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چکیده
گردشگری یکی از حوزههای اقتصادی است که با سررتت زااینرههای در حرا یشرر ی اسرت حمر
قابلتوجهی از درآمه ،اشتغا تولیه ملی را به خود اختصاص داده است .زنرا ری اطالترا یرا برا سررتت
ر زازا ی در بخشهای مختلف ز هگی ا سان فوذ کرده بهتنوان یکی از مؤلفههای اثرگراار در حروزههرای
مختلف کسب کار به شمار میآیه .گردشگری یا تحت ترثثیر فروذ زنرا ری اطالترا قرارگرزتره مو رو
گردشگری الکتر یک حاصل ترکیب این د حوزه است .با توجه به جود جاذبرههرای متنرو گردشرگری در
استان یاد همچنین لا م بهرهگیری از ظرزیت زضای ممازی ،در این تحقیق اقهام به شناسایی توامل مؤثر
بر توسعه گردشگری الکتر یک ر ابط تلی میان آنها در این منطقه شهه است .با استفاده از ادبیا تحقیق
ر ش دلفی تالش شهه مه ترین توامل زیرساختی در این زمینه شناساییشهه سپس اقهام به تهیه مره
مفهومی ر ابط میان توامل ماکور گردد .سپس با بهرهگیری از ر یکرد مه سازی معرادت سراختاری مره
تهیهشهه آزمون گردیه .تایج تحقیق شان میدهه کیفیت رمازاارها قش میا میگری کامل در رابطه میان
سایر سازه ها با توسعه گردشگری الکتر یک دارد .میتوان گفت موزقیت در این زمینه منوط به حمایتهرای
د لتی ،کیفیت سیست های اطالتاتی زیرساختها است اما این تثثیرگااری از طریق یژگیهای رمازاارهای
طراحیشهه معنا مییابنه.
واژگان کلیدی :گردشگری الکتر یک ،زنا ری اطالتا  ،زیرساختهای گردشرگری ،مره سرازی معرادت
ساختاری ،استان یاد.
 1استادیار گر ه مهیریت ،دا شگاه تل هنر ،یاد ،ایران
 2استادیار گر ه مهیریت ،دا شگاه تل هنر ،یاد ،ایران
 3دا ش آموخته کارشناسی ارشه مهیریت زنا ری اطالتا  ،دا شگاه تل
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هنر ،یاد ،ایران
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مقدمه
گردشگری یکی از حوزههای مه اقتصادی در جهان محسوب میگردد که با سرتت زااینههای
در حا یشر ی است حم قابلتوجهی از درآمه ،اشتغا تولیه ملی را به خود اختصاص داده
است که یکی از منابع اثربخش در ایماد درآمه ارزی در زعالیتهای بازرگا ی اقتصادی یک کشور
محسوب میگردد (دههشتی شکیباجما آباد.)161 :1332 ،
ارزش گردشگری زعالیتهای مرتبط با آن ،زما ی ر شنتر میشود که بها ی درآمه حاصل از
آن ،ه ردیف درآمههای فتی است امر زه از آن بهتنوان صنعت گردشگری امبردها ه شاخه
الکتر یک آن ،یعنی گردشگری الکتر یک را منشث حرکتهای اقتصادی زرهنگی بالقوه دا سته
آن را ا قالب گردشگری امیهها ه .گردشگری الکتر یک طی چنه سا اخیر یشرزتهای
چش گیری داشته بهطوریکه در بازخوردهای بینالمللی توا سته تال ه بر ر ایتمنهی
استفادهکننهگان ،سودآ ری خوبی را یا به د با داشته باشه (هاشمی همکاران.)41 :1332 ،
گردشگری الکتر یکی حاصل ترکیب د حوزه گردشگری زنا ری اطالتا است که هر د
هیهه از متها ترین و زعالیتهای درآمهزا موله زرصتهای شغلی در جهان امر زی به شمار
میر ه .گردشگری الکتر یکی تبار است از زن تلفیق ر شهای کسب کار الکتر یکی زنا ری
اطالتا در شیوهها اباارهای تهارک ،ارائه شتیبا ی خهما گردشگری به جهت تثمین یازهای
گردشگران باکیفیتی باتتر هاینهای ک تر اشاره بهتمامی خهماتی دارد که درگاشته گردشگران
بهصور سنتی از آنها استفاده میکرد ه امر زه میتوا نه بهصور الکتر یکی از طریق زضای
اینتر ت به این امکا ا دسترسی داشته باشنه (دریما ی )11 :1332 ،بنابراین توسعه صحیح
یگیرا ه گردشگری الکتر یک بهتنوان یکی از اباارهای مه توسعه اقتصادی در د یای امر ز،
میتوا ه باتث ر ق بسیاری از زیرساختهای اقتصاد هر کشوری شهه قش بساایی در ازاایش
سطح درآمه اخالص ملی داشته باشه (سیّه قوی شکیبا جما آباد.)2 :1332 ،
همچنین طبق جهیهترین گاارش منتشرشهه از سوی مممع جها ی اقتصاد ،ایران رتبه ا را
ازلحاظ رقابت ایر بودن هاینههای سفر برای گردشگران به دست آ رده است این در حالی است
که در جایگاه  34ام جهان در این صنعت قرار دارد (یوسفی همکاران .)131 :1331،استان یاد با
توجه به دارا بودن سرمایههای گردشگری تاریخی ،زرهنگی سالمت قابلیت باتیی برای توسعه
گردشگری دارد .همچنین استان یاد با توجه به موقعیت مرکای در کشور دسترسی مناسب به
مسیرهای گردشگری اصلی کشور ،بهرهمنهی از زیرساختهای زنا ری اطالتا مناسب دارا بودن
زارغالتحصیالن دا شگاهی در رشتههای مرتبط با زنا ری اطالتا (تعهد دا شگاهها شرکتهای
دا شبنیان مبتنی بر زنا ری اطالتا ) مسیر یادهسازی گردشگری الکتر یک را هموارساخته است
که اهمیت یادهسازی آن را در تصر حا ر ازاایش میدهه.
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این ژ هش باههف شناسایی زیرساختهای مؤثر بر توسعه گردشگری الکتر یک ا مامشهه
است .به این منظور ابتها با استفاده از بررسی ادبیا ژ هش همچنین مراجعه به ظر خبرگان این
حوزه با استفاده از نلهای دلفی ،اقهام به شناسایی اتیش توامل مؤثر بر توسعه گردشگری
الکتر یک در حوزههای متفا رمازااری ،سختازااری ،زیرساخت غیره گردیه .سازآن با تهیه
مه مفهومی ،ر ابط میان این توامل تبیین گردیه که باههف آزمون اتتبار سنمی مه تهیهشهه
از ر ش معادت ساختاری استفاده شه .در ایان تایج ژ هش بااتتبار سنمی مه های تهیهشهه
مورد تائیه قرار گرزت .در تهیه آزمون مه ژ هش از ظرا زعاتن حوزه گردشگری در بخش
د لتی خصوصی بهره گرزتهشهه است بر توسعه زیرساختهای مورد یاز در دستیابی به توسعه
گردشگری الکتر یک تثکیه شهه است به حویکه بهصور تملیاتی زراینه توسعه میسر باشه.
ادبیات موضوع
الف) پیشینه تحقیق
2

جا سن ربک 1دیوایلی ( )1333ا وا ظرزیتهای گردشگری زضای سایبری را د مورد
برشمردها ه )1 :گردشگری ممازی  )2گردشگری الکتر یک .گردشگری ممازی استفاده از
تکنیکهای اقعیت ممازی در توسعه گردشگری است که گرش جهیهی به گردشگری ایماد کرده
مفهوم بازدیهکننهه ممازی را به جود آ رده است .از این طریق زرد قادر خواهه بود از مکانهای
مختلف از قبیل موزه ،مناظر طبیعی ،زیارتگاهها آثار باستا ی د ر از دسترس ،بهطور ممازی دیهار
کنه .یه )2111( 3اقعیت ممازی را یکی از زنّا ریهای یشرزته ا اخر قرن بیست در ظر میگیر ه
که همه صنایع ،به یژه صنعت گردشگری را تحتالشعا خود قراردادِ است با استفاده از
زنّا ریهای متعهد در ی ایماد محیطی است که مردم بتوا نه تمربه کننه به سیله تعامل با
شبیهسازیها ی حوادث اقعی ،با محیط رابطه برقرار کننه یا تصویری از آن برای خودشان ایماد
کننه طبق گفته گ 1باتث شکلگیری اجتما گردشگری ممازی 1شو ه در تالیق ،اههاف
مشترک ،زعالیتها خواستههای خود سهی شو ه از درک برطرف کردن یازهای یکهیگر
خشنود را ی باشنه ( گ.)111 :2112 ،
گردشگری الکتر یک دربرگیر هه کلی اجاای کسب کار از قبیل کسب کار الکتر یکی ،تحقیق
توسعه الکتر یکی ،تولیه محتوای الکتر یکی ارائه خهما الکتر یکی در حوزه گردشگری است
به ممموتهای از ایگاههای اینتر تی استا هاردها ر تکلهای خاص اطالق میشود که با تولیه
باز شر اطالتا در ساختارهای مختلف از قبیل متن ،تکس تصویر ،کاتالوگ بر شور ،یامهای
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1

بوهالیس،2

تبلیغاتی حتی خهماتی از قبیل رزر هتل خریه الکتر یکی بلیط معنا مییابه (لی
.)2116
گردشگری الکتر یک شامل کلیه اجااء کسب کار از قبیل تمار الکتر یک ،تحقیق توسعه
الکتر یک ارائه خهما بهصور الکتر یکی است (کاظمی اسفه .)21 :1331 ،اطالتا حاصل از
گردشگری الکتر یک به سؤات زیر اسخ میگویه:
 گردشگر چه چیای را میتوا ه ببینه بازدیه کنه؟
 مکانها موقعیتهای جالب برای بازدیه گردشگر کهام است؟
 گردشگر بهتر است چه زما ی از یک مکان خاص دیهن کنه؟
3
 حوه مهیریت بهینه گردشگر برای بازدیه از مکانها یا ا مام زعالیت چگو ه است (جاکیلینکی
همکاران.)2114 ،
در این و گردشگری ،کاربر میتوا ه با مراجعه به یک سایت معتبر ،همه خهما مورد یاز
برای سفر را دریازت کنه با کیفیت ،سرتت قیمت مناسب به خواستههای خود دست یابه .به
دلیل اینکه اطالتا بهصور یکپارچه به شکل بستهبنهیشهه به گردشگر ارائه میشود ،همیشه
امکان مقایسه ا تخابهای مختلف بهینه برای ی ،با توجه به معیارها ا تظارا ا  ،جود دارد.
بهین ترتیب ،هر گردشگر میتوا ه بر امهای برای سفر خود ا تخاب کنه که بیشترین مطلوبیت را
برای ا دارد متصهیان یا همان آژا سهای گردشگری یا زرصت ارائه بهتر محصوت  ،به شکلی
دقیق کاربر سنه را در زضای گسترده ممازی برای طیف تظیمی از کاربران جها ی یها میکننه
( گ .)2112 ،
گردشگری الکتر یک میتوا ه با بهرهگیری از زنا ریهای مرتبط در همه زرآینهها ز میره
ارزش در سیست گردشگری استفاده شود (شکل  .)1بهتبار دیگر گردشگری الکتر یکی قادر است
گردشگری ،در ر ابط متقابل تناصر
من ایماد ارتباط بین حوزههای تمار  ،زنا ری ،سیست
در ن هریک از حوزهها یا به کار گرزته شود.
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حوزه تجارت
حرزهمهیریت بازاریابیامور مالی
حوزهی گردشگری
 حمل قلمسازرمیهمان وازیا قا زراغت-میراث زرهنگی تاریخی

گردشگری الکترونیکی

حوزه فناوری و سیستم اطال ات
 سیست اطالتاتیارتباطا
زنا ری اطالتا-مخابرا

شکل  .7قلمرو گردشگری الکترونیک
منبع :بوهالیس

1

دیمیای2111 ،2

گو ه شناسی زنّا ریهای به کار گرزتهشهه در گردشگری الکتر یک ا وا گو اگو ی دارد که
درمممو منمر به سه حوزه در حا شکلگیری در این زراینه شهه است.1 :اباارهای تملیاتی
ساما ههای مورداستفاده توسط کسب کارهای مرتبط با صنعت گردشگری مهمان ایری ،یا
رقابت ایری را میان کسب کارهای مرتبط ازاایش میدهنه؛
سازمانهایی که کارایی
 .2رمازاارهای اساسی محوری مبتنی بر مصرفکننهه که توسط گردشگران برای جستموی
اطالتا  ،بر امهریای سفرها ،خریه ،به اشترک گااری اطالتا مورداستفاده قرار میگیرد،
.3اباارهای توزیع کات خهما  ،تمار که کا ا های توزیع را به گردشگران یشنهاد میکننه
3
یا قش میا می را در مبادت میان آنها کسب کارهای متفا ایفا میکننه (سا ینسکی
استا یوسکی.)2116 ،1
با مر ر یشینه تحقیق درزمینه گردشگری الکتر یک مؤلفههای تثثیرگاار بر آن ،ه چنین
استفاده از ظر خبرگان با اجرای ر ش دلفی 1 ،تامل مؤثر بر توسعه گردشگری الکتر یک استخراج
گردیه که در چارچوب مفهومی زیر تبیین شهها ه.
قانونی -دولتی
H1

توسعه گردشگری
الکترونیک
H4

H2

سیستم های اطال اتی

H3

کمیت و کیفیت
زیرساخت
نر افزار

شکل  .5مدل مفهومی توسعه گردشگری الکترونیک با توجه به وامل اصلی
منبع :یشینه یازتههای ژ هش
1
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ب) مبانی نظری
قش د لت بهتنوان قا ونگاار ،اظر حامی زعالیتها ی اقتصادی اجتماتی بر کسی وشیهه
یست .در زرآینه توسعه گردشگری الکتر یک یا یکی از بازیگران اصلی د لت است .د لت با ع
قوا ین اختصاص تسهیال  ،استفاده از اباارهای ترغیبکننهه گردشگری هما نه سفر کار ملی،
کار های اتتباری الکتر یک برای استفاده از مراکا گردشگری ،ته ین یک بر امه جامع استراتژیک
همراه با ههفگااری در حوزه گردشگری الکتر یک حمایتهای مشابه میتوا ه تثثیرگاار باشه
(کی 2111 ،1؛ یوا گ 2ریهلی.)2113 ،3
تامل سیست های اطالتاتی یکی از مه ترین ابعاد مه تلقی میشود که در حقیقت با توجه به
قش محوری آن در گردآ ری ،جمعبنهی ،تلخیص ،تحلیل گاارش دهی اطالتا مورد یاز طرزین
زراینه گردشگری الکتر یک ،در ژ هشهای مشابه متعهدی مورد تثکیه قرارگرزته است (بوهالیس
دیمیای2111 ،؛ بوهالیس همکاران .)2111 ،ازجمله شاخصهای مورداستفاده در سنمش
بر امهریای گردشگری ،سیست های
عیت این تامل سیست های شتیبا ی از تصمی
توصیهکننهه در ارائه یشنهادهای گردشگری مناسب مطابق با یاز سلیقه گردشگر ،کاربرد
سیست های موقعیتیاب ماهوارهای  ...است.
یاز به زیرساختهای زیایکی از بعه کمی کیفی برای استقرارهای ظامهای رمازااری
کنتر ها ی تزم برای اجرای زراینه توسعه گردشگری الکتر یک ،از الااما موردتوجه در مه است.
زیرساختهای سختازااری شبکهای ،میاان بودجه تسهیال اختصاصیازته جهت اجرای
ر ژههای مرتبط ،سرتت دسترسی اینتر ت  ...شاخصهای قابلتوجه در این خصوص هستنه .با
توجه به اینکه جود زیرساختها به میاان مناسب قابلدسترسی ،همچنین کیفیت ارتباطا
ر ایت کاربران از ظرزیتها ی آن د جنبه متفا در این بعه هستنه ،ازاینر در مه به کمیت
کیفیت زیرساخت بهصور ه زمان توجه شهه است.
بسیاری از ابعاد گردشگری الکتر یک در استفاده از رمازاارهای مناسب رایا های مود یها
میکنه که میتوا ه در قالب بر امههای کاربردی رایا های موبایل ،یا کیوسکهای اطال رسا ی
 ...مود یابه .رمازاارهای ارتباطی جهت ارائه اطالتا به گردشگران ،ارائه تصا یر سهبعهی
مودارهای اطال رسا ی ،بازیهای ممازی شبیهسازیشهه با جاذبههای گردشگری ،بسایتها
ورتا های اطال رسا ی همگی ازجمله این رمازاارها هستنه که در مه مفهومی ژ هش مورد
تثکیه قرارگرزتها ه .مشخص است که ارائه رمازاارهای مناسب مرتبط به گردشگران جا بر ایه
استقرار زیرساختهای مناسب سیست ها ی اطالتاتی از یکسو ،جود قوا ین حمایتهای د لتی
قابلاتکا از سوی دیگر میسر یست .بنابراین در ژ هشهایی قش میا میگری برای این تامل در
1
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1

همکاران2111 ،؛ شفیعی

همکاران2116 ،؛ یه

همکاران،

ظر گرزتهشهه است (تیگر مورا
.)2111
تامل زمینهساز توسعه گردشگری الکتر یک بهتنوان ههف غایی زرآینه در قالب متغیر ابسته
موردتوجه قرارگرزته است .هنگامی میتوان از توزیق دررسیهن به این ههف مطمئن بود که
شاخصهای مناسبی برای سنمش آن تعریفشهه باشنه .در ژ هش حا ر گویههای سهولت
دسترسی به خهما گردشگری الکتر یک سطح هاینههای رداختی توسط گردشگر به این
منظور ،تعهاد تورهای ممازی گردشگری الکتر یک برگاارشهه در منطقه موردتوجه قرارگرزته است.
همچنین بررسی مبا ی ظری موجود شان میدهه غالباً معیارهای مالی ،کیفیت ا مام زراینهها،
سهولت دسترسی گردشگران به اطالتا به هنگام مرتبط تناسب میان یازهای اطالتاتی
محتوای زراه شهه برای آنها ،در ژ هشها موردتوجه قرارگرزته است )گرتا  2همکاران2111 ،؛
لو 3استپچنکوا2111 ،1؛ یه همکاران .)2111 ،
با توجه به مه مفهومی یشنهادی ،زر یا زیر را میتوان برحسب ر ابط مسیری موجود میان
متغیرهای ژ هش ارائه داد.
 .H1تامل قا و ی د لتی تثثیر مستقی معناداری بر توسعه گردشگری الکتر یک دارد.
 .H2سیست های اطالتاتی تثثیر مستقی معناداری بر توسعه گردشگری الکتر یک دارد.
 .H3کمیت کیفیت زیرساخت تثثیر مستقی معناداری بر توسعه گردشگری الکتر یک دارد.
معناداری بر توسعه گردشگری الکتر یک
 .H4کیفیت دسترسی به رمازاارها تثثیر مستقی
دارد.
در ادامه جهت آزمون این زر یهها ،ابتها با تعریف شاخصهای متناسب برای هر یک از
متغیرهای اصلی ژ هش با اجرای یمایش ،دادههای کازی برای اجرای ر ش مه سازی معادت
ساختاری زراه آ رده شهه است .سپس با آزمون مه مفهومی ژ هش زر یا مورد آزمون
بررسی قرارگرزتها ه.
روششناسی تحقیق
از منظر ههف ،ژ هش حا ر را میتوان کاربردی دا ست ر یکرد مورداستفاده در اجرای آن
توصیفی-همبستگی است.از منظر ماهیت دادهها ژ هش کمی محسوب شهه اباار مورداستفاده در
گردآ ری دادهها مطالعا کتابخا های اجرای یمایش است.
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اباار اجرای یمایش رسش امهای مبتنی بر چهار تامل قا و ی-د لتی ( 6شاخص زرتی)،
سیست های اطالتاتی ( 6شاخص زرتی) ،کمیت کیفیت زیرساخت ( 3شاخص زرتی) ،رمازاار
( 1شاخص زرتی) متغیر ابسته مه با تنوان تامل زمینهساز توسعه گردشگری الکتر یک
( 6شاخص زرتی) است .اجاای این رسش امه متناسب با مه مفهومی ژ هش ته ین شهه
جهت طراحی سؤات رسش امه ،شاخصهای مرتبط با هر یک از توامل مورد استناد با مر ر
مطالعا یشین تائیه خبرگان در زراینه اجرای ر ش دلفی ا تخاب شهها ه .کلیه شاخصهای
ته ین شهه با استفاده از طیف  1گا ه لیکرتی از ( 1خیلی ک ) تا ( 1خیلی زیاد) کهگااری شه ه.
تمامی ابعاد شاخصهای مربوط به هریک از آنها به همراه منبع مورد استناد در استخراج آنها در
جه  1شان دادهشهه است.

توسعه گردشگری الکترونیک (متغیر
وابسته مدل)

جدول ( :)7ابعاد و شاخصهای مرتبط موردتوجه در مدل توسعه گردشگری الکترونیک
نویسنده/سال
شاخص
امل
اشگرف همکاران ()1332
( )E-T1دسترسی سریع آسان به کلیه خهما
اباارهای گردشگری الکتر یک
دریما ی ()1331
( )E-T2تناسب خهما اینتر تی با یاز گردشگران
میهان 1همکاران ()2113
( )E-T3هاینه دسترسی به خهما الکتر یک شبکه
اینتر ت
اصغری زما ی همکاران ()1332
( )E-T4توجه به ا وا گردشگری در ساما ههای
قرخلو همکاران ()1332
اطال رسا ی
یازتههای محقق
( )E-T5همکاری سازمانهای متولی گردشگری در
گردآ ری اطالتا بهصور منسم
مختاری سلیما ی ()1333
( )E-T6تعهد تورهای ممازی جهت بازدیه ممازی از
دریما ی ()1331
اماکن گردشگری
محامه مرادی)2111( 2
( )G-R1استفاده از اباارهای ترغیب گردشگری (ما نه
ر حا ی ر اسان ()1332
کار های اتتباری الکتر یک)
هاشمی همکاران ()1332
( )G-R2ته ین یک بر امه جامع استراتژیک همراه
اصغری زما ی همکاران ()1333
باههفگااری در حوزه گردشگری الکتر یک
اشگرف همکاران ()1332
( )G-R3ارتباط با مراکا خهما گردشگری معتبر
بینالمللی ازلحاظ سرمایهگااری مرا دا تماری
ماتتا 3رما)2113( 1
( )G-R4تضمین معامال برخط گردشگران در حوزه
گردشگری الکتر یک توسط د لت
قرخلو همکاران ()1332
( )G-R5برگااری د رههای آموزش گردشگری
زرساد ر ح توقعی ()1333
الکتر یک (قوا ین شیوه امهها)
قرخلو همکاران ()1332
( )G-R6استفاده از یر ی ا سا ی متخصص
اشگرف همکاران ()1332؛
آموزشدیهه در حوزه گردشگری الکتر یک
قانونی-دولتی
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سیستمهای اطال اتی

ادامه جدول ( :)7ابعاد و شاخصهای مرتبط موردتوجه در مدل توسعه گردشگری الکترونیک
نویسنده/سال
شاخص
امل
3
2
کارمارینها ازسرمنش ()2112
( )M1بهکارگیری سیست ها ی شتیبا ی از تصمی بر امهریای
1
ر حا ی زار ر اسان ()1332
در گردشگری
محمودی میمنه همکاران ()1332
کارمارینها ازسرمنش ()2112؛
( )M2کاربرد سیست های توصیهکننهه 1در ارائه یشنهادهای
میهان همکاران ()2113؛
گردشگری مناسب مطابق با یاز سلیقه گردشگران
یه چنگ ()2111
اد اردز 6گریفین)2113( 4
( )M3بهکارگیری سیست های موقعیتیاب ماهوارهای 1در
2
دکنتیس همکاران ()2116
ساما ههای مورداستفاده
چنگ 11کنهی)2111( 11؛
( )M4کاربرد سیست های اطالتا جغرازیایی 3در ارائه
مختاری سلیما ی ()1333؛
راهنماییهای جغرازیایی به گردشگر
ی)2112( 12
محامه مرادی ()2111
( )M5کاربرد سیست های الکتر یکی ذخیره مکان خهما
هاشمی همکاران ()1332
ما نه ذخیرهجا در هتلها مراکا اقامتی
یلیاما 13لئو)2111( 11
هاشمی همکاران ()1333؛
( )M6طراحی با کهای اطالتاتی یکپارچه جامع
اشگرف همکاران ()1332؛
اصغری زما ی همکاران ()1332
( )I1استقرار بهکارگیری زیرساختهای سختازااری شبکهای
زرسادر ح توقعی ()1333؛
( )I2بودجه تسهیال اختصاصیازته جهت اجرای ر ژههای دههشتی شکیبا جما آباد ()1332
هاشمی همکاران ()1332
گردشگری الکتر یک
دریما ی ()1331
( )I3سرتت دسترسی به اینتر ت

کمیت و کیفیت
زیرساختها

مودارهای اطال رسا ی در قالب

( )S1ارائه تصا یر سهبعهی
رمازاارهای کاربردی
( )S2بازیهای ممازی شبیهسازیشهه با جاذبههای توریستی
نر افزار

( )S3بسایتها ورتا های اطال رسا ی ارتباط با مشتریان
( )S4توا ایی بر امه ویسی دا ش ر ری جهت یادهسازی
ارائه خهما رمازاارهای گردشگری
( )S5زراگیر شهن استفاده از شبکههای اجتماتی مرتبط با
گردشگری توسط گردشگران
منبع :مطالعا کتابخا های یازتههای محقق

کارمارینها ازسرمنش ()2112
محمودی میمنه ()1332
برگر 11همکاران ()2116
ر حا ی ر اسان ()1332
هاشمی همکاران ()1332
زرساد ر ح توقعی ()1333
کارمارینها ازسرمنش ()2112
یوسفی همکاران ()1331
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برای توزیع رسش امه اقهام به مو هگیری از د جامعه آماری شهه است .جامعه ا ،
دربرگیر هه خبرگان صنعت گردشگری استان یاد است که برای اجرای ر ش دلفی استخراج
ظرا آنها در مورد توامل مؤثر بر توسعه گردشگری الکتر یک مو های  3فری با استفاده از
ر ش مو هگیر ی قضا تی گلوله برزی بهره اخاشهه است .تزم به ذکر است مو ه ماکور صرزاً از
ازرادی با حهاقل  1سا سابقه زعالیت در صنعت گردشگری ا تخابشهها ه .ازراد منتخب با شرکت
در نل اقهام به رتبهبنهی ا تخاب شاخصهای مورداستفاده در مه اصلی ژ هش مود ه.
جامعه د م برای تکمیل رسش امه اصلی ژ هش ،کلیه گردشگران ر دی به استان یاد در بازه
زما ی زصل زمستان  1331لغایت بهار  1331میباشنه که حهاقل  2شب را در این استان اقامت
داشتها ه .برای دستیابی به مو ه تزم جهت اجرای ر ش مه سازی معادت ساختاری با استفاده
از جه مورگان با توجه به امحه د بودن جامعه ،تعهاد مطلوب مو ه  321فر تعیین گردیه که
هایتاً با استفاده از ر ش مو هگیری تصادزی ساده  326فر برای توزیع رسش امه ا تخابشهه
تعهاد رسش امه تکمیلشهه مورد یاز حاصل گردیه.
جهت آزمون مه مفهومی این تحقیق از ر ش مه سازی معادت ساختاری مبتنی بر
کو اریا س استفادهشهه است .به این منظور از رمازاارهای  SPSSجهت تحلیل مقهماتی دادههای
مستخرج از رسش امه  Amosبرای آزمون مه مفهومی تحقیق اجرای ر ایی سازهها
استفادهشهه است .برای سنمش ایایی رسش امه از ریب آلفای کر باخ برای سنمش ر ایی آن
به د صور اقهام گردیه .ابتها با توجه به اینکه شاخصهای مورداستفاده در رسشنامه به تفکیک با
مر ر یشینه تحقیق استخراج شهه سپس به تثییه خبرگان رسیه ه ،ر ایی محتوا برقرار بود.
همچنین به جهت استفاده از ر ش تحلیل تاملی تثییهی با استفاده از ر ش مه سازی معادت
ساختاری ،اطمینان از معناداری بارهای تاملی هر یک از مؤلفهها در ارتباط با تامل موردبررسی،
بنابراین ر ایی سازه در مورد رسشنامه برقرار است.
تجزیهوتحلیل
ریب آلفای کر باخ محاسبهشهه س از تکمیل مو ه آزمایشی بیش از  1/4شهه است که
مؤیه این است رسشنامه طراحیشهه از قابلیت اطمینان باتیی برخوردار است .مقهار شاخص
 KMOبرابر با  1/312شهه است شان از کفایت مو ه برای اجرای ر ش مه سازی معادت
ساختاری دارد .همچنین معناداری آزمون بارتلت کمتر از  1/11شهه است که شان از جود ر ابط
همبستگی قابلتوجه میان گویههای ژ هش (سؤات رسش امه) دارد زرض مبنی بر یکه بودن
ماتریس همبستگی میان گویه ها را با اطمینان بیش از  33درصه رد میکنه.
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جدول ( :)5قضاوت در مورد ضریب  KMOو آزمون بارتلت
1/312

منبع :محاسبا

 KMOمعیار

12139122

کای د تقریبی

321

درجه آزادی

1/11

مقهار معناداری

آزمون بارتلت

ژ هش حا ر

س از اجرای مه طراحیشهه با استفاده از دادههای گردآ ریشهه با رسش امه ا مام
اصالحا مورد یاز برای دستیابی به سطح مطلوب شاخصهای یکویی برازش ،مه زیر
بهدستآمهه است.
M1

سیست های
اطالتاتی
G-R2

G-R1

G-R4

G-R3

G-R5

0.66
0.78
0.71
0.71
0.76
0.47

G-R6
0.56
T-value: 11.65

0.61
T-value: 9.14

0.67 0.68 0.54 0.63 0.61 0.68

M3

M4
M5
M6

0.85
T-value: 3.91

قا و ی-د لتی

M2

I1

0.60
T-value: 23.76

0.74

زیرساخت

0.83

I2

0.63

E-T2

E-T3
E-T4
E-T5

0.86
T-value: 6.30

0.79
T-value: 6.89

E-T1

I3

S1
0.86
0.71
0.71
0.64
0.80
0.56

0.63

رم ازاار

توسعه گردشگری
الکتر یک

0.52

0.78
T-value: 10.91

S2

0.63

0.59

S3

0.64

S4
E-T6
S5

شکل ( :)9مدل اصالحشده شامل ضرایب رگرسیونی و بارهای املی
منبع :محاسبا

ژ هش حا ر
جدول ( :)9شاخصهای برازندگی مدل اصالحشده نهایی
RMSEA

IFI

RFI

منبع :محاسبا

ژ هش حا ر

NFI

تیمه

TLI

دامنه مقبو

CFI

شاخص تناسب

>1912

<193

<193

<193

<193

<193

>3

1914

19344

19311

19361

19362

19364

2933

2
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همانطور که در جه  3شان دادهشهه است تایج حاصل از شاخصهای براز هگی در دامنه
قابلقبو خود قرارگرزته است بنابراین تناسب دادههای گردآ ریشهه با مه مطلوب است.
همچنین کلیه بارهای تاملی بهدستآمهه یا در سطح  19111یا معنیدار میباشنه.
جدول ( :)1ساختار کلی پرسشنامه
وامل اصلی

الکترونیک

توسعه گردشگری

دولتی ،قانونی
سیستمهای اطال اتی
زیرساختها

کمیت و کیفیت

کیفیت نر افزار

شاخصها

میانگین نظرات

انحراف معیار

بار املی

)(p-Value

E-T1

3916

19316

1926

>19111

E-T2

391

19241

1941

>19111

E-T3

3921

193

1941

>19111

E-T4

3912

19126

1961

>19111

E-T5

3926

19234

192

>19111

E-T6

3913

19134

1916

>19111

G-R1

3916

19232

1962

>19111

G-R2

3916

19211

1961

>19111

G-R3

3962

1922

1963

>19111

G-R4

3934

19116

1911

>19111

G-R5

3922

19213

1962

>19111

G-R6

3962

19141

1964

>19111

M1

3914

1913

1966

>19111

M2

391

19133

1942

>19111

M3

3942

19114

1941

>19111

M4

396

19162

1941

>19111

M5

396

19112

1946

>19111

M6

394

19114

1914

>19111

I1

3922

19321

1941

>19111

I2

3913

19211

1923

>19111

I3

3914

19333

1963

>19111

S1

2931

19226

1961

>19111

S2

2942

19141

1913

>19111

S3

3931

19133

1963

>19111

S4

3932

19216

1912

>19111

3914

19214

1963

>19111

S5

منبع :محاسبا

ژ هش حا ر

آلفای کرونباخ

19212

19214

19231

19442

19462
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نتیجهگیری و پیشنهادات
ههف از اجرای این ژ هش شناسایی سنمش اهمیت توامل مؤثر بر توسعه گردشگری
الکتر یک است .به این منظور با مر ر ادبیا ژ هش این توامل شناسایی شه سپس با اجرای
زراینه غربالگری  1تامل اصلی استخراج گردیه .این توامل در قالب مه مفهومی ژ هش ترسی
شه ه .زر یه های اصلی به د با آزمون معناداری تثثیرگااری مستقی این توامل بر متغیر توسعه
گردشگری الکتر یک بود.
تایج بهدست آمهه از آزمون مه کلی ژ هش حاکی از آن است ابعاد سختازاار زیرساخت،
سیست های اطالتاتی قا و ی -د لتی از طریق تامل میا می رمازاار؛ موجب توسعه گردشگری
الکتر یک میگرد ه .با توجه به قش میا می کامل تامل رمازاار ،اهمیت آن در زراینه توسعه
گردشگری الکتر یک مشخص میشود .مشخص میشود به تعبیر دیگر موزقیت در توسعه
گردشگری الکتر یک منوط به یادهسازی رمازاارهای مناسب در این زمینه است .البته مشخص
است که تامل رمازاار ابستگی مستقیمی به دیگر توامل زمینهای در مه دارد .لاا به
تصمی گیر هگان یشنهاد میگردد به سازههای تشکیلدهنهه این بعه که به ترتیب تبار ا ه از:
زراگیر شهن استفاده از شبکههای اجتماتی ،کیفیت بسایتها ورتا های اطال رسا ی ،ارتباط
با مشتریان ،ارائه تصا یر سهبعهی ،مودارهای اطال رسا ی در قالب رمازاارهای کاربردی ،توا ایی
بر امه ویسی دا ش تزم بازیهای ممازی شبیهسازیشهه با جاذبههای توریستی ،توجه یژهای
ماینه.
همچنین با توجه به اینکه تامل سختازاار زیرساخت بیشترین تثثیر را بر بعه رمازاار در
مقایسه با سایر ابعاد داراست یشنهاد میگردد سبت به تقویت شبکه زیرساخت ارتباطی همچنین
ازاایش بودجه تسهیال اختصاصیازته جهت اجرای ر ژههای گردشگری الکتر یک از طریق
مشارکت بخش خصوصی اقهاما تزم به تمل آیه.
بر اساس تایج حاصل از اجرای مه مسیری ،زر یا ژ هش را بهصور زیر میتوان
موردبررسی قرارداد.
 .H1توامل قا و ی د لتی تثثیر مستقی معناداری بر توسعه گردشگری الکتر یک دارد.
تیمه آزمون این زر یه شان میدهه تامل حمایت قا و ی د لتی با ریب رگرسیو ی 1/43
مقهار  tبرابر با  6/23تثثیر معناداری قائل توجهی بر متغیر کیفیت رمازاارهای مرتبط دارد؛ اما
آزمون رابطه مستقی این تامل با متغیر توسعه گردشگری الکتر یک تائیه میشود .میتوان
تیمهگیری مود تلیرغ اهمیت حمایتهای قا و ی د لتی از گردشگری الکتر یک به اسطه
تهم ارتباط مستقی با متغیر ابسته اصلی مه  ،این حمایتها بایه بر توسعهدهنهگان رمازااری در
بخشهای دا ش بنیان متمرکا باشه .این تیمه با ظر زعالین حوزه گردشگری یا همسو بوده
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آنها بر این مو و تثکیه داشتنه که حمایتهای د لت الااماً توسعه گردشگری الکتر یک را در ی
هارد ،بلکه حمایت از بازیگران این حوزه اقتصادی میتوا ه تیمهبخش باشه.
این تیمهگیری با دستا رد ژ هش کی ( )2111یا گ ریهلی ( )2113مطابقت دارد که به
سفارش سازمان همکاریهای توسعه اقتصادی در کشور کره جنوبی ا مامشهه است .به تائیه این
ژ هش مطالعا مرتبط دیگر ،قش د لت بهتنوان تسهیل گر حامی بخشهای دا شبنیان
(شامل حوزههای آموزش توسعه رم ازاارها) ا کار شه ی یست هر جا د لت حمایت کارآمهی از
این طیف ا مامشهه است تایج مثبتی بهدستآمهه است؛ اما دخالت د لت بهصور مستقی در
زراینه توسعه گردشگری به ن توجه به الااما زنی قش بازیگران اقتصادی این حوزه ا مام داده
است به شکست منمر شهه است.
 .H2سیست های اطالتاتی تثثیر مستقی معناداری بر توسعه گردشگری الکتر یک دارد.
آزمون این زر یه یا ارتباط آن را بر توسعه گردشگری تائیه میکنه که البته این ارتباط از
طریق د متغیر میا می کیفیت کمیت زیرساختها کیفیت رمازاارها است .ارتباط معنادار
سیست های اطالتاتی با د متغیر میا می ماکور را میتوان بر اساس معماری سیست های اطالتاتی
تو یح داد .به این صور که کارایی سیست های اطالتاتی ابتها درگر جود زیرساختهای مناسب
(بعه سختازااری) سپس رمازاارهای مناسب اثربخش است (موتیوات 1تامپسون.)2112 ،2
ژ هشهای مشابه که تثثیر سیست های اطالتاتی زنّا ری اطالتا را در گردشگری
الکتر یک موردبررسی قرار داده ا ه تال ه بر تائیه اهمیت این تامل ،تثثیرگااری آن را بر بعه کیفیت
زیرساخت کارایی رمازاارها تائیه میکنه (بوهالیس دیمیای2111 ،؛ بوهالیس همکاران،
 .)2111در ژ هشی که توسط بوهالیس دیمیا ( )2111در یو ان ا مام ایرزت ،سیست های
اطالتاتی مه ترین رکن در آگاهی گردشگران از جاذبههای منطقه تعامل د سویه با زعاتن
گردشگری در منطقه ههف شناخته شه .بهتبار دیگر در گردشگری الکتر یک به اسطه
سیست های اطالتاتی مناسب در دسترس ،گردشگر قادر خواهه بود بیشترین بهرهبرداری را از سفر
داشته باشه طبیعتاً درآمه اقتصادی توسعه منطقه با اطال رسا یهای اثربخش بر تصمی گیری
گردشگران ازاایش خواهه یازت.
 .H3کمیت کیفیت زیرساخت تثثیر مستقی معناداری بر توسعه گردشگری الکتر یک دارد.
مطابق معماری سیست های اطالتاتی ،زیرساخت شامل شبکههای ارتباطی ،ایگاههای داده
ا بارش دادهها ر یههای رمازااری است که توسط گر ههای متفا مهیریت میشو ه .در
زراینههای تصمی گیری مبتنی بر اطالتا  ،زیرساختها زراه کننهه بستر تزم برای اجرای
رمازاارها به اشتراکگااری اطالتا مورد یاز است ( رادهان 3همکاران .)2114 ،در زراینه
1

Motiwalla
Thompson
3
Pradhan
2
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در لحظه ،بعه

توسعه گردشگری الکتر یک با توجه به اهمیت دسترسی به اطالتا مرتبط
زیرساخت بهتنوان یکی از کلیهیترین معیارهای کارآمهی موردتوجه قرار میگیرد.
آزمون زر یه مربوط به اثرگااری مستقی زیرساخت بر توسعه گردشگری الکتر یک ،تائیه
میگردد؛ اما تثثیر قابلتوجه این تامل بر موزقیت کیفیت رمازاارهای مورداستفاده قابلا کار
یست .این تامل با ریب رگرسیو ی  1/26مقهار  tبرابر با  6/31بر متغیر میا می رمازاار اثرگاار
است .بهتبار دیگر تثثیر این تامل به اسطه کیفیت رمازاارها بر متغیر ابسته مه است .با توجه
به اینکه زیرساختها به تنهایی کاربردی مؤثر برای گردشگران بازیگران این صنعت یست
بهتنوان زیربنای زعالیتهای آنها تمل می مایه ،بنابراین این ارتباط بر اهمیت بنیادین آن بهتنوان
شاخصی برای موزقیت توسعه گردشگری الکتر یک تثکیه دارد .یازتههای محقق شان میدهه
ژ هش های متعهدی یا اهمیت زیرساخت را بر گردشگری الکتر یک ممازی شان میدهنه که
همکاران2111 ،؛ رادهان همکاران2114 ،؛ سا ینسکی
ازجمله میتوان به (گرتا
استا یوسکی )2116 ،اشاره مود.
 .H4کیفیت دسترسی به رمازاارها تثثیر مستقی معناداری بر توسعه گردشگری الکتر یک دارد.
آزمون مه مفهومی ژ هش شان میدهه مه ترین معیار در دستیابی به توسعه گردشگری
الکتر یک درگر یادهسازی رمازاارهای کاربردی کاربر سنه است .رمازاار رکن اصلی زراینههای
ارتباط از راه د ر اطالتاتی است که ژ هشهای متعهدی بر اهمیت آن تثکیه مودها ه (لو
استپچنکوا2111 ،؛ تیگر مورا همکاران2111 ،؛ شفیعی همکاران2116 ،؛ یه همکاران.)2111 ،
آزمون زر یه زوق در ژ هش حا ر س از اتتبار سنمی مه  ،ریب رگرسیو ی 1/42را با
متغیر ابسته مه با مقهار  tبرابر با  11/31شان میدهه؛ بنابراین میتوان ادتا مود تثثیر
قابلتوجه رم ازاارهای مورداستفاده بر توسعه گردشگری الکتر یک بیش از هر یک از متغیرهای
دیگر در مطالعه ژ هش است .البته تزم به یادآ ری است که این متغیر قش میا می کامل را برای
دیگر متغیرهای مه شامل حمایتهای قا و ی-د لتی ،سیست های اطالتاتی کمیت کیفیت
زیرساخت بازی میکنه.
در ژ هش حا ر با توجه به یاز ر به ازاایش گردشگری الکتر یک بر ز زمینههای تزم برای
توسعه آن اقهام به ارائه مهلی برای شناسایی تاملهای کلیهی توسعه این و از گردشگری گردیه.
به این منظور س از طراحی مه مفهومی ا لیه ،با آزمون اتتبار مه ا مام اصالحا تزم ،مه
هایی بهصور شکل ( )3ارائه گردیه.
تحلیل این مه شان میدهه که توسعه گردشگری الکتر یک هرچنه ابستگی زیادی به کلیه
توامل موردمطالعه دارد ،اما در این میان تامل رمازاارهای طراحیشهه بهتنوان شاخصی با تثثیر
مستقی بر توسعه دارای قش میا می کامل از بیشترین اهمیت برخوردار است .همانگو ه که در
ادبیا ژ هش یا تبیین گردیه ،امر زه یادهسازی گردشگری الکتر یک از ظر گو ه شناسی در
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تمام موارد به کیفیت کارایی سهولت کارکرد رمازاارهای طراحیشهه ابسته است که این
ا تخاب هایتاً بر اساس ظر گردشگران اتفاق خواهه ازتاد.
ازاینر یشنهاد میشود با بررسی یازهای کاتیی خهماتی گردشگران در بخشهای مختلف،
الااما رمازااری مناسب برای جلب ر ایت آنها هایتاً توزیق بازاری محصو شناسایی گردد.
امر زه با گسترش زنا ریهای همراه ،یشنهاد میگردد توجه به سکوهای رمازاارهای متفا در
گسترش آنها موردتوجه قرار گیرد تا در دسترس بودن رمازاار را در همه حا تضمین مایه.
توجه به مه هایی شان میدهه که تامل میا می رمازاار خود بهتنوان متغیری ابسته سبت
به سایر توامل سهگا ه موجود تمل می مایه .به حویکه توامل قا و ی-د لتی در حمایت از زعاتن
ترصه وظهور گردشگری الکتر یک ،جود زیرساختهای مکفی باکیفیت معماری مناسب
سیست ها ی اطالتاتی زمینه هیهار شهن رمازاارهای کارآمه را هیه میآ رد .در این میان قش
قابلتوجه زیرساختهای شبکه تمهیاا مورد یاز معماری ساختار سیست های اطالتاتی بیشتر
است .مطالعا شان میدهه در بخش سیست های اطالتاتی مربوط به صنعت گردشگری مطالعه
جامعی که کلیه یازهای بازیگران متفا صنعت گردشگری را تبیین مایه در دسترس یست
بیشترین مطالعا تنها بر شناخت یازهای گردشگران ا مامشهه است که لا م توجه به سیست های
اطالتاتی را در ژ هشها زعالیتهای اجرایی شان میدهه.
در تهیه آزمون مه هایی ژ هش از دادههای گردآ ریشهه از گردشگران زعا در استان یاد
اقهام گردیهه است ،تایج بازتابی از الااما مورد یاز زمینهساز توسعه گردشگری الکتر یک در این
استان هستنه .یشتر بیان شه که مه ترین تام ل در توسعه این و گردشگری مبتنی بر زنا ری
اطالتا  ،جود رم ازاارهای کارآمه اثربخش است ،همین یازمنهی مطابقت باتیی با زرصتهای
موجود در استان یاد دارد .جود ارکهای تل زنا ری ،شرکتهای دا شبنیان درزمینه زنا ری
گردشگری ،میتوا ه زمینهساز
اطالتا  ،تعهد دا شگاهها در رشتههای زنا ری اطالتا
مشارکتهای تخصصی در گسترش رمازاارهای مرتبط توامل زمینهساز توسعه گردشگری
الکتر یک بهتنوان ههف هایی باشه.
در اجرای ژ هش حا ر تالش شه جنبههای کیفی ژ هش در تمام مراحل رتایت شود تا مه
هایی بهدستآمهه از تمومیت ایری مناسبی برخوردار باشه .اما با توجه به اینکه دادههای
مورداستفاده از ظرا زعاتن صنعت گردشگری استان یاد گردآ ریشهه است ،یشنهاد میگردد
در ژ هشهای آتی محققان دامنه سیعتری از مشارکتکننهگان را در سطح کشور مورد یمایش
قرار دهنه .همچنین با توجه به اینکه در مه سازی ژ هش صرزاً به الااما گردشگری الکتر یک
از منظر زنی زیرساختی توجه شه ،محقق یشنهاد میکنه در تحقیقا آتی معیارهای جمعیت
شناختی ،هویتی ،سواد اطالتاتی دا ش زنی گردشگران بهتنوان بازیگران اصلی این صنعت که
تامل کلیهی در توسعه گردشگری الکتر یک هستنه موردتوجه قرار گیرد.

طراحی مدل زیرساخت محور در توسعه گردشگری الکترونیک با استفاده از رویکرد799............. ...

منابع
 .1اشگرف ،سماد؛ مختاری ملکآبادی ،ر ا گنهمکار ،امیر ( .)1332بررسی ر ر ها

یازهای

ارائه خهما گردشگری ممازی (مطالعه موردی :شهر شهرکرد) ،اولین همایش ملی گردشگری،
جغرافیا و محیطزیست پایدار ،همهان.
 .2اصغری زما ی ،اکبر؛ رشیهبیگی ،احسان؛ بابائی ،جبار

گنهم گون ،مههی ( .)1333بررسی

سازوکارهای گردشگری الکترونیکی در ایران ،همایش ملی گردشگری ،سرمایههای ملی و
چشمانداز آینده ،اصفهان ،ژ هشکهه تلوم جغرازیایی.
 .3دریما ی ،هاجر ( .)1332شناسایی و اولویتبندی وامل مؤثر بر تقویت و توسعه
گردشگری الکترونیک در ایران با استفاده از تکنیکهای تصمیمگیری چند معیاره فازی،.
ایان امه کارشناسی ارشه ،دا شکهه زنی مهنهسی ،گر ه مهیریت جها گردی.
 .1دههشتی شاهرخ ،زهره شکیبا جما آباد ،غهیر ( .)1332مه ساختاری جهت شناسایی
مؤلفههای استراتژیک اثربخش بر هادینهسازی گردشگری الکتر یک ،فصلنامه لمی-پژوهشی
مطالعات مدیریت گردشگری ،سا هشت  ،شماره  ،22تابستان  ،322صص.131-163 :
 .1ر حا ی ،سعیه

زار ر اسان ،احه ( .)1332شناسایی

دستهبنهی توامل مؤثر بر ارتقاء

گردشگری الکتر یک در ایران ،مجله برنامهریزی و توسعه گردشگری ،سا د م ،شماره ،1
تابستان  ،1332صص.121-216 :
 .6سیّه قوی ،میرتلی شکیبا جما آباد ،غهیر ( .)1332مؤلفههای مؤثر بر اتتماد گردشگران در
حوزه گردشگری الکتر یک ،فصلنامه لمی -پژوهشی مطالعات مدیریت گردشگری ،سا
هشت  ،شماره  ،21بهار  ،32صص.24-1 :
 .4زرسادر ح ،زاطمه محسن توقعی ( .)1333بررسی چالشها

راهکارهای توسعه گردشگری

الکتر یکی ،اولین کنفرانس ملی جغرافیا ،گردشگری ،منابع طبیعی و توسعه پایدار ،تهران.
 .2قرخلو ،مههی؛ میرجلیلی ،مههی

غالمر ا مههی ( .)1332بررسی لا م توسعه صنعت

گردشگری الکتر یک در ایران .همایش ملی توسعه صنعت گردشگری با تأکید بر پارکهای
ملی و تاالبها با محوریت استان گلستان ،گالیکش ،دا شگاه یام ور گالیکش.
 .3کاظمی اسفه ،فیسه ( .)1331طراحی مدلی جهت توسعه گردشگری روستایی با رویکرد
نگاشت شناختی (موردمطالعه :روستاهای هدف گردشگری استان اصفهان) ،ایان امه
کارشناسی ارشه ،گر ه جها گردی.
 .11محمودی میمنه ،محمه؛ زارسیما ی ،حسن
ترکیبی توامل مؤثر بر توسعه

طاهری موسوی ،سارا ( .)1332ارائه الگوی

ایرش گردشگری ممازی در ایران ،.چشمانداز مدیریت

بازرگانی ،شماره  ،13بهار  ،1332صص.123-113 :

7931 تابستان، شمارهی بیست و پنجم، سال هفتم، مجلهی برنامهریزی و توسعه گردشگری....791

 امکانسنمی تحقق گردشگری.)1333( زر گیس سلیما ی

 ر ا، مختاری ملکآبادی.11

 ششمین کنفرانس ملّی برنامهریزی و مدیریت شهری با تأکید بر،.الکتر یک در شهر یاسوج
. مشهه مقهس1333  آبان ماه22 21 ،مؤلفههای شهر اسالمی
.)13331332(  زیر زه، ها مختاری، محمهر ا؛ خاکی، سیه سعیه؛ محبوب زر، هاشمی.12
SWOT تحلیل توامل مؤثر در بر امهریا ی توسعه گردشگری الکتر یک با استفاده از مه راهبردی
 دا شکهه، گروه مدیریت گردشگری، فصلنامه لمی تخصصی، کشور ایران:موردمطالعه
.21-43 :صص.1333  بهار، شماره د م، سا د م، دا شگاه تل زرهنگ،مهیریت
 بررسی.)1331(  احمه،خادمالحسینی
 ر ا، امیرتباس؛ مختاری ملکآبادی، یوسفی.13
 مجله جغرافیا و،تطبیقی شاخصهای توسعه گردشگری الکتر یک در شهر اصفهان-تحلیلی
.1331  تابستان،16)2(  صص؟، 2  شماره،23  سا،برنامهریزی محیطی
14. Berger, H., Dittenbach, M., Merkl, D., Bogdanovych, A., Simoff, S., & Sierra, C.
(2006). Playing the e-business game in 3D virtual worlds. In Proceedings of the 18th
Australia conference on Computer-Human Interaction: Design: Activities,
Artefacts and Environments (pp. 333-336). ACM.
15. Buhalis, D., & Deimezi, O. (2004). E-tourism developments in Greece: Information
communication technologies adoption for the strategic management of the Greek tourism
industry, Tourism and Hospitality Research, 5(2): 103-130.
16. Buhalis, D., Leung, D., & Law, R. (2011). Etourism: critical information and
communication technologies for tourism destinations, Destination marketing and
management: Theories and applications, 2011, 205-224.
17. Camarinha-Matos, L. M., & Afsarmanesh, H. (Eds.). (2008). Collaborative
Networks: Reference Modeling. Springer Science & Business Media.
18. Chang, G., & Caneday, L. (2011). Web-based GIS in tourism information search:
Perceptions, tasks, and trip attributes, Tourism Management, 32(6): 1435-1437.
19. De Cantis, S., Ferrante, M., Kahani, A., & Shoval, N. (2016). Cruise passengers'
behavior at the destination: Investigation using GPS technology, Tourism
Management, 52(2016): 133-150.
20. Jansen‐Verbeke, M., & Dewailly, J. M. (1999). Guest editorial: Geography and
tourismification Tourism Geographies 91(1).
21. Edwards, D., & Griffin, T. (2013). Understanding tourists’ spatial behavior: GPS
tracking as an aid to sustainable destination management, Journal of Sustainable
Tourism, 21(4): 580-595.
22. Gretzel, U., Werthner, H., Koo, C., & Lamsfus, C. (2015). Conceptual foundations
for understanding smart tourism ecosystems, Computers in Human Behavior, 50
(2015): 558-563.
23. Jakkilinki, R., Georgievski, M., & Sharda, N. (2007). Connecting destinations with
an ontology-based e-tourism planner, Information and Communication Technologies
in Tourism, 2007: 21-32.
24. Kim, C. (2004). E-tourism: an innovative approach for the small and mediumsized tourism enterprises (SMTEs) in Korea, OECD.
25. Li, L., & Buhalis, D. (2006). E-Commerce in China: The case of travel,
International Journal of Information Management, 26(2): 153-166.

792............. ...طراحی مدل زیرساخت محور در توسعه گردشگری الکترونیک با استفاده از رویکرد
26. Lu, W., & Stepchenkova, S. (2015). User-generated content as a research mode in
tourism and hospitality applications: Topics, methods, and software, Journal of
Hospitality Marketing & Management, 24(2): 119-154.
27. Matta, M. G., & Verma, S. (2013). A Factor Analytic Study on Service Quality
Perceptions and Satisfaction in the E-Tourism, International Journal of Management
and Business Research, 3(3): 257-267.
28. Meehan, K., Lunney, T., Curran, K, & McCaughey, A. (2013). Context-aware
intelligent recommendation system for tourism, pervasive computing and
communication workshops, IEEE international conference.
29. Mohamed, I., & Moradi, L. (2011). A model of e-tourism satisfaction factors for
foreign tourists, Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 5(12): 877-883.
30. Motiwalla, L. F., & Thompson, J. (2012). Enterprise Systems for Management (p.
245). Boston, MA: Pearson.
31. Tigre Moura, F., Gnoth, J., & Deans, K. R. (2015). Localizing cultural values on
tourism destination websites: The effects on users’ willingness to travel and destination
image, Journal of Travel Research, 54(4): 528-542.
32. Pradhan, A. R., Laefer, D. F., & Rasdorf, W. J. (2007). Infrastructure management
information system framework requirements for disasters, Journal of Computing in
Civil Engineering, 21(2), 90-101.
33. Young, J., & Ridley, G. (2003). E‐commerce in Developing Countries, The
Electronic Journal of Information Systems in Developing Countries, 11(1): 1-6.
34. Shafiee, M. M., Rahimzadeh, S., & Haghighizade, R. (2016). The effect of
implementing SEO techniques and websites design methods on e-tourism
development: A study of travel agencies e-tourism websites, In e-Commerce in
Developing Countries: with focus on e-Tourism (ECDC), 2016 10th International
Conference on (pp. 1-8). IEEE.
35. Szopiński, T., & Staniewski, M. W. (2016). Socio-economic factors determining the
way e-tourism is used in European Union member states, Internet Research, 26(1): 221.
36. Wang, Y., Yu, Q., & Fesenmaier, D. R. (2002). Defining the virtual tourist
community: implications for tourism marketing, Tourism management, 23(4): 407417.
37. Wei, W. (2012). Research on the application of geographic information system in
tourism management, Procedia Environmental Sciences, 12 (2012): 1104-1109.
38. Williams, S., & Lew, A. A. (2014). Tourism geography: Critical understandings
of place, space and experience, Routledge.
39. Yeh, D. Y., & Cheng, C. H. (2015). Recommendation system for popular tourist
attractions in Taiwan using Delphi panel and repertory grid techniques, Tourism
Management, 46 (2015): 164-176.
40. Ye, Q., Li, H., Wang, Z., & Law, R. (2014). The influence of hotel price on
perceived service quality and value in e-tourism: An empirical investigation based on
online traveler reviews, Journal of Hospitality & Tourism Research, 38(1): 23-39.

