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ارزیابی تأثیر آمادگی الکترونیکی بر گردشگری الکترونیکی
زیدی3

الکترونیکــی،
گردشــگری
آمادگــی الکترونیکــی ،حداقــل
مربعــات جزئــی ()PLS

مقدمه

بهکارگیــری ف ّنــاوری اطالعــات و ارتباطــات در ایــن صنعــت و یافتــنراههــای
جدیــد ازتوانمندیهــای ایــن بخــش بهنحــو مطلــوب بهــره بردهانــد .هــدف
از پژوهــش پیــش رو بررســی آمادگــی الکترونیکــی اداره کل میــراث فرهنگــی
ع دســتی اســتان آذربایجــان شــرقی در راســتای توســعه
گردشــگری و صنایـ 
گردشــگری الکترونیکــی در اســتان اســت .پــس از مطالعــه کتابخانــهای
ادبیــات داخلــی و خارجــی پیشــین ،بهمنظــور جمــعآوری دادههــای
موردنیــاز ،پرســشنامه ســنجش آمادگــی الکترونیکــی بــا بیســت ســؤال
بــه تعــداد تمامــی کارکنــان اداره کل میــراث فرهنگــی اســتان (شــصت نفــر)
توزیــع شــد کــه پنچــاه پرسـشنامه بازگردانــده شــد .آزمــون فرضیــات و مدل
مفهومــی پژوهــش بــه روش مدلیابــی معــادالت ســاختاری بــا اســتفاده از
روش حداقــل مربعــات جزئــی انجــام شــده و بــا اســتفاده از دو نرمافــزار
اسپــیاساس  23و اســمارتپیالاس  3اثــر متغیرهــای استخراجشــده
بــر یکدیگــر مطالعــه شــده اســت .هرچنــد نتایــج نشــاندهندة آمادگــی
الکترونیکــی کــم اداره کل میــراث فرهنگــی اســتان بــود ،ارتبــاط مثبــت هــر
ســه شــاخص آمادگــی زیرســاختی بــا ضریــب  ،0/245آمادگــی ســازمانی بــا
ضریــب  0/377و آمادگــی خدماتــی و سیســتمی بــا ضریــب  0/257بــا توســعه
گردشــگری الکترونیکــی تأییــد شــد و نشــان داد کــه آمادگــی ســازمانی
بیشــترین تأثیــر را در تحقــق گردشــگری الکترونیــک در ادارة کل میــراث
ع دســتی اســتان دارد.
فرهنگــی گردشــگری و صنای ـ 

گردشــگری یکــی از بزرگتریــن و ســریعترین صنایــع
درحــال رشــد در جهــان اســت کــه ایــن ویژگــی باعــث
رشــد اقتصــادی و توســعة بســیاری از کشــورها شــده
اســت ( .)Bhatiasevi & Yoopetch, 2015: 1ازایــنرو
بســیاری از کشــورها ،در رقابتــی نزدیــک و فشــرده،
در پــی افزایــش بیشازپیــش منافــع و عوایــد خــود
از ایــن فعالیــت بینالمللیانــد (جاویــد و همــکاران،
 .)44 :1391ورودیهــای گردشــگری بینالمللــی
از 25میلیــون نفــر در ســال 398 ،1950میلیــون نفــر

در  1980و 527میلیــون نفــر در  1995بــه بیــش از
1/13میلیــارد نفــر در  2014رســیده اســت .همچنیــن
درآمــد مقاصــد از گردشــگری بینالمللــی از 2میلیــارد
دالر آمریــکا در ســال 104 ،1950میلیــارد دالر در
 1980و 415میلیــارد دالر در  1995بــه بیــش از
10245میلیــارد دالر در  2014رســیده اســت .طبــق
پیشبینــی بلندمــدت انتظــار مــیرود ورودیهــای
بینالمللــی جهانــی (بــا نــرخ میانگیــن  3/3درصــد
بیــن ســالهای  2010تــا  )2030بــه  1/8میلیــارد نفــر
در ســال  2030برســد (پوربــرات.)1394 ،

 .1نویسندۀ مسئول :دانشیار گروه سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی  GISدانشگاه تبریز ،ایران؛ ()a_ghanbari@tabrizu.ac.ir؛

 .2استادیار گروه جغرافیا و برنامهریزی روستایی دانشگاه تبریز ،ایران؛
 .3دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامهریزی گردشگری دانشگاه تبریز ،ایران؛

سال نهم ،شماره سوم ،پاییز 1399

واژههــای

کلیــدی:

...........................................................................................................................................................................

ابوالفضل قنبری، 1محسن آقایاری هیر ،2الله
...........................................................................................................................................................................................................
چکیده
تاریخ دریافت                 1397/03/02 :
امــروزه یكــی از چالشهــای مهــم توســعه اقتصــادی در جهــان توســعه
تاریخ پذیرش1398/08/12 :
صنعــت گردشــگری اســت .کشــورهایی در ایــن زمینــه موفــق بودهانــد کــه بــا
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قنبری و همکاران

فصلنامة علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه
سال نهم ،شماره سوم ،پاییز 1399

اطالعــات شــاهرگ حیاتــی صنعــت گردشــگری اســت
(تقویفــرد و اســدیان اردکانــی .)20 :1395 ،یکــی
از بهتریــن زمینههــای اطالعرســانی قابلیتهــای
گردشــگری در جهــان اســتفاده از ف ّنــاوری اطالعــات
و ارتباطــات اســت .ایــن ف ّنــاوری ،بــا شکســتن
محدودیــت رســانههای ســنتی نظیــر رادیــو و
تلویزیــون و عبــور از مرزهــای جغرافیایــی ،بســیار
ســریعتر و مؤثرتــر بــه انتشــار اطالعــات منجــر شــده
اســت (جاویــد و همــکاران .)44 :1391 ،پیشــرفت
ف ّنــاوری اطالعــات باعــث تغییــرات بنیادیــن در
ماهیــت کسـبوکار و راهبردهــای صنعــت گردشــگری
شــده اســت ( .)Buhalis & Law, 2008: 609بــا اســتفاده
از ف ّنــاوری اطالعــات ،ســازمانهای گردشــگری
میتواننــد محصــوالت خــود را سفارشیســازی کننــد
و بــا توجــه بــه نیازهــای تکتــک مشــتریان ارزش
افــزوده آنهــا را افزایــش دهنــد (.)Buhalis, 2004: 806
ارائــة خدمــات گردشــگری الکترونیکــی بــا کیفیــت
مطلــوب نیازمنــد آمادهســازی زیرســاخت مناســب
ســختافزاری ،نرمافــزاری ،شــبکهای و واســطهای
مربوطــه بــرای پشــتیبانی از انجــام فرایندهــای مرتبط
بــا خدمــات گردشــگری الکترونیکــی اســت (روحانــی و
زارعرواســان .)189 :1392 ،گردشــگری الكترونیــك
نقطــه عطفــی بیــن گردشــگری و ف ّنــاوری اطالعــات
اســت .مفهــوم گردشــگری الكترونیكــی دربرگیرنــده
کلیــه اجــزای کســبوکار از قبیــل تحقیــق و توســعه،
تولیــد محتــوا و ارائــه خدمــات الكترونیكــی در حــوزه
گردشــگری اســت ( .)Li & Buhalis, 2006: 155ایــن
امــر زمینههــای دموکراتیکشــدن انتخــاب مقاصــد
را بــرای ســفر فراهــم میکنــد کــه بــر بســتری از
لیبرالیســم حاصــل از جهانیشــدن تســهیل شــده
اســت (هاشــمی و همــکاران.)77 : 1393 ،
ن شــرقی بهعلــت قرارگرفتــن در مســیر
آذربایجــا 
بازرگانــی آســیا ـ اروپا (جــاد ه ابریشــم) ،کــه صحنــه
برخــورد تمدنهــا و فرهنگهــای مختلــف بــوده
اســت ،مرکــزی اقتصادی ـ فرهنگــی شــناخت ه شــده
اســت و تاریــخ نیــز حکایــت از گذشــته پررونــق و
بااهمیــت آذربایجــان دارد (ســازمان مدیریــت و
ن شــرقی.)1395 ،
برنامهریــزی اســتان آذربایجــا 
بــا توجــه بــه مــوارد یادشــده ،تحقــق گردشــگری
الکترونیــک در ایــن اســتان در وهلــه نخســت نیازمنــد
آمادگــی الکترونیکــی ســازمانهای مســئول و
مربــوط و در صــدر آنهــا اداره کل میــراث فرهنگــی،
ع دســتی اســتان آذربایجــان
گردشــگری و صنایــ 
شــرقی در جایــگاه اصلیتریــن متولــی گردشــگری

در اســتان و برخــورداری از زیرســاختهای مناســب
ســختافزاری و نرمافــزاری در زمینــة گردشــگری
و ف ّنــاوری اســت .تحقــق گردشــگری الکترونیــک
در ایــن اســتان ،هرچنــد ممکــن اســت مشــکالتی
همچــون هزینهبربــودن توســعه ف ّنــاوری اطالعــات و
ارتباطــات و نبــود منابــع مالــی کافــی داشــته باشــد،
ولــی بایــد توجــه کــرد کــه پیامدهــای مثبتــی همچــون
توســعة گردشــگری ،توســعه تجــارت الکترونیــک،
تحقــق آمــوزش الکترونیــک و توســعه زیرســاختهای
دولــت الکترونیــک خواهــد داشــت .ازایــن رو در ایــن
تحقیــق تــاش شــده بــه ایــن ســؤال پاســخ داده شــود
کــه آیــا آمادگــی زیرســاختی ،سیســتمی ،خدماتــی و
ســازمانی رابطــهای بــا گردشــگری الکترونیکــی دارد؟

مبانی و چارچوب نظری

بیشــتر محققــان ریشــه واژه توریســم را برگرفتــه از واژه
یونانــی تورنــس 1بهمعنــی حرکــت رفتوبرگشــتی
( )Ricapito, 2015: 17و توریســم را متشــکل از دو جــزء
تــور 2بهمعنــی مســافرتکردن و ایســم 3بهمعنــی
اصــول ،اصالــت و مکتــب میداننــد .پــس توریســم
یعنــی مکتبــی کــه پایــة فکــری آن ســیاحت و ســفر
اســت (شــفیعی .)15 :1375 ،ایــن اصطــاح از قــرن
نوزدهــم رواج یافــت و نخســتین تعریــف از آن در ســطح
بینالمللــی ،در ســال ،1937در کمیســیون اقتصــادی
جامعــه ملــل مــورد توجــه قــرار گرفــت .در ایــن تعریــف،
گردشــگری بــه ســفری اطــاق میشــود کــه از ایــن
ســه ویژگــی برخــوردار باشــد :موقتــی باشــد ،اختیــاری
باشــد و انجــام آن منتــج بــه دریافــت مــزد نباشــد
(اســعدی و همــکاران .)5 :1395 ،در ســال  1970نیــز
اتحادیــه بینالمللــی ســازمانهای ســفر رســمی 4بــرای
تبدیلشــدن بــه ســازمان جهانــی گردشــگری  5ایــن
تعریــف را بــا ایــن توضیــح پذیرفــت کــه بازدیدکننــدگان
بــه دو گــروه گردشــگر( 6بازدیدکنندگانــی کــه دس ـتکم
یــکشــب در محلــی کــه بازدیــد میکننــد اقامت داشــته
باشــند) و مســافر( 7بازدیدکننــدگان روزانــه) تقســیم
میشــوند ( .)Sepehri, 2009: 15ســاعی و همــکاران
( ،)77 :1389بــر اســاس تعریفــی از کلتمن ،گردشــگری

را مســافرتی کوتاهمــدت تعریــف میکننــد کــه از
نقطـهای شــروع میشــود و در نهایــت بــه همانجــا ختم

میشــود و در طــول مســافرت ،بــر اســاس برنامــهای
1.Tornus
2.Tour
3. Ism
4. IUOTO
	)5. World Tourism Organization (UNWTO
6. Tourist
7. Excursionist
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سال

محقق /محققان

شاخصهای موردمطالعه

2008

برتن و همکاران

قابلیت اتصال و زیرساختهای ف ّناوری،
محیط کسبوکار ،پذیرش مصرفکننده
و کسبوکار ،محیط سیاسی و حقوقی،
محیط اجتماعی و فرهنگی ،حمایت از
خدمات الکترونیکی

2011

چانیاگورن و
کانگواننارگون1

زیرساختهای ف ّناوری اطالعات،
سختافزار اطالعات نرمافزار و سیستم
اطالعات ،منابع انسانی

2014

نظیر احمد2

زیرساخت ف ّناوری ،منابع انسانی،
سیاست ملی

1386
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خــاص ،مکانهــای متعــددی دیــده میشــود و مبالــغ
زیــادی ارز عایــد کشــور میزبــان میگــردد.
توســعه ف ّنــاوری اطالعــات و ارتباطــات عرضــه و تقاضــا
را در صنعــت گردشــگری تغییــر داده اســت .تقاضــای
بیشــتر بــرای گزینههــای انعطافپذیــر و منحصربهفــرد
و کیفیــت اطالعــات بــه شخصیترشــدن اوقــات فراغــت
و گردشــگری منجــر شــده اســت (.)Bethapudi, 2013: 69
فاصلــه جغرافیایــی دیگــر نقطــه بحرانــی بــرای توســعه
گردشــگری نیســت ( .)Scavarda et al., 2001بوهالیــس بــر
ایــن نظــر اســت کــه ف ّنــاوری اطالعــات ارتباطی گســترده
بــا گردشــگری دارد کــه از یــکســو موجب جهانیشــدن و
توســعه گردشــگری در همــة ابعــاد آن میشــود و از طــرف
دیگــر گســترش جغرافیایــی و عملیــات گردشــگری باعث
ایجــاد تقاضــای افزونتــر و اســتفاده از ف ّنــاوری پیشــرفته
میشــود ( .)Buhalis, 2008: 611در تعريفــی جامــع،
گردشــگری الكترونيكــی عبــارت اســت از فــن تلفيــق
روشهــای كســبوكار الكترونيــك و ف ّنــاوری اطالعــات
در شــيوهها و ابزارهــای تــدارك و ارائــه و پشــتيبانی
خدمــات گردشــگری ،برای تأميــن نيازهای گردشــگران،
بــا كيفيتــی باالتــر و هزينـهای كمتــر .ايــن فــن اشــاره بــه
تمامــی خدماتــی دارد كــه از دیربــاز گردشــگران از آنهــا
اســتفاده میكردنــد و امــروزه میتواننــد بهصــورت
الكترونيكــی و از طريــق فضــای اينترنــت به ايــن امكانات
دسترســی داشــته باشــند (یــادگاری و همــکاران:1394 ،
 .)132عواملــی کــه ضریب نفوذ گردشــگری الکترونیک را
در هــر ســازمان مشــخص میکننــد عبارتانــد از :هزینــه
خریــد ســختافزار ،نرمافــزار و بســتههای ارتباطــی؛
هزینــه آمــوزش کاربــران ،طراحــی و ســاخت و صفحــات
اینترنــت؛ هزینــه میزبانــی ســایت در ســرور قابلاعتماد؛
نگــهداری مــداوم و بهروزرســانی منظــم؛ بازاریابــی
خدمــات اینترنــت و ثبتنــام دامنــه؛ توســعه روش بــرای
حضــور اینترنــت؛ کمیســیون بــرای خریدگــردن آنالیــن
واســطهها؛ هزینههــای تبلیغاتــی بــرای نمایندگــی در
موتورهــای جس ـتوجو و ســایتهای دیگــر و اتصــال بــا
واســطههای ســفر (.)Kiprutto et al., 2011: 57
آمادگــی الکترونیکــی اولینبــار در ســال ،1998
ضمــن اجــرای «پــروژه سیاســتگذاری سیســتمهای
رایان ـهای» 8،بهعنــوان توانایــی یــک کشــور در دسترســی
بــه شــبکههایی بــا ســرعتبــاال در بــازاری رقابتــی،
میــزان اســتفاده از ف ّنــاوری اطالعــات و ارتباطــات در
یــک ســازمان دولتــی یــا شــرکت و ســطح حفاظــت
حریــم خصوصــی و ارائــه ســازوکارهای امنیتــی آنالیــن
در محیــط یــک شــبکه تعریــف شــد (Hung et al., 2014:
 .)45مفهــوم آمادگــی الکترونیکــی 9بــرای بیــان و توجیــه

فعالیــت ،افزایــش رقابــت ،مدیریــت و بهــرهوری منابــع
ابــداع شــده اســت ( .)Aboelmaged, 2014: 639تعریــف
آمادگــی الکترونیکــی بســتگی زیــادی بــه مدلــی دارد کــه
بــرای ســنجش آن اســتفاده میشــود ،چراکــه هریــک
از ایــن مدلهــا را مؤسســات و مراکــز خاصــی تدویــن
کردهانــد و هریــک رویکــرد خاصــی بــه ایــن مبحــث دارند.
بــرای مثــال ،شــماری از ابزارهــای ســنجش آمادگــی
الکترونیکــی بــرای کســبوکار تدویــنشــدهاند؛ حــال
آنکــه برخــی رویکــرد کلیتــر دارنــد و جامعــه الکترونیکی
را کانــون توجــه خود قــرار میدهنــد (.)Machado, 2007: 73
عالوهبرایــن روش بهکاررفتــه در ابزارهــا (پرســشنامه،
روشهــای آمــاری ،بهتریــن تجربیــات و تحلیــل وقایــع
سیاســی ،اجتماعــی و اقتصــادی) و نتایــج ارزیابــی آنهــا
(تشــخیصی ،توصیفــی و اصالحــی) نیــز متفــاوت اســت.
آمادگــی الکترونیکی هر کشــور میــزان توانایی آن کشــور در
ترویــج و حمایت از کسـبوکار دیجیتــال و خدمات مبتنی
بــر ف ّنــاوری اطالعــات و ارتباطــات اســت (Berthon et al.,
 .)2008: 84جــدول  1شــاخصهای بررسیشــدۀ آمادگــی
الکترونیکــی در مطالعــات پیشــین را نشــان میدهــد.
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چنیــن بهنظــر میرســد کــه مطالعــات بینالمللــی
درزمینــه گردشــگری الکترونیــک را بوهالیــس در
اوایــل دهــه  1390میــادی آغــاز کــرده اســت ،شــکل
غالــب پژوهشهــای اولیــه توصیفــی اســت کــه ف ّناوری
اطالعــات را ابــزاری راهبــردی در صنعــت گردشــگری
معرفــی کردهانــد ( )Buhalis, 1998و بــه مقایســه فضــای
کســبوکار جدیــد بــا بازارهــای ســنتی پرداختهانــد
و مزایــای گردشــگری الكترونیكــی را یكپارچگــی
اعضــای زنجیــره ارزشــی ،انعطافپذیــری در
دســتیابی بــه اهــداف مشــترک ،نظامهــای
رزرو اینترنتــی ،توزیــع جهانــی و نظــام پشــتیبانی
تصمیمگیــری جهانــی برشــمردهاند (;Starr, 2000
 )Palmer & McCole, 2000; Bonke et al., 2001و بیــان
میدارنــد کــه صنعــت گردشــگری در جهــان از یــک
الگــوی ثابــت در بهکارگیــری ف ّنــاوری اطالعــات و
ارتباطــات پیــروی کــرده اســت (.)Buhalis et al.,2014
مطالعــات داخلــی در خصــوص گردشــگری الکترونیک
از دهــه  1380شمســی همــراه بــا توســعه و گســترش
ف ّنــاوری اطالعــات در کشــور شــروع شــد .بــه مهمترین
آنهــا در ادامــه اشــاره میشــود.
هاشــمی و همــكاران ( ،)1393در پژوهشــی بــا عنــوان
«تحلیــل عوامــل مؤثــر در برنامهریــزی توســعة
گردشــگری الكترونیــک بــا اســتفاده از مــدل راهبــردی
 ،SWOTمــورد مطالعــه :کشــور ایــران» ،بــه بررســی
مطالعــات کتابخانــهای و میدانــی از طریــق توزیــع
پرســشنامه بیــن جامعــه کارشناســان و مســئوالن
ســازمان میــراث فرهنگــی و اســتادان دانشــگاههای
سراســر کشــور پرداختنــد .در ایــن تحقیــق ،تعــدد
تصمیمگیــران ،ضعــف مدیریتــی و نامناســببودن
زیرســاختهای ارتباطــی و مخابراتــی را موانــع
اساســی در گردشــگری الکترونیــک برشــمردند.
درعینحــال ،ســرمایهگذاری بخــش خصوصــی،
فعالکــردن رســانههای الكترونیــک ،راهانــدازی
شــبكه گردشــگری از ســوی ســازمان صــدا و ســیمای
جمهــوری اســامی ایــران و ایجــاد بــاور و انگیــزه الزم
در بیــن مســئوالن ارشــد ســازمانهای گردشــگری
بــه کارایــی گردشــگری الكترونیــک بهمثابــ ه ابــزاری
قــوی و جدیــد بــرای تبلیغــات و بازاریابــی را بــه ترتیــب
مهمتریــن فرصتهــا بهمنظــور توســعه صنعــت
گردشــگری ایــران نــام بردنــد.
یــادگاری و همــکاران ( ،)1394در تحقیقــی بــا
عنــوان «الگــوی اعتمــاد در گردشــگری الكترونيكــی»،
پــس از مــروری بــر مفاهيــم و تعاريــف گردشــگری
و گردشــگری الكترونيكــی ،بــه بررســی مدلهــای

اعتمــاد الكترونيكــي پرداختنــد و بــا تعريــف پنــج نــوع
اعتمــاد ،كــه منجــر بــه اعتمــاد گردشــگر در فضــای
تارنمــا میشــود مدلــی مفهومــی بــر پايــه تجميــع
مدلهــای گذشــته ارائــه کردنــد.
تقویفــرد و اســدیان اردکانــی ( ،)1395در پژوهشــی
بــا عنــوان «ارائــه مــدل توســعه گردشــگری الکترونیکی
بــا رویکــرد مدلســازی ساختاری ـ تفســیری» ،بــا
هــدف ارائــه چارچــوب جامــع ،بهمنظــور شناســایی
و بررســی تأثیــرات مســتقیم و غیرمســتقیم هریــک
از عوامــل مؤثــر بــر توســعه گردشــگری الکترونیــک در
اســتان یــزد ،بــه نظرخواهــی از خبــرگان پرداختنــد.
عوامــل مذکــور را بــا بهکارگیــری روش مدلســازی
ســاختاری تفســیری ( 10)ISMســطحبندی کردنــد
و درنتیجــه عامــل «امکانــات و تــوان مالــی» را
اساســیترین عامــل در مــدل توســعه گردشــگری
الکترونیکــی اســتان یــزد بیــان کردنــد.
ورمقانــی و همــکاران ( ،)1396در پژوهشــی بــا
عنــوان «بهکارگیــری ابزارهــای بازاریابــی الکترونیــک
در صنعــت گردشــگری ،مــورد مطالعــه :هتلهــا و
آژانسهــای مســافرتی اســتان کردســتان» ،وضعیــت
موجــود و فقــدان ابزارهــا و میــزان اســتفاده از آنهــا
را بررســی کردنــد .بنابــر نتایــج ایــن پژوهــش ،از
میــان هشــت ابــزار بازاریابــی الکترونیــک ،شــبکههای
اجتماعــی بیشــترین و اینترانــت کمتریــن درصــد
اســتفاده را در میــان پاســخدهندگان داشــت.
بوهالیــس و الو ( ،)2008در پژوهشــی بــا عنــوان
«جریــان پیشــرفت در ف ّنــاوری اطالعــات و مدیریــت
گردشــگری :بیســت ســال گذشــته و ده ســال آینــده»،
بــه بررســی مقــاالت منتشرشــده در خصــوص
گردشــگری الکترونیــک در بیســت ســال گذشــته
ش نشــان داد کــه انقــاب
پرداختنــد .نتایــج ایــن پژوهـ 
ف ّنــاوری از طریــق توســعه اینترنــت شــرایط بــازار را
بــرای ســازمانهای گردشــگری تغییــر چشــمگیری
داده اســت .تکامــل ســریع ف ّنــاوری اطالعــات و
ارتباطــات ،ابزارهــای جدیــدی بــرای بازاریابــی
گردشــگری و مدیریــت آن ارائــه کــرده اســت و محــور
فرصــت و چالــش بــرای ســازمانهای گردشــگری در
خصــوص افزایــش نــوآوری و رقابــت در هــر دو ســطح
مدیریــت راهبــردی و تاکتیکــی اســت.
هپنیــن و همــكاران ( ،)2009در مقالــهای توصیفــی بــا
عنــوان «ضرورتهــای سیســتم گردشــگری مجــازی:
یافتههــای تجربــی» ،بــه شناســایی فرصتهــای
ظاهــری در سیســتم کسـبوکار گردشــگری مجــازی
10. Interpretive Structural Modeling
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پرداختنــد و بــا تجزیهوتحلیــل نظاممنــد ،خالقیــت
شــرکتهای گردشــگری مجــازی در بهکارگیــری
ف ّنــاوری اطالعــات و همــكاری تیمــی و مجــازی را
بررســی کردنــد .نتایــج حاصــل از ایــن پژوهــش نشــان
داد کــه همكاریهــای مجــازی و اســتفادة مطلــوب از
بوکار
ف ّنــاوری اطالعــات و ارتباطــات نظامهــای کســ 
گردشــگری را توســعه داده و بــرای آنهــا مزیــت رقابتی
فراهــم کــرده اســت.
بتاپــودی ( ،)2013در پژوهشــی بــا عنــوان «نقــش
ف ّنــاوری اطالعــات و ارتباطــات در صنعت گردشــگری»،
بــا هــدف بررســی شــکاف بیــن کســبوکار گردشــگری
و نفــوذ ف ّنــاوری اطالعــات و ارتباطــات در صنعــت
گردشــگری ،بــه نظرســنجی آنالیــن بــر اســاس طیــف
لیکــرت از  112نفــر از صاحبنظــران ایــن صنعــت در
هندوســتان پرداخــت و بــا تحلیــل توصیفــی نتایــج
بیــان داشــت کــه ف ّنــاوری اطالعــات و ارتباطــات
تأثیــر بســزایی در ترویــج ،یکپارچهســازی و ایجــاد
وفــاداری نــام تجــاری در گردشــگری هنــد دارد.
چانــگ و همــکاران ( )2015پژوهشــی بــا عنــوان
«تأثیــر وبســایت گردشــگری بــر رفتــار گردشــگران
بــرای تعییــن انتخــاب مقصــد :مطالعــه مــوردی
اقتصــاد خــاق در کــره» انجــام دادنــد .بهمنظــور
بررســی ارتبــاط بیــن کیفیــت وبســایت مقصــد و نیــت
گردشــگران ،بــرای اســتفاد ة مــداوم و تأثیرگــذاری آن
بــر قصــد گردشــگران در بازدیــد از مقصد ،از گردشــگران
بالقــوهای کــه از وبســایت مقصــد اســتفاده کردنــد ولــی
هرگــز از کــره بازدیــد نداشــتهاند نظرســنجی کردنــد.
بــرای ایــن منظــور ،از تلفیــق مــدل موفقیــت اطالعــات
بــا مــدل تأییــد انتظــار و تحلیــل آمــاری حداقــل
مربعــات جزئــی اســتفاده کردنــد .نتایــج نشــانگر ایــن
بــود کــه کیفیــت اطالعــات بیشــترین تأثیــر را در قصــد
انتخــاب گردشــگران دارد.
آگاگ و المارســی ( ،)2016در پژوهشــی بــا عنــوان
«بررســی قصــد مصرفکننــده بــه شــرکت در ســفر
آنالیــن و تأثیــر آن بــر قصــد مصرفکننــده بــه خریــد
ســفرهای آنالیــن و تبلیغــات دهانبهدهــان :ادغــام
تئــوری انتشــار نــوآوری و مــدل پذیــرش تکنولــوژی
بــا اعتمــاد» ،بهمنظــور آزمــودن تجربــی چارچوبــی
جامــع در خصــوص بررســی عوامــل تأثیرگــذار در قصــد
گردشــگران بــه شــرکت در ســفر آنالیــن 495 ،نفــر از

گردشــگرانی را کــه قصــد خریــد آنالیــن داشــتند از
طریــق پرس ـشنامه آنالیــن مــورد مطالعــه قــرار دادنــد
و دادههــای بهدســتآمده را بــه روش مدلیابــی
معــادالت ســاختاری( )SEMتجزیــ ه و تحلیــل کردنــد.
نتایــج نشــان داد کــه تئــوری انتشــار نــوآوری و مــدل
پذیــرش ف ّنــاوری بــا اعتمــاد مدلــی مناســب بــرای
توضیــح نیــت گردشــگران در اســتفاده از خدمــات
آنالیــن اســت کــه ایــن نیــت بهنوبــه خــود تأثیــر مثبــت
در قصــد خریــد و تبلیغــات دهانبهدهــان در بیــن
گردشــگران دارد.
بررســی پژوهشهــای پیشــین داخلــی نشــان میدهــد
کــه تاکنــون در خصوص آمادگــی الکترونیکی در اســتان
آذربایجــان شــرقی پژوهشــی صــورت نگرفتــه اســت؛
ازایـنرو ایــن پژوهــش از منظــر موضــوع منحصربهفــرد
اســت .تنهــا پژوهشــی کــه از روش تحلیــل آمــاری
حداقــل مربعــات جزئــی بــرای تجزیهوتحلیــل دادههــا
اســتفاده کــرده اســت پژوهــش چانــگ و همکارانــش
در ســال  2015اســت کــه بــا توجــه بــه ویژگیهــای
دادههــای ایــن پژوهــش ،ایــن روش مناســبترین
روش بهنظــر میرســد.
پاتریــک لــی و همــکاران ( ،)2018در پژوهشــی بــا
عنــوان «تأثیــر ارزشهــای فرهنگــی بــر پذیــرش و
آمادگــی ف ّنــاوری» ،نشــان دادنــد کــه برجســتهنمودن
مزایــای بلندمــدت ف ّنــاوری هتــل ،ازجملــه کاهــش بــار
کار و افزایــش عملکــرد ،را میتــوان در جهــت بهبــود
ســودمندی و ســهولت درکشــده درنظــر گرفــت.
عالوهبرایــن ،معرفــی یــک ف ّنــاوری جدیــد هتــل در
محیــط فرهنگــی کمتــر مردانــه بــه کارکنــان هتــل
کمــک میکنــد تــا ناراحتــی خــود را بــه کمتریــن انــدازه
برســانند .برایناســاس میتــوان بــه یــک ف ّنــاوری
مؤثــر و موفــق در هتــل دســت یافــت.
بــا جمعبنــدی شــاخصهای بررسیشــده در
پژوهشهــای پیشــین دربــارۀ آمادگــی الکترونیکــی
و گردشــگری الکترونیکــی ،معرفهــای ســنجش
گردشــگری الکترونیکــی بــه ســه شــاخص آمادگــی
زیرســاختی ،آمادگــی خدماتــی و سیســتمی و آمادگــی
ســازمانی تقســیمبندی شــد و مدلــی کــه در شــکل 1
نشــان داده شــده بــرای ســنجش اثرگــذاری آنهــا بــر
گردشــگری الکترونیکــی ترســیم شــد.
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پژوهــش حاضــر بــر حســب روش ،توصیفــی ـ تحلیلــی
و از نظــر جمــعآوری دادههــا ،از نــوع پیمایشــی و بــر
مبنــای هــدف ،از نــوع کاربــردی اســت .جامعــه آماری
ایــن پژوهــش را کارکنــان اداره کل میــراث فرهنگــی
گردشــگری و صنایــع دســتی اســتان آذربایجــان
شــرقی در تیــر مــاه ســال  1395تشــکیل میدهــد
کــه بهصــورت تمامشــماری مطالعــه شــده اســت.
روابــط ســاختاری میــان متغیرهــا در مــدل مفهومــی
پژوهــش بــا نرمافزارهــای اسپــیاساس نســخه 23
تـپیالاس نســخة  3مشــخص شــده اســت.
و اســمار 

روایی و پایایی ابزار سنجش

اعتبــار هــر پژوهــش در گــرو معتبربــودن ابــزار
گــردآوری دادههاســت .بــرای تعییــن روایــی محتوایــی
پرســشنامه کــه شــامل ســؤاالت پنجگزینــهای طیــف
لیکــرت بــود ،از نظــر اســتادان گروههــای پژوهشهــای
جغرافیایــی ،برنامهریــزی روســتایی و اقتصــاد دانشــگاه
تبریــز و متخصصــان اداره کل میــراث فرهنگــی،
ع دســتی اســتان اســتفاده شــد.
گردشــگری و صنایــ 
معمولتریــن آزمــون پایایــی بــرای ســؤالهای
چندگزینـهای ،از نــوع پژوهــش حاضــر ،ضریــب آلفــای
کرونبــاخ اســت .نتایــج پایایــی پرسـشنامه پژوهــش در
جــدول  2آمــدهاســت.
جدول  :2نتایج پایایی پرسشنامه
متغیرها

تعداد سؤاالت

ضریب آلفای
کرونباخ

آمادگی زیرساختی

9

0/875

آمادگی خدماتی و سیستمی

6

0/783

آمادگی سازمانی

6

0/643

گردشگری الکترونیکی

3

0/817

کل

25

0/910

مطالعــات نشــان میدهــد کــه ســنجه نیکویــی بــرازش
کــه بــرای پایایــی ســازگاری درونــی ()PLS-SEM
پیشــنهاد شــده اســت در شناســایی مدلهــای بــد
تدویــن مناســب اســت .درنتیجــه ،بهجــای کاربــرد
ســنجة نیکویــی بــرازش ،فــرض میشــود کــه مــدل
بهدرســتی مشــخص شــده اســت و برحســب اینکــه تــا
چــه انــدازه ســازهها متغیرهــای درونزا را پیشبینــی
میکننــد ارزیابــی میشــود (هیــر و همــکاران،
 .)213 :1394کاربــرد اصولــی ایــن معیارهــا فراینــدی
دومرحلــهای شــامل ارزیابــی جداگانــه مدلهــای
اندازهگیــری و مــدل ســاختاری اســت (همــان.)134 :
مدلهــای اندازهگیــری بــر اســاس روایــی و پایایــی
ســازگاری درونــی ارزیابــی میشــود .بــرآورد مــدل
ســاختاری تــا زمانــی کــه پایایــی و روایــی ســازهها
ایجــاد نشــود مــورد بررســی قــرار نمیگیــرد (همــان:
133ـ.)134

معیارهای ارزیابی مدل اندازهگیری

پایایــی ســازگاری درونــی :معرفهــا را بــر اســاس
پایایــی انفــرادی خودشــان اولویتبنــدی میکنــد کــه
آن را پایایــی مرکــب ( )PCمینامنــد و میــان صفــر و
یــک تغییــر میکنــد؛ مقــدار باالتــر ســطح باالتــری از
پایایــی را نشــان میدهــد (همــان.)136 ،
روایــی همگــرا :انــدازهای اســت کــه نشــان میدهــد
یــک ســنجه بــا ســنجههای جایگزیــن همــان ســازه
بهصــورت مثبتــی همبســته اســت .بــرای ایجــاد
روایــی همگــرا ،بارهــای بیرونــی معرفهــا و میانگیــن
واریانــس استخراجشــده ( 11)AVEبررســی میشــود.
مقــدار  0/5و باالتــر واریانــس استخراجشــده نشــان
میدهــد کــه ســازه بهطــور متوســط بیــش از نیمــی
از واریانــس معرفهــای متناظــر را تشــریح میکنــد
(همــان.)137 :
روایــی افتراقــی :نشــان میدهــد کــه ســازه
منحصربهفــرد اســت و پدیــدة احاطهشــده بهوســیلة
ســایر ســازههای مــدل نشــان داده نمیشــود .دو
ســنجه بــرای ارزیابــی آن پیشــنهاد شــده اســت:
 .1بارهــای بیرونــی بــرای هــر معــرف متناظر یک ســازه
بایــد بیشــتر از همــة بارهــای عرضــی آن معــرف روی
ســایر ســازهها باشــد .2 .معیــار فورنل ـ الرکــر بهطــور
مشــخص بایــد بیشــتر از باالتریــن همبســتگی آن ســازه
بــا ســایر ســازههای مــدل باشــد (همــان.)140 :
11. Average Variance Extracted
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معیارهای ارزیابی مدل ساختاری

بهطــور تقریبــی اگــر قدرمطلــق ضرایــب چولگــی و
کشــیدگی از  1کوچکتــر باشــد میتــوان گفــت کــه
توزیــع نرمــال اســت و ایــن امــر در دادههــای پژوهــش
قطعــی اســت.
جدول :3آمارههای توصیفی شاخصهای آمادگی الکترونیکی
            آماره
  متغیر

میانگین

انحراف
معیار

چولگی

کشیدگی

آمادگی زیرساختی

3/0689

0/60854

-0/886

0/998

آمادگی خدماتی و
سیستمی

2/5100

0/61298

-0/078

0/790

آمادگی سازمانی

2/8600

0/64450

-0/129

0/000

گردشگری
الکترونیکی

2/2267

0/75725

-0/162

-0/844

12.Tolerance

حد پایین

حد باال

آمادگی
زیرساختی

0/559

49

0/579

0/05000

-0/1299

0/2299

آمادگی
سیستمی و
خدماتی

-6/562

49

0/000

-0/60000

-0/7837

-0/4163

آمادگی
سازمانی

-3/516

49

0/001

-0/39000

-0/6129

-0/1617

گردشگری
الکترونیکی

-6/366

49

0/000

-0/66000

-0/8683

-0/4517

در مدل آمادگی الکترونیکی
تحلیلهای دومتغیره

بــا توجــه بــه اینکــه مقیــاس ســنجش همــه متغیرهــای
پژوهــش حاضــر رتبــهای چندارزشــی اســت،
بــرای تحلیــل روابــط دوبــهدوی آنهــا از ضریــب
همبســتگی رتبــهای اســپرمن اســتفاده میشــود.
ضریــب همبســتگی دو متغیــر آمادگــی زیرســاختی
و گردشــگری الکترونیکــی نزدیــک بــه  1اســت کــه
نشــاندهنده همبســتگی بــاالی دو متغیــر اســت.
همچنیــن ایــن همبســتگی در ســطح معنــیداری
 0/01تأییــد میشــود؛ بـ ه عبــارتدیگــر ،بــا  99درصــد
اطمینــان میتــوان گفــت جامعــه موردبررســی آمادگــی
زیرســاختی و گردشــگری الکترونیکــی دارد.
جدول  :5همبستگی شاخص گردشگری الکترونیکی و
آمادگی ساختاری
آمادگی زیرساختی
گردشگری
الکترونیکی
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تجزیه و تحلیل دادهها

متغیر

مقدار t

درجة
آزادی

عدد
معنیداری

تفاوت
میانگین

فاصلة اطمینان 95
درصد برای تفاوت
میانگینها

ضریب همبستگی

0/603

سطح معنیداری
()sig

0/000

تعداد مشاهدات

50
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ارزیابــی همخطــی :این معیــار ســنجه وابســته بــه همخطی
عامــل تــورم واریانــس ( )VIFاســت کــه عکــس تحمــل12
نامیــده میشــود .در زمینــة پایایــی ســازگاری درونــی،
مقــدار تحمــل 0/2یــا کمتــر و مقــدار  VIFبرابــر 5و بیشــتر
بهترتیــب مشــکل همخطــی بالقــوه را نشــان میدهــد کــه
حــذف معرفهــای متناظــر بایــد مالحظــه شــود.
انــدازة اثــر ( :)F2ایــن معیــار بــرای تشــخیص اینکــه
تــا چــه انــدازه یــک ســازه پیشبیــن در مقــدار R2
ســازه هــدف در مــدل ســاختاری ســهیم اســت تحلیــل
میشــود .براســاس تفــاوت در مقادیــر بــرای بــرآورد
مــدل بــا ســازه پیشبیــن و بــدون آن میتــوان انــدازه
اثــر  F2را بهدســت آورد .نتایــج  0/15 ،0/02و 0/35
بهترتیــب انــدازه اثــر F2کوچــک ،متوســط و بــزرگ
تفســیر میشــوند (همــان.)240 :
ضریــب تعییــن ( :)R2مــدل خوبتدوینشــده بــرای
تشــریح ســازههای هــدف معیــن بایــد بــه انــدازة کافــی
مقادیــر بــاالی  R2را ارائــه دهــد .بهطور کلی مقادیــر ،0/25
 0/5و 0/75بــرای ســازة هــدف بهترتیــب ضعیف ،متوســط
و قابلتوجــه در نظــر گرفتــه میشــود (همــان.)219 :
چشمپوشــی و تناســب (  :) Q2محققــان بــرای دقــت
پیشبینــی بایــد مقــدار  Q2استون ـ گیســر را بررســی
کننــد .در مــدل ســاختاری Q2،بیشــتر از صفــر بــرای
یــک متغیــر مکنــون درونزای انعکاســی معیــن
نشــاندهندة تناســب بیــن مــدل مســیری بــرای ایــن
ســازه اســت (همــان.)222 :

بــرای بررســی وضعیــت متغیرهــای پژوهــش از آزمــون
 tتکنمونــهای اســتفاده شــده اســت .همانطــور کــه
در جــدول  4مالحظــه میشــود ،در ایــن پژوهــش حــد
ن میدهــد کــه
پاییــن و حــد بــاال منفــی اســت و ایــن نشــا 
متغیرهــا پایینتــر از حــد متوســط قــرار دارنــد .فرضیــه
صفــر در بررســی هــر یــک از ایــن متغیرهــا بــه ایــن
صــورت اســت کــه مقــدار آن متغیــر مســاوی  3اســت .که
درخصــوص متغیــر آمادگــی زیرســاختی ،بــا توجــه بــه
اینکــه عــدد معن ـیداری بــاالی  0/05دارد ،و میانگیــن
آن مســاوی  3اســت و فرضیــة صفــر تأییــد میشــود.
جدول : 4نتایج آزمون  tتکنمونهای
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ضریــب همبســتگی دو متغیــر آمادگــی خدماتــی و
سیســتمی و گردشــگری الکترونیــک نزدیک به  1اســت
کــه نشــاندهنده همبســتگی بــاالی دو متغیــر اســت.
همچنیــن ایــن همبســتگی در ســطح معنــیداری
 0/01تأییــد میشــود .بــهعبــارتدیگــر ،بــا  99درصــد
اطمینــان میتــوان گفــت جامعــه موردبررســی آمادگــی
خدماتــی و سیســتمی و گردشــگری الکترونیکــی دارد.
جدول  :6همبستگی شاخص گردشگری الکترونیکی و
آمادگی خدماتی و سیستمی
آمادگی خدماتی
و سیستمی
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گردشگری
الکترونیکی

ضریب همبستگی

0/477

سطح معنیداری ()sig

0/000

تعداد مشاهدات

50

ضریــب همبســتگی دو متغیــر آمادگــی ســازمانی
و گردشــگری الکترونیکــی نزدیــک بــه  1اســت کــه
نشــاندهندة همبســتگی بــاالی دو متغیــر اســت.
همچنیــن ایــن همبســتگی در ســطح معنــیداری
ت دیگــر ،بــا  99درصــد
 0/01تأییــد میشــود .بـ ه عبــار 
اطمینــان میتــوان گفــت جامعــة موردبررســی آمادگــی
ســازمانی و گردشــگری الکترونیکــی دارد.
جدول  :7همبستگی شاخص گردشگری الکترونیکی
و آمادگی سازمانی
آمادگی سازمانی

گردشگری الکترونیکی

ضریب همبستگی

0/470

سطح معنیداری
()sig

0/001

تعداد مشاهدات

50

ضریــب همبســتگی دو متغیــر آمادگــی زیرســاختی و
آمادگــی ســازمانی نزدیــک بــه  1اســت کــه نشــاندهنده
همبســتگی بــاالی دو متغیــر اســت .همچنیــن ایــن
همبســتگی در ســطح معنــیداری  0/01تأییــد
میشــود .بــهعبــارتدیگــر ،بــا  99درصــد اطمینــان
میتــوان گفــت جامعــه موردبررســی آمادگــی
زیرســاختی و آمادگــی ســازمانی دارد.

جدول  :8همبستگی شاخص آمادگی زیرساختی
و آمادگی سازمانی
آمادگی سازمانی
آمادگی
زیرساختی

ضریب همبستگی

0/427

سطح معنیداری ()sig

0/002

تعداد مشاهدات

50

ضریــب همبســتگی دو متغیــر آمادگــی زیرســاختی و
آمادگــی ســازمانی نزدیــک بــه  1اســت کــه نشــاندهنده
همبســتگی بــاالی دو متغیــر اســت .همچنیــن ایــن
همبســتگی در ســطح معنــیداری  0/01تأییــد
ت دیگــر ،بــا  99درصــد اطمینــان
میشــود .بــهعبــار 
میتــوان گفــت جامعــه مــورد بررســی آمادگــی
زیرســاختی و آمادگــی ســازمانی دارد.
جدول  :9همبستگی شاخص آمادگی زیرساختی
و آمادگی خدماتی و سیستمی
آمادگی خدماتی و
سیستمی

آمادگی زیرساختی

ضریب همبستگی

0/623

سطح معنیداری ()sig

0/002

تعداد مشاهدات

50

ضریــب همبســتگی دو متغیــر آمادگــی خدماتــی و
سیســتمی و آمادگــی ســازمانی نزدیــک بــه  1اســت
کــه نشــاندهنده همبســتگی بــاالی دو متغیــر اســت.
همچنیــن ایــن همبســتگی در ســطح معنــیداری
ت دیگــر ،بــا  99درصــد
 0/01تأییــد میشــود .بــهعبــار 
اطمینــان میتــوان گفــت جامعــه موردبررســی آمادگــی
خدماتــی و سیســتمی و آمادگــی ســازمانی دارد.
جدول  :10همبستگی شاخص آمادگی سازمانی
و آمادگی خدماتی و سیستمی
آمادگی خدماتی و
سیستمی

آمادگی سازمانی

ضریب همبستگی

0/603

سطح معنیداری
()sig

0/002

تعداد مشاهدات

50
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نتایج توصیفی و مشخصات عمومی پاسخدهندگان

نتایج استنباطی

بنابــر نتایــج بــرازش شــاخصهای مــدل اندازهگیــری
آمادگــی الکترونیکــی ،تمامــی شــاخصها بارهــای
بیرونــی بــاالی  0/6و متغیرهــای پایایــی مرکــب بــاالی
 0/7و روایــی همگــرای بــاالی  0/5دارنــد کــه روایــی
افتراقــی آنهــا نیــز مقــدار قابلقبولــی بهدســت
آمــده کــه نشــاندهند ة بــرازش مناســب مــدل بــرای
اندازهگیــری مفهــوم آمادگــی الکترونیکــی اســت.
گفتنــی اســت در ایــن مــدل دو معــرف از متغیــر آمادگــی
زیرســاختی (پهنــای بانــد ،کیفیــت ســختافزار) ،یــک
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  )ICTبــه علــت
داشــتن بــار بیرونــی کمتــر از  0/6از مــدل حــذف شــدند.

معرف

پایایی
معرف

پایایی
مرکب

روایی
همگرا

روایی
افتراقی

میزان دسترسی به اینترنت پرسرعت

0/610

0/905

0/547

بله

کیفیت نرمافزارهای در دسترس

0/619

بهروزرسانی پایگاه داده و اطالعات

0/705

کیفیت دسترسی به شبکه

0/756

سیستم پشتیبانی شبکه

0/863

سطوح دسترسی به شبکه

0/803

میزان دسترسی به نرمافزارهای امنیتی

0/828

میزان اعتماد به شبکه

0/690

میزان بهرهمندی از امضای الکترونیکی

0/610

کیفیت پورتال و وبسایت سازمان

0/725

کیفیت ارتباط الکترونیکی با مشتریان

0/727

میزان ارتباط الکترونیک با دیگر سازمانها

0/790

کیفیت سیستمهای اطالعاتی و تبادل اطالعات
الکترونیکی در سازمان

0/735

وضعیت چشمانداز ف ّناوری اطالعات در سازمان

0/773

میزان دورههای آموزش  ICTکارکنان

0/605

اهمیت بهکارگیری فاوا ( )ICTدر کارکرد کلی سازمان از سوی مدیریت

0/859

پایبندی به قانون کپیرایت و مالکیت معنوی اطالعات

0/857

هزینههای تخصیصیافته به گردشگری الکترونیک

0/744

حمایت مالی سازمان از پروژههای زیر بنایی
گردشگری الکترونیک

0/868

تهیة برنامة عملیاتی و تعیین مسئولیتها
برای توسعة گردشگری الکترونیک

0/596

0/842

0/860

0/785

0/518

0/609

0/554

بله

بله

بله
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گردشگری الکترونیک

آمادگی سازمانی

آمادگی خدماتی و سیستمی

آمادگی زیرساختی

متغیر

جدول  :11نتایج برازش مدل اندازهگیری

فصلنامة علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

از پنجــاه نفــر پاس ـخدهنده 32 ،درصــد زن و  68درصــد
مردنــد .ســن  4درصــد از پاســخدهندگان کمتــر از 30
ســال 48 ،درصــد بیــن  30تــا  40ســال و  48درصــد
ل اســت .ســطح تحصیــات  8درصــد از
بــاالی  40ســا 
پاس ـخدهندگان کاردانــی 8 ،درصــد دیپلــم 28 ،درصــد
کارشناســی و  56درصــد کارشناســی ارشــد و باالتــر
اســت 60 .درصــد در علــوم انســانی 30 ،درصــد در
علــوم فنی ـ مهندســی 6 ،درصــد در رشــتههای علــوم
پایــه و  4درصــد در رشــتههای هنــری فارغالتحصیــل
شــدهاند 78 .درصــد بیــش از  10ســال 10 ،درصــد بیــن
 5تــا  10ســال و  12درصــد کمتــر از  5ســال ســابقة کار در
ادارة کل اســتان را دارنــد.
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شاخص

F2

R2

SSO

SSE

Q2

گردشگری
الکترونیکی

-

0 /531

150 /000

113 /821

0 /241

جدول  :12نتایج همخطی معرفها

آمادگی
زیرساختی

0 /073

-

400 /000

400 /000

-

معرف

VIF

میزان دسترسی به اینترنت پرسرعت

1 /740

کیفیت نرمافزارهای در دسترس

1 /749

بهروزرسانی پایگاه داده و اطالعات

1 /846

کیفیت دسترسی به شبکه

2 /150

سیستم پشتیبانی شبکه

4 /020

سطوح دسترسی به شبکه

2 /879

میزان دسترسی به نرمافزارهای امنیتی

3 /675

میزان اعتماد به شبکه

1 /586

میزان بهرهمندی از امضای الکترونیکی

1 /458

کیفیت پورتال و وبسایت سازمان

1 /305

کیفیت ارتباط الکترونیکی با مشتریان

1 /768

میزان ارتباط الکترونیک با دیگر سازمانها

1 /926

کیفیت سیستمهای اطالعاتی و تبادل
اطالعات الکترونیکی در سازمان

1 /726

وضعیت چشمانداز ف ّناوری اطالعات در سازمان

1 /491

میزان دورههای آموزش  ICTکارکنان

1 /247

اهمیت بهکارگیری فاوا ( )ICTدر کارکرد کلی
سازمان از سوی مدیریت

2 /083

میزان پایبندی به قانون کپیرایت و مالکیت
معنوی اطالعات

2 /013

میزان هزینههای تخصیصیافته به گردشگری
الکترونیک

1 /417

حمایت مالی سازمان از پروژههای زیر بنایی
گردشگری الکترونیک

1 /46

وضعیت تهیة برنامة عملیاتی و تعیین
مسئولیتها برای توسعة گردشگری الکترونیک

1 /069

شاخص
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گردشگری الکترونیک

آمادگی سازمانی

آمادگی سیستمی و خدماتی

آمادگی زیرساختی

فصلنامة علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

برازش مدل ساختاری
شــاخص تــورم واریانــس ( )VIFتمامــی معرفهــای
موردمطالعــه کمتــر از  5اســت .بــه بیانــی ،همخطــی
بیــن متغیرهــای مــدل وجــود نــدارد.

مقــدار ضریــب تعییــن بــاالی ( 0/2کمتریــن مقــدار
موردقبــول) نشــاندهندة ایــن اســت کــه متغیرهــای
پنهــان مــدل دقــت الزم را بــرای پیشبینــی دارنــد.
همانطــور کــه در جــدول ( 13مقــدار )f2جــدول 5
مالحظــه میشــود ،اثــر حــذف آمادگــی سیســتمی،
بهعنــوان متغیــر مســتقل بــرونزا ،بــر گردشــگری
الکترونیکــی بــزرگ اســت و اثــر حــذف دو متغیــر
آمادگــی زیرســاختی و آمادگــی ســازمانی ،بهعنــوان
متغیــر مســتقل بــرونزا ،متوســط اســت.

جدول  :13نتایج برازش مدل ساختاری

آمادگی خدماتی
و سیستمی

0 /251

-

200 /000

200 /000

-

آمادگی سازمانی

0 /073

-

250 /000

250 /000

-

بـا توجـه بـه اینکـه جامعـة آمـاری ایـن پژوهـش
بهصـورت تمامشـماری انتخـاب شـده اسـت ،نتایـج
حاصـل از ایـن پژوهـش میانگیـن هـر سـه شـاخص
موردمطالعـه را در ادارة کل میـراث فرهنگـی
گردشـگری و صنایع دسـتی اسـتان آذربایجان شرقی
و بهتبـع آن آمادگـی الکترونیکـی ایـن سـازمان را در
راسـتای تحقـق گردشـگری الکترونیکـی در اسـتان
در حـد مطلوبـی ارزیابـی نکـرد .بـا وجـود ایـن ،نتایج
حاصـل از آزمـون فرضیههای مدل (شـکل  2و جدول
 )14بیانگـر این اسـت که احتمـال قرارگرفتن ارزش t
در محـدودة معنـیداری کوچکتـر از  0/05بـوده و
مقادیـر رگرسـیون متغیرهـای مسـتقل در پیشبینی
متغیرهـای پنهـان بهطـور معنـیداری در سـطح
احتمـال  0/95متفـاوت از صفـر اسـت ،درنتیجـه هـر
سـه فرضیـه پذیرفتـه میشـوند .مقدار ضرایب مسـیر
کـه نشـاندهندة میـزان اثرگـذاری متغیرهـای پنهان
مسـتقل بـر متغیرهـای پنهـان وابسـته اسـت در
تمـام فرضیههـا مثبـت بـوده و نشـانگر اثـر مسـتقیم
متغیرهـای پنهـان مسـتقل بـر متغیرهـای پنهـان
وابسـته اسـت .مقـدار ضرایب مسـیر شـاخص آمادگی
زیرسـاختی ،آمادگـی خدماتی و سیسـتمی و آمادگی
سـازمانی بـه ترتیـب  0/257 ،0/245و  0/277اسـت
و نشـان میدهـد 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  0/257و با افزایش
یک واحـد آمادگی سـازمانی ،گردشـگری الکترونیکی
بـه انـدازة  0/277واحـد افزایـش مییابـد .چنیـن
بهنظـر میرسـد کـه در صـورت افزایـش میانگیـن
آمادگـی الکترونیکـی سـازمان مربوطه انـدازة هرکدام
از ضرایـب افزایـش خواهـد داشـت.

ارزیابی تأثیر آمادگی الکترونیکی بر گردشگری الکترونیکی

جدول  :14نتایج آزمون فرضیههای پژوهش

فرضیة 1

0 /245

0 /123

1 /987

0 /047

عدم رد

فرضیة 2

0 /257

0 /129

1 /990

0 /047

عدم رد

فرضیة 3

0 /377

0 /144

2 /613

0 /009

عدم رد

نتیجهگیری و پیشنهادها
نتایــج حاصــل از تخمیــن دادههــای جمعآوریشــده
حاکــی از ایــن بــود کــه آمادگــی زیرســاختی ،آمادگــی
خدماتــی و سیســتمی ،و آمادگــی ســازمانی ادارة
کل میــراث فرهنگــی گردشــگری و صنایــع دســتی
اســتان بهطــور مؤثــری بــر شــکلگیری گردشــگری
الکترونیکــی اثرگــذار اســت (فرضی ـة  2 ،1و  .)3ایــن
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شکل  :2ضرایب مسیر مدل
(خروجی نرم افزار )Smart-PLS

■ توســعة  زیرســاختهای ف ّنــاوری ارتباطــات
و اطالعــات در ادارة کل میــراث فرهنگــی
گردشــگری و صنایــع دســتی و دیگــر
ســازمانهای مرتبــط در اســتان آذربایجــان
شــرقی؛
■ برگــزاری دورههــای توانمندســازی کارکنــان
در خصــوص ف ّنــاوری اطالعــات و ارتباطــات؛
■ مطالعــة آمادگــی الکترونیکــی ســازمانها و
شــرکتهای مســئول در حیطــة گردشــگری
اســتان؛
■ مطالعــة ســطح پذیــرش ف ّنــاوری کارکنــان ادارة
کل میــراث فرهنگــی گردشــگری و صنایعدســتی
اســتان آذربایجان شــرقی.
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ضریب
مسیر

انحراف
معیار

T Value

P Value

نتیجه

نتیجــه بــا توجــه بــه تحقیقــات زو ( ،)2014ویــزاد
و همــکاران ( ،)2013بتاپــودی ( ،)2013موپفیــگا
( )2015تأییــد میشــود.
بــا توجــه بــه اینکــه راهبردهــای گردشــگری
الکترونیکــی بایــد در چارچــوب گســتردهتری از
سیاســتهای ملــی ف ّنــاوری اطالعــات و ارتباطــات
تلفیــق شــود ـ سیاســتهایی در زمینــة دسترســی
بــه ف ّنــاوری اطالعــات و ارتباطــات و آزادســازی
ســاختارهای مخابراتــی ،موضوعــات ســاخت ظرفیــت
و تطبیــق چارچوبهــای قانونــی و مقرراتــی بــه
همــراه موضوعــات جلــب اعتمــاد و پرداختهــای
برخــط ـ ،پیشــنهادهای تحقیقاتــی و کاربــردی زیــر
ارائــه میشــود:
■ تدویــن سیاســتهای توســعة گردشــگری
الکترونیکــی در اســتان آذربایجــان شــرقی؛
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منابع
اســعدی ،میرمحمــد ،آذر ،عــادل و ســید علــی نقــوی
(« .)1395ســنجش و تحلیــل کیفیــت خدمــات
هتلهــای ســنتی بــا اســتفاده از ابــزار تحلیــل اهمیــت
عملکــرد از دیــدگاه گردشــگران داخلــی )مــورد
مطالعــه هتلهــای ســنتی -منتخــب اســتان یــزد(»
 .فصلنامــه مطالعــات مدیریــت گردشــگری ،ســال
دوازدهــم ،شــماره  ، 93پاییــز  .6ص .26-1
باقــری نــژاد ،جعفــر و هالــه ســتاری (،)1391
«مــدل ارزیابــی آمادگــی الکترونیکــی ســازمانها
در ایــران جهــت بهکارگیــری خدمــات فنــاوری
اطالعــات و ارتباطــات بــا اســتفاده از فرآینــد تحلیــل
سلســله مراتبــی» ،فصلنامــه مطالعــات مدیریــت فناوری
اطالعات ،ســال اول ،شــماره ( 2زمســتان) ،صــص .1-23
پوربــرات ،محمدرضــا (« .)1394گــزارش ســازمان
جهانــی گردشــگری از آخریــن وضعیــت جهانــی
توریســم» .وبســایت اقتصــاد ایرانــی ،قابلدسترســی
در  .http://www.ireconomy.irبازیابــی در بهمــن مــاه
.1395
تقویفــرد ،محمدتقــی و اســدیان اردکانــی،
فائــزه (« .)1395ارائــة مــدل توســعة گردشــگری
الکترونیکــی بــا رویکــرد مدلســازی ســاختاری
ـ تفســیری» .فصلنامــة  مطالعــات مدیریــت
گردشــگری ،ســال یازدهــم ،شــمارة  .33ص 19ـ.39
جاویــد ،مجیــد ،اســدی ،حســن ،گــودرزی ،محمــود
و محمــدی ترکمانــی ،احســان (« .)1391نقــش
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