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 چکیده

. نهادی در بازارهای نوظهور است  یخألهامدیریت  یهایاستراتژپژوهش حاضر به دنبال شناسایی عوامل مؤثر بر 

برای  ییهایاستراتژدر بازارهای نوظهور نیاز به اتخاذ  یتیچندمل یهاشرکت نهادی و  یخألهاناشی از  یهانهیزه

نهادی  یخألهامدیریت  یهایاستراتژهای این حوزه تنها به بررسی از طرفی پژوهش. رنددا خألهامدیریت این 

پژوهش حاضر با رویکردی . است پرداخته  هایتراتژسابررسی عوامل مؤثر بر اتخاذ این  پرداختند و کمتر پژوهشی به

های مورد از شرکت  13 که صورت گرفت کیفی و اکتشافی و با استفاده از روش مطالعه موردی مبتنی بر تمپلیت 

که عوامل مؤثر بر  نددنشان دا پژوهشنتایج . اندقرارگرفته افتهیساختارالمللی فعال در ایران مورد مطالعه عمیقِ نیمهبین

، سطح ورود و استراتژی (عوامل محیطی)و بازار مصرف  خألنهادی شامل نوع  یخألهامدیریت  یهایاستراتژاتخاذ 

رینی کارآف ۀهای مفید برای محققین حوزگیریدر تبیین جهت  یهاافتهیچنین هم. هستند (عوامل سازمانی)ورود 

 .باشندمی مؤثر توسعهدرحالکشورهای ال در های فعمدیران شرکت  الملل وبین

 نهادی، بازارهای نوظهور، عوامل سازمانی یخألهامدیریت  یهایاستراتژ :واژگان کلیدی

 

 

 

 

 

 

 

 
   .اسالمی، قزوین، ایراندانشجوی دکتری، گروه کارآفرینی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد  1

   f_askari1987@yahoo.com 
 

 (نویسنده مسئول) .ان، تهران، ایراناستادیار، گروه کارآفرینی، دانشگاه تهر 2

    kasakhdari@ut.ac.ir    
 

 .تهران ایران استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسالمی،   3

h_esmailpour@yahoo.com     

mailto:f_askari1987@yahoo.com
mailto:kasakhdari@ut.ac.ir
mailto:h_esmailpour@yahoo.com


 عه شناسایی عوامل محیطی مؤثر بر اتخاذ استراتژی های مدیریت خالهای نهادی در بازارهای در حال توس

 

 
2 

 مقدمه

، 1)بونزرنیل و همکارانگذاری در بازارهای نوظهور دارند های سرمایههای معامالت، اثر مهمی بر استراتژیهزینه

های ها یا نهادهای تخصصی برای کاهش هزینهدهند که واسطهمعامالت نشان می ۀینهای هزتئوری (.105: 1999

ها و افراد (. این نهادها به شرکت 363: 2016، 2شوند )گول و همکارانهای بازار، ظاهر میمختلف مرتبط با شکست 

و از این طریق از کارکرد دهند های غیرمستقیم را میها یا ریسکاخت هزینهامکان مشارکت در معامالت بدون پرد

یافته، توسعه در بازارهایهای خاص تعدادی زیادی از واسطه(. 64: 2009، 3ند )میر و همکارانکنمؤثر بازار حمایت می

ها و نهادهای موجود در هاما واسط ؛کننداطالعات و اقدامات قراردادی الزم برای انجام معامالت را فراهم می

-دلیل اصلی باالتر بودن هزینه بدین ترتیب مختلف قادر به انجام این کار نیستند.  هایشکل توسعه بهکشورهای درحال

: 2010، 4ی نهادی هستند )کانا و همکارانخألهادر بازارهای نوظهور،  یو نوآورهای عملیاتی های معامالت و چالش

ها وجود بین نهادها و عملکرد شرکت کنند که ارتباطی درونی ژی این موضوع را مطرح می(. ادبیات حوزۀ استرات30

های نهادی به محیط شدتبهها های شرکت سازد که استراتژیخود این مسئله را آشکار می ۀنوببه . مورد مذکوردارد

هایی دارند که در  نهادی، تأثیر مهمی بر عملکرد شرکت یخألها لذا؛ (4: 2018، 5وبیونوابسته است )دن ،کشور میزبان

 (.15: 2010پردازند )کانا و همکاران، می وکارکسب ظهور به بازارهای نو 

نهادی  یخألهاالمللی به بین یوکارهاکسب های های جدیدی در ارتباط با واکنشمقاالت موجود در این حوزه، بینش

، توسط شدهییاشناسقبالً  آنچهها نسبت به تری از استراتژیرسد انواع گستردهمیبه نظر  نکهیا ازجملهدهند؛ ارائه می

. البته (295: 2015، 6شود )مارکوس و ریناردنهادی استفاده می یخألهابرخورد با انواع مختلفی از  جهت ها شرکت 

آمیزی های موفقیت استراتژی ها این امکان را بدهد تامشخص نیست که آیا ترکیبی از عوامل وجود دارد که به شرکت 

چه  قاًیدقاین مجموعه از عوامل  نکهیاو  ایجاد کنندال یا متوسط ا شدت بانهادی ب یخألهاتأثیر در کشورهای تحت 

ها در نهادهایی و ضعف خألهاتأثیر  به بررسی بسیاری از تحقیقات درواقع (.345: 2019، 7هستند )برنز و همکاران

ورود  بوط به حالت تصمیمات مر ازجملهمانند قوانین نظارتی و هنجارهای قانونی بر ابعاد مختلف مرتبط با شرکت 

دیلیوس ) وکارکسب های ، برخورد با ریسک(2014 ،9یانگ و ماکیجا)های مسئولیت اجتماعی ، گزینه(2002، 8بروترز)

داه و ) اندپرداخته (2009 ،12کازورا و دائو-کئوریو )و عملکرد ( 2015 ،11و همکاران ؛ استیونز2000، 10و هینسیز

کننده بازار بر در پژوهش خود به بررسی اثر نهادهای حمایت ( 2009)اران و همکمیر  متقابالً(. 295: 2017 ،13همکاران

در حال ورود به بازارهای نوظهور  گذاران خارجیِ های ورود سرمایهاز طریق تحلیل استراتژی وکارکسب های استراتژی
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 جهت شترک گذاری متر، سرمایهمشخص شد که در یک چارچوب نهادی ضعیف پژوهش مذکوردر . پرداختند

 .گذاری مشترک اهمیت کمتری داردتر، سرمایهاما در یک چارچوب نهادی قوی ؛شوددستیابی به منابع زیاد استفاده می

میر و )کند تری در دسترسی به منابع نامشهود و سازمانی ایفا مینقش مهم ،تملک کهاست  یدرحالاین مسئله 

 (.64: 2009 همکاران،

نهادی بر ابعاد و تصمیمات مختلف شرکت در  یخألهاشناخت مخاطب از تأثیر  ایشافز سبب  هاپژوهشاگرچه این 

یک تأثیر ابعاد و عوامل مختلف را بر لیکن هیچ شوند؛مینهادی  خألهایهای مدیریت بازارهای نوظهور و استراتژی

هدف اصلی این مطالعه  صورتبدین . اندرا بررسی نکرده خألهاهای مدیریت کاهش یا افزایش استفاده از استراتژی

ت های مدیریبرطرف کردن این شکاف پژوهشی و شناسایی عوامل محیطی مؤثر بر اتخاذ استراتژیعبارت است از 

 .توسعهدرحال هاینهادی در بازار خألهای

از  است  نممک که معامالت هاینهینوع هز جهیدرنت وکارهاکسب نهادها بر اقتصاد، جامعه و  یاثرگذار ۀنحو در  کشورها

(. تعدادی زیادی  294: 2017)داه و همکاران،  ، متفاوت هستندندتحمیل شو  هاشرکت این کشورها به  هایطسوی محی

-، اطالعات و اقدامات قراردادی الزم برای انجام معامالت را فراهم مییافتهتوسعه در بازارهای های خاصاز واسطه

های مختلف قادر به انجام این کار نیستند. به شکل توسعهدرحالشورهای ها و نهادهای موجود در ک اما واسطه آورند؛

در بازارهای  یو نوآورهای عملیاتی چالش ،های معامالتدلیل اصلی باالتربودن هزینهخألهای نهادی  ین ترتیب بد

 وکارکسب ر به هایی دارند که در بازارهای نوظهو نهادی تأثیر مهمی بر عملکرد شرکت خألهای لذا؛ هستند نوظهور

نسبتاً باالتر است،  ی نوظهوردر بازارهامعامالت های هزینه. بدین جهت که (40: 2010پردازند )کانا و همکاران، می

 .(58: 2008، 1)پنگ کنندتدوین ها هایی برای غلبه بر این محدودیت های چندملیتی باید استراتژیشرکت 

توان نتیجه می لاین استدالتوجه یابد. با ها افزایش میو ریسک هزینهباشند، تر های نهادی ضعیفزمانی که چارچوب

های ناشی از اقتصادهای نوظهور ممکن است برای غلبه بر ناکارآمدی شده به واردهای خارجیِکه شرکت گرفت 

های معامالت افزایش هزینهبا  های نهادی ضعیفچارچوب همچنین باشند.به منابع محلی نیاز داشته ،نهادهای ضعیف

ها را )که تملک های محلیتملک شرکت افزایش هزینه و پیچیدگی  ،است(بافت مورد نظر )که مانع ورود به  ازارب

-سرمایهسازی باعث فراهمدر مقابل البته . شوندمیدسترسی به این منابع  باعث دشوارتر شدن سازد(برانگیز میچالش

، آیندبه دست می یدشواربهو عامالت بازار هستند بع محلی که بازوی مابزار دسترسی به منا که های مشترک گذاری

 .(26: 2006)پنگ، شوند می

های ورود در بازارهای مهم پیرامون استراتژی سؤالبه بررسی دو  خود در پژوهش (2013) 2هولتبروگ و بارون

های ورود ارتباط بین استراتژی اینکه دوم د؟ واین بازارها ش توانمیزمانی چگونه و چه؛ اول اینکه نوظهور پرداختند

توجهی بر های ورود دارای اثر قابلها به این نتیجه رسیدند که استراتژیآن. چگونه است؟بهبازار و موفقیت بازار 

بیشترین موفقیت بازار در کشور هند و کمترین موفقیت در  پژوهش مذکورهای در میان نمونه .موفقیت بازار هستند

توجهی بر موفقیت بازار اثر مثبت قابل دارای که حالت ورود و طول عملیات همچنین نتیجه گرفتند. آمد دست  بهچین 

 (.237: 2013 هولتبروگ و بارون،) است 
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متوسط نوظهور، محلی و پایینی تقسیم  ۀهای جهانی طبقتوان به بخشبازارهای محصول در اقتصادهای نوظهور را می

ها و کیفیتی مشابه محصوالت در  که محصوالتی با ویژگی متشکل از مشتریانی است ی ریانبخش جهانی از مشت. کرد

های چندملیتی که در شرکت . ها هستندهای جهانی برای آنخواهند و خواهان پرداخت قیمت یافته میکشورهای توسعه

زیرا این  ؛شوندانی میش جههای محلی در بخجایگزین شرکت  سرعت بهاند گذاری شدهیافته پایهبازارهای توسعه

های برخی از شرکت  هالبتآید. می حساببهای عادی با کیفیت و قیمت جهانی بازار گوشهصورت بهها بخش برای آن

با مشکل  مذکور بخش از ریغدر دستیابی به هر بخشی ه توسعدرحالبه دلیل خألهای نهادی در کشورهای چندملیتی 

. از دشوار است ، به دلیل فقدان تحقیقات بازارهای چندملیتی مشتری برای شرکت  قیالسدرک همچنین اند. مواجه شده

ها به مشتریان خارج از مراکز های توزیع نیز غالبًا مانع از رسیدن محصوالت این شرکت محدودیت در شبکهطرفی 

 (.60: 2010 شود )کانا و همکاران،دستیابی به بخش محلی می جهیدرنتبزرگ شهری و 

بازار که مرتبط با منابع  خألهایعوامل متعددی برای غلبه بر انواع متفاوتی از پژوهش حاضر  توجه به ادبیات نظری با

-کاهش هزینه ینوعبهنهادی یا  خألهایزدن رهای نهادی هستند وجود دارد؛ این عوامل موجب اجتناب یا دوو بافت 

 صورتمذکور به توان پی برد که برخی از عواملمی نظری ادبیاتبا بررسی . شوندنهادی می خألهایهای ناشی از 

های در چارچوب ابتدایی این پژوهش، عوامل مؤثر بر اتخاذ استراتژی لذا ؛محیطی و برخی دیگر سازمانی هستند

حاضر  چارچوب ابتدایی پژوهش ستارا این در .شوندمی بخش سازمانی و محیطی تقسیم  2به  نهادی خألهایمدیریت 

 باشد.مشاهده می( قابل1در شکل شماره ) موجودادبیات براساس 

 

 

 

 

 ( تدوین پژوهشگر: منبع) چارچوب ابتدایی پژوهش  : 1شکل 

 

 و مارکیوس) اندشده جهانی اقتصاد در ایبرجسته موقعیت  موفق دست یافتن به گذشته ۀده طول درنوظهور  بازارهای

 دایپ جذابیت  چندملیتی هایشرکت  و خارجی گذارانسرمایه برای شدتبه بازارها این؛ بدین دلیل (293: 2015 رینارد،

 هستند یافتهتوسعه اقتصادهای از برآمده چندملیتی، هایشرکت  اکثریت  که است  ذکرقابل(. 3: 2018 ویبون،دن) اندکرده

-توسعه بازارهای زا برآمده چندملیتی هایشرکت  نظر از نوظهور بازارهای پیشرفت (. 28: 2010 ،1همکاران  و آمال)

 از پس چندملیتی هایشرکت  موارد، از بسیاری در. است  نمانده  دور ژاپن اروپا، متحده،ایاالت همچون اییافته

 اخیر اقتصادی بحران. اندکارکرده بازارها این در هاسال و مستقرشده تربزرگ نوظهورِ بازارهای در سرعت به آزادسازی

 است؛شده دوچندان را نوظهور بازارهای اهمیت  باعث  دلیل 2 به نیز کرده سرایت  دنیا تمام به و آغازشده غرب از که

-دهه در رشد از ایمالحظهقابل بخش که اندرسیده باور این به هادولت  در و تجارت دنیای در بسیاری افراد نکهیا اول

 ممکن نوظهور بازارهای هایآوریو ن و هادرس کهینا دوم. پیوست  خواهد وقوع به نوظهور بازارهای در آتی های
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 عوامل سازمانی 

 یعوامل محیط

 های اتخاذ استراتژی

 های نهادی مدیریت خالء
 ها عملکرد شرکت
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 مالی هایبحران عواقب  درگیر اقتصادها این که یهنگام درواقع. کند جلب را غربی یافتهبلوغ بازارهای توجه است 

 (50: 2010 همکاران، و کانا) کندمی پیدا اهمیت  شیازپشیب کنندگانمصرف برای ارزش و هزینه هستند،

یافته در حال هدف قراردادن بازارهای رهای توسعههای چندملیتی از کشوور، شرکت با توجه جذابیت بازارهای نوظه

های این ( و این بازارها نقش حیاتی در استراتژی278: 2004، 2؛ رامامورتی44: 1997، 1)کانا و پالپونوظهور هستند 

 ژهیوبههای چندملیتی ت این شرک  ، موفقیت حالنیباا(. 32: 2010کنند )کانا و همکاران، های چندملیتی ایفا میشرکت 

 ژهیوبهموفقیت، محققان است. این عدمنبوده بخشهای چندملیتی آمریکایی، در بازارهای نوظهور رضایتشرکت 

های چندملیتی در بازارهای نوظهور، ترغیب شکسِت شرکت  لیدالهای پیشرو در آمریکا را به بررسی محققانِ دانشگاه

 ابداع مجدد های چندملیتی نیاز به ، شرکت رونیازا( 278: 2004؛ رامامورتی، 44: 1997، است )کانا و پالپو کرده

با توجه مطالب  لذا (.102: 2009، 3های موجود دارند )پیالنیاژی برای بازارهای نوظهور و نگاهی فراتر از مدلاسترات

ها در بافت زان موفقیت این استراتژیها، انجام پژوهش در مورد میباال و ارتباط بین استراتژی و عملکرد شرکت 

 .ها، ضرورت داردموجود در این بافت  خألهایهای مدیریت استراتژیبازارهای نوظهور و عوامل مؤثر بر اتخاذ 

 عوامل درک  برای پیکربندی رویکرد یک: نهادی خألهای مدیریت خود با عنوان » پژوهشدر ( 2018) همکاران و برنز

 یکپرداختند که  نوظهور بازارهای در شرکت  کنندۀ عملکردتعیین عوامل لیوتحلهیتجز به« باال عملکرد کنندۀتعیین

 سطوح دارای کشورهای در باال عملکرد موجب  که کنندهتعیین عوامل ترکیب  شناسایی برای را 4شدهپیکربندی رویکرد

-کشاورزی) صنعت  و( التین ایآمریک) منطقه یک پژوهش مذکور. کندمی ارائه شوند،می نهادی خألهای متفاوت

، با مطرح شده های بازار نوظهورنهادی و شرکت  خألهای ۀادبیات حوز. کندمی بررسی را مطالعه مورد( کار و کسب

شود، نهادی بر ترکیب عوامل سازمانی که منجر به عملکرد باال می خألهایچگونه سطوح متفاوت از  دهد کهمینشان 

 .گذارندتأثیر می

 مطالعه یک: نوظهور اقتصادهای در بازار به ورود هایاستراتژی» با عنوان خود پژوهش در( 2013)بارون  و هولتبروگ

 هاآن ؛پرداختند نوظهور بازارهای در ورود هایاستراتژی پیرامون مهم سؤال دو بررسی به «5بریک کشورهای در نهادی

-استراتژی بین ارتباط بررسی به همچنین. ؟است  بازارها مناسب  نبرای ورود به ای زمانیچه و چگونه که کردند مطرح

 توجهیقابل اثر دارای ورود هایاستراتژی که گرفتند نتیجه راستا این  در. پرداختند بازار موفقیت  و بازار به ورود های

 رد موفقیت  کمترین و هند کشور در بازار موفقیت  بیشترین پژوهش مذکور هاینمونه میان در هستند. بازار موفقیت  بر

 مثبت اثر دارای عملیات طول و ورود حالت  که ذکر است کهطبق نتایج پژوهش مذکور قابل. دستآمد به چین کشور

 است. بازار موفقیت  بر توجهیقابل

 به ورود هایروش انتخاب بر مؤثر عوامل گذاریاولویت  و شناسایی» با عنوانی در پژوهش (1392)همکاران  و باقری

 هایروش» مبحث  مذکور پژوهش  انجام دادند.« را (کشور بزرگ خودروسازان :موردی مطالعه) المللیبین بازارهای

. داد قرار مطالعه مورد ،بنگاه موفقیتعدم یا موفقیت  بر ثیرگذارأت عوامل از یکی عنوانبه را «خارجی بازارهای به ورود

 
1 Khanna & Palepu 
2 Ramamurti 
3 Pillania 
4 Configurational Approach 
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 به مؤثر عوامل از مدلی طراحی با ورود روش انتخاب بر مؤثر عوامل شناسایی به موضوع، ادبیات مرور از پسها آن

 توجه میزان و کشور یخودروساز بزرگ شرکت  دو برای عوامل این از هریک اهمیت  میزان ۀمقایس و تحلیل بررسی،

 این از حاکی . نتایج پژوهش مذکوراندپرداخته جهانی بازارهای به ورود یهاپروژه در عوامل این به گرفته صورت

 صورت اهمیت با عوامل از برخی به کافی توجه یت،اهمکمفی نسبت به برخی از عوامل وجه کاوجود تبا که است 

 است. نگرفته

 

 شناسی پژوهشروش

از که  داردقرار کاربردی  پژوهش در دستۀ اکتشافی و از نظر نوع استفاده صورتبه پژوهش حاضر از نظر هدف

ی یا از نوع قالبو  یمورد ۀمطالع صورتبه هاداده یگردآورش رواز نظر  . همچنیندر آن استفاده گردیدرویکرد کیفی 

 صورتبهکه  شدبامیالمللی فعال در ایران ینبشرکت  13 متشکل ازۀ آماری . نمونشودمحسوب می مبتنی بر تمپلیت 

د آگاه رااف ای یانیو سرپرستان م رانیها با مدمصاحبه در بخش جمع آوری اطالعات،. شدندقضاوتی و هدفمند انتخاب 

شناختی یت جمع(. توصیف 50: 2009)یین،  ندتا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت که انجام شد شرکت  هاییاستراتژبه 

صنعت مجزا شامل صنعت  5حاضر در  پژوهش باشد.مشاهده می( قابل3شماره )در جدول  دهندگانپاسخو  هانمونه

و  یی(تا 2 ۀنمونی )شیو آرا یبهداشت ،یی(تا 2 ۀنمون) یخانگ لوازم یی(،تا 3نمونه ) همراه، تلفنیی(تا 4 ۀنمون) خودرو

  .صورت گرفت یی( تا 2 ۀنمونیی )مواد غذا

ۀ یپژوهش از ته نیا یندهایفرآ تمامتون مطرح کرد که می یفیک  پژوهشگرانشده توسط ارائه هاییهبراساس توص

 جنتای بهها از داده دنیرس ندیفرآ گران بتوانندپژوهش ریساتا  ندشد یمستندساز لیبه تفص یپروتکل مصاحبه تا کدگذار

 باها داده بررسیو  ینفر در کدبند نیچندکمک با استفاده از  از طرفی. کنندحسابرس دنبال  کیرا مانند 

با همکاران،  بررسی کردن، پژوهشگر های استفاده از چندینشیوه. یافت  شیپژوهش افزا ییاپای ،کنندگانمشارکت 

یک آزمایش محسوب  عنوانبه  هرکدامکه )ای یا کیس نندگان و استفاده از چندین مورد مطالعهک گشت به مشارکتبر

همچنین  .(51: 2009)یین،  شده نیز توصیروایی درونی پژوهش  استفاده از یک مورد، برای افزایش یجابه (شوندمی

 ن،یی)است  یبه اشباع نظر دنیرس یمورد مطالعه برا نیچند استفاده از یرونیبروایی  شیافزا یبرا یاستراتژ ینترمهم

-ها و پاسخشناختی نمونهتوصیف جمعیت  .مورد تحت مصاحبه قرار گرفتند 13 حاضر پژوهشکه در  (51: 2009

 .شودارائه می (1)شماره مطابق جدول  دهندگان

 هایفعالیت  قالب در که است  ن تهرانفعال در استا المللیبین هایشرکت  متشکل از حاضر پژوهش مکانی قلمروی

شناسایی عوامل مؤثر بر  شکل ازنیز مت موضوعی قلمروی. اشندبمی فعال  ایران در مختلف صنایع در  تولیدی و تجاری

در پژوهش . است  ایران بازار بر تمرکز با توسعهدرحال کشورهای در نهادی خألهای های مدیریت اتخاذ استراتژی

 کافی اندازهبه هاداده کهاین مورد در تصمیم برای مالک . شودمی استفاده قضاوتی و هدفمند گیرینمونه ۀشیو  از حاضر

 رسیدن براساس نمونه حجم درواقع ؛است  نظری اشباع به رسیدن کرد، متوقف را گیرینمونه توانمی و شدهیآورجمع

 شود.تعیین می (شودنمی جدید اطالعات نمودن اضافه باعث  بیشتر هایهمصاحب انجام که زمانی یعنی) نظری اشباع به
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 دهندگانها و پاسخشناختی نمونه جمیعت توصیف : 1جدول  

 عمر شرکت مقر شرکت صنعت تحصیالت سن جنسیت شماره

سال  21 کره  ارتباطات کارشناسی ارشد 34 زن 1  

سال  42 آمریکا خودرو  دکترا  40 مرد  2  

را دکت 42 مرد  3 سال  72 کره  آرایشی    

سال  85 ژاپن خودرو  دکترا  52 مرد  4  

سال  99 فرانسه  خودرو  دکترا  46 مرد  5  

سال  119 فرانسه  خودرو  دکترا  49 مرد  6  

سال  81 ژاپن آرایشی  کارشناسی ارشد 36 زن 7  

سال  60 کره  ارتباطات کارشناسی ارشد 45 زن 8  

سال  49 کره  لوازم خانگی کارشناسی ارشد 57 مرد  9  

سال  58 کره  لوازم خانگی کارشناسی ارشد 37 مرد  10  

سال  33 کانادا ارتباطات دکترا  44 مرد  11  

سال  118 سوئیس غذایی دکترا  58 زن 12  

سال  47 آمریکا غذایی کارشناسی ارشد 44 مرد  13  

 های پژوهشیافته: منبع
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 هایافته

گالسر و )دگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شد مل ک ی شاکدگذاری کالمی از روش هاداده لیوتحلهیتجزبرای 

با استفاده از کدهای باز، کدهای باز در قالب کدهای محوری  هادادهدر این روش پس از تقلیل . (2008، 1همکاران

موردی قالبی ابتدا  ۀاستفاده از روش مطالع با .گشت با کدگذاری انتخابی مشخص  هاآن و روابط بین شده بندی طبقه

 احصاء ( 2اره )شممطابق جدول  یی نهادخألهاهای مدیریت عوامل مؤثر بر اتخاذ استراتژی کیهر  مصادیق رفتاری

 .شد

 نهادی  خألهایهای مدیریت مصادیق رفتاری عوامل مؤثر بر اتخاذ استراتژی  :2ل  جدو

 عوامل  ابعاد عوامل محوری مصادیق

مشتریان و مشابه  شدهتقریباً شناخته قی سالن بخش باالی بازار با گرفتنشانه

 طرفانه در بازار جهانی به دلیل فقدان منابع اطالعاتی معتبر و بی

تکرار مدل از طریق  

 مشتریان هدف جهانی

ی ورود  
استراتژ

(
تکرار
/

ی
سازگار

 ) 

عوامل سازمانی 
 

 و دانش قبلی اطالعاتی موجود در بازار از طریق آگاهی  خألغلبه بر 

 رکت و گذشته مشتریان هدف نسبت به برند ش
تکرار مدل از طریق آگاهی  

 قبلی نسبت به برند

گذاری برای ایجاد یک کانال فروش با همکاری شرکت مورد اعتماد اقدام به سرمایه

 های فروش مورد نظر دولتداخلی به دلیل ضعف زیرساخت فیزیکی و فنی در کانال

اقدام و  سازگاری از طریق 

 مشارکت جمعی 

 قانونی ورود محصوالت خاص از طریق سازگار کردن تولیدات  خألغلبه بر 
سازگاری با استفاده از 

 ظرفیت داخلی

 خروج از بازار ایران به دلیل خروج آمریکا از برجام با وجود  

 اندازی خط تولید خود در ایران راه

خروج از بازار به دلیل  

 اقتصادی_سیاسی خألهای

های ورود سخت و نرم از طریق استراتژیهای توسعه و ترویج زیرساخت

 مدیریت ضعیف و   ،مختلف برای غلبه بر کیفیت پایین خدمات

 های مورد نظر دولت باالی شرکتهای هزینه

ها با کاهش استراتژی 

 های ورود مختلف گزینه

سطح ورود 
 

گی در کشورهای همسایه برای ورود غیرمستقیم به بازار ایران و ایجاد نمایند

 ها و نوسانات اقتصادی در ایران تحریم خألدور زدن 

ها با ورود از کاهش استراتژی

 طریق نهاد کشورهای دیگر

 برای   شدهشناختهو نیازهای  قی سالهدف قرار دادن بخش باالی بازار با  

 بازار ایران  خألهایمواجه با عدم

ها با تعیین کاهش استراتژی 

 ان هدف جهانیمشتری 

ف 
بازار هد

 

عوامل محیطی 
هدف قرار دادن بخش پایین بازار و تحمیل هزینۀ ایجاد مؤسسه تحقیقات بازار،  

 موجود در این بخش  خألهایبه دلیل  ...کانال توزیع و

ها با  افزایش استراتژی

 ازارتعیین بخش پایین ب

های مشتریان ن گزینهبود نیاز به کسب اطالعات از طرق مختلف به دلیل کمعدم

 ها به بازار قانونی برای ورود شرکت  خألوجود بازار به دلیل 
 هاکاهش استراتژی 

 قانونی خأل ۀواسطبه

نوع 
خأل 

 

-صرفهبا  گر اطالعاتهای تحلیلاطالعاتی و نبود شرکت خألغلبه بر هزینه ناشی از 

 های کارگریدیههزینۀ کارکنان به دلیل ناکارآمدی اتحاجویی ناشی از استخدام کم
 هاکاهش استراتژی 

 ها زیرساخت خأل ۀواسطبه

 های پژوهشیافته: منبع

 
1 Glaser 
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ها با عوامل موجود در تطابق رفتاری آنشدند و  سهیاساس ابعاد فوق مقابر ت یبر تمپل یمطابق با روش مبتنها نمونه

 است.مشاهده ( قابل3ره )شمای در جدول انمونهمقایسه بین ادبیات و 

 

 براساس روش مبتنی بر تمپلیت  هانمونه سه بینمقای   :3جدول  

 محوری کد کد باز 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 کل

8  √  √  √  √  √ × × × × ×  √  √  √ 
 ها با تعیین کاهش استراتژی 

 نیریان هدف جهامشت

ف 
بازار هد

 

1 × × × × × × × ×  √ × × × × 
 ها با افزایش استراتژی

 پایین بازار یبخشنیتع 

2 × × × × ×  √ × × × ×  √ × × 
 تکرار مدل از طریق آگاهی

 قبلی نسبت به برند  

ی تکرار
استراتژ

/
ی

سازگار
 

3 × × ×  √  √  √ × × × × × × × 
 تکرار مدل با تعیین 

 جهانیمشتریان هدف 

 سازگاری مدل از طریق اقدام جمعی  × × × × × × × × √  × × × × 1

 لیدات با ظرفیت داخلیسازگاری تو × × × √  × × × × × × × × × 1

6 × ×  √ × ×  √  √  √  √  √ × × × 
 ها با کاهش استراتژی 

 های ورود مختلف گزینه

سطح  

ورود
 

1 × × × × ×  √ × × × × × × × 
 هااستراتژی کاهش 

نوع  ها زیرساخت خأل ۀواسطبه
خأل 

 

3 × × × × × ×  √  √  √ × × × × 
 هاکاهش استراتژی 

 قانونی خأل ۀواسطبه

 های پژوهشتهیاف: منبع

 

ها برای غلبه بر توانند به شرکت می خألدهد که بازار هدف، استراتژی ورود، سطح ورود و نوع ها نشان میتحلیل

های صورت تحلیلبراساس پژوهشگر  لذا؛ ها شوندخود موجب بهبود عملکرد شرکت  ۀنوببهکمک کنند و  خألها

 مشاهده است.( قابل2)قیق دست یابد که در شکل شماره به مدل تح توانست  گرفته در پژوهش حاضر
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 ( های پژوهشیافته: منبع)مدل پیشنهادی پژوهش  : 2شکل 

 

 گیریبحث و نتیجه

نهادی بر ابعاد و تصمیمات  خألهایاز تأثیر  شناخت محققان باعث افزایش نهادی خألهایی حوزۀ هاپژوهشاگرچه 

یک تأثیر ابعاد و لیکن هیچ شوند؛مینهادی  خألهایهای مدیریت مختلف شرکت در بازارهای نوظهور و استراتژی

لۀ توجه به مسئ . بااندنکرده را بررسی خألهاهای مدیریت عوامل مختلف را بر کاهش یا افزایش استفاده از استراتژی

 4 های پژوهشبا توجه به یافته که نهادی پرداخت  خألهایبه شناسایی عوامل مؤثر بر غلبه بر  مذکور پژوهش حاضر

، خأل نوع از اندعبارتسازمانی و محیطی  ۀدودستدر  شده. عومل مشخصشد ها مشخصعامل مؤثر بر این استراتژی

 (.عوامل سازمانی)سطح ورود  و (تکرار در مقابل سازگاری)، استراتژی ورود (محیطی عوامل) مصرف بازار

دادن  به تأثیر هدف قرار  پژوهش حاضر هاییافته است.ها اولین عامل مؤثر بر اتخاذ این استراتژیعامل بازار هدف 

و نیازها و  قیسالها، گیویژگونه بود که باالی بازار بدین بخش ریتأث .ها پی بردندبخش باال بر اتخاذ استراتژی

-یافته میمنطبق با مشتریان کشورهای توسعه یهمچنین کیفیت و قیمت .شده و مشخص بودندشناخته هاخواسته

فقدان   ،اطالعاتی خأل .موجود نداشتند خألهایبرای غلبه بر  ستراتژیدیگر نیازی به اتخاذ ا ،هاشرکت  لذا؛ خواستند

هایی از بازار را هدف قرار زیرا بخشگیرند؛ در این دسته قرار میهای تحقیقات بازار اطالعاتی و شرکت های واسطه

ه نیازی بکه  اندهیافته داشتو مطابق با مشتریان خود در بازارهای توسعه شدههای شناختهها و مشخصهدادند که ویژگی

های ویژگی ها با هدف قرار دادن بخش باالی بازار باشرکت بدین ترتیب  .وجود نداردها کسب اطالعات در مورد آن

در بخش صنعت مذکور  موضوعالبته . نهادی اتخاذ کردند خألهایهای کمتری برای غلبه بر مشتریان جهانی، استراتژی

حمایت از  منظوربهرجی های خادر این صنعت به دلیل محدودیت ورود شرکت  یرااست؛ زتفاوت  دارای خودرو

بازار هدف در این بخش مشخص بود و  . بدین تریب زیادی برای انتخاب نداشتند ۀهای داخلی، مشتریان گزینشرکت 

اطالعاتی نیز معنا نداشت. این نتایج با  خألآن اتخاذ استراتژی برای غلبه بر  تبعبه نیاز به کسب اطالعات در مورد آن و 

-برنامه راهنمای: نوظهور بازارهای برای وکارکسب  هایاستراتژین »در کتابی با عنوا( 2010)های کانا و همکاران یافته

 .ندباشمیسازگار و همسو  ا«اجر و ریزی

های قانونی ممنوعیت ورود شرکت  خألاست.  خألهاهای مدیریت دومین عامل مؤثر بر اتخاذ استراتژی خألنوع 

که  باعث شدمورد اگرچه این است. مذکور  یخألها یکی از ،گذاری مشترک رمایهس شرطبهخودروسازی به ایران 

 عوامل محیطی

  (قانونی، زیرساختی، اطالعاتی)نوع خالء ( 1

 (طبقه باال، متوسط، پایین)بازار مصرف ( 2

 

 عوامل سازمانی

 (سازگاری/تکرار )استراتژی ورود ( 1

 (غیرمستقیم /فروش مستقیم /  تولید)سطح ورود ( 2

های اتخاذ استراتژی

 های نهادیمدیریت خالء
 عملکرد شرکت
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قانونی  خألهمین  اما ؛های ایرانی برای ورود به بازار ایران شوندذاری مشترک با شرکت گ ها مجبور به سرمایهشرکت 

بدین  شد.طور محدود شدن انتخاب مشتریان ایرانی های خارجی به بازار ایرانی و همینباعث کاهش ورود شرکت 

تر از ها در داخل ایران بسیار راحت های خودروساز خارجی در این پژوهش اذعان نمودند که فروش آنشرکت  تیب تر

 در  ؛ زیرابه کسب اطالعات در مورد مشتریان نداشتند ینیاز ی مذکورهاشرکت  رونیازایافته است. کشورهای توسعه

ی موجود در بازار ایران )یعنی فقدان مؤسسات اطالعات خأل  جهیدرنتشد. ها خریداری میمحصول آن  هرصورت

دیگر نیازی به اتخاذ استراتژی  و ها چالش کمتری ایجاد کردهده اطالعات( برای آنآورنگر اطالعات و فراهمتحلیل

 رواین. ازاطالعاتی و نبود مؤسسات تحقیقات بازار و کسب اطالعات در مورد مشتریان نداشتند خألبرای غلبه بر 

به  تفاوتیم هایپژوهش. باشیممیقانونی  خألبه واسطۀ این  خألهاهای مدیریت اذ استراتژیمیزان اتخشاهد کاهش 

ها در نهادهایی مانند قوانین نظارتی و هنجارهای قانونی بر ابعاد مختلف مرتبط با شرکت و ضعف خألهابررسی تأثیر 

یانگ و ماکیجا، )عی های مسئولیت اجتما، گزینه(2002بروترز، ) تصمیمات حالت ورودتوان به پرداختند که می

-کئوریو )و عملکرد ( 2015، و همکاران؛ استیونز2000دیلیوس و هینسیز، ) وکارکسب های ، برخورد با ریسک(2014

 .اشاره کرد( 2009کازورا و دائو، 

  که  ییآنجا از نیز به استفاده از استراتژی سازگاری/تکرار اذعان نمودند.  حاضر پژوهشهای مورد بررسی در شرکت 

توانند اطالعات کامل و جامعی از ان نمیوجود ندارند و مشتری در ایران کنندهآورندگان اطالعات مصرف فرآهم

اطالعاتی از آگاهی و شناخت قبلی  خألها برای غلبه بر این برخی از شرکت  ؛خود به دست آورند موردنظرمحصول 

اطالعاتی و  خألهایبدون مواجه با که دند نسبی خود استفاده کر از این مزیت ها. آنبرندمینسبت به برند خود بهره 

خود مانند  های نسبیها با استفاده از مزیت این شرکت  درواقع؛ ایران کارهای خود را پیش بردند غیره موجود در بازار

داشتن محصوالت با کیفیت و قیمت جهانی  ،آگهی و شناخت قبلی نسبت به برند )به دلیل اعتبار و شهرت جهانی(

یل داشتن برندی جهانی، اقدام مشترک و جمعی ب برای بخش باالی جامعه ایران، داشتن محصوالت متنوع به دلمناس

موجود  خألهایتوانستند بدون نیاز به اتخاذ استراتژی برای مدیریت  شهرت جهانی واسطهبه خألهابرای غلبه بر 

  دهند. درنتیجه را کاهش  خألهااز استراتژی مدیریت را دور زده و میزان استفاده  خألهااطالعاتی، این  خأل ازجمله

در کتابی ( 2010)های کانا و همکاران یافتهن یافته با ای ا کاهش داده و عملکرد خود را بهبود ببخشند.های خود رهزینه

 .سازگار و همسو است  ا«اجر و ریزیبرنامه راهنمای: نوظهور بازارهای برای وکارکسب  هایاستراتژی» با عنوان

ها با استفاده از سطح ورود توان نتیجه گرفت که شرکت این پژوهش می هایاز یافته طرح شدهبه مطالب م با توجه

ورود با  ازجملهنهادی موجود در بازار ایران را مدیریت کنند.  خألهایخود به بازار ایران، با هزینۀ کمتری توانستند 

فیزیکی و نرم در ایران،   هایضعف زیرساخت  ،های مختلف برای غلبه بر مانع قانونی ورود به بازار ایرانروش

قانونی فرآیند طوالنی ورود محصوالت و حتی ورود غیرمستقیم برای  خألغیرمستقیم برای غلبه بر استراتژی ورود 

این  .ها است ها برای دور زدن تحریمهای کشورهای همسایهآخر ورود از طریق شرکت  ۀها؛ اما نموندور زدن تحریم

ها را دور بزنند و دیگر نیاز به اتخاذ استراتژی بر غلبه بر ورود توانستند تحریم ۀاین شیو استفاده از  ۀواسطبهها شرکت 

ها توانستند با استفاده از سطح ورود خود، عالوه بر این شرکت  لذا؛ ها نداشته باشنداقتصادی تحریم_سیاسی خأل

توانستند میزان اتخاذ استراتژی  ،راندر بازار ای موجود خألهایخود که ناشی از  وکارکسب کاهش ریسک و هزینه 

های نرم، نبود ضعف زیرساخت  و ها، کیفیت پایین خدمات پس از فروشمختلف مانند تحریم  خألهایبرای مدیریت 

ر ذیل سازگاهای پژوهشاهای با یافته ح شده بارد مطر. مواکننده اطالعات را کاهش دهندگر و فراهممؤسسات تحلیل
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از  وکارکسب های کننده بازار بر استراتژیاثر نهادهای حمایت » در تحقیق خود به بررسی( 2009)و همکاران  میر: است 

 . همچنین، پرداختند«گذاران خارجی در حال ورود به بازارهای نوظهورهای ورود سرمایهطریق تحلیل استراتژی

ی ورود در بازارهای نوظهور هااستراتژی مهم پیرامون سؤالکه در پژوهشی به بررسی دو ( 2013)هولتبروگ و بارون 
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