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چکیده
گردشگري آثار و پيامدهاي مثبت بسياري بر وضعيت اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي دارد و توانستهاست توجه
بخش عمومي و خصوصي را به خود جلب کند؛ اما ورود فناوري اطالعات باعث ظهور حوزه جدیدي بهنام
گردشگري الکترونيک گردیدهاست که پذیرش آن در بخشهاي مختلف گردشگري به ميزان قابل توجهي
منوط به دیدگاه مدیران نسبت به آن بوده و دیدگاه راهبردي مدیران عالي در ایجاد آمادگي ،پذیرش،
پيادهسازي و نهادینهکردن آن غير قابل انکار است .لذا در این پژوهش برآنيم تا مؤلفههاي راهبردي اثربخش بر
نهادینهسازي گردشگري الکترونيک را از دیدگاه مدیران فعال در این حوزه ،با بکارگيري مدلي مفهومي مورد
بررسي و تجزیه و تحليل قرار دهيم .این پژوهش با استفاده از پرسشنامه بر روي نمونهاي به حجم  ۰۱۳نفر
برگرفته از جامعه آماري شامل مدیران عامل ،مدیران بازاریابي و مدیران فروش وبسایتهاي فعال در حوزه
گردشگري شامل مدیران تورهاي مسافرتي ،مدیران هتلهاي داراي قابليت رزرواسيون الکترونيکي ،مدیران
وبسایتهاي فروش الکترونيکي بليطهاي مسافرتي در بخشهاي مختلف و سایر وبسایتهاي فعال در حوزه
گردشگري الکترونيک انجامشده و پس از برازش مدل پژوهش با استفاده از نرمافزار ليزرل ،بررسي فرضيههاي
پژوهش در دستور کار قرار گرفت و در نهایت از ميان فرضيههاي هفتگانه تحقيق چهار فرضيه مورد پذیرش
قرار گرفت که مؤلفههاي پشتيباني سازماني و بهرهوري مدیریتي با تأثيرگذاري بر متغير ارزشهاي استراتژیک
ادراکي و عامل آمادگي الکترونيک درون سازماني بهصورت مستقيم بر پذیرش گردشگري الکترونيک مؤثر
ميباشند اما نهادینهسازي گردشگري الکترونيک به دليل بيتوجهي به راهکارهاي پيادهسازي آن در این بخش
به تکامل نرسيدهاست.
واژگان کلیدی :ارزشهاي استراتژیک ادراکي ،پذیرش الکترونيک ،نهادینهسازي الکترونيک ،گردشگري
الکترونيک

 عضو هیئت علمی گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه عالمه طباطبایی
 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه عالمه طباطبایی (نویسنده مسئول) ghadirshakiba@gmail.com

تاریخ دریافت22/2/61 :

تاریخ پذیرش22/4/22 :

 461فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری شماره 22ـ سال هشتم ـ تابستان 22

مقدمه
گردشگري یکي از حوزههاي مهم اقتصادي در جهان محسوب ميگردد که با
سرعت پيشرفت فزایندهاي در حال پيشروي ميباشد و حجم قابل توجهي از درآمد،
اشتغال و توليد ملي را به خود اختصاص دادهاست و بهعنوان یکي از منابع اثربخش در
راستاي ایجاد درآمد ارزي در فعاليتهاي بازرگاني و اقتصادي یک کشور محسوب
ميگردد (رکنالدین افتخاري و مهدوي .)۱۰۳۱ ،اما همسوي با پشرفت صنایع مختلف،
فناوري اطالعات نيز با سرعت روزافزوني در بخشهاي مختلف زندگي انسان نفوذ
کرده و بهعنوان یکي از مؤلفههاي اثرگذار در حوزههاي مختلف کسبوکار بهشمار
ميآید تا جایي که امروزه هيچ صنعت یا بخش بازرگاني را نميتوان یافت که فناوري
اطالعات در آن رسوخ نکرده و از ملزومات آن بخش محسوب نگردد (فاریابي و
تجویدي )۱۰۳۳ ،صنعت توریسم نيز از این موضوع مستثني نبوده و این بخش نيز
نيازمند قابليتها و امتيازات حاصل از فناوري اطالعات ميباشد که در این ميان
پيادهسازي و نهادینهکردن کسبوکار الکترونيک در بخش گردشگري از اهميت
خارقالعادهاي برخوردار بوده و از عوامل مهم در ایجاد جهش اقتصادي در صنعت فوق
محسوب ميگردد .در این تحقيق برآنيم تا به بررسي عوامل مؤثر بر پذیرش گردشگري
الکترونيک و پيادهسازي صحيح آن بهمنظور نهادینهکردن آن در بخشهاي مختلف
این صنعت بپردازیم بدان جهت که عامل فوق ميتواند به صورت مؤثر نقش مثبتي در
بهبود روزافزون این صنعت و همگامکردن آن با استانداردهاي موجود در سایر
کشورهاي پيشرو در صنعت فوق ،داشته باشد.

مبانی نظری تحقیق
مدیران از ارکان اصلي و سکانداران سازمانها ميباشند و دیدگاههاي آنها درباره
راهبردها و استراتژيهاي سازمان در زمينههاي مختلف نقش بسزایي در پيشرفت
سازماني دارد .در این ميان ادراک مدیران نسبت به فناوريهاي جدید و داشتن
دیدگاههاي استراتژیک مؤثر ميتواند منجر به صعود سازمان به پلههاي باالي ترقي
گردد ( .)Meso et al, 2009اما آنچه که پيش از نهادینهسازي فناوري جدید باید مورد
توجه قرار گيرد پذیرش فناوري فوق توسط کليه ذينفعان ميباشد بهطوريکه عدم

مدل ساختاری جهت شناسایی مؤلفههای461 ...

پذیرش آن ميتواند منجر به عدم پيادهسازي فناوري فوق و کاربرد ناصحيح آن گردد
( .)Haemoon, 2011همچنين پيش از پذیرش فناوري جدید ایجاد آمادگي در جهت
برخورد صحيح نسبت به فناوري جدید از جهات مختلف آموزشي ،کاربردي،
تکنولوژیک و نيروي انساني متخصص نيز حائز اهميت ميباشد .فناوري اطالعات و
ارتباطات بهعنوان یک فناوري جدید نيز نيازمند ایجاد پيشنيازهاي الزم به جهت
آمادگي ،پذیرش ،پيادهسازي و نهادینهسازي آن در محيط کسبوکار امروزي ميباشد
که بدین منظور ميتوان از ادراکات راهبردي مدیران به آن بهره جست و بدین وسيله
روشها و راهکارهاي مناسبتري به جهت رسيدن به اهداف سازماني بهکار برد
).(Ngwenyama & Morawczynski, 2009
گردشگری و جایگاه فناوری اطالعات در آن
امروزه گردشگري الکترونيک 1بهدليل همگامکردن گردشگري با تکنولوژي
اطالعات ،یکي از مؤلفهاي اساسي در توسعه این صنعت بشمار آمده و مدت چنداني از
ظهور آن نميگذرد و حاصل ترکيب دو حوزه گردشگري و فناوري اطالعات است
که هر دو حوزه از متداولترین انواع کسبوکارهاي درآمدزا و مولد فرصتهاي
شغلي در جهان امروزي به شمار ميروند ( )Buhalis, 2003مفهوم گردشگري
الکترونيک به کليه اجزا تجارت در حوزه گردشگري اشارهکرده و به مواردي
همچون کسبوکار الکترونيک ،تحقيق و توسعه الکترونيک ،توليد محتواي
الکترونيک و ارایه خدمات الکترونيک ميپردازد ( )Salavati and Hashim, 2011و
در عين حال به مجموعهاي از پایگاههاي اینترنتي و استانداردها و پروتکلهاي خاص
ميپردازد که با توليد و بازنشر اطالعات در ساختارهاي مختلف از قبيل متن ،عکس و
تصویر ،کاتالوگ و بروشور ،پيامهاي تبليغاتي و حتي خدماتي از قبيل رزرو هتل و
خرید الکترونيکي بليط معنا ميیابد ( .)Li & Buhalis, 2006گردشگري در
چهارچوب فضاي اینترنتي وسيلهاي کارآمد است که با بکارگيري آن یک عالقمند به
گردشگري ميتواند در زمان کوتاه ،با هزینه بهينه و با یک برنامه هدفمند و هدایتگر به
مکاني خاص مسافرت کند ( .)Alexis & Friederike, 2011در بيان جامعتري
ميتوان گفت گردشگري الکترونيک عبارت است از فن تلفيق متدهاي کسبوکار
1- e-tourism
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الکترونيک و فناوري اطالعات در شيوهها و ابزارهاي تدارک ،ارایه و پشتيباني خدمات
گردشگري به جهت تأمين نيازهاي گردشگران با کيفيتي باالتر و هزینهاي کمتر است و
اشاره به تمامي خدماتي دارد که در گذشته گردشگران بهصورت سنتي از آنها استفاده
ميکردند و امروزه ميتوانند بهصورت الکترونيکي و از طریق فضاي اینترنت به این
امکانات دسترسي داشته باشند ).(Maswera et al, 2008
ارزشهای استراتژیک ادراکی و جایگاه آن در فناوری اطالعات
استراتژي بهمثابه یک مفهوم به خلق توازن و هماهنگي بين محيط دروني و محيط
بيروني سازمان ميپردازد تا بدان وسيله بتواند بهصورت مؤثر به کاربست فرصتها و
دوري از تهدیدهاي پيشرو به بهترین نحو بپردازد ( .)Elbanna and Child, 2007در
واقع رویکرد استراتژیک بهدنبال یافتن بهترین پاسخ به متغيرهاي محيطي ميباشد تا با
ایجاد و خلق مزیت رقابتي عاملي در ترجيح سازمان بر رقبا باشد که این موضوع به
شکلگيري اتصال سه جانبه بين رویکرد استراتژیک ،مزیت رقابتي و خلق ارزش براي
سازمان منجر ميگردد و چنانچه بنگاهها به دنبال سهم بازار ،بازده سرمایه و سودآوري
بيشتر از رقبا هستند ،باید به دنبال ایجاد مزیت رقابتي از طریق خلق ارزش بيشتر باشند
(.)Segars and Grover, 1998
اما از سوي دیگر فناوري ارتباطات و اطالعات نيز یکي از ویژگيهاي مهم عصر
دیجيتال به شمار ميرود و برنامهریزي استراتژیک سيستمها و فناوري اطالعات امري
ضروري براي سازمانهاي امروزي بهشمار آمده و نيازمند اتخاذ استراتژيها و
راهبردهاي مناسب بهمنظور رسيدن به اهداف بلندمدت و کوتاهمدت سازماني ميباشد
( )Saloner and Spence, 2002که در این ميان اندیشهها و تفکرات مدیران عالي
سازمانها در شکلگيري راهبردهاي فوق مؤثر بوده و ميتواند بهصورت مستقيم در
موفقيت تکنولوژي فوق اثرگذار باشد درواقع ایجاد آمادگي و پذیرش نوآوري در
سازمانها و بهکارگيري مؤثر آن بهصورت مستتقيم با ادراک تصميمگيرندگان اصلي
سازمان از تکنولوژي فوق در ارتباط بوده و ميتواند در نحوه بهکارگيري تکنولوژي
فوق و پيشبرد اهداف سازماني و ایجاد مزیت رقابتي براي سازمان تأثيرگذار باشد
) .(Grandon & Pearson, 2003مطالعات معدودي در رابطه با ادراک مدیران از
ارزشهاي استراتژیک در حوزه کسبوکار الکترونيک انجام گرفتهاست که در آن از
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عوامل مؤثري همچون بهبود در ارائه خدمات ،افزایش اثربخشي و کارایي ،کاربرد
سيستم بهروز و افزایش بهرهوري ،یاد شدهاست ( )Amit & Zott, 2004و در تحقيق
دیگري عوامل سهگانه پشتيباني عملياتي ،بهرهوري مدیریتي و تصميمگيري
استراتژیک بهعنوان فاکتورهاي مؤثر در ایجاد ارزشهاي استراتژیک در حوزه تجارت
الکترونيک مورد شناسایي قرار گرفتند و براي هر یک از متغيرهاي فوق از
شاخصهایي استفاده گردید که شاخصهاي فوق همبستگي باالیي با متغيرها داشتند
( .)Subramanian & Nosek, 2001پشتيباني عملياتي به چگونگي اثرگذاري تجارت
الکترونيک در کاهش هزینهها ،بهبود خدمات ارائهشده به مشتریان ،اثرگذاري در
کانالهاي توزیع و ایجاد نقش اثربخش در بهبود عمليات اشاره داشته و بهرهوري
مدیریتي به افزایش کارایي و اثربخشي مدیران اشاره دارد و به این موضوع ميپردازد
که چگونه تجارت الکترونيک ميتواند به ایجاد پل ارتباطي مؤثر با تأمينکنندگان و
شرکاي تجاري مناسب و افزایش توانایي رقابت در بازار منجر گردد .متغير
تصميمگيري استراتژیک به اثرگذاري فناوري اطالعات در بهبود تصميمگيريهاي
استراتژیک مدیران اشاره دارد و به ارائه اطالعات جامع براي مدیران جهت بهبود
فرآیند تصميمگيري و افزایش دسترسي مدیران به اطالعات بيشتر و پشتيباني تجارت
الکترونيک از تصميمات استراتژیک مدیران ميپردازد ( Grandon & Pearson,
.)2004
آمادگی الکترونیک ادراکی
حضور فعال و رقابتپذیر در عرصه تجارت الکترونيک زماني ميسر خواهد شد که
مقدمات و پيشنيازهاي آن براساس مباني مستحکم آمادگي الکترونيک پایهریزي
شدهباشد .آمادگي الکترونيک ،ابزاري براي اندازهگيري ميزان پراکنش و نرخ انتشار
فناوري اطالعات است و به توانایي پذیرش ،استفاده و بهکارگيري فناوري اطالعات و
کاربردهاي مرتبط با آن در سازمانها و جوامع اشارهدارد (ونوس و محمودي.)3۳۳۰ ،
از اهداف نيل به آمادگي الکترونيک باتوجه به شرایط اقتصادي ،اجتماعي ،فني و
حقوقي ميتوان به اهدافي همچون حفظ قابليت رقابتپذیري در دنياي الکترونيک،
ایجاد زیرساختهاي الزم در همه بخشها و زیربخشهاي فناوري اطالعات و
ارتباطات ،گسترش و بهبود کاربردهاي فناوري اطالعات و ارتباطات در راستاي توسعه
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توان اقتصادي و گسترش سرمایهگذاري خارجي ،کاهش شکاف دیجيتالي ،بهرهمندي
افراد و سازمانها از اطالعات کيفي و ایجاد اعتماد در مشتریان اشاره کرد (Al Nagi
).& Hamdan, 2009
عوامل متعددي بر چگونگي استفاده از فناوري اطالعات و سطح آمادگي
الکترونيک جوامع و سازمانها تأثيرگذار ميباشند و در این ميان ضروري و الزم بهنظر
ميرسد تا سازمانهاي پيشرو بهسوي تجارت الکترونيک ،به شناخت کافي نسبت به
مؤلفههاي اثربخش متعدد در حوزه آمادگي الکترونيک و تأثير آنها بر جنبههاي
مختلف سازمان خود دسترسي حاصل کنند .بهمنظور ارزیابي آمادگي الکترونيک،
مدلهاي متفاوتي ارائه گردیده و شاخصها و روشهاي متفاوتي نيز جهت سنجش
آمادگي الکترونيکي مورد بررسي قرار گرفتهاست ).(Oxley & Yeung, 2001
تعدادي از این مدلها بر عوامل خارج از سازمان متمرکز شده ،برخي بر عواملي
همچون تکنولوژي توجه دارند و گروه دیگري از مدلها بر عوامل درون سازماني و
جنبههاي مدیریتي سازمان همچون تمرکز سازماني ،رسميت سازماني ،ساختار سازماني
و کيفيت منابع انساني اشاره دارند ( ،)Meghan et al, 2012اما بهطور کلي ميتوان
عوامل مؤثر بر آمادگي الکترونيک در سازمانهاي پيشرو در راستاي تجارت
الکترونيک را از نظر مدیران عالي مورد بررسي قرار داد و بر اساس ارزیابي ادراکي
مدیران عالي سازمان به بررسي شاخصهاي تأثيرگذار بر آمادگي الکترونيک سازمان
پرداخت که این عوامل ادراکي به دو دسته عوامل آمادگي الکترونيک ادراکي درون
سازماني 1و عوامل آمادگي الکترونيک ادراکي برونسازماني 2تقسيم ميگردند
( .)Tan et al, 2007آمادگي الکترونيک ادراکي درونسازماني به ميزان ادراک و
ارزیابي مدیران درمورد عوامل درونسازماني همچون تعهد سازمان ،آگاهي سازمان و
منابع سازمان جهت پذیرش تجارت الکترونيک ميپردازد و آمادگي الکترونيک
ادراکي برونسازماني به ميزان ادراک و ارزیابي مدیران در مورد عوامل محيطي
سازمان همچون نيروهاي بازار ،دولت و سایر عوامل حمایتي که در پيادهسازي و اجراي
تجارت الکترونيک ميتوانند به یاري و کمک سازمان بپردازند ،اشاره دارد ( & Molla
.)Licker, 2005
1- Perceived Organizational Electronic Readiness
2- Perceived Environmental Electronic Readiness
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پذیرش الکترونیک و نهادینهسازی آن
بيتردید از اساسيترین تغييرات جوامع امروزي ظهور فناوري اطالعات و ارتباطات
است که هر چند عامل ایجاد مزایاي مختلفي بوده اما وجود مؤلفههاي بالقوه متعدد
بهمنظور توسعه و استقرار این فناوري در جهت برخورداري از این مزایا کافي نميباشد
(الهي و همکاران )۱۰۳۳ ،بلکه این فناوري باید با روشهاي مناسب و بهواسطه همه
ذينفعان بهصورت کارا و اثربخش بهکار گرفتهشود چراکه در صورت پذیرفتهنشدن و
بهکارگيري فناوري جدید ،سرمایهگذاري در حوزه موردنظر بينتيجه خواهدماند
( .)Hamner & Al-Qahtani, 2009; Boufeas et al, 2004بدینجهت پزوهشهاي
بسياري در این زمينه انجام گرفتهاست که هدف غایي آنها شناخت نحوه پذیرش و
بررسي عوامل مؤثر در بهکارگيري فناوريهاي جدید و از جمله مهمترین آنها فناوري
اطالعات و ارتباطات بوده است ( .)Sun & Zhang, 2006بهطور کلي پذیرش تجارت
الکترونيک استفاده از فناوري اطالعات بهمنظور ارائه خدمات سریع و با کيفيت مناسب
براي ذينفعان است ) .(Centeno, 2004اگر تجارت الکترونيک توسط مشتریان و
کارکنان پذیرفتهشده و بهکارگرفته شود قابليت آن را دارد تا مزایاي متعددي همچون
شفافسازي در ارائه اطالعات کامل و جامع و پاسخگویي مناسب و سریع را به ارمغان
آورد ،بنابراین ادراک پذیرش خدمات الکترونيک توسط کاربران آن عاملي حياتي
بوده و فقط سرمایهگذاري و فراهم کردن تجهيزات و امکانات موردنياز به تنهایي،
نميتواند به برخورداري از مزیتهاي تجارت الکترونيک منجر شود بلکه براي دستيابي
به مزایاي بالقوه باید پذیرش آن نيز مدنظر قرار گيرد (.)Lu et al, 2009
پيشرفتهاي سریع در حوزه فناوري اطالعات ،سازمانها را ملزم بر آن داشتهاست
تا شيوههاي سنتي را کنار گذاشته و به تغييرات مورد نياز با توجه به محيط پویا و
پرتالطم موجود در کسبوکار امروزي بپردازند و با توجه به آنکه بسياري از
کسبوکارها به جهت پرهيز از افول سازماني ،خود را متعهد به اتخاذ این فناوريها
ميکنند بنابراین انجام تغييرات فوق در این زمينه الزام بيشتري پيداکرده و انجام چنين
اموري ميبایست با توجه به ریسکهاي موجود در فناوريهاي فوقالذکر و نيز امنيت
در تداوم کسبوکار انجام شود ( .)Mcfarland & Hamilton, 2006از آنجاکه
تجارت الکترونيک بهعنوان یک عامل اساسي موفقيت بهشمار ميآید ،فلذا شرکتها
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باید تمام استراتژيهاي سابق خود را مجددا بازبيني کنند و بهسرعت در برابر محيط
جدید کسبوکار؛ یعني محيط کسبوکار الکترونيک ،عکسالعمل مناسب نشان دهند
( .)Hatem, 2012درواقع پس از ظهور تکنولوژي جدید آمادهسازي جهت پذیرش آن
از زوایاي گوناگون سازماني حائز اهميت بوده و نيازمند ایجاد زیرساختهاي الزم مي
باشد که پس از گذر از پذیرش فناوري ،فرآیند نهادینهسازي آن آغاز ميگردد و در
این مرحله تکنولوژي فوق بهصورت کامال حرفهاي در کاربست سازماني قرار گرفته و
تمامي کارکنان و مشتریان و سایر ذينفعان سازماني به شکل حرفهاي از فناوري فوق
استفاده کرده و این فناوري در تمامي قسمتهاي سازماني پيادهسازي ميگردد
).(Hong and Zhu, 2005
مدل مفهومی تحقیق
در این بخش مدل مفهومي تحقيق ارائه ميشود تا درک بهتري به موضوع تحقيق
ایجاد شده و همچنين بررسي فرضيههاي تحقيق براساس آن بهصورت مناسبتري انجام
شود .موضوع تحقيق حاضر شناسایي مؤلفههاي راهبردي اثربخش در نهادینهسازي
گردشگري الکترونيک از نظر مدیران فعال در حوزه گردشگري الکترونيک ميباشد.
بدین منظور شاخصهاي تأثيرگذار بر نهادینهسازي الکترونيک به دو دسته تقسيم
شدهاند که شامل ارزشهاي استراتژیک ادراکي و آمادگي الکترونيک ادراکي
ميباشد که هر دو دسته عوامل بر پذیرش الکترونيک تأثير گذاشته و بهواسطه پذیرش
الکترونيک منجر به اثرگذاري بر نهادینهسازي الکترونيک ميگردند .عوامل تأثيرگذار
بر ارزشهاي ادراکي استراتژیک به سهدسته عوامل تقسيم ميگردند از قبيل؛ پشتيباني
عملياتي ،بهرهوري مدیریتي و تصميمگيري استراتژیک و در بخش آمادگي
الکترونيک نيز دیدگاهي جامع و استراتژیک وجودداشته و عوامل آمادگي الکترونيک
به دودسته عوامل آمادگي الکترونيک ادراکي درونسازماني و آمادگي الکترونيک
ادراکي برونسازماني تقسيم گردیدهاست.
پذیرش تجارت الکترونيک بر کاربرد فناوري اطالعات و استفاده از آن بهمنظور
توزیع خدمات اذعان دارد که بهصورت مستقيم و بدون وقفه براي ذينفعان است و در
مقابل ،نهادینهسازي الکترونيک بهکنارگذاشتن روشهاي سنتي و بهکاربردن روشهاي
نوین با استفاده از فناوري اطالعات بهمنظور افزایش بهرهوري و کاربست فناوري
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اطالعات در تمامي بخشهاي سازمان اشاره دارد .از مهمترین عوامل در نهادینهسازي
کسبوکار الکترونيک ،پذیرش فناوري فوق و بهکاربردن آن در فرآیند تجارت
ميباشد که شاخصهاي ارزیابي آن شامل وجود سيستم یکپارچه الکترونيک و قابليت
هاي جامع وبسایتها در پاسخگویي به نيازها و خواستههاي ذينفعان سازمان ميباشد
) (Hong and Zhu, 2005که فرضيه اول تحقيق به بررسي موضوع فوق پرداخته و اثر
پذیرش گردشگري الکترونيک را بر نهادینهسازي گردشگري الکترونيک تحليل مي
کند.
فرضیه اول :از نظر مدیران فعال در حوزه گردشگري الکترونيک؛ پذیرش گردشگري
الکترونيک بر نهادینهسازي گردشگري الکترونيک تأثير مثبت دارد.
آمادگي الکترونيک به توانایي استفاده و بکارگيري فناوري اطالعات و کاربردهاي
مرتبط با آن اشاره دارد و بر پذیرش الکترونيک بهصورت مستقيم تأثيرگذار است.
مؤلفههاي گوناگوني جهت بررسي آمادگي الکترونيک مورد استفاده قرار گرفتهاند که
در این تحقيق عوامل مؤثر بر آمادگي الکترونيک در گردشگري الکترونيک را از نظر
مدیران عالي مورد تجزیه و تحليل قرار داده و براساس ارزیابي ادراکي مدیران عالي
سازمان به بررسي شاخصهاي تأثيرگذار بر آمادگي الکترونيک سازمان پرداخته
شدهاست .با توجه به وجود دیدگاه استراتژیک در تحقيق حاضر ،عوامل مؤثر بر
آمادگي الکترونيک به دو دسته عوامل آمادگي الکترونيک ادراکي درونسازماني و
عوامل آمادگي الکترونيک ادراکي برونسازماني تقسيم ميگردند ( Tan et al,
 .)2007بهمنظور بررسي آمادگي الکترونيک ادراکي درونسازماني از شاخصهایي
همچون تعهد سازمان نسبت به کاربرد فناوري اطالعات در سازمان ،آگاهي سازمان
درباره اهميت فناوري اطالعات در پيشبرد اهداف سازمان و منابع سازمان جهت تهيه
زیرساختهاي الزم استفاده گردیده ) (Molla & Licker, 2005که منجر به
شکلگيري فرضيه دوم تحقيق بهصورت زیر ميگردد
فرضیه دوم :از نظر مدیران فعال در حوزه گردشگري الکترونيک ،آمادگي الکترونيک
ادراکي درونسازماني بر پذیرش گردشگري الکترونيک تأثير مثبت دارد.
و بهمنظور بررسي آمادگي الکترونيک برونسازماني از دیدگاه مدیران فعال در
حوزه گردشگري الکترونيک ،شاخصهاي نيروهاي بازار شامل مشتریان ،همکاران
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تجاري و سایر ذينفعان  ،دولت و سایر عوامل حمایتي همچون مؤسسات مالي معتبر و
مؤسسات متخصص فعال در حوزه الکترونيک استفاده شدهاست (Molla & Licker,
) 2005و فرضيه مرتبط با آن در زیر بيان گردیدهاست
فرضیه سوم :از نظر مدیران فعال در حوزه گردشگري الکترونيک ،آمادگي
الکترونيک ادراکي برونسازماني بر پذیرش گردشگري الکترونيک تأثير مثبت دارد.
ادراک مدیران عالي سازمانها در رابطه با نوآوريهاي سازماني ميتواند از شاخص
هاي مهم در پذیرش آن نوآوري در سازمان بوده و از مؤلفههاي تأثيرگذار بر
بهکارگيري آن ميباشد که در مطالعهاي به بررسي ارتباط بين ارزشهاي استراتژیک
ادراکي مدیران نسبت به تکنولوژي تحت وب و پذیرش آن پرداخته شدهاست
) (Lumpkin.& Dess, 2004درواقع ارزشهاي استراتژیک ادراکي مدیران بهصورت
مستقيم بر پذیرش تجارت الکترونيک تأثيرگذار ميباشد که در فرضيه چهارم بدان
پرداخته شدهاست
فرضیه چهارم :ارزشهاي استراتژیک ادراکي مدیران فعال در حوزه گردشگري
الکترونيک بر پذیرش گردشگري الکترونيک تأثير مثبت دارد.
اما طبق بررسيهاي انجامشده عوامل سهگانه پشتيباني عملياتي ،بهرهوري مدیریتي و
تصميمگيري استراتژیک بهعنوان مؤلفههاي مؤثر بر ارزشهاي استراتژیک مورد
شناسایي قرار گرفتند ) .(Subramanian and Nosek, 2001که در این تحقيق نيز
عوامل سهگانه باال درنظر گرفتهاست .پشتيباني عملياتي به حمایت تجارت الکترونيک
از بخشهاي عملياتي سازمان اشاره دارد که ميتواند بهصورت مستقيم بر هزینههاي
سازمان ،خدمات مشتریان و کانالهاي توزیع مؤثر بوده و عاملي در جهت بهبود
بخشهاي مختلف عملياتي سازمان گردد که بهمنظور بررسي این متغير از شاخصهاي
کاهش هزینهها ،بهبود خدمات ارائه شده به مشتریان و اثرگذاري در کانالهاي توزیع
استفاده شدهاست .بهرهوري مدیریتي به بهبود کارایي و اثربخشي فعاليتهاي مدیران
بهواسطه شکلگيري تجارت الکترونيک اشاره دارد و در افزایش توان رقابتي سازمان
در عصر فناوري اطالعات و ایجاد کانالهاي ارتباطي جدید با تأمينکنندگان و شرکاي
تجاري مؤثر است .بهمنظور بررسي متغير بهرهوري مدیریتي از شاخصهاي ایجاد پل
ارتباطي مؤثر با تأمين کنندگان ،یافتن شرکاي تجاري مناسب در صنعت سازماني و
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افزایش توانایي رقابت در بازار استفاده شدهاست .در نهایت متغير تصميمگيري
استراتژیک به نقش فناوري اطالعات در بهبود تصميمگيري استراتژیک مدیران اشاره
دارد که بهمنظور تحليل این متغير از شاخصهاي وجود اطالعات جامع براي مدیران
جهت بهبود فرآیند تصميمگيري ،ميزان دسترسي مدیران به این اطالعات و پشتيباني
تجارت الکترونيک از تصميمات استراتژیک مدیران مورد استفاده قرار گرفته است
( .)Grandon and Pearson, 2004فرضيههاي مرتبط با متغيرهاي فوق به صورت زیر
بيان ميگردد
فرضيه پنجم :پشتيباني سازماني بر ارزشهاي استراتژیک ادراکي مدیران فعال در حوزه
گردشگري الکترونيک تأثير مثبت دارد.
فرضيه ششم :بهرهوري مدیریتي بر ارزشهاي استراتژیک ادراکي مدیران فعال در
حوزه گردشگري الکترونيک تأثير مثبت دارد.
فرضيه هفتم :بهبود تصميمگيري استراتژیک بر ارزشهاي استراتژیک ادراکي مدیران
فعال در حوزه گردشگري الکترونيک تأثير مثبت دارد.
مدل تحقيق را ميتوان در شکل  ۱مشاهده کرد.

آمادگی الکترونیک
ادراکی درون سازمانی

پشتیبانی سازمانی

بهره وری مدیریتی

ارزشهای

پذیرش گردشگری

استراتژیک ادراکی

الکترونیک

تصمیمگیری
استراتژیک
آمادگی الکترونیک
ادراکی برون سازمانی

شکل  .1مدل مفهومی تحقیق

نهادینهسازی
گردشگری الکترونیک

مدل ساختاری جهت شناسایی مؤلفههای411 ...

روش شناسی تحقیق
در طبقهبندي انواع پژوهشها ميتوان پژوهش حاضر را از نظر نوع هدف در ميان
پژوهشهاي کاربردي و به لحاظ نوع روش در طبقه تحقيقات توصيفي ـ تحليلي قرار
داد .محققان جهت بررسي پایایي ،ضریب آلفاي کرونباخ را بهکار گرفتند و به جهت
تحليل محتواي پرسشنامه از روایي محتوا و روایي سازه استفاده شد که بهمنظور بررسي
روایي سازه از تحليل عاملي اکتشافي استفاده گردید .جهت شناسایي شاخصهاي
مناسب ،تحليل عاملي تأیيدي بهکار گرفتهشد و بهمنظور بررسي فرضيههاي تحقيق از
روش مدلیابي معادالت ساختاري استفاده شد.
جامعهي آماري این پژوهش شامل مدیران عامل ،مدیران بازاریابي و مدیران فروش
وبسایتهاي فعال در حوزه گردشگري شامل مدیران تورهاي مسافرتي ،مدیران
هتلهاي داراي قابليت رزرواسيون الکترونيکي ،مدیران وبسایتهاي فروش
الکترونيکي بليطهاي مسافرتي در بخشهاي مختلف و سایر وبسایتهاي فعال در
حوزه گردشگري الکترونيک ميباشد .اطالعات مربوط به جامعهي آماري از طریق
اطالعات موجود در سایت مرجع اطالعرساني صنعت توریسم ایران 1حاصل گردید که
با توجه به اطالعات ثبتشده تعداد کل اعضاي جامعهي آماري ۱۱3۱عضو حاصل
گردید و از ميان اعضاي شناسایيشده بهطور تصادفي انتخاب نمونه انجام گرفت و با
استناد بر جدول مورگان حداکثر تعداد اعضاي نمونه در محافظهکارانهترین حالت عدد
 ۰۱۳حاصل گردید .روش نمونهگيري تصادفي براي انتخاب افراد استفاده گردید تا هر
یک از نمونهها از شانسي برابر براي انتخابشدن برخوردار گردند و تعداد
۰۴۳پرسشنامه در جامعه آماري توزیع گردید و ۰3۱پرسشنامه بهطور کامل دریافت شده
و از این ميان ۰۱۳پرسشنامه صحيح جهت انجام تحليلهاي آماري استفاده شد.
در این تحقيق بهمنظور بررسي پایایي از شاخص آلفاي کرونباخ استفاده شد که
بدان جهت ابتدا ۰۳پرسشنامه توزیع گردید و ضریب آلفاي محاسبهشده از طریق
نرمافزار  SPSSبرابر  ۳8۳۳حاصل شد .بنابراین ميتوان چنين استنباط کرد که پرسشنامه
فوق از اعتبار کافي برخوردار است و پاسخهاي دادهشده ناشي از شانس و تصادف
نبوده ،بلکه به خاطر اثر متغير آزمون شده است.
1- www.irantravel.ir
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بهجهت بررسي روایي پرسشنامه از روایي محتوا و روایي سازه استفاده شد .جهت
سنجش روایي محتوا نظر اساتيد و کارشناسان بهکارگرفته شد و تغييرات موردنظر با
توجه به نظرات ارائهشده ،انجام گرفت .جهت روایي سازه روش تحليل عاملي اکتشافي
مورد استفاده قرار گرفت که با توجه به خروجي حاصل ،مقدار شاخص  KMOبرابر
 ۳8۱۱۳و  sigآزمون بارتلت صفر حاصل گردید .اینکه شاخص  KMOبيش از ۳80
است ،از کفایت نمونهگيري خبر ميدهد و کوچکتر بودن مقدار  sigآزمون بارتلت از
 ۳8۳۱نشان ميدهد ماتریس واحد نيست و در نتيجه هردو عامل  KMOو sig
بيانکننده روایي قابل قبول پرسشنامه ميباشد.
دادههاي جمعآوري شده بهمنظور تجزیه و تحليل و نتيجهگيري ميبایست در قالب
آزمونهاي آماري ،به اطالعات تبدیل گردند .از آنجایيکه متغيرهاي اصلي که براي
بررسي سؤاالت تحقيق بکار گرفتهشدهاند ،بهصورت سؤاالتي در طيف ليکرت طراحي
شدهاند ازاینرو ميتوان سؤاالت را بهعنوان متغيرهاي تصادفي درنظرگرفت که مقادیر
 ۱تا  ۱را به خود اختصاص دادهاند .در این تحقيق تجزیه وتحليل توصيفي در مورد
پاسخدهندگان با استفاده از نرمافزار  SPSSانجام شدهاست و جهت بررسي مناسب
بودن شاخصهاي هر یک از متغيرهاي تحقيق روش تحليلعاملي تأیيدي بهکارگرفته
شد و بهمنظور بررسي فرضيات و برازش مدل تحقيق ،روش مدلیابي معادالت
ساختاري با استفاده از نرمافزار  LISRELبه کارگرفته شدهاست.

تجزیه و تحلیل دادهها
جهت بررسي مناسب بودن شاخصهاي هر یک از متغيرهاي تحقيق روش تحليل
عاملي تأیيدي بهکارگرفته شد .در تحليل عاملي تأیيدي هر مادهاي که بار عاملي آن
کمتر از  ۳8۴باشد باید حذف گردد زیرا یک ماده سؤال با بار عاملي پایين باعث وجود
تردید در مورد تکبعدي بودن مقياس ميشود .در مرحله اول تعداد چهارشاخص
بهدليل بار عاملي کمتر از  ۳8۴حذف گردید که دو شاخص مربوط به پشتيباني سازماني،
یکشاخص مرتبط با آمادگي الکترونيک دروني و در نهایت یکشاخص در ارتباط با
آمادگي الکترونيک بيروني بودند که پس از حذف شاخصهاي فوق نتایج قابل قبول
در مرحله تحليل عاملي تأیيدي حاصل گردید که جدول  ۱نشاندهنده نتایج تحليل
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عاملي تأیيدي براي هر یک از متغيرهاي مکنون تحقيق ميباشد.
همچنان که در جدول  ۱مشاهده ميشود بارهاي عاملي سؤاالت موجود در مقياس
همگي از آستانه  ۳8۴مطلوب باالتر بوده و قابليت اطمينان (آلفا) سازهها نيز از آستانه
 ۳80قابل قبول باالتر ميباشد .براي دستيابي به اعتبار تمایز ،روشهاي متعددي وجود
دارد که یکي از روشهاي موجود مقایسه  1 AVEبا همبستگي بين اجزاي یک سازه
است ،بدینمنظور باید مقدار  AVEهر یک از اجزاي سازه بيشتر از همبستگي آن جز با
اجزاي دیگر باشد ( .)Fornell & Lorcker, 1981در این پژوهش نيز از این روش
براي شناسایي اعتبار تمایز استفاده ميشود .الزم است یادآوري شود که مقدار AVE
هر جز از اجزاي سازه از ميانگين مربعات بارهاي عاملي بدست ميآید (.)Cho, 2006
همچنين براي بدست آوردن اعتبار تمایز نياز است تا همبستگي ميان ابعاد پژوهش
بدست آید .بدینمنظور با استفاده از نرمافزار  SPSSو روش پيرسون همبستگي ميان
ابعاد بدست آمد .جدول 3این همبستگيها را نشان ميدهد .قطر اصلي این جدول
 AVEبدستآمده در مرحله قبل است.

)1- Average Variance Extracted (AVE

جدول  .1نتایج تحلیل عاملی تأییدی
شماره

نام ابعاد

E-ci 1
E-ci 2

نهادینهسازی گردشگری
الکترونیک

3 E-ci

متغیر

بار عاملی

همواره و بدون وقفه در محل کار اینترنت در دسترس میباشد.

57.0

خدمات به گردشگران از طریق ایمیل ،وب سایت و سایر ابزارهای الکترونیکی مطابق با استانداردهای
رایج ارائه میگردد.
پاسخگویی به سؤاالت و درخواستهای گردشگران انالین به سرعت ،بدون وقفه و در تمام طول روز
انجام میگیرد.

57.0

منابع مالی جهت تهیه ابزارهای سختافزاری و نرمافزاری وجود دارد.

E-ca 2

پذیرش گردشگری

تکنولوژی جدید منافاتی با روشهای کاربردی فعلی در سازمان ندارد.

57.0

E-ca 3

الکترونیک

انگیزه کافی از سوی کارکنان جهت ورود به گردشگری الکترونیک وجود دارد.

57..

حمایتهای سازمانی جهت پذیرش گردشگری الکترونیک وجود دارد.

57.0

با به کارگیری گردشگری الکترونیک رضایت گردشگران افزایش مییابد

57.0

کاربرد گردشگری الکترونیک دسترسی به گردشگران جدید را افزایش میدهد.

57..

به کارگیری گردشگری الکترونیک دسترسی به کاال و خدمات را بهبود میبخشد.

57.0

با به کارگیری گردشگری الکترونیک هزینهها کاهش مییابد.

57.0

کاربست گردشگری الکترونیک خدمات ارائه شده به گردشگران را بهبود میدهد.

5700

E-ca 4
Psv 1
Psv 2
Psv 3

ارزشهای استراتژیک
ادراکی

Os 1
Os 2

پشتیبانی عملیاتی

5700

آلفا

57.0

57.0
57..

E-ca 1

AVE

ضریب

5700

57.5

5700

57..

5700

57..

متغیر

بار عاملی

شماره

نام ابعاد

Os 3

با به کارگیری گردشگری الکترونیک ارتباط با تأمینکنندگان بهبود مییابد.

57.0

Os 4

با به کارگیری گردشگری الکترونیک توان رقابت با رقبا افزایش مییابد.

57..

با بهکارگیری گردشگری الکترونیک سرعت رسیدگی به امور توسط مدیران افزایش مییابد.

57.0

با بهکارگیری گردشگری الکترونیک ارتباط بین مدیران بهمنظور بهبود کارایی و اثربخشی افزایش مییابد.

5705

به کارگیری گردشگری الکترونیک اطالعات الزم جهت تصمیمهای استراتژیک ایجاد میکند.

5700

به کارگیری گردشگری الکترونیک در اتخاذ تصمیمات سازمانی به مدیران کمک میکند.

57.0

با بهکارگیری گردشگری الکترونیک تصمیمات اتخاذی مدیران از نظر سرعت و دقت افزایش مییابد.

57..

مدیران از مزایای کاربرد گردشگری الکترونیک آگاه هستند.

57..

کارمندان تسلط کاملی بر رایانه و امکانات و نجهیزات شبکهای دارند.

57.0

مدیران عالی از ایجاد گردشگری الکترونیک در سازمان حمایت میکنند.

57.0

قوانین مؤثری جهت حمایت از حریم خصوصی در فضای اینترنت وجود دارد.

57.0

Peer 2

آمادگی الکترونیک ادراکی

گردشگران آماده انجام امور تجاری به وسیله اینترنت هستند.

57.0

Peer 3

بیرونی

مؤسسات مالی معتبر جهت انجام فعالیتهای مالی در فضای اینترنت وجود دارد.

5700

قوانین مؤثری جهت مبارزه با متخلفان در فضای اینترنت وجود دارد.

57.0

Mp 1
Mp 2

بهره وری مدیریتی

Sda 1
Sda 2

تصمیم گیری استراتژیک

Sda 3
Poer 1
Poer 2
Poer 3

آمادگی الکترونیک ادراکی
درونی

Peer 1

Peer 4

AVE

5700

5700

5700

57.0

ضریب
آلفا

5700

57.0

57.0

57.0
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منظور از عالئم کاربردي در جدول یک به شکل زیر ميباشد:
 :E-ciنهادینهسازي گردشگري الکترونيک :A-ci ،پذیرش گردشگري الکترونيک،
 :Psvارزشهاي استراتژیک ادراکي :Os ،پشتيباني عملياتي :Mp ،بهرهوري مدیریتي،
 :Sdaتصميمگيري استراتژیک :Poer ،آمادگي الکترونيک ادراکي دروني:Peer ،
آمادگي الکترونيک ادراکي بيروني
جدول  AVE .2و همبستگی میان ابعاد پژوهش
1

0/16

7

1

5

4

3

2

6
0/55

نهادینهسازی الکترونیک

6

0/54

0/42

پذیرش الکترونیک

2

0/10

0/24

0/13

ارزشهای استراتژیک ادراکی

0/53

0/13

0/31

0/31

پشتیبانی عملیاتی

0/52

0/31

0/42

0/13

0/43

بهرهوری مدیریتی

3
4
5

0/55

0/22

0/44

0/41

0/12

0/12

تصمیمگیری استراتژیک

0/52

0/13

0/13

0/32

0/31

0/03

0/11

آمادگی الکترونیک درونی

0/30

0/32

0/43

0/21

0/33

0/12

0/43

آمادگی الکترونیک بیرونی

1
7
1

همانطور که در جدول  3مشخص است  AVEهرکدام از ابعاد بزرگتر از
همبستگي آن بعد با ابعاد دیگر است ،بنابراین با توجه به روش پيشنهادي فورنل و
الرکل ميتوان ادعا نمود که در این پژوهش اعتبار تمایز وجود دارد .براي داشتن اعتبار
همگرا باید مقدار بارهاي عاملي باالتر از  ۳/0باشد ( .)Chin, 1997همانطور که در
جدول  ۱مشخص شده ،تمام بارهاي عاملي متغيرهاي پرسشنامه باالتر از  ۳/0است.
بنابراین پرسشنامه طراحيشده داراي اعتبار همگرا نيز هست .در مرحله بعد با استفاده از
مدلیابي معادالت ساختاري به برازش مدل و بررسي فرضيههاي تحقيق ،مشتمل بر
هفت فرضيه ،پرداختهشد که یافتههاي برازش مدل تحقيق در جدول  ۰قابل مشاهده
است و باتوجه به نتایج حاصل ،چهارفرضيه شامل فرضيههاي دوم ،چهارم ،پنجم و ششم
مورد پذیرش قرار گرفته و سه فرضيه مشتمل بر فرضيههاي اول ،سوم و هفتم مورد
پذیرش قرار نگرفتهاست .همچنين خروجي نرمافزار در شکل  3قابل مشاهده است.
با توجه بهاینکه مقدار به  dfبرابر 38۳۳حاصل گردیده و مقدار فوق کمتر از ۰
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ميباشد ،مدل تحقيق حاضر از نظر شاخص به  dfدر شرایط مناسبي قرار دارد و
همچنين در مدلیابي معادالت ساختاري هر چه مقدار  RMSEAاز  ۳/۳۱کمتر باشد
مدل وضعيت بسيار مناسبي داشته و اگر این مقدار در بازه  ۳/۳۱تا  ۳/۳۳باشد ،مدل
مناسب ارزیابي ميگردد ،بنابراین مدل این پژوهش از لحاظ شاخص  RMSEAدر
وضعيت مناسب قرار ميگيرد زیرا همانطور که در جدول  ۰مشاهده ميشود مقدار
شاخص  RMSEAمدل برابر  ۳8۳۱۰بوده و در فاصله  ۳8۳۱و  ۳8۳۳قرار ميگيرد .مقدار
شاخصهاي  NFIو  NNFIو  GFIبهترتيب برابر با  ۳8۳۱و  ۳8۳۴و  ۳8۳۱ميباشد ،در
مدلیابي معادالت ساختاري هرچه مقدار این شاخصها باالتر از  ۳8۳۳باشد مدل بر
حسب این دو شاخص در وضعيت بسيار خوبي قرار خواهدداشت .با توجه بدانکه در
مدلیابي معادالت ساختاري براي نتيجهگيري درباره برازش کلي مدل ميبایستي به
مجموعهاي از شاخصها توجه نمود؛ مدل پژوهش حاضر در وضعيت مناسبي قرارداشته
و ميتوان نتيجهگيري کرد که مدل به لحاظ برازش ،مدل مناسبي است.
جدول  .3تخمینهای بیشینه احتمال برای آزمون فرضیههای تحقیق
شماره

فرضیه

ضریب مسیر

t-value

6

اثر گذاری پذیرش الکترونیک بر نهادینهسازی الکترونیک

0000

0031

2

اثر گذاری آمادگی الکترونیک درون سازمانی بر پذیرش الکترونیک

0011

1042

3

اثر گذاری آمادگی الکترونیک برون سازمانی بر پذیرش الکترونیک

0002

0012

4

اثر گذاری ارزشهای استراتژیک ادراکی بر پذیرش الکترونیک

0023

2033

5

اثر گذاری پشتیبانی سازمانی بر ارزشهای استراتژیک ادراکی

0022

1023

1

اثر گذاری بهرهوری مدیریتی بر ارزشهای استراتژیک ادراکی

0011

2003

7

اثر گذاری بهبود تصمیمگیری استراتژیک بر ارزشهای استراتژیک ادراکی

0033

3003

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

با استناد به خروجيهاي نرمافزار ليزرل چنانچه ضرایب اعداد معناداري مقادیر بيشتر
از  3یا کمتر از  -3را اختيار کنند ،فرضيههاي مرتبط با متغيرهاي فوق مورد پذیرش قرار
ميگيرند .فرضيه اول تحقيق به بررسي اثرگذاري پذیرش گردشگري الکترونيک بر
نهادینهسازي گردشگري الکترونيک ميپردازد که مقدار ضریب مسير حاصل برابر
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 ۳8۳0و عدد معناداري آن  ۳8۳۱حاصل گردید ،باتوجه بهاینکه مقدار فوق در بازه  3و
 -3قرار دارد بنابراین فرضيه فوق پذیرفتهنشده و به بيان دیگر پذیرش الکترونيک
بهصورت مثبت بر نهادینهسازي گردشگري الکترونيک اثرگذار نيست که با یافتههاي
تحقيقات دیگر همچون هونگ و خو ( )3۳۳۱متناقض ميباشد زیرا آنها معتقدند که
پذیرش الکترونيک بهصورت مثبت در نهادینهسازي الکترونيک تأثيرگذار است
) (hong & Khu, 2005و دليل اصلي آن را ميتوان در عدم توجه صحيح به پذیرش
الکترونيک و در پي آن عدم پيادهسازي و نهادینه کردن گردشگري الکترونيک یافت.
فرضيه دوم به بررسي اثرگذاري آمادگي الکترونيک درونسازماني بر پذیرش
الکترونيک ميپردازد که با ضریب مسير  ۳8۰۱و عدد معناداري  ۱83۴مورد پذیرش قرار
گرفت و با تحقيقات دیگر نيز منطبق ميباشد ( )Molla & Licker, 2005اما فرضيه
سوم تحقيق مبني بر تأثير آمادگي الکترونيک برونسازماني بر پذیرش الکترونيک با
مقادیر ضریب مسير  ۳8۳۳و عدد معناداري  ۳8۱۳مورد پذیرش قرار نگرفته و منجر به
عدم تأثيرگذاري آمادگي الکترونيک برونسازماني بر پذیرش الکترونيک گردید که
این موضوع با پژوهشهاي مال و ليکر در سال  3۳۳۱در تناقض ميباشد زیرا آنها
معتقدند که آمادگي الکترونيک برونسازماني ميتواند به صورت مثبت بر پذیرش
الکترونيک اثرگذار باشد ( .)Molla & Licker, 2005فرضيه چهارم تحقيق با مقادیر
 ۳8۴۱و  ۴8۱۳مورد پذیرش قرار گرفته و مدعي بر تأثير مثبت ارزشهاي استراتژیک
ادراکي مدیران در پذیرش الکترونيک ميباشد و با سایر تحقيقات نيز مطابقت دارد
).(Grandon & Pearson, 2004
فرضيههاي پنجم ،ششم و هفتم تحقيق به بررسي مؤلفههاي مؤثر بر ارزشهاي
استراتژیک ادراکي مدیران ميپردازد که در این ميان فرضيههاي پنجم و ششم با
ضرایب مسير  ۳8۴۳و  ۳8۰۱و اعداد معناداري  ۰8۳۳و  ۴8۳۱تأیيد شده و منجر به پذیرش
اثرگذاري متغيرهاي پشتيباني سازماني و بهرهوري مدیریتي بر ارزشهاي استراتژیک
ادراکي گردید اما فرضيه هفتم تحقيق با مقادیر  ۳8۱۱و  ۱80۱پذیرفته نشده و منجر به
عدم پذیرش اثرگذاري متغير تصميمگيري استراتژیک بر ارزشهاي استراتژیک
ادراکي گردیده که با تحقيقات گرندون و پيرسون متناقض ميباشد & (Grandon
).Pearson, 2004

شکل  .2خروجی نرمافزار لیزرل حاصل از مدلیابی معادالت ساختاری
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نتیجهگیری
هدف از انجام تحقيقات کاربردي راهیافتن به روشهایي است تا به وسيله آنها
بتوان در فرآیندهاي اجرایي سازمان بهبود حاصل کرد؛ هدف از این پژوهش نيز
دستيابي به مؤلفههاي راهبردي اثربخش بر نهادینهسازي کسبوکار الکترونيک در
فضاي گردشگري سایبري از دیدگاه مدیران فعال در حوزه فوق ميباشد تا بهوسيله آن
بتوان شاخصهاي مؤثر را در توریسم الکترونيک به کاربست و در فرآیند پذیرش،
پيادهسازي و نهادینهکردن آن بهبود حاصل کرد .در مدل ارائه شده در این تحقيق این
مؤلفهها به دو دسته عوامل ارزشهاي استراتژیک و آمادگي الکترونيک تقسيم
گردیدند که عوامل تأثيرگذار بر ارزشهاي استراتژیک در سهدسته عوامل ،پشتيباني
سازماني ،بهرهوري مدیریتي و تصميمگيري استراتژیک مورد بررسي قرار گرفت و
عوامل آمادگي الکترونيک نيز با اتخاذ رویکردي استراتژیک ،به دوگروه عوامل
آمادگي الکترونيک دروني و آمادگي الکترونيک بيروني تقسيم گشته و مؤلفههاي
فوق به واسطه اثرگذاري بر پذیرش الکترونيک بر نهادینهسازي الکترونيک تأثير
ميگذارند.
دو مؤلفه پشتيباني سازماني و بهرهوري مدیریتي با تأثيرگذاري بر متغير ارزشهاي
استراتژیک ميتوانند در پذیرش گردشگري الکترونيک کارساز باشند که با تحقيقات
گرندون و پيرسون سازگار بوده زیرا آنها نيز در یافتههاي خود به اثرگذاري مؤلفههاي
فوق بر ارزشهاي استراتژیک اذعان داشتهاند و درواقع با بهکارگيري و اجراي
شاخصهاي موجود در متغيرهاي فوق ميتوان فرآیند پذیرش الکترونيک را تکامل
بخشيد که بدین منظور ميتوان هزینههاي ارائه خدمات گوناگون به مشتریان را کاهش
داده و با بهکارگيري این فناوري به ارائه خدمات نو در حوزه الکترونيک به مشتریان
پرداخته و با اثرگذاري مثبت در کانال توزیع و دستيابي به مشتریان نهایي و قابليت یافتن
مشتریان جدید به وسيله تبليغات الکترونيکي در عملکرد سازماني بهبود حاصل کرد.
همچنين با استفاده از عامل بهرهوري مدیریتي ميتوان به ایجاد پل ارتباطي مؤثر با
تأمينکنندگان پرداخته و بهواسطه وجود امکان جستجوي جامع در فضاي سایبري از
فعاليت سایر رقبا اطالعیافته و امکان افزایش توانایي رقابتي شرکت را در بازار ایجاد
کرد.
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در ميان مؤلفههاي آمادگي الکترونيک ،عامل آمادگي الکترونيک درونسازماني
با پذیرش گردشگري الکترونيک ارتباط مستقيم دارد و با یافتههاي محققيني همچون
موال و ليکر متناسب ميباشد و نشاندهنده ارتباط مستقيم بين آمادگي الکترونيک
درونسازماني و پذیرش گردشگري الکترونيک ميباشد ،زیرا سازمانها و شرکتهاي
فعال از آگاهي الزم نسبت به گردشگري الکترونيک در بهبود کسبوکار خود
برخوردار بوده و همچنين منابع انساني و مالي الزم بهمنظور بهکارگيري تجهيزات
الکترونيکي وجود دارد و در ضمن مدیران شرکتهاي فعال در این حوزه متعهد به
اجراي استراتژيهاي پيادهسازي گردشگري الکترونيک در شرکت خود بوده و
حمایت کافي از سوي آنها بهمنظور دستيابي به کسبوکار الکترونيک به چشم مي-
خورد و حتي در چشماندازهاي شرکتهاي فوق توجه خاصي نسبت به نهادینه کردن
گردشگري الکترونيک وجود دارد که منجر به اثرگذاري مثبت آمادگي الکترونيک
درونسازماني بر پذیرش الکترونيک ميگردد .اما در بخش آمادگي الکترونيک برون
سازماني به دليل نبود زیرساختهاي الزم از سوي دولت و نبود حمایتهاي الزم از
سوي سازمانهاي ذيربط و نبود قوانين دولتي مورد نياز در حوزه کسبوکار
الکترونيک بهمنظور بهکارگيري گردشگري الکترونيک در کشور ،اثرگذاري الزم بر
پذیرش الکترونيک نداشته است .توصيه ميشود تا سازمانهاي مسئول در بخشهاي
مختلف کشوري به ارائه امکانات مورد نياز پرداخته و به ایجاد بسترهاي قانوني و
حمایتي الزم بپردازند تا زیرساختهاي الزم بهمنظور گسترش و بسط توریسم
الکترونيک ایجاد گردد.
نتایج تحقيق نشاندهنده آن است که هنوز نهادینهسازي بهصورت کامل و جامع در
چهارچوب گردشگري الکترونيک انجام نگرفتهاست و با نتایج تحقيقات هنگ و خو
در تناقض است که ميتوان دليل اصلي آن را در پذیرفتهنبودن گردشگري الکترونيک
و راهکارهاي پيادهسازي آن جستجو کرد .مدل نهایي تحقيق را ميتوان در شکل سه
مشاهده کرد.
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شکل  .3مدل نهایی تحقیق

آنچه در صنعت گردشگري به وضوح مشاهده ميشود آنست که هنوز حرکت
جدي و برنامهریزي شدهاي بهسوي گردشگري الکترونيک وجود ندارد و به دليل نبود
زیرساختهاي قانوني و حمایتي الزم ،پذیرش الکترونيک بهطور صحيح انجام نگرفته
و بهواسطه آن نهادینهسازي در کسبوکار موجود در گردشگري الکترونيک به انجام
نرسيدهاست .اما از آنجا که گردشگري ميدان بروز نوآوري و استفاده از آخرین
تکنولوژيها ،اعم از فيزیکي و انساني ،براي بهرهمندي و رضایتخاطر گردشگران
است فلذا فناوري اطالعات بهعنوان بزرگترین نوآوري عصر حاضر ميتواند نقش
بسزایي در این امر داشته باشد ،در نتيجه ضروري به نظر ميرسد تا توجه کافي از سوي
سازمانهاي مرتبط دولتي و خصوصي به بخش گردشگري الکترونيک اتخاذ گردیده و
تالشهاي الزم بهمنظور ایجاد آمادگي الکترونيکي برونسازماني و در پي آن پذیرش
توریسم الکترونيک و پيادهسازي و نهادینهکردن آن انجام گيرد.
با توجه به نتایج بهدستآمده از تحقيق حاضر به مدیران و افراد فعال در حوزه
گردشگري الکترونيک پيشنهاداتي به صورت زیر ارائه ميشود:
 بهمنظور بسط خدمات نو در بخش گردشگري ،کاهش هزینهها و افزایش سرعت
در ارائه خدمات گوناگون به مشتریان از پتانسيلهاي موجود در بخش گردشگري
الکترونيک همچون ارسال ایميل ،ثبتنام الکترونيکي و پرداخت الکترونيکي
استفاده شود.
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 مدیران بخشهاي مختلف گردشگري راهکارهاي تأمين هزینههاي سيستم شبکه
الکترونيکي را یافته و هر چه سریعتر به نصب و راهاندازي آنها در سازمان و بخش
خود بپردازند تا از مزایا و امکانات آن بهرهمند گشته و به افزایش توانایي رقابت با
رقباي اقدام کنند.
 بهجهت کاربرد صحيح فضاي مجازي به آموزش صحيح کارکنان پرداخته شود و
جهت افزایش سرعت آموزش از مشوقهاي صحيح و مناسب استفاده گردد.
 بهمنظور اطالع از راهکارهاي نو در بخش الکترونيک ،بهروز نگهداشتن اطالعات
کارکنان بخش الکترونيک ،ارائه جدیدترین خدمات به مشتریان و ایجاد پایگاه
اطالعات بهروز براي مدیران و کارکنان ميتوان از متخصصان رایانه و تکنولوژي
اطالعات استفاده کرد و آنها را در سازمان به کار گرفت.
 از آن جهت که هنوز حرکت جدي به سمت نهادینهسازي گردشگري الکترونيک
انجام نگرفتهاست و دليل اصلي آن عدم حمایت بخش قانوني از آن ميباشد لذا به
مدیران بخش کالن در بخش گردشگري و قانونگذاران توصيه ميشود تا
زیرساختهاي حمایتي و قانوني الزم بهجهت شکلگيري توسعه در بخش
گردشگري الکترونيک ایجاد گردد.
اما اساسيترین محدودیت تحقيق حاضر همکاري مدیران فعال در حوزه
گردشگري با محققين ميباشد زیرا از آنجا که دسترسي به مدیران بخشهاي مختلف
مشکل بوده و ارسال و دریافت پرسشنامه به آنها با روندي کند انجام گرفت فلذا
نيازمند پيگيريهاي بسيار بوده و فرآیند تحقيق را براي محققين با مشکل روبرو ساخت.
همچنين توصيه ميگردد تا در پژوهشهاي آتي به بررسي موضوع حاضر با تمرکز
بيشتر بر سایر جنبههاي پذیرش گردشگري الکترونيک و در پي آن نهادینهسازي
گردشگري الکترونيک پرداخته شود تا با تحليل نتایج تحقيقات مختلف ،یافتن
راهکارهاي مؤثرتر و کاراتر در بخش گردشگري الکترونيک امکانپذیر گردد.
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