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 های حوزه خدمات ارزش افزوده موبایل نوآوری

 
  زادهمحمد نقی 

  محمدرضا تقوا
 مهدی صالحی

 چكيده

ای را برای ارائه %، پتانسیل بالقوه79افزایش ضریب نفوذ استفاده از موبایل در ایران به بیش از 
دهنده  های ارائه خدمات ارزش افزوده سیار در کشور فراهم آورده است. موفقیت شرکت

ها توسط  ها و پذیرش این نوآوری صورت جدی به میزان نوآوری آن خدمات ارزش افزوده، به
کنندگان بستگی دارد. لذا این تحقیق، سعی دارد تا به شناسایی و تعیین میزان تأثیر  مصرف

سازمانی بر میزان پذیرش نوآوری خدمات ارزش افزوده توسط مشتریان  عوامل درون و برون
بپردازد. جامعه آماری این تحقیق شامل خدمات ارزش افزوده موبایلی است که بیش از یک 

بررسی این رابطه، پس از انجام مطالعات اکتشافی  به منظورگذرد.  ها به بازار می سال از ارائه آن
آمده از نمونه تصادفی  دست های به وتحلیل داده مدل پیشنهادی، اقدام به پیمایش و تجزیه و ارائه
و  شدهای مختلف بود،  شده توسط شرکت خدمت ارزش افزوده ارائه 53شده که شامل  انتخاب

سازی معادالت ساختاری )حداقل مربعات جزئی( روابط میان  با استفاده از روش مدلدر ادامه 
ها موردبررسی و تائید قرار گرفت. درنهایت با تأیید رابطه قوی  قیق و شدت آنمتغیرهای تح

سازمانی و پذیرش نوآوری و همچنین رابطه متوسط میان عوامل فناورانه  میان عوامل برون
های مرتبط با خدمات ارزش افزوده موبایل، ضمن ارائه نتایج  سازمانی و پذیرش نوآوری درون

هایی جهت استفاده مدیران و کارشناسان حوزه خدمات ارزش  یشنهادو دستاوردهای تحقیق، پ
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 مقدمه 

های مهم در توسعه  های اخیر توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات از جمله راه سال در
است. در این میان اپراتورهای  شدهاقتصادی، صنعتی و اجتماعی کشورها، محسوب 
های مبتنی بر مکالمه صوتی به دنبال  مطرح مخابراتی به دلیل کاهش درآمدهای سرویس

. (2102، 1)وانگ و لینهستندارزش افزوده  گیر کردن( خدمات با سازی )همه عمومی
لیه شبکه اوهسته در که هایی  اند از سرویس عبارتبنا به تعریف وده فزت ارزش اخدما

ه بخشیدشده  ارائهیس وبه سری قابلیت بیشترو  ها، ارزش آنلی به کمک ه ونشده یدد
که شود  می قطالایسی وبه هر سراه تلفن همروده فزت ارزش اخدماطورکلی  د. بهشو
ر ختیان را در امکااین ت اخدماگونه از  اینمکالمه صوتی باشد. ت خدمااز تر افر
که منبع دهد  ار میقرر )و یا دیگر فراهم آورندگان خدمات( سیاات مخابری هارتواپرا

 .(2112، 2)کائو و یوهم کنندافرد خوای بری یگردمد درآ
ش سرمایه بسیار باال در حوزه در این میان، بخش خصوصی نیز به دلیل جذابیت و گرد

ارائه خدمات ارزش افزوده موبایل، تمایل زیادی برای ورود به اکوسیستم ارائه خدمات 
های متنوعی توانند در بخش کنندگان خدمات ارزش افزوده می ارزش افزوده دارد. ارائه

ن آفرین بوده و بر رونق این خدمات بیفزایند. ای از زنجیره ارزش این خدمات نقش
( تجمیع 2های کاربردی،  افزار و برنامه ( تولیدکنندگان محتوا، نرم0 زنجیره شامل

های  ( فروشگاه برنامه3( اپراتورهای مخابراتی و 4( متولیان فناوری، 5کنندگان محتوا، 
های خصوصی(  کاربردی )اپراتورهای مخابراتی، تولیدکنندگان گوشی موبایل، شرکت

های  ای جدید مخابرات همراه و تغییر در مدله است. همچنین با ورود نسل
وکاری این صنعت، هر روز شاهد کاهش درآمد خدمات سنتی چون مکالمات  کسب

تلفنی بوده و میزان افزایش استفاده از خدمات ارزش افزوده مبتنی بر دیتا خواهیم بود 
 .(2101، 5)واحد اطالعات اقتصادی
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واحد اطالعات ) درآمدزایی حوزه دیتا موبایل در مقابل سرویس سنتی مكالمه .0شكل 
 (2101اقتصادی، 

های خدمات ارزش افزوده از  توان دریافت که در آینده سرویس با توجه به این روند می
ای از رقابت را در برگیرد. در تواند بخش عمده اهمیت بسیاری برخوردار است؛ و می

که چه نوعی از خدمات ارزش افزوده در ایران  شود میمطرح  این میان سؤالی جدی
رسد  ای که به نظر می کنندگان را دارد. مسئله امکان موفقیت و پذیرش از سمت مصرف

تری به آن  صورت جدی های جدید ارتباطات همراه در ایران بایستی به با ورود نسل
وامل فناورانه رو سؤال اصلی این تحقیق این است که چه ع ازاین پرداخت.

های حوزه خدمات ارزش افزوده  سازمانی بر پذیرش نوآوری سازمانی و برون درون
 موبایل اثر داشته و این تأثیر به چه میزان است؟

های  پاسخ به این سؤال در بخش دوم این مقاله به توضیح مبانی نظری و سازه به منظور 
مقاله، روش تحقیق به همراه تحقیق و پیشینه آن پرداخته شده است. در بخش سوم 

ی  مدل پیشنهادی تشریح شده است و در بخش چهارم نتایج ارائه و درنهایت به ارائه
 های الزم پرداخته شده است. گیری مباحث و نتیجه

 تحقيق پيشينه 

پذیرش خدمات ارزش افزوده موبایل تأثیرگذار است. اکثر مقاالت در عوامل مختلفی بر 
انتخاب و استفاده از خدمات با ارزش افزوده از منظر مشتریان و  زمینه عوامل مؤثر بر
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توان این  می ادبیاتگرفته در  های انجام آنان است. با بررسی 1های درک شده ارزش
 مالحظه است.  قابل 0حوزه تقسیم نمود که در جدول شماره  03عوامل را به 

های ارزش افزوده  ب سرویسشده پيرامون عوامل مؤثر بر انتخا تحقيقات انجام. 0جدول 
 (0939)صالحی، شده از  کنندگان استخراج توسط مصرف

 عامل ردیف

 کننده ها، درک فردی و حاالت کلی رفتاری مصرف فرض تمایالت، پیش 0

 های جمعیت شناختی ویژگی 2

 فشارهای اجتماع و افراد گروه 5

 شده )سادگی، مفید بودن( کیفیت خدمات ارائه 4

 ابعاد فرهنگیتوجه به  3

 پذیرش خود رسانه موبایل 2

 اعتنا بودن محتوا مرتبط و قابل 9

 سیم دهنده خدمات تجارت سیار و بی سطح اعتماد نسبت به ارائه 8

 موضوعی که در آن از تجارت سیار استفاده شده است 7

 اجازه کاربر و کنترل او روی محتوا و موضوع 01

 کنندگی سرگرمارزش اطالعات و  00

 شده اطالع رسانندگی و اعتبار اطالعات منتقل 02

 کننده به قیمت و درگیر بودن او در بازار حساسیت مصرف 05

 ارتباطات از طرف یک شخص خاص و نه شرکت 04

 تمایالت مشتریان به خود موبایل 03
 

نوعی در حیطه انتخاب و اختیارات  وجود تحقیقات کمی در مورد عواملی که به بااین
توان در قالب  ، صورت گرفته است. این عوامل را میهستنددهندگان خدمت  ارائه

بندی  های فناوری( و عوامل درونی فناورانه طبقه دودسته کلی عوامل بیرونی )جذابیت
های نوآورانه را  امترهای مؤثر در موفقیت سرویسبندی، محققین پار . در یک تقسیمکرد
 شود: اند که شامل موارد زیر می گروه تقسیم کرده 2به 
 های درونی سازمان ارتباط مستقیم  فاکتورهای موفقیت داخلی که با ضعف و قوت

های نوآوری و طراحی  ها و قابلیت داشته و شامل مواردی چون شایستگی
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 در سازمان است.فرآیندهای توسعه خدمات جدید 
 های و  فاکتورهای موفقیت خارجی که نحوه پاسخگویی سازمان به فرصت

تهدیدهای محیطی با ارائه سرویس جدید و هماهنگی بین سرویس جدید و 
 (2114، 1)وارگو و لوشهای )موجود( سازمان است. سرویس

پشتیبان در تحقیقاتی دیگر عامل موفقیت در ارائه خدمات جدید، ارائه مناسب خدمات 
. (2111، 2)کوپر و کلینشمیتچون برنامه بازاریابی، فروش و توزیع، عنوان گردیده است

مطالعات دیگری نیز عوامل تأثیرگذار بر موفقیت و شکست توسعه خدمات جدید را 
 بندی نموده است: چنین دسته

د های پیچیده )که با خو عوامل موفقیت شامل فنّاوری ارتباطات و اطالعات، فناوری
مند ارائه خدمات  نیازمندی ارائه خدماتی پشتیبان را به همراه دارند(، الگوی توسعه نظام

های  ها و قوانین )حمایتی( به همراه فضای رقابتی موجود )که مدل جدید یا سیاست
؛ و هستنددهی زنجیره ارزش جدیدی را به همراه دارد(  وکاری جدید و شکل کسب

ساختارهای غیر چابک و سنتی، نبود محیط رقابتی  موانع ارائه خدمات جدید شامل
ازحد به خدمات، نبود منابع مالی از تحقیق و توسعه، عدم  شدید، نیاز و ظرفیت بیش

ای متناسب بین فرآیندهای مختلف سازمانی، نبود وجود ساختار )سازمانی( توسعه
توسعه استاندارد و نظام شخص در توسعه خدمات جدید: نبود منابع و مایحتاج 

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 

های  دهنده سرویس های ارائه افزائی مناسب بین شرکت ماهر در اجرا و عدم تعامل و هم
 (.2115، 3و مِیر )کوزیستوهستندنوآورانه 

بر عوامل فوق، میزان و کیفیت تحقیقات بازاریابی، سرعت در ارائه خدمات  عالوه
مابین )خدمات فعلی( سازمان و  افزایی ایجادشده فی جدید، مزایای فنّاورانه و هم

تواند به ارتقاء سطح ارائه  شده نیز از جمله پارامترهایی است که می خدمت جدید ارائه
 .(0775، 4)استوری و ایزینگوودانه بیانجامدخدمات نوآور

ضمناً ازآنجاکه تمرکز بر مشتریان از جمله اصول ارائه خدمات است، کومار به اهمیت 
گذاری و موفقیت توسعه  ای بلندمدت با مشتریان در افزایش سود سرمایهایجاد رابطه
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ت، اشاره مد خدمات جدید، در مقابل ایجاد ارتباطی صرفاً پروژه محور و کوتاه
های ارزش افزوده جدید را  . از دید کومار عوامل موفقیت سرویس(0777، 1)کوماردارد
 .کردبندی توان چنین دسته می

 (0333)کومار، های ارزش افزوده جدید  عوامل موفقيت سرویس .2جدول 

 مصادیق عنوان پارامتر ردیف

 نیروی انسانیوکار، تخصیص منابع  وسوی کسب سمت فاکتورهای استراتژیک 0

 های تأثیرگذار و امیدبخش سازمانی، محیط فرهنگ فاکتورهای سازمانی 2

 ،ITدر  گذاری وجود فرآیندهای استاندارد، آموزش، سرمایه فاکتورهای ساختاری و فرآیندی 5

 های فنّاورانه ، شایستگیICI فاکتورهای فنّاورانه 4

 گیری رقبا، تغییر قانون جهتتغییرات در بازار،  فاکتورهای بازار 3

نفعان  سطح و عمق ارتباطات، اعتماد و ارتباطاتی عمیق مابین ذی سازی فاکتورهای مرتبط با شبکه 2
 سرویس جدید

 
تحقیقی دیگر به ارائه مدلی در توسعه خدمات جدید و بررسی عوامل موفقیت و 

های درونی  بلیتحاکمیت الکترونیکی پرداخته و به عواملی چون: قا شکست خدمات
ها و اقدامات موردنیاز در  سازمان در نوآوری خدمات، وجود منابع تولید ایده، فعالیت

توسعه خدمات، تأثیرات ناشی از بازار، تأثیرات ناشی از تخصیص منابع سازمانی و 
عنوان عوامل تأثیرگذار در موفقیت و شکست این  تأثیرات ناشی از ساختار سازمانی به

 .(2117، 2)آنجلوپلوس و کیتسیوس دارد عوامل اشاره
است  کردهدر تحقیق دیگری که بر نحوه ارزیابی فناوری بین کشور چین و اروپا اشاره 

های  بر اهمیت برخی از عوامل کلیدی ارزیابی نسبت به دیگر عوامل با توجه به تفاوت
های  از قابلیت. این مدل به دلیل ارزیابی دقیق (2118، 3)جولی محیطی، اشاره شده است

بیرونی، از  های محیطی و رقابتی کنندگان خدمات، همچنین معرفی شاخص درونی تأمین
 .شودعنوان مدل مرجع انتخاب  تواند به های دیگر ارزیابی می میان روش
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2. Angelopoulos & Kitsios 
3. Jolly 



 39، زمستان 06مطالعات مدیریت فناوری اطالعات، سال سوم، شماره   00

 (2112)جولی، های ارزیابی شاخص .0جدول 

فاکتورهای 
 درونی بنگاه

 

وکار، میزان تجربه، تعداد ثبت  ارتباط با کسبمنشأ دارائی، میزان منابع فنّاورانه: 
 اختراع، توانمندی آزمون و آزمایش

ها و  های علمی و تحقیقاتی، ظرفیت توانائی ارتباط با کانونمنابع مكمل: 
با بخش توسعه  R&Dمیزان و سطح تعامل واحد توانمندی جذب منابع مالی، 

بازاریابی، واکنش بازار با بخش  R&Dخدمات جدید، میزان و سطح تعامل واحد 
)رقبا و مشتریان( به خدمات جدید، میزان چابکی و سرعت بنگاه در ارائه 

 خدمات جدید با ارزش افزوده نسبت به رقبا

فاکتورهای 
بيرونی بنگاه 

جذابيت )
 فناوری(

میزان و سطح خدمات با ارزش افزوده موبایل در کشور، پتانسيل و کشش بازار: 
جدید ایجادشده، میزان واکنش و حساسیت بازار به پارامترها و گستره کاربردهای 

بندی جدیدی از مشتریان، قابلیت ورود به بازارهای  شرایط فنّاوری، ایجاد بخش
 جدید

تعداد رقبا، سطح و میزان سهم بازار رقبا، شدت و قوت  وضعيت و موقعيت رقبا:
خدمات در تطبیق و  های مورداستفاده در این محیط رقابتی، قابلیت فناوری

های پیش  سازگاری با شرایط بحرانی و کمبود منابع موردنیاز، مالحظات و چالش
ها  سازی، پتانسیل خدمات در ارتقاء مزیت رقابتی، وجود مدل رو در صورت کپی

 های برتر در ارائه خدمات و سبک
ابلیت های مورداستفاده در چرخه عمر فنّاوری، ق موقعیت فناوریپتانسيل فنی: 
شده در  ای مورداستفاده، تفاوت در کارایی و اثربخشی خدمات ارائه توسعه فنّاوری

 های جایگزین های مورداستفاده با فناوری مقایسه با رقبا، امکان جایگزینی فناوری
موانع اجتماعی(: ـ  های دولتی سياسی )ميزان حمایتـ  پارامترهای اجتماعی

میزان حمایت و پشتیبانی عمومی کشور در توسعه اندازی خدمات،  اجتماعی راه
 خدمات

 
توان دو سازه  ( و سایر تحقیقات صورت گرفته می2118بندی جولی ) با توجه به تقسیم

همچنین در مورد کرد.اصلی عوامل فناورانه درونی و عوامل فناورانه بیرونی را ایجاد 
های  های صورت گرفته در حوزه خدمات ارزش افزوده دیدگاه موفقیت پذیرش نوآوری

درآمد بیشتر ناشی از مثال برخی از تحقیقات موفقیت را در  عنوان مختلفی وجود دارد. به
. برخی دیگر بر سطح و عمق (0777، 1)کارل گاردکنند ارائه خدمات تعریف می

شود،  نفعان سرویس جدید ایجاد می رتباطاتی عمیقی که مابین ذیارتباطات، اعتماد و ا
                                                                                                                             
1.Karlgaard 
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توان چهار  . درمجموع بر اساس تحقیقات مختلف می(0777)کومار، دارند تأکید
شاخص اقبال مشتریان به خدمت نوآورانه ارائه شده، درآمد ناشی از آن، برتری نسبت 

عنوان موفقیت در  را بهنفعان  به خدمات رقیب و در نهایت ایجاد همگرایی میان ذی
 پذیرش خدمات نوآورانه در حوزه خدمات ارزش افزوده موبایل در نظر گرفت.

 روش تحقیق
 شد.استفاده  (0797) 1شده، از رویه چرچیل سازی مفاهیم ارائه در این مقاله برای پیاده

ا در های موجود استفاده شود. در ابتد تا حد امکان از مقیاس بر این بود کهاگرچه تالش 
ای ی هر سازه مشخص گردد. در مرحله دوم مجموعه تا محدوده شداین تحقیق تالش 

ی آن توسعه داده شد که  ها برای هر مفهوم با توجه به ادبیات تحقیق و پیشینه از سنجه
؛ و در نهایت شدی آن، موارد موردنظر مطابق با هدف تحقیق استخراج  در پایان بر پایه

 .شدندشده، اصالح نهایی  مون موارد استخراجآز با استفاده از پیش
های اکتشافی، بر اساس آنچه در  در این تحقیق پس از مطالعه ادبیات تحقیق و مصاحبه

 مشاهده است. قابل 2که در نمودار شماره  می شودمدلی پیشنهاد  شدمرور ادبیات بیان 
 

 
 مدل پيشنهادی تحقيق .2نمودار 

شود سه متغیر پیشنهادی عوامل داخلی، عوامل محیطی و  گونه که مشاهده می همان 
های بخش کمی  عنوان فرضیه ها نیز به مابین آن پذیرش نوآوری وجود دارد که روابط فی

                                                                                                                             
1.Churchill 

 کشش بازار

 موقعيت رقبا

پتانسيل موجود فنی در 
 کشور

 شرایط اجتماعی و سياسی

 
های پذیرش نوآوری

خدمات ارزش افزوده 
 همراه

 
عوامل فناورانه 

 داخل بنگاه

 منابع اصلی فناورانه

 منابع مكمل فناورانه

 
عوامل فناورانه 

 ها(جذابيت) محيطی
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این تحقیق شامل خدمات ارزش  جامعه آماریاند.  تحقیق مورد بررسی قرار گرفته
دهنده به  های ارائه ها توسط شرکت ل از ارائه آنافزوده موبایلی است که بیش از یک سا

گیری احتمالی  روش نمونهپس از ترسیم مدل پیشنهادی با استفاده از گذرد.  بازار می
خدمت ارزش افزوده ارائه شده که جامعه  25ساده و به کمک فرمول کوکران، از میان 

ندگان شامل ده پاسخخدمت انتخاب شد.  30دهند،  آماری این تحقیق را شکل می
ریزی و ارائه این  که مسئول مستقیم برنامه هستنددهنده خدمات  های ارائه مدیران شرکت

 .هستندخدمات 
سنجه موردنظر در تحقیق  51تایی متشکل از  ای با طیف لیکرت پنجسپس پرسشنامه
پرسشنامه تأیید شده و مورد  53صورت حضوری تکمیل گردید و تعداد  )به پیوست( به

سنجه، برای سازه عوامل  05ه قرار گرفت. برای سازه عوامل فناورانه داخل بنگاه استفاد
های  پذیرش نوآوریشاخص و درنهایت برای سازه  05ها(  فناورانه محیطی )جذابیت

استفاده قرار گرفت که در پیوست ارائه شده  سنجه مورد 4خدمات ارزش افزوده همراه 
سازی های این مدل به ترتیب از مدلفرضیه ها و آزمونسپس جهت تأیید سازهاست. 

بهره گرفته شد.  PLSمعادالت ساختاری با روش تخمین آماری کمترین مربعات جزئی 
روش تخمین آماری کمترین توان دوم جزئی این است که این روش کارگیری  علت به

رغم  توان علیوسیله آن می شود که بههای آماری چند متغیره محسوب مییکی از روش
ها مانند نامعلوم بودن توزیع متغیر پاسخ، وجود تعداد مشاهدات کم و برخی محدودیت

یا وجود خودهمبستگی جدی بین متغیرهای توضیحی؛ یک یا چند متغیر پاسخ را 
 .کردزمان در قبال چندین متغیر توضیحی الگوسازی  طور هم به

که ابتدا پارامترهای مدل و یابی معادالت ساختاری مبتنی بر کوواریانس برخالف مدل
ها را برآورد  ی تمام مؤلفهها به مجموعهسپس بارهای عاملی را از طریق برگشت آن

کند. به ی بارهای عاملی آغاز میکند. روش حداقل مربعات جزئی کارش را با محاسبه
عنوان ترکیبات خطی دقیق  همین منظور روش حداقل مربعات جزئی مشاهده نشده را به

عنوان  های برآورد شده بهها برآورد کرد و با این نمونههای تجربی آن مؤلفهمدل 
شده برای برآورد این بارهای  های استفادهکند، وزنجانشین متغیرهای پنهان رفتار می

آمده بیشتر واریانس  دست شوند که بارهای عاملی بهعاملی به نحوی برآورد می
بینی متغیرهای وابسته مفید این کار برای پیشمتغیرهای مستقل را به دست آورند که 

های یک  این است که اول روابط وزنی را که مؤلفه PLSاست. درواقع ایده اصلی روش 
های آن  کارگیری روابط وزنی و بر اساس میانگین موزون مؤلفه متغیر پنهان را با به
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هایی برای روابط محاسبه کرده و نهایتاً این بارهای عاملی را برای برآورد پارامتر
 ای از معادالت رگرسیون به کار گیرد.ساختاری در مجموعه

 است. ارائه شده 5مراحل کلی طی شده در تحقیق در نمودار شماره 

 مراحل تحقيق. 9نمودار 

وتحلیل آماری را شامل موارد زیر  توان مراحل طی شده در مرحله تجزیهدرنهایت می
 دانست:

 ارائه آمار توصیفی 

 (0587)قاسمی،  ها(تشکیل متغیرهای تجمعی )ابعاد سازه 

 ؛حنفی زاده و رحمانی 0587قاسمی،]های بیرونی( های انعکاسی )مدلتشکیل سازه، 
تشکیل و تأیید مدل ساختاری با استفاده از روش حداقل مربعات جزئی  (0587

(PLS)  ،(.0587)قاسمی 

 نتایج تحقيق 

سازی معادالت ساختاری با گیری )بیرونی(، در مدل های اندازه جهت آزمون مدل
 دستیابی منظور بهشده،  های استفادهاستفاده از روش حداقل مربعات جزئی به تعداد سازه

1مرکب پایایی ای آزمونه همبستگی، میزان و همگرا اعتبار به
2واریانس و میانگین 

 

                                                                                                                             
1. Composite reliability 
2. Average of Variances 

 های اکتشافی(مطالعات اکتشافی )مطالعه ادبيات، مصاحبه

 تحقيق و ساخت مدل مفهومی مسئلهطرح نظری 

کمی حاصل از پيمایش )انتخاب جامعه و نمونه آماری، توزیع و  هایدادهآوری جمع
 پرسشنامه(وری آجمع

 
 (PLS ساختاریسازی معادالت با استفاده از مدل)تحليل و ترسيم و نهایی سازی مدل 

 
 هاپيشنهادو ارائه دستاوردها و  بندی و تحليل یكپارچه نتایج تحقيقجمع 

 

 و تعيين دقيق اهداف تحقيق مسئلهبيان 
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 دو 1.3 حداقل واریانس میانگین با همراه 1.9 از باالتر شود. پایایی می( AVEارزیابی )

نتایج حاصل  (.0778، 1)چنهستند سازه یک همبستگی و همگرا اعتبار برای الزم شرط
 ارائه شده است. 4از بررسی این بخش در جدول شماره 

 آزمون پایایی .9جدول 

 پایایی ترکيبی (AVE>0.5ميانگين واریانس تبيين شده )

(CR>0.7) 

 آلفای کرونباخ
(Alpha >0.7) 

 متغيرهای تحقيق

89/1  75/1  83/1 های داخلی توانمندی   

82/1  80/1  98/1 های محیطی پتانسیل   

24/1  80/1  8/1  پذیرش خدمات جدید 
  

 1.3و میانگین واریانس بیش از  1.9بیش از  سازه هر سه برای پایایی در این تحقیق،
در حدود و  عاملی دهد. همچنین بارهای می نشان را باالیی همگرایی اعتبار است که

 .(0777، 2)رودوسویچاز اعتبار مناسبی برخوردار است 1.3از  تر بزرگ
 رو ازاین .است نا پارامتری PLS در برآورد مدل ساختاری، روشجهت آزمون 

 معنی این به .دهند می نشان را برازش کیفیت همگی PLS در آمده دست به های شاخص

 باشد، تر نزدیک یک به ها آن مقدار هرچه و هستند 0 تا 1بین  عددی ها، شاخص این که

 3رگرسیون(. چین در تعیین ضریب شاخص )همانند مدل است بهتر برازش دهنده نشان
توجه،  ( را به ترتیب قابلPLSدر مدل مسیر ) 07/1و  55/1، 29/1معادل  R2های  ارزش

از میزان مناسبی  477/1با میزان  R2کند که در این مدل  قبول و ضعیف توصیف می قابل
 .(0780، 4)فورنل برخوردار است

های عوامل داخلی و شامل سازه اصلی داریم که ـ متغیر پنهان ـ در این تحقیق سه سازه
گیری انعکاسی های اندازهعوامل محیطی و پذیرش نوآوری است. در این تحقیق از مدل

 PLSافزار  ها استفاده شده است که این کار با استفاده از نرمسازی سازهبرای عملیاتی
را  آمده از مدل مذکور دست توان نتایج به می 3صورت گرفته است. در جدول شماره 

 مشاهده نمود.

  

                                                                                                                             
1. Chin 
2. Radosevic 
3. Chin 
4. Fornell 
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 و ضریب تعيين  tی ضرایب مسير، آماره .9جدول 

 )متغير وابسته: ارائه خدمات ارزش افزوده(

 tآماره  (ضریب مسير  نام متغير نوع متغير

 227/2* 077/1 های داخلی توانمندی ابعاد
 154/9** 298/1 های محیطی پتانسیل

 ها مؤلفه

 222/03 872/1 منابع اصلی فناورانه

 217/98 723/1 منابع مکمل فناورانه

 293/88 877/1 کشش بازار

 023/9 238/1 موقعیت رقبا

 452/03 859/1 پتانسیل موجود فنی در کشور

 921/22 842/1 شرایط اجتماعی و سیاسی

 
توان گفت: دارا  می 227/2به مقدار  tو همچنین آماره  077/1با توجه به و ضریب مسیر 

درصد سبب موفقیت در ارائه  73های داخلی بنگاه در سطح اطمینان  بودن توانمندی
شود؛ بنابراین فرضیه اول پژوهش تائید  خدمات ارزش افزوده در بستر موبایل می

توان  می 154/9به مقدار  tو همچنین آماره  298/1شود. با توجه به و ضریب مسیر  می
درصد سبب موفقیت در ارائه  77گفت: وجود شرایط محیطی مناسب در سطح اطمینان 

شود؛ بنابراین فرضیه دوم پژوهش تائید  خدمات ارزش افزوده در بستر موبایل می
شده است. این ضریب توانایی  477/1برابر  R2شود. مقدار ضریب تعیین چندگانه  می

کند. بر این اساس  قل را بررسی میبینی متغیر وابسته توسط متغیرهای مست پیش
های داخلی بنگاه و وجود شرایط محیطی مناسب به  متغیرهای دارا بودن توانمندی

درصد از تغییرات ارائه خدمات ارزش افزوده  31رفته توانسته حدود  هم مشتریان روی
واند ت بینی است که می درصد باقیمانده، خطای پیش 31بینی کند.  در بستر موبایل را پیش

تأیید مدل پیشنهادی تحقیق و  .توسط سایر عوامل در تحقیقات آتی توضیح داده شود
 مشاهده است. قابل 4شدت روابط در نمودار شماره 
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 مدل در حالت تخمين ضرایب مسير .9نمودار 

 گيری نتيجه

وکار  های کسب های جدید ارتباطات همراه در دهه اخیر و تغییر در مدل با ورود نسل
صورت مستمر شاهد کاهش درآمد خدمات سنتی چون مکالمات تلفنی  صنعت، بهاین 

و افزایش استفاده از خدمات ارزش افزوده مبتنی بر اینترنت و انتقال داده هستیم. 
ت خدمااز تر اکه فرشود  می قطالایسی وبه هر سراه تلفن همروده فزت ارزش اخدما

ات مخابری هارتواپرر اختیان را در اامکاین ت اخدماگونه از  اینمکالمه صوتی باشد. 
ای بری یگردمد درآکه منبع دهد  ار میقرر )و یا دیگر فراهم آورندگان خدمات( سیا
 هم کنند.افرد خو

در این میان، بخش خصوصی نیز به دلیل جذابیت و گردش سرمایه بسیار باال در حوزه 
ه اکوسیستم ارائه خدمات ارائه خدمات ارزش افزوده موبایل، تمایل زیادی برای ورود ب

های متنوعی توانند در بخش کنندگان خدمات ارزش افزوده می ارزش افزوده دارد. ارائه
آفرین بوده و بر رونق این خدمات بیفزایند. این  از زنجیره ارزش این خدمات نقش

( تجمیع 2های کاربردی،  افزار و برنامه ( تولیدکنندگان محتوا، نرم0 زنجیره شامل
های  ( فروشگاه برنامه3( اپراتورهای مخابراتی و 4( متولیان فناوری، 5ان محتوا، کنندگ

های خصوصی(  کاربردی )اپراتورهای مخابراتی، تولیدکنندگان گوشی موبایل، شرکت
دهندگان خدمات ارزش افزوده،  در این تحقیق تالش شده است تا از منظر ارائه است.

 کشش بازار

 موقعيت رقبا

پتانسيل موجود فنی در 
 کشور

 شرایط اجتماعی و سياسی

 
های پذیرش نوآوری
افزوده خدمات ارزش 

 همراه

 
عوامل فناورانه داخل 

 بنگاه

 منابع اصلی فناورانه

 منابع مكمل فناورانه

 
عوامل فناورانه 

 ها(جذابيت) محيطی

033/1 

872/1 
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ار گیرد. با توجه به تمرکز عمده تحقیقات در این ها مورد بررسی قر پذیرش این نوآوری
کنندگان، این تحقیق تالش نمود تا بر عواملی که تا حدی در  حوزه بر ادراکات مصرف

 کننده خدمات ارزش افزوده است تمرکز کند. های تأمین اختیار شرکت
اب های داخلی بنگاه و محیط جذ ها توجه به توانمندی از الزامات پذیرش این نوآوری

(، 0خارجی است. بر اساس مبانی نظری و تحقیقات صورت گرفته )جدول شماره 
شاخص در قابل سه گروه اصلی عوامل فناورانه داخلی و عوامل فناورانه  41تعداد 

مالحظه است که  بندی شدند. قابل  خارجی و پذیرش خدمات ارزش افزوده تقسیم
و دقیقی پیرامون اثرات این دو درمجموع باوجود تأکیدات محققان، تحقیقات مشخص 

مورد صورت نپذیرفته است و از این منظر نوعی کمبود تحقیقاتی هم در سطح نظری و 
رو هدف اصلی این مقاله بررسی تأثیر عوامل فناورانه  هم تجربی موجود است. ازاین

به های مربوطه به خدمات ارزش افزوده بود.  داخلی و خارجی بر پذیرش نوآوری
ها و متغیرهای  تیابی به این هدف، پس از مطالعات اکتشافی و تشکیل سازهدس منظور

. پس از طراحی پرسشنامه و تحقیق، روابط پیشنهادی در قالب مدل مفهومی ارائه گردید
آوری شد  های کمی جمع شده در این حوزه، داده خدمت ارائه 53انجام پیمایش پیرامون 

 PLSتخمین آماری کمترین مربعات جزئی  روشو درنهایت این مدل با استفاده از 
 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 

تشکیل شده است. هایی برای سنجش منابع فناورانه اصلی و مکمل فناورانه بنگاه  سنجه
هایی برای سنجش میزان کشش بازار،  همچنین سازه عوامل فناورانه خارجی از سنجه

وضعیت رقبا، پتانسیل فنی موجود در کشور و پارامترهای مربوطه به شرایط اجتماعی و 
 سیاسی شکل یافته است.

 پيشنهادت کاربردی

های پیشین نیز ذکر شد رابطه میان متغیر مستقل عوامل فناورانه  گونه که در بخش همان
های مربوط به خدمات ارزش افزوده با میزان کمی مورد  داخلی و متغیر پذیرش نوآوری

که تأثیر متغیر مستقل عوامل فناورانه خارجی بر پذیرش قابل  تأیید قرار گرفت. درحالی
سازمانی در پذیرش  دهد که اثر عوامل فناورانه برون ط نشان میمالحظه است. این رواب 

سازمانی است. یکی از  های خدمات ارزش افزوده بیش از عوامل فناورانه درون نوآوری
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توان این دانست که در طول سالیان گذشته نسل دوم  ترین این دالیل را می مهم
علت سرعت اینترنت پایین  ارتباطات سیار در کشور حاکم بوده است و در این نسل به

جانبه خدمات ارزش افزوده میسر نیست. در این نسل از ارتباطات  عمالً امکان رشد همه
های مبتنی بر متن شامل  ثابت عمده خدمات ارزش افزوده معطوف به حوزه سرویس

های  ها به فناوری شود. بدیهی است به علت عدم نیاز این سرویس می USSDپیامک و 
شدت متأثر از فضای  ها است که به مالً عمده تمرکز بر محتوای این سرویسپیشرفته، ع

محدود است. از  B2Bها است. از طرف دیگر در این نسل امکان ارتباطات  بیرونی بنگاه
های زیادی  طرف دیگر، با توجه به بافت سیاسی و اجتماعی حاکم بر کشور، حساسیت

 گیرد. تولیدی مورد تأیید حاکمیت قرار نمیدر مورد محتوا وجود دارد و گاهاً محتوای 
شده است با  رسد که شدت رابطه میان متغیرها که در این تحقیق طرح  به نظر می
های جدید ارتباطات سایر )نسل سوم و چهارم( تغییر نماید و  کارگیری نسل گسترش به

صورت  نقش عوامل داخلی مانند تحقیق و توسعه و نوآوری در ارائه خدمات به
توان از نتایج این تحقیق دریافت که در بافت  هرحال می توجهی افزایش یابد. به قابل

اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ایران، نقش عوامل محیطی مانند کشش بازار، وضعیت 
های مرتبط با  توجهی بر پذیرش نوآوری رقبا و شرایط سیاسی و اجتماعی اثری قابل

دهنده این خدمات  های ارائه شود که شرکت می خدمات ارزش افزوده دارد؛ و پیشنهاد
های خود  های هوشمندی تجاری در سازمان صورت جدی نسبت به گسترش سامانه به

 اقدام کنند تا بتوانند در بهترین زمان ممکن، پاسخ مناسب را به تحوالت محیطی بدهند.

 های نظری پيشنهاد

مات ارزش افزوده و پذیرش های خد رسد عمده تحقیقات در حوزه نوآوری به نظر می
یافته با بافت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مربوط به آن  آن، مربوط به جوامع توسعه

توسعه  های خاص کشورهای درحال کشورها است و کمتر در ادبیات نظری، به ویژگی
گونه که در نتایج تحقیق مشخص است اثر عوامل فناورانه محیطی  شود. همان تأکید می

های دیر  های شرکت بیش از عوامل فناورانه داخلی است و این یکی از ویژگی مراتب به
زمان و شاید قبل از  توسعه است که بایستی هم آمده و مستقر در کشورهای درحال

، 1)لین و هانگهای داخلی، موانع بیرونی را نیز موردتوجه قرار دهند  توسعه توانمندی

                                                                                                                             
1.Ching Lin & Chih Huang 
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های مربوط به  سرفصلی جدید در بررسی نوآوری. از این منظر تحقیق پیش رو (2117
 توسعه است. حوزه فناوری اطالعات و ارتباطت در کشورهای درحال

های خدمات  شود تا الگوی پذیرش نوآوری همچنین برای تحقیقات آتی پیشنهاد می
شود  ارزش افزوده با اضافه شدن سایر عوامل اثرگذار تکمیل گردد. همچنین پیشنهاد می

مؤثر بر جذابیت محیط در سایر تحقیقات موردبررسی کامل قرار گیرند.  تا عوامل
گر مؤثر بر رابطه میان عوامل داخلی و  همچنین شناسایی عوامل میانجی و مداخله

تواند از دیگر  بیرونی فناورانه مؤثر بر پذیرش خدمات ارزش افزوده در ایران می
 موضوعات تحقیق باشد.
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