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 The export performance of firms is influenced by a combination of firm resources 

and capabilities. Therefore, the present study examines The Impact of External 
Search Breadth and Depth on Absorptive Capacity on Export Performance. The 

purpose of this study is determining the Impact of External Search Breadth and 

Depth on Absorptive Capacity on Export Performance. The research is a 

descriptive survey and the statistical population of this research is food exporting 
companies in Tehran. For this purpose, 52 questionnaires were distributed among 

managers of food exporting companies in Tehran that were selected by the census 

method. The data collection tool was a questionnaire and its reliability was 
measured by calculating the Cronbach's alpha coefficient. The validity of the 

research tool has been confirmed by Confirmatory Factor Analysis Technique. The 

structural equation modeling method was also used to analyze the data. The results 

of the present study show the positive effect of the External Search Breadth and 
Depth on Absorptive Capacity and on Export Performance. The mediating role of 

Absorptive capacity between the impact of the External Search Breadth and Depth 

and performance was also confirmed. 
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 وسعت تاثیر رسیبر به حاضر تحقیق. است بنگاه های قابلیت و منابع از ترکیبی و تأثیر تحت ها بنگاه صادرات عملکرد 

 اثیرت تعیین تحقیق این هدف. پردازد می جذب ظرفیت میانجی نقش با صادرات عملکرد بر خارجی جستجوی عمق و
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 مواد کننده صادر های شرکت مدیران بین پرسشنامه 52 تعداد منظور بدین باشند، می تهران در غذایی مواد کننده
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 با نیز حقیقت ابزار روایی. است گرفته قرار سنجش مورد کرونباخ آلفای ضریب محاسبه با آن پایایی و است پرسشنامه

 مدل روش زا اطالعات تحلیل و تجزیه جهت همچنین. است گرفته قرار تأیید مورد تأئیدی عاملی تحلیل تکنیک انجام

 بر ارجیخ جستجوی عمق و وسعت مثبت تأثیر حاضر تحقیق نتایج. است گردیده استفاده ساختاری معادالت یابی

 عمق و وسعت تاثیر بین جذب ظرفیت میانجی نقش همچنین. دهد می نشان را صادرات عملکرد و جذب ظرفیت
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 مقدمه

موعه و مج دهیچیپ کمیو  ستیقرن ب یرقابت در اقتصاد جهان
است. شدت رقابت در کسب و کار  دهایاز فرصتها و تهد یا

بطور قابل مالحظه ای افزایش یافته است و بنگاه ها را وادار 
می کند تا چشم اندازها و تکنیک های جدید مدیریت را جستجو 

ا توسعه خود ر یرقابت تیمز ایپو تیفعال نیو اتخاذ کنند تا در ا
(. در یک محیط پویا و 2016)فرانکا و لیا روا،  و حفظ کنند

آشفته، دانش بیانگر یک منبع مهم برای ایجاد ارزش و توسعه 
با این حال، محیط های سریع،  .و پایداری مزایای رقابتی است

فن آوری و رقابت در حال تغییر سریع چالش های بنگاه ها در 
 .دستیابی به خودکفایی در ایجاد دانش را افزایش می دهد

 د که نگرشمحققان مدیریت استراتژیک استدالل می کنن
دارد. در واقع  "داخلی"مبتنی بر منابع اساساً جهت گیری 

ابلیت ارزش منابع و ق"نگرش مبتنی بر منابع عنوان می کند که 
های بنگاه با توجه به زمینه بازار که در آن بنگاه فعالیت می 

 (.2016تعیین می شود )فرانکا و لیا روا،  "کند
ای پویا تژیک بر قابلیت هادبیات تحقیق در زمینه مدیریت استرا

متمرکز شده است. موفقیت بنگاه ها نه تنها به منابع و 
قابلیتهای آن بستگی دارد، بلکه به توانایی انطباق با احتماالت 
صنعت و بازارهایی که در آن فعالیت می کنند بستگی دارد. 
بنگاه ها ممکن است دارای منابع باشند اما باید قابلیت های 

ه بخشند. قابلیت های پویا به عنوان یک ذهنیت پویا را توسع
ذهنی به طور مداوم در پاسخ به محیط همیشه در حال تغییر 
به منظور دستیابی و حفظ مزیت رقابتی، توانایی های اصلی 
خود را ادغام، پیکربندی، تجدید و بازآفرینی می کند. عالوه بر 

و  نداین، این قابلیت ها فرصت ها و تهدیدات را حس می کن
شکل می دهند، فرصت ها را به دست می آورند و با تقویت، 
ترکیب، محافظت و بازآرایی منابع نامشهود و ملموس مشاغل، 

 (.2016رقابت را حفظ می کنند )فرانکا و لیا روا، 

درک اینکه چرا برخی بنگاهها در به دست آوردن از منابع دانش 
بنگاه ها  خارجی موفق هستند، در حالی که برخی دیگر از

نیستند، مدت ها است که توجه محققان و مدیران را به خود 
یک توضیح احتمالی ممکن است این باشد  .جلب کرده است

که، توجه و قرار گرفتن در معرض منابع خارجی برای ایجاد و 
دستیابی به مزایای عملکرد کافی، یکسان و یا مورد توجه 

ان ر معرض همان میزنیست. ضمن اینکه برخی از بنگاه ها که د
جریان دانش و اطالعات خارجی هستند ممکن است مزایای 
مساوی را به دست نیاورند و بهره برداری مطلوبی در نوآوری 
داشته باشند. هنگامی که دانش خارجی توسط بنگاه کسب می 
شود، مستلزم این است که دانش و اطالعات جدید عمیقاً درک 

 . بنابراین ظرفیت جذب دانشو با دانش موجود شرکت بپیوندد
عالوه بر یادگیری نقش اساسی در عملکرد بنگاه دارد )علی 

 (.2018اصغر و همکاران، 

ظرفیت جذب فابلیتی از مجموعه توانائی های بنگاه در 
تشخیص ارزش اطالعات و دانش جدید و خارجی و جذب و 
بکار گیری آن در اهداف تجاری که می توان آن را با شدت 

های تحقیق و توسعه اندازه گیری کرد. این قابلیت از فعالتی
فرآیندهای سازمانی و در ضمن پویاست که بصورت یک رویه 
و روال بنگاه با تمرکز در جذب دانش خارجی بطور مداوم پایه 
دانش خود را دگرگون و تجدید می کند )علی اصغر و همکاران، 

2018 .) 

ا به تی برای بنگاه هتمرکز بر ابعاد ظرفیت جذب بازتاب متفاو
همراه دارد. این تفاوت در درک عمیق بنگاه ها در بهره مندی 
از دانش خارجی نمایان و توسعه آنها را بهبود می بخشد، ضمن 
اینکه برخی از بنگاه های توانایئ شناخت و درک و تفسیر دانش 
و مسائل پیچیده را دارند لیکن توانائی بکارگیری دانش را در 

ند. این همان وجه تمایز بنگاه ها در عملکرد است تولید ندار
(. بنابراین درک بیشتر در مورد 2018)علی اصغر و همکاران، 

فرآیندهای داخلی قابلیت ظرفیت جذب و عوامل تاثیرگذار بر 
آن به بنگاه ها اجازه می دهد که دانش خارجی را جذب و 

ه کعملکرد تجاری و صادراتی خود را بهبود بخشند. ضمن این
بنگاه هایی که درک بیشتری دارند، با عمق و وسعت جستجوی 
دانش خارجی و توسعه ظرفیت بالقوه و بالفعل ظرفیت جذب 

 (.2018موفق تر هستند )علی اصغر و همکاران، 

بر رابطه بین  ظرفیت جذب به منظور بررسی تأثیر ابعاد مختلف
استراتژی های جذب و کسب دانش و عملکرد با توجه به 
تحریم های بین المللی که منجر به انزوای چندین دهه در 
بازارهای جهانی شده است، این یافته به درک پیچیدگی های 
فعالیت های بنگاه ها و بهبود عملکرد آنها با توجه به منابع 

وه بر این ظرفیت جذب خارجی راهکارهایی را فراهم کند. عال
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به عنوان یک قابلیت پویا، توانائی اصالح، گسترش و بهبود 
شایستگی ها داشته باشد. با ادغام دانش تازه بدست آمده در 
فرآیندهای تولیدی به بنگاه ها کمک کرد تا با واکنش مؤثرتر 
نسبت به تغییرات محیطی واکنش های استراتژیک داشته 

 (.2018ران، باشند )علی اصغر و همکا
برای بیشتر بنگاهها، ایجاد و بهره برداری از توانائی های فن 
آوری به تنهایی در یک محیط تجاری که نیاز به تمرکز 
استراتژیک، انعطاف پذیری و نوآوری دارد، دشوار است. این به 

که برای تعهدات خود  بنگاه های کوچک و متوسط ویژه برای
الئی دارد. این بنگاه های به محدودیت منابع دارند، ریسک با

منظور بهره برداری از فرصت های تجاری جدید و عملکرد با 
دستیابی به دانش و بهره برداری از دانش توانایی های خود را 
سرعت بخشیده و میزان مواجهه خود را با عدم قطعیت ها به 
حداقل می رسانند. ظرفیت جذب یک کلید برای بهره مندی از 

ادگیری بنگاه است )علی اصغر و همکاران، فعالیت های ی
2018.) 

 فرضیه های این تحقیق به شرح زیر است:
 وسعت جستجوی خارجی بر ظرفیت جذب تاثیر معناداری دارد.
 عمق جستجوی خارجی بر ظرفیت جذب تاثیر معناداری دارد.

وسعت جستجوی خارجی بر عملکرد صادرات تاثیر معناداری 
 دارد.

بر عملکرد صادرات تاثیر معناداری  عمق جستجوی خارجی
 دارد.

 ظرفیت جذب بر عملکرد صادرات تاثیر معناداری دارد.
ظرفیت جذب بین تاثیر وسعت جستجوی خارجی بر عملکرد 

 صادرات نقش میانجی دارد.
ظرفیت جذب بین تاثیر عمق جستجوی خارجی بر عملکرد 

 صادرات نقش میانجی دارد.

 اصغر و همکاران یعلمقاله  از مدل مفهومی تحقیق بر گرفته 
 ( آورده شده است. 1-1می باشد که در شکل ) (2018)

 

 
 . مدل مفهومی تحقیق1شکل 

 پیشینه پژوهش
 تحقیقات داخلی

(: در دهه اخیر، توسعه تدریجی 1396جاللت و همکاران )
در حال شکل  توسعه حال در و یافته توسعه هایاقتصاد کشور

گیری و انجام است. این در حالی است که دارائی های اهمیت 
استراتژیک خود را از دست داده اند و دانش نقش بسیار مهمی 
در شکل گیری و عرضه نوآوری ها و محصوالت جدید ایفا و 
نقش محرک در بهره وری و رشد اقتصادی دارد. بنابراین 

و یادگیری در کانون توجه قرار گرفته است.  اطالعات، دانش
ضمن اینکه شرکت های کوچک و متوسط دانش محور با 
فنآوری پیشرفته رشد قابل توجهی داشته اند. یک از ابعاد این 
تغییرات و نقش دانش، حضور در بازارهای بین المللی است. 
کشورهای توسعه یافته صادرات محصوالت دانش بنیان را 

ک رویکرد موثر در زمینه توسعه اقتصادی مورد رهب عنوان ی
توجه قرار داده اند. کشور ما در این زمینه سابقه و تجربه ای 
نداشته و آمار و ارقام نتایج متناقضی در زمینه عملکرد کشور 
در این حوزه نشان می دهد. این تحقیق ضمن بررسی عملکرد 

ش چال کشور در زمینه صادرات مصوالت دانش بنیان، موانع و
های این حوزه را مورد بررسی قرار می دهد و راهکارهای بهبود 

 و تقویت صادرات را پیشنهاد می کند. 
(: در این تحقیق درصد سنجش اثرات 1391مشبکی و خادمی )

مستقیم و غیر مستقیم بربرنامه های توسعه صادرات دولت را 
مورد سنجش قرار می دهد. همچنین عوامل داخلی و خارجی 

یر گذار بر عملکرد بنگاه ها با مرور ادبیات تحقیق و مدل تاث
مفهومی تحلیل گردیده است. برای تحلیل مدل مفهومی از 
روش کمی و کیفی استفاده و با مصاحبه با خبرگان اجرائی و 
دانشگاهی، پرسشنامه تهیه و توزیع گردیده است. جامعه آماری 

 وسعت جستجوی خارجی

 عملکرد صادرات ظرفیت جذب

 عمق جستجوی خارجی
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 صنعتی،شرکت صادرکنندگان نمونه  152تحقیق مشتمل بر 
 1378معدنی و خدمات فنی و مهندسی می باشند که از سال 

توسط سازمان توسعه تجارت ایران انتخاب شده اند.  1389تا 
نفر از مدیران و کارشناسان حوزه صادرات  298همچنین 

انتخاب گردیده اند. نتایج تحقیق نشان داد که برنامه های 
یر رات تاثتوسعه صادرات به صورت مستقیم بر عملکرد صاد

معناداری ندارند، لیکن به واسطه فاکتورها و عوامل درونی تاثیر 
 غیر مستقیم بر عملکرد صادرات دارند.

(: محیط متالطم بازار سبب شده که 1394رحیمی و درویشی )
شرکتها از استرانژی های مختلف به منظور ارتقاء عملکرد خود 

 . هدف از ایناستفاده نمایند. نوآوری یکی از این رویه هاست
 نقش اب تجاری عملکرد بر تحقیق تعیین تاثیر بازارگرایی

است. جامعه آماری این تحقیق  سازمانی نوآوری میانجی
 تأمین و ساخت هاینفر از مدیران ارشد شرکت 169مشتمل بر 

 تانخوزس استان در جنوب نفت خیز مناطق ملی شرکت قطعات
. انتخاب گردیده اندباشد که به صورت تصادفی طبقه ای می

گردآوری  نحوه تحقیق کاربردی و از حیث همچنین روش
 از دادها، کمی است. داده های این تحقیق با استفاده

مورد تجزیه و تحلیل قرار   PLS و  SPSS افزارهاینرم
 و گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که بازارگرایی

 و همچنین از هاشرکت تجاری عملکرد بر سازمانی نوآوری
 دارینیمع و مثبت تأثیر سازمانی نوآوری میانجی متغیر طریق
 .دارند

 تأثیر از این تحقیق تعیین (: هدف1394رحمانی و همکاران )
 یانجیم نقش با کار و کسب عملکرد بر کارآفرینی به گرایش
این تحقیق از حیث هدف، کاربردی و از  .است نوآوری ظرفیت

حیث روش، توصیفی و پیمایشی است. جامعه آمار تحقیق 
نفر ازمدیران و کارشناسان شرکتهای تابعه  171مشتمل بر 

سایپا می باشد. داده های میدانی تحقیق از طریق پرسشنامه 
جمع آوری گردیده که روائی و پایائی آن مورد تائید قرار گرفته 

چنین تجزیه و تحلیل داده های تحقیق با معادالت است. هم
ه تحقیق نشان می دهد ک ساختاری صورت گرفته است. نتایج

 و دارد ارید معنی تأثیر بنگاه عملکرد بر کارآفرینی به گرایش
 رایشگ تاثیر در کننده تعدیل متغیر عنوان به نوآوری ظرفیت

 نقش دارد.  بنگاه عملکرد کارآفرینی بر به

در شرایط  (: عنوان می کنند1395ریان و همکاران )پورآهنگ
محیط پویا که جریان عملکرد شرکت ها را به صورت مستمر 
تحت تاثیر قرار می دهد، شرکتها باید همواره در جستجوی 
فرصت های جدید و بهره برداری از آن باشند. همچنین حضور 
فعال در بازار و دستیابی به شاخص های عملکردی از عوامل 

ورد توجه این شرکتها می باشد. امروزه، کارآفرینی و روشهایی م
که شرکتها را به سوی بهره برداری از فرصت ها سوق می دهد 
به عنوان یکی از راههای ساماندهی و بهبود عملکرد شرکتها 

تعیین  مورد توجه مدیران قرار گرفته است. هدف از این تحقیق 
 ردعملک بر دانش جذب ظرفیت و کارآفرینانه رویکرد تأثیر

می باشد. جامعه آماری این   متوسط و کوچک هایشرکت
تحقیق صنایع تبدیلی استان مازنداران و حجم نمونه مشتمل 

شرکت می باشد. پرسشنامه تحقیق که روائی و پایایی  99بر 
آن مورد تائید قرار گرفته است به عنوان ابزار جمع آوری داده 

ه است. نتایج تحقیق نشان می دهد ها مورد استفاده قرار گرفت
 منجر نانه،کارآفری رویکرد بر مبتنی هایفعالیت باالتر سطح که 
 مرمست اکتشاف همچنین با .استگردیده باالتر عملکرد به

 و آن نیاز مورد هایبخش جذب و ازشرکت بیرون دانش
 حبه سط توانمی هاتیم و افراد بین در دانش این سازیدرونی

  دست یافت.  شرکت عملکرد از باالتری

 تحقیقات خارجی
(: الگوی جدید اقتصاد جهانی امروز با 2018فرانکا و لیا روا )

تحرک منابع تولید و توانایی ترکیب آنها به روشی کارآمد 
مشخص می شود. پژوهش مدیریت استراتژیک اهمیت مطالعه 

 تمنابع و توانایی شرکتها و سودمندی آن برای دستیابی به مزی
رقابتی را تشخیص داده است. این چشم انداز با دیدگاه مبتنی 

سازگار است. منبع مزیت   و با نمای قابلیت های پویا بر منابع
رقابتی بسیار بیشتر با منابع نامشهود مرتبط است، زیرا این موارد 
نادر و پیچیده اجتماعی هستند و تقلید آنها را دشوار می کند. 
در نتیجه، منابع نامشهود به عنوان منابع استراتژیک در نظر 
گرفته می شوند، زیرا این امر امکان ایجاد ارزش درک شده 

مشتری، بهتر از رقابت، رقابت در بازارهای جدید و توسط 
استفاده در طیف گسترده ای از محصوالت و خدمات را فراهم 
می آورد. از طرف دیگر، فرآیندهای جذب دانش خارجی به یک 
عنصر اساسی برای سازگاری شرکتها با تغییرات در فضای 
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 رقابتی تبدیل شد. بنابراین دانش نقش مهمی در فرایند بین
با استفاده از تئوریهای تثبیت شده،  .المللی شرکتها ایفا می کند

تحقیقات ما به بررسی تأثیر منابع نامشهود و ظرفیتهای جاذب 
کفش  پرتغالیدر عملکرد صادرات شرکتهای کوچک و متوسط 

 های مرتبط با انجمن کفش، قطعات و کاالهای چرمی پرتغالی

بنگاه، نتایج  42ی از می پردازد. براساس داده های نظرسنج
تجربی ما نشان می دهد که منابع نامشهود در سطح جهانی و 
ظرفیت جذب کننده تأثیر مثبت و معنی داری بر عملکرد 
صادرات دارند. از یک طرف، منابع نامشهود که بیشترین هدف 
را در این امر به عهده دارند منابع آبرویی، دسترسی به منابع 

و از طرف دیگر ظرفیتهای جذب کننده مالی و منابع ارتباطی 
تاثیر را با بهره برداری از دانش، تبدیل دانش   بیشترین میزان

 در عملکرد صادرات دارند.
(: هدف اصلی از این مطالعه، بررسی تأثیر 2017فرانکا و لیا روا )

گرایش کارآفرینی و ظرفیت جذب بر عملکرد صادرات 
راین ، این تحقیق بناب .شرکتهای کوچک و متوسط کفش است

با استفاده از یک پرسشنامه به یک نمونه از شرکتهای پرتغالی 
صادرکننده کفش، رویکرد کمی روش شناسی و با استفاده از 

 .یک پرسشنامه تجربی توصیفی، اکتشافی و عرضی انجام داد
از این مطالعه می توان نتیجه گرفت که جهت گیری کارآفرینی 

افزایش عملکرد صادرات و ظرفیت جذب کننده باعث 
 .شرکتهای کفش پرتغالی در بازارهای خارجی می شود

همچنین تأکید این سهم از این مطالعه در تئوری مدیریت 
استراتژیک است، زیرا مشخص است که این طرح شامل 
اقدامات ابتکاری و نوظهور، از جمله استفاده از منابع و قابلیت 

ین مطالعه جهت گیری ا .ها برای بهبود عملکرد تجاری است
کارآفرینی و ظرفیت جذب کننده را به عنوان عوامل تعیین 
کننده راهبردی معرفی می کند که در عملکرد صادرات نقش 

 .مثبت دارد
(: هیچ شغلی نمی تواند تمام منابع مورد 2016یوو و همکاران )

همکاری بین مشاغل  .نیاز برای پیشرفت و رشد را ایجاد کند
علیرغم  .مکمل اغلب برای بقا و رشد الزم استدارای منابع 

اهمیت و پیامدهای آنها در یادگیری اتحاد، هیچ مطالعه تجربی 
تا به امروز سعی در بررسی چگونگی تعامل عوامل یادگیری با 

 .یکدیگر نداشته و با نتایج یادگیری اتحاد پیوند خورده است

ین تعی این مطالعه با بررسی تجربی روابط میان این عوامل
کننده یادگیری و چگونگی تأثیرگذاری آنها بر یادگیریهای فن 

 شرکتهای کوچک و متوسط  آوری و غیرتکنولوژیکی نوآوری

در روابط اتحاد، به نقش هدف یادگیری، ظرفیت جذب و 
سرمایه رابطه در افزایش فعالیتهای یادگیری و نتایج کمک می 

 .کند

دنبال دیدگاه مبتنی بر  (: به2019رامون جرونیمو و همکاران )
منابع، این تحقیق به صورت تجربی نقش کنترل مدیریت 
رسمی و غیر رسمی را در بسیج منابع صادراتی برای توسعه 
قابلیت های صادراتی، تأثیرگذاری بر عملکرد صادرات بنگاه 

در زمینه روابط بین سازمانی بررسی   های کوچک و متوسط
استفاده از یک نظرسنجی که می کند. داده های تجربی با 

اسپانیایی که از  بصورت آنالین برای تأمین منابع مالی مدیران
واسطه های خارجی برای دسترسی به بازارهای صادراتی 
استفاده می کنند، جمع آوری شده است. در این تنظیم، شواهد 
 به طور عمده نشان می دهد که، سیستم های کنترل مدیریت

ه را بین تأثیر منابع از توانائی ها و از نقش واسطه گری مربوط
سوی دیگر منابع و توانمندی ها بر عملکرد بازی می کنند. دوم 
اینکه قابلیت های تأثیر متقابل مضاعف بین تأثیر منابع بر 
عملکرد بازی می کنند. به طور خاص، یک اثر غیرمستقیم 

د امضاعف معنادار بین منابع مالی، کنترل رفتار، توانایی ایج
ارتباط با مشتری و عملکرد و بین منابع فیزیکی، کنترل رفتار، 

 .توانایی ایجاد ارتباط با مشتری و عملکرد وجود دارد

(: فرآیندهای جذب دانش خارجی یک 2017فرانکا و لیا روا )
عنصر اساسی برای سازگاری شرکتها با تغییرات در فضای 

کتها للی شررقابتی شد. دانش نقش مهمی در فرایند بین الم
دارد. تحقیقات ما با تکیه بر تئوریهای خوب، به بررسی سهم 

این  .ظرفیت های جذب کننده در عملکرد صادرات می پردازد
تحقیق با استفاده از یک پرسشنامه به یک نمونه از شرکتهای 
پرتغالی صادر کننده کفش، رویکردی روش شناختی کمی را 

 فی، اکتشافی و عرضیانجام داده و یک مطالعه تجربی توصی
بنگاه، نتایج تجربی  42براساس داده های نظرسنجی از  .است

ما نشان می دهد که ظرفیت های جذب کننده تأثیر مثبت و 
معنی داری بر عملکرد صادرات دارند و ظرفیت هایی که 
بیشترین هدف را در این هدف دارند بهره برداری دانش، تحول 
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العه راهنمایی هایی را این مط .و کسب دانش عمومی است
برای متخصصان مشاغل ارائه می دهد زیرا نشان می دهد 
ظرفیتهای جذب کننده بهترین پیش بینی کننده موفقیت در 

در حالی که نویسندگان قبلی سعی کرده اند  .صادرات هستند
جنبه های خاصی از این فرآیند )پیوند بین ظرفیت های جذب 
کننده و عملکرد صادرات( را تجزیه و تحلیل کنند، این تحقیق 
تحلیلی را ارائه داده است که یک مدل اکتشافی از سازه های 

 .مورد مطالعه در صنعت کفش پرتغال را پیشنهاد می کند

(: امروزه متداول است که جستجوی دانش 2017یل و لی )فض
از اهمیت  خارجی برای عملکرد نوآوری محصول شرکت

بسیاری برخوردار است. با این حال، هنوز مشخص نیست، چه 
ابعاد استراتژی جستجوی دانش خارجی خارجی بنگاهها برای 
تعیین موفقیت در نوآوری محصول آنها و چگونگی سوء استفاده 

تها از دانش خارجی از فعالیتهای جستجوی دانش خارجی شرک
آنها بسیار مهم است. این مطالعه قصد دارد با ارائه ظرفیت 

 بین ابعاد مختلف "جعبه سیاه"جذب به عنوان متغیر واسطه، 
عملکرد نوآوری  استراتژیهای جستجوی دانش خارجی و

ق یرا باز کند. با استفاده از روش تحلیل مسیر از طر محصول
در PLS مدل سازی معادالت ساختاری حداقل مربعات جزئی 

شرکت تولیدی مالزی، این مطالعه نشان داد  137نمونه ای از 
عملکرد  که ظرفیت جاذب تا حدی بین عمق همکاری و

نوآوری محصول واسطه می باشد. از این طریق، این بینش را 
فراهم می کند که عمق همکاری به توسعه ظرفیت جذب 

ها کمک می کند و با این وجود، این استراتژی می تواند شرکت
عملکرد نوآوری محصول نیز نقش داشته باشد. این  مستقیماً در

عملکرد  مطالعه با تبیین روش یک شرکت در دستیابی به
نوآوری محصول برتر از استراتژیهای جستجوی خارجی و 
 ظرفیت جذب کننده، ادبیات موجود را پیشرفت می کند و این

بینش را برای مدیران در تدوین استراتژی های مناسب برای 
به دست آوردن و حفظ مزیت های رقابتی فراهم می کند. با 

عملکرد نوآوری محصول، می تواند زنجیره  پیشرفت شرکتها در
ارزش یک کشور را باال ببرد و پیشرفت اقتصادی را تسهیل 

 .کند

 روش پژوهش

ع تحقیقات کاربردی است. این تحقیق از جنبه هدف، از نو
های همچنین از بعد نحوه استنباط در خصوص  فرضیه

گیرد، زیرا به پژوهش، در گروه تحقیقات توصیفی قرار می
ی، ترتیب، از نظر استداللاین پردازد که به توصیف شرایط می

استدالل استقرایی است. همچنین، از آنجایی که از طریق 
ای خواهیم رسید، تحقیق ما نتیجههای موجود به آزمایش داده

های اثباتی قرار خواهد گرفت. ضمناً به علت در گروه تئوری
-های مورد نظر دست میکه از طریق پرسشنامه به دادهاین 

یابیم، تحقیق حاضر در گروه تحقیقات پیمایشی و توصیفی 
ها از معادالت منظور آزمون فرضیهخواهد بود. ضمناً به

 ده شده است.ساختاری استفا
شرکت صادرکننده مواد  52شامل پژوهش،  نیا یجامعه آمار

غذایی در تهران می باشد. باتوجه به تعداد جامعه آماری، 
پرسشنامه بصورت سرشماری بین کلیه شرکتهای صادرکننده 

 مواد غذایی در تهران توزیع و جمع آوری گردیده است. 
 برگرفته از تحقیق علی اصغر و همکارانپرسشنامه این تحقیق 

ی از خیل( که در مقیاس پنج گزینه ای طیف لیکرت 2018)
 ، تنظیم و توزیع و جمع آوریبندیموافقم تا خیلی مخالفم درجه

 گردیده است. 
تجزیه و تحلیل آماری شامل دسته بندی و تلخیص و توصیف 
و تحلیل اطالعات گردآوری شده است که با بکارگیری 

ر بخش گیرد. دهای آمار توصیفی و استنباطی انجام میکنیکت
یفی های توصتوصیفی به ویژگی نمونه آماری و بیان مشخصه

متغیرهای پژوهش پرداخته می شود و در بخش استنباطی با 
بکارگیری مدل معادالت ساختاری و به طور اخص تکنیک 
تحلیل مسیر به بررسی مسیرهای مشخص شده پژوهش 

مدل مفهومی پرداخته می شود. قابل ذکر است از نرم  مطابق با
برای تدوین مدل معادالت ساختاری و نرم افزار  PLSافزار 

SPSS  .برای آمار توصیفی استفاده شده است 
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 ی پژوهشیافته ها

 بررسی توصیفی متغیرهای تحقیق

توصیف متغیرها از آن جهت با اهمیت است که نتایج آزمون 
براساس شاخص های این متغیرها های پژوهش فرضیه

( نشان داده 2-4گردد. نتایج توصیفی در جدول )استخراج می
 شده است:

 نتایج توصیفی متغیرهای تحقیق .1جدول 

 انحراف معیار میانگین ماکسیمم مینیمم متغیر تحقیق

 0.71944 3.7250 4.70 1.20 وسعت جستجو

 0.60099 3.7762 4.64 1.27 عمق جستجو

 0.70048 3.5584 4.43 1.00 ظرفیت جذب

 0.67297 3.6209 4.71 1.00 شناسائی دانش

 0.80245 3.5000 4.60 1.00 جذب دانش

 0.66304 3.6192 4.80 1.00 تغییر دانش

 0.80166 3.4936 4.67 1.00 بهره برداری دانش

 0.74660 3.6846 5.00 1.00 عملکرد صادرات

 هاتحلیل استنباطی یافته
در بخش استنباطی با بکارگیری مدل معادالت ساختاری و 
تکنیک تحلیل مسیر به بررسی مسیرهای مشخص شده 
پژوهش مطابق با مدل مفهومی پرداخته می شود. با توجه به 
مدل میانجی گری تحقیق، برای تایید مدل، بررسی پایایی 
ترکیبی و روایی همگرای ابزار سنجش و پاسخ به فرضیات 

فاده از مدل یابی معادالت ساختاری به روش حداقل تحقیق است
 ضرورت  می یابد.  PLSمربعات جزیی با استفاده از نرم افزار 

 اسمیرنوف –آزمون کلموگروف 

های ابعاد الگو از آزمون برای بررسی نرمال بودن مولفه
کلموگروف اسمیرنوف استفاده گردید و فرضیه آماری به صورت 

 باشد.زیر می
H0ها نرمال استع داده: توزی 
H1ها نرمال نیست: توزیع داده 

در صورتی که مقدار سطح معنی داری آزمون از مقدار خطای 
 جیتانباشد از نرمال بودن متغیر حمایت می گردد. بیشتر  05/0

 ( آمده است:3-4در جدول ) رنوفیآزمون کلموگروف اسم

 نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنوف .2جدول 

 نتیجه Z Sig متغیر

 نرمال است 31/0 96/0 وسعت جستجو

 نرمال است 30/0 97/0 عمق جستجو

 نرمال است 47/0 84/0 ظرفیت جذب

 نرمال است 29/0 98/0 شناسائی دانش

 نرمال است 05/0 32/1 جذب دانش

 نرمال است 26/0 00/1 تغییر دانش

 نرمال نیست 00/0 70/1 بهره برداری دانش

 نرمال است 15/0 13/1 عملکرد صادرات



 

نتیجه این آزمون نشان از نرمال بودن توزیع تمامی مولفه های 
تحقیق به جز مولفه بهره برداری دانش )سطح معناداری کمتر 

 شده است( دارد.  05/0از 
 گیریهای اندازهاعتبارسنجی مدل

به مرحله آزمون فرضیات و مدل قبل از وارد شدن 
های اندازه گیری اطمینان یافتن از صحت مدل تحقیق،مفهومی

باشد. این کار از طریق زا ضروری میزا و درونمتغیرهای برون
مرتبه اول و دوم صورت گرفته است.  "تحلیل عاملی تاییدی"

 های آماریترین روشتحلیل عاملی تأییدی یکی از قدیمی
ی بررسی ارتباط بین متغیرهای مکنون )متغیرهای است که برا

های پرسشنامه( به کار اصلی( و متغیرهای مشاهده شده )گویه
گیری است. این تکنیک به برده می شود و بیانگر مدل اندازه

محقق اجازه می دهد تا به آزمون این فرضیه که بین سازه 
ه های مشاهده شده )گویه های پرسشنامه( و سازه های نهفت

 )متغیرهای تحقیق( رابطه وجود دارد را مورد بررسی قرار دهد. 
 اعتبار سازه

اعتبار سازه برای آن است که ما مشخص کنیم آیا شیوه یا ابزار 
های ها به خوبی معرف سازه نظری یا نظریهجمع آوری داده

متداول زیربنایی متغیر تحت بررسی است و با آن همخوانی 
تحلیل عاملی تاییدی و  ( مدل6-4و ) (5-4دارد. نمودارهای )

معادالت ساختاری را در حالت تخمین ضرایب استاندارد نشان 
اول  شوند. دستهدهد. اعداد و ضرایب به دو دسته تقسیم میمی

هستند که روابط بین  "معادالت اندازه گیری"تحت عنوان 
متغیرهای پنهان )متغیرهای تحقیق( و متغیرهای آشکار )سوال 

باشند. این معادالت را اصطالحاً بارهای پرسشنامه( می های
عاملی گویند و به منظور تحلیل ساختار پرسشنامه و کشف 
عوامل تشکیل دهنده هر سازه از بارهای عاملی استفاده شده 

هستند که روابط بین  "معادالت ساختاری"دوم  است. دسته
 ضیاتباشند و برای آزمون فرمتغیرهای پنهان و پنهان می

شوند. به این ضرایب اصطالحاً ضرایب مسیر گفته استفاده می
 شود.می
 
 

 
 مدل تحقیق به همراه سازه ها در حالت تخمین ضرایب استاندارد .2نمودار 
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 مدل تحقیق به همراه سازه ها در حالت قدر مطلق معناداری .3نمودار 

 

بارهای عاملی گویه ( مشخص است که تمامی 5-4در نمودار )
می باشد و مطلوب است. برای  3/0های پرسشنامه بیشتر از 

مثال نتایج بارهای عاملی نشان می دهد که متغیر وسعت 
( با سوال اول خود است و 7/0جستجو دارای همبستگی )

همچنین نتایج ضریب مسیر نشان می دهد که متغیر وسعت 
( بر ظرفیت جذب موثر است. در 49/0و با ضریب مسیر )جستج

( آماره تی برای بارهای عاملی و ضرایب مسیر 6-4نمودار )
نشان داده شده است و تمامی آن ها باالتر از حد قابل قبول 

است و نشان دهنده این است که تمامی بارهای عاملی  96/1
واالت س و ضرایب مسیر مورد تایید می باشند. بنابراین تمامی

پرسشنامه تحقیق روایی الزم را داشته اند و هیچکدام از سوال 
 های پرسشنامه حذف نمی گردد.

 نتایج تحلیل عاملی تاییدی .3جدول 

 بار عامل گویه ها متغیر

جو
ست

 ج
ت

سع
و

 

 70/0 شرکت ما منابع خارجی محصوالت و فن آوری های جدید را با جزئیات مشاهده می کند.

 80/0 شرکت ما غالباً محیط را برای فناوریهای جدید اسکن می کند.

 62/0 شرکت ما روندهای تکنولوژیکی را کامالً رعایت می کند.

 83/0 شرکت ما اطالعات در مورد مدرن ترین فن آوری های خارجی در صنعت ما دارد.

 76/0 .استفاده می کندشرکت ما بطور مرتب از فرصت های جدید در بازار جدید 

 70/0 شرکت ما اطالعات مربوط به صنعت )مانند رقبای بالقوه ، نیازهای مشتری و غیره( را جمع آوری می کند.

 68/0 شرکت ما به سرعت فرصتهای جدیدی را در بازار ما درک می کند.

 74/0 دهد.شرکت ما به سرعت تجزیه و تحلیل و تفسیر خواسته های بازار را تغییر می 
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کارمندان ما برای دستیابی به دانش فناوری به طور مرتب به محیط بیرونی )مانند دانشگاه ها، پژوهشگاه ها، 
 دولت و غیره( نزدیک می شوند.

71/0 

شرکت ما بطور دوره ای جلسات ویژه ای را با شرکای خارجی برای دستیابی به فناوری های جدید ترتیب می 
 دهد.

64/0 

ق 
عم

جو
ست

ج
 

 73/0 .شرکت ما به سرعت روندهای جدید فناوری را تحلیل و تفسیر می کند

 36/0 .کارمندان ما دانش مرجع را برای مرجع بعدی ذخیره می کنند

 79/0 .ظرفیت جذب شده را تحقق بخشید

 75/0 .شرکت ما بطور مرتب با ایده های محصوالت جدید با فناوری های جدید مطابقت دارد

 72/0 .کارمندان تجربیات عملی را با یکدیگر به اشتراک می گذارند

 69/0 .ما فرصت های شرکت خود را از دانش جدید خارجی درک می کنیم

 75/0 .شرکت ما بطور مرتب در محصوالت جدید از فناوری استفاده می کند

 45/0 .شرکت ما نحوه بهره برداری بهتر از فناوری ها را در نظر می گیرد

 41/0 .کارمندان ما درمورد محصوالت و خدمات ما زبان مشترکی دارند

 63/0 .شرکت ما دانش مربوط را در بین واحدهای شرکت ما برقرار می کند

 72/0 .فرصت های جدید برای خدمت به مشتریان با فن آوری های موجود به سرعت درک می شود

ب
جذ

ت 
رفی

ظ
 

 70/0 .محصوالت و فن آوری های جدید را با جزئیات مشاهده می کندشرکت ما منابع خارجی 

 55/0 .شرکت ما غالباً محیط را برای فناوریهای جدید اسکن می کند

 65/0 .شرکت ما روندهای تکنولوژیکی را کامالً رعایت می کند

 69/0 .شرکت ما اطالعات در مورد مدرن ترین فن آوری های خارجی در صنعت ما دارد

 74/0 .شرکت ما بطور مرتب از فرصت های جدید در بازار جدید استفاده می کند

 88/0 .کارمندان ما برای دستیابی به دانش فناوری مرتباً به محیط خارجی نزدیک می شوند

 77/0 .شرکت ما اطالعات مربوط به صنعت را جمع آوری می کند

شرکای خارجی برای دستیابی به فناوری های جدید ترتیب می شرکت ما بطور دوره ای جلسات ویژه ای را با 
 .دهد

77/0 

 75/0 شرکت ما به سرعت فرصتهای جدیدی را در بازار ما درک می کند

 89/0 .شرکت ما به سرعت تجزیه و تحلیل و تفسیر خواسته های بازار را تفسیر و تفسیر می کند

 89/0 .تحلیل و تفسیر می کندشرکت ما به سرعت روندهای جدید فناوری را 

 72/0 .کارمندان ما دانش مرجع را برای مرجع بعدی ذخیره می کنند

 77/0 .شرکت ما دانش مربوط را در بین واحدهای شرکت ما برقرار می کند

 60/0 .فرصت های جدید برای خدمت به مشتریان با فن آوری های موجود به سرعت درک می شود

 70/0 .مرتب با ایده های محصوالت جدید با فناوری های جدید مطابقت داردشرکت ما بطور 

 79/0 .کارمندان تجربیات عملی را با یکدیگر به اشتراک می گذارند

 76/0 .ما فرصت های شرکت خود را از دانش جدید خارجی درک می کنیم

 79/0 .شرکت ما بطور مرتب در محصوالت جدید از فناوری استفاده می کند
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 88/0 .شرکت ما نحوه بهره برداری بهتر از فناوری ها را در نظر می گیرد

 77/0 .کارمندان ما درمورد محصوالت و خدمات ما زبان مشترکی دارند

ت
درا

صا
رد 

لک
عم

 

 78/0 شرکت در سه سال گذشته از رشد سود خوبی برخوردار بوده است.

 76/0 گذشته روند خوبی داشته است.روند بازگشت دارایی های شرکت در سه سال 

 74/0 شرکت در سه سال گذشته از جریان نقدی خوبی برخوردار بوده است.

 70/0 شرکت در سه سال گذشته از رشد فروش خوبی برخوردار بوده است.

 65/0 شرکت در سه سال گذشته از سهم رشد در بازار را به خود اختصاص داده است.

 اعتبار همگرا و سازگاری درونی
متوسط واریانس استخراج شده، به بررسی میزان همبستگی هر 
سازه با سوأل های)شاخص های( خود می پردازد و برای 
سنجش روایی همگرا استفاده می شود که نشان دهنده میانگین 
واریانس به اشتراک گذاشته بین هر سازه، با شاخص های خود 

 4/0ریانس استخراجی بایستی باالتر از است و این متوسط وا
 7/0باشد تا اعتبار همگرا تایید شود. پایایی مرکب هم بایستی 

یا باالتر باشد که نشان از کافی بودن سازگاری درونی می باشد. 
 ( آمده است:5-4نتایج اعتبارسنجی در جدول )

 

 
 های اعتبار همگرا، سازگاری درونی و برازش مدلشاخص .4جدول 

 AVE CR R2 Redundancy AVE ابعاد
2R 

GOF 

 - - 91/0 53/0 وسعت جستجو

78/0 90/0 70/0 

 - - 88/0 43/0 عمق جستجو

 11/0 66/0 93/0 48/0 ظرفیت جذب

 45/0 89/0 88/0 52/0 شناسائی دانش

 58/0 88/0 90/0 66/0 جذب دانش

 46/0 86/0 85/0 54/0 تغییر دانش

 57/0 86/0 86/0 67/0 بهره برداری دانش

 03/0 75/0 85/0 54/0 عملکرد صادرات

های هر سازه در روایی همگرا به این معنا است که نشانگر
نهایت تفکیک مناسبی را به لحاظ اندازه گیری نسبت به 

های دیگر مدل فراهم آورند. به عبارت دیگر هر نشانگر سازه
ای ها به گونهفقط سازه خود را اندازه گیری کند و ترکیب آن

. با کیک شوندها به خوبی از یکدیگر تفباشد که تمام سازه
کمک شاخص میانگین واریانس استخراج شده مشخص شد 

های مورد مطالعه دارای میانگین واریانس که تمام سازه
پایایی ترکیبی  هستند. شاخص 4/0استخراج شده باالتر از 

)سازگاری درونی( جهت بررسی پایایی پرسشنامه استفاده شد 

و نشان از پایا بودن باشند می 7/0و تمامی این ضرایب باالتر از 
 باشند. ابزار اندازه گیری می

 معیار افزونگی 
یت گیری کیفترین شاخص اندازهشاخص افزونگی مدل معروف

است. در این آزمون فقط متغیرهای درونزا را  "ساختاری"مدل 
شاخص  یریرپذیینشانگر مقدار تغاین معیار کنیم. انتخاب می

 ریچند سازه برونزا تأث ای کیسازه درونزا است که از  کی یها
 انیب یشاخص، عدد نیا ی. درمورد مقدار مالک براردیپذ یم

مدل  تیفیک یکل اریمع کی یشاخص افزونگ نیانگینشده و م
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. رود یبه کار م زادرون یهمه سازه ها یاست که برا یساختار
توانایی مطلوب  دهندهدر این شاخص مقادیر باالی صفر نشان

، 02/0باشد و مقادیر بینی کردن مییشمدل ساختاری در پ
     ، به ترتیب میزان ضعیف، متوسط و قوی بودن35/0و 15/0

میانگین دهند. بینی کردن مدل ساختاری را ارائه میپیش
دهد که نشان می (36/0) مقادیر به دست آمده از این شاخص

شاخص افزونگی متغیرهای درونزای مدل )ظرفیت جذب، 
، انشد یبردار بهره، دانش رییتغ، دانش جذب، دانش یشناسائ

ق ساختاری مدل تحقییفیت ( و به طور کلی کصادرات عملکرد
 بوده است. مناسب

 ( GOFشاخص نیکویی برازش مدل)
این شاخص سازش بین کیفیت مدل ساختاری و مدل اندازه 

 دهد و برابر است با:گیری شده را نشان می

2GOF AVE R  
باشد. باال می R2و  AVEمیانگین  2Rو AVEکه در آن 

برازش مدل را نشان  4/0از  GOFبودن شاخص مقدار 
شده است و از مقدار  70/0دهد. مقدار شاخص برازش برابر می

تر شده است و نشان از برازش مناسب مدل دارد. به بزرگ 4/0

های این پژوهش با ساختار عاملی و زیربنای تر دادهادهبیان س
نظری تحقیق برازش مناسبی دارد و این بیانگر همسو بودن 

 های نظری است. سؤاالت با سازه
 ضریب همبستگی و روایی واگرا

یک نوع از روابط متغیرهای پنهان در مدل معادالت ساختاری 
دو  ی میاناباشد. همبستگی رابطهبر مبنای همبستگی می

متغیر در مدل اما غیر جهت دار است. جدول زیر ضرایب 
میان متغیرهای پنهان  همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه

دهد. روی قطر اصلی این را به صورت دو به دو نشان می
ماتریس عدد یک واقع شده است به این منظور که هر متغیر با 

ضرایب عالوه بر بررسی خودش همبستگی کامل دارد. 
. برای نیز پرداخته شده استهمبستگی به روایی واگرا 

متغیرهای مکنون محاسبه  AVEتشخیص این امر ابتدا جذر 
که این متغیر  با مقادیر همبستگی نتیجهشود و سپس می

 و دشومکنون با سایر متغیرهای مکنون داشته، مقایسه می
د. ر باشتها بیشاز مقادیر همبستگیباید  AVEحاصل جذر 

 ( آمده است:6-4نتایج اعتبار واگرا و همبستگی در جدول )
 

 
 ضرایب همبستگی و روایی واگرا .5جدول 

 AVE (8) (7) (6) (5) (4) (3) (2) (1) متغیرهای پنهان

 73/0        1 وسعت جستجو

 66/0       1 71/0 عمق جستجو

 70/0      1 80/0 67/0 ظرفیت جذب

 72/0     1 94/0 73/0 59/0 شناسائی دانش

 81/0    1 82/0 93/0 81/0 67/0 جذب دانش

 74/0   1 86/0 94/0 93/0 77/0 62/0 تغییر دانش

 82/0  1 84/0 98/0 82/0 92/0 79/0 67/0 بهره برداری دانش

 74/0 1 71/0 70/0 72/0 72/0 86/0 63/0 58/0 عملکرد صادرات

نتایج ضرایب همبستگی پیرسون نیز نشان می دهد که بین 
متغیرهای تحقیق رابطه معناداری وجود دارد )تمامی ضریب 
همبستگی ها معنادار است(، به طوریکه عملکرد صادرات 
بیشترین ارتباط را با ظرفیت جذب دارد و کمترین ارتباط را با 

وسعت جستجوی خارجی دارد. نتایح اعتبار واگرا نیز نشان می 
مقدار ریشه دوم شاخص میانگین واریانس تبیین شده دهد که 

غیرها از همبستگی آن متغیر با سایر مت بیشتر متغیرهااکثر برای 
 باشد.می
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 اعتبارسنجی مدل های ساختاری 
دل مگیری نوبت به بررسی های اندازهپس از اعتبارسنجی مدل

رسد. در این قسمت نتایج ساختاری یا درونی تحقیق می

معادالت ساختاری در راستای بررسی فرضیه های تحقیق آمده 
 است:

 
 نتایج معادالت ساختاری جهت بررسی فرضیه های تحقیق .6جدول 

 جهت ارتباط نتیجه B t R2 های تحقیقفرضیه

 مثبت تایید 24/0 15/5 49/0 تاثیر معناداری دارد. وسعت جستجوی خارجی بر ظرفیت جذب

 مثبت تایید 43/0 35/11 66/0 عمق جستجوی خارجی بر ظرفیت جذب تاثیر معناداری دارد.

 مثبت تایید 13/0 18/3 36/0 وسعت جستجوی خارجی بر عملکرد صادرات تاثیر معناداری دارد.

 مثبت رد 08/0 14/2 29/0 معناداری دارد.عمق جستجوی خارجی بر عملکرد صادرات تاثیر 

 مثبت تایید 94/0 89/15 97/0 ظرفیت جذب بر عملکرد صادرات تاثیر معناداری دارد.

ظرفیت جذب بین تاثیر وسعت جستجوی خارجی بر عملکرد صادرات نقش 
 میانجی دارد.

 مثبت تایید 23/0 04/5 48/0

عملکرد صادرات نقش ظرفیت جذب بین تاثیر عمق جستجوی خارجی بر 
 میانجی دارد.

 مثبت تایید 41/0 78/10 64/0

 نتیجه گیری 

 وسعت جستجوی خارجی بر ظرفیت جذب تاثیر معناداری دارد.

بر اساس نتایج به دست آمده از معادالت ساختاری، آماره تی 
این فرضیه در ناحیه رد فرضیه صفر قرار دارد و فرضیه محقق 

بر  49/0به میزان  یخارج یوسعت جستجوتایید می شود و 
. با توجه به مثبت بودن ضریب است رگذاریظرفیت جذب تاث

 در شرکت از طریق ظرفیت جذبتوان گفت که مسیر می
 افزایش می یابد. این نتایج در یخارج یوسعت جستجوتقویت 

، (2019علی اصغر و همکاران، ) راستای نتایج تحقیقات
 (2015فیررز مندز و همکاران، و ) (2016)دهالندر و همکاران، 

منابع  یجستجو"ی شاخص هاتاثیر،  یهفرض نیا تایید است. با
، "ارتباط دارد ینوآور یها تیمختلف که با توسعه فعال

، "اتیبا جزئ دیجد یها یمشاهده منابع، محصوالت و فنآور"
 یروندها تیرعا"، "دیجد یها یفنآور یبرا طیاسکن مح"

 یها یفنآور نی، کسب اطالعات مدرن تر"یکینکنولوژ
رد مو "ها گاهبن ریو سا یتجار یارتباط با گروه ها "و  "یخارج

 تائید قرار می گیرد.

عت وسنتایج تحقیق نشان داد، از طریق تقویت همانطور که 
را در شرکت افزایش  جذب تیظرفمی توان  یخارج یجستجو

 یتجووسعت جسکه نشان داد  یفیتوص جینتاداد. در این راستا 
 تیباشند و وضع یحد متوسط م در نیانگیم یدارا یخارج

 یم شنهادیپو در راستای شاخص ها دارد. شرکت در  متوسطی
 یمنابع خارج های صادر کننده مواد غذایی بایدشرکت ، شود

کنند مشاهده  اتیرا با جزئ دیجد یها یمحصوالت و فن آور
 ایدب شرکتنمایند. اسکن  دیجد یهایفناور یرا برا طیمحو 

اطالعات در مورد و  کند تیرا کامالً رعا یکیتکنولوژ یروندها
را جمع آوری در صنعت  یخارج یها یفن آور نیمدرن تر

 نماید.
 یمعنادار ریبر عملکرد صادرات تاث یخارج یوسعت جستجو

 دارد.
بر اساس نتایج به دست آمده از معادالت ساختاری، آماره تی 
این فرضیه در ناحیه رد فرضیه صفر قرار دارد و فرضیه محقق 

بر  66/0به میزان  یخارج یجستجو تایید می شود و وسعت
 . با توجه به مثبت بودن ضریباست رگذاریتاث عملکرد صادرات

توان گفت که عملکرد صادرات در شرکت از طریق مسیر می
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 افزایش می یابد. این نتایج در یخارج یجستجو تقویت وسعت
، (2019علی اصغر و همکاران، ) راستای نتایج تحقیقات

 (2015فیررز مندز و همکاران، و ) (2016)دهالندر و همکاران، 
منابع  یجستجو" یشاخص هاتاثیر  یهرضف نیا تایید است. با

، "ارتباط دارد ینوآور یها تیمختلف که با توسعه فعال
، "اتیبا جزئ دیجد یها یمشاهده منابع، محصوالت و فنآور"
 یروندها تیرعا"، "دیجد یها یفنآور یبرا طیاسکن مح"

 یها یفنآور نی، کسب اطالعات مدرن تر"یکینکنولوژ
ایید ت "ها گاهبن ریو سا یتجار یگروه هاارتباط با  "و  "یخارج

 می گردد. 
عت وسنتایج تحقیق نشان داد، از طریق تقویت همانطور که 

را در شرکت  می توان عملکرد صادرات یخارج یجستجو
سعت وکه نشان داد  یفیتوص جینتاافزایش داد. در این راستا 

باشند و  یحد متوسط م در نیانگیم یدارا یخارج یجستجو
و در راستای شاخص ها دارد. شرکت در  متوسطی تیوضع

در  دیجد یبطور مرتب از فرصت ها شرکت، شود یم شنهادیپ
اطالعات مربوط به صنعت )مانند و  استفاده کند دیبازار جد

ه بنماید و  ی( را جمع آوررهیو غ یمشتر یازهایبالقوه، ن یرقبا
و  هیتجزو به  درک کند رادر بازار  دیجد یها سرعت فرصت

 بپردارد.بازار  یخواسته ها ریو تفس لیتحل

 جستجوی خارجی بر ظرفیت جذب تاثیر معناداری دارد. عمق

بر اساس نتایج به دست آمده از معادالت ساختاری، آماره تی 
این فرضیه در ناحیه رد فرضیه صفر قرار دارد و فرضیه محقق 

بر  36/0به میزان  یخارج یجستجو تایید می شود و عمق
. با توجه به مثبت بودن ضریب است رگذاریظرفیت جذب تاث

در شرکت از طریق  ظرفیت جذبتوان گفت که مسیر می
افزایش می یابد.این نتایج در  یخارج یجستجو تقویت عمق

، (2019علی اصغر و همکاران، ) راستای نتایج تحقیقات
 (2015فیررز مندز و همکاران، و ) (2016)دهالندر و همکاران، 

لیل و سرعت تح" یشاخص هاتاثیر  یهفرض نیا تایید ت. بااس
ذخیره نمودن دانش مرجع "، "تفسیر روندهای جدید فنآوری

اشتراک تجربیات عملی کارکنان "، "برای روند تغییرات آینده
 "تحت نظر داشتن نحوه بهره برداری فنآوری"و  "با یکدیگر

 تایید می گردد.

 ، از طریق تقویت عمقنتایج تحقیق نشان دادهمانطور که 
را در شرکت افزایش  جذب تیظرفمی توان  یخارج یجستجو

 یجوجست که عمقنشان داد  یفیتوص جینتاداد. در این راستا 
 تیباشند و وضع یحد متوسط م در نیانگیم یدارا یخارج

ادر های صشرکت   ،شود یم شنهادیدارد. پشرکت در  متوسطی
 را یفناور دیجد یروندها باید به سرعتکننده مواد غذایی 

ها را  یبهتر از فناور ینحوه بهره بردار و دنکن ریو تفس لیتحل
 یاز فناور دیبطور مرتب در محصوالت جدند و ریدر نظر گ

 نمایند. استفاده

 یمعنادار ریبر عملکرد صادرات تاث یخارج یجستجو عمق
 دارد.

 تی بر اساس نتایج به دست آمده از معادالت ساختاری، آماره
این فرضیه در ناحیه رد فرضیه صفر قرار دارد و فرضیه محقق 

بر  29/0به میزان  یخارج یجستجو تایید می شود و عمق
 . با توجه به مثبت بودن ضریباست رگذاریتاث عملکرد صادرات

توان گفت که عملکرد صادرات در شرکت از طریق مسیر می
ج در نتایافزایش می یابد. این  یخارج یجستجو تقویت عمق

، (2019علی اصغر و همکاران، ) راستای نتایج تحقیقات
 (2015فیررز مندز و همکاران، و ) (2016)دهالندر و همکاران، 

یلیل سرعت تح" یشاخص هاتاثیر  یهفرض نیا تایید است. با
ذخیره نمودن دانش مرجع "، "و تفسیر روندهای جدید فنآوری

ان ربیات عملی کارکناشتراک تج"، "برای روند تغییرات آینده
 "تحت نظر داشتن نحوه بهره برداری فنآوری "و  "با یکدیگر

 تایید می گردد. 
 نتایج تحقیق نشان داد، از طریق تقویت عمقهمانطور که 

را در شرکت  می توان عملکرد صادرات یخارج یجستجو
 مقکه عنشان داد  یفیتوص جینتاافزایش داد. در این راستا 

باشند و  یحد متوسط م در نیانگیم یدارا یخارج یجستجو
 تشرک، شود یم شنهادیدارد. پشرکت در  متوسطی تیوضع

 دیمحصوالت جد یها دهیبطور مرتب با ا باید محصوالتش را
مورد  در باید کارمندان .دهدمطابقت  دیجد یها یبا فناور

 .داشته باشند یزبان مشترک شرکتمحصوالت و خدمات 

 صادرات تاثیر معناداری دارد. ظرفیت جذب بر عملکرد
بر اساس نتایج به دست آمده از معادالت ساختاری، آماره تی 
این فرضیه در ناحیه رد فرضیه صفر قرار دارد و فرضیه محقق 
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بر عملکرد  97/0به میزان  تایید می شود و ظرفیت جذب
. با توجه به مثبت بودن ضریب مسیر است رگذاریتاث صادرات

عملکرد صادرات در شرکت از طریق تقویت توان گفت که می
افزایش می یابد. این نتایج در راستای نتایج  ظرفیت جذب

)دهالندر و همکاران، ، (2019علی اصغر و همکاران، ) تحقیقات
 نیا تایید است. با (2015فیررز مندز و همکاران، و ) (2016

و  "تغییر"، "جذب"، "شناسائی" یشاخص هاتاثیر  یهفرض
مشاهده منابع، محصوالت  "و شاخص های  "اریبهره برد

حضور در محیط خارجی  "، "خارجی و فنآوری های با جزئیات
اطالعات دانش مدرن جدید "، "برای دستیابی به دانش فنآوری

برگزاری جلسات دورده ای با "، "در بازار و محیط خارجی
سرعت "، "شرکای خارجی جهت دستیابی به فنآوری جدید

 درک فرصت"، "ل و تفسیر خواسته های بازارتجزیه و تحلی
اشتراک دانش "، "های جدید برای ارائه خدمت به مشتریان

بکارگیری مستمر فنآوری ها در محصوالت "، "بین واحدها
 تائید می گردد.  "جدید

نتایج تحقیق نشان داد، از طریق تقویت ظرفیت همانطور که 
را در شرکت افزایش داد. در عملکرد صادرات می توان  جذب

 یاراد که ظرفیت جذبنشان داد  یفیتوص جینتااین راستا 
شرکت ر د متوسطی تیباشند و وضع یحد متوسط م در نیانگیم

خدمت به  یبرا دیجد یها فرصت، شود یم شنهادیدارد. پ
و  موجود به سرعت درک شود یها یبا فن آور انیمشتر

 یخارج دیاز دانش جدشرکت را  یفرصت هاکارمندان باید 
 .کننددرک 

ظرفیت جذب بین تاثیر وسعت جستجوی خارجی بر عملکرد 
 صادرات نقش میانجی دارد.

بر اساس نتایج به دست آمده از معادالت ساختاری، آماره تی 
این فرضیه در ناحیه رد فرضیه صفر قرار دارد و فرضیه محقق 

ارجی ختاثیر وسعت جستجوی تایید می شود و ظرفیت جذب، 
میانجی گری می کند. با  48/0به میزان  را بر عملکرد صادرات

د توان گفت که عملکرتوجه به مثبت بودن ضریب مسیر می
صادرات در شرکت از طریق تقویت وسعت جستجوی خارجی 

افزایش می یابد. این نتایج در راستای نتایج  و ظرفیت جذب
ر و همکاران، )دهالند، (2019علی اصغر و همکاران، ) تحقیقات

 نیا تایید است. با (2015فیررز مندز و همکاران، و ) (2016

و  "تغییر"، "جذب"، "شناسائی"یشاخص هاتاثیر  یهفرض
مشاهده منابع، محصوالت  "و شاخص های  "بهره برداری

حضور در محیط خارجی  "، "خارجی و فنآوری های با جزئیات
د انش مدرن جدیاطالعات د"، "برای دستیابی به دانش فنآوری

برگزاری جلسات دورده ای با "، "در بازار و محیط خارجی
سرعت "، "شرکای خارجی جهت دستیابی به فنآوری جدید

 درک فرصت"، "تجزیه و تحلیل و تفسیر خواسته های بازار
اشتراک دانش "، "های جدید برای ارائه خدمت به مشتریان

محصوالت بکارگیری مستمر فنآوری ها در "، "بین واحدها
ان زب"و  "در نظر گرفتن نحوه بهره برداری فنآوری ها"، "جدید

 "مشترک کارکنان در مورد تکنولوژی و محصوالت و خدمات
 تائید می گردد.

نتایج تحقیق نشان داد، از طریق تقویت ظرفیت همانطور که 
را در شرکت افزایش داد. عملکرد صادرات می توان  جذب

ت تاثیر وسعمی توان  یت جذبهمچنین از طریق تقویت ظرف
را در شرکت جستجوی خارجی بر عملکرد صادرات و عمق 

رفیت که ظنشان داد  یفیتوص جینتاافزایش داد. در این راستا 
 تیباشند و وضع یحد متوسط م در نیانگیم یدارا جذب

 تشرک کارمندان، شود یم شنهادیدارد. پشرکت در  متوسطی
 یرونیب طیبه طور مرتب به مح یبه دانش فناور یابیدست یبرا

و  دشون کی( نزدرهی)مانند دانشگاه ها، پژوهشگاه ها، دولت و غ
 یبرا یخارج یرا با شرکا یا ژهیجلسات و یبطور دوره ا

 دهد. بیترت دیجد یها یبه فناور یابیدست
ظرفیت جذب بین تاثیر عمق جستجوی خارجی بر عملکرد 

 صادرات نقش میانجی دارد.

بر اساس نتایج به دست آمده از معادالت ساختاری، آماره تی 
این فرضیه در ناحیه رد فرضیه صفر قرار دارد و فرضیه محقق 

جستجوی خارجی  عمقتاثیر تایید می شود و ظرفیت جذب، 
میانجی گری می کند. با  64/0به میزان  را بر عملکرد صادرات

کرد ه عملتوان گفت کتوجه به مثبت بودن ضریب مسیر می
صادرات در شرکت از طریق تقویت عمق جستجوی خارجی و 

افزایش می یابد. این نتایج در راستای نتایج  ظرفیت جذب
، ( 2002)زهرا و جورج ، ، (2020)مولر و همکاران،  تحقیقات

است.  (1395، پورآهنگریان و همکارانو ) (2018)فرانکا و روآ، 
، "جذب"، "شناسائی" تاثیر مولفه های یهفرض نیا تایید با
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مشاهده منابع،  "و شاخص های  "و بهره برداری "تغییر"
حضور در  "، "محصوالت خارجی و فنآوری های با جزئیات

اطالعات "، "محیط خارجی برای دستیابی به دانش فنآوری
برگزاری جلسات "، "دانش مدرن جدید در بازار و محیط خارجی
، "ی به فنآوری جدیددورده ای با شرکای خارجی جهت دستیاب

رک د"، "سرعت تجزیه و تحلیل و تفسیر خواسته های بازار"
اشتراک "، "فرصت های جدید برای ارائه خدمت به مشتریان

بکارگیری مستمر فنآوری ها در "، "دانش بین واحدها
در نظر گرفتن نحوه بهره برداری فنآوری "، "محصوالت جدید

تکنولوژی و محصوالت زبان مشترک کارکنان در مورد "و  "ها
 تایید می گردد.  "و خدمات

نتایج تحقیق نشان داد، از طریق تقویت ظرفیت همانطور که 
را در شرکت افزایش داد. عملکرد صادرات می توان  جذب

ت تاثیر وسعمی توان  همچنین از طریق تقویت ظرفیت جذب
را در شرکت جستجوی خارجی بر عملکرد صادرات و عمق 

رفیت که ظنشان داد  یفیتوص جینتار این راستا افزایش داد. د
 تیباشند و وضع یحد متوسط م در نیانگیم یدارا جذب

انش د باید شرکت، شود یم شنهادیدارد. پشرکت در  متوسطی
 کارمندانو  شرکت برقرار کند یواحدها نیمربوط را در ب

 و کنند رهیذخ یمرجع بعد یدانش مرجع را برا شرکت باید
جذب  تیظرفو  به اشتراک گذارند گریکدیرا با  یعمل اتیتجرب

 .دنشده را تحقق بخش
 پیشنهادات برای محققان آتی 

 رسد:.پیشنهادات ذیل برای تحقیقات آتی ضروری به نظرمی

به دلیل محدودیت زمانی و عدم استفاده از ابزارهای دیگری 
همچون مشاهده و مصاحبه با جامعه آماری، پیشنهاد می شود 

این ابزارها نیز برای جمع اوری اطالعات در خصوص که از 
متغیرهای تحقیق به همراه پرسشنامه استفاده شود تا به نتایج 

 جامع تری دست یابند.
محققان آتی می توانند از مدل مورد استفاده در این تحقیق در 
حوزه موسسات و شرکت های خدماتی و تولیدی دیگر استفاده 

نند بدست آمده در این تحقیق مقایسه ک کنند و نتایج را با نتایج
 و به نتایج  جامع تر دست یابند.

وسعت و عمق  ریتاثمحققان آتی می توانند به بررسی 
از طریق متغیرهای بر عملکرد صادرات  یخارج یجستجو

میانجی همچون )نوآوری و ظرفیت نوآوری( نیز بپردازند و 
 موجب جامعیت مدل حاضر گردند.

 یقهای تحقمحدودیت
یکی از محدودیت های تحقیق، محدودیت ذاتی پرسشنامه 

بر  ی پرسشنامهپاسخ های داده شده به سوال ها رایاست. ز
 . اساس ادراک مخاطب است

 یجخار یبه دلیل وجود متغیرها یانجام هر نوع تحقیق کاربرد
 یم جادیمحقق ا یرا برا ییها تیتأثیرگذار، محدود یو داخل

 یررو، در نتیجه گی نیباشد. از ا یمکند که غیرقابل کنترل 
  .داشته باشد یا تواند تأثیر قابل مالحظه یم

 نیا قلمروو  ی مقطعیتحقیق منحصر به بازه زمان نیا جیتان
 یدر تهران م ییشرکت صادرکننده مواد غذابین تحقیق در 

  .تعمیم نداردقابلیت  شرکت های مشابه ریباشد و به سا

موارد مربوط به اخالق در پژوهش و  مالحظات اخالقی:

داری در استناد به متون و ارجاعات مقاله تماماً رعایت نیز امانت
 گردید. 

تدوین این مقاله، فاقد هرگونه تعارض  تعارض منافع:

 منافعی بوده است.

نگارش مقاله تماماً توسط نویسندگان  سهم نویسندگان:

 بصورت مشترک و برابر انجام گرفته است.

از تمام کسانی که ما را در تهیه این  تشکر و قدردانی:

 اند، سپاسگزاریم.مقاله یاری رسانده

این پژوهش بدون تأمین اعتبار  تأمین اعتبار پژوهش:

 مالی سامان یافته است.
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