چکیده
با توجه به موقعیت و قابلیت بین المللی ایران در تامین انرژی به ویژه گازیرای سایر
کشورهای جهان ولزوم ارتقاء عملکرد صادراتی کسب وکارهای تامین انرژی ،شناسایی
عوامل موثر برکشف و بهره برداری از فرصتهای بین المللی اینگونه شرکتها با
رویکردکارآفرینانه بسیار حائز اهمیت می باشد .درﭘژوهﺶ حاﺿرسعﻰ برآن است تا با
بهره گیری از تجارب و دانﺶ خبرگان بازاربین المللی گاز مایع ،این نوع عوامل شناسایی و
ارائه شوند .این ﭘژوهﺶ ،از نوع کیﻔﻰ بوده وبا بهره گیری ازتکنیک تجزیه و تﺤلیل مﺤتوا

شناسایی عوامل موثر بر بهره

شکل گرفته است .دادهها از ﻃریﻖ مﺼاحبههاى باز و نیمهساختاریافته با  15نﻔر از صاحبان

برداری از فرصتهای کارآفرینانه بین

کسب وکار،مدیران عالی وکارشناسان شرکتهاى مرتبط با صادرات گاز مایع ایران ،منتخب
به روش گلولهبرفﻰ،گردآورى گردیده وبااستﻔاده ازکدگﺬارى باز و مﺤورى مورد بررسﻰ و

المللی برای کسب و کارهای تامین

تجزیه و تﺤلیل قرارگرفت.با توجه به نتایﺞ بهدست آمده ،عوامل موثربربهره برداری از

انرژی

فرصتهای بین المللی ازدیدگاه خبرگان بازار بین المللی گاز ایران را مﻰتوان در قالب

(مورد مطالعه :شرکت ملی گاز ایران)

چهارمﺤورکلی ﻃبقهبندى نمودکه عبارتنداز :نگرش کارآفرینانه بین المللی ،نوآوری و
خالقیت کارآفرینانه بین المللی ،تمایزرقابتی کارآفرینانه بین المللی ،و شبکه سازی
کارآفرینانه بین المللی .هر یک از این چهار دسته عوامل خود شامل مقوﻻت و زیرمقوﻻتﻰ
هستند که در این ﭘژوهﺶ به آنها ﭘرداخته شده است.
کلید واژه:
فرصتهای کارآفرینانه بین المللی،کسب و کارهای تامین انرژی ،بازاربین المللی گاز،عملکرد
صادراتی

مقدمه
بدون تردید میتوان گﻔت امروزه بنیاد رشد و توسعه کشورها بر میزان دستیابی
آنها به انرژی استواراست .بزرگترین کانونهای مﺼرف انرژی جهان ،کشورهای
توسعهیافته و یا در حال رشد با نرخ بـاﻻی اقـتﺼادیاند .ازﻃرفی ،رابطه خطی و ناگسسته

امیرهوشنگ کرمی
دانشجوی دکتری ،گروه کارآفرینی ،واحد قزوین،
دانشگاه آزاد اسالمی ،قزوین،ایران

سید مجتبی سجادی(نویسنده مسئول)
دانشیار،گروه کسب و کار ،دانشکده کارآفرینی ،دانشگاه
تهران ،تهران،ایران
msajadi@ut.ac.ir

بین قدرت سیاسی ودسترسی به منابع انرژی ،در قرن حاﺿر بر کسی ﭘوشیده نیست.

سید رضا حجازی

بنابراین ایران به عنوان یکی ازکانونهای غنی از مـنابع هـیدروکربنی(نﻔت و گاز)نقﺶ بسیار
تعیین کننده ایی در مناسبات سیاسی و اقتﺼادی بین الملل داشته و دارد .حدود  30هزار

ا ستادیار ،گروه کارآفرینی فن آورانه ،دانشکده
کارآفرینی ،دانشگاه تهران،تهران،ایران

میلیارد مترمکعب یعنی 18درصد ازذخایره ثابتشده گاز جهان در اختیار ایران قرارداشته؛

عسگر خادم وطنی

ازایـنرو در رتبه دومین دارنده منابع گازی جهان به شمار میرود .بیشتر منابع گازی

استادیار ،گروه اقتصاد ومدیریت انرژی ،دانشکده نفت
تهران ،دانشگاه صنعت نفت،تهران،ایران

کـشور در نواحی جنوب وکرانه خلیﺞفارس قرار دارند که بزرگترین آنها منطقه گازی
ﭘارس جنوبی است .ایران به واسطه چنین موقعیت ژئوﭘلیتیکی و ژئواکونومیکی،از قابلیت
باﻻیی در تامین امنیت جهانی انرژی برخوردار اسـت .گاز ﻃبیعی 1ازجمله انرژیهای ﭘاکی
است که ﭘیامدهای منﻔی زیستمﺤیطی انـدکی دارد زیرا دیاکسید گوگرد ،دیاکسید کربن و
ذرات جامد کمتری نسبت به نﻔت یا زغالسنگ راتـولید و منتشر میکند .گاز ﻃبیعی از جمله
حاملهای انرژی است که در سالهای آینده از باﻻترین رشد تقاﺿا برخوردار خـواهد بـود.
ﻃی دهههای اخیر میزان مﺼرف و تجارت جهانی گاز بهﻃور چشمگیری افزایﺶیافته
بهﻃوریکه در برخی ﭘیﺶبینیهای معتبر،گاز ﻃبیعی سریعترین رشد تولید و مﺼرف را در
بین سوختهای فسیلی در سال  2030خواهد داشت.بررسی روند سهم انواع انرژی ﻃبﻖ
مطالعه دبیرخانه اوﭘک بیانگر کاهﺶ سهم تـمامی حـاملهای انرژی به نﻔع گاز مـیباشد.
ﭘیﺶبینی گردیده که سهم مﺼرف گـاز ﻃـبیعی که در شرایط کنونی رو به رشدترین منبع

تاریخ ارسال99/02/20:
تاریخ ﭘﺬیرش099/08/15:

نشریه علمی پژوهشی مدیریت فردا /سال نوزدهم/پاییز / 99شماره64
اولیـه انـرژی است تا سال  2025نـزدیک بـه  70درصد افزایﺶ یـابد کـه بیشترین میزان تقاﺿا نـیز در کـشورهای درحالتوسعه با حدود
 2/9درصد و عمدتاً برای تـولید بـرق خواهد بود .بر اساس همین مطالعه مﺼرف جـهانی گـاز ﻃبیعی از رشدمیانگین ساﻻنه  2/2درصد
برخورداراست .هزینه های مﺼرف گازبیﺶ از  20درصد کمتر از هـزینه های مﺼرف نﻔت و دیگر منابع انرژی است .ایران به دلیل مازاد
تولید و تقاﺿای فزاینده انرژی بهشدت نیازمند توسعه بازارهای صادراتی است که در این میان بازارهای نوظهور آسـیای جـنوبی و شرق
آسیا برای ایران اهداف مناسبی به شمار میرود .گاز ﻃبیعی ایران بطور بالقوه به سه شیوه؛ خطوط لوله گﺬاری،گاز ﻃبیعی مایع
شده()LNG2و بﺼورت گاز مایع( )LPG3قابل صدور به کشورها و بازارهای بین المللی می باشد .در حال حاﺿر مقادیری از گاز تولیدی
کشور در قالب قرارداد های بلند مدت فروش به کشورهای همسایه صادر و بخشی هم در قالب قراردادهای تبادل ﭘایاﭘای سواپ 4از ﻃریﻖ
خطوط لوله با برخی کشورهای همجوارصورت می ﭘﺬیرد؛ ﺿمن آنکه این روش(لوله گﺬاری) با مﺤدودیتهای ذاتی برای بازارهای دور
دست مواجه است؛ فاقد انعطاف ﭘﺬیری و سرعت ﻻزم در مواجه با تﺼمیم گیری مدیریت بازار می باشد .صادرات گاز ﻃبیعی مایع
شده( )LNGنیز متاسﻔانه بدلیل مﺤدودیتهای مختلف به ویژه فناوری آن ،در حال حاﺿرامکانپﺬیر و عملیاتی نمیباشد .امّا بخﺶ قابل
توجهی درحدود 10میلیون تن در سال از گاز تولیدی به صورت گاز مایع()LPGاز ﻃریﻖ دریایی(با کشتی) و زمینی(با تانکر)در حال صدور
به بازارهای مختلف بین الم للی است که خوشبختانه بدلیل قابلیتهای ویژه کشوردر این بخﺶ برای توسعه صادرات به بازارهای هدف،
موﺿوع مورد ﭘژوهﺶ ،می باشد .در عین حال بازارگاز به دلیل شرایط و ویژگیهای خاص آن ،دارای ساختار جهانی سازمانیافتهای
نیست و بیشتر بهصورت منطقهای ،تجارت و تبادل میشود.
ﭘیﺶ بینی های آژانس بین المللی انرژی 5به روشنی نشان میدهدکه بدون مداخالت موثروجدی بین المللی،بخﺶ عظیمی ازجمعیت دنیابه
این زودیهابه اهداف" انرژی ﭘایدار برای همه" 6دست نخواهندیافت.مطالعات چشم اندازانرژی جهانی توسط آژانس مﺬکوربرآوردنموده که
تقریبایک میلیاردنﻔرتا سال 2030هنوز به برق دسترسی نداشته و 2.8میلیاردنﻔرهم همچنان بدون فناوریهای مناسب ﭘخت
وﭘز،خواهندبود.دربیان اهمیت وجایگاه مسئله وبه منظورارائه یک مقیاس،شایدهمین گواه کﻔایت نمایدکه درهمان سال،تعدادافرادی که بدون
تکنولوژی مناسب ﭘخت وﭘز در هند زندگی میکنند؛حدود دو برابرجمعیت ایاﻻت متﺤده خواهدبود! عالوه براهداف تامین و دسترسی گسترده
انرژی ﭘایدار بایدمدنظر داشت که درسایه ی ﭘیشرفت وتوسعه جامعه جهانی،تقاﺿابرای انرژی بسیارباﻻترازآنچه که"سطوح مدیریت
فقر" 7نامیده میشود؛خواهدبودوافرادبدنبال آن خواهندبودتاچیزی بیﺶ ازانرژی ﭘایه واولیه رادراختیارداشته باشند.فناوریهای نوین
تولیدگازﻃبیعی مانندگازشیل8نیزبطورموثری باعث افزایﺶ رشدتولید،کاهﺶ قیمتهاوصادرات خالص گردیده است .آژانس بینالمللی انرژی
تجارت جهانی گاز را به سه منطقه اصلی شامل :بازار آمریکای شمالی ،بازار اروﭘای غربی و بازار جنوب شرق آسیا تقسیم نموده است.
با توجه به اینکه صادرات گاز ایران به کشورهای آمریکای شمالی از ﻃرق ممکن ،هم به دلیل تولید و عرﺿه مازاد آمریکا وهم بعد مسافت
در شرایط فعلی ،غیراقتﺼادی و نامیّسراست و نیز بازار اروﭘای غربی تا حدودی توسط روسیه تﺼاحبشده است ،بازار یا بازارهای
هدف برای توسعه صادرات گاز مایع ایران که در این ﭘژوهﺶ ،به آن ﭘرداخته شد کشورهای جنوب شرق آسیا و افریقا با تاکیید برایجاد
بازار جدید(به عنوان یکی از شاخﺼای ﭘنﺞ گانه کارآفرینی از منظر شومپیتر )9و نﻔوذ در بازارهای فعلی با رویکرد شناسایی و بهره
برداری ازفرصتها ،میباشد.
ازمنظراقتﺼادکالن نیز نظام های سرمایه داری یا سوسیالیسم که ازگﺬشته ها بر اقتﺼادهای جهانی سلطه وسیطره داشته اند درحال
گﺬارومیل به تعاریف جدیدی چون حاکمیت کارآفرینانه
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هستندتاجاییکه حتی درایاﻻت متﺤده،ﭘروژه گیت (11رشدآمریکاازﻃریﻖ

کارآفرینی)را تعریف نموده اند .ازاینرومیتوان اظهارامیدواری کردکسب و کارهای برخوردار ازرویکرد کارآفرینانه روبه فزونی است .با
دقت درمﻔاهیم وگزاره های عنوان شده با موﺿوع بازار بین المللی گاز وارائه رهیافتهای ممکن درجهت شناسایی فرصتهای موجود در
این بازار ،ﭘدیده ایست که با مبانی واصول مطروحه و متﻔاوت ﭘارادایم کارآفرینی ،از جمله؛ نظریات آقای شین 12در موردشناسایی و بهره
برداری ازفرصت ها ،مباحث آقای رینولدز13در ارتباط با ایجاد کسب و کار های جدید،آراء آقای شومپیتر در مبﺤث خلﻖ نوآوری در اجزاء
و فرآیند بازاراز ﻃریﻖ ترکیبات جدید (رویکرد مورد نظر مطالعه ی حاﺿر) ،مباحث اقتﺼاد تعادلی آقای کرزنر ،14نگرش فقر زدایی آقای
ﭘراهاﻻد 15وهم بادیدگاه خلﻖ ارزش اجتماعی ﭘورتر ،16هم گرایی داشته وشایسته واکاوی علمی و عملی از جهات و ابعاد گوناگون است.
بی تردیدچگونگی گﺬارو توفیﻖ درمسیربهره برداری ایران از فرصتهای بازاربین المللی گاز ،مستلزم واکاوی وﭘژوهﺶ،تجزیه
وتﺤلیل،انتشاراﻃالعات وبه اشتراک گﺬاری یافته هادراین حوزه است .رویکرد ﭘژوهﺶ حاﺿر ،تبیین تنها بخﺶ کوچکی ازراهبردهای ممکن
دراین زمینه است که در جهت نیل به اهداف ومزایای اجتماعی،اقتﺼادی،امنیتی و مﺤیطی ﭘایدار،ارائه می شود .بر اساس یافته های بدست
آمده از این تﺤقیﻖ ،کاربست عوامل شناسایی شده ،دراستراتژی و مدل کسبوکارشرکت ملی گاز ایران باعث خواهد شد تا ﺿمن دسترسی
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شناسایی عوامل موثر بر بهره برداری از فرصتهای کارآفرینانه بین المللی برای کسب و کارهای تامین انرژی
این شرکت به بازارهای جدید ،نﻔوذ خود در بازارهای موجود را نیز تعمیﻖ و تثبیت نماید .عواملی چون نوآوری،نگرش کارآفرینانه ،شبکه
سازی ،و ایجاد تمایز رقابتی در این عرصه می تواند دستاوردهای مهمی هم برای عرﺿهکننده و هم متقاﺿیان بازار بدنبال آورد.

 . 1مروری بر مبانی نظری و پیشینه پژوهش
واقعیت آن است که با توجه به تﺤوﻻت جهانی شدن ﭘدیده های اجتماعی ،عملکرد بنگاه هایی که در فرایند صادرات و بازار های جهانی درگیر هستند،
حوزة مطالعﺔ مهمی بهشمار مـ یرود .مﺤققان و متخﺼﺼان بسیار به رفتار بین المللی بنگاه ها توجه جدى کرده اند ،امـا توسـعﺔ نظری و مﻔهوم ﭘردازى
هاى اندکی در این حوزه صورت گرفته است (آلبائوم و دوئر  .)118 :2011 ،17ﻃی ﭘنﺞ دهﺔ گﺬشته ،تالشهاى متعددى براى بررسی موﺿوعات مرتبط
با عملکرد صادراتی بنگاه ها انجام شده است .لئونیدو ،کاتسیکس و کودوونـاریس  )2010( 18بـا مطالعـﺔ ادبیـات رفتـار صادراتی بین سالهاى -2007
 ،1960بر کمبو د مطالعات این حوزة و نیـاز بـ ه نظریه ﭘردازی هاى جدید تﺄکید کر ده اند .ورود ایده هاى جدید در این بستر ،می تواند به بهبود درک ما
از بازارجهانی منجـر شـود .اغلـب ﭘـژوهﺶ هـا در ایـن حـوزه بـه بررسـی تﻔاوت هاى نگرشی نسبت به ریسک ،سود و هزینه بین کسب و کارهای
مختلف صادراتی در مقابل غیرصادراتی  ،صادرکنندگان نامنظم در مقابل منظم و صـادرکنندگان جدید در مقابل قدیمی و مﺤرک ها ى صادراتی ﭘرداخته
اند (لئونیدو کاتسـیکس .)2010 ،اغلب تﺤقیقات از ابعاد مﺤدودى مانند گـرایﺶ بـه صـادرات ،نگـرش و یا انگیـزش در این مورد ﭘرداخته اند .همچنین یکی
از ﺿعفهاى مشخص تﺤقیقات در مورد بازارهای بین المللی کـه هنـوز نیـز وجود دارد ،بهرهنبردن از تﺤلیل هاى کیﻔی است که مانعِ فهم عمیﻖ موﺿـوع
تﺤقیقـی مـیشـود(لئونیدو و همکاران .)2010 ،بررسی ﭘژوهﺶ هاى داخلی و خارجی نیز نشان مـی دهـد تـا کنـون تﺼویر یکپارچه و اجماع نظر جامعی
در خﺼوص ابعاد مختلف عملکرد صادراتی کسب و کارها ارائـه نشـده است .اغلب تﺤقیقات انجام شده در داخل کشور به تدوین مدل هاى عملکر د
صـادراتی (مﺤتـرم ،حسنقلی ﭘور ،نظرى و روستا )1394 ،یا بررسی تﺄثیر عوامل مﺆثر بر رفتار صـادرکننده (شـجاعی ،مﺤترم و آﻃاهریا ن،)1393 ،
مﺤرک هاى صادراتی (میمند ،خباز باویل و فروغی نیا ،)1393 ،موانـع صادرات (ﭘوراشرف )1393 ،و سازه هاى خاص ماننـد هوشـمند ى رقـابتی در
صـادرات (حیـدرى ،آقازاده و والی ﭘور )1393 ،و یا جهت گیری ﭘژوهﺶ های کارآفرینی بین المللی(شریعتمداری،) 1391 ،یا شناسایی استراتژی کارآفرینانه
کسب و کارهای نوﭘا در ورود به عرصه بین المللی(قمری،) 1390،و یا شناسایی روشهای ورود به بازارهای بین المللی(موسوی نژاد )1390،ﭘرداخته اند.
ﭘاره ایی دیگر از مطالعات تجربی انجام شده ،بر کشورهاى توسعهیافته یا کسبوکارهای غربی (مانند آمریکا شمالی و اروﭘا) تمرکـز کـرده انـد (لئونیـدو
و کاتسیکس .)2010 ،با توجه به تﻔاوت فرهنگی و مﺤیطی ،تعمـ یم یافتهها دربارة عملکردصادراتی غر ب به کسب وکار غیرغربـی ،موجـب گمراهـ ی خواهد
شد (لینجی  .)2004 ،19به عبارتی تجویز نسخه جهانشمول و معتبر براى عملکرد صـادراتی در سـطﺢ بنگاه دشوار است .بنابراین ،باید در فرایند ﻃراحی
و اجراى مدلهاى اثربخﺶ صـادراتی ،بایستی بـر ابعاد موقعیتی و بستر خاص کشور مورد مطالعه تﺄکید شود (سـمیعی و والتـرز  .)1990 ،20لئونیـدو
و کاتسیکس ( )2010اشاره کرده اند که براى حرکت از سوى تﺤقیقات صـادراتی غربـ ی بـه سـوى تﺤقیقات در مﺤیط آسیایی ،باید تﺤقیقات بیشتر ى
انجام شـود .بنـابراین ،بـهدلیـل تﻔـاوت ابعـاد فرهنگی جامعﺔ ایران و سایر موقعیتهاى خاص اقتﺼادى ـ سیاسی (مانند تﺤریمها ،اقتﺼاد رکودی-تورمی
و اقتﺼاد متکی به نﻔ ت و گاز) ،ﺿرورت شناسایی عوامل موثر برعملکرد صادراتی کسب و کارهای برخاسته ازجامعﺔ ایر ان براى تﺤقﻖ منافع صادرات
در سطﺢ ملی و بنگاه ،ﺿرورى است .با توجه به سابقه،اهمیت و میزان صادرات قابل توجه گازایران (از سال  1350خورشیدی) و ظرفیـت هـا و مزیت
هاى گستردة ایران در این خﺼوص  ،بهمنظور جهت گیرى و سیاسـتگـﺬارى صـﺤیﺢ مدیران در سطﺢ بنگاه و کشور ،مطالعات عمیﻖ و موﺿوعی در
این زمینه بسیارﺿرورى است .با توجـه بـه آن کـه تـا کنـون تﺤقیقـی بـا ایـن موﺿوعیت و با رویکرد غالب کارآفرینی در کشور و بهویژه در صنعت
گازصورت نگرفته است؛ ﭘژوهﺶ بهدنبال آن است که با تکیه بر معرفی قابلیت هاى کارآفرینی بین المللی در شناسایی فرصت ،مزیتهای رقابتی بین المللی
(رویکـرد مبتنی بر منابع) و کارکردهاى شبکه  ،عملکرد صادراتی بنگاه را ارتقاء دهد.
کارآفرینی بین المللی به معنی کشف و بهره بردارى از فرصت ها در آن سوى مرزهاى ملی است.وقتی دامنه عمل واقدام مدل کسب و کار به بیﺶ از یک
کشورتعمیم یابد؛کارآفرینی بین المللی روی داده است(هیسریچ  .) 2010،21مطالعات تجربی کمی با مﺤوریت تشخیص فرصت بین المللی صورت گرفته
است(شریعتمداری )1391،وبه همین دلیل مطالعات اخیرکارآفرینی بین المللی درزمینه فرصت براین موﺿوع متمرکز شده اند که کارآفرینان چگونه میتوانند
فرصتهای بین المللی را کشف وازآنها بهره برداری کنند(رﺿوانی و همکاران .)2014،مطالعات نشان میدهد تبیینهاى کمی دربارة فرایند یا قابلیتهایی
که افراد ب ـراى شـناخت فرصت ها در اختیار دارند ،انجام شده است (چاندار ،اسـتایز و ویلکینسـو ن  .)2009 ،22مﻔهوم فرصت درعرصه بین المللی به یکی
از موﺿوعات اصلی کارآفرینی بین المللی تبدیل شده است(مازی چنکو 2008،23؛کانتینن و اویاﻻ  ) 2011،24وهوشیاری درخﺼوص فرصتهای جدید و
بدیع درقلب فعالیتهای کارآفرینی بین المللی قرارگرفته است(دیمیترائوس وهمکاران .) 2011،توسعه فعالیتهای تجاری دربازارهای خارجی اعم ازصادرات
یا سرمایه گﺬاری مستقیم،نیازمند شناسایی فرصتهای جدید کسب وکاروبهره برداری از آن دریک مﺤیط جدید است(سانوتز،آلوارزوگارسیا -
مرینو  .)2010،25ادبیات کارآفرینی بین الملل مﺆیـ د همبسـ تگی خالقیـت  ،دانـﺶ ﭘیشین ،شناخت ،رفتار خوش بین و هوشیارى کارآفرینانه با شناسایی
فرصت است (زهرا ،کـورى و یوو 2005 ،26؛ باتلروهمکاران  .)2010 ،27کارآفرینان بینالمللی براى تشخیص موفـﻖ فرصـ تهـاى کسبوکار بینالمللی به
توسعﺔ شایستگیهاى بـین فرهنگـی نیـاز دارنـد (مـازى چنکـو.)2008 ،کارآفرینانی که از شبکﺔ اجتماعی مناسبی برخوردارند ،در تشخیص فرصتها ى
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بینالمللی شـانس بیشترى دارد (سانتوزـ الوارز و گارسیا ـ مرینو .)2010 ،براساس نظریه های موجود،با اینکه تشخیص فرصت درآنسوی مرزها نقطه
آغازبین المللی شدن است؛اما هیچ یک ازآنها فرآیند تشخیص فرصت درعرصه بین المللی را به تﻔﺼیل مورد بررسی قرارنداده اند(چاندرا
وهمکاران.) 2009،درواقع کارآفرینی بین المللی ازحیث ﭘرداختن به موﺿوع تشخیص فرصت در مراحل آغازین بوده و تا بﺤال تﺤقیقات چندانی در
موﺿوع تشخیص فرصتهای بین المللی صورت نگر فته ودردسترس قرار ندارد(ماری چنکو ) 2008،وبیشتر مطالعات مربوط به موﺿوع تشخیص فرصت
درخﺼوص کارآفرینی در بسترومﺤیط داخلی کشورها انجام شده اند(چاندرا وهمکاران .) 2009،خالء تجربه ﭘیشین در موﺿوع مورد مطالعه این ﭘژوهﺶ
آنگاه جدی ترمیشود که شرکت ملی گاز ایران در زمره شرکتهای بزرگ و تثبیت شده قرار می گیرد؛به عبارت بهتر حوزه این تﺤقیﻖ درشمول موﺿوعات
"کارآفرینی سازمانی بین المللی" قرار می گیرد .یعنی هرآنچه درادبیات مقوله تشخیص فرصتهای بین المللی بدست آمده و گﻔته شده؛ اغلب ناظر به
کارآفرینی فردی ،مستقل و کسب و کارهای کوچ ک خواهد بود .ازاینرو مطالعاتی که کارآفرینی سازمانی را درسطوح بین المللی درکانون توجه خودقرار
داده باشند؛نادرند(رﺿوانی وهمکاران.) 1393،کارآفرینی سازمانی با رویکرد بین المللی می تواند بنگاه را نوسازی کرده وبا تعریف مجدد مﻔهوم کسب و
کار،شناسایی و سازماندهی عمل یات آن و ارائه نوآوری های جامع توانایی های بنگاه را در رقابت و ﭘﺬیرش ریسک بهبود بخشد(اوربینا-کریادو
وهمکاران  .)2011،28به عقیده زهرا وگارویس ) 2000(29کارآفرینی سازمانی بین المللی،برآیندفعالیتهای نوآورانه،بیﺶ فعاﻻنه وریسک ﭘﺬیریک شرکت
دربازارهای خارجی است(کاﻻوی .)2008،30
آوکانگاس  )1998( 31به مهارت ها ،منابع و قابلیت هاى ﻻزم براى بین المللی شد ن اشاره ک ـرده اسـت.مطالعات مختلﻔی نیز از رویکرد مبتنی بر منابع
(آوکانگاس1998 ،؛ وستهد  )2001 ،32بـراى بررسـی بین المللی شدن استﻔاده کرده اند .با وجود این ،مزیت منابع کافی نیست و بنگـاه بـه قابلیـت هـاى
متمایزى براى استﻔادة بهتر از منابع نیـاز دارد (ﭘرنـگ و وردیـر  .)2011 ،33قابلیـتهـاى یـادگیرى بازارمﺤور و درونمﺤور در کنار قابلیت شبکه سازى
به موفقیت بنگاه هـا در بازارهـاى بـین الملـل کمک می کند (ویرواردنا ،مورت ،لیﺶ و نایت  .)2007 ،34ژو ،وو و بارنز  )2012( 35بر نقﺶ قابلیت هاى
بازاریابی در ﭘشتیبانی از رشد بنگاه ها در بازارهاى خارجی تﺄکیـد داشـتند .بورتولـوزى ،چیاروسـیو ،دى ماریا و تاباکو  )2014( 36نیز نشان دادند بنگاه
هایی که در بازارهاى نوظهور نسبت بـ ه بازارهـاى ﭘیشرفته ،کسبوکار خود را توسعه می دهنـد ،قابلیـت هـاى بازار یـابی بیشـ ترى دارنـد .مﺤققـان،
مﻔاهیمی مانند تجربﺔ کلی ،دسترسی داشتن به تﺄمین مالی ،یادگیرى و ایجاد روابط را قابلیتهاى سطﺢ فردى می دانند و گرایﺶ کارآفرینانه ،بازارگرایی،
دوسو توانی ،تﺤقیﻖ و توسعه ،متنوع سازى مﺤﺼول ،مشترى گرایی و منابع منﺤﺼربهفرد را قابلیت هاى ﭘویاى سطﺢ بنگاه معرفـی کـرده انـد.
درگیر شدن یک شرکت در فعالیت هاى بینا لمللی ﻃی چند مرحله یا گام ،توسعه ﭘیدا می کند و در هر گام ،سطﺢ درگیرى منابع شرکت در فعالیت ها ى
بینالمللی بیشتر از گامهاى قبل می شود .بـه بیـان دیگـر ،بنگـاههـا نخسـت خـود را در بازارهـاى داخلـی تثبیـت مـیکننـد ،سـپس فراینـد بین المللیشدن
با صادرات غیرمستقیم آغاز شده و در نهایت میتواند به تولید در خارج از مرزهـا خـتم شود (هسلز  .)2008 ،37اغلب الگوى هاى مرحله اى نقصهاى
مهمی دارند؛مثالً متﻐیرهـاى تبیـینکننـدة نـ یمرخ بنگاه بیﺶ از آن که مبتنی بر نظریهسازى باشند ،سلیقهاى هسـتند (کـامکورا ،رامـو ن و گـراول .)2012،38
بنگاه هاى مشابه ممکن است مسـیرهاى بـ ینالمللـیشـدن متﻔـاوتی را ب ـراى بازارهـاى گوناگون انتخاب کنند که این موﺿو ع به دانﺶ بازار ﭘیشین ،قرابت
هاى فرهنگـی و سـایر مـوارد بستگی دارد (چنگ و روزنویگ  .)2001 ،39مدل هاى فرآیندی بسیار خطی بوده و مسیر مشخص و یکسانی را براى همﺔ
بنگاه ها معرفی میکنند ،شو اهد تجربی نشان می دهد که بنگـاه هـا از یـک مسیر قطعی ﭘیروى نمیکنند (بارکما و دروجندیجک 2007 ،40؛ روزیر ،هیسـریچ
و آنتونیـک .)2006 ،41بنگاه ها اغلب براى سرعت بخشیدن به فرایند ،از برخی مراحل ﭘرش میکننـد .بـینالمللـیشـدن لزوماً یک روند افزایشی نیست و
ممکن است بنگاه موقعیت جهانی خـود را در مقـاﻃعی از زمـان کاهﺶ دهد (بنیتو و ولچ  .)1997 ،42بنابراین مدل هاى مرحله اى صادرات ،تبیینکنندة
مناسب عملکرد در سطﺢ بنگاه نیستند و به نظریه هاى مکملی براى بررسی عملکرد صادرات بنگـاه نیاز است .هـریس و ویلـر  )2005( 43معتقدنـد کـه
روابـط شبکهاى بهکمک بازاریابی در بازارهاى جﻐرافیایی جدید می آیند ،مبنایی براى توسعﺔ شـ بکه هـاى جدید ارتباﻃات بین بنگاهی در قلمروهاى جدید
فراهم کرده و در کسب دانـﺶ دربـارة بازارهـاى جدید به بنگاه کمک می کنند .شبکه ها با فراهم کردن امکان دستیابی بنگاه ها به دانﺶ مربوط به نهادها ى
خارجی ،موجب آگاهی بنگاه ها از قوانین و رویه هاى جارى از بازارهاى مقﺼد مـ یشـوند که این مسئله ،خود کاهﺶ ریسک ورود به بازارهاى جدیدرا
بهدنبال دارد (سنیک  ،اسکات ﻻد،انترکین و آدهام  .)2011 ،44اهمیت شبکه ها به این دلیل است که اﻃالعات مربوط به موقعیت هـا و فرصت هاى جدید
کسبوکـار ،بازارهـاى بـالقوة منـابع تـﺄمین مـالی یـا سرمایه گﺬاران بالقوه و نوآورى ها ،میان افراد و بنگاه هاى مختلف ﭘراکنده شده انـد (تانـگ ،45
2011؛شیروکووا و مکدوگا ل  )2012 ،46و شبکهها امکان دسترسی و بهرهبردارى از آنها را فراهم میکنند.
فرایندهاى شناختی مدیران و تﺼمیم گیران که در نقﺶ کارآفرین یا تسهیل گر عمل مینمایند ،به سادگی می تواندعامل یا مانع بین المللی شدن شوند
(لـوى ،بچلـر ،تیلـور و بویاسیگلیر  .)2007 ،47تﺤقیقات نشان داده است که بین نگرش جهانی و عملکرد بینالمللی بنگاه رابطه وجود دارد (کیویک ،سار یس،
بونت و فلیسـیو  .)2013 ،48نگرش جهـانی می تواند برحسب چشم انداز بین المللی مـدیر ،ﭘیش ـگامی در بـازارهـاى بین المللی و ﭘاىبندى به بین المللی
شدن ،اندازه گیرى شود (فریمن و کاوزگیل  .)2007 ،49نگرش جهانی ﭘیﺶ نیاز توسعﺔ بین الملـلی کسب و کار اسـت (نـامال ،سـارنکتو و ﭘومـالینن ،50
 .)2004تیمور و زیف  )2005( 51براساس سه بعد انطباق ﭘﺬیرى ،نوآورى و درگیر شـدن (درجـﺔ درگیـر شـدن بنگاه در برنامه ریزى بازاریابی و اجراى
آن در بازار هدف صادراتی) بهعنوان ابعـاد تشـکیل دهنـدة تﺼمیم هاى راهبردى ،به ارائﺔ یک نوعشناسی در بین بنگاههاى صادراتی اقدام کردنـد .ف ـریمن
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شناسایی عوامل موثر بر بهره برداری از فرصتهای کارآفرینانه بین المللی برای کسب و کارهای تامین انرژی
و کاوزگیل ( )2007براساس روش تﺤقیﻖ کیﻔی (مطالعـﺔ چنـدمـوردى) ،دو بعـد رفتـار انطبـاقی و خودمﺤور و تعامالت شخﺼی/غیرشخﺼی را شناسایی
کرده و چهـار رویک ـرد ﭘاسـخگو ،فرصتﻃلب ،تجربهگرا و راهبر دگرا را براساس این دو بعد معرفی کردنـد .وس ـتهد ( )2008چهـار نوع صادرکننده را
براساس دو بعد زما ن و گرایﺶ به صادرات مشـخص ک ـرد کـه عبـارتند از:بی عالقه به صادرات ،صادرکنندة ناامید ،توانـا در صـادرات و صـادرکنندة
متعهـد .روئـز فیوئنسـتا  )2010(52به بررسی تﻔاوت صادرکنندگان براساس ﭘاىبندى به بازارهاى بین الملل ﭘرداخت کـه در نتیجه ،دو نوع صادرکنندة
فعال و غیرفعال شناسایی شد .کارنیرو و همکـاران  )2011( 53بـا بررسـی 411صادرکنندة کاﻻهاى تولیدى در کشورهای آمریکای جنوبی و با استﻔاده
از روش خوشه بنـدى ،چهـار الگـو بـراى گرایﺶ راهبردى صادرکنندگان براساس دو متﻐیر برنامـه ری ـزى صـادرات و جایگـاهیـابی رقابتی شناسایی
کردند .هیلمرسو ن  )2014( 54در ﭘژوهشی آمیخته ،براساس سازة دانـﺶ تجربـی کـه متشکل از چهار بعد بین المللی شدن ،نهادى ،شبکﺔ کسبوکا ر و
دانﺶ شبکﺔ اجتماعی ،بـه استخراج چهار گونﺔ نیم رخ استادان ،کارشناسان نهادى ،شبکهسازان اجتماعی و یادگیرندگان اقدام کرد.

 . 2روش شناسی پژوهش
این ﭘژوهﺶ به لﺤاظ روش ،کیﻔﻰ بوده که با استﻔاده از تکنیک تجزیه وتﺤلیل مﺤتوا انجام شده اسـت و از منظر هدف ،در دسته تﺤقیقات کاربردى قرار
مـﻰگی ـرد .از ابـز ار مﺼـاحبه بـراى گ ـردآورى دادهها استﻔاده شده و مﺼاحبه ها از نوع نیمهساختاریافته است .جامعه ﭘژوهﺶ با بهکـارگیرى روش
گلولهبرفﻰ از میان افرادى انتخاب شـدند کـه ویژگـﻰهـاى مـوردنظر را داشـتند؛ یعنـﻰ "صاحبان کسب و کار،مدیران و کارشناسان شرکت هـاى ایرانی
فعال در بازار بین المللی گاز مایع که داراى دانﺶ و تجربه در زمینه صادرات گاز بودنـد" که از ایشان خواسته شد تا سایر افراد واجد ویژگﻰ را ،معرف ـ ﻰ
کننـد .بـر همـین اسـاس ،بعد از مﺼاحبه با اولین نمونه ،با راهنمایﻰ و معرفﻰ ایشان افراد خبره دیگر شناسـایﻰ و این روند تا رسیدن به حد کﻔایت
دادهها براى ﭘاسخ به سﺆاﻻت ﭘژوهﺶ ادامه یافت .با توجه بـه سابقه حرفه اى ﭘژوهشگر در زمینه بازار بین المللی گاز ،ایـن افـراد نمونـههـاى مناسبﻰ
براى ﭘاسخ گویﻰ به ﭘرسﺶ هاى ﭘژوهﺶ بهشمارآمدند .در خالل مﺼاحبههـاى  9تا ،12اشباع نظرى مﺤقﻖ گردید که براى اﻃمینان از کﻔایت دادهها،
مﺼـاحبه هـا تـا نمونـه  15ادامـه ﭘیدا کرد .براى ارتقاء روایﻰ ﭘژوهﺶ ،ﻃراحﻰ و استخراج ﭘروتکل مﺼاحبه بعد از مطالعـه عمیـﻖ ادبیـات تﺤقیـﻖ صـورت
گرفـت درعین حال اصالحات ﻻزم ﻃﻰ روند مﺼاحبه در صورت لزوم انجـام شـد .تمام مﺼاحبه ها بهصورت حﻀورى ،رودر رو انجـام و ﺿبط شد.
یادداشت هاى مهم و میدانﻰ نیز در ﻃول انجام مﺼاحبه ها صورت ﭘﺬیرفت .در مرحلـه تﺤلیـل دادههـا ،برای ک ُدگﺬارى ﭘس از گردآورى و مکتوب کـردن
مﺼـاحبههـاى ﺿـبط شـده و مرتـب کردن یادداشتها ،مراحلﻰ بهشرح ذیل انجام گرفـت :مـرور مـتون مکتـوب واستنباط کلﻰ نسبت به آن ها ،انتخـاب
گزاره هایی از مـتون اعم ازعبارت یاجمله و انتخاب کُد بـراى آنها (کُدگـﺬارى بـاز) ،م ـرور کُدهاى تدوین شده و ادغام آنها بهصورت دستههاى عمدهتر
اﻃالعات(کُدگﺬارى انتخابی) ،کاهﺶ دسته ها ،حﺬف دسته هاى تکرارى و ادغام دسـتههـاى کوچـکتـر در دسـتههـاى عمده تر و تشکیلمقوﻻت (کُدگﺬارى
مﺤورى) (بازرگان.)1395 ،ابتدا داده هاى بهدست آمده از مﺼـاحبه ،اسـناد ،مـدارک و یاداشـت هـاى فنـی ،براسـاس شـ یوة کدگﺬارى باز تبدیل به کد
هاى باز ،مﻔاهیم و مقوله ها شدند؛ سپس براساس مقولههـاى بـه دسـت آمده از هر مورد تﺤقیﻖ ،تﻔسیرى درونموردى بر اى هر یک ارائه شد.

 . 3ﻳاﻓﺘهها
 . 1 . 3ﺗﻮﺻیﻒ ﺟﻤﻌیﺖشناﺧﺘﻰ نﻤﻮنهه ا
از میان  15خبره ای که در این ﭘژوهﺶ مشارکت داشتند؛ هر 15نﻔر ،مرد می باشند 2 .نﻔر ازآنان دارای تﺤﺼیالت دکتری 8 ،نﻔر کارشناسی ارشد و  5نﻔر
دارای تﺤﺼیالت کارشناسی هستند .سمت سازمانی یاریگران این ﭘژوهﺶ شامل  5نﻔر در مقام عالی ترین مقام مسئول به عنوان مالک یا مدیرعامل
شرکت  7 ،نﻔر در جایگا قائم مقام مدیرعامل یا مدیر عملیاتی و  3نﻔر نیز کارشناس ارشد می باشند 2 .نﻔراز مﺼاحبه شوندگان کسانی هستند که در
شرکت ملی گاز ایران در جایگاه مدیریت عالی قرار داشته اند و  13نﻔر دیگر از میان سایر شرکتهابرگزیده شده اند .در زمان انجام ﭘژوهﺶ  7نﻔر از
جمعیت مﺼاحبه شوندگان بین  40تا 60سال5 ،نﻔر کمتر از  40سال و 3نﻔر هم بیﺶ از  60سال سن داشته اند.

 . 2 . 3ﺗﺤﻠیﻞ مﺼاﺣبهها و کد گذاری
بهمنظور تﺤلیل مﺼاحبه های ﭘژوهشی ،بعد از تنظیم وﭘیاده سازی فایل صوتﻰ هـر مﺼـاحبه بهصورت جداگانه و مرتب کردن یادداشت هاى انﻀمامی
مربوط به آن ،داده های استخراجی مورد بررسﻰ ،تﺤلیلو کُدگﺬارى قرار گرفت .ابتدا تمام مﺼاحبه ها به دقت مطالعـه شـده و با توجه به گزاره ها ى
کالمﻰ کدهاى مرتبط و متناسب با آن استخراج گردید که نمونهاى از مﺼاحبه و خالصه کُدگﺬارى های باز و ﻃی جداول  1و  2آورده شده است.
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ﺟﺪول .١چکیﺪه ایی از یک نمونه ﻣﺼﺎﺣﺒه او ﻟیه وکﺪ گذاری بﺎز
کد مﺼاحبه3 :

جنسیت :مرد

تﺤﺼیالت :کارشناسی

گزاره اظهاری

سمت  :مدیرعامل
کدگﺬارى با ز

روشهای بازاریابی و صادرات گاز درایران بسیار مﺤدود،متمرکز و انﺤﺼاری بوده به

-

فقدان خالقیت و نوآوری در مدیریت بازار شرکت ملی گاز

گونه ایی که امکان ورود به این صنعت یا همکاری با آن بسیار گزینشی بوده که همین
امر امکان رشد وتوسعه بازار و به تبع آن کارآفرینی را مﺤدودمی نماید...
مهم ترین م شکل و مانع در مسیر توسعه بازارهای بین المللی گازایران را فقدان تﻔکر و
نگرش جهانی شدن درشرکت ملی گازایران می دانم...
عدم ارتباط نزدیک با بازارهای هدف باعث میشود تا بدلیل بروز نبودن اﻃالعات
ﻻزم،تﺼمیم بهینه و درست اتخاذ نگردد...

-

عدم نگرش و فرهنگ کارآفرینانه بین المللی

-

ارتباط موثر با ارکان بازار موجب کارائی سیستم تﺼمیم گیری می
شود.

مبانی و روشهای قیمت گﺬاری گاز صادراتی برای فعاﻻن این حوزه بدرستی معین و
مشخص نمی باشد که همین موﺿوع بعنوان یکی از دﻻیل عدم استقبال بخﺶ خﺼوصی
-

از همکاری با شرکت ملی گاز ایران میباشد...

عدم شﻔافیت درروابط عوامل بازار

عﻀویت و فعالیت در اتﺤادیه های منطقه ایی وجهانی گاز بسیار حائز اهمیت بوده و
موجب هم افزایی خواهد شد .
-

لزوم شبکه سازی و تقویت ارتباﻃات بین المللی

ﺟﺪول .٢نمونهاى از کُﺪگذارى بﺎ ز،انتخﺎبی و ﻣﺤورى
ردیﻒ

کُﺪگذارى بﺎ ز

کُﺪ ﻣﺼﺎﺣﺒه

١

١و4و7و١١

ﻣوقعیتی برای ﻣعرفی ﻣﺤﺼول ایرانی

٢

3و ١٢

بﺎزار ﺟﺪیﺪ فرﺻتی برای کسب درآﻣﺪ

3

3و ٥و ٦و ١٠و ١١و ١3و ١٥

تالش برای ﺣضور در بﺎزار ﺟﺪیﺪ

4

7و١٢

ﻣقررات زدایی در راستﺎی ﺣمﺎیﺖ ازبخش خﺼوﺻی

٥

٢و9و١3و١4

پذیرش و ﺣمﺎیﺖ از شرکتهﺎی نوظهور

٦

١و١٠

واکنش ﻣنﺎسب نسﺒﺖ به تغییرات رفتﺎر بﺎزار

7

٢و 9و ١3و ١٥

انعطﺎف در شیوه هﺎی بﺎزاریﺎبی و فروش

٨

٢و3و١١و١3و١4

ایجﺎد اتمسفر خالقیﺖ و ارائه نوآوری سﺎزﻣﺎنی

کﺪگذاری

کﺪگذاری

انتخﺎبی

ﻣﺤورى

شنﺎسﺎیی فرﺻﺖ
ﻋوا ﻣﻞ
ﻣرتﺒط بﺎ نﮕرش
ﻣیﻞ کﺎرآفرآینﺎنه

کﺎرآفرینﺎنه بین
اﻟمللی

ﻋواﻣﻞ
نﮕرش نوآورانه

ﻣرتﺒط بﺎ نوآوری
و خالقیﺖ
کﺎرآفرینﺎنه بین
اﻟمللی

مجموع فعالیتها و اقدامات انجام شده بـراى استخراج کُـدهاى بـاز ،و سـپس شناسـایﻰ کُدهاى انتخابی و بعد از آن شکلگیـرى مقـوﻻت 4
گانه بـهصـورت کُـدهاى مﺤـور در جدول  3آورده شده است که تبیین هریک از دسته عوامل در ﭘی می آید.

98

شناسایی عوامل موثر بر بهره برداری از فرصتهای کارآفرینانه بین المللی برای کسب و کارهای تامین انرژی
ﺟﺪول  -3کﺪهﺎی ﻣﺤوری استخراج شﺪه
ردیف

کد محوری

1

ﻧﮕﺮش کارآفﺮیناﻧه بین المللی

2

ﻧوآوری و خالقیت کارآفﺮیناﻧه بین المللی

3

تمایزرقابتی کارآفﺮیناﻧه بین المللی

4

شبکه سازی کارآفﺮیناﻧه بین المللی

 . 1 . 3 . 3نﮕرش کارآﻓرﻳنانه بین الﻤﻠﻠی
این مﻀمو ن متشـکل از مقولـه هـاى گـرایﺶ بین المللی و دانـﺶ بین المللی اسـت .گـرایﺶ بین المللی نشان دهندة باور مدیران شرکت نسبت به عملکرد
بین المللی  ،میزان گرایﺶ سازما ن بـه بـازار داخلـی یـا خـارجی ،میزان میل به هزینه کردن در امور بین المللی و نگرش مـدیران بـه فرصـت هـا ى
صـادراتی است .همچنین سطﺢ تخﺼص و تجربﺔ صادراتی مدیران و کارکنان ،یکی از مقوله های این نوع نگرش است.نگرش صادراتی درمیانمدیران و
تﺼمیم گیران شرکت ملی گاز ایران قوى نیست؛ بهﻃورى کـه در این سـازمان نگـاه بـرونگـرا و بین المللی تازه در حال شکل گرفتن است .نگاه مدیران
عموماً تولیـدمﺤور برای عرﺿه داخلی و تامین نیازهای کشور است .علیرغم نیاز شدید به منابع ارزی و سودآورى حاصل ازصادرات ،هنوز بازار داخلی
سهم اصلی بازار شرکت را شکل میدهد .با وجود داشـتن چشـم انـداز وشروع فرآیند صـادرات گازﻃبیعی ازﻃریﻖ خطوط لوله به کشورهای همجوار
ازجمله؛عراق،ترکیه،و آسیای میانه و صادرات گاز مایع از ﻃریﻖ کشتی به کشورهای شرق و جنوب شرق آسیا،متاسﻔانه مطالعات راهب ـردى در ای ـ ن
مـورد انجام نشده است .کسب دانﺶ بازار در شرکت بیﺶ از آن که متکی بر دانﺶ بـازار شـ بکهمﺤـور باشد ،متکی بر ا ﻃالعات درون شرکتی و دانﺶ
تجربی است .بنابراین شناخت خوبی از رقبا ،مزایاى رقابتی و اقدامات و تاکتیکهای رقبا در بازارهـاى هـدف وجـود ندارد .دﭘارتمـان امور بین الملل در
چارت سازمانی وجود دارد امّا بﺼورت ن اقص ﭘیاده سازی و جاری شده است .ساختار بازاریابی بین المللی  ،برنامﺔ فروش صادراتی و الگوریتم انتخاب
بازارمدونی وجود ندارد .ساختار مﺬکور فاقد تیم تخﺼﺼی تﺤقیقات بازار ،مدیران منطقه اى ،بازاریاب ،مﺬاکرهکننده ،و مشاوران حقوقی
اسـت.تﺼمیمسازى هاى فروش صادراتی در کمیسیون ویژه فروش صرفاً برای بازارها و مشتریان ﭘیﺶفرض انجام می گیرد .بنابراین رویکر د بین المللی
شرکت بیشتر یـک رویکـرد واکنشی است.

 . 2 . 3 . 3نﻮآوری و ﺧالقیﺖ کارآﻓرﻳنانه بین الﻤﻠﻠی
این مﻀمون از مقولاتی چون توانایی مـدیران در تشـخیص فرصـت ،هوشیارى کارآفرینانﺔ ایشان،توانایی مدیران در ارائﺔ راهحل هاى خالقانﺔ فروش
صادراتی  ،قابلیت ایجاد نوآوری و تنوع درشرایط فروش ،قدرت مواجه با ﭘیشنهادات نو از ﻃرف مشتریان  ،امکان گشایﺶ بازار جدید  ،ارتقا دانﺶ فنـ ی
درعرﺿه مﺤﺼـول  ،مشارکت با دانشگاه ها و مراکز تﺤقیقاتی داخلی و خارجی در انجام ﭘروژه هاى تﺤقیقاتی و حﻀـور در مجامع و همایﺶ هاى علمی
ملی و بین المللی ،ظرفیـت جـﺬب و توانـایی شرکت در بهبـود و توسـعﺔ مﺤﺼـول و انعطافﭘﺬیرى در تولید مﺤﺼوﻻت منطبﻖ بر بازارهاى هدف و
استانداردهاى آنهاست .شرکت ملی گاز از شیوه هاى خالقانﺔ صادراتی،مانند دورزدن تﺤریم ها و مدیریت ﭘیچی ـدگی فراخوانهای بین المللی بطور مﺤدود
بهره می برد .قابلیـت شـناختی مـدیران ارش ـد در تشخیص فرصتهای بین المللی و هوشیارى کارآفرینانه یا کم است و یا با مﺤدودیتهای دست و ﭘاگیر
قانونی در بهره برداری از فرصتهای مکشوفه ،مواجه اند .سازما ن بدلیل ساختار دولتی و قوانین و مقررات حاکم بر آن در نوآوری روشها و تکنیکهای
بازاریابی دچار لختی سنگینی بوده و مهارت هاى شایستگی کافی در آن به چشم نمیخورد .ﺿعف در دیپلماسی سیاسی -اقتﺼادى ،اعمال تﺤریم های
بین المللی برون زا،بهای تمام شده باﻻ  ،نهادینه نشدن قابلیت هاى سازمانی و عدم توانمندسازى نی ـروى انسـانی از جمله دیگر موانع بروز و ظهور
نوآوری در شرکت می باشند.

 . 3 . 3 . 3ﺗﻤاﻳزرقابﺘی کارآﻓرﻳنانه بین الﻤﻠﻠی
این مﻀمون نشاندهندة مزیتهاى رقابتی قیمتی ،کیﻔیتـی ،کـارکرد فنـی ،ارتبـاﻃی ،تمـایز ى ورتبه شرکت در بازاربین المللی است .نتایﺞ بررسی و شواهد
متقن نشان میدهد کیﻔیت گاز تولیدی ایران جزو بهترین ها و حتی مرغوب تر از رقبای منطقه ایی است .قیمت ها هم ﭘایین تر از رقبا و مطلوب متقاﺿیان
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می باشد .ﭘایداری عرﺿه و تامین نیز از درجه اتکا و اعتماد باﻻیی برخوردار است.قابلیت اﻃمینـان به برنـ د بهواسطﺔ برخوردارى از استانداردهاى بین
المللی و عدم گزارش اعتراض مشتریان در تجربه شرکت ،مطلوب است  .از جنبﺔ شیوه هاى ارتباﻃات بازاریابی ،بیشتر از رویکرد فروش مستقیم به
کارفرما یـا از ﻃریﻖ واسطه هاى تجارى و فردى استﻔاده می شود .سهم نمایشگاه هاى تجـارى در عملکرد بین المللی ﺿعیف اسـت .تنوع قیمت گﺬاری و
انعطاف در شیوه های قیمت گﺬاری مﺤﺼول بسیار ﭘایین است .بـهﻃـ ور کلی شرکت بیشتر از شیوة برآوردى قیمت رقبای اصلی منطقه ایی( به ویژه
عربستان سعودی) استﻔاده میکند .ارائـ ﺔ خـدمات و ﭘاسخگویی ﭘـ س از فـر وش نیز با توجه به شرایط تﺤویل مﺤموﻻت ( به صورت )FOBو عدم حﻀور
نماینده یا دفتر فعال در بازارهای هدف بین المللی  ،ﺿعیف و نامطلوب است.

 . 4 . 3 . 3شبکه سازی کارآﻓرﻳنانه بین الﻤﻠﻠی
اینمﻀمون ،از مقوله هاى ارتباط با بازارهای بین المللی ،مـدیریت شبکه ارتباﻃات مشتریان ،مـدیریت زنجیـرة ت ـﺄمین ،می ـزان همکـارى هـا وتﻔاهم نامه
هاى مشترک در تولید و تﺄمین تجهیزات ﭘروژه ها با سـایر بنگـاه هـاى داخلی و خارجی ،شیوه هاى برقرارى ارتباط و کشف فرصت هـاى بین المللی،و
شـیوه هـاى مختلـف اسـتﻔاده از شبکه هاى مربوط به نمایشگاه هاى تجارى ،شرکت هاى تجارى ،افراد ،نهادها و اتاق ها ى تجـارى در داخل و خارج از
کشور برای صادرات گازمایع است .ف ـروش صـا دراتی شبکه مﺤور ،نشاندهندة استﻔاده از انـواع روابـط شـبکهاى فـردى یا نهـادى درفـروش گاز مایع
است .بخشی از فروشه ا به واسطه ارتباﻃات و شبکه فردی از ﻃریﻖ بخﺶ خﺼوصی و شرکتهای تجاری گاز مایع با رعایت ﺿوابط خاص قانونی اعمال
میشود .ﭘاره ایی هم از قرارداد های بلند مدت بر اساس روابط نهادی (دولتی) بﺼورت مستقیم با شرکتهای بزرگ خﺼوصی یا دولتی در بازارهای هدف
شکل می گیرد .یکی از مهمترین ﭘارامترهای تعیین کننده در روابط تجاری ،خط مشی سیاسی حاکمیت است .مث الً کشورهاى مستقل مشترک المنافع ،برخی
کشورهای همسایه و کشو رهای شرق و جنوب شرق آسیا که با ایران روابط راهبردى دارنـد؛ اغلب از روابط شبکه اى منسجم تری برخوردارند .بنگاهی
که درک بهتر و عمیﻖ ترى از نیاز مشتریان و بازار داشته باشـ د ،عـالوهب ـر جهـت گیـرى درست ،می تواند مجموعه فعالیت هاى مرتبط بـا مشـ تریان را
سـاماندهی کنـد و بـازار خـویﺶ را توسعه دهد ؛ این درک عمیﻖ مستلزم شبکه سازی منسجم و ﭘیوسته با ارکان بازار است .تامین منابع مالی مورد نیاز
ﭘروژه هایی توسعه ایی گازهم که تا حدودی در گرو روابط حاصل از شبکه سازی بین المللی است ؛بسیار ﺿعیف بوده و عمده اینگونه منابع از ﻃریﻖ
بودجه و اعتبارات دولتی و عمومی تامین می شود.

 . 4 . 3رابطه شﻤاﺗیک عﻮامﻞ و پیامد پژوهش
انگاره شماتیک ورابطه عوامل شناس ایی شده از ﻃریﻖ ﭘژوهﺶ ،با عملکرد کارآفرینانه بین المللی در شکل  1نشان داده شده است.

نﮕرش کارآفرینانه
بین المللی

تمایزرقابتی
کارآفرینانه بین المللی

نوآوری و خالقیت
کارآفرینانه بین المللی

شبکه سازی
کارآفرینانه بین المللی

عملکرد کارآفرینانه
بین المللی

شکﻞ . ١نمﺎی شمﺎتیک ﻋواﻣﻞ ﻣوثر بر ﻋملکرد کﺎرآفرینﺎنه بین اﻟمللی

نﺘیﺠهگیر ی و پیشنﻬادها
نتایج بدست آمده در این ﭘﮋوهﺶ مﻀامین عوامل موثر برعملکرد کارآفرینانه بین المللی را مشتمل بر نگرش کارآفرینانه ،مﺰیت هاى رﻗابتی
کارآفرینانه ،خالﻗیت و نوآوری ،و شبکه سازی کارآفرینانه تعیین نمود .یکی از نوآورىهاى تﺤﻘیﻖ حاضر ،استﻔاده از سازة نگرش بین المللی
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شناسایی عوامل موثر بر بهره برداری از فرصتهای کارآفرینانه بین المللی برای کسب و کارهای تامین انرژی
کارآفرینانه درعملکرد صادراتی بنگا ه است .ﭘﮋوهﺶ حاضر متﻐیرها ى متعدد ی در حوزه مدیریت بازاربین المللی ر ا معرفی کرده است .اگر چه تا
اندازة زیـادى بـه شـاخﺺ هـاى مربـوط بـه تﺨﺼـﺺ گرایـی ،برنامهریﺰ ى صادراتی و تمرکﺰ گرایی صادراتیدر تﺤﻘیﻘات سمیعی و والتر ز
( ،)١٩٩١کارنیرو ،سیلوا و داروچا ( ،)٢٠١١تیمور و زیﻒ ( )٢٠٠٥و هیلمرسون ( )٢٠١٤ﭘرداخته شده ،اما تا کنون ﭘﮋوهشی به ﺟمﻊ بند ى این شاخﺺ
ها و تعریﻒ ساز ه از منظر کارآفرینی بین المللی نپرداخته اسـت .فریمن و کاوزگیل ( )٢٠٠٧وهیلمرسو ن ( )٢٠١٤به ابعاد مبتنی بر شبکه اشاره
کرده اند که بیشتر بـه اسـتﻔاده از شـبکه بـراى تسهیل فروش صادراتی و کسب اطالعات بازار توﺟه شده و بهصورت ﺟامﻊ ،شاخﺺ هاى
مـدنظررا بیان نکرده اند .تﺤﻘیﻖ حاضر ضمن تﺄیید تلـویﺤی مﻔـاهیﻢ بیـان شـده ،مجموعـﺔ کامـلتـرى متشکل از مدیریت منابﻊ شبکه مﺤور،
زنجیرة تﺄمین/تولید شبکه مﺤور و فروش شبکه مﺤـور را بـا عنوان ﻗابلیت ایجاد شبکه سازی ،شناسایی و معرفـی کـرد .تﺤﻘیـﻖ حاضـر ضـمن
دربرداشتن مﻔاهیﻢ باﻻ ،مﻘوله هـاى ﻗابلیت کارآفرینانﺔ مدیران شامل نگرش کارآفرینانه بین المللی ،وشایستگی هاى رﻗابتی و نوآورانه بین المللی
شرکت را در برداشته است.
یافته ها نشان میدهد بنگاه هاى ایرانی به نهادینه سازى ﻗابلیـت هـاى بازاریـابی بین المللی ،یادگیرى بین المللی و سایرﻗابلیت هاى کارآفرینانه
براى بینالمللیشدن نیاز دارنـد .همﭽنـین تشکل گرایی صادراتی و شبکه سازى میان بنگاههاى ایرانـی ضـعیﻒ اسـت .بنـابراین بایـد بـراى
توسعﺔ توان رﻗابتی در بازارها ى بین المللی و بهر ه بردارى از منافﻊ شبکه ها ،ایـ ن موضـوع تﻘویـت شود .از سوى دیگر کاهﺶ بین المللی شد ن
کسب و کارها به ویﮋه در دهه اخیردلیـل تﺤـریﻢ هـاى بین المللی و ﻗطﻊ روابﻂ بین الملل ،موﺟب خلل و ضعﻒ در ارتباطات ﺟهانی و ﺟا ماندن از
رشـد فنـی و ﻏیرفنـی در صنعت شده است .ﭘیشنهاد میشود که در کنار فعالیت سازمانها براى برﻗرارى ارتباط با بنگاهها و مﺆسسههاى تﺤﻘیﻘاتی
بینالمللی ،دولت با توسعﺔ دﭘلماسی اﻗتﺼادى و علمی خود از طریﻖ دعوت و میﺰبانی هیئت هاى تجارى همراه با مﻘامـات سیاسـی ،تشـویﻖ
دانشـگاه هـا بـه توسـعﺔ روابـﻂ بین الملل و مرتبﻂ کردن آن با صنعت ،همراه ی تجـار ایرانـی بـ ا مﻘامـات سیاسـی در س ـﻔرهاى خارﺟی و ارﺟﺢ
دانستن اولویت هاى اﻗتﺼادى ،توسـعﺔ روابـﻂ مـالی/بـانکی ،تعریـﻒ ﭘـروژه هـاى تهاترىبین کشورها ،عﻘد تﻔاهﻢ نامه هاى تسهیل تجارت بین
کشورها و تسهیل روابﻂ اﻗتﺼـادى دور از هر گونه فﻀاسازى سیاسی ،بستر ﻻزم براى توسعﺔ بین المللیشدن بنگا هها را فـرا هﻢ کنـد.
یکی از مهﻢترین خطرات ﭘیﺶ رو درمیا ن عوامل بازار بین المللی ،رویکرد تﺨریب برنـ د ایرانـ ی در بازارهاى مﻘﺼد صادراتی توسﻂ بنگاه ها ى
ﻏیرحرفـه اى و سـودمﺤور(در شرایﻂ تﺤریﻢ) است .براى حل این موضوع ،ﭘیشنهاد می شود که تشکل هـاى خﺼوصـی تﺤت نظارت نهادهاى
دولتی به درﺟه بند ى مﺤﺼوﻻت و اراﺋﺔ گواهینامـه به ویﮋه با تاکیید بر صنایﻊ رﻗابتی کشور( مانند صنعت نﻔت و گاز)در ایـن زمینـه اﻗـدام
کنند .همﭽنین نهادهـاى نظـارتی دولتـی ،بـه بهـاى توسـعﺔ صـادرات ،اﺟـازة صـدور هـر نـوع کاﻻ/خدمتی را با هر نوع کیﻔیتی تﺤت نام برند
ایرانی ندهند و نسبت به رعایت الﺰامات استاندارد بی تﻔاوت نباشند .در کنار این موضوع ،دولت باید نسبت به تعریﻒ هویت برند ایران و ترویج
آن از طرق مﺨتلﻒ ،مانند رایﺰن هاى فرهنگی و بازرگانی ،سمینارها و ﺟلسهها ،نمایشگاهها ،دعوت افراد ذى نﻔوذ به ایران و بازدید از ایران و سایر
موارد ،اهتمام ﺟدى داشته باشد تا تﺼویرواﻗعی مﺜبتی از ایران ایجاد شود .این تﺼویر مﺜبت نسبت به ایران ،در کنار عملکرد مﺜبت شرکتهای
ایرانـی ،موﺟب هﻢافﺰایی و نﻔوذ برند مﺤﺼول ایرانی در بازارهاى هدف میشود.
حﻀور ﭘررنگ و فعال در بازارهای ﺟهانی گاز ،انتﺨابی بهینه و مطلوب برای کشوری دارای ذخایر فراوان گاز طبیعی است  .هر چند مﺼرف داخلی
گاز بعنوان ﺟانشین سوخت های فسیلی و نیﺰ استﻔاده از گاز بعنوان خوراك واحدهای ﭘتروشیمی هر یﻚ در ﺟای خود ارزشمند است ،لیکن استﻘال ل
در تامین منابﻊ مالی و نیﺰ تنوع در منابﻊ درآمدی و مشتریان از اصولی است که توﺟه به آنها حﻀور در بازارهای بین المللی را ضروری می سازد .
چالﺶ اصلی صنعت گاز ایران برای نﻔوذ بیشتر در عرصه بین المللی از حیث عوامل درون زا ،مسئله ایجاد مازاد باثبات گاز تولید شد ه ﭘﺲ از
مﺼرف دا خلی است  .افﺰایﺶ به موﻗﻊ تولید و کنترل مﺼارف داخلی ﻻزمه ایجاد چنین مازادی است .ﻗید " بهموﻗﻊ " از آن رو اهمیت دارد که
متاسﻔانه "زمان " برای ورود به بازارهای بین ا لمللی گاز به نﻔﻊ ا یران نمیگﺬ رد و به تدریج فرصت ها مﺤدودتر خواهند شد .عالوه بر چالﺶ ایجا د
مازاد به اثبات ،مﺤدودیت در دسترسی به تکنولوژی های موثری چون ال ان ﺟی عامل تعیین کننده دیگری در افﺰایﺶ فرصت های صادراتی است.
به میﺰانی که مازاد گاز با ثبات بیشتری در اختیار باشد می توان بازارهای بﺰرگتری را با اطمینان ﭘوشﺶ داد و به میﺰا نی که دسترسی به تکنولوژی
ال ان ﺟی تسریﻊ شود ،امکان حرکت به سمت بازارهای فرا منطﻘه ای فراهﻢ شد ه و سبب انجام مانورهای ﻻزم و متنوع سازی در بازار و مﺤﺼول
می گر دد.
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