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چکیده
فنّاوریهای اطالعاتی و ارتباطی در تمامی ابعاد فعالیتهای روزمرة کسبوکارها نفوذ کرده و رشد و توسعة آنها
را تحت تأثیر قرار داده است .برایناساس ،پژوهش حاضر با هدف بررسی موانع پذیرش فنّاوریهای ارتباطی و
اطالعاتی در کسبوکارهای خرد و متوسط گردشگری با تمرکز بر دفاتر خدمات مسافرتی شهر کرج اجرا شده
است .این پژوهش از نوع کاربردی است و ازنظر شیوة انجام پژوهش در زمرة پژوهشهای توصیفی ـ پیمایشی
جای میگیرد .جامعة آماری این پژوهش شامل نود دفتر خدمات مسافرتی شهر کرج است و حجم نمونه با
استفاده از جدول مورگان  13نمونه از دفاتر مذکور برآورد و پرسشنامه نزد آنان تکمیل شده است .نتایج تحلیل
دادهها نشان میدهد که عوامل محیطی ،سازمانی ،فنی ،جنگ قیمتی رقبا ،وبسایتهای غیرکاربرپسند ،فقدان
زمان برای بهبود فعالیتهای کسبوکار الکترونیک و فقدان تالشهای بازاریابی گسترده تأثیر معنیداری بر
پذیرش فنّاوریهای اطالعاتی و ارتباطی از سوی دفاتر خدمات مسافرتی فنّاوری دارد.
واژههای کلیدی :پذیرش فنّاوری ،فنّاوری ارتباطی و اطالعاتی ،عوامل پیشینی و پسینی پذیرش ،صنعت
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مقدمه
امروزه شاهد رشد فزایندة فنّاوریهای اطالعاتی و ارتباطی هستیم؛ بهنحویکه به عقیدة بسیاری از متخصصان
شاهد انقالبی مشابه انقالب صنعتی در حوزة اطالعات خواهیم بود .مثالً اینترنت ،بهمنزلة بخشی از فنّاوریهای
نوین اطالعاتی و ارتباطی ،سریعترین رشد را در جهان داشته و در طی نزدیک به هفت سال به سهم 20درصدی
از بازار دست یافته که رشد سریعتری در مقایسه با تلفن ( 30سال) و تلویزیون ( 21سال) داشته است ( Dlodlo
 .)& Dhurup, 2010این تحوالتِ سریع در فنّاوریهای اطالعاتی و ارتباطی بهویژه اینترنت ،تغییرات بسیاری را
در تمامی ابعاد زندگی در جهان ایجاد کرده است .همچنین برای کسبوکارهای بزرگ و کوچک ،توسعة
فعالیتهای تجاری فراتر از مرزهای سازمان و به مناطق جغرافیایی متفاوت ازطریقِ شبکههای کامپیوتری،
ارتباطات دوربرد ،ارتباطات ماهوارهای ،تلویزیونهای دیجیتال و اینترنت از اهمیت بسیاری برخوردار است
( .)Shemi, 2012دراینمیان ،کسبوکار الکترونیک اهمیت بسیاری برای شرکتهای کوچک دارد و تمامی
گونههای فنّاوریهای اطالعاتی و ارتباطی ( 1)ICTفرصتها و تهدیدهای درخورتوجهی همچون رقابتپذیری
بیشتر در بازارهای جهانی یا ناتوانی شرکتهای مذکور در استفاده از فرصتهای ارائهشده توسط  ICTو
ازدستدادن توان رقابتی در بازار را برایشان پدید میآورد ( .)Mazzarol, 2015همچنین پذیرش و اجرای
کسبوکار الکترونیک و استفاده از فنّاوریهای نوین ارتباطی از تصمیمات پیچیدهای است که سازمانها بهنوعی
با آن مواجه میشوند .دشواری این تصمیم بهعلت ماهیت خاص نوآوری است ،چراکه این تصمیمگیری مستلزم
تغییراتی در فرایندهای کاری و سرمایهگذاری در این حوزه است .بنابراین ،سازمانها از پذیرش این دست
نوآوریها امتناع میورزند؛ اما ،با وجودِ رقابت شدید میانِ سازمانهای داخلی و خارجی و آگاهی بیشازپیش
مشتریان نسبتبه گذشته ،سازمانها ناچارند که از کسبوکار الکترونیک و فنّاوریهای اطالعاتی و ارتباطی نوین
آگاهی یابند و مزایا و خطرات بهکارگیری آن در سازمانهای خود را بشناسند تا بتوانند رقابتپذیری خود در
عرصة کسبوکار الکترونیک را حفظ کنند و به مزایای رقابتی آن مانند کاهش هزینه و افزایش کارایی دست
یابند (مختارزاده اردستانی.)1395 ،
باوجوداین ،بنابر بررسیها ،پذیرش تجارت الکترونیک از سوی شرکتهای کوچک و خرد نسبتاً کم و محدود
است ( .)Gharibyan, 2016در ایران نیز باتوجهبه رشد روزافزون شاخصهایی همچون روند گسترش نرخ نفوذ
اینترنت ،تعداد کاربران اینترنت ،تنوع کانالهای ارتباطی ،سرعت رشد اعضای شبکههای مجازی میتوان تغییر
در سبک زندگی مردم با شتاب زیاد را دید .برای مثال ،در سال  1392حدود چهارده 14هزار میلیارد تومان
خریدوفروش اینترنتی در کشور صورت گرفته که این رقم در سالهای  1393و  1394به ترتیب به 05هزار
میلیارد تومان و 11هزار میلیارد تومان رسیده است (توفیق .)1394 ،باتوجهبه رشد روزافزون صنعت گردشگری در
عصر پسابرجام ،ضروری است که به اندرکنش میان این صنعت یا بخشی از آن (مانند دفاتر گردشگری،
حملونقل و هتلداری) و فنّاوریهای اطالعاتی و ارتباطاتی پرداخته شود .اما نکتة حیاتی دیگر در بررسی ارتباط
فنّاوری های جدید و صنعت گردشگری ،موانع و پیامدهای استفاده از این امکانات است .بهبیان دیگر ،برخی از
عوامل در پذیرش فنّاوریهای ارتباطی و اطالعاتی از سوی بنگاههای اقتصادی تأثیر داشته و دارد .از سوی
دیگر ،گاهی پس از پذیرش و به کارگیری یک فنّاوری نیز مسائل گوناگونی برای یک واحد اقتصادی پیش
میآید .با توجهبه توضیحات یادشده ،بهنظر میرسد که مسئلة موانع پیشینی و پسینی پذیرش فنّاوری در حوزة
1. Information and Communication Technology
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گردشگری از مسائلی است که چندان مورد توجه و اقبال پژوهشگران قرار نگرفته است .برایناساس ،در این
پژوهش سعی شده تا با بررسی تأثیر عوامل پیشینی و پسینی مؤثر بر پذیرش فنّاوری در صنعت گردشگری ایران
(با تمرکز بر دفاتر خدمات مسافرتی) مشخص شود که هریک از آنها چه تأثیراتی دارند تا شاید بتوان با اتخاذ
تصمیمات مناسب در تخصیص منابع در بخش یادشده موانع برطرف بشود و نتیجة استفاده از فنّاوریهای
اطالعاتی و ارتباطاتی در حوزة خدمات مسافرتی بهینه شود.
مبانینظریوپیشینۀپژوهش
فنّاوریاطالعاتوارتباطات()ICT
تعریف دقیق و موجز فنّاوری اطالعات و ارتباطات بسیار دشوار است (عبدالملکی و بهکمال .)1311 ،فنّاوری
اطالعات و ارتباطات نهتنها شامل سختافزار و نرمافزار الزم است ،بلکه دربرگیرندة گروهافزار و شبکهافزار و نیز
توانایی فکری (انسانافزار) بهمنظور توسعه ،برنامهریزی و حفظ تجهیزات است .تعریف پون ( )1993ازجمله
مهمترین تعریفهایی است که برای فنّاوری اطالعات و ارتباطات مطرح شده است .وی اصطالح کلی مربوط به
پیشرفتهای اخیر در شیوه (الکترونیک) و سازوکارهایی (کامپیوتر و فنّاوریهای ارتباطی) که برای دستیابی،
پردازش ،تجزیهوتحلیل ،ذخیرهسازی ،بازیابی ،انتشار و کاربرد اطالعات استفاده میشود را فنّاوری اطالعات و
ارتباطات تعریف میکند (.)ibid
بنابراین  ICTسیستم یکپارچهای از تجهیزاتِ نرمافزار شبکهای است که امکان پردازش مؤثر دادهها و
ارتباطات را درجهت منافع سازمانی فراهم میکند .همافزاییهای ناشی از کاربرد مؤثر این سیستمها به این معنی
است که اطالعات بهطور گستردهای ازطریق رسانهها و در مکانهای گوناگون موجود و در دسترس باشد و
کاربران بتوانند از وسایل بسیاری همچون لپتاپ ،تلفن همراه ،تلویزیون دیجیتالی و کیوسکهای سلفسرویس
برای برقراری ارتباط و اجرای فعالیتهای گوناگون بهره ببرند (دیمیتریوس .)1310 ،شرکتهای تجاری به دالیل
متعددی تصمیم به استفاده از سیستمهای اطالعاتی میگیرند که ازآنجمله میتوان به زیر فشار بودن برای
کاهش هزینهها ،تولید بیشتر بدون افزایش هزینهها و حتی بهبود کیفیت کاالها و خدمات برای باقی ماندن در
صحنة رقابت اشاره کرد (.)Legrisa et al., 2003
پذیرشICT
سرعت تغییرات فنّاوری و دستاوردهای آن شیوههای تعامل و تجارت را دستخوش انقالبی شگرف کرده است.
بهویژه اینکه  ICTپتانسیلهای بسیار ارزشمندی را برای شرکتهای بزرگ و کوچکِ درحالِ رشد بهوجود آورده
که اثربخشی و انسجام بیشتری در فرایندهای تجاری بهوجود میآورد و کمک میکند تا درزمینة عملکردهای
تجاریشان تصمیمات بهتری اتخاذ کنند .درواقع  ICTپتانسیل بسیار زیادی دارد که بتواند بنگاه های کوچک و
متوسط را دستخوش تغییرات سازنده کند و آنها را رقابتیتر و خالقتر نماید و زمینة رشد آنها را فراهم سازد.
ازآنجاکه بنگاه های کوچک و متوسط نقش بسزایی در افزایش اهمیت فنّاوریهای اطالعات و ارتباطات در
اقتصاد دارد (بهویژه وقتی تأثیر آنها را در اشتغالزایی و توسعة اجتماعی ـ اقتصادی در جامعه درنظر بگیریم)
( ،)Hartigan & Lever, 2005برای این بنگاه هابسیار خوشایند است که خودشان را با فنّاوریهای جدید
بهسرعت سازگار کنند و محصوالت رقابتیتر و خالقانهتری ارائه دهند .پذیرش  ICTمستلزم داشتن محیط
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مناسب برای پیشرفت ،نیروی کار ماهر و تالش برای رشد اقتصادی است (.)Barba-Sanchez et al., 2007
برای تعیین سطوح پذیرش و کاربرد  ،ICTمارتین و ماتلی ( )2001چارچوبی ارائه دادهاند که آن را «نردبان
پذیرش» مینامند و ازطریق این نردبان پنجپلهای هر بنگاهی را جایگاهیابی میکنند.
نردبان پذیرش  ICTرا در دو بُعد متفاوت ارزیابی میکند :منافع سازمانی و وسعت تغییرات سازمانی .این
نردبان از مراحل خیلی ابتدایی نظیر ایمیل شروع میشود و سپس به ظهور وبسایت ،تجارت الکترونیک،
کسبوکارهای الکترونیک و سازمانهای دگرگونشده میرسد (.)Martin and Matlay, 2001
موانعپذیرشICTوتجارتالکترونیکدربنگاههایکوچکومتوسط
موانع پیشروی پذیرش  ICTو تجارت الکترونیکی دربرگیرندة سه دستة اصلی است :شخصیت مدیر ،تشکیالت
سازمان و بنگاه ،هزینهها و بازگشت سرمایه.
شخص مدیر نقش مهمی در تصمیمگیری برای بنگاه های کوچک و متوسطایفا میکند و این کامالً به این
معناست که بسیاری از مسائل تأثیرگذار در پذیرش تجارت الکترونیک مربوط به شخصیت مدیر است ( Iacovou
 .)et al., 1995همچنین یاکوو اذعان میکند که ناآگاهی مدیر به مسائل فنّاورانه بزرگترین مانع پیشروی
پذیرش و رشد تجارت الکترونیکی است .نداشتن اطالعات الزم دربارة چگونگی استفاده از فنّاوری و سواد
رایانهای اندک فاکتورهای دیگری هستند که پذیرش تجارت الکترونیک را دچار مشکل میکنند ( & Knol
 .)Stroeken, 2001بیاعتمادی به صنعت فنّاوری اطالعات و فقدان وقت دو عامل دیگر در پذیرش تجارت
الکترونیکاند ( .)Achrol & Kotler, 1991صاحبان SMEها همیشه نگران برگشت سرمایة خود هستند ،ازاینرو
تمایلی ندارند که سرمایة درخورتوجهی را عمدتاً در این بخش سرمایهگذاری کنند ،زیرا اصوالً تضمینی برای
برگشت سرمایه در کوتاهمدت وجود ندارد (.)Achrol & Kotler, 1991
عوامل دیگری نیز وجود دارند که با تشکیالت سازمان و بنگاه مرتبط است و بر پذیرش تجارت الکترونیک
تأثیر مستقیم می گذارد .یاکوو دریافت که میزان استفادة فعلی شرکت از فنّاوری بر فرایند پذیرش اثرگذار است.
مپوف و همکاران ( )2013سه مطالعة موردی در کشور آفریقای جنوبی و برروی بنگاه های کوچک و متوسط
گردشگری انجام دادهاند .آنان ناتوانی و بیقدرتی ،کمبود زمان و زیرساختهای مالی را سه مانع اصلی برای
پذیرش  ICTدانستهاند .منافع ناشی از پذیرش  ICTعبارتاند از اثربخشی تجارت ،رقابتمندی ،برنامهریزی،
مدیریت ،ارتباطات ،ارتباطات الکترونیکی ،امنیت ،پرداختهای آنالین ،تبلیغات و دسترسی به منابع بازار
(.)Mpofu et al., 2013
چارچوبنظریپژوهش
رویکرد روششناختی حاکم بر این پژوهش اثباتگرایانه است .برای بررسی عوامل مؤثر و موانع پیشروی
پذیرش فنّاوریهای اطالعاتی و ارتباطی از سوی شرکتها میتوان از مدلهای بسیاری استفاده کرد .در سطح
پیشینی (نظری) از مدل  1TOEبرگرفته از مطالعات تورناتزکی و فلیشر ( )1990و در سطح پسینی از مدل
«موانع پیادهسازی کسبوکار الکترونیک در کسبوکارهای خرد و کوچک» سولتانا ( )2011استفاده میشود.
برایناساس ،مدلی ترکیبی طراحی شده که در ادامه معرفی میشود.
1. Technology, Organization, Environment framework
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مدل ترکیبی از ترکیب دو مدل مستقل از یکدیگر طراحی شده است .بااینحال میتوان برای تشریح اجزای آن
به دو مدل اولیه تکیه کرد .ابتدا براساس مدل  TOEکه به عوامل پیشینی مؤثر بر پذیرش فنّاوری در سازمان
میپردازد ،میتوان از سه دسته عامل محیطی ،سازمانی و فنی نام برد (.)Tornatzky & Fleischer, 1990
برپایة این دسته بندی ،عوامل محیطی حاکم بر صنعت مذکور ،مانند قوانین رسمی ،الگوهای حاکم بر بازار و
مختصات منحصربهفرد آن صنعت ،بر مسیر پذیرش فنّاوریهای اطالعاتی و ارتباطی تأثیر میگذارند .سازمان نیز
بهنوبة خود نقشی انکارناپذیر دارد .بهطوریکه روابط رسمی و غیررسمی و اندازة سازمان در نوع رویارویی با
تغییرات جدید فنّاورانه بسیار تأثیرگذار است .درنهایت عوامل فنی مرتبط با فنّاوریهای جدید نیز براساس
کاربرپسند بودن ،میزان دسترسی ،قیمت و ویژگیهای فنی در پاسخگویی به نیازهای سازمان ایفای نقش
میکنند .بدینترتیب و با توجه به مسئلة پژوهش ،فرضیات ذیل در بخش پیشینی مطرح میشوند:
 عوامل محیطی بر پذیرش فنّاوری اثر میگذارد.
 عوامل سازمانی بر پذیرش فنّاوری اثر میگذارد.
 عوامل فنی فنّاوری بر پذیرش فنّاوری اثر میگذارد.
در سطح دوم به عوامل پسینی میرسیم که از مدل سولتانا و همکاران اتخاذ شده است .بنابر مطالعات این
پژوهشگران ،پس از پذیرش فنّاوری نیز موانعی برای بهکارگیری فنّاوریهای نوین در سازمان وجود دارد .برپایة
این مدل نیز میتوان مواردی مانند جنگ قیمت میان رقبا ،مشکالت مربوط به ارائه خدمات ،وبسایتها و
شبکههای غیرکاربرپسند ،ناهمزمانی در عرضه و تقاضا ،فقدان زمان برای بهبود کسبوکار الکترونیک و فقدان
اقدامات کافی برای بازاریابی گسترده را نام برد ( .)Sultana et al., 2011بدینترتیب و با توجه به مسئلة
پژوهش فرضیات ذیل در بخش پسینی مطرح میشوند:
 جنگ قیمت میان رقبا بر پذیرش فنّاوری اثر میگذارد.
 مشکالت مربوط به ارائة خدمات بر پذیرش فنّاوری اثر میگذارد.
 وبسایتهای غیرکاربرپسند بر پذیرش فنّاوری اثر میگذارد.
 عرضه و تقاضای ناهمزمان بر پذیرش فنّاوری اثر میگذارد.
 فقدان زمان برای بهبود کسبوکار الکترونیک بر پذیرش فنّاوری اثر میگذارد.
 فقدان تالشهای بازاریابی گسترده بر پذیرش فنّاوری اثر میگذارد.
درنهایت از تلفیق دو مدل منتخب در بخشهای پیشینی و پسینی به مدل زیر دست یافتهایم که با انتخاب
این دو نظریه فرایند تصمیمگیری برای پذیرش فنّاوریهای نوین در سازمان را فراتر از تصمیمگیریهای فردی
دانستهایم .این امر ما را در بررسی ابعاد گوناگون عوامل مؤثر بهویژه محیطی و سازمانی یاری خواهد کرد.
روششناسیپژوهش

این پژوهش ازنظر ماهیت ،توصیفی ـ پیمایشی و ازنظر هدف کاربردی است .اطالعات الزم برای بررسی عوامل
مؤثر با پرسشنامه جمعآوری شده و بهمنظور استخراج موانع پذیرش فنّاوری اطالعات و ارتباطات در
کسبوکارهای کوچک گردشگری از منابع پژوهشی متعدد ،اسناد معتبر و مصاحبه در این زمینه استفاده شده
است .پرسشنامهای در دو بخش و با  42سؤال اصلی در مقیاس پنجدرجهای لیکرت برای شناسایی موانع
پذیرش در دفاتر خدماتِ مسافرتی شهر کرج طراحی شده است .روایی پرسشنامه نیز ،پیش از توزیع در جامعة
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آماری ،از سوی بیست نفر از خبرگان و کارشناسان حوزة گردشگری تأیید شده است .نظرها و پیشنهادهای آنان
درخصوصِ تغییر در پرسشنامه اعمال شده و پایایی آن با استفاده از نرمافزار سنجید شده است .نتیجة تحلیل
نمایانگر پایایی مطلوب پرسشنامه است.

پذیرش فنّاوریهای ارتباطی و
اطالعاتی در کسبوکارهای
خرد و کوچک گردشگری
موانع پسینی پذیرش

موانع پیشینی پذیرش

 جنگ قیمت میان رقبا
 مشکالت پرداخت و تحویل
 وبسایتهای غیرکاربرپسند
 عرضه و تقاضای ناهمزمان
 فقدان زمان برای بهبود
فعالیتهای کسبوکار الکترونیک
 فقدان تالشهای بازاریابی
گسترده

عوامل محیطی :قوانین ،زیرساخت
فنی ،مختصات صنعت و بازار
عوامل سازمانی :اندازة سازمان ،روابط
رسمی و غیررسمی
عوامل (فنی) فنّاوری :ویژگیها و
میزان دسترسی به فنّاوریها


شکل:1چارچوبتلفیقیبرگرفتهازمدلموانعپیشینی()Tornatzky& Fleischer, 1990ومدلموانعپسینی
(.)Sultana et al., 2011

جامعة آماری را کسبوکارهای خرد و کوچک (با محوریت دفاتر خدمات مسافرتی شهرستان کرج) تشکیل
میدهند .براساس مادة یک آییننامه نظارت بر تأسیس و فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی ،سیاحتی ،جهانگردی و
زیارتی هیئت وزیران ،آژانسهای مسافرتی در ایران به سه دستة زیر تقسیم میشوند:
 .1دفاتر خدمات مسافرتی دارای مجوز بند الف
 .2دفاتر خدمات مسافرتی دارای مجوز بند ب
 .3دفاتر خدمات مسافرتی دارای مجوز بند پ
جامعة آماری دربردارندة نود دفتر آژانس مسافرتی در شهرستان کرج است که براساسِ جدول کرجسی و
مورگان حجم نمونه  13دفتر خدمات مسافرتی تعیین شده است و بهصورت تصادفیِ دردسترس به آنها مراجعه
شده است .تحلیل دادهها با نرمافزار اسپیاساس صورت گرفته است.
یافتههایپژوهش

دادههای از پاسخ به متغیرهای جمعیتشناختی پرسشنامة تحقیق بهدست آمده است .دادهها از نوع مجوز دفتر
مسافرتی ،سن ،تحصیالت و سابقة کار پاسخدهندگان خالصه و توصیف شده است.
جدول  0اطالعات جمعیتشناختی پاسخدهندگان را نشان میدهد.
42
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بهمنظورِ پی بردن به جواب سؤاالت پژوهش ،دادههای حاصل از پرسشنامه ازطریقِ آمار استنباطی و با
بهکارگیری نرمافزار اسپیاساس  24تجزیهوتحلیل شده است .ازآنجاکه پراکندگی پاسخهای پاسخدهندگان از
توزیع نرمال پیروی نمیکرد ،برای بررسی مؤثربودن هریک از موانع بر پذیرش فنّاوریهای ارتباطی و اطالعاتی،
از آزمون آمار ناپارامتریکِ نسبت موفقیت برای بررسی میانگین دادهها استفاده شده است .فرضهای این آزمون
( بیانگر بیتأثیری متغیر و بیانگر تأثیر متغیر) بهصورت زیر تدوین شده است:
{

فرضیه  :H0عامل موردنظر بر پذیرش فنّاوریهای ارتباطی و اطالعاتی اثر نمیگذارد.
فرضیه  :H1عامل موردنظر بر پذیرش فنّاوریهای ارتباطی و اطالعاتی اثر میگذارد.

هایفردیپاسخدهندگان


:آمارتوصیفیویژگی
جدول1
هایجمعیتشناختی


ویژگی
متغیر

مجوز دفاتر

سن

سطح تحصیالت

سابقة کار

دستهها


دارای بند ب
دارای بند الف و ب
دارای بند ب و پ
دارای بند الف ،ب و پ
بین  25تا  35سال
بین  31تا  45سال
بین  41تا  05سال
بیشتر از  05سال
زیردیپلم
دیپلم و فوقدیپلم
لیسانس
فوقلیسانس
دکتری
کمتر از  0سال
 0تا  15سال
 11تا  10سال
 11تا  25سال
بیشتر از  25سال

فراوانی

درصدفراوانی

41
25
3
4
21
30
9
3
4
1
31
21
2
31
21
1
1
1

13
21/4
4/1
0/0
30/1
41/9
12/3
4/1
0/0
11
05/1
21/1
2/1
05
29/2
9/1
9/1
1/4

جدول  2نتیجة آزمون مقایسة میانگین را نشان میدهد .همانطور که مالحظه میشود ،با توجه به سطح
معنیداری (کوچکتر از  ،)5/50نسبت آزمون با نسبت مشاهدهشده در عوامل گوناگون تفاوت معنایداری دارد.
ازآنجاکه در عوامل محیطی ،سازمانی و فنّاوری در بعد کالن و همچنین در عوامل جنگ ،قیمت میان رقبا،
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وبسایتهای غیرکاربرپسند ،فقدان زمان برای بهبود فعالیتهای کسبوکار الکترونیک و فقدان تالشهای
بازاریابی گسترده نسبت مشاهدهشده بزرگتر از نسبت آزمون است ،این عوامل ازنظر پاسخدهندگان بر پذیرش
فنّاوریهای ارتباطی و اطالعاتی مؤثرند .دربارة مشکالتِ دو عامل پرداخت و تحویل و عرضه و تقاضای
ناهمزمان باید گفت که ازنظرِ پاسخدهندگان ،عوامل مؤثری هستند با این تفاوت که میزان تأثیرگذاری آنها
کمتر متغیرهای دیگر است.
آزموندوجملهایعواملگوناگون

جدول:5نتایج
متغیر

عامل محیطی

آزمونفرض

تعداد

p ≤ %05

11
01
0
11
5
13
20
41
31
31
4
19
30
31
13
15
21
40

p >%05
p ≤ %05

سازمانی

p >%05
p ≤ %05

فنّاوری

p >%05
p ≤ %05

جنگ قیمت میان رقبا

p >%05
p ≤ %05

مشکالت پرداخت و تحویل

p >%05
p ≤ %05

وبسایتهای غیرکاربرپسند

p >%05
p ≤ %05

عرضه و تقاضای ناهمزمان

p >%05

فقدان زمان برای بهبود کسبوکار الکترونیک
فقدان تالشهای بازاریابی گسترده

p ≤ %05
p >%05
p ≤ %05
p >%05

نسبت

نسبت

عدد

مشاهدهشده


آزمون

معنیداری


5/4

5/551

5/4

5/55

5/4

5/55

5/4

5/119

5/4

5/11

5/4

5/55

5/4

5/153

5/4

5/55

5/4

5/431

5/2
5/1
5/1
5/9
5/5
1/5
5/3
5/1
5/0
5/0
5/1
5/9
5/0
5/0
5/2
5/1
5/4
5/1

جدول:1مقایسۀمیانگینفاکتورهادرآزمونفریدمن
میانگینرتبه

اولویتبندیموانع


موانعپذیرشفنّاوری

منافع درکشده

15/12

1

پشتیبانی و تعهد مدیریت

9/11

1

قابلیت فنّاوری اطالعات سازمانی

1/15

6

فشارهای خارجی

1/11

7

دسترسی به پشتیبانی مالی

1/11

4

زیرساختهای فنی محیط

0/41

0
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میانگینرتبه

اولویتبندیموانع


موانعپذیرشفنّاوری

قواعد و قوانین دولتی

3/15

11

جنگ قیمت میان رقبا

1/13

1

مشکالت پرداخت و تحویل

4/99

15

وبسایتهای غیرکاربرپسند

9/10

5

عرضه و تقاضای ناهمزمان

0/52

19

فقدان زمان برای بهبود کسبوکار الکترونیک

1/31

2

فقدان تالشهای بازاریابی گسترده

2/14

11

در ادامه ،برای اولویتبندی عوامل آزمون فریدمن بهکار میرود .براساس خروجی دوم جدول  4میتوان گفت
بین میانگین اثرگذاری متغیرهای تحقیق (با توجه به عدد معنیداری ) (sigکه از سطح معنیداری  5/50کمتر
است) تفاوت معنیداری وجود دارد .نتایج
جدول  4اولویتبندی عوامل گوناگون براساس میزان تأثیرگذاری بر پذیرش فنّاوریهای ارتباطی و
اطالعاتی را نشان میدهد .بنابر نتایج این جدول ،امتیاز میانگین منافع درک شده ،با مقدار  ،15/12بیشترین
میزان ممانعت در پذیرش را دارد .عامل قواعد و قوانین دولتی با امتیاز میانگین  3/1کمترین میزان ممانعت در
پذیرش را دارد .بدینترتیب ،با مقایسة امتیاز میانگین عوامل میتوان شاهد کمترین و بیشترین میزان اثرگذاری
در بین عوامل بود.
یداریتفاوتعواملگوناگوندرآزمونفریدمن
جدول:7معن 
شاخصهایآماری


مقادیرمحاسبهشده


تعداد

13

2

211/141

درجة آزادی
عدد معنیداری )(sig

12
5/555


نتیجهگیری

فنّاوری اطالعات و ارتباطات ،بهمنزلة فنّاوری نوظهور در چند دهة اخیر ،توسعهای چشمگیر یافته و تأثیرات
بسزایی در کل فعالیتهای اقتصادی و غیراقتصادی داشته است .بههمینترتیب ،ظهور اینترنت و گسترش
فنّاوریهای نوین بخش گردشگری را که یکی از صنایع پردرآمد در سطح جهان است تغییری بیسابقه داده
است .این تغییرات حاکی از فرصتها و چالشهای بزرگ و فراوانی برای شرکتها و سازمانهای گردشگری
است .برایناساس ،در جهان پررقابت امروز بقا و تداوم و سودآوری سازمانهای گردشگری به شناسایی ،پذیرش
و بهکارگیری فنّاوریهای نوین اطالعاتی و ارتباطی بستگی بسیاری دارد.
با توجه به اهمیت موضوع ،در این پژوهش تأثیر موانع پذیرش فنّاوریهای اطالعاتی و ارتباطی در
کسبوکارهای گردشگری با تمرکز بر دفاتر خدمات مسافرتی بررسی است .بدینمنظور ،ابتدا موانع پذیرش
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فنّاوریهای اطالعاتی و ارتباطی ازطریق مطالعة اسناد و نظرسنجی از خبرگان حوزة گردشگری و فنّاوری
اطالعات شناسایی شده است .در ادامه ،با استفاده از پرسشنامه و تحلیل استنباطی در نرمافزار ،تأثیر هریک از
این عوامل از دیدگاه مدیران دفاتر خدمات مسافرتی شهر کرج بررسی شده است .براساس یافتههای پژوهش،
پیش از پذیرش فنّاوری اطالعاتی و ارتب اطی عوامل محیطی شامل زیرساخت فنی ،قواعد و قوانین دولتی و
فشارهای خارجی و عوامل سازمانی شامل هزینههای بهکارگیری این فنّاوریها ،پشتیبانی و تعهد مدیریت و
قابلیت سازمانی و نهایتاً عوامل فنی شامل منافع ادراک شده بهمنزلة سنجه شناسایی شده و مورد پذیرش و
استفاده قرار گرفته است.
پس از تحلیلهای آماری الزم در بخش عوامل پیشینی ،اثرگذاری عوامل فنی فنّاوری با سنجة منافع
درکشده ،عوامل سازمانی با سنجههای پشتیبانی و تعهد مدیریت ،قابلیت فنّاوری اطالعات سازمانی و دسترسی
به پشتیبانی مالی تأیید شده که نتایج بهدستآمده در این بخش با نتایج تحقیقات تورناتزکی و فلیشر (،)1990
لئونگ و همکاران ( )2015مطابقت دارد.
همچنین اثرگذاری عوامل محیطی با سنجههای فشارهای خارجی ،زیرساختهای فنی محیط و قواعد و
قوانین دولتی همگی بر پذیرش فنّاوری اطالعاتی و ارتباطی از سوی کسبوکارهای خرد و متوسط تأیید
میشوند .نتایج بهدستآمده در این بخش با نتایج تحقیقات تورناتزکی و فلیشر ( ،)1990لئونگ و همکاران
( )2015و بیکر ( ) 2012مطابقت دارد .محقق در جریان فرایند تحقیق به این نتیجه رسیده که منافع ادراکشده
باالترین اثرگذاری ،و قواعد و قوانین دولتی کمترین میزان تأثیر در پذیرش را دارد.
دربارة اثرگذاری عوامل پسینی میتوان به این نکته اشاره کرد که عوامل جنگ قیمتی رقبا ،وبسایتهای
غیرکاربرپسند ،فقدان زمان الزم برای بهبود فعالیتهای کسبوکار الکترونیک و فقدان تالشهای بازاریابی
گسترده همگی موانعی مهم در مسیر پذیرش فنّاوریهای اطالعاتی و ارتباطی برای کسبوکارهای خرد و
متوسط قلمداد میشوند .نتایج بهدستآمده در این بخش با تحقیقات سولتانا و همکاران ( )2011منطبق است.
همچنین دو عامل مشکالتِ پرداخت و تحویل و عرضه و تقاضای ناهمزمان از سوی جامعة موردبررسی پژوهش
مانع پذیرش فنّاوریهای مذکور بهشمار نمیآیند؛ نتایج این بخش برخالف نتایج بهدستآمده از تحقیقات گذشته
در این بخش است.
عالوهبراین میتوان با توجه به تحلیلهای صورتگرفته به شدتِ اثرگذاری این عوامل اشاره کرد که به
ترتیب وبسایتهای غیرکاربرپسند ،فقدان زمان الزم برای بهبود فعالیتهای کسبوکار الکترونیک ،جنگ
قیمتی رقبا و درنهایت فقدان تالشهای بازاریابی گسترده بیشترین اثرگذاری را درمیانِ عوامل پسینی دارند.
درنهایت و بر مبنای نتایج حاصل از فرضیات پژوهش ،پیشنهادهایی کاربردی برای دفاتر خدمات مسافرتی
ارائه میشود:
 برگزاری دورههای آموزشی در آژانسها برای کارمندان بهمنظور افزایش دانش و آگاهی در ارتباط با
فنّاوریهای اطالعاتی و ارتباطی و نرمافزارهای جدید.
 تالش برای شناسایی ،برقراری ارتباط و همکاری با شرکتهای ارائهدهندة خدمات و کاالهای مرتبط با
فنّاوریهای نوین از سوی مدیران ارشد دفاتر خدمات مسافرتی ،ازطریق شرکت در رویدادهای معتبر حوزة
گردشگری و .IT
 آشناسازی مشتریان با منافع اجرای امور مربوط به سفر و گردشگری بهصورت آنالین ازطریق تولید محتوا،
تبلیغات و استفاده از ابزارهای ترفیع مانند تخفیفهای بیشتر.
44
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 راهاندازی سایت با تولید محتوای بهروز و جامع در حوزههای معرفی جاذبهها ،اطالعات سفر (قیمت ،تاریخ
و ،)...رزرواسیون آنالین و خدمات پرداخت آنالین.
 ایجاد باشگاه مشتریان و اجرا و بهکارگیری سیستمهای مدیریت روابط مشتری الکترونیک و گستردگی
فعالیتهای آژانس ازطریق ارائة خدمات 24ساعته و آنالین در طی سال.
 برگزاری جلسات ،رایزنی با انجمن دفاتر خدمات مسافرتی در راستای اولویتبخشیدن به فنّاوریهای
اطالعات و ارتباطات در امور صنفی ازطریق قانونگذاری ،ایجاد زیرساختهای اولیه ،تخصیص بودجه و
بهبود قوانین دولتی.
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