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Abstract
In today's competitive world, different industries have come to the conclusion that continuous
improvement in organizational performance is essential for their survival. Today,
organizations are looking for increasing their profitability and maximizing their long-term
performance. Thus, understanding the contingency effects of marketing activities on firm
performance is very essential. Accordingly, this research is aimed to examine the effect of
marketing exploitation and exploration on market performance, considering the moderating
role of supplier collaboration. The present research is an applied research in terms of
objective and descriptive- causality in terms of methodology. Also data were collected using
questionnaire. Statistical population of this research consisted of all small and medium-sized
active manufacturing companies located in the industrial city of Mazandaran province which
are about 51 companies. For descriptive analysis of this research SPSS software was used.
Furthermore, the research hypotheses were tested using structural equation modeling via
SmartPLS2 software. Findings showed that marketing activities (exploration and
exploitation) have an effect on organizational performance through the moderating role of
supplier collaboration.
Keywords: Market Exploitation Activities, Market Exploration Activities, Market
Performance, Supplier Collaboration.
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چکیده
صنایع مختلف در عصر رقابتی امروز ،به این مهم دستیافتهاند که برای ماندگاری در بازار ،بهبود مستمر در عملکرد
سازمانی امری ضروری است .امروزه ،سازمانها به دنبال افزایش سودآوری و بهحداکثر رساندن عملکرد بلندمددت ودود
هستند .در این میان ،درک اثرات اقتضایی فعالیتهای بازار بر عملکرد سازمان اهمیت زیادی دارد .برایناسدا ،،پدژوهش
حاضر تأثیر فعالیتهای اکتشاف و بهرهبرداری بازار بر عملکرد بازار شرکت باتوجده بده نقدش تعددی گدری مشدارکت بدا
تأمینکننده را بررسی وواهد کرد .روش پژوهش بر مبنای هدف از ندو کداربردی ،از حید

نحدو گدردآوری و اجدرا،

توصیفی -علّی و روش جمعآوری اطالعات از نو پرسشنامه میباشد .جامعة آماری پژوهش مدیران  15شدرکت فعدال از
شرکتهای تولیدی کوچک و متوسط استان مازندران است .برای تجزیهوتحلی توصدیفی پدژوهش از ندرمافدزار  SPSSو
برای آزمون فرضیهها از تکنیک مدلسازی معادالت ساوتاری و نرمافزار  Smart PLS2اسدتفاده شددهاسدت .نتداین نشدان
میدهد که فعالیتهای بازاریابی ،اکتشاف و بهرهبرداری ،بر عملکرد بازار با تعدی گدری مشدارکت بدا تدأمینکنندده مدؤثر
است.
واژگان کلیدی :فعالیتهای بهرهبرداری بازار ،فعالیتهای اکتشاف بازار ،عملکرد بازار ،مشارکت با تأمینکننده.
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مقدمه
در سالهای اویر سیر شتابان و مستمر رویدادها ،بده-

فعالیتهای اکتشاف 5بازار و فعالیتهدای بهدرهبدرداری

تدرین مرزها ،ساوتار و پویایی فضای کسد وکارهدا را

بازار است .همچنین مهمترین عنصر یادگیری سازمانی،

دگرگون ساوته و به شک فزایندهای تمدامی مؤسسدههدا

موضو اکتشاف و بهرهبرداری است که مارچ)5333( 2

را با چالشهای جدید و غیرمنتظدره مواجده کدرده اسدت

آن را مطدر کدرده اسدت .از نظدر مدارچ ،اکتشداف و

(اعرابی و حقیقی .)5212،هنگدامی کده بازارهدا رقدابتی

بررسدی دانددش جدیدد ،فرصددتهدایی بددرای توسدعة

میشوند ،سازمانها به دنبال فرصدتهدای کسد وکدار

توانمندیهای جدید ایجاد میکند ،اما در مقاب گسدتر

جدید و ارتقاء میزان رقابتپذیری ودود هسدتند .اغلد

اصدال و پداالیش توانمنددیهدای موجدود و حدداکثر

سازمانها بر بهبود چابکی وود تمرکز میکنندد ،مانندد

استفاده از ظرفیت و تواندایی آنهدا را محددود مدیسدازد

سرعت پاسخگویی به مشتری ،بهبدود وددمات ،ارتقداء

)بندریان .)5232 ،از جهت دیگر ،بهرهبدرداری بدیش از

کیفیت محصوالت و بهبدود اثربخشدی تولیدد (تاشدمن و

ایجداد

حد از توانمنددیهدای موجدود مدیتواندد باعد

3

اریلدی .)5331،در شدرکتهدای ارزشآفدرین قدرن ،35

وضعیت صُل

ارزش انعطافپذیری بیشتر درک شده است و آنهدا در

برابر کشدف گزیندههدای جدیدد بدا پتانسدی بهتدر شدود.

جستجوی راههایی هستند که بتوانند سریعاٌ تغییدر مسدیر

بنابراین ،مارچ گفتهاسدت سدازمانهدا بایدد بده صدورت

دهند (مرادی و همکداران .)5232 ،مأموریدت اصدلی و

متوازن در رابطه با اکتشاف و بهدرهبدرداری اقددام کنندد

محوری سازمانهای پژوهش و فناوری ،هدایت علدم و

( .)Hung et al,2015برایناسا ،،سازمانهدای داندش-

فناوری در ودمت ندوآوری ،بهبدود کیفیدت زنددگی و

بنیان موفق ،در یک محیط پویا با امکانات تحت اوتیدار

ایجاد رقابتپذیری صنایع است .آنهدا بایدد بدا طراحدی

(بهرهبرداری) و کشف فرصدتهدای جدیدد (اکتشداف)

آینده ،چالشهدا و مشدکالت پدیش رو بدرای صدنایع را

دوسوتوان میشوند (مرادی و همکداران .)5232،هددف

راه

شرکتهای بهرهبردار رسیدن بده کدارایی بهتدر اسدت و

و تصدمیمگیدریهدای ودال و

هدف شرکتهای اکتشافگرا ایجاد انعطدا پدذیری در

آگاهانه اقددام کنندد (بنددریان5213،؛ بنددریان.)5232 ،

سدازمان بدا رویکدرد بداز بده یدادگیری اسدت (مدرادی و

اثربخش

همکاران .)5232،همچنین هو و لیو )3151(1معتقدند که

تمام عناصر داولی سدازمان اسدت .محققدان جنبدههدای

مشدارکت بدا تدأمینکنندده نقدش تعددی گدر در تدأثیر

مختلف سدنجش عملکدرد را شدام سدودآوری ،سدهم

فعالیتهای اکتشاف بازار و فعالیدتهدای بهدرهبدرداری

بازار ،رضایت مشتری و سازگاری مدیدانندد .پدژوهش-

بازار با عملکدرد بدازار دارد .همکداری بدا تدأمینکنندده

های گوناگون نشان میدهند شرکتهایی کده قدادر بده

اغل

شام ارتباط با داراییهای ویدژه ،تعامد ویدژه و

تشخیص سهم بازار و رشدد فدروش هسدتند و وضدعیت

ترکیبی از قابلیتها است .این مسئله م تواند الگدویی از

شناسایی کنند و قب از بروز آنها ،نسبت بده انتخدا
حد فنداوری مناسد

عملکرد برتر در عرصة رقابت مستلزم ترکی

(جزمیت( اساسی و ایجاد محدودیت در

بازار وود را بدون کاهش سودآوری بهبدود م بخشدند،
میتوانند به عملکرد باالتری دست یابند .از دیدگاه هو
و لیو ( ،)3151عملکدرد بدازار هدر شدرکتی تحدت تدأثیر

1.Exploration
2.Exploitation
3.March
4.Ho and Lu
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تقسیم دانش را نیز دربرداشته باشد .شواهد تجربی نشان

فعالیتهای اکتشاف بدازار و فعالیدتهدای بهدرهبدرداری

میدهد که همکاری با تأمینکننده مزایای زیادی مانند

بازار را تعدی کند؟

توسعة محصول جدید ،اثربخشی عملیاتی و ایجاد دانش
دارد .شرکتهایی که با تأمینکننده مشارکت دارند ،بده
دنبال افزایش رقابت در منابع و داندش هسدتند( Ho and

مبانی نظری پژوهش
دوسوتوانی 1سازمانی
در ادبیات یادگیری سازمانی ،دوسدوتوانی بدر مبندای

.)Lu,2014
درمجمو  ،شرکتها در بازار امروز به دنبال رقابت

مشاهداتی است که شرکتها به تمرکز بدر توانداییهدای

برای ادامةحیات و یا سود بیشتر هسدتند .بیشدتر فعالیدت-

بهرهبرداری و یا اکتشاف تمای دارند .درحالیکه هدف

تدأویر یدا پیشدیگدرفتن از

شرکتهای بهرهبردارگرا ،رسیدن به کارایی بهتر بدرای

رقبا بشود .بنابراین برای شرکتها مهم است که بدانندد

مثال از طریق تمرکز بر روی تولید و عاد سازی اسدت،

های مدیریتی م تواند موج

فعالیتهایی که انجام میدهند د نهایت موجد

کسد

مزیت رقابتی میشود یا ویر.
شددرکتهددای کوچددک و متوسددط بددرای پایددداری

هدف شرکتهای اکتشافگرا ایجاد انعطافپذیری در
سازمان با یک رویکرد باز به یادگیری اسدت( Ho and

.)Lu,2014
3

اقتصددادی ،نقشددی کلیدددی را در موتددور رشددد اقتصددادی

دانکدن ( )5311در تعریدف دوسدوتوانی بدر نیداز

آینده ایفا میکنند و اعتقاد بر این است که این شرکت-

سازمانها برای توسعة اولویدتهدای سداوتاری دوگانده
2

ها نقشدی کلیددی در جهدانیسدازی و سدهم بسدیاری در

بدرای مددیریت ندوآوری تمرکدز دارد .مدارچ ()5335

اقتصاد ،در حالت بحران وواهند داشت ( Bititci et al.,

معتقدد اسدت کده بهدرهبدرداری و اکتشداف دو فعالیدت

 .)2012لذا باتوجه به اهمیت ایدن شدرکتهدا در اقتصداد

یادگیری متفاوتند و سازمان توجه و منابع ودود را بدین

کشور و جامعة آمای تحت بررسی ،و همچندین افدزایش

این دو تقسیم میکند .سازمان باید همزمان با اکتشاف و

برای دسدتیدابی بده شداوص-

بهره برداری هم تراز باشدد (منطقدی و همکداران5231،؛

رقابت شرکتهای رقی

1

های عملکرد بازار مانند ،حجدم فدروش بیشدتر ،افدزایش

ممبیندی و همکداران .)5231،تاشدمن و اریلدی (،)5331

رضایت و وفاداری مشتری ،حساسیت قیمت پدایینتدر و

دوسوتوانی سازمانی را توانایی همزمان پیگیری نوآوری
-

رشد در سهم بازار شدرکت ،همدواره محققدان بده دنبدال

افزایشی و ناپیوسته برای ساوتارها ،فرایندها و فرهند

عوام مؤثر بر بهبود عملکرد بازار بودهاند.

ها در گروه متناقض چندگانه در شرکت مشابه که برای

بنددابراین ،پددژوهش حاضددر بدده دنبددال بررسددی تددأثیر

بقای یدک دسدته از شدرکتهدا نیداز مدیباشدد ،تعریدف
1

فعالیددتهددای اکتشدداف بددازار و بهددرهبددرداری بددازار بددر

کردهاند .گیبسون و بیرکینشاو ( ،)3111دوسوتوانی را

عملکرد بازار شرکتها میباشد .بندابراین مسدئله اصدلی

توانایی سدازمانی در همسدویی و کدارایی در پاسدخ بده

پژوهش حاضر این است که آیدا فعالیدتهدای اکتشداف

تقاضای بازار و همزمان سازگاری با تغییرات در محیط

بازار و فعالیتهای بهرهبرداری بدازار بدر عملکدرد بدازار
تأثیر دارند و آیا مشارکت با تأمینکننده مدیتواندد تدأثیر

1.Ambidexterity
2.Duncan
3.March
4.Tushman & O’Railly
5.Gibson & Birkinshaw
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تعریف میکنند (ممبیندی و همکداران .)5231 ،سدازمان

در یدک محدیط رقدابتی ،3عملکدرد برتدر فقدط بدا

دوسوتوان به سدازمانی گفتده مدیشدود کده همزمدان بدا

نوآوری مستمر میتواند پایدار بماندد .ندوآوری مسدتمر

تواندایی تمرکدز بدر مسدئولیتهدای کندونی ،بدهودوبی

در کس وکار نیازمند یادگیری مسدتمر اسدت .موضدو

فرصتهای آینده را کلیددی بدرای بقدای شدرکت دارا

اکتشاف و بهرهبرداری از مهدمتدرین عناصدر مربدوط بده

باشد )فارسدی و همکداران .)5235 ،محققدان دوسدوتوان

یادگیری سازمانی میباشند (بندریان.)5232،

استدالل کردهاند که تعهد در فرایندهای بهدرهبدرداری و

اکتشاف و بهدرهبدرداری اساسداد دو فعالیدت سدازمانی

اکتشدداف بددرای بقددا و موفقیددت بلندمدددت سددازمان هددا

مجزاست که باید همزمان پیگیری شدوند تدا سدازمان بده

ضدددروری اسدددت ( .)Junni et al,2013تاشدددمن و

مزیت رقابتی و بقای بلندمددت دسدت یابدد ( Simek et

اریلدددی( ،)5331معتقدندددد کددده بدددرای حفد د نگدددرش

.)al,2009

دوسوتوانی ،دیدگاه قابلیتهای پویا5اهمیت زیادی دارد
(مرادی و همکاران.)5232،

بددرای سددازماندهددی فعالیددتهددای اکتشدداف و بهددره-
برداری در درون سازمانهدا ،سده رویکدرد کلدی وجدود

دیدگاه قابلیتهدای پویدا بده دنبدال تشدریق موفقیدت

دارد .رویکددرد اول کدده براسددا ،ادبیددات فرصددت

بروی شرکتها در دستیابی به مزیت رقابتی در محیط

کارآفرینی و همچنین ادبیات یادگیری سازمانی اسدت،

متغیدر مددیباشددد .قابلیدتهددای پویددا تکداملی هسددتند و بددا

اقدامات در دو بخش مجزا یعنی بهرهبرداری و جستجو

یادگیری سازمانی توسعة مییابند (نقیزاده و همکداران،

یا کشف شک گرفته است که بر موضو ایجداد یدک

 .)5233قابلیتهای پویا به صورت توانایی شرکت برای

طر سازمانی برای ایجاد تعادل در رفتارهای مرتبط بدا

یکپارچهکردن ،ساوتن و پیکربندی مجدد قابلیدتهدای

کشف فرصتها ،که نوعی رفتارهای آینددهگراسدت و

داولدی و ودارجی بدرای دسدتیابی بده تغییدرات سدریع

همچندین رفتارهدای مدرتبط بددا بهدرهبدرداری بده معنددای

محیطی تعریف شد است (مرادی و همکاران.)5232،

یادگیری در مسدیرهای قبلدی اسدت کده صدرفاد از طریدق
پاالیش و بهبود روتینهای فعلی (مانند اعمال اصالحات

فعالیتهای اکتشاف و بهرهبرداری بازار
دانش ،منبع مزیت رقابتی دارای اهمیت راهبردی در

جزئی در محصوالت برای تطبیق بهتر بدا نیداز بدازار) ر
میدهد (قندی آرانی و نجمدی5232 ،؛ بنددریان.)5232،

کس وکار است و آن چیزی که در انجام آن سدازمان-

بهرهبرداری قابلیتی است کده شدرکت بدا آن ،بده توسدعة

ها نسبت به بازارها بهتر عمد مدیکنندد ولدق و انتقدال

دانش جدید در رابطه با بازارها ،محصدوالت و تواندایی-

دانش در درون سازمان اسدت .باتوجده بده اینکده ولدق

هددای وددودی مددیپددردازد (اکبددری و همکدداران.)5231،

دانش جدید به توانمندیهای موجود و اصول سازمانی

رویکددرد دوم را کدده هسددی و همکدداران )3111(2مطددر

وابسته است ،پس دانش سازمان براسا ،شیو وابستگی

کردهاند بر موضو کشف فرصت و تبیین فرایندد آن بدر

مسیر از راه بازتکرار و بازترکی

دانش موجود تکامد

مییابد.)Kogut&Zander,1992( .

1.Dinamic Capability

یدک رویکدرد حد مسدئله تمرکدزدارد .براسدا ،ایدن
رویکرد ،فعالیت سدازمانهدای کدارآفرین ندوعی اقددام
2.Competitive Environment
3.Hesi et al
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کارآفرینانه برای ح یک مسئله که بدر اسدا ،نگدرش

شرکتها به دوقسدمت انددازهگیدری مدالی و غیرمدالی

ولدق ثدروت مدیشدود،

تقسیم میشود کده بخدش مدالی بدا برگشدت دارایدی و

تعریف میشود (بندریان.)5232،اکتشاف قدابلیتی اسدت

غیرمالی از راه درجة کلی اثربخشی مدیران اندازهگیری

ایجاد چالش در عقاید موجود در شرکت می-

مددیشددود (.)Gopalakrishnan,2006هرکدددام ازایددن

شددود و دانددش جدیدددی دربددار بازارهددا ،محصددوالت و

اندازهگیری عملکرد شدرکت ،بازتدابی از ابعداد متمدایز

فناوری ایجاد میکند( .)March,1991رویکدرد سدوم را

بهرهوری سازمانی است (.)Alegre and Chiva,2008

سازمانی تمرکز بر آن موجد
که سب

فا ،و همکاران ( )3111مطر کردهاند که ضمن انتقاد

از نظدر راث 5کدارکرد مناسد

بازارهدا ،بده قواعدد

از تفکیک فعالیتهای سازمانها بده کشدف فرصدت و

حاکم بر عرصة شک گیری مبادالت وابسته است .نحو

بهرهبرداری از فرصت و همچنین تمرکدز بدیش از حدد

کارکرد و الزامات هر بازار باید بهووبی شناوته شود تا

تحقیقدات کندونی بدر موضدو کشدف تمرکدز کردندد

اقدامات الزم برای اصال بازارهای ضعیف (بازارهدای

(بندددریان .)5232،ایددن محققددان گفتددهانددد کدده از طریددق

همدراه بدا مشدکالت و ناکدارایی) یدا طراحدی و ایجداد

فعالیتهای اکتشاف و بهرهبرداری میتدوان در سدازمان

بازارهای مفقود -بازارهایی که امکان شک گیدریشدان

همترازی ایجداد کدرد کده ایدن کدار مسدتلزم ندوآوری و

در شدرایط موجدود فدراهم نیسدت -اتخدا شدود .راث،

کددارایی در شددرکتهاسددت .بددرای ایددن کددار بایددد در

ویژگیهای مشترکی را برای کدارکرد مطلدو بازارهدا

سازمانها ،در بعضدی از زمدانهدا تغییراتدی ایجداد کدرد.

برشمرده است که شام ضخامت کافی 3در بدازار ،غلبده

طرفداران این نظریه فعالیتهای اکتشاف و بهرهبدرداری

بر ازدحام 2و ایمنبودن 1بازار میباشدد (نصدیری اقددم و

را با سطو سلسلهمراتبی مدیریت مرتبط میدانندد .آنهدا

همکاران.)5232،

معتقدند اکتشاف به سطوحی عملیاتی مدرتبط اسدت کده

همچنین ،هو و لیدو ( ،)3151بدر ایدن عقیددهاندد کده

در آن مدیر راه ح های جدیدی بدرای مشدکالت مدی-

دوسوتوانی سازمانی م تواند بر عملکرد شرکتها تدأثیر

یابد و بهدرهبدرداریهدای متعاقد  ،در سدطو مددیریت

بگذارد .براسا ،تحقیقات پیشین ،دوسوتوانی برگرفتده

ارشد اتفا میافتد ( مرادی و همکاران.)5232،

از مددیریت داندش ،داندش در سدازمانهدا و یدادگیری
سازمانی میباشد .سازمانهای فعلی باید بهتدرین و مدام

عملکرد بازار شرکت
اگرچه اهمیت عملکرد شرکتها بهطورگسدتردهای
شناوته شد است ،اما بح های مهمی در مدورد انددازه-
گیدری عملکدرد وجدوددارد .تعریدف عملکدرد شدام
کارایی مرتبط با اندازهگیدری مدیشدود کده بده ارتبداط
درونداد و برونداد سازمان و اثربخشی همراه با اندازه-
گیری ربط پیددا مدیکندد و بده موضدوعاتی مثد رشدد
کسد وکدار و رضدایتمندی کارکندان منتهدی مدیشدود
( .)Alegre and Chiva,2008همچنددین ،عملکددرد

برای بقا تغییر کنند و این تغییر باید مبتنی بر جمدعآوری
دادههایی مناس

از محدیط ودارجی و داولدی و تبددی

آنها به دانش باشد.
لوپز 1میگوید کده داندش و قابلیدتهدای سدازمانی
اشکالی از داراییهای اسدتراتژیک هسدتند کده اهدداف
1.Rass
2. Thickness
3.Congestion
4.Safe
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بلن مدت سازمان را از حی

رقابتی و اقتضائات محیطی

همکداری بدا تدأمینکنندده اغلد

شدام ارتبداط بدا

ارتقاء میدهند و در محیطهای پویا کاربرد استراتژیک

داراییهای ویژه ،تعام ویژه و ترکیبی از قابلیتهاست.

دارندد .تبددی داندش هندی)ضدمنی( بده داندش ثبدت-

این مسئله میتواند الگدویی از تقسدیم داندش را نیدز در

شدهةرسمی) صریق( یکی از اهداف کلیدی مددیریت

برداشته باشد .شرکتهایی که مشارکت با تأمینکنندده

کاهش وطرپذیری از دسترفتن

دارند ،به دنبال افزایش رقابت در منابع و داندش هسدتند.

داندش بداارزش سدازمان بدهدلید افدت کارکندان و نیدز

شواهد تجربی نشان میدهد که همکاری با تأمینکننده

کاهش وطر ازدستدادن حافظة سازمان بههنگام تعدی

مزایای زیادی مانند توسعة محصدول جدیدد ،اثربخشدی

نیروی انسانی میشود .بسیاری از سازمان=ها بدا تمرکدز

عملیاتی و ایجاد دانش دارد .مشارکت با تامینکننده از

بر مدیریت دانش و سدرمایهگدذاری گسدترده در زمینده

طریق ویژگیهایی مانند تقسیم اطالعات ،برنامدهریدزی-

فناوری اطالعات بهدنبال دسترسی به مزایای حاصد از

های مشترک و ح مشک به صورت مشترک شناوته

مدیریت دانش هستند (فدایی و همکاران .)5231،نظدام

مددیشددود .تقسددیم اطالعددات در مددورد محصددول و

مددیریت داندش ،ندوعی نظدام اطالعداتی اسدت کده از

فرایندهایی است که به وریدار کمک میکند تا برنامه-

فرایندهای دانش در ایجاد ،جمدعآوری ،سدازماندهی و

هدای محصدول را توسدعه دهدد و کاالهدا را در زمدان

انتشار دانش مؤثر حمایت میکندد .مهدمتدرین ویژگدی

مناس

تولیدکند و سدطق ملزومدات را کداهش دهدد و

نظام مدیریت دانش ،کیفیت نظام اسدت کده معمدوالد بدر

درنهایت عملکرد وود را بهبود بخشد .همچنین تدأمین-

عملکرد آن و بهره برداری از منابع تأکید دارد (ثقفدی و

کنندگان میتوانند برای محصوالت جدید وود بازوور

محامدپور.)5211،

ارائده کنندد .مشدارکت بدا تدأمینکنندده بایدد اثربخشدی

دانش است که باع

باال ،فرضیههای زیر مطر میشود:

اکتشاف را افزایش دهد و تطبیقپذیری شرکت با افکار

بر مبنای مباح

فرضیة اول :فعالیتهای اکتشداف بدازار بدر عملکدرد

جدید و دانش جدیدد در بیدرون از سدازمان را افدزایش

بازار تأثیر دارند.
فرضیة دوم :فعالیتهای بهرهبرداری بازار بر عملکرد
بازار تأثیر دارند.

بخشد .درمقاب مشارکت با تأمینکنندده نقدش میدانجی
منفی در بهرهوری بازاریدابی بدا عملکدرد شدرکت دارد.
داندش بیروندی بداارزش بده طدور معندیداری از داندش
شدرکت متفداوت اسدت و هددف آنهدا نیدز بهبدود در

مشارکت با تأمین کننده
تأمینکنندگان افراد و یدا سدازمانهدایی هسدتند کده
برای شرکتها مواد اولیه را تهیه میکنندد و در اوتیدار
آنها قرارمیدهند .مشارکت با تأمینکننده به دو صورت

فعالیتهای بازاریابی است(.)Ho and Lu,2014
باتوجه بده بحد

بداال ،فرضدیههدای زیدر را مدیتدوان

مطر کرد:
فرضیة سوم :مشدارکت بدا تدأمینکنندده رابطدة میدان

امکانپذیر است ،اول اینکه همکداری بلندمددت داشدته

فعالیتهای اکتشافات بازار و عملکدرد بدازار را تعددی

باشند و دوم اینکه با آنها ادغام شوند و به نوعی جزئدی

میکند.

از سازمان محسو شوند (.)Ho and Lo,2014
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فرضیة چهارم :مشارکت بدا تدأمینکنندده رابطدة بدین

عملکرد وجود دارد .فو و همکاران( ،)3151دوسوتوانی

فعالیتهای بهر برداری بازار و عملکرد بازار را تعددی

سازمانی را بر عملکرد حرفهای سازمان بررسی کردهاند.

میکند.

نتدداین پددژوهش آنددان نشددان مددیدهددد کدده دوسددوتوانی
سازمانی تأثیر معنادار و قوی بر روی عملکرد دارند ( Fu

مروری بر پیشینة پژوهش

.)et al,2016

ابددراهیمپددور و همکدداران( ،)5232تددأثیر دوسددوتوانی

هددو و لیددو( ،)3151کاربردهددای عملکددرد اکتشددافات

سددازمانی بددر عملکددرد صددنایع تولیدددی :بررسددی نقددش

بازاریابی و بهرهبرداری بازاریدابی و بهدرهبدرداری بدازار:

پویاییهای محیطی را بررسی کدردهاندد .نتداین پدژوهش

نقش میانجی مشارکت با تأمینکنندده را بررسدی کدرده-

آنان نشان میدهد که دوسوتوانی سدازمانی بدر عملکدرد

اند .آنان به این نتیجه رسدیدهاندد کده اگدر مشدارکت بدا

شرکتها تأثیر دارد ولی نقش تعدی کننددگی پویدایی-

تأمینکننده در سطق باالتر باشد ،فعالیتهای اکتشاف و

های محیطی تأیید نمیشود .مرادی و همکداران(،)5232

ارتقاء سطق عملکرد مدیشدود ( Ho

بهر برداری موج

به بررسی تبیین دوسوتوانی سازمانی ،یعنی مفهومی نوین

Lu,2014

در مدیریت سازمانهای دانش بنیان پرداوتهاند .محققان

سددازمانی ،دوسددوتوانی و عملکددرد شددرکت را بررسددی

در ایدن تحقیدق اینگونده نتیجده گرفتدهاندد کده فعالیدت

کردهاند .نتاین آنان نشان میدهدکه یدادگیری سدازمانی

اکتشاف و بهرهبرداری مدیتواندد بدر عملکدرد تجداری

بدددر دوسدددوتوانی و عملکدددرد شدددرکت تدددأثیر دارد و

شرکتها مؤثر باشد و رابطة مستقیمی بین این دو عام

دوسوتوانی سازمانی تأثیر میدانجی جزئدی در ایدن رابطده

دوسوتوانی و عملکرد وجود دارد .اکبری( ،)5232تأثیر

دارد (.)Xu & Zhu, 2013

 .)andژو و ایکسددددو( ،)3152یددددادگیری

رهبری استراتژیک بر مزیتهای رقابتی با میانجیگری
دوسوتوانی نوآوری را بررسدی کدردهاسدت .نتداین ایدن

مدل مفهومی پژوهش

تحقیق نشان میدهد که رهبری مدراودهای بدر اکتشداف

هر پژوهشگری بدرای تددوین فرضدیههدای پدژوهش

ندوآوری مدؤثر اسدت و رهبدری تحدولگرا و رهبدری

نیازمند مدل مفهدومی اسدت تدا بدر اسدا ،آن متغیرهدای

مددراودهای (مؤلفددههددای رهبددری اسددتراتژیک) بددر بدده-

فرضیات را بشناسد و روابط بین این متغیرهدا و تعداریف

کارگیری نوآوری تأثیرگذار است و همچنین اکتشداف

مفهومی و عملیاتی آنها را تبیین کند.

و بهکارگیری نوآوری بر مزیت تمایز وددمات مؤثرندد.

در پژوهش حاضر ،تأثیر دو بعد دوسوتوانی سازمانی

بهکارگیری نوآوری بر مزیت قیمت و مزیت تمرکز بر

(فعالیتهای اکتشاف بازار و بهرهبدرداری بدازار) ،متغیدر

مشتری مؤثر است .فارسدی و همکداران( ،)5235مؤلفده-

مستق  ،بر عملکرد بازار ،در جایگاه متغیر وابسته با نقش

هدای دوسدوتوانی مدؤثر بدر عملکدرد تجداریسدازی

تعدی گری مشارکت با تأمینکننده ،بررسی شددهاسدت.

تحقیقددات دانشددگاهی را بررسددی و شناسددایی کددردهانددد.

مدل مفهومی پژوهش حاضر برگرفته از مطالعدات هدو و

نتاین این تحقیق نشان مدیدهدد کده فعالیدت اکتشداف و

لیو( )3151است که در شک ( )5نشان داده شده است.

بهرهبرداری میتواند بر عملکرد تجاری شرکتها مدؤثر
باشددد و رابطددة مسددتقیمی بددین دو عامدد دوسددوتوانی و
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بهرهبرداری بازار

عملکرد بازار شرکت



رضایتمندی مشتری



رشد سهم بازار نسبت به رقبا



جستجو برای کس




احیاء ارزش مشتری






مشتریان بیشتر

افزایش فروش در بازار





ارتقای محصوالت
افزایش میزان دانش بازار



مدیریت کیفیت محصوالت



ارائه ودمات مناس




بخش بندی بازار هدف
قیمت گذاری واضق

ارائه وواستههای مشتریان
اکتشاف بازار

افزایش جریان نقدینگی
ایجاد ارزش بیشتر برای مشتری



میزان تفاوت در قیمتها



انجام مدیریت کیفیت به شیوههای
نوین




مشارکت با تأمینکننده



ارائه ودمات و محصوالت متفاوت
تفاوت در نو بخشبندی

حم و نق
تبادل اطالعات و دانش
صنعتی و عملیاتی



داشتن اهداف مشترک با
شرکت

شکل ( :)1مدل مفهومی پژوهش(منبع :هیو و لیو)2112،

روش پژوهش
ازآنجاکه در این پژوهش تأثیر فعالیتهای اکتشداف

پرسشنامهای است .برای آزمون فرضدیههدای پدژوهش از

بددازار و بهددرهبددرداری بددازار بددر عملکددرد بددازار از طریددق

مدلسازی معادالت ساوتاری استفاده شدهاست .در این

تعدی گری مشدارکت بدا تدأمینکنندده در شدرکتهدای

پددژوهش ابددزار بددهکاررفتدده بددرای مدددلیددابی معددادالت

تولید کوچک و متوسط بررسی شدهاسدت و نتداین ایدن

سدداوتاری ،نددرمافددزار SmartPLS2بددودهاسددت .جامعددة

پژوهش برای بهترشدن کارکرد این شدرکتهدا اسدتفاده

آماری این پژوهش شام مدیران ارشد شرکت تولیددی

میشود ،نو پژوهش بر مبنای هددف ،کداربردی اسدت.

در شددهرک صددنعتی اسددتان مازندددران اسددت ..سدده شددهر

همچنین روش انجام آن توصیفی و از نو پیمایشدی و از

سلمانشهر ،تنکابن و آم برای پژوهش انتخدا شدده-

نظددر نددو دادههددای جمددعآوریشددده کمددی و از نددو

اند .در این پژوهش به تمامی شرکتهای تولید در این
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سه شهر پرسشنامه توزیع شده است .روش نمونهگیدری

شده است ،درنتیجه اشکاالت ساوتاری آن شناسدایی و

در این تحقیق سرشماری است .براسا ،آمار بدهدسدت-

اصالحات الزم بدرای بدرآورده سداوتن روایدی ظداهری

آمده 15 ،واحد تولیدی در شهرهای سلما شهر ،تنکابن

انجام شدهاست .پایایی پرسشنامه نیز با ندرمافدزار  spssو

و آم وجود دارد .در هر واحد تولیدی از  2مدیر ارشد

آلفای کرونبا سنجش شدهاسدت .بدرای ایدن سدنجش،

وواسته شد تا پرسشنامهها را تکمی کنند .بنابراین 512

نخست پیشآزمون بهعم آمد و  21پرسشنامه در جامعة

پرسشنامه توزیع شد و 511پرسشنامه به طدور کامد بده

آماری توزیع شد .آلفای کرونبا برای همده متغیرهدا از

محقق برگردانده شد .در هنگام تحلی دادههدا میدانگین

 1/1بیشتر است و در محدود پذیرفتنی قراردارد.

هر سهنفر در یک واحد تولیدی گرفته شدد و دادههدای
50واحد تولیدی بررسی شدهاست ،زیرا در این تحقیق

یافتههای پژوهش

هدف محقق بررسی عملکرد سازمانها بود اسدت و نده

توصیف متغیرهای جمعیتشناختی

اشخاص و افراد موجود در سازمان .پرسشدنامة پدژوهش

جدول شمار  ،3مشخصات جمعیدتشدناوتی نموندة

برگرفته از مطالعات هو و لیو( )Ho and Lu,2014است.

آماری را نشان میدهد .همانطورکه مالحظه مدیشدود،

این پرسشنامه  32سؤال دارد که  1سؤال مربوط به متغیدر

بیشتر پاسخدهندگان مرد بودهاند ( .) 15/2از لحاظ سدن

فعالیتهدای اکتشداف بدازار 1 ،سدؤال مربدوط بده متغیدر

بخش بیشتر پاسخدهندگان بین  21تا  11سال داشدتهاندد.

فعالیتهای بهرهبرداری بازار 1 ،سدؤال مربدوط بده متغیدر

از لحاظ تحصیالت ،بیشترین پاسخ درصدد) و دهنددگان

مشددارکت بددا تددأمینکننددده و  1سددؤال مربددوط بدده متغیددر

( 11/2درصد) در سطق لیسانس بودهاند .از لحاظ مددت

عملکرد بازار شرکت میباشد .همچندین از طیدف پدنن-

فعالیت در شرکت ،بیشترین افراد( 11/1درصد) زیدر 51

گزینهای لیکدرت (  =5بسدیارکم و  =1بسدیارزیاد) بدرای

سال فعالیت داشتهاند .از لحاظ ارتباط رشتة تحصدیلی بدا

مقیا ،اندازهگیری استفاده شده است .برای اندازهگیری

فعالیت پاسدخدهنددگان ،بیشدترین افدراد ( 13/1درصدد)

روایی ظداهری ،از نظدر اسدتادان و متخصصدان اسدتفاده

پاسخ مثبت دادهاند.

جدول ( )2توصیف متغیرهای جمعیتشناختی پژوهش
تحصیالت

جنسیت

ارتباط

سن

رشته

مدت فعالیت

زن

مرد

دیپلم

فو دیپلم

لیسانس

فو لیسانس

زیر21

11-21

باالی11

بله

ویر

زیر 51سال

31-51سال

باالی  31سال

تعداد

21

511

1

53

551

53

11

13

31

13

11

511

35

51

درصد فراوانی

33/1

15/2

3/1

1

11/2

1

23

11

2/52

13/1

11

11/1

51

51/1
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تجزیه و تحلیل دادهها
سطق قبولی( )AVEمقدار مساوی و بداالتر از  1/1مدی-

بررسی مدل اندازهگیری
برای بررسی مدل اندازهگیری ،از سه شاوص پایایی

باشد .با توجه به جدول( ،)2مناس بودن روایی همگرای

ترکیبددددی ( ،)CRآلفددددای کرونبددددا ( )CAو روایددددی

مدل پژوهش تأیید شدهاست .معیار دیگر بدرای بررسدی

بدرای

مدل اندازهگیری ،روایی واگدرا مدیباشدد کده از طریدق

پایایی ترکیبدی و آلفدای کرونبدا مسداوی و بزرگتدر از

معیار فورن و الرکر اندازهگیری میشود .براسدا ،ایدن

 1/1میباشد .باتوجه به جدول ( ،)2مقدار حاص از ایدن

معیار ،روایی واگرای پذیرفتنی یک مددل حداکی از آن

دو معیار برای تمامی متغیرها باالتر از  1/1است که نشان

است که یک سازه در مدل ،نسبت بده سدازههدای دیگدر

از پایددابودن ابددزار اندددازهگیددری دارد .همچنددین ،بددرای

تعام بیشتری با شاوصهایش دارد .روایی واگرا وقتدی

بررسی روایی همگرا ( شان دهند میانگین واریانس بده-

در سطق مناس

و پذیرفتنی است که میزان  AVEبدرای

اشتراک گذاشتهشدده بدین هدر سدازه بدا شداوصهدایش

هدر سددازه بیشددتر از واریددانس اشددتراکی بددین آن سددازه و

اسددت) ،از میددانگین واریددانس اسددتخرا شددده فورن د و

سازههای دیگر در مدل باشد.

همگرا( )AVEاستفاده شدهاسدت .مقددار مناسد

الرکر ( )AVEاستفاده شدهاسدت .مقددار بحراندی بدرای
جدول ( )3روایی همگرا ،روایی واگرا و ضریب آلفای کرونباخ
متغیرهای پنهان

عنوان در

ضری

آلفای کرونبا

ضری

پایایی ترکیبی

میانگین واریانس استخراجی

مدل

()Alpha ≥ 0/7

()CR ≥ 0/7

)( AVE≥0/5

فعالیتهای بهره برداری

PL

1/11

1/11

1/11

فعالیتهای اکتشاف

PR

1/11

1/31

1/11

عملکرد بازار

MP

1/13

1/11

1/13

مشارکت با تأمینکننده

SC

1/11

1/13

1/11

مطابق با جدول( ،)1نتاین بهدستآمده از همبسدتگی
ها و جذر  AVEکه بدر روی قطدر جددول قدرار گرفتده-

است ،میتوان روایدی واگدرای مددل در سدطق سدازه را
نتیجه گرفت.

جدول ( )2همبستگی میان متغیرهای مکنون و مقادیر AVE

عملکرد بازار

فعالیت های بهره-

فعالیتهای

مشارکت با تأمین-

برداری

اکتشاف

کننده

عملکرد بازار

1/11

فعالیت های بهرهبرداری

1/15

1/11

فعالیتهای اکتشاف

1/12

1/11

1/13

مشارکت با تأمینکننده

1/11

1/12

1/11

1/11
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بررسی مدل ساختاری و بررسی مدل کلی
نتاین مدل ساوتاری و مدل کلی پدژوهش در شدک

قوی تعیین کردهاند .نتاین بهدستآمده از  Q2نشان مدی-

زیر نشان داده شدهاسدت .در بخدش مددل سداوتاری ،از

دهد که مقدار  Q2مربدوط بده سداز درونزای عملکدرد

قدددرت پددیش-

بازار  1/21میباشد که بدرازش قدوی مددل سداوتاری را

معیارهددای ضددری تعیددین( ، )R2ضددری

بینی( )Q2و آمار  tاستفاده شدهاسدت .همچندین در ایدن

نشان میدهد .همچنین در شک ()3و( ،)1نتداین حاصد
مسیر بین فرضیات و مدل پدژوهش در حالدت

بخش ،فرضیههای پژوهش بررسدی شددهاسدت .ضدری

از ضرای

تعیین هر سازه همان اعداد داو دایدره اسدت .براسدا،

تخمین استاندارد ارائه شدهاسدت .اعددادی کده بدر روی

بررسی چین ( ،)5311سه معیدار  1/22 ،1/53و  1/11بده

مسیر سازهها با یک دیگر نشان داده شدهاسدت ،ضدری

ترتی  :مقادیر ضدعیف ،متوسدط و قدوی در نظدر گرفتده

مسیر نامیده میشود و برای تأثیر مسدتقیم یدک متغیدر بدر

شدهاند .مطابق با نتاین ، R2متغیر درونزای مدل در ایدن

متغیر دیگر ارائه میشدود .همچندین در شدک ( )2و (،)1

پژوهش تنها عملکرد بازار میباشد که مقددار  1/13بده-

مدددل پددژوهش در حالددت معندداداری  T-Valueبددا ورود

دستآمده و برازش قوی مدل را نشان میدهد .همچنین

متغیر تعدی گر نشان داده شدهاست .همانطورکده نشدان

هنسلر و همکاران ( )3113در مورد شدت قدرت پدیش-

داده شددد ،تمددامی روابددط بددین متغیرهددای پددژوهش و

بینی مدل در مورد سدازههدای درونزا سده مقددار ،1/13

فرضیات دارای آمار  tبزرگتر از  5/31مدیباشدند کده

 1/51و  1/21را بدده ترتید  :مقددادیر ضددعیف ،متوسددط و

نشان از تأیید فرضیات دارد.

شکل(.)2مدل کلی پژوهش در حالت تخمین استاندارد
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شکل( )3نتایج مقدار T-Value

شکل( )2مدل کلی پژوهش در حالت تخمین استاندارد
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شکل( )5نتایج مقدار T-Value

همچنین بعد از بررسی بدرازش مددل انددازهگیدری و

بیشتر میباشد؛ درنتیجه همة فرضدیههدای پدژوهش تأییدد

مدل ساوتاری ،برازش مدل کلی از طریق معیدار GOF

میشوند .به عبارت دیگر ،متغیر فعالیتهای بهرهبرداری

بررسی شدهاسدت .سده مقددار  1/31 ، 1/15و  1/21بده

بر روی عملکرد بازار در سطق اطمینان  1/31تأثیر مثبت

ترتید  :مقدادیر ضدعیف ،متوسدط و قدوی بدرای GOF

و معنادار دارد .همچنین متغیر فعالیدتهدای اکتشداف بدر

معرفدی شددهاندد ( .)Wetzels et al,2009معیدار GOF

عملکددرد بددازار در سددطق اطمینددان  %31تددأثیر مثبددت و

برای این پژوهش مقدار  1/11بهدسدتآمدد کده بدرازش

معنادار دارد .ضری

استانداردشده مسدیر میدان فعالیدت-

کلی مدل در حد بسیار قوی است.

های بهرهبرداری و عملکرد بازار بیانگر این مطل
= GOF

معادله ( )5فرمول محاسبه برازش ک در روش PLS

است

کدده فعالیددتهددای بهددرهبددرداری بدده میددزان  11درصددد از
تغییرات متغیر عملکرد بازار را مسدتقیماد تبیدین مدیکندد.

= GOF

همچنین ضری استانداردشدد مسدیر میدان فعالیدتهدای

همچنین نتاین حاص از فرضیههدای پدژوهش بددون

اکتشاف و عملکرد بازار نشان میدهد کده فعالیدتهدای

ورود متغیر تعدی گدر در جددول( ،)1نشدان داده شدده-
است .آمار  tبدرای تمدام فرضدیههدای پدژوهش از 5/31

اکتشاف  %12از عملکرد بازار را تبیین میکند.
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جدول ( )5آزمون فرضیات پژوهش بدون ورود متغیر تعدیلگر
اثر

متغیر مستق

متغیر وابسته

آمار

t

ضرای

مسیر استانداردشده

نتیجه

H1

فعالیتهای بهره برداری

عملکرد بازار

1/33

1/11

تأیید

H2

فعالیتهای اکتشاف

عملکرد بازار

2/11

1/12

تأیید

)(ns = no significant, *p < .05, **p < .01, ***p < .001

همچنین نتاین حاص از فرضیههای پژوهش با ورود

را تعدی میکند .فعالیتهای بهدرهبدرداری بدر عملکدرد

متغیر تعدی گر مشارکت با تدأمینکنندده در جددول(،)1

بازار با ورود متغیر تعدی گر ،اثری به انددازه  1/13دارد.

معناداری  tمربوط بده

این در حالی است که اثر تعداملی ( )PL*SCکده شددت

نشان داده شدهاست .نتاین ضرای

متغیر تعاملی ( 3/11 ،)PL*SCو همچنین نتاین ضدرای

تأثیر متغیر تعدی گر را نشان میدهد ،مقددار  -1/31بده-

معندداداری  tمربددوط بدده متغیددر تعدداملی(3/15 ،)PR*SC

دسددتآمددده اسددت .همچنددین فعالیددتهددای اکتشدداف بددر

محاسبه شدهاست که به دلی بیشدتربودن از  ،5/31نشدان

عملکرد بازار با ورود متغیر تعدی گدر ،اثدری بده اندداز

میدهد که در سطق اطمینان  1/31درصد میتوان تأییدد

 %11دارد و اثددر تعدداملی ( )PR*SCمقدددار  -1/13بددده

کرد که مشدارکت بدا تدأمینکنندده ،فعالیدتهدای بهدره-

دستآمده است.

برداری و فعالیتهای اکتشاف بر عملکرد بازار شدرکت
جدول ( )6آزمون فرضیات پژوهش با ورود متغیر تعدیلگر
اثر

متغیر مستقل

متغیر وابسته

آمارة t

ضرایب مسیر استاندارد
شده

نتیجه

H1

فعالیت های بهره برداری

عملکرد بازار

3/11

1/13

تأیید

H2

فعالیت های اکتشاف

عملکرد بازار

2/21

1/11

تأیید

3/11

-1/31

تأیید

3/15

-1/13

تأیید

 :H3مشارکت با تأمینکننده تأثیر فعالیتهای بهرهبرداری بازار بر
عملکرد بازار را تعدی میکند.
 :H4مشارکت با تأمینکننده تأثیر فعالیتهای اکتشاف بازار بر عملکرد
بازار را تعدی میکند.

)(ns = no significant, *p < .05, **p < .01, ***p < .001

نتیجهگیری و پیشنهادها
پددژوهش حاضددر ،تددأثیر فعالیددتهددای بهددرهبددرداری

برداری بازار بدر عملکدرد بدازار مدؤثر اسدت .بده عبدارت

بازاریابی و اکتشاف بازاریابی بر عملکرد بازار شرکتها

دیگر ،اگر شرکتها محصول وود را مددیریت کنندد،

را بررسددی کددرده اسددت کدده در ایددن میددان مشددارکت بددا

ودمات را بر اسا ،اولویتهای مشدتری ارائده کنندد و

تأمینکننده ،متغیر تعدی گدر در نظدر گرفتده شدد .نتداین

بازارهدای هددف ودود را بدرای فدروش دقیدق مشدخص

حاص از فرضیة اول نشان میدهد که فعالیتهای بهره-

کنند ،عملکدرد بدازار افدزایش مدییابدد .همچندین نتداین
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حاص از فرضیة دوم ،نشان میدهد کده اکتشداف بدازار
تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد بدازار دارد .مددیریت

 دوری تأمینکنندگان از تولیدکنندگان از نظر بُعدمسافت.

محصول در شرکتها ،باالبودن میدزان ارائده وددمات،

 -وجود شرکتهای تولیدی کوچک با کمتر از 31

بخشبندی بازار ،و کمبودن قیمت محصوالت شرکت-

تا  21عضو که زنجیر تدأمین آنهدا کامد شدک نگرفتده

ها کده از جملده فعالیدتهدای اکتشداف در ایدن تحقیدق

است و صرفة اقتصادی ایجاد نمیکند.

است ،بر عملکرد بدازار تدأثیر معندیدار دارد و موجد

براسددا ،نتدداین حاصد از تحلی د دادههددا و بررسددی

افزایش عملکدرد بدازار ایدن شدرکتهدا مدیشدود .اگدر

فرضیههدای پدژوهش ،پیشدنهادهای کداربردی زیدر ارائده

شرکتها فعالیتهای اکتشاف را بهووبی انجام دهندد،

میشوند:

حاشیة سود شرکتها افزایش مییابد ،و شدرکتهدا در

باتوجه به تأثیر مثبت و معنیدار فعالیدتهدای بهدره-

بازار رقدابتی پیشدرو مدیشدوند .مطدابق بدا فرضدیة سدوم،

برداری بازاریابی بر عملکرد بازار ،به مدیران شدرکتهدا

مشارکت با تأمینکننده تأثیر فعالیدتهدای بهدرهبدرداری

پیشنهاد میشود که برای بهبود عملکرد بازار شرکت ،به

بازار بدر عملکدرد بدازار شدرکتهدا را تعددی مدیکندد.

افزایش سطق فعالیتهای بهرهبرداری بازاریابی از طریق

براسددا ،نتدداین آزمددون فرضددیه ،نقددش تعدددی گددری

ارتقا و بهبود محصوالت ،پیادهسدازی مددیریت کیفیدت

مشارکت با تأمینکننده تأیید مدیشدود .همچندین مقددار

محصوالت ،در اولویت قراردادن ارائه وددمات مناسد

ضری

مسیر این فرضیه ،نشان میدهد کده ایدن تدأثیر از

نو معکو ،میباشد.

به مشتری ،بخشبندی بدازار هددف و درنهایدت قیمدت-
گذاری شفاف محصوالت ،اقدام کنند.

فرضیة چهارم ،یعنی مشارکت بدا تدأمینکنندده تدأثیر

باتوجدده بدده تددأثیر مثبددت و معنددیدار فعالیددتهددای

فعالیتهای بهرهبرداری بازار بر عملکرد بازار شرکتهدا

اکتشاف بازاریابی بر عملکرد بازار ،به مدیران شرکتها

را تعدی میکند ،نیز براسا ،نتاین آزمون فرضیه ،تأیید

پیشنهاد میشود که برای بهبود عملکدرد بدازار شدرکت،

مسیر این فرضیه ،نشدان

سطق فعالیتهای اکتشاف بازاریابی ودود را بدا قیمدت-

میدهد که این تأثیر از نو معکو ،میباشدد .بندابراین،

گذاری متفداوت و رقدابتی نسدبت بده سدایر شدرکتهدا،

با توجده بده نتداین ،نقدش تعددی کننددگی مشدارکت بدا

اجرای مدیریت کیفیت به شیو ندوین ،ارائده وددمات و

تأمینکننده در ارتباط بین فعالیتهای اکتشداف بدازار و

محصوالت متفاوت با سایر شرکتها و درنهایت تفاوت

فعالیتهای بهرهبرداری بازار و عملکرد بازار شرکتها

در ندو بخدشبندددی بدازار نسددبت بده سددایر شدرکتهدا،

معکو ،بهدستآمدهاست که دالی اصلی آن میتواند

افزایش دهند.

میشود .همچنین مقدار ضری

عوام زیر باشد:

در پایددان ،بایددد افددزود کدده در ایددن پددژوهش تنهددا

 -وسدددعت کدددم شدددرکتهدددای تولیددددی و نبسدددتن

شرکتهای شهرک صنعتی سه شهر در استان مازندران،

قراردادهای بلندمدت با تأمینکنندگان و درنتیجه وجدود

در نظرگرفته شدهاند و این امدر ندوعی محددودیت مدی-

واسطهها و تأمین مواد و محصوالت با واسطهها.

باشد .همچنین در این پژوهش بدهعلدت کدمبدودن تندو

 وجود رانتهای گسترده در زمیندة تدأمینکننددگانمواد اولیه و مشارکت با تأمینکنندگان انحصاری.

صنایع و واحدهای تولیدی ،صنعت واص و یدا شدرکت
واصی در نظدر گرفتده نشدد .کوچدکبدودن واحددهای
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تولیدی نیز از دیگر محدودیتهای پژوهش حاضر می-

 -1بندریان ،رضا .)5232(.دوسوتوانی همزمان ،الگوی

باشد .باتوجه بده ایدن محددودیتهدا ،بده محققدان آیندده

مناسد

سدازماندهی فعالیدتهدای اکتشداف و بهدر

پیشنهاد میشود تا تمامی واحددهای تولیددی در تمدامی

بددرداری در سددازمانهددای پددژوهش و فندداوری،

شرکتهای شهرک صنعتی در سطق استان مازنددران را

دوفصلنامة توسعة تکنولوژی صدنعتی ،شدماره ، 33

بررسی کنند .همچنین در این تحقیق ،زیرمجموعههدای

صص .35-22:

دوسوتوانی سازمانی بررسی شدهاست که پیشدنهاد مدی-

-1بندریان ،رضا .)5213(.رویکردی تحلیلی به چیسدتی

شود متغیر دوسوتوانی به صدورت متغیدر پنهدان در مددل

و چرایی سازمان ،رشد فناوری ،سال ششدم ،شدماره

وارد شود و تأثیر آن بر عملکرد بازار بررسی شود.
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