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 چکیده

 رقابتی، عملکرد بر پلتفرم معماری پذیری انعطاف تاثیر بررسییق با هدف تحق ینا

 تعامل تعدیلگری و آنالین خدمات و کانال مدیریت ، خرید قابلیت گری میانجی با

انجام شده  مشتری )مورد مطالعه: شرکت دیجی کاال( و کننده توزیع ، کننده تامین

پیمایشی می -ربردی و از نظر ماهیت، توصیفیاین تحقیق از نظر هدف، کا .است

باشد. داده های تحقیق از طریق سواالت پنج گزینه ای لیکرت موجود در پرسشنامه 

 هایداده وتحلیل منظورتجزیه به حاضر تحقیق جمع آوری شده است. درپژوهش

ار افزو از نرم  SPSS آماری افزارنرم از آماری نیاز با متناسب پرسشنامه، از حاصل

و استنباطی بصورت  آمارتوصیفی بخش دو قالب در plsمعادالت ساختاری

جامعه آماری این تحقیق را  . است گردیده استفاده رگرسیون خطی و چندگانه

 نفر تشکیل می دهند. 088به تعداد  کارکنان ستادی شرکت اینترنتی دیجی کاال

باشد.بر فی ساده میروش نمونه گیری بکار برده شده در این پژوهش از نوع تصاد

نفر به عنوان نمونه آماری 162، تعداد  %59اساس فرمول کوکران در سطح اطمینان 

 از پلتفرم معماری پذیری نتایج پژوهش نشان داد که انعطاف انتخاب شده اند.

 معنادار تأثیر (265/8رقابتی) عملکرد بر آنالین خرید قابلیت میانجی نقش طریق

 کانال مدیریت قابلیت میانجی نقش طریق از پلتفرم ماریمع پذیری انعطاف .دارد

 پلتفرم معماری پذیری انعطاف. دارد معنادار تأثیر (800/8رقابتی) عملکرد بر آنالین

 معناداری تاثیر (105/8رقابتی) عملکرد بر خدمات قابلیت میانجی نقش طریق از

 خرید قابلیت بر را پلتفرم معماری پذیری انعطاف تأثیر کننده تأمین تعامل .دارد

 معماری پذیری انعطاف تأثیر کننده  توزیع تعامل .کند  می تعدیل (091/8آنالین)

  مشتری تعامل .کند می تعدیل (083/8آنالین) کانال مدیریت قابلیت بر را پلتفرم

 تعدیل (285/8آنالین)  خدمات قابلیت بر را پلتفرم معماری پذیری انعطاف تأثیر

 کند.  می

 ،رقابتی عملکرد ،پلتفرم معماری پذیری انعطاف :ی کلیدیواژه ها

  آنالین خدمات ،کانال آنالین مدیریت ،خرید آنالین قابلیت

 

 

 

Abstract: 

This research was aimed at investigating the impact of 
platform architecture flexibility on competitive performance, 

with mediation of purchasing capability, channel management 

and online services, and adjustment of supplier, distributor and 
customer interaction (studied: DJ Product). This research is 

purposeful, practical and in nature, descriptive-follow-up. 

Research data is collected through the five -choice Likert 
questions in the research questionnaire. In the present study, 

the questionnaire has been used as a linear and multiple 

regression as a linear and multiple regression in order to 
integrate the data from the questionnaire, tailored to the 

statistical requirement of the statistical software of SPSS and 

the PLS structural equation software. The statistical population 
of this research is 800 staff of DJ Kala Internet staff. The 

sampling method used in this study is of a simple random type. 

Based on Cochran formula at 95% reliability, 261 people are 
selected as statistical samples. The results showed that the 

flexibility of the platform architecture through the mediating 

role of online shopping capability had a significant impact on 
competitive performance (0.169). The flexibility of the 

platform architecture through the mediatory role of online 

channel management has a significant impact on competitive 
performance (0.083). The flexibility of the platform 

architecture has a significant impact on competitive 

performance (0.289) through the mediating role of service 
capability (0.289). The interaction of the supplier adjusts the 

effect of platform architecture on online shopping capability 

(0.352). The distributor interaction adjusts the effect of 
platform architecture flexibility on online channel management 

capability (0.307). Customer interaction adjusts the impact of 

platform architecture on online service capability (0.109). 

Keywords: 

Platform architecture flexibility, competitive 

performance, online shopping capability, online channel 

management, online services
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 مشتری)مورد مطالعه: شرکت دیجی کاال( و کننده توزیع ، کننده تامین تعامل تعدیلگری و آنالین خدمات و کانال مدیریت

  مقدمه

موج تجارت الکترونیک تقریبا همه شرکتها را در تمامی اقتصادها تحت تاثیر قرار داده است و این شرکتها ناگزیر از ورود به عرصه 
تجارت الکترونیک هستند. گام اولیه و اساسی تدوین استراتژی بدون شک تدوین وطراحی اهداف استراتژیک تجارت الکترونیک 

تجارت الکترونیک همانند یک چراغ راهنما، تمامی تالشها و اقدامات را در راه استقرار مناسب تجارت است. اهداف استراتژیک 
 قدرتمندی جریان و مفهوم 4الکترونیکی تجارت. الکترونیک و کسب مزیت رقابتی در عرصه دنیای الکترونیک را تسهیل می کند

 فناوری انقالب عینی نمودهای از الکترونیکی تجارت. تاس کرده اساسی تغییرات دستخوش را کنونی بشر زندگی که است
 سرعت به داشته، انسان برای که سرشاری منافع و مزایا دلیل به تجارت از سبک این. است اقتصاد عرصه در ارتباطات و اطالعات

 پیش از را سنتی تجارت های محدودیت از بسیاری الکترونیکی تجارت که کرد ادعا قطعیت به توان می. است گسترش حال در
 است، کرده خود تغییرات دستخوش نیز را تجارت امر محتوای بلکه را سنتی تجارت ظاهری شکل و فرم تنها نه و است روبرداشته

تجارت الکترونیکی فعالیتهای گوناگونی از قبیل مبادله ی  .است شده واقع اقتصاد عرصه در نظر و اقدام هرگونه مبنای که تغییری
االها و خدمات ، تحویل فوری مطالب دیجیتال ، انتقال الکترونیکی وجوه ، مبادله ی الکترونیکی سهام ، بارنامه الکترونیکی ک

طراحی و مهندسی مشترک ، منبع یابی ، خریدهای دولتی ، بازاریابی مستقیم و خدمات بعد از ، یالکترونیکی ، طرح های تجاری
 (.4311و همکاران،  رمضانی قطب آبادی،) فروش را در بر می گیرد

تجارت و روش های کسب و کار یکی از مهم ترین حوزه هایی است که با به کارگیری فناوری های نوین اطالعات و ارتباطی و 
اینترنت به سرعت و به شدت تحت تاثیر قرار گرفت. بسیاری از روش های سنتی کسب درآمد متحول شده و روش ها و ارزش 

به عرصه وجود گذاشتند. مدل کسب و کار یک متد انجام کسب و کار است به نحوی که توسط آن های جدید فراوانی نیز پا 
شرکت بتواند خود را حفظ کرده و بقای خود را تضمین و به عبارت دیگر تولید درآمد کند. در یک نگاه کلی می توان گفت کسب و 

امروزه . اتی برای تقویت و کنترل فرآیندهای کسب و کارکار الکترونیک عبارت است از کاربردی کردن کلیه سیستم های اطالع
سال از فراگیر شدن و کاربرد عمومی  44این فرآیندها با استفاده از تکنولوژی های مبتنی بر وب توسعه می یابند. تنها حدود 

امروز را بدون آن تصور اینترنت گذشته است و میزان نفوذ این تکنولوژی در همین مدت کوتاه به حدی است که نمی توان زندگی 
کرد. فناوری نوین اطالعات و ارتباطات در حوزه تجارت، نه تنها امکانات و تسهیالت متعددی برای شرکت های ارائه کننده 
محصوالت و خدمات به شیوه سنتی مهیا کرده و باعث پیشرفت چشمگیر آنان شد بلکه موجب ایجاد بنگاه های جدیدی شد که 

ت و سرویس ها روی شبکه اینترنت پرداخته یا به طور موازی در هر دو حوزه سنتی و نوین مشغول به فعالیت تنها به ارائه خدما
شدند. با گسترش اینترنت، نیازهای جدید، منابع جدید، محصوالت جدید، نگرش ها و راه های جدید برای کسب و کار و همین طور 

و مباحثی نظیر اقتصاد دیجیتالی مطرح شد که با نگرش کاهش قیمت ارزش های جدید برای بنگاه و مشتری به وجود آمدند 
 بابائیان پور و کرامتی،) محصول/ سرویس برای مصرف کننده تا نزدیک صفر و کسب درآمد از راه های دیگر وارد عرصه شدند

4311.) 

 ، است شده گرفته نظر در جیتالدی تامین زنجیره عملیات تسهیل برای موثر روش یک عنوان به الکترونیکی تجارت فرایندهای
 از تجاری ارزش آوردن دست به برای هایی چالش با همچنان فرآیندها، این در ها شرکت بین منابع تنظیم عدم دلیل به ها شرکت
 تجاری ارزش آوردن دست به چگونگی از روشنی درک بدون .هستند روبرو الکترونیکی تجارت فرآیندهای در خود گذاری سرمایه

 نوآوری ارتقا برای الکترونیکی تجارت اجرای زمینه در کمی راهنمایی اطالعات فناوری مدیران ، الکترونیکی تجارت آیندهایفر از
 (.2424و همکاران،  2دارند )ژو دیجیتال تأمین زنجیره در

آنالین و قابلیت خدمات  بر این اساس در پژوهش حاضر به بررسی تاثیر تجارت الکترونیک در زمینه خرید آنالین، مدیریت کانال
 شود.آنالین بر عملکرد رقابتی پرداخته می

 منابع سازماندهی طریق از را مختلفی اجزای باید شرکت یک که کنیم می پیشنهاد ، ما تحقیقاتی زمینه به مفهوم این گسترش با
 تکنولوژیکی موجود یک عنوان به را هافرایند این صرفاً موجود مطالعات ، مثال عنوان به .گیرد کار به تجاری ارزش درک برای
هستند. به همین جهت  متمرکز سازگار شرکای فعالیتهای در اطالعات فناوری به مجهز مجدد پیکربندی بر یا و گرفته نظر در واحد

 شود.در این پژوهش به انعطاف پذیری پلتفرم ها پرداخته می
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معماری پلت فرم بر خرید آنالین، مدیریت کانال آنالین و قابلیت  انعطاف پذیری 2424بر اساس پژوهش ژو و همکاران در سال 
تواندباعث بهبود عملکرد رقابتی شود. بنابراین با توجه به آنچه بیان شد مشخص شد علی رغم خدمات آنالین اثرگذار است و می
نال آنالین و قابلیت خدمات آنالین در ارزیابی اثر میانجی خرید آنالین، مدیریت کاهای داخلی به اهمیت موضوع، تا کنون پژوهش

مدل  پذیری معماری پلت فرم بر عملکرد رقابتی نپرداخته اند و در این زمینه خلل تجربی و موضوعی وجود دارد.تأثیرگذاری انعطاف
 مفهومی چنین است:

 مبانی نظری و پیشینه تحقیق
وفادارسازی مشتریان و افزایش سهم بازار شرکت ها حائز در دنیای رقابتی امروز نقش خدمات در تولید مزیت رقابتی درجهت 

اهمیت فراوان می باشد. لذا لزوم تعیین استراتژی مشخصی برای واحد خدمات مشتریان در ترسیم آینده ی کل شرکت الزامی می 
و منابع انسانی با خدمات  خدمات به مثابه ی حلقه ای از یک زنجیر بوده و پیوستگی سایر واحد ها از جمله فروش، بازاریابی .باشد

تجربه نشان می دهد که موفقیت استراتژی های خدمات مشتریان بدون  .مشتریان می تواند ضامن موفقیت کل سازمان باشد
هماهنگی با سایر واحد های سازمان امکان پذیر نبوده و تنها نگاه سیستمی به کل مجموعه می تواند اثربخشی اهداف تعیین شده 

این هماهنگی فقط از طریق تجارت الکترونیک امکان پذیر خواهد بود. استفاده از تجارت الکترونیک با ایجاد  .یدرا تضمین نما
ها مزیت رقابتی در زمینه خرید آنالین، مدیریت کانال آنالین و قابلیت خدمات آنالین شرایط مناسب را برای عملکرد رقابتی شرکت

باشد. در سطح فت انجام پژوهش حاضر در دو سطح مدیریتی و پژوهشی حائز اهمیت میتوان گسازد. بر این اساس میفراهم می
تواند شرایط پیش روی مدیران و صاحبان کسب و کارهای خدماتی را ترسیم کند و شرایط استفاده و مدیریتی، این پژوهش می

ای آن را پیش بینی کند. در سطح پژوهشی گیری از خدمات تجارت الکترونیک را در جهت پیشبرد اهداف خود مشخص و مزایبهره
 نماید. ی موضوع مورد بحث، به رفع این شکاف کمک مینیز با توجه به شکاف مطالعاتی موجود در زمینه

 ارتباطات تعاملی 
به  یا سیستم پاسخده چیست و جستجو پیرامون ارتباط تعاملی بین مصرف کنندگان و محیط طبیعی در شناخت اینکه ارتباط تعاملی

وجود دارند: می توانند در طبیعت ، در ساختمان ها و به  چه پاسخ می دهد، کمک می کند. سیستم های پاسخده در اطراف ما

طبقه بندی ارتباطات تعاملی بین  خصوص در خود ما مشاهده شوند.جستجوی سیستم های پاسخده موجود می توانند به معرفی و

منظور افزایش تاثیرات یک ساختمان کمک کنند. در حالیکه پاسخ ها ارتباط تعاملی را  محیط طبیعی به ساختمان، مصرف کننده و

 .(4311)صابری،تشکیل می دهند، معانی پشت عملکردها، هدف و نقش آن تعامل را شرح می دهند

 مصرف کنندگان
ستم ها شامل گوارشی، بدن انسان یک واحد فیزیکی است که به سیستمهای ارگانی مختلفی طبقه بندی شده است. این سی

هایی هستند که در یک رابطه تعاملی با محیط اطراف  عضالنی، قلبی و عروقی و اسکلتی می باشند و متشکل از حواس و ارگان

درگیر هستند. در طول زمان، هر چه وضعیت محیطی تغییر کند، بدن ما می آموزد تا خود را با این تاثیرات مختلف، صرفا برای بقا، 

خون در رگ  اندام ها عملکرد های خاصی را در پاسخ به این تاثیرات انجام می دهند. قلب، که وظیفه اش گردش هد.أنطباق د

مستقیما با قلب کار می کنند و اکسیژن را از  های خونی است، دائما میزان پمپاژ را به عنوان یک پاسخ نوسان می دهد. شش ها که

پاسخ به تغییرات محیط تغییر می دهند )تعداد تنفس(. پوست، پوشش  ان را برایهوا به رگ های خونی می رسانند، عملکردش

تعریق، مور  تعامل آن با تاثیرات اطراف آن می تواند باعث .در برابر تغییرات دمایی تعدیل می کند  بیرونی بافت زنده، دمای بدن را

به ترتیب به منظور سوخت و ساز بدن  ند کبد و جگر شمامور شدن بدن )حالتی که موی تن سیخ میشود( شود. اندام های دیگر مان

 .(4311)دربانیان و مکی،و حفظ ثبات بدن انسان در تعاملند

 تعامل تامین کننده، توزیع کننده و مشتری
به صورت گسترده در  تعریف نظریه تعامل برای شفاف سازی مفهوم معماری تعاملی کامال ضروری و بنیادین است. واژه تعاملی

  شود.استفاده می رسانه های جدید وسیستم های کامپیوتری ارتباط با به ویژه در نگ معاصرفره

چند موضوع تشکیل شده  تعامل به طور معمول، به عنوان فرایندی درک می شود که از یک زنجیره فعالیتهای تعاملی میان دو یا

ست و بصورت دو سویه تغییرات را اجرا می کند. چنین است. تعامل یک کانال دو سویه است. یک پاسخ است. تعامل یک رابطه ا



 ، خرید قابلیت گری یمیانج با رقابتی، عملکرد بر پلتفرم معماری پذیری انعطاف تاثیر بررسی سیدحامد مرتضوی موغاری:سیده معصومه غمخواری و 

 مشتری)مورد مطالعه: شرکت دیجی کاال( و کننده توزیع ، کننده تامین تعامل تعدیلگری و آنالین خدمات و کانال مدیریت

موضوعات تعاملی در طول دوره تعامل همواره به گونه ای تغییر شکل می  رابطه ای بین موضوعات تعاملی، ذاتأ دو طرفه بوده و

 مل، گسترده تر شود.از دیدگاه دیگر، این تعریف ممکن است با اختصاص دادن درجه های مختلف به تعا دهند یا متحول می گردند.

اطالعات تبادل شده و با  به نظر می رسند. چنین درجه ای از تعامل اغلب با میزان "تعاملی تر"برخی از تعامالت نسبت به بقیه 

 .(2424و همکاران،3)تکسیرا میزان تغییراتی که این تبادل از اجزاء تعاملی طلب می نماید، متناسب است

پیام های  اگر هر یک از ه دو مسیر ارسال شوند ولی به یکدیگر مرتبط نباشند، ارتباط دو سویه است.هر گاه پیام های تبادل شده ب

با ارتباط واکنشی سرو کار داریم. اگر این ارتباط  ارسال شده در فرایند تنها با یکی از پیام های دریافت شده از قبل، مرتبط باشد ما

پیام های از قبل دریافت شده مرتبط باشد، با ارتباط تعاملی روبرو د زیادی ازپیچیده تر شود و هر پیام ارسال شده با تعدا

 .(2441و همکاران، 1)گوئرچینیهستیم

 معماری تعاملی
ساختمان ها و فضاهایی که می  مفاهیم بسیاری شکل گرفته اند تا بهترین عنوان را برای گونه جدید از "فعال"در مبحث معماری 

به معماری اطالق می  "معماری خودکار"ارائه نمایند. واژه  ن خود تغییر کرده و با آنها ارتباط برقرار کنند،توانند هماهنگ با کاربرا

 فاکتور در آن باشد. معماری خودکار می تواند کامال شبیه به نوع سنتی آن باشد که شود که خودکارسازی ساختمان مهمترین

 ل می شود.فعالیتهای روزمره کاربران آن توسط ساختمان تسهی

در ساختمان های خودکار  پله برقی ها، آسانسورها و ربات های چای دهنده، حتی وظیفه فکر کردن درباره کارهای روزمره ساکنین

، ادامه خط فکری معماری خودکار "خانه هوشمند"و  "هوشمند ساختمان"با زیردامنه ی "معماری هوشمند"را به دوش می کشند. 

 (.4311)اصفهانی،ین استاست. فرضیه اثبات شده ا

کاربران  های متناقض فعالیت نیازمند است تا بتواند "هوش"معماری، جهت کمک رسانی به ساکنین خود، به سطح مشخصی از 

به شیوه ای از عملکرد تأکید دارد که در آن  "واکنشی معماری"خود را هماهنگ سازی کرده و نیات آنها را درک نماید. ایده 

مستقیم به کاربر با محیط زیست تلقی می شود که احتماال از یک الگوی رفتاری از  معماری به عنوان واکنشی رفتارهای ساختار

می  افزایش "حلقه بازخوردی"وقوع  ، این ایده را جهت تأکید بر"معماری پاسخگو "تبعیت میکند. مفهوم  پیش برنامه ریزی شده

 .(4311)پناهی و آذری،است "مکالمه "ارد و شبیه به یک دهد که در آن زنجیره عمل و عکس العمل پایانی ند

 انعطاف پذیری 
ظرفیت داشتن برای  انعطاف پذیری در اصطالح عام، قابلیت خم شدن، تغییر پذیری، حساس نبودن به اصالح با تغییر، آماده

اساسی طراحی انعطاف پذیر، یکی از اصول  سازگاری به مقاصد یا شرایط مختلف، آزادی از خشکی یا سفتی تعریف می گردد.

حیاتی را در  جلوگیری از عدم انعطاف است . به عبارت دیگر در طراحی قطعات یک ساختمان در دستیابی به انعطاف پذیری، نقش

 .(4311)نصرتی ارشاد و فروزنده،نظر گرفتن معایب انعطاف ناپذیری بازی می کند

وره استفاده، عملکرد یا مکان هستند. ساختمان ها دوره زندگی طوالنی و بناهای انعطاف پذیر در صدد پاسخ به شرایط متغیر د

که سایر ساختمان ها گسترش می یابند یا  پیچیده ای دارند. اغلب در سایت های دائمی ساخته می شوند ولی به همان صورت

ف پذیری و سازگاری با شرایط جدید، نه تغییر می یابد. نیاز به انعطا جایگزین می شوند، محیط پیرامونی آنها نیز به صورت مداوم

قابلیت انعطاف و تطبیق پذیری نقش بسیار مهمی را در . تنها از شرایط مطلوب و امکان، بلکه از اقتصاد و نیاز نیز نشأت می گیرد

امکانات موجود  کرده اند. ایده ها و مسائل نظری به منظور بسط ابنیه با تکنولوژی و پروژه های معماری در دهه های گذشته بازی

شد. در عصر  در راستای نوآوری های آن زمان، یک ارتباط روشنی بین پروژه های تجربی معماری و ایده ها یافت پرورش یافته اند.

)احمدی سراوانی و کردند صنعتی، ماشین آالت و تکنولوژی نقش بسیار مهمی را در پروژه های تجربی آوانگارد بازی
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  4144تیر -، خرداد2، شماره 3های نوین بازرگانی، دوره فصلنامه علمی نگرش

 

 .(4311همکاران،

 نالینخدمات آ 
مصرف  دالیل مهمترین از یکی بلکه میگذارد تأثیر خرید مشتری تصمیم روی تنها نه باال کیفیت با سایت فروش آنالین یک

 منجر سایت خرید و فروش ضعیف کیفیت. نه یا گیرد صورت برخط صورت به خرید آیا که موضوع است این تعیین برای کنندگان

(، 2441راسل و همکاران ). (2424و همکاران، 1میشود )حسن سود کاهش و هاهزینه یشافزا رقبا، به سمت تمایل مشتریان به

 شدن حداکثر باعث میشود، همچنین مثبت رضایت الکترونیکی و وفاداری جذابیت، باعث آنالین خدمات کیفیت معتقدند که

 آنالین بنگاه یک خدمات یا کاال ترجیح عنایم از خرید آنالین به میگردد. رضایت نیز سازمان الکترونیکی تجارت رقابتی مزیتهای

مشـتری خرید آنالین از دسته عواملی که در ایجاد رضـایت  (.4311حسنی و شیرمحمدی،) میباشد رقبا هنگام خرید به نسبت

ات کیفیت خدم (؛2441 همکاران، و  راسل) میتوان نام برد را کیفیت خدمات الکترونیکی و کیفیت خدمات آنالیننقـش دارد، 

 و همدلی اطمینان، پاسخگویی، اطمینان، قابلیت مانند آنالین سرویس محیط در مشتریان انتظار مورد خدمات آنالین و کیفیت

موردانتظار مشتری را برآورده  ای که صرف خرید ایـن محصـول یـا سـرویس شـده اسـت، ارزش. اینکه هزینهاست مادیات

آیا مشتری برای استفاده از سرویس به زمان شروع معین محدود  حویل داده مـیشـود ومیسازد؛ اینکه چگونه سرویس به مشتری ت

 سرویس را هر وقت خواست استفاده کنـد و آیـا مشـتری مـیتوانـد سـرویس را در هـر مکـانی است یـا اینکـه مـیتوانـد یـک

دارند)شرقی و علی  توسـط مشـتری نقـشین آنالشـده درخواست کند، از دسته عواملی هستند که در ایجاد ارزش دریافـت

 (.4311پور،

 عملکرد رقابتی
و ارایة  هایتجارت جهانی، موجب تعدیل این تئور به همراه تغییر ماهیت المللینمرسوم تجارت ب هاییفروض غیرواقعی تئور

( 4111)1ورنون (و4114)1پوزنر یدوم قرن بیستم، مدل شکاف تکنولوژیک یمهنمونه، در ن عنواننظریات جدید تجارت شدند. به

مزیت رقابتی را که با واقعیات  یهنیز، نظر( 4111)44پورتر ارائه شد (4111)1نظریة مزیت نسبی پویای کروگمن (4114)1فرضیه لیندر

 .(4311لشکری و همکاران،سازگاری بیشتری داشت ، مطرح کر د ) المللینشرایط جدید تجارت ب اقتصاد نوین و

توانند، خود های دیگر نمیدهد، ولی بنگاه تواند انجامست که مزیت رقابتی شامل مواردی است که یک بنگاه میالزم به ذکر ا

طور عمده بر اساس دو ادبیات مزیت رقابتی به(. 4114، 44شود)پورترآن بنگاه می تر برایموجب تقاضای بیشتر و یا هزینة کم

دیدگاه سازمان  (4114بارنی) منبع پایه ( و دیدگاه4111ی )اقتصاد صنعتی ( )پورتر، دیدگاه. تبیین شده است : دیدگاه سازمان صنعت

 اثر محیط بیرونی بنگاه )یعنی صنعت( و اثر ساختار صنعت بر استراتژی و عملکرد بنگاه در تبیین مزیت رقابتی، به (IO)صنعتی

مالی، بدون داشتن صنعت مناسب ممکن است  انی وفنی، انس هاییستگیطور مشخص، بنگاه باوجود داشتن شاکند. بهتوجه می

(. در چارچوب این دیدگاه، موانع تحرک در 4311ابراهیمی و نوروزی رودپشتی،دست یابد ) نتواند در بلندمدت به سودآوری مطلوب

محیط بیرونی ،روی  یجا(. و به4111و پورتر، 42)کیوز  اندیعامل پایداری مزیت رقابت در مقابل، دیدگاه منبع پایه ینترصنعت ، مهم

مولد مزیت رقابتی شامل کیفیت، کارایی،  بر اساس این دیدگاه، عوامل اصلی (43،4111کالکاگنوکند)یمنابع درون بنگاه تأکید م
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 ، خرید قابلیت گری یمیانج با رقابتی، عملکرد بر پلتفرم معماری پذیری انعطاف تاثیر بررسی سیدحامد مرتضوی موغاری:سیده معصومه غمخواری و 

 مشتری)مورد مطالعه: شرکت دیجی کاال( و کننده توزیع ، کننده تامین تعامل تعدیلگری و آنالین خدمات و کانال مدیریت

 (.2441و همکاران، 41)شانشوندهای متمایز ایجاد میهستند که از طریق صالحیت به مشتریان ییگونوآوری و قابلیت پاسخ

 ه نتایج پژوهشپیشین 1جدول 

 پژوهش؛تحلیل و نتیجه گیری سال نام نویسندگان

بر عملکرد شرکت ارائه کردند:  یمشتر تیو رضا یشهرت سازمان یرقابت تیمز ریتاث یتحت عنوان بررس یدر مقاله ا 4311 یو اعظم یفیشر
 یمید شرکت درپتروشبرعملکر یمشتر تیو رضا یشهرت سازمان یرقابت تیمز ریتاث یپژوهش حاضربررس یهدف اساس

مشغول به  4311بندرامام که درسال  یمینفر کارکنان شرکت پتروش 1411 اپژوهش ر نیا یبندرامام است جامعه امار
 یرینفر ازکارمندان بااستفاده ازجدول مورگان و روش نمونه گ 311ارتباط تعداد  نیدرهم دهدیم لیکاربودند را تشک

قرارگرفت  یامار لیو تحل هیو موردتجز لیتعداد پرسشنامه تکم نیشدند که به ا ساده به عنوان نمونه انتخاب یتصادف
 تیدرصد و پرسشنامه مز1411کرونباخ  یباالفا تیو گلداسم یابزار سنجش عبارتندازپرسشنامه عملکرد شرکت هرس

درصد و  1411ونباخ کر یبا الفا لیدرصد پرسشنامه شهرت فامبران و وان ر1111کرونباخ  یو ژائو با الفا یل یرقابت
 عینرمال بودن توز یباشد به منظور بررس یدرصد م 1114کرونباخ  یالفا او رمضان ب یمیمق یمشتر تیپرسشنامه رضا

داده ها سپس باکمک  عیاستفاده شدها ست با مشخص شدن نرمال بودن توز رنوفیداده ها ازازمون کولموگروف اسم
 ونیرگرس قیازطر زیپژوهش ن یها هیمشخص و فرض قیتحق یهاریمتغ نیب یهمبستگ رسونیپ یازمون همبستگ

و  یشهرت سازمان یرقابت تیها نشان داد که مز هیحاصل ازازمون فرض جیازمون شده است نتا یو همبستگ یخط
 دارد. یمثبت و معنادار ریبرعملکرد شرکت تاث یمشتر تیرضا

دانش ارائه  تیریمد یانجیبا توجه به نقش م یبر عملکرد رقابت یسازمان یها یدتحت عنوان اثر توانمن یدر مقاله ا 4311 آرزمجو و همکاران
رود.  یسازمان ها به شمارم یو اثربخش ییحفظ کارا دار،یپا یرقابت تیمهم کسب مز یکردند: دانش، از مولفه ها

انسجام و  جادیآن و ا ازیمورد ن یسازمان یتوانمندسازها یبه بهساز ژهیتوجه و مستلزمارزشمند  ییدارا نیا تیریمد
دانش و  تیریاقدامات مد لیدر تسه یموثر اریبس یتوانند نقش یم یسازمان یها یآنهاست. توانمند نیب یهماهنگ

و  ی،ساختار کیتکنولوژ یها ینمندتوا ریمقاله نقش و تاث نیرو در ا نیدر سازمان داشته باشند. ازا یرقابت یفضا جادیا
شده است.  یو بررس حیسازمان تشر یعملکرد رقابت یدانش در ارتقا تیریمد یانجیبا درنظرگرفتن نقش م یفرهنگ

نفر است که از روش  244به تعداد  یخصوص مهیشرکت ب کی یو کارشناسان ستاد رانیشامل مد قیتحق یجامعه آمار
و برازش  اتیرضاست. به منظور آزمون ف دهیاطالعات استفاده گرد یجمع آور یبراو ابزار پرسش نامه  یتمام شمار
 ،یفرهنگ یدهد که توانمند ینشان م قیتحق یها افتهیاستفاده شده است.  ییاز روش حداقل مربعات جز قیمدل تحق
دانش  تیریمد یانجیم ریتاث قیتحق یها افتهی نیسازمان دارد. همچن یبا عملکرد رقابت یدار یمثبت و معن یهمبستگ

 شده است. هیسازمان ارا نیو پژوهشگران ا رانیبه مد ییشنهادهایمبنا پ نیکند. بر ا یم دییرا تا

 گیحسن پور و ب
 زاده

 ندبرداشتنیسود به عنوان فرا تیریارائه کردند: مد یسود در عملکرد رقابت تیریتحت عنوان نقش مد یدر مقاله ا 4311
 فیسطح موردنظر تعر رساندن سود گزارش شده به یبرا یشده حسابدار رفتهیاصول پذ یاگاهانه درمحدوده  یگامها

 ردیگیانجام م یحسابدار یدستکار قیگزارش شده به سطح سودهدف ازطر دکردن سو کیشده است که عمل نزد
 یمال یکردهایو موفق درسطح رو یرقابت یعملکرد دربنگاه ها لیو تحل هیامروزه تجز یعملکرد رقابت نیهمچن
شاخصها  نیازا یکنند بعض یسنجش عملکرد استفاده م یبرا یمتنوع یبنگاه ها ازشاخصها رانیاست و مد انیدرجر

سود درعملکرد  تیریمقاله به نقش مد نیموارد فوق درا تیباتوجه به اهم نیباشد بنابرا یسازمان م یعملکرد رقابت
 .میپرداز یم یرقابت

 لیو اسماع یمحمد
 پور

و تعدد  یمتمرکز ارائه کردند: گستردگ ینکداردر با لیتحو یکانالها تیریمد یساز نهیتحت عنوان به یدر مقاله ا 4311
 ازیتراکنش ها ن یمتمرکز حجم باال یبانکدار ستمیساعته ارتباط با س 21بدون وقفه و  یده سیسرو لیتحو یکانالها
کانالها  تیریشود. مد یم ادیکانالها  تیریدارد که از ان به عنوان مد یساز ادهیو چارچوب جهت اجرا و پ تیریبه مد

 دگاهید نیاست ا دیجد یها یو تکنولوژ یمیقد یها وهیبر ش یاست که مبتن یبانک یسهایمدرن در سرو دگاهید کی
کانالها باعث  تیریمد دهیا یبطور کل ردیگ یمورد استفاده قرار م یدر بانکدار ریانعطاف پذ یپلت فرم ها جادیبه منظور ا

 زین ندهیکند در ا دایو واحد سوق پ کپارچهی دید کیا به سمت به کاناله لویاز نگاه انباره و س دگاههایشده است که د
شود  یمتمرکز ارائه م یاز بانکدار یمشخص فیمقاله تعر نیاست. درا یتکنولوژ یچند کاناله چالش اصل یمعمار
کانالها  نیا تیریمتمرکز و مد یو نحوه ارتباط آنها با بانکدار یمتمرکز معرف یده گانه در بانکدار لیتحو یکانالها
جهت  زین ییقرارگرفته و راهکارها یمورد بررس یو فن یکیاز لحاظ تکن لیتحو یکانالها نیشود و همچن یم یبررس

 است. دهیگرد شنهادیآنها پ یساز نهیرفع و به

 یخرده فروش یشرکت ها یکیتجارت الکترون یدر کانال ها یتعامل مشتر یساده ساز یتحت عنوان برا یدر مقاله ا 2424و  زپیکوئ-سیسول

                                                                                                                                               
14 Shan 
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 پژوهش؛تحلیل و نتیجه گیری سال نام نویسندگان

حال ، کنار گذاشتن  نیشده است ، با ا لیتبد یبخش خرده فروش یبه کانال اصل یکیارائه کردند: امروزه تجارت الکترون همکاران
دشوار است و آنها  انیمشتر یبرا تیبه وب سا یاست که دسترس نیامر ا نیا لیاست. دل افتهی شیفزاا زین نیآنال دیخر

مطالعه  نیکنند. هدف از ا یخود احساس م یدهایو حل ترد ییراهنما یاور فروش برامش کیدر دسترس نبودن 
 نیآنال دیو تجربه کاربر را در روند خر دیبرسان انیرا به پا دهایدهد خر یبات چت است که به شما امکان م کی شنهادیپ

تعامل  زانیشود که در چه م یرسخواهد شد تا بر دییتأ رشیپذ یآزمون ها قی، از طر نی. عالوه بر ادیبهبود ببخش
 کند. یساده م یو خدمات مشتر نیآنال دیخر ندیرا در کل فرآ یمشتر

ارائه کردند: . در  CRM Bitrix24بر  یتعامل مبتن ستمیس یمشتر یساز ادهیتحت عنوان مفهوم پ یدر مقاله ا 2424 و همکاران  کیول
اطالعات مدرن را  یبر فناور یمبتن یها تیفعال تیریست مد، هر شرکت به دنبال آن ا یساز تالیجیمدرن د طیشرا
. به منظور یمشتر یشود مشکل جذب و نگهدار یحاد م شتری، ب یبازرگان یها تتعداد شرک شیافزا کی. با دیکن نهیبه

طالعه کارم نی. هدف اانیتعامل با مشتر یتجار یندهایفرآ یساز نهیبه به ازین یشرکت ، رهبر یبهره ور تیبهبود فعال
 یبرا انیروند تجارت تعامل با مشتر لیو تحل هینرم افزار ، تجز یساز ادهیتوسعه وپ یشرکت برا یها تیفعال

و  "همانطور که هست" یشده در نمادها ی. شرح روند تجارت بررسCRMBitrix24آن بر اساس  ونیاتوماس
، الزم  ندهیراستا ، در آ نیاست. در ا تیمز یتعداد یشرکت دارا انیتعامل با مشتر ونینشان داد که اتوماس"بودن"

 پروژه یاقتصاد ییکارا یابیوارز سکیر تیریدطرح م کی،  Bitrix24 یساز ادهیپروژه پ کیاست که 

 تی: محدودیبهداشت عموم ستمیس کیخدمات در  تیریمد یبیآموزش ترک کیتحت عنوان شرکت در  یدر مقاله ا  2424 و همکاران  یلرنزون
 تیمهم صالح یحوزه ها یو بهداشت عموم تیریارائه کردند: مد یداروسازان و خدمات بهداشت یها ها و فرصت

کنند. دوره  یم تیریداروها را مد دی، داروسازان انتخاب و خر لیبرز یشتبهدا بخشهای ٪14داروسازان هستند. در حدود 
 یکار م یبهداشت عموم ستمیدر س که ی( به داروسازانPSAMMبه داروها ) یو دسترس ییخدمات دارو تیریمد

شده  ک)داروسازان( در انیدوره است که توسط دانشجو راتیتأث لیو تحل هیمطالعه تجز نیکنند ارائه شد. هدف از ا
 یاست که شامل فرم ها یبیترک یمطالعه با روش ها کی نیرساندند. ا انیاست. دو هزار و پانصد داروساز دوره را به پا

 افتهیساختار مهین ی( و مصاحبه هاn=  44متمرکز ) ی( ، گروه هاn=  4144) یابی، پرسشنامه ارز( n=  2144مشترک )
(34  =nاست. شرکت کنندگان رضا )و  یمربوط به رهبر یتهایاز دوره داشتند. آنها در نظر داشتند که صالح ییباال تی

داده ها  لیو تحل هی. تجزیخود در خدمات بهداشت و تداوم اقدامات تیتقو یبرا ازیمورد ن یتهایرا دارند ، صالح تیریمد
از  یبانی، عدم پشت نترنتیا هب یدسترس نییپا تیفیدوره باال ، ک یدوره نشان داد: بار کار لیتکم یرا برا یموانع مهم

کمک  یدیکل یها یستگیدوره را که به آنها در توسعه شا نیا یاساس یها یژگی. شرکت کنندگان ویخدمات بهداشت
 یژگیو نی. ایخصوص سی، تدر انهیو واقع گرا دیدر خدمت ، مطالب مف یعمل یها تیکنند: فعال یند ، برجسته مک یم

 یآموزش یشده توسط آنها عبور کنند. الگو فیمهم توص یها تیمحدود یاز برخ اها به شرکت کنندگان کمک کرد ت
درک  یآنها در خدمات بهداشت تیریمد یها وهیو ش مدت بر رفتارها یطوالن ریمطالعه به عنوان تأث نیشده در ا فیتوص

 شده است.

  

 باتوجه به بیان مساله، ضرورت تحقیق و فرضیات تحقیق

 قیتحق فرضیه ها ی
 .دارد تأثیر رقابتی عملکرد بر آنالین خرید قابلیت میانجی نقش طریق از پلتفرم معماری پذیری انعطاف .1



 ، خرید قابلیت گری یمیانج با رقابتی، عملکرد بر پلتفرم معماری پذیری انعطاف تاثیر بررسی سیدحامد مرتضوی موغاری:سیده معصومه غمخواری و 

 مشتری)مورد مطالعه: شرکت دیجی کاال( و کننده توزیع ، کننده تامین تعامل تعدیلگری و آنالین خدمات و کانال مدیریت

 تأثیر رقابتی عملکرد بر آنالین کانال مدیریت قابلیت میانجی نقش طریق از پلتفرم معماری پذیری افانعط .2

 .دارد
 .دارد تأثیر رقابتی عملکرد بر خدمات قابلیت میانجی نقش طریق از پلتفرم معماری پذیری انعطاف .0
 .کند می تعدیل نالینآ خرید قابلیت بر را پلتفرم معماری پذیری انعطاف تأثیر کننده تأمین تعامل .0
 .کند می تعدیل آنالین کانال مدیریت قابلیت بر پلتفرم را معماری پذیری تأثیر انعطاف کننده توزیع تعامل .5
 .کند می تعدیل آنالین  خدمات قابلیت بر را پلتفرم معماری پذیری انعطاف تأثیر مشتری تعامل .1

 قیتحق روش 
پیمایشی می باشد. داده های تحقیق از طریق سواالت پنج گزینه ای -ق از نظر هدف کاربردی؛ از نظر ماهیت توصیفیاین تحقی

لیکرت موجود در پرسشنامه تحقیق جمع آوری خواهد شد. داده های این تحقیق به صورت میدانی تهیه خواهد شد. همچنین روش 
 پیمایش می باشد. ها از نوعتحقیق حاضر از نظر شیوه گردآوری داده

روش نمونه گیری بکار نفر تشکیل می دهند. 144به تعداد  جامعه آماری این تحقیق را کارکنان ستادی شرکت اینترنتی دیجی کاال

نفر به عنوان 214، تعداد  %11باشد.بر اساس فرمول کوکران در سطح اطمینان برده شده در این پژوهش از نوع تصادفی ساده می

برای اینکه پرسشنامه مربوطه از روایی الزم برخوردار باشد، محقق ابتدا با انجام مطالعات میدانی ، انتخاب شده اند.نمونه آماری 

شاخصهایی را از میان معیارهای موجود در متون نظری تحقیقات قبلی برگزید و با توجه به اظهار متخصصین و اساتید انتخاب شدند 

روایی محتوایی سؤاالت موجود در پرسشنامه، اقدام به کسب نظر متخصصین آکادمیک شد و  و در ادامه بمنظور کسب اطمینان از

نکات مبهم و نارسای پرسشنامه، برطرف و برخی از گزینه ها که ارتباطی با سئواالت و اهداف تحقیق نداشتند، حذف و چند 

ند، به شاخصهای قبلی اضافه شد و در نهایت پس شاخص دیگر که به نظر می رسید ارتباط تنگاتنگی با موضوع پژوهش داشته باش

از اعمال نظرات اصالحی، پرسشنامه تدوین و اعتبار آن توسط افراد مذکور، مورد تأیید قرار گرفت.در این پژوهش برای تحلیل 

 روایی  و اعتبار پرسشنامه از روایی محتوایی استفاده شده است. 

 بررسی پایایی متغیرهای پژوهش
 در دهـد، می (ارائـه آلفا) مکنون متغیرهـای درونی سازگاری پایایی از تری گیرانه سخت برآورد کرونباخ آلفای ینکها به توجه با

 411 از بزرگتر گلدشتاین -دیلون P مقدار وقتی. شود می استفاده( ترکیبی پایایی) نام به دیگر نسخه یک از PLS مسیری مدلهای

دهد که بیانگر پایایی مناسب برای گیری نشان میاین ضرایب را برای هر مدل اندازه 2جدول  .است بعدی تک بلوک آن باشد،

 هاست.تمامی سازه

 گیری متغیرهاهای اندازهپایایی ترکیبی مدل 2جدول 

Composite Reliability متغیرها 

فرم پلت معماری پذیری انعطاف 0.855  

آنالین خرید قابلیت 0.871  

آنالین انالک مدیریت قابلیت 0.867  

آنالین خدمات قابلیت 0.868  

 تعامل تأمین کننده 0.8686

 تعامل توزیع کننده 0.860

 تعامل مشتری 0.862

 عملکرد رقابتی 0.898

 بررسی روایی متغیرهای پژوهش
های زهشاخصی مناسب برای تعیین روایی همگرای سا (AVE) (شاخص میانگین واریانس استخراج شده 4111بنا به نظر چین)

باشد. بررسی این شاخص بین می 1/4باشد. حداقل میزان قابل قبول برای این ضریب از نظر نویسندۀ مذکور برابر با تحقیق می

باشد و های تحقیق امتیاز این ضریب بسیار باالتر از حد آستانة مذکور میدهد که درتمامی سازههای این تحقیق نشان میسازه
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دهد، تمامی متغیرها دارای نشان می 3همانطور که جدول باشند. ظر روایی همگرا در حد بسیار قابل خوبی میها از نبنابراین سازه

AVE   .مناسبی هستند 

 گیری متغیرهاهای اندازهروایی همگرای مدل 0جدول 

(AVE) متغیرها 

فرم پلت معماری پذیری انعطاف 0.667  

آنالین خرید قابلیت 0.575  

آنالین کانال دیریتم قابلیت 0.620  

آنالین خدمات قابلیت 0.686  

کننده تأمین تعامل 0.687  

کننده توزیع تعامل 0.673  

مشتری تعامل 0.677  

رقابتی عملکرد 0.747  

 

های دیگر همبستگی باالیی نداشته باشد و از هم متمایز های سازههای یک سازه با شاخصروایی واگرا بیانگر این است که شاخص

دارد که هنگامی روایی ( بیان می2441(. هنسلر )2441استفاده شده است )هنسلر، HTMTند. برای بررسی روایی واگرا از روش باش

را نشان  HTMTماتریس مقادیر  1باشد. جدول  411برای هر سازه کمتر از  HTMTواگرا در سطح قابل قبول است که میزان 

 های یک سازه با سازه دیگر است.صدهد که حاکی از عدم همبستگی باالی شاخمی

 HTMTگیری به روش های اندازهماتریس سنجش روایی واگرا  مدل 0جدول 

 

 خدمات قابلیت
 آنالین

 خرید قابلیت
 آنالین

 عملکرد
 رقابتی

 تعامل
مشتر
 ی

 معماری پذیری انعطاف
فرم پلت  

 تقابلی
مدیری
 ت

 کانال
نآنالی  

 تعامل
 تأمین
هکنند  

 توزیع تعامل
 کننده

 0.862 آنالین خدمات بلیتقا
       

 740 .0 0.539 آنالین خرید قابلیت
      

 0.834 0.701 0.548 رقابتی عملکرد
     

 مشتری تعامل
0.623 0.513 0.516 

0.76

3     
 انعطاف پذیری

 معماری
0.442 0.281 0.356 

0.34

4 
0.676 

   

 کانال مدیریت قابلیت
 آنالین

0.661 0.628 0.661 
0.46

8 
0.392 

0.76

9   

 کننده تأمین تعامل
0.659 0.756 0.738 

0.68

6 
0.394 

0.74

2 
0.81

2  
 کننده توزیع تعامل

0.716 0.697 0.646 
0.69

5 
0.437 

0.69

9 
0.78

7 
0.846 

 بررسی برازش مدل ساختاری
کار دارد. هدف از تحلیل ورگیری و انتخاب یک گروه کوچک موسوم به نمونه سدر تحلیل استنباطی، همواره محقق با جریان نمونه

های باشد و محقق بر مبنای ارزشاستنباطی تعمیم نتایج حاصله از مشاهدات محقق در نمونه انتخابی خود به جمعیت اصلی می

شود. در انجام این قسمت از مدل سازی معادالت ساختاری برای آزمون حاصله در نمونه انتخابی به آزمون فرضیه متوسل می

 قیق استفاده خواهد شد.فرضیات تح



 ، خرید قابلیت گری یمیانج با رقابتی، عملکرد بر پلتفرم معماری پذیری انعطاف تاثیر بررسی سیدحامد مرتضوی موغاری:سیده معصومه غمخواری و 

 مشتری)مورد مطالعه: شرکت دیجی کاال( و کننده توزیع ، کننده تامین تعامل تعدیلگری و آنالین خدمات و کانال مدیریت

 ضرایب معناداری
رسد. بخش گیری نوبت به برازش مدل ساختاری پژوهش میبعد از بررسی برازش مدل اندازه PLSمطابق الگوریتم تحلیل داده در 

ن آنها را مورد گیری به متغیرهای آشکار کاری ندارد. بلکه تنها متغیرهای پنهان همراه با روابط بیمدل ساختاری برخالف مدل اندازه

 Bootstrappingها را مورد بررسی قرار میدهد. برای این منظور از تابع دهد. مدل ساختاری روابط بین سازهبررسی قرار می

 می باشد. 214شود. تعداد نمونه آماری در این پژوهش استفاده می

. مقادیر مورد اقع مالک اصلی تایید یا رد فرضیات استدر وباشد که می (t-value) آماره تی ها نشان دهندهعددی در رابطه مقدار

بزرگتر  11/2و  11/4، 11/4از  tبه ترتیب باید آماره  11/4و  11/4، 14/4قبول برای معناداری ضرایب مسیر در سطح اطمینان 

 دهد.ضرایب معناداری مسیرها را نشان می 2شکل (. 4313باشد )محسنین و اسفندیاری، 

 

 اداری )مدل درونی( مسیرهای مدل پژوهشضرایب معن 2شکل 
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 ضرایب مسیر )مدل بیرونی( مدل پژوهش 3شکل 

 (2Rضرایب مسیر و ضرایب تعیین )

زا( مربوط به متغیرهای پنهان وابسته )درون ، ضرایب PLSیکی از متداول ترین معیارها برای تأیید برازش مدل ساختاری در 

به عنوان مقدار مالک برای  11/4و  33/4، 41/4از تأثیر یک متغیر مستقل بر یک متغیر وابسته دارد. سه مقدار  نشان است. 

متغیرهای وابسته را  2Rمقادیر 1جدول (. 4312در نظر گرفته شده است )داوری و رضازاده،  مقادیر ضعیف، متوسط و قوی 

 دهد.نشان می

 

 2R مقادیر 5جدول 

2R متغیرها 

 آنالین خدمات قابلیت 0.451

 آنالین خرید قابلیت 0.573

 رقابتی عملکرد 0.615

 آنالین کانال مدیریت قابلیت 0.499

 (2Qبینی)قدرت پیش
 ،42/4 مقدار سه( زادرون) وابسته متغیر یک مورد در 2Q مقدار که صورتی در و دهدمی نشان را مدل بینیپیش قدرت معیار این

 مربوط( زابرون) مستقل متغیرهای یا متغیر قوی و متوسط ضعیف، بینیپیش قدرت از نشان ترتیب به نماید، کسب را 31/4 و 41/4

 .کندمی گیریاندازه زادرون بلوک هر برای را ساختاری مدل کیفیت واقع در. است وابسته متغیر آن به

 2Qمقادیر  6جدول 

Q² متغیرها 

 آنالین تخدما قابلیت 0.287



 ، خرید قابلیت گری یمیانج با رقابتی، عملکرد بر پلتفرم معماری پذیری انعطاف تاثیر بررسی سیدحامد مرتضوی موغاری:سیده معصومه غمخواری و 

 مشتری)مورد مطالعه: شرکت دیجی کاال( و کننده توزیع ، کننده تامین تعامل تعدیلگری و آنالین خدمات و کانال مدیریت

 آنالین خرید قابلیت 0.240

 رقابتی عملکرد 0.388

 آنالین کانال مدیریت قابلیت 0.256

 نتایج رد و تأیید فرضیات تحقیق در یک نگاه 7جدول 

 نتیجه
سطح 

معناداری 
 تحقیق

سطح 
معناداری 

 مطلوب
 مسیر فرضیه آماره تی

شماره 
 فرضیه

>P 441/4 تأیید 41/4  111/2 
 عملکرد  <-  آنالین خرید قابلیت   <-پلتفرم  ماریمع پذیری انعطاف

 رقابتی
4 

>P 442/4 تأیید 41/4  112/4 
 <- آنالین کانال مدیریت قابلیت  <-پلتفرم  معماری پذیری انعطاف

 رقابتی عملکرد
2 

>P 444/4 تأیید 41/4  3 رقابتی عملکرد <- خدمات قابلیت  <-پلتفرم  معماری پذیری انعطاف 114/4 

>P 444/4 تأیید 41/4  131/2 
 خرید قابلیت  <-کننده  تأمین *تعامل <-پلتفرم  معماری پذیری انعطاف

 آنالین
1 

 تأیید
441/4 P< 41/4  311/2 

 قابلیت   <-کننده   توزیع *تعامل  <-پلتفرم  معماری پذیری انعطاف
 آنالین کانال مدیریت

1 

>P 444/4 تأیید 41/4  1 خدمات قابلیت <-مشتری  *تعامل  <- پلتفرم معماری پذیری انعطاف 113/4 

 

 نتیجه گیری  

 و کانال مدیریت ، خرید قابلیت گری میانجی با رقابتی، عملکرد بر پلتفرم معماری پذیری انعطاف تاثیر در این مطالعه به بررسی

 پرداختیم.  (کاال دیجی شرکت: مطالعه مورد) مشتری و کننده توزیع ، کننده تامین تعامل تعدیلگری و آنالین خدمات

امروزه در کسب و کار های اینترنتی داشتن یک نرم افزار یا به طور کلی یک پلتفرم امری ضروری است. ما در این مطالعه به 

 با متوسط یسهبنگاه در مقایک  کهبررسی انعطاف پذیری این پلتفرم بر عملکرد رقابتی شرکت دیجی کاال پرداخته ایم. درصورتی

. با توجه به نتایج و است عملکرد رقابتی دارایکند،  یدادست پ یکساندر بازار  یبه نرخ باالتر سود اقتصاد یدسود اقتصا نرخ

بررسی ادبیات موجود در زمینه کسبو کار اینترنتی در ارتباط بین انعطاف پذیری پلتفرم و عملکرد رقابتی مولفه ی مهمی به نام خرید 

آنالین می باشد که از بین آن ها  خدمات و کانال مدیریت ، خرید الین شامل سه بخش قابلیتآنالین تاثیر میانجی دارد. خرید آن

( در ارتباط انعطاف پذیری پلتفرم و عملکرد رقابتی دارد. این موضوع را می توان 211/4میانجی گری قابلیت خدمات تاثیر بیشتری )

مات می تواند بسیار انعطاف پذیر تر در بازار های پویا و نو ظهور امروزی به این نحو بیان کرد که یک پلتفرم با دارا بودن قابلیت خد

( در این ارتباط نقش میانجی دارد. امروزه بسیاری از مشتریان به دالیل مختلفی 411/4باشد. پس از قابلیت خدمات، قابلیت خرید )

اینترنتی و... به خرید های اینترنتی عالقه نشان می مثل آلودگی، شلوغی بازار ها و فروشگاه ها، و امکان انتخاب مفید در خرید 

دهند و دارا بودن قابلت خرید در پلتفرم های کسب و کار اینترنتی می تواند عامل تعیین کننده و مفیدی برای هر شرکتی باشد. 

روش یک نقش نهان و ( نیز در این ارتباط نقش میانجی دارد. مدیر کانال های ف413/4همچنین مدیر کانال های آنالین فروش)

 مهم در این ارتباط دارد. مدیران کانال ها با روش ها و سیاست های خود می تواند در ارتباط بسیار موثر و تعیین کننده باشد. 

همچنین در این مطالعه نقش تعدیل گر عوامل موثر بر خرین آنالین را نیز بررسی کردیم. با توجه به نتایج بدست آمده تعامل 

(. و نیز تعامل توزیع کننده تاثیر انعطاف پذیری 312/4نده تاثیر انعطاف پذیری پلتفرم بر قابلیت خرید را تعدیل می کند )تعمین کن

(. همچنین در آخر تعامل مشتری در تاثیر تاثیر انعطاف پذیری پلتفرم بر قابلیت 341/4پلتفرم بر مدیر کانال رار تعدیل می کند )

 (.441/4خدمات نقش تعدیل گر دارد )
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بر عملکرد سازمان  داریپا یرقابت تیو مز ینوآور یها تیمنابع،قابل ری،تاث4311زهره، ،یرودپشت یو نوروز یپور، مصطف میابراه
و  تیریبر مد یکردی)با روی( و حماسه اقتصادانهیبر تحوالت خاورم یکردی)با رو یاسیحماسه س یالملل نیکنفرانس ب نیها،اول

 (،رودهنیحسابدار

بر  کیاستراتژ یریانعطاف پذ ریتأث ی،بررس4311،یپور، مصطف میو ابراه دمحمدیس ل،یمهسا و نوع پسند اص ،یسراوان یاحمد
 ت،تهرانیریمد یکهایابزار و تکن یالملل نیکنفرانس ب نیعملکرد شرکت،دوم

 شیهما نیان،هفتمیمشتر یوفادار یاثر بخش در راستاشاخصه  یبا مشتر ی،تعامل مشتر4311ه،یسجاد و باوقار، مهد ،یردیامامو
 ران،تهرانیدر ا یو علوم انسان تیریمد یپژوهش ها یمل

 یانجیبا توجه به نقش م یبر عملکرد رقابت یسازمان یها ی،اثر توانمند4311ن،یشاه ار،یو ط اسرینژاد،  یو قاسم هیآرزمجو، هان
 دانش تیریمد

،تاثیر استراتژی های رقابتی بر عملکرد 4311شاگردی، امیر و وحیدی، تقی و دانشمند، بهناز،آیباغی اصفهانی، سعید و غفوریان 
 .بازاریابان فعال در رسانه های اجتماعی؛ با نقش متغیر تعدیل کننده ویژگیهای سازمانی

ی مشتریان با رویکرد پویایی مدل پذیرش تجارت الکترونیک در سازمانهای دولتی از سو ،4311بابائیان پور، مرضیه و کرامتی، ودود،
اولین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و  سیستمها )مطالعه مودی: یک سازمان دولتی (،

 .ساری مدیریت و حسابداری،

اساس قانون بر کینامیدا یتجار یها تیبا وب سا یتعامل مشتر نگی،مدل4311روح اهلل، ،یشجاع خواه، محمدحامد و گودرز

CRMدار،تهرانیو توسعه پا انهیرا نینو یها یفناور یمل شیهما نی،اول 

 نیبر عملکرد شرکت،نخست یمشتر تیو رضا یشهرت سازمان یرقابت تیمز ریتاث ی،بررس4311محسن، ،یو اعظم میرح ،یفیشر
 ،تهرانیو سازمان یتجار یهوشمند تیریمد نینو یها میپاراد یالملل نیکنفرانس ب

 ت،رشتیریاقتصاد و مد یالملل نیکنفرانس ب نیسبز،دهم یهوشمند و سازه ها ی،معمار4311ده،یفرد، سپ ینشعبا

،بررسی تاثیر مدیریت تکنولوژی بر عملکرد تجاری از طریق نقش میانجی قابلیت های 4311شفیعیون، رسول و نوروزی، اکبر،
 .حقیقاتی اصفهان(رقابتی )مطالعه موردی: شرکت های دانش بنیان شهرک علمی و ت

 نیدانش، بالکچ تیریمد یالملل نیکنفرانس ب نی،اولیو سازمان یگراف در ارتباطات و تعامالت شبکه ا لی،تحل4311،یعل ،یصابر
 و اقتصاد،تهران

 ،یشهرساز ،یمعمار یالملل نیساخته ها،کنفرانس ب شیدر پ یری،انعطاف پذ4311د،یسع ،یقیو حق ثمیم ،یوسفیو  مینس ،یغالم
 نگاه به گذشته،تهران نده،یآ یافق ها ست؛یز طیمران، هنر و محع

ارائه مدل تاثیر مسئولیت اجتماعی در حوزه تجارت الکترونیک بر  ،4311غمخواری، سیده معصومه و دل افروز واجارگاه، شیما،
های نوین در مهندسی صنایع و عملکرد رقابتی با تاکید بر فرهنگ و خدمات شرکت،اولین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکار

 .مدیریت و حسابداری،ساری

 یو عملکرد مال یاجتماع یریپذ تیمسئول نیدر رابطه ب یرقابت تینقش مز ی،بررس4311ن،یرام ،یو کرم هیمرض ،یدونیفر
و  عیصنا یمهندسدر  نینو یچالش ها و راهکارها یالملل نیکنفرانس ب نیشده در بورس اوراق بهادار تهران،اول رفتهیپذ یشرکتها



 ، خرید قابلیت گری یمیانج با رقابتی، عملکرد بر پلتفرم معماری پذیری انعطاف تاثیر بررسی سیدحامد مرتضوی موغاری:سیده معصومه غمخواری و 

 مشتری)مورد مطالعه: شرکت دیجی کاال( و کننده توزیع ، کننده تامین تعامل تعدیلگری و آنالین خدمات و کانال مدیریت

 ی،ساریو حسابدار تیریمد

با  یعموم یفضاها یدر معمار یری،انعطاف پذ4313درضا،یحم ،یچور نکامیریو ش نیجمال الد ،یلیو سه نیمع ،یازبرم یکاکوئ
 فرهنگ گرا،اصفهان یشهرساز یمل شی،همایاجتماع ییگرا نهیزم کردیرو

مطالعه  یتجار یبنگاه ها یبر عملکرد درون یرقابت تیمز ری،تاث4313، صالحه،معصوم آباد یداود و عبد ،یو نوروز الیکوهنورد، سه
 زیکسب و کار،تبر تیریدر مد نینو یکردهایرو یمل ل،کنفرانسیاستان اردب ییمواد غذا دیتول ی: شرکت هایمورد

 یازمانو عملکرد س یرقابت یها یاستراتژ یابی،ارز4311زهرا، ،یابوالفضل و ارشاد ،یمحمد و سام ،یلشکر

کنفرانس  نیو دوم تیریو مد یحسابدار یالملل نیکنفرانس ب نیران،پنجمی،حقوق مصرف کننده در ا4311مختار، ،یمحراب
 باز،تهران یها یو نوآور ینیکارآفر
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