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چكيده
افزایش ضریب نفوذ استفاده از موبایل در ایران به بیش از  ،%79پتانسیل بالقوهای را برای ارائه
خدمات ارزش افزوده سیار در کشور فراهم آورده است .موفقیت شرکتهای ارائهدهنده
خدمات ارزش افزوده ،بهصورت جدی به میزان نوآوری آنها و پذیرش این نوآوریها توسط
مصرفکنندگان بستگی دارد .لذا این تحقیق ،سعی دارد تا به شناسایی و تعیین میزان تأثیر
عوامل درون و برونسازمانی بر میزان پذیرش نوآوری خدمات ارزش افزوده توسط مشتریان
بپردازد .جامعه آماری این تحقیق شامل خدمات ارزش افزوده موبایلی است که بیش از یک
سال از ارائه آنها به بازار میگذرد .به منظور بررسی این رابطه ،پس از انجام مطالعات اکتشافی
و ارائه مدل پیشنهادی ،اقدام به پیمایش و تجزیهوتحلیل دادههای بهدستآمده از نمونه تصادفی
انتخابشده که شامل  53خدمت ارزش افزوده ارائهشده توسط شرکتهای مختلف بود ،شد و
در ادامه با استفاده از روش مدلسازی معادالت ساختاری (حداقل مربعات جزئی) روابط میان
متغیرهای تحقیق و شدت آنها موردبررسی و تائید قرار گرفت .درنهایت با تأیید رابطه قوی
میان عوامل برونسازمانی و پذیرش نوآوری و همچنین رابطه متوسط میان عوامل فناورانه
درونسازمانی و پذیرش نوآوریهای مرتبط با خدمات ارزش افزوده موبایل ،ضمن ارائه نتایج
و دستاوردهای تحقیق ،پیشنهادهایی جهت استفاده مدیران و کارشناسان حوزه خدمات ارزش
 استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه عالمه طباطبائی (نویسنده مسئول) mohamadnaghizadeh@yahoo.com
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افزوده موبایل در ایران مطرح شد.
واژگان کليدی :خدمات ارزش افزوده ،عوامل فناورانه درونسازمانی و برونسازمانی،
مدلسازی معادالت ساختاری

عوامل درونسازمانی و برونسازمانی00 ...

مقدمه
در سال های اخیر توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات از جمله راههای مهم در توسعه
اقتصادی ،صنعتی و اجتماعی کشورها ،محسوب شده است .در این میان اپراتورهای
مطرح مخابراتی به دلیل کاهش درآمدهای سرویسهای مبتنی بر مکالمه صوتی به دنبال
عمومیسازی (همهگیر کردن) خدمات با ارزش افزوده هستند(وانگ و لین.)2102 ،1
خدمات ارزش افزوده بنا به تعریف عبارتاند از سرویسهایی که در هسته اولیه شبکه
دیده نشده ولی به کمک آنها ،ارزش و قابلیت بیشتری به سرویس ارائهشده بخشیده
شود .بهطورکلی خدمات ارزش افزوده تلفن همراه به هر سرویسی اطالق میشود که
فراتر از خدمات مکالمه صوتی باشد .اینگونه از خدمات این امکان را در اختیار
اپراتورهای مخابرات سیار (و یا دیگر فراهم آورندگان خدمات) قرار میدهد که منبﻊ
درآمد دیگری برای خود فراهم کنند(کائو و یو.)2112 ،2
در این میان ،بخش خصوصی نیز به دلیل جذابیت و گردش سرمایه بسیار باال در حوزه
ارائه خدمات ارزش افزوده موبایل ،تمایل زیادی برای ورود به اکوسیستم ارائه خدمات
ارزش افزوده دارد .ارائهکنندگان خدمات ارزش افزوده میتوانند در بخشهای متنوعی
از زنجیره ارزش این خدمات نقشآفرین بوده و بر رونق این خدمات بیفزایند .این
زنجیره شامل  )0تولیدکنندگان محتوا ،نرمافزار و برنامههای کاربردی )2 ،تجمیﻊ
کنندگان محتوا )5 ،متولیان فناوری )4 ،اپراتورهای مخابراتی و  )3فروشگاه برنامههای
کاربردی (اپراتورهای مخابراتی ،تولیدکنندگان گوشی موبایل ،شرکتهای خصوصی)
است .همچنین با ورود نسلهای جدید مخابرات همراه و تغییر در مدلهای
کسب وکاری این صنعت ،هر روز شاهد کاهش درآمد خدمات سنتی چون مکالمات
تلفنی بوده و میزان افزایش استفاده از خدمات ارزش افزوده مبتنی بر دیتا خواهیم بود
(واحد اطالعات اقتصادی.)2101 ،5

1.Wang & Lin
2. Kuo &Yu
3. Economist Intelligence Unit
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شكل  .0درآمدزایی حوزه دیتا موبایل در مقابل سرویس سنتی مكالمه (واحد اطالعات
اقتصادی)2101 ،

با توجه به این روند میتوان دریافت که در آینده سرویسهای خدمات ارزش افزوده از
اهمیت بسیاری برخوردار است؛ و میتواند بخش عمدهای از رقابت را در برگیرد .در
این میان سؤالی جدی مطرح میشود که چه نوعی از خدمات ارزش افزوده در ایران
امکان موفقیت و پذیرش از سمت مصرفکنندگان را دارد .مسئلهای که به نظر میرسد
با ورود نسلهای جدید ارتباطات همراه در ایران بایستی بهصورت جدیتری به آن
پرداخت .ازاینرو سؤال اصلی این تحقیق این است که چه عوامل فناورانه
درونسازمانی و برونسازمانی بر پذیرش نوآوریهای حوزه خدمات ارزش افزوده
موبایل اثر داشته و این تأثیر به چه میزان است؟
به منظور پاسخ به این سؤال در بخش دوم این مقاله به توضیح مبانی نظری و سازههای
تحقیق و پیشینه آن پرداخته شده است .در بخش سوم مقاله ،روش تحقیق به همراه
مدل پیشنهادی تشریح شده است و در بخش چهارم نتایج ارائه و درنهایت به ارائهی
مباحث و نتیجهگیریهای الزم پرداخته شده است.

پيشينه تحقيق
عوامل مختلفی بر پذیرش خدمات ارزش افزوده موبایل تأثیرگذار است .اکثر مقاالت در
زمینه عوامل مؤثر بر انتخاب و استفاده از خدمات با ارزش افزوده از منظر مشتریان و

عوامل درونسازمانی و برونسازمانی09 ...

ارزشهای درک شده 1آنان است .با بررسیهای انجامگرفته در ادبیات میتوان این
عوامل را به  03حوزه تقسیم نمود که در جدول شماره  0قابل مالحظه است.
جدول  .0تحقيقات انجامشده پيرامون عوامل مؤثر بر انتخاب سرویسهای ارزش افزوده
توسط مصرفکنندگان استخراجشده از (صالحی)0939 ،
ردیف

عامل

0

تمایالت ،پیشفرضها ،درک فردی و حاالت کلی رفتاری مصرفکننده

2

ویژگیهای جمعیت شناختی

5

فشارهای اجتماع و افراد گروه

4

کیفیت خدمات ارائهشده (سادگی ،مفید بودن)

3

توجه به ابعاد فرهنگی

2

پذیرش خود رسانه موبایل

9

مرتبط و قابلاعتنا بودن محتوا

8

سطح اعتماد نسبت به ارائهدهنده خدمات تجارت سیار و بیسیم

7

موضوعی که در آن از تجارت سیار استفاده شده است

01

اجازه کاربر و کنترل او روی محتوا و موضوع

00

ارزش اطالعات و سرگرمکنندگی

02

اطالع رسانندگی و اعتبار اطالعات منتقلشده

05

حساسیت مصرفکننده به قیمت و درگیر بودن او در بازار

04

ارتباطات از طرف یک شخص خاص و نه شرکت

03

تمایالت مشتریان به خود موبایل

بااینوجود تحقیقات کمی در مورد عواملی که بهنوعی در حیطه انتخاب و اختیارات
ارائهدهندگان خدمت هستند ،صورت گرفته است .این عوامل را میتوان در قالب
دودسته کلی عوامل بیرونی (جذابیتهای فناوری) و عوامل درونی فناورانه طبقهبندی
کرد .در یک تقسیمبندی ،محققین پارامترهای مؤثر در موفقیت سرویسهای نوآورانه را
به  2گروه تقسیم کردهاند که شامل موارد زیر میشود:
 فاکتورهای موفقیت داخلی که با ضعف و قوتهای درونی سازمان ارتباط مستقیم
داشته و شامل مواردی چون شایستگیها و قابلیتهای نوآوری و طراحی
1. Percived Value
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فرآیندهای توسعه خدمات جدید در سازمان است.
 فاکتورهای موفقیت خارجی که نحوه پاسخگویی سازمان به فرصتهای و
تهدیدهای محیطی با ارائه سرویس جدید و هماهنگی بین سرویس جدید و
سرویسهای (موجود) سازمان است(.وارگو و لوش)2114 ،1
در تحقیقاتی دیگر عامل موفقیت در ارائه خدمات جدید ،ارائه مناسب خدمات پشتیبان
چون برنامه بازاریابی ،فروش و توزیﻊ ،عنوان گردیده است(کوپر و کلینشمیت.)2111 ،2
مطالعات دیگری نیز عوامل تأثیرگذار بر موفقیت و شکست توسعه خدمات جدید را
چنین دستهبندی نموده است:
عوامل موفقیت شامل فنّاوری ارتباطات و اطالعات ،فناوریهای پیچیده (که با خود
نیازمندی ارائه خدماتی پشتیبان را به همراه دارند) ،الگوی توسعه نظاممند ارائه خدمات
جدید یا سیاستها و قوانین (حمایتی) به همراه فضای رقابتی موجود (که مدلهای
کسبوکاری جدید و شکلدهی زنجیره ارزش جدیدی را به همراه دارد) هستند؛ و
موانﻊ ارائه خدمات جدید شامل ساختارهای غیر چابک و سنتی ،نبود محیط رقابتی
شدید ،نیاز و ظرفیت بیش ازحد به خدمات ،نبود منابﻊ مالی از تحقیق و توسعه ،عدم
وجود ساختار (سازمانی) توسعهای متناسب بین فرآیندهای مختلف سازمانی ،نبود
استاندارد و نظام شخص در توسعه خدمات جدید :نبود منابﻊ و مایحتاج توسعه
خدمات ،خدمات وابسته و تأثیرگذار به محیط ارائه (متأثر از شرایط محیطی موجود)
نامحسوس بودن و عدم امکان کنترل (خدمات) ،سطح ارائه خدمات ،نبود نیروی انسانی
ماهر در اجرا و عدم تعامل و همافزائی مناسب بین شرکتهای ارائهدهنده سرویسهای
نوآورانه هستند(کوزیستو و مِیر.)2115 ،3
عالوه بر عوامل فوق ،میزان و کیفیت تحقیقات بازاریابی ،سرعت در ارائه خدمات
جدید ،مزایای فنّاورانه و همافزایی ایجادشده فیمابین (خدمات فعلی) سازمان و
خدمت جدید ارائهشده نیز از جمله پارامترهایی است که میتواند به ارتقاء سطح ارائه
خدمات نوآورانه بیانجامد(استوری و ایزینگوود.)0775 ،4
ضمناً ازآنجاکه تمرکز بر مشتریان از جمله اصول ارائه خدمات است ،کومار به اهمیت
ایجاد رابطهای بلندمدت با مشتریان در افزایش سود سرمایهگذاری و موفقیت توسعه
1.Vargo & Lusch
2. Cooper & Kleinschmidt
3. Kuusisto & Meyer
4. Storey & Easingwood

عوامل درونسازمانی و برونسازمانی06 ...

خدمات جدید ،در مقابل ایجاد ارتباطی صرفاً پروژه محور و کوتاهمدت ،اشاره
دارد(کومار .)0777 ،1از دید کومار عوامل موفقیت سرویسهای ارزش افزوده جدید را
میتوان چنین دستهبندی کرد.
جدول  .2عوامل موفقيت سرویسهای ارزش افزوده جدید (کومار)0333 ،
ردیف

عنوان پارامتر

مصادیق

0

فاکتورهای استراتژیک

سمتوسوی کسبوکار ،تخصیص منابﻊ نیروی انسانی

2

فاکتورهای سازمانی

فرهنگسازمانی ،محیطهای تأثیرگذار و امیدبخش

5

فاکتورهای ساختاری و فرآیندی

وجود فرآیندهای استاندارد ،آموزش ،سرمایهگذاری در ،IT

4

فاکتورهای فنّاورانه

 ،ICIشایستگیهای فنّاورانه

3

فاکتورهای بازار

تغییرات در بازار ،جهتگیری رقبا ،تغییر قانون

2

فاکتورهای مرتبط با شبکهسازی

سطح و عمق ارتباطات ،اعتماد و ارتباطاتی عمیق مابین ذینفعان
سرویس جدید

تحقیقی دیگر به ارائه مدلی در توسعه خدمات جدید و بررسی عوامل موفقیت و
شکست خدمات حاکمیت الکترونیکی پرداخته و به عواملی چون :قابلیتهای درونی
سازمان در نوآوری خدمات ،وجود منابﻊ تولید ایده ،فعالیتها و اقدامات موردنیاز در
توسعه خدمات ،تأثیرات ناشی از بازار ،تأثیرات ناشی از تخصیص منابﻊ سازمانی و
تأثیرات ناشی از ساختار سازمانی بهعنوان عوامل تأثیرگذار در موفقیت و شکست این
عوامل اشاره دارد (آنجلوپلوس و کیتسیوس.)2117 ،2
در تحقیق دیگری که بر نحوه ارزیابی فناوری بین کشور چین و اروپا اشاره کرده است
بر اهمیت برخی از عوامل کلیدی ارزیابی نسبت به دیگر عوامل با توجه به تفاوتهای
محیطی ،اشاره شده است (جولی .)2118 ،3این مدل به دلیل ارزیابی دقیق از قابلیتهای
درونی تأمینکنندگان خدمات ،همچنین معرفی شاخصهای محیطی و رقابتی بیرونی ،از
میان روشهای دیگر ارزیابی میتواند بهعنوان مدل مرجﻊ انتخاب شود.

1. Kumar
2. Angelopoulos & Kitsios
3. Jolly
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جدول  .0شاخصهای ارزیابی(جولی)2112 ،
منابع فنّاورانه :منشأ دارائی ،میزان ارتباط با کسبوکار ،میزان تجربه ،تعداد ثبت
اختراع ،توانمندی آزمون و آزمایش

فاکتورهای
درونی بنگاه

منابع مكمل :توانائی ارتباط با کانونهای علمی و تحقیقاتی ،ظرفیتها و
توانمندی جذب منابﻊ مالی ،میزان و سطح تعامل واحد  R&Dبا بخش توسعه
خدمات جدید ،میزان و سطح تعامل واحد  R&Dبا بخش بازاریابی ،واکنش بازار
(رقبا و مشتریان) به خدمات جدید ،میزان چابکی و سرعت بنگاه در ارائه
خدمات جدید با ارزش افزوده نسبت به رقبا
پتانسيل و کشش بازار :میزان و سطح خدمات با ارزش افزوده موبایل در کشور،
گستره کاربردهای جدید ایجادشده ،میزان واکنش و حساسیت بازار به پارامترها و
شرایط فنّاوری ،ایجاد بخشبندی جدیدی از مشتریان ،قابلیت ورود به بازارهای
جدید

فاکتورهای
بيرونی بنگاه
(جذابيت
فناوری)

وضعيت و موقعيت رقبا :تعداد رقبا ،سطح و میزان سهم بازار رقبا ،شدت و قوت
محیط رقابتی ،قابلیت فناوریهای مورداستفاده در این خدمات در تطبیق و
سازگاری با شرایط بحرانی و کمبود منابﻊ موردنیاز ،مالحظات و چالشهای پیش
رو در صورت کپیسازی ،پتانسیل خدمات در ارتقاء مزیت رقابتی ،وجود مدلها
و سبکهای برتر در ارائه خدمات
پتانسيل فنی :موقعیت فناوریهای مورداستفاده در چرخه عمر فنّاوری ،قابلیت
توسعه فنّاوریای مورداستفاده ،تفاوت در کارایی و اثربخشی خدمات ارائهشده در
مقایسه با رقبا ،امکان جایگزینی فناوریهای مورداستفاده با فناوریهای جایگزین
پارامترهای اجتماعی ـ سياسی (ميزان حمایتهای دولتی ـ اجتماعی) :موانﻊ
اجتماعی راهاندازی خدمات ،میزان حمایت و پشتیبانی عمومی کشور در توسعه
خدمات

با توجه به تقسیمبندی جولی ( )2118و سایر تحقیقات صورت گرفته میتوان دو سازه
اصلی عوامل فناورانه درونی و عوامل فناورانه بیرونی را ایجاد کرد.همچنین در مورد
موفقیت پذیرش نوآوریهای صورت گرفته در حوزه خدمات ارزش افزوده دیدگاههای
مختلفی وجود دارد .بهعنوانمثال برخی از تحقیقات موفقیت را در درآمد بیشتر ناشی از
ارائه خدمات تعریف میکنند(کارل گارد .)0777 ،1برخی دیگر بر سطح و عمق
ارتباطات ،اعتماد و ارتباطاتی عمیقی که مابین ذینفعان سرویس جدید ایجاد میشود،
1.Karlgaard
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تأکید دارند(کومار .)0777 ،درمجموع بر اساس تحقیقات مختلف میتوان چهار
شاخص اقبال مشتریان به خدمت نوآورانه ارائه شده ،درآمد ناشی از آن ،برتری نسبت
به خدمات رقیب و در نهایت ایجاد همگرایی میان ذینفعان را بهعنوان موفقیت در
پذیرش خدمات نوآورانه در حوزه خدمات ارزش افزوده موبایل در نظر گرفت.
روش تحقیق
1
در این مقاله برای پیادهسازی مفاهیم ارائهشده ،از رویه چرچیل ( )0797استفاده شد.
اگرچه تالش بر این بود که تا حد امکان از مقیاسهای موجود استفاده شود .در ابتدا در
این تحقیق تالش شد تا محدودهی هر سازه مشخص گردد .در مرحله دوم مجموعهای
از سنجه ها برای هر مفهوم با توجه به ادبیات تحقیق و پیشینهی آن توسعه داده شد که
در پایان بر پایه ی آن ،موارد موردنظر مطابق با هدف تحقیق استخراج شد؛ و در نهایت
با استفاده از پیشآزمون موارد استخراجشده ،اصالح نهایی شدند.
در این تحقیق پس از مطالعه ادبیات تحقیق و مصاحبههای اکتشافی ،بر اساس آنچه در
مرور ادبیات بیان شد مدلی پیشنهاد می شود که در نمودار شماره  2قابلمشاهده است.

عوامل فناورانه

منابع اصلی فناورانه

داخل بنگاه
منابع مكمل فناورانه

پذیرش نوآوریهای
خدمات ارزش افزوده
همراه

کشش بازار
عوامل فناورانه
محيطی (جذابيتها)

موقعيت رقبا
پتانسيل موجود فنی در
کشور
شرایط اجتماعی و سياسی

نمودار  .2مدل پيشنهادی تحقيق

همانگونه که مشاهده میشود سه متغیر پیشنهادی عوامل داخلی ،عوامل محیطی و
پذیرش نوآوری وجود دارد که روابط فیمابین آنها نیز بهعنوان فرضیههای بخش کمی
1.Churchill
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تحقیق مورد بررسی قرار گرفتهاند .جامعه آماری این تحقیق شامل خدمات ارزش
افزوده موبایلی است که بیش از یک سال از ارائه آنها توسط شرکتهای ارائهدهنده به
بازار میگذرد .پس از ترسیم مدل پیشنهادی با استفاده از روش نمونهگیری احتمالی
ساده و به کمک فرمول کوکران ،از میان  25خدمت ارزش افزوده ارائه شده که جامعه
آماری این تحقیق را شکل میدهند 30 ،خدمت انتخاب شد .پاسخدهندگان شامل
مدیران شرکتهای ارائهدهنده خدمات هستند که مسئول مستقیم برنامهریزی و ارائه این
خدمات هستند.
سپس پرسشنامهای با طیف لیکرت پنجتایی متشکل از  51سنجه موردنظر در تحقیق
(به پیوست) بهصورت حضوری تکمیل گردید و تعداد  53پرسشنامه تأیید شده و مورد
استفاده قرار گرفت .برای سازه عوامل فناورانه داخل بنگاه  05سنجه ،برای سازه عوامل
فناورانه محیطی (جذابیتها)  05شاخص و درنهایت برای سازه پذیرش نوآوریهای
خدمات ارزش افزوده همراه  4سنجه مورد استفاده قرار گرفت که در پیوست ارائه شده
است .سپس جهت تأیید سازهها و آزمون فرضیههای این مدل به ترتیب از مدلسازی
معادالت ساختاری با روش تخمین آماری کمترین مربعات جزئی  PLSبهره گرفته شد.
علت بهکارگیری روش تخمین آماری کمترین توان دوم جزئی این است که این روش
یکی از روشهای آماری چند متغیره محسوب میشود که بهوسیله آن میتوان علیرغم
برخی محدودیتها مانند نامعلوم بودن توزیﻊ متغیر پاسخ ،وجود تعداد مشاهدات کم و
یا وجود خودهمبستگی جدی بین متغیرهای توضیحی؛ یک یا چند متغیر پاسخ را
بهطور همزمان در قبال چندین متغیر توضیحی الگوسازی کرد.
برخالف مدلیابی معادالت ساختاری مبتنی بر کوواریانس که ابتدا پارامترهای مدل و
سپس بارهای عاملی را از طریق برگشت آنها به مجموعهی تمام مؤلفهها را برآورد
کند .روش حداقل مربعات جزئی کارش را با محاسبهی بارهای عاملی آغاز میکند .به
همین منظور روش حداقل مربعات جزئی مشاهده نشده را بهعنوان ترکیبات خطی دقیق
مدل مؤلفههای تجربی آنها برآورد کرد و با این نمونههای برآورد شده بهعنوان
جانشین متغیرهای پنهان رفتار میکند ،وزنهای استفادهشده برای برآورد این بارهای
عاملی به نحوی برآورد میشوند که بارهای عاملی بهدستآمده بیشتر واریانس
متغیرهای مستقل را به دست آورند که این کار برای پیشبینی متغیرهای وابسته مفید
است .درواقﻊ ایده اصلی روش  PLSاین است که اول روابط وزنی را که مؤلفههای یک
متغیر پنهان را با بهکارگیری روابط وزنی و بر اساس میانگین موزون مؤلفههای آن
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محاسبه کرده و نهایتاً این بارهای عاملی را برای برآورد پارامترهایی برای روابط
ساختاری در مجموعهای از معادالت رگرسیون به کار گیرد.
مراحل کلی طی شده در تحقیق در نمودار شماره  5ارائه شده است.
بيان مسئله و تعيين دقيق اهداف تحقيق
مطالعات اکتشافی (مطالعه ادبيات ،مصاحبههای اکتشافی)
طرح نظری مسئله تحقيق و ساخت مدل مفهومی
جمعآوری دادههای کمی حاصل از پيمایش (انتخاب جامعه و نمونه آماری ،توزیع و
جمعآوری پرسشنامه)
تحليل و ترسيم و نهایی سازی مدل (با استفاده از مدلسازی معادالت ساختاری )PLS
جمعبندی و تحليل یكپارچه نتایج تحقيق و ارائه دستاوردها و پيشنهادها

نمودار  .9مراحل تحقيق

درنهایت میتوان مراحل طی شده در مرحله تجزیهوتحلیل آماری را شامل موارد زیر
دانست:
 ارائه آمار توصیفی
 تشکیل متغیرهای تجمعی (ابعاد سازهها) (قاسمی)0587 ،
 تشکیل سازههای انعکاسی (مدلهای بیرونی) [قاسمی 0587،؛حنفی زاده و رحمانی،
 )0587تشکیل و تأیید مدل ساختاری با استفاده از روش حداقل مربعات جزئی
(( )PLSقاسمی.)0587 ،

نتایج تحقيق
جهت آزمون مدلهای اندازهگیری (بیرونی) ،در مدلسازی معادالت ساختاری با
استفاده از روش حداقل مربعات جزئی به تعداد سازههای استفادهشده ،بهمنظور دستیابی
2
به اعتبار همگرا و میزان همبستگی ،آزمونهای پایایی مرکب 1و میانگین واریانس
1. Composite reliability
2. Average of Variances
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ارزیابی ( )AVEمیشود .پایایی باالتر از  1.9همراه با میانگین واریانس حداقل  1.3دو
شرط الزم برای اعتبار همگرا و همبستگی یک سازه هستند(چن .)0778 ،1نتایج حاصل
از بررسی این بخش در جدول شماره  4ارائه شده است.
جدول  .9آزمون پایایی
آلفای کرونباخ

پایایی ترکيبی

)(Alpha >0.7

)(CR>0.7

ميانگين واریانس تبيين شده ()AVE>0.5

توانمندیهای داخلی

1/83

1/75

1/89

پتانسیلهای محیطی

1/98

1/80

1/82

پذیرش خدمات جدید

1/8

1/80

1/24

متغيرهای تحقيق

در این تحقیق ،پایایی برای هر سه سازه بیش از  1.9و میانگین واریانس بیش از 1.3
است که اعتبار همگرایی باالیی را نشان میدهد .همچنین بارهای عاملی در حدود و
بزرگتر از  1.3از اعتبار مناسبی برخوردار است(رودوسویچ.)0777 ،2
جهت آزمون مدل ساختاری ،روش برآورد در  PLSنا پارامتری است .ازاینرو
شاخصهای بهدستآمده در  PLSهمگی کیفیت برازش را نشان میدهند .به این معنی
که این شاخصها ،عددی بین  1تا  0هستند و هرچه مقدار آنها به یک نزدیکتر باشد،
3
نشاندهنده برازش بهتر مدل است (همانند شاخص ضریب تعیین در رگرسیون) .چین
ارزشهای  R2معادل  1/55 ،1/29و  1/07در مدل مسیر ( )PLSرا به ترتیب قابلتوجه،
قابلقبول و ضعیف توصیف میکند که در این مدل  R2با میزان  1/477از میزان مناسبی
برخوردار است (فورنل.)0780 ،4
در این تحقیق سه سازه ـ متغیر پنهان ـ اصلی داریم که شامل سازههای عوامل داخلی و
عوامل محیطی و پذیرش نوآوری است .در این تحقیق از مدلهای اندازهگیری انعکاسی
برای عملیاتیسازی سازه ها استفاده شده است که این کار با استفاده از نرمافزار PLS
صورت گرفته است .در جدول شماره  3میتوان نتایج بهدستآمده از مدل مذکور را
مشاهده نمود.

1. Chin
2. Radosevic
3. Chin
4. Fornell
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جدول  .9ضرایب مسير ،آمارهی  tو ضریب تعيين
(متغير وابسته :ارائه خدمات ارزش افزوده)
نوع متغير

نام متغير

ضریب مسير )

ابعاد

توانمندیهای داخلی
پتانسیلهای محیطی
منابﻊ اصلی فناورانه

1/077
1/298
1/872

*

2/227
**9/154
03/222

منابﻊ مکمل فناورانه

1/723

98/217

کشش بازار

1/877

88/293

موقعیت رقبا

1/238

9/023

پتانسیل موجود فنی در کشور

1/859

03/452

شرایط اجتماعی و سیاسی

1/842

22/921

مؤلفهها

آماره t

با توجه به و ضریب مسیر  1/077و همچنین آماره  tبه مقدار  2/227میتوان گفت :دارا
بودن توانمندیهای داخلی بنگاه در سطح اطمینان  73درصد سبب موفقیت در ارائه
خدمات ارزش افزوده در بستر موبایل میشود؛ بنابراین فرضیه اول پژوهش تائید
میشود .با توجه به و ضریب مسیر  1/298و همچنین آماره  tبه مقدار  9/154میتوان
گفت :وجود شرایط محیطی مناسب در سطح اطمینان  77درصد سبب موفقیت در ارائه
خدمات ارزش افزوده در بستر موبایل می شود؛ بنابراین فرضیه دوم پژوهش تائید
میشود .مقدار ضریب تعیین چندگانه  R2برابر  1/477شده است .این ضریب توانایی
پیشبینی متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل را بررسی میکند .بر این اساس
متغیرهای دارا بودن توانمندی های داخلی بنگاه و وجود شرایط محیطی مناسب به
مشتریان رویهمرفته توانسته حدود  31درصد از تغییرات ارائه خدمات ارزش افزوده
در بستر موبایل را پیشبینی کند 31 .درصد باقیمانده ،خطای پیشبینی است که میتواند
توسط سایر عوامل در تحقیقات آتی توضیح داده شود .تأیید مدل پیشنهادی تحقیق و
شدت روابط در نمودار شماره  4قابلمشاهده است.
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1/033

عوامل فناورانه داخل

منابع اصلی فناورانه

بنگاه
منابع مكمل فناورانه

پذیرش نوآوریهای
خدمات ارزش افزوده
همراه

کشش بازار

1/872

عوامل فناورانه
محيطی (جذابيتها)

موقعيت رقبا
پتانسيل موجود فنی در
کشور
شرایط اجتماعی و سياسی

نمودار  .9مدل در حالت تخمين ضرایب مسير

نتيجهگيری
با ورود نسلهای جدید ارتباطات همراه در دهه اخیر و تغییر در مدلهای کسبوکار
این صنعت ،به صورت مستمر شاهد کاهش درآمد خدمات سنتی چون مکالمات تلفنی
و افزایش استفاده از خدمات ارزش افزوده مبتنی بر اینترنت و انتقال داده هستیم.
خدمات ارزش افزوده تلفن همراه به هر سرویسی اطالق میشود که فراتر از خدمات
مکالمه صوتی باشد .اینگونه از خدمات این امکان را در اختیار اپراتورهای مخابرات
سیار (و یا دیگر فراهم آورندگان خدمات) قرار میدهد که منبﻊ درآمد دیگری برای
خود فراهم کنند.
در این میان ،بخش خصوصی نیز به دلیل جذابیت و گردش سرمایه بسیار باال در حوزه
ارائه خدمات ارزش افزوده موبایل ،تمایل زیادی برای ورود به اکوسیستم ارائه خدمات
ارزش افزوده دارد .ارائهکنندگان خدمات ارزش افزوده میتوانند در بخشهای متنوعی
از زنجیره ارزش این خدمات نقش آفرین بوده و بر رونق این خدمات بیفزایند .این
زنجیره شامل  )0تولیدکنندگان محتوا ،نرمافزار و برنامههای کاربردی )2 ،تجمیﻊ
کنندگان محتوا )5 ،متولیان فناوری )4 ،اپراتورهای مخابراتی و  )3فروشگاه برنامههای
کاربردی (اپراتورهای مخابراتی ،تولیدکنندگان گوشی موبایل ،شرکتهای خصوصی)
است .در این تحقیق تالش شده است تا از منظر ارائهدهندگان خدمات ارزش افزوده،
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پذیرش این نوآوریها مورد بررسی قرار گیرد .با توجه به تمرکز عمده تحقیقات در این
حوزه بر ادراکات مصرف کنندگان ،این تحقیق تالش نمود تا بر عواملی که تا حدی در
اختیار شرکتهای تأمینکننده خدمات ارزش افزوده است تمرکز کند.
از الزامات پذیرش این نوآوریها توجه به توانمندیهای داخلی بنگاه و محیط جذاب
خارجی است .بر اساس مبانی نظری و تحقیقات صورت گرفته (جدول شماره ،)0
تعداد  41شاخص در قابل سه گروه اصلی عوامل فناورانه داخلی و عوامل فناورانه
خارجی و پذیرش خدمات ارزش افزوده تقسیمبندی شدند .قابل مالحظه است که
درمجموع باوجود تأکیدات محققان ،تحقیقات مشخص و دقیقی پیرامون اثرات این دو
مورد صورت نپذیرفته است و از این منظر نوعی کمبود تحقیقاتی هم در سطح نظری و
هم تجربی موجود است .ازاین رو هدف اصلی این مقاله بررسی تأثیر عوامل فناورانه
داخلی و خارجی بر پذیرش نوآوریهای مربوطه به خدمات ارزش افزوده بود .به
منظور دستیابی به این هدف ،پس از مطالعات اکتشافی و تشکیل سازهها و متغیرهای
تحقیق ،روابط پیشنهادی در قالب مدل مفهومی ارائه گردید .پس از طراحی پرسشنامه و
انجام پیمایش پیرامون  53خدمت ارائهشده در این حوزه ،دادههای کمی جمﻊآوری شد
و درنهایت این مدل با استفاده از روش تخمین آماری کمترین مربعات جزئی PLS
تأیید شد.
این مدل تأییدشده ،شامل سه سازه و متغیر اصلی عوامل فناورانه داخلی ،عوامل فناورانه
خارجی و پذیرش خدمات ارزش افزوده است .متغیر عوامل فناورانه داخلی از
سنجههایی برای سنجش منابﻊ فناورانه اصلی و مکمل فناورانه بنگاه تشکیل شده است.
همچنین سازه عوامل فناورانه خارجی از سنجههایی برای سنجش میزان کشش بازار،
وضعیت رقبا ،پتانسیل فنی موجود در کشور و پارامترهای مربوطه به شرایط اجتماعی و
سیاسی شکل یافته است.

پيشنهادت کاربردی
همانگونه که در بخش های پیشین نیز ذکر شد رابطه میان متغیر مستقل عوامل فناورانه
داخلی و متغیر پذیرش نوآوری های مربوط به خدمات ارزش افزوده با میزان کمی مورد
تأیید قرار گرفت .درحالیکه تأثیر متغیر مستقل عوامل فناورانه خارجی بر پذیرش قابل
مالحظه است .این روابط نشان میدهد که اثر عوامل فناورانه برونسازمانی در پذیرش
نوآوریهای خدمات ارزش افزوده بیش از عوامل فناورانه درونسازمانی است .یکی از
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مهمترین این دالیل را می توان این دانست که در طول سالیان گذشته نسل دوم
ارتباطات سیار در کشور حاکم بوده است و در این نسل به علت سرعت اینترنت پایین
عمالً امکان رشد همهجانبه خدمات ارزش افزوده میسر نیست .در این نسل از ارتباطات
ثابت عمده خدمات ارزش افزوده معطوف به حوزه سرویسهای مبتنی بر متن شامل
پیامک و  USSDمیشود .بدیهی است به علت عدم نیاز این سرویسها به فناوریهای
پیشرفته ،عمالً عمده تمرکز بر محتوای این سرویسها است که بهشدت متأثر از فضای
بیرونی بنگاهها است .از طرف دیگر در این نسل امکان ارتباطات  B2Bمحدود است .از
طرف دیگر ،با توجه به بافت سیاسی و اجتماعی حاکم بر کشور ،حساسیتهای زیادی
در مورد محتوا وجود دارد و گاهاً محتوای تولیدی مورد تأیید حاکمیت قرار نمیگیرد.
به نظر می رسد که شدت رابطه میان متغیرها که در این تحقیق طرح شده است با
گسترش بهکارگیری نسل های جدید ارتباطات سایر (نسل سوم و چهارم) تغییر نماید و
نقش عوامل داخلی مانند تحقیق و توسعه و نوآوری در ارائه خدمات بهصورت
قابلتوجهی افزایش یابد .بههرحال میتوان از نتایج این تحقیق دریافت که در بافت
اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی ایران ،نقش عوامل محیطی مانند کشش بازار ،وضعیت
رقبا و شرایط سیاسی و اجتماعی اثری قابلتوجهی بر پذیرش نوآوریهای مرتبط با
خدمات ارزش افزوده دارد؛ و پیشنهاد میشود که شرکتهای ارائهدهنده این خدمات
بهصورت جدی نسبت به گسترش سامانههای هوشمندی تجاری در سازمانهای خود
اقدام کنند تا بتوانند در بهترین زمان ممکن ،پاسخ مناسب را به تحوالت محیطی بدهند.

پيشنهادهای نظری
به نظر میرسد عمده تحقیقات در حوزه نوآوریهای خدمات ارزش افزوده و پذیرش
آن ،مربوط به جوامﻊ توسعه یافته با بافت اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی مربوط به آن
کشورها است و کمتر در ادبیات نظری ،به ویژگیهای خاص کشورهای درحالتوسعه
تأکید میشود .همانگونه که در نتایج تحقیق مشخص است اثر عوامل فناورانه محیطی
بهمراتب بیش از عوامل فناورانه داخلی است و این یکی از ویژگیهای شرکتهای دیر
آمده و مستقر در کشورهای درحالتوسعه است که بایستی همزمان و شاید قبل از
توسعه توانمندیهای داخلی ،موانﻊ بیرونی را نیز موردتوجه قرار دهند (لین و هانگ،1
1.Ching Lin & Chih Huang
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 .)2117از این منظر تحقیق پیش رو سرفصلی جدید در بررسی نوآوریهای مربوط به
حوزه فناوری اطالعات و ارتباطت در کشورهای درحالتوسعه است.
همچنین برای تحقیقات آتی پیشنهاد میشود تا الگوی پذیرش نوآوریهای خدمات
ارزش افزوده با اضافه شدن سایر عوامل اثرگذار تکمیل گردد .همچنین پیشنهاد میشود
تا عوامل مؤثر بر جذابیت محیط در سایر تحقیقات موردبررسی کامل قرار گیرند.
همچنین شناسایی عوامل میانجی و مداخلهگر مؤثر بر رابطه میان عوامل داخلی و
بیرونی فناورانه مؤثر بر پذیرش خدمات ارزش افزوده در ایران میتواند از دیگر
موضوعات تحقیق باشد.
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