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  دهیچک

رونیازا؛ستینیپوشچشمقابلمتعددلیدالبهیگردشگرصنعتدراطالعاتفنّاوریتیاهمامروزه

فعالیهاشرکتیمالعملکردوگردشگرانتیرضابرعاملنیاریتأثشدهیسعپژوهشنیادر

داشتهیپدرراگردشگرانبیشترتیرضاودرآمدشیاف اکهینحوبهشود،مطالعهیگردشگرةنیدرزم

باشد یهاآژانسشامل دیاستانیگردشگرصنعتدرفعالیخدماتیهاشرکت،منظورنیابه.

اندشدهمطالعهیحیتفرویاقامتمراک وهاهتل،یگردشگر عواملابتدااطالعات،یگردآوربرای.

وشداستخراجخبرگانبامصاحبهوپژوهشاتیادبةمطالعبایرقابتتیم واطالعاتفنّاورییدیکل

دشیطراحاسبمتنةنامپرسشش،یمایپیاجرابرای ازاخذبا. ورانیمدینفر73ةنموننظر

ازکیهرییرواوییایپاابتدا،هادادهلیتحلوهیتج منظوربهمنتخب،یهاشرکتکارشناسان

بسپسوشدیبررسمدلیهاسازه دشازشبرقیتحقیمفهوممدلر،یمسلیتحلروشه جینتا.

ریمسبیضراةیکلکهاستنیاازیحاکقیتحقیاصالحمدلدرریمسبیضرایداریمعنازحاصل

ندداریمعنشدهبرآورد دراطالعاتفنّاوریکارکردشدمشخص،پژوهشاتیفرضبهپاسخازپس.

سطحتواندیمباشد،اثرگذارگرانیبازیمالدعملکربرکهنیاازشیب،یگردشگرصنعتیهاشرکت

وگردشگرانتیریمدندیافرکنترلیهامؤلفهانیمنیادر.دهدرییتغراگردشگرانتیرضا

.داردراریتأثنیشتریبهاشرکتدراطالعاتفنّاوریتیریمدیسازوکارها

 

مدلگران،یبازیمالعملکردگردشگر،تیرضااطالعات،فنّاوری:یدیکل یها واژه کلمات

.یریمس
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 مقدمه

 یراستادرسازمانیهابخشةهمیریگجهتگرودرهاسازمانتیموفق،امروزپرتالطمیایدندر

راهبرددنبومکمل،استبرخورداریاژهیوتیاهمازنیبنیدراآنچه.استشدهنیتدوراهبردیریمس

قراریمتفاوتیرهایمسدرراهبرددوایناگر.استسازمانآناطالعاتفنّاوریراهبردباوکارکسب

،گریدعبارتبه(.1385،یاکبرویجانیبپوریعل)افتیخواهدشیاف اوکارکسبشکستخطررند،یگ

واطالعاتفنّاوریبرهیتکباینترنتیاومدرنیبازارهادریبرترکسبلدنبابههموارههاسازمان

نییتعیارتباطویاطالعاتیهایستگیشاةیپابرراخودیرقابتتیم بازارهانیادرواندارتباطات

کنندیم ،باشندبرخوردارزیادییارتباطویاطالعاتیهایستگیشاازهاسازمانچنانچه،درواقع.

ابعادپیچیدگیبه توجهبا(.1386،یدانیاسفوآقازاده)داشتخواهند ینیراهبردیستگیشاینوعبه

براطالعاتفنّاوریریتأثپیشرفته،هایاوریفنّبرمبتنیصنایعخاصهایویژگیورقابتیم یت

شناختهجهاندرباالرشدباصنعتنیدومیخودروسازازپسکه،یگردشگرصنعتیرقابتتیم 

(.1388،یکروب)استتیاهمحا  اریبسشود،یم

 ینحیتفروسفربهازینانسان،یاقتصادیهاتیفعالوکارادیزحجمبهتوجهبا،امروزیایدندر

.استآمدهوجودبهیگردشگرصنعتیهاتیفعالازیفراوانیاعاجتمیاقتصادآثاروافتهیشیاف ا

دریفرهنگمتقابلشناختنیهمچنومناسبوداریپایارزدرآمدبهیابیدستواشتغالجادیا

،یبنینادروانیمک)استصنعتنیایاجتماعویاقتصادآثارازیالمللنیبوفاقوصلحیراستا

یرقباحضورورقابتاف ایششاهدهرروزه ینصنعتنیاخدماتی،یهاعرصهدیگرهمانند(.1382

باقییمشترخاطردرهموارهکنندتالشبایدیگردشگرخدماتدهندگانارا هجهیدرنت.استجدید

.(1391همکاران،وعطافر)بمانند

ینترنتیایجووجستقیطرازکند،یمصرفیادیزةنیه وزمانیسنتستمیسکهنیالیدلبه

پردازندیمخودگردشمحلنییتعبه ةدهدویطدرارتباطاتواطالعاتاوریفنّةوستیپةتوسع.

استداشتهگردشگریصنعتکلبریقیعمکاربردگذشته یعنیرقابتی،راهبردگریدیسواز.

مدّنظرهمواره، ینصنعتدررقابتةکنندنییتعوهاینیرمقابلدرسودآوروپایدارموقعیتبرقراری

(.1،2008هانگ)استبوده

گاهیجااما،داردقراریجهاندهمفیرددر،فراوانیگردشگریهاجاذبهداشتنبا،رانیادر

نداردجذبگردشگرازلحاظیمناسب کشورمانیغناریبسیهایژگیووامکاناتبهتوجهباییسواز.

ةمرحلدرویفعلانیمشتریدارنگهوجذبنینویهاروشیریکارگبه،یگردشگرصنعتةنیدرزم

.رسدیمنظربهیضرورکامالًهاآنتعداداف ایشبعد

واطالعاتفنّاوری،یکیالکترونیگردشگرآمدنوجودبهونترنتیایفضاازیریگبهرهباامروزه

.استدادهشیاف اراصنعتنیاییکاراورودمیشماربهیگردشگریاساسعناصرازیکیارتباطات

از.استداشتهیگردشگرصنعتبریاهیدوسوراتیتأثریاخیهاسالدراطالعاتفنّاوری،حالنیباا

                                                           
1. Hong 
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فراهمرامناسبیرساناطال وبهتراتیعملکنترل،،یهماهنگامکانینترنتیاارتباطقدرت،ییسو

طرفازاست.شدهیکیالکترونوکارکسببهیمتکیهاسازمانیبرافرصتجادیاباعثوساخته

ودیجدیرقباورودبازار،سهمنداددستازامکان،یجهانیبازارهاجادیاهمچونیداتیتهدگرید

وعطافر)اندشدهتعللدچارهافنّاورینیاازاستفادهدرکهکردهایجادییهاسازمانیبراراآنمانند

(.1391همکاران،

جهانگردشگریمقصدهایدریرقابتتیم براطالعاتفنّاوریریتأثپیرامونمطالعاتیگرچه

کشورمانگردشگریمقصدهایدر،خصوصایندرچندانیکاربردیوجامعمطالعاتاماگرفته،صورت

یفراروپرسشنیااکنون.سازدمینمایانشیازپشیبرامطالعاتیچنینل وماینوانجامنشدهاست

صنعتدرفعالیخدماتمؤسساتیمالعملکردوگردشگرانتیرضابرعاتاطالفنّاوریریتأثکهماست

استچگونه دیاستانیگردشگر یها هیانگیارتقابرمؤثرعواملشناختدرمسئلهنیاتیاهم.

گردشگرانتیرضا)یانسان صنعتدریارتباطویاطالعاتیهافنّاورییریکارگبهدریاقتصادو(

استیگردشگر یینهایمشترتیرضایاقتصادتیفعالهریبقاشرطویینهاهدف،گریدعبارتبه.

گریدیسوازخدمتومحصولآنةکنندعرضهیاقتصادنفعوسو،کیازدشدهیتولخدماتومحصول

است ،باشندداشتهخودنقشةادامیبرایکافة یانگتجارتةعرصیدیکلگرانیبازنیاکهیدرصورت.

یروشنةندیآ،صورتنیاریغدرافتیخواهدرشدوخواهددادادامهخوداتیحبهیاقتصادتیفعال

بودمتصورتوانینمآنیبرا یهنگامیگردشگرصنعتدراطالعاتفنّاوریراتیتأثیبررسنیبنابرا.

نیاازهاآنتیرضاومطالعهصنعتنیایاصلگرانیبازبرآنیاثرگذارکهباشدمعنادارتواندیم

شودسنجیدههافنّاوری صنعتگرانیبازیها هیانگبهتوجهتوانیمراحاضرپژوهشینوآورةجنب.

.کردانیبصنعتنیادریاطالعاتیهافنّاوریةتوسعدریگردشگر

عواملانیمروابطقالبدرپژوهشیمفهوممدلابتدا،ینظرینمباونهیشیپیبررسباادامهدر

باسپس،شدهنییتبیگردشگرصنعتگرانیبازیمالعملکردوگردشگرانتیرضابرمؤثریاصل

روشها،دادهیسازآمادهباوشدهیریگاندازهمدلیاصلعواملازکیهر انیمیآمارةجامعشیمایپ

یبررسمدلیاجراجینتا،انیپادر.استشدهاستفادهیمفهوممدلآزمونیبرایج  عاتمربحداقل

گردشگرانتیرضاسطحویگردشگرصنعتگرانیبازیمالعملکردیارتقایبراییهاشنهادیپوشده

.استشدهارا ه



پژوهش ةنیشیپ

مقال،(1396)یمنصور راکیالکترونیگردشگرةتوسعبراطالعاتفنّاوریرشیپذریتأث،خودةدر

کردهاستمطالعه یگردشگرةتوسعبهکشورمسئوالنتوجهضرورتنییتبدنبالبهپژوهشنیا.

بریمبنپژوهشسؤالبهپاسخیپدر.استنهیزمنیادرمناسبیهابرنامهیاجرال وموکیالکترون

واعتبارواعتمادمانندیعوامل،کیالکترونیگردشگرةتوسعبراطالعاتفنّاوریریتأثیچگونگ

.شدنددادهصیتشخمهمنقشیدارایسازگار
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بایکیالکترونیگردشگرةتوسعیبرارایمدل(1395)یاردکانوفردیتقو،یگریدپژوهشدر

یتارساخیسازمدلکردیرو ندکردمطالعهیریتفسـ . یگردشگریایم ابهتوجهبا،پژوهشنیادر

ومیمستقراتیتأثیبررسوییشناسابرایجامعیچارچوب،یسنتیگردشگربهنسبتیکیالکترون

.استشدهارا ه دیاستاندریکیالکترونیگردشگرةتوسعبرمؤثرعواملازکیهرمیرمستقیغ

ةتوسعمدلدراریمعنیتریاساساجرا،دریمالتوانوامکاناتعاملآمده،دستبهجینتابهتوجهبا

 .ردیگقرارصنعتنیارانیمدیجدتوجهمورددیباکهاستاستانیکیالکترونیگردشگر

صنعتوکیالکترونیگردشگردررااطالعاتفنّاوریةتوسعنقش(1393)همکارانویکرد

ةتوسعیبراییراهکارهاخصوصنیادرموجودمسا لبهاشارهضمنهاآن.کردندمطالعهداریهتل

.دادندارا هکیالکترونیگردشگر

از.کردندیبررسعاتاطالفنّاوریبردیتأکبارارازیششهریگردشگری یربرنامه(1392)همکاران

 هاآننظر نیترمهمیگردشگریهامکانخصوصدرارتباطاتواطالعاتفنّاوریامکاناتبهیدسترس،

.دبورازیششهریگردشگریهاجاذبهیمعرفنیهمچنوگردشگرانتیرضا انیمبریرگذارتأثعامل

1391)همکارانوعطافر رزروواینترنتیپذیرشبرمؤثرعواملییشناسابهخودةمقالدر(

اصلیعاملیمشترتوسطشدهدركیسودمندونگرششدمشخصمطالعهنیادر.پرداختندهتل

اثرقیطراز،یسازگارواعتبارواعتمادمانندگریدیمتغیرهاواستهتلاینترنتیرزروقصدبرمؤثر

.استرگذاریتأثهتلاینترنتیرزروازاستفادهنیتبر،نگرشبر

1391)همکارانویوسفی یلیتحلیبررسبه( یگردشگرةتوسعیهاشاخصیقیتطبـ

پرداختنداصفهانشهردرکیالکترون سوادسطحشاخصکهدادنشانهاآنقاتیتحقجینتا.

.استیگردشگرنو نیاتیموفقدریدیکلعاملکیالکترون

ةواسطعاملدرنقشراگردشگرانیمند تیرضاابعاد،یامطالعهدر،(2017)1لکانیاوآتوو

ندکردییشناسایگردشگرازهاآنیکلاهدافبراثرگذار ،فنّاوریشرفتیپلیدلبه،هاآناعتقادبه.

سادهیهاگاهوبرینظ)سادهیهافنّاوریازاستفاده مقصدانتخاببرگردشگرانقصدبرگرید(

یااندازهبهواندشدهمتأثراطالعاتفنّاوریازگردشگرانهاآنزعمبه،گریدعبارتبه.ستینرگذاریتأث

.داردوجودیروزاف ونشکلهبهافنّاورینیابههاآنیوابستگکهاستداریپایرگذاریتأثنیا

2015)2انگیش گردشگرانرفتاردرآنگاهیجاواطالعاتفنّاورییبررسبهیامطالعهدر(

استپرداخته واطالعاتفنّاوریةنیدرزمگذشتهسالستیبقاتیتحقازیاخالصهمقالهنیا.

متشکلگذشتهةدهدودرجادشدهیادانشکهشودیماستداللمقالهنیادر.دهدیمارا هیگردشگر

1997-2006)یسازیتالیجیدیمج اةدوردواز 2007-2016)توسعهشتابو( کهاست(

جامعةچگونازیکلدركةکنندمنعکس ادعامحققانادامهدر.استفنّاوریوسیلةبهماگیتغییر

هاآنغالبیهامیپاراداوفنّاورانهطیشراازلحاظهادورهنیاازکیهردردانشةتوسعکنندیم

یبرا،صنعتنیاگرانیبازعنوانبه،گردشگرانوباشدیگردشگرصنعتبرریتأثبدونتواندینم

                                                           
1  . Kotoua & Ilkan 

2. Xiang 
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.ندارندهامیپارادانیابایهمراهج یراهخدماتازاستفاده

یهاشرکتیرقابتعملکردوخدماتتیفیکبراطالعاتفنّاوریریتأث(2013)1السونوکوهن

دندکریبررسرایجنوبیقایآفردریدارمهمان اطالعاتفنّاوریریتأثمدلةارا هدف. تیفیکبر

نشانآمدهدستبهجینتا.بودشرکتیرقابتعملکردوکارکنانعملکردوانیمشتربهشدهارا هخدمات

آنریتأثکهیدرحال،داردشرکتیرقابتعملکردبریمهمومیمستقراتیتأثاطالعاتفنّاوریکهداد

.استکارکنانعملکردةواسطبهکامالًیمشتربهشدهارا هخدماتیرو



 ینظر یمبان

نه،یزمنیادریخارجویداخلیهانهیشیپوکیالکترونیگردشگرةحوزپژوهشاتیادبةمطالعبا

دشییشناسااطالعاتفنّاوریةنیدرزماطالعاتفنّاورییهامؤلفه ةحوزخبرگانازینظرخواهبا.

اطالعاتفنّاوریةنیدرزممؤلفهششبهعواملنیااطالعات،فنّاوریسپسواولةدرجدریگردشگر

هاآنانتخابیمبناکهشدهاستفادهیمرتبطیهاشاخصازهالفهؤمنیاازکیهریبرا.افتیکاهش

(.1جدول)استیگردشگرةحوزدراطالعاتفنّاوریراتیثأتةنیزمدرنیشیپیهاپژوهش


 قیتحق اتیادب از مستخرج پژوهش یها مؤلفه و عوامل. 1 جدول

 منبع ها مؤلفه عوامل
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یرهبرتواناییینده،آیهاچالشیبرای یربرنامه،سازمانهاییاستدركاهدافوس

یمسا لسازمانتفسیرها،ینّاورفیادگیریبهاشتیاقها،یفنّاوریادگیریسرعت،پروژه

درکاریهمکارتوانایی،یفنّاورصنعتوهاییتازمحدودآگاهیگیری،یموقدرتتصم

اف ارهادرنرممهارتی،گروه

ویمیکریحاج

ملیان)؛1389رحیمی،

2،2017بولچاندو

ت
زیرساخ

 
فنّ

ی
اور

 

ت
العا

اط
یرهبرتواناییینده،آیهاچالشیبرای یرنامهبر،سازمانهاییاستاهدافوسدرك 

یمسا لسازمانتفسیرها،یفنّاوریادگیریبهاشتیاقها،یفنّاوریادگیریسرعت،پروژه

درکاریهمکارتوانایی،یفنّاورصنعتوهاییتازمحدودآگاهیگیری،یموقدرتتصم

اف ارهادرنرممهارتی،گروه

؛2013السون،وکوهن

،3همکارانولیانگ)

2017

کنترل
 

فر
ا

ی
یندها

 

ی
عملیات

همه  ،واحدهاةجانباتصال ابعاد بودن کرضایت،اطالعاتیفنّاوراستاندارد یفیتاز

ها،یرسیستمزتعدد،اف ودنتعدادکاربرانامکانی،ارتباطیهاشبکهوسعت،ارتباطات

مناباستفاده مشتركاز بودنعامل،یستمسوحدت،عاز ،کارکنانآموزش،کاربرپسند

روزبههاییفنّاور،مطرحیازبرندهااستفاده

میرفخرالدینی،وضرغام

ویانگش)؛1391

2015،همکاران

ش
کاه

 
ن

زما
 

چرخه
 

ینقوانرعایت،فرایندکارایی،کوتاهةچرخزمانیدار،بانکاطالعاتپا

همکاران،ویوسفی

وبیوان)؛1389

5،2018همکاران

کنترل
 

فرایند
 

مد
ت

یری
ن

گردشگرا


،نظارتمستمر از ،اطالعاتیفنّاورهایفرایندکنترلیافته،رشدهاییفنّاوراستفاده

هنگامبهخدماتی،ارتباطبامشترمدیریت،بهاطالعاتیانمشتردسترسی

؛1386،صفریوفرزین

صنیعیورضا یان)

1386منفرد،

                                                           
1. Cohen & Olsen 

2  . Melián & Bulchand 

3  . Liang et al 

5  . Byun et al 
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فرآیند
فرایند
 

مد
ی

یریت


ی
فنّاور

 
ت

العا
اط



اب ارها از اطالعاتدسترسیینترنتی،ایاستفاده به داخلدسترسی،آزاد بهیکاربران

ازراهدورارتباطات،برخطبهاطالعاتدسترسی،اطالعات

صفری،وفرزین

ولیانگ)؛1386

1،2017همکاران
عملکرد
 

ی
مال


بازیگران


بازگشتسرما کسبنرخیه،نرخ بدهنسبت،وکاررشد به هرنسبتی،سود از درآمد

هایتظرفةازهماستفادهی،مشتر

وتئودولیدیس

علی)؛2،2017همکاران

3،2018همکارانو

ت
ضای

ر
ن 
گردشگرا



برداشت،مناسبیسانراطال ،خدماتکیفیتیان،مشتررضایتیان،مشتریوفادار

یاننظرمشترازامنیت،ازبرندیمثبتمشتربرداشتیان،مشتر

؛1386صفری،وفرزین

همکاران،ویانگش)

2015



پژوهش یمفهوم مدل

وآزمونیبراریزیمفهوممدل،پژوهشیاصلهدفاساسبروپژوهشیهامؤلفهوعواملبهتوجهبا

.استهشدیطراحاعتبارسنجش
 

عملکرد مالی بازیگران

رضایت گردشگران

شایستگی فناوری اطالعات کارکنان

زیرساخت فناوری اطالعات

کنترل فرآیندهای عملیاتی

کاهش زمان چرخه

کنترل فرآیند مدیریت مشتری 

H1

H2

H3

H4

H5

H7

H8

H9

H10

H11

فرآیندهای مدیریتی

H6

H12

 
پژوهش یمفهوم چارچوب :1 شکل

 

پژوهش اتیفرض

:H1داردگرانیبازیمالعملکردبامثبتومیمستقةرابطکارکناناطالعاتفنّاورییستگیشا.

H2:داردگرانیزبامالیعملکردبامثبتومیمستقةرابطاطالعاتفنّاوریرساختیز.

H3:داردشرکتمالیعملکردبامثبتومیمستقةرابطیاتیعملیهافرایندکنترل.

                                                           
1  . Liang et al 

2  . Theodoulidis et al 

3  . Ali et al 
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H4:داردشرکتمالیعملکردبامثبتومیمستقةرابطچرخهزمانکاهش.

H5:داردمالیعملکردبامثبتومیمستقةرابطگردشگرانتیریمدفرایندکنترل.

H6:داردشرکتمالیعملکردبامثبتومیمستقةرابطفنّاورییتیریمدیهافرایند.

H7:داردمشتریرضایتبامثبتومیمستقةرابطکارکناناطالعاتفنّاورییستگیشا.

H8:داردمشتریرضایتبامثبتومیمستقةرابطاطالعاتفنّاوریرساختیز.

H9:داردمشتریرضایتبامثبتومیمستقةرابطیاتیعملیهافرایندکنترل.

H10:داردمشتریرضایتبامثبتومیمستقةرابطچرخهزمانکاهش.

H11:داردمشتریرضایتبامثبتومیمستقةرابطگردشگرانتیریمدفرایندکنترل.

H12:داردمشتریرضایتبامثبتومیمستقةرابطفنّاورییتیریمدیهافرایند.

 

پژوهش یشناس روش

درفعالیهاشرکتیمالعملکردوگردشگرانتیرضابراطالعاتفنّاوریریتأثیبررسپژوهشاینهدف

پژوهشاستیگردشگرصنعت این یفیتوصیهاپژوهشةزمردرتیماهازنظر. ازنظرویمایشیپـ

یادارویمالبخشکارشناسانورانیمدیتمامیآمارةجامع.استیدانیمقاتیتحقازدادهیآورجمع

.استنفر90ازمتشکلپژوهشیاجرازماندرکهاست دیاستانیگردشگرةنیدرزمفعالیهاشرکت

نیانفر50ةنمونتعدادباکهشداستفادهKMOیریگنمونهتیکفاصشاخازنمونهحجمنییتعمنظوربه

دیرس6/0مقبولسطحیباالبهشاخص مشخصاتویشناختتیجمعاطالعات،2جدولدر.

.استشدهارا هدهندگانپاسخ
 

 یشناخت تیجمع یرهایمتغ فیتوص :2 جدول




 تجمعی درصد درصد فراوانی

 جنسیت
 80 80 40 مرد

 100 1020 زن

 تحصیالت

 8 8 4 دیپلم

 26 18 9 دیپلمفوق

 92 66 33 لیسانس

 100 8 4 باالترلیسانسوفوق

 خدمت ةسابق

 88 4488 سال10تا

 94 6 3 سال20-10

 100 6 3 سال3030-20

 تأهل
 66 66 33 متأهل

 100 34 17 مجرد
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شدهگرفتهکمکافتهیساختارةنامپرسشویاکتابخانهمطالعاتازاطالعاتیگردآورمنظوربهجهت

است دررااطالعاتفنّاوریریتأثبیترتبهکهاستیاصلبخشسهیداراشدهیطراحةنامپرسش.

60داراینامهپرسش.سنجدمیگردشگرانتیرضاوگران،یبازیمالعملکرد،یگردشگریهاشرکت

.استشدهیطراحیکرتیلییتاپنجفیطدرکهاستسؤال

یریگاندازهپژوهشیاصلعواملازکیهرکرونباخیآلفامقدار،نامهپرسشیپایاینییتعیبرا

برای،هادادهیگردآورازپس.استنامهپرسشییایپادیمؤو7/0ازشیبآمدهدستبهمقدارکهشد

SmartPLSوSPSS22یاف ارهانرماز،1یج  مربعاتحداقلروشیاجراوهادادهیغربالگر

.استشدهریتفسبعدبخشدرآنازحاصلجینتاکهشدهاستفاده
 

پژوهش یهافتهای

شوندیممطرحیساختارویریگاندازهمدلدوآزمونقالبدرمدلیهاافتهی بهیریگاندازهمدل.

یهاهیفرضآزمونبهیساختارمدلوپژوهشیرهایمتغیریگاندازهیاب ارهااعتباروییروایبررس

مدلدررهایمتغنامج،ینتانییتبدرسهولتبرای.پردازدیمگریکدیبررهایمتغاثریبررسوپژوهش

.(3)جدولاندشدهمشخصاختصاربهیریگاندازه


 پژوهش مدل در مورداستفاده یرهایمتغ یاختصار نام :3جدول

 اختصاری نام متغیر

 IT1اطالعاتکارکنانفنّاوریشایستگی

 IT2تاطالعایفنّاورزیرساخت

 IT3اطالعاتفنّاورییریتیمدفرایندفرآیند

 IT4عملیاتیهایفرایندکنترل

 IT5چرخه زمان کاهش

 IT6گردشگرانیریتمدفرایندکنترل

 Financialیگرانبازیعملکردمال

 Customerگردشگرانیترضا

 

 یریگآزمون مدل اندازه

بارومستقلیرهایمتغتوسطوابستهیرهایمتغةشدنییتبانسیوار،ریمسبیضرامدلنیاتوسط

(.2شکل)استشدهمحاسبهشدهمشاهدهیرهایمتغیعامل

                                                           
1  . Partial Least Square 
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 صفر مدل یعامل یبارها یریگ اندازه یبرا PLS افزار نرم یخروج :2 شکل



.استشدهاسبهمحمدلةشدمشاهدهیرهایمتغازکیهراعتباریبررسیبراییایپااولمالك

.باشد5/0ازترشیبدیباشدهمشاهدهریمتغهریعاملبار(2000)1گفنواسترابیهاافتهیاساسبر

برازشدوبارهمدل،بودندخودةسازدر5/0ازترکمیعاملباریداراکهرهایمتغازیبرخحذفازبعد

شد درهاهیگوةهمکهاستمشخصوشدهدادهنشان3شکلدریاصالحمدلازحاصلجینتا.

.هستندخودةسازیروبرقبولقابلیعاملباریدارایاصالحمدلیاصلیرهایمتغ



 
 یریگاندازه مدل یبرا یعامل یبارها شامل PLS افزارنرم یاصالح یخروج :3شکل



                                                           

1. Gefen  &  Straub  
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استیعاملیبارهایداریمعنهاعاملییایپاسنجشیبراییایپادوممالك بهمربوطtیهاآماره.

و05/0سطحدر96/1ازترشیبریمقادکهدهدیمنشانیاصالحمدلیعاملیبارهایداریمعن

یهاهیگوةهمنیبنابرابرخوردارند؛یکافاعتبارازوداریمعن01/0سطحدر58/2ازترشیبریمقاد

.ندداریکافاراعتبیاصالحمدل

1998)2نیچها،سازهازکیهر1مرکبییایپایبررسیبرا رانیگلداشتاـلونیدبیضر(

رامقدارنیا،4جدولاعداد.دباش7/0ازترشیبدیبابیضرنیارشیپذقابلریمقادکهکردهشنهادیپ

یمناسبیبیترکییایپاازهاسازهةهماستمشخصکهدهدیمنشانمدلیهاسازهازکیهریبرا

.ندبرخوردار


 یاصالح مدل در تیفیک یارهایمع جدول :4جدول

 

 یانسوار میانگین

 3شده استخراج

 پایایی

 4ترکیبی
R2 

 آلفای

 کرونباخ

 یاشتراک یرمقاد

 5ها سازه
 6افزونگی

  0.680 0.944  0.954 0.680 اطالعات کارکنان فنّاوری شایستگی

  0.525 0.906  0.922 0.525 اطالعات یفنّاور زیرساخت

  0.542 0.834  0.854 0.542 عملیاتی هایفرایند کنترل

  0.501 0.876  0.900 0.501 چرخه زمان کاهش

  0.690 0.850  0.899 0.690 گردشگران یریتمد فرایند کنترل

 فنّاوری یتییرمد فرایندفرآیند

 اطالعات
0.568 0.887  0.849 0.568  

 0.009 0.562 0.804 0.644 0.865 0.562 بازیگران مالی عملکرد

 0.013 0.629 0.899 0.624 0.922 0.629 گردشگران رضایت



7فورنلوالرکراعتقادبه.شودیمدهیسنجشدهاستخراجانسیوارنیانگیمشاخصبامدلیهمگراییروا

کهاستمعنانیبدنیاواستمناسبسازههردرشاخصنیایبرا5/0ازترشیبریمقاد،(1981)

کهطورهمان(.1998ن،یچ)دکنیمنییتبراخودانسیوارترشیبایدرصد50حدودموردنظرةساز

.است5/0ازشیبپژوهشمدلیهاسازههمهیبرامقدارنیاشود،یممشاهده4جدولدر

استشدههیتوصمالكدوها،سازهیواگرااییصیتشخییروایبررسیبرا شنهادیپبهابتدا.

هیگوهمانیعاملبارازترشیبدیباخودبهمربوطةسازبرهیگوهریعاملبار،(2005)گفنواستراب

                                                           
1  . Composite Reliability 

2. Chin  

3  . Average Variance Extracted (AVE) 

4  . Composite Reliability 

5  . Communality 

6  . Redundancy 

7. Larcker& Fornell 
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باشدگریدیهاسازهبر خودبهمربوطةسازبرهاهیگوةهمیعاملباردهدیمنشانلیتحلجینتا.

ایواگراییروامنظرنیاازنیبنابرا،(4جدول)استگریدیهاسازهبرهیگوهمانیعاملبارازترشیب

 .شودیمدیأیتمدلیافتراق

بستگیهمازترشیبدیباکهاستسازههریبراشدهاستخراجانسیوارنیانگیمةشیردوممالك

باشدگریدیهاسازهباسازهآن خودیهاهیگوباسازهآنبستگیهمکهاستآنگرنشانامرنیا.

منظرنیااز،5جدولجینتااساسبریاصالحمدلدر.استگریدیهاسازهبااشبستگیهمازترشیب

.شودیمدیأیتواگراییروا ین


 یاصالح مدل در یصیتشخ ییروا دوم مالک یبررس جینتا :5 جدول

 
AB C D E F GH

A0.824اطالعاتکارکنانفنّاورییستگی.شا
  

    
 

B0.725 0.074 اطالعاتفنّاورییرساخت.ز 
 

    
 

C0.736 0.331 0.0.71 عملیاتیهایفرایند.کنترل     
 

D.0.708 0.022 0.633 0.054 چرخه زمان کاهش    
 

E0.831 0.645 0.106 0.572 0.117 گردشگرانیریتمدفرایند.کنترل   
 

F.0.754 0.785 0.618 0.142 0.541 0.036 اطالعاتفنّاورییریتیمدفرایند  
 

G.0.750 0.718 0.672 0.518 0.332 0.623 0.136بازیگرانمالیعملکرد 
 

H.0.793 0.725 0.760 0.700 0.553 0.164 0.501 0.149گردشگرانرضایت 

 

،شودیممشاهدهچنانچه.استشدهدادهقراریاصلقطردرشدهاستخراجانسیوارنیانگیمجذر،5

نیبنابرااست؛گریدیهاسازهباسازهکیبستگیهمازترشیبشدهاستخراجانسیوارنیانگیمجذر

قیتحقمدلییایپاوییروادرنتیجه،استبرخورداریقبولقابلیصیتشخییرواازپژوهشیهاسازه

.شودمیدییتأ



یریمس مدل آزمون

ییمبناآمدهدستبهریمقادوشودیمیریگاندازهپژوهشیهامؤلفهانیمروابط،یریمسمدلدر

اعتبارازنانیاطمازپسمدلنیاآزمون.استپژوهشاتیفرضرشیپذایردبارةدریریگمیتصمیبرا

6جدولدرهاآنیداریمعنوریمسبیضرابرآوردازحاصلجینتا.ردیپذیمانجامآناصالحومدل

.استشدهدادهنشان



تحقیق هایفرضیه آزمون

پژوهشاتیفرضیبررسبهتوانیم،مدلةابستویرهایمتغبرهاسازهازکیهرکلاثرةمحاسببا

tریمقاداساسبریمابقه،یفرضدویاستثنابه،شودیممشاهده7جدولدرکهگونههمان.پرداخت

شدنددییتأ6جدولدرآمدهدستبه ویبررسلیتفصبهپژوهشةیفرضدوازدهازکیهر،ادامهدر.

.شودنییتبگذشتهمطالعاتباهاآنتطابق،پژوهشاتیادبیبررسبا،شدهتالش
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 یاصالح مدل در ها آن یدار یمعن و ریمس بیضرا برآورد :6 جدول

 
 t مقدار معیار انحراف نمونه میانگین

 3.269 0.033 0.108 اطالعاتکارکنانفنّاوریشایستگی →گردشگرانرضایت

 3.160 0.027 0.080 کارکناناطالعاتفنّاوریشایستگی →یگرانبازمالیعملکرد

 0.374 0.051 0.006 اطالعاتفنّاوریزیرساخت→گردشگرانرضایت

 3.345 0.051 0.168 اطالعاتفنّاوریزیرساخت →یگرانبازیمالعملکرد

 1.130 0.047 0.063 اتییعملهاییندفراکنترل →گردشگرانرضایت

 5.183 0.038 0.207 عملیاتیهایفرایندکنترل →یگرانبازیمالعملکرد

 2.056 0.045 0.112 چرخهزمانکاهش →گردشگرانرضایت

 2.791 0.048 0.145 چرخهزمانکاهش →بازیگرانمالیعملکرد

 3.071 0.065 0.192 گردشگرانیریتمدیندفراکنترل→گردشگرانرضایت

 2.897 0.050 0.142 گردشگرانمدیریتفرایندکنترل →یگرانبازیمالعملکرد

 8.543 0.062 0.526 اطالعاتفنّاوریمدیریتیفرایند →گردشگرانرضایت

 8.961 0.045 0.391 عاتاطالیفنّاوریریتیمدفرایند →بازیگرانمالیعملکرد

 
 یریمس مدل جینتا اساسبر قیتحق یها هیفرض تیوضع یبررس :7 جدول

 اثر کل دییتأرد/  فرضیات

H1یگرانبازعملکردمالی  اطالعاتکارکنانفنّاوری  0.107 

H2 یگرانبازعملکردمالی اطالعاتفنّاوری  0.085 

H3یگرانبازعملکردمالیهایعملیاتیفرایند  0.018 

H4یگرانبازعملکردمالی چرخهزمان  0.168 

H5یگرانبازعملکردمالیمدیریتگردشگرانفرایند  0.052 

H6یگرانبازردمالیعملکاطالعاتفنّاوریهایمدیریتفرایند  0.195 

H7رضایتگردشگراناطالعاتکارکنانفنّاوری  0.093 

H8 رضایتگردشگراناطالعاتیفنّاور  0.133 

H9 رضایتگردشگران هایعملیاتیفرایند  0.199 

H10  گرانرضایتگردشچرخه زمان  0.144 

H11 رضایتگردشگرانمدیریتگردشگرانفرایند  0.523 

H12 0رضایتگردشگراناطالعاتفنّاوریهایمدیریتفرایند  0.400 

 

ارتباطاین،نتایجبرابردارد؛شرکتمالیعملکردبامثبتیةرابطکارکناناطالعاتفنّاوریشایستگی

دشومیتأییدH1ةفرضیبنابرایناست،دارمعنیو107/0می انبه مطالعاتةنتیجبایافتهاین.

محققان،هاپژوهشایندر.داردمطابقت(1389)رحیمیوکریمیحاجیو(2013)السونوکوهن

.اندهکردبررسی،رقابتیشرایطدرومالیدبعاز،سازمانعملکرددرراکارکنانهایتواناییتأثیر

می انبهارتباطاینوداردشرکتمالیعملکردبامثبتیةرابطاطالعاتاوریفنّزیرساخت

استمثبتودارمعنیةرابطةدهندنشانکهاست085/0 مشاهده،H2ةفرضیتأییدضمنبنابراین.

.داردمطابقت(2013)السونوکوهنمطالعاتةنتیجبایافتهاینشودمی
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داردشرکتمالیعملکردبامثبتیةرابطعملیاتییندهایافرکنترل ایندهدمینشاننتایج.

مثبتودارمعنیایهرابطةدهندنشاناما،نیستتوجهقابلهرچندواست018/0می انبهارتباط

.دشومیتأییدH3ةفرضیبنابراین،است

مالیعملکردبامثبتیةرابطاطالعاتفنّاوریازاستفادهباسازمانهایفرایندةچرخزمانکاهش

تأییدH4ةفرضیبنابرایناست،168/0می انبهرابطهاینکهدهدمینشانتحقیقنتایج.داردشرکت

.داردخوانیهم(1389)همکارانویوسفیاتمطالعنتایجبایافتهاینوشودمی

،تحقیقنتایجبرابر.داردشرکتمالیعملکردبامثبتیةرابطمشتریمدیریتیندهایافرکنترل

 .شودمیتأییدH5ةفرضیاما،شودمیبرآوردضعیفکهاست052/0می انبهرابطهاین

داردشرکتمالیعملکردبامثبتیةرابططالعاتااوریفنّمدیریتییندافر نشانتحقیقنتایج.

.شودمیتأییدH6ةفرضیبنابرایناست،195/0می انبهرابطهاینکهدهدمی

تحقیقازحاصلنتایج.داردمشتریرضایتبامثبتیةرابطکارکناناطالعاتفنّاوریشایستگی

تحقیقةیافتاین.شودمیتأییدH7ةفرضیبنابرایناست،093/0می انبهبطهرااینکهدهدمینشان

.داردخوانیهم(2013)السونوکوهنمطالعاتنتایجبا

داردگردشگرانرضایتبامثبتیةرابطاطالعاتاوریفنّزیرساخت این،تحقیقنتایجبراساس.

السونوکوهنمطالعاتبایافتهاین.شودنمیتأییدH8ةفرضیبنابراین.است/143می انبهرابطه

.داردمطابقت(2013)

نشانتحقیقازحاصلنتایج.داردشرکتمشتریانرضایتبامثبتیةرابطعملیاتیفرایندکنترل

.شودنمیتأییدH9ةفرضینبنابرایاست،199/0می انبهرابطهاینکهدهدمی

داردشرکتمشتریانرضایتبامثبتیةرابطچرخهزمانکاهش نشانتحقیقازحاصلنتایج.

.شودمیتأییدH10ةفرضیبنابراین،است143/0می انبهرابطهاینکهدهدمی

داردشرکتمشتریانرضایتبامثبتیةرابطمشتریمدیریتیندافرکنترل نتایجبراساس.

.استشدهتأییدH11ةفرضیبنابراین،است523/0می انبهرابطهاین،تحقیق

 داردشرکتمشتریانرضایتبامثبتیةرابطاطالعاتاوریفنّمدیریتییندافر. نشاننتایج.

.شودمیتأییدH12ةفرضیبنابرایناست،400/0می انبهرابطهاینکهدهدمی
 

یریگجهینت

درفعالگرانیبازیمالعملکردوگردشگرانتیرضابراطالعاتفنّاوریریتأثیبررسپژوهشهدف

بامصاحبهوموضو اتیادبمروربا.گرفتشکلاساسنیابرقیتحقطرحکهبودیگردشگرصنعت

وییشناسایگردشگرصنعتگرانیبازیرقابتتیم براطالعاتاوریفنّرگذاریتأثملعواخبرگان،

شدندیبررس ریمتغدوگرفتننظردرباپژوهشیمفهوممدل،شدهییشناسایهامؤلفهاساسبر.

گرفتشکلهدفةوابست ابتدا،یج  مربعاتحداقلروشازاستفادهبا،مدلنیاآزمونمنظوربه.

یهادادهوگرفتقرارخبرگانازیمنتخبگروهاریاختدرسؤال60برمشتملیانامهپرسش

.دشلیتحلSmartPlsاف ارنرمازاستفادهباشدهیگردآور
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سپسشد،یسنجاعتبارویطراحپژوهشیریگاندازهمدلابتدا،جینتابهیابیدستبرایجهت

اطالعاتفنّاورییهامؤلفهانیمارتباطکهشددادهشکلپژوهشاتیرضفآزمونیبرایریمسمدل

بارةدر،آمدهدستبهtریمقادازاستفادهبا.دهدیمنشانریمسبیضراقالبدرراوابستهیرهایمتغو

.شدیریگمیتصمپژوهشةیفرضدوازدهازکیهرردایدیأیت

یگردشگرصنعتدراطالعاتفنّاورییهامؤلفهنقشکهنیاغمریعلدهدیمنشانجینتا

نیهمچنوصنعتنیافعاالنیمالعملکردبرهاآنازکیهریرگذاریتأث انیماماست،ینانکارقابل

ستیناندازهکیبهشده،ارا هخدماتیینهامقصودعنوانبه،انیمشترتیرضا یهاشاخصهرچند.

یهافرایندانیمنیادراماد،دارییبامعناومیمستقریتأثگرانیبازیمالعملکردبراطالعاتفنّاوری

اتفاقهافنّاورینیاازاستفادهةواسطبهکه)چرخهزمانکاهشواطالعاتفنّاوریبریمبتنتیریمد

کهاستنیاتوجهجالبةنکت.داردعرصهنیافعاالنایبریترتوجهقابلیمالیدستاوردها،(افتدیم

دهندگانارا هتیموفقدیکلتواندیمخبرگاناعتقادبهآنچه،صنعتنیایرقابتوپرتالطمطیمحدر

ةارا درسرعتوسوکیازیارتباطویسازمانیهافرایندتیریمدتوانباشد،یگردشگرخدمات

.استگریدیسوازخدمات

.استیاطالعاتفنّاورییاب ارهایریکارگبهازگردشگرانتیرضاقیتحقگریدةوابستریمتغ

،گردشگرانکهشودیمهمراهبقابایهنگامصنعتنیادرشدهارا هخدماتوهاتالشةهمازآنجاکه

تواندیمهاآنتیرضانیبنابرا،باشندداشتهخدماتنیاتصاحببهلیتما،یینهایمشترعنوانبه

نشانپژوهشجینتا.باشدهاآنیسودآورالبتهومرتبطیهابنگاهیهاتیفعالةادامدریدیکلعامل

از،خدماتةارا دریاتیعملیهافرایندبرکنترلواطالعاتفنّاوریمناسبیهارساختیزدهدیم

نیاتوانیمراجهینت.استشدهردمربوطاتیفرضونداردزیادیتیاهم،گردشگرانتیرضامنظر

عنوانبهخودشانیبرافورییدستاوردها،هستندآندنبالبهگردشگرانآنچهکهکردریتفسگونه

نهاستفرایندیمشتر سازمانیهاتیفعالچگونگی وهافرایندیاجراةحون،گریدعبارتبه.

بودنخواهدهاآنتیرضاعاملوستینمعنادارگردشگرانمنظرازمورداستفادهیهارساختیز در.

تیرضابهتواندیمیگردشگرصنعتدراطالعاتفنّاورییریکارگبهدستاوردعنوانبهآنچه،مقابل

یگردشگرالتیتسهوامکاناتوفضاهاانیمیاهنگهمدریتیریمدتوانشیاف ا،شودمنجرآنان

باسازندهارتباطیبرقراردریگردشگرتیریمدتوانیارتقانیهمچن.استصنعتنیادرازیموردن

دانشیگذاراشتراكهمراهبهرنده،یگخدمتـسازمانیاطالعاتةیدوسوانیجرقالبدرگردشگران

.استصنعتنیادریاطالعاتیهافنّاوریتیموفقدریمهمعاملازینمورد



 کاربردی یها شنهادیپ

شودیممشخصمدل،ةوابستریمتغدوازیکیعنوانبه،گرانیبازیمالعملکردعاملگرفتننظردربا

ستندینمؤلفهنیابرتوجهقابلیونیرگرسبیضریدارایاصلیهامؤلفهازکیچیه ،گریدعبارتبه.

تیریمدیهافرایندةمؤلفبهمربوطشرکتیمالعملکردبراطالعاتفنّاوریعواملریتأثنیشتریب
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صرفاًتوانینم،نیبنابرا.استیسازمانیهافرایندیاجراةچرخزمانکاهشسپسواطالعاتفنّاوری

خودکاریهاستمیسیاجراوشرکتسطحدرطالعاتافنّاورییاب ارهایسازادهیپقیطراز

نیا.بوددواریامیگردشگریهاشرکتیمالعملکردطیشراریگچشمبهبودبهاطالعات(ونیاتوماس)

متعددگرانیبازانیمرقابتبهتوجهبا،یامروزیایدنطیشرادرهرچندکهداردداللتنکتهنیابرامر

اطالعاتفنّاورییاب ارهایریکارگبهگردشگران،یگذراحالنیدرعومتنو یازهاینوصنعتنیا

،رونیازا.بودنخواهدهاآنیمالقیتوفبریلیدلاب ارهانیاازشرکتیمندبهرهاست،اجتنابرقابلیغ

یپارامترهابهدیبایمالباالترعملکردبهیابیدستیبرایگردشگرصنعتدرفعالیهاشرکت

خدماتتنو گسترش،یابیبازاریهاتیفعالازیعیوسةدامنشاملتواندیمکهکنندتوجهیگرید

.شودخدماتیفیکسطحیارتقاایارا هقابل

وهاستمیسازاستفادهصورتدر.استگردشگرانتیرضاسطحپژوهشةوابستریمتغگرید

جینتا.شودیمحاصلیگریدبرداشتیگردشگرخدماتیهاشرکتسطحدریاطالعاتیهافنّاوری

.داردیپدرراگردشگرانیوفاداروتیرضاسطحشیاف ااطالعاتفنّاورییریکارگبهدهدیمنشان

سطحدریاتیعملیهافرایندکنترلواطالعاتفنّاوریرساختیزیهامؤلفههرچند،جینتامطابق

گرید،(استشدهردمؤلفهدونیابهمربوطةیفرض)نداردانیمشترتیرضابریریتأثشرکت

دارندمدلةوابستریمتغنیابریتوجهقابلریتأثپژوهشیهامؤلفه بیضرگرفتننظردربا.

گردشگرانتیریمدبامرتبطیهافرایندکنترلدراطالعاتفنّاورییاب ارهایریکارگبهیونیرگرس

شودیممشخص،(هاآنانتظارموردیفیکسطحوگردشگرانعیسرومتنو یازهاینبهتوجهازنظر)

نیانیهمچن.داردریتأثانیمشترتیرضامثبتراتییتغبردرصد50تامؤلفهنیادریمثبترییتغهر

شامل)مناسبتیریمدیهافرایندیاجرادراطالعاتفنّاورییریکارگبهریتأثةمؤلفیبرابیضر

اهدافیراستادریبریسایفضاازیریگبهرهویسازماندرونیاطالعاتیهاستمیسازاستفاده

یاجتماعیهاشبکهمانندشرکت، خدماتازانیمشترتیرضاراتییتغبردرصد40تاتواندیم(

.باشدداشتهبتمثریتأثشدهافتیدر

موفقیسازادهیپبرتمرک یبرایمناسبیراهکارهابودخواهندقادرهاشرکتچگونهکهنیا

صورتبهاما.داردیگریدپژوهشبهازین،کنندیبازانیمشترتیرضاسطحشیاف ابرمؤثریهامؤلفه

یافقیهاادغاموخصوصنیادرنمندتوایاف ارهانرمازیریگبهرهویآموزشیهادورهیبرگ ار،یکل

نیابهیابیدستبه،حالتنیترسادهدر،تواندیمیگردشگرنیتأمةریزنجیهاشرکتانیمیعمودو

.دکنکمکاهداف



یآت یها پژوهش یبرا ییها فرصت

یهاتفرصییشناسایبرایاتیعملیراهکارها،یپژوهشموضو لیتکمیراستادر،شودیمشنهادیپ

ارا هیراهبردیهابرنامهیهاروشازاستفادهبایگردشگرصنعتدراطالعاتفنّاورییریکارگهب

هایضعفوهایتوانمندگرفتننظردرنی وحاضرپژوهشجینتاگرفتننظردربا،منظورنیابه.شود
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یفیکویکمّیهاروشازاستفادهباسپسوشودیمامعملیاقدیراهکارهانیتدوبهمنطقههر

بودنیاتیعمل انیماساسبرهاآنیبندرتبهبهبهمنابعمالیوزمانیموردنیاز،وباتوجهیریگمیتصم

.شدخواهداقدام

یفیکیهاروشازاستفادهباتوانیمپژوهشنیاازمدهآدستبهجینتادیأیتیبرانیهمچن

نظرازاستفادهباپژوهشیهالفهؤممتقابلیرگذاریتأثمدلیطراحبه1یریتفسساختاریسازمدل

کرخبرگانیفیک داقدام یهایتوانمندبرصرفاًپژوهشنیادرکهنیابهتوجهبا،شودیمشنهادیپ.

ویانسانیهایژگیویآتیهاپژوهشدر،شدهدیتأکیگردشگرخدماتةارا دراطالعاتاوریفنّ

شودلیتحلیگردشگرصنعتدراطالعاتفنّاورییاب ارهاییکارابرثرؤمیطیمح یرهایمتغ.

ازاستفادهدر(یخارج)یطیمحیهاتیحمانیهمچنویهوشمند،یاطالعاتسواد،یشناختتیجمع

ندهیآیهاپژوهشدرثرؤمیرهایمتغعنوانبهتواندیمیگردشگرصنعتدریاطالعاتنینویاب ارها

.ردیگقرارتوجهمورد

                                                           

1. Interpretive Structural Modelling 
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