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The purpose of this study is to design a conceptual framework for 
international business speed based on advanced technologies, which has 
been done using a qualitative approach and applying the data research 
method of the foundation. Data collection tools were semi-structured 
interviews and in order to collect information, 20 sampled interviews were 
conducted with managers and export experts of the top companies 
exporting the pharmaceutical industry using purposive sampling method. 
The method of data analysis in this research is based on the systematic 
approach of Strauss and Corbin in three main steps of open coding, axial 
coding and selective coding which is based on continuous comparison. The 
result of the analysis of qualitative research data indicate the existence of 
casual factors such as how to export, the company’s Strategy for export; 
Interfering factors such as obstacles to internationalization, risks; 
Underlying factors such as modern technology, political stability; Strategic 
factors such as obtaining the necessary information to enter the 
international market, marketing; And consequences such as knowledge 
transfer and increased exports, which has been in the form of a 
comprehensive model. 
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عتالگوطراحی  پژوهش این هدف از کارکسررررب  المللیبین ی سرررر  بر مبتنی هایو

روش برحسرررب هدف داده بنیاد و برحسرررب پیشررررفته می باشرررد. تاقی، حا رررر،  هایفناوری
 از طری، مصررراحبه های نیمه 1399داده بنیاد اسرررت که در سرررا   -گردآوری داده ها کیفی

ته  مو آوری گردیده شرررد.  گیرینمونه روش با اطالعات، گردآوریمنظور به سرررارتاریاف
 برتر یهاشرررکت صررادرات حوزه کارشررناسرران و مدیران شررام  ربرگان از نفر 20 با هدفمند
اطالعات در این   یوتالهیتجزصررورت پریرفت. روش  مصرراحبه دارویی صررنعت کنندهصررادر

ساس رویکرد  صلی کدگراری اهینظر مندنظامپژوهش بر ا سه گام ا ستراوس و کوربین در  ی ا
ی انتخابی اسررتفاده شررده اسررت که مبتنی بر مقایسرره مداوم کدگرارباز، کدگراری ماوری و 

تا اسرررت.  ناوه مانند یعل و ود عوام  انگریب ،،یتاق یفیک یهاداده  یحاصررر  از تال جین
ستراتژ صادرات،  یالمللنیسرعت ب موانو مانند گرمدارله عوام  صادرات؛  هت شرکت یا

مانند کسب  یراهبرد عوام  ؛یاسیروز، ثبات س یمانند فناور یانهیزم عوام  ها؛سکیر ،یساز
ند انتقا  دانش و افزا امدهایو پ یابیبازار ،یالمللنیبورود به بازار  یاطالعات الزم برا  شیمان

 .است بوده  امو مد  کی قالب درصادرات که 

 یساز یالمللنیسرعت ب یالگو یطراح .(1401) جالل حقیقت منفرد،بابک و  ،ضیا ؛سینا ،نعمتی زاده ؛سعیده ،حنفیاستناد: 
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 مقدمه
 صنعتی یهاعرصه پیشرفت در عام  ینتراساسی نوآوری و دانش امروز، پرتاو  دنیای در

شکوفا  وقتی یک کشور اقتصاد .(1393و همکاران،  ی)عبدالله گرددمی ماسوب اقتصادی و

 شرررود فراهم  هانی رقابتی بازارهای حضرررور در و نوآوری برای الزم بسرررتر شرررود کهمی

کاظم) مد کاران،  یما کت .(1400و هم جاد نوآوری یسررروبه حر  بیدر ترک تغییر و ای

سب ی یکهافعالیت قلمرو در ردمات و ماصوالت  Shahriari) دارد قرار انبنیدانش وکارک

et al., 2017 .)دانش تبلور تولید، اثربخشی در مهمی نقش بنیانهای دانشوکارکسب رونیازا 

صوالت سطح  دید، ردمات و در ما صاد ارتقاء   در افزودهارزش ثروت و تولید رفاه، و اقت

و تغییرات  شرردنی هان.  بنابراین با تو ه به (Cheraghali et al., 2010) کنندمی ایفا  امعه یک

 بنیان تغییر مسرریر داده اسررتهای اقتصررادی دانشکار در  هت فعالیتو، مایط کسرربفنّاورانه

(Sim & Teoh, 1997). 

سازمان صاد  هانی بهترین راهکار  هت سوبههایی همانند یونیدو، حرکت از دیدگاه  ی اقت

و با تو ه به اقتصرراد باز و حرکت بیشررتر  هسررت توسررعهدرحا ها در کشررورهای رفو نابرابری

سازی و تخصصی شدن کارها، نیاز دائم به ماصوالت  دید برای بقا و رشد، ی رصوصیسوبه

یتبتی و کاهش کمکافزایش فشرررار رقا های دولت در کشرررورهای های مسرررتقیم و حما

احسرراس  شیازپشیبهای کوچک و متوسررط المللی شرردن شرررکت، نیاز به بینتوسررعهدرحا 

توان عبور از ها را به زبان ساده میالمللی شدن شرکتن. بی(Etemad & Wright, 1999)شود می

 ,.Bužavaitė et al)های تجاری در بازار رار ی تعریف نمودمرزهای ملی برای انجام فعالیت

2019) . 

ی مهم برای کسب و المللی شدن به راهبردالمللی، سرعت بینرقابت بین ادشدنیزامروزه با 

 .صررنعت(1400همکاران،  اءوی) رراسررت شررده یتبدالمللی های بینحفظ مزیت رقابتی شرررکت

 از یکی و اسررت شررده بندیرتبه بزرگ صررنعت دومین الکترونیکی صررنعت از پس داروسررازی

 را ایجادافزوده ارزش و داشررته بسررزایی سررهم اقتصررادی توسررعه تواند درمی که اسررت صررنایعی
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 صررنعت .اسررت تاو  حا  درسرررعت به  هانی دارویی . بازار(Yusefzadeh et al., 2015)کند

 راورمیانه درای ویژه  ایگاه دارای و شرردهتیتثب و مهم صررنعت یکعنوان به ایران داروسررازی

 تولید شرررایط با رابطه در فراوانی نسرربی مزایای دارای . ایران(Yusefzadeh et al., 2015)اسررت

 دارویی، یهاآوریفن در نسرربی پیشرررفت نامادود، انرژی منابو به دسررترسرریاز مله  دارویی

سی  سالمی، کشورهای بازارهای به ورود باالی پتان سبی تجربه ا سازی تولید در ن  نیروی و دارو

نابراین(Cheraghali et al., 2010)دارد  وان و ارزان متخصررر  کار یابی . ب  عملکرد به دسرررت

سازی صنعت در موف، تجاری صاد در باالیی اهمیت از دارو ست برروردار ایران اقت  و اءی )ا

 .(1400همکاران،

 مشررراهده المللیبین نوظهور یهابنگاه و المللیبین کارآفرینی پدیده ماهیت به بازگشرررت با

 Kabongo)است المللیبین کارآفرینی پدیده معروف اصلی عوام  از یکی سرعت که شودمی

& Okpara, 2019)صررورت گرفته  یسرراز یالمللنیدر حوزه سرررعت ب یادی.تاکنون مطالعات ز

 ؛( .Hilmersson & Johanson, 2016 Chetty et al., 2014; Oviatt & McDougall, 2005اسررت)

بر لبه دانش حرکت  که شرفتهیپ یبر فناور یمبتن یوکارهاکسب ٔ  نهیدامنه مطالعات درزم کنیل

با  یتکنولوژ نهیزم توسرررعه ماصرررو  و چه در ٔ  نهیها چه درزمآن یهایو نوع نوآور کندیم

  است. رفتهیصورت نپر ،در صنعت دارو متفاوت است ژهیومتعارف به یوکارهاکسب

سب یساز یالمللنیب سرعت مفهوم مطالعه زمینه، این در مو ود نظری شکاف   را کاروک

 مبتنی هایوکارکسب حوزۀ در و فراگیرترطور به پدیده وقوع دوم،  رورت. سازدمی  روری

 صرررف گزافی یهاهزینه صررنعت، این در. اسررت دارو صررنعت ژهیوبه و پیشرررفته یهافناوری بر

سعه صوالت تو سیاری عمر و گردیده ما صوالت این بازار درها نوآوری از ب سیار ما  کوتاه ب

 در فعا  هایوکارکسب یساز یالمللنیب سرعت بتوان که چارچوبی به دستیابی رونیهست. ازا

تر منطقی تصرررمیمات اتخاذ طورنیهم و آن ینیبشیپ بر را راه توانیم نمود، تبیین را حوزه این

 گرفتهانجامهای فعا  در صنعت دارو وکاراین مطالعه در حوزۀ کسب. نماید هموار حوزه این در

لرا هدف  .گرددیمبسررریار مشرررخصررری حس  طوربهو فقدان چنین ابزاری در حوزۀ مرکور 

 بر مبتنی هایوکارکسررب یسرراز یالمللنیب طراحی مد  سرررعت پژوهشررگر از پژوهش حا ررر
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تا با استفاده از نتایج این مطالعه،  هستهای فعا  در این حوزه وکارپیشرفته و کسبی هافناوری

کار در بازار وهای کسرربی از فرصررتبرداربهرهتری در مورد شررناسررایی و تصررمیمات روشررن

 من ارائه  المل نیب ینیآفرمو وع کار اتیادب نهی. پژوهش حا ر در زمالمللی اتخاذ نمایندبین

سب شرفتهیپ یبه حوزه تکنولوژ ،همد  نوآوران شارکت  پردازدیوکارها مک که در نوع رود م

 .باشدیمو وع م اتیادب نهیدر زم

 یساز یالمللنیسرعت بالگوی که  باشدیم یسؤا  اصل نیپژوهش به دنبا  پاسخ به ا نیا 

 است؟ ییهامؤلفه چه یچگونه است و دارا شرفتهیپ یفناوربر  یمبتن یوکارهاکسب

 و پیشینه پژوهشمبانی نظری  وری برمر
 یالمللنیب کاروکسب

سب باالی اهمیت به تو ه با سط و کوچک هایوکارک شد برای متو صادی ر شورها، اقت  ک

سدیم نظر به ریناپرا تناب امری صنایو این شدن المللیبین امروز، رقابتی دنیای در و  اءی)  ر

 . (1400همکاران، 

 تجاری موانو کاهش همچنین و  هانی امور یوسررتگیپهمبه و مداوم ادغام به یسررازی هان

شاره صله بر عالوه شدن، المللیبین فرایند طی . در(Jack & Taylor, 2013)دارد ا   غرافیایی، فا

 و زشرریآمو یهانظام در تفاوت زبان، یهاتفاوت موانو فرهنگی، یهاتفاوت مانند دیگری ابعاد

 .(Hao et al., 2019)شود  گرفته نظر در باید نیز سیاسی

 فرایند تدریجی ویژگی بر (،1983رید ) صادرات رفتار مد  مانند صادرات توسعه یهامد 

شته دیها تأکشرکت شدن المللیبین صم فرایندهایعمدتاً  و دا سب  یریگمیت  یهافعالیتبرح

ی فزاینده پیامدهای از کنند. یکیمی  یوتالهیتجز آن با مرتبط اصرررلی عوام  و صرررادرات

ست این شدنی هان  کشور از رارج در ماصوالت فروش برای یتو هقاب  یهافرصت که ا

شرکت(García-Álvarez de Perea et al., 2019)دهد می افزایش را  و متوسط و کوچک های. 

MNEناکافی سرررمایه مانند) باشررد دارلی تواندمی که پردازند،می المللیبین موانو بر غلبه ها به 

 فنی تخصررر  و رار ی بازار معرض در گرفتن قرار عدم ، مالی یهامادودیت انسرررانی؛

ستمثا  عنوان)به رار ی و( مادود شور یک یهاسیا  آن، رقابتی پویایی نظارتی، مایط و ک
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سی عدم ستر  به ورود به نیازها آن. (Oparaocha, 2015) رار ی یهابدهی و ، شبکه منابو به د

 این در اینترنت و الکترونیکی ارتباطات فناوری یهاپیشررررفت با که دارند المللیبین بازارهای

 . (Shafferr et al., 2016)کندمی کمکها آن به راستا

ساال مد  مانند نظری یهاچارچوب  دهدمی تو یح را یساز یالمللنیب روند تدریجی اوپ

(Verbeke, 2020)، سرعت به که را المللیبین یهابنگاه یهاویژگی هانی زاد  مد  کهیدرحال

 ,.Madsen & Servais 1997; Knight et al)کند می توصرریف هسررتند، شرردن المللیبین حا  در

2004; Cavusgil & Knight, 2015).یاقتصاد رشد در یابیکاممنظور توسعه بهدرحا  یکشورها، 

 و کوچک هایوکارکسررب به نسرربت کوچک، یتیچندمل یهاشرررکت جادیا و یکاریب کاهش

گاه متوسرررط ندای ژهیو ن کاران، و اءی) ررر دار هان نیهمچن. (1400هم  بر یاثرات شرررردنی 

درگرشرررته  .(1389و همکاران،  ی)طالباسرررت داشرررته متوسرررط و کوچک هایوکارکسرررب

 در یتجار یهایباز یقربان ،بودنشررران کوچک  هت به متوسرررط و کوچک هایوکارکسرررب

 حرکت نیا یاصرررل گرانیباز از یکی حا رررر حا  در اما، ؛اندبوده بزرگ یهاشررررکت مقاب 

شان شواهد و هستند  یهاکمک و گرشته یدارل یبازارها از فراتر ییهاگامها آن که دهدیم ن

 .(Belhoste et al., 2019)اندنموده ندهیآ رشد بهای ندهیفزا و ژهیو

 یساز یالمللنیب سرعت

 تی راب ،یدارل یبازارها در یکاف یهافرصرررت و ود عدم و یدارل یبازارها اشرررباع

 دیتول ارزان، دیتول عوام  به یابیدسررت از،یموردن یارز منابو از یبخشرر نیتأم ،یرار  یبازارها

 یایمزا از یمندبهره ،یمشرررتر بیتعق اس،یمق از یناشررر یهاصررررفه از یمندبهره و یاقتصررراد

 تیحما و ،یتشررو از یمندبهره ،یرار  یبازارها در ماصررو  عمر یمنان مراح  در ارتالف

عه راهبرد از یرویپ وها دولت له  بازار توسررر م از م  شیگرا و یریگ هت در یاصرررل عوا

 یرار  یبازارها به ورود و شدن المللیبین سمت به رانیا متوسط و کوچک هایوکارکسب

 .(1396و همکاران،  اءی) هست

  یدل نیاسررت و به هم یالمللنیب ینیکارآفر دهیمعروف پد یاز عوام  اصررل یکی سرررعت

ها شدن بنگاه یالمللنیباث درباره عوام  مؤثر در سرعت ب ،یالمللنیب ینیهنگام مطالعه کارآفر
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ست ی رور یها امرآن یهاتیو گسترش فعال  یالمللنیبسرعت  .(1400و همکاران،  اءی) ا

سبین  شدهیسپرزمان  عنوانبهعمده  طوربهی ساز المللی آن شرکت و اولین فروش بین سیتأ

ها، تجربه ی و شرردت دانش شرررکتآورفناند که شررود و مطالعات قبلی نشرران دادهتصررور می

المللی و درک گیری بینها، فعالیت،  هتالمللی کارآفرینان، دانش بازار رار ی، شررربکهبین

 ,.Weerawardena et al)ی نقش دارند سررراز یالمللنیبها و رطرات، در یک فرآیند فرصرررت

2007). 

های قبلی سیاری از یافتهها انجام شد بSMEمطالعات  دیدی که در رابطه با رفتار صادرات 

ای فزاینده طوربه. (Rennie, 1993)اندی سرررنتی به چالش کشررریدهسررراز یالمللنیبرا در ادبیات 

، با منابو کم و تجربه اندک، رود را در بازارهای سیتأسررهای تازه متداو  اسررت که شرررکت

ند المللی راهبین ندازی کن هانآوری و . ظهور فن(McDougall & Oviatt, 2000)ا ، شرررردنی 

ی سرررازی مبادرت المللنیبی هایاسرررتراتژها را ملزم سرررارته اسرررت نسررربت به تدوین شررررکت

 .(Rialp et al., 2005)بورزند

 یشناسروش

 انتخاب، روش نظر ازو لاام هدف بنیادی از  ،اکتشررافی تیحا ررر، از لاام ماه پژوهش

پژوهشی در این مطالعه، راهبرد نظریه داده  سؤاالت. برای پاسخگویی به بوده است یفیک روش

 است.  شدهگرفتهبه کار  بنیاد براساس تولید سیستماتیک نظریه از داده ها

و کارشناسان حوزه صادرات کسب   رانیمدربرگان شام  پژوهش حا ر را  یآمار ۀ امع

صنعت دارویی  صادر کننده  شک و کارهای برتر  ستان تهران ت سطح ا که  هندد یم  یفعا  در 

اسرررت. مالک انتخاب  امعه آماری، مدیران و  1400قلمرو زمانی گردآوری داده ها در سرررا  

سب و  شد، عمر ک صنعت دارو با سب و کاری فعالیت نمایند که در  سانی بود که در ک شنا کار

 ری)صادرات غ یالملل نیب تیاز اشکا  فعال یشکل یکسب و کار داراسا  باشد و 5کار بیش از 

. روش نمونه در رارج از کشرور( باشرد دیتول ،یندگینما ز،یفرانشر م،یادرات مسرتقصر م،یمسرتق

 گیری به صرررورت گلوله برفی اسرررت. کفایت نظری طب، قاعده اشرررباع نظری مشرررخ  شرررد

.(Corbin et al., 2015) هامصرراحبهنفر از ربرگان تا رسرریدن به اشررباع نظری  20بدین ترتیب با 
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یاشاره م یتکرار یمصاحبه رود به کدها یشوندگان در طنفر از مصاحبه نیستمیبانجام شد. 

 بود. 20ها در شماره لرا توقف مصاحبه کرد،

 تجزیهاسرررتفاده از روش  با یکدگرار ندیفرا دیکنی( مشررراهده م1در  دو  ) کهطور همان

 در .اشرردب یم تم  یتالباز و  ،یماور یها و اسررتخراج کدهابر رورده مقوله یمقوالت اصررل

 که  داولی قالب درمند نظام سررارتاری درها مصرراحبه شررده پیاده متن از حاصرر  نتایج ابتدا،

 به اقدام بعد مرحله در سررپس، شررود،می ارائه کند تبدی  کد به راشرروندگان مصرراحبه یهاگفته

 در. شرروندیم میمفاه به  یتبد کدها ازآن. پسشررودیمها آن یگرارنام و کدها کردن انتخاب

 کردیرو از یریگاندازه ابزار ییروا نییتع  هت.شررروندیمها مقوله به  یتبد میمفاه بعد مرحله

 اساس بر یریگمی. تصماست دهیگرد استفاده ماتوا و یصور ییروا مورد در ربرگان قضاوت

 .است دهیگرد انجام یدانشگاه ربرگان از نفر هفت نظرات

 شده استفاده کدگرار دو نیب تواف، درصد روش از مصاحبه، پروتک  ییایپا یابیارز  هت

ست صاحبه سه. ا صاحبهبه دهم و پنجم او ،: م سط و دهیگرد انتخاب نمونه یهاعنوان م  دو تو

آنجاکه درصررد تواف، درون  از. دندیگرد یکدگرار( یپژوهشرر همکار و پژوهشررگر) کدگرار

ست  %6/75مطالعه حا ر  یمو وع ست آمده بد شان ا سجام دهنده ن ستگیپ و ان  ارتباط و یو

 است بوده نظر مورد یها مقوله با رابطه در(  شوندگان)مصاحبه  دهندگان پاسخ ینظر

شار  پایایی تالی  به کار می صد تواف، درون مو وعی که به عنوان  ستفاده در رود، با ا

 :شداز فرمو  زیر مااسبه 

درصد تواف، درون مو وعی = (تعداد ک  کدها)/(تعداد کدهای مورد تواف،) ∗ 100 

شد. در این پژوهش،  افتهیسارتارهای نیمه ، مصاحبههای دادهآور موابزار  سوا   18می با

سازی به تائید ربرگان این حوزه رسید. به طور رالصه نمونه ای  سرعت بین المللی  با مو وع 

سرررعت بین  از پرسررش های مصرراحبه ها عباتند از: با تو ه به این که تمرکز مطالعه حا ررر بر

با طرف رار ی تمای   المللی سرررازی کسرررب و کار اسرررت، بفرمایید که چگونه به همکاری

 تاق، چه شرررایطی شررما را به ورود به بازاری  دید)بازار رار ی( ترغیب می نماید؟ یافتید؟
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عوام  قانونی و سرریاسرری   هت ورود به بازار بین المللی، با چه ریسررک هایی موا ه بوده اید؟

  ر ورود شما به کسب و کار بین المللی تاثیر گراشته اند؟  چگونه ب

 نهایی شدهاستخراجی هامقوله. 1جدول 
 خرده مقوالت مقوالت اصلی  ردیف

 راهبرد 1

کسب اطالعات الزم 
 ورود به  یبرا

 یالمللنیب بازار

 المللینایی با قوانین بینشآ

 ی،  غرافیایی و عمومیشناستی معباث 

 بازاریابی

 هامشوقی دارلی  هت صادرات با انواع هاشرکترقابتی کردن 

 کمتر از هزینه  هانی شدهتمامتولید داروهایی با هزینه 

 انتخاب بازار هدفی شبیه بازار ایران

 ی رار ی و تولید در آن کشور مقصدگرارهیسرما

2 
شرایط 
 گرمدارله

موانو سرعت 
 یساز یالمللنیب

موانو 
 بازاریابی

 المللیتناقض قوانین کشور با قوانین بین

ی ایرانی برای هاشرکتعدم و ود برنامه و استراتژیک 
 صادرات

 

 عوام  ا تماعی و فرهنگی

 عوام  اقتصادی

 عوام  قانونی و سیاسی

 هاریسک

 مجهو  بودن بازگشت سرمایه GMP تیآپدهزینه سنگین مالی 
 هدف یکشورها نیبا قوان ییآشنا عدم

 یدارل یهااستیسناگهانی  رییتغ

 هامیتار

 شرایط علی 3

 ناوه صادرات

 نامنظم طوربهصادرات 
 مبدأثبت شرکت در کشور 

 صادرات از طری، نماینده مستق 

 استراتژی شرکت  هت صادرات و حمایت مدیران

 وابستگی به اقالم وارداتی

 پیامد 4

 انتقا  دانش
 افزایش کیفیت

 مازاد تولید دارلی صادرات

 ارزآوری برای کشور

5 
عوام  
 ایزمینه

 قدمت شرکت

 فناوری روز

 قیمت ارزان انرژی

 نیروی کار ارزان

 ثبات سیاسی
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 هایافته
 الف( توصیف جمعیت شناختی 

 35درصررد مرد و  65شرررا اسررت:  ویژگی های  معیت شررنارتی شرررکت کنندگان به این 

درصررد  20درصررد مدرک کارشررناسرری ارشررد و  60درصررد مدرک دکترا،  40درصررد زن، 

سی، و  شنا صد از افراد  60کار صد از افراد باالی  40سا  و  5 - 15در سابقه کار  15در سا  

 دارند.

 
 الگوی مفهومی تحقیق .1نمودار 

 

 یها  گاه   ادرا نحوه 

ا ت ادی  استرات ی شر   

جه   ادرا  و  مای  

مدیرا    رای د     دارو  

وا  تگی  ه ا    وارداتی  

شرای   ادرا  و  وانی  

 سا ما    ا و دارو

انتقال دان   ا  ای  

 یفی   ا  ای  دان  

نیروی ان انی  رشد دان  

دان م دا  ایرانی  ر   نیا  

ا  ار محرو  جها   

سر   دی   ور   ا تخار و

ما اد تولید   ادرا 

دا  ی  ار  وری  ارتقا  

های دا  ی و شر  

 یها شر  هم اری 

 داروسا ی در جها 

  یالم   ی   ار ا  ه ورود  رای     ا   ا     

  رد  هد   ر ا تی   ور در نمای د ی  ا    ارا اریا ی 

  هام و  انوا   ا  ادرا  جه  دا  ی یهاشر  

 نیروهای ا  استفاده و  ادرا   ا ار  ه دهی ت و 

 یالم    ی  یها  ر   ا    ره  استفاده و  مو تهدان 

 ه ی ه  ا داروهایی دارو  ارت ا ا   تولید  ادرا   رای

 یها گاهینما در جهانی  شر   ه ی ه ا   متر شدهتما 

 هد      ورهای و یالم   ی  ا ت ادی و تخ  ی

 سرمایه  ور      در تولید و  ارجی ی  ارهیسرما

 دان  س    یفی   ا  ای    ت می   اری م تر 

 ا  استفاده و دا  ی یها رسا  ی  شر    ای اد

 در هاران   ا   م ار هرو  ه ت  ولو ی و ت هی ا 

 یالم   ی  س   در استانداردها ارتقا دارو      

سا ی   یالم    ی  سر   موان 

 ادرا    نحوه  ها  یتحر  ها  یر

 شر   ا ت ادی  استرات ی یها  گاه

مدیرا     مای  و  ادرا  جه 

 ا     ه دارو  وا  تگی      رای د

  ادرا  و  وانی  وارداتی  شرای 

 دارو و   ا سا ما 

 

 دم  شر      اوری رو    یم  ار ا  انر ی  نیروی  ار ار ا   ا ت ار دهی 

و ج    دا  ی  تولید مح و   هورمونی  تحری  یهاشر   ادرا   ه 

 ار مد    ورهای هم ایه    ا  سیاسی  نیروی ان انی  و  و 

ای دارو   رستی   ا   ی و  ر ه یها یج ا    ادرا تولید و  یهارسا  ی 

  ورهای  تر یی ادارو  ت  ولو ی تولید  یالم   ی  یهای  و ارت ا ا  

تفاو  نر  ار  و توا  ا  ای   ر ی    ه  ا ر  ر ه  ههم ایه   ادرا  

 تولید
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 ها داده یکدگذار ندیفرآ( ب

 یصررورت الگواسررتخراج شررد که به یمقوله اصررل 54حاصرر  از مقاله،  یهاافتهیبر اسرراس 

 المل نیسرررعت ب یاصررل دهیپد  یطبقه قرارگرفته اسررت. با تو ه به تال 5در قالب  یمیپارادا

که توسط پژوهشگران انجام گرفت، مشخ  شد که  شرفتهیپ یبر فناور یمبتن یهاوکارکسب

 دانش سرررطح شیافزا روز، یفناور ،یاسررریسررر و یقانون عوام  مانند ییهامقوله ندیفرا نیدر ا

 المل نیدر حوزه سرررعت ب شرررفتیحوزه اسررت که باعث پ نیدر ا ییهامقوله زو  هاشرررکت

 .شودیم رانیدر ا شرفتهیپ یبر فناور یمبتن یهاوکارکسب

(، زمینه ها، 1990کدگراری انتخابی برحسررب روش گراندد داده بنیاد اسررتراوس و کوربین)

شام  ابعاد زمینه  سازی  سرعت بین المللی  ست. زمینه ها در مد   راهبردها، پیامدهاو عل  داده ا

ا تماعی، سیاسی، اقتصادی، تولید، فرهنگی، ارالقی و ... تعریف می شود. شرایط علی شام  

ستراتژِ سرعت  شام  ا سازی توصیف می شود. راهبردها  شرایط و و عیت سرعت بین المللی 

 سازی توصیف و پیامدها، همان ررو ی سرعت بین المللی سازی است. بین المللی

 
 الم  ی ی  سر    یرامو  متخ  ا  نظرا  ا شده ای استخراجی  می هلگوا. 2 نمودار

  ی ر ته یها  اوری  ر م ت ی هایو ار   
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 یریگجهینتبحث و 
ساس در این تاقی،    مؤثر ایزمینه عوام عنوان به زیر هایمقولهشده انجام هایمصاحبهبر ا

 :گردید شناسایی پیشرفته، هایفناوری بر مبتنی هایوکارکسب المل نیب سرعت بر

 بخشد سرعت را المللیبین به بازارهای ورود تواندمی شرکت قدمت: شرکت قدمت. 

 ناوری روز کتف ناوری ی داروسررررازی ازها: اگر شرررر ند برروردار روز ف  طب، و باشررر

 .کند فعالیت المللیبین  وامو در تواندمی ترسریوکنند  تولید دارو المللیبین استانداردهای

 مت مت: ارزان کار نیروی و انرژی ارزان قی  ایران در ارزان کار نیروی و انرژی ارزان قی

  هان در رقابتی مزیت کمتر متیباق و آورد فراهم را ترارزان داروی تولید زمینه تواندمی

 .نماید ایجاد

 انجام صادرات بتوانند که دارلی هایشرکت: دارلی هایشرکت به صادرات یاعتبار ده 

 هایشررررکت صرررنعت این در زیرا ؛آورندیبه و ود م کشرررور برای بسررریاری اعتبار دهند

 این در دارند. فعالیت المل بین بازار در صررادراتی رقیبعنوان به که دارند و ود قدرتمندی

 کیفیت دهندهنشان وهست  مهم بسیار دارلی هایشرکت اعتبار دارو، برای صادرات شرایط

 .است دارلی هایشرکت باالی توان و

 ماصوالت در کشور ایران": شوندگانمصاحبه از یکی گفته به: هورمونی ماصوالت تولید 

صی ماصوالت و هورمونی ست را شورهای در حداق  که ه سایه ک  دارد زیاد طرفدار هم

 هایشرررکت داروهای کشررورها، این تمام در نکهیباو وداافغانسررتان؛  عراق، مخصرروصرراً

 با ایمتوانسته ما شدن، وارد غیره و انگلیس آسترازنکا امریکا، فایزر مث  مطرحی کشورهای

 ارائههسرررت   هانی GMP بر منطب، که مدارکی و دارد ما ماصررروالت که کیفیتی به تو ه

 ثبت کشررورها این در راماصرروالتمان  از بعضرری ایمتوانسررته حتی. بشررویم وارد و بدهیم

 ".نماییم

 شورهای  نگ و تاریم سایه ک صت ایجاد: هم شورهای  نگ و تاریم باصادرات  فر  ک

 اظهارشرروندگان مصرراحبه از یکی ارتباطنی. درااسررت یصررادرات یمبدأها از یکی همسررایه

چون مرزها ناامن شررده بود و  داشررتیم، را  نگ ریسررک عراق کشررور در مثالً ":داشررت
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ولی  نگ باعث شرررد که بازار عراق به روی ایران باز شرررود و  شررردندینمها بیمه ماموله

 "فرصت است. کینیا

 تعام  نوع هر برای که چیزی اولین "شروندگان: مصراحبه از یکی گفته طب،: سریاسری ثبات 

سی یعنی ثبات  تنش عدم داریم، احتیاج المللیبین ست المللیبینسیا ست حداقلی این و ا  ا

 ".باشد داشته و ود باید که

 کارآمد و روب انسررانی نیروی داشررتن دلی  به ما کشررور: کارآمد و روب انسررانی نیروی 

 .نماید فعالیت المللیبین بازارهای در تواندیم یراحتبه

 روز ها بهدستگاه و نبوده  وابگو تولید هایزیرسارت اگرصادرات:  و تولید هایزیرسارت

شید توانینم صادرات به نباشد  در صادراتی بزرگ یهاشرکت با رقابت توان. چراکه اندی

 شد. نخواهد ایجاد  هان

 سان سالمت باکه  یآنجائ از صنعت این: دارو ایحرفه و ارالقی های رابیت  سروکار هاان

 ایجاد باعث و کرده شکوفا انسان در را همدردی و کمک حس آن در فعالیت بنابراین دارد

 .شودمی تولیدکننده در بودن مفید و روشایند احساس

  شورهای ترپایین تولید یفنّاورسطح سایه ک شورهای: هم سایه ک  صادرات هاآن به که هم

 مث  دورتر کشررورهای یا ترکمنسررتان عراق، افغانسررتان، پاکسررتان، مث )شررود می انجام دارو

 ماصررروالت تولید یفنّاور سرررطح کشرررورها این...( و کشرررمیر و گاهی سررروریه سرررودان،

ست مااندازه به شانداروئی شتر همین برای و نی  فرصت این وکننده رادارند مصرف نقش بی

 هست. ما کشور تولیدکنندگان برای روبی یصادرات

 ارزی نرخ تفاوت که کشور ما مانند کشورهایی: ارز نرخ تفاوتصرفه به راطر به صادرات 

 نوع هر) صررادرات اسررت، دیگر کشررورهای با تجاری تراز دارای و باالسررتها آن در که

 دارد. بزرگی اقتصادی صرفه هاآن برای( صادراتی

 در ما عادی حالت در "شررروندگان:مصررراحبه از یکی گفته به: تولید ظرفیت افزایش توان 

 تولید ظرفیت افزایش همین و باشرریم داشررته تولید ظرفیت افزایش میتوانیم اقالم از بسرریاری

 بازارهای فکر به کشور دار  در تقا ا از بیشتر عر ه اینکه دلی  به که بکند فراهم را زمینه
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 & Morais & Ferreira, 2020; Chang) با نتایج آمدهدسرررتبههای یافته ".بیفتیم رار ی

Ogasavara, 2019) .هماهنگ است 

ساس  نیچنهم  سرعت برمؤثر  علی شرایطعنوان به زیر مقوالتشده انجام هایمصاحبهبر ا

 :گردید شناسایی پیشرفته، یهافناوری بر مبتنی کارهایوکسب المل نیب

ستق  نماینده طری، از صادرات ،مبدأ کشور در شرکت ثبت :صادرات نحوه  صادرات و م

 به اقدام هاآنطری،  از توانسررتندمی صررادراتی هایشرررکت که بودند روشرری سرره نامنظمطور به

 نمایند. صادرات

ها و امروزه بر روی شرکت"شوندگان: مصاحبه از یکیاظهارنظر  طب، :اقتصادی هایبنگاه

شته میکاررانه صادی گرا سم بنگاه اقت شرکتها ا ساس فروش شود یعنی عملکرد   هاآنها بر ا

 "شود.می دهیسنج هاآنشود بلکه بر اساس میزان سود شنارته نمی

 هایشرررکت هدف و اسررتراتژی :مدیران حمایت و صتتادرات جهت شتترکت استتتراتژی

یدکننده  هایرقابت به هاشررررکت گونهنیا ورود مهم عل  از یکی هم صرررادرات  هت تول

 هست. دارو صادرات  هت المللیبین

 دارو صنعت در ما": داشت اظهار مورد این درشوندگان مصاحبه از یکی :دارو ثبت فرایند

 ".بردیمسا  زمان  3تا  1بر است و بین فرایند ثبت دارو زمان .نداریم سرعت نام به چیزی

 نیازمند وارداتی اولیه مواد به تولید برای دارلی هایشررررکت :وارداتی اقالم به وابستتتگی

 .بیایدحساب به دارو صادرات المللیبین سرعت موانو از یکی تواندمی این و هستند

 برای را شرایطی گاهی دارو و غرا سازمان :دارو و غذا سازمان قوانین و صادرات شرایط

 اغلب در. اگرچه نمایدمی صررادرات به متمای  را تولیدکننده که نمایدمی ایجاد صررادرکنندگان

 کمیاب کشرررور در دارویی که مواقعی درمثالً  کندمی ایجاد صرررادرات برای موانعی اوقات

 قبا  در رود تعهد به توانندنمی دارلی تولیدکنندگان و گیردمی را صرررادرات  لوی شرررودمی

 ( هماهنگ است.Dong et al., 2015) یهااین نتایج با یافته .نمایند عم  المللیبین مشتریان

 گرمدارله شرایطعنوان به های زیرمقولهشده انجام هایمصاحبهبر اساس  حا ر ،یتاق در

 :گردید شناسایی پیشرفته، یهافناوری بر مبتنی هایوکارکسب المل نیب سرعت برمؤثر 
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شک  دارو، قاچاق)بازاریابی  عوام  شام  :سازی المللنیب سرعت موانع شده رجد زبان م

سته روی بر ستراتژیک و برنامه و ود عدم بندی،ب  ذهنیت ،صادرات برای ایرانی هایشرکت ا

شور قوانین تناقض ایران، به منفی ش عدم المللی،بین قوانین با ک  صنعت بودن برند ودن شنارته 

 و  تماعیا عوام  ،( هان در ایران بازار و تولیدات بودن ناشرررنارته و  هان در کشرررور داروی

 و نقوانی کرونایی، هایمادودیت سررریاسررری، و قانونی عوام  اقتصرررادی، عوام  فرهنگی،

 سطح در مالی تباد  ناوه و المل بین سطح در باالتر استانداردهای دارلی، هایگراریسیاست

 . المل بین

سک سارت روب روز کردنبه مالی سنگین هزینه :هاری صو   شت بودن مجهو  و  1ا  بازگ

سی عدم سرمایه، ستر صد، میزان و دارویی هایآمارنامه به د شور مق صرف ک شنایی عدم م  با آ

شورهای  وابط قوانین سک هدف، ک ستقیم، نماینده بدون صادرات ری ست تغییر م  هایسیا

 کارها شدن ا رایی فاصله تا اقدام فاصله و دارلی

 ایجاد را هاییمادودیت صادرات، در هم و اولیه موادواردکردن  در هم هاتاریم :هاتحریم

 ;Roque et al., 2019)هایاین نتایج با یافته .دهدمی کاهش را یساز یالمللنیب سرعتکرده که 

Kumar & Singh, 2008 ) .هماهنگ است 

 برمؤثر  راهبرد و راهکارهاعنوان به زیر مقوالتشررده انجام هایمصرراحبهبر اسرراس ی طرف از

 :گردید شناسایی پیشرفته، یهافناوری بر مبتنی هایوکارکسب یساز یالمللنیب سرعت

 کشررور در نمایندگی با کار بازاریابی، المللی،بین بازار به ورود برای الزم اطالعات کسررب

 بازار به دهی تنوع ها،مشرروق انواع با صررادرات  هت دارلی هایشرررکت کردن رقابتی هدف،

 برای المللیبین هایفرصررت از اسررتفاده ربره، وآمورته دانش نیروهای از اسررتفاده و صررادرات

ید دارو، صررررادرات هایی تول نه با دارو مام هزی نه از کمترشررررده ت هانی، هزی  در شررررکت  

شورهای المللی وتخصصی بین یهاشگاهینما  آن در تولید و رار ی گراریسرمایه هدف، ک

 ایجاد شررررکت، دانش سرررطح افزایش کیفیت، تضرررمین ی مشرررترک،گرارهیسررررما کشرررور،

                                                           
1 Good Manufacturing Practice 
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سارت ستفاده و دارلی یهازیر  Saunders)های. این نتایج با یافتهروزبه یفنّاور و تجهیزات از ا

et al., 2016; Shabaninejad et al., 2019; Mohr et al., 2017)   .هماهنگ است 

 شنهادهایپ
 یهافناوری بر مبتنی هایوکارکسررب یسرراز یالمللنیب سرررعت برمؤثر  شرررایط به تو ه با

  معیت،از مله  کشررور هر از المللیبین بازارهای به ورود شررود که  هتپیشررنهاد می پیشرررفته

 چه و دارو ثبت علمیازنظر  چه المللی،بین قوانین با آشررنایی دارو، ثبت شرررایط فرهنگ، رقبا،

 پزشکی امکانات و تجهیزات به دسترسی کشور، آن گمرکی قوانین و صادراتی مقرراتازنظر 

ست. از طرف دیگر وقتی ازیموردن عمومی اطالعاتی هایبیماری و ستراتژی و هدف ا  شرکت ا

 گرفته بازار اطالعاتی که از و کنند شررناسررایی را بازار باید شررودمی المللیبین بازارهای به ورود

 آن مورد در کردن مطالعه اینترنتی،  سررتجو طری، از اولیه اطالعات. اسررت مهم بسرریار شررودمی

ص  راص بازار ستق  نماینده طری، از توانمی را اطالعات بخش زیادی از؛ و شودمی حا  در م

 در صورت چه به و چگونه که آوردبه دست  وی اطالعات و علم تجربه، به تو ه بامبدأ  کشور

 در دارو ثبت: از اسرررت عبارت گیرد قرارموردتو ه  باید که دیگر موارد. شرررود ظاهر بازار آن

 بازار انتخاب مداری، مشرررتری کالن، سرررفارش گرفتن مشرررتری، انتخاب در دقت هدف، بازار

تقا ررا. همچنین،  میزان و رقبا ،B2B، B2C هدف، بازار کام  شررنارت ایران، بازار شرربیه هدفی

 در مسرررتق  نماینده انتخاب صرررنعت، این ربرگانازنظر  کشرررور یک بازار به ورود راه بهترین

 ناوه و بازار از کافی شنارت و تجربه اینکه تو ه با نمایندگان اینچراکه  ؛هست مقصد کشور

 از راشررررکت  و داده کاهش بشررردت را شررررکت هایهزینهدارند  رود کشرررور در دارو ثبت

سرهای شور قانونی درد صد می رهانند ک  رقابت نوعی یصادرات  وایز انواع همچنین ارائه. مق

شنهاد ؛ وکندمی ایجاد صادرات برای دارلی تولیدکننده هایشرکت بین سالم  شود کهمی پی

شتری مالی یهانماینده و بخشیده تنوع رود صادراتی بازارهای بهصادرکننده  یهاشرکت  بی

سایی را شتری داروهای و نموده شنا سانند، ثبت به مقصد کشور در را بی  یهادارو سبد یعنی بر
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. دهند تاوی  را بیشتری 1ییدارو  امو های پرونده و دهند افزایش مقصد کشور در راشده ثبت

های مبتنی بر فناوری وکارکسرررب فنی دانش بردن باال زمینه، این در عام  نیترمهم همچنین

 قرار صادرات واحد ارتیار در صادرات مستندات کهیدرصورتصادرات  فرایند. است پیشرفته

 بهتری آمورتهدانش نیروهای از داروسررازی یهاشرررکت چنانچه بگیرد، فرایند سررختی نیسررت.

 صررادرات نهیدرزم توانندمی باشررند، داشررته تریقوی فنی مسررلو  قدر چه هر و کنند اسررتفاده

ند عم  ترموف، مای فاوت همچنین و ترارزان کار نیروی و انرژی به تو ه با. ن  امکان ارزی، ت

 از توانندمی که است میسر ما کشور تولیدکنندگان برای  هانی هزینه از ترارزان داروهای تولید

 به ورود قصد که دارویی هایشرکت شودمی پیشنهاد .شوند مندبهره رقابتی مزیتعنوان به آن

 داشرررته همکاریها آن با رواهندمی که بازارهایی شرررنارت برای ،دارند را المللیبین بازارهای

شند، شگاه در با  این. نمایند شرکت شودمی برگزار تخصصیصورت به آنجا در که هایینمای

 امکان که راصررری شررررکت های یا و هانماینده یکسرررری با ارتباط ایجاد امکانها نمایشرررگاه

 .دینمایم برقرار را دارد و ودها آن با مشترک همکاری

 

  

                                                           
1 Common Technical Document 
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 منابو

ی سرررازشررربکه منظوربه(. ارائه چارچوبی 1396الهه. ) ،بیاتی ،مهران ،ر ررروانی ،بابک ، ررریاء

صنایو دارویی. توسعه  در حوزهی کوچک و متوسط وکارهاکسببازاریابی کارآفرینانه در 

 .436-417(: 3)10 ،کارآفرینی

بر انتقا  دانش و  مؤثر(. بررسی عوام  1399 یاء، بابک، ر وانی، مهران، احمدیان، یاسمین. )

ی کوچک و وکارهاکسرربی المللنیبآن بر عملکرد نوآوری اتاادهای اسررتراتژیک  ریتأث

 .619-601(: 4)13توسعه کارآفرینی  .متوسط دارویی

 یسرراز یالمللنیب یالگو ییشررناسررا(. 1400، مهران، دارا، معصررومه. )ی، بابک، ر ررواناءی رر

سب تا یجید شرکتکوچک یوکارهاک سط )موردمطالعه:  ساز یهاومتو  .یصنعت دارو

 .695 -676(: 4)14 ینیتوسعه کارآفر

(. بررسی ارتباط بین عوام  مایطی 1389، مهدی، سمیو زاده، مهدی. )نیالدتاجطالبی، کامبیز، 

مطالعه موردی: صنعت فناوری اطالعات )های کوچک و متوسط المللی شدن شرکتو بین

 .79-55(: 3)3توسعه کارآفرینی .و ارتباطات

(. مد  عوام  کلیدی موفقیت 1393عبدالهی، بیژن، غفوریان، فاطمه، حسرررن شررراهی، علی )

مدیریت کسررربهای دانششررررکت کارآفرینی و  یان. دومین کنفرانس ملی  های وکاربن

 بنیان.دانش

سی تاثیر نوآوری 1400مامدکاظمی، ر ا، طالبی، کامبیز، داوری، علی، دهقان، عامر. ) (. برر

مد  کسرررب و کار بر رل، مزیت رقابتی با نقش میانجی گری توانمندی کارآفرینانه )مورد 

وسرررعرره ت.طرراتارتبررا و بنیرران حوزه فنرراوری اطالعرراتدانش هررایمطررالعرره: شررررکررت

  .329 - 321(.2)14کارآفرینی
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