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چکیده
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تجربه ها و تحوالت جديدی را مشاهده کرده است و با تغييراتي چشمگير سعي کرده است تا گامهای
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تصادفي  222نفر از اين مشتريان برای نمونه انتخاب شدهاند .اعتبار مدل نيز از طريق مدليابي معادالت
ساختاری ،مورد تأييد قرار گرفته و بر اساس نتايج تحليل مسير ارتباط متغيرهای اين تحقيق تأييد شده
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مقدمه
با توجه به امکانات و ويژگيهای بسيار غني کشورمان در زمينه صنعت گردشگری،
بهکارگيری روشهای نوين جذب و نگهداری مشتريان فعلي و در مرحله بعد گسترش
تعداد آنها کامالً ضروری بهنظر مي رسد .امروزه با بهرهگيری از فضای اينترنت و به
وجود آمدن گردشگری الکترونيکي ،فناوری اطالعات و ارتباطات يکي از عناصر
اساسي گردشگری به شمار ميرود و کارايي اين صنعت را افزايش داده است (پور فرج
و همکاران . )7431:74 ،فناوری اطالعات روشهای عمل را در تمامي سازمان ها و
بهويژه در صنعت گردشگری متحول ساخته است .براساس تعريف پپارد فناوری
اطالعات عبارت است از مکانيزمهای توانمندسازی که باعث تسهيل در پردازش و
جريان اطالعات درون يک سازمان و بين سازمانها مي شوند ،اين اطالعات شامل
اطالعاتي ميشود که سازمانها توليد ،استفاده و يا ذخيره ميکنند (Peppard,1993:
 .)120اين پديده باعث ميشود که سازمانها بتوانند فعاليتهای دروني و ميان سازماني
خود را در سطح منطقهای و يا جهاني با قدرت بيشتری هماهنگ سازند .فناوری
اطالعات و صنعت توريسم را ميتوان دو عاملي دانست که در تشکيل و ايجاد
دهکدهی جهاني بيشترين تأثير را ايفا کردهاند و شايد از اين جهت است که با يکديگر
ارتباط جدا نشدني پيدا کردهاند .بازاريابي ،ايجاد کانالهای توزيع و همکاری و
هماهنگيهای ميانسازماني از بيشترين کاربردهای فناوری اطالعات در صنعت
گردشگری بوده است .فناوری اطالعات در سالهای اخير تأثيرات دوسويهای بر صنعت
گردشگری داشته است .از سويي قدرت ارتباطي قوی از طريق اينترنت ،امکان
هماهنگي ،کنترل ،عمليات بهتر و اطالعرساني مناسب را فراهم ساخته است و باعث
ايجاد فرصت برای سازمانهای متکي به کسبوکار الکترونيکي شده و از طرف ديگر
تهديداتي را همچون ايجاد بازارهای جهاني ،امکان از دست دادن سهمبازار ،ورود
رقبای جديد ،معرفي محصوالت جانشين متنوع و مانند آن برای سازمانهايي که در
استفاده از اين تکنولوژیها دچار تعلل شدهاند ،ايجاد کرده است .در طول دو دههی
گذشته ،استفاده از اينترنت در بخشهای خاصي از صنعت خدمات ،از جمله
گردشگری که در آن قدرت سايبر به طور مداوم در حال محبوبيت است از اهميت
1- Peppard
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ويژهای بر خوردار شده است ( .)Buhalis and Law,2008:613اهميت اينترنت به
منزلهء يک کانال تجاری برای پيدا کردن و ارائهی اطالعات توريستي در مطالعات قبلي
به رسميت شناخته شده است ( .)Andreu et al., 2010:782اين امر حاکي از اين است
که از مزايای استفاده از اينترنت عمالً چشمپوشي از آن را در بازاريابي سازمانهای
گردشگری غير ممکن ساخته است .کليد موفقيت استفاده اينترنت در صنعت
گردشگری در شناسايي سريع نيازهای مشتری و ارتباط مستقيم با مصرفکنندگان،
ارائهی اطالعات جامع ،شخصي و بهروز به آنها نهفته است (Vich,2003:32
 .)Martorellاز اين رو الگو برداری مناسب از کشورهايي که هماينک در اين صنعت
چه از لحاظ تعداد و چه از حيث درآمد از رتبهبندی مناسبي در سطح جهان برخوردار
هستند ،مي تواند مسير رسيدن به موفقيت را تا حد امکان کوتاه و بهينه سازد .البته در
اين الگوبرداریها آنچه مهم است توجه به شرايط دروني کشور و قابليتهای فعلي
است و عملکرد تطبيقي بايستي بهگونه ای باشد که اين راهبردها تأثير مخربي در
چرخههای اجتماعي ،اقتصادی و فرهنگي کشور به همراه نداشته باشد.
صنعت گردشگری همانند ديگر عرصههای خدماتي ،هر روزه شاهد افزايش رقابت
و حضور رقبای جديد است .به طوری که رشد قابلتوجه فعاليتهای گردشگری به
وضوح نشانگر اين است که گردشگری يکي از مهمترين پديدههای اقتصادی و
اجتماعي قرن گذشته است.
در سالهای اخير ورود هتلهای خصوصي با زيربناهای مناسب ،رقابت را بسيار
محسوس کرده است .در چنين شرايطي که خدمات نسبتاً يکساني در کليهی هتلها
ارائه شده و هر خدمت جديدی به سرعت از سوی رقبا کپيبرداری مي شود ،ايجاد
تسهيالت خاص و روابط ويژه با مشترياني که هتلها قصد جذب و يا حفظ آنها را
دارند گامي مؤثر جهت تداوم حيات سازمان و پيروزی در رقابت است (Bastic and
) .Gojcic, 2012: 1017رزرو اينترنتي با استفاده از تکنولوژی وب و اينترنت مشتريان
را قادر ميسازد تا فعاليتهای توريستي خود را در يک محيط مجازی انجام دهند.
تحقيقات انجام شده بر روی پذيرش رزرو اينترنتي از سوی مشتريان ،درک عقايد
مشتری در مورد استفاده از رزرو اينترنتي را ارتقا ميبخشد و نشان ميدهد چگونه اين
عقايد و طرز تفکرها بر رفتار مشتری در مورد استفاده از رزرو اينترنتي تأثير ميگذارند.
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رزرو اينترنتي از مزايای بسياری برای مشتريان برخوردار است 3صرفهجويي در
زمان ،کاهش هزينه ،نبود وابستگي به مکان و زمان ،واکنش سريع به شکايات مشتريان
و ارائه خدمات بديع به مشتريان از ويژگيهای رزرو اينترنتي است .تمامي اين مزايا
افزايش فعاليتهای اينترنتي را از سوی مشتريان بههمراه داشته است و طبيعتاً مشتريان نيز
انتظار افزايش کيفيت خدمات رزرو اينترنتي را خواهند داشت .به طوری که با افزايش
کيفت خدمات اينترنتي هتلها ،گردشگران از اينترنت بهمثابه يک مکانيزم اصلي جهت
رزرو هتلها و ساير ترتيبات سفر استقبال ميکنند ).(Rex et al, 2011: 393
در بازارهای رشد يافتهی کنوني و در محيط رقابتي موجود ،مؤسسات و شرکتهای
مختلف از جمله هتلهابه اين نتيجه رسيدهاند که مشتريان موجود را مبنا قرار دهند.
حفظ موفقيتآميز مشتريان کنوني نياز به جستجوی مشتريان جديد و ريسک بالقوه آن
را کاهش ميدهد .همچنين ارتباطات بلندمدت با مشتريان به علت آگاهي آنان ،هزينه
انجام خدمات را کاهش خواهد داد .در دورهای که مشتريان حق انتخاب فراواني دارند،
ارائهدهندگان خدمات بايد تالش کنند تا همواره در خاطر مشتری باقي بمانند .هتلها
با استفاده از پيشرفتهای فناوری ،به اين چالشها پاسخ مي دهند ،به اين ترتيب
استراتژیای را در پيش ميگيرند که سعي در راضي کردن مشتريان از طريق ارائهی
خدمات و محصوالت بهتر با هزينه کمتر و در زمان مساوی دارد و به اين ترتيب ايده
رزرو اينترنتي به صورت وسيعي مورد استفاده قرار ميگيرد.
بنابراين تحقيق پيش رو به دنبال شناسايي عوامل مؤثر بر پذيرش فناوری اطالعات
در صنعت گردشگری بهخصوص در مورد موضوع رزرو اينترنتي در بخش خدمات و
صنعت هتلداری است و هدف اصلي آن «بررسي تأثير سودمندی و سهولت درک
شده ،اعتماد ،اعتبار ،سازگاری بر نگرش و تمايل به استفاده از رزرو اينترنتي هتل»
است .در ادامه با مرور منابع و مباحث نظری ،فرضيههای مرتبط و حاصل از هريک
بخشهای پژوهش بيان ميشود .سپس روششناسي پژوهش ،يافتههای اصلي بحث و
بررسي و نتايج مقاله توضيح داده ميشود.

ادبیات تحقیق
رزرو اينترنتي يکي از مظاهر نو ظهور فنآوری اطالعات است که ميتواند مشکالت
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عمدهای را از سيستم گردشگری حل کند و کمک فوق العادهای به هتلها برای
افزايش بهرهوری و آمادگي برای ورود به بازارهای جهاني کند .توجه روزافزون
هتلهای بزرگ در کشورهای توسعهيافته و کشورهای در حال توسعه به ارائهی
خدمات از طريق کانالهای اينترنتي موجب افزايش رقابت در صنعت گردشگری شده
است .رزرو اينترنتي مزيتهای مختلفي همچون بهبود کارايي ،سرعت و آساني کار را
به همراه داردسيستمهای رزرو اينترنتي به همه اين مکان را مي دهد که سريع و آسان
به کارهای خود دسترسي داشته باشند.
ايران در زمينه رزرو اينترنتي کشوری جوان است و تا رسيدن به سطحي قابل قبول
از آن راه درازی در پيش دارد.ورود فناوریهای ،جديد نيازهای جديدی را در
پردازش و تبادل دادهها ،ابزارها و زيرساختهای مناسب و پياده سازی آنها و نيز نحوه
ارائهی اين گونه خدمات نوين گردشگری را مطرح کرده است .از اينرو عالقه مندی
مديران به دانستن اين موضوع که چه عواملي باعث افزايش استفاده از خدماتي نظير
رزرو اينترنتي توسط مشتريان مي شود قابل توجيه است.
به طور کلي ادراک مشتريان در هر صنعت خدماتي امری مهم به شمار ميآيد،
تحليل فاکتورها و عواملي که بر گرايش مشتری به شروع استفاده از رزرو اينترنتي تأثير
مي گذارند در روند جذب مشتريان جديد به اين گونه خدمات بر خط بسيار تأثيرگذار
است و همچنين به درک چگونگي حفظ مشتريان نيز کمک شاياني خواهد کرد .در
اين قسمت ادبيات و مباني نظری که مدل پژوهشي تحقيق بر مبنای آن قرار گرفته است،
تشريح مي شود.
گردشگری الکترونیک
گردشگری الکترونيک را مي توان مؤلفهای اساسي و از انواع گردشگری همگام با
تکنولوژی اطالعات بهشمار آورد که حداکثر دو دهه از ظهور آن نميگذرد (بمانيان و
همکاران.)4:31:74،گردشگری الکترونيک به معنای کاربرد کسبوکار الکترونيکي
در مسافرت و گردشگری و به مفهوم ديجيتالي شدن همه فرايندها و زنجيرهی ارزش در
گردشگری(مسافرت ،مهمانپذيری و فروش غذا و مانند آن) است (کاظمي و
همکاران.)2731:77 ،از بعد عملي گردشگری الکترونيکي عبارت از فن تلفيق
1- E -Tourism
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روشهای کسبوکارهای الکترونيکي و فناوریاطالعات در شيوهها و ابزارهای
تدارک ،ارائه و پشتيباني خدمات گردشگری برای ارائه خدمات مورد نياز گردشگران
با کيفيتي باالتر و هزينهای کمتر است .در واقع گردشگری الکترونيک ،ارائهی
الکترونيکي تمامي خدماتي است که در گذشته گردشگران بهصورت سنتي از آنها
استفاده مي کردند .گردشگری الکترونيک ،همچنين به مجموعهای از پايگاههای
اينترنتي (دولتي و خصوصي) و استانداردها و پرتکلهای خاص اطالق مي شود که با
توليد و بازنشر اطالعات در فرمتهای مختلف از قبيل متن ،تصوير ،کاتالوگ و
بروشور ،تيزرهای تبليغاتي و حتي خدماتي از قبيل رزرو هتل و خريد الکترونيکي معنا
مييابد .ارزش گردشگری الکترونيک هنگامي آشکار شد که رويکردهای مبتني بر
«تک پنجره » به سايتهای فعال در زمينهی گردشگری الکترونيک اضافه شد .مطابق
رويکرد «تک پنجره» يک گردشگر هنگامي که به يک سايت گردشگری الکترونيک
وارد ميشود ،تنها از طريق همان سايت و با برخورد با يک استاندارد خاص مورد
استفاده در سايت کار کرده اما تمامي خدمات مورد نياز خود را دريافت ميکند .به اين
معنا گردشگر نيازی ندارد که هر يک از سرويسهای مورد نظر خود را از طريق يک
سايت مجزا بهواسطهی کاربری جديد مرتفع کند ،بلکه تمامي سرويسهای مورد نياز را
از طريق يک سايت مشترک و بهواسطهی کاربری يکسان دريافت کرده و اطالعات
مورد نياز خود را سادهتر به دست ميآورد .بهواسطهی اين فناوری ،گردشگر با مراجعه
به يک سايت معتبر گردشگری الکترونيک همه سرويسهای مورد نياز برای سفر
خويش را دريافت کرده و با کيفيت،سرعت و قيمت مناسب به خواستههای خود دست
مي يابد.
سرويسهايي که در گردشگری الکترونيک مرسوم هستند عبارتاند از3
ـ اطالعرساني شفاف ،دقيق و معتبر
ـ انجام کليهی تشريفات اخذ ويزا
ـ رزرو هتل ها و مراکز تفريحي ـ سياحتي
ـ رزرو و اجارهی وسايل نقليه
ـ اخذ بليت هواپيما ،اتوبوس و قطار و مانند آن
1- single window
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ـ خريد برنامههای سفر و تورهای مختلف
اجزای گردشگری الکترونيکي درجات مختلفي دارد که ميتواند از سادهترين
کارها مانند دريافت کاتالوگ يک منطقهی توريستي و يا خريد الکترونيکي بليت
شروع شود و تا سفری در دنيای مجازی ادامه يابد .به تقريب تمام کارهايي که برای
يک سفر نياز است را ميتوان به صورت الکترونيکي انجام داد ،مانند گرفتن ويزا از
يک سفارتخانهی خارجي که به آن رويداد الکترونيکي ميگويند .ويزای الکترونيکي
يکي از سرويسهای بسيار مشهور در زمينه گردشگری الکترونيکي است و کشورهايي
که خدمات ويزا را به صورت الکترونيکي ارائه مي کنند ،آن را يکي از شاخصهای
پيشرفت خود در زمينه فناوری اطالعات و دولت الکترونيکي ميدانند .در اين ميان
عرضه کنندگان محصول گردشگری تحت تأثير تقاضای گردشگری با گرايش به
استفاده از فناوریهای جديد به عرضهی محصول گردشگری مي پردازند
(حسني.)13331:77،
اعتماد و نگرش
اعتماد يک عنصر مهم و مؤثر بر رفتار مصرفکننده و تعيينکنندة موفقيت پذيرش
فنآوریهايي از قبيل تجارت الکترونيک است ( Goles et al., 2009:8,Wu et al.,
 .)2011:576در اين پژوهش ،اعتماد به عنوان اينکه تا چه حد يک فرد معتقد است که
استفاده از رزرو اينترنتي هتل امن است و هيچ تهديدی حريم خصوصي او را با خطر مواجه
نميکند تعريف شده است .بنابراين در اين پژوهش تمرکز بر روی عنصر امنيت و حفظ
حريم خصوصي و برداشت مصرفکنندگان به اينکه آيا آنها باور دارند که رزرو اينترنتي
هتل امن است و حريم خصوصي آنان محفوظ ميماند ،است.چنين تعريفي مشابه تعريف
اريکسون 1و همکاران ( )2332است که آن ها اعتماد را به عنوان ادراک مشتريان از امنيت
و قابليت اطمينان سيستمهای آنالين تعريف کردند .بدون اعتماد مصرفکننده از هرگونه
معاملهی آنالين اجتناب ميورزد .پژوهشهای زيادی به تاثير قابل توجه اعتماد کاربران
اينترنت بر نگرش آنها به استفاده از خريد اينترنتي ،بانکداری بر خط يا تبادل پول و
اطالعات شخصي حساس اشاره کرد (Eriksson et ,Wu et al., 2011:575
 .)al.,2005:208وو و همکاران ( )2311در پژهشي به بررسي نقش اعتماد بر سازههای مدل
1- Eriksson
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پذيرش فناوری پرداخت  .نتايج پژوهش وو و همکاران حاکي از تأثيرگذاری قابل مالحظه
اعتماد در سازههای اصلي مدل پذيرش فناوری عليالخصوص نگرش بود .باقری و
همکاران( )1:77در پژوهشي با بررسي مهمترين مدلهای ارائه شده در حوزهی پذيرش
فردی فناوری ،دو سازهی «برداشت ذهني از توانايي شخصي» و «اعتماد» به مدل پذيرش
فناوری افزودهاند .در اين پژوهش نيز اعتماد تأثير قابل مالحظهای بر نگرش به استفاده از
فناوری داشت .اريکسون و همکاران نيز سازهی اعتماد را بهمثابه متغير خارجي در مدل
پذيرش فناوری وارد کردند و نشان دادند که اين سازه تأثير مثبتي بر استفاده از فناوری
دارد .ازاينرو بر اساس مطالعات مرتبط ،اين پژوهش سازهی اعتماد را به مدل پذيرش
فناوری اضافه و فرضيهی زير را بررسي ميکند3
فرضیهی  :1اعتماد فرد به رزرو اينترنتي هتل تأثير مثبتي بر نگرش به اين نوع رزرو
ميگذارد.
اعتبار و نگرش
اعتبار را به عنوان حدی که مصرفکننده اعتقاد دارد فروشنده خبرگي ،درستکاری
و قابليت اعتماد الزم برای انجام معامله را دارد ،تعريف ميشود .اعتبار عامل مهمي در
شکلگيری تصور مصرفکننده از محيطهای آنالين است ( Al-Gahtani,
 .)2011:52بر اساس کار مکنايت 1و همکارانش ( )2332اعتبار ،منعکسکنندهی
مفاهيم درستکاری ،2قابليت اعتماد :و بيعيب بودن 7است .اين تعريف به طور ضمني
در برگيرنده اعتماد به بيعيب بودن رسانهی مورد استفاده برای انجام معامله است
(اعتماد به زير ساخت ها) .مفاهيم ارائهشده درخصوص اعتبار بيانکنندهی اين
واقعيتاند که وقتي مصرفکننده ميخواهد راغبانه خود را در معرض آسيبهای
احتمالي فروشندهی اينترنتي قرار دهد ،به خاطر عدم اطمينان محيطي موجود
خصوصيات زيرساخت فناوری مربوط (وبسايتها) را در نظر ميگيرد.
2
فروشندگان اينترنتي مي توانند با انجام کارهايي مثل تسهيل معامالت رمز شده ،
نصب فاير وال ،2استفاده از مکانيزمهای مستند سازی ،4و تضمين حفظ حريم شخصي
1- McKnight
2- Honesty
3- Reliability
4- Integrity
5- Encrypted transactions
6- Firewalls
7- Authentication
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افراد بر اعتبار زير ساختهای معامله تاثير بگذارند .بنابراين ،فروشندگان اينترنتي که
هدفشان کاهش نگرانيها در خصوص زير ساختها و افزايش اعتماد به تجارت
الکترونيک است مي توانند با انجام برخي فعاليت ها ،عدم اطمينان محيطي را تا حد
زيادی تحت تاثير قرار دهند .بنابراين ،اعتبار زيرساختهای معامله ،بخش مهمي از
اعتبار شخص فروشندهی آنالين را تشکيل ميدهد ،ولو اينکه فروشنده هيچ کنترل
مطلقي بر زير ساختهای اينترنتي نداشته باشد ) .(Al-Gahtani, 2011:71وانگ 1و
همکاران ( )233:بهصورت مفهومي بين اعتبار ،ريسک و اعتماد تمايز قائل شدند و
دريافتند که اعتبار ،تاثير بسزايي بر نيت افراد برای استفاده از بانکداری اينترنتي
ميگذارد .بر اساس تعريف آنها اعتبار عبارتست از حدی که شخص اعتقاد دارد انجام
عمليات بانکي با استفاده از موبايل برای امنيت و حريم شخصي او هيچ تهديدی ايجاد
نميکند .کنترلي که کاربر به هنگام تعامل با وبسايت دارد مي تواند عامل ديگری
باشد که در ايجاد اعتماد در فرد دخيل است .در پژوهشهای انجام شده نشان داده شده
است که اعتبار درکشده تاثير قابل مالحظه بر نگرش نسب به استفاده از فناوری
ميگذارند (et al., 2012:7, Koenig Aderonke and Charles, 2010:6, Hanudin
 .)Lewis et al., 2010:417بنابراين ،ميتوان فرضيهی زير را بيان کرد3
فرضیهی  :1اعتبار درکشده نسبت به رزرو اينترنتي هتل بر نگرش فرد به اين نوع
رزرو تأثير ميگذارد.
سازگاری و نگرش
سازگاری عبارت است از از ميزان برداشت فرد از هماهنگي نوآوری با ارزشهای
موجود ،تجربههای گذشته و نيازهای گيرنده نوآوری است (يغمايي و شيرازی،
 .)1731:43ويژگيهای ادراک شدهی نوآوری معيار مناسبي برای پيشبيني پذيرش
فناوری هستند و قابليت پيشبيني اين عوامل بسيار فراتر از ويژگيهای جمعيتشناختي،
اقتصادی و اجتماعي است ).(Ngai et al., 2012:117
در رابطه با ابعاد نوآوری راجرز برای اولين بار پنج عامل اصلي پيچيدگي ،قابليت
سازگاری ،رؤيت پذيری ،قابليت استفاده و مزيت نسبي را به عنوان عوامل اصلي مؤثر بر
پذيرش نوآوری نام برد ( .)Brandyberry, 2003:152بهعبارت دقيقتر پذيرش يک
1- Wang
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نوآوری بستگي به ادراک پذيرنده در مورد ميزان تطابق با ارزشهای کنوني فرد ،تجارب
قبلي و نيازهای پذيرندهی احتمالي (سازگاری) دارد (and Subramaniam, Wu
 .)2012:351بدينترتيب فرضيهی زير برای تأثير ويژگي سازگاری بر نگرش نسبت به
استفاده از رزرو اينترنتي هتل طراحي شده است3
فرضیهی  :3سازگاری فرد نسبت به رزرو اينترنتي هتل بر نگرش نسبت به اين نوع
رزرو تأثير ميگذارد.
مدل پذیرش فناوری
مدل پذيرش فناوری يکي از مدلهايي است که به طور گستردهای برای تشريح
پذيرش فناوری در بيش از دو دههی گذشته به کار گرفته شده است (قرباني زاده و
همکاران .)1:31:74 ،مدل پذيرش فناوری را ديويس براساس تئوری عمل مستدل برای
مدلسازی موضوع پذيرش فناوری دادهها بهوسيلهی کاربران در رسالهی دکترايش
� .)42:1:43اساس مدل پذيرش فناوری را دو
معرفي کردهاست (احمدی و جديدی
تصور يا عقيدهی خاص ،يعني برداشت ذهني از مفيد بودن و برداشت ذهني از آساني
استفاده ،که از عوامل اصلي مرتبط با رفتارهای پذيرش فناوری هستند ،تشکيل ميدهند
( .)Kesharwani and Bisht, 2012:306اين مدل عالوهبر جنبهی پيشبيني ،رويکرد
توصيفي هم دارد .بنابراين ،مديران ميتوانند تشخيص دهند چرا يک سيستم خاص
ممکن است مورد پذيرش واقع نشود و براساس شناخت حاصلشده ،گامهای اصالحي
مناسب را دنبال کنند .مدل پذيرش فناوری توضيح مي دهد که عوامل مؤثر بر پذيرش
تکنولوژی به طور عام تحت تأثير عوامل خارجي بر باورهای داخلي سودمندی درک-
شده و سهولت استفادة درکشده است .اين عوامل به نوبهی خود ،متأثر از آن عقايد
داخلي برای استفاده از فناوری است ) .(Park et al., 2012: 379شکل زير مدل
پذيرش فناوری را نشان ميدهد.

شکل .1مدل پذیرش فناوری )(Lin et al., 2011: 272
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بدين ترتيب براساس مدل پذيرش فناوری فرضيههای زير بررسي ميشود3
فرضیهی  :4ادراک فرد از سودمندی رزرو اينترنتي هتل بهصورت مثبت تحت تأثير
سهولت درکشده ازاين نوع رزرو قرار ميگيرد.
فرضیهی  :6نگرش فرد به انجام رزرو اينترنتي هتل بهصورت مثبت تحت تاثير ادراک
وی از سهولت انجام اين نوع رزرو قرار ميگيرد.
فرضیهی  :5نگرش فرد به انجام رزرو اينترنتي هتل بهصورت مثبت تحت تأثير ادراک
وی از سودمندی اين نوع رزرو قرار ميگيرد.
فرضیهی  :7نيت فرد به انجام رزرو اينترنتي هتل بهصورت مثبت تحت تأثير نگرش وی
از رزرو اينترنتي هتل قرار ميگيرد.
فرضیهی  :8نيت فرد به انجام رزرو اينترنتي هتل بهصورت مثبت تحت تأثير ادراک
وی از سودمندی رزرو اينترنتي هتل قرار ميگيرد.

الگوی مفهومی تحقیق
اهداف
هدف اين مطالعه پيشبيني نيت فرد برای استفاده از رزرو اينترنتي هتل با استفاده از
مدل پذيرش فناوری و مفاهيم اعتماد 1و اعتبار 2و سازگاری است .مدلي که ما پيشنهاد
ميکنيم مبتني بر مدل پذيرش فناوری است که خود اين مدل برگرفته از تئوری عمل
منطقي است که اعتبار آن درخصوص نيات کاربران به اثبات رسيده است
(Al-Gahtani, 2011,91).

هدف اين تحقيق فراهم آوردن مدلي است که با توضيح نگرش افراد به استفاده از
رزرو اينترنتي هتل بتواند نيت افراد را به اين فناوری پيشبيني کند .اهم اهداف تحقيق
از اين قرارند3
:
1ـ پيشبيني محرکهای نگرش افراد به استفاده از رزرو اينترنتي هتل که در نهايت
منجربه بروز رفتار مورد نظر ميشود.
2ـ ترکيب متغيرهای کليدی مدل پذيرش فناوری با متغيرهای اعتماد ،اعتبار و سازگاری
به منظور پيشبيني نيت افراد به استفاده از رزرو اينترنتي هتل.
1- trust
2- credibility
3- Attitude
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فرضیهها
مدل پذيرش فناوری بهطور موفقيتآميزی در محيطها و سيستمهای مختلف برای
بررسي موضوع نيت به فناوری به کار رفته است .مدل اين تحقيق عالوهبر تأثير متغير-
های سودمندی و سهولت استفاده (باورهای اصلي در مدل پذيرش فناوری) ،به بررسي
تأثير متغيرهای اعتماد و اعتبار و سازگاری بر نيت 1افراد به استفاده از رزرو اينترنتي
هتل از طريق نگرش نيز ميپردازد.
شکل ( )2مدل تحقيق را نشان ميدهد .متغير وابسته «نيت انجام رزرو اينترنتي هتل»
بهعنوان متغير اصلي در مدل قرار گرفته است .متغيرهای کليدی پذيرش فناوری شامل
سودمندی و سهولت استفاده بهعنوان متغيرهای کليدی نيت رزرو اينترنتي هتل در مدل
گنجانده شدهاند .اين مدل پيشنهادی ساير متغيرهای کليدی از جمله اعتماد ،اعتبار و
سازگاری را هم به مدل ابتدايي اضافه کرده است .گنجاندن اين متغيرها در مدل اين
مدل را به يک مدل منسجم تبديل ميکند.

شکل  .1مدل مفهومی تحقیق

بدينترتيب فرضيهی اصلي تحقيق عبارت است از3
عوامل مؤثر بر نگرش افراد نسبت به رزرو اينترنتي هتل تأثير مثبتي بر نيت نسبت به اين
1- intention
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نوع رزرو ميگذارد.

روش تحقیق
اين تحقيق را بر اساس چگونگي به دست آوردن دادههای مورد نظر ميتوان در
زمرهی تحقيق توصيفي بهشمار آورد و چون دادههای مورد نظر از طريق نمونهگيری از
جامعه ،برای بررسي توزيع ويژگيهای جامعهی آماری انجام ميشود اين تحقيق از
شاخهی پيمايشي بوده که به شيوهی مقطعي صورت ميپذيرد.
جامعهی آماری اين تحقيق کليهی گردشگراني (بالقوه و بالفعل) که قصد اقامت در
هتلهای شهرستان نوشهر را دارند ،است .روش نمونهگيری در اين تحقيق از نوع
تصادفي طبقهبندیشده است .براساس تقسيمبندی شهرستان نوشهر به  2منطقه تقسيم
شد .برای انتخاب نمونه چند منطقه به صورت تصادفي انتخاب شد ،سپس در هر منطقه
گردشگراني بهصورت تصادفي انتخاب شدند .با نمونهگيری اوليه به تعداد  :3نفر،
انحراف معيار نمونه  36424بهدست آمد .بهاينترتيب با توجه به اين انحراف معيار و در
سطح اطمينان  42درصد و خطای برآورد ميانگين حداکثر  3/1در جامعه اندازهی نمونه
برابر  222نفر بهدست آمد.
جهت گردآوری اطالعات مورد نياز تحقيق از روش تحقيق ميداني بهوسيلهی پرسشنامه
استفاده شده است .سؤالهای مربوط به سنجش سازههای مدل مورد مطالعه با استفاده از
طيف پنجگزينهای ليکرت است که براساس پرسشنامهی استاندارد به کار رفته در تحقيقات
مشابه ) (Al Gahtani, 2011:71, Lin, 2007: 440, Vijayasarathy, 2004: 759تهيه و
پس از اصالحات و تعديالت الزم بهکارگرفته شدهاست.
جهت حصول اطمينان از روايي پرسشنامه از روش اعتبار محتوا استفاده شده است،
بهاينترتيب که پرسشنامهی اوليه با بهرهگيری از نظرات  12نفر از خبرگان حوزهی
تجارت الکترونيک و  1:نفر از اساتيد و متخصصين بخش گردشگری در مورد تعداد
سؤاالت ،نحوهی بيان سؤاالت ،تقدم و تأخر سؤاالت و طيف گزينههای پاسخ ،مورد
بازنگری قرار گرفته است .در نهايت پس از چند مرحله بازنگری و انجام يک مرحله
آزمايشي ،پرسشنامه نهايي تنظيم شد .در اين مطالعه برای محاسبهی ضريب پايايي از
روش آلفای کرونباخ استفاده شده است .مقدارآلفای کرونباخ محاسبه شدهی کل
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متغيرهای اين تحقيق  72درصد است که نشاندهندهی قابليت اعتماد و پايايي باالی
پرسشنامهی مورد استفاده ميتواند باشد.
برای تجزيهوتحليل دادهها از نرمافزار  SPSS18و  Amos 18استفاده شد .در اين
تحقيق برای تجزيهوتحليل فرضيات و بررسي برازش کلي مدل تحقيق از مدلسازی
معادالت ساختاری استفاده شد .در مدلسازی معادالت ساختاری از يک طرف ميزان
انطباق داده تحقيق و مدل مفهومي بررسي خواهد شد که آيا از برازش مناسب
برخوردار است و از طرف ديگر ،معناداری روابط در اين مدل برازشيافته آزمون
ميشود .شاخصهای برازش مناسب مدل شامل ،AGFI ،GFI ،RMSEA ،CMIN/df
 CFI،NFI ،)NNFI(TLIو  IFIاست .با توجه به اين شاخصها مدلي از برازش مناسب
برخوردار است که  CMINنسبت به درجهی آزادی ( )dfکمتر از  :باشد ،مقدار
 RMSEAکمتر از  13درصد ،مقدار  CFI،NFI ،)NNFI(TLI ،AGFI،GFIو IFI
بيشتر از  43درصد و مقدار  PNFIبزرگتر از  23درصد باشد.

یافتههای تحقیق
جهت مشخص کردن اينکه شاخصها تا چه اندازه برای مدلهای اندازهگيری قابل
قبول هستند ابتدا بايد تمام مدلهای اندازهگيری را جداگانه مورد تحليل قرار دهيم.
برمبنای اتخاذ چنين روشي ابتدا  4مدل اندازهگيری که مربوط به متغيرها هستند ،بهطور
مجزا مورد آزمون قرار ميگيرند .شاخصهای کلي برازش برای مدلهای اندازهگيری
در جدول  1ارائه شده است.
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جدول  .1شاخصهای کلی برازش الگوهای اندازهگیری
نام شاخص

CMIN/df

GFI

AGFI

NNFI

NFI

CFI

IFI

PNFI

RMSEA

سودمندي درکشده

42.1

529.0

529.0

529.0

5290.

52940

529.0

52000

5250.

سهولت درکشده

.20.

529.0

529..

52901

52944

52904

529.0

5201.

52540

اعتماد

.240

52910

529..

52951

529.4

5290.

52910

5200.

52500

اعتبار

4259

529.0

5295.

529..

52900

529.0

5291.

520..

52510

سازگاري

.2.1

52910

529.0

52910

52904

529.0

52950

52090

525.1

نگرش

.2.0

529.4

529.1

5294.

529.0

5290.

52940

520..

5250.

نيت

4200

52905

529.0

5290.

5290.

52911

5291.

52004

52510

برازش قابل قبول

<3

<10٪

<10٪

<10٪

<10٪

<10٪

<10٪

<60٪

>٪10

با توجه به نتايج جدول باال ميتوان نتيجه گرفت که الگوهای اندازهگيری از برازش
خوبي برخوردار هستند و بهعبارتي شاخصهای کلي اين مورد را تأييد ميکنند که
دادهها به خوبي از الگوها حمايت ميکنند.
پس از بررسي و تأييد الگوهای اندازهگيری در گام اول ،در گام دوم برای تست
فرضيهها از مدلسازی معادالت ساختاری استفاده شده است .در جدول 2شاخصهای
کلي برازش مدل مفهومي تحقيق ارائه شده است.
جدول .1شاخصهای کلی برازش مدل مفهومی تحقیق
نام شاخص

CMIN/df

GFI

AGFI

NNFI

NFI

CFI

IFI

PNFI

RMSEA

مدل نهايي

.251

529.4

52950

5291.

529..

52940

5294.

52004

5250.

برازش قابل قبول

<.

<�95

<�95

<�95

<�95

<�95

<�95

<�05

>�45

با توجه به مطالب باال ميتوان نتيجه گرفت که شاخصهای کلي نشان از برازش
خوب الگو توسط دادهها دارد و يا بهعبارتي ميتوان گفت که دادههای جمعآوری
شده به خوبي الگو را مورد حمايت قرار ميدهند .الگو معادالت ساختاری به همراه
ضرايب رگرسيوني در شکل  2ارائه شده است.

1- Structural Equation Modelling

PU1

D2

PU2

Z1

D1

0.73

0.49

0.81
D3

PU3

D4

PU14

E1

PEU1

E2

PEU2

E3

PEU3

E4

PEU4

.084
0.59

0.46

0.75
0.71

0.44

.084

F2

TR2

F3

TR3

F4

TR4

K4
0.68 0.79
0.81 0.77

0.85

AT4

AT3

AT2

TR1

AT1

0.53
F1

K3

K2

K1

0.69

0.61

CR1

G2

CR2

G3

CR3

0.58

Z2
0.41

0.77
0.76
.081

0.32

0.71
G4

CR4

H1

CO1

H2

CO2

0.87
0.71

H3

CO3

H4

CO4

L1

0.74

IN2

L2

IN3

L3

IN4

L4

0.67

0.77

G1

IN1
0.86

0.76
.082

Z3

.068
0.81

 الگوي معادالت ساختاري تحقيق.3شكل

0.81
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پس از بررسي و تأييد الگو ،برای آزمون معناداری فرضيهها از دو شاخص جزئي
مقدار بحراني 1و  Pاستفاده شده است .مقدار بحراني مقداری است که از حاصل تقسيم
«تخمين وزن رگرسيوني »2بر «خطای استاندارد» بهدست ميآيد .بر اساس سطح
معناداری  3/32مقدار بحراني بايد بيشتر از  1/42باشد .کمتر از اين مقدار ،پارامتر
مربوط در الگو مهم شمرده نميشود و همچنين مقادير کوچکتر از  3/32برای مقدار
 Pحاکي از تفاوت معنادار مقدار محاسبه شده برای وزنهای رگرسيوني با مقدار صفر
در سطح اطمينان  3/42دارد .فرضيهها به همراه ضرايب رگرسيوني و مقادير
شاخصهای جزئي مربوط به هر فرضيه در جدول  :آورده شده است.
جدول  .3ضرایب رگرسیونی و نتایج آزمون فرضیات
شماره

ضریب رگرسیونی

مقدار بحرانی

P

نتیجه

مسیر

4

اعتماد

نگرش

5204

0/10

5/555

تائيد

.

اعتبار

نگرش

5214

1/.0

5/555

تائيد

.

سازگاري

نگرش

52..

./00

5/555

تائيد

1

سهولت درکشده

سودمندي درک شده

5210

1/09

5/555

تائيد

0

سهولت درکشده

نگرش

520.

0/10

5/555

تائيد

0

سودمندي درکشده

نگرش

5211

1/0.

5/555

تائيد

0

نگرش

نيت

5200

0/04

5/555

تائيد

0

سودمندي درکشده

نيت

5219

0/5.

5/555

تائيد

فرضیه

با توجه به نتايج بهدست آمده در جدول  ،:از  7فرضيهی موجود تمامي فرضيات با
اطمينان  3/42مورد تاييد قرار گرفتند.
پس از بررسي آزمون فرضيات تأثيرات مستقيم و غيرمستقيم هريک از متغيرهای
مستقل بر متغير وابسته تحقيق محاسبه شد .هر متغير دارای دو اثر مستقيم و غيرمستقيم
است ،که از مجموع آنها اثر کلي متغير بهدست ميآيد .اثرات مسقيم و غيرمستقيم و
کلي متغيرهای مستقل تحقيق بر تمايل به خريد الکترونيکي در جدول  7منعکس شده
است .از آنجا که در مدلسازی معادالت ساختاری از ضرايب بتا استفاده ميشود و اين
ضرايب نيز استاندارد شده هستند ،بنابراين ميتوان تأثير متغيرهای مختلف را با يکديگر
تعيين کرد .بر اساس دادههای جدول  ،7مؤثرترين متغيرها بر تمايل به استفاده از رزرو
1-Critical Ratio (C.R).
2 Regression weights
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اينترنتي هتل به ترتيب عبارتاند از 3سودمندی درک شده ،نگرش ،اعتماد ،سهولت
درکشده ،اعتبار و سازگاری.
جدول  .4تأثیرات متغیرهای مستقل تحقیق بر نیت
52.00

52010

سودمندي درک شده
سهولت درک شده

ˇ

52.50

52.50

اعتماد

ˇ

52.0.

52.0.

اعتبار

ˇ

52..0

52..0

52400

52400

سازگاري
نگرش

52195

ˇ
52004

ˇ

52004

بحث و نتیجهگیری
اين مطالعه با بهکارگيری بسط مدل پذيرش تکنولوژی به دنبال ارزيابي تمايل
گردشگران نسبت به رزرو اينترنتي هتل در شهرستان نوشهر است .يکي از يافتههای
مهم اين مطالعه تأييد قابليت استفادهی مدل پذيرش فناوری بهمنزله يک واسطه برای
انجام رزرو اينترنتي هتل است .يافتههای تحقيق نشان ميدهد که تمايل به رزرو اينترنتي
هتل با استفاده از هر دو متغير سودمندی درکشده و سهولت درکشده قابل پيشبيني
است .بهعالوه سودمندی درک شده يک پيشبينيکننده قوی برای سهولت درک شده
است .نتايج تحقيق بيانگر اين امر است که همه روابط ساختاری مدل پذيرش فناوری
حائز اهميتاند .در اين مطالعه سه متغير مهم مرتبط با موضوع رزرو اينترنتي هتل به مدل
اصلي و متداول پذيرش فنآوری افزوده شد ،تا تصوير بهتری از گرايش و تمايل به
رزرو اينترنتي هتل حاصل شود .تجزيهوتحليل فرضيهها بهشرح زير است3
ضريب رگرسيوني استاندارد شده برای اين فرضيهی اول  3/21است که با مقدار P
مربوط به اين ضريب رگرسيوني که کوچکتر از  3/32است ،ميتوان نتيجه گرفت
که اين فرضيه با اطمينان  3/42پذيرفته ميشود و بهعبارتي ميتوان عنوان کرد که با
اطمينان  3/42اعتماد فرد به رزرو اينترنتي هتل تأثير مثبتي بر نگرش نسبت به اين نوع
رزرو دارد.
ضريب رگرسيوني مربوط به فرضيهی دوم  3/71است .که نشان از تأييد اين فرضيه
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دارد و همچنين مقدار  Pمربوط به اين فرضيه کوچکتر از  3/32است که اين گواه
ديگری بر تاييد اين فرضيه است .بنابراين ،با اطمينان  3/42ميتوان گفت که معتبر بودن
رزرو اينترنتي هتل بر نگرش فرد نسبت به اين نوع رزرو تأثير دارد.
ضريب تأثير برای فرضيه سوم دارای مقدار  3/:2است ،همانطور که در جدول
مشاهده ميشود .همچنين مقدار  Pبرای اين فرضيه صفر است که به طور خالصه
ميتوان گفت که ضريب رگرسيوني مربوط به اين فرضيه با مقدار صفر تفاوت
معناداری دارد ،بنابراين با اطمينان  3/42اين فرضيه تاييد و ميتوان ابراز داشت که
سازگاری فرد نسبت رزرو اينترنتي هتل بر نگرش نسبت به اين نوع رزرو تأثير دارد.
ضريب تأثير استاندارد شده برای فرضيهی چهارم  3/72است و مقدار صفر برای ،P
نشان از تأييد اين فرضيه دارد .با اطمينان  3/42ميتوان گفت که سهولت ادراک فرد از
سودمندی رزرو اينترنتي هتل بهصورت مثبت تحت تأثير سهولت درکشده ازاين نوع
رزرو قرار ميگيرد.
ضريب رگرسيوني استاندارد شده برای فرضيهی پنجم  3/2:است که با توجه به
مقدار  Pمربوط به اين ضريب رگرسيوني که کوچکتر از  3/32است ،ميتوان نتيجه
گرفت که اين فرضيه با اطمينان  3/42پذيرفته ميشود.
ضريب رگرسيوني استاندارد شده برای فرضيهی ششم  3/77است که با مقدار P
مربوط به اين ضريب رگرسيوني که کوچکتر از  3/32است ،ميتوان نتيجه گرفت که
اين فرضيه با اطمينان  3/42پذيرفته ميشود.
ضريب رگرسيوني مربوط به فرضيهی هفتم  3/27است که نشان از تأييد اين فرضيه
دارد و همچنين مقدار  Pمربوط به اين فرضيه کوچکتر از  3/32است که اين گواه
ديگری بر تأييد اين فرضيه است .بنابراين با اطمينان  3/42ميتوان گفت که نيت فرد به
انجام رزرو اينترنتي هتل بهصورت مثبت تحت تأثير نگرش وی از رزرو اينترنتي هتل
قرار ميگيرد.
ضريب تأثير برای فرضيهی هشتم دارای مقدار  3/74است ،همانطورکه در جدول
مشاهده ميشود .همچنين مقدار  Pبرای اين فرضيه صفر است که به طور خالصه مي-
توان گفت که ضريب رگرسيوني مربوط به اين فرضيه با مقدار صفر تفاوت معناداری
دارد ،بنابراين با اطمينان  3/42اين فرضيه تأييد ميشود.
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بهطور خالصه نتايج تحليل دادهها نشان داد که متغيرهای سودمندی درکشده،
سهولت درک شده و سازگاری عوامل تعيينکنندهی نگرش مشتريان به رزرو اينترنتي
هتل هستند .بهعبارتي هرچه افراد ادراکات مثبتي نسبت به سازگاری ،سودمندی و
سهولت از رزرو اينترنتي هتل داشته باشند ،نگرش آنان برای استفاده از اين خدمات
مثبتتر ميشود .روابط مثبت پيشبيني شده بين سهولت درکشده و سودمندی درک
شده به نگرش نسبت به کاربرد اينترنت در صنعت هتلداری با نتايج تحقيق
ويجاياساراتثي ( )2337همسو است .به طوری که در تحقيق ذکر شده سازگاری،
سودمندی درکشده سهولت درکشده پيشبينيکنندهی مهم نگرش نسبت به کاربرد
اينترنت هستند .کاربران هرچه فناوری را بيشتر ساده و سودمند ادراک کنند ،نگرش
بيشتری نسبت به کاربرد آن نشان ميدهند .در اين مطالعه تأثير سهولت درکشده نسبت
به سودمندی بر نگرش به انجام رزرو اينترنتي هتل بيشتر است و تأثيرش بر نگرش معنادار
است .نتايج تحقيق نشان داد که سودمندی درکشده و نگرش نسبت به رزرو اينترنتي
هتل بر نيت رفتاری نسبت به اين گونه معامالت تأثير دارند و هرچه افراد اين فناوری را
سودمند درک کنند و ارزيابي آنها از مطلوب بودن فناوری مثبت باشد احتمال
بهکارگيری فناوری افزايش مي يابد .اين نتايج با پژوهشهای لي( ،)2332لين،)2334( 1
کلو پينگ و مک کني ،)2337( 2همسو است .بهطورکلي نتايج اين تحقيق نشان ميدهد
که مدل توسعهيافتهی پذيرش فناوری ،قصد رفتاری را به خوبي پيشبيني ميکند و برای
شناسايي اينکه کجا و چگونه استراتژیهای مناسب برای تغيير رفتار بهکار گرفته شوند،
بسيار سودمند است .کاربرد مديريتي اين يافته ها آن است که پيشبيني قصد استفاده و
پذيرش فناوری توسط کاربران را بايستي پديدهای منشوری و چندوجهي ديد و از
رويکرد سطحينگر در انتخابها و برنامهريزیهای مرتبط با آن اجتناب کرد.
اين مطالعه يافتههای تحقيق قبلي مک نايت و چروني ( ،)2332را که اهميت اعتبار و
اعتماد را درخصوص موضوع دولت الکترونيک و تجارت الکترونيک نشان ميداد،
تأييد ميکند .از آنجايي که به موازات افزايش پيچيدگي معامالت از جمله رزرو اينترنتي
عدم اطمينان افزايش مييابد و ضرورت افزايش اعتماد و اعتبار نيز افزايش مييابد،
ضروری است که سياستگذاران و تصميمگيران در صنعت هتلداری و گردشگری به
1- Lin
2- Klopping and McKinney
3- McKnight and Chervany
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نگرانيهای افراد در خصوص اين معيارها توجه کنند که دراينصورت استقبال از رزرو
اينترنتي هتلها افزايش خواهد يافت .چندين راهکار برای دستيابي به سطح قابل قبولي از
امنيت و افزايش اعتماد و اعتبار رزرو اينترنتي هتل وجود دارد .امضای ديجيتال با استفاده
از زيرساختهای کليدی عمومي ،1يکي از اين راهکارهای اثرگذار است .راهکار بعدی
ضمانتنامههای اعتباری 2است که اشخاص ثالث بهمنظور حصول اعتماد به فرد ارائه مي
دهند .بيشتر سازمانها از ضمانتنامههای اعتباری که مؤسسههای خدمات اعتباری ارائه
ميدهند در سايتهايشان استفاده ميکنند تا بدين وسيله اعتماد به رزرو اينترنتي را در
افراد ايجاد کنند .آخرين معيار (البته صرفاً از نظر ترتيب و نه اهميت) قوانين دولتي برای
کنترل رزرو اينترنتي هتل است.
پيشنهادهايي که ميتواند برای مديران صنعت گردشگری بهخصوص صنعت
هتلداری کاربرد داشته باشد و بهمثابه يکي از محورهای عمدهی برنامهريزی آيندهی
اين مديران در جهت توسعه رزرو اينترنتي باشد در ادامه آمده است .اهم اين پيشنهادها
عبارت است از3
از آنجايي که يافتهها نشان داده است سودمندی استنباط شده بر نگرش و تمايل به
استفاده مشتريان در پذيرش رزرو اينترنتي مؤثر است .لذا آشنايي عملي مشتريان با فوايد
و شيوهی بهکارگيری رزرو اينترنتي ميتواند به درک مثبت آنها از فوايد رزرو
اينترنتي کمک کرده و ايجاد نگرش مثبت نسبت به رزرو اينترنتي و به تبع آن تمايل به
استفاده باشد .بنابراين ،امکان چنين آشناييای بايد به طرق گوناگون برای اين مشتريان
فراهم شود.
ازآنجاکه سهولت ادراک شده مشتريان در استفاده از رزرو اينترنتي با نگرش و
نگرش با تمايل به استفاده و تمايل به استفاده با پذيرش رزرو اينترنتي در هتل رابطه
دارد ،بايد بهمنظور ارتقای سطح درک رزرو اينترنتي در صنعت گردشگری ميزان
آشنايي مشتريان با رزرو اينترنتي را از طريق آموزشهای نظری و کاربردی باال برد.
سودمندی ادراکشده به سنجش برداشتي که مشتريان هتل از فايده رزرو اينترنتي
دارند ميپردازد .با توجه به موارد فوق و برمبنای تحليلهايي که بر پايهی دادههای جمع
آوری شده انجام پذيرفت ،موارد زير پيشنهاد ميشود3
)1- the public key infrastructure (PKI
2- trust seal
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الف -درک بيشتر مشتريان از فايدهی رزرو اينترنتي نيز عامل مهم ديگری است.
بنابراين ،پيشنهاد ميشود که با ارائهی نمونههای موفق رزرو اينترنتي در هتلها به اين
درک کمک شود .با معرفي و تبليغ نمونههای موفق و کارايي و کارآمدی حاصله از
اين بهکارگيری ،درک مناسبي از فايدهی آن در ديگران ايجاد کرده و زمينهی مناسب
برای پيروی از اين نمونههای موفق را فراهم ساخت.
ب -همچنين ارائهی آموزشهای سهلالوصول و مناسب با کاربران (مشتريان) در
زمينهی استفاده از رزرو اينترنتي بر وسعت استفاده از رزرو اينترنتي خواهد افزود.
تبليغ ضمني (غير مستقيم) توسط صدا و سيما و ساير رسانههای جمعي برای
شناساندن بيشتر کارآييهای رزرو اينترنتي و ارتقای برداشتهای مثبت نسبت به آن به
صورت جذاب و مفيد جهت آشناسازی ،اعتمادسازی و فرهنگسازی.
توسعهی رزرو اينترنتي در خود هتلها 3نکته ديگری که در خودداری هتل ها از
بکارگيری رزرو اينترنتي نقش بازی ميکند ،عدم پذيرش رزرو اينترنتي توسط مشتريان
است .بنابراين تحليل عواملي که در پذيرش رزرو اينترنتي توسط مشتريان موثر است
حائز اهميت مي باشند.
با توجه به اينکه نتايج تأثير نگرش نسبت به استفاده از سيستم بر تمايل به استفاده از
رزرو اينترنتي را نشان ميدهد ،ميتوان انتظار داشت با ايجاد نگرش مثبت در مشتريان
نسبت به استفاده از سيستم رزرو اينترنتي به تمايل و استفادهی بيشتر اين سيستم توسط
مشتريان رسيد.
پيشنهادهای پژوهشي که ميتواند در پژوهشهای آتي به کار گرفته شوند عبارتاند
از3
بررسي عوامل مؤثر بر پذيرش رزرو اينترنتي از ديدگاه مديران و کارکنان در
صنعت گردشگری و مقايسهی آن با نتايج اين پژوهش.
تعيين عوامل مؤثر در پذيرش فناوری اطالعات در صنعت گردشگری شهرها و
استانهای ديگر.
تعيين عوامل مؤثر ديگر نظير آموزش ،هنجارهای ذهني ،خودکارامدی،شهرت و
مانند آن در پذيرش رزرو اينترنتي.
استفاده از مدل استفاده شده در اين پژوهش برای فنآوریهای ديگر جهت بررسي
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اعتبار اين مدل.
معموالً انجام هر تحقيق موانع ،مشکالت و محدوديتهايي را بهدنبال دارد ولي اين
مطلب بدان معني نيست که نميتوان از نتايج آن تحقيقات استفاده کرد و يا تأثير قابل-
توجهي بر ارزش آن تحقيقات داشته باشد .ولي از آنجايي که اشاره به مشکالت و
محدوديتهای تحقيق برای آشنايي مخاطبان و استفادهکنندگان الزم است در زير به
برخي موارد اشاره ميشود3
جامعهی مورد مطالعه در اين تحقيق گردشگران شهرستان نوشهر بوده است .لذا ،با
توجه به تفاوتهای ساختاری ،فرهنگي و فردی شهرستانهای توريستي ديگر ،تعميم
نتايج آن به ساير شهرستانها امکان پذير نيست و يا در صورت تشابهات تعميم بايد با
احتياط صورت پذيرد.
يافتههای تحقيق فقط محدود به مدت زمان جمعآوری دادهها است و اعتبار آن
محدود به دورهی زماني کوتاهمدت است و گذشت زمان ممکن است بر متغيرهای
مورد مطالعه در اين تحقيق تأثير گذاشته و موجب تغيير نتايج شود.
معموالً بين آنچه افراد باور دارند و آنچه ابراز ميکنند تفاوتهايي وجود دارد و در
برخي مواقع افراد از اظهار نظر واقعي خود ،خودداری ميکنند و اين مسئله ميتواند
منجر به کاهش دقت نتايج پژوهش شود.
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