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تحت  SMEپردازد که اتخاذ تجارت الکترونیک را در آژانس های مسافرتی  می این مطالعه به بررسی عواملی

های مسافرت بوده و از کارگزاران آژانسای  هبررسی پرسشنامدهند. این تحقیق مبتنی بر یک  می تاثیر قرار

دهد  می های آماری پیشرفته را جهت آزمودن یک چارچوب مفهومی که مدل مقبولیت تکنولوژی را بسطتکنیک

ی بین اتخاذ تجارت الکترونیک، منافع ی حاضر با استفاده از مدل های رقابتی رابطهگیرد. مطالعه می به کار

باشند که  می دهد. نتایج حاکی از این می ه، موانع ادراک شده و فشارهای محیطی را مورد بررسی قرارادراک شد

ی اتخاذ تجارت الکترونیک دارند عالوه بر اینکه فشارهای محیطی اثر قابل توجهی بر منافع و موانع ادراک شده

ت روابط بین عوامل کلیدی که تعیین یی در خصوص ماهیها شگذارند. بین می اثر غیرمستقیمی بر رفتار اتخاذ

ی موثر برای ها یی استراتژتوانند جهت توسعه می کهای  هی اتخاذ تجارت الکترونیک هستند و درجکننده

شود. استنباط  می در بازار مسافرت جهانی مورد استفاده قرار بگیرند فراهم SMEی مجدد عامل مسافرت مداخله

 تعیین SMEهایی برای عمل و سیاست دولت نسبت به استفاده از تجارت الکترونیک در کسب و کار مسافرتی 

نیز میدانی  ها هپژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و از نوع توصیفی است. از نظر جمع آوری داد گردد. می

سوال برای سنجش کل  32باشد که شامل  می مهدر این پژوهش پرسشنا ها هشود. ابزار گردآوری داد می تلقی

و پایایی آن با استفاده ار آلفای   متغیرهای تحقیق است. روایی پرسشنامه توسط نظر اساتید و کارشناسان

 111باشد. تعداد  می کرونباخ بررسی و تایید شد. جامعه آماری تحقیق حاضر آژانسهای گردشگری استان گیالن

از  ها هه بعنوان نمونه نهایی تحقیق مورد بررسی قرار گرفتند. به منظور آزمون فرضیاز اعضای هیئت مدیر  نفر

و  SPSSروش مدلسازی معادالت ساختاری استفاده شده است. همچنین نتایج پژوهش با استفاده از نرم افزار 

LISREL م واقعی اتخاذ نشان داد که فشارهای محیطی بر تصمی ها همورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمون فرضی

تجارت الکترونیک تاثیر مثبت دارد. نقش متغیر میانجی منافع ادراک شده بر تصمیم واقعی اتخاذ تجارت 

الکترونیک تاثیر مثبت دارد و متغیر میانجی موانع ادراک شده بر اتخاذ واقعی تجارت الکترونیک تاثیر منفی دارد، 

 مورد تایید قرار گرفت.
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