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 چکیده:

کنند که متاثر از عوامل متنوعی است که عالوه  تصمیماتی اتخاذ میحل مختلف یک کسب و کار  ا مدیران و تصمیم گیرندگان در مر

توان با آن عامل مورد نظر هایی است که میخصه مش. منظور از کیفیت  دارند  خود راو خصایص  بر تنوع این عوامل هر کدام کیفیت  

ایی با سوابق مختلف هدر صنعت مواد غذایی اورگانیک در کشور ایتالیا صورت گرفته است شرکتکه   در این مقاله را رتبه بندی کرد. 

ها  لعات با مصاحبه با مدیران ارشد این شرکتاند و در طی دوره این مطادر ورود به بازار های خارجی متفاوت مورد بررسی قرار گرفته

م گیری روابط و منطق تصمی  سه عامل دانش، شبکهاند.  مسیر بین المللی سازی شناسایی شده و سازماندهی شدهعوامل کلیدی در  

و در نهایت  شده  تقسیم  ها هر کدام به دو بخش مجزا  با مطالعه رفتار شرکت  و  همورد توجه محققان قرار گرفت  تحقیقدر طی انجام  

آید  مطالعه بر می  ج از نتای  ل گرفته است.ورود به بازار های خارجی شکه به صورت برآیند تاثیر این سه عامل بر روی  مدل اصلی مطالع

موارد دیگر پرداختن به  در صورت شناخت و    تقویت هر کدامپذیرند و  از یکدیگر اثر می ، شبکه روابط و منطق تصمیم گیری  که دانش

اثر از میزان و کیفیت کند که خود متتصمیمات مهم سازمان را هدایت می ، تصمیم گیرندگان پذیر است. به عنوان مثال دانشامکان 

 یم گیری مدیران است.جاری با محیط خود است و همچنین این روابط نیز متاثر از دانش موجود و منطق تصمروابط ت



دد به بازار خارجی: نقش دانش، شبکه ای با عنوان: ورود، خروج و ورود مجدر مقاله  تیا ویساک، باربارا فرانشیانی و سوزان فریمن  

سه عامل دانش، شبکه روابط و منطق تصمیم گیری را مورد مطالعه قرار داده و برآیند    2020در سال  روابط و منطق تصمیم گیری  

 تاثیرات آنها را در بین المللی سازی سازمان مورد بررسی قرار داده ان.

 رداشت کلی است از این مقاله که سعی در ارائه روشن تر موضوع مورد بررسی دارد.مطالبی که در ادامه عنوان شده اند خالصه و ب

 این سوال است که:بر روی  مقالهتمرکز 

؟  گذارندتاثیر می مجدد به بازار خارجیخروج و ورود ، و منطق تصمیم گیری در پروسه بین المللی سازی شبکه روابط ،دانشچگونه 

که در موضوع بین المللی    های تصمیم گیریو تئوری    شبکه روابط،  ادبیات بین المللی سازی  مشارکتی است دردر واقع این مقاله  

 به صورت جدی مورد مطالعه قرار نگرفته اند. سازی 

که از خصایص آن    می شودیم گیری بر اساس رویکرد تئوری اثر  منجر به تصم  و تجربه قبلی  دانش  این مطالعه نشان میدهد که

  .اشاره کردروج و ورود های متعدد به بازارها  خو تجربه  سفارشات خارجی نامنظم و بدون برنامه    ،با روابط ضعیف  یانمشتر  ان بهتومی

های سیستماتیک و برنامه ریزی شده  به سمت روابط قوی تر و تصمیم گیری )چه تجربی و چه غیر تجربی(  تحصیل دانش در مقابل 

 هدایت می کند. 

 که عبارتند از منطق تئوری اثر و منطق عامیانه.  ستمنطق تصمیم گیری بر دو نوع تقسیم شده ا دسته بندی یک در

( رویکردی جهت تصمیم گیری و اجرا در فرآیندهای کارآفرینی است که در آن شما بهترین  effectuation theoryتئوری اثر )

. این بررسی بر اطالعاتی از قبیل  زنید و با در نظر گرفتن اهداف تخمین میقدم بعدی را بر اساس مطالعه شرایط فعلی و منابع خود  

 casual)  )سهل انگارانه(در مقابل منطق عامیانه.  شناسیم، چت توانایی هایی داریم و قیره هستندچه امکاناتی داریم، چه افرادی را می

logicاساس منابع  ر  یابی به هدف به دقت ب  آیندها جهت دست( قرار دارد که در آن یک هدف از پیش تعیین شده وجود دارد و فر

ها  باشد چراکه این تصمیم گیری ( مناسب نمیcasualهای کارآفرینی منطق عامیانه )اصوال در تصمیم گیری   برنامه ریزی شده اند.

 ذاتا از خصیصه عدم اطمینان برخورداراند.

 

 للی سازیهای بین المنمودار سه عامل تاثیر گذار در تصمیم گیری



 

 نقش دانش: 

دو نوع دانش داریم: تجربی و غیر تجربی. بسیاری از نویسندگان به اهمیت دانش قبلی مدیران شرکت تاکید  بطور کلی میتوان گفت 

ها.  رسانهتوانند از منابع مختلف دانش غیر تجربی بهره مند شوند به عنوان مثال شرکای تجاری و  ها میاند. با این وجود شرکتکرده

های اولیه به بازار خارجی بخصوص در سه ورود اولیه شرکت ها و مدیران با عدم اطمینانی روبرو  بر اساس مطالعات انجام شده در ورود

دانند  حضور بیشتر در صحنه کسب و کار را منبعی از دانش می  خبره ترشوند که ناشی از دانش ناکافی است. تصمیم گیرندگان  می

 گردد. می بازارهای خارجی  عدم قطعیت رکاهش ریسک و غلبه بیشتر بکه منجر به 

 

در حالت نبود دانش خروج از بحث تجارت خارجی و تمرکز بر بازار داخلی بسیار محتمل است و حتی ورودهای دوره ای با استفاده  

نتیجه نبود دانش کافی است. در این شرایط ورود دوباره به بازار مشابه  از تجربه و دانش ناچیز قبلی و سفارشات مقطعی و بی برنامه 

از ورود اولیه قبلی انجام شود. در این مرحله این همکاران تجاری و در واقع شبکه  ر  با استفاده از دانش و تجربه قبلی باید سریع ت

دهند که روابط شبکه ای چگونه  نند. مطالعات نشان میتواند نقش کلیدی را ایفا کروابطی که در تجربیات قبلی حضور داشته اند می

تواند  گذارند. این روابط و شبکه ها ممکن است تغییر کرده و یا قطع شوند که این تغییرات می بر ورود مجدد به بازار خارجی تاثیر می

 منابع دانش در چشم انداز مدیران

 )تجربی(تجربه مستقیم مدیران در بازار خارجی دیگر منابع دانش)غیر تجربی( 
 . دیدن از بازارهای خارجی . کار و یا زندگی کرده اند،  استخدام افرادی که در خارج تحصیل

 . زندگی و کار در خارج ،  تدریس .شنایان و دوستانی با تجربه بین المللیآ

 . کار در بنگاه های داخلی در رابطه با تجارت خارجی .شرکایی که با مطالعات و کسب و کارهای بین المللی درگیر هستند

 . شرکت در نمایشگاه های خارجی و رویداد های دیگر .شرکت ها با کسب و کار مرتبط

  . و شرکت های دولتی  عصنای

  . مشاوران

  .مجله تجارت و گزارشات بازار مرتبط  ،اینترنت



شوند چرا که ایجاد این روابط در نقطه توانند مانع از خرج از بازار  مشکالتی برای سازمان ایجاد کند. همچنین شرکای تجای قوی می

 اول قطعا هزینه بر بوده و همچین خروج از بازار به ناکارآمدی هزینه های ایجاد شده خواهد انجامید. 

 همکاران تجاری  :شبکه روابط

س منافع شخصی  ای متقابل بین اعضا بر اساشود که ایجاد رابطهشبکه روابط به مجموعه ای از همکاران و شرکای تجاری گفته می

دهد و همچنین ریسک را پایین آورده و باعث  روابط با شرکای تجاری دانش وسیعی در اختیار شرکت قرار می هر کدام ایجاد میکند. 

 افزایش سفارشان نیز میگردد. 

سب تر مسیر با  های قبلی داشته اند از امکان تحلیل و گزینش مناا به دلیل دانش تخصصی و تجربه ای که در فعالیتهاین شبکه

توانند باشند که در ادامه بر  منبع بسیار مفید دانش نیز می  صصیسرعت رویه بسیار باال برخوردارند که در کنار بحث برون سپاری تخ

سازمان در روابط تجاری خود ممکن است متکی به چندین سازمانی خارجی باشد که    منطق تصمیم گیری تاثیر گذار خواهد بود. 

های یک شرکت نوپا است که نهایی شرکت تاثیر گذار است. یک رابطه ضعیف و مقطعی از ویژگیبط خود بر عملکرد کیفیت این روا

نتیجه چنین رابطه ای افزایش عدم قطعیت در آن کسب و کار است. ورود به بازارهای خارجی نیازمند ایجاد رابطه با تامین کنندگان،  

اران و حمل نقل برون مرزی است عالوه بر آن رساندن محصول به دست مصرف شرکت های حمل داخلی، بسته بندی، ترخیص ک

های متعدد است بنابراین داشتن رابطه ضعیف با این زنجیره تامین وسیع منجر کننده نهایی در کشور مقصد نیزنیازمند گذر از کانال

ر خواهد شد. همچنین دانش ایجاد شده در  ظپروژه مورد نها و عدم قطعیت در به نتیجه رساندن  به عدم اطمینان در تصمیم گیری

 عدم قطعیت باشد. ر تواند منبع دانشی برای غلبه به روابط میکاین زنجیره تامین از طریق شب

 منطق تصمیم گیری:

یم گیری  شود. در این مطالعه به دو نوع منطق تصممنطق تصمیم گیری به روش اندیشیدن و نتیجه گیری در تصمیم گیری گفته می

 د. نشودر شرایط خاصی استفاده میبه نام های منطق اثر و منطق عامیانه اشاره شده است که هر کدام 

بدین معنی که زمانی که    به عدم دانش کافی اشاره کرده اند.   اثر  تئوری  منطق تصمیم گیری  از   مطالعات مختلفی به ارتباط استفاده

نیاز به استفاده از ابزارهایی چون تحقیق و دارد تصمیم گیرندگان جهت مقابله با عدم قطعیت    قرارتجربه و دانش در سطح پایینی  

برنامه ریزی یندهای آدارند در حالی که با افزایش دانش و تجربه همین تصمیم گیرندگان شروع به استفاده از فر خود ارزیابی شرایط

 کنند که درگیری کمتری برایشان به همراه دارد. شده می

اهداف شرکت مشخص نیست و یا   ،باشد بینی ناست که آینده قابل پیش  برای حل مسائل مناسب  زمانی  منطق تصمیم گیری اثر 

  هبرنامد به بازارهای خارجی کمتر از  ها در وروبدین ترتیب در فازهای اولیه رشد شرکت  زمانی که محیط متاثیر از تصمیمات ما نیست.

 کنند. بر اساس روابط ضعیف خود انتخاب میرا  . در عوض آنها بازارها  شوداستفاده می  (عامیانهحساب شده) تصمیم گیری    هایریزی 

کنند تمرکز انتخاب میمطالعات بر این موضوع که مدیران کدام منطق را در ورود مجدد به بازار خارجی    در بحث منطق تصمیم گیری

  هاهزینه   از تجارت خارجی از اصل مقرون به صرفه بودنج  تصمیم گیرندگان در هنگام خرو  زنکرده اند. فقط مواردی چون: بعضی ا

کوتاه مدت و یا بلند مدت تصمیم مواردی که با منافع ، دست هستندهنگامی که بازارهای متعدد برای صادرات در   ،کننداستفاده می

گیرند و بجای آنها مواردی ممکن است برای ورود آینده مناسب شناخته  هستند در دستور کار خروج قرار می  ضاد در تدگان  گیرن

ریسک    تئوری اثرشوند که به موضوع منطق تاثیر گذاری مرتبط است. همچنین برخی نویسندگان معتقدند که تصمیم گیرندگان  



چه تصمیمی برای   اینکه  دارند و این به دلیل مبنای تصمیم گیری آنها بر اساس  نه عامیامالی کمتری در مقابل تصمیم گیرندگان  

ئوری اثر از اهیت برخوردار است در حالی که در منطق عامیانه بر اساس  تدر    بررسی شرایط فعلی  .باشدمیتر است  شرایط حال مناسب

شود و ممکن است تغییرات تاثیر گذار اخیر در تصمیمات گنجانده  میمسیرهای آزمایش شده و به نتیجه رسیده قبلی برنامه ریزی  

 نشود.

ارتباطاتی که حتی  که تحقیقاتی روی بازارهای خارجی انجام دهند و با استفاده از  آنزیادی بدون    ارآمد )تئوری اثر(شرکت های ک

میزنند که منجر به عدم قطعیت باال در    ی خارجیورود به بازارهادست به    )منظور شرایطی با دانش کم و روابط ضعیف(  شناسندنمی

کرد این شرکت    ضتوان فردد. از این طریق میگرمیمنجر ن  دلخواه  به نتیجه  گاها شود که کار و هدر رفتن زمان بر سر ارتباطاتی می

)ارتباط شبکه روابط استنداشتن  و  ناکافی  ( حداقل در برخی بازار ها خروج از بازار را تجربه کرده اند که ناشی از دانش  کارآمدها ) 

. و این تجربه ای است که کارآفرینان بین دانش کم، شبکه روابط ضعیف و استاده از تئوری اثر بر خروج و ورود مجدد به بازار خارجی(

یند ورود و خروج به  آمیتوان چنین نتیجه گرفت که دانش بخش بسیار مهمی از فر  در نهایته کرده اند.  نیز تجرب  با منطق عامیانه

شود. دانش  ورود به بازار مورد نظر می  ناتوان ماندن در  منجر به توقف و این موضوع  بازار خارجی است و در صورت نبود دانش کافی  

منابع غیر تجربی متعدد دیگری نیز وجود دارد. همچنین نداشتن   اما  باشدآیند  تواند منبع مناسبی برای یادگیری این فرتجربی می

باطی مناسب  تهای ارارتباط فعال با شبکهکشف و ایجاد  منجر به    در تئوری اثر  بررسی شرایط و منابعبر اساس اصل    توانددانش نیز می

 . گردتامین شود و از این طریق دانش مورد نظر از طریق این همکاران تجاری 

 

تاثیرات عوامل ورود به بازارهای خارجی را در مراحل اولیه ورود و مراحل بعدی و اینکه در هر مرحله به چه شکلی با   در نمودار زیر

 دهد. تعامل است را نشان میمحیط خود در 



 

 

 تحقیق نتیجه 

که در گذشته    دهند نشان مینتایج  .  مطالعه حاضر بر روی صنعت تولید و پخش مواد غذایی اورگانیک کشور ایتالیا انجام شده است

  ضعف درورود به بازارهای خارجی به دلیل تجربه ناکافی و    باال در  ها در بازارهای هدفشان و عدم قطعیتعدم دانش کافی شرکت

بیشتر ارتباطات   .یی مصرف کننده به شکل قابل مالحضه ای به شبکه روابط بستگی دارداشناس  باشد.یادگیری از شرکای تجاریشان می

یند بین المللی  آفر ،اثر. بنابراین منطق تصمیم گیری بیشتر از نوع بود  پذیر مکام از طریق نمایشگاه های تجاری و سفارشات نامنظم ا

اند.  ها رشد کرده. اخیرا متخصصان این شرکتبودسازی بیشتر تجربی و غیر خطی و درگیری در بازار خارجی به شکل نسبی کم  

د به جذب  کردهانش  مدیرانشان شروع  منابع  دیگر  و  تجاریشان  طریق شرکای  از  تجربی  غیر  و  فرتجربی  طریق  این  از  و  یند  آاند 

تر شده است. همچنین در زمینه ساخت محصوالت جدید و ایجاد روابط پیمانی با مشتریانشان  المللی سازی تا حدودی سیستماتیکبین



در نظر گرفته شود که  در بین این تصیم گیرندگان  تواند به عنوان یک رفتار عامیانهاند. آموزش همچنین میبیشتر از قبل فعال شده

هر چند که ورود و آزمایش بازارها و مشتریانی که باعت ایجاد رفتار تاثیر گذار  .یافته استها تمرکز بر روی آن افزایش با رشد شرکت

د بازارهای خارجی باعث ایجاد ثبات بیشتر در بازارهای اصلی با  ورو با  صورت مکرر  به    هاشرکتشود به کلی متوقف نشده اسست.می

 اند. شدهلیشان صمشتریان ا

نظرات پیرامون دانش به قرار    .استخراج نتایج گرد آوری شده استمنابع مورد نیاز جهت  ها  شرکت  انریمطالعه با پرسش از مد  نیدر ا

  یبا شرکا  یداشته و همکار  ینظر متفاوت   زین  ی اامروز دانسته عده  ی ایدنر  را منبع دانش د  )غیر تجربی(نترنتیا  ی اعده  اند: ذیل بوده

  ن یب یهاشگاهیکه شرکت در نمامعتقدند دسته  نیا نیاند. همچناز دانش عنوان کرده  یترقیمنبع دقرا  )غیر تجربی(یخارج یتجار

با ارزش   یتیآن مز  ی و مطالعه و تجربه فرهنگ محل  )تجربی(در کشور مقصد  ی زندگ  نیهمچن  مناسب ونقطه شروع    )تجربی(یالملل

در ورود شرکت به بازار    یتجرب  ریو هم دانش غ   ی نند که هم دانش تجربآاطالعات نشان دهنده    ن یاست. ا  یدر کسب دانش تجار

 ی برا زه یانگ جاد یا است باعث همچنین ممکناما  شودیم  یساز ی الملل ن یدر ب  یمشکالد جاد ی. نداشتن دانش باعث ااندالزم  یخارج

  لیبه دل  لیکشور برز  یی در ورود به بازار مواد غذا  )نمونه ای از جامعه آماری مطالعه شده( ی. به عنوان مثال شرکتشودکسب دانش  

وارد کننده    نیکه ا  یینجابود. از آ  ییایتالیشرکت از وارد کنندگان شراب ا  این  یکه همکار تجار  یناکام ماند در حال  یدانش ناکاف 

 تولید کننده و پس از تالش در این زمینهبه شرکت    کیاورگان  ییواردات مواد غذا  شنهادیپ   پس ازنداشت    ییدر مواد غذا  یاتجربه 

کند که خواهان    نیتام  تواندیرا م   ییهاگرفت که تنها شرکت  جهیعامل شرکت نت  ریتجربه مد  نی . از امواجه شدشکست    با  پروژه

که از کجا و چگونه اطالعات    همچنین دریافتند هستند.    مشغول  کسب و کار  نیا  به   زیندر حال حاظر    و محصوالت مکمل هستند  

در ورود به   ند اتویبازار م  کیتجربه با  یکه گاه  دهد یم حیعامل توض ریمد  نی. ااندعمل کرده رید اریبس در این زمینهاما  ندکسب کن

  تواندیکسب و کار و شرکت م  یساز  ی الملل  نیب  ل یدل  نیباشد و به هم  د یمف  گان کنند  مصرف  یهاشباهت  لیبه دل  گری د  یبازار خارج

آن را شناخته   یهاو فرصت  یخارج  ی ها بازارهاتا شرکت  کند یداشته باشد. دانش کمک م   یبستگ  موجودبه دانش    ی ادیز  زانیبه م

 اند. از مدیران نیز به فرهنگ جوامع مختلف به عنوان دلیلی برای کسب دانش اشاره کرده یااستفاده کنند. عدهاز آن  یو به خوب

  یگسترش بازارها  یبرا   یشتریاند امکانات و دانش بکشور نموده  نیاقدام به صادرات به چند  یقو  شبکه روابط  قیکه از طر  ییهاشرکت

با وجود عدم    فیها با روابط ضع. در مقابل شرکتاندکسب کرده  میو ارتباطات مستق  یهمکاران تجارها،  شبکه   نیا  قیخود از طر

 نی. از اشده است گرید یارتباط با بازارها جادیا قیو گسترش بازار از طر شتریبه کسب دانش ب نجرم این روابط باال همچنان تیقطع

  د یجد  یو به کشف و گسترش بازارها  دهیبخش  لیرا تسه   یخارج  یورود به بازارها  تواندیگرفت که شبکه روابط م  جهینت  توانیرو م

  ییهاجامعه شامل شرکت  نیقرار داده است. ا  یمورد مطالعه مورد بررس  هدر جامع  زیرا ن  یریگ  میمطالعه منطق تصم  نیکمک کند. ا  زین

  ز یدارند در مقابل ن  یناگهان   یها با فرصت  ییدر شناخت و ورود به بازارها  ییبوده که از انعطاف باال یو شبکه روابط قو  یبا دانش قبل

تجربه و    ن یب  یمطالعه رابطه مثبت  ن ی. ازنندیدست به ورود مموجود  بازار    خود و  محدود   بررسی امکانات هستند که با    یی هاشرکت

گسترده زده و در مراحل   هایبررسیمواجه شده است که در بدو ورود دست به   ییهاو با شرکت  دهدیرا نشان م  یریگ  میمنطق تصم

 . اثر عمل کرده اند  یبه صورت منطق تئور  شتر یدر گسترش بازار خود ب یبعد

 پیشنهادات:

نین تجاری منجر به ایجاد عدم قطعیت باال  قوات سیاسی و  تغییران  و همچنیاست  های اداری  ورود به هر بازاری نیاز به طی پروسه در  

ی گاها  هایگاها با طی چند مرحله و برخورد با مشکالت در مراحل بعدی زیان  ها با دانش محدودگردد که شرکتدر این بازارها می

تواند تا  می ها دیگر شرکتهای متخصص در حمل و ترخیص و ی با شرکتشوند که در این زمینه همکارجبران ناپذیر را متحمل می



و به دلیل تمرکز بر کسب و  طی شده ها بارها و بارها سط این شرکتوعدم قطعیت را کاهش داده چرا که این مسیر تحد باالیی این  

 کار از دانش غنی در حل مسائل برخوردارند. 

جهت ها باشد همچنین  ورود به بازار  یم گیری در موردز مناسبی در تصمتواند نقطه آغادانی میامکان سنجی و تحقیقات می  مطالعات

با رفتار  ی لان در بازار داخهای جهانی نیاز به مطالعات ابعات مختلف کشور مقصد است چرا که گاها رفتار مصرف کنندگشناخت بازار

 باشد.  وتمتفا واند تمی متضاد، به دلیل عقاید کشوری دیگر همان قشر از صرف کنندگان در 

ها در  ضور این شرکت . چرا که در صورت ح مناسب دیگری باشد  تواند ابزارهای دیگر با زمینه فعالیت یکسان میالگو برداری از شرکت 

ز ، اتوان نتیجه گرفت که این شرکت از شبکه روابط مناسبی برخوردار است و به دلیل معامالت متعدد و با برنامهمیبازار مورد نظر  

ت ی که این شرکابزارهای قدرتمندشرکت را از  وبرداری و گاها همکاری تجاری  دانش الزم در بازار نیز برخوردار هستن. بنابراین الگ

 سازد. مند میدر اختیار دارد بهره

ی در خور شرایط خود تدوین نموده و با عبور از این  ی موفق در بدو ورود با استفاده از حداقل امکانات در دسترس اهدافهاشرکت

. در واقع به یک ساختار  زنندمی، بازارها و شبکه روابط  اهداف در مراحل بعدی دست به گسترش بازار از طریق سازمان دهی منابع

کنند.  ها را به سمت اهداف هدایت میپروسه   با حداقل درگیری فکری  اند کههاطمینان و ریسک قابل قبولی دست یافتتکرار شونده با  

های اصلی این  الیتفعاهای کنترل پروژه تالش نموده و در کنار ابزاریابی به این اصول و در دستها شود شرکتیشنهاد مبنابراین پی

 . ابزارها را نیز پیاده سازی نمایند 

 این مطب خالصه و برداشتی کلی از مقاله اصلی است. منبع:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0969593117308594 
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