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Introduction: Nowadays, the business environment has become a complex and
competitive environment and has caused managers to face many operational
challenges such as access to global resources, long supply chains and the need for
customized production of products. Thus, communication with suppliers has become
a strategic asset for the survival of organizations. Firms strive to build partnerships
with suppliers in order to gain operational efficiency and effectiveness in the supply
chain. The empowerment of suppliers is a business process for managing all the
communication between organizations and suppliers. According to many
researchers, the empowerment of suppliers can help to design, develop or reengineer a product or process. In fact, when suppliers are involved in product
designing, their sense of ownership is enhanced and they are more likely to add
value to their interaction with the company. Therefore, empowering and involving
suppliers when designing a product is one of the most important strategies of
innovative companies in today's business environment.
Methodology: The present research is applied in terms of purpose and descriptivecorrelative in terms of data collection. In this study, 468 managers and experts at the
central offices of beverage companies based in Tehran were selected as the
statistical population, of whom 214 were selected as a random class according to
Morgan table. In addition, library studies and field methods including the use of
questionnaires served to collect the data. In order to measure the Supplier
Empowerment variable, Lee and Koo questionnaire (2016), Falconnier innovative
co-design questionnaire (2017) and Heppes & Toit market intelligence questionnaire
(2009) were used. The data analysis was performed by the SPSS and Smart Pls
software programs and structural equations.
Results and Discussion: In this study, four hypotheses were proposed to examine
the relationships among the variables. Since the value of the t-statistics for the first
hypothesis (5.301) was more than 1.96 and the significance level (0.001) was less
than 0.05, the suppliers empowerment with a coefficient of 0.211 had a positive and
significant effect on the innovative co-design. In other words, sharing knowledge
and information, partnership in product designs, signing long-term contracts and
1

. Corresponding Author Email: mrezasep@yahoo.com

Journal of Business Administration Research
Original Research Article/ Vol. 13, No. 26, Autumn and Winter 2021

creating an atmosphere of mutual trust and confidence can synergize innovative
efforts to design new products and increase the competitiveness of companies.
The second hypothesis was confirmed because the value of the t-statistic (10.262)
was more than 1.96 and the significance level (0.000) was less than 0.05. It can be
concluded that supplier empowerment with a coefficient of 0.506 has a positive and
significant effect on market intelligence. In other words, participation in product
designing, sharing knowledge and information and consulting for the selection of
raw materials lead to the continuous monitoring of the business environment and the
awareness of market trends and brings more market intelligence to the company.
The third hypothesis was also confirmed with the t-statistic of 9.479 which was
more than 1.96 and the significance level of 0.000 which was less than 0.05. It can,
thus, be concluded that market intelligence with a coefficient of 0.525 has a positive
and significant effect on innovative co-design. In other words, variables such as
awareness of customers’ tastes, competitors' strategies and government policies in
the field of business lead to the increased market intelligence of organizations and
the convergence of efforts to design new products and services.
The fourth hypothesis, which examined the mediating role of market intelligence in
suppliers’ empowerment and innovative co-design, was confirmed in Baron and
Kenny's terms. In other words, those beverage companies that establish strong
relationships with reliable suppliers through long-term contracts, participate in the
design of products and services, join ventures in the purchase and transfer of
technology and share knowledge and information permanently can monitor market
trends, competitors, customers and government policies in the field of business and
thus turn to innovative designs in response to environmental variables.
Conclusion: In the highly competitive non-alcoholic beverage industry, those
manufacturers who share knowledge and information with suppliers, consult them in
the selection of raw materials, and participate in product design and technology
investment with suppliers can achieve competitive advantage in the market through
joint and innovative designs. In fact, innovative co-designing between suppliers and
manufacturers, which leads to synergistic efforts, requires an intelligent approach to
the market and the monitoring of the variables affecting it. Also, empowered
suppliers can present their products according to the wishes of manufacturers. In
fact, well-known brands in the beverage industry create value by fixing efficient
contracts with a range of suppliers and empower them to produce according to
parent company standards.
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تاریخ پذیرش0933/11/00 :

چکیده
توانمندسازی و مشارکت دادن عرضهکنندگان در هنگام طراحی محصول یکی از مهمترین
راهبردهای شرکتهای نوآور در فضای کسب و کار امروز است .با اینحال ارائه اطالعات
کاربردی و فرصت یادگیری در راستای توانمندسازی عرضهکنندگان میتواند به تسهیل
طراحی مشترک کمک کند .این پژوهش با هدف بررسی تأثیر توانمندسازی عرضهکنندگان بر
همطراحی نوآورانه با نقش میانجی هوشمندی بازار در بین شرکتهای تولید نوشابه در
ایران انجام گرفت .روش تحقیق حاضر از نظر هدف ،کاربردی و از نظر نحوه جمعآوری
دادهها  ،توصیفی از نوع همبستگی است .در این پژوهش مدیران و کارشناسان دفاتر مرکزی
شرکتهای تولید نوشابه مستقر در تهران به تعداد  061نفر به عنوان جامعه آماری انتخاب
گردیده که از میان آنها تعداد  100نفر طبق جدول مورگان و به صورت طبقهای تصادفی به
عنوان نمونه انتخاب گردیدند .تحلیل دادهها به وسیله نرم افزار  Spssو  Smart Plsو به
روش معادالت ساختاری انجام شده است .نتایج پژوهش حاکی از آن است که توانمندسازی
عرضهکنندگان با ضریب  1/100به صورت مستقیم و با ضریب  1/166از طریق هوشمندی
بازار بر همطراحی نوآورانه تاثیر مثبت و قابل توجهی دارد.
کلمات کلیدی :توانمندسازی عرضهکنندگان ،همطراحی نوآورانه ،هوشمندی بازار.
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مقدمه
امروزه فضای کسب و کار به محیطی پیچیده و رقابتی تبدیل و موجب گردیده مدیران
با چالشهای عملیاتی بسیاری همانند دستیابی به منابع جهانی ،طوالنی بودن
زنجیرههای تأمین و لزوم تولید سفارشی محصوالت روبهرو شوند (فوگیت و
همکاران .)1101،0از این رو ارتباط با عرضهکنندگان به یک دارایی استراتژیک برای
بقای سازمانها تبدیل شده است (تسینگ .)1100،1بنگاهها برای ایجاد کارایی و
اثربخشی عملیاتی و اثربخشی خود در زنجیره تأمین تالش میکنند تا روابط مشترکی
را با عرضهکنندگان ایجاد کنند (گالر و همکاران .)1101،9توانمندسازی عرضهکنندگان
یک فرآیند تجاری برای مدیریت همه ارتباطات بین سازمان و عرضهکننده میباشد
(کرونکی .)1101،0به عقیده بسیاری از محققان ،توانمندسازی عرضهکنندگان میتواند
به طراحی ،توسعه یا مهندسی مجدد یک محصول یا فرآیند کمک نماید (تسینگ1100،؛
آمواکا-گیمپا1101،5؛ فورکمن و همکاران .) 1106،6در واقع ،زمانی که عرضهکنندگان
در طراحی محصول مشارکت داده میشوند ،احساس مالکیت در آنها تقویت شده و
به احتمال بیشتر در تعامل آنان با شرکت ارزش افزوده بیشتری ایجاد میشود
(وانگ ،یانگ و اکسیو1107،7؛ یون و لی .)1103 ،1فوچز و شرایر )1101( 3خالقیت
مشترک و یا همطراحی نوآورانه را به عنوان تابعی از میزان قدرت دریافت شده از
شرکتکنندگان و سطح مشارکت آنان در فرآیندهای سازمان تعریف نموده و از
اصطالح قابل معاوضه با «توانمندسازی» استفاده شده است .الزم به ذکر است که
همه شرکتها از فرآیند کارآمد مشارکت مشتری در طراحی محصول استفاده ننموده
و تنها شرکتهایی که نسبت به بازار حساس بوده و هوشمندانه تغییرات محیط کار
را مورد پایش قرار میدهند ،از آن بهره میگیرند .هوشمندی بازار به نیازهای فعلی و
آینده مشتریان و نیروهای تأثیرگذار بر آنها اشاره دارد (جوارسکس و
کوهلی .)1107،01فقدان عوامل موثر بر همطراحی نوآورانه و کوتاهی در مشارکت
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دادن طرفین زنجیره تأمین در طراحی نوآور در حوزههای گوناگون کسب و کار
نتایج و آثار منفی همچون کاهش رضایتمندی (ماتیس و همکاران ،)1106 ،0ضعف در
کیفیت و کمیت خدمات نوآرانه (فولر ،هاتر و فواالنت ،)1101،1کاهش کیفیت محصول
و اعتماد مشتری (یو و همکاران ،)1101،9کاهش توانایی در تشخیص نیازها،
راهحلها ،سازماندهی فرآیند و منابع و پیادهسازی راهحلها (اریکا – استنروس و
جکوال )1101،0و کاهش عملکرد شرکت (شی و همکاران )1103،5را به دنبال دارد.
هوشمندی بازار و توانمندسازی عرضهکنندگان نمونهای از مواردی است که میتواند
این کاستیها را مرتفع نمایند .سازوکارهای توانمندسازی همانند فناوریها ،قابلیت
محصوالت و خدمات ،تبادل نظرات و ایدهها ،گفتگو و همکاری را ارتقاء میبخشد
(بریس و همودا .)1101،6به همین جهت توانمندساز نمودن عرضهکنندگان همطراحی
نوآورانه را تقویت نموده که این امر منجر به بهبود تعامل و درگیر شدن
عرضهکنندگان با محصول و خدمات در زمان پیادهسازی برنامه میشود و منجر به
تقویت متقاعدسازی و پذیرش آنان نیز میگردد (پیهاالجاما .)1103، 7فعالیتهای
هوشمندسازی بازار نیز به عنوان کسب اطالعات با توجه به کاربران ،تامینکنندگان،
توزیعکنندگان ،مشتریان ،رقبا و عموم تعریف میشود که هدف نهایی آن نوآوری و
کسب مزیت رقابتی است (سانگ و تیمی .)1113،1در واقع آن دسته از شرکتهایی که
به متغیرهای تاثیرگذار محیط حساس بوده و به صورت مستمر تغییرات فناوری،
نیازها و سلیقههای در حال تغییر مشتریان ،روندهای بازار و جهتگیریهای رقبا را
رصد میکنند ،از هوشمندی بیشتری برخوردار بوده و برای دستیابی به مزیت
رقابتی به همطراحی نوآورانه با عرضهکنندگان روی میآورند (هپز و تویت، 3
 .)1113بررسیهای میدانی شرکتهای تولید نوشابه در ایران نشان میدهد که
مشارکت بین عرضهکنندگان و تولیدکنندگان در طراحی و تولید محصول در حداقل
ممکن بوده و هریک به صورت مجزا اقدام به تولید یا عرضه مواد و محصوالت
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مینمایند .شرکتهای تولید بطری و قوطی بدون توجه به خواستههای تولیدکنندگان
نوشابه و فقط براساس فرآیندهای قدیمی و منسوخ اقدام به ارائه محصوالت خود
میکنند  .یکی از مهمترین دالیل عدم مشارکت تولیدکنندگان بطری و قوطی و
شرکتهای تولید نوشابه در طراحی مشترک و نوآورانه محصوالت ،توانمند نبودن
عرضهکنندگان و سرمایهگذاری نامناسب شرکتهای نوشابه در توانمندسازی
شرکتهای قوطی و بطریسازی است .شرکتهای نوشابه کمترین تبادل دانش و
اطالعات را با عرضهکنندگان داشته و در طراحی محصول و سرمایهگذاری مشترک
در فناوری های روز مشارکت نکرده و همین موضوع موجب ناتوانی عرضهکنندگان
شده است (انجمن صنایع نوشابه .)0931،نقطه قوت این تحقیق آن است که
استراتژیستها و مدیران ارشد شرکتهای نوشابه و شرکتهای عرضهکننده بطری
و قوطی را به اهمیت همطراحی نوآورانه از طریق تبادل دانش و اطالعات،
سرمایهگذاری مشترک در فناوری و تبادل محصول و انعقاد قراردادهای ایمن و
بلندمدت آگاه میسازد .با توجه به اینکه تاکنون تحقیق جامعی در مورد ارتباط
متغیرهای پژوهش در صنعت نوشابهسازی صورت نگرفته ،تحقیق حاضر قصد دارد
تا به این سوال پاسخ دهد که آیا توانمندسازی عرضهکنندگان بر همطراحی نوآورانه
با در نظرگرفتن نقش هوشمندسازی بازار به عنوان متغیر میانجی در شرکتهای
تولید نوشابه ایران تاثیر دارد؟

مبانی نظری
توانمندسازی عرضهکننده
واژه انگلیسی  Empowerدر فرهنگ آکسفورد به معنای «قدرتمندشدن ،مجوز دادن،
قدرت بخشیدن و توانا شدن» بیان شده است .واژه مذکور ،شامل قدرت و آزادی عمل
بخشیدن به جهت اداره نمودن فرد است و از لحاظ سازمانی به معنای تغییر در
فرهنگ و شهامت در ایجاد و هدایت یک محیط سازمانی است (ابطحی و
عابسی .)0939،توانمندسازی عرضهکنندگان روشی است که از طریق آن خریداران و
تأمینکنندگان به دنبال ایجاد مزیت رقابتی مشترک هستند (لیائو و همکاران.)1101،0
توانمندسازی عرضهکننده بیانگر مدیریت هدفمند روابط بین خریداران و
تأمینکنندگان است تا اطمینان حاصل شود که منابع مورد نیاز در اندازههای کافی ،به
Liao
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موقع و با کیفیت به دست میآیند .از جنبههای مهم این فرآیند میتوان به مشارکت در
طراحی محصول ،انتخاب مواد ،به اشتراک گذاری اطالعات ،سرمایهگذاری در فناوری
و ایجاد قراردادهای بلندمدت اشاره کرد .با رقابتی شدن زنجیره تأمین ،این
همکاریها کلید اصلی دستیابی به مزیت رقابتی در چنین فضایی میباشد
(تسینگ1100،؛ لیائو و همکاران .)1101،بنابراین توانمندسازی عرضهکننده به
شرکتها این امکان را میدهد تا به منابع ارزشمند دسترسی پیدا کرده و هزینهها را
کاهش ،انعطافپذیری را ارتقاء ،کیفیت را تضمین ،فناوری را به طور موفقیتآمیزی
پیاده و عملکرد کلی زنجیره تأمین را بهبود بخشند (آماکو-گوامپا و همکاران.)1101،0
توانمند ساختن عرضهکنندگان به پاسخ موثر به تغییرات غیرقابل پیشبینی و پویای
محیط کسب و کار منجر میشود .تغییر در روندهای جهانی مانند دسترسی به منابع
جهانی و کوتاه شدن چرخه عمر محصوالت ،مدیریت ارتباط با عرضهکننده را به یک
دارایی استراتژیک تبدیل کرده است (تسینگ .)1100،رقابت در محیط کسب و کار
نیازمند این است که شرکتها فراتر از اثربخشی عملیات داخلی عمل کنند و بر توانایی
تأمین منابع و مشارکت جمعی برای خلق ارزش و تحویل در درون زنجیره تأمین
تأکید کنند (لیائو و همکاران .)1101،انتظار میرود شرکتها با اتصال به شبکههای
انعطافپذیر عرضهکنندگان بتوانند محصوالت متنوعتری را به بازار ارائه دهند
(ماسن و همکاران .)1111،از این رو انعطافپذیری عرضه که یکی از ابعاد
توانمندسازی است در مدیریت پیچیدگی و عدم اطمینان ناشی از نیازهای متغیر بازار
به یک اولویت رقابتی مهم تبدیل شده است .از نگاهی دیگر ،توانمندسازی عرضهکننده
نیازمند فرآیندهای چندوظیفهای بوده که شرکتهای مختلف زنجیره تأمین از طریق
تسهیم اطالعات ،هماهنگی عملیاتی و انتخاب شرکای نددیک و قابل اعتماد به آن جامه
عمل میپوشانند )لیوسچنر و همکاران1109،؛ به نقل از لیائو و همکاران .)1111،به
عبارت دیگر مشارکت بین شرکت و عرضهکنندگان که بر سرمایهگذاریهای مشترک،
پروژههای پیشرفت مشترک ،اشتراک گذاری اطالعات ،توسعه محصول ،توسعه
مشترک برنامههای تولید ،برنامهریزی و حل مشکالت به صورت جمعی تأکید میکند
باعث میشود که مزیتهای رقابتی برای طرفین افزایش یابد (ون پوک و
همکاران1100،؛ فالین و همکاران 1101،؛به نقل از لیائو و همکاران.)1111 ،

Amoako-Gyampah
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همطراحی نوآورانه
اصطالح «همطراحی» یا «همکاری در طراحی» از مفهوم طراحی مشارکتی برگرفته
شده است و اغلب به جای یکدیگر استفاده میشوند و در بسیاری از زمینههای
کاربردی و عملیاتی همچون معماری ،برنامهریزی شهری ،طراحی صنعتی و
سیستمهای خدماتی به طور گستردهای مورد استفاده قرار گرفته است .همطراحی
تالش برای توصیف یک رویکرد طراحی است که فعاالنه شامل افراد دیگری عالوه بر
طراحان در کل فرآیند طراحی برای ایجاد یک طرح واقعا مفید است .ساندرس و
استپرس )1111( 0همطراحی را وسیلهای برای نشان دادن فعالیت خالقیت جمعی بیان
نمودند .از اینرو ،در فرآیند همطراحی ،متخصصان مختلف و کاربران مورد نظر در
کنار طراحان به منظور همکاری خالقانه در کنار یکدیگر و همه شرکتکنندگان در
فرآیند طراحی طراحان نقشی دارند و به جای طراحی صرفا برای یک کاربر خاص،
مشتریان بالقوه و کارشناسان برای تبدیل شدن به بخشی از روند خالق قرار
میگیرند .استین 1و همکاران ( )1100مزیت همطراحی را در سه مورد اساسی بیان
میکنند که عبارتند از :اولین مورد ،منفعتی است که برای کاربران دارد ،مانند ایجاد
یک سیستم سازگار بین خدمات ارائه شده و نیازهای کاربر ،تجربه خدمات بهبود
یافته و رضایت کاربر؛ دوم برای جامعه یا سازمان درگیر ،که میتواند همکاری میان
کارشناسان رشتههای مختلف را بهبود بخشد و نوآوریهای طراحی را تحریک کند و
در نهایت منتهی به سود گردد .سوم برای خود طرح که میتواند طراحی خدمات ،از
قبیل توسعه فرآیندهای طراحی خالق ،ایجاد تعاریف خدمات و سازماندهی پروژهها
را بهبود بخشد (تمرن ،واردنای ،ستندجک و نتاججا)1101،9
هوشمندی بازار
هوشمندی نسبت به بازار یعنی در اسرع وقت بتوان نیازها و خواستههای مشتری را
در مقایسه با رقبا شناسایی نمود .لذا ،هوشمندی بازار ،شامل بررسی دقیق اعمال
رقبا و شناسایی اقدامات آنان در شناخت نیازهای مشتریان و بررسی محیط بیرونی
مانند قوانین و مقررات دولتی ،فناوری و  ...میباشد (رضائی صوفی و
1.

Sanders and Stappers
Steen
3. Thamrin, Wardani, Sitindjak & Natadjaja
2.
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همکاران .)0930،هوشمندی بازار به عنوان ساختاری پویا و متعامل از افراد ،تجهیزات
و رویهها به گردآوری و مرتبسازی اطالعات مرتبط و بههنگام از محیط بیرونی
پرداخته و نیازهای کاربران را در تمام سطوح سازمانی تأمین میکند (آقازاده و
خلیل .)0931،بنیاد اولیه هوشمندی اطالعات میباشد اما هرنوع اطالعاتی هوشمندی
تلقی نمیگردد .شرکتها برای برخورداری از هوشمندی ،با پیمودن نردبان دانایی
(داده ،اطالعات ،دانش و حکمت) به اطالعاتی فیلتر شده دست مییابند که بر مبنای
نیاز هر بخش تحلیل و تفسیر شده است (هیپس و تویت .)1111،0از این رو هوشمندی
مجموعهای از فعالیت های سازماندهی شده جهت کسب و تفسیر اطالعات محیطی با
ماهیتی آیندهنگر بوده و چگونگی تحوالت و پیشرفتهای آتی را پیشبینی مینماید
(هیرینگ .)0333،1در واقع ،هوشمندی بازار وظایف جمعآوری ،پردازش و تحلیل حجم
وسیعی از دادهها از سیستم داخلی و منابع خارجی را پوشش میدهد و به شرکت
این کمک را میکند که برای دستیابی به مقاصد سازمانی تصمیمات بههنگام و عاجل
اتخاذ کند (گوپتا .)1119،9شناخت ماهیت تغییرات و پیشبینی روندهای آتی بازار،
رقابت ،فناوری  ،نوآوری ،ترجیحات و الگوهای رفتاری مشتریان از الزامات اصلی
رقابت محسوب میشود .هوشمندی بازار تنها تحقیقات و بررسی بازاریابی نیست؛
بلکه آن فرآیند شناخت رقبا و دستیابی به علل باال رفتن مزیت رقابتی از طریق
جمعآوری اطالعات در خصوص رقبا ،تفکر بر اطالعات و به کارگیری آن در
برنامهریزی راهبردی و همچنین برنامه کوتاهمدت شرکت است (احمدی زاد و
همکاران .)0935،هوشمندی بازار ،هنر جذب و انتقال اطالعات از عناصر فراسازمانی
و م حیط طی قواعد خاص و ضوابط معین به سازمان برای حفاظت از تهدیدات
رقابتی ،شناخت و بهرهبرداری از فرصتهای بالقوه و ساختن آینده است و میتواند
اجزای شرکت و موقعیت آن را تحت تاثیر قرار دهد .ابعاد هوشمندی سازمان عبارتند
از:
آگاهی از روندهای بازار :این بعد به پیگیری و رصد مستمر دادههای بازار در مورد
رونق و رکود اقتصادی ،قدرت خرید مصرفکنندگان و درآمد سرانه افراد جامعه
اشاره دارد.
1.

Heppes & Toit
Herring
3. Gupta
2.
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آگاهی از استراتژی رقبا :این بعد به پایش مستمر استراتژیها و جهتگیریهای
استراتژیک رهبر بازار و رقبای عمده در تولید و رقابت اشاره دارد.
آگاهی از سیاستهای دولت :این بعد به مطالعه و آگاهی از آخرین مصوبات دولت در
حوزه های اثرگذار بر تولید و صادرات همچون مالیات ،گمرگ و فضای کسب و کار
اشاره دارد.
آگاهی از تغییرات فناوری :این بعد به مطالعه و شناسایی آخرین فناوریهای تولید
نوشابه و بطری در دنیا به ویژه در کشورهای پیشرفته اشاره دارد.
آگاهی از سلیقههای مشتریان :این بعد به شناسایی تغییرات نیازها و سلیقههای
مشتریان از طریق انجام مستمر تحقیقات بازاریابی در بازارهای مختلف اشاره دارد
(هپز و تویت .)1113 ،

پیشینه پژوهش
سانگ و تیمی )1113( 0در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که مشارکت تامین
کنندگان با توجه به اقدامات هوشمندی بازار از طریق مالقات و مباحثه با مشتریان و
سایرین ،تاثیر قابل توجهتری بر عملکرد ادراک شده و ارائه خدمات نوآورانه
رادیکالی در مقایسه با خدمات نوآورانه تدریجی دارد .سایی و همکاران ( )1107در
پژوهش خود نشان دادند که عرضهکنندگانی که دارای قراردادهای کاری بلندمدت با
برندهای معروف مواد غذایی هستند ،از توان بیشتری برای مدیریت جریان عرضه
مواد اولیه برخواردار بوده و نسبت به تغییرات بازار همچون استراتژیهای رقبا و
سیاستهای دولت آگاهی بیشتری دارند .دیپامفیلیس ( )1103در تحقیق خود در
مورد شراکت قطعهسازان و تولیدکنندگان تلفن همراه در زنجیره تأمین شرکتهای
سازنده تلفن همراه ،نشان دادند که شراکت در طراحی محصول و سرمایهگذاری
مشترک بین تولیدکننده و قطعهساز منجر به توانمند شدن قطعهسازان و آگاهی بیشتر
آنها از تغییرات حوزه فناوری و تغییر در سلیقههای مشتریان میگردد .تسینگ
( )1100در پژوهش خود در مورد شرکتهای تولیدی به این نتیجه رسیدند که تسهیم
دانش و اطالعات بین شرکتهای تأمینکننده و شرکتهای تولیدی ،شرکتهای
تأمینکننده را توانمندتر ساخته و نسبت به تغییرات فضای کسب و کار آگاهتر و
Song & Thieme.

1.
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هوشمندتر میسازد .لیسکا و همکاران ( )1101در پژوهش خود در مورد زنجیره
تأمین شرکتهای خرده فروشی به این نتیجه رسیدند که مشاوره در انتخاب کاالها و
مواد غذایی منجربه توانمندسازی شرکتهای پخش مواد غذایی و آگاهی بیشتر آنها
از تغییر سالئق مصرفکنندگان میشود .وانگ و هو )1107( 0در پژوهش خود به این
نتیجه دست یافتند که نوآوری مشترک بین بازیگران زنجیره تأمین این صنایع منجر
به آگاهی بیشتر آنان از تغییرات بازار و طراحی مشترک و نوآورانه محصول
میگردد .پیهاالجاما ( )1103در پژوهش خود در تحقیق خود نشان دادند که هرچه
عرضهکنندگان کاالها و مواداولیه از توانایی بیشتری برخوردار بوده و هرچه نسبت
به بازار آگاهتر و هوشیارتر باشند ،امکان مشارکت آنها در طراحی نوآورانه
محصوالت شرکتهای تولیدی افزایش مییابد.
با توجه به مبانی نظری و پیشینه تحقیق میتوان به این نتیجه رسید که با توجه به
محیط رقابتی و متغیر کسب کار ،شرکتها زمانی میتوانند در این محیط رشد کنند
که بتوانند خود را با تغییرات محیطی و نیازهای متنوع مشتریان هماهنگ کنند .یکی
از راه های ماندگاری در دنیای رقابتی  ،داشتن نوآوری در ارائه محصوالت و خدمات
میباشد .یکی از راهکارهای ایجاد نوآوری در محصوالت ،مشارکت و توانمندسازی
عرضهکنندگان میباشد زیرا توانمندسازی عرضهکنندگان و مشارکت با آنها باعث
میشود تا شرکت اطالعات ارزشمندی را در مورد محیط پویای بازار بدست آورد.
همچنین با انعطافپذیری در عرضه که توسط عرضهکنندگان توانمند ایجاد میشود
شرکت میتواند در مدیریت پیچیدگی و عدم اطمینان ناشی از نیازهای متغیر بازار به
مزیت رقابتی دست پیدا کند .یکی از راههای حفظ مزیت رقابتی برای شرکتها در
محیط پویا و رقابتی داشتن اطالعات جامع و بهروز از بازار (هوشمندی بازار)
میباشد .با توجه به اینکه شرکتها برای هوشمندی بازار نیازمند کسب اطالعات از
منابع فراسازمانی میباشند .در نتیجه مشارکت با عرضهکنندگان توانمند این امکان را
برای شرکتها فراهم میکند تا به اطالعات دقیق از بازار دست پیدا کنند و خود را
برای تغییرات آتی در نیازهای بازار مهیا سازند.

Wang & Hu
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روششناسی پژوهش

شکل -1مدل مفهومی پژوهش برگرفته شده از لی و کو ( ،)3013فالکونیر  )3017و هپز و تويت ()3003

فرضیههای پژوهش
فرضیه اول :توانمندسازی عرضهکننده بر همطراحی نوآورانه اثر مثبت و معنیداری
دارد.
فرضیه دوم :توانمدسازی عرضهکننده بر هوشمندی بازار اثر مثبت و معنیداری
دارد.
فرضیه سوم :هوشمندی بازار بر همطراحی نوآورانه اثر مثبت و معنیداری دارد.
فرضیه چهارم :توانمندسازی عرضهکننده بر همطراحی نوآورانه از طریق هوشمندی
بازار اثر مثبت و معنیداری دارد.
روششناسی این پژو هش از نظر راهبرد اصلی ،کمی ،از نظر هدف ،کاربردی؛ از نظر
راهکار اجرایی ،میدانی و از نظر تکنیک تحلیلی ،توصیفی از نوع همبستگی است .روش
آزمون فرضیه های تحقیق مدلسازی معادالت ساختاری با روش حداقل مربعات
جزئی بوده است .جامعه آماری این پژوهش مدیران و کارشناسان دفاتر مرکزی
شرکتهای تولید نوشابه مستقر در استان تهران به تعداد  061نفر بود که از میان
آنها تعداد  100نفر طبق جدول مورگان و به صورت طبقهای متناسب با عنوان نمونه
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انتخاب گردید .در این پژوهش روش جمعآوری دادهها از طریق مطالعات کتابخانهای
و روشهای میدانی شامل پرسشنامه بوده است .برای بررسی متغیر توانمندسازی
عرضهکنندگان با ابعاد انعقاد قرارداد بلندمدت ،شراکت در طراحی محصول،
سرمایهگذاری مشترک در فناوری  ،مشاوره در انتخاب مواد اولیه و تسهیم دانش و
اطالعات از پرسشنامه لی و کو ( )1106استفاده شد .برای سنجش متغیر همطراحی
نوآورانه از پرسشنامه فالکونیر )1107( 0که دارای  6گویه بود استفاده شد .برای
سنجش متغیر هوشمندی بازار با ابعاد آگاهی از روندهای بازار ،آگاهی از
سیاستهای دولت ،آگاهی از استراتژی رقبا ،آگاهی از تغییرات فناوری و آگاهی از
سلیقههای مشتریان از پرسشنامه هپز و تویت ( )1113استفاده شد .برای معتبرسازی
ابزار سنجش پژوهش ،پرسشنامهها در اختیار اساتید راهنما و اساتید صاحب نظر
قرار گرفتند تا از لحاظ محتوا تایید شوند ،پس از اخذ نظریات اصالحی و استفاده از
آنها ،پرسشنامهها در اختیار  11نفر از اعضای جامعه آماری به عنوان نمونه مقدماتی
قرار گرفتند و طبق نظریات اصالحی این گروه نیز از مرتبط بودن پرسشها با توجه
به جامعه آماری اطمینان حاصل شد .در راستای بررسی پایایی نیز از ضریب آلفای
کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده شد که با اخذ پرسشهای باالی  1/7و حذف
پرسشهای پایین تر از  1/7پرسشهای معتبر برای سنجش لحاظ شد .همانطور که
در جدول  1مشاهده میشود ،مقادیر ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی برای
همه مولفهها بزرگ تر از  1/7است که نشان میدهد مدل ،سازگاری درونی مطلوب
دارد .در این تحقیق برای بررسی فرضیهها و آزمون مدل ،از تکنیک مدلسازی
معادالت ساختاری و نرمافزار  Smart PLSاستفاده گردیده است .این تکنیک امکان
بررسی روابط متغیرهای پنهان و سنجهها (متغیرهای قابلمشاهده) را بهصورت
همزمان فراهم میسازد همچنین این تکنیک دارای قدرت پیشبینی مناسب است و
زمانی که تعداد زیادی سازه و یا شاخص در مدل وجود داشته باشد ،میتواند
بهخوبی مدل را برازش کند .در این روش ،برازش مدل پژوهش در سه بخش مدل
اندازهگیری ،مدل ساختاری و مدل کلی با توجه به شاخصهای مختص به خود،
ارزیابی میگردد .محققین دالیل متعددی را برای استفاده از روش پی ال اس ذکر
نمودهاند .مهمترین دلیل ،برتری این روش برای نمونههای کوچک ذکرشده است .دلیل

Falconnier

1.
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بعدی دادههای غیر نرمال است که محققین و پژوهشگران در برخی پژوهشها با آن
سروکار دارند .حجم نمونه اندک بهترین دلیل استفاده از پی ال اس است .نسل اول
این تکنیک معادالت ساختاری که با نرمافزارهایی مانند لیزرل ،اموس و ای کیو اس
اجرا میشدند ،نیاز به تعداد نمونه زیاد دارند درحالیکه روش پی ال اس توان اجرای
مدل با تعداد نمونه خیلی کم را دارا هست (داوری و رضازاده.)0939،

تحلیل دادهها و يافته های پژوهش
جدول -1روايی و پايايی ابزار سنجش پژوهش
متغیر ها

آلفای کرونباخ

پایایی ترکیبی

میانگین واریانس استخراج شده

توانمندسازی عرضهکنندگان

1/101

1/111

1/613

همطراحی نوآورانه

1/731

1/100

1/606

هوشمندی بازار

1/750

1/731

1/790

همانطور که در جدول 0مشاهده میشود ،مقادیر ضریب آلفای کرونباخ برای همة
مؤلفهها بزرگتر از  1/7است که نشان میدهد مدل سازگاری درونی مطلوب دارد.
بهعالوه ،مقادیر ضرایب پایایی ترکیبی برای تمامی متغیرها بزرگتر از  1/7است که
نشان دهندة پایایی مرکب پرسشهای این تحقیق در سنجش هر یک از متغیرها بوده
است .همچنین در بررسی روایی همگرا نشان داده شده است مقدار میانگین واریانس
استخراج شده برای تمامی متغیرها بزرگتر از  1/5بوده است ،که نشان دهندة روایی
همگرای مدل اندازهگیری است.
همانگونه که در جدول باال مشخصشده است ،تمامی شاخصها بار عاملی بیشتری با
سازه مربوط به خود به اشتراک میگذارند تا با سازههای دیگر که این امر حاکی از
روایی واگرای مناسب مدل پژوهش دارد.
جهت آزمون فرضیههای پژوهش از مدلسازی معادالت ساختاری استفاده شده است
که توسط نرم افزار  Smart Pls2آزمون گردید .در شکل  ،1مدل ساختاری (مقادیر
آماره  )Tو در شکل( 9ضریب بتای استاندارد ) نشان داده شده است.
شکل  1مقادیر آماره Tجهت معناداری مسیرهای فرضیههای تحقیق را نشان میدهد
که مقدار استاندارد باالی قدرمطلق  0/36معنادار بودن رابطهها را تایید میکند.
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جدول  -3ماتريس سنجش روايی واگرا به روش مقايسه میزان همبستگی شاخصهای هر سازه
مقدار بهدستآمده
متغیر

توانمندسازی
عرضهکننده

شاخصها

توانمندسازی

هوشمندی

همطراحی

عرضهکننده

بازار

نوآورانه

انعقاد قراردادهای بلند مدت

1/151

1/500

1/531

شراکت در طراحی محصول

1/777

1/506

1/650

1/190

1/601

1/033

سرمایهگذاری مشترک در
فناوری
مشاوره در انتخاب مواد

1/196

1/500

1/031

تسهیم دانش و اطالعات

1/100

1/575

011

آگاهی از روندهای بازار

1/611

1/111

1/511

آگاهی از استراتژی رقبا

1/711

1/157

1/001

آگاهی از سیاستهای دولت

1/079

1/733

1/697

آگاهی از تغییرات فناوری

1/061

1/151

1/503

آگاهی از سلیقههای مشتریان

1/073

1/113

1/506

-

1/617

1/070

1/130

اولیه

هوشمندی بازار

همطراحی نوآورانه

شکل  -3مدل ترسیم شده همراه با مقادير آماره تی
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شکل  -4مدل ترسیم شده همراه با ضريب مسیر و ضرايب استاندارد فرضیهها

شاخص  GOFدر مدل  PLSراهحلی برای بررسی برازش کلی مدل بوده و بین صفر تا
یک قرار دارد و مقادیر نزدیک به یک نشانگر کیفیت مناسب مدل هستند .این شاخص
توانایی پیشبینی کلی مدل را بررسی میکند و اینکه آیا مدل آزمایش شده در
پیشبینی متغیرهای مکنون درونزا موفق بوده است یا خیر .برای بررسی برازش مدل
کلی از معیار  GOFاستفاده میشود که  GOF= 0.1میزان کم GOF= 0.25 ،مقدار
متوسط و مقدار بزرگ  GOF= 0.36برای سنجش اعتبار مدل های  PLSبه کار میرود
(وتزلس ،اسچرودر و ون اپن.)1113،0
نتایج برازش کلی مدل در جدول  9ارائه شده است .این معیار از طریق فرمول زیر
محاسبه می شود:
)GOF= sqrt ( Avg ( Gommunalities ) × Avg (R2
جدول  -4شاخص های کلی برازش مدل
متغیر پنهان

Communalities

R2

توانمندسازی عرضهکننده

1/611

-

همطراحی نوآورانه

1/637

1/613

هوشمندی بازار

1/719

1/550

میانگین

1/610

1/511

GOF

1/691

Wetzels ,Schroder & Van Oppen

1.
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با توجه به مقدار بدست آمده برای  GOFبه میزان  1/691برازش بسیار مناسب مدل
کلی تایید میشود .عالوه بر این با توجه به جدول باال ضرایب  R2معیاری برای
بررسی برازش مدل ساختاری محسوب میشوند .ضرایب  R2مربوط به متغیرهای
پنهان درونزای (وابسته) مدل است که با توجه به نتایج به دست آمده ،مقادیر

R2

مطلوب است.
برای آزمون فرضیهها از نرم افزار  PLSو آزمون تی استفاده شده است .با توجه به
اینکه مقدار آماره تی برای فرضیه اول ( )5/910بیشتر از  0/36میباشد و سطح
معنیداری ( )1/110کمتر از  1/15میباشد لذا میتوان نتیجه گرفت که توانمندسازی
عرضهکننده با ضریب  1/100بر همطراحی نوآورانه اثر مثبت و معنیداری دارد .با
توجه به اینکه مقدار آماره تی برای فرضیه دوم ( )01/161بیشتر از  0/36میباشد و
سطح معنیداری ( )1/111کمتر از  1/15میباشد لذا میتوان نتیجه گرفت که
توانمندسازی عرضهکننده با ضریب  1/516بر هوشمندی بازار اثر مثبت و معنیداری
دارد .با توجه به اینکه مقدار آماره تی برای فرضیه سوم ( )3/073بیشتر از 0/36
میباشد و سطح معنیداری ( )1/111کمتر از  1/15میباشد لذا میتوان نتیجه گرفت
که هوشمندی بازار با ضریب  1/515بر همطراحی نوآورانه اثر مثبت و معنیداری
دارد .با توجه به تایید هر سه فرضیه تحقیق ،میتوان میزان اثر غیرمستقیم
توانمندسازی عرضهکننده بر همطراحی نوآورانه و همچنین معناداری آن را محاسبه
کرد .برای تایید نقش میانجی هوشمندی بازار در مسیر توانمندسازی عرضهکننده و
همطراحی نوآورانه باید چهار شرط فراهم باشد (بارون و کنی )0 :)0316 ،بین متغیر
مستقل (توانمندسازی عرضهکننده) و متغیر وابسته (همطراحی نوآورانه) رابطه
وجود داشته باشد؛  )1بین متغیر مستقل (توانمندسازی عرضهکننده) و متغیر میانجی
(هوشمندی بازار) رابطه وجود داشته باشد؛  )9بین متغیر میانجی (هوشمندی بازار) و
متغیر وابسته (همطراحی نوآورانه) رابطه وجود داشته باشد؛  )0میزان تغییرات در
متغیر وابسته (همطراحی نوآورانه) که توسط متغیر مستقل (توانمندسازی
عرضهکننده) توضیح داده میشود ،باید در صورت کنترل متغیر میانجی ،به سطح
پایینتری کاهش یابد .لذا  ،شرطهای اول ،دوم و سوم محقق میشود .به منظور
بررسی شرط چهارم حاصل ضرب ضریب مسیر (توانمندسازی عرضهکننده-
هوشمندی بازار) و (هوشمندی بازار -همطراحی نوآورانه) با ضریب مسیر

 433نشريه کاوشهای مديريت بازرگانی ،سال سیزدهم ،شماره بیست و ششم ،پايیز و زمستان 1300

(توانمندسازی عرضهکننده-همطراحی نوآورانه) مقایسه میشود ،اگر حاصل ضرب
مذکور کمتر از ضریب مسیر (توانمندسازی عرضهکننده-همطراحی نوآورانه باشد،
شرط چهارم برقرار نیست .حاصل ضرب ضریب مسیر ( توانمندسازی عرضهکننده-
هوشمندی بازار) و (هوشمندی بازار -همطراحی نوآورانه) برابر است با:
06303*06333 ₌06333
که این مقدار از ضریب مسیر (توانمندسازی عرضهکننده-همطراحی نوآورانه) بیشتر
است ،در نتیجه شرط چهارم برقرار است و فرضیه چهارم تحقیق تایید میشود .به
عبارت دیگر متغیر هوشمندی بازار در مسیر (توانمندسازی عرضهکننده-همطراحی
نوآورانه) نقش میانجی ایفا میکند.

بحث و نتیجه گیری
برخالف فضای کسب و کار در دهههای گذشته که در آن بازیگران زنجیره تامین
به صورت مجزا فعالیت نموده و در قالب قراردادهای بلندمدت به تبادل کاال
میپرداختند ،امروزه تغییرات شدید محیط فعالیت شرکتهای تولیدی ،همکاری و
تعامل نزدیک بین عرضهکنندگان و تولید کنندگان را الزامی ساخته و وظیفه
توانمندسازی عرضهکنندگان مطمئن و دارای قراردادی بلندمدت را بر عهده
تولیدکنندگان گذاشته است .در صنعت بسیار رقابتی نوشدنیهای غیرالکلی ،آن دسته
از تولیدکنندگان که به تسهیم دانش و اطالعات با عرضهکنندگان پرداخته و در انتخاب
مواد اولیه با آنها مشورت و همفکری میکنند و در طراحی محصول و سرمایهگذاری
در فناوری با عرضهکنندگان مشارکت مینمایند ،از طریق طراحیهای مشترک و
نوآورانه به مزیت رقابتی در بازار دست مییابند .این تحقیق با هدف بررسی تاثیر
توانمندسازی عرضهکننده در همطراحی نوآورانه در شرکتهای تولید نوشابه با
نقش میانجی هوشمندی بازار انجام شده است .زمینههای ایجاد همطراحی نوآورانه
بین عرضهکنندگان و تولیدکنندگان که منجر به همافزایی تالشها میگردد نیازمند
رویکرد هوشمندانه به بازار و پایش متغیرهای اثرگذار بر آن و توانمندسازی
عرضهکنندگان بر ای ارائه محصوالت خود مطابق خواست تولیدکنندگان است .در
واقع ،برندهای معروف در صنعت نوشابه از طریق انعقاد قراردادهای کارآمد با
مجموعهای از عرضهکنندگان و توانمندسازی آنان برای تولید طبق استانداردهای
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شرکت مادر به خلق ارزش میپردازند .برای بررسی روابط بین متغیرهای پژوهش،
چهار فرضیه مطرح گردید .براساس نتایج فرضیه اول نشان داده شد که
توانمندسازی عرضهکنندگان بر همطراحی نوآورانه تاثیر مثبت و معنیداری دارد .در
تاثیر این فرضیه آبه و همکاران )1103( 0ذکر کردند که تسهیم دانش و اطالعات،
شراکت در طراحی محصول و انعقاد قراردادهای بلندمدت ضمن ایجاد جو اعتماد و
اطمینان متقابل موجب همافزایی تالشهای نوآورانه در طراحی محصوالت جدید شده
و توان رقابتی شرکت را افزایش میدهد .فرضیه دوم این تحقیق به این صورت مطرح
گردید که توانمندسازی عرضهکننده بر هوشمندی بازار در شرکتهای تولید نوشابه
تاثیر مثبت و معنیداری برجای میگذارد .نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل دادهها
نشان دهنده تاثیر این فرضیه است .در واقع ،مشارکت در طراحی محصول ،به
اشتراک گذاشتن دانش و اطالعات و مشاوره در انتخاب مواد اولیه منجر به پایش
مستمر محیط کسب و کار و آگاهی از روندهای حاکم بر بازار گردیده و هوشمندی
بازاری بیشتری را برای شرکت به ارمغان میآورد .نتایج این فرضیه با نتایج حاصل
از پژوهشهای استیو هووارد و همکاران )1103( 1مطابقت دارد .طرح فرضیه سوم
پژوهش حاکی از این مطلب بود که هوشمندی بازار موجب روی آوردن شرکتهای
همکار به همطراحی نوآورانه در صنعت نوشابه میشود .نتایج حاصل از تجزیه و
تحلیل دادهها نشان دهنده تایید این فرضیه است .در واقع متغیرهایی همچون آگاهی
از سلیقههای مشتریان ،استراتژیهای رقبا و سیاستهای دولت در حوزه کسب و
کار منجر به افزایش هوشمندی بازاری سازمان و استراتژیستهای آن شده و آنان
را به سمت همگرایی تالشها در طراحی محصوالت و خدمات جدید هدایت میکند .در
واقع همافزایی حاصل از همطراحی نوآورانه بین عرضهکنندگان و تولیدکنندگان از
هوشمندی بازاری شرکتهای تولید نوشابه و تصمیم گیرندگان کلیدی آنها ناشی
میشود .نتایج حاصل از این فرضیه با نتایج تحقیقات هاتوال و همکاران)1105( 9
همخوانی دارد .فرضیه چهارم پژوهش که به نوعی هدف اصلی تحقیق نیز محسوب
میشود به این صورت مطرح گردید که توانمندسازی عرضهکننده از طریق
هوشمندی بازار منجر به همطراحی نوآورانه بین عرضهکنندگان بطری و قوطی و
1.

Abe
Steve Howard
3. Hattula
2.
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شرکتهای تولید نوشابه میگردد .نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل دادههای پژوهش
نشان دهنده تایید این فرضیه است .در واقع آن دسته از شرکتهای تولید نوشابه که
روابط مستحکمی با عرضهکنندگان قابل اعتماد از طریق انعقاد قراردادهای بلندمدت،
مشارکت در طراحی محصوالت و خدمات ،سرمایهگذاری مشترک در خرید و انتقال
فناوری و تسهیم دانش و اطالعات ایجاد می نمایند ،بهصورت دائم روندهای بازار،
رقبا و مشتریان و نیز سیاستهای دولت را در حوزه کسب و کار پایش نموده و از
این طریق به همطراحی نوآورانه در پاسخ به متغیرهای محیطی روی میآورند .نتایج
این فرضیه با یافتههای دوگلیوتی )1100( 0و جامیل )1109( 1همخوانی دارد.

پیشنهادها
 -0به مدیران شرکتهای تولید نوشابه پیشنهاد میشود برای کارآمد کردن فرآیند
طراحیهای جدید ،رویکرد مشارکت با عرضهکنندگان را در پیش گرفته و به وسیله
بازتعریف قراردادهای تامین مواد ،آنها را ملزم به ارائه محصوالت خود مطابق
استانداردهای شرکت مادر نمایند.
 -1شرکتهای تولید نوشابه برای توانمندسازی عرضهکنندگان باید آنها را در
طراحی محصول مشارکت داده و با تسهیم دانش و اطالعات روز صنعت با
عرضهکنندگان ،در انتخاب مواد اولیه که در نهایت به مزیت رقابتی شرکت منتهی
میشود ،آنها را راهنمایی کنند.
 -9مدیران ارشد شرکتهای تولید نوشابه برای بهرهمندی از هوشمندی بازار باید
مرتباً روندهای اقتصادی ،استراتژیهای رقبا ،سیاستهای دولت در حوزه کسب و
کار ،تغییرات سلیقههای مشتریان عمده و تازهترین پیشرفتهای فناوری را مورد
پایش قرار دهند.
 -0به شرکتهای تولید نوشابه در ایران توصیه میشود به جای تکیه بر تعداد زیاد و
احتماالً ارزان عرضهکننده به تعداد محدود اما قابل اعتماد و کارآمد در حوزه طراحی
محصوالت نو تکیه نموده و از طریق قراردادهای اعتمادزا روابط خود را مستحکم
سازند.

Dogliotti
Jamil

1.
2.
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 -5استراتژیستها و تصمیمگیرندگان کلیدی شرکتهای نوشابه باید به خاطر داشته
باشند که شرط بقاء و دستیابی به مزیت رقابتی بهرهگیری همزمان از بهترین
عرضهکنندگان و کارآمدترین فرآیندها برای جلب همکاری آنها در همطراحی
نوآورانه و در عین حال توجه دقیق به محیط صنعت و متغیرهای اثرگذار آن است.
 -6آگاهی مستمر از سیاست های دولت به خصوص در حوزة تجارت خارجی و
واردات که از ثبات کافی برخوردار نبوده و بسته به شرایط سیاسی کشور دارای
نوسانات زیاد است ،به هوشمندی بازاری شرکتهای فعال در صنعت نوشابه کمک
زیادی می نماید.
 -7آگاهی از استراتژی آن دسته از رقبا که سهم زیادی از بازار مصرف را در اختیار
دارند و تقلید هوشمندانه از آنان به ویژه در زمینههای مدیریت زیستمحیطی و
عملکرد پایدار میتواند کارگشا باشد.
به محققان پیشنهاد میشود که تحقیقات آتی خود را در زمینههای زیر انجام دهند:
 -0شناسایی و اولویتبندی عوامل موثر بر توانمندسازی عرضهکنندگان با
رویکردهای فازی
 -1طراحی مدل عوامل موثر بر هوشمندی بازار
 -9بررسی تاثیر توانمندسازی عرضهکنندگان بر کیفیت محصوالت و افزایش سهم
بازار
 -0تاثیر توانمندسازی عرضهکنندگان و همطراحی نوآورانه بر رضایت مشتریان
 -5تاثیر توانمندسازی عرضهکنندگان بر رقابت پذیری شرکتها
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