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چکیده
نرو
قابلچشمپوشی نیست؛ ازای 
امروزه اهمیت فنّاوری اطالعات در صنعت گردشگری به دالیل متعدد  
شرکتهای فعال

در این پژوهش سعی شده تأثیر این عامل بر رضایت گردشگران و عملکرد مالی 
یکهاف ایش درآمدو رضایتبیشتر گردشگرانرادرپیداشته
بهنحو 
درزمینةگردشگریمطالعهشود ،
آژانسهای

شرکتهای خدماتی فعال در صنعت گردشگری استان ی د شامل 

باشد .به این منظور ،
شدهاند .برای گردآوری اطالعات ،ابتدا عوامل
هتلها و مراک اقامتی و تفریحی مطالعه  
گردشگری  ،
کلیدیفنّاوریاطالعاتوم یترقابتیبامطالعةادبیاتپژوهشومصاحبهباخبرگاناستخراجشدو
پرسشنامة متناسب طراحی شد .با اخذ نظر از نمونة  73نفری مدیران و

برای اجرای پیمایش ،
دادهها ،ابتدا پایایی و روایی هریک از
بهمنظور تج یه و تحلیل  
شرکتهای منتخب  ،

کارشناسان 
سازههای مدل بررسی شد و سپس به روش تحلیل مسیر ،مدل مفهومی تحقیق برازش شد .نتایج

حاصل از معنیداری ضرایب مسیر در مدل اصالحی تحقیق حاکی از این است که کلیة ضرایب مسیر
پساز پاسخ به فرضیات پژوهش ،مشخص شد کارکرد فنّاوری اطالعات در
یدارند  .
برآوردشده معن 

یتواند سطح
شرکتهای صنعت گردشگری ،بیش از اینکه بر عملکرد مالی بازیگران اثرگذار باشد ،م 

مؤلفههای کنترل فرایند مدیریت گردشگران و
رضایت گردشگران را تغییر دهد .در این میان  
شرکتهابیشترینتأثیررادارد .

سازوکارهایمدیریتفنّاوریاطالعاتدر
کلمات واژههای کلیدی :فنّاوری اطالعات ،رضایت گردشگر ،عملکرد مالی بازیگران ،مدل
مسیری .



1نویستدهمسئول:استادیارگروهمدیریت،دانشگاهعلموهنر،ی د،ایران( )h.fallah@sau.ac.ir
2دانشآموختهکارشناسیارشدفناوریاطالعات،دانشگاهعلموهنر،ی د،ایران.
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مقدمه
بخشهای سازمان در راستای
جهتگیری همة  
سازمانها در گرو  

دردنیای پرتالطم امروز ،موفقیت 
ژهایبرخورداراست،مکملبودنراهبرد
نبینازاهمیتوی 
مسیرراهبردیتدوینشدهاست.آنچهدرای 
کسبوکار با راهبرد فنّاوری اطالعات آن سازمان است.اگر این دو راهبرد در مسیرهای متفاوتی قرار

عبارتدیگر،

کسبوکاراف ایشخواهدیافت (علیپوربیجانیواکبری .)1385،
به
گیرند،خطرشکست  
بهدنبال کسب برتری در بازارهای مدرن و اینترنتی با تکیه بر فنّاوری اطالعات و
سازمانها همواره  
یهای اطالعاتی و ارتباطی تعیین
ارتباطاتاند و در این بازارها م یت رقابتی خود را بر پایة شایستگ 

یهای اطالعاتی و ارتباطی زیادی برخوردار باشند،
سازمانها از شایستگ 

یکنند .درواقع ،چنانچه 
م
بهنوعی شایستگی راهبردی نی خواهند داشت (آقازاده و اسفیدانی.)1386 ،باتوجهبه پیچیدگی ابعاد

اوریهای پیشرفته ،تأثیر فنّاوری اطالعات بر
ویژگیهای خاص صنایع مبتنی بر فنّ 

م یت رقابتی و 
پساز خودروسازی دومین صنعت با رشد باال در جهان شناخته
م یت رقابتی صنعت گردشگری ،که  
یشود،بسیارحا اهمیتاست(کروبی .)1388،
م
تهای اقتصادی انسان ،نیاز به سفر و تفریح نی 
توجهبه حجم زیاد کار و فعالی 
در دنیای امروز ،با 
بهوجود آمده است.
تهای صنعت گردشگری  
اف ایش یافته و آثار اقتصادی اجتماعی فراوانی از فعالی 
دستیابی به درآمد ارزی پایدار و مناسب و همچنین شناخت متقابل فرهنگی در
ایجاد اشتغال و  
یبنی،
نالمللی از آثار اقتصادی و اجتماعی این صنعت است (مکیان و نادر 
راستای صلح و وفاق بی 
عرصههای خدماتی ،این صنعت نی هرروزه شاهد اف ایش رقابت و حضور رقبای
.)1382همانند دیگر  
جدیداست.درنتیجهارا هدهندگانخدماتگردشگریبایدتالشکنندهمواره درخاطر مشتریباقی
بمانند(عطافروهمکاران .)1391،
جستوجوی اینترنتی

یکند ،ازطریق 
نکه سیستم سنتی زمان و ه ینة زیادی صرف م 
بهدلیل ای 

یپردازند.توسعة پیوستة فنّاوری اطالعات و ارتباطات در طی دو دهة
به تعیین محل گردش خود م 
گذشته کاربرد عمیقی بر کل صنعت گردشگری داشته است .از سوی دیگر راهبرد رقابتی ،یعنی
نکنندة رقابت در صنعت نی  ،همواره مدّنظر
برقراری موقعیت پایدار و سودآور در مقابل نیروهای تعیی 
بودهاست(هانگ .)2008،1
جاذبههای گردشگری فراوان ،در ردیف دهم جهانی قرار دارد ،اما جایگاه
در ایران ،با داشتن  
کشورمان

یهای بسیار غنی 
توجهبه امکانات و ویژگ 
مناسبی ازلحاظ جذبگردشگرندارد.از سویی با 
در مرحلة
نگهداری مشتریان فعلی و  
روشهای نوین جذب و  
درزمینة صنعت گردشگری ،بهکارگیری  
یرسد .
بهنظرم 
آنهاکامالًضروری 
تعداد 
بعداف ایش 
بهوجود آمدن گردشگری الکترونیکی ،فنّاوری اطالعات و
بهرهگیری از فضای اینترنت و  
امروزه با  
میرود و کارایی این صنعت را اف ایش داده است.
بهشمار  
ارتباطات یکی از عناصر اساسی گردشگری  
سالهای اخیر تأثیرات دوسویهای بر صنعت گردشگری داشته است .از
نحال ،فنّاوری اطالعات در  
باای 
1. Hong
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سویی ،قدرت ارتباط اینترنتی امکان هماهنگی ،کنترل ،عملیات بهتر و اطال رسانی مناسب را فراهم
کسبوکار الکترونیکی شده است .از طرف
سازمانهای متکی به  

ساخته و باعث ایجاد فرصت برای 
دیگر تهدیداتی همچون ایجاد بازارهای جهانی ،امکان ازدست دادن سهم بازار ،ورود رقبای جدید و
شدهاند (عطافرو
سازمانهاییایجاد کردهکهدراستفادهازاینفنّاوریهادچارتعلل 

آنرابرای
مانند 
همکاران .)1391،
گرچه مطالعاتی پیرامون تأثیر فنّاوری اطالعات بر م یت رقابتی در مقصدهای گردشگری جهان
صورتگرفته،امامطالعاتجامعوکاربردیچندانیدراینخصوص،درمقصدهایگردشگریکشورمان
میسازد.اکنون این پرسش فراروی
شازپیش نمایان  
انجامنشدهاست و این ل وم چنین مطالعاتی را بی 
ماستکهتأثیرفنّاوریاطالعاتبررضایتگردشگرانوعملکردمالیمؤسساتخدماتیفعالدرصنعت
گردشگری استان ی د چگونه است .اهمیت این مسئله در شناخت عوامل مؤثر بر ارتقای انگی ههای
انسانی (رضایت گردشگران) و اقتصادی در بهکارگیری فنّاوریهای اطالعاتی و ارتباطی در صنعت
بهعبارتدیگر ،هدف نهایی و شرط بقای هر فعالیت اقتصادی رضایت مشتری نهایی
گردشگری است .
محصولوخدماتتولیدشدهازیکسو،ونفعاقتصادیعرضهکنندةآنمحصولوخدمتازسویدیگر
یکه این بازیگران کلیدی عرصة تجارت انگی ة کافی برای ادامة نقش خود داشته باشند،
است.درصورت 
فعالیت اقتصادی به حیات خود ادامه خواهدداد و رشد خواهد یافت در غیر این صورت ،آیندة روشنی
یتوان متصور بود.بنابراین بررسی تأثیرات فنّاوری اطالعات در صنعت گردشگری هنگامی
برای آن نم 
آنها از این
یتواند معنادار باشد که اثرگذاری آن بر بازیگران اصلی این صنعت مطالعه و رضایت  
م
یتوان توجه به انگی ههای بازیگران صنعت
فنّاوریها سنجیده شود .جنبة نوآوری پژوهش حاضر را م 
گردشگریدرتوسعةفنّاوریهایاطالعاتیدراینصنعتبیانکرد .
درادامهبابررسیپیشینهومبانینظری،ابتدامدلمفهومیپژوهشدرقالبروابطمیانعوامل
اصلی مؤثر بر رضایت گردشگران و عملکرد مالی بازیگران صنعت گردشگری تبیین شده ،سپس با
دادهها،روش
آمادهسازی 
اندازهگیریشدهوبا 
پیمایشجامعةآماریمی انهریکازعواملاصلیمدل 
حداقلمربعاتج یبرایآزمونمدلمفهومیاستفادهشدهاست.درپایان،نتایجاجرایمدلبررسی
شنهادهاییبرایارتقایعملکردمالیبازیگران صنعتگردشگریوسطح رضایت گردشگران

شدهوپی
ارا هشدهاست .

پیشینة پژوهش 
منصوری ( ،)1396درمقالة خود ،تأثیر پذیرش فنّاوری اطالعات بر توسعة گردشگری الکترونیک را
مطالعه کردهاست.این پژوهش به دنبال تبیین ضرورت توجه مسئوالن کشور به توسعة گردشگری
برنامههایمناسبدراینزمینهاست.درپیپاسخبهسؤالپژوهشمبنیبر
الکترونیکول وماجرای 
چگونگی تأثیر فنّاوری اطالعات بر توسعة گردشگری الکترونیک ،عواملی مانند اعتماد و اعتبار و
سازگاریداراینقشمهمتشخیصدادهشدند .
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در پژوهش دیگری ،تقویفرد و اردکانی ()1395مدلی را برای توسعة گردشگری الکترونیکی با
توجهبه م ایای گردشگری
مدلسازی ساختاری ـتفسیری مطالعه کردند .دراین پژوهش ،با 
رویکرد  
الکترونیکی نسبت به گردشگری سنتی ،چارچوبی جامع برای شناسایی و بررسی تأثیرات مستقیم و
غیرمستقیم هریک از عوامل مؤثر بر توسعة گردشگری الکترونیکی در استان ی د ارا ه شده است.
یترین معیار در مدل توسعة
دستآمده ،عامل امکانات و توان مالی در اجرا ،اساس 
به 
توجهبه نتایج  
با 
گردشگریالکترونیکیاستاناستکهبایدموردتوجهجدیمدیراناینصنعتقرارگیرد.
کردی و همکاران ()1393نقش توسعة فنّاوری اطالعات را در گردشگری الکترونیک و صنعت
آنها ضمن اشاره به مسا ل موجود در این خصوص راهکارهایی برای توسعة
هتلداری مطالعه کردند .

گردشگریالکترونیکارا هدادند .
همکاران()1392برنامهری یگردشگریشهرشیرازراباتأکیدبرفنّاوریاطالعاتبررسیکردند.از
مهمترین
آنها ،دسترسی به امکانات فنّاوری اطالعات و ارتباطات درخصوص مکانهای گردشگری  
نظر  
عاملتأثیرگذاربرمی انرضایتگردشگرانوهمچنینمعرفیجاذبههایگردشگریشهرشیرازبود .
عطافر و همکاران ()1391در مقالة خود به شناسایی عوامل مؤثر بر پذیرش اینترنتی و رزرو
دركشده توسط مشتری عامل اصلی
هتل پرداختند.در این مطالعه مشخص شد نگرش و سودمندی  
مؤثر بر قصد رزرو اینترنتی هتل است و متغیرهای دیگر مانند اعتماد و اعتبار و سازگاری ،ازطریق اثر
برنگرش،برنیتاستفادهازرزرواینترنتیهتلتأثیرگذاراست .
یوسفی و همکاران ( )1391به بررسی تحلیلی ـ تطبیقی شاخصهای توسعة گردشگری
آنها نشان داد که شاخص سطح سواد
الکترونیک در شهر اصفهان پرداختند .نتایج تحقیقات  
الکترونیکعاملکلیدیدرموفقیتایننو گردشگریاست .
مطالعهای ،ابعاد رضایتمندی گردشگران را درنقش عامل واسطة

وتوآ و ایلکان ،)2017( 1در 
بهدلیل پیشرفت فنّاوری،
آنها  ،
آنها از گردشگری شناسایی کردند.به اعتقاد  
اثرگذار بر اهداف کلی  
گاههای ساده) دیگر بر قصد گردشگران بر انتخاب مقصد
استفاده از فنّاوریهای ساده (نظیر وب 
اندازهای
به 
شدهاند و  
آنها گردشگران از فنّاوری اطالعات متأثر  
بهزعم  
بهعبارتدیگر  ،
تأثیرگذار نیست .
آنهابهاینفنّاوریهابهشکلروزاف ونیوجوددارد .
اینتأثیرگذاریپایداراستکهوابستگی 
مطالعهای به بررسی فنّاوری اطالعات و جایگاه آن در رفتار گردشگران

شیانگ )2015(2در 
خالصهای از تحقیقات بیست سال گذشته درزمینة فنّاوری اطالعات و

پرداخته است .این مقاله 
یشودکهدانشایجادشدهدردودهةگذشتهمتشکل
گردشگریارا همیدهد.دراینمقالهاستداللم 
از دو دورة مج ای دیجیتالی سازی ( )1997-2006و شتاب توسعه ( )2007-2016است که
بهوسیلة فنّاوری است .در ادامه محققان ادعا
منعکسکنندة درك کلی از چگونگی تغییر جامعة ما  
آنها
مهای غالب  
دورهها ازلحاظ شرایط فنّاورانه و پارادای 
یکنند توسعة دانش در هریک از این  
م
بهعنوان بازیگران این صنعت ،برای
یتواند بدون تأثیر بر صنعت گردشگری باشد و گردشگران  ،
نم 
1. Kotoua & Ilkan
2. Xiang
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مهاندارند .
استفادهازخدماتراهیج همراهیبااینپارادای 
شرکتهای

کوهن و السون)2013( 1تأثیر فنّاوری اطالعات بر کیفیت خدمات و عملکرد رقابتی 
مهمانداری در آفریقای جنوبی را بررسی کردند .هدف ارا ة مدل تأثیر فنّاوری اطالعات بر کیفیت

دستآمدهنشان
به 
خدماتارا هشدهبهمشتریانوعملکردکارکنانوعملکردرقابتیشرکتبود.نتایج 
داد که فنّاوری اطالعات تأثیرات مستقیم و مهمی بر عملکرد رقابتی شرکت دارد ،درحالیکه تأثیر آن
بهواسطةعملکردکارکناناست .
رویخدماتارا هشدهبهمشتریکامالً 

مبانی نظری 
نههای داخلی و خارجی در این زمینه،
با مطالعة ادبیات پژوهش حوزة گردشگری الکترونیک و پیشی 
مؤلفههای فنّاوری اطالعات درزمینة فنّاوری اطالعات شناسایی شد .با نظرخواهی از خبرگان حوزة

گردشگریدردرجةاولوسپسفنّاوریاطالعات،اینعواملبهششمؤلفهدرزمینةفنّاوریاطالعات
آنها
شاخصهایمرتبطیاستفادهشده کهمبنایانتخاب 

لفههااز
کاهشیافت.برایهریکازاینمؤ 
پژوهشهایپیشیندرزمینةتأثیراتفنّاوریاطالعاتدرحوزةگردشگریاست(جدول .)1



شایستگی فنّاوری

چالشهای آینده ،توانایی رهبری

برنامهری ی برای 
یاستهای سازمان  ،

دركاهدافوس
پروژه ،سرعت یادگیری فنّاوریها ،اشتیاق بهیادگیری فنّاوریها ،تفسیر مسا لسازمانی
یتهایصنعتوفنّاوری،تواناییهمکاریدرکار
یمگیری،آگاهیازمحدود 
وقدرتتصم 
درنرماف ارها 

گروهی،مهارت

حاجیکریمیو
رحیمی1389،؛(ملیان
وبولچاند 2017،2

زیرساخت فنّاوری

اطالعات

چالشهای آینده ،توانایی رهبری

نامهری ی برای 
یاستهای سازمان ،بر 

درك اهدافوس
کوهنوالسون2013،؛
پروژه ،سرعت یادگیری فنّاوریها ،اشتیاق بهیادگیری فنّاوریها ،تفسیر مسا لسازمانی
(لیانگوهمکاران،3
یتهایصنعتوفنّاوری،تواناییهمکاریدرکار
یمگیری،آگاهیازمحدود 
وقدرتتصم 
 2017
درنرماف ارها 

گروهی،مهارت

کنترل فرایندهای

عملیاتی

اتصال همهجانبة واحدها ،استاندارد بودن ابعاد فنّاوری اطالعات ،رضایت از کیفیت
ضرغامومیرفخرالدینی،
یرسیستمها،

شبکههای ارتباطی ،امکان اف ودنتعدادکاربران ،تعدد ز
ارتباطات ،وسعت  
1391؛(شیانگو
یستمعامل ،کاربرپسند بودن ،آموزش کارکنان،
استفاده از مشترك از منابع ،وحدت س 
همکاران 2015،
استفادهازبرندهایمطرح،فنّاوریهایبهروز 

کاهش زمان

چرخه

عوامل

کنترل فرایند

مدیریت
گردشگران 

مؤلفهها

منبع

اطالعات کارکنان

جدول  .1عوامل و مؤلفههای پژوهش مستخرج از ادبیات تحقیق

بانکاطالعاتپایدار،زمانچرخةکوتاه،کاراییفرایند،رعایتقوانین 

یوسفیوهمکاران،
1389؛(بیوانو
همکاران 2018،5

فرزینوصفری1386،؛
نظارت مستمر ،استفاده از فنّاوریهای رشدیافته ،کنترل فرایندهای فنّاوری اطالعات،
(رضا یانوصنیعی
بههنگام 
دسترسیمشتریانبهاطالعات،مدیریتارتباطبامشتری،خدمات 
منفرد 1386،
1. Cohen & Olsen
2. Melián & Bulchand
3. Liang et al
5. Byun et al
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استفاده از اب ارهای اینترنتی ،دسترسی آزاد به اطالعات ،دسترسی کاربران داخلی به
اطالعات،دسترسیبرخطبهاطالعات،ارتباطاتازراهدور 

فرزینوصفری،
1386؛(لیانگو
همکاران 2017،1

تئودولیدیسو
نرخ بازگشت سرمایه ،نرخ رشد کسبوکار ،نسبت سود به بدهی ،نسبت درآمد از هر
همکاران2017،2؛(علی
یتها 
مشتری،استفادهازهمةظرف 
وهمکاران 2018،3
فرزینوصفری1386،؛
وفاداری مشتریان ،رضایت مشتریان ،کیفیت خدمات ،اطال رسانی مناسب ،برداشت
(شیانگوهمکاران،
مشتریان،برداشتمثبتمشتریازبرند،امنیتازنظرمشتریان 
 2015


مدل مفهومی پژوهش 
مؤلفههای پژوهش و براساس هدف اصلی پژوهش ،مدل مفهومی زیر برای آزمون و
توجهبه عوامل و  
با 
سنجشاعتبارطراحیشدهاست .

H1

شایستگی فناوری اطالعات کارکنان

H7
عملکرد مالی بازیگران

H2
H8
H3
H9

زیرساخت فناوری اطالعات

کنترل فرآیندهای عملیاتی

H4
H10
رضایت گردشگران

H5
H11
H6

کاهش زمان چرخه

کنترل فرآیند مدیریت مشتری

H12
فرآیندهای مدیریتی

شکل  :1چارچوب مفهومی پژوهش 
فرضیات پژوهش 
:H1شایستگیفنّاوریاطالعاتکارکنانرابطةمستقیمومثبتباعملکردمالیبازیگراندارد .
:H2زیرساختفنّاوریاطالعاترابطةمستقیمومثبتباعملکردمالیبازیگراندارد .
:H3کنترلفرایندهایعملیاتیرابطةمستقیمومثبتباعملکردمالیشرکتدارد .
1. Liang et al
2. Theodoulidis et al
3. Ali et al
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:H4کاهشزمانچرخهرابطةمستقیمومثبتباعملکردمالیشرکتدارد .
:H5کنترلفرایندمدیریتگردشگرانرابطةمستقیمومثبتباعملکردمالیدارد .
:H6فرایندهایمدیریتیفنّاوریرابطةمستقیمومثبتباعملکردمالیشرکتدارد .
:H7شایستگیفنّاوریاطالعاتکارکنانرابطةمستقیمومثبتبارضایتمشتریدارد .
:H8زیرساختفنّاوریاطالعاترابطةمستقیمومثبتبارضایتمشتریدارد .
:H9کنترلفرایندهایعملیاتیرابطةمستقیمومثبتبارضایتمشتریدارد .
:H10کاهشزمانچرخهرابطةمستقیمومثبتبارضایتمشتریدارد .
:H11کنترلفرایندمدیریتگردشگرانرابطةمستقیمومثبتبارضایتمشتریدارد .
:H12فرایندهایمدیریتیفنّاوریرابطةمستقیمومثبتبارضایتمشتریدارد .
روششناسی پژوهش 
شرکتهایفعالدر

هدفاینپژوهشبررسیتأثیرفنّاوریاطالعاتبررضایتگردشگرانوعملکردمالی
پژوهشهای توصیفی ـ پیمایشی و ازنظر

صنعت گردشگری است .این پژوهش ازنظر ماهیت در زمرة 
جمعآوری داده از تحقیقات میدانی است.جامعة آماری تمامی مدیران و کارشناسان بخش مالی و اداری
شرکتهایفعالدرزمینةگردشگریاستانی داستکهدرزماناجرایپژوهشمتشکلاز90نفراست.

بهمنظورتعیینحجمنمونهازشاخصکفایتنمونهگیریKMOاستفادهشدکهباتعدادنمونة50نفراین

تشناختی و مشخصات
شاخص به باالی سطح مقبول  0/6رسید .در جدول  ،2اطالعات جمعی 
پاسخدهندگانارا هشدهاست .

جدول  :2توصیف متغیرهای جمعیتشناختی

جنسیت

تحصیالت

سابقة خدمت

تأهل

فراوانی



40
 10
4
9
33
4
 44
3
3
33
17

مرد
زن
دیپلم
فوقدیپلم

لیسانس
فوقلیسانسوباالتر

تا10سال
10-20سال
20-3030سال
متأهل
مجرد
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درصد

درصد تجمعی

80
20
8
18
66
8
88
6
6
66
34

80
100
8
26
92
100
88
94
100
66
100
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پرسشنامةساختاریافتهکمکگرفتهشده

کتابخانهایو

بهمنظورگردآوریاطالعاتازمطالعات
جهت 
یشده دارای سه بخش اصلی است که به ترتیب تأثیر فنّاوری اطالعات را در
پرسشنامة طراح 

است.
پرسشنامه دارای60

میسنجد.
شرکتهای گردشگری ،عملکرد مالی بازیگران ،و رضایت گردشگران  

شدهاست .
پنجتاییلیکرتیطراحی 
سؤالاستکهدرطیف 
اندازهگیری
پرسشنامه ،مقدار آلفای کرونباخ هریک از عوامل اصلی پژوهش  

برای تعیین پایایی 
دادهها ،برای
پساز گردآوری  
نامه است .
پرسش 

دستآمده بیش از  0/7و مؤید پایایی 
به 
شد که مقدار  
1
نرماف ارهای  SPSS22و PLS Smart
دادهها و اجرای روش حداقل مربعات ج ی  ،از  
غربالگری  
استفادهشدهکهنتایجحاصلازآندربخشبعدتفسیرشدهاست .
یافتههای پژوهش 
یشوند.مدل اندازهگیری به
اندازهگیری و ساختاری مطرح م 
افتههای مدل در قالب آزمون دو مدل  
ی 
اندازهگیری متغیرهای پژوهش و مدل ساختاری به آزمون فرضیههای
بررسی روایی و اعتبار اب ارهای  
یپردازد.برایسهولتدرتبییننتایج،ناممتغیرهادرمدل
پژوهشوبررسیاثرمتغیرهابریکدیگرم 
شدهاند(جدول .)3
بهاختصارمشخص 
اندازهگیری 

جدول :3نام اختصاری متغیرهای مورداستفاده در مدل پژوهش
نام اختصاری

متغیر

شایستگیفنّاوریاطالعاتکارکنان 
زیرساختفنّاوریاطالعات 
فرآیندفرایندمدیریتیفنّاوریاطالعات 
کنترلفرایندهایعملیاتی 
کاهش زمان چرخه 
کنترلفرایندمدیریتگردشگران 
عملکردمالیبازیگران 
رضایتگردشگران 

IT1
IT2
IT3
IT4
IT5
IT6
Financial
Customer

آزمون مدل اندازهگیری

نشدة متغیرهای وابسته توسط متغیرهای مستقل و بار
توسط این مدل ضرایب مسیر ،واریانس تبیی 
محاسبهشدهاست(شکل .)2

مشاهدهشده

عاملیمتغیرهای

1. Partial Least Square
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شکل  :2خروجی نرمافزار  PLSبرای اندازهگیری بارهای عاملی مدل صفر


مشاهدهشدة مدل محاسبه شده است.

مالك اول پایایی برای بررسی اعتبار هریک از متغیرهای 
شتر از  0/5باشد.
مشاهدهشده باید بی 

افتههای استراب و گفن)2000(1بار عاملی هر متغیر 
براساس ی 
کمتراز0/5درسازةخودبودند،مدلدوبارهبرازش
بعدازحذفبرخیازمتغیرهاکهدارایبارعاملی 
شد.نتایج حاصل از مدل اصالحی در شکل  3نشان داده شده و مشخص است کههمة گویهها در
متغیرهایاصلیمدلاصالحیدارایبارعاملیقابلقبولبررویسازةخودهستند .


شکل :3خروجی اصالحی نرمافزار  PLSشامل بارهای عاملی برای مدل اندازهگیری


1. Gefen& Straub
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آمارههای  tمربوط به
یداری بارهای عاملی است .
عاملها معن 
مالك دوم پایایی برای سنجش پایایی  
شتر از  1/96در سطح  0/05و
یدهد که مقادیر بی 
یداری بارهای عاملی مدل اصالحی نشان م 
معن 
یدار و از اعتبار کافی برخوردارند؛ بنابراین همة گویههای
شتر از  2/58در سطح  0/01معن 
مقادیر بی 
مدلاصالحیاعتبارکافیدارند .
سازهها ،چین )1998( 2ضریب دیلون ـ گلداشتاین را
برای بررسی پایایی مرکب 1هریک از  
شتراز0/7باشد.اعدادجدول،4اینمقداررا
قابلپذیرشاینضریببایدبی 
پیشنهادکردهکهمقادیر 
سازهها از پایایی ترکیبی مناسبی
یدهد که مشخص است همة  
سازههای مدل نشان م 
برای هریک از  
برخوردارند .

جدول :4جدول معیارهای کیفیت در مدل اصالحی
میانگین واریانس
استخراجشده

3

پایایی

5

کرونباخ

سازهها

شایستگی فنّاوری اطالعات کارکنان

0.680

0.954

0.944

0.680

زیرساخت فنّاوری اطالعات

0.525

0.922

0.906

0.525

کنترل فرایندهای عملیاتی

0.542

0.854

0.834

0.542

کاهش زمان چرخه

0.501

0.900

0.876

0.501

کنترل فرایند مدیریت گردشگران

0.690

0.899

0.850

0.690

0.568

0.887

0.849

0.568

عملکرد مالی بازیگران

0.562

0.865

0.644

0.804

0.562

0.009

رضایت گردشگران

0.629

0.922

0.624

0.899

0.629

0.013

فرآیندفرایند

مدیریتی

اطالعات

فنّاوری

ترکیبی

4

R2

آلفای

مقادیر اشتراکی

افزونگی

6


رواییهمگرایمدلباشاخصمیانگینواریانساستخراجشدهسنجیدهمیشود.بهاعتقادالرکروفورنل7
شتر از  0/5برای این شاخص در هر سازه مناسب است و این بدین معنا است که
( ،)1981مقادیر بی 
همان طور که
یکند (چین .)1998 ،
شتر واریانس خود را تبیین م 
سازة موردنظر حدود  50درصد یا بی 
سازههایمدلپژوهشبیشاز0/5است .
یشود،اینمقداربرایهمه 
درجدول4مشاهدهم 
سازهها ،دو مالك توصیه شده است .ابتدا به پیشنهاد
برای بررسی روایی تشخیصی یا واگرای  
شترازبارعاملیهمانگویه
استرابوگفن(،)2005بارعاملیهرگویهبرسازةمربوطبهخودبایدبی 
1. Composite Reliability
2. Chin
)3. Average Variance Extracted (AVE
4. Composite Reliability
5. Communality
6. Redundancy
7. Larcker& Fornell

73

تحلیل تأثیر ابعاد فنّاوری اطالعات بر رضایت گردشگران ...

حامد فالح تفتی و همکار

یدهد بار عاملی همة گویهها بر سازة مربوط به خود
سازههای دیگر باشد .نتایج تحلیل نشان م 
بر  
سازههایدیگراست(جدول،)4بنابراینازاینمنظررواییواگرایا
شترازبارعاملیهمانگویهبر 
بی 
یشود.
افتراقیمدلتأییدم 
همبستگی
شتراز 
استخراجشدهبرایهرسازهاستکهبایدبی 

مالكدومریشةمیانگینواریانس
همبستگی آن سازه با گویههای خود
سازههای دیگر باشد .این امر نشانگر آن است که  
آن سازه با  
بستگیاشباسازههایدیگراست.درمدلاصالحیبراساسنتایججدول،5ازاینمنظر

شتراز 
هم
بی 
یشود .
نی رواییواگراتأییدم 

جدول  :5نتایج بررسی مالک دوم روایی تشخیصی در مدل اصالحی
.Aشایستگیفنّاوریاطالعاتکارکنان 
.Bزیرساختفنّاوریاطالعات
.Cکنترلفرایندهایعملیاتی
.Dکاهش زمان چرخه
.Eکنترلفرایندمدیریتگردشگران
.Fفرایندمدیریتیفنّاوریاطالعات
.Gعملکردمالیبازیگران 
.Hرضایتگردشگران 

A
 0.824
0.074
0.0.71
0.054
0.117
0.036
0.136
0.149

B
0.725
0.331
0.633
0.572
0.541
0.623
0.501

C

0.736
0.022
0.106
0.142
0.332
0.164

D

0.708
0.645
0.618
0.518
0.553

E

0.831
0.785
0.672
0.700

F

0.754
0.718
0.760

G

0.750
0.725

H

0.793

داده شده است .چنانچه مشاهده میشود،
استخراجشده در قطر اصلی قرار  

 ،5جذر میانگین واریانس 
سازههای دیگر است؛ بنابراین
همبستگی یک سازه با  
شتر از  
استخراجشده بی 

جذر میانگین واریانس 
قابلقبولی برخوردار است ،درنتیجه روایی و پایایی مدل تحقیق
سازههای پژوهش از روایی تشخیصی  

میشود .
تأیید 

آزمون مدل مسیری 

دستآمده مبنایی
به 
یشود و مقادیر  
اندازهگیری م 
مؤلفههای پژوهش  
در مدل مسیری ،روابط میان  
پسازاطمینانازاعتبار
مگیریدربارةردیاپذیرشفرضیاتپژوهشاست.آزموناینمدل 
برایتصمی 
آنها در جدول 6
یداری  
مدل و اصالح آن انجام میپذیرد.نتایج حاصل از برآورد ضرایب مسیر و معن 
نشاندادهشدهاست .

آزمون فرضیههای تحقیق 
یتوان به بررسی فرضیات پژوهش
سازهها بر متغیرهای وابستة مدل ،م 
با محاسبة اثر کل هریک از  
یشود ،به استثنای دو فرضیه ،مابقی براساس مقادیر t
همان گونه که در جدول  7مشاهده م 
پرداخت .
بهتفصیل بررسی و
دستآمده در جدول  6تأیید شدند.در ادامه ،هریک از دوازده فرضیة پژوهش  
به 

آنهابامطالعاتگذشتهتبیینشود .
تالششده،بابررسیادبیاتپژوهش،تطابق 
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جدول  :6برآورد ضرایب مسیر و معنیداری آنها در مدل اصالحی
میانگین نمونه

انحراف معیار

مقدار t

رضایتگردشگران→ شایستگیفنّاوریاطالعاتکارکنان

0.108

0.033

3.269

عملکردمالیبازیگران→ شایستگیفنّاوریاطالعاتکارکنان

0.080

0.027

3.160

رضایتگردشگران→زیرساختفنّاوریاطالعات

0.006

0.051

0.374

عملکردمالیبازیگران→ زیرساختفنّاوریاطالعات

0.168

0.051

3.345

رضایتگردشگران→ کنترلفرایندهایعملیاتی

0.063

0.047

1.130

عملکردمالیبازیگران→ کنترلفرایندهایعملیاتی

0.207

0.038

5.183

رضایتگردشگران→ کاهشزمانچرخه

0.112

0.045

2.056

عملکردمالیبازیگران→ کاهشزمانچرخه

0.145

0.048

2.791

رضایتگردشگران→کنترلفرایندمدیریتگردشگران

0.192

0.065

3.071

عملکردمالیبازیگران→ کنترلفرایندمدیریتگردشگران

0.142

0.050

2.897

رضایتگردشگران→ فرایندمدیریتیفنّاوریاطالعات

0.526

0.062

8.543

عملکردمالیبازیگران→ فرایندمدیریتیفنّاوریاطالعات

0.391

0.045

8.961

جدول  :7بررسی وضعیت فرضیههای تحقیق براساس نتایج مدل مسیری
رد /تأیید

اثر کل

فرضیات
 H1

فنّاوریاطالعاتکارکنان عملکردمالیبازیگران



0.107

H2

فنّاوریاطالعات عملکردمالیبازیگران



0.085

 H3

فرایندهایعملیاتیعملکردمالیبازیگران



0.018

 H4

زمانچرخه عملکردمالیبازیگران



0.168

 H5

فرایندمدیریتگردشگرانعملکردمالیبازیگران



0.052

 H6

فرایندهایمدیریتفنّاوریاطالعاتعملکردمالیبازیگران



0.195

 H7

فنّاوریاطالعاتکارکنانرضایتگردشگران



0.093

H8

فنّاوریاطالعاترضایتگردشگران



0.133

H9

فرایندهایعملیاتی رضایتگردشگران



0.199

H10

زمان چرخهرضایتگردشگران



0.144

H11

فرایندمدیریتگردشگرانرضایتگردشگران



0.523

H12

فرایندهایمدیریتفنّاوریاطالعاترضایتگردشگران0



0.400

شایستگی فنّاوری اطالعات کارکنان رابطة مثبتی با عملکرد مالی شرکت دارد؛ برابرنتایج ،این ارتباط
میشود .این یافته با نتیجة مطالعات
معنیدار است ،بنابراین فرضیة  H1تأیید  
به می ان  0/107و  
پژوهشها،محققان

کوهنوالسون ()2013وحاجیکریمیورحیمی ()1389مطابقت دارد.دراین 
تواناییهایکارکنانرادرعملکردسازمان،ازبعدمالیودرشرایطرقابتی،بررسیکردهاند .

تأثیر
زیرساخت فنّاوری اطالعات رابطة مثبتی با عملکرد مالی شرکت دارد و این ارتباط به می ان
معنیدار و مثبت است.بنابراین ضمن تأیید فرضیة ،H2مشاهده
 0/085است که نشاندهندة رابطة  
میشوداینیافتهبانتیجةمطالعاتکوهنوالسون()2013مطابقتدارد .
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میدهد این
کنترل فرایندهای عملیاتی رابطة مثبتی با عملکرد مالی شرکت دارد.نتایج نشان  
قابلتوجه نیست ،اما نشاندهندة رابطهای معنیدار و مثبت
ارتباط به می ان  0/018است و هرچند  
میشود .
است،بنابراینفرضیةH3تأیید 
کاهشزمانچرخةفرایندهایسازمانبااستفادهازفنّاوریاطالعاترابطةمثبتیباعملکردمالی
شرکتدارد.نتایجتحقیقنشانمیدهدکهاینرابطهبهمی ان0/168است،بنابراینفرضیةH4تأیید
همخوانیدارد .
میشودواینیافتهبانتایجمطالعاتیوسفیوهمکاران( )1389

کنترل فرایندهای مدیریت مشتری رابطة مثبتی با عملکرد مالی شرکت دارد.برابرنتایج تحقیق،
میشود.
میشود،امافرضیةH5تأیید 
اینرابطهبهمی ان0/052استکهضعیفبرآورد 
فرایند مدیریتی فنّاوری اطالعات رابطة مثبتی با عملکرد مالی شرکت دارد.نتایج تحقیق نشان
میشود .
میدهدکهاینرابطهبهمی ان0/195است،بنابراینفرضیةH6تأیید 

شایستگی فنّاوری اطالعات کارکنان رابطة مثبتی با رضایت مشتری دارد.نتایج حاصل از تحقیق
میشود.اینیافتةتحقیق
میدهدکهاینرابطهبهمی ان0/093است،بنابراینفرضیةH7تأیید 
نشان 
همخوانیدارد .
بانتایجمطالعاتکوهنوالسون( )2013
زیرساخت فنّاوری اطالعات رابطة مثبتی با رضایت گردشگران دارد.براساسنتایج تحقیق ،این
نمیشود.این یافته با مطالعات کوهن و السون
رابطه به می ان  /143است.بنابراین فرضیة  H8تأیید  
()2013مطابقتدارد .
کنترلفرایندعملیاتیرابطةمثبتیبارضایتمشتریانشرکتدارد.نتایجحاصلازتحقیقنشان
میدهدکهاینرابطهبهمی ان0/199است،بنابراینفرضیةH9تأییدنمیشود .

کاهش زمان چرخه رابطة مثبتی با رضایت مشتریان شرکت دارد.نتایج حاصل از تحقیق نشان
میشود .
میدهدکهاینرابطهبهمی ان0/143است،بنابراینفرضیةH10تأیید 

کنترل فرایند مدیریت مشتری رابطة مثبتی با رضایت مشتریان شرکت دارد .براساس نتایج
تحقیق،اینرابطهبهمی ان0/523است،بنابراینفرضیةH11تأییدشدهاست .
 .فرایند مدیریتی فنّاوری اطالعات رابطة مثبتی با رضایت مشتریان شرکت دارد .نتایج نشان
میشود .
میدهدکهاینرابطهبهمی ان0/400است،بنابراینفرضیةH12تأیید 

نتیجهگیری 
هدف پژوهش بررسی تأثیر فنّاوری اطالعات بر رضایت گردشگران و عملکرد مالی بازیگران فعال در
صنعتگردشگریبود کهطرحتحقیقبرایناساسشکل گرفت.بامرورادبیاتموضو ومصاحبهبا
خبرگان ،عوامل تأثیرگذار فنّاوری اطالعات بر م یت رقابتی بازیگران صنعت گردشگری شناسایی و
مؤلفههای شناساییشده ،مدل مفهومی پژوهش با درنظر گرفتن دو متغیر
بررسی شدند .براساس  
بهمنظور آزمون این مدل ،با استفاده از روش حداقل مربعات ج ی ،ابتدا
وابستة هدف شکل گرفت .
دادههای
نامهای مشتمل بر  60سؤال در اختیار گروه منتخبی از خبرگان قرار گرفت و  
پرسش 

نرماف ارPlsSmartتحلیلشد .
یشدهبااستفادهاز 
گردآور 
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دستیابی به نتایج ،ابتدا مدل اندازهگیری پژوهش طراحی و اعتبارسنجی شد ،سپس
جهت برای  
مؤلفههایفنّاوری اطالعات
مدلمسیریبرایآزمونفرضیاتپژوهششکلدادهشد که ارتباطمیان  
دستآمده ،دربارة
به 
و متغیرهای وابسته را در قالب ضرایب مسیر نشان میدهد.با استفاده از مقادیر   t
تأییدیاردهریکازدوازدهفرضیةپژوهشتصمیمگیریشد .
مؤلفههای فنّاوری اطالعات در صنعت گردشگری
نکه نقش  
یرغم ای 
یدهد عل 
نتایج نشان م 
آنها بر عملکرد مالی فعاالن این صنعت و همچنین
قابلانکار نیست ،اما می ان تأثیرگذاری هریک از  

شاخصهای

بهعنوان مقصود نهایی خدمات ارا هشده ،به یک اندازه نیست.هرچند 
رضایت مشتریان  ،
فنّاوری اطالعات بر عملکرد مالی بازیگران تأثیر مستقیم و بامعنایی دارد ،اما در این میان فرایندهای
بهواسطةاستفادهازاین فنّاوریهااتفاق
مدیریتمبتنیبرفنّاوریاطالعاتوکاهش زمانچرخه(که 
توجهتریبرایفعاالناینعرصهدارد.نکتةجالبتوجهایناستکه
قابل 
یافتد)،دستاوردهایمالی  
م
یتواند کلید موفقیت ارا هدهندگان
در محیط پرتالطم و رقابتی این صنعت ،آنچه به اعتقاد خبرگان م 
خدمات گردشگری باشد ،توان مدیریت فرایندهای سازمانی و ارتباطی از یک سو و سرعت در ارا ة
خدماتازسویدیگراست .
بهکارگیری اب ارهای فنّاوری اطالعاتی است.
متغیر وابستة دیگر تحقیق رضایت گردشگران از  
یشود که گردشگران،
تالشها و خدمات ارا هشده در این صنعت هنگامی با بقا همراه م 
ازآنجاکه همة  
یتواند
آنها م 
بهعنوان مشتری نهایی ،تمایل به تصاحب این خدمات داشته باشند ،بنابراین رضایت  

آنها باشد.نتایج پژوهش نشان
بنگاههای مرتبط و البته سودآوری  
تهای  
عامل کلیدی در ادامة فعالی 
رساختهای مناسب فنّاوری اطالعات و کنترل بر فرایندهای عملیاتی در ارا ة خدمات ،از

یدهد زی
م
یتوان این
منظر رضایت گردشگران ،اهمیت زیادی ندارد و فرضیات مربوط رد شده است.نتیجه را م 
بهعنوان
بهدنبال آن هستند ،دستاوردهای فوری برای خودشان  
گونه تفسیر کرد که آنچه گردشگران  
عبارتدیگر ،نحوة اجرای فرایندها و

تهای سازمان  .
به
مشتری فرایند است نه چگونگی فعالی 
آنها نخواهد بود.در
رساختهای مورداستفاده از منظر گردشگران معنادار نیست و عامل رضایت  

زی
یتواند به رضایت
بهکارگیری فنّاوری اطالعات در صنعت گردشگری م 
بهعنوان دستاورد  
مقابل ،آنچه  
آنان منجر شود ،اف ایش توان مدیریتی در هماهنگی میان فضاها و امکانات و تسهیالت گردشگری
موردنیاز در این صنعت است .همچنین ارتقای توان مدیریت گردشگری در برقراری ارتباط سازنده با
اشتراكگذاری دانش

بههمراه 
خدمتگیرنده  ،

گردشگران در قالب جریان دوسویة اطالعاتی سازمان ـ
موردنیازعاملمهمیدرموفقیتفنّاوریهایاطالعاتیدراینصنعتاست .

پیشنهادهای کاربردی 
یشود
بهعنوانیکیاز دومتغیروابستةمدل،مشخصم 
بادرنظرگرفتنعامل عملکرد مالیبازیگران ،
عبارتدیگر،

قابلتوجه بر این مؤلفه نیستند  .
به
مؤلفههای اصلی دارای ضریب رگرسیونی  
چیک از  
هی 
بیشترین تأثیر عوامل فنّاوری اطالعات بر عملکرد مالی شرکت مربوط به مؤلفة فرایندهای مدیریت
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فنّاوریاطالعاتوسپسکاهشزمانچرخةاجرایفرایندهایسازمانیاست.بنابراین،نمیتوانصرفاً
ستمهای خودکار
ادهسازی اب ارهای فنّاوری اطالعات در سطح شرکت و اجرای سی 
ازطریق پی 
شرکتهای گردشگری امیدوار بود.این

چشمگیر شرایط عملکرد مالی 
(اتوماسیون) اطالعات به بهبود  
توجهبهرقابتمیانبازیگرانمتعدد
امربرایننکتهداللتداردکه هرچنددرشرایط دنیایامروزی،با 
بهکارگیری اب ارهای فنّاوری اطالعات
نحال گذرای گردشگران  ،
این صنعت و نیازهای متنو و درعی 
نرو،
آنها نخواهد بود.ازای 
بهرهمندی شرکت از این اب ارها دلیلی بر توفیق مالی  
رقابلاجتناب است  ،
غی 
دستیابی به عملکرد باالتر مالی باید به پارامترهای
شرکتهای فعال در صنعت گردشگری برای  

تهای بازاریابی ،گسترش تنو خدمات
یتواند شاملدامنة وسیعی از فعالی 
دیگری توجه کنند که م 
قابلارا هیاارتقایسطحکیفیخدماتشود .

ستمها و
دیگر متغیر وابستة پژوهش سطح رضایت گردشگران است .در صورت استفاده از سی 
شرکتهای خدمات گردشگری برداشت دیگری حاصل میشود.نتایج

فنّاوریهای اطالعاتی در سطح 
بهکارگیری فنّاوری اطالعات اف ایش سطح رضایت و وفاداری گردشگران را درپی دارد.
یدهد  
نشان م 
مؤلفههای زیرساخت فنّاوری اطالعات و کنترل فرایندهای عملیاتی در سطح
مطابق نتایج ،هرچند  
شده است) ،دیگر
شرکت تأثیری بر رضایت مشتریان ندارد (فرضیة مربوط به این دو مؤلفه رد  
مؤلفههای پژوهش تأثیر قابلتوجهی بر این متغیر وابستة مدل دارند .با درنظر گرفتن ضریب

بهکارگیری اب ارهای فنّاوری اطالعات در کنترل فرایندهای مرتبط با مدیریت گردشگران
رگرسیونی  
یشود
آنها) ،مشخص م 
(ازنظر توجه به نیازهای متنو و سریع گردشگران و سطح کیفی موردانتظار  
هرتغییرمثبتیدراینمؤلفهتا50درصدبرتغییراتمثبترضایتمشتریانتأثیردارد.همچنیناین
بهکارگیری فنّاوری اطالعات در اجرای فرایندهای مدیریت مناسب (شامل
ضریب برای مؤلفة تأثیر  
بهرهگیری از فضای سایبری در راستای اهداف
درونسازمانی و  
ستمهای اطالعاتی  
استفاده از سی 
یتواند تا  40درصد بر تغییرات رضایت مشتریان از خدمات
شبکههای اجتماعی) م 
شرکت ،مانند  
افتشدهتأثیرمثبتداشتهباشد .
دری 
ادهسازی موفق
شرکتها قادر خواهند بود راهکارهای مناسبی برای تمرک بر پی 

نکه چگونه 
ای 
بهصورت
مؤلفههایمؤثربراف ایشسطحرضایتمشتریانبازیکنند،نیازبهپژوهشدیگریدارد.اما 

نرماف ارهایتوانمنددراینخصوصوادغامهایافقی
بهرهگیریاز 
دورههایآموزشیو 
کلی،برگ اری 
دستیابیبهاین
سادهترینحالت،به 
یتواند،در 
شرکتهایزنجیرةتأمینگردشگریم 

وعمودیمیان
اهدافکمککند .

فرصتهایی برای پژوهشهای آتی 
تهای
پیشنهاد میشود ،در راستای تکمیل موضو پژوهشی ،راهکارهای عملیاتی برای شناسایی فرص 
برنامههای راهبردی ارا ه
روشهای  
بهکارگیری فنّاوری اطالعات در صنعت گردشگری با استفاده از  
ضعفهای
یهاو  
شود.بهاینمنظور،بادرنظر گرفتننتایج پژوهشحاضرونی درنظرگرفتنتوانمند 
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روشهای کمّی و کیفی
یشود و سپس با استفاده از  
هر منطقه به تدوین راهکارهای عملیاقدام م 
رتبهبندیآنهابراساسمی انعملیاتیبودن
وباتوجهبهمنابعمالیوزمانیموردنیاز،به 

مگیری
تصمی 
اقدامخواهدشد .
روشهای کیفی
یتوان با استفاده از  
دستآمده از این پژوهش م 
به 
همچنین برای تأیید نتایج  
لفههای پژوهش با استفاده از نظر
مدلسازی ساختار تفسیری 1به طراحی مدل تأثیرگذاری متقابل مؤ 

یهای
نکه در این پژوهش صرفاً بر توانمند 
توجهبه ای 
یشود ،با 
کیفی خبرگان اقدام کرد .پیشنهاد م 
یهای انسانی و
پژوهشهای آتی ویژگ 

فنّاوری اطالعات در ارا ة خدمات گردشگری تأکید شده ،در 
محیطی مؤثر بر کارایی اب ارهای فنّاوری اطالعات در صنعت گردشگری تحلیل شود .متغیرهای
تهای محیطی (خارجی)در استفاده از
تشناختی ،سواد اطالعاتی ،هوشمندی و همچنین حمای 
جمعی 
پژوهشهای آینده

بهعنوان متغیرهای مؤثر در 
یتواند  
اب ارهای نوین اطالعاتی در صنعت گردشگری م 
موردتوجهقرارگیرد .

1. Interpretive Structural Modelling
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