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چکیده	
امــروزه یکــی از چالش   هــای مهــم توســعه اقتصــادی در جهــان توســعه    
صنعــت گردشــگری اســت. کشــورهایی در ایــن زمینــه موفــق بوده انــد کــه بــا 
به کارگیــری فّنــاوری اطالعــات و ارتباطــات در ایــن صنعــت و یافتــن    راه   هــای 
جدیــد از    توانمندی   هــای ایــن بخــش به نحــو مطلــوب بهــره برده انــد. هــدف 
از پژوهــش پیــش رو بررســی آمادگــی الکترونیکــی اداره کل میــراث فرهنگــی 
گردشــگری و صنایــع  دســتی اســتان آذربایجــان شــرقی در راســتای توســعه 
گردشــگری الکترونیکــی در اســتان اســت. پــس از مطالعــه کتابخانــه   ای 
داده هــای  جمــع آوری  به  منظــور  پیشــین،  خارجــی  و  داخلــی  ادبیــات 
ــؤال  ــت س ــا بیس ــی ب ــی الکترونیک ــنجش آمادگ ــش نامه س ــاز، پرس موردنی
بــه تعــداد تمامــی کارکنــان اداره کل میــراث فرهنگــی اســتان )شــصت نفــر( 
توزیــع شــد کــه پنچــاه پرســش نامه بازگردانــده شــد. آزمــون فرضیــات و مدل 
ــا اســتفاده از  ــی معــادالت ســاختاری ب ــه روش مدل یاب مفهومــی پژوهــش ب
روش حداقــل مربعــات جزئــی انجــام شــده و بــا اســتفاده از دو نرم افــزار 
اس پــی اس اس 23 و اســمارت پی ال اس 3 اثــر متغیرهــای استخراج شــده 
بــر یکدیگــر مطالعــه شــده اســت. هرچنــد نتایــج نشــان دهندة آمادگــی 
الکترونیکــی کــم اداره کل میــراث فرهنگــی اســتان بــود، ارتبــاط مثبــت هــر 
ســه شــاخص آمادگــی زیرســاختی بــا ضریــب 0/245، آمادگــی ســازمانی بــا 
ضریــب 0/377 و آمادگــی خدماتــی و سیســتمی بــا ضریــب 0/257 بــا توســعه 
گردشــگری الکترونیکــی تأییــد شــد و نشــان داد کــه آمادگــی ســازمانی 
ــراث  ــک در ادارة کل می ــگری الکترونی ــق گردش ــر را در تحق ــترین تأثی بیش

ــتان دارد. ــتی اس ــع  دس ــگری و صنای ــی گردش فرهنگ
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کلیــدی:  واژه   هــای 
الکترونیکــی،  گردشــگری 
آمادگــی الکترونیکــی، حداقــل 

)PLS( جزئــی	 مربعــات 

مقدمه
گردشــگری یکــی از بزرگ تریــن و ســریع ترین صنایــع 
درحــال رشــد در جهــان اســت کــه ایــن ویژگــی باعــث 
ــده  ــورها ش ــیاری از کش ــعة بس ــادی و توس ــد اقتص رش
ازایــن رو   .)Bhatiasevi & Yoopetch, 2015: 1( اســت 
ــرده،  ــک و فش ــی نزدی ــورها، در رقابت ــیاری از کش بس
ــود  ــد خ ــع و عوای ــش مناف ــش بیش ازپی ــی افزای در پ
ــکاران،  ــد و هم ــد )جاوی ــت بین المللی ان ــن فعالی از ای
بین المللــی  گردشــگری  ورودی هــای   .)44  :1391
ــر  ــون نف ــال 1950، 398میلی ــر در س ــون نف از 25میلی

در 1980 و 527میلیــون نفــر در 1995 بــه بیــش از 
1/13میلیــارد نفــر در 2014 رســیده اســت. همچنیــن 
درآمــد مقاصــد از گردشــگری بین المللــی از 2میلیــارد 
در  در ســال 1950، 104میلیــارد دالر  آمریــکا  دالر 
از  بیــش  بــه   1995 در  دالر  415میلیــارد  و   1980
ــق  ــت. طب ــیده اس ــارد دالر در 2014 رس 10245میلی
پیش بینــی بلندمــدت انتظــار مــی رود ورودی هــای 
بین المللــی جهانــی )بــا نــرخ میانگیــن 3/3 درصــد 
بیــن ســال های 2010 تــا 2030( بــه 1/8 میلیــارد نفــر 

در ســال 2030 برســد )پوربــرات، 1394(.
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اطالعــات شــاهرگ حیاتــی صنعــت گردشــگری اســت 
)تقوی فــرد و اســدیان اردکانــی، 1395: 20(. یکــی 
قابلیت هــای  اطالع رســانی  زمینه هــای  بهتریــن  از 
ــات  ــاوری اطالع ــتفاده از فّن ــان اس ــگری در جه گردش
شکســتن  بــا  فّنــاوری،  ایــن  اســت.  ارتباطــات  و 
و  رادیــو  نظیــر  ســنتی  رســانه های  محدودیــت 
تلویزیــون و عبــور از مرزهــای جغرافیایــی، بســیار 
ــده  ــر ش ــات منج ــار اطالع ــه انتش ــر ب ــریع تر و مؤثرت س
اســت )جاویــد و همــکاران، 1391: 44(. پیشــرفت 
در  بنیادیــن  تغییــرات  باعــث  اطالعــات  فّنــاوری 
ماهیــت کســب وکار و راهبرد هــای صنعــت گردشــگری 
ــا اســتفاده  شــده اســت )Buhalis & Law, 2008: 609(.	ب
گردشــگری  ســازمان های  اطالعــات،  فّنــاوری  از 
می تواننــد محصــوالت خــود را سفارشی ســازی کننــد 
و بــا توجــه بــه نیازهــای تک تــک مشــتریان ارزش 
 .)Buhalis, 2004: 806( افــزوده آن هــا را افزایــش دهنــد 
ارائــة خدمــات گردشــگری الکترونیکــی بــا کیفیــت 
مطلــوب نیازمنــد آماده ســازی زیرســاخت مناســب 
ســخت افزاری، نرم افــزاری، شــبکه ای و واســطه ای 
مربوطــه بــرای پشــتیبانی از انجــام فرایندهــای مرتبط 
بــا خدمــات گردشــگری الکترونیکــی اســت )روحانــی و 
زارع رواســان، 1392: 189(. گردشــگری الکترونیــك 
ــات  ــاوری اطالع ــگری و فّن ــن گردش ــی بی ــه عطف نقط
ــده  ــی دربرگیرن ــگری الکترونیک ــوم گردش ــت. مفه اس
ــعه،  ــق و توس ــل تحقی ــب   وکار از قبی ــزای کس ــه اج کلی
تولیــد محتــوا و ارائــه خدمــات الکترونیکــی در حــوزه 
گردشــگری اســت	)Li & Buhalis, 2006: 155(.	ایــن	
ــد  ــاب مقاص ــدن انتخ ــای دموکراتیک ش ــر زمینه   ه ام
از  بســتری  بــر  کــه  فراهــم می کنــد  بــرای ســفر  را 
لیبرالیســم حاصــل از جهانی شــدن تســهیل شــده    

اســت )هاشــمی و همــکاران، 1393 : 77(.
مســیر  در  قرارگرفتــن  به علــت  شــرقی  آذربایجــان  
ــه  ــه صحن ــم(، ک ــاده  ابریش ــیا ـ اروپا )ج ــی آس بازرگان
بــوده  مختلــف  فرهنگ هــای  و  تمدن هــا  برخــورد 
ــده  ــناخته   ش ــی ش ــزی اقتصادی ـ فرهنگ ــت، مرک اس
اســت و تاریــخ نیــز حکایــت از گذشــته پررونــق و 
و  مدیریــت  )ســازمان  دارد  آذربایجــان  بااهمیــت 
 .)1395 شــرقی،  آذربایجــان   اســتان  برنامه ریــزی 
بــا توجــه بــه مــوارد یادشــده، تحقــق گردشــگری 
الکترونیــک در ایــن اســتان در وهلــه نخســت نیازمنــد 
و  مســئول  ســازمان   های  الکترونیکــی  آمادگــی 
ــی،  ــراث فرهنگ ــا اداره کل می ــدر آن   ه ــوط و در ص مرب
آذربایجــان	 اســتان  دســتی  صنایــع   و  گردشــگری 
شــرقی در جایــگاه اصلی   تریــن متولــی گردشــگری 

ــب  ــاخت های مناس ــورداری از زیرس ــتان و برخ در اس
گردشــگری  زمینــة  در  نرم افــزاری  و  ســخت افزاری 
الکترونیــک  گردشــگری  تحقــق  اســت.  فّنــاوری  و 
در ایــن اســتان، هرچنــد ممکــن اســت مشــکالتی 
ــات و  ــاوری اطالع ــعه فّن ــودن توس ــون هزینه برب همچ
ــد،  ــته باش ــی داش ــی کاف ــع مال ــود مناب ــات و نب ارتباط
ولــی بایــد توجــه کــرد کــه پیامدهــای مثبتــی همچــون 
توســعة گردشــگری، توســعه تجــارت الکترونیــک، 
تحقــق آمــوزش الکترونیــک و توســعه زیرســاخت های 
دولــت الکترونیــک خواهــد داشــت. ازایــن رو در ایــن 
تحقیــق تــالش شــده بــه ایــن ســؤال پاســخ داده شــود 
کــه آیــا آمادگــی زیرســاختی، سیســتمی، خدماتــی و 
ــا گردشــگری الکترونیکــی دارد؟ ســازمانی رابطــه   ای ب

مبانی و چارچوب نظری
بیشــتر محققــان ریشــه واژه توریســم را برگرفتــه از واژه 
رفت وبرگشــتی  حرکــت  به معنــی  تورنــس1	 یونانــی 
)Ricapito, 2015: 17(	و توریســم را متشــکل از دو جــزء 

به معنــی  ایســم3  و  مســافرت کردن  به معنــی  تــور2	
اصــول، اصالــت و مکتــب می داننــد. پــس توریســم 
ــفر  ــیاحت و س ــری آن س ــة فک ــه پای ــی ک ــی مکتب یعن
اســت )شــفیعی، 1375: 15(. ایــن اصطــالح از قــرن 
نوزدهــم رواج یافــت و نخســتین تعریــف از آن در ســطح 
ــادی  ــیون اقتص ــال 1937،در کمیس ــی، در س بین الملل
جامعــه ملــل مــورد توجــه قــرار گرفــت. در ایــن تعریــف، 
گردشــگری بــه ســفری اطــالق می شــود کــه از ایــن 
ســه ویژگــی برخــوردار باشــد: موقتــی باشــد، اختیــاری 
باشــد و انجــام آن منتــج بــه دریافــت مــزد نباشــد 
ــز  ــال 1970 نی ــکاران، 1395: 5(. در س ــعدی و هم )اس
اتحادیــه بین المللــی ســازمان های ســفر رســمی4	بــرای 
تبدیل شــدن بــه ســازمان جهانــی گردشــگری5		ایــن 
تعریــف را بــا ایــن توضیــح پذیرفــت کــه بازدیدکننــدگان 
ــت کم  ــه دس ــی ک ــگر6 )بازدیدکنندگان ــروه گردش ــه دو گ ب
یــک  شــب در محلــی کــه بازدیــد می کننــد اقامت داشــته 
باشــند( و مســافر7 )بازدیدکننــدگان روزانــه( تقســیم 
همــکاران  و  ســاعی  	.)Sepehri, 2009: 15( می شــوند 
)1389: 77(، بــر اســاس تعریفــی از کلتمن، گردشــگری	
را	مســافرتی	کوتاه	مــدت	تعریــف	می	کننــد	کــه	از	
نقطــه	ای	شــروع	می شــود و در نهایــت بــه همان جــا ختم 
ــه ای  ــاس برنام ــر اس ــافرت، ب ــول مس ــود و در ط می ش
1.Tornus
2.Tour
3. Ism
4. IUOTO
5. World Tourism Organization )UNWTO(  
6. Touris t
7. Excursionis t
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ــغ  ــود و مبال ــده می ش ــددی دی ــای متع ــاص، مکان ه خ
ــردد. ــان می گ ــور میزب ــد کش ــادی ارز عای زی

ــاوری اطالعــات و ارتباطــات عرضــه و تقاضــا  توســعه فّن
را در صنعــت گردشــگری تغییــر داده اســت. تقاضــای 
ــرد  ــر و منحصربه ف ــای انعطاف پذی ــرای گزینه ه ــتر ب بیش
و کیفیــت اطالعــات بــه شخصی ترشــدن اوقــات فراغــت 
 .)Bethapudi, 2013: 69( ــت ــده اس ــر ش ــگری منج و گردش
ــعه  ــرای توس ــی ب ــه بحران ــر نقط ــی دیگ ــه جغرافیای فاصل
گردشــگری نیســت )Scavarda et al., 2001(. بوهالیــس بــر 
ایــن نظــر اســت کــه فّنــاوری اطالعــات ارتباطی گســترده 
بــا گردشــگری دارد کــه از یــک  ســو موجب جهانی شــدن و 
توســعه گردشــگری در همــة ابعــاد آن می شــود و از طــرف 
دیگــر گســترش جغرافیایــی و عملیــات گردشــگری باعث 
ایجــاد تقاضــای افزون تــر و اســتفاده از فّنــاوری پیشــرفته 
جامــع،  تعریفــی  در  	.)Buhalis, 2008: 611( می شــود 
ــق  ــن تلفی ــت از ف ــارت اس ــی عب ــگری الکترونیک گردش
ــات  ــاوری اطالع ــك و فّن ــب وکار الکترونی ــای کس روش ه
و پشــتیبانی  ارائــه  و  تــدارك  ابزارهــای  و  در شــیوه ها 
خدمــات گردشــگری، برای تأمیــن نیازهای گردشــگران، 
بــا کیفیتــی باالتــر و هزینــه ای کمتــر. ایــن فــن اشــاره بــه 
تمامــی خدماتــی دارد کــه از دیربــاز گردشــگران از آن هــا 
به صــورت  می تواننــد  امــروزه  و  می کردنــد  اســتفاده 
الکترونیکــی و از طریــق فضــای اینترنــت به ایــن امکانات 
دسترســی داشــته باشــند )یــادگاری و همــکاران، 1394: 
132(. عواملــی کــه ضریب نفوذ گردشــگری الکترونیک را 
در هــر ســازمان مشــخص می کننــد عبارت انــد از: هزینــه 
خریــد ســخت افزار، نرم افــزار و بســته های ارتباطــی؛ 
هزینــه آمــوزش کاربــران، طراحــی و ســاخت و صفحــات 
اینترنــت؛ هزینــه میزبانــی ســایت در ســرور قابل اعتماد؛ 
بازاریابــی  منظــم؛  به روزرســانی  و  مــداوم  نگــه داری 
خدمــات اینترنــت و ثبت نــام دامنــه؛ توســعه روش بــرای 
حضــور اینترنــت؛ کمیســیون بــرای خریدگــردن آنالیــن 
ــی در  ــرای نمایندگ ــی ب ــای تبلیغات ــطه ها؛ هزینه ه واس
ــا  موتورهــای جســت وجو و ســایت های دیگــر و اتصــال ب

.)Kiprutto et al., 2011: 57(	واســطه های ســفر
 ،1998 ســال  در  اولین بــار  الکترونیکــی  آمادگــی 
ضمــن اجــرای »پــروژه سیاســت گذاری سیســتم های 
رایانــه ای«،8 به عنــوان توانایــی یــک کشــور در دسترســی 
بــه شــبکه هایی بــا ســرعت  بــاال در بــازاری رقابتــی، 
میــزان اســتفاده از فّنــاوری اطالعــات و ارتباطــات در 
یــک ســازمان دولتــی یــا شــرکت و ســطح حفاظــت 
ــن  ــی آنالی ــازوکار های امنیت ــه س ــی و ارائ ــم خصوص حری
 Hung et al., 2014:( ــد ــف ش ــبکه تعری ــک ش ــط ی در محی
45(. مفهــوم آمادگــی الکترونیکــی9 بــرای بیــان و توجیــه 

8.The Computer Sys tem Policy Project )CSPP(
9. E-readiness

ــع  ــت، مدیریــت و بهــره وری مناب فعالیــت، افزایــش رقاب
ابــداع شــده اســت )Aboelmaged, 2014: 639(. تعریــف 
آمادگــی الکترونیکــی بســتگی زیــادی بــه مدلــی دارد کــه 
ــک  ــه هری ــود، چراک ــتفاده می ش ــنجش آن اس ــرای س ب
از ایــن مدل هــا را مؤسســات و مراکــز خاصــی تدویــن 
 کرده انــد و هریــک رویکــرد خاصــی بــه ایــن مبحــث دارند. 
بــرای مثــال، شــماری از ابزارهــای ســنجش آمادگــی 
ــال  ــده اند؛ ح ــن  ش ــب وکار تدوی ــرای کس ــی ب الکترونیک
 آن کــه برخــی رویکــرد کلی تــر دارنــد و جامعــه الکترونیکی 
	.)Machado, 2007: 73( را کانــون توجــه خود قــرار می دهنــد
عالوه برایــن روش به کاررفتــه در ابزارهــا )پرســش نامه، 
ــع  ــل وقای ــات و تحلی ــن تجربی ــاری، بهتری ــای آم روش ه
سیاســی، اجتماعــی و اقتصــادی( و نتایــج ارزیابــی آن هــا 
)تشــخیصی، توصیفــی و اصالحــی( نیــز متفــاوت اســت. 
آمادگــی الکترونیکی هر کشــور میــزان توانایی آن کشــور در 
ترویــج و حمایت از کســب وکار دیجیتــال و خدمات مبتنی 
 Berthon et al.,( ــت ــات اس ــات و ارتباط ــاوری اطالع ــر فّن ب
ــی  ــدۀ آمادگ ــاخص های بررسی ش ــدول 1 ش 84 :2008(.	ج

الکترونیکــی در مطالعــات پیشــین را نشــان می دهــد.

جدول 1: شاخص   های استخراج شده از منابع داخلی و خارجی

شاخص های موردمطالعهمحقق/ محققانسال

برتن و همکاران2008

قابلیت اتصال و زیرساخت های فّناوری، 
محیط کسب وکار، پذیرش مصرف کننده 
و کسب وکار، محیط سیاسی و حقوقی، 
محیط اجتماعی و فرهنگی، حمایت از 

خدمات الکترونیکی

چانیاگورن و 2011
کانگواننارگون1

زیرساخت های فّناوری اطالعات، 
سخت افزار اطالعات نرم افزار و سیستم 

اطالعات، منابع انسانی

زیرساخت فّناوری، منابع انسانی، نظیر احمد20142
سیاست ملی

نوری و همکاران1386
آمادگی اطالعاتی، آمادگی سازمانی، 

آمادگی منابع انسانی، آمادگی زیرساخت، 
آمادگی محیط بیرونی 

موحدی و یاقوتی1387

رهبری الکترونیکی، زیرساخت های 
الکترونیکی، مهارت ها و منابع انسانی، 
توانمندسازهای جهان شبکه ای، امنیت 

اطالعات و ارتباطات، برنامه ها و خدمات 
شبکه، فّناوری  اطالعات و ارتباطات 
و کارکردهای آن، اخالق در محیط 

الکترونیکی، حقوق و تعهدات در
 قبال اطالعات

باقری نژاد و ستاری1391

تأکید و تعهد مدیریت در به کارگیری 
فّناوری اطالعات در کلیة سطوح سازمان، 
سیاست ها و راهبردهای فّناوری اطالعات 

در سازمان، ابعاد تخصصی مدیریت در 
سازمان، توسعة منابع انسانی فّناوری 

اطالعات، زیرساخت فّناوری اطالعات، 
فرآیندهای مبتنی بر فّناوری اطالعات

عزیزی و صفایی 1391
فراهانی

زیرساخت فّناوری ارتباطات و اطالعات، 
سخت افزار فّناوری اطالعات و ارتباطات، 

نرم افزار و سیستم های اطالعاتی،
 منابع انسانی
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چنیــن به نظــر می رســد کــه مطالعــات بین المللــی 
بوهالیــس در  را   الکترونیــک  گردشــگری  درزمینــه 
اوایــل دهــه 1390 میــالدی آغــاز کــرده اســت، شــکل 
غالــب پژوهش هــای اولیــه توصیفــی اســت کــه فّناوری 
اطالعــات را ابــزاری راهبــردی در صنعــت گردشــگری 
معرفــی کرده انــد )Buhalis, 1998( و بــه مقایســه فضــای 
ــد  ــنتی پرداخته ان ــای س ــا بازاره ــد ب ــب وکار جدی کس
یك پارچگــی  را  الکترونیکــی  گردشــگری  مزایــای  و 
در  انعطاف پذیــری  ارزشــی،  زنجیــره  اعضــای 
نظام هــای  مشــترک،  اهــداف  بــه  دســت یابی 
رزرو اینترنتــی، توزیــع جهانــی و نظــام پشــتیبانی 
 S tarr, 2000;( برشــمرده اند	 جهانــی  تصمیم گیــری 
Palmer & McCole, 2000; Bonke et al., 2001( و بیــان 

ــک  ــان از ی ــگری در جه ــت گردش ــه صنع ــد ک می دارن
و  اطالعــات  فّنــاوری  به کارگیــری  در  ثابــت  الگــوی 
 .)Buhalis et al.,2014( ــت ــرده اس ــروی ک ــات پی ارتباط
مطالعــات داخلــی در خصــوص گردشــگری الکترونیک 
ــترش  ــعه و گس ــا توس ــراه ب ــی هم ــه 1380 شمس از ده
فّنــاوری اطالعــات در کشــور شــروع شــد. بــه مهم ترین 

آن هــا در ادامــه اشــاره می شــود. 
هاشــمی و همــکاران )1393(، در پژوهشــی بــا عنــوان 
توســعة  برنامه ریــزی  در  مؤثــر  عوامــل  »تحلیــل 
گردشــگری الکترونیــک بــا اســتفاده از مــدل راهبــردی	
ــی  ــه بررس ــران«، ب ــور ای ــه: کش ــورد مطالع SWOT،	م

مطالعــات کتابخانــه ای و میدانــی از طریــق توزیــع 
پرســش نامه بیــن جامعــه کارشناســان و مســئوالن 
ــگاه های  ــتادان دانش ــی و اس ــراث فرهنگ ــازمان می س
سراســر کشــور پرداختنــد. در ایــن تحقیــق، تعــدد 
نامناســب بودن  و  مدیریتــی  ضعــف  تصمیم گیــران، 
موانــع  را  مخابراتــی  و  ارتباطــی  زیرســاخت های 
برشــمردند.  الکترونیــک  گردشــگری  در  اساســی 
خصوصــی،  بخــش  ســرمایه گذاری  درعین حــال، 
راه انــدازی  الکترونیــک،  رســانه های  فعال کــردن 
شــبکه گردشــگری از ســوی ســازمان صــدا و ســیمای 
جمهــوری اســالمی ایــران و ایجــاد بــاور و انگیــزه الزم 
در بیــن مســئوالن ارشــد ســازمان های گردشــگری 
ــزاری  ــه  اب ــک به مثاب ــگری الکترونی ــی گردش ــه کارای ب
قــوی و جدیــد بــرای تبلیغــات و بازاریابــی را بــه ترتیــب 
صنعــت  توســعه  به منظــور  فرصت هــا  مهم تریــن 

ــد.  ــام بردن ــران ن ــگری ای گردش
بــا  تحقیقــی  در   ،)1394( همــکاران  و  یــادگاری 
عنــوان »الگــوی اعتمــاد در گردشــگری الکترونیکــی«، 
پــس از مــروری بــر مفاهیــم و تعاریــف گردشــگری 
بــه بررســی مدل هــای  الکترونیکــی،  و گردشــگری 

اعتمــاد الکترونیکــي پرداختنــد و بــا تعریــف پنــج نــوع 
ــای  ــگر در فض ــاد گردش ــه اعتم ــر ب ــه منج ــاد، ک اعتم
تارنمــا می شــود مدلــی مفهومــی بــر پایــه تجمیــع 

مدل هــای گذشــته ارائــه کردنــد.
ــی  ــی )1395(، در پژوهش ــدیان اردکان ــرد و اس تقوی ف
بــا عنــوان »ارائــه مــدل توســعه گردشــگری الکترونیکی 
بــا  بــا رویکــرد مدل ســازی ساختاری ـ تفســیری«، 
ــایی  ــور شناس ــع، به منظ ــوب جام ــه چارچ ــدف ارائ ه
ــک  ــتقیم هری ــتقیم و غیرمس ــرات مس ــی تأثی و بررس
از عوامــل مؤثــر بــر توســعه گردشــگری الکترونیــک در 
ــد.  ــرگان پرداختن ــی از خب ــه نظرخواه ــزد، ب ــتان ی اس
عوامــل مذکــور را بــا به کارگیــری روش مدل ســازی 
کردنــد  ســطح بندی  	10)ISM( تفســیری  ســاختاری 
را  مالــی«  تــوان  و  »امکانــات  عامــل  درنتیجــه  و 
گردشــگری  توســعه  مــدل  در  عامــل  اساســی ترین 

ــد. ــان کردن ــزد بی ــتان ی ــی اس الکترونیک
بــا  پژوهشــی  در   ،)1396( همــکاران  و  ورمقانــی 
ــک  ــی الکترونی ــای بازاریاب ــری ابزاره ــوان »به کارگی عن
در صنعــت گردشــگری، مــورد مطالعــه: هتل هــا و 
ــت  ــتان«، وضعی ــتان کردس ــافرتی اس ــای مس آژانس ه
ــا  ــتفاده از آن ه ــزان اس ــا و می ــدان ابزاره ــود و فق موج
از  ایــن پژوهــش،  نتایــج  بنابــر  بررســی کردنــد.  را 
میــان هشــت ابــزار بازاریابــی الکترونیــک، شــبکه های 
درصــد  کمتریــن  اینترانــت  و  بیشــترین  اجتماعــی 

اســتفاده را در میــان پاســخ دهندگان داشــت.
عنــوان  بــا  پژوهشــی  در   ،)2008( الو  و  بوهالیــس 
ــت  ــات و مدیری ــاوری اطالع ــرفت در فّن ــان پیش »جری
گردشــگری: بیســت ســال گذشــته و ده ســال آینــده«،    
خصــوص  در  منتشرشــده  مقــاالت  بررســی  بــه 
گذشــته  ســال  بیســت  در  الکترونیــک  گردشــگری 
پرداختنــد. نتایــج ایــن پژوهــش  نشــان داد کــه انقــالب 
ــازار را  ــرایط ب ــت ش ــعه اینترن ــق توس ــاوری از طری فّن
بــرای ســازمان   های گردشــگری تغییــر چشــمگیری 
و  اطالعــات  فّنــاوری  ســریع  تکامــل  اســت.  داده 
بازاریابــی  بــرای  جدیــدی  ابزارهــای  ارتباطــات، 
ــور  ــت و مح ــرده اس ــه ک ــت آن ارائ ــگری و مدیری گردش
ــگری در  ــازمان   های گردش ــرای س ــش ب ــت و چال فرص
ــوآوری و رقابــت در هــر دو ســطح  خصــوص افزایــش ن

مدیریــت راهبــردی و تاکتیکــی اســت. 
هپنیــن و همــکاران )2009(، در مقالــه   ای توصیفــی بــا 
ــازی:  ــگری مج ــتم گردش ــای سیس ــوان »ضرورت   ه عن
فرصت   هــای	 شناســایی  بــه  تجربــی«،  یافته   هــای 
ظاهــری	در	سیســتم	کســب	وکار	گردشــگری	مجــازی 

10. Interpretive S tructural Modeling 
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پرداختنــد و بــا تجزیه وتحلیــل نظام منــد، خالقیــت 
به کارگیــری  در  مجــازی  گردشــگری  شــرکت   های 
فّنــاوری اطالعــات و همــکاری تیمــی و مجــازی را 
بررســی کردنــد. نتایــج حاصــل از ایــن پژوهــش نشــان 
ــوب از  ــتفادة مطل ــازی و اس ــای مج ــه همکاری   ه داد ک
ــب و کار  ــای کس ــات نظام   ه ــات و ارتباط ــاوری اطالع فّن
گردشــگری را توســعه داده و بــرای آن   هــا مزیــت رقابتی 

فراهــم کــرده اســت.
»نقــش  عنــوان  بــا  پژوهشــی  در  بتاپــودی )2013(، 
فّنــاوری اطالعــات و ارتباطــات در صنعت گردشــگری«، 
ــا هــدف بررســی شــکاف بیــن کســب    وکار گردشــگری  ب
ارتباطــات در صنعــت  و  فّنــاوری اطالعــات  نفــوذ  و 
ــر اســاس طیــف  ــن ب ــه نظرســنجی آنالی گردشــگری، ب
ــت در  ــن صنع ــران ای ــر از صاحب   نظ ــرت از 112 نف لیک
هندوســتان پرداخــت و بــا تحلیــل توصیفــی نتایــج 
ارتباطــات  و  اطالعــات  فّنــاوری  کــه  داشــت  بیــان 
تأثیــر بســزایی در ترویــج، یک پارچه   ســازی و ایجــاد 

وفــاداری نــام تجــاری در گردشــگری هنــد دارد.
عنــوان  بــا  پژوهشــی   )2015( همــکاران  و  چانــگ 
»تأثیــر وب ســایت گردشــگری بــر رفتــار گردشــگران 
مــوردی  مطالعــه  مقصــد:  انتخــاب  تعییــن  بــرای 
به منظــور  دادنــد.  انجــام  کــره«  در  خــالق  اقتصــاد 
بررســی ارتبــاط بیــن کیفیــت وب ســایت مقصــد و نیــت 
ــذاری آن  ــداوم و تأثیرگ ــتفادة  م ــرای اس ــگران، ب گردش
بــر قصــد گردشــگران در بازدیــد از مقصد، از گردشــگران 
بالقــوه   ای کــه از وب ســایت مقصــد اســتفاده کردنــد ولــی 
ــد.  ــنجی کردن ــته   اند نظرس ــد نداش ــره بازدی ــز از ک هرگ
بــرای ایــن منظــور، از تلفیــق مــدل موفقیــت اطالعــات 
آمــاری حداقــل  تحلیــل  و  انتظــار  تأییــد  مــدل  بــا 
ــن  ــانگر ای ــج نش ــد. نتای ــتفاده کردن ــی اس ــات جزئ مربع
بــود کــه کیفیــت اطالعــات بیشــترین تأثیــر را در قصــد 

انتخــاب گردشــگران دارد.
ــوان  ــا عن ــی ب ــی  )2016(، در پژوهش      آگاگ و المارس
بــه شــرکت در ســفر  »بررســی قصــد مصرف کننــده 
ــد  ــه خری ــده ب ــد مصرف کنن ــر قص ــر آن ب ــن و تأثی آنالی
ســفرهای آنالیــن و تبلیغــات دهان به دهــان: ادغــام 
ــوژی  ــرش تکنول ــدل پذی ــوآوری و م ــار ن ــوری انتش تئ
بــا اعتمــاد«، به منظــور آزمــودن تجربــی چارچوبــی 
جامــع در خصــوص بررســی عوامــل تأثیرگــذار در قصــد 
ــر از  ــن، 495 نف ــفر آنالی ــرکت در س ــه ش ــگران ب گردش

گردشــگرانی را کــه قصــد خریــد آنالیــن داشــتند از 
طریــق پرســش نامه آنالیــن مــورد مطالعــه قــرار دادنــد 
مدل   یابــی  روش  بــه  را  به دســت آمده  داده   هــای  و 
ــد.  ــل کردن ــه  و  تحلی ــاختاری)SEM(	تجزی ــادالت س مع
ــدل  ــوآوری و م ــار ن ــوری انتش ــه تئ ــان داد ک ــج نش نتای
پذیــرش فّنــاوری بــا اعتمــاد مدلــی مناســب بــرای 
خدمــات  از  اســتفاده  در  گردشــگران  نیــت  توضیــح 
آنالیــن اســت کــه ایــن نیــت به نوبــه خــود تأثیــر مثبــت 
بیــن  در  تبلیغــات دهان به دهــان  و  قصــد خریــد  در 

دارد. گردشــگران 
بررســی پژوهش   هــای پیشــین داخلــی نشــان می   دهــد 
کــه تاکنــون در خصوص آمادگــی الکترونیکی در اســتان 
ــت؛  ــه اس ــورت نگرفت ــی ص ــرقی پژوهش ــان ش آذربایج
ازایــن رو ایــن پژوهــش از منظــر موضــوع منحصربه فــرد 
اســت. تنهــا پژوهشــی کــه از روش تحلیــل آمــاری 
ــرای تجزیه وتحلیــل داده   هــا  حداقــل مربعــات جزئــی ب
ــش  ــگ و همکاران ــش چان ــت پژوه ــرده اس ــتفاده ک اس
در ســال 2015 اســت کــه بــا توجــه بــه ویژگی   هــای 
مناســب ترین  روش  ایــن  پژوهــش،  ایــن  داده   هــای 

می   رســد. به نظــر  روش 
بــا  پاتریــک لــی و همــکاران )2018(، در پژوهشــی 
عنــوان »تأثیــر ارزش هــای فرهنگــی بــر پذیــرش و 
ــته نمودن  ــه برجس ــد ک ــان دادن ــاوری«، نش ــی فّن آمادگ
مزایــای بلندمــدت فّنــاوری هتــل، ازجملــه کاهــش بــار 
ــود  ــت بهب ــوان در جه ــرد، را می ت ــش عملک کار و افزای
گرفــت.  درنظــر  درک شــده  ســهولت  و  ســودمندی 
عالوه برایــن، معرفــی یــک فّنــاوری جدیــد هتــل در 
محیــط فرهنگــی کمتــر مردانــه بــه کارکنــان هتــل 
کمــک می کنــد تــا ناراحتــی خــود را بــه کمتریــن انــدازه 
فّنــاوری  یــک  بــه  براین اســاس می تــوان  برســانند. 

ــت. ــت یاف ــل دس ــق در هت ــر و موف مؤث
در  بررسی شــده  شــاخص   های  جمع بنــدی  بــا 
پژوهش   هــای پیشــین دربــارۀ آمادگــی الکترونیکــی 
ســنجش  معرف هــای  الکترونیکــی،  گردشــگری  و 
گردشــگری الکترونیکــی بــه ســه شــاخص آمادگــی 
زیرســاختی، آمادگــی خدماتــی و سیســتمی و آمادگــی 
ــکل 1  ــه در ش ــی ک ــد و مدل ــیم بندی ش ــازمانی تقس س
ــر  ــا ب ــذاری آن   ه ــنجش اثرگ ــرای س ــده ب ــان داده ش نش

گردشــگری الکترونیکــی ترســیم شــد.
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طراحی مدل کارآفرینی راهبردی در صنعت گردشگری شیرمحمدی و  معاونی 22

شکل 1: مدل پژوهش
 )برگرفته از محمودی میمند و همکاران )1392((

روش شناسی تحقیق
پژوهــش حاضــر بــر حســب روش، توصیفــی ـ تحلیلــی 
ــر  ــی و ب ــوع پیمایش ــا، از ن ــع آوری داده ه ــر جم و از نظ
مبنــای هــدف، از نــوع کاربــردی اســت. جامعــه آماری 
ــی  ــراث فرهنگ ــان اداره کل می ــش را کارکن ــن پژوه ای
آذربایجــان  اســتان  دســتی  صنایــع  و  گردشــگری 
   شــرقی در تیــر مــاه ســال 1395 تشــکیل می   دهــد 
کــه به صــورت تمام شــماری مطالعــه شــده اســت. 
ــط ســاختاری میــان متغیرهــا در مــدل مفهومــی  رواب
ــخه 23  ــی اس اس نس ــای اس پ ــا نرم افزاره ــش ب پژوه
و اســمارت ـ پی ال اس نســخة 3 مشــخص شــده اســت.

روایی و پایایی ابزار سنجش
ابــزار  معتبربــودن  گــرو  در  پژوهــش  هــر  اعتبــار 
گــردآوری داده هاســت. بــرای تعییــن روایــی محتوایــی 
ــف  ــه   ای طی ــؤاالت پنج گزین ــامل س ــه ش ــش نامه ک پرس
لیکــرت بــود، از نظــر اســتادان گروه   هــای پژوهش   هــای 
جغرافیایــی، برنامه ریــزی روســتایی و اقتصــاد دانشــگاه 
فرهنگــی،  میــراث  کل  اداره  متخصصــان  و  تبریــز 
ــد.  ــتفاده ش ــتان اس ــتی اس ــع  دس ــگری و صنای گردش
ســؤال های  بــرای  پایایــی  آزمــون  معمول تریــن 
چندگزینــه ای، از نــوع پژوهــش حاضــر، ضریــب آلفــای 
کرونبــاخ اســت. نتایــج پایایــی پرســش نامه پژوهــش در 

ــت. ــده    اس ــدول 2 آم ج

جدول 2: نتایج پایایی پرسش نامه

ضریب آلفای تعداد سؤاالتمتغیرها
کرونباخ

90/875آمادگی زیرساختی

60/783آمادگی خدماتی و سیستمی

60/643آمادگی سازمانی

30/817گردشگری الکترونیکی

250/910کل

برازش مدل
مطالعــات نشــان می دهــد کــه ســنجه نیکویــی بــرازش 
 )PLS-SEM( درونــی  ســازگاری  پایایــی  بــرای  کــه 
پیشــنهاد شــده اســت در شناســایی مدل هــای بــد 
ــرد  ــای کارب ــه، به ج ــت. درنتیج ــب اس ــن مناس تدوی
ــدل  ــه م ــود ک ــرض می ش ــرازش، ف ــی ب ــنجة نیکوی س
به  درســتی مشــخص شــده اســت و برحســب این کــه تــا 
چــه انــدازه ســازه ها متغیرهــای درون زا را پیش بینــی 
همــکاران،  و  )هیــر  می شــود  ارزیابــی  می کننــد 
1394: 213(. کاربــرد اصولــی ایــن معیارهــا فراینــدی 
مدل هــای  جداگانــه  ارزیابــی  شــامل  دومرحلــه ای 
اندازه گیــری و مــدل ســاختاری اســت )همــان: 134(. 
مدل هــای اندازه گیــری بــر اســاس روایــی و پایایــی 
ســازگاری درونــی ارزیابــی می شــود. بــرآورد مــدل 
ســاختاری تــا زمانــی کــه پایایــی و روایــی ســازه ها 
ــرار نمی گیــرد )همــان:  ایجــاد نشــود مــورد بررســی ق

133ـ134(.

معیارهای ارزیابی مدل اندازه گیری
پایایــی ســازگاری درونــی: معرف هــا را بــر اســاس 
پایایــی انفــرادی خودشــان اولویت بنــدی می کنــد کــه 
ــر و  ــان صف ــد و می ــب )PC( می نامن ــی مرک آن را پایای
ــر ســطح باالتــری از  یــک تغییــر می کنــد؛ مقــدار باالت

ــان، 136(. ــد )هم ــان می ده ــی را نش پایای
ــد  ــان می   ده ــه نش ــت ک ــدازه ای اس ــرا: ان ــی هم گ روای
ــازه  ــان س ــن هم ــنجه های جایگزی ــا س ــنجه ب ــک س ی
ایجــاد  بــرای  اســت.  هم بســته  مثبتــی  به صــورت 
روایــی هم گــرا، بارهــای بیرونــی معرف هــا و میانگیــن 
ــود.  ــی می ش ــده	)AVE(11 بررس ــس استخراج ش واریان
مقــدار 0/5 و باالتــر واریانــس استخراج شــده نشــان 
می دهــد کــه ســازه به طــور متوســط بیــش از نیمــی 
از واریانــس معرف هــای متناظــر را تشــریح می کنــد 

)همــان: 137(.
ســازه  کــه  می دهــد  نشــان  افتراقــی:  روایــی 
منحصربه فــرد اســت و پدیــدة احاطه شــده به  وســیلة 
دو  نمی شــود.  داده  نشــان  مــدل  ســازه های  ســایر 
اســت: شــده  پیشــنهاد  آن  ارزیابــی  بــرای  ســنجه 
1. بارهــای بیرونــی بــرای هــر معــرف متناظر یک ســازه 
ــرف روی  ــی آن مع ــای عرض ــة باره ــتر از هم ــد بیش بای
ــور  ــر به ط ــار فورنل ـ الرک ــد. 2. معی ــازه ها باش ــایر س س
مشــخص بایــد بیشــتر از باالتریــن هم بســتگی آن ســازه 

بــا ســایر ســازه های مــدل باشــد )همــان: 140(.

11. Average Variance Extracted 
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معیارهای ارزیابی مدل ساختاری 
ارزیابــی هم خطــی: این معیــار ســنجه وابســته بــه هم خطی 
ــورم واریانــس )VIF(	اســت کــه عکــس تحمــل12  عامــل ت
نامیــده می شــود. در زمینــة پایایــی ســازگاری درونــی، 
مقــدار تحمــل 0/2 یــا کمتــر و مقــدار	VIF برابــر 5 و بیشــتر 
به ترتیــب مشــکل هم خطــی بالقــوه را نشــان می دهــد کــه 

حــذف معرف هــای متناظــر بایــد مالحظــه شــود.
ــه  ــخیص این ک ــرای تش ــار ب ــن معی ــر )F2(:	ای ــدازة اث ان
 R2 تــا چــه انــدازه یــک ســازه پیش بیــن در مقــدار
ســازه هــدف در مــدل ســاختاری ســهیم اســت تحلیــل 
ــرآورد  ــرای ب ــر ب ــاوت در مقادی ــاس تف ــود. براس می ش
ــدازه  ــوان ان ــدون آن می ت ــن و ب ــازه پیش بی ــا س ــدل ب م
اثــر F2	را به دســت آورد. نتایــج 0/02، 0/15 و 0/35 
به ترتیــب انــدازه  اثــرF2	کوچــک، متوســط و بــزرگ 

تفســیر می شــوند )همــان: 240(.
بــرای  خوب تدوین شــده  مــدل   :)R2( تعییــن  ضریــب 
ــی  ــدازة کاف ــه ان ــد ب ــن بای ــدف معی ــازه های ه ــریح س تش
مقادیــر بــاالی R2	را ارائــه دهــد. به طور کلی مقادیــر 0/25، 
0/5 و 0/75 بــرای ســازة هــدف به ترتیــب ضعیف، متوســط 

ــان: 219(. ــود )هم ــه می ش ــر گرفت ــه در نظ و قابل توج
ــت  ــرای دق ــان ب ــب )	Q2	(: محقق ــی و تناس چشم پوش
ــی  ــر را بررس ــدار	Q2	استون ـ گیس ــد مق ــی بای پیش بین
ــرای  ــر ب ــتر از صف ــاختاری،Q2	بیش ــدل س ــد. در م کنن
معیــن  انعکاســی  درون زای  مکنــون  متغیــر  یــک 
ــن  ــرای ای ــیری ب ــدل مس ــن م ــب بی ــان دهندة تناس نش

ــان: 222(. ــت )هم ــازه اس س

تجزیه و تحلیل داده ها 
به طــور تقریبــی اگــر قدرمطلــق ضرایــب چولگــی و 
کشــیدگی از 1 کوچک تــر باشــد می تــوان گفــت کــه 
توزیــع نرمــال اســت و ایــن امــر در داده هــای پژوهــش 

ــت. ــی اس قطع

جدول3: آماره های توصیفی شاخص های آمادگی الکترونیکی

												آماره
انحراف	میانگین		متغیر

کشیدگیچولگیمعیار

0/8860/998-3/06890/60854آمادگی	زیرساختی

آمادگی	خدماتی	و	
0/0780/790-2/51000/61298سیستمی

0/1290/000-2/86000/64450آمادگی	سازمانی

گردشگری	
الکترونیکی

2/22670/75725-0/162-0/844

12.Tolerance

ــرای بررســی وضعیــت متغیرهــای پژوهــش از آزمــون  ب
t تک نمونــه ای اســتفاده شــده اســت. همان طــور کــه 
ــن پژوهــش حــد  در جــدول 4 مالحظــه می شــود، در ای
پاییــن و حــد بــاال منفــی اســت و ایــن نشــان  می دهــد کــه 
متغیرهــا پایین تــر از حــد متوســط قــرار دارنــد. فرضیــه 
صفــر در بررســی هــر یــک از ایــن متغیرهــا بــه ایــن 
صــورت اســت کــه مقــدار آن متغیــر مســاوی 3 اســت. که 
ــه  ــا توجــه ب درخصــوص متغیــر آمادگــی زیرســاختی، ب
این کــه عــدد معنــی داری بــاالی 0/05 دارد، و میانگیــن 

ــود. ــد می ش ــر تأیی ــة صف ــت و فرضی ــاوی 3 اس آن مس
جدول4 : نتایج آزمون t تک نمونه ای 

در مدل آمادگی الکترونیکی
تحلیل های دومتغیره

بــا توجــه بــه این کــه مقیــاس ســنجش همــه متغیرهــای 
اســت،  چندارزشــی  رتبــه ای  حاضــر  پژوهــش 
ضریــب  از  آن هــا  دوبــه دوی  روابــط  تحلیــل  بــرای 
می شــود.  اســتفاده  اســپرمن  رتبــه ای  هم بســتگی 
ضریــب هم بســتگی دو متغیــر آمادگــی زیرســاختی 
و گردشــگری الکترونیکــی نزدیــک بــه 1 اســت کــه 
اســت.  متغیــر  دو  بــاالی  هم بســتگی  نشــان دهنده 
معنــی داری  ســطح  در  هم بســتگی  ایــن  همچنیــن 
0/01 تأییــد می شــود؛ بــه  عبــارت  دیگــر، بــا 99 درصــد 
اطمینــان می تــوان گفــت جامعــه موردبررســی آمادگــی 

دارد. الکترونیکــی  گردشــگری  و  زیرســاختی 

جدول 5: هم بستگی شاخص گردشگری الکترونیکی و 
آمادگی ساختاری

آمادگی زیرساختی

گردشگری 
الکترونیکی

0/603ضریب هم بستگی

سطح معنی داری 
)sig(0/000

50تعداد مشاهدات

درجة مقدار tمتغیر
آزادی

عدد 
معنی داری

تفاوت 
میانگین

فاصلة اطمینان 95 
درصد برای تفاوت 

میانگین ها

حد باالحد پایین

آمادگی 
0/12990/2299-0/559490/5790/05000زیرساختی

آمادگی 
سیستمی و 

خدماتی
-6/562490/000-0/60000-0/7837-0/4163

آمادگی 
0/1617-0/6129-0/39000-3/516490/001-سازمانی

گردشگری 
0/4517-0/8683-0/66000-6/366490/000-الکترونیکی
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ضریــب هم بســتگی دو متغیــر آمادگــی خدماتــی و 
سیســتمی و گردشــگری الکترونیــک نزدیک به 1 اســت 
ــت.  ــر اس ــاالی دو متغی ــتگی ب ــان دهنده هم بس ــه نش ک
معنــی داری  ســطح  در  هم بســتگی  ایــن  همچنیــن 
0/01 تأییــد می شــود. بــه  عبــارت  دیگــر، بــا 99 درصــد 
اطمینــان می تــوان گفــت جامعــه موردبررســی آمادگــی 
خدماتــی و سیســتمی و گردشــگری الکترونیکــی دارد.

جدول 6: هم بستگی شاخص گردشگری الکترونیکی و 
آمادگی خدماتی و سیستمی

آمادگی	خدماتی	
و	سیستمی

گردشگری	
الکترونیکی

0/477ضریب	هم	بستگی

)sig(	داری	معنی	0/000سطح

50تعداد	مشاهدات

ســازمانی  آمادگــی  متغیــر  دو  هم بســتگی  ضریــب 
و گردشــگری الکترونیکــی نزدیــک بــه 1 اســت کــه 
اســت.  متغیــر  دو  بــاالی  هم بســتگی  نشــان دهندة 
معنــی داری  ســطح  در  هم بســتگی  ایــن  همچنیــن 
0/01 تأییــد می شــود. بــه  عبــارت  دیگــر، بــا 99 درصــد 
اطمینــان می تــوان گفــت جامعــة موردبررســی آمادگــی 

ســازمانی و گردشــگری الکترونیکــی دارد.

جدول 7: هم بستگی شاخص گردشگری الکترونیکی
 و آمادگی سازمانی

آمادگی	سازمانی

گردشگری	الکترونیکی

0/470ضریب	هم	بستگی

سطح	معنی	داری	
)sig(0/001

50تعداد	مشاهدات

ــاختی و  ــی زیرس ــر آمادگ ــتگی دو متغی ــب هم بس ضری
آمادگــی ســازمانی نزدیــک بــه 1 اســت کــه نشــان دهنده 
ــن  ــن ای ــت. همچنی ــر اس ــاالی دو متغی ــتگی ب هم بس
تأییــد   0/01 معنــی داری  ســطح  در  هم بســتگی 
ــان  ــد اطمین ــا 99 درص ــر، ب ــارت  دیگ ــه  عب ــود. ب می ش
آمادگــی  موردبررســی  جامعــه  گفــت  می تــوان 

زیرســاختی و آمادگــی ســازمانی دارد.

جدول 8: هم بستگی شاخص آمادگی زیرساختی
 و آمادگی سازمانی

آمادگی	سازمانی

آمادگی	
زیرساختی

0/427ضریب	هم	بستگی

)sig(	داری	معنی	0/002سطح

50تعداد	مشاهدات

ــاختی و  ــی زیرس ــر آمادگ ــتگی دو متغی ــب هم بس ضری
آمادگــی ســازمانی نزدیــک بــه 1 اســت کــه نشــان دهنده 
ــن  ــن ای ــت. همچنی ــر اس ــاالی دو متغی ــتگی ب هم بس
تأییــد   0/01 معنــی داری  ســطح  در  هم بســتگی 
ــان  ــد اطمین ــا 99 درص ــر، ب ــارت  دیگ ــه  عب ــود. ب می ش
آمادگــی  بررســی  مــورد  جامعــه  گفــت  می تــوان 

زیرســاختی و آمادگــی ســازمانی دارد.

جدول 9: هم بستگی شاخص آمادگی زیرساختی 
و آمادگی خدماتی و سیستمی

آمادگی خدماتی و 
سیستمی

آمادگی	زیرساختی

0/623ضریب هم بستگی

)sig( 0/002سطح معنی داری

50تعداد مشاهدات

ضریــب هم بســتگی دو متغیــر آمادگــی خدماتــی و 
سیســتمی و آمادگــی ســازمانی نزدیــک بــه 1 اســت 
ــت.  ــر اس ــاالی دو متغی ــتگی ب ــان دهنده هم بس ــه نش ک
معنــی داری  ســطح  در  هم بســتگی  ایــن  همچنیــن 
0/01 تأییــد می شــود. بــه  عبــارت  دیگــر، بــا 99 درصــد 
اطمینــان می تــوان گفــت جامعــه موردبررســی آمادگــی 

ــازمانی دارد. ــی س ــتمی و آمادگ ــی و سیس خدمات

جدول 10: هم بستگی شاخص آمادگی سازمانی 
و آمادگی خدماتی و سیستمی

آمادگی خدماتی و 
سیستمی

آمادگی سازمانی

0/603ضریب هم بستگی

سطح معنی داری 
)sig(0/002

50تعداد مشاهدات
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پایایی معرفمتغیر
معرف

پایایی 
مرکب

روایی 
هم گرا

روایی 
افتراقی

ی
ی زیرساخت

آمادگ

بله0/6100/9050/547میزان دسترسی به اینترنت پرسرعت

0/619کیفیت نرم افزارهای در دسترس

0/705به روزرسانی پایگاه داده و اطالعات

0/756کیفیت دسترسی به شبکه

0/863سیستم پشتیبانی شبکه

0/803سطوح دسترسی به شبکه

0/828میزان دسترسی به نرم افزارهای امنیتی

0/690میزان اعتماد به شبکه

ی
ی و سیستم

ی خدمات
آمادگ

بله0/6100/8420/518میزان بهره مندی از امضای الکترونیکی

0/725کیفیت پورتال و وب سایت سازمان

0/727کیفیت ارتباط الکترونیکی با مشتریان

0/790میزان ارتباط الکترونیک با دیگر سازمان ها

کیفیت سیستم های اطالعاتی و تبادل اطالعات
0/735الکترونیکی در سازمان

ی
ی سازمان

آمادگ

بله0/7730/8600/609وضعیت چشم انداز فّناوری اطالعات در سازمان

0/605میزان دوره های آموزش ICT کارکنان

0/859اهمیت به کارگیری فاوا )ICT( در کارکرد کلی سازمان از سوی مدیریت

0/857پایبندی به قانون کپی رایت و مالکیت معنوی اطالعات

ک
ی الکترونی

گردشگر

بله0/7440/7850/554هزینه های تخصیص یافته به گردشگری الکترونیک

حمایت مالی سازمان از پروژه های زیر بنایی
0/868گردشگری الکترونیک

تهیة برنامة عملیاتی و تعیین مسئولیت ها
0/596برای توسعة گردشگری الکترونیک

نتایج توصیفی و مشخصات عمومی پاسخ دهندگان
از پنجــاه نفــر پاســخ دهنده، 32 درصــد زن و 68 درصــد 
ــر از 30  ــخ دهندگان کمت ــد از پاس ــن 4 درص ــد. س مردن
ســال، 48 درصــد بیــن 30 تــا 40 ســال و 48 درصــد 
ــد از  ــالت 8 درص ــطح تحصی ــت. س ــال  اس ــاالی 40 س ب
ــد  ــم، 28 درص ــد دیپل ــی، 8 درص ــخ دهندگان کاردان پاس
کارشناســی و 56 درصــد کارشناســی ارشــد و باالتــر 
انســانی، 30 درصــد در  اســت. 60  درصــد در علــوم 
ــوم  ــته   های عل ــد در رش ــی، 6 درص ــوم فنی ـ مهندس عل
ــل  ــری فارغ التحصی ــته   های هن ــد در رش ــه و 4 درص پای
شــده   اند. 78 درصــد بیــش از 10 ســال، 10 درصــد بیــن 
5 تــا 10 ســال و 12 درصــد کمتــر از 5 ســال ســابقة کار در 

ــد. ــتان را دارن ادارة کل اس

نتایج استنباطی
ــری  ــدل اندازه گی ــاخص های م ــرازش ش ــج ب ــر نتای بناب
بارهــای  شــاخص ها  تمامــی  الکترونیکــی،  آمادگــی 
ــاالی  ــب ب ــی مرک ــای پایای ــاالی 0/6 و متغیره ــی ب بیرون
0/7 و روایــی هم گــرای بــاالی 0/5 دارنــد کــه روایــی 
به دســت  قابل قبولــی  مقــدار  نیــز  آن هــا  افتراقــی 
ــرای  ــدل ب ــب م ــرازش مناس ــان دهندة  ب ــه نش ــده ک آم
اســت.  الکترونیکــی  آمادگــی  مفهــوم  اندازه گیــری 
گفتنــی اســت در ایــن مــدل دو معــرف از متغیــر آمادگــی 
ــد، کیفیــت ســخت افزار(، یــک  زیرســاختی )پهنــای بان
معــرف از متغیــر آمادگــی خدماتــی و سیســتمی )میــزان 
اتوماســیون فرآیندهــای اداری( و دو معــرف از متغیــر 
آمادگــی ســازمانی )میــزان آشــنایی بــا رایانــه و اینترنت، 
دسترســی بــه نیــروی ماهــر و متخصــص ICT( بــه علــت 
داشــتن بــار بیرونــی کمتــر از 0/6 از مــدل حــذف شــدند.



عه
وس

 و ت
ری

شگ
رد

ی گ
هش

پژو
 - 

می
ة عل

نام
صل

ف
13

99
یز 

 پای
وم،

ه س
مار

، ش
هم

ل ن
سا

ارزیابی تأثیر آمادگی الکترونیکی بر گردشگری الکترونیکی قنبری و همکاران 26

برازش مدل ساختاری
ــای	 ــی	معرف	ه ــس	)VIF(	تمام ــورم	واریان ــاخص	ت ش
موردمطالعــه	کمتــر	از	5	اســت.	بــه	بیانــی،	هم	خطــی	

بیــن	متغیرهــای	مــدل	وجــود	نــدارد.

جدول 12: نتایج هم خطی معرف   ها

VIFمعرفشاخص

آمادگی	زیرساختی

740/ 1میزان	دسترسی	به	اینترنت	پرسرعت

749/ 1کیفیت	نرم	افزارهای	در	دسترس

846/ 1به	روزرسانی	پایگاه	داده	و	اطالعات

150/ 2کیفیت	دسترسی	به	شبکه

020/ 4سیستم	پشتیبانی	شبکه

879/ 2سطوح	دسترسی	به	شبکه

675/ 3میزان	دسترسی	به	نرم	افزارهای	امنیتی

586/ 1میزان	اعتماد	به	شبکه

آمادگی	سیستمی	و	خدماتی

458/ 1میزان	بهره	مندی	از	امضای	الکترونیکی

305/ 1کیفیت	پورتال	و	وب	سایت	سازمان

768/ 1کیفیت	ارتباط	الکترونیکی	با	مشتریان

926/ 1میزان	ارتباط	الکترونیک	با	دیگر	سازمان	ها

کیفیت	سیستم	های	اطالعاتی	و	تبادل	
726/ 1اطالعات	الکترونیکی	در	سازمان

آمادگی	سازمانی

491/ 1وضعیت	چشم	انداز	فّناوری	اطالعات	در	سازمان

247/ 1میزان	دوره	های	آموزش	ICT	کارکنان

اهمیت	به	کارگیری	فاوا	)ICT(	در	کارکرد	کلی	
083/ 2سازمان	از	سوی	مدیریت

میزان	پایبندی	به	قانون	کپی	رایت	و	مالکیت	
013/ 2معنوی	اطالعات

ک
گردشگری	الکترونی

میزان	هزینه	های	تخصیص	یافته	به	گردشگری	
417/ 1الکترونیک

حمایت	مالی	سازمان	از	پروژه	های	زیر	بنایی	
46/ 1گردشگری	الکترونیک

وضعیت	تهیة	برنامة	عملیاتی	و	تعیین	
069/ 1مسئولیت	ها	برای	توسعة	گردشگری	الکترونیک

مقــدار	ضریــب	تعییــن	بــاالی	0/2	)کمتریــن	مقــدار	
موردقبــول(	نشــان	دهندة	ایــن	اســت	کــه	متغیرهــای	
پنهــان	مــدل	دقــت	الزم	را	بــرای	پیش	بینــی	دارنــد.	
همان	طــور	کــه	در	جــدول	13	)مقــدارf2(	جــدول	5	
ــر	حــذف	آمادگــی	سیســتمی،	 مالحظــه	می	شــود،	اث
ــگری	 ــر	گردش ــرون	زا،	ب ــتقل	ب ــر	مس ــوان	متغی به	عن
ــر	 ــذف	دو	متغی ــر	ح ــت	و	اث ــزرگ	اس ــی	ب الکترونیک
آمادگــی	زیرســاختی	و	آمادگــی	ســازمانی،	به	عنــوان	

متغیــر	مســتقل	بــرون	زا،	متوســط	اســت.

جدول 13: نتایج برازش مدل ساختاری

F2R2SSOSSEQ2شاخص

گردشگری	
241/ 8210/ 000113/ 531150/ 0-الکترونیکی

آمادگی	
-000/ 000400/ 400-073/ 0زیرساختی

آمادگی	خدماتی	
-000/ 000200/ 200-251/ 0و	سیستمی

-000/ 000250/ 250-073/ 0آمادگی	سازمانی

ایـن	پژوهـش	 آمـاری	 این	کـه	جامعـة	 بـه	 توجـه	 بـا	
نتایـج	 انتخـاب	شـده	اسـت،	 به	صـورت	تمام	شـماری	
حاصـل	از	ایـن	پژوهـش	میانگیـن	هـر	سـه	شـاخص	
فرهنگـی	 میـراث	 کل	 ادارة	 در	 را	 موردمطالعـه	
گردشـگری	و	صنایع	دسـتی	اسـتان	آذربایجان	شرقی	
و	به	تبـع	آن	آمادگـی	الکترونیکـی	ایـن	سـازمان	را	در	
اسـتان	 الکترونیکـی	در	 راسـتای	تحقـق	گردشـگری	
در	حـد	مطلوبـی	ارزیابـی	نکـرد.	بـا	وجـود	ایـن،	نتایج	
حاصـل	از	آزمـون	فرضیه	های	مدل	)شـکل	2	و	جدول	
	t	ارزش	قرارگرفتن	احتمـال	که	اسـت	این	بیانگـر	14(
در	محـدودة	معنـی	داری	کوچک	تـر	از	0/05	بـوده	و	
مقادیـر	رگرسـیون	متغیرهـای	مسـتقل	در	پیش	بینی	
سـطح	 در	 معنـی	داری	 به	طـور	 پنهـان	 متغیرهـای	
احتمـال	0/95	متفـاوت	از	صفـر	اسـت،	درنتیجـه	هـر	
سـه	فرضیـه	پذیرفتـه	می	شـوند.	مقدار	ضرایب	مسـیر	
کـه	نشـان	دهندة	میـزان	اثرگـذاری	متغیرهـای	پنهان	
در	 اسـت	 وابسـته	 پنهـان	 متغیرهـای	 بـر	 مسـتقل	
تمـام	فرضیه	هـا	مثبـت	بـوده	و	نشـانگر	اثـر	مسـتقیم	
پنهـان	 متغیرهـای	 بـر	 مسـتقل	 پنهـان	 متغیرهـای	
وابسـته	اسـت.	مقـدار	ضرایب	مسـیر	شـاخص	آمادگی	
زیرسـاختی،	آمادگـی	خدماتی	و	سیسـتمی	و	آمادگی	
سـازمانی	بـه	ترتیـب	0/245،	0/257	و	0/277	اسـت	
و	نشـان	می	دهـد	کـه	بـا	افزایـش	یـک	واحـد	آمادگی	
زیرسـاختی،	گردشـگری	الکترونیکی	بـه		اندازة	0/245	
و	بـا	افزایش	یـک	واحد	آمادگی	خدماتی	و	سیسـتمی،	
گردشـگری	الکترونیکـی	به	انـدازة	0/257	و	با	افزایش	
یک	واحـد	آمادگی	سـازمانی،	گردشـگری	الکترونیکی	
چنیـن	 می	یابـد.	 افزایـش	 واحـد	 	0/277 بـه		انـدازة	
میانگیـن	 افزایـش	 صـورت	 در	 کـه	 می			رسـد	 به	نظـر	
آمادگـی	الکترونیکـی	سـازمان	مربوطه	انـدازة	هرکدام	

از	ضرایـب	افزایـش	خواهـد	داشـت.
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جدول 14: نتایج آزمون فرضیه  های پژوهش

ضریب	
مسیر

انحراف	
معیار

T ValueP Valueنتیجه

عدم	رد047/ 9870/ 1231/ 2450/ 0فرضیة	1

عدم	رد047/ 9900/ 1291/ 2570/ 0فرضیة	2

عدم	رد009/ 6130/ 1442/ 3770/ 0فرضیة	3

شکل 2: ضرایب مسیر مدل
)Smart-PLS خروجی نرم افزار( 

نتیجه گیری و پیشنهادها
ــای	جمع	آوری	شــده	 ــن	داده	ه ــج	حاصــل	از	تخمی نتای
حاکــی	از	ایــن	بــود	کــه	آمادگــی	زیرســاختی،	آمادگــی	
خدماتــی	و	سیســتمی،	و	آمادگــی	ســازمانی	ادارة	
ــتی	 ــع		دس ــگری	و	صنای ــی	گردش ــراث	فرهنگ کل	می
ــگری	 ــکل	گیری	گردش ــر	ش ــری	ب ــور	مؤث ــتان	به	ط اس
الکترونیکــی	اثرگــذار	اســت	)فرضیــة		1،	2	و	3(.	ایــن	

ــزاد	 ــات	زو	)2014(،	وی ــه	تحقیق ــه	ب ــا	توج ــه	ب نتیج
بتاپــودی	)2013(،	موپفیــگا	 و	همــکاران	)2013(،	

)2015(	تأییــد	می	شــود.
گردشــگری	 راهبردهــای	 این	کــه	 بــه	 توجــه	 بــا	
از	 گســترده	تری	 چارچــوب	 در	 بایــد	 الکترونیکــی	
ــات	 ــات	و	ارتباط ــاوری	اطالع ــی	فّن ــت	های	مل سیاس
ــی	 ــة	دسترس ــت	هایی	در	زمین ــود	ـ	سیاس ــق	ش تلفی
ارتباطــات	و	آزادســازی	 بــه	فّنــاوری	اطالعــات	و	
ســاختارهای	مخابراتــی،	موضوعــات	ســاخت	ظرفیــت	
و	تطبیــق	چارچوب	هــای	قانونــی	و	مقرراتــی	بــه	
همــراه	موضوعــات	جلــب	اعتمــاد	و	پرداخت	هــای	
ــر	 ــردی	زی ــی	و	کارب ــنهادهای	تحقیقات ــط	ـ،	پیش برخ

می			شــود: ارائــه	
گردشــگری	 توســعة	 سیاســت	های	 تدویــن	 	■
آذربایجــان		شــرقی؛ اســتان	 در	 الکترونیکــی	

ارتباطــات	 فّنــاوری	 زیرســاخت	های	 توســعة		  ■
فرهنگــی	 میــراث	 کل	 ادارة	 در	 اطالعــات	 و	
دیگــر	 و	 دســتی	 صنایــع	 و	 گردشــگری	
آذربایجــان	 اســتان	 در	 مرتبــط	 ســازمان			های	

شــرقی؛
■ برگــزاری	دوره	هــای	توانمندســازی	کارکنــان	

در	خصــوص	فّنــاوری	اطالعــات	و	ارتباطــات؛
الکترونیکــی	ســازمان	ها	و	 آمادگــی	 مطالعــة	  ■

گردشــگری	 حیطــة	 در	 مســئول	 شــرکت	های	
ــتان؛ اس

■ مطالعــة	ســطح	پذیــرش	فّنــاوری	کارکنــان	ادارة	

کل	میــراث	فرهنگــی	گردشــگری	و	صنایع	دســتی	
اســتان	آذربایجان				شــرقی.
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منابع
اســعدی،	میرمحمــد،	آذر،	عــادل	و	ســید	علــی	نقــوی	
)1395(.	»ســنجش	و	تحلیــل	کیفیــت	خدمــات	
هتلهــای	ســنتی	بــا	اســتفاده	از	ابــزار	تحلیــل	اهمیــت	
عملکــرد	از	دیــدگاه	گردشــگران	داخلــی	(مــورد	
ــزد)«	 ــتان	ی ــب	اس ــنتی	-منتخ ــای	س ــه	هتله مطالع
ــال	 ــگری،	س ــت	گردش ــات	مدیری ــه	مطالع .	فصلنام

ــز	6.	ص	26-1. ــماره	93	،	پایی ــم،	ش دوازده
	،)1391( ســتاری	 هالــه	 و	 جعفــر	 نــژاد،	 باقــری	
»مــدل	ارزیابــی	آمادگــی	الکترونیکــی	ســازمان	ها	
در	ایــران	جهــت	به	کارگیــری	خدمــات	فنــاوری	
ــل	 ــد	تحلی ــا	اســتفاده	از	فرآین ــات	و	ارتباطــات	ب اطالع
سلســله	مراتبــی«،	فصلنامــه	مطالعــات	مدیریــت	فناوری	
اطالعات،	ســال	اول،	شــماره	2	)زمســتان(،	صــص	1-23.
ــازمان	 ــزارش	س ــا	)1394(.	»گ ــرات،	محمدرض پورب
جهانــی	گردشــگری	از	آخریــن	وضعیــت	جهانــی	
توریســم«.	وب	ســایت	اقتصــاد	ایرانــی،	قابل	دسترســی	
ــاه	 ــن	م ــی	در	بهم در	http://www.ireconomy.ir.	بازیاب

.1395
اردکانــی،	 اســدیان	 و	 محمدتقــی	 تقوی	فــرد،	
ــگری	 ــعة	گردش ــدل	توس ــة	م ــزه	)1395(.	»ارائ فائ
بــا	رویکــرد	مدل	ســازی	ســاختاری	 الکترونیکــی	
مدیریــت	 مطالعــات	 فصل	نامــة				 تفســیری«.	 ـ	
گردشــگری،	ســال	یازدهــم،	شــمارة	33.	ص	19ـ39.
جاویــد،	مجیــد،	اســدی،	حســن،	گــودرزی،	محمــود	
و	محمــدی	ترکمانــی،	احســان	)1391(.	»نقــش	
اینترنــت	و	رســانه			های	نویــن	در	بازاریابــی	گردشــگری	
ــوم	 ــت	عل ــردی	مدیری ــای	کارب ــی«.	پژوهش			ه ورزش
زیســتی	در	ورزش،	شــمارة	3	)زمســتان(،	ص	43ـ49.
رواســان	)1392(؛	 زارع	 احــد	 و	 روحانــی،	ســعید	
بــر	 مؤثــر	 عوامــل	 دســتهبندی	 و	 »شناســایی	
ــله	 ــران«،	مجـ ــی	در	ای ــاء	گردشــگری	الکترونیک ارتق
برنامـــهریزی	و	توســعه	گردشـــگری،	شــماره	5،	ســال	

.184-206 صــص	 )تابســتان(،	 دوم	
ســازمان	مدیریــت	و	برنامه	ریــزی	اســتان	آذربایجــان	
شــرقی	)1395(	ســند	تدبیــر	توســعة	آذربایجــان	

ــر. ــز:	اخت شــرقی.	تبری
ــی	 ــد	رضای ــار	و	محم ــی،	مخت ــی،	نائیج ــاعی،	عل س
ــگر	 ــذب	گردش ــغ	و	ج ــن	تبلی ــاط	بی )1389(،	»ارتب
ــگران	 ــوردی	گردش ــه	م ــران	)مطالع ــی	در	ای فرهنگ
خارجــی	فرهنگــی	اصفهــان(	«،	دانشــنمه	علــوم	

اجتماعــی،	شــماره	4.
ســیدنقوی،	میرعلــی	و	شــکیبا	جمال	آبــاد،	غدیــر	
ــر	اعتمــاد	گردشــگران	 ــر	ب )1392(.	»مؤلفه	هــای	مؤث

فصل	نامــة	 الکترونیــک«.	 گردشــگری	 حــوزه	 در	
ــت	گردشــگری.	 ــات	مدیری علمــی	ـ	پژوهشــی	مطالع

ــار(،	ص	1ـ27. ــمارة	21	)به ــتم،	ش ــال	هش س
شــفیعي،	محمدرضــا	)1375(،	»بررســي	توانهــاي	
ــر	 ــرات	آن	ب ــان	و	اث ــتان	فارس ــردي	در	شهرس جهانگ
ــد،	 ــي	ارش ــه	کارشناس ــتان«،	پایاننام ــعه	شهرس توس
ــن. ــوم	زمی ــکده	عل ــتي،	دانش ــهید	بهش ــگاه	ش دانش
ــژگان	)1392(.	 ــدی،	م ــود	و	تراب			احم ــی،	محم ضیای
شــناخت	صنعــت	گردشــگری	بــا	رویکــرد	سیســتمی.	

نشــر	علــوم	اجتماعــی،	ویراســت	دوم.
عزیــزی،	شــهریار	و	رونــاک	صفائــی	فراهانــی	)1391(،	
ــی	آمادگــی	الکترونیکــی	شــهرداری	تهــران«،	 »ارزیاب
ــز(،	 ــماره	11	)پایی ــی،	ش ــت	دولت ــم	انداز	مدیری چش

صــص	113-132.
عطافــر،	علــی،	خزائــی	پــول،	جــواد	و	پورخشــکروی،	
بــر	 مؤثــر	 »عوامــل	 	.)1391( مصطفــی	 مهــدی	
پذیــرش	فّنــاوری	اطالعــات	در	صنعــت	گردشــگری«.	
فصل	نامــة				علمــی	ـ	پژوهشــی	مطالعــات	گردشــگری،	

شــمارة	18،	دور	ة		7	)تابســتان(،	ص	131ـ156.
عی			قرلــو،	معصومــه	و	بهزاد،	اردوان	)1394(.	»بررســی	
نقــش	بازاریابــی	اینترنتــی	در	ایجــاد	معرفــی	بازارهای	
ــر	گردشــگری	مجــازی	)مطالعــة	 ــا	تأکیــد	ب ــد	ب جدی
ــی	و	 ــات	فرهنگ ــة				مطالع ــم(«.	فصل	نام ــوردی	قش م
سیاســی	خلیج	فــارس،	شــمارة	4،	دورة	2	)تیــر	و	

ــهریور(،	ص	109ـ134. ش
ــرزاده،	 ــان	و	می ــی،	مرج ــی،	فیاض ــی،	مصطف کاظم
فّنــاوری	 از	 اســتفاده	 »موانــع	 	.)1384( ملیحــه	
ایــران«.	 گردشــگری	 صنعــت	 در	 اطالعــات	
	2 شــمارة	 نویــن،	 تجــارت	 و	 اقتصــاد	 فصل	نامــة	

49ـ66. ص	 )پاییــز(،	
ــن	 ــیجانی،	حس ــد،	فارس ــدی،	محم ــودی	میمن محم
ــوی	 ــة				الگ ــارا	)1392(.	»ارائ ــوی،	س ــری	موس و	طاه
ترکیبــی	عوامــل	مؤثــر	بــر	توســـعه	و	پذیــرش	
بازرگانــی،	 مـــدیریت	 چشـــم	انداز	 گردشــگری«.	

شـــمارة				13	)بهــار(،	ص	123ـ143.
	،)1387( یاقوتــی	 محســن	 و	 مســعود	 موحــدی،	
»ارائــه	الگویــی	بــرای	ســنجش	آمادگــی	الکترونیکــی	
دفاعــی	 متوســط	 و	 کوچــک	 کســب	وکارهای	 در	
کشــور«،	فصلنامــه	اقتصــاد	و	تجــارت	نویــن،	شــماره	

12	)بهــار(،	صــص	27-50.
ــین	 ــی،	حس ــن،	افخم ــی،	محس ــی،	کاهان ــوری،	عل ن
)1386(،	»ســنجش	میــزان	آمادگــی	الکترونیکــی	
ــا	تأکیــد	 دانشــکدههای	دانشــگاه	فردوســی	مشــهد	ب
ــس. ــومین	کنفران ــات«،	س ــه	اطالع ــی	ب ــر	دسترس ب
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فنــاوری	اطالعــات	و	دانــش،	6	تــا	8	آذرمــاه،	دانشــگاه	
فردوســی	مشــهد.

کفچــه،	 و	 آرمــان	 احمــدی	زاد،	 مریــم،	 ورمقانــی،	
پرویــز	)1396(.	»به	کارگیــری	ابزارهــای	بازاریابــی	
ــه:	 ــورد	مطالع ــگری،	م ــت	گردش ــک	در	صنع الکترونی
هتل			هــا	و	آژانس			هــای	مســافرتی	اســتان	کردســتان«.	
ــة	علمــی	ـ	پژوهشــی	گردشــگری	و	توســعه،	 فصل	نام

ــار(.	ص	45ـ62. ــمارة	10	)به ــم،	ش ــال	شش س
ــا،	 ــر،	محمدرض ــوب	ف ــعید،	محب ــید	س ــمی،	س هاش
ــل	 ــاری	)1393(؛	»تحلی ــروزه	مخت ــدا	و	فی ــی،	ن خاک
ــگری	 ــعه	گردش ــزی	توس ــر	برنامه	ری ــر	ب ــل	مؤث عوام
	SWOT	ــردی ــدل	راهب ــتفاده	از	م ــا	اس ــک	ب الکترونی
ــه	علمــی	 ــران(«،	فصلنام ــوردی:	کشــور	ای ــه	م )مطالع
ــکده	 ــگری،	دانش ــت	گردش ــروه	مدیری ــی،	گ تخصص
مدیریــت،	دانشــگاه	علــم	و	فرهنــگ،	شــماره	2،	ســال	

ــص	37-48. ــز(،	ص ــتان	و	پایی 2	)تابس
ــتین	 ــگل،	کریس ــاس،	رین ــت،	توم ــوزف،	هال ــر،	ج هی
ــادالت	 ــازی	مع ــو	)1394(.	»مدل	س ــتد،	مارک و	سارس
	.»)PLS-SEM(	ــی ــات	جزئ ــن	مربع ــاختاری	کم	تری س
تهــران:	 غــالم	زاده.	 رســول	 و	 آذر	 عــدل	 ترجمــة	

ــاپ	اول. ــش،	چ ــگاه	دان ــارات	ن انتش
ــدی	 ــهریار،	یارمحم ــدی،	ش ــدی،	محم ــادگاری،	مه ی
در	 اعتمــاد	 »الگــوی	 	.)1394( پیمــان	 ســاماننی،	
ـ	 علمــی	 فصل	نامــة	 الکترونیکــی«.	 گردشــگری	
پژوهشــی	مطالعــات	مدیریــت	گردشــگری،	ســال	

129ـ148 )تابســتان(.	ص	 	30 شــمارة	 دهــم،	
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