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  :ها کلید واژه

 و کسب کار، و کسب مدل

 کسب مدل الکترونیکی، کار

 صنعت الکترونیکی، کار و

  .گردشگري

  چکیده

 این هدف. دارد اي ویژه اهمیت مناسب کار و کسب مدل وجود کارها، و کسب بین رقابت دلیل به جدید، اقتصاد در

 شامل آماري جامعه. است گردشگري صنعت در الکترونیکی کارهاي و کسب مدل بر موثر عوامل بررسی پژوهش،

 ها داده آوري جمع ابزار. بود نفر 113 نمونه تعداد. بودند گردشگري صنعت در الکترونیکی کار و کسب 10 مدیران

 طبق آن از پس و گرفت قرار خبرگان اختیار در دلفی روش به ها پرسشنامه. بود مستندات و نامه پرسش مصاحبه،

 به. گرفت قرار الکترونیکی کارهاي و کسب مدیران اختیار در و گردیده تهیه نهایی نامه پرسش دلفی، خبرگان نظرات

 استفاده کرونباخ آلفاي روش از پایایی، تعیین جهت و ساعتی دلفی روش از نامه، پرسش روایی آوردن دست به منظور

 هاي فعالیت کلیدي، شرکاي تاثیر پژوهش، این در. شد انجام ساختاري معادالت طریق از ها داده تحلیل تکنیک. شد

 فرهنگ درآمدي، جریان هزینه، ساختار ارتباطی، هاي کانال مشتري، با ارتباط پیشنهادي، ارزش کلیدي، منابع کلیدي،

 مدل ابعاد. رسید اثبات به گردشگري صنعت در الکترونیکی کارهاي و کسب بر تامین زنجیره الکترونیک، کار و کسب

 باعث گردشگري، صنعت الکترونیکی کارهاي و کسب بر تاثیر با گردشگري صنعت در الکترونیکی کارهاي و کسب

  .شوند می گردشگري صنعت در الکترونیکی کارهاي و کسب موفقیت و وري بهره افزایش

  

  مقدمه

صنعت گردشگري نیز از این  در این میان،. استهاي کسب و کار شدهافزایش روزافزون استفاده از اینترنت باعث تغییر در روش

کسب و کارهاي ث افزایش روزافزون مشتریان رضایتمندي مشتریان از ارائه خدمات اینترنتی، باع. باشدتغییر مستثنی نمی

معیارهاي تعیین مدل کسب و کار موثر به علت پیچیدگی این نوع از شناخت ها و متفاوت  ).2010، 1فلورنسو(است شدهالکترونیکی 

کسب و کار مجموعه اي از باورها به منظور خلق ارزش از کسب وکار یک مدل . بودن آن ها در بین کارآفرینان دامنه وسیعی دارد

شناخت  ن مدل کسب و کار الکترونیکی در سازمان،ییکی از راه هاي شناخت و تبی ).2،2012ویرتز و همکاران(پیشنهادي است 

وفق هاي مشود که شرکتمیه طور مکرر تاکید هاي کسب وکار بدر ادبیات مدل .)3،2014آفو(هاي تشکیل دهنده آن است مولفه

                                                             
 باشدمی اطالعات يمنتخب فناور يکاربرد هايحوزه یکیالکترون يمدل کسب و کارها نییتب عنوان با مازندران ارشد دانشگاه کارشناسی دوره نامهپایان از برگرفته حاضر مقاله.  
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هاي یا انعطاف پذیري و موثر بودن مدلولی فاکتورهایی که براي موفقیت و  ،موثر می باشند پذیرنیازمند مدل کسب وکار انعطاف

  ).2016ویرتز،(هاي کسب و کار محسوب می شود است و چالشی براي مدلشرح داده نشده ،کسب و کار ضرورت دارد

 يهامدل. )2015و همکاران ، گلیپیا( رسندینم یاتیبه مرحله عمل ایشوند یاز بازار خارج م فیعملکرد ضع لیکسب و کارها به دل

امروزه صنعت گردشگري با تقاضاي بیشتر ). 2016و همکاران ،  رتزیو( هستند یاتیح يتجار تیموفق يابر )BM( کسب و کار

طور معنی داري دورنماي آنها را تغییر تمام این عوامل مهم به. مواجه استمشتریان، قوانین جدید و جهانی شدن و تاثیر تکنولوژي 

بنابراین، کسب و کارهاي این حوزه باید نوآور باشند، . استداده و چالشی جدید ایجاد کرده و الزامات جدیدي را براي آنها باعث شده

سندویک و (بلندمدتی با مشتریان شان یرقرار کنند هاي خدماتی روابط هاي بازار را کشف کنند و همانند دیگر سازمانفرصت

. این مسئله اهمیت و ضرورت پرداختن به تحقیق حاضر را در صنعت گردشگري بیش از پیش نشان می دهد ).2003سندویک، 

آنها مربوط به الکساندر  نیتراز معروف یکیاست که ارائه شده یکیکسب و کار الکترون کی يفضا یبررس يبرا یمختلف يهامدل

باشد یاز عناصر و ارتباط آنها م يابوده و شامل مجموعه یممفهو يمدل کسب و کار ابزار ،استروالدر فیطبق تعر. استروالدر است

مدل کسب عوامل موثر بر مسئله تحقیق حاضر، این است که . )2010استروالدر،( دهدیرا نشان م ییدرآمد زا يکه منطق شرکت برا

هاي حاصل در ادامه به بررسی ادبیات موضوع تحقیق، تجزیه و تحلیل داده ،لذا صنعت گردشگري کدامند؟در کارهاي الکترونیکی و 

 .هاي حاصل از تحقیق خواهیم پرداختاز محیط و آزمون مدل مفهومی پیشنهادي و ارائه یافته

  

  کسب و کار الکترونیک مرور ادبیات

 ها، تراکنش خودکارکردن راه از تجاري مبادالت براي بازرگانان و مشتري کسب :از است عبارت کلی مفهوم به الکترونیک کار و کسب

 بین هاي سیستم شامل که اقتصادي هايهدف جهت در کامپیوتري و ارتباطی هاي تکنولوژي راه از تعامالت و ارتباطات تبادالت،

 می پس .است تجاري آنالین معامالت پشتیبانی جهت در داخلی کامپیوتري هاي رشته یا ایمیل، اینترنت، تلفن، :مانند سازمانی،

نائینی و لرکی، (است  کار جریان و کار و کسب هايتراکنش سازي خودکار جدید، هاي وکار کسب نوع این هدف که گفت توان

ابعاد مختلفی از کسب و کار است که هر یک به در زمینه کسب و کارهاي الکترونیکی، تحقیقات بسیاري صورت گرفته ).1389

 در اینترنتی کار و کسب اندازي راه براي شده ارائه به راهکارهاي نگاهی که با استدریافته، )1394(موحدي . اندالکترونیک پرداخته

 قانونی هاي چارچوب و متخصص انسانی منابع اجتماعی، و فنی هاي زیرساخت عامل سه اهمیت وجود به توان می کشاورزي، حوزه

 ریزي برنامه :شوند گرفته نظر در باید الکترونیک کار و کسب در ایجاد که دارد وجود مرحله است که سهوي پیشنهاد کرده .پی برد

 و اندازي راه جهتطبق تحقیق موحدي،  ،همچنین. شده اجرا کار و کسب طرح ارزیابی و و کار، کسب طرح اجراي کار، و کسب

 هاي رسانه طریق از سازي آگاه و سازي فرهنگ قبیل از هاییشیوه به حوزه کشاورزي در الکترونیکی کارهاي و کسب بیشتر توسعه

   .گردد ایجاد روستاییان بایستی و کشاورزان در الزم هاي زمینه ترویجی هاي آموزشی کالس و انبوه

 

  الکترونیک مدل کسب و کار

کند و فرآیندي را که شرکت به موفقیت را براي یک شرکت ترسیم میمدل کسب و کار، طرح جامعی است که روش دستیابی 

 ،دهد کند، ارزش پیشنهادي را که به این بازار ارائه میبایستی براي دستیابی به بازار هدف خود شناسایی کند، ساده و موثرتر می

، 2017چرنو، (نماید ارائه می ،کند مینفعان ایجاد ارزش  -مشخص کرده و پیشنهادي را که براي مشتریان هدف، همکاران و ذي

 کنندگانعرضه و پیمانان مشتریان، هم کنندگان، مصرف میان ارتباطات و ها نقش از توصیفی الکترونیکی کار و کسب مدل یک ).33



    29 گردشگري  صنعت در الکترونیکی کارهاي و کسب مدل بر موثر عوامل

 ,Masanel( کند می مشخص را شرکا اصلی منافع و همچنین مالی اطالعاتی، تولیدي، اصلی هاي جریان که است شرکت یک

 الکترونیکی وکارهاي در کسب محصول راهبرد و وکار کسب مدل بین رابطه ، با هدف بررسی)1392(روحانی و رضوانی  ).2012

 وکار کسب هاي مدل انتخاب در مؤثري عوامل میزان کنترل، و توجه محورِ مرجع نقطه ایران، دریافتند که دو متوسط و کوچک

 نوع و وکار کسب مدل نوع انتخاب میان اي راهبردي هماهنگی :اند کهآنها پیشنهاد کرده. هستند راهبردهاي محصول و الکترونیک

، با هدف طراحی مدل )1394(کریمی و رحمانی . دارد وجود ایران الکترونیکی متوسط و کوچک وکارهاي کسب محصول در راهبرد

است که با توجه به » مدل کسب و کار«اصلی فرآیند،  مقوله :کسب و کار مناسب براي چابکی سازمان در شرکت سایپا، دریافتند که

نتایج این پژوهش، اطالعات محققان این  :اند کهآنها پیشنهاد کرده. استشکل گرفته و عوامل محیطیاي عوامل علی، عوامل زمینه

، با هدف )1397(رضوانی و همکاران  .دهدیامدهاي مدل کسب و کار چابک، افزایش میها و پحوزه را در زمینه اهداف، چالش

 مدل طراحی براي :، دریافتند که»بلوك مشتریان«و » نوآوري«صنعت بیمه با تاکید بر  در مشتریان باشگاه وکار کسب مدل طراحی

 با و ارتباط توزیع کانال مشتریان، بندي بخش تم 3 شامل مشتریان بلوك هاي مؤلفه بیمه، صنعت در مشتریان باشگاه  وکار کسب

 اما است یکسان وکار کسب مدل ادبیات با ها تم عنوان هرچند :اند آنها پیشتهاد کرده .باشد می گویه 40 و مؤلفه زیر 9 مشتریان،

در مقاله خود با ) 2016(4تانگ اسپویت و همکارانش .است متفاوت کامالً مشتریان باشگاه وکار کسب مدل آنها در سازنده مؤلفه زیر

به بررسی موانع و چالش هاي موجود بر سر راه پیاده سازي مدل  "کسب و کار و انتخاب هاي تامین مالی شرکتمدل هاي "عنوان

بخش مالی و تامین هزینه ها از  :کهاند آنها پیشنهاد کرده .هاي کسب و کار از دیدگاه صاحبان شرکت ها و مشتریان، می پردازد

صورت مستقیم بر توان ه چرا که ب. ر هر مدل کسب و کار در نظر گرفته شودسوي مشتري یا سازمان عنصر مهمی است که باید د

  .خرید مشتري و متعاقبا بر رو انتظارات و رضایت مشتري تاثیر گذار است

، "واکنش مراکز شتاب دهنده، به مدل هاي کسب و کار بر مبناي اینترنت"در مقاله خود با عنوان) 2016(5آهوجا و همکارش

تحقیقاتی بسیار زیادي در این زمینه وجود دارد و می بایست استراتژي هاي مختلف را براي رشد این مدل پتانسیل  :کهدریافتند 

توجه به مشتري در همه دوران به عنوان بخش اصلی مدل هاي کسب و کار : آنها پیشنهاد کردند .کسب و کار در نظر گرفت يها

 هاي کسب و کار براي تکنولوژي هاي ماندگاردر مطالعه اي با عنوان مدل )2013(شبون ساك و همکاران .باید مورد توجه قرار گیرد

مدل کسب و کاري مورد نیاز است که بتواند ویژگی هاي خاص از فن آوري هاي  :که، دریافتند و لوازم برقیدر صنعت الکترونیک 

شرکت هاي  :که آنها پیشنهاد کردند. بازار ارائه کند سازگار با محیط زیست را جهت ایجاد ارزش اقتصادي و غلبه بر موانع نفوذ در

  .مسئول و کارآفرینی رویکرد نوآوري در مدل کسب و کار به روش هاي متمایز را برگزیده اند

دو مدل کسب و کار را مورد  "اي کسب و کار در شبکه هاي صنعتیمدل ه مفهوم سازي"در مقاله خود با عنوان) 2016(6بانک وال

یکی از این دو مدل به صورت واحد و . کننداستفاده از دیدگاه هاي مدیریتی تکمیل می با د و آنها رادهتحلیل قرار میتجزیه و 

وي عالوه بر شمردن مزیت هاي مدل هاي کسب و کار . کندکند و مدل کسب و کار دیگر بصورت شبکه کار میمتمرکز فعالیت می

در مقاله خود ) 2016(7جیا .کندو زیرساخت در مدل هاي کسب و کار شبکه اي تاکید میبه نقش فناوري اطالعات  ،مبتنی بر شبکه

هاي تجاري در قالب هاي شرکتو فعالیتها يبه بررسی استراتژ "مدل کسب و کار تجاري بر اساس اینترنت موبایل" خود با عنوان

و  چینی که رهبري بازار را بر عهده دارند، می پردازدمدل کسب و کار بر اساس پلتفرم هاي اینترنتی موبایل در چهار شرکت بزرگ 
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عوامل اصلی موثر بر موفقیت  ،در نهایت. کندهاي بزرگ آمریکایی مانند اپل، آمازون فیسبوك و گوگل مقایسه میآنها را با شرکت

  .دانداین شرکت ها را نوآوري، توجه به شبکه هاي اجتماعی، زیرساخت و مشتري می

قادر است  يسودآور :، با هدف تحقیق در ارزیابی ارزش مدل کسب و کار تجارت الکترونیکی، دریافتند که)2015(وي وي و یو 

 يها يریگ میو تصم نیآنال انیو انتظارات مشتر اتیجهت درك بهتر تجرب ینشیبه آنها ب که را جذب کند انیمشتر يرفتارها

 يها تیفعال يساز نهیجهت به ییها وهیدهد و از ش یمدل کسب و کار را نشان م یاصل يها تیمدل فعال نیا. دهد یم یمنطق

کند تا  یفراهم م ن،یگزیجا يتجار يمدل ها شیآزما يرا برا تیفعال یراه واقع ،يمدل ساز کردین رویا. ردیگ یارزش بهره م

اند آنها پیشنهاد کرده. کند لیتبد تیخاص در واقع يگذار هیگوناگون قبل از تعهد به سرما يفرصت ها يساز هیشرکت را به شب

 يمدل کسب و کار را کاهش دهد، برا یاساس رییتواند تغ یرا کنترل کند که م دیجد يتکنولوژ دیبا کیشرکت تجارت الکترون :که

دمت بهتر به مصرف خ يباعث توانمند ساختن تمام کسب و کارها برا دیجد يبه عنوان موتور در عصر اقتصاد يمثال محاسبات ابر

د تا تجربه نبخش یرا بهبود م دیجد يها تیها، عملکردها و قابل یژگیو دیجد يفن آور. خواهند شد يکنندگان و بهبود بهره ور

شرکت تجارت  بر یکنظارت  يکه برا يگرید دیتهد. دیننما لیداده و تسه شیافزا ، کنند یرا که از آن استفاده م یانیمشتر دیخر

 اید محصول نتوان یکه م وجود دارند ییها يفناور ؛تصفحه رادار اس يآن رو يحال مهم است، نگهدار نیسخت و در ع ک،یالکترون

 یممکن است راه يشرکت کنندگان با ارائه دهندگان فناور يهمکار. دنرا از کار انداخته باش کیشرکت تجارت الکترون سیسرو

 يدر مورد امکان ها، موجود يبه تکنولوژ اریاست که بدون اشاره بس نیآنها ا فهیوظ. باشد دیتهد نیاز ا يریجلوگ يقابل قبول برا

  .فکر کنند ندهیآ

 

  صنعت گردشگري

 اوضاع و زمین سیماي در شگرف تغییراتی آمدن وجود به با همراه که است معاصر انسان هاي فعالیت ترین مهم از گردشگري

 صنعت امروزه). 1387لطفی خاچکی، (سازد می دگرگون را ها انسان زندگی و روش منش فرهنگی، و اقتصادي اجتماعی، سیاسی،

 بلکه صنعت یک عنوان به تنها نه تا شده موجب روزافزون آن اهمیت و بوده مطرح دنیا صنایع ترین مهم از یکی عنوان به گردشگري

پناهی و همکاران، (شود  شناخته اقتصادي مثبت اثرات ایجاد و توسعه و رشد هاي فراوان قابلیت داراي درآمدزا، صنعتی عنوان به

 اغلب صنعت این .است توجه مورد خدمات و کاال نامرئی صادرات و دود بدون کارخانه یک عنوان به گردشگري صنعت). 1396

 حاضر حال در). 2013؛ تانگ و تان، 2009بریدا و ریسو، (آید می حساب به کشورها در اقتصادي توسعه و رشد مهم براي موتوري

 و اقتصادي اجتماعی، تغییرات آن سریع رشد و باشدمطرح می دنیا صنایع ترین متنوع و ترین بزرگ از یکی عنوان به گردشگري

تقوي و (است  شده مبدل پژوهشگران بین مطالعاتی مهم حوزه یک به نیز دلیل همین به و استداشته دنبال به را فراوانی محیطی

 ترین بزرگ از یکی به گردشگري صنعت تبدیل شدن و گردشگري و تقاضاي سفر روزافزون افزایش با ).1388قلی پور سلیمانی، 

 خود زیربنایی رشد و اقتصادي  اجتماعی توسعه راستاي بالقوه  الزم است در گردشگران جذب منظورکشور به هر جهان، در صنایع

 درك با جهان، کشورهاي از بسیاري گذشته سالیان طی که شاهدیم ازاین رو، ).Arasl and Baradarani, 2014( تالش کند

 گسترش را خود گردشگري امکانات که هستند آن پی در اقتصادي، توسعه مختلف الگوهاي در گردشگري صنعت برتر موقعیت

 ).1389 معتمد، و خورشیدي( دهند

 دهه چند طی ارتباطاتی، و اطالعاتی هايرشد فناوري .است شده تبدیل دنیا بزرگ صنایع از یکی به گردشگري صنعت امروزه،

روحانی و زارع ( است نموده فراهم را الکترونیکی بستر در گردشگري رشد موجب و است تاثیر نبودهبی صنعت این رشد در گذشته

 که گردشگري صنعت پاي پیش جدیدي افق که گفت توان می واقع دربا استفاده از امکانات گردشگري مجازي ). 1392رواسان، 
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 دیدنی آثار براي کمتري هزینه با توانندمی کشورها امکان، این از استفاده با . است شده گشوده است، صنایع پردرآمدترین از یکی

شود می.... و نقل و حمل هايهزینه انرژي، منابع اتالف کاهش سبب همچنین وب فضاي از استفاده .بپردازند تبلیغات به خود

-شرکت یا هتلداري چون هایی مدل ،کار و کسب هاي مدل ترین شده شناخته ،گردشگري صنعت در ).1391یوسفی و همکاران، (

 در و شود می ارائه به گردشگران ،است اقامت آنها ترین مهم که خدماتی مجموعه هتلداري مدل در .هستند گردشگري خدمات هاي

 به ... و هتل رزرو و سفر بلیط تهیه مقصد، کشور روادید تشریفات، دریافت انجام چون خدماتی گردشگري خدمات هاي شرکت مدل

 و دچار دگرگون را ها زمینه همه در کار و کسب هاي مدل اطالعات فناوري بسترهاي چشمگیر گسترش.شود می ارائه گردشگران

ازاین رو، وجود یک مدل کسب و کار الکترونیکی  .است نبوده امان در موضوع این از نیز گردشگري صنعت و است کرده چالش

 آنها گردشگري از یکی که شود می ارائه گوناگونی خدمات اینترنت در ،امروزه. رسدکارآمد در صنعت گردشگري، ضروري به نظر می

 یا هواپیما در بلیط رزرو هتل، در جا رزرو جهت شخصی هاي طریق رایانه از کاربران اینترنتی مسافرتی خدمات از استفاده و مجازي

  ).1387زاده، صرافی(باشد  می ...و قطار

 صنعت در نظام این از گیري بهره و الکترونیک تجارت مناسب هاي زیرساخت نبود به در پژوهش خود) 1388(صفري  و فرزین

 واحدهاي بودن کوچک الکترونیک، تجارت حوزه در زیرساختی مشکالت ،)1384( فرزینهمچنین،  .اند کرده اشاره کشور گردشگري

 ،)1388( عاملی. است کرده عنوان ایران در الکترونیکی گردشگري توسعه عمده هايچالش از را مدیریتی مسائل و گردشگري صنعت

 الزم هايزیرساخت و مجازي فضاي مطالعات به عمومی فضاهاي به تحلیلی رویکرد تهران، مجازي شهر مطالعات موضوع با طرحی در

 اختصاص... و مجازي دستی صنایع مجازي، گردشگري هايالیه به کامل طور به را فصل یک طرح این .پردازدمی تهران شهر در آن

 هايادراك بوسیله الکترونیکی خدمات کیفیت که یافت دست نتایج این به، )1388( بابامرادي. است اهمیت درخور که است داده

 کارآمدي، یعنی الکترونیکی خدمات کیفیت اصلی شدهاصالح بعد شش طریق از گردشگري هايشرکت هايوبگاه از گردشگران

 و پاسخگویی یعنی الکترونیکی خدمات کیفیت جبرانی بعد دو و وبگاه هر یا و اطمینان و تضمین بودن، محرمانه قابلیت، تحقق،

 داراي کشور یک عنوان به ایران جایگاه :که یافتند دست نتایج این به، )1389( رجایی و امیرعضدي .شودمی گیرياندازه تماس

 گردشگري هايتوانمندي معرفی به ایران، اجتماعی اقتصادي و سیاسی، اهداف پیشبرد بر عالوه تواندمی گردشگري هايجاذبه

 و نظریولنی .مؤثر باشد اسالمی کشورهاي سیاسی و اقتصادي اجتماعی، همگرایی و همبستگی جهت تقویت در اسالمی کشورهاي

 .دارد گردشگري هايبخش و سطوح همه در زیادي تأثیر اطالعات فناوري :که رسیدند نتیجه این به پژوهشی در، )1390( همکاران

 دچار آن پیرامون محیط و مکانی موقعیت به باتوجه ویژه به باشندمی چیزي چه جستجوي در که موضوع این کشف در گردشگري

، )1391( موسوي طاهري .نیست متقاعدکننده گردشگري جاذبه یا رستوران، هتل، یک به دسترسی موارد اکثر در .هستند مشکل

 ،)1391( همکاران و یوسفی .هستند تأثیرگذار مجازي گردشگري بر مجازي مشارکتی هايشبکه و الکترونیکی آمادگی که داد نشان

 شهر که دادند نشان ،اصفهان شهر در الکترونیک گردشگري توسعه هايشاخص تطبیقی-تحلیلی بررسیدر تحقیق خود با عنوان 

  .دارد قرار متوسط سطح در الکترونیک سواد سطح هايشاخص نظر از اصفهان

اوه . استهاي قبل صورت گرفتهتحقیقاتی در سالدر رابطه با عوامل موثر بر مدل کسب و کارهاي الکترونیکی در صنعت گردشگري، 

شرکاي کلیدي تاثیر بسزایی بر کسب و کار  :در طی تحقیقی که انجام دادند، به این نتیجه رسیدند که 2018و همکاران در سال 

در  LCA8 فعالیت مشارکتی با شرکاي تجاري با استفاده از :که نشان داد) 2011(پژوهش ناکانو و هیرو همچنین، . الکترونیکی دارند

 2019در سال گاگانیس و همکاران که در پژوهش خود . یافتن مکانی براي بهبود فرآورده و فرایند تولید مؤثر است، مطابقت دارد

فردگرایی،  :ا نشان می دهد کهنتایج تحقیق آنه .دریافتند که ابعاد فرهنگ ملی نقش مهمی در کسب و کار الکترونیک ایفا می کند

                                                             
8 life cycle assessment 
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فاصله قدرت و اجتناب از عدم اطمینان اثر منفی بر  ،مردانگی و گرایش طوالنی مدت تأثیر مثبتی بر سودآوري دارد؛ در حالی که

همچنین دریافتند که میزان تأثیر فرهنگ ملی بر سودآوري به ثبات سیاسی و کیفیت نهادي بستگی . سودآوري کسب و کار دارد

در پژوهش خود با عنوان تأثیر فرآیندهاي تجارت الکترونیکی در عملیات زنجیره تأمین، بر تاثیر زنجیره ) 2020(ژو و همکاران  .ددار

در تحقیقی با عنوان مدیریت روابط مشتري از ) 2001(کوهلی و همکاران . تامین بر مدل کسب و کار الکترونیکی تاکید کردند

تواند ارتباط با مشتریان می :میم گیري در زمینه تجارت الکترونیکی، به این نتیجه دست یافتند کهطریق برنامه هاي پشتیبانی تص

درتحقیقی با عنوان بررسی ارزش ) 2019(گاالرزا و همکاران همچنین،  .یکی از عوامل تاثیرگذار بر کسب و کار الکترونیک باشد

ارتباط با مشتري باعث بهبود همه جانبه کسب و کارهاي  :به این نتیجه رسیدند که نوازي،مشتري در گردگشري و مهمان

و  يشهر ياقتصاد گردشگر يواکاوبا عنوان در پژوهش خود  )1395( نعیمی و مهدیزاده .گرددالکترونیکی صنعت گردشگري می

توان از طریق ایجاد جریان درآمدي در کسب و کارهاي صنعت گردشگري، می :دریافتند که ،يشهر يدرآمدها يدارینقش آن در پا

زاده نمین صالح دوست و تاج. یک جریان ثابت درآمدي براي شهرهایی که از پتانسیل گردشگري باالیی برخوردارند، ایجاد کرد

هاي بازاریابی در فعالیت :این نتیجه رسیدند کهبه هاي بازاریابی گردشگري فیلم، بندي فعالیتدر تحقیقی با عنوان اولویت) 1394(

، برندسازي مکانی در گردشگريبا عنوان در پژوهش خود ) 2017(ایبانز و جورج  .االیی برخوردار استگردشگري از اهمیت ب

ارزش پیشنهادي ارزش برند جزو  :گردد و بیان کردند کهدریافتند که بهبود ارزش برند باعث ایجاد یک مزیت رقابتی منحصربفرد می

  .شوددر کسب و کارهاي گردشگري محسوب می

  

  چارچوب نظري

، استروالدر )1394(پس از انجام مطالعات مقدماتی و بررسی متون مرتبط در این زمینه، مدل ارائه شده توسط محمدیان و همکاران

مدل کسب و کارهاي الکترونیکی  براي تعیین عوامل موثر بر) 2005(ان جی اریک، )2005(فینگان و هایس ، پژوهش)2017(

شرکاي : مدل است که این ابعاد عبارتند از چهارمدل این پژوهش برگرفته از تلفیق این . باشندعامل می 10انتخاب شدند که شامل 

رآمدي، هاي ارتباطی، ساختار هزینه، جریان دهاي کلیدي، منابع کلیدي، ارزش پیشنهادي، ارتباط با مشتري، کانالکلیدي، فعالیت

 شده مباحث مطرح تعاریف و با توجه به .که در مدل مفهومی پژوهش استفاده شد فرهنگ کسب و کار الکترونیک و زنجیره تامین

عوامل مدل مفهومی پژوهش را نشان می دهد که هدف از آن بررسی  1شکل شماره :دتوان مدل فرضی ذیل را مطرح نمومی، در باال

  .در صنعت گردشگري است الکترونیکیموثر بر مدل کسب و کارهاي 
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  مدل مفهومی پژوهش -1شکل 

  

  پژوهش فرضیه

هاي ارتباطی، ساختار هزینه، جریان هاي کلیدي، منابع کلیدي، ارزش پیشنهادي، ارتباط با مشتري، کانالشرکاي کلیدي، فعالیت

  .باشندصنعت گردشگري موثر می الکترونیکی در کسب و کارهايمدل درآمدي، فرهنگ کسب و کار الکترونیک و زنجیره تامین بر 

  

  شناسیروش 

  جامعه و نمونه آماري

، "سازمان میراث فرهنگی و گردشگري" هايسایت کارهاي الکترونیکیو مدیران کسب وخبرگان  ،پژوهش نیا آماريجامعه 

و  "تاپ توریسم"، "بینمکان "، "تریپ یار"، "سیري در ایران"، "کارناوال"، "همگردي"، "پرتال جامع گردشگري ایران"، "کجارو"

با توجه به تعداد جامعه، تعداد نمونه از طریق . بودنفر  113عمل آمده ه هاي بتوجه به بررسیتعداد آنها با. ندبود "گردشگرها"

پس از  .بودو مستندات نامه  پرسش، پژوهش مصاحبه نیا ها درداده يابزار گردآور .نفر انتخاب شدند 113سرشماري همان 

لفی در اختیار خبرگان به روش د تدوین گردید و سوال 65نامه دلفی شامل  لکترونیکی، پرسشکارهاي ااستخراج ابعاد مدل کسب و

هاي سوال، فعالیت 5شرکاي کلیدي (سوال  40در قالب  نامه نهایی طبق نظرات خبرگان دلفی، پرسش پس از آن .قرار گرفت

، ساختار سوال 4هاي ارتباطی، کانالسوال 3 ، ارتباط با مشتريسوال 5 ، ارزش پیشنهاديسوال 4 ، منابع کلیديسوال 4 کلیدي

ه و در اختیار هیه گردیدت )سوال 3، زنجیره تامینسوال 3کار الکترونیک، فرهنگ کسب وسوال 5، جریان درآمديسوال 4هزینه

، "پرتال جامع گردشگري ایران"، "کجارو"، "سازمان میراث فرهنگی و گردشگري"سایت هاي  کارهاي الکترونیکیمدیران کسب و

  .قرار گرفت  "گردشگرها"و  "تاپ توریسم"، "مکان بین"، "تریپ یار"، "سیري در ایران"، "کارناوال"، "همگردي"
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  سنجش اعتبار و روایی پژوهش

نامه در اختیار چند استاد  پرسش ،ین منظوره اب. نامه، از روش دلفی ساعتی استفاده شد دست آوردن روایی پرسشه منظور ببه 

نامه اعتبار الزم را به  دانشگاه و چند صاحب نظر قرار گرفت و پس از اعمال اصالحات پیشنهاد شده آنها، به منظور تعیین پرسش

ضریب آلفاي کرونباخ و ضریب پایایی ترکیبی براي همه . وش آلفاي کرونباخ استفاده شدی، از ربه منظور تعیین پایای. دست آورد

آلفاي کرونباخ براي متغیر شرکاي کلیدي  .باشد% 70بایست باالتر از دهنده پایایی بود که میمتغیرها در معادالت ساختاري نشان

، 0.82هاي ارتباطی، کانال0.79، ارتباط با مشتري 0.90پیشنهادي ، ارزش 0.83، منابع کلیدي 0.85هاي کلیدي ، فعالیت0.81

 می نشان و است -هدست آمدبه 0.82، زنجیره تامین0.86، فرهنگ کسب و کار الکترونیک0.81، جریان درآمدي0.84ساختار هزینه

هاي دلفی و در این پژوهش، از تکنیک. است 0.7 از باالتر اعداد که چرا ؛است برخوردار الزم پایایی از پژوهش نامه پرسش که دهد

  .معادالت ساختاري استفاده گردید

  

  یافته ها

. درصد از پاسخگویان زن بودند 40.8درصد از پاسخگویان مرد و  59.2 :هاي جمعیت شناختی نمونه پژوهش نشان داد کهویژگی

سال سن  40درصد پاسخگویان باالي  1.1سال و  40تا 30درصد بین  36.5سال،  30درصد از پاسخگویان زیر  62.4همچنین، 

صد داراي مدرك فوق لیسانس و در 30.8نس و پائین تر، درصد از نمونه آماري داراي مدرك لیسا 67.6از لحاظ تحصیالت، . داشتند

جهت  SMART-PLSافزار یابی معادالت ساختاري با کمک نرمدر این پژوهش، از مدل. درصد داراي مدرك دکتري بودند 1.6

  .استآزمون فرضیات و صحت مدل استفاده شده

 ساختاري مدل برازش

) وابسته(ضرایب مربوط به متغیرهاي پنهان درون زا  R2. است شده استفادهQ2 و R2 معیارهاي از ساختاري مدل برازش بررسی براي

به عنوان  0.67و  0.33، 0.19ر تأثیر یک متغیر برون زا بر یک متغیر درون زا دارد و سه مقدا معیاري است که نشان از R2. است

ارائه  1 جدول در R2 قادیرم ).1392داوري و رضازاده، (شود در نظر گرفته می R2مقدار مالك براي مقادیر ضعیف، متوسط و قوي 

  .کنداست که برازش مدل ساختاري را تایید میشده

ین ه اب .تحلیل گردیده است Q2(Stone-Geisser criterion)مدل از معیاري تحت عنوان  بینیبه منظور بررسی قدرت پیش

توان نتیجه گرفت که مدل از می، 1جدولو با مالحظه نتایج این معیار در  (2009) نهمکاراهاي هنسلس و منظور بر اساس پژوهش

 .برخوردار است"قوي"بینیقدرت پیش
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 Q2و  R2معیارهاي  - 1جدول 

  R2  Q2  ابعاد مدل کسب و کار

  0.00000  0.628198  شرکاي تجاري

  0.235418  0.825411  هاي کلیديفعالیت

  0.256254  0.680231  منابع کلیدي

  0.291478  0.932584  ارزش پیشنهادي

   0.261542  0.740125  ارتباط با مشتري

  0.270125  0.693541  هاي ارتباطیکانال

  0.223215  0.871452  ساختار هزینه

  0.00000  0.781475  جریان درآمدي

  0.214526  0.582671  فرهنگ کسب و کار

  0.259782  0.813592  زنجیره تامین

 

 کلی مدل برازش

 به توجه با. شود می استفاده GOF معیار از ،کند می کنترل را ساختاري و گیري اندازه مدل بخش دو هر که کلی مدل برازش براي

  GOF براي آمده دست به 0.478520 مقدار ، GOF براي قوي و متوسط ضعیف،به عنوان مقادیر  0.42و  0.22و  0.01 مقدار سه

 .دارد کلی مدل قوي برازش از نشان

 3 و 2 هاي شکل به توجه با .دهدمی نشان )T_values( ضرایب معناداري حالت در را تحقیق مدل ،3 شکل و مسیر ضرایب ،2 شکل

 فرضیه آن :گرفت نتیجه توان می باشد،) 96/1( معناداري آستانه از باالتر مسیر، ضرایب از یک هر براي تی آماره وقتی:گفت توان می

-شرکاي کلیدي بر کسب و کار الکترونیک موثر می پژوهش، اول فرضیه در ،بنابراین .شود می تایید درصد 95 اطمینان سطحدر 

باشند هاي کلیدي بر کسب و کار الکترونیک موثر میفعالیت پژوهش، دوم فرضیه در ).7.864و عدد معناداري 0.143(باشند 

وعدد  0.235(باشند منابع کلیدي بر کسب و کار الکترونیک موثر می پژوهش، سوم فرضیه در ).9.256وعدد معناداري 0.077(

و عدد معناداري  0.215(د باشبر کسب و کار الکترونیک موثر می ارزش پیشنهادي پژوهش، چهارم فرضیه در ).10.276معناداري 

 در). 9.826و عدد معناداري  -0.117(د باشبر کسب و کار الکترونیک موثر می ارتباط با مشتري ،پژوهش پنجم فرضیه در). 8.376

 فرضیهدر ). 8.596و عدد معناداري  0.038(باشند بر کسب و کار الکترونیک موثر می هاي ارتباطیکانال پژوهش، ششم فرضیه

 پژوهش، تمهش فرضیه در ).0.287و عدد معناداري  0.090(باشندبر کسب و کار الکترونیک موثر میساختار هزینه  پژوهش، هفتم

فرهنگ کسب و  پژوهش، نهم فرضیه در). 8.072و عدد معناداري  0.259(  باشدبر کسب و کار الکترونیک موثر میجریان درآمدي 

بر کسب و کار زنجیره تامین  پژوهش، مده فرضیه در). 6.809و عددمعناداري  0.287(د باشبر کسب و کار الکترونیک موثر میکار 

 شده استفاده تعاملی رویکرد از کنندگی تعدیل اثر گیرياندازه براي). 9.437و عدد معناداري  -0.141(د باشالکترونیک موثر می

  .است
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  پژوهشگر هاي یافته: منبع .استاندارد حالت در پژوهش ساختاري مدل -2شکل 
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  پژوهشگر يها افتهی: منبع .يپژوهش در حالت معنادار يمدل ساختار -3شکل 

  

  و پیشنهادها نتیجه گیري بحث،

 طور همان. است پذیرفته صورت در صنعت گردشگري یکیالکترون يمدل کسب و کارها بررسی عوامل موثر بر هدف با پژوهش این

 بررسی خال و اندکرده بررسی همزمان طور به را تحقیق این شده بررسی ابعاد گذشته هايپژوهش از اندکی تعداد شد، اشاره که

 را ابعاد تمامی توانسته همزمان طوره ب که باشد زمینه این در تحقیقات اولین جزو تواندمی تحقیق این .است محسوس آن همزمان

 .کند بررسی مدل یک قالب در

هاي کلیدي، منابع کلیدي، ارزش پیشنهادي، ارتباط با مشتري، شرکاي کلیدي، فعالیت که شد مشخص تحقیق، فرضیه بررسی در

کسب و کار الکترونیک و زنجیره تامین بر مدل کسب و کارهاي هاي ارتباطی، ساختار هزینه، جریان درآمدي، فرهنگ کانال

ابعاد مدل  تمامی بتواند که اي مطالعه ،تحقیق ادبیات مرور در .گردید تایید فرضیه وباشند الکترونیکی در صنعت گردشگري موثر می

انجام دادند، به این نتیجه رسیدند در طی تحقیقی که  2018اوه و همکاران در سال . است نشده یافت کند، بررسی رااین تحقیق 

که  - )2011(این نتیجه با نتیجه پژوهش ناکانو و هیرو  ،همچنین .شرکاي کلیدي تاثیر بسزایی بر کسب و کار الکترونیکی دارند :که

ند ده و فرایدر یافتن مکانی براي بهبود فرآور LCA9 در پژوهش خود دریافتند که فعالیت مشارکتی با شرکاي تجاري با استفاده از

  .مطابقت دارد - تولید مؤثر است

                                                             
9 life cycle assessment 
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این نتیجه . موثر استکسب و کارهاي الکترونیکی در صنعت گردشگري فرهنگ کسب و کار بر  :نشان داد این تحقیق نتایج 

ابعاد فرهنگ ملی  :آنها در پژوهش خود دریافتند که. باشدانجام دادند، می 2019همراستا با تحقیق گاگانیس و همکاران که در سال 

فردگرایی، مردانگی و گرایش طوالنی مدت  :نتایج تحقیق آنها نشان می دهد .نقش مهمی در کسب و کار الکترونیک ایفا می کند

. تأثیر مثبتی بر سودآوري دارد؛ در حالی که فاصله قدرت و اجتناب از عدم اطمینان اثر منفی بر سودآوري کسب و کار دارد

  .که میزان تأثیر فرهنگ ملی بر سودآوري به ثبات سیاسی و کیفیت نهادي بستگی دارد دریافتند ،همچنین

ژو و هاي این نتیجه با یافته. استهاي الکترونیکی در صنعت گردشگري موثر زنجیره تامین بر کسب و کار :این پژوهش نشان داد

کسب و کارهاي الکترونیکی در در این تحقیق مشخص شد که ارتباط با مشتري بر  ،همچنین .مطابقت دارد 2020همکاران در سال 

با پژوهش گاالرزا و  ،همچنین .مطابقت دارد) 2001(موثر است که این نتیجه با نتایج تحقیق کوهلی و همکاران صنعت گردشگري 

که به این نتیجه رسیدند که ارتباط با مشتري باعث بهبود همه جانبه کسب و کارهاي الکترونیکی صنعت ) 2019(همکاران 

  .گردد، تطابق داردگردشگري می

. به این نتیجه دست یافتیم که جریان درآمدي بر کسب و کارهاي الکترونیکی در صنعت گردشگري موثر است ،در این پژوهش

از طریق ایجاد جریان درآمدي در کسب و کارهاي صنعت  :دریافتند  1395نعیمی و مهدیزاده نیز در پژوهش خود در سال 

این پژوهش  .پتانسیل گردشگري باالیی برخوردارند، ایجاد کردتوان یک جریان ثابت درآمدي براي شهرهایی که از گردشگري، می

زاده نمین صالح دوست و تاج. هاي بازاریابی بر کسب و کارهاي الکترونیکی در صنعت گردشگري موثر استفعالیت :نشان داد که

ار است، مطابقت دارد اما آنها در هاي بازاریابی در گردشگري از اهمیت باالیی برخوردبه این نتیجه رسیدند که فعالیتکه  )1394(

هاي کلیدي در کسب و کارهاي الکترونیکی صنعت هاي بازاریابی جزو فعالیتاند که فعالیتتحقیق خود به این مسئله اشاره نکرده

 .باشندگردشگري می

ایبانز و جورج . ارزش پیشنهادي بر کسب و کارهاي الکترونیکی در صنعت گردشگري موثر است :همچنین، این پژوهش نشان داد که

ارزش  :دد و بیان کردندگربهبود ارزش برند باعث ایجاد یک مزیت رقابتی منحصربفرد می :در پژوهش خود دریافتند که) 2017(

در پژوهش خود اشاره  ،طور دقیقبه ،ما به این نکتها ؛شودارزش پیشنهادي در کسب و کارهاي گردشگري محسوب می وبرند جز

  .نکردند که ارزش پیشنهادي بر کسب و کارهاي الکترونیکی صنعت گردشگري موثر است

هاي کلیدي، منابع کلیدي، نتایج این تحقیق مبرهن است که تمامی ابعاد ارائه شده در مدل که شامل شرکاي کلیدي، فعالیت 

هاي ارتباطی، ساختار هزینه، جریان درآمدي، فرهنگ کسب و کار الکترونیک، زنجیره با مشتري، کانالارزش پیشنهادي، ارتباط 

باتوجه به موثر بودن تمامی ابعاد مدل کسب و . موثر هستندکسب و کارهاي الکترونیکی در صنعت گردشگري باشند، بر تامین می

  :گرددنهادهایی به شرح زیر ارائه میکار الکترونیکی که در این پژوهش به آنها پرداختیم، پیش

کنند، با توجه به ابعادي که بر مدل هاي گردشگري میشود افرادي که اقدام به ایجاد و تولید محتواي وبسایتپیشنهاد می  -1

گردشگري بیش هاي ، به این عرصه قدم بگذارند تا بازدهی وبسایتگذارندکسب و کارهاي الکترونیکی در صنعت گردشگري تاثیر می

  .از پیش افزایش یابد

هاي مدل کسب و کارهاي الکترونیکی شامل شرکاي کلیدي، فعالیت شود مدیران کسب و کارهاي الکترونیکی ابعادپیشنهاد می -2

ار هاي ارتباطی، ساختار هزینه، جریان درآمدي، فرهنگ کسب و ککلیدي، منابع کلیدي، ارزش پیشنهادي، ارتباط با مشتري، کانال

  .طور جدي در کسب و کار خود مورد توجه قرار دهندالکترونیک، زنجیره تامین را به
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باشد و این بدان در هریک از انواع کسب و کارهاي الکترونیکی، اهمیت هریک از ابعاد مدل کسب و کار الکترونیکی متفاوت می -3

. صورت پذیرد در صنعت گردشگري کار الکترونیکیمعناست که توجه به هریک از این ابعاد باید طبق شناخت نوع کسب و 

  .همچنین، این امر نشان از انعطاف پذیري ابعاد مدل کسب و کار الکترونیکی دارد

 گردشگري ارتقاي راستاي در نیاز مورد امکانات ایجاد با ها هدانشگا در علمی صورته ب گردشگري الکترونیک به مربوط مباحث  -4

  .کشور، مطرح شود
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