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 چکیده
 توجه است توانسته و دارد فرهنگي اجتماعي و اقتصادي، عيتوض بر بسياري مثبت پيامدهاي و آثار گردشگري

نام  جدیدي به  ؛ اما ورود فناوري اطالعات باعث ظهور حوزهکند جلب خود به را خصوصي و عمومي بخش
توجهي  هاي مختلف گردشگري به ميزان قابلپذیرش آن در بخش است که گردشگري الکترونيک گردیده

 ي در ایجاد آمادگي، پذیرش، آن بوده و دیدگاه راهبردي مدیران عالبه منوط به دیدگاه مدیران نسبت 
هاي راهبردي اثربخش بر هش برآنيم تا مؤلفهذا در این پژوکردن آن غير قابل انکار است. ل سازي و نهادینهپياده

گيري مدلي مفهومي مورد ه مدیران فعال در این حوزه، با بکارسازي گردشگري الکترونيک را از دیدگانهادینه
نفر  ۰۱۳اي به حجم ستفاده از پرسشنامه بر روي نمونهاین پژوهش با ابررسي و تجزیه و تحليل قرار دهيم. 

هاي فعال در حوزه مدیران فروش وبسایتمدیران عامل، مدیران بازاریابي و ري شامل برگرفته از جامعه آما
سيون الکترونيکي، مدیران هاي داراي قابليت رزرواگردشگري شامل مدیران تورهاي مسافرتي، مدیران هتل

  حوزه هاي فعال درهاي مختلف و سایر وبسایتهاي مسافرتي در بخشهاي فروش الکترونيکي بليطسایتوب
 هايفرضيهافزار ليزرل، بررسي  ازش مدل پژوهش با استفاده از نرمشده و پس از بر انجامگردشگري الکترونيک 

گانه تحقيق چهار فرضيه مورد پذیرش  هاي هفتو در نهایت از ميان فرضيه پژوهش در دستور کار قرار گرفت
هاي استراتژیک یتي با تأثيرگذاري بر متغير ارزشوري مدیر اني و بهرههاي پشتيباني سازممؤلفهقرار گرفت که 

پذیرش گردشگري الکترونيک مؤثر صورت مستقيم بر  مادگي الکترونيک درون سازماني بهادراکي و عامل آ
ر این بخش سازي آن دتوجهي به راهکارهاي پياده ليل بيسازي گردشگري الکترونيک به دباشند اما نهادینهمي
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 مقدمه

گردد که با اقتصادي در جهان محسوب مي هاي مهمحوزه از یکي گردشگري 
درآمد،  حجم قابل توجهي از و باشداي در حال پيشروي ميسرعت پيشرفت فزاینده

عنوان یکي از منابع اثربخش در  است و به داده اختصاص خود را به ملي توليد و لاشتغا
گاني و اقتصادي یک کشور محسوب هاي بازرستاي ایجاد درآمد ارزي در فعاليترا

 سوي با پشرفت صنایع مختلف، اما هم. (۱۰۳۱الدین افتخاري و مهدوي، گردد )رکنمي
وذ هاي مختلف زندگي انسان نفدر بخش افزوني فناوري اطالعات نيز با سرعت روز

شمار  کار به و مختلف کسب هايهاي اثرگذار در حوزهعنوان یکي از مؤلفه کرده و به
توان یافت که فناوري هيچ صنعت یا بخش بازرگاني را نميآید تا جایي که امروزه مي

یابي و اطالعات در آن رسوخ نکرده و از ملزومات آن بخش محسوب نگردد )فار
ده و این بخش نيز ( صنعت توریسم نيز از این موضوع مستثني نبو۱۰۳۳تجویدي، 

 باشد که در این ميان يازات حاصل از فناوري اطالعات ميها و امتنيازمند قابليت
خش گردشگري از اهميت کار الکترونيک در ب و کردن کسب سازي و نهادینهپياده

هش اقتصادي در صنعت فوق عوامل مهم در ایجاد ج اي برخوردار بوده و ازالعاده خارق
پذیرش گردشگري ثر بر بررسي عوامل مؤ گردد. در این تحقيق برآنيم تا بهمحسوب مي

هاي مختلف کردن آن در بخش منظور نهادینه بهسازي صحيح آن الکترونيک و پياده
در  مثبتي ثر نقشتواند به صورت مؤپردازیم بدان جهت که عامل فوق مياین صنعت ب

کردن آن با استانداردهاي موجود در سایر  و همگام افزون این صنعتبهبود روز
 کشورهاي پيشرو در صنعت فوق، داشته باشد. 

 مبانی نظری تحقیق

ها درباره   نهاي آباشند و دیدگاهها ميداران سازمان ارکان اصلي و سکان از مدیران 
لف نقش بسزایي در پيشرفت تهاي مخزمينههاي سازمان در راهبردها و استراتژي

 هاي جدید و داشتن يان ادراک مدیران نسبت به فناوريسازماني دارد. در این م
هاي باالي ترقي صعود سازمان به پله تواند منجر بههاي استراتژیک مؤثر ميدیدگاه
اید مورد سازي فناوري جدید باما آنچه که پيش از نهادینه (.Meso et al, 2009گردد )

که عدم  طوري باشد بهنفعان مي فناوري فوق توسط کليه ذيتوجه قرار گيرد پذیرش 
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 صحيح آن گردد ناسازي فناوري فوق و کاربرد تواند منجر به عدم پياده پذیرش آن مي
(Haemoon, 2011 همچنين پيش از پذیرش فناوري جدید ایجاد آمادگي در جهت .)

جدید از جهات مختلف آموزشي، کاربردي، برخورد صحيح نسبت به فناوري 
باشد. فناوري اطالعات و انساني متخصص نيز حائز اهميت مي تکنولوژیک و نيروي

زم به جهت نيازهاي الایجاد پيش عنوان یک فناوري جدید نيز نيازمند اطات بهارتب
اشد بکار امروزي مي و آن در محيط کسب سازي سازي و نهادینهآمادگي، پذیرش، پياده

به آن بهره جست و بدین وسيله توان از ادراکات راهبردي مدیران  که بدین منظور مي
کار برد  ه جهت رسيدن به اهداف سازماني بهتري بها و راهکارهاي مناسب روش

(Ngwenyama & Morawczynski, 2009) . 

 گردشگری و جایگاه فناوری اطالعات در آن

 تکنولوژي با کردن گردشگري  دليل همگام به 1الکترونيک امروزه گردشگري 
 از مدت چنداني و آمده این صنعت بشمار  در توسعه اساسي ايلفهمؤ از اطالعات، یکي

 است اطالعات فناوري و گردشگري حاصل ترکيب دو حوزه گذرد ونمي آن ظهور
 هايفرصت مولد و درآمدزا کارهاي و کسبترین انواع متداول از حوزه هر دو که

 گردشگري مفهوم (Buhalis, 2003) روند به شمار مي جهان امروزي در شغلي
و به مواردي  کرده شگري اشارهگرد  تجارت در حوزه اجزا  کليه به الکترونيک

 محتواي توليد الکترونيک، توسعه و تحقيق ک،يالکترون کار و کسب همچون
و  (Salavati and Hashim, 2011پردازد )الکترونيک مي خدمات  ارایه و الکترونيک

 خاص هايپروتکل و استانداردها و اینترنتي هايپایگاه از ايدر عين حال به مجموعه
عکس و  متن، قبيل از مختلف ساختارهاي در اطالعات بازنشر و توليد با که پردازدمي

 و هتل رزرو قبيل از خدماتي حتي و تبليغاتي هايپيام بروشور، و کاتالوگ تصویر،
در  (. گردشگريLi  & Buhalis, 2006یابد )مي معنا الکترونيکي بليط خرید

 به عالقمند یک آن با بکارگيري که اي کارآمد استوسيله چهارچوب فضاي اینترنتي
 به هدایتگر و هدفمند برنامه یک با و بهينه  هزینه زمان کوتاه، با در تواندمي گردشگري

 تري در بيان جامع .(Alexis & Friederike, 2011کند ) مسافرت خاص مکاني
 کار و کسب متدهاي تلفيق فن ازاست  عبارت الکترونيک توان گفت گردشگريمي

                                                                                                                       
1- e-tourism 
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 خدمات پشتيباني و ارایه تدارک، ابزارهاي و هاشيوه در اطالعات فناوري و الکترونيک
است و  کمتر اي هزینه و باالتر کيفيتي با گردشگران نيازهاي مينبه جهت تأ گردشگري

 استفاده ها آن از سنتي صورت به گردشگران گذشته در که دارد خدماتي تمامي اشاره به
صورت الکترونيکي و از طریق فضاي اینترنت به این  توانند بهکردند و امروزه مي مي

 .(Maswera et al, 2008)امکانات دسترسي داشته باشند 

 ری اطالعات های استراتژیک ادراکی و جایگاه آن در فناوارزش

 و محيط دروني محيط بين هماهنگي و توازن خلق به مفهوم یک مثابه به استراتژي 
و  هافرصت ثر به کاربستصورت مؤ دان وسيله بتواند بهتا ب پردازدمي سازمان بيروني
 (. درElbanna and Child, 2007نحو بپردازد ) بهترین رو به پيش تهدیدهاي از دوري

 با تا باشدمي محيطي متغيرهاي به پاسخ یافتن بهترین دنبال به استراتژیک رویکرد واقع
 به موضوع این که باشد رقبا بر سازمان ترجيح در عاملي رقابتي مزیت خلق و ایجاد
 براي ارزش خلق و رقابتي مزیت استراتژیک، رویکرد بين جانبه سه اتصال گيري شکل

 سودآوري و سرمایه بازده بازار، سهم دنبال به هاگردد و چنانچه بنگاهمنجر مي سازمان
باشند  بيشتر ارزش خلق طریق از رقابتي مزیت دنبال ایجاد به باید هستند، رقبا از بيشتر

(Segars and Grover, 1998) . 
 عصر مهم هاي ویژگي از یکي نيز اطالعات و ارتباطات فناوري دیگر سوي از اما 

 امري اطالعات فناوري و هاسيستم استراتژیک ریزيبرنامه و رود مي شمار به دیجيتال
 ها ويد اتخاذ استراتژشمار آمده و نيازمن به امروزي هايسازمان براي ضروري

باشد سازماني ميمدت  مدت و کوتاه منظور رسيدن به اهداف بلند مناسب بهراهبردهاي 
(Saloner and  Spence, 2002که ) تفکرات مدیران عالي  ها ودر این ميان اندیشه

صورت مستقيم در  تواند بهري راهبردهاي فوق مؤثر بوده و ميگي ها در شکلسازمان
واقع ایجاد آمادگي و پذیرش نوآوري در  در گذار باشداثرموفقيت تکنولوژي فوق 

گيرندگان اصلي  صورت مستتقيم با ادراک تصميم کارگيري مؤثر آن به ها و بهسازمان
کارگيري تکنولوژي  به تواند در نحوه ولوژي فوق در ارتباط بوده و ميسازمان از تکن

گذار باشد مان تأثيرفوق و پيشبرد اهداف سازماني و ایجاد مزیت رقابتي براي ساز
(Grandon & Pearson, 2003) مطالعات معدودي در رابطه با ادراک مدیران از .

است که در آن از  نجام گرفتهکار الکترونيک ا و هاي استراتژیک در حوزه کسبارزش
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کاربرد  ثري همچون بهبود در ارائه خدمات، افزایش اثربخشي و کارایي،عوامل مؤ
( و در تحقيق Amit & Zott, 2004است ) یاد شده ،وري افزایش بهرهروز و  سيستم به

گيري  وري مدیریتي و تصميم لياتي، بهرهگانه پشتيباني عم عوامل سهدیگري  
هاي استراتژیک در حوزه تجارت ان فاکتورهاي مؤثر در ایجاد ارزشعنو بهاستراتژیک 

 تغيرهاي فوق از یک از مبراي هر الکترونيک مورد شناسایي قرار گرفتند و 
هاي فوق همبستگي باالیي با متغيرها داشتند شاخص هایي استفاده گردید کهشاخص

(Subramanian & Nosek, 2001 پشتيباني عملياتي به .)ي تجارت چگونگي اثرگذار
ه به مشتریان، اثرگذاري در شد ها، بهبود خدمات ارائهالکترونيک در کاهش هزینه

 وري بهبود عمليات اشاره داشته و بهرههاي توزیع و ایجاد نقش اثربخش در کانال
ازد پرد ان اشاره دارد و به این موضوع ميبخشي مدیر مدیریتي به افزایش کارایي و اثر

کنندگان و  تواند به ایجاد پل ارتباطي مؤثر با تأمينه تجارت الکترونيک ميکه چگون
 ر منجر گردد. متغير شرکاي تجاري مناسب و افزایش توانایي رقابت در بازا

هاي گيريي فناوري اطالعات در بهبود تصميمگذارگيري استراتژیک به اثرتصميم
ي مدیران جهت بهبود ت جامع برااستراتژیک مدیران اشاره دارد و به ارائه اطالعا

گيري و افزایش دسترسي مدیران به اطالعات بيشتر و پشتيباني تجارت فرآیند تصميم
 ,Grandon & Pearson)پردازد ميمات استراتژیک مدیران ميالکترونيک از تص

2004.)  

  آمادگی الکترونیک ادراکی

 که شد خواهد ميسر نيعرصه تجارت الکترونيک زما در پذیر فعال و رقابت حضور 
 ریزيپایه الکترونيک آمادگي مستحکم مباني اساس بر آن نيازهايمقدمات و پيش

 انتشار ميزان پراکنش و نرخ گيري اندازه براي ابزاري الکترونيک، آمادگي. باشد شده
 و اطالعات فناوري کارگيريبه و استفاده پذیرش، است و به توانایي اطالعات فناوري
 .(3۳۳۰دارد )ونوس و محمودي،  ها و جوامع اشارهدر سازمان آن با مرتبط هايکاربرد

 و فني اجتماعي، اقتصادي، شرایط به باتوجه الکترونيک آمادگي به نيل اهداف از
 در دنياي الکترونيک، پذیري رقابت قابليت حفظ همچون اهدافي به توان مي حقوقي

 و اطالعات فناوري هايبخش زیرها و الزم در همه بخش هاي زیرساخت ایجاد
  توسعه راستاي در ارتباطات و اطالعات فناوري کاربردهاي گسترش و بهبود ارتباطات،
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 مندي بهره دیجيتالي، شکاف کاهش خارجي، گذاري سرمایه گسترش و اقتصادي توان
 Al Nagi)کرد  اشاره مشتریان در اعتماد ایجاد و کيفي اطالعات از ها سازمان و افراد

& Hamdan, 2009).  
 آمادگي سطح و اطالعات فناوري از استفاده چگونگي بر متعددي عوامل 

نظر  این ميان ضروري و الزم بهباشند و در مي ثيرگذارتأ هاسازمان و جوامع الکترونيک
يک، به شناخت کافي نسبت به سوي تجارت الکترون هاي پيشرو بهرسد تا سازمانمي

هاي ها بر جنبه الکترونيک و تأثير آن د در حوزه آمادگيهاي اثربخش متعدمؤلفه
 الکترونيک، آمادگي منظور ارزیابي سازمان خود دسترسي حاصل کنند. بهمختلف 

 سنجش جهت نيز متفاوتي هاي روش و ها شاخص و ارائه گردیده متفاوتي هاي مدل
. (Oxley & Yeung, 2001)است  مورد بررسي قرار گرفته الکترونيکي آمادگي

ها بر عوامل خارج از سازمان متمرکز شده، برخي بر عواملي تعدادي از این مدل
ها بر عوامل درون سازماني و دیگري از مدلهمچون تکنولوژي توجه دارند و گروه 

هاي مدیریتي سازمان همچون تمرکز سازماني، رسميت سازماني، ساختار سازماني جنبه
توان طور کلي مي ، اما به(Meghan et al, 2012رند )و کيفيت منابع انساني اشاره دا

هاي پيشرو در راستاي تجارت ر بر آمادگي الکترونيک در سازمانثعوامل مؤ
الکترونيک را از نظر مدیران عالي مورد بررسي قرار داد و بر اساس ارزیابي ادراکي 

نيک سازمان گذار بر آمادگي الکتروهاي تأثيردیران عالي سازمان به بررسي شاخصم
پرداخت که این عوامل ادراکي به دو دسته عوامل آمادگي الکترونيک ادراکي درون 

 گردندتقسيم مي 2سازماني و عوامل آمادگي الکترونيک ادراکي برون 1سازماني
 (Tan et al, 2007)ميزان ادراک و سازماني به  . آمادگي الکترونيک ادراکي درون

سازماني همچون تعهد سازمان، آگاهي سازمان و  درونارزیابي مدیران درمورد عوامل 
پردازد و آمادگي الکترونيک ان جهت پذیرش تجارت الکترونيک ميمنابع سازم

سازماني به ميزان ادراک و ارزیابي مدیران در مورد عوامل محيطي  برونادراکي 
و اجراي  سازيو سایر عوامل حمایتي که در پيادهسازمان همچون نيروهاي بازار، دولت 

 & Molla)توانند به یاري و کمک سازمان بپردازند، اشاره دارد تجارت الکترونيک مي

Licker, 2005.) 

                                                                                                                       
1- Perceived Organizational Electronic Readiness 
2- Perceived Environmental Electronic Readiness 
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  سازی آنالکترونیک و نهادینهپذیرش 

ترین تغييرات جوامع امروزي ظهور فناوري اطالعات و ارتباطات تردید از اساسيبي 
بالقوه متعدد  هايمؤلفهاما وجود است که هر چند عامل ایجاد مزایاي مختلفي بوده 

باشد برخورداري از این مزایا کافي نميمنظور توسعه و استقرار این فناوري در جهت  به
همه  طه ساو هاي مناسب و بهبلکه این فناوري باید با روش (۱۰۳۳)الهي و همکاران، 

نشدن و  تهدر صورت پذیرف کهچراشود  کار گرفته صورت کارا و اثربخش به نفعان به ذي
 ماند نتيجه خواهدگذاري در حوزه موردنظر بيفناوري جدید، سرمایهگيري کار به
(Hamner & Al-Qahtani, 2009; Boufeas et al, 2004)هاي پزوهش جهت ین. بد

 ها شناخت نحوه پذیرش و است که هدف غایي آن انجام گرفته بسياري در این زمينه
ها فناوري  هاي جدید و از جمله مهمترین آنکارگيري فناوري به ثر دربررسي عوامل مؤ

طور کلي پذیرش تجارت  ه(. بSun &  Zhang, 2006اطالعات و ارتباطات بوده است )
منظور ارائه خدمات سریع و با کيفيت مناسب  ستفاده از فناوري اطالعات بهالکترونيک ا

و  الکترونيک توسط مشتریان. اگر تجارت (Centeno, 2004)نفعان است  براي ذي
ارد تا مزایاي متعددي همچون گرفته شود قابليت آن را دکار شده و به کارکنان پذیرفته

سازي در ارائه اطالعات کامل و جامع و پاسخگویي مناسب و سریع را به ارمغان شفاف
آورد، بنابراین ادراک پذیرش خدمات الکترونيک توسط کاربران آن عاملي حياتي 

 نياز به تنهایي، ردن تجهيزات و امکانات موردگذاري و فراهم ک و فقط سرمایه بوده
هاي تجارت الکترونيک منجر شود بلکه براي دستيابي مزیتتواند به برخورداري از نمي

 (.Lu et al, 2009به مزایاي بالقوه باید پذیرش آن نيز مدنظر قرار گيرد )
است  ها را ملزم بر آن داشتهاطالعات، سازمان فناوري حوزه در هاي سریعپيشرفت 

 و پویا محيط و به تغييرات مورد نياز با توجه بهرا کنار گذاشته  سنتي هايتا شيوه
 از بپردازند و با توجه به آنکه بسياري امروزي کار و کسب پرتالطم موجود در

 هافناوري این اتخاذ به متعهد را خود سازماني، افول از پرهيز به جهت کارها و کسب
کرده و انجام چنين  يشتري پيداانجام تغييرات فوق در این زمينه الزام ب بنابراینکنند  مي

امنيت  نيز و الذکر قفو هايفناوري موجود در هاي ریسک به توجه با بایستمياموري 
 آنجاکه (. ازMcfarland & Hamilton, 2006شود ) انجام کار و کسب تداوم در

 هافلذا شرکت آید،شمار مي به موفقيت اساسي عامل یک عنوان الکترونيک به تجارت
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 محيطدر برابر سرعت  به و کنند بازبيني مجددا را سابق خود هاياستراتژي تمام باید
العمل مناسب نشان دهند  عکس کار الکترونيک، و یعني محيط کسب ؛وکار کسب جدید

(Hatem, 2012). سازي جهت پذیرش آن لوژي جدید آمادهتکنوواقع پس از ظهور  در
هاي الزم مييت بوده و نيازمند ایجاد زیرساختاز زوایاي گوناگون سازماني حائز اهم

گردد و در سازي آن آغاز مياز پذیرش فناوري، فرآیند نهادینهباشد که پس از گذر 
رار گرفته و اي در کاربست سازماني قصورت کامال حرفه تکنولوژي فوق بهاین مرحله 

اي از فناوري فوق نفعان سازماني به شکل حرفه ایر ذيکارکنان و مشتریان و س تمامي
 گرددسازي ميهاي سازماني پيادهقسمت تماميفناوري در این استفاده کرده و 

 (Hong and Zhu, 2005) . 

 مدل مفهومی تحقیق

به موضوع تحقيق شود تا درک بهتري ائه ميارمدل مفهومي تحقيق در این بخش  
تري انجام صورت مناسب تحقيق براساس آن به هايایجاد شده و همچنين بررسي فرضيه

سازي هاي راهبردي اثربخش در نهادینهموضوع تحقيق حاضر شناسایي مؤلفه شود.
باشد. ال در حوزه گردشگري الکترونيک ميگردشگري الکترونيک از نظر مدیران فع

 الکترونيک به دو دسته تقسيم  سازيتأثيرگذار بر نهادینههاي بدین منظور شاخص
 کي و آمادگي الکترونيک ادراکي هاي استراتژیک ادرااند که شامل ارزششده
سطه پذیرش وا ته عوامل بر پذیرش الکترونيک تأثير گذاشته و بهباشد که هر دو دسمي

گردند. عوامل تأثيرگذار سازي الکترونيک ميالکترونيک منجر به اثرگذاري بر نهادینه
پشتيباني  از قبيل؛گردند تقسيم ميدسته عوامل  هاي ادراکي استراتژیک به سهبر ارزش

و در بخش آمادگي گيري استراتژیک وري مدیریتي و تصميم لياتي، بهرهعم
و عوامل آمادگي الکترونيک  داشته ترونيک نيز دیدگاهي جامع و استراتژیک وجودالک

سازماني و آمادگي الکترونيک  درون مل آمادگي الکترونيک ادراکيدسته عوا به دو
 است.  سازماني تقسيم گردیده برون ادراکي

منظور  عات و استفاده از آن بهپذیرش تجارت الکترونيک بر کاربرد فناوري اطال 
نفعان است و در  صورت مستقيم و بدون وقفه براي ذي دارد که به اذعانتوزیع خدمات 

هاي کاربردن روش سنتي و به هاي گذاشتن روش کنار زي الکترونيک بهساادینه، نهمقابل
ي روري و کاربست فناومنظور افزایش بهره ري اطالعات بهنوین با استفاده از فناو
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سازي رد. از مهمترین عوامل در نهادینههاي سازمان اشاره دااطالعات در تمامي بخش
بردن آن در فرآیند تجارت  کار فوق و بهلکترونيک، پذیرش فناوري کار ا و کسب

يستم یکپارچه الکترونيک و قابليتهاي ارزیابي آن شامل وجود سباشد که شاخص مي
باشد نفعان سازمان مي هاي ذينيازها و خواستهها در پاسخگویي به سایت هاي جامع وب

(Hong and Zhu, 2005)  که فرضيه اول تحقيق به بررسي موضوع فوق پرداخته و اثر
تحليل ميسازي گردشگري الکترونيک  الکترونيک را بر نهادینه پذیرش گردشگري

 کند.
 پذیرش گردشگري ؛از نظر مدیران فعال در حوزه گردشگري الکترونيک فرضیه اول:

 .رددا مثبتالکترونيک تأثير  سازي گردشگريالکترونيک بر نهادینه
 کاربردهاي و اطالعات فناوري کارگيريب و استفاده توانایي آمادگي الکترونيک به 

ورت مستقيم تأثيرگذار است. ص رد و بر پذیرش الکترونيک بهدا اشاره آن با مرتبط
که  اند هاي گوناگوني جهت بررسي آمادگي الکترونيک مورد استفاده قرار گرفتهمؤلفه

آمادگي الکترونيک در گردشگري الکترونيک را از نظر  ثر بردر این تحقيق عوامل مؤ
دیران عالي اساس ارزیابي ادراکي مرد تجزیه و تحليل قرار داده و برمدیران عالي مو

گي الکترونيک سازمان پرداخته گذار بر آمادهاي تأثيرسازمان به بررسي شاخص
ثر بر مل مؤستراتژیک در تحقيق حاضر، عوااست. با توجه به وجود دیدگاه ا شده

سازماني و  درونآمادگي الکترونيک به دو دسته عوامل آمادگي الکترونيک ادراکي 
 ,Tan et al) گردندتقسيم مي سازماني عوامل آمادگي الکترونيک ادراکي برون

هایي از شاخصسازماني  ونمنظور بررسي آمادگي الکترونيک ادراکي در . به(2007
عات در سازمان، آگاهي سازمان کاربرد فناوري اطالهمچون تعهد سازمان نسبت به 

و منابع سازمان جهت تهيه اهميت فناوري اطالعات در پيشبرد اهداف سازمان  درباره
که منجر به  (Molla & Licker, 2005)هاي الزم استفاده گردیده زیرساخت

 گرددصورت زیر مي فرضيه دوم تحقيق به گيري شکل
ک، آمادگي الکترونيک فعال در حوزه گردشگري الکتروني از نظر مدیران فرضیه دوم:

 .الکترونيک تأثير مثبت دارد سازماني بر پذیرش گردشگري ادراکي درون
 سازماني از دیدگاه مدیران فعال در ظور بررسي آمادگي الکترونيک برونمن و به  

 هاي نيروهاي بازار شامل مشتریان، همکارانحوزه گردشگري الکترونيک، شاخص
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ولت و سایر عوامل حمایتي همچون مؤسسات مالي معتبر و نفعان ، د تجاري و سایر ذي
 ,Molla & Licker)است  ل در حوزه الکترونيک استفاده شدهسسات متخصص فعامؤ

 است با آن در زیر بيان گردیده طمرتب و فرضيه (2005
ي از نظر مدیران فعال در حوزه گردشگري الکترونيک، آمادگ فرضیه سوم:

 .الکترونيک تأثير مثبت دارد پذیرش گردشگري سازماني بر برونالکترونيک ادراکي 
تواند از شاخص هاي سازماني ميها در رابطه با نوآوري لي سازمانادراک مدیران عا 

گذار بر  تأثير هاين بوده و از مؤلفههاي مهم در پذیرش آن نوآوري در سازما
هاي استراتژیک اي به بررسي ارتباط بين ارزشمطالعهباشد که در کارگيري آن مي به

است  ي تحت وب و پذیرش آن پرداخته شدهادراکي مدیران نسبت به تکنولوژ
(Lumpkin.& Dess, 2004) صورت  هاي استراتژیک ادراکي مدیران بهواقع ارزش در

ان در فرضيه چهارم بدباشد که بر پذیرش تجارت الکترونيک تأثيرگذار مي مستقيم
 است پرداخته شده

هاي استراتژیک ادراکي مدیران فعال در حوزه گردشگري ارزش فرضیه چهارم:
 .مثبت داردثير يک بر پذیرش گردشگري الکترونيک تأالکترون

وري مدیریتي و  عملياتي، بهره گانه پشتيباني شده عوامل سه  هاي انجاماما طبق بررسي 
هاي استراتژیک مورد هاي مؤثر بر ارزشهعنوان مؤلف گيري استراتژیک  بهتصميم

. که در این تحقيق نيز (Subramanian and Nosek, 2001)شناسایي قرار گرفتند 
است. پشتيباني عملياتي به حمایت تجارت الکترونيک  درنظر گرفته گانه باال سه عوامل

ي هاینهصورت مستقيم بر هز تواند بهعملياتي سازمان اشاره دارد که ميهاي بخش از
 ر بوده و عاملي در جهت بهبود ثهاي توزیع مؤسازمان، خدمات مشتریان و کانال

هاي منظور بررسي این متغير از شاخص ههاي مختلف عملياتي سازمان گردد که ببخش
هاي توزیع به مشتریان و اثرگذاري در کانال ها، بهبود خدمات ارائه شدهکاهش هزینه
هاي مدیران ه بهبود کارایي و اثربخشي فعاليتوري مدیریتي ب است. بهره استفاده شده

گيري تجارت الکترونيک اشاره دارد و در افزایش توان رقابتي سازمان شکلواسطه  به
کنندگان و شرکاي  ارتباطي جدید با تأمينهاي صر فناوري اطالعات و ایجاد کانالدر ع

هاي ایجاد پل مدیریتي از شاخصوري  متغير بهره منظور بررسي جاري مؤثر است. بهت
مين کنندگان، یافتن شرکاي تجاري مناسب در صنعت سازماني و ارتباطي مؤثر با تأ



  411...  هایمدل ساختاری جهت شناسایی مؤلفه

گيري است. در نهایت متغير تصميم ه شدهافزایش توانایي رقابت در بازار استفاد
گيري استراتژیک مدیران اشاره فناوري اطالعات در بهبود تصميماستراتژیک به نقش 

ي مدیران هاي وجود اطالعات جامع برامنظور تحليل این متغير از شاخص هه بدارد ک
اطالعات و پشتيباني این گيري، ميزان دسترسي مدیران به جهت بهبود فرآیند تصميم

تجارت الکترونيک از تصميمات استراتژیک مدیران مورد استفاده قرار گرفته است 
(Grandon and Pearson, 2004.)  مرتبط با متغيرهاي فوق به صورت زیر هاي فرضيه

 گرددبيان مي
عال در حوزه هاي استراتژیک ادراکي مدیران فپنجم: پشتيباني سازماني بر ارزش فرضيه

 .مثبت داردثير گردشگري الکترونيک تأ
عال در هاي استراتژیک ادراکي مدیران فارزشوري مدیریتي بر فرضيه ششم: بهره

 .مثبت داردثير أحوزه گردشگري الکترونيک ت
هاي استراتژیک ادراکي مدیران بر ارزشگيري استراتژیک فرضيه هفتم: بهبود تصميم

 .مثبت داردثير عال در حوزه گردشگري الکترونيک تأف

 مشاهده کرد. ۱توان در شکل  مدل تحقيق را مي
  



 
 

 

 مدل مفهومی تحقیق .1شکل 

 

 الکترونیک آمادگی
 یسازمانادراکی درون 

 سازمانیپشتیبانی 

 بهره وری مدیریتی

 

آمادگی الکترونیک 
 برون سازمانیادراکی 

 

گیری تصمیم
 استراتژیک

 

ارزشهای 
 استراتژیک ادراکی

 گردشگری پذیرش
 الکترونیک

 سازینهادینه
 الکترونیک گردشگری
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 روش شناسی تحقیق

توان پژوهش حاضر را از نظر نوع هدف در ميان ميها بندي انواع پژوهشدر طبقه 
قرار  تحليلي ـ هاي کاربردي و به لحاظ نوع روش در طبقه تحقيقات توصيفيپژوهش

کار گرفتند و به جهت  ایایي، ضریب آلفاي کرونباخ را بهداد. محققان جهت بررسي پ
منظور بررسي  به ا و روایي سازه استفاده شد کهتحليل محتواي پرسشنامه از روایي محتو

هاي روایي سازه از تحليل عاملي اکتشافي استفاده گردید. جهت شناسایي شاخص
هاي تحقيق از منظور بررسي فرضيه بهو  شد کار گرفته تحليل عاملي تأیيدي بهمناسب، 

 یابي معادالت ساختاري استفاده شد.  روش مدل
مدیران فروش بازاریابي و ي آماري این پژوهش شامل مدیران عامل، مدیران جامعه 
 یران تورهاي مسافرتي، مدیران هاي فعال در حوزه گردشگري شامل مدسایت وب
هاي فروش سایت سيون الکترونيکي، مدیران وبهاي داراي قابليت رزرواهتل

ال در هاي فعسایت هاي مختلف و سایر وبي در بخشهاي مسافرتالکترونيکي بليط
 از طریقي آماري اطالعات مربوط به جامعه باشد.ميحوزه گردشگري الکترونيک 

حاصل گردید که  1رساني صنعت توریسم ایران اطالعات موجود در سایت مرجع اطالع
عضو حاصل ۱۱3۱آماري  يشده تعداد کل اعضاي جامعه با توجه به اطالعات ثبت

گرفت و با طور تصادفي انتخاب نمونه انجام  شده به يان اعضاي شناسایيگردید و از م
ترین حالت عدد کارانه اد اعضاي نمونه در محافظهاستناد بر جدول مورگان حداکثر تعد

استفاده گردید تا هر گيري تصادفي براي انتخاب افراد روش نمونهحاصل گردید.  ۰۱۳
شدن برخوردار گردند و تعداد  تخابها از شانسي برابر براي انیک از نمونه

طور کامل دریافت شده  پرسشنامه به۰3۱اري توزیع گردید و پرسشنامه در جامعه آم۰۴۳
 .شدهاي آماري استفاده  پرسشنامه صحيح جهت انجام تحليل۰۱۳و از این ميان 

که  پایایي از شاخص آلفاي کرونباخ استفاده شد بررسي منظور در این تحقيق به 
 از طریق شده  توزیع گردید و ضریب آلفاي محاسبهپرسشنامه ۰۳ابتدا  بدان جهت

توان چنين استنباط کرد که پرسشنامه  شد. بنابراین ميحاصل  ۳8۳۳برابر  SPSSافزار نرم
شده ناشي از شانس و تصادف  هاي دادهو پاسخاست فوق از اعتبار کافي برخوردار 

 است. شدهآزمون ه، بلکه به خاطر اثر متغير نبود

                                                                                                                       
1- www.irantravel.ir 
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. جهت شداستفاده  و روایي سازه بررسي روایي پرسشنامه از روایي محتوا جهت به 
با  نظر و تغييرات مورد گرفته شد کار به و کارشناساناساتيد نظر  سنجش روایي محتوا
شده، انجام گرفت. جهت روایي سازه روش تحليل عاملي اکتشافي  توجه به نظرات ارائه

برابر  KMOمورد استفاده قرار گرفت که با توجه به خروجي حاصل، مقدار شاخص 
 ۳80بيش از  KMOکه شاخص . اینحاصل گردید صفر آزمون بارتلت sigو  ۳8۱۱۳
آزمون بارتلت از  sigدهد و کوچکتر بودن مقدار گيري خبر مياز کفایت نمونهاست، 

 sig و  KMOدهد ماتریس واحد نيست و در نتيجه هردو عامل نشان مي ۳8۳۱
 باشد. مي کننده روایي قابل قبول پرسشنامه بيان
بایست در قالب گيري ميمنظور تجزیه و تحليل و نتيجه آوري شده بههاي جمعادهد 

ه متغيرهاي اصلي که براي ک . از آنجایيهاي آماري، به اطالعات تبدیل گردندآزمون
طيف ليکرت طراحي  صورت سؤاالتي در اند، بهشده ت تحقيق بکار گرفتهاالبررسي سؤ

گرفت که مقادیر  عنوان متغيرهاي تصادفي درنظر را بهتوان سؤاالت رو مي اند ازاینشده
جزیه وتحليل توصيفي در مورد اند. در این تحقيق ت را به خود اختصاص داده ۱تا  ۱

 مناسب بررسي است و جهت انجام شده SPSSافزار  دهندگان با استفاده از نرم پاسخ
 گرفته کار به یيديتأ عاملي تحليل روش تحقيق متغيرهاي از یک هر هاي شاخص بودن

ادالت یابي مع ضيات و برازش مدل تحقيق، روش مدلمنظور بررسي فر شد و به
 است.  به کارگرفته شده  LISRELافزار  ساختاري با استفاده از نرم

 هاتجزیه و تحلیل داده

 تحليل روش تحقيق متغيرهاي از یک هر هايشاخص بودن مناسب بررسي جهت 
اي که بار عاملي آن . در تحليل عاملي تأیيدي هر مادهشد گرفته کار به یيديتأ عاملي

ال با بار عاملي پایين باعث وجود ؤباشد باید حذف گردد زیرا یک ماده س ۳8۴کمتر از 
شود. در مرحله اول تعداد چهارشاخص بعدي بودن مقياس مي د در مورد تکتردی

مربوط به پشتيباني سازماني،  صحذف گردید که دو شاخ ۳8۴دليل بار عاملي کمتر از  به
شاخص در ارتباط با  ي الکترونيک دروني و در نهایت یکشاخص مرتبط با آمادگ یک

ابل قبول هاي فوق نتایج قکه پس از حذف شاخص آمادگي الکترونيک بيروني بودند
دهنده نتایج تحليل  نشان ۱یيدي حاصل گردید که جدول در مرحله تحليل عاملي تأ
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 باشد.ر یک از متغيرهاي مکنون تحقيق ميبراي ه یيديعاملي تأ
االت موجود در مقياس ؤشود بارهاي عاملي سمشاهده مي ۱همچنان که در جدول  

آستانه ها نيز از  ده و قابليت اطمينان )آلفا( سازهمطلوب  باالتر بو ۳8۴همگي از آستانه 
متعددي وجود  هايز، روشاي دستيابي به اعتبار تمایباشد. برقابل قبول باالتر مي ۳80

تگي بين اجزاي یک سازه با همبس AVE 1هاي موجود مقایسه  دارد که یکي از روش
هر یک از اجزاي سازه بيشتر از همبستگي آن جز با  AVEمنظور باید مقدار  است، بدین

(. در این پژوهش نيز از این روش Fornell & Lorcker, 1981اجزاي دیگر باشد )
 AVEشود. الزم است یادآوري شود که مقدار عتبار تمایز استفاده ميشناسایي ابراي 

(. Cho, 2006آید ) گين مربعات بارهاي عاملي بدست ميهر جز از اجزاي سازه از ميان
ميان ابعاد پژوهش همچنين براي بدست آوردن اعتبار تمایز نياز است تا همبستگي 

و روش پيرسون همبستگي ميان  SPSSافزار  منظور با استفاده از نرم بدست آید. بدین
دهد. قطر اصلي این جدول ها را نشان مياین همبستگي3اد بدست آمد. جدول ابع

AVE آمده در مرحله قبل است. بدست 

  

                                                                                                                       
1- Average Variance Extracted (AVE) 



 
 

 ییدیأنتایج تحلیل عاملی ت .1جدول 

 AVE بار عاملی متغیر نام ابعاد شماره
ضریب 

 آلفا

E-ci 1 

سازی گردشگری نهادینه

 الکترونیک

 57.0 باشد.در محل کار اینترنت در دسترس می همواره و بدون وقفه

5700 57.0 
E-ci 2 

ق با استانداردهای خدمات به گردشگران از طریق ایمیل، وب سایت و سایر ابزارهای الکترونیکی مطاب

 گردد.رایج ارائه می
57.0 

E-ci  3 
وقفه و در تمام طول روز های گردشگران انالین به سرعت، بدون پاسخگویی به سؤاالت و درخواست

 گیرد.انجام می
57.0 

E-ca 1 

پذیرش گردشگری 

 الکترونیک

 ..57 افزاری وجود دارد. افزاری و نرم نابع مالی جهت تهیه ابزارهای سختم

5700 57.. 
E-ca 2 57.0 های کاربردی فعلی در سازمان ندارد.تکنولوژی جدید منافاتی با روش 

E-ca 3  57 دارد.انگیزه کافی از سوی کارکنان جهت ورود به گردشگری الکترونیک وجود.. 

E-ca 4 57.0 های سازمانی جهت پذیرش گردشگری الکترونیک وجود دارد.حمایت 

Psv 1 
ارزشهای استراتژیک 

 ادراکی

 57.0 یابدافزایش می با به کارگیری گردشگری الکترونیک رضایت گردشگران

57.5 5700 Psv 2  57 دهد.افزایش میکاربرد گردشگری الکترونیک دسترسی به گردشگران جدید را.. 

Psv 3 57.0 بخشد.رسی به کاال و خدمات را بهبود میبه کارگیری گردشگری الکترونیک دست 

Os 1 
 پشتیبانی عملیاتی

 57.0 یابد.ها کاهش میالکترونیک هزینهبا به کارگیری گردشگری 
5700 57.. 

Os 2  5700 دهد.بهبود میکاربست گردشگری الکترونیک خدمات ارائه شده به گردشگران را 



 AVE بار عاملی متغیر نام ابعاد شماره
ضریب 

 آلفا

Os 3 57.0 یابد.کنندگان بهبود می رتباط با تأمینبا به کارگیری گردشگری الکترونیک ا 

Os 4 57 یابد.یک توان رقابت با رقبا افزایش میبا به کارگیری گردشگری الکترون.. 

Mp 1 
 وری مدیریتیبهره 

 57.0 یابد. ی به امور توسط مدیران افزایش میکارگیری گردشگری الکترونیک سرعت رسیدگ با به
5700 

5700 

 Mp 2 5705 یابد.هبود کارایی و اثربخشی افزایش میمنظور ب الکترونیک ارتباط بین مدیران بهکارگیری گردشگری  با به 

Sda 1 

 تصمیم گیری استراتژیک

 5700 کند. های استراتژیک ایجاد می هت تصمیمکارگیری گردشگری الکترونیک اطالعات الزم جبه 

5700 57.0 Sda 2 57.0 کند.صمیمات سازمانی به مدیران کمک میبه کارگیری گردشگری الکترونیک در اتخاذ ت 

Sda 3 57 یابد.و دقت افزایش می ران از نظر سرعتکارگیری گردشگری الکترونیک تصمیمات اتخاذی مدی با به.. 

Poer 1 
آمادگی الکترونیک ادراکی 

 درونی

 ..57 مدیران از مزایای کاربرد گردشگری الکترونیک آگاه هستند.

5700 57.0 Poer 2  57.0 ای دارند.رایانه و امکانات و نجهیزات شبکهکارمندان تسلط کاملی بر 

Poer 3  57.0 کنند.الکترونیک در سازمان حمایت میمدیران عالی از ایجاد گردشگری 

Peer 1 

آمادگی الکترونیک ادراکی 

 بیرونی

 57.0 ثری جهت حمایت از حریم خصوصی در فضای اینترنت وجود دارد.ؤقوانین م

57.0 57.0 
Peer 2 .57.0 گردشگران آماده انجام امور تجاری به وسیله اینترنت هستند 

Peer 3 5700 های مالی در فضای اینترنت وجود دارد.معتبر جهت انجام فعالیتسات مالی سؤم 

Peer 4 57.0 ثری جهت مبارزه با متخلفان در فضای اینترنت وجود دارد.ؤقوانین م 
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 باشد: منظور از عالئم کاربردي در جدول یک به شکل زیر مي
E-ci :سازي گردشگري الکترونيک، نهادینهA-ci ،پذیرش گردشگري الکترونيک :
Psvهاي استراتژیک ادراکي، : ارزشOs ،پشتيباني عملياتي :Mpوري مدیریتي، : بهره
Sda: گيري استراتژیک، تصميمPoerدروني،  الکترونيک ادراکي : آمادگيPeer :

 بيروني الکترونيک ادراکي آمادگي

 ان ابعاد پژوهشو همبستگی می AVE .2جدول 

1 7 1 5 4 3 2 6  
 6 الکترونیک سازینهادینه 55/0       
 2 الکترونیک پذیرش 42/0 54/0      
 3 ادراکی استراتژیک ارزشهای 13/0 24/0 10/0     
 4 عملیاتی پشتیبانی 31/0 31/0 13/0 53/0    
 5 مدیریتی وریبهره 43/0 13/0 42/0 31/0 52/0   
 1 استراتژیک گیریتصمیم 12/0 12/0 41/0 44/0 22/0 55/0  
 7 درونی الکترونیک آمادگی 11/0 03/0 31/0 32/0 13/0 13/0 52/0 
 1 بیرونی الکترونیک آمادگی 43/0 12/0 33/0 21/0 43/0 32/0 30/0 16/0

 

تر از  کدام از ابعاد بزرگ هر AVEمشخص است  3همانطور که در جدول  
ه روش پيشنهادي فورنل و با ابعاد دیگر است، بنابراین با توجه ب همبستگي آن بعد

توان ادعا نمود که در این پژوهش اعتبار تمایز وجود دارد. براي داشتن اعتبار الرکل مي
(.  همانطور که در Chin, 1997باشد ) 0/۳گرا باید مقدار بارهاي عاملي باالتر از  هم

است.  0/۳متغيرهاي پرسشنامه باالتر از  مشخص شده، تمام بارهاي عاملي ۱جدول 
در مرحله بعد با استفاده از  ست.هگرا نيز  شده داراي اعتبار هم بنابراین پرسشنامه طراحي

هاي تحقيق، مشتمل بر و بررسي فرضيه یابي معادالت ساختاري به برازش مدلمدل
ابل مشاهده ق ۰هاي برازش مدل تحقيق در جدول شد که یافته ، پرداختههفت فرضيه

هاي دوم، چهارم، پنجم و ششم تایج حاصل، چهارفرضيه شامل فرضيهو باتوجه به ن است
هاي اول، سوم و هفتم مورد گرفته و سه فرضيه مشتمل بر فرضيهمورد پذیرش قرار 
 .قابل مشاهده است 3افزار در شکل  ماست. همچنين خروجي نر پذیرش قرار نگرفته

 ۰گردیده و مقدار فوق کمتر از حاصل  38۳۳برابر dfبه    اینکه مقدار  با توجه به 
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ناسبي قرار دارد و در شرایط م dfبه    باشد، مدل تحقيق حاضر از نظر شاخص مي
کمتر باشد  ۳۱/۳از  RMSEAیابي معادالت ساختاري هر چه مقدار همچنين در مدل

باشد، مدل  ۳۳/۳تا  ۳۱/۳  مدل وضعيت بسيار مناسبي داشته و اگر این مقدار در بازه
در  RMSEAگردد، بنابراین مدل این پژوهش از لحاظ شاخص مناسب ارزیابي مي

شود مقدار يمشاهده م ۰گيرد زیرا همانطور که در جدول  وضعيت مناسب قرار مي
گيرد. مقدار قرار مي ۳8۳۳و  ۳8۳۱و در فاصله  بوده ۳8۳۱۰مدل برابر  RMSEAشاخص 
باشد، در مي ۳8۳۱و  ۳8۳۴و  ۳8۳۱ترتيب برابر با  به GFIو  NNFIو  NFIهاي  شاخص

باشد مدل بر  ۳8۳۳ها باالتر از ت ساختاري هرچه مقدار این شاخصیابي معادالمدل
در  داشت. با توجه بدانکه خواهد حسب این دو شاخص در وضعيت بسيار خوبي قرار

بایستي به دل ميگيري درباره برازش کلي م جهیابي معادالت ساختاري براي نتيمدل
داشته  در وضعيت مناسبي قرارها توجه نمود؛ مدل پژوهش حاضر اي از شاخصمجموعه

 گيري کرد که مدل به لحاظ برازش، مدل مناسبي است. توان نتيجهو مي

 های تحقیق بیشینه احتمال برای آزمون فرضیه هایتخمین .3جدول 

 t-value ضریب مسیر فرضیه شماره

 0031 0000 سازی الکترونیکپذیرش الکترونیک بر نهادینهذاری اثر گ 6

 1042 0011 اثر گذاری آمادگی الکترونیک درون سازمانی بر پذیرش الکترونیک 2

 0012 0002 اثر گذاری آمادگی الکترونیک برون سازمانی بر پذیرش الکترونیک 3

 2033 0023 های استراتژیک ادراکی بر پذیرش الکترونیکاثر گذاری ارزش 4

 1023 0022 های استراتژیک ادراکیگذاری پشتیبانی سازمانی بر ارزش اثر 5

 2003 0011 های استراتژیک ادراکیوری مدیریتی بر ارزشاثر گذاری بهره 1

 3003 0033 های استراتژیک ادراکیگیری استراتژیک بر ارزشاثر گذاری بهبود تصمیم 7

  /df = 2.09 , P-Value= 0.000 , RMSEA= 0.053 , NFI=0.81 , NNFI= 0.84 , GFI= 0.91 

 
افزار ليزرل چنانچه ضرایب اعداد معناداري مقادیر بيشتر  هاي نرمبا استناد به خروجي 
متغيرهاي فوق مورد پذیرش قرار هاي مرتبط با  را اختيار کنند، فرضيه -3متر از یا ک 3از 
رش گردشگري الکترونيک بر بررسي اثرگذاري پذیگيرند. فرضيه اول تحقيق به مي

پردازد که مقدار ضریب مسير حاصل برابر سازي گردشگري الکترونيک مي نهادینه
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و  3اینکه مقدار فوق در بازه  حاصل گردید، باتوجه به ۳8۳۱آن  و عدد معناداري ۳8۳0
کترونيک ال و به بيان دیگر پذیرش نشده فتهقرار دارد بنابراین فرضيه فوق پذیر -3
هاي گردشگري الکترونيک اثرگذار نيست که با یافته سازيصورت مثبت بر نهادینه به

ها معتقدند که  باشد زیرا آن( متناقض مي3۳۳۱مچون هونگ و خو )تحقيقات دیگر ه
 گذار استسازي الکترونيک تأثيرصورت مثبت در نهادینه کترونيک بهپذیرش ال

(hong & Khu, 2005) توان در عدم توجه صحيح به پذیرشصلي آن را ميو دليل ا 
 سازي و نهادینه کردن گردشگري الکترونيک یافت. الکترونيک و در پي آن عدم پياده

سازماني بر پذیرش  نفرضيه دوم به بررسي اثرگذاري آمادگي الکترونيک درو 
یرش قرار مورد پذ ۱83۴و عدد معناداري  ۳8۰۱پردازد که با ضریب مسير الکترونيک مي

اما فرضيه  (Molla & Licker, 2005باشد )و با تحقيقات دیگر نيز منطبق ميگرفت 
سازماني بر پذیرش الکترونيک با  سوم تحقيق مبني بر تأثير آمادگي الکترونيک برون

مورد پذیرش قرار نگرفته و منجر به  ۳8۱۳و عدد معناداري  ۳8۳۳مقادیر ضریب مسير 
نيک گردید که سازماني بر پذیرش الکترو الکترونيک برونأثيرگذاري آمادگي عدم ت

ها  باشد زیرا آندر تناقض مي 3۳۳۱و ليکر در سال  هاي مالاین موضوع با پژوهش
ورت مثبت بر پذیرش تواند به صسازماني مي مادگي الکترونيک برونمعتقدند که آ
(. فرضيه چهارم تحقيق با مقادیر Molla & Licker, 2005گذار باشد )الکترونيک اثر

هاي استراتژیک گرفته و مدعي بر تأثير مثبت ارزشمورد پذیرش قرار  ۴8۱۳و  ۳8۴۱
باشد و با سایر تحقيقات نيز مطابقت دارد کي مدیران در پذیرش الکترونيک ميادرا

(Grandon & Pearson, 2004). 

هاي  اي مؤثر بر ارزشهششم و هفتم تحقيق به بررسي مؤلفههاي پنجم، فرضيه
هاي پنجم و ششم با پردازد که در این ميان فرضيهاستراتژیک ادراکي مدیران مي

و منجر به پذیرش  شدهیيد أت ۴8۳۱و  ۰8۳۳و اعداد معناداري  ۳8۰۱و  ۳8۴۳ضرایب مسير 
هاي استراتژیک وري مدیریتي بر ارزشتغيرهاي پشتيباني سازماني و بهرهاثرگذاري م
 منجر به نشده و فتهپذیر ۱80۱و  ۳8۱۱دید اما فرضيه هفتم تحقيق با مقادیر ادراکي گر

هاي استراتژیک گيري استراتژیک بر ارزشعدم پذیرش اثرگذاري متغير تصميم
 & Grandon)باشد قيقات گرندون و پيرسون متناقض ميادراکي گردیده که با تح

Pearson, 2004)  . 
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 گیرینتیجه

 ها آن وسيله به تا است هایيروش به یافتن راه کاربردي تحقيقات انجام از هدف 
 پژوهش نيز هدف از این کرد؛ حاصل بهبود اجرایي سازمان فرآیندهاي در بتوان

در  الکترونيک کار و سازي کسب نهادینه بر اثربخش راهبردي هايمؤلفه دستيابي به
 آن وسيله به تا باشدفضاي گردشگري سایبري از دیدگاه مدیران فعال در حوزه فوق مي

پذیرش،  فرآیند در و کاربست به الکترونيک توریسم در را ثرؤم هايشاخص بتوان
رائه شده در این تحقيق این در مدل ا .کرد حاصل بهبود کردن آن سازي و نهادینهپياده

هاي استراتژیک و آمادگي الکترونيک تقسيم دسته عوامل ارزشها به دو مؤلفه
پشتيباني  ،دسته عوامل هاي استراتژیک در سهدند که عوامل تأثيرگذار بر ارزشگردی

گيري استراتژیک مورد بررسي قرار گرفت و وري مدیریتي و تصميمزماني، بهرهسا
گروه عوامل  ، به دواتخاذ رویکردي استراتژیک عوامل آمادگي الکترونيک نيز با

هاي رونيک بيروني تقسيم گشته و مؤلفهآمادگي الکترونيک دروني و آمادگي الکت
سازي الکترونيک تأثير بر نهادینهگذاري بر پذیرش الکترونيک  فوق به واسطه اثر

 گذارند. مي
هاي وري مدیریتي با تأثيرگذاري بر متغير ارزشو مؤلفه پشتيباني سازماني و بهرهد 

توانند در پذیرش گردشگري الکترونيک کارساز باشند که با تحقيقات تراتژیک مياس
هاي اثرگذاري مؤلفه هاي خود بهها نيز در یافته گار بوده زیرا آنگرندون و پيرسون ساز

کارگيري و اجراي  و درواقع با به اندهاي استراتژیک اذعان داشتهفوق بر ارزش
را تکامل توان فرآیند پذیرش الکترونيک فوق ميهاي موجود در متغيرهاي شاخص

به مشتریان را کاهش هاي ارائه خدمات گوناگون توان هزینهبخشيد که بدین منظور مي
الکترونيک به مشتریان   کارگيري این فناوري به ارائه خدمات نو در حوزه داده و با به

مشتریان نهایي و قابليت یافتن پرداخته و با اثرگذاري مثبت در کانال توزیع و دستيابي به 
مشتریان جدید به وسيله تبليغات الکترونيکي در عملکرد سازماني بهبود حاصل کرد. 

به ایجاد پل ارتباطي مؤثر با  توانري مدیریتي ميوعامل بهره همچنين با استفاده از
 ایبري ازواسطه وجود امکان جستجوي جامع در فضاي س اخته و بهکنندگان پرد تأمين

یافته و امکان افزایش توانایي رقابتي شرکت را در بازار ایجاد  فعاليت سایر رقبا اطالع
 کرد.
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سازماني  نيک، عامل آمادگي الکترونيک درونهاي آمادگي الکترودر ميان مؤلفه 
يني همچون هاي محققو با یافته با پذیرش گردشگري الکترونيک ارتباط مستقيم دارد

ستقيم بين آمادگي الکترونيک دهنده ارتباط م باشد و نشانموال و ليکر متناسب مي
هاي ها و شرکتزیرا سازمان باشد،ني و پذیرش گردشگري الکترونيک ميسازما درون

کار خود  و گردشگري الکترونيک در بهبود کسب گاهي الزم نسبت بهآفعال از 
کارگيري تجهيزات  منظور به نين منابع انساني و مالي الزم بهبرخوردار بوده و همچ

ین حوزه متعهد به هاي فعال در ا وجود دارد و در ضمن مدیران شرکت الکترونيکي
سازي گردشگري الکترونيک در شرکت خود بوده و هاي پيادهاجراي استراتژي

-کار الکترونيک به چشم مي و ه کسبمنظور دستيابي ب ها به حمایت کافي از سوي آن

هاي فوق توجه خاصي نسبت به نهادینه کردن شرکتاندازهاي خورد و حتي در چشم
ذاري مثبت آمادگي الکترونيک گردشگري الکترونيک وجود دارد که منجر به اثرگ

 ما در بخش آمادگي الکترونيک برونگردد. اکترونيک ميسازماني بر پذیرش ال درون

الزم از هاي اي الزم از سوي دولت و نبود حمایتهازماني به دليل نبود زیرساختس
کار  و نين دولتي مورد نياز در حوزه کسبقوا نبودربط و  يهاي ذسوي سازمان
کارگيري گردشگري الکترونيک در کشور، اثرگذاري الزم بر  منظور به الکترونيک به

هاي هاي مسئول در بخششود تا سازمانالکترونيک نداشته است. توصيه مي پذیرش
د نياز پرداخته و به ایجاد بسترهاي قانوني و مختلف کشوري به ارائه امکانات مور

منظور گسترش و بسط توریسم  هاي الزم بهبپردازند تا زیرساخت حمایتي الزم
 الکترونيک ایجاد گردد.

صورت کامل و جامع در  سازي بهآن است که هنوز نهادینه  دهنده نتایج تحقيق نشان  
یج تحقيقات هنگ و خو با نتااست و  گردشگري الکترونيک انجام نگرفته چهارچوب

گري الکترونيک گردش نبودن پذیرفتهتوان دليل اصلي آن را در در تناقض است که مي
 سه شکل در توانيم را تحقيق نهایي مدلسازي آن جستجو کرد. و راهکارهاي پياده

 .کرد مشاهده
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 مدل نهایی تحقیق . 3شکل 

شود آنست که هنوز حرکت گردشگري به وضوح مشاهده مي آنچه در صنعت 
ل نبود سوي گردشگري الکترونيک وجود ندارد و به دلي به ايریزي شده جدي و برنامه

ام نگرفته طور صحيح انج حمایتي الزم، پذیرش الکترونيک بههاي قانوني و زیرساخت
کار موجود در گردشگري الکترونيک به انجام  و سازي در کسبواسطه آن نهادینه و به
 آخرین از استفاده و بروز نوآوري ميدان است. اما از آنجا که گردشگري يدهنرس

 گردشگران خاطر رضایت و منديبهره براي انساني، و فيزیکي از اعم ها،تکنولوژي
تواند نقش ميترین نوآوري عصر حاضر  عنوان بزرگ به است فلذا فناوري اطالعات

رسد تا توجه کافي از سوي ضروري به نظر مي بسزایي در این امر داشته باشد، در نتيجه
هاي مرتبط دولتي و خصوصي به بخش گردشگري الکترونيک اتخاذ گردیده و سازمان

سازماني و در پي آن پذیرش  ایجاد آمادگي الکترونيکي برون منظور بهالزم  هايتالش
 کردن آن انجام گيرد. سازي و نهادینهو پياده توریسم الکترونيک

آمده از تحقيق حاضر به مدیران و افراد  فعال در حوزه  دست نتایج بهبا توجه به  
 شود: پيشنهاداتي به صورت زیر ارائه ميگردشگري الکترونيک 

 ها و افزایش سرعت هزینهمنظور بسط خدمات نو در بخش گردشگري، کاهش  به
هاي موجود در بخش گردشگري  در ارائه خدمات گوناگون به مشتریان از پتانسيل

نام الکترونيکي و پرداخت الکترونيکي  لکترونيک همچون ارسال ایميل، ثبتا
 استفاده شود.

آمادگی الکترونیک 
 ادراکی درون سازمانی

پشتیبانی 
 سازمانی

وری بهره
 مدیریتی

 

ارزشهای 
 استراتژیک ادراکی

پذیرش 
گردشگری 
 الکترونیک
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 هاي سيستم شبکهمين هزینههاي مختلف گردشگري راهکارهاي تأمدیران بخش 
ها در سازمان و بخش  اندازي آن فته و هر چه سریعتر به نصب و راهالکترونيکي را یا

مند گشته و به افزایش توانایي رقابت با تا از مزایا و امکانات آن بهره دخود بپردازن
 رقباي اقدام کنند.   

 کارکنان پرداخته شود و جهت کاربرد صحيح فضاي مجازي به آموزش صحيح  به
 هاي صحيح و مناسب استفاده گردد.جهت افزایش سرعت آموزش از مشوق

 روز نگهداشتن اطالعات  به منظور اطالع از راهکارهاي نو در بخش الکترونيک، به
تریان و ایجاد پایگاه کارکنان بخش الکترونيک، ارائه جدیدترین خدمات به مش

توان از متخصصان رایانه و تکنولوژي ارکنان ميروز براي مدیران و ک اطالعات به
 ها را در سازمان به کار گرفت. اطالعات استفاده کرد و آن

   گردشگري الکترونيک  سازي که هنوز حرکت جدي به سمت نهادینهاز آن جهت
باشد لذا به است و دليل اصلي آن عدم حمایت بخش قانوني از آن مي انجام نگرفته

شود تا  گذاران توصيه مي گردشگري و قانون بخش مدیران بخش کالن در
گيري توسعه در بخش  جهت شکل بههاي حمایتي و قانوني الزم زیرساخت

 گردشگري الکترونيک ایجاد گردد.

ترین محدودیت تحقيق حاضر همکاري مدیران فعال در حوزه  سياسااما  
هاي مختلف بخش باشد زیرا از آنجا که دسترسي به مدیرانمي گردشگري با محققين

 فلذا گرفتها با روندي کند انجام  مشکل بوده و ارسال و دریافت پرسشنامه به آن
. ساختهاي بسيار بوده و فرآیند تحقيق را براي محققين با مشکل روبرو نيازمند پيگيري

اضر با تمرکز هاي آتي به بررسي موضوع ح گردد تا در پژوهشهمچنين توصيه مي
سازي الکترونيک و در پي آن نهادینههاي پذیرش گردشگري هبيشتر بر سایر جنب

حقيقات مختلف، یافتن نتایج ت تحليلگردشگري الکترونيک پرداخته شود تا با 
 ثرتر و کاراتر در بخش گردشگري الکترونيک امکانپذیر گردد.راهکارهاي مؤ
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