بسیاری بکنند.
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