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 چکیده
اسرت   حمر     یشرر  یدر حرا     یا نرهه یاست که با سررتت زاا  یاقتصاد یها از حوزه یکی یگردشگر

برا سررتت    ایر اطالترا     یرا به خود اختصاص داده است. زنرا ر  یمل هیاز درآمه، اشتغا    تول یتوجه قابل

 یهرا  اثرگراار در حروزه   یها از مؤلفه یکیتنوان  ا سان  فوذ کرده   به یمختلف ز هگ یها ر زازا  ی در بخش

 یا تحت ترثثیر  فروذ زنرا ری اطالترا  قرارگرزتره   مو رو         یگردشگر .هیآ ی کار به شمار م مختلف کسب

در  یمتنرو  گردشرگر   یهرا  با توجه به  جود جاذبره گردشگری الکتر  یک حاصل ترکیب این د  حوزه است. 

توامل مؤثر  ییبه شناسااقهام  قیتحق نی، در ایمماز یزضا تیاز ظرز یریگ لا م بهره نی  همچن ادی استان

 قیتحق ا یبا استفاده از ادباین منطقه شهه است. در  ها   ر ابط تلی میان آن کیکتر  ال یبر توسعه گردشگر

شهه   سپس اقهام به تهیه مره    ترین توامل زیرساختی در این زمینه شناسایی تالش شهه مه  یدلف ر ش  

مره    یتارسازی معرادت  سراخ   مه  کردیاز ر  گیری بهرهبا مفهومی ر ابط میان توامل ماکور گردد. سپس 

گری کامل در رابطه میان  ازاارها  قش میا می دهه کیفیت  رم  شان می قیتحق جی تاگردیه. آزمون شهه  تهیه

هرای   توان گفت موزقیت در این زمینه منوط به حمایت ها با توسعه گردشگری الکتر  یک دارد. می سایر سازه

ازاارهای  های  رم این تثثیرگااری از طریق  یژگیها است اما  های اطالتاتی   زیرساخت د لتی، کیفیت سیست 

 یابنه. شهه معنا می طراحی

سرازی معرادت     های گردشرگری، مره    گردشگری الکتر  یک، زنا ری اطالتا ، زیرساخت واژگان کلیدی:

 ساختاری، استان یاد.

                                                           
 h.fallah@sau.ac.ir                                                                        استادیار گر ه مهیریت، دا شگاه تل    هنر، یاد، ایران 1
 استادیار گر ه مهیریت، دا شگاه تل    هنر، یاد، ایران 2
 دا ش آموخته کارشناسی ارشه مهیریت زنا ری اطالتا ، دا شگاه تل    هنر، یاد، ایران 3
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 مقدمه

 یا نههیزاا با سرتت که گردد یم محسوب جهان در اقتصادی مه  یها حوزه از یکی گردشگری

 داده اختصاص خود به را ملی تولیه   درآمه، اشتغا  از توجهی قابل حم   است   یشر ی حا  در

 کشور یک اقتصادی   بازرگا ی یها تیزعال در ارزی درآمه در ایماد اثربخش منابع از یککه ی است

 (.161: 1332دههشتی   شکیباجما  آباد، ) گردد یممحسوب 

شود که بها ی  درآمه حاصل از  می تر ر شنی مرتبط با آن، زما ی ها تیزعالارزش گردشگری   

ا ه   شاخه  برده تنوان صنعت گردشگری  ام درآمههای  فتی است   امر زه از آن به فیرد ه آن، 

ی اقتصادی   زرهنگی بالقوه دا سته   ها حرکتالکتر  یک آن، یعنی گردشگری الکتر  یک را منشث 

ی ها شرزتی . گردشگری الکتر  یک طی چنه سا  اخیر ا ه ههی امری آن را ا قالب گردشگ

ی منه تیر ای توا سته تال ه بر الملل نیبکه در بازخوردهای  طوری ی داشته بهریگ چش 

 (.41: 1332هاشمی   همکاران، ) باشه داشتهد با   ، سودآ ری خوبی را  یا بهکننهگان استفاده

  حوزه گردشگری   زنا ری اطالتا  است که هر د  گردشگری الکتر  یکی حاصل ترکیب د

شمار  ی شغلی در جهان امر زی بهها زرصتی درآمهزا   موله ها تیزعال و   نیتر متها   هیهه از 

 کار الکتر  یکی   زنا ری  ی کسبها ر شاست از زن تلفیق  تبار . گردشگری الکتر  یکی ر  ه یم

  اباارهای تهارک، ارائه    شتیبا ی خهما  گردشگری به جهت تثمین  یازهای  ها وهیشاطالتا  در 

تمامی خهماتی دارد که درگاشته گردشگران  به   اشارهتر  ک ی ا نهیهاگردشگران باکیفیتی باتتر   

الکتر  یکی   از طریق زضای  صور  به توا نه یم  امر زه  کرد ه یمها استفاده  سنتی از آن صور  به

   حیتوسعه صحبنابراین  (11: 1332دریما ی، باشنه )نتر ت به این امکا ا  دسترسی داشته ای

امر ز،  یایدر د  یاقتصاد مه  توسعه یاز اباارها تنوان یکی به کیالکتر   یگردشگر را هیگی 

 شیدر ازاا ییبساا شهه    قش یاقتصاد هر کشور یها رساختیاز ز یاریتوا ه باتث ر  ق بس می

 (.2: 1332آباد،  سیّه  قوی   شکیبا جما ) باشهداشته  یدرآمه  اخالص ملسطح 

را  رتبه ا   ایرانهمچنین طبق جهیهترین گاارش منتشرشهه از سوی مممع جها ی اقتصاد، 

ی است در حالده است   این سفر برای گردشگران به دست آ ر های ینهبودن ها یر ا ازلحاظ رقابت

استان یاد با  (.131: 1331یوسفی   همکاران،)ام جهان در این صنعت قرار دارد  34که در جایگاه 

های گردشگری تاریخی، زرهنگی   سالمت قابلیت باتیی برای توسعه  توجه به دارا بودن سرمایه

گردشگری دارد. همچنین استان یاد با توجه به موقعیت مرکای در کشور   دسترسی مناسب به 

های زنا ری اطالتا  مناسب   دارا بودن  منهی از زیرساخت لی کشور، بهرهمسیرهای گردشگری اص

ی ها شرکتها    ی مرتبط با زنا ری اطالتا  )تعهد دا شگاهها رشتهالتحصیالن دا شگاهی در  زارغ

ی گردشگری الکتر  یک را هموارساخته است ساز ادهی بنیان مبتنی بر زنا ری اطالتا ( مسیر  دا ش

 دهه. ی آن را در تصر حا ر ازاایش میساز هادی که اهمیت 
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شهه  گردشگری الکتر  یک ا مام توسعهی مؤثر بر ها رساختیزاین  ژ هش باههف شناسایی 

است. به این منظور ابتها با استفاده از بررسی ادبیا   ژ هش   همچنین مراجعه به  ظر خبرگان این 

یی    اتیش توامل مؤثر بر توسعه گردشگری ی دلفی، اقهام به شناساها  نلحوزه با استفاده از 

ازآن با تهیه  ازااری، زیرساخت   غیره گردیه.  س ازااری، سخت ی متفا    رمها حوزهالکتر  یک در 

شهه  مه  مفهومی، ر ابط میان این توامل تبیین گردیه که باههف آزمون   اتتبار سنمی مه  تهیه

شهه  ی تهیهها مه  ایان  تایج  ژ هش بااتتبار سنمی از ر ش معادت  ساختاری استفاده شه. در 

زعاتن حوزه گردشگری در بخش  از  ظرا مورد تائیه قرار گرزت. در تهیه   آزمون مه   ژ هش 

یابی به توسعه  های مورد یاز در دست   بر توسعه زیرساخت شهه است د لتی   خصوصی بهره گرزته

 صور  تملیاتی زراینه توسعه میسر باشه. که به وی ح گردشگری الکتر  یک تثکیه شهه است به

 

 ادبیات موضوع

 الف( پیشینه تحقیق

ی گردشگری زضای سایبری را د  مورد ها تیظرز( ا وا  1333) 2  دیوایلی 1جا سن  ربک

( گردشگری الکتر  یک. گردشگری ممازی استفاده از 2ی ممازی ( گردشگر1ا ه:  برشمرده

گردشگری است که  گرش جهیهی به گردشگری ایماد کرده  توسعهی  اقعیت ممازی در ها کیتکن

ی ها مکان جود آ رده است. از این طریق زرد قادر خواهه بود از  ممازی را به هکننههیبازد  مفهوم 

ممازی دیهار  طور بهها   آثار باستا ی د ر از دسترس،  مختلف از قبیل موزه، مناظر طبیعی، زیارتگاه

 ر هیگ یم ظر  ا اخر قرن بیست  در شرزتهی های  (  اقعیت ممازی را یکی از زنّا ری2111) 3کنه. یه

است   با استفاده از  قراردادِخود  الشعا  تحترا  صنعت گردشگری ژهی  بهصنایع،  همهکه 

با  تعامل لهی س بههای متعهد در  ی ایماد محیطی است که مردم بتوا نه تمربه کننه    زنّا ری

ی حوادث  اقعی، با محیط رابطه برقرار کننه یا تصویری از آن برای خودشان ایماد ها یساز هیشب

شو ه   در تالیق، اههاف  1ی اجتما  گردشگری ممازیریگ شکلباتث  1  گ گفتهکننه   طبق 

کردن  یازهای یکهیگر  ی خود سهی  شو ه   از درک   برطرفها خواسته   ها تیزعالمشترک، 

 (.111: 2112  گ، ) خشنود   را ی باشنه

 کار الکتر  یکی، تحقیق   کار از قبیل کسب ی اجاای کسبکل ر ههیدربرگگردشگری الکتر  یک 

 استخهما  الکتر  یکی در حوزه گردشگری  ارائهالکتر  یکی، تولیه محتوای الکتر  یکی    توسعه  

شود که با تولیه  ی خاص اطالق میها  ر تکلردها   ی اینتر تی   استا هاها گاهی ای از ا ممموته  به 

های    باز شر اطالتا  در ساختارهای مختلف از قبیل متن، تکس   تصویر، کاتالوگ   بر شور،  یام

                                                           
1 Jansen‐Verbeke 
2 Dewailly 
3 Ye  
4 Wang 
5 Virtual tourist community 
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، 2  بوهالیس 1لی) ابهی یمتبلیغاتی   حتی خهماتی از قبیل رزر  هتل   خریه الکتر  یکی بلیط معنا 

2116.) 

 کار از قبیل تمار  الکتر  یک، تحقیق   توسعه  اجااء کسب هیکلگردشگری الکتر  یک شامل 

(. اطالتا  حاصل از 21: 1331کاظمی اسفه، )الکتر  یکی است  صور  بهخهما   ارائهالکتر  یک   

 :هیگو یمگردشگری الکتر  یک به سؤات  زیر  اسخ 

 کنه؟ توا ه ببینه   بازدیه گردشگر چه چیای را می 

 ی جالب برای بازدیه گردشگر کهام است؟ها تیموقع   ها مکان 

 گردشگر بهتر است چه زما ی از یک مکان خاص دیهن کنه؟ 

 3جاکیلینکی) یا ا مام زعالیت چگو ه است ها مکانگردشگر برای بازدیه از  نهیبهمهیریت   حوه 

 (.2114  همکاران، 

مورد  یاز خهما   همهمعتبر، یک سایت  به مراجعه باتوا ه می کاربر گردشگری،  و  این در

ی خود دست یابه. به ها خواستهکیفیت، سرتت   قیمت مناسب به  سفر را دریازت کنه   با برای

شود، همیشه  به گردشگر ارائه می شهه یبنه بستهیکپارچه   به شکل  صور  بهاطالتا   که نیادلیل 

برای  ی، با توجه به معیارها   ا تظارا  ا ،  جود دارد. ی مختلف   بهینه ها ا تخاب سهیمقاامکان 

مطلوبیت را  نیتر شیبی برای سفر خود ا تخاب کنه که ا بر امهتوا ه  بهین ترتیب، هر گردشگر می

بهتر محصوت ، به شکلی  ارائهی گردشگری  یا زرصت ها آژا سبرای ا  دارد   متصهیان یا همان 

 کننه یمممازی برای طیف تظیمی از کاربران جها ی  یها  گستردهدقیق   کاربر سنه را در زضای 

 (.2112  گ ، )

 رهیز مزرآینهها    همهی مرتبط در ها یزنا ری از ریگ بهرهتوا ه با  گردشگری الکتر  یک می

دیگر گردشگری الکتر  یکی قادر است  تبار  (. به1ارزش در سیست  گردشگری استفاده شود )شکل 

ی تمار ، زنا ری، سیست    گردشگری، در ر ابط متقابل تناصر ها حوزه من ایماد ارتباط بین 

  یا به کار گرزته شود. ها حوزهدر ن هریک از 

 

 

                                                           
1 Li 
2 Buhalis 
3 Jakkilinki 
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ی گردشگریحوزه
حمل    قل-

مسازر -
 وازیمیهمان-
ا قا  زراغت-

میراث زرهنگی   تاریخی-

حوزه تجارت
حرزه-

مهیریت بازاریابی-
مور مالیا

حوزه فناوری و سیستم اطال ات
اطالتاتی سیست -

زنا ری اطالتا    ارتباطا -
مخابرا -

گردشگری الکترونیکی

 
 کیالکترون یقلمرو گردشگر. 7شکل 

 2111، 2  دیمیای 1بوهالیسمنبع: 

 

شهه در گردشگری الکتر  یک ا وا  گو اگو ی دارد که  به کار گرزته های زنّا ریگو ه شناسی 

.اباارهای تملیاتی   1گیری در این زراینه شهه است:  درمممو  منمر به سه حوزه در حا  شکل

 ایری،   یا   کارهای مرتبط با صنعت گردشگری   مهمان ی مورداستفاده توسط کسبها ساما ه

؛ دهنه یم کارهای مرتبط ازاایش   ایری را میان کسب یی که کارایی   رقابتها سازمان

کننهه که توسط گردشگران برای جستموی  ازاارهای اساسی   محوری مبتنی بر مصرف . رم2

،   ردیگ یمخریه،   به اشترک گااری اطالتا  مورداستفاده قرار  ریای سفرها، اطالتا ، بر امه

   کننه یمی توزیع را به گردشگران  یشنهاد ها کا ا .اباارهای توزیع کات   خهما ،   تمار  که 3

   3ینسکیسا  ) کننه یم کارهای متفا   ایفا  ها   کسب یا  قش میا می را در مبادت  میان آن

 .(2116، 1یوسکیاستا 

 نیچن ه بر آن،  تثثیرگااری ها مؤلفهبا مر ر  یشینه تحقیق درزمینه گردشگری الکتر  یک   

گردشگری الکتر  یک استخراج  توسعهتامل مؤثر بر  1استفاده از  ظر خبرگان با اجرای ر ش دلفی، 

 .ا ه شههگردیه که در چارچوب مفهومی زیر تبیین 

توسعه گردشگری 
الکترونیک

نر  افزار

کمیت و کیفیت 
زیرساخت

سیستم های اطال اتی

دولتی-قانونی 

H4

H3

H2

H1

 
 با توجه به  وامل اصلی کیالکترون یگردشگر توسعه مفهومی مدل. 5شکل 

 ی  ژ هشها ازتهمنبع:  یشینه   ی

                                                           
1 Buhalis 
2  Deimezi 
3 Szopiński 
4 Staniewski 
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 ینظر یمبان( ب

ی اقتصادی   اجتماتی بر کسی  وشیهه ها تیزعالگاار،  اظر   حامی  تنوان قا ون  قش د لت به

د لت با   ع  یست. در زرآینه توسعه گردشگری الکتر  یک  یا یکی از بازیگران اصلی د لت است. 

 ی،هما نه سفر کار  مل یگردشگر کننهه بیترغ یاستفاده از اباارها یال ،  اختصاص تسه ینقوا 

 یکبر امه جامع استراتژ یک ین، ته یگردشگراز مراکا  ستفادها یبرا یکالکتر   یاتتبار یها کار 

 توا ه تثثیرگاار باشه ی مشابه میها تیحمایک   الکتر   یدر حوزه گردشگر یگاار ههف همراه با

 .(2113، 3  ریهلی 2 گ؛ یوا2111 ،1 یک)

که در حقیقت با توجه به  شود یمترین ابعاد مه  تلقی  یکی از مه  یاطالتات یها ست یستامل 

بنهی، تلخیص، تحلیل   گاارش دهی اطالتا  مورد یاز طرزین   قش محوری آن در گردآ ری، جمع

 سی)بوهالی مشابه متعهدی مورد تثکیه قرارگرزته است ها  ژ هشزراینه گردشگری الکتر  یک، در 

ستفاده در سنمش ی مورداها شاخص. ازجمله (2111  همکاران،  سی؛ بوهال2111، یایمی  د

 یها ست ی، سیگردشگر یایر   بر امه ی از تصم یبا ی شت یها ست یس  عیت این تامل 

گردشگر، کاربرد  یقه  سل یازمناسب مطابق با   یگردشگر یشنهادهایدر ارائه   کننهه هیتوص

   ... است.ای  یاب ماهواره موقعیت یها ست یس

ازااری    ی  رمها  ظامی استقرارهای زیایکی از بعه کمی   کیفی برای ها رساختیز یاز به 

ی تزم برای اجرای زراینه توسعه گردشگری الکتر  یک، از الااما  موردتوجه در مه  است. ها کنتر 

 ییازته جهت اجرا اختصاص یال بودجه   تسه یاان، میا   شبکه یازاار سخت یها رساختیز

توجه در این خصوص هستنه. با  ی قابلها شاخص  ...  ینتر تا دسترسی ، سرتتمرتبط یها  ر ژه

دسترسی،   همچنین کیفیت ارتباطا     به میاان مناسب   قابل ها رساختیزتوجه به اینکه  جود 

ر  در مه  به کمیت    ی آن د  جنبه متفا   در این بعه هستنه، ازاینها تیظرزر ایت کاربران از 

 زمان توجه شهه است. ر  ه صو کیفیت زیرساخت به

ی  مود  یها ا ا هیراازاارهای مناسب  بسیاری از ابعاد گردشگری الکتر  یک در استفاده از  رم

رسا ی    ی اطال ها وسکیک  یا  ی   موبایل،ا ا هیرای کاربردی ها بر امهتوا ه در قالب  که می کنه یم

بعهی    سه یرجهت ارائه اطالتا  به گردشگران، ارائه تصا  یارتباط یازاارها  رم...  مود یابه. 

   ها تیسا ،  بگردشگری یها شهه با جاذبه سازی شبیه یمماز یها یرسا ی، باز اطال  ی مودارها

ازاارها هستنه که در مه  مفهومی  ژ هش مورد  همگی ازجمله این  رم یرسا  اطال  یها  ورتا 

ازاارهای مناسب   مرتبط به گردشگران جا بر  ایه  که ارائه  رم . مشخص استا ه قرارگرزتهتثکیه 

های د لتی  ی اطالتاتی از یکسو،    جود قوا ین   حمایتها ست یسی مناسب   ها رساختیزاستقرار 

گری برای این تامل در  یی  قش میا میها  ژ هشاتکا از سوی دیگر میسر  یست. بنابراین در  قابل

                                                           
1 Kim 
2 Young 
3 Ridley 
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  همکاران،  یه؛ 2116  همکاران،  یعی؛ شف2111  همکاران،  1مورا گریتشهه است )  ظر گرزته

2111.) 

تنوان ههف غایی زرآینه در قالب متغیر  ابسته  ساز توسعه گردشگری الکتر  یک به تامل زمینه

توان از توزیق دررسیهن به این ههف مطمئن بود که  موردتوجه قرارگرزته است. هنگامی می

ی سهولت ها هیگوشهه باشنه. در  ژ هش حا ر  ی مناسبی برای سنمش آن تعریفها شاخص

ی  رداختی توسط گردشگر به این ها نهیهادسترسی به خهما  گردشگری الکتر  یک   سطح 

منظور، تعهاد تورهای ممازی گردشگری الکتر  یک برگاارشهه در منطقه موردتوجه قرارگرزته است. 

معیارهای مالی، کیفیت ا مام زراینهها،  غالباً دهه یمموجود  شان همچنین بررسی مبا ی  ظری 

سهولت دسترسی گردشگران به اطالتا  به هنگام   مرتبط   تناسب میان  یازهای اطالتاتی   

؛ 2111  همکاران،  2گرتا (موردتوجه قرارگرزته است  ها  ژ هشها، در  شهه برای آن محتوای زراه 

 (.2111  همکاران ،  یه ؛2111، 1  استپچنکوا 3لو

ر ابط مسیری موجود میان  برحسب توان یمبا توجه به مه  مفهومی  یشنهادی، زر یا  زیر را 

 متغیرهای  ژ هش ارائه داد.

H1.تامل قا و ی   د لتی تثثیر مستقی    معناداری بر توسعه گردشگری الکتر  یک دارد . 

H2 .معناداری بر توسعه گردشگری الکتر  یک دارد.ی اطالتاتی تثثیر مستقی    ها ست یس 

H3.کمیت   کیفیت زیرساخت تثثیر مستقی    معناداری بر توسعه گردشگری الکتر  یک دارد . 

H4 تثثیر مستقی    معناداری بر توسعه گردشگری الکتر  یک  ازاارها  رم. کیفیت   دسترسی به

 دارد.

ی متناسب برای هر یک از ها شاخصتعریف  ، ابتها باها هیزر در ادامه جهت آزمون این 

سازی معادت   ی کازی برای اجرای ر ش مه ها دادهمتغیرهای اصلی  ژ هش با اجرای  یمایش، 

ساختاری زراه  آ رده شهه است. سپس با آزمون مه  مفهومی  ژ هش زر یا  مورد آزمون   

 .ا ه بررسی قرارگرزته

 

 شناسی تحقیق روش

کاربردی دا ست   ر یکرد مورداستفاده در اجرای آن  توان یمحا ر را از منظر ههف،  ژ هش 

 ژ هش کمی محسوب شهه   اباار مورداستفاده در  ها داده.از منظر ماهیت استهمبستگی -توصیفی

 .استی   اجرای  یمایش ا کتابخا هها مطالعا   گردآ ری داده

                                                           
1 Tigre Moura  
2 Gretzel  
3 Lu 
4 Stepchenkova 
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شاخص زرتی(،  6د لتی )-ای مبتنی بر چهار تامل قا و ی  امه اباار اجرای  یمایش  رسش

        ازاار  رمشاخص زرتی(،  3شاخص زرتی(، کمیت   کیفیت زیرساخت ) 6ی اطالتاتی )ها ست یس

             ساز توسعه گردشگری الکتر  یک  شاخص زرتی(   متغیر  ابسته مه  با تنوان تامل زمینه 1)

 امه متناسب با مه  مفهومی  ژ هش ته ین شهه    . اجاای این  رسشاستشاخص زرتی(  6)

ی مرتبط با هر یک از توامل مورد استناد با مر ر ها شاخص امه،   رسش سؤات جهت طراحی 

ی ها شاخص. کلیه ا ه شههمطالعا   یشین   تائیه خبرگان در زراینه اجرای ر ش دلفی ا تخاب 

)خیلی زیاد( کهگااری شه ه.  1)خیلی ک ( تا  1گا ه لیکرتی از  1با استفاده از طیف  ته ین شهه

ها در  ها به همراه منبع مورد استناد در استخراج آن ی مربوط به هریک از آنها شاخصتمامی ابعاد   

 شهه است.  شان داده 1جه   

 
 شگری الکترونیکی مرتبط موردتوجه در مدل توسعه گردها شاخص(: ابعاد و 7جدول )

 نویسنده/سال شاخص  امل

ر 
غی
مت
ک )

ونی
تر
لک
ی ا

گر
ش
رد
ه گ

سع
تو

ل(
مد
ه 
ست

واب
 

(E-T1 )سریع   آسان به کلیه خهما     یدسترس
 اباارهای گردشگری الکتر  یک

 (1332) اشگرف   همکاران

(E-T2 )(1331) دریما ی تناسب خهما  اینتر تی با  یاز گردشگران 
(E-T3 )به خهما  الکتر  یک   شبکه  هاینه دسترسی

 اینتر ت
 (2113  همکاران ) 1میهان

(E-T4 )های  به ا وا  گردشگری در ساما ه توجه
 رسا ی اطال 

 (1332) اصغری زما ی   همکاران
 (1332) قرخلو   همکاران

(E-T5 )های متولی گردشگری در  همکاری سازمان
 منسم  صور  گردآ ری اطالتا  به

 ی محققها ازتهی

(E-T6 ) تعهد تورهای ممازی جهت بازدیه ممازی از
 اماکن گردشگری

 (1333) مختاری   سلیما ی
 (1331) دریما ی

ی
ون
قان

-
ی
ولت
د

 

(G-R1 )گردشگری )ما نه  از اباارهای ترغیب استفاده
 ی اتتباری الکتر  یک(ها کار 

 (2111) 2محامه   مرادی
 (1332) ر حا ی   ر اسان

(G-R2 ) یک بر امه جامع استراتژیک همراه  ینته
 ی در حوزه گردشگری الکتر  یکگاار باههف

 (1332) هاشمی   همکاران
 (1333) اصغری زما ی   همکاران

(G-R3 )با مراکا خهما  گردشگری معتبر  ارتباط
 گااری   مرا دا  تماری ی ازلحاظ سرمایهالملل نیب

 (1332همکاران )اشگرف   

(G-R4 )معامال  برخط گردشگران در حوزه  ینتضم
 گردشگری الکتر  یک توسط د لت

 (2113) 1   رما 3ماتتا

(G-R5 ) ی آموزش گردشگری ها د رهبرگااری
 ها(  امه الکتر  یک )قوا ین   شیوه

 (1332) قرخلو   همکاران
 (1333)   توقعی ر حزرساد 

(G-R6 )   استفاده از  یر ی ا سا ی متخصص
 در حوزه گردشگری الکتر  یکدیهه  آموزش

 (1332) قرخلو   همکاران
 (؛1332همکاران )اشگرف   

 

 

                                                           
1 Mohamed 
2 Moradi 
3 Matta 
4 Verma 
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 ی مرتبط موردتوجه در مدل توسعه گردشگری الکترونیکها شاخص(: ابعاد و 7جدول )ادامه 
 نویسنده/سال شاخص  امل

یس
تم
س

 
ها

ی
 ات

ال
اط
ی 

 

(M1به )  ی ایر بر امهی  شتیبا ی از تصمی    ها ست یسکارگیری
1گردشگریدر 

 

 (2112) 3  ازسرمنش 2کارمارینها
 (1332) ر حا ی   زار  ر اسان

 (1332) محمودی میمنه   همکاران
(M2 ) ی شنهادهای در ارائه  1کننهه هیتوصی ها ست یسکاربرد

 گردشگری مناسب مطابق با  یاز   سلیقه گردشگران

 (؛2112) کارمارینها   ازسرمنش
 (؛ 2113) میهان   همکاران

 (2111) یه   چنگ
(M3به )  در  1ای یاب ماهواره ی موقعیتها ست یسکارگیری

 های مورداستفاده ساما ه

 (2113) 4  گریفین 6اد اردز
 (2116)   همکاران 2دکنتیس

(M4 ) ارائه  در 3ی اطالتا  جغرازیاییها ست یسکاربرد
 ی جغرازیایی به گردشگرها ییراهنما

 (؛2111) 11یکنه   11چنگ
 (؛1333) یما یسلمختاری   

 (2112) 12ی 
(M5 ) ی الکتر  یکی ذخیره مکان   خهما ها ست یسکاربرد 

   مراکا اقامتی ها هتلجا در  ما نه ذخیره

 (2111) محامه   مرادی
 (1332) هاشمی   همکاران

 (2111) 11لئو   13 یلیاما
(M6 )(؛1333)   همکارانهاشمی  های اطالتاتی یکپارچه   جامع طراحی با ک 

 (؛1332) اشگرف   همکاران

ت 
فی
کی
 و 
ت
می
ک

ت
اخ
رس

زی
 

ها
 

(I1 )(1332) اصغری زما ی   همکاران یا شبکهی   ازاار سختی ها رساختیزکارگیری    به استقرار 
 (؛1333)   توقعی زرسادر ح

(I2 )ی ها  ر ژهیازته جهت اجرای    تسهیال  اختصاص بودجه
 گردشگری الکتر  یک

 (1332آباد ) جما  شکیبا   دههشتی
 (1332) هاشمی   همکاران

(I3 )(1331) یما یدر دسترسی به اینتر ت سرتت 

ر 
ن

 
زار

اف
 

(S1 )رسا ی در قالب  بعهی    مودارهای اطال  تصا یر سه ارائه
 ازاارهای کاربردی  رم

 (2112) کارمارینها   ازسرمنش
 (1332) محمودی میمنه

(S2 )(2116)   همکاران  11برگر ی توریستیها جاذبهشهه با  سازی ممازی شبیه یها یباز 
 (1332) ر حا ی   ر اسان

(S3 )(1332) هاشمی   همکاران ی   ارتباط با مشتریانرسا  اطال ی ها  ورتا    ها تیسا  ب 
(S4 )سازی     ویسی   دا ش  ر ری جهت  یاده توا ایی بر امه

 ازاارهای گردشگری  رمارائه خهما  

 (1333)   توقعی ر حزرساد 

(S5 )ی اجتماتی مرتبط با ها شبکهشهن استفاده از  یرزراگ
 گردشگری توسط گردشگران

 (2112) کارمارینها   ازسرمنش
 (1331همکاران )یوسفی   

 ی محققها ازتهی   یا کتابخا همنبع: مطالعا  

                                                           
1 Decision Support Systems (DSS) 
2 Camarinha 
3 Afsarmanesh 
4 Recommender System 
5 Global Positioning System 
6 Edwards 
7 Griffin 
8 De Cantis  
9 Geographical Information Systems(GIS) 
10 Chang 
11 Caneday 
12 Wei 
13 Williams 
14 Lew 
15 Berger  
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ا  ،  جامعهآماری شهه است.  جامعهگیری از د   اقهام به  مو ه  امه  رسشبرای توزیع 

که برای اجرای ر ش دلفی   استخراج  استخبرگان صنعت گردشگری استان یاد  ر ههیدربرگ

 فری با استفاده از  3ی ا  مو هها در مورد توامل مؤثر بر توسعه گردشگری الکتر  یک   ظرا  آن

ی قضا تی   گلوله برزی بهره اخاشهه است. تزم به ذکر است  مو ه ماکور صرزاً از ریگ  مو هر ش 

ا ه. ازراد منتخب با شرکت  شهه سا  سابقه زعالیت در صنعت گردشگری ا تخاب 1ازرادی با حهاقل 

 ی مورداستفاده در مه  اصلی  ژ هش  مود ه.ها شاخصبنهی   ا تخاب  در  نل اقهام به رتبه

 امه اصلی  ژ هش، کلیه گردشگران  ر دی به استان یاد در بازه  رای تکمیل  رسشجامعه د م ب

شب را در این استان اقامت  2که حهاقل  باشنه یم 1331لغایت بهار  1331زما ی زصل زمستان 

سازی معادت  ساختاری با استفاده  یابی به  مو ه تزم جهت اجرای ر ش مه  ا ه. برای دست داشته

 فر تعیین گردیه که  321  با توجه به  امحه د بودن جامعه، تعهاد مطلوب  مو ه  گاناز جه   مور

شهه     امه ا تخاب  فر برای توزیع  رسش 326ی تصادزی ساده ریگ  مو ه هایتاً با استفاده از ر ش 

 شهه مورد یاز حاصل گردیه.  امه تکمیل تعهاد  رسش

سازی معادت  ساختاری مبتنی بر   جهت آزمون مه  مفهومی این تحقیق از ر ش مه

ی ها دادهجهت تحلیل مقهماتی  SPSSازاارهای  شهه است. به این منظور از  رم کو اریا س استفاده

 ها سازهبرای آزمون مه  مفهومی تحقیق   اجرای ر ایی  Amos    امه  رسشمستخرج از 

آن  ییسنمش ر ار  باخ   برای از  ریب آلفای ک  امه  رسششهه است. برای سنمش  ایایی  استفاده

ی مورداستفاده در  رسشنامه به تفکیک با ها شاخصبه د  صور  اقهام گردیه. ابتها با توجه به اینکه 

خبرگان رسیه ه، ر ایی محتوا برقرار بود.  هییتثمر ر  یشینه تحقیق استخراج شهه   سپس به 

سازی معادت   ستفاده از ر ش مه با ا ییهیتث یتامل یلتحلهمچنین به جهت استفاده از ر ش 

در ارتباط با تامل موردبررسی،  ها مؤلفهساختاری،   اطمینان از معناداری بارهای تاملی هر یک از 

 بنابراین ر ایی سازه در مورد  رسشنامه برقرار است.
 

 وتحلیل تجزیه

شهه است که  4/1شهه  س از تکمیل  مو ه آزمایشی بیش از   ریب آلفای کر  باخ محاسبه

مقهار شاخص شهه از قابلیت اطمینان باتیی برخوردار است.  مؤیه این است  رسشنامه طراحی

KMO   سازی معادت   شهه است  شان از کفایت  مو ه برای اجرای ر ش مه  312/1برابر با

شهه است که  شان از  جود ر ابط  11/1 تلت کمتر ازچنین معناداری آزمون بارساختاری دارد. هم

 امه( دارد   زرض مبنی بر یکه بودن  ی  ژ هش )سؤات   رسشها هیگوتوجه میان  همبستگی قابل

 .کنه یمدرصه رد  33ماتریس همبستگی میان گویه ها را با اطمینان بیش از 
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 و آزمون بارتلت KMO(: قضاوت در مورد ضریب 5جدول )

KMO 312/1 معیار 

 آزمون بارتلت

 12139122 د  تقریبی کای

 321 درجه آزادی

 11/1 مقهار معناداری

 منبع: محاسبا   ژ هش حا ر

 

 امه   ا مام  شهه با  رسش های گردآ ری شهه با استفاده از داده  س از اجرای مه  طراحی

های  یکویی برازش، مه  زیر  سطح مطلوب شاخصیابی به  اصالحا  مورد یاز برای دست

 آمهه است. دست به

توسعه گردشگری 
الکتر  یک

د لتی-قا و ی

سیست  های 
اطالتاتی

زیرساخت

 رم ازاار

E-T1

E-T2

E-T3

E-T4

E-T5

E-T6

G-R1G-R2G-R3G-R4G-R5G-R6

M1

M2

M3

M4

M5

M6

I1

I2

I3

S1

S2

S3

S4

S5

0.86

0.71

0.71

0.64

0.80

0.680.610.630.540.680.67

0.66

0.78

0.71

0.71

0.76

0.47

0.74

0.83

0.63

0.63

0.63

0.52

0.59

0.64 0.56

0.56
T-value: 11.650.61

T-value: 9.14

0.85
T-value: 3.91

0.86
T-value: 6.30

0.60
T-value: 23.76

0.79
T-value: 6.89

0.78
T-value: 10.91

 
 شده شامل ضرایب رگرسیونی و بارهای  املی (: مدل اصالح9)شکل 

 منبع: محاسبا   ژ هش حا ر

 
 شده نهایی اصالحبرازندگی مدل  یها شاخص(: 9جدول )

 شاخص تناسب

R
M

S
E

A
 

IF
I

 R
F

I
 N

F
I

 T
L

I
 

C
F

I
 df

2

 

 <3 >193 >193 >193 >193 >193 <1912 دامنه مقبو 

 2933 19364 19362 19361 19311 19344 1914  تیمه

 منبع: محاسبا   ژ هش حا ر
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دامنه  در ی براز هگیها شاخصحاصل از  تایج شهه است   شان داده 3طور که در جه    همان

 با مه  مطلوب است. شهه یگردآ ری ها بنابراین تناسب داده خود قرارگرزته است   قبو  قابل

 .باشنه یم دار یمعن یا  19111آمهه  یا در سطح  دست همچنین کلیه بارهای تاملی به

 
 پرسشنامه یکل ساختار(: 1جدول )

 آلفای کرونباخ (p-Value) بار  املی انحراف معیار میانگین نظرات ها شاخص  وامل اصلی

ه 
سع

تو
ی 
گر

ش
رد
گ

ک
ونی
تر
لک
ا

 

E-T1 3916 19316 1926 19111> 

19212 

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> 

ی
ون
قان
ی، 

ولت
د

 

G-R1 3916 19232 1962 19111> 

19214 

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> 

یس
تم
س

 
ها

ی
 ات

ال
اط
ی 

 

M1 3914 1913 1966 19111> 

19231 

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> 

ت 
فی
کی
 و 
ت
می
ک

ت
اخ
رس

زی
 

ها
 

I1 3922 19321 1941 19111> 

19442 I2 3913 19211 1923 19111> 

I3 3914 19333 1963 19111> 

ت نر 
کیفی

 
افزار

 S1 2931 19226 1961 19111> 

19462 

S2 2942 19141 1913 19111> 

S3 3931 19133 1963 19111> 

S4 3932 19216 1912 19111> 

S5 3914 19214 1963 19111> 

 منبع: محاسبا   ژ هش حا ر
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 گیری و پیشنهادات نتیجه

ههف از اجرای این  ژ هش شناسایی   سنمش اهمیت توامل مؤثر بر توسعه گردشگری 

این منظور با مر ر ادبیا   ژ هش این توامل شناسایی شه   سپس با اجرای الکتر  یک است. به 

تامل اصلی استخراج گردیه. این توامل در قالب مه  مفهومی  ژ هش ترسی   1زراینه غربالگری 

های اصلی به د با  آزمون معناداری تثثیرگااری مستقی  این توامل بر متغیر توسعه  شه ه. زر یه

 بود. گردشگری الکتر  یک

  زیرساخت،  ازاار سختآمهه از آزمون مه  کلی  ژ هش حاکی از آن است ابعاد  دست  تایج به

؛ موجب توسعه گردشگری ازاار  رمد لتی از طریق تامل میا می  -  قا و ی ی اطالتاتیها ست یس

توسعه ، اهمیت آن در زراینه ازاار  رم. با توجه به  قش میا می کامل تامل گرد ه یمالکتر  یک 

شود   به تعبیر دیگر موزقیت در توسعه  شود. مشخص می گردشگری الکتر  یک مشخص می

ازاارهای مناسب در این زمینه است. البته مشخص  سازی  رم گردشگری الکتر  یک منوط به  یاده

ای در مه  دارد. لاا به  ازاار  ابستگی مستقیمی به دیگر توامل زمینه است که تامل  رم

ا ه از:  دهنهه این بعه که به ترتیب تبار  ی تشکیلها سازهبه  گردد یم هگان  یشنهاد گیر تصمی 

ی، ارتباط رسا  اطال ی ها  ورتا    ها تیسا  بی، کیفیت اجتمات یها شهن استفاده از شبکه یرزراگ

توا ایی ی کاربردی، ازاارها  رمی در قالب رسا  اطال بعهی،  مودارهای  با مشتریان، ارائه تصا یر سه

ی ا ژهی ی توریستی، توجه ها جاذبهشهه با  سازی ی ممازی شبیهها یباز   ی   دا ش تزمسی و بر امه

  ماینه.

در  ازاار  رمتثثیر را بر بعه  نیتر شیب  زیرساخت  ازاار سختتامل  که نیاهمچنین با توجه به 

 سبت به تقویت شبکه زیرساخت ارتباطی   همچنین  گردد یممقایسه با سایر ابعاد داراست  یشنهاد 

ی گردشگری الکتر  یک از طریق ها  ر ژهیازته جهت اجرای  ازاایش بودجه   تسهیال  اختصاص

 مشارکت بخش خصوصی اقهاما  تزم به تمل آیه.

توان  صور  زیر می بر اساس  تایج حاصل از اجرای مه  مسیری، زر یا   ژ هش را به

 ارداد.موردبررسی قر

H1.توامل قا و ی   د لتی تثثیر مستقی    معناداری بر توسعه گردشگری الکتر  یک دارد . 

 43/1 قا و ی   د لتی با  ریب رگرسیو یدهه تامل حمایت   تیمه آزمون این زر یه  شان می

اما ؛ دارد ازاارهای مرتبط توجهی بر متغیر کیفیت  رم قائلتثثیر معناداری    23/6 برابر با t  مقهار 

توان  شود. می آزمون رابطه مستقی  این تامل با متغیر توسعه گردشگری الکتر  یک تائیه  می

 اسطه  های قا و ی   د لتی از گردشگری الکتر  یک به رغ  اهمیت حمایت گیری  مود تلی  تیمه

ازااری در  ان  رمدهنهگ ها بایه بر توسعه تهم ارتباط مستقی  با متغیر  ابسته اصلی مه ، این حمایت

بنیان متمرکا باشه. این  تیمه با  ظر زعالین حوزه گردشگری  یا همسو بوده    های دا ش بخش
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های د لت الااماً توسعه گردشگری الکتر  یک را در  ی  ها بر این مو و  تثکیه داشتنه که حمایت آن

 خش باشه.ب توا ه  تیمه  هارد، بلکه حمایت از بازیگران این حوزه اقتصادی می

( مطابقت دارد که به 2113(   یا گ   ریهلی )2111گیری با دستا رد  ژ هش کی  ) این  تیمه

شهه است. به تائیه این  های توسعه اقتصادی در کشور کره جنوبی ا مام سفارش سازمان همکاری

 بنیان های دا ش تنوان تسهیل گر   حامی بخش  ژ هش   مطالعا  مرتبط دیگر،  قش د لت به

ازاارها( ا کار شه ی  یست   هر جا د لت حمایت کارآمهی از  های آموزش   توسعه  رم )شامل حوزه

صور  مستقی  در  اما دخالت د لت به؛ آمهه است دست شهه است  تایج مثبتی به این طیف ا مام

داده  زراینه توسعه گردشگری به ن توجه به الااما  زنی    قش بازیگران اقتصادی این حوزه ا مام

 است به شکست منمر شهه است.

H2 .ی اطالتاتی تثثیر مستقی    معناداری بر توسعه گردشگری الکتر  یک دارد.ها ست یس 

کنه که البته این ارتباط از  آزمون این زر یه  یا ارتباط آن را بر توسعه گردشگری تائیه می

ازاارها است. ارتباط معنادار   رم  کیفیت  ها طریق د  متغیر میا می کیفیت   کمیت زیرساخت

های اطالتاتی  توان بر اساس معماری سیست  های اطالتاتی با د  متغیر میا می ماکور را می سیست 

های مناسب  های اطالتاتی ابتها درگر   جود زیرساخت تو یح داد. به این صور  که کارایی سیست 

 (.2112، 2  تامپسون 1خش است )موتیواتازاارهای مناسب   اثرب ازااری(   سپس  رم )بعه سخت

های اطالتاتی   زنّا ری اطالتا  را در گردشگری  های مشابه که تثثیر سیست   ژ هش

ا ه تال ه بر تائیه اهمیت این تامل، تثثیرگااری آن را بر بعه کیفیت  الکتر  یک موردبررسی قرار داده

؛ بوهالیس   همکاران، 2111یس   دیمیای، کنه )بوهال ازاارها تائیه می زیرساخت   کارایی  رم

های  ( در یو ان ا مام  ایرزت، سیست 2111(. در  ژ هشی که توسط بوهالیس   دیمیا )2111

های منطقه   تعامل د سویه با زعاتن  ترین رکن در آگاهی گردشگران از جاذبه اطالتاتی مه 

 اسطه  گری الکتر  یک بهدیگر در گردش تبار  گردشگری در منطقه ههف شناخته شه. به

برداری را از سفر  های اطالتاتی مناسب   در دسترس، گردشگر قادر خواهه بود بیشترین بهره سیست 

گیری  های اثربخش بر تصمی  رسا ی داشته باشه   طبیعتاً درآمه اقتصادی   توسعه منطقه با اطال 

 گردشگران ازاایش خواهه یازت.

H3 تثثیر مستقی    معناداری بر توسعه گردشگری الکتر  یک دارد.. کمیت   کیفیت زیرساخت 

های داده    های ارتباطی،  ایگاه های اطالتاتی، زیرساخت شامل شبکه مطابق معماری سیست 

شو ه. در  های متفا   مهیریت می ازااری است که توسط گر ه های  رم ها   ر یه ا بارش داده

کننهه بستر تزم برای اجرای  ها زراه  تا ، زیرساختگیری مبتنی بر اطال زراینههای تصمی 

زراینه  در (.2114  همکاران،  3گااری اطالتا  مورد یاز است ) رادهان ازاارها   به اشتراک  رم

                                                           
1 Motiwalla 
2 Thompson 
3 Pradhan  
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توسعه گردشگری الکتر  یک با توجه به اهمیت دسترسی به اطالتا  مرتبط   در لحظه، بعه 

 گیرد. یارهای کارآمهی موردتوجه قرار میترین مع تنوان یکی از کلیهی زیرساخت به

آزمون زر یه مربوط به اثرگااری مستقی  زیرساخت بر توسعه گردشگری الکتر  یک، تائیه 

ا کار  ازاارهای مورداستفاده قابل توجه این تامل بر موزقیت   کیفیت  رم اما تثثیر قابل؛ گردد  می

ازاار اثرگاار  بر متغیر میا می  رم 31/6برابر با  t  مقهار 26/1 یست. این تامل با  ریب رگرسیو ی 

ازاارها بر متغیر  ابسته مه  است. با توجه   اسطه کیفیت  رم دیگر تثثیر این تامل به تبار  است. به

تنهایی کاربردی مؤثر برای گردشگران   بازیگران این صنعت  یست    ها به به اینکه زیرساخت

تنوان   مایه، بنابراین این ارتباط بر اهمیت بنیادین آن به ها تمل می های آن تنوان زیربنای زعالیت به

دهه  های محقق  شان می شاخصی برای موزقیت توسعه گردشگری الکتر  یک تثکیه دارد. یازته

دهنه که  های متعهدی  یا اهمیت زیرساخت را بر گردشگری الکتر  یک   ممازی  شان می  ژ هش

؛ سا  ینسکی   2114؛  رادهان   همکاران، 2111  همکاران، توان به )گرتا   ازجمله می

 ( اشاره  مود.2116استا یوسکی، 

H4 تثثیر مستقی    معناداری بر توسعه گردشگری الکتر  یک دارد. ازاارها  رم. کیفیت   دسترسی به 

یابی به توسعه گردشگری  ترین معیار در دست دهه مه  آزمون مه  مفهومی  ژ هش  شان می

ازاار رکن اصلی زراینههای  ازاارهای کاربردی   کاربر سنه است.  رم سازی  رم کتر  یک درگر   یادهال

ا ه )لو    های متعهدی بر اهمیت آن تثکیه  موده ارتباط از راه د ر   اطالتاتی است که  ژ هش

 (.2111ان، ؛ یه   همکار2116؛ شفیعی   همکاران، 2111؛ تیگر مورا   همکاران، 2111استپچنکوا، 

را با 42/1آزمون زر یه زوق در  ژ هش حا ر  س از اتتبار سنمی مه ،  ریب رگرسیو ی 

توان ادتا  مود تثثیر  بنابراین می؛ دهه  شان می 31/11برابر با   tمتغیر  ابسته مه  با مقهار 

متغیرهای ازاارهای مورداستفاده بر توسعه گردشگری الکتر  یک بیش از هر یک از  توجه  رم قابل

دیگر در مطالعه  ژ هش است. البته تزم به یادآ ری است که این متغیر  قش میا می کامل را برای 

های اطالتاتی   کمیت   کیفیت  د لتی، سیست -های قا و ی دیگر متغیرهای مه  شامل حمایت

 کنه. زیرساخت بازی می

ی تزم برای ها نهیزم  یک   بر ز در  ژ هش حا ر با توجه به  یاز ر  به ازاایش گردشگری الکتر

ی کلیهی توسعه این  و  از گردشگری گردیه. ها تاملتوسعه آن اقهام به ارائه مهلی برای شناسایی 

به این منظور  س از طراحی مه  مفهومی ا لیه، با آزمون اتتبار مه    ا مام اصالحا  تزم، مه  

 ( ارائه گردیه.3صور  شکل )  هایی به

که توسعه گردشگری الکتر  یک هرچنه  ابستگی زیادی به کلیه  دهه یمتحلیل این مه   شان 

 ریتثثتنوان شاخصی با  شهه به ازاارهای طراحی توامل موردمطالعه دارد، اما در این میان تامل  رم

در گو ه که  مستقی  بر توسعه   دارای  قش میا می کامل از بیشترین اهمیت برخوردار است. همان

سازی گردشگری الکتر  یک از  ظر گو ه شناسی در  ادبیا   ژ هش  یا تبیین گردیه، امر زه  یاده
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شهه  ابسته است که این  ازاارهای طراحی تمام موارد به کیفیت   کارایی   سهولت کارکرد  رم

 بر اساس  ظر گردشگران اتفاق خواهه ازتاد. تاًی هاا تخاب 

ی مختلف، ها بخشبررسی  یازهای کاتیی   خهماتی گردشگران در  با شود یمر   یشنهاد  ازاین

توزیق بازاری محصو  شناسایی گردد.  تاًی هاها    ازااری مناسب برای جلب ر ایت آن الااما   رم

ازاارهای متفا   در  توجه به سکوهای  رم گردد یمی همراه،  یشنهاد ها یزنا رامر زه با گسترش 

 ازاار را در همه حا  تضمین  مایه. قرار گیرد تا در دسترس بودن  رمها موردتوجه  گسترش آن

تنوان متغیری  ابسته  سبت  ازاار خود به که تامل میا می  رم دهه یمتوجه به مه   هایی  شان 

زعاتن  د لتی در حمایت از-توامل قا و ی که  حوی . بههی ما یمگا ه موجود تمل  به سایر توامل سه

های مکفی   باکیفیت   معماری مناسب  دشگری الکتر  یک،  جود زیرساختترصه  وظهور گر

. در این میان  قش آ رد یمازاارهای کارآمه را  هیه  ی اطالتاتی زمینه  هیهار شهن  رمها ست یس

ی اطالتاتی بیشتر ها ست یسهای شبکه   تمهیاا  مورد یاز   معماری ساختار  توجه زیرساخت قابل

ی اطالتاتی مربوط به صنعت گردشگری مطالعه ها ست یسدر بخش  دهه یمن است. مطالعا   شا

جامعی که کلیه  یازهای بازیگران متفا   صنعت گردشگری را تبیین  مایه در دسترس  یست   

ی ها ست یسشهه است که لا م توجه به  بیشترین مطالعا  تنها بر شناخت  یازهای گردشگران ا مام

 .دهه یمی اجرایی  شان ها تیزعال   ها  ژ هشاطالتاتی را در 

شهه از گردشگران زعا  در استان یاد  ی گردآ ریها دادهدر تهیه   آزمون مه   هایی  ژ هش از 

ساز توسعه گردشگری الکتر  یک در این  اقهام گردیهه است،  تایج بازتابی از الااما  مورد یاز زمینه

ل در توسعه این  و  گردشگری مبتنی بر زنا ری ترین تام بیان شه که مه  تر شی استان هستنه. 

 های زرصتازاارهای کارآمه   اثربخش است، همین  یازمنهی مطابقت باتیی با  اطالتا ،  جود  رم

بنیان درزمینه زنا ری  ی دا شها شرکتی تل    زنا ری، ها  ارکموجود در استان یاد دارد.  جود 

ساز  زمینه توا ه یمزنا ری اطالتا    گردشگری، ی ها رشتهدر  ها دا شگاهاطالتا ، تعهد 

ساز توسعه گردشگری  ازاارهای مرتبط   توامل زمینه ی تخصصی در گسترش  رمها مشارکت

 تنوان ههف  هایی باشه. الکتر  یک به

ی کیفی  ژ هش در تمام مراحل رتایت شود تا مه  ها جنبهدر اجرای  ژ هش حا ر تالش شه 

ی ها دادهتمومیت  ایری مناسبی برخوردار باشه. اما با توجه به اینکه  آمهه از دست  هایی به

 گردد یمشهه است،  یشنهاد  مورداستفاده از  ظرا   زعاتن صنعت گردشگری استان یاد گردآ ری

کننهگان را در سطح کشور مورد  یمایش  ی از مشارکتتر عی سی آتی محققان دامنه ها  ژ هشدر 

سازی  ژ هش صرزاً به الااما  گردشگری الکتر  یک  توجه به اینکه در مه قرار دهنه. همچنین با 

در تحقیقا  آتی معیارهای جمعیت  کنه یماز منظر زنی   زیرساختی توجه شه، محقق  یشنهاد 

تنوان بازیگران اصلی این صنعت که  شناختی، هویتی، سواد اطالتاتی   دا ش زنی گردشگران به

 شگری الکتر  یک هستنه موردتوجه قرار گیرد.تامل کلیهی در توسعه گرد
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 منابع

  یازهای  ها   ر ر  بررسی (.1332) ، امیرگنهمکار   ر ا آبادی، ملک مختاری سماد؛، اشگرف .1

 ،یگردشگر یمل شیهما نیاول ،(شهرکرد شهر: موردی مطالعه) ممازی گردشگری خهما  ارائه

 همهان. ،داریپا ستیز طیمح و ایجغراف

 یبررس(. 1333) ، مههی  گنهم گون ، جباربابائی احسان؛ ،زما ی، اکبر؛ رشیهبیگیاصغری  .2

و  یمل یها هیسرما ،یگردشگر یمل شیهما ران،یدر ا یکیالکترون یگردشگر یسازوکارها

 .، اصفهان،  ژ هشکهه تلوم جغرازیاییندهیانداز آ چشم

و توسعه  تی وامل مؤثر بر تقو یبند تیو اولو ییشناسا(. 1332) دریما ی، هاجر .3

، .یفاز ارهیچند مع یریگ میتصم یها کیبا استفاده از تکن رانیدر ا کیالکترون یگردشگر

 کارشناسی ارشه، دا شکهه زنی   مهنهسی، گر ه مهیریت جها گردی.  امه انی ا

(. مه  ساختاری جهت شناسایی 1332) دههشتی شاهرخ، زهره   شکیبا جما  آباد، غهیر .1

 یپژوهش-ی لم فصلنامهی گردشگری الکتر  یک، ساز نهی هادی استراتژیک اثربخش بر ها مؤلفه

 .131-163صص:  ،322تابستان  ،22سا  هشت ، شماره  ،یگردشگر تیریمطالعات مد

ی توامل مؤثر بر ارتقاء بنه دسته(. شناسایی   1332احه )ر حا ی، سعیه   زار  ر اسان،  .1

، 1، سا  د م، شماره یو توسعه گردشگر یزیر برنامه  مجلهران، گردشگری الکتر  یک در ای

 .121-216صص: ، 1332تابستان 

ی مؤثر بر اتتماد گردشگران در ها مؤلفه(. 1332)، غهیر آباد جما سیّه  قوی، میرتلی   شکیبا  .6

، سا  یگردشگر تیریمد مطالعات یپژوهش -ی لم فصلنامهحوزه گردشگری الکتر  یک، 

 .24-1، صص: 32بهار ، 21 شمارههشت ، 

ها   راهکارهای توسعه گردشگری  بررسی چالش(. 1333) یزرسادر ح، زاطمه   محسن توقع .4

 . ، تهرانداریو توسعه پا یعیمنابع طب ،یگردشگر ا،یجغراف یکنفرانس مل نیاول الکتر  یکی،

(. بررسی لا م توسعه صنعت 1332) یمههقرخلو، مههی؛ میرجلیلی، مههی   غالمر ا  .2

 یها بر پارک دیتأکبا  یتوسعه صنعت گردشگر یمل شیهماگردشگری الکتر  یک در ایران. 

 ، گالیکش، دا شگاه  یام  ور گالیکش.استان گلستان تیها با محور و تاالب یمل

 کردیرو با ییروستا یگردشگر توسعه جهت یمدل یطراح(. 1331) یسه فکاظمی اسفه،  .3

 امه  ،  ایان(اصفهان استان یگردشگر هدف یروستاها: موردمطالعه) یشناخت نگاشت

 کارشناسی ارشه، گر ه جها گردی.

الگوی  ارائه (.1332) سارا محمودی میمنه، محمه؛ زارسیما ی، حسن   طاهری موسوی، .11

 تیریمد انداز چشم، .ترکیبی توامل مؤثر بر توسعه    ایرش گردشگری ممازی در ایران

 .123-113صص:  ،1332بهار  ،13، شماره یازرگانب
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سنمی تحقق گردشگری  (. امکان1333آبادی، ر ا   زر گیس سلیما ی ) مختاری ملک .11
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