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 چکیده
سازمانی بر  تأثیرات و منابع بر مبتنی نفوذ ازطریق آسیا غرب بازار به ورود هایاستراتژی پژوهش حاضر با هدف بررسی

 انجام شد. جامعة پیمایشی شیوة به که بود کاربردی ازنوع پژوهشاین . ایران انجام شد سازیبدنصنعت تجهیزات 

 سازیبدن تجهیزات وارداتی -صادراتی و تولیدی هایشرکت و کارخانجات کارمندان و ارشد مدیران همة موردبررسی

نامة پرسش شد. ابزار پژوهش استفاده شمارکل روشاز  گیرینمونه برای نفر(. 192تعداد= )بودند  1396 سال در کشور

 نیز و( 1996) گیلکاوو زو و سازمانی تأثیرات و منابع بر مبتنی نفوذ ازطریق خارجی بازار به ورود هایاستراتژی بررسی

 معادالت سازیمدل تکنیک از هاداده وتحلیلتجزیه برای .بود (2012) همکاران و اوکاس شرکت عملکرد نامةپرسش

 وتحلیلتجزیه از حاصل نتایج براساس ده شد.بهره بر .اس .اس .پی .اس و .اس .ال .پی افزارنرم ساختاری ازطریق

ورود به بازار  هایاستراتژیی بر انتخاب معنادار تأثیرمبتنی بر محیط  هایویژگیمبتنی بر منابع و  هایویژگی ،هاداده

ار و مثبتی بر عملکرد شرکت معناد تأثیر نفوذ به بازار هدف، شده برایی انتخابهااستراتژی ،همچنین هدف دارند.

حالت ورود دردنبال هایی که بهشرکت شد. بینیپیشدو حالت برابر و نابرابر در ورود به بازار جدید  ،درنتیجه دارند؛

استفاده از ) مدتکوتاه دید -1: باشند داشته خویش هایاستراتژی به ایدوگانه دیدگاه باید ،ابر به بازار هدف هستندنابر
 نوع بر سازمانی تأثیرات درنظرگرفتن) بلندمدت دید -2 ؛(نفوذ به بازار هدف برای محیطی منابع با مرتبط هایاستراتژی

 (.به بازار ورود حالت انتخاب
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 مقدمه
 تشویق برای توسعهدرحالکشورهای  توسط خصوصبه جهان سطح در ایگستردهتالش  ،امروزه

 رقابتی، وضیعت توسعة اعثب مهم فعالیت این ،زیرا گیرد؛می صادرات صورت به هایشانشرکت

 کاهش لزوم اهمیت به توجه با .شودمی کشور ارزی بهبود درآمدهای و داخل در اشتغال افزایش

 اندازچشم و چهارم توسعه برنامة تأکید به توجه با ،همچنین و کشور درآمدهای نفتی به وابستگی

یک صنعت  عنوانبهورزش  نقش به توجه ضرورت ،نفتیصادرات غیر توسعة برای کشور سالةبیست

محمدزاده و عزیزی، ) شودمی تربرجسته صادرات توسعة برای مناسب بستر ایجاد یکپارچه در

1394 ،89). 

 و بازاریابی در موردتوجه اصلی رشتة یک به تبدیل شرکت، المللیبینبازار  ورودی حالت انتخاب 

، 2009 ،3الریمو و داو ؛662، 2006 ،2ه، ماکینو و ایزوب1چان) است شده المللیبین وکارهایکسب

 یا یک وارد که هاییشرکت از استراتژی ورود حالت مطالعة بر زیادی تأکید کنونی هایپژوهش .(77

 فرهنگ سازمانی، ،مثالعنوانبه) حوزه این در. دندار ،شوندمی (میزبان کشور) المللیبین بازار چند

به بازار  ورود حالتو  بازار انتخاب اصلی عوامل عنوانبه نمیزبا کشورهای بین واسطة ،(زبان و غیره

 ورود حالت انتخاب که دندهمی نشاناخیر  مطالعات .(2013 ،4پاروال) است شده شناخته المللیبین

 ،6، مولت و اوترو5مارتورل) دکن مشخصات بازار میزبان تکیه بر صرفا   دتواننمی خارجی بازارهای به

 کمتر «کشور در ایمنطقه» ارچوبهچ در بازار به ورود حالت انتخاب به ،حالبااین ؛(220، 2013

 در( هااستان و اقتصادی منطقة ،مثالعنوانبه) خاص منطقة دو یک کشور در که است شده توجه

را با یکدیگر  هاآن تواننمیو  دندارقرار  توجهیقابل سیاسی تفاوت یا اقتصادی یا ایواسطه فاصلة

( نیز معتقدند 1395) ینکیاو  ، سلطانی. محمدکاظمی(277، 1380ابراهیمی،) ر گرفتنظهمگن در

 اولویت ترتیببه تجهیزات ورزشی و پوشاک صنعت صادراتی عملکرد در کنندهتعیین عوامل که

 هایمشوق مدیران، راهبرد بازاریابیمدیران،  صادراتی تعهدمحیطی،  عوامل: از اندعبارت اثرگذاری

 .شرکت عینی هایویژگی صادراتی و

 مسیر اولین :کندمی تأکید المللیبین بازار به ورود با رابطه در عمده روش دو به ،حاضر پژوهش

 شامل که است بازار به ورودی حالتانتخاب  دربارة که است شخصی هاییهنظر از استفاده و تمرکز

                                                           
1. Chan 
2. Makino & Isobe 
3. Daw & Larimo 
4. Parolla 
5  . Martorell 
6. Mulet & Otero 
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 ؛(2002 ،2، آگراوال و آلگادورا)مالهوت است 1شرکت منابع بر مبتنی نظریة و معامالت هایهزینه

 یک در چندگانه هاینظریه بر مبتنی بازار به ورود حالت انتخاب تلفیقی از نظریة استفاده، دوم مسیر

 .(656، 1720 ،4، ما و یانگ 3ژائو) است یکپارچه ارچوبهچ

 بر مبتنی نظریة و سازمانی نظریة ادغامبه  ،المللیبین بازاریابی مطبوعات در ویژهبه و حوزه این در

، استرین، مایر ؛277، 8200، 5سیواکومار و اکلدو) است شده توجه ایفزاینده طوربه شرکت منابع

 کههنگامی رشددرحال مؤسسات آینده در بینیپیش قدرت ،همچنین .(69، 2009 ،6بائومیک و پنگ

ترکیب  ظهوردرحال دهایاقتصا در ویژهبه منابع، بر مبتنی دیدگاه با هاسازمانبر  مبتنی دیدگاه

 بهبود برایباید  براین،افزون .(10، 1393 )افشاری و بیات، برخوردار است اهمیت زیادیاز  ،شوندمی

 ،دو روش متکی است که به بازاریابی منظر از ورود به بازار حالت انتخاب درمورد و افزایش اطالعات

با  شرکت یک محصول ارتباط وسیلة مللیالبین بازار ورودی حالت که است هنگامی -1 :تالش کرد

 یک محیطیزیست هایویژگی به تنهانه ورودی بازار انتخاب ،در این حالت .است المللیبین بازار

، 7واتهرو )ماسو  وابسته است نیز شمحصوالت و شرکت خود خصوصیات به بلکه ،دارد بستگی کشور

 نظریة و سازمانی تأثیرات نظریة که اندیمدع شدهانجام های، پژوهشحالت این در .(334، 2015

 بررسی در -2 ؛(231، 2012 ،8، انگو و حیراتیاوکاس) یکدیگرند مکمل شرکت منابع بر مبتنی

 شدهانجام  کمی تجربی کار کنونتا ،شرکت در ورودی حالت انتخاب توضیح در نظریه دو بین رابطة

 مناطق دربین توجهیقابل اقتصادی تفاوت وکارکسب که استانی ارچوبهچ در خصوصبه ؛است

 انتخاب درخصوص گیریتصمیم. (214، 1390رضوانی و علیزاده،) باشد داشته است ممکن

 و ورود هایشیوه پیچیدة و ماهیت پویا دلیلبه سویکاز ،المللیبین بازارهای به ورود هایاستراتژی

 ،طورکلیبهاست و  یو مشکل یچیدهپ کار آن بر مختلف متغیرهای علت تأثیرگذاریبه ،دیگرازسوی

 هایگیریتصمیم در زیستمحیط و شرکت میان تناسب به رسیدن برای مدیرانمهم  وظیفة

 .(137، 8200 ،9)پرسون است نهفته بازار ورودی حالت انتخاب مانند استراتژیک

 حالت ژیاسترات و یمحیط منابع بر مبتنی سازمانی تأثیرات بین رابطة بررسی، هدف این پژوهش

 کشورهای غرب آسیا و ایران بر زمینهدراین توجه و تمرکز. استهای غرب آسیا کشور بازار ورود به

                                                           
1. RBV 
2. Malhotra, Agarwal & Ulgado 
3  . Zhao 
4. Ma & Yang 
5  . Ekeledo  &  Sivakumar 
6. Meyer, Estrin, Bhaumik & Peng 
7  . Masso   & Vather 
8. O'Cass, Ngo & Heirati 
9  . Pehrsson 
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 قومی زبانی، فرهنگی، هایمشابهت آسیا غرب کشورهای اقتصادی، و فرهنگی دیدگاه از ویژهبه .است

 کهطوریبه ؛دارد وجود هاآن بیننیز  زیادی هایتفاوت ،وجودبااین ؛دارند یکدیگر با زیادی مذهبی و

 کویت، قطر، عمان، سعودی، عربستان سوریه، بحرین، عربی، متحدة امارات) موردبررسی کشورهای

 80 حدود ،درمجموع اما هستند؛ برخوردار متفاوتی زندگی سطح و طبیعی منابع از (یمن لبنان و

کمالی و عابدین، ) دارد قرار آسیایی و صنعتی کشورهای دراختیار کشورها این تجارتاز  درصد

 .(16، 1392 راسخی، جعفری و صادقی،؛ 129، 1384

یک کانال مهم انتقال  عنوانبهمستقیم خارجی  گذاریسرمایهکه  دهدمینتایج نشان  عالوهبه

 ، نبودادوار تجاری دارد. همچنین زمانیهمو اثر مثبتی بر  رودمیشمار ادوار تجاری به المللیبین

مستقیم خارجی مرتبط  گذاریسرمایهمنفی با  طوربهمثبت با تجارت و  طوربهصنعتی  تشابه ساختار

 بیمناس زمینة و موقعیت در را غرب آسیا و ایران ،عوامل این .(17، 1392 است )راسخی و همکاران،

 .دندهمی قرار محیط استراتژی منابع دوگانگی کشف برای خود کشور یداخل مسائل دادننشان برای

 بررسی و رسیدگی برای ،کشور در یک خاص منطقة یک بر تمرکز با کندمیرو تالش هش پیشپژو

بازار  دو هر محیطی در داخلی عوامل اثرهای حذفموجب  که قبلی تلفیقی هایمدل هایکاستی

 .(290، 2008کومار، اکلدو و سیوا) گام بردارد ،دنشومی میزبان خانه و

 شودمیکنونی شناخته  دنیای در بااهمیت و بزرگ صنایع از یکی نعنوابه با توجه به اینکه ورزش

 برخوردار ویژه به این حوزه از اهمیت زیادی توجه ،(1391 پور، ساعتچیان، رسولی و رئیسی،)طالب

که به ساخت وسایل و تجهیزات ورزشی  هاییشرکت ،میان صنایع مرتبط با ورزش. دراست

 ورزش صنعت ساخت تجهیزات مربوط به د. یکی از این صنایع مهم،ندار ایویژهجایگاه  ،پردازندمی

توزیع  ،تولید در الزم حمایتی قوانین که نبود دهدمیاخیر نشان  هایپژوهش نتایجاست.  سازیبدن

 مشکالت و ورزشی تولیدات از حمایت در وجوانانوزارت ورزش در تخصصی تشکیالت نبود و

 دریافت به مربوط مشکالت ،همچنین. هستنددر این بخش  گذارییهسرما موانع ترینمهم از ،مالیاتی

 موانع عنوانبه تولیدات ورزشی بودنپذیرخطر و محصول فروش مشکل ،موردنیاز مجوزهای

ن این های مسئوالاز صحبت طورکههمان .(71، 1394)نادریان و قدوسی،  شدند یدتأی گذاریسرمایه

 شفاف سازوکار نبود مالیاتی، مشکالت وجودای ازقبیل ت عدیدهمسائل و مشکال ،آیدحوزه نیز بر می

 آن با ورزشی لوازم تولیدکنندگان که هستند مشکالتی ازجمله غیره، و گران اولیة مواد تولید،

 است سازمشکل تولیدکننده برای اولیه مواد درصدی 75 ، تعرفةهمچنین .کنندمی نرم وپنجهدست

 داشته تولید رغبت تولیدکننده که برساند درصد 25 تا 16 به را عرفهت این دولترود و انتظار می

وجود  .شود گرفته ،کاال نیز که یکی دیگر از مشکالت این حوزه است قاچاق جلوی و باشد

آمار  روی تولیدکنندگان داخلی است. برپایة دیگر پیشمشکالت تولیدی غیرمجاز نیز از  هایکارگاه
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 تولیدکنندة 1200 ،ورزشی تجهیزات و لوازم فروشندگان و ولیدکنندگانت اتحادیةاز  آمدهدستبه

 گرفتندرحال تولیدکننده 500 تا 300 حدود. هستند ورزشی لوازم اتحادیة نظرزیر ورزشی تجهیزات

که تاکنون پژوهش است  واضح (.1394 )رضایی، کنندمی فعالیت جواز بدون بقیه و هستند جواز

 های حوزةو سایر پژوهش ایران انجام نشده است سازیبدنهیزات صنعت تج متمرکزی درزمینة

-به خواننده پیشنهاد نمیورود به یک بازار هدف را  کارآمدی برای ورزش نیز استراتژی مناسب و

موجب رشد و اهمیت توجه به بازارهای خارجی درکنار بازار داخلی برای صادرات کاال . کنند

نرخ صادرات  افزایش بربسزایی  تأثیرو در درازمدت  شودیمایران  سازیبدنصنعت  وریبهره

 توان ادعا کردمیبنابراین،  ؛داردوابسته به فروش نفت  بعدیتکغیرنفتی کشور و خروج از اقتصاد 

های مهم و تمرکز بر جنبه حالدرعینخواهد توانست با بررسی گسترده و  روکه پژوهش پیش

گشای بسیاری از مشکالت و فقدان هارود به بازار غرب آسیا ردر انتخاب استراتژی حالت و ،اساسی

پژوهش حاضر  ش باشد. با توجه به آنچه گفته شد،مهم صنعت و ورز توانایی در صادرات این حوزة

 تأثیرات و منابع بر مبتنی نفوذ ازطریقرا  آسیا غرب بازار به ورود هایاستراتژیدنبال این است که به

 سازیبدنصنعت تجهیزات  بیان کند کهو  ایران بررسی کند سازیبدنیزات در صنعت تجهسازمانی 

ویژه  توجهباید به چه مواردی نفوذ به بازار غرب آسیا  با هدف اتخاذ استراتژی مناسب برایایران 

 ؟کند
 

 پژوهش شناسیروش
 یوةش به است که کاربردی ازنوع موردنظر هایهدف و موضوع ماهیت به توجه با حاضر پژوهش

 همة موردبررسی جامعة .است همبستگی ازنوع روش لحاظبه پژوهش ،همچنین .شد اجرا پیمایشی

 سازیبدنتجهیزات  وارداتی -ی و صادراتیتولید هایشرکتو  کارخانجات مندانرو کا مدیران ارشد

 ،1396 در سالایران  صنایع و کارخانجات ،هاشرکت اطالعات بانک اساس آماربر کههستند  کشور

 شمار برایاز روش کل بودند. بسته به هدف پژوهش نفر 192 شرکت متشکل از 56 با برابر

ورود به  هایاستراتژیبررسی  نامةپرسش در این پژوهش، کاررفتهبه. ابزار شداستفاده  گیرینمونه

 نامةپرسش و( 6199) 1گیلزو و کاوو سازمانی تأثیراتمبتنی بر منابع و  نفوذطریق بازار خارجی از

 مراجعةطریق شده ازرهای ذکامهن. پرسشهستند( 2012) همکاراناوکاس و  شرکتعملکرد 

 هایشرکتد پست الکترونیک به مدیران ارشیا  حضوری به کارمندان و با مراجعة حضوری

نفر از  10 تأییدبه  شدهرذک هاینامهروایی صوری و محتوایی پرسش .ندشد ارسال موردبررسی

و شد طریق آلفای کرونباخ بررسی و پایایی آن از ن مدیریت و بازاریابی ورزشی رسیدااساتید و خبرگ

                                                           
1  . Cavusgil & Zou 
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 برای. هستند مورداستفادهکه بیانگر پایایی مطلوب ابزار  ندآمد دستبه 80/0و  76/0اد عدترتیب ابه

و در  جداول و نمودارها در سطح آمار توصیفی از میانگین، انحراف استاندارد، هاداده وتحلیلتجزیه

 هایافزارنرمازطریق  ساختاری معادالت سازیمدل تکنیک از ،مدل ارائة برایسطح آمار استنباطی 

 .شد استفاده 2اس .اس .پی .اس و 1.اس .ال .پی
 

 نتایج 
شرکت از سراسر کشور  56پس از بررسی  ،شناختی حاصل از پژوهشهای جمعیتیافته برپایة

 ، چهارسازیبدندر صنعت تجهیزات  موردبررسی هایرکتشفعالیت  کمترین سابقة مشخص شد که

تهران، خراسان رضوی،  هایدر استان هاشرکتاین دفتر اصلی سال بود.  25سال و بیشترین سابقه 

بلوچستان، البرز، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، وسان جنوبی، خراسان شمالی، سیستانخرا

درصد از  61که استان تهران با داشتن  قع بودنداصفهان و هرمزگان واهمدان، خوزستان، 

 زمینه پیشتاز بود.برده، درایننام هایشرکت

 ابزارآالت و تجهیزات تولید درزمینة پژوهش از نمونة درصد 66 ،برپایة اطالعات جدول شمارة یک

 ازمیان که بودند فعالیتبه  مشغول سازیبدن با مرتبط خدمات ارائة درزمینة درصد 34 و سازیبدن

 ذکرشده هایشرکتاز  درصد 63 سازی،بدن با مرتبط پوشاک درزمینة هاشرکتاز  درصد 29 ،هاآن

 غذایی هایمکمل توزیع یا تولید در بقیه درصد هشت و سازیبدن هایدستگاه واردات یا تولید در

 فقط یآمار از جامعة درصد 27 که داد نشان هاشرکت فعالیت نوع. بودند فعالیتبه  مشغول

 ،(خارجی و داخلی) کنندهتوزیع فقط درصد سه کننده،توزیع و تولیدکننده درصد 48 تولیدکننده،

 و واردکننده ماندهباقی درصد 16 و کشور داخل به خارج از محصوالت واردکنندة فقط درصد شش

 هاشرکت یتفعال جغرافیایی دامنة درنهایت، بودند. سازیبدن صنعت با مرتبط تجهیزات کنندةتوزیع

 و کشور سطح در درصد 66 استان، درون در فقط پژوهش آماری از جامعة درصد 19 که نشان داد

 نیز و آسیا سطح در موردبررسی هایشرکت از یکهیچ و بودند فعال خاورمیانه سطح در درصد 15

 .نداشتند فعالیتی ایقارهبین
 

 
 
 
 
 

 

                                                           
1  . PLS 
2  . SPSS 
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 اطالعات توصیفی حاصل از پژوهش -1 جدول

 درصد فراوانی تعداد  متغیر

 فعالیت شرکت زمینة
 66 37 سازیبدن ابزارآالت و تجهیزات تولید

 34 19 سازیبدن با مرتبط خدمات ارائة

 نوع محصول شرکت

 29 16 سازیبدن با مرتبط پوشاک

 63 35 سازیبدن هایدستگاه واردات یا تولید

 8 5 غذایی هایمکمل توزیع یا تولید

 شرکتنوع فعالیت 

 27 15 تولیدکننده فقط

 48 27 کنندهتوزیع و تولیدکننده

 3 2 (خارجی و داخلی) کنندهتوزیع فقط

 6 4 کشور داخل به خارج از محصوالت فقط واردکنندة

 16 8 سازیبدن صنعت تجهیزات کنندةتوزیع و واردکننده

  جغرافیایی دامنة

 شرکت فعالیت

 19 11 درون استان

 66 37 سطح کشور

 15 8 خاورمیانه

 0 0 آسیا

 0 0 ایقارهبین
 

 
 آماره تی مدل مفهومی پژوهش در حالت معناداری ضرایب -1شکل 
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 شده نشان داده 1آماره تی ضرایب معناداریدر حالت  مدل مفهومی پژوهش ،یک در شکل شمارة

استاندارد را با استفاده و ضرایب  یری )بارهای عاملی(گاندازهاین مدل تمامی معادالت درواقع،  .است

 .آزمایدتی می از آمارة

به بررسی  ،های پژوهشیپیش از برازش جزئی مدل یا همان آزمون فرضیه: ارزیابی برازش مدل

گیری، های اندازهبرای برازش مدل 2پی ال اسمدل شود. برازش کلی مدل مفهومی پرداخته می

ریب ضو شاخص  دهدمیرا ارائه  4و پایایی مرکب 3هشداستخراجهای میانگین واریانس شاخص

برای  4/0کند. مقادیر بیشتر از های ساختاری گزارش میمعیاری برای برازش مدل عنوانبه یینتع

های زش مناسب مدلبیانگر برا ،برای پایایی مرکب 7/0و بیشتر از  شدهاستخراجمیانگین واریانس 

 .گیری هستنداندازه
 ی برازش مدلهاشاخص -2جدول 

 ضریب تعیین پایایی مرکب میانگین واریانس متغیر

 - 73/0 58/0 های مبتنی بر منابعویژگی

 - 76/0 62/0 های مبتنی بر محیطویژگی

 98/0 76/0 46/0 های ورود به بازاراستراتژی

 59/0 80/0 45/0 عملکرد شرکت

 

برای هر چهار متغیر پنهان  شدهاستخراجنس مقدار پایایی مرکب و میانگین واریاکه نتایج نشان داد 

که تنها برای متغیرهای پنهان شاخص ضریب تعیین ،. همچنیندهدمیمدل مقدار مناسبی را نشان 

زای مدل )متغیرهای پنهانی که نقش متغیر وابسته در مدل داشته باشند( محاسبه و گزارش درون

مدل  که متغیرهای وابستة« عملکرد شرکت»و « استراتژی ورود به بازار»شود، برای متغیر می

 .ة برازش مناسب مدل استدهندنشانها یافته که است شده گزارش ،مفهومی اصلی پژوهش هستند

های گفت که برای تمامی متغیرهای ویژگی توانمیاز جدول شمارة سه  آمدهدستبهبراساس نتایج 

ها وزن معناداری را شرکت، همة شاخصهای مبتنی بر محیط و عملکرد مبتنی بر منابع، ویژگی

 ی معناداری داشته باشند.بار عامل اندتوانستهدرصد  99و در سطح اطمینان  اندکردهایجاد 

 

 
 

                                                           
1. T-Value 
2. PLS 
3. Average Variance Extracted (AVE) 
4  . Composite Reliability (CR) 
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 هاآنشده و سطح معناداری بارهای عاملی برآورد -3جدول 

 شدهمشاهدهمتغیرهای  ویژگی
بار 

 یعامل

آمارة 

 تی

سطح 

 معناداری

 هایویژگی

 مبتنی بر منابع

1R 001/0 89/15 76/0 شرکت هایویژگی 

2R 001/0 80/4 75/0 محصول هایویژگی 

 هایویژگی

 مبتنی بر محیط

1E 001/0 16/5 78/0 اصلی هایویژگی 

2E 001/0 85/22 80/0 بازار میزبان هایویژگی 

 شرکت عملکرد

1P )001/0 08/11 75/0 فروش کلی شرکت )مجموع فروش ساالنه 

2P 001/0 84/4 56/0 بازار رشد سهم 

3P 001/0 15/8 74/0 سود ناخالص 

4P 001/0 22/4 61/0 عملکرد کلی 

5P 001/0 90/11 67/0 سودآوری کلی 

 
 مدل مفهومی پژوهش در حالت ضرایب استاندارد و بارهای عاملی -2شکل 

ی مبتنی بر و ویژگ های حاصل از جدول شمارة چهار، ویژگی مبتنی بر منابعبراساس یافته

های ورود به بازار بر عملکرد معناداری داشتند. همچنین، استراتژی تأثیر های ورود به بازاراستراتژی

 معناداری داشتند. تأثیرشرکت 
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 تأثیر متغیرهای پژوهش تی و نتیجة اثرهای مستقیم، آمارة -4ل جدو

 

 گیریو نتیجه بحث
که دیگر کمتر کسی است که ورزش را نکردنی است؛ تاجاییکتمانثیر ورزش بر صنعت کشورها تأ
تواند به رونق صنعت یک عنوان یک صنعت شاخص قبول نداشته باشد. یکی از مواردی که میبه

 گرفتن بازارهای خارجی توسط آن برند و صنعت، بحث صادرات کاال و دردستکشور کمک کند
زمینه محسوب یی درایننوپا نوعی صنعتسازی ایران بهزات بدنکه صنعت تجهیییاست. ازآنجا

بازار کشورهای همسایه  ویژهترل و نفوذ در بازارهای خارجی بهرشد و رقابت نیاز به کن شود، برایمی
 شدن پیش برد.سوی جهانیاست تا بتواند برند خویش را به

های فعال در صنعت تجهیزات شرکتاز درصد  85حدود  ،ختی پژوهششناهای جمعیتیافته برپایة
در سطح  هادرصد از آن 15کنند و فقط سازی ایران در سطح استان و کشور فعالیت میبدن

کدام از و هیچ یت بیشتر مربوط به واردات کاال است تا صادراتکه این فعال خاورمیانه فعالیت دارند
 اند. برایمرزهای خاورمیانه نداشتهسیا و جهان فعالیتی فراتر از های موردبررسی در سطح آشرکت
مشکالت قانونی موجود  ،توان از دو منظر به بررسی پرداخت: منظر اولشناسی این موضوع میآسیب

المللی های اتخاذشده علیه ایران در جوامع بینعلت تحریمالمللی بهای هدف و بازارهای بیندر بازاره
منظر دوم را  کند.المللی مشکل میبین را برای فعالیت هر شرکتی در عرصة کار است که عمال 

 مقصد، کشور قطعیت( جست که نشان دادند نبود 1390اده )رضوانی و علیز هایتوان در پژوهشمی
 تجربة احتمالی، شرکای رفتار قطعیت درنبود  رقابتی، قطعیتنبود  بازار محصول، قطعیتنبود 

 ماهیت رقابت صنعت، شدت کل، گذاریسرمایه میزان بازاریابی، مهارت فنی، نشدا المللی،بین
 .هستند خارجی بازارهای به ورود هایاستراتژی انتخاب در مؤثری عوامل ،مکان جذابیت و فعالیت

 خوبی کنندةتبیین مقصد کشور قطعیتنبود  و زبانی تفاوت مکان، جذابیت متغیر سه همچنین،
 استراتژی یک عنوانبه استانداردسازی و استاندارد مقولة ،امروزهتوجه هستند.  کانون متغیر برای

 متغیر تأثیرنتیجة  سطح معناداری آمارة تی  (βاستاندارد )ضریب  متغیرهای پژوهش

 ویژگی مبتنی بر منابع
  

 ازارهای ورود به باستراتژی
 شودأیید میت >05/0 18/15 53/0

 ویژگی مبتنی بر محیط
  

 های ورود به بازاراستراتژی
 شودأیید میت >05/0 92/14 61/0

  های ورود به بازاراستراتژی
 

 عملکرد شرکت
 شودأیید میت >05/0 32/16 77/0
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 که ستا ایمقوله برند، و تحکیم ترویج و جایگاه تثبیت ،همچنین و جهانی بازارهای به ورود برای

به  رفع موانع و مشکالت ورود ی برایمناسب عنوان ابزارتوان از آن بهو می ایمبوده غافل آن از معموال 
 استانداردهای ترویج و استانداردسازی مبحث از استفاده .المللی بهره بردبازارهای بزرگ بین

 و پایه استانداردهای عنوانبه شرکت یا سازمان یک رقابتی مزایای و خدمات محصول، ایجادشدة
 اقتصاد راهکارهای از کیفیت افزایش و قیمت کاهش سمتکناررفتن به در ،بازار و صنعت هر در رایج
 از را امروزی های موفقشرکت که است الگوییو  باشدمی هاشبکه بر مبتنی کهاست  نوین

 هایویژگی و خواص از استفاده درکنار نگرش نوع این. کندمی متمایز گذشته موفق هایشرکت
 ند کهنشان داد( 1392صدر و زارع )راستا، درهمین .کندمی یاری امر این در را هاسازمان هاشبکه
 پذیرش با ،تأمین زنجیرةبا  مرتبط هایشرکت و مکمل هایسازمان ،هاشرکت هایشبکه

 طرزبه را استاندارد دهندةارائه سازمان رقابتی هایمزیت ،قدرت سازمان شدةاستانداردهای معرفی

 سمت به رفتن زمانی از پس کهنحویبه ؛کنندمی تثبیت ودهند می افزایش چشمگیری
 صرفهبهمقرون ،دباش بهتر موارد سایر و اوریفن ازنظر هرچند هاسازمان سایر جدید ردهایاستاندا
ر عدم قطعیت دکه  ( نیز آن را تأیید نمودند و بیان کردند2015) 1، اوجاال و لیپاهوچتی .بود نخواهد

وسان خارجی نها در بازارهای پرگذاری شرکتیهو ترس از سرما بازار میزبان یکی از عوامل واردنشدن
 نوسان داخلی است.به بازارهای کمنسبت 

 شیوند:دستة کلی تقسییم می منابع به دو بر مبتنی هایدهد که ویژگیمدل نهایی پژوهش نشان می
 ریزیبرنامیه در بازار هدف )غیرب آسییا(، مییزان شرکت تجربة میزان شرکت )شامل هایویژگی -1

 بییرای شییرکت مییدیریت تعهیید ، میییزان(آسیییا غییرب) هییدف بییازار در گذاریسییرمایه بییرای شییرکت
محصیول  هیایویژگی -2 منیابع(؛ بودندراختییار مییزانو  (آسیا غرب) هدف بازار در گذاریسرمایه
، (اختصیاری عالمیت) کاال ثبت حق قدرت ، میزان(شرکت تولید قدرت) محصول تولید میزان )شامل

 فرهنگیی تمیایزات محصیول، مییزان ردبودنفمنحصربه آموزش، درجة به فروش نیروهای نیاز میزان
 هیای مبتنیی بیر منیابعفروش( که این ویژگی از پس و سرویس و نصب خدمات ارائة شرکت، میزان

مییزان  ،میانند. دراینبر انتخاب استراتژی ورود به بازار هدف داشته باش نسبتا  زیادی توانند تأثیرمی
که خود بیانگر اهمیت برند و نام تجیاری  صول استهای محشرکت بیشتر از ویژگیهای تأثیر ویژگی

سیازی اییران مخیابره و این پیام را به صاحبان صینایع بدن المللی استشده در معامالت بینشناخته
بر توجیه ، عالوهگذاری در بازارهای خارجی همچون غرب آسیا داریدکند که اگر تمایل به سرمایهمی

المللیی بودن و غیره، بایید تجربیة بین فردبودن، منحصربهنداردازحیث استا های محصولتانبه ویژگی
معرفیی شیرکت و  ریزی میدون بیرایکارکنیان و برنامیه و آموزش الزم به شرکتتان را افزایش دهید

                                                           
1. Chetty, Ojala & Leppäaho 
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، میلیر و لیی ،راسیتادر رأس امور قرار دهید. درهمینار قبل از ورود به این بازرا بازاریابی محصولتان 
جیب افیزایش یک شرکت هنگیام ورود بیه بیازار هیدف مو که تجربة زیاددند ( نشان دا2014) 1ادن

 ،تبع آنتجربیه و بیههایی کیه شیرکت ،مقابلشود و درنفس و درنهایت، موفقیت شرکت میاعتمادبه
 2، میور و هیارانسیاینهای مطالعیة یافته اند.نفس تجاری کمتری داشتند، کمتر موفق شدهاعتمادبه

کیه یی( معتقدنید ازآنجا2011) 3مالهوترا و کومار ،. همچنینوهش همسو است( نیز با این پژ3201)
گیری مدیر ، قدرت تصمیمطور مستقیم در انتخاب حالت ورود مؤثر استمدیر شرکت به هایتصمیم

در انتخیاب حالیت ورود بیه  ،های آن شرکتعنوان یکی از ویژگیمدیریتی یک شرکت به یا مجموعة
 یی دارد.بازار هدف تأثیر بسزا

مانند محیط نیز  بر مبتنی هایهای اصلی مدل نهایی پژوهش نشان داد که ویژگیبررسی بخش
بازار غرب آسیا مؤثر باشند و  به ورود هایانتخاب استراتژی رد توانندهای مبتنی بر منابع میویژگی

است.  تراتژی بیشتربع بر انتخاب اسمنا های مبتنی برحتی این میزان تأثیر از میزان تأثیر ویژگی

 سرعت اصلی )مانند بازار هایویژگی -1اند: دو مورد تشکیل شدههای مبتنی بر محیط از ویژگی
 نظرها تغییر ، سرعتفناوری تحوالت بودن( یا واقعی) نمایشی صنعت، میزان این در فناوری تغییرات

 مشتریان تفاوت مقدارجدید،  محصول جویوجست به مشتریان تمایل مشتریان، میزان( تمایالت)
 تولید استانداردهای درمورد دولتی مقررات تغییر فعلی، مقدار مشتریان به نسبت محصوالت جدید

 مقررات وضع قیمت، میزان نوسانات در دولت هایمحدودیت بودنتوجهقابل محصول، مقدار
واردات  و صادرات امر در دولتی مقررات مداوم تغییر تبلیغات، میزان دربارة دولت بینیپیشغیرقابل

 )شامل (هدف) میزبان بازار هایویژگی -2 کاال(؛ توزیع درباب دولتی مقررات مداوم تغییر میزان و
 هایهدف، شباهت بازار در تقاضا ، ظرفیت(آسیا غرب) هدف بازار در موجود خارجی رقبای تعداد

( بودنپیشرفته) یدگیپیچ ، میزان(اصلی بازار) ایران با( هدف بازار) آسیا غرب فرهنگی
محصوالت،  /خدمات ارائة درمعرض مشتریان قرارگرفتن آسیا، میزان غرب بازاریابی هایزیرساخت

 هایمحدودیت خدمات، میزان /محصوالت /شرکت تجاری نام با آسیا غرب مشتریان آشنابودن میزان
های بازار ویژگی ،بود زدنیحدسطورکه در ادبیات پژوهش نیز همان آسیا(. غرب در نظارتی/  قانونی

های ورود به بازار دارند. تژیانتخاب استرایشتری نسبت به بازار اصلی بر میزبان تأثیر ب
( نتیجه گرفتند که جو سیاسی حاکم بر کشور 2014) 5، راجوانی و الوتون4ویا ی، دراستادرهمین

و نقش  ک بازار خارجی دارنددر ورود به ی المللی دو کشور تأثیر بسزاییهدف و نیز روابط بین
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های میان دو ( معتقدند که تفاوت2013) 1، زنگ و ژانگگیانک لی ند. همچنین،کننده دارتعدیل

گذاری و ورود به این یهها به سرمامیزان تمایل بانک کنندةمادر( و میزبان )هدف( تعیینبازار اصلی )
 ،توسعه نفوذ کنند. همچنینبازارهای درحالکه بیشتر تمایل دارند به ایگونهبه بازارها هستند؛

 عوامل ود به یک بازار خارجی به سه دستةر ورکند که عوامل مؤثر د( اذعان می1320) 2پاروال
فرهنگی نسبت به میان نقش عوامل میانکه دراین شوندفرهنگی تقسیم میمیان و خارجی داخلی،

 تر است.دو عامل دیگر پررنگ

که عملکرد سازی معادالت ساختاری پژوهش نشان داد های حاصل از مدلتهقسمت اصلی تحلیل یاف

ناخالص،  بازار، سود سهم ، رشد(ساالنه فروش مجموع) شرکت کلی فروش یک شرکت )شامل

د به هنگام وروکلی( به نسبت بسیار زیادی به نوع استراتژی اتخاذشده به سودآوری کلی و عملکرد

ابی به دو عامل کلی منابع و توجه به وابستگی نوع استراتژی انتخ و با بازار خارجی وابسته است

شرکت( )دسترس سازمان کرد یک شرکت به دو عامل منابع درعملکه توان نتیجه گرفت می محیط،

د ندهاخیر نشان می هایی بر آن شرکت وابسته است. پژوهشو نیز تأثیرات محیط داخلی و خارج

و  بازار المللیبین انتخاب به توجه غیرفعال در و مندنظامغیر ررفتاهای متوسط و کوچک رکتشکه 

( که حتی گاهی 2016 ،3، جینگ و سونگیرند )گائوپیش میورود در حالت انتخاب فرایندهای

ریزی برنامهمنطق و  گونههیچ بدون و زمانهم طورفرایند به دو این انجام به زیاد تمایل شاهد

را در ها شکست و سقوط این دست شرکت یگذار( که خود پایه103، 2014، 4)فرانسیونی هستیم

 آورد.فراهم میبدو ورود به محیط رقابتی بازار خارجی 

در را  بر محیط مبتنی و تأثیرات بر منابع تأثیر نفوذ مبتنی حاضر مطالعة هایکه یافتهییازآنجا

 دراختیارداشتن معتقدیم که کنند،می یدتأی ها به یک بازار خارجیورود شرکت حالت استراتژی

های حاضر در صنعت شرکت در مهارت و منابع از یباالی سطح شامل شرکت خاص هایویژگی

گذاری مبتنی بر سرمایه استراتژی ازطریق بازار غرب آسیا ورود به برای ،سازی ایرانتجهیزات بدن

 .اقتصادی با ایران دارند -همکاری سیاسی نامةکه توافقاست کشورهایی المللی در دوجانبه و بین

های حاضر در بازار شرکت دندهمی نشان که هستند قبلی مطالعات راستایها دریافته این

 سهام صاحبان حقوق حالت استراتژی یک طریقاز چین اصلی سرزمین ورود به کنگ برایهنگ

دهد می ا نشانهیافته این ،همچنین .(230، 2012 اوکاس و همکاران،)دارند  شانس ورود بیشتری

 غرب آسیا به هاشرکت ورودی حالت انتخاب بر توجهیتأثیر قابل شرکت محصول هایویژگی که
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زیاد در انتخاب و احتمالبه هستند، متفاوت هایویژگی با یمحصوالت دارای که یهایشرکت. دندار

 هاییافته از پشتیبانی این. کنندتر و مؤثرتر عمل میآسیا موفقغرب  به ورود حالت استراتژی اجرای

 در محصول صفات و فردبودن محصولمنحصربه اهمیت ( بر49، 1996، 1)زو و کاوگیل قبلی

 دهدمی نشانپژوهش حاضر  هاییافته مهم اینکه نکتة. است مؤثر شرکت استراتژیک گیریتصمیم

 این. نیست مهم ر هدفبه بازا ورود حالت انتخاب در ،هاشرکت اندازة مقایسه با در منابع اختالف که

 دهدمی نشان که است( 290، 2008) اکلدو و سیواکومار مطالعة هاییافته تضاد با در یافته

 ظرفیت ها و قدرت خطر بیشتری دارند،هزینه جذب برای بیشتری ظرفیت تر کهبزرگ هایشرکت

 دهد کهمی های پژوهش نشانیافته. دارند ورود هنگامدر گذارجذب سرمایه برای بیشتری

 خاص،طور به. دنورود به بازار هدف دار حالت استراتژی بر نفوذی قوی درواقع ،بازار اصلی هایویژگی

ها آن کنند،می پر از تغییر درک و رقابتی شدتخود را به خانگی بازار محیط هاشرکت کههنگامی

رابر را ورود ب حالت استراتژی از که توانایی استفادهخواهند شد زیاد وارد بازارهای خارجی احتمالبه

قبیل هایی ازها، ویژگی، براساس یافته. همچنین(231، 2012 همکاران، و اوکاس)دهند ها میبه آن

 سوی بازارهای جدیدبه حرکت برای هاشرکت ورود حالت گیریتصمیم برای یکاتالیزور مهم پویایی

 دهدمی نشان نیز مطالعة حاضر هاییافته. (38، 2015، 2گاردینیو ، وسترهوف )ترامونتانا هستند

خود  فراتر از منطقة اقتصادی مناطق به ورود برابر برایغیر هایحالت دنبالبه که یهایشرکت

 مدت(دیدی نزدیک )کوتاه -1شته باشند: های خویش دار استراتژیای ددوگانه باید دیدگاه ،هستند

های مرتبط با منابع تژیکه همان استرازار هدف )شده برای ورود به باانتخاببه حالت استراتژی 

گرفتن استراتژی حالت ورود )که همان درنظر تر )دورتر( به نوعدید بلندمدت -2 ؛(محیطی هستند

 بازار پویایی درک سطح کهوقتی در چنین حالتی،. (بر نوع انتخاب حالت ورود است تأثیرات سازمانی

 استراتژی حالت چنین دهد، ورود به ارائه در بازار متفاوت محصوالت شرکت کهدرصورتی اشد،ب باال

 خواهد بود. احتماال  موفق

المللی ورود به یک بازار بین دانیم برایپژوهش اشاره شد می از مطالعات گذشته که در پیشینة

 ؛همکاری مشترک -2 ؛غیرمستقیم( –صادرات )مستقیم  -1 استفاده کرد: توان از سه استراتژیمی

 ، کاال را به یکی از اشکال زیرهای بازار هدفبا توجه به ویژگیگذاری مستقیم. همچنین، مایهسر -3

ر همان کاال د -2 هیچ تغییری در کاال داده نشود و همان کاال روانة بازار هدف شود؛ -1کرد: ارائه 

 .ف عرضه شودمال  جدید به بازار هدکاالیی کا -3 عرضه شود؛ به بازار هدفتغییراتی اعمال شود و 

کند پیش سازی ایران پیشنهاد میتجهیزات بدن های فعال در حوزةپژوهش حاضر به مدیران شرکت
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الملل در شرکت در سطح با تأسیس بخشی با عنوان بخش صادرات و بین ،از ورود به بازار غرب آسیا

های بازار یبررسی ویژگبه  ،های شرکت و محصول خویش و سپسابتدا به بررسی ویژگی معاونت،

گاه نوع استراتژی خویش را برای نفوذ به آن .بپردازند ازار حاضر که در آن فعالیت دارند،هدف و نیز ب

 ع محصول، برایکنیم با توجه به نوپیشنهاد میشده های انجام. با توجه به بررسیبازار انتخاب کنند

رسی طور متناوب به براما به ؛رندبهره بباز استراتژی صادرات مستقیم ورود به بازار غرب آسیا 

که این تأثیرات مثبت نبود با بر شرکت بپردازند تا درصورتی تأثیرات سازمانی استراتژی ذکرشده

در نوع انتخاب محصول نیز تنوع و غییر نوع استراتژی بتوان به نتیجة مثبت رسید. همچنین، ت

 .ر بازار هدف کمک کندبه موفقیت دتواند بسیار خالقیت در محصوالت صادراتی می
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Abstract 

The present study was conducted aiming at the explication of market entry (West 

Asian Markets) mode strategies via resource-based and institutional influences on 

the Iranian body building equipment industry. Current research is applied in terms 

of method and has been done by means of survey. The statistic population includes 

all senior managers and employees of Iranian producing factories and export-

import companies of body building equipment in 2017 (192 cases). The PPS 

method was used for sampling. The research instrument includes the 

questionnaire of examining market entry mode strategies via resource-based and 

institutional influences of Zovo Kavogil (1996) and the questionnaire of company 

performance of Okas et al. (2012). Structural equation modeling technique was 

used to analyze the data using the software PLS and SPSS. Based on the results 

of data analysis, resource-based characteristics and environment-based features 

have a significant effect on the selection of market entry strategies. In addition, 

the strategies selected to penetrate the target market have a significant and positive 

effect on the company's performance. As a result, there are two equal and unequal 

modes of entry into the new market; companies seeking to enter the unequal state 

of the target market should have a dual view on their strategies: 1. Short-range 

vision (using strategies related to environmental resources Infiltration into the 

target market. 2. Long-term vision (considering organizational influences on the 

type of market entry choice). 
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