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 چکیده
. بر اساس است المللیبین صنعتی بازارهای در محورشبکه رفتارهای عملکردی تاثیراتبررسی حاضر  تحقیقهدف 

. ه استتدوین شد اصلی و پنج فرضیه فرعی یهفرض پنجپیشینه نظری و تجربی، مدل مفهومی پژوهش در قالب 
 و ساخت مجوز دارای که است شرقیآذربایجان استان صنعتی و تولیدی هایشرکت تمامی ملشاجامعه آماری، 

نمونه مورد نظر از . و دارای عملکرد صادراتی هستند باشندمی استان تجارت و معدن ،صنعت سازمان از برداریبهره
 برحجم نمونه انتخاب شده د. انتخاب گردی دوم مرحله در ایسهمیه و اول مرحله در ایخوشه ها به روشبین آن
با طیف پنج  آن طراحیبوده و  ها پرسشنامهآوری دادهابزار جمع. است آمده بدست واحد 924 مورگان جدول اساس
و  CVIهای آن با استفاده از روش محتوایی ای لیکرت و با استفاده از منابع معتبر صورت گرفت و رواییگزینه

CVR چنین پایایی آن با استفاده از روش ضریب آلفای کرونباخ مورد بررسی و تایید و هم مورد تایید قرار گرفت
 نشان داد که تحقیقاستفاده شد. نتایج  AMOS و SPSSافزارهای ها از نرمبرای تجزیه و تحلیل داده. شد

 .ندارند رتاثی( محوری مشتری رفتارهای و محور رقیب رفتارهای) محور بازار رفتارهای بر محور شبکه رفتارهای
 بخشی اثر بر محورشبکه رفتارهای تاثیر .دارند مثبت تاثیر شرکت صادراتی عملکرد بر محور بازار رفتارهای
 با پورتفولیو بخشی اثر بر محور شبکه رفتارهای تاثیر .است متفاوت نهایی، کنندگان مصرف به نزدیکی با پورتفولیو
 تاثیر شرکت ارتباطات پورتفوی اثربخشی بر محور شبکه ارهایرفت .است متفاوت تکنولوژیکی، آشفتگی به توجه
 هایبرازش با تحقیق اصلی مدل لذا. دارد خوبی همخوانی هاداده با مدل کهنتایج کلی نشان دادند  .دارند مثبت
  .است شده تایید مناسب

 

 عملکرد صادراتی، اثربخشی پورتفولیو، بازار محوری، شبکه محوری: های کلیدیواژه

 JEL: M31, L2, D22, C83بندی هطبق
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 مقدمه
 تغییرات رقابت، شدن، جهانی آوری،فن تغییرات تأثیر تحت و متفاوت هایچالش با کارها و کسب امروزه
 هم در اجزاء درونی روابط و پیوندها که زمانی. هستند مواجه بازار و مشتریان نیاز به پاسخ در پویا و مداوم
 به لذا. است ناممکن و دشوار بسیار آن وقوع از پس حتی تغییری، هر پیامد بیردیا است، پیچیده و تنیده
 صنعتی بازارهای در مختلف هایسازمان و هاشرکت که گردد ارائه راهکارهایی باید قطعیت عدم این منظور
 هاشبکه درون در هاسازمان و هاشرکت نتیجه در باشند، یکدیگر مکمل و کرده حرکت هماهنگ مسیر یک در
 به دهدمی اجازه هاآن به که هستند هاییویژگی دارای هاشبکه که است این بر عمومی توافق .روندمی فرو
 منابع از تربخش اثر و ترسریع بردایبهره و دانش، به ترسریع دسترسی همچون مشخصی اقتصادی نتایج
 عالوه. گیردمی صورت شبکه در کنندگانینتام و مشتریان جمله از فعالین سایر بسیج با امر این و یابند دست
 خاص رفتارهای با تجاری شرکای با سازیارتباط و تعامل دیگر عبارت به یا هاییفعالیت چنین بسیج هااین بر
 تعامل یکدیگر با هاشرکت که روشی اساس بر اقتصادی نتایج رو این از و است خورده گره شرکت یک
 نیاز از که شودمی گفته سازی شبکه رفتارهای تعاملی رفتارهای چنین به. دگیرمی قرار تاثیر تحت کنندمی
 غیر و مستقیم ارتباطات با همراه تهدیدات و هافرصت) خود جایگاه به بخشیدن معنا برای شرکت یک
 (.1982، و همکاران )جوانمردی گیردمی نشات شبکه در( شرکت تقیممس

 تأثیر تحت را هاشرکت رفتارهای مستقیم غیر یا مستقیم صورت به محوری، شبکه رفتارهای یتوسعه
 کننده فراهم و هستند رقابتی مزیتی منابع ترینمهم از کار، و کسب روابط شرکت یک منظر از. دهدمی قرار

 در هاآن از تقلید و بوده فرد به منحصر  خود نوع در و اندگرفته جای روابط این در که هستند منابع از ترکیبی

 توسعه نیازمند لذا است، مهم بازار کار و کسب در فعال هایشرکت برای  مفهوم این. است دشوار ترقاب
 با.  باشندمی  کار و کسب شبکه در خود کنندگان تامین و مشتریان مورد دو هر با همکاری برای استراتژی

 و جدید اطالعات دادن دست از به منجر است ممکن ایجادی بنیادین ارتباطات بر حد از بیش تکیه حال، این
 شکل تغییر برای شرکت یک توانایی بنابراین، شود. جدیدتر ارتباطات خلق و نوآوری برای نیاز مورد منابع
 پیامدهای دارای که کندمی فراهم را  تریگسترده کار و کسب  شبکه، تغییرات به واکنش در هاآن ارتباط

 عملکرد بر عمیقی تاثیر کار و کسب هایشبکه که ستا بدیهی. است هاآن عملکرد برای استراتژیک
 محیط به دادن شکل برای  هاشرکت صنعتی بازارهای در(. 5212 همکاران، و 1ثورنتون) دارند هاشرکت
 پویایی درک منظور به خود همتایان با رابطه در خود تعامالت الگوی تغییر با و کنندمی تالش خود ایشبکه
 شبکه و اصلی شرکت یک بین جانبه دو تاثیر واقع در. کنندمی گذاریسرمایه ودشانخ درک اساس بر و شبکه
 شودمی مطرح همتایان و شرکت بین تعامالت در آن تجلی که است مداوم تعاملی فرآیند یک کار، و کسب
 (.5219 ،5موزاس و فورد) هستند ارتباط در هم با مستقیم غیر یا مستقیم طور به که
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 صادراتی عملکرد بر محور شبکه رفتارهای تاثیرات تبیین منظور به مدلی ارایه تحقیق این انجام از هدف
 و ثورنتون مطالعه براساس و صنعتی بازاریابی و شبکه تئوری از گیریبهره با منظور این به است، شرکت
 چهار از رکبم سازیشبکه رفتارهای مدل، این در. شودمی رائها مفهومی مدل یک( 5212 ،5219) همکاران

 طریق از ضعیف ارتباطی منابع بسیج و قوی ارتباطی منابع بسیج فرصت، از استفاده اطالعات، کسب رفتار نوع
 .گذارند تاثیر شرکت صادراتی عملکرد بر رفتارها انواع سایر بر تاثیر

 نظری مبانی

 محور شبکه رفتارهای

 بررسی غیرمستقیم و مستقیم روابط از استفاده با رفتارها از ایمجموعه عنوان به محور شبکه رفتارهای
 شده بینی پیش مختلف نتیجه چهار به یابیدست منظور به و باشدمی قوی و ضعیف روابط شامل که ،شودمی
با عناوین کسب اطالعات، استفاده از  شبکه بعد چهار از ترکیبی ،دیگر عبارت به .گیردمی قرار بررسی مورد
 کسب برای مثال عنوان به که است مطرحتباط قوی و تقویت منابع ارتباط ضعیف ها، بسیج منابع ارفرصت

 دهنده نشان این و گیرند قرار بررسی مورد ضعیف و قوی منابع که سازندمی ایجاد را فرصتی اطالعات،
 درک مندنظام حالت یک عنوان به رفتارها این بایستی توجه شود که .است شرکت برای گراشبکه رفتارهای

 را شرکت یک نارسایی، مکملبه صورت متعادل و  ضعیف و قوی روابط از استفاده مثال، عنوان به شوند،می
  جای به ادغامی بررسی به نیاز روابط نوع دو این از استفاده که است معنی این به این و رساندمی حداقل به

 ترینمهم آگاهی و دانش محور، کهشب هایسازمان در که کرد عنوان( 5224) 1بالت. دارد جداگانه بررسی
 و باخبرند گذرد می محیط در آنچه از سازمان اجزاء یا و واحدها یکایک که نحو بدین. شودمی محسوب منبع
 آگاهی که است صورت این در دارند؛ دراختیار محیط این از مشابهی تصویر نیز واحدها دیگر که دانندمی

 انسجام تئوری یک به نیاز بدون تواندمی واحدها یکایک کهاین نییع مشترک آگاهی. افتدمی اتفاق مشترک
 اطالعات ارزش محور شبکه هایسازمان در. کنند عمل هماهنگ هم، از مکانی فاصله وجود با حتی و کننده
 اصلی اصالت. نیست برخوردار ذاتی اصالت از و شود منجر اقدمات شدن تراثربخش به بتواند که است حدی تا
 موضوعاتی به باید دیگر زهرچی از بیش لذا آید؛می حساب به آن انسانی بعد همان یا افراد یکایک ه،شبک یک
شبکه محور به عنوان  یرفتارها شوند.می هاسازمان این در هاگروه و افراد کارایی ارتقاء باعث که کرد توجه
از روابط  یاشبکه یبر رو یگذارهیسرما جادیشوند، که شرکت را قادر به ایم فیتعر وهی/ روال/ شتیفعال
 .(5211، 5)کومار و همکارانکنندیم میمستق ریو غ میمستق

 محور بازار رفتارهای
 موضوعات شامل که است توسعه گیریجهت با بازار رفتارهای مفهوم از شده مشتق بازار محور، رفتارهای
 قرار توجه مورد بُعد سه این العاتمط اغلبدر  .استبخشی  بین هماهنگی و رقیب محوری محوری، مشتری
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 بررسی(. 5211 همکاران، و کومار) شودمی گیریاندازه مدل این اساس بر شرکت بازاریابی اقدامات و اندگرفته
 درک اساس بر خود مشتریان برای برتر ارزش ایجاد در جهت هاشرکت گرایش بررسی ،گرامشتری رفتارهای
 دنباله بررسی برای هاشرکت گرایش به اشاره گرارقیب رفتارهای ت.اس مشتریان کار و کسب محیط کافی
 تولید برای برای یک شرکت ایوسیله و باشد مناسب و موقع به که دارد هاآن به پاسخ و رقیب اقدامات حس

 و دهیآدرس برای مناسب، تشخیص منظور به دانش مثال، عنوان به است. خاص منابع و الزم اطالعات
 تواندمی بالقوه طور به شرکت شبکه، موقعیت طریق از. است رقیب اقدامات و مشتری ازهاینی به پاسخ

. در این آورد بدست را شده تشکیل تازگی به یا و شده تثبیت خوبی به که بحرانی، احتماال و مفید اطالعات
ای محیط شبکهکه نقش این دو بعد در  از دو بعد مشتری محوری و رقیب محوری با این استداللتحقیق، 

 (.5212)ثورنتون، شده است ها استفاده جهت سنجش رفتارهای بازار محوری شرکت استشرکت خیلی مهم 
 بازاریابی فعالیتهای سازیشبکه مدل طراحی به پژوهشی در( 1982) همکاران و نقابی موسویدر این راستا 

 جهت شرکا مشترک انگیزه که هددمی شانن نتایج. است پرداخته ایران صنعتی هایخوشه در فعال هایبنگاه
 .است بازاریابی هایشبکه گیریشکل اصلی علت بازاریابی هایفرصت از برداری بهره یا مسئله حل

 محور رابطه رفتارهای
 متقابل اهداف اساس بر خود همتایان با هماهنگی براییک شرکت  هایفعالیت محور رابطه رفتارهای
 با کنندگان تامین برای هاآن نیست؛ مطرح مشتریان برای محور رابطه هایرفتار. است درگیر هایطرف
 مجموعه یک داخل منابع .دارند گرایش تجاری شرکای به همچنین و شوندمی گرفته نظر در دیگر عنوانی
 سطح دلیل به و است شرکا از یک هر با هماهنگ موثر طور به که است شده تاسیس روابط به بنا محدود

 منابع به توجه با کانونی شرکت با اطراف منابع درست درک این، بر عالوه. است ایرابطه و اعتماد هنجارهای
 استفاده کارها نمونه برای را موجود منابع شرکت دهدمی اجازه که است بررسی مورد محور شبکه رفتارهای

 منابع از ادغامی مجدد ربندیپیک سازندمی قادر را شرکت اول،: است موجود استراتژیک مفاهیم دو این. کند
 مستقیم دسترس در مطلوب منابع سایر توانندمی هاآن دوم،. باشد داشته خود اهداف اساس بر موجود
 طریق از منابع این مجدد پیکربندی/پیکربندی توانایی و باشند داشته شبکه جایگزین منابع با را هاشرکت
 تنظیم سطح مورد در گیریتصمیم شرکت یک دهدمی اجازه که است محور شبکه رفتارهای از استفاده
مطابق  (.5212 ثورنتون،) باشد داشته را موجود کار و کسب شرکای از یک هر با محور رابطه گذاریسرمایه

کند تا هایش را هماهنگ میای که یک شرکت منابع و فعالیتکند به درجه( بیان می5226) 1نچه که والترآ
تواند مشتری یا عرضه کننده باشد رفتارهای های هر یک از اعضا دیگر که میمطابق منابع و فعالیت
  شود.گفته می هماهنگ کننده ارتباطات

 آشفتگی تکنولوژیکی
 شودبا توسعه تکنولوژیکی گفته میآشفتگی تکنولوژیک به مفهوم داشتن محیط بسیار ناپایدار در ارتباط 

 (.  5212 )ثورنتون،

                                                                                                                             
1. Walter 
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 هایی به کاربران ن ینزدیک
ای به گونه ؛ی نزدیک استکه یک شرکت چقدر به کاربران نهای این استمنظور از نزدیکی به کاربران نهایی 

هایی محصول است یا در ارتباط غیرمستقیم و که محصول تولیدی آن قسمتی از پیشنهاد نهایی به کاربران ن
اثربخشی هایی محصول نهایی نزدیک باشد هر چقدر شرکت به کاربر ن کاربران نهایی قرار گرفته است.دور از 

 (. 5212 )ثورنتون، تواند بیشتر باشدپرتفوی ارتباطات شرکت می

 شرکتصادراتی عملکرد 
و  (5222، 1)سوآسا یــک شــرکت در بازارهــای صــادراتی است هایعملکـرد صـادراتی نتـایج فعالیــت

ها بر اهمیت مـداوم ز بـین المللـی شـدن شرکتافزایش تجارت، جهانی شـدن محصـوالت و خـدمات و نیـ
یزان موفقیت یک شرکت در امر م (.2152،  و همکاران 5)شوهام ورزدمی تاکید هاشرکت عملکـرد صـادراتی
 کاووسـگیل و زو(. 1884، 9کاووسـگیل و زو)صادراتی آن ارزیابی نمود.  تـوان بـا کـارکردصادرات را مـی

یابی به اهداف، وقتی که شـرکت محصـولی را بـه بـازار خـارجی صـادر دسترا  کارکرد صادراتی (1884)
واحد برای کارکرد  پژوهشگران بر یک تعریـف مفهـومی و عملیـاتیعدم توافق  کنند.کنـد، تعریـف میمـی

ارزیابی این برای  بـود توافـقن. ایج غیرمرتبط و متناقض در این باره منجر گردیده استنت صادراتی اغلـب بـه
کننـد، های متفاوت اسـتفاده مـیشاخص ها باکه از مقیاستعمیم نتایج مطالعات  منجر به آن شده تـا متغیر

مالحظات اقتصادی )سود، فروش، هزینه و غیره( و استراتژیک )توسعه بازار، . ناممکن باشد دشـوار و گـاهی
 المللی یک نکته اساسی اجرای استراتژی بازاریابی بینریزی و افزایش سـهم بازار خارجی و غیره( در برنامه

 (.1984)پورآقاباالئی،  گذاردمی ها تأثیراست و بر کارکرد صادراتی شرکت

 شرکتصادراتی رفتار شبکه محور بر عملکرد  شنق
 یبراآن آن باشد، اما  میمستق یدهکمک به سود جهیشرکت ممکن است در نت کیشبکه محور  رهر چند رفتا

 یکل ی، به اثربخشو رفتار شبکه محور ،شودمی یدر شبکه مهم تلق یشرکت کیاستراتژ تیفعال کیبه  دنیرس
رابطه بر  تها ممکن است کمک کند، در سراسر روابط مختلف اثر مبادالنمونه کارها با ارتباط بخصوص آن

 ینجش و جنبه رفتارهاس شبکه است. ییایپو قیشرکت از طر نیکه چشم انداز ا ،شوداساس شبکه مطرح می
این  نیشده باشد. بنابرا نیگزیاست که در نمونه کارها جا یاستفاده همه منابع یشبکه محور به طور موثر برا

نمونه  یاثربخش ری، تحت تاثشرکت در ارتباط مثبت کیشبکه محور  یرفتارها که شودفرضیه مطرح می
شناخته شده است  تیبط کسب و کار به طور موثر به رسمروا تیریمد ییطور گسترده توانا به کارها قرار دارد.

از روابط شرکت با  یاهکسب و کار نمون نیشرکت است ا صادراتی عملکرد برتر یدیمحرک کل کیکه 
 نیاست. ا یاتیشرکت ح تیموفق یدارد که برا ییهاه فرد اطالعات است، منابع و فرصتمنحصر ب یدسترس
 ماتیاست که با اعمال نفوذ و استفاده از تنظ شده لیتسه ینه کارهانمو یشده خاص برا نیگزیمنابع جا
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است که با  یرابطه محور ینمونه کارها یشده شرکت، موثر برا جادیا یرقابت یهاتیمز نیا مختلف است.
 .(5212)ثورنتون،  موفق را دارند کیشرکت به فرم استراتژ جادیاحتمال باالتر ا

 ی شبکه محورهای اثرات رفتارهاتعدیل کننده
 کمک ارتباط موثر با نمونه کارها کی جادیبه اتواند میشبکه محور داشته باشد،  یشرکت رفتارها کیاگر 
کمتر موفق خواهد بود  ای شتریشبکه محور ب یرفتارها نیا یطیشود که در چه شرایپرسش مطرح م نیکند، ا

عامل  کیو  یمتن لعام کی این تحقیق هیشود. فرضنمونه کارها ارتباط موثر مطرح می لیکه در تسه
شبکه محور  یاست. رفتارها یاشبکه محور بر عملکرد رابطه یاثر مثبت رفتارها تیتقو یخاص برا یشرکت
تحوالت موجود است  یآوردر رابطه با فن داریناپا یطیمثال مح یمهم هستند، برا اریخاص بس یهانهیدر زم

 یو استفاده فرصت بهتر برا ییایپو نیا ییاناتو ابد،ییم رییغشرکت ت کی طیبه سرعت در مح یو فن آور
نمونه  یریگشکل رییمطرح خواهد شد، و احتماال تغ یشرکت با استفاده از نمونه کارها در روابط فعل تیفعال

که هر چه شود مطرح می هیفرض در این تحقیق اینمطرح شود و  ایپو طیکارها به منظور رقابت در مح
رابطه محور خواهد بود.  یتر از نمونه اثربخشیقو یرفتار شبکه محور ثبتباالتر رود، اثر م یآورنوسانات فن 

ارائه محصول  یدر مرحله ییبا کاربران نها میفعال در تجارت معموال در تماس مستق یهاشرکت
ارائه بخش از  کیبخش( ممکن است تنها  کی. عرضه کننده )به عنوان مثال، در ستندین سی/سرویینها

باشد.  ییارائه فقط ممکن است در ارائه نها زات،یباشد. متناوبا، در مورد تجه یینها یمشتر هب ییمحصول نها
شبکه  تیموقع کیکه اگر در  ردیقرار گ یمورد بررس ییدور از کاربران انتها اریتواند بس یشرکت م کی

تواند از یآن است و م جادیا یمهم چگونگمفهوم  یکند که دارا رییتواند تغیباالدست تر واقع شود شرکت م
. یینها یمشتر ماتیشرکا در شبکه داشته باشد، مانند تنظ یآورخود جمع میشبکه کسب و کار مستق قیطر
شبکه شرکت در رابطه با  کیبه  یکینزد یو چگونگ شودیم مربوط یینها یبه مشتر ک،یموضوع از نزد نیا

 نی. با اشودیم یبررس ییشرکت در تعامل با کاربران نها کی یراحت یچگونگ ایمطرح است، و  ییکاربران نها
 یقرارداد یها تیمحدود لیبه دل ییشرکت با کاربران نها کی یوجود دارد که ممکن است برا یحال، موارد

و از  باشندیم ییکاربران نها است که قادر به تعامل با ییهاشود. فرض بر شرکت یها قابل بررسآن میمستق
نمونه کارها قرار  ریدر ارتباط هستند، خود رفتارها شبکه محور خواهد بود و تحت تاث ییابا کاربران نه کیدنز

شبکه محور  یها استفاده از رفتارهاشرکت ،یطیشرا نیتر است. در چنموثر یدارند که در رابطه با اثربخش
است، اثر مثبت  یینها براندر رابطه با کاربه طور موثرتر خواهند داشت که استفاده از نمونه کارها  کیاستراتژ
 .(5229 ، 1)ووی رابطه مند خواهد بود یشبکه محور در اثر کارها یدر رفتارها تریقو

( در پژوهشی به بررسی تاثیر رابطه شبکه 5216)5جی لین و حسین لین، حاضر در راستای انجام پژوهش
پرداخته اند. یافته ها نشان داد که رابطه شبکه  ای بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط در کشور تایوان

ای به دو قسمت محتوای شبکه و ارتباط شبکه تقسیم شده است همچنین نتایج نشان داد که انواع مختلف 
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 رابطه شبکه ای بر سطوح مختلف عملکرد شرکت های کوچک و متوسط در کشور تایوان تاثیر مثبت دارد.
قی به بررسی تاثیر شبکه ها در رقابت از طریق یادگیری سازمانی، ( در تحقی5216) 1و همکاران حسین

نوآوری کارکنان و فرآیند نوآوری پرداخته اند. یافته ها نشان می دهد که شبکه های سازمانی منجر به رقابت 
پذیری از طریق یادگیری سازمانی و نوآوری می شوند. همچنین نتایج نشان می دهد که یادگیری سازمانی و 

 یند نوآوری به عنوان متغیرهای واسطه، بین شبکه های سازمانی و رقابت سازمانی را فراهم می کنند.فرآ
 یاز استراتژ یعمل یقاتیشبکه: مطالعه تحق یمجسم ساز( تحقیقی با عنوان 5216) 5آبراهامسن و همکاران

شبکه و  یاستراتژ نهیزمدر  یدیجد نشیب ی انجام داده اند. یافته ها نشان می دهد کهتجار یدر شبکه ها
شبکه روشی را برای درک مرزهای شرکت و چگونگی تاثیر این درک  تجسم .شده است جادیشبکه ا تجسم

 یاستراتژ لیتحلی، و داخل یخارج های طیمح نیببنیادین  زیاز تما نیابر تصمیمات مدیریت را ارئه می دهد. 
یکی ساختن راهی برای درک اقدامات حاصله یا از نظر تجسم سازی شبکه، استراتژ متفاوت است. کیکالس

و همکاران  نقابی یموسو دانند. یاطراف خود قابل قبول م یدر شبکه ها رانیمدپیامدهای شبکه است که 
صنعتی  یها در خوشه فعالی ها بنگاه ابییبازار یتهایفعال یساز طراحی مدل شبکه( در پژوهشی به 1982)
از فرصت  یبهره بردار یا مشترک شرکا جهت حل مسئله زهیانگ می هد کهپرداخته است. نتایج نشان  رانیا
از  یعیگستره وس یبازاریابی است. شبکه ها یبازاریاب یها شبکه یریگ شکل یعلت اصل یبازاریاب یها

بروز  ه،یهسته اول لیتشک مراحل پنجگانه آغازین، یکه ط شودی را شامل م یررسمیو غ یرسم یها شبکه
 یتیشخص -یفرد یهایویژگ خوشه، یو نهاد یتاریخ ،ی. بستر فرهنگرندیگیو اقدام شکل م یتنش، سازمانده
گذارند. مهمترین  ریتأث یسازشبکه یتهایفعال بر شرکت یساختار یهایراهبر شبکه و ویژگ یهایمدیران، ویژگ
نتایج  بنابرت. اس عضو شبکه یهابنگاه یرقابت و ارتقاء توان یبازاریاب یهاکاهش هزینه یسازمنافع شبکه

خود، از آن به عنوان ابزار توسعه  یسازشبکه یهاتیقابل توانند با تقویت یها مپژوهش حاضر، مدیران بنگاه
 کار استفاده نمایند. کسب و
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 هاو فرضیه مدل مفهومی پژوهش

 دهد.را نشان میهای تحقیق و فرضیهمدل مفهومی پژوهش  (1)شکل 

 

 وهش: مدل مفهومی پژ1شکل 
 5212ثورنتون، منبع: 

 

 های تحقیق را به صورت زیر تدوین نمود.توان فرضیهبر اساس مدل مفهومی پژوهش می
  رفتارهای بازار محور تاثیر مثبت دارند. رفتارهای شبکه محور بر :1فرضیه 
 بر رفتارهای رقیب محور تاثیر مثبت دارند. محور شبکه رفتارهای )الف(:1فرضیه 
 رفتارهای شبکه محور بر رفتارهای مشتری محور تاثیر مثبت دارند. )ب(:1فرضیه 
 تاثیر مثبت دارند. بازار محور بر عملکرد شرکترفتارهای  :2فرضیه 
 رفتارهای رقیب محور بر سودآوری شرکت تاثیر مثبت دارند. )الف(:2فرضیه 
 سودآوری شرکت تاثیر مثبت دارند. بر  محور رفتارهای مشتری )ب(:2فرضیه 
 رفتارهای مشتری محور بر رفتارهای رقیب محور تاثیر مثبت دارند. )ج(:2فرضیه 
محور و عملکرد شرکت را تعدیل کنندگان نهایی ارتباط بین رفتارهای شبکه نزدیکی به مصرف :3فرضیه 

 کنند.می
 نند.کمحور و عملکرد شرکت را تعدیل می آشفتگی تکنولوژیکی ارتباط بین رفتارهای شبکه :4فرضیه 
 محور بر اثربخشی پورتفوی ارتباطات شرکت تاثیر مثبت دارند.رفتارهای شبکه  :1فرضیه 

 تحقیق شناسیروش
و هدف آن توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است.  کاربردی است از نظر هدف، حاضر تحقیق

 توصیف شده است و در صددها از ابزار پرسشنامه استفاده آوری دادهمچنین با توجه به اینکه برای جمعه
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رود. پیمایشی به شمار می-توصیفیتحقیقی بنابراین  ،است آماری هایونآزم از استفاده با بین متغیرها روابط
 دارای که است شرقیآذربایجان استان صنعتی و تولیدی هایشرکت تمامی شامل، تحقیقجامعه آماری این 

و دارای عملکرد صادراتی  باشندمی استان تجارت و عدنم، صنعت سازمان از برداریبهره و ساخت مجوز
 که شکل بدین. بود دوم مرحله در ایسهمیه و اول مرحله در ایخوشه صورت به گیرینمونه روش .باشندمی
 خوشه عنوان به اندداده جای خود در را صنعتی-تولیدی واحدهای تعداد بیشترین که شهرستان چهار ابتدا

 براساس که مختلف تولیدی صنایع در موجود تعداد نسبت به شهرستان هر درها نمونه سپس و شدند انتخاب
 ایطبقه تصادفی به روش باشندمی تولیدی فعالیت نوع 57 بر بالغ و شده بندیدسته فعالیت رقمی دو کد

 نمونه حجم .)توزیع فراوانی نمونه آماری بر حسب شهرستان در جدول یک قابل مشاهده است( انتخاب شدند
در بخش مبانی  هستند. هاشرکت مدیران آماری واحد و است آمده بدست واحد 924 مورگان جدول اساس بر

. شد استفاده هامقاله ها وابشامل: کت ایکتابخانهابع ها از منداده گردآوری برای تحقیقنظری و ادبیات 
ای مقیاس پنج گزینهبا ( 5212) ثرونتون مدل براساس ساختهمحقق نامهپرسش کمک به نیز میدانی هایداده

بتدا جهت بررسی کیفی شد. ا روایی محتوایی استفاده نامه ازروایی پرسش برای تعیین د.ش آوریجمع لیکرت
 جای در هاآیتم قرارگیری ها،آیتم اهمیت مناسب، کلمات از زبان، استفاده دستور شامل: رعایت محتوا روایی
شد.  استفاده و خبره متخصص اساتید نهایی توسط نامه پرسش بررسی و اهیخو نظر روش خود؛ از مناسب

نحو جهت  نامه به بهترینپرسش وا برای اطمینان از اینکه سواالتکمی روایی محت سپس در مرحله
ترین و اینکه مهم جهت اطمینان از و (1CVIطراحی شده است از شاخص روایی محتوا ) گیری محتوااندازه
و با توجه  ( استفاده شد5CVR) محتوا نسبت روایی خاب شده است ازوا )ضرورت سوال( انتمحت ترینصحیح
 معادالت سازیمدل و عاملی تحلیل در اینکه به توجه با نامه اعمال گردید.آن تغییراتی در پرسشبه نتایج 
 از قبل لذا کنند، یتتبع نرمال توزیع از متغیرها توزیع است ضروری AMOSافزار با استفاده از نرم ساختاری

گرفت و با توجه به اینکه مقدار  قرار آزمون مورد هاآن توزیع بودن نرمال ها،تحلیل در متغیرها کارگیریبه
 برای ها مورد تایید قرار گرفت.قرار داشت، بنابراین نرمال بودن آن -5و  5چولگی و کشیدگی متغیرها در بازه 

 نشان (9) جدول در آن نتایج که شد استفاده تاییدی عاملی تحلیل وشر از پرسشنامه عاملی روایی ارزیابی
های مدل برازش هایشاخص و یا هاگویه عاملی بارهای کهدر مرحله اول در صورتی  .است شده داده
تاییدی اجرا ولیه اصالح و دوباره تحلیل عاملی ها، مدل اگیری مقدار قابل قبولی نداشتند، با حذف گویهاندازه
( نشان داده شده است. 5گیری اصالح شده در جدول )های برازش برای مدل اندازه. نتایج شاخصشدمی

 شد ستفاده( اCR) ترکیبی پایایی و کرونباخ آلفای ضریب از گیریاندازه ابزار پایایی سنجش برای همچنین
 به مربوط اطالعات .است الزم یپایای دارای گیریاندازه ابزار که داد نشان( 7/2 از باالتر) هاآن مقادیر که

 .است شده داده نشان( 5) جدول در پژوهش پرسشنامه
 

 

                                                                                                                             
Content Validity Index. 1 
Content Validity Ratio. 2 
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 هاشهرستان برحسبآماری تحقیق  : توزیع فراوانی نمونه1جدول 

 شهرستان فراونی درصد فراونی

9/72  تبریز 548 

 آذرشهر 46 19

2/12  شبستر 97 

5/6  بستان آباد 55 

 کل 924 122
وهشهای پژمنبع: یافته  

 

  های برازشو شاخص برای متغیرها کرونباخ آلفای شده محاسبه . سواالت و ضرایب2جدول 

اراختص ابعاد متغیر اخکرونب  تعداد   p IFN IFN AESMR X2/df 

 یرفتارها

شبکه  
 محور

I.A 9 81/2 کسب اطالعات  

222/2  825/2  897/2  266/2  29/5  

استفاده از 
هافرصت  

O.E 5 99/2  

منابع  زیتجه
یارتباط قو  

S.R 9 95/2  

 منابع تقویت
فیارتباط ضع  

W.R 5 99/2  

 رفتارهای

بازار  
 محور

 یرفتارها
محور یمشتر  

CU 9 92/2  

291/2  862/2  891/2  226/2  19/5  
 بیرق  یرفتارها

 محور
CO 9 99/2  

 عملکرد
 صادراتی

شرکت   

سودآوری 
 شرکت

PR 9 94/2  

229/2  848/2  862/2  274/2  85/5 اثربخشی  
پورتفوی 
 ارتباطات

E.P 9 82/2  

 تعدیل
هاکننده  

به  یکینزد
ان مصرف کنندگ

یینها  
F.C 9 92/2  

254/2  829/2  879/2  229/2  52/5  
 یآشفتگ
یکیتکنولوژ  

T.T 9 97/2  

رابطه محور یرفتارها  R.O 4 95/2  292/2  879/2  891/2  29/2  48/9  
پژوهشهای منبع: یافته  
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 های پژوهش: بارهای عاملی گویه 3 جدول

 بار عاملی گویه بار عاملی گویه بار عاملی گویه وضعیت گویه

IA.1 22/2 SR.3 26/2 CO.2 29/2 EP.2 21/2 

IA.2 حذف SR.4 حذف CO.3 62/2 EP.3 21/2 

IA.3 27/2 WR.1 72/2 RO.1 61/2 FC.1 26/2 

IA.4 27/2 WR.2 76/2 RO.2 75/2 FC.2 91/2 

OE.1 74/2 WR.3 حذف RO.3 29/2 FC.3 22/2 

OE.2 75/2 WR.4 حذف RO.4 29/2 TT.1 72/2 

OE.3 1 حذف.CU 25/2 PR.1 61/2 TT.2 66/2 

OE.4 حذف CU.2 77/2 PR.2 92/2 TT.3 29/2 

SR.1 67/2 CU.3 91/2 PR.3 71/2   

SR.2 75/2 CO.1 26/2 EP.1 25/2   
 های پژوهشمنبع: یافته

 آمار هایروش و توصیفی آمار هایروش از ها،نمونه از آمده بدست هایداده تحلیل و تجزیه برای
 آمار از و شناختی جمعیت هایویژگی از حاصل هایهداد تحلیل برای آمار توصیفی شد. از استفاده استنباطی

و  SPSSاستفاده  دمور افزارهای شد. نرم ساختاری استفاده معادالت سازیمدل سطح در استنباطی
AMOS .بودند 

 هاتجزیه و تحلیل داده

های داده برای، سطح تحصیالت و سن سابقه خدمتتوزیع نمونه آماری از حیث متغیرهایی چون جنسیت، 
   است. (4) جدول بررسی شد که مطابق آوری شدهجمع

 
 دهندگان پاسخ. مشخصات جمعیت شناختی 4ل جدو

 

 متسابقه خد سطح تحصیالت سن جنسیت

رد زن
م

 

52 
تا 

92 
ال
س

 

91 
تا 

42 
ال
س

 

41 
تا 

22 
ال
س

 

21 
التر
 با
ل و
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سان
 لی
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ر 
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12 
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س

 

11 
تا 

52 
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51 
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ل و
سا

 

ر(تعداد )نف  96
 

91
9 

45
 

11
6 

15
9 

79
 

5 72
 

19
 

17
4 

82
 

11
4 

16
2 

92
 

صد
در
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12

 9/
98

 8/
11

 9/
95

 7/
94

 6/
52

 

6/2
 9/

18
 

1/2
 5/

48
 4/

52
 5/

95
 5/

42
 9/

55
 

 های پژوهشمنبع: یافته
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 های تحقیقنتایج آزمون مدل و فرضیه
های تحقیق، ابتدا برازش مدل ساختاری مورد بررسی قرار گرفت قبل از بررسی ضرایب مسیر و فرضیه

ه است. همانطور که ( نشان داده شد2های برازش برای مدل ساختاری تحقیق در جدول )ترین شاخصمهم
( 5مدل استخراج شده از نرم افزار در شکل )باشد. دهد، مدل تحقیق دارای برازش مطلوب مینتایج نشان می

 ( نشان داده شده است.6و نتایج بررسی ضریب مسیرها در جدول )

  شاخص های برازش مدل اصلی پژوهش :1جدول 

 N AGFI GFI NFI CFI P-value RMSEA Df Chi-Square 

 69/172 52 191/2 222/2 758/2 729/2 828/2 996/2 924 مدل اولیه

 71/61 59 268/2 222/2 892/2 822/2 865/2 856/2 924 اصالح مدل

 های پژوهشمنبع: یافته

.   

 پژوهش اصلی ساختاری معادالت مدل: 2شکل 
 های پژوهشمنبع: یافته
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 ریضرایب تأثیر متغیرهای مدل معادالت ساختا: 6جدول 

 B P R² متغیر وابسته متغیرهای مستقل

 رفتارهای شبکه محور
 224/2 556/2 262/2 رفتارهای رقیب محور

 222/2 529/2 275/2 رفتارهای مشتری محوری

 569/2 222/2 217/2 رابطه محور رفتارهای شبکه محور

 117/2 222/2 949/2 اثربخشی پورتفولیو رفتار شبکه محور

 524/2 222/2 224/2 اثر بخشی سوداوری ررفتارهای شبکه محو

 222/2 881/2 222/2 اثربخشی پورتفولیو رقیب محور

 299/2 222/2 587/2 اثربخشی پورتفولیو اثربخشی سوداوری

 529/2 222/2 229/2 رفتارهای رقیب محور رفتارهای مشتری محور

 222/2 975/2 229/2 رفتارهای رابطه محور رفتارهای مشتری محوری

 های پژوهشمنبع: یافته

 
 

 گرمدل ساختاری تعدیل

و آشفتگی  کنندگان نهایینزدیکی به مصرف متغیرهای کنندهاین قسمت نتیجه بررسی نقش تعدیل در
نشان داده  (12تا  7) در جداول ، در رابطه بین رفتارهای شبکه محور و اثربخشی پورتفولیو شرکتتکنولوژیکی
   شده است.

ضرایب مسیر( در رفتارهای شبکه محور و  یکسانی)آزمون   2Xه تفاوت در مقادیر مقایس  :1 جدول

 اثربخشی پورتفولیو

 2X df 2X Δ p مدل مسیر فرض شده فرضیه

 پورتفولیواثربخشی <--> رفتارهای شبکه محور نهم
 48 826/196 مدل محدود شده

298/1 20222 
 49 442/181 مدل آزاد

 شهای پژوهمنبع: یافته

چندگروهی در رفتارهای شبکه محور و  ساختاری :  برآورد ضرایب مسیر در مدل سازی معادالت1 جدول

 اثربخشی پورتفولیو

 مسیر فرض شده فرضیه

 نزدیکی به مصرف کنندگان پایین نزدیکی به مصرف کنندگان باال

ضرایب 
 t-value p استاندارد شده

ضرایب 
 t-value p استاندارد شده

 نهم
اثربخشی   <-> که محورشب

 پورتفوی
259/2 228/9 222/2 659/2 228/9 222/2 

 های پژوهشمنبع: یافته



  1331ان ، زمست4ـــــ مدیریت کسب و کارهای بین المللی، سال دوم، شماره ــــــــــ 114

 

( p<0.05)درصد  82توان ادعا نمود که: با ضریب اطمینان بر اساس نتایج بدست آمده در جدول باال می
 نهایی، متفاوت است. با نزدیکی به مصرف کنندگان تاثیر رفتارهای شبکه محور بر اثر بخشی پورتفولیو 

 

)آزمون یکسانی ضرایب مسیر( در رفتارهای شبکه محور و   2Xمقایسه تفاوت در مقادیر  :3 جدول

 اثربخشی پورتفولیو
 2X df 2X Δ p مدل مسیر فرض شده فرضیه

 دهم
اثر بخشی    <--> رفتارهای شبکه محور

 پورتفولیو

 48 241/172 مدل محدود شده
99/15 222/2 

 49 457/195 ادمدل آز

 های پژوهشمنبع: یافته

 

معادالت ساختاری چندگروهی در رفتارهای شبکه محور  :  برآورد ضرایب مسیر در مدل سازی11 جدول

 و اثربخشی پورتفولیو

 مسیر فرض شده فرضیه

 پایین آشفتگی تکنولوژیکی باال آشفتگی تکنولوژیکی

 t-value p ضرایب استاندارد
رد ضرایب استاندا
 شده

t-value p 

 دهم
اثربخشی   <-> شبکه محور

 پورتفوی
241/2 717/9 22/2 658/2 717/9 222/2 

 های پژوهشمنبع: یافته
 

( p<0.05)درصد  82توان ادعا نمود که: با ضریب اطمینان بر اساس نتایج بدست آمده در جداول باال می
 ، متفاوت است. توجه به آشفتگی تکنولوژیکی و  باتاثیر رفتارهای شبکه محور بر اثر بخشی پورتفولی

 

  گیری و پیشنهادهانتیجه
)رفتارهای رقیب محور و  بازار محور یشبکه محور بر رفتارها یرفتارهاها مشاهده شد که بر اساس یافته

(، 1982های جوانمردی و همکاران )های این تحقیق با یافتهیافته .دارندن ریتاث رفتارهای مشتری محوری(
 باشد.ناهمسو می( 5212ورنتون و همکاران )و ث (1999مهری و حسینی )(، 1981نقابی و همکاران )

سازی بین های رفتار شبکهها و بازدارنده( در بررسی خود با عنوان مشوق1982جوانمردی و همکاران )
سازی پیشنهاد ی شبکهها به رفتارهابینی تمایل شرکتادبیات موضوع، مدلی را برای پیش سازمانی با بررسی

 نیب یهاو منافع حاصل از شبکه ایها از مزاشرکت یآگاه است که نیمدل ا نیادر ایشان استدالل نمودند. 
دانش و  جادیمشترک و ا یگذارهیاز سرما یناش سکیکاهش ر ،یمال دیجد یهاتیقابل جادیمانند: ا یسازمان
 یمنفاما نگرش . باشد رگذاریها، تاثشبکه گونهنیا لیه تشکها بسازمان لیبر تما تواندیم د،یجد یهامهارت
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ها به از سازمان کیشرکاء، عدم تعهد هر  نیطلبانه در ب مانند وجود رفتار فرصت یسازمان نیب یهابه شبکه
 ایبر رابطه مزا لگریعامل تعد کیبه عنوان  دتوانموجود در شبکه، می یهاسازمان نیشبکه و نبود اعتماد ب

 باشد.  رگذاریها به مشارکت به شبکه تاثشرکت لیو تما شبکه
های یافته تاثیر مثبت دارند. شرکت صادراتی بازار محور بر عملکردرفتارهای ها مشاهده شد که بر اساس یافته

 جی لین و حسین لین باشد.همسو می( 5216) 1جی لین و حسین لین(، 1992) ناطقاین تحقیق با یافته های 
توسط در کشور تایوان های کوچک و مای بر عملکرد شرکتژوهشی به بررسی تاثیر رابطه شبکهپ ( در5216)

 .ای به دو قسمت محتوای شبکه و ارتباط شبکه تقسیم شده استها نشان داد که رابطه شبکههاند. یافتپرداخته
های کوچک و شرکتای بر سطوح مختلف عملکرد ن داد که انواع مختلف رابطه شبکههمچنین نتایج نشا

 متوسط در کشور تایوان تاثیر مثبت دارد.
شبکه درصد تاثیر رفتارهای  82توان ادعا نمود که با ضریب اطمینان بر اساس نتایج بدست آمده می

 یموسویافته های که با  کنندگان نهایی، متفاوت استمحور بر اثر بخشی پورتفولیو با نزدیکی به مصرف
 باشد.( همسو می5521) 5و میترگا و همکاران( 4521ورنتون و همکاران )(،  ث2198و همکاران ) نقابی

و عملکرد  یسازشبکه یامدهایپ ،یسازشبکه تیقابل( پژوهشی را با عنوان 5215میترگا و همکاران )
نوان ی به عسازشبکهپردازد و قابلیت ی میسازشبکهانجام داده اند. این پژوهش به مفهوم قابلیت  شرکت

( بررسی شده است. چنین 5219موزاس )مطرح شده توسط فورد و  کننده مدل مدیریت در شبکهکن تکمیلر
های شبکه دخیل بوده است زیرا به روش شود این رکن در وجود شرکت کانونی دراستدالل می
زمان را سازی تصاویر مختلف شبکه در سازمان اشاره کرده و نوعی ثبات در تصمیمات و اقدامات ساهماهنگ

گذاری روابط بر ارتباطات ساختاری در این کند. همچنین تاثیر تعدیالت مانند تاثیر سرمایهدر شبکه تثبیت می
 مدل نقش دارد. 

رفتارهای شبکه محور بر اثر  تاثیر 82توان ادعا نمود که با ضریب اطمینان بر اساس نتایج بدست آمده می
جوانمردی و همکاران های که با یافته ولوژیکی، متفاوت استه آشفتگی تکنبخشی پورتفولیو با توجه ب

 باشد.همسو می( 5219ورنتون و همکاران )( و ث5216) 9(، آبراهامسن و همکاران1982)
 یاز استراتژ یعمل یقاتیشبکه: مطالعه تحق یسازمجسم( تحقیقی با عنوان 5216آبراهامسن و همکاران )

شبکه و  یاستراتژ نهیدر زم یدیجد نشیب دهد کهها نشان میفته. یااندی انجام دادهتجار یهادر شبکه
رک شبکه روشی را برای درک مرزهای شرکت و چگونگی تاثیر این د تجسم .شده است جادیشبکه ا تجسم

 یاستراتژ لیتحلی، و داخل یخارج های طیمح نیببنیادین  زیاز تما نیادهد. بر تصمیمات مدیریت را ارئه می
از نظر تجسم سازی شبکه، استراتژیکی ساختن راهی برای درک اقدامات حاصله یا  فاوت است.مت کیکالس

  دانند. یاطراف خود قابل قبول م یدر شبکه ها رانیمدپیامدهای شبکه است که 

                                                                                                                             
1. Jyh Lin & Hsin Lin 
2. Mitrega 
3. Abrahamsen  
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که با  مثبت دارند ریتاث درصد 94به اندازه  ارتباطات شرکت یپورتفو یشبکه محور بر اثربخش یرفتارها
نقابی و  باشد.مسو میه (5216) جی لین و حسین لینو  (1992) ،ناطق (؛1981قابی و همکاران )های نیافته

در  فرینانهرآکا رفتادر ر زیشبکهسارفتار  بطهرا نقش تبییندر بررسی خود با عنوان  1981 سال همکاران در
و  رـمیرکبیا ان،رـتهی هاهنشگادا وریفنا  وعلم  رکپا سهدر  مستقری شرکتها نمالکااز  نفر 197 ینـب

 راـفتو ر زیاـبکهسـش راـفتر ینـب داد ننشاتحقیق ایشان نتایج پرداختند. پیمایشی روش  با رس،مد تربیت
و  دهتفاـسا د،اـیجا داـبعا بـترتی هـب زیشبکهسارفتار دبعاا بیندارد و از  دجوو داریمعنا هـبطرا ،هـفرینانرآکا
 د. ـندار هـفرینانرآکا راـفترا در ر اریثرگذا ترینبیش ت،تباطا، ار ظـحف

( برآورد شده، 268/2به میزان ) RMSEA نتایج نشان داد که در مدل اصلی شد ذکر آنچه به توجه با

 (CFI)های تطبیقی های برازش دارد. بررسی وضعیت شاخصها با شاخصنشان از برازش مطلوب داده
ه می باشد. این شاخص بین صفر تا یک است و مقدار دومین گام در بررسی قابل قبول بودن مدل تدوین شد

شاخص و  (NFI) شاخص برازش هنجار شدهدرصد به عنوان مقادیر قابل قبول تفسیر می شود.  892/2

های می باشد. شاخص 82/2 مقادیر باالی ها دامنه پذیرش این شاخص (NNFI) برازش هنجار نشده

دهند که است، نشان می 822/2و  865/2ن به ترتیب ، که مقدارشاAGFIو  GFIنیکویی برازش، یعنی 
 های مناسب تایید شده است.رد. لذا مدل اصلی تحقیق با برازشها همخوانی خوبی دادادهمدل با 

 را خود سازیشبکه هایقابلیت توانندمی هاشود که مدیران شرکتبراساس نتایج تحقیق پیشنهاد می

 از استفاده. نمایند رقابتی استفاده توان ارتقای و وکار کسب ابزار توسعه نعنوا به مهارت این از و داده گسترش

 هایفعالیت شبکه، همکاری اعضای از حاصل نرژییس از استفاده با ایشبکه رقابت و همکاری الگوهای

 طراحی کنندگان،تأمین به ایو مشاوره آزمایشگاهی فنی خدمات ارائه کنندگان،تأمین با مشترک تحقیقاتی

 از فروش و توزیع توسعه همچنین و کنندگانتأمین جانبه با دو منافع و اعتماد براساس بلندمدت همکاری نظام

 حاضر تحقیق پیشنهاد و تأکید مورد که است کشور خودرو شدن صنعت رقابتی برای ارتباطی دیگر منابع

باشد.  بیشتری داشته همکاری ابت،رق عین در یکدیگر با واحدها تا شود اتخاذ ترتیبی می شود پیشنهاد است.
مشترک،  هاینمایشگاه در شرکت قوی، تکنولوژیکی ارتباطات قبیل: از بیشتری ارتباط یکدیگر با همچنین
 در مشترک تحقیقات و مشترک مطالعات انجام واحدها، در موجود شبکه های وسیله به مشترک خریدهای

 بین در همسان هایاستراتژای از استفاده واحدها، در متخصص و ماهر انسانی نیروی واحدها، تأمین بین

 کند. برقرار را غیره و واحدها
، تحقیقاتی مشابه در تحقیقپذیری  برای غلبه بر محدودیت تعمیم های آتیشود در تحقیقپیشنهاد می

ها قضاوتها و تعمیم گیریسایر جوامع آماری صورت پذیرد، بلکه تا حد امکان بر محدودیت مذکور در تصمیم
داده ها استفاده شده، پیشنهاد که در این تحقیق از پرسشنامه جهت گردآوری با توجه به این .غلبه نمود

های آتی استفاده ها برای پژوهشمصاحبه، تحلیل محتوا و سایر روش دیگری مانند هایشود از روشمی
باشد لذا ( می5212تون و همکاران )مدل ثورنبا توجه به اینکه مدل اصلی تحقیق حاضر، محدود به  گردد.

 استفاده گردد. نیز های دیگریگردد در تحقیقات آتی از مدلپیشنهاد می
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