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علی آزادي ،1عطيه سوهانی

2

 1كارشناسي ارشد مدیریت فناوري اطالعات دانشگاه آزاد اسالمي.
 2كارشناسي ارشد مدیریت فناوري اطالعات دانشگاه فردوسي مشهد.
نام نویسنده مسئول:
عطيه سوهانی

چکيده

تاریخ دریافت1399/6/29 :
تاریخ پذیرش1399/8/28 :

استفاده از مدل هاي كسب كار الكترونيكي اتخاذ تصميمهاي بهتر ،بهينهسازي كاال و خدمات،
كاهش هزینهها و گشودن كانالهاي جدید را بدنبال خواهد داشت  ]1[.پژوهش حاضر به
بررسي تاثير بازارگرایي بر عملكرد كسب و كار؛تحليل نقش ميانجي پذیرش كسب و كار
الكترونيک و تعدیل گر فرصت طلبي فناورانه در شركت هاي پارک علم و فناوري مشهد
پرداخته است .جامعه آماري این تحقيق را  1500نفر از كاركنان پارک علم و فناوري مشهد
تشكيل داده بود كه نمونه مورد نظر با استفاده از جدول مرگان به روش غير تصادفي ساده در
دسترس  384نفر انتخاب شدند .این پژوهش از نظر هدف كاربردي واز حيث ماهيت توصيفي
پيمایشي است .براي اندازه گيري متغييرهاي تحت بررسي از پرسشنامه برگرفته ووال و همكاران
( ]2[ )2012استفاده شدند .به منظور تأیيد روایي صوري پرسشنامه از نظر خبرگان و جهت
تأیيد روایي سازه از روایي همگرا استفاده شده است .پایایي پرسشنامه با استفاده از ضریب
آلفاي گرونباخ محاسبه شد كه به ترتيب براي پرسشنامه بازارگرایي  ،پذیرش كسب و
كارالكترونيک و عملكرد كسب و كار  0.85 ،0.812؛  ، 0.77بدست آمد.وضعيت توزیع
متغيرها با استفاده از آزمون كولموگروف -اسميرنوف بررسي شد كه همه آنها نرمال بودند.
تحليل داده ها با تكنيک مدليابي معادالت ساختاري و با نرم افزار اسمارت پي ال اس  3انجام
شده است كه نتایج نشان داد بازارگرایي بر عملكرد كسب و كارتاثير دارد و پذیرش كسب و
كار الكترونيک این تاثير را ميانجي گري مي كند.

واژگان کليدي :بازارگرایي ،عملكردكسب وكار الكترونيكي ،عملكرد كسب و كار،
فرصت طلبي فناورانه ،پارک هاي علم و فناوري.

شماره  / 19پاییز  / 1399ص 30 –46

درشرکت هاي پارک علم و فناوري مشهد
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مقدمه
درک موثر از نوآوري هاي فن آورانه ،1مانند پذیرش كسب و كارالكترونيک ،مسلما یكي از چالش هاي اصلي سازمان
هاست .با این حال ،توجه كمي به اثرات تكميلي این توانایي ها در پذیرش نوآوري شده است كه توجه این مقاله به اساس
دیدگاه مبتني بر منابع مكمل بين آن هاست .این تحقيق نشان مي دهد كه چه روابطي بين توانایي هاي شركت و عملكرد
شركت به وسيله اثرات نوآوري (به عنوان مثال ،پذیرش كسب و كارالكترونيک) وجود دارد كه در دسترس داشتن این اطالعات
ميتواند به باال بردن كارایي شركت بسيار كمک كند .تسهيل كردن كارها و امور بوسيله فن آوري به صورت یک چالش حياتي
در سازمان ها بيان مي شود .اما سوال اصلي استفاده كردن یا نكردن فن آوري در سازمان ها نيست؛ بلكه چگونگي پياده سازي.
اجرا و خصوصيات این فن آوریها مي باشد بطوري كه بتواند به یک مزیت رقابتي تبدیل شود .لذا به دليل نادرست اجرا شدن
این فن آوریها یا استفاده از روش هاي نا كارآمد براي پياده سازي آنها ،نتایج دریافت شده از فن آوري ایجاد شده در بعضي از
مواقع مناسب براي آن سازمان نبوده و حتي در مواقعي نتایج نادرست بدست مي آید .درنتيجه مي توان استدالل كرد كه ایجاد
یک سيستم برپایه فن آوري .براي مناسب بودن و كارآمد بودن نيازمند صرف كردن دقت و زمان و هزینه بيشتري مي
باشد.بخشي از منابع منحصر به فرد شركت ها از ساختار و ادغام توانایي هاي این شركت ها با شركت هاي دیگر بوجود مي
آید ،كه در نتيجه باعث ایجاد ابهام زدایي و پس از آن به مزیت رقابتي پایدار (پاول و همكاران ]3[ 2)2006،منجر ميشود .در
نتيجه ،مدیران به طور مناسب به چالش كشيده مي شوند تخصيص منابع و ساخت این توانایي ها (و مشخص كردن نقاط ضعف
ها) كه ارزش مشتریان را به نمایش مي گذارد .عملكرد شركت را بر بازار اندازه گيري مي كند.نتایج مالي مبتني بر توانایي ها
(به عنوان مثال ،بازده سرمایه گذاري سهامداران) (ساركس ]4[ )2011 ،مي توانند یكدیگر را تكميل كنند ،به طوري كه
تعامالت عملكرد شركت را بيش از سهم فردي افزایش دهند.به دليل اینكه پيچيدگي هاي بسيار در برپایي اینچنين سيستم
هایي كار را براي سازمان ها دشوار ميسازد .لذا آنها باید با بكارگيري افراد متخصص و خبره در اجرا این فن آوریاز بوجود آمدن
هرگونه خطا در این سيستم ها جلوگيري كنند كه ممكن است این خطا ها به دليل منطبق نبودن این صنایع یا محصوالت با
فن آوریها باشد .در این تحقيق تاثيرات گرایش بازار و اتخاذ یا قبول كردن كسب و كار و تجارت الكترونيک بر روي كارایي و
عملكرد یک سازمان تحقيق مي شود .همچنين بررسي تاثير و ميزان تاثيرگذاري جهتگيري بازار و اتخاذ تجارت الكترونيک بر
روي كارایي سازمان ها مساله دیگر پژوهش مي باشد .جهت رسيدن به این هدف اصلي ،اهداف فرعي زیر مد نظر مي باشد:توسعه
یک مدل مفهومي براي ساختار كسب و كار به شكلي كه تاثيرات جهت گيري بازار استفاده از تجارت الكترونيک بر روي كسب
و كار را بتوان بصورت مستقل بررسي نمود .به عالوه فرضيه هاي مبتني بر تاثيرگذاري جهتگيري بازار و فرصت فناورانه و
استفاده از تجارت الكترونيک بر روي كسب و كار و تحقيق درستي این فرضيه ها توسعه مي یابد.

مبانی نظري و پيشينه تحقيق
بازارگرایی
بازارگرایي یا بازار محوري یا مدیریت مبتني بر بازار ،3كه به نوعي از بازاریابي مدرن اطالق ميشود .اولين بار در سال
 1988شاپيرو ]5[ 4آن را مطرح كرد؛ سپس براي ساليان متمادي در مقاالت مختلف مورد پيگيري ،تست و توسعه قرار گرفت.
عليرغم مبهم بودن مفهوم بازارگرایي؛ شاید بهطور ساده ،بتوان آن را اینگونه تعریف كرد :یک دیدگاه بلند مدت سازماني است
كه اعتقاد دارد؛ تمام اجزاء سازمان شامل :فلسفه ،اهداف ،فرهنگ ،رفتار و نيز منابع اطالعاتي و ..باید حول محوریت بازار خارجي
و نتایج كسب شده در آن بازار بگردند؛ مشتري گرا و رقابت جو باشند و محيط رقابتي را مبتني بر دو مولفه تحليل و برنامهریزي
نمایند :بازارگرایي داخلي و بازارگرایي خارجي .در ادبيات مدیریت اصطالحات متفاوتي براي اشاره به مفهوم بازارگرایي وجود
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دارد؛ تقریباً تمام مقاالتي كه از اصطالحات بازاریابي یكپارچه ،بازاریابي گرایي ،بازار-رهبري ،مشتري-گرایي یا فرهنگ بازارگرایي
استفاده كردهاند ،را ميتوانيم در زمره همين اصطالح بازارگرایي طبقهبندي كنيم .در ایران مقاالت معدودي در این باب نوشته
شده ولي بكارگيري این استراتژي بازاریابي ،كماكان مغفول بودهاست.سازمانهایي كه ميتوانند بهتر نيازهاي مشتریان را پاسخ
دهند و آنها را راضي كنند ،مطمئناً از سطحعملكرد باالتري برخوردار هستند .تحقيقاتي كه توسط لزناک ،السچ (5 )1987و
ناور و اسالتر ( ]6[ 6)1990صورت گرفته ،نشاندهنده رابطهي مثبت بين گرایش به بازار و عملكرد شركت است.بازارگرایي
بهعنوان یک حس غرور در سازمان كه در آن كليه واحدها و كاركنان در راستاي ارضاي نيازهایمشتریان گام بر ميدارند ،تعریف
شده است .در واقع ارضاي نيازهاي مشتریان هدف مشترک كليه واحدهامحسوب ميشود و واحدها به حركت در این راستا
افتخار ميكنند .اما این نگرش نيازمند آن است كه كاركنان یک حس تعلق و تعهد را نسبت به سازمانشان داشته باشند .در
نتيجه ميتوان نتيجه گرفت كه سطح باالترگرایش به بازار در سازمان ميتواند باعث افزایش روحيه كارگروهي و كار جمعي و در
نتيجه افزایش تعهد دربين كاركنان سازمان شود.توسعه یک مدل مفهومي براي ساختار كسب و كار به شكلي كه تاثيرات
جهتگيري بازار و فرصت فناورانهو استفاده از تجارت الكترونيک بر روي كسب و كار را بتوان بصورت مستقل بررسي دو رویكرد
عمده در مورد بازار گرایي وجود دارد.نخست كوهلي و جاورسكي ]7[ 7در سال  1990بازار گرایي را این گونه تعریف كردند
كه از نگرش رفتاري نشات مي گيرد كه به عنوان نسل گسترده سازمان هوش بازار است كه مربوط به نيازهاي حال و آینده
مشتریان مي شود.دوم ناور و اسالتر [ ]6در سال  1990بازار گرایي را از رویكرد فرهنگي بررسي كردند و ادعا كردند كه بازار
گرایي یک پارامتر موثر براي فرهنگ تجارت محسوب مي شود و به صورت موثر و كافي رفتارهاي الزم را براي خلق ارزش هاي
باال را براي مشتریان خلق مي كند و بنابراین عملكرد ي برجسته براي تجارت شمرده مي شود [.]6
پذیرش کسب و کار الکترونيك
پذیرش كسب و كارالكترونيک در یک تعریف ساده واژهاي به معني انجام كسب و كار با استفاده از ارتباطات راه دور و
ابزارهاي مرتبط  .وكاربردي كردن كليه سيستمهاي اطالعاتي براي تقویت و كنترل فرایندهاي كسب و كار است و به عنوان
یكي از زیر مجموعه هاي فناوري اطالعات و ارتباطات در دهه گذشته رشد باالیي را تجربه كرده است،به طوري كه رویكرد
سياست اكثر موسسات تجاري در پذیرش و به كارگيري آن در جهت ورود به بازارهاي جهاني و جذب مشتریان جدید موثر و
كارا در این راستاست .اما به كارگيري كسب و كار الكترونيک در فعاليتهاي تجاري نيازمند توجه به یک سري عوامل درونزا و
برونزاي تاثيرگذار بر آن است .به طوري كه توجه بنگاههاي تجاري به این عوامل و برنامه ریزي در جهت استفاده مطلوب از
فناوري كسب و كار الكترونيک ضمن آنكه موفقيت بهره برداري از آن را تضمين خواهد كرد ،زمينه رشد بنگاههاي استفاده
كننده را نيز فراهم مي كند.نتيجه اتخاذ تصميمهاي بهتر ،بهينهسازي كاال و خدمات ،كاهش هزینهها و گشودن كانالهاي
جدید است.پذیرش كسب و كار الكترونيک به مفهوم كلي شامل به كارگيري فناوريهاي جدید براي برقراري ارتباطات زنجيرهاي
بين سازندگان ،فروشندگان ،عرضهكنندگان و به طور كلي ارایهدهندگان كاال و خدمات از یک سو و خریدار و مصرفكننده و
یا به طور كلي مشتري از سوي دیگر است و نتيجه آن اتخاذ تصميمهاي بهتر ،بهينهسازي كاال و خدمات ،كاهش هزینهها و
گشودن كانالهاي جدید است .ولي پذیرش تجارت الكترونيک به هر شكلي از نقل و انتقاالت در تجارت اطالق ميشود كه در
آن طرفين ،بيشتر از طریق الكترونيكي با یكدیگر در تماس هستند تا از طریق نقل و انتقاالت فيزیكي .به عبارت دیگر ،تجارت
الكترونيک زیرخبشي از كسب و كار الكترونيک در سازمانها است ،زیرا در كسب و كار الكترونيک ،شكل الكترونيكي كليه
فرایندهاي كسب و كار سازمان از قبيل توليد ،تحقيق و توسعه امور اداري ،مالي ،مدیریت نيروي انساني ،پشتيباني و تجارت
مطرح است .در حالي كه در تجارت الكترونيک تنها فرآیند تجارت سازمان به صورت الكترونيک یک جزء بنيادي از كسب و
كار الكترونيک به حساب ميآید.پذیرش كسب و كار الكترونيک باعث ميشود تا فرایندهاي تجارت ،روابط و داد و ستد جهاني
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گردد .محيط تجاري شركت ،ممكن است ،شامل یک شبكه جهت دسترسي به سازمانهاي عمومي یا شبكههایي كه با محافظت
خاص براي دسترسي افرادي خاص طراحي شده و یا حتي شبكه داخلي باشد كه براي دسترسي افراد و كارمندان داخل شركت
طراحي شده است.پذیرش كسب و كار الكترونيک تنها قرارداد یک صفحه شبكهاي نيست .بلكه محيط مدلهاي تجاري اعم از
تجارت با كارمندان ،مشتریان ،تامينكنندگان و شركا است( .سرمد ،1382 ،8ص ]8[ )3همچنين پذیرش فناوري كسب و كار
الكترونيک تابعي از چندین عامل است .این عوامل در اكثر مواقع اثر تقویت كننده دو جانبه اي (متقابلي) بر یكدیگر
دارند.مالحظات بين المللي كه شامل صادرات ،واردات فناوري و ...است در تعامل با كسب و كار الكترونيک اثرتقویت كننده بر
یكدیگر دارند .در این حالت بنگاه در سطح بين المللي با پذیرش كسب و كار الكترونيک واردات و صادرات خود را برمبناي
اصول استاندارد كسب و كار الكترونيک شكل مي دهد .از طرف دیگر قرار گرفتن كاال و خدمات در فضاي تجارت الكترونيكي
موجب حذف فاصله بين مبدا و مقصد كاالها و خدمات مي گردد و تغييرات اساسي در بازارهاي هدف به وجود مي آورد.
موفقيت در این فرایند ،منوط به مدیریت كارا و حرفه اي است .مدیریت حرفـه اي با درک و شناخت از فضاي ارتباطات بين
المللي ،شيوه هاي كسب و كار الكترونيک را متناسب با مالحظات بين المللي تطبيق مي دهد .از طرف دیگر ،مدیریت حرفه
اي با تجارت مدرن روابط غيرمعمول را تصحيح مي كند.
حجم عمليات ،اثرات دو سویه اي را برپذیرش كسب و كار الكترونيک دارد .از آنجایي كه استفاده از كسب و كار الكترونيک
باعث دستيابي به انبوهي از مشتریان با سالیق مختلف مي گردد .لذا بنگاه هاي فعال در امر تجارت بين المللي با گسترش
ظـــرفيت توليدي و تنوع بخشي به توليدات كاال و خدمات سعي در جذب مشتریان بيشتر است .شبكه ارتباطي قوي :یكي از
شرایط مهم دیگر در پذیرش كسب و كار الكترونيک همراه با اطمينان باالست .دسترسي به پهناي باند باالتر در اختيار هيچ
كدام از بنگاه ها نيست .پهناي باند قسمتي از زیرساختهاي نهادینه شده توسط دولت است .هرقدر این پهنا باالتر باشد ،حجم
وسرعت اطالعاتي كه ردوبدل مي كند بيشتر خواهد بود .از این رو با درنظر گرفتن نقش مهمي كه این عامل مي تواند در
موقعيت خدمات شبكه با توان باال داشته باشد ،خصوصي سازي و مقررات زدایي خدمات ارتباطي به منظور افزایش كارایي در
سيستم مخابرات در كشورهاي در حال توسعه و توسعه یافته مورد تاكيد قرار مي گيرد.
عملکرد کسب و کار
از جمله مفاهيم عملكرد كسب وكار ميتوان به موارد زیر اشاره كرد:
. 1خالصهاي از اینكه چطور مجموعهاي از متغيرهاي تصميمگيري در رابطه با استراتژیهاي بنگاه ،معماري و اقتصاد جهت
ایجاد مزیت رقابتي در بازارهاي تعریفشده عمل ميكنند.
 .2بيان چگونگي منطق اساسي و انتخاب استراتژیک جهت خلق و دریافت ارزش درون یک شبكه ارزشي است.
 .3عملكرد كسبوكار ساختاري است كه فرآیند خلق ارزش را با انتخاب گزینش تكنولوژيها ایدهها فراهم ميآورد و
آنها را در پيكرهبندي خاص بستهبندي ميكند تا به بازار هدف انتخابي ارائه دهد.
 .4عملكرد كسبوكار سيستمي از فعاليتهاي بههمپيوسته است كه به بنگاه مركزي كمک ميكند تا فراتر از مرزهاي
خود برود .آنها دودسته فعاليت را در خلق ارزش سيستم توضيح ميدهند :عناصر طراحي (محتواي تراكنش ،ساختار ،اداره
تراكنش) و زمينههاي طراحي (ابتكار ،كارایي ،مكملها و قفلكردن روي مشتري)نمونه هاي كسب و كار در حوزه وب ،از
مفاهيمي هستند كه بيشترین بحث و تبادل نظر و كمترین درک و اتفاق نظر روي آنان صورت گرفته است.
نمونه كسب و كار به بيان ساده عبارت از متدي است كه شركت در فعاليتهاي تجاري در پيش گرفته و با كسب درآمد
ثبات خود را حفظ مينماید .در این نمونه با توجه به منابع در دسترس و نياز مشتري ،پيشنهادي براي عرضه ارزش مورد نظر
مشتري ارائه شده و منافع و درآمد نصيب شركت ميسازد .به تعبيري دیگر "نمونه كسب و كار چگونگي كسب درآمد توسط
بنگاه را با مشخص كردن جایگاه آن در زنجيره ارزش مشتري تشریح ميكند".

8. Samad
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نمونه عملكرد كسب و كار استروالدر یكي از معروفترین و مشهورترین تعاریف مربوط به آقاي الكساندر استروالدر ميباشد.
تعریف استروالدر و نمونه كسب و كار پيشنهادي استروالدر از توجه و استقبال قابل توجهي برخوردار شده است .به طوري كه
امروزه در اكثر شركت هاي موفق جهان و رویدادهاي استارتاپي از عملكرد كسب و كار استروالدر به عنوان تابلوي راهنمایي
براي جهت دهي مسير كسب و كار استفاده مي كنند
پيشينه پژوهش ها
جان پرازمي ]9[ )1388( 9پژوهشي را تحت عنوان "بررسي رابطه بين همراستایي فن آوري اطالعات و كسب وكار با
عملكرد سازماني در شركتهاي فعال در زمينه فنآوري اطالعات :با استفاده از مدل معادالت ساختاري" انجام داده اند .در نهایت
با توجه به نتایج بدست آمده از پژوهش بيان كنيم كه همراستایي بين فن آوري اطالعات و كسب وكار یک اصل براي دستيابي
به عملكرد بهبود یافته بویژه در بعد فرایندهاي داخلي ميباشد .دادههاي پژوهش در سال  87گردآوري شده است .روش پژوهش
10
مورد استفاده در این مقاله توصيفي و از نوع همبستگي است و به طور مشخص مبتني برمدل معادالت ساختاري است .پاكدل
و همكاران ( ]10[ )1390پژوهشي را تحت عنوان " بررسي رابطه بازارگرایي ،نوآوري و وفاداري مشتریان با عملكرد كسب”
انجام داده اند .جهت بررسي رابطه بين متغيرها و فرضيههاي تحقيق از مدل تحليل مسير استفاده شده است .تحليل دادههاي
تحقيق و آزمون فرضيات بيانگر این است كه در گروه پوشاک پل افزایش درجه نوآوري نتيجه افزایش سطح بازارگرایي بوده
و این امر خود به عملكرد نوآوري بهتر در شركت ميانجامد؛ نتيجه رشد عملكرد نوآورانه شركت نيز افزایش وفاداري مشتریان
است كه در نهایت افزایش سطح عملكرد كسب و كار را به دنبال دارد.درویشي 11و همكاران ( ]11[ )1394پژوهشي را تحت
عنوان "بررسي تأثير بازارگرایي بر عملكرد تجاري با نقش ميانجي نوآوري سازماني (مورد مطالعه :شركتهاي ساخت و تأمين
قطعات شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب در استان خوزستان)" انجام داده اند .تجزیه و تحليل توصيفي با استفاده از نرمافزار
اس پي اس اس  12و براي آزمون فرضيات پژوهش از نرم افزار اسمارت پي ال اس  13استفاده شده است .نتایج حاكي از این
است ،كه بازارگرایي و نوآوري سازماني بر عملكرد تجاري شركتها بصورت جدا و همچنين از طریق متغير ميانجي نوآوري
سازماني تأثير مثبت و معنيداري دارند.رضایي 14دولت آبادي ( ]12[ )1396پژوهشي را تحت عنوان"تحليل تأثير كارآفریني
گرایي بر بازارگرایي در جهت بهبود عملكرد شركتهاي توليدي قطعات خودرو" انجام داده اند .آلفاي كرونباخ براي
كارآفرینيگرایي  0/88و براي بازارگرایي  0/90و براي عملكرد  0/77به دست آمد .نتایج  PLSنشان داد كه مقدار tمحاسبه
شده بزرگتر از  2بوده و نشان دهنده معنادار بودن تأثير كارآفریني گرایي بر بازارگرایي و سپس تأثير بازارگرایي بر عملكرد
دارد .همچنين نتایج تحليل رگرسيون چ ندگانه حاكي از تأثير بعد ریسک پذیري و پيشگامي بر بازارگرایي پاسخگو و مبتكرانه
دارد .همچنين بازارگرایي پاسخگو و مبتكرانه بر عملكرد شركتهاي قطعه سازي تأثيرگذار بود.حامدي 15محمد (]13[ )1397
پژوهشي را تحت عنوان”بررسي تاثير جهت گيري بازار ،كارآفریني و فناوري بر بهبود عملكرد اداره كل استاندارد استان
هرمزگان” انجام داده اند  .بر اساس مدل نهایي این پژوهش سازمانهاي دولتي باید توجه ویژه اي بر بهبود مستمر كيفيت كاري
كارمندان داشته باشند كه باعث ارتقاي سازمان ها بر بهبود كيفيت زندگي مردم مي شود .این پژوهش پيشنهاد مي كند كه
مدیران شركتهاي دولتي و خصوصي باید اهميت كارآفریني گرایي و جهت گيري فناوري را بهتردرک كنند .این مطالعه مي
تواند براي مدیران سازمان هاي خدماتي و صنعتي ،پژوهشگران و متخصصان حوزه مدیریت و سایر صنایع مرتبط با سازمانهاي
دولتي مفيد باشد.كيسمير 16و همكاران ( ]2[)2012پزوهشي را در تحت عنوان" تاثير بازار گرایي  ،فرصت طلبي فناورانه و
9
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پذیرش كسب و كار بر روي عملكرد كسب و كار" انجام داده اند .نتایج تحقيق نشان دهنده معنادار بودن تأثير كارآفریني گرایي
بر بازارگرایي و سپس تأثير بازارگرایي بر عملكرد دارد .همچنين نتایج تحليل رگرسيون چندگانه حاكي از تأثير بعد ریسک
پذیري و پيشگامي بر بازارگرایي پاسخگو و مبتكرانه دارد .همچنين بازارگرایي پاسخگو و مبتكرانه بر عملكرد شركتها مي
باشد.ایشک 17و همكاران ( ]14[ )2017پزوهشي را در تحن عنوان "تاثير بازار گرایي ،حمایت مدیریتي و كاربرد تجارت
الكترونيک و فرصت طلبي فن اورانه بر عملكرد كسب و كار" انجام داده اند .نتایج تحقيق حاكي از آن بود كه و فرصت طلبي
فن اورانه جزء جدایي ناپذیر موفقيت كسب و كارهاي كوچک و متوسط و به عنوان یک عامل اصلي در بهبود عملكرد كسب و
كارها شناخته ميشود و عدم گرایش به سوي استفاده از فرصت طلبي فن اورانه در كسب و كارهاي كوچک و متوسط منجربه
سطوح پایين عملكرد و شكست ميشود.كالي 18و همكاران ( ]15[ )2017پزوهشي را در تحت عنوان احتمال روابط بين
تكنولوژي اطالعات و عملكرد كسب و كار را انجام داده اند .هم راستایي عملكردي حاصل از تكنولوژي اطالعات و عملكرد كسب
وكار به وضوح مشاهده گردید و نتایج بدست آمده از پژوهش  ،معنا دار بودن رابطه بين فنآوري اطالعات و كسب وكار كه یک
اصل براي دستيابي به عملكرد بهبود یافته بویژه در بعد فرایندهاي داخلي ميباشد را نشان مي دهد .رپ19و همكاران ()2017
[ ]16پزوهشي را در تحت عنوان "نفوذ بازارگرایي بر روي عملكرد و نوآوري كسب و كار الكترونيكي "را انجام داده اند .نتایج
حاصله مشخص نموده است كه بازارگرایي و نوآوري سازماني بر عملكرد تجاري از طریق متغير ميانجي نوآوري سازماني تأثير
مثبت و معنيداري دارند.
تبيين مدل مفهومی
تشریح مدل
این پژوهش نگرش مبتني بر منابع 20را براي بررسي اثرات تكميلي بازاریابي و قابليت هاي فن آورانه به عنوان مثال،
بازارگرایي 21و فرصت گرایي فن آورانه 22بر روي یک واسطه احتمالي یعني پذیرش كسب و كار الكترونيک 23روابط توانمندي-
عملكرد ارزیابي مي كند .بازارگرایي به عنوان اصلي ترین استراتژي بازاریابي ،از منافع مركزي است و بحثي مداوم در مورد نقش
آن در نوآوریها وجود دارد (.]17[ )1998 ،Hurley and Hult
رابطه بين متغييرها
در این پژوهش رابطه بررسي اینكه آیا توانایي هاي شركت داراي اثرات مكمل بر یک واسطه احتمالي (یعني پذیرش
كسب و كارالكترونيک ) از رابطه عملكرد قابليت ها دارد یا نه و مورد تجزیه و تحليل قرار ميگيرد.همچنين در این پژوهش
بررسي و تحليل ميانجي -تحليل گر 24از اثرات بازارگرایي و پذیرش كسب و كار الكترونيک بر عملكرد شركت مورد مطاله
است.مدل تحقيقاتي و توسعه فرضيات مورد تحقيقاتي مورد استفاده در این مقاله با تركيب و تلفيق منابع (منبع محور) و
مخصوصا بيشتر ،منابع مرتبط با استراتژي بازار و سيستم هاي مدیریتي و اطالعاتي بسط داده شده است .این مدل همانطور
كه در شماتيک مدل مفهومي نشان داده است سه حوزه كليدي را پيشنهاد مي كند كه بر اساس آنها مي توان عملكرد شركت
را مورد بررسي قرار داد .این سه حوزه عبارت اند از :عملكرد مالي ،عملكرد مشتري و عملكرد بازار .درون این سه ناحيه كليدي
ساختارهایي مثل بازارگرایي فرصت طلبي فن آورانه و پذیرش كسب و كار الكترونيكي) شكل مي گيرند .مطالبي كه در زیر
مي آیند توصيفي از این ساختارها و مباحثه اي درباره روابط متقابل آنها مي باشد.
17
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بازارگرایی و عملکرد شرکت
از دیدگاه مبتني بر قابليت ها(بر اساس قابليت ها) بازارگرایي ابزار مناسبي است كه سازمان ها را قادر مي كند كه به
نيازهاي بازار پي ببرند .همچنين بازارگرایي ،سایر قابليت هایي كه سازمان را به محيط خارج از آن مرتبط مي كند گسترش
مي دهد .شركت هاي بازارگرا داراي ویژگي هاي فرهنگي خاصي هستند كه آنها را قادر مي سازد ظرفيت هاي موجود و
همچنين ظرفيت ها و قابليت هاي مورد انتظارشان در آینده را تشخيص داده و براي ایجاد قابليت هاي جدید ،فرایندهایي را
طراحي كنند .با این حال اخيرا در منابع مستند ،انتقادهایي به مفهوم بازارگرایي وارد شده است .به این علت كه عمدتا ماهيت
بازارگرایي ،واكنشي است یعني تالش براي پي بردن به فقط نيازهاي بيان شده مشتریان و راضي كردن آنها .یک چنين رویكرد
واكنشي به بازار است كه شركت ها را وادار به ریسک پذیري كرده و عنوان "استبداد بازار" را مطرح مي نماید .در نتيجه شركت
روي بازارهاي جدید تمركز كافي و الزم را به دست نياورده و ممكن است رقباي بالقوه را نادیده بگيرد .نارور بعدها در سال
 2000مفهوم رویكرد كنشي بازار یا بازارگرایي كنشي را مطرح كرد و از آن به عنوان "تالش براي پي بردن به نيازهاي پنهان
مشتریان و راضي كردن آنها" معرفي كرد .بسط و گسترش فرضيه (بازارگرایي كنشي) كه یک قابليت براي شركت محسوب
مي شود بر اساس استدالل نارور به این صورت است كه دو نوع نياز براي مشتریان وجود دارد .نيازهاي بيان شده و نيازهاي
پنهان .نيازهاي بيان شده آن دسته از نيازها هستند كه مشتریان خود به آنها آگاهند و درنتيجه مي توانند آنها را ابراز كنند
ولي از آنجا كه نيازهاي پنهان نيازهایي هستند كه مشتریان از آنها آگاه نمي باشند آنها در ناخودآگاه مشتریان قرار دارند.بحث
مطرح شده در این مقاله این است كه ضمن اینكه منابع علمي به ماهيت كنشي بازار اشاره مي كنند حجمي از كار بر روي
حساسيت و واكنش شركت نسبت به بازار متمركز شده است .با اضافه كردن بعد كنشي در مفهوم بازارگرایي ،بازارگرایيرا به
عنوان یک قابليت نامشهود(نامرئي) معرفي ميكنيم كه به شركت ها این امكان را مي دهد كه نيازهاي بيان شده و پنهان
مشتریان را دریافته و آنها را راضي كنند .در این مقاله بازارگرایي كنشي 25و بازارگرایي واكنشي 26یا به عنوان دو بعد بازارگرایي
مجسم شده اند كه با استدالل نارور سازگاري دارد.با اینكه بين بازارگرایي واكنشي و عملكرد كسب و كار رابطه مستقيمي وجود
دارد اما بازارگرایي كنشي تنها زماني كه در كسب و كار مربوطه شركت كمياب و نادر باشد مي تواند به عنوان منبعي از مزایاي
رقابتي مورد استفاده قرار گيرد .با تحقيقات گسترده درباره بازارگرایي واكنشي و رابطه آن با عملكرد شركت ،شركت ها به طور
فزاینده اي در حال سرمایه گذاري روي بازارگرایي كنشي هستند .در نتيجه همچنانكه شركت هاي بيشتري وارد این حيطه
مي شوند رقبا در طول زمان مي توانند از این شيوه تقليد نمایند .بنابراین شركت ها همينطور باید نيازهاي پنهان مشتریان را
در یابند تا مانع تقليد رقبا شوند .بازارگرایي قابليتي است شامل توليد و استفاده از اطالعات كه نيازمند تعامالت پيچيده اي
درون شركت ها مي باشد و مي تواند قابليتي تقليد نشدني ،با ارزش و كمياب باشد كه نتيجتا مي تواند منجر به توليد مزایاي
رقابتي و بهبود عملكرد شركت شود .زیرا شامل فرایندها و مهارت هایي است كه تقليد كردن از آنها را براي رقبا مشكل مي
سازد .عالوه بر آن ،چندین پژوهشگر و محقق رابطه مثبتي را بين بازارگرایي و عملكرد شركت پيدا كرده اند.
بازارگرایی و پذیرش کسب و کار الکترونيکی
نشانه هایي وجود دارد كه قابليت هاي شركت ،پذیرش نوآوري ها را تحت تاثير قرار مي دهند .همچنين شواهدي در
دست است كه نشان مي دهد بازارگرایي به طور مثبتي پذیرش نوآوري ها را تحت تاثير قرار مي دهد .براي مثال نارور []6
استدالالت و شواهد تجربي براي اثبات رابطه مثبت بين نوآوري و بازازگرایي واكنشي و بازار كرایي كنشي یعني بازارگرایي
كنشي و بازارگرایي واكنشي فراهم آورده است .با توجه به آن ،در این مقاله مفهوم قابليت بازارگرایي در ابعاد كنشي و واكنشي
بيان شده و ارتباط بين نوآوري و بازارگرایي مورد استدالل قرار مي گيرد .این مقاله پذیرش كسب و كار الكترونيكي را به عنوان
یک نوآوري محسوب نموده و مفهوم پردازي وو را در این زمينه پذیرفته است كه آن را به این صورت معرفي مي كنيم :استفاده

)Pmo(Proactive Market Orientation
)Rmo(Reactive Market Orientation

25
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از فناوري هاي اینترنتي كه مشتریان ،تامين كنندگان كاال و خدمات ،رقباي تجاري و كارمندان شركت را با پذیرش حداقل
یكي از فعاليت هاي زیر به هم مرتبط مي سازد:
 -1وب سایت هایي كه تراكنش هاي فروش را ارائه مي دهند.
 -2وب سایت هاي خدمات مشتریان
 -3اینترانت و اینترنت هاي داخلي
 -4اكسترانت
 -5تبادل اطالعات الكترونيک
مطالعات قبلي نشان داده اند كه رویكرد مشتري گرا ،پذیرش كسب و كار الكترونيكي را به طور مثبتي تحت تاثير قرار
مي دهند .حائز اهميت است كه هان در سال  ]18[ 1998رویكرد مشتري گرا را به صورت پذیرش یک تمایل كنشي دائمي
نسبت به نيازهاي مشتریان بيان مي كند كه از نظر مفهومي شبيه بازارگرایي كنشي بوده و بر كنش گرایي نسبت به درک
مشتریان تاكيد مي كند .یكي از اجزاي مهم رویكرد مشتري گرا ،توانایي شركت براي پيش بيني تغييرات بازار و صنعت است.
به عالوه شركت هاي مشتري مدار نسبت به شركت هایي كه مشتري مدار نيستند ،چشم انداز طوالني تر و درک بهتري نسبت
به نيازهاي پنهان مشتریان دارند .براي مثال ،شركت هاي مشتري مدار براي درک نيازهاي مشتریانشان و ارائه خدمات بهتر به
آنها به طور متناوب و مكررا با مشتریان ارتباط برقرار مي كنند .همچنين یک چنين شركت هایي مایل به پذیرش نوآوري ها
هستند .براي مثال سفارش گرفتن آنالین .این نوآوري ها فعاليت هاي مالي موثر با مشتریان را تسهيل مي كنند .بر این اساس
گفته مي شود كه رویكرد بازارگرایي به پذیرش كسب و كار الكترونيكي منجر مي شود زیرا پذیرش كسب و كار الكترونيک به
شركت اجازه مي دهد كه به نيازهاي بيان شده و پنهان مشتریان تحقق ببخشد كه با تسهيل ارتباطات موثر و بهبود فرایندهاي
داخلي( براي مثال جمع آوري اطالعات بازار) انجام مي شود.

روش تحقيق
این پژوهش از حيث هدف كاربردي و از نظر ماهيت ،از نوع توصيفي و همبستگي ميباشد و با استفاده از روش تحقيقات
ميداني به بررسي رابطهي بين متغيرهاي موردنظر پرداخته است.جامعهي آماري پژوهش حاضر پژوهش كاركنان شركت هاي
پارک علم و فناوري مشهد ميباشد كه در آن از نمونهگيري در دسترس استفاده شده است .همچنين باتوجه به اینكه تعداد
اعضاي جامعه ي آماري نامعلوم است بر اساس جدول مورگان براي تعداد جامعه ي نامعلوم  384نمونه جمع آوري شده است.در
این تحقيق از ابزار پرسشنامه(پرسشنامهي استاندارد ووال و همكاران ( ]2[ )2012براي گردآوري دادهها استفاده شده است.
روش گردآوري دادههاي اطالعاتي از روشهاي مستقيم پرسشنامه و نيز از روشهاي غيرمستقيم مثل استفاده از مقاالت التين
و فارسي ،كتابهاي روش تحقيق و نيز از پایاننامههایي در این زمينه استفاده شده است.
همچنين براي تعيين پایایي ابزار جمعآوري دادهها از ضریب آلفاي كرونباخ استفاده شده است .با توجه به جداول خروجي
نرمافزار اسپياساس ميزان آلفاي كل سواالت  0/92بوده است كه بيانگر پایایي بسيار خوب كل پرسشنامه است .تجزیهو-
تحليل داده ها نيز در دو بخش آمار توصيفي و آمار استنباطي صورت گرفته است .آمار توصيفي با استفاده از نرمافزار اس
پياساس  23و آمار استنباطي با نرمافزار پيال اس 3انجام گرفته است.

تجزیهوتحليل دادهها
آمار توصيفی نمونه
در نمودارهاي  1تا  6توزیع جنسيت ،سن ،وضعيت تاهل ،سابقه كار ،تحصيالت و توصيف آزمودني ها برحسب آشنایي با
پذیرش كسب و كارالكترونيک آورده شده است.
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شكل  -1توزیع جنسيت آزمودنيها

شكل  -2توصيف سن آزمودنيها

شكل  -3توصيف آزمودني ها برحسب تحصيالت

شكل  -4توزیع تأهل آزمودني ها

شكل  -5توزیع سابقه كار آزمودني ها

شكل  -6توصيف آزمودني ها برحسب آشنایي با پذیرش
كسب و كارالكترونيک

آمار استنباطی
پس از بررسي آمار توصيفي نوبت به آمار استنباطي ميرسد .در آمار استنباطي به مباحث پایایي و روایي و سپس آزمودن
فرضيهها پرداخته شده است .سپس مدل ساختاري و اندازهگيري پس از اجراي نرمافزار آورده شده است .در نهایت برازش مدل
بر اساس شاخصهاي مربوطه مورد بررسي قرار گرفته است.
آزمون کولموگروف اسميرنوف
بهمنظور بررسي نرمالبودن توزیع دادههاي مربوط به متغيرهاي ،تحقيق از آزمون كولموگروف اسميرنوف استفاده شد كه
نتایج آن در جدول  1آمده است:
جدول  -1بررسی نرمال بودن داده ها

متغير

كل

Z
سطح معنيداري ()Sig

0/158
0/000
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همانطور كه در جدول  1گزارش شده است سطح معنيداري كمتر از  0/05است پس ميتوان گفت كه توزیع دادههاي
مربوط به متغيرها با توزیع نرمال متفاوت است .بدین صورت با توجه به غير نرمال بودن دادهها از نرمافزار( پيالاس  27)3براي
آزمون فرضيه ها استفاده شده است .به عالوه به دليل وجود متغير تعدیل گر در مدل مفهوم پژوهش استفاده از نرم افزار پي ال
اس براي تحليل داده ها منطقي است.
روایی
روایی همگرا
بر اساس نتایج حاصل ،به این علت كه تمامي مقادیر ميانگين واریانس استخراجشده از  0/5بيشتر است از روایي همگراي
خوبي برخوردارند .در جدول  3مقادیر ميانگين واریانس استخراج شده براي هر متغير آورده شده است.
روایی تشخيصی (واگرا)
براي بررسي روایي تشخيصي از خروجيهاي نرمافزار پيالاس  3استفاده شده است .این مقادیر در جدول  2نشان داده
شده است .مقادیر روي قطر اصلي ماتریس (جذر ميانگين واریانس استخراج شده) از تمامي مقادیر همبستگي بين متغيرها
باهم بيش تر است .نتيجه این است كه تمامي متغيرهاي مورد مطالعه از روایي تشخيصي برخوردار هستند.
جدول  -2روایی واگرا (تشخيصی)

عملكرد كسب و كار بازارگرایي
0/763

0/759

بازارگرایي

0/156

عملكرد كسب و كار

پایایی
آلفاي كرونباخ شاخص سنتي بررسي پایایي متغيرهاي مشاهدهپذیر است و نمایانگر سازگاري دروني سواالت پرسشنامه
است .مقادیر آلفاي كرونباخ براي هر متغير در جدول  3آورده شده است .همانطور كه قابل مشاهده است تمامي مقادیر آلفاي
كرونباخ باالتر از  0/7است كه در محدودهي خوبي از پایایي قرار دارد .بهعالوه پایایي كل پرسشنامه بر اساس خروجي نرمافزار
اسپياساس  ،23مقدار  0/887گزارش شده است كه این شاخص نشان از پایایي خوب ابزار سنجش متغيرهاست .مقادیر بار
عاملي (پایایي معرف ) ،روایي همگرا ،آلفاي كرونباخ و پایایي مركب در جدول  3آورده شده است .چنانچه این مقدار باالي
 0/3باشد نيازي به حذف آن از مدل نيست.
جدول  -3مقادیر بار عاملی (پایایی معرف ) ،روایی همگرا ،آلفاي کرونباخ و پایایی مرکب

متغير

بازارگرایي

Pls 3

27

گویه

بار عاملي

Q1

0/48

Q2

0/512

Q3

0/317

Q4

0/364

Q5

0/348

Q6

0/309

Q7

0/525

Q8

0/365

روایي همگرا ()AVE

0/577

آلفاي كرونباخ

0/812

پایایي مركب ()CR

0/841
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پذیرش كسب و كار

عملكرد كسب و كار

Q9

0/383

Q10

0/4

Q11

0/697

Q12

0/734

Q13

0/614

Q14

0/711

Q27

0/528

Q28

0/648

Q29

0/53

Q30

0/462

Q31

0/759

Q32

0/684

Q33

0/513

Q34

0/324

Q35

0/377

Q36

0/601

Q37

0/302

Q38

0/466

Q39

0/37

Q40

0/323

Q41

0/305

Q42

0/383

Q43

0/378

Q44

0/446

Q45

0/493

Q46

0/625

Q47

0/735

Q48

0/649

Q49

0/581

Q50

0/51

Q51

0/37

Q52

0/461

Q53

0/745

Q54

0/753

Q55

0/617

Q56

0/786

Q57

0/568

0/548

0/583

0/85

0/77

0/874

0/833
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Q58

0/529

Q59

0/456

ارزیابی مدل ساختاري
آزمون فرضيهها
یكي از شاخصهاي تأیيد روابط در مدل ساختاري معنادار بودن ضرایب مسير ميباشد .معناداري ضرایب مسير مكمل
بزرگي و جهت عالمت ضریب بتاي مدل ميباشد .چنانچه مقدار بهدست آمده باالي حداقل آماره در سطح اطمينان در نظر
گرفته شده باشد ،آن رابطه یا فرضيه تأیيد ميشود .در سطح معناداري  90درصد 95 ،درصد و  99درصد این مقدار بهترتيب
با حداقل آمارهي تي  1/96 ،1/64و  2/58مقایسه ميشود (محسنين و اسفيداني .)1393 ،همانطور كه مشاهده ميشود شكل
 7مقادیر آمارهي تي را نشان داده است .در ادامه مبناي رد یا تأیيد فرضيهها بر این اساس در سطح اطمينان  95درصد صورت
خواهد پذیرفت .همانطور كه مشاهده ميشود شكل  7-4ضرایب مسير ساختاري را نشان داده است .منظور از ضرایب مسير
همان بتاي استاندارد شده در رگرسيون خطي ميباشد .ضرایب مسير باید از لحاظ بزرگي ،عالمت و معناداري مورد بررسي قرار
بگيرند .ضرایب مسير مثبت (بتاي مثبت) نشاندهندهي روابط مستقيم بين متغيرهاي پنهان درونزا و برونزا ميباشد .در
مقابل ضرایب مسير منفي (بتاي منفي) نشاندهندهي روابط معكوس بين متغيرهاي پنهان درونزا و برونزا ميباشد .همانطور
كه قابل مشاهده است شكل  8ضرایب تخمين استاندارد را نشان داده است كه نشاندهندهي ميزان تأثير هر متغير بر متغير
دیگر را نشان ميدهد.

شكل  -7معناداري ضرایب مسير (آمارهي (t

شكل  -8ضرایب مسير ساختاري

آزمون فرضيهها
فرضيهي اول :بازارگرایي بر پذیرش كسب و كار الكترونيک تأثير دارد.
همانطور كه در شكل  8قابل مشاهده است ضریب تأثير متغير بازارگرایي بر پذیرش كسب و كار الكترونيک مقدار 0/181
است و چون این مقدار مثبت است نشاندهندهي تأثير مستقيم متغير بازارگرایي بر پذیرش كسب و كار الكترونيک ميباشد و
براساس شكل  7كه ضرایب معناداري را نشان داده است مقدار آمارهي تي  2/45گزارش شده است و به این علت كه این مقدار
از  1/96بزرگتر است ميت وان گفت بازارگرایي بر پذیرش كسب و كار الكترونيک در سطح اطمينان  95درصد تأثير معناداري
داشته است .بنابراین ميتوان گفت فرضيهي اول پژوهش تأیيد شده است.
فرضيهي دوم :پذیرش كسب و كار الكترونيک بر عملكرد كسب و كار تأثير دارد.
همانطور كه در شكل  8قابل مشاهده ا ست ضریب تأثير متغير پذیرش كسب و كار الكترونيک بر عملكرد كسب و كار
مقدار  0/68است و چون این مقدار مثبت است نشاندهندهي تأثير مستقيم متغير پذیرش كسب و كار الكترونيک بر عملكرد
كسب و كار ميباشد و براساس شكل  7-4كه ضرایب معناداري را نشان داده است مقدار آمارهي تي  3/544گزارش شده است
و به این علت كه این مقدار از  1/96بزرگتر است مي توان پذیرش كسب و كار الكترونيک بر عملكرد كسب و كار در سطح
اطمينان  95درصد تأثير معناداري داشته است .بنابراین ميتوان گفت فرضيهي دوم پژوهش تأیيد شده است.
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فرضيهي سوم :پذیرش كسب و كا ر الكترونيک رابطه ي بين بازارگرایي و عملكرد كسب و كار را ميانجي گري مي كند.
براي بررسي اثرات ميانجي در این فرضيه از رویكرد بارون و كني استفاده شده است .در این رویكرد براي تأیيد اثرات
ميانجي باید تأثير متغير مستقل بر ميانجي و نيز ميانجي بر وابسته تأیيد شود .براي انجام این كار آزمونهاي جداگانه برگزار
مي شود .پس از انجام بررسي تجربي اگر اثر متغير مستقل بر ميانجي و نيز ميانجي بر وابسته تأیيد شود بنابراین اثر ميانجي
نيز تأیيد شده است كه مقدار ضریب مسير این تأثير از حاصلضرب ضرایب مسير مستقل بر ميانجي و ميانجي بر وابسته بهدست
ميآید (آذر و همكاران .]19[ )1391 ،از نتيجهي فرضيهي  1این مطلب تأیيد شد كه متغير مستقل بر ميانجي تأثير دارد
برقرار است .بر اساس آزمون فرضيهي  2نتيجه شد كه متغير ميانجي بر وابسته نيز تأثير معناداري دارد .ضریب تأثير این
رابطهي غير مستقيم برابر با ( )0/181*0/68=0/12حاصل شده است .بنابراین بازارگرایي از طریق پذیرش كسب و كار بر
عملكرد كسب و كار تأثير معني دار دارد.
فرضيهي ششم :بازارگرایي بر عملكرد كسب و كار تأثير دارد.
همانطور كه در شكل  8قابل مشاهده است ضریب تأثير متغير بازارگرایي بر عملكرد كسب و كار مقدار  0/27است و
چون این مقدار مثبت است نشاندهنده ي تأثير مستقيم متغير بازارگرایي بر عملكرد كسب و كار ميباشد و براساس شكل 7
كه ضرایب معناداري را نشان داده است مقدار آمارهي تي  2/408گزارش شده است و به این علت كه این مقدار از  1/96بزرگتر
است ميتوان گفت بازارگرایي بر عملكرد كسب و كار در سطح اطمينان  95درصد تأثير معناداري داشته است .بنابراین ميتوان
گفت فرضيهي ششم پژوهش تأیيد شده است.
آزمون کيفيت مدل اندازهگيري انعکاسی یا شاخص اشتراک
یكي دیگر از آزمونهاي ارزیابي مدل اندازهگيري انعكاسي ،آزمون بررسي كيفيت آن است .كيفيت مدل اندازهگيري توسط
شاخص اشتراک با روایي متقاطع ( )CV Comمحاسبه مي شود .این شاخص در واقع توانایي مدل مسير را در پيشبيني
متغيرهاي مشاهدهپذیر از طریق مقادیر متغير پنهان متناظرشان ميسنجد .این شاخص كيفيت مدل اندازهگيري را به كمک
دستور  BFدر هر مرحله براي یک مدل اندازهگيري انعكاسي ميسنجد .چنانچه این شاخص عدد مثبت را نشان دهد ،مدل
اندازهگيري انعكاسي از كيفيت الزم برخوردار است .براي بررسي كيفيت كل مدل اندازهگيري ميانگين این شاخص را گرفته و
چنانچه مثبت باشد كل مدل اندازه گيري از كيفيت مناسبي برخوردار است (محسنين و اسفيداني . ]20[ )1393 ،مقادیر
شاخص اشتراک ( )CV Comدر جدول  4آورده شده است .چون تمامي این مقادیر مثبت است پس كيفيت مدل ساختاري
خوب ارزیابي ميشود.
جدول -4مقادیر اشتراکی

بازارگرایي

شاخص اشتراک )(Communality
Q2= 1-SSE/SSO
0/174

پذیرش كسب و كار

0/174

عملكرد كسب و كار

0/219

متغير

شاخص ضریب تعيين ()R2
معيار اساسي ارزیابي متغيرهاي مكنون درونزا مدل مسير ،ضریب تعيين ميباشد .این شاخص نشان ميدهد چند درصد
از تغييرات متغير درونزا توسط متغير برونزا صورت ميپذیرد .مقادیر  0/33 ،0/67و  0/19براي متغيرهاي مكنون درونزا در
مدل مسير ساختاري بهترتيب قابلتوجه ،متوسط و ضعيف توصيف شده است ولي چنانچه متغير مكنون درونزا تحت تأثير
تعداد معدودي (یک یا دو) متغير برون زا قرار داشته باشد مقادیر متوسط ضریب تعيين نيز قابل پذیرش است .اعداد درون سازه
در شكل  8بيانگر مقادیر  R2براي متغيرهاي مكنون درونزا هستند .براي متغيرهاي مكنون برونزا یا مستقل مقادیر  R2ارائه

پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری ،شماره  ،19پاییز  ،1399ص 30 -46
ISSN: 2538-3663

http://www.Joas.ir

نميشود (آذر و همكاران . ]19[ )1391 ،مقدار ضریب تعيين  R2براي متغيرهاي درونزاي پژوهش در جدول  4گزارش شده
است.
جدول -4ضرایب تعيين

متغير

ضریب تعيين

ارزیابي

عملكرد كسب و كار

0/31

متوسط

پذیرش كسب و كار

0/498

متوسط

نيکویی برازش ()GOF
این شاخص مجذور ضرب دو مقدار متوسط مقادیر اشتراكي 28و متوسط ضریب تعيين 29است .از آنجا كه این مقدار به
دو شاخص مذكور وابسته است حدود این شاخص بين صفر و یک بوده و تزلس 30و همكاران ( ]21[ )2009سه مقدار ،0/01
0/25و  0/36را بهترتيب بهعنوان مقادیر ضعيف ،متوسط و قوي براي  GOFمعرفي نمودند .با توجه به رابطهي  1-4شاخص
 GOFبهصورت دستي محاسبه گردیده است .ميانگين ضرایب تعيين  0/404و ميانگين مقادیر اشتراكي  0/281به دست آمد.
(رابطهي ̅̅̅2 )1-4
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅ × R
GOF= √Communality
GOF= √0/281 × 0/404 =0/337
مقدار شاخص  GOFدر بازهي قوي قرار دارد ،بنابراین مدل از برازش مناسبي برخوردار است.
جدول  -5نتيجهي تأیيد و رد فرضيهها

معناداري (آمارهي  )tضریب مسير

سطح اطمينان

نتایج

فرضيه

فرضيهها

0/181

%95

تأیيد

1

بازارگرایي ← پذیرش كسب و كار
الكترونيک

2/45

%95

تأیيد

2

پذیرش كسب و كار الكترونيک ← عملكرد
كسب و كار

3/544

0/68

تأیيد

3

بازارگرایي ← پذیرش كسب و كار
الكترونيک ← عملكرد كسب و كار

---

0/12

%95

تأیيد

6

بازارگرایي ← عملكرد كسب و كار

2/408

0/27

%95

بحث و نتيجهگيري
فرضيهي اول :بازارگرایي بر پذیرش كسب و كار الكترونيک تأثير دارد.
بازارگرایي یک دیدگاه بلند مدت سازماني است كه اعتقاد دارد؛ تمام اجزاء سازمان شامل :فلسفه ،اهداف ،فرهنگ ،رفتار
و نيز منابع اطالعاتي و ..باید حول محوریت بازار خارجي و نتایج كسب شده در آن بازار بگردند .از طرفي به كارگيري كسب و
كار الكترونيک در فعاليتهاي تجاري نيازمند توجه به یک سري عوامل درونزا و برونزاي تاثيرگذار بر آن است .به طوري كه
توجه بنگاههاي تجاري به این عوامل و برنامهریزي در جهت استفاده مطلوب از فناوري كسب و كار الكترونيک ضمن آنكه
موفقيت بهرهبرداري از آن را تضمين خواهد كرد ،زمينه رشد بنگاههاي استفاده كنند را نيز فراهم ميكند .اولين هدف این
پژوهش بررسي تاثير بازارگرایي بر پذیرش كسب و كار الكترونيک بوده است .بر اساس نتایج حاصل از فصل چهارم این فرضيه
28

. Communality
. R Square Average
30
. Tezles
29
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به طور معناداري تایيد شده است .این نتيجه همراستا با نتایج پژوهش هاي ووال و همكاران ( ]2[)2012و كهياري و همكاران
( ]22[ )1396بوده است.
فرضيهي دوم :پذیرش كسب و كار الكترونيک بر عملكرد كسب و كار تأثير دارد.
پذیرش كسب و كار الكترونيک به عنوان یكي از زیر زیرمجموعههاي فناوري اطالعات و ارتباطات در دهه گذشته رشد
باالیي را تجربه كرده است .به طوري كه رویكرد سياست اكثر موسسات تجاري در پذیرش و به كارگيري كسب و كار الكترونيک
در جهت ورود به بازارهاي جهاني و جذب مشتریان جدید و موثر و كارا در این راستاست .اما به كارگيري كسب و كار الكترونيک
در فعاليتهاي تجاري نيازمند توجه به یک سري عوامل درونزا و برونزاي تاثيرگذار بر آن است .از طرفي عملكرد كسب و كار
ابزاري مفهومي است كه شامل مجموعهاي از عناصر و ارتباط آنها بوده و منطق شركت جهت درآمدزایي را نشان ميدهد.
توصيف ارزشي است كه شركت به یک یا بخشي از مشتریانآش ميدهد .در واقع معماري یک بنگاه و شبكه شركایش به
منظور خلق ،بازاریابي و تحویل ارزش ،همچنين ارتباط سرمایهاي یک یا بخشي از مشتریان براي ایجاد جریانهاي درآمدي
پایدار و سودآور است .دومين هدف پژوهش بررسي تاثير پذیرش كسب و كار الكترونيک بر عملكرد كسب و كار بوده است .بر
اساس نتایج حاصل از فصل چهارم مشخص شد كه مقدار آماره ي تي در این مسير  3/544بوده است .بنابراین پذیرش كسب
و كار الكترونيک بر عملكرد كسب و كار تأثيرگذار بوده است .نتيجه همراستا با نتایج پژوهش ووال 31و همكاران ( ]2[)2012و
جان پر از مي ( ]9[ )1388بوده است.
فرضيهي سوم :پذیرش كسب و كار الكترونيک رابطه ي بين بازارگرایي و عملكرد كسب و كار را ميانجي گري مي كند.
بازار گرایي را از رویكرد فرهنگي بررسي كردند و ادعا كردند كه بازار گرایي یک پارامتر موثر براي فرهنگ تجارت محسوب
مي شود و به صورت موثر و كافي رفتارهاي الزم را براي خلق ارزش هاي باال را براي مشتریان خلق مي كند و بنابراین عملكرد
ي برجسته براي تجارت شمرده مي شود .به عالوه پذیرش كسب و كار الكترونيک وسيلهاي كه مسير رسيدن بنگاهها به بازار
را هموار ميسازد .مسيري كه مشتریان در آنجا اقدام به خرید كاال و خدمات ميكنند؛ در نهایت عملكرد كسب و كار ابزاري
مفهومي است كه شامل مجموعهاي از عناصر و ارتباط آنها بوده و منطق شركت جهت درآمدزایي را نشان ميدهد .سومين
هدف پژوهش بررسي تاثير بازارگرایي بر عملكرد كسب و كار با نقش ميانجي پذیرش كسب و كار الكترونيک بوده است .بر
اساس نتایج حاصل از فصل چهارم این تأثير معنادار بوده است .این نتيجه همراستا با نتيجه ي پژوهش ووال و همكاران ()2012
و جام پر از مي ( )1396بوده است.
فرضيهي چهارم :بازارگرایي بر عملكرد كسب و كار تأثير دارد.
بازارگرایي یا بازار محوري یا مدیریت مبتني بر بازار ،همگي معادل ترجمه شده است كه به نوعي از بازاریابي مدرن اطالق
ميشود .از طرفي عملكرد كسبوكار ساختاري است كه فرآیند خلق ارزش را با انتخاب گزینش تكنولوژيها ایدهها فراهم
ميآورد و آنها را در پيكرهبندي خاص بستهبندي ميكند تا به بازار هدف انتخابي ارائه دهد .ششمين هدف این پژوهش بررسي
تأثير بازارگرایي بر عملكرد كسب وكار بوده است .بر اساس نتایج حاصل از فصل چهارم مقدار آماره ي تي در این مسير 2/408
گزارش شد كه به معناي معنادار بودن تأثير بازارگرایي بر عملكرد كسب وكار بوده است .این نتيجه هم راستا با نتيجه ي
درویشي و همكاران ( ،]11[ )1394پاكدل و همكاران ( ،]23[ )1390حامدي محمد ( ، ]13[ )1397رضایي دولت آبادي
( ، ]12[ )1396كيسمير و همكاران ( ، )2012رپ و همكاران ( ]16[ )2017و ووال و همكاران ( ]2[ )2012بوده است.
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