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تحلیل عوامل پیادهسازی گردشگری الکترونیک
(مورد مطالعه :استان همدان)
عباس صادقی پوریانی ،دانشجوی دکتری ،مدیریت فناوری اطالعات،دانشکده علوم انسانی،واحد همدان،دانشگاه آزاد اسالمی ،همدان
ابوالفضل اردشیر تاج زاده نمین ،1دانشیار ،مدیریت جهانگردی ،دانشکده مدیریت و حسابداری ،دانشگاه عالمه طباطبایی ،تهران
علیرضا اسالمبولچی ،استادیار ،مدیریت دولتی ،دانشکده علوم انسانی ،واحد همدان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،همدان
منصور اسماعیل پور ،دانشیار ،مهندسی کامپیوتر ،دانشکده فنی و مهندسی ،واحد همدان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،همدان
علی اصغری صارم ،استادیار ،مدیریت منابع انسانی ،دانشکده مدیریت و حسابداری ،دانشگاه بوعلی سینا ،همدان
پذیرش1399/12/3 :

دریافت1399/2/25 :

چکیده
در دنیای جدید گردشگری ،فناوری اطالعات برای مدیریت مقصدهای گردشگری ،تدوین مدلهاای سبا وساار و تااماب باا
گردشگران بهسارگرفته میشود و در یک مقصد گردشگری ،همراستایی اقدامات عملی فناوری محور شایبته توجه است .هدف
این مطالاه تحلیب عوامب اثرگذار بر پیادهسازی گردشگری الکترونیک است سه این عواماب باا مطالااه اساناد باه رول تحلیاب
مضمون بهدست آمده و برای تایین روابط بین آنها و ساهش پیچیدگی از مدلسازی ساختاری تفبیری استفاده شده است .ساهم
این پژوهش در افزایش دانش ،تدوین مدلی برای پیادهسازی گردشگری الکترونیک است سه با داشتن نماره ارزیاابی عواماب در
محدوده مورد مطالاه ،اقدامات عملیاتی را پیشنهاد داده است .جاماه آماری ایان پاژوهش خگرگاان گردشاگری اساتان همادان
هبتند و رول انتخاب نمونه آماری ،هدفمند قضاوتی است .یافتههای این مطالاه نشان مایدهاد ساه از یاازده عاماب مارثر در
پیادهسازی گردشگری الکترونیک ،عوامب اجتماعی (آگاهی و فرهنگ جاماه ،احباس اعتماد و عدالت و قاوانین ،سیاساتهاا و
خطمشیهای دولتی) عوامب اصلی پیشران هبتند .عوامب فنی (زیرساختهای فناوری اطالعات در جاذباههاای گردشاگری و
سازمانهای مدیریت مقصد) بیشترین واببتگی به سایر عامبها را دارند .نتیجه این مطالاه پیشنهاد اقاداماتی بارای پیاادهساازی
فناوری اطالعات در قال

پروژههای تملک دارایی سرمایهای ،پروژههای سرمایهگذاری خصوصی و فاالیتهای اجرایی برای

صنات گردشگری استان همدان است.

کلیدواژهها :مدلسازی ساختاری تفبیری ،استان همدان ،گردشگری الکترونیک ،پیادهسازی گردشگری الکترونیک.

 . 1نویبنده مبئول،

Email: a.a.tajzadehnamin@gmail.com
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مقدمه
صنات گردشگری بخش مهمی از اقتصاد سشورها را شکب داده است .در سال  ،2018ساهم فاالیاتهاای
واببته به این صنات 10/4 ،درصد از تولید ناخالص داخلای 1سشاورها و  319میلیاون اشاتلال (باه طاور
مبتقیم و غیرمبتقیم) بوده است (شاورای جهاانی سافر و گردشاگری .)2019 ،2در ساال  2005ساازمان
جهانی گردشگری و برنامه محیط زیبت سازمان ملب اهداف12گانهای را برای گردشاگری پایادار ترسایم
سردند (سازمان جهانی گردشگری )2013،و گردشگری الکترونیک نه تنها بر هدف مهام «بهگاود وعاایت
اقتصادی منطقه» تاثیر میگذارد ،بلکه میتواند بر سایر اهداف گردشگری پایدار از جمله عدالت اجتمااعی،
سنترلهای محلی ،ایجاد رعایت برای گردشگران ،سارایی منابع و حفظ محیط زیبت نیز موثر باشد.
گردشگران به طور فزایندهای با استفاده از دستگاههای هوشمند و رولهاای نوآوراناه مگتنای بار فنااوری
اطالعات و ارتگاطات احاطه شدهاند (تریپ 3و مکونو2017 ،4؛ ونگ و دیگران2016 ،؛ نیوهوفر 5و دیگران،
 .)2015در واقع ادعای «اینترنت برای همه چیز» به «اینترنت در همه جای گردشگری» گبترل یافته است
(تریپ 6و مکونو .)2017 ،7گردشگران جدید با الگوهای رفتاری متفاوت نبگت به گردشگران قدیم ،بیشتر
واببته به فناوری اطالعات هبتند (وانگ 8و دیگران .)2016 ،این الگوها در ببتر شاگکههاای اطالعااتی و
شگکه های اجتماعی در مراحب مختلف گردشگری (قگب از سفر ،درحین سفر و باد از سفر) دیده میشاود.
برنامهریزی سفر با داده های اشتراسی قگب از سفر ،تامین نیازها و دریافت خدمات و اطالعات در حین سفر
و سب

اطالعات از مقصد پس از سافر باا ابازار فنااوری اطالعاات ،باه رفتارعاادی گردشاگران تگادیب

شدهاست .بنابراین نیازمندی های فناوراناه گردشاگران بایاد در مقصادهای گردشاگری بایش از پایش در
دسترس باشد .گفتنی است با شروع همه گیری جهانی بیماری سووید ،19-گردشاگری الکترونیاک (مانناد
استفاده از نبب 5همراه ،گردشگری مجازی از راه دور و اینترنت اشیا) بهعنوان یک راهکار سااهش آسای

1. global GDP
2.World Travel & Tourism Coucil
3. Tribe
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در مقصدهای گردشگری مطرح شده است (سیریواردهانا 1و دیگران.)2020،
سمگود تحقیق در مورد تاثیر فن آوری اطالعات در گردشگری به عنوان یک صنات و فاالیتهاای وابباته
آن وجود ندارد (بوهالیس و الو ،)2008 ،با این وجود نگود مدلی برای پیادهسازی گردشاگری الکترونیاک
در یک مقصد میتواند تاثیر منفی بر سارایی مدیریت مقصد گردشگری داشته باشد.
استان همدان یکی از مقصدها مهم گردشگری ایران است .اساتان دارای تناوع در جاذباههاای گردشاگری
شامب گردشگری فرهنگی ،طگیاتگردی ،ورزشی ،روستایی ،شهری ،سوه ،گردشاگری ساالمت و ماذهگی
است (میرصفدری و محمدیفر )1397 ،و آنها از گردشگری الکترونیاک تااثیر مایپذیرناد (ساتباونی 2و
داوگلیو2017 ،؛ عگدو2019 ،3؛ مبتانه و دیگران .)1398 ،رویداد میزبانی «چهلمین نشبت اعضای وابباته
سازمان جهانی گردشگری» و «همدان  2018پایتخات گردشاگری سشاورهای آسایایی» در ساال  1397و
رویداد «نشبت راه ابریشم» در سال  1398توجه جدیدی را به استان همادان پایش آورده اسات .هادایت
سرمایه گاذاری آیناده در فنااوری اطالعاات بخاش گردشاگری ،پاساا باه نیازهاای روزافازون فناوراناه
گردشگران ،بهگود مدیریت در بخش گردشگری وهمراستاسازی فاالیتهای توساه فناوری اطالعات ،نیااز
به توساه دانش جدید در بخش گردشگری ،عرورت همراستایی فناوری اطالعات با گردشگری پایادار و
پرهیز از فاالیت های پراسنده مگتنی بر فناوری اطالعات توسط مدیران گردشگری استان همدان تاسید شاده
است و ایشان پیاده ساازی ساامانه هاای جادا از هام را باعاد ساردرگمی ،تنااقا اطالعاات و نگرانای
گردشگران از حفظ حریم خصوصی میدانند (ع .صادقی پوریانی ،مصااحگه شخصای 15 ،آباان  .)1398از
سوی دیگر ،جبتجوی پژوهش های پیشین در زمینه گردشگری الکترونیاک باا تمرساز بار اساتان همادان
درسایتهای نمایه سننده مطالاات داخلی و خارجی نتیجهای دربرنداشت .افزون بر نیااز مادیریت و نگاود
پژوهشهای پیشین ،پژوهشگرانی همچون سرمی و زینلی ( ،)1394دهدشتی و جمالآباد ( ،)1392هاشامی
و دیگران ( )1393بر لزوم انجام تحقیقاتی به منظور بررسای مادلهاا و اباااد گردشاگری الکترونیاک در
مقصدها گردشگری ایران تاسید سردهاند .تحلیب عوامب پیادهسازی گردشگری الکترونیک ،به مادیران بارای
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بهگود وعع موجود و برنامهریزی آینده سمک خواهد سرد تا بدانند برتوساه چه نوعی از فاالیتها یاا چاه
نوعی از خدمات برای گردشگران تمرسز سنند و مبیر آنها برای پیادهسازی و اجرای راهگردها و پروژهها را
نشان خواهد داد .مبئله این است سه مدلی برای پیادهسازی گردشگری الکترونیکی در صنات گردشاگری
مگتنی بر وعایت استان همدان وجود ندارد تا بر اساس آن ساستیها اندازه گیری شده و برطرف شوند .لذا
هدف این مطالاه یافتن مدلی برای پیاده سازی گردشگری الکترونیک است تا با داشتن نمره ارزیاابی شاده
عوامب مدل ،اقدامات عملی برای استفاده از فناوری اطالعات پیشنهاد شاوند .بار ایان اسااس ساوالهاای
زیرمطرح شده است:
سوال اول :چه عامبهایی بر پیادهسازی گردشگری الکترونیک در محدوده مورد مطالاه موثر هبتند؟
برای هر نوع مدلسازی یا ارائه چارچوب ،شناخت عامبها عروری است .در پژوهش حاعر این عامبهاا
از مطالاات ستابخانهای در بین اسناد و مطالاات موجود و انطگاق با بافت مورد مطالاه سب

شدهاست.

سوال دوم :رابطه بین عامبهای موثر در پیادهسازی گردشگری الکترونیک چگونه است؟
شناخت رابطه بین عامبها ،نیاز به انتخاب یک رول مدلسازی و دانش خگرگی دارد .برای این منظاور از
مدلسازی ساختاری تفبیری با دانش خگرگان آشنا با گردشگری استان همدان استفاده شدهاست.
سوال سوم :با توجه به رابطه بین عامبها و مقدار نمره ارزیابی شده آنها ،چه اقاداماتی بارای پیاادهساازی
پیشنهاد میشود؟ برای پاسا به سوال سوم ،مدل ساختاری تفبیری باا نماره ارزیاابی عامابهاا در اساتان
همدان ترسی

شده و با توجه به پیشرانهای آن عامب ،اقدامات برای پیادهساازی گردشاگری الکترونیاک

پیشنهاد شده است.
پیشینه و مبانی نظری پژوهش
تااریف متاددی برای اصطالح گردشگری الکترونیک در دسترس است .بوهاالیس )2003(1بار اساتفاده از
تکنولوژیهای ارتگاطی و اطالعاتی در صنات گردشگری برای خرید و فرول محصوالت و ارائه خدمات
گردشگری تاسید دارد سه باعد ایجاد شفافیت درباازار ،جاایگزینی بازارهاای وبای ،تااماب ساازمانهاای

1. Buhalis
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مدیریت مقصد با گردشگران و نوآوری ماداوم در محصاول و فرآینادهای پشاتیگان گردشاگری مایشاود
(بوهالیس و الو .)2008 ،1از نظر سازمان جهانی گردشگری ،این مفهاوم باه ماناای سااربرد سبا

وساار

الکترونیکی در مبافرت و گردشگری است و گردشگری الکترونیکای دیجیتاالی شادن تماام فرآینادها و
زنجیرههای ارزل در گردشگری ،مبافرت و میهمانپذیری است (سیپارو 2و دیگاران .)2011 ،در تاریفای
دیگر ،فرآیند دیجیتالی سردن سارسردهاای مادیریتی ،تجااری ،خادمات و مراحاب زنجیاره ارزل سیباتم
گردشگری ،گردشگری الکترونیک تاریف میشود تا در تاامب بین سب وسارهای گردشگری ،گردشگران،
ساسنان و بخش دولتی اثربخشی افازایش یافتاه و در نتیجاه دساتیابی باه پایاداری رقاابتی حاصاب شاود
(سازاندزهیوا و سانتانا.)2019 ،3
پیادهسازی گردشگری الکترونیک
علم پیادهسازی حرست به سمت افزایش استفاده از رویکردهای نظری با فراهم سردن درک بهتر آنهاا و باه
منظور تبهیب در انتخاب مناسا

و اساتفاده از رویکردهاای مارتگط در پاژوهش و اجارای عملای اسات

(نیلبون .)2015 ،4در این مطالاه پیادهسازی گردشگری الکترونیک ،پیشنهاد اقدامات عملیاتی ،پروژههاا یاا
راهکارهایی است سه با انجام آنها ،سطح استفادهی ساازمانهاای مادیریت مقصاد ،گردشاگران و سبا
وسارهای گردشگری در یک مقصد گردشگری از فناوری اطالعات بیش از پیش شود.
سازمانهای مدیریت مقصد :5سازمانهایی سه هماهنگی بین سازمانهای عماومی ،ذینفااان ،همکااری در
سطح محلی ،بازاریابی ارتگاطی ،رسیدگی به شکایات و پشتیگانی از تجربه سلای مشاتری در مراحاب قگاب،
حین و باد از سفر به مقصد گردشگری را انجام میدهند (چانگ و بوهالیس.)2008 ،
پروژه تملک دارایی سرمایهای :نوعی پروژه سه منجر به سب

دارایی جدید برای یک ساازمان مایشاود.

منظور دارائیهای تولید شده و تولید نشدهای است سه طی بیش از یکبال در فرایند تولید ساال و خادمات

1. Law
2.Kiprutto
3.Kazandzhieva & Santana
4. Nilsen
)5.Destination Management Organizations (DMO
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بهسار میروند (دیکلرک 1و ویکن.)2015 ،
گردشگری الکترونیک نیز مانند خود گردشگری ،جنگهها و ابااد مختلفی را شامب میشود .در یاک مقصاد
گردشگری ،الکترونیکی شدنِ سازمانهای مدیریت مقصد ،سب وسارهای گردشگری و ساسنان بر تواناایی
ارائه خدمات مطلوب به گردشگران تاثیر میگذارد .برای الکترونیکی شدن سازمانهاا و سبا وسارهاا در
مطالاات متادد به تاثیر عوامب انبانی در سازمان (نوآوری ،آموزل ،دانش و سرمایه انبانی) ،سخت افازار
(سرورها ،سیبتم ساربران و ذخیره سازها) ،زیرساخت شگکه (شگکه ،ساختار فیزیکای و الکتریکای) و نارم
افزار (پشتیگانی ،سرویسها ،امنیت ،مبتندات ،مدل سب

وسار) ،تلییر در رویکردهای مادیریتی و سااختار

و فرهنگ ،مایارهای رهگری الکترونیکی ،خط ومشی و راهگرد فناوری اطالعاات و ارتگاطاات ،زیرسااخت
های الکترونیکی ،توانمندسازی جهان شگکهای ،مهارتها و مناابع انباانی ،امنیات اطالعاات و ارتگاطاات،
برنامهها و خدمات شگکه ای و فرهنگ و اخاالق در محایط الکترونیکای توجاه شاده اسات (موحادی و
یاقوتی1387 ،؛ چانیگرون2و سوناگ وانارونکاارم .)2011 ،3جنگاه دیگار بارای الکترونیکای شادن ،ساطح
الکترونیکی شدن جاماه مقصد گردشگری است .جاماهای سه دارای دسترسی عمومی باه زیرسااختهاای
فناوری اطالعات و ارتگاطات است و از آنها استفاده میسند و مهاارتهاای وابباته باه آن را مایشناساد
(اتحادیه جهانی مخابرات )2016 ،4و این خود به سطح آگااهی ،فرهناگ و احبااس اعتمااد وعادالت در
جاماه واببته است (تقوی فرد و اسدیان اردسانی1395 ،؛ الما و دیگران.)2018 ،
جنگهای دیگر برای سب

عامبها ،توجه به مطالاات مرتگط باا گردشاگری الکترونیاک اسات .روحاانی و

دیگران ( )2013در مطالاه خود نتیجه گرفتند سه به ترتیا

سیاساتهای مادیریتی و حکاومتی ،نارم افازار،

سخت افزار ،فرهنگ و عامب های اجتماعی و سیبتمهای اطالعاات نقاش ماوثری در توسااه گردشاگری
الکترونیک در ایران دارند .در مطالاهای دیگر جنگههای استفاده از فناوری اطالعات در گردشگری باه ساه
عامب :دسترسی به اینترنت ،استفاده از ابزار و فاالیتهایی مانند ارتگاط با دیگران در بباترهای شاگکههاای

1.De Clerck & Wickens
2. Chanyagorn
3. Kungwannarongkun
4. ITU
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اجتماعی و برنامهریزی مگتنی بر برنامههای ساربردی 1دسته بنادی شاده اسات (تریا

و مکوناو .)2017 ،

گردشگران میتوانند در دسترسی به اطالعات ارزشمند و بهگود دانش خود در مورد جاذبههای گردشاگری
از واقایت افزوده بهرهبرداری سنند (سوناویس ،2ساسیماتا 3و زمانی2012 ،؛ بولیتبیبا 4و چاسنادو.(2018 ،5
پژوهشهای پیشین برعوامب دیگری چون استفاده از واقایت مجازی ،گوشیهای هوشمند ،تشاکیب باناک
اطالعاتی از امکانات اقامتی گردشگری روستایی و اهمیت پیوند آنها با برخی از سیبتمهای توزیع جهاانی
( )GDSو تجارت گردشگری روستایی توجه سردهاند (وسوویک 6و پوسوویک.)2019 ،7
بمانیان ،پورجافر و محماودی ناژاد ( )1387مادلی ساالن بارای پیاادهساازی گردشاگری الکترونیکای در
روستاهای ایران مگتنی بر چرخه دمینگ ارائه سردند .آنها پس از برشمردن مزایای گردشاگری الکترونیاک،
چالشهای پیش رو و مطالاه تطگیقی با سایر نقاط جهان یک مدل پیااده ساازی شاامب  4مرحلاه :طراحای
گردشگری الکترونیک روستایی ،اجرای نمونه آزمایشی ،بازرسی و بازبینی سیفی و پیاده سازی و تثگیات را
هر سدام در  5گام پیشنهاد دادند .آنها در این مطالاه الگوی سالنی را پیشنهاد میدهند ساه بایاد بار اسااس
منطقه اقداماتی را تدوین ،طراحی و انجام داد.
صادقی پوریانی و دیگران ( )1399یک مدل برای وزندهی به شاخصها ،مولفه ها و بادها بارای ارزیاابی
میزان آمادگی گردشگری الکترونیک ایجاد سردند سه بر اساس یک رول سلبله مراتگای میازان فرفیات و
استفاده از فناوری اطالعات در گردشگری یک مقصد را نشان میدهد .شاخصها و مولفههای آن مادل در
مدل پیادهسازی گردشگری الکترونیک نیز موثر هبتند.
بوهالیس و آمارانگانا )2015( 8در گردشگری هوشمند ،به داشتن ابزارهایی برای ارائه اطالعات و سارویس
در زمان واقای برای تامین نیاز گردشگران متناس

با مکان و ترجیجات او توجه سردهاند .در ایان مطالااه

1. App
2. Kounavis
3.Kasimati
4. Boletsis
5. Chasanidou
6. Vuković
7. Popović
8. Amaranggana
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بر شخصیسازی محتوا برای گردشگران ،ارائه پهنای باند مناس  ،سرویسهای سنترل مانند سنترل اتااق در
هتب از راه دور ،سرویس های اطالعات آب و هوا ،وجود اطالعات محلی مناسا

متناسا

باا فرهناگ و

سگک زندگی مردم و رعایت حریم شخصی در استفاده از تکنولوژی تاسیاد شاده اسات .ایان مطالااه بار
اقدامات و عملیات تکنیکی برای پیادهسازی عملی گردشگری الکترونیاک تمرساز دارد و از مادل خاصای
برای پیشنهاد استفاده نمیسند.
شفیای و دیگران ( )2019بر روی توساه یک مدل برای مقصدهای گردشاگری پایادار هوشامند متمرساز
شدهاند .آنها در مدل خود به  6دسته و  28زیردسته برای این هدف توجه سردهاند .آنها باا اساتفاده نظریاه
داده بنیاد به شناسایی و سدگذاری سه مرحله ای (سدهای باز ،محوری و انتخابی) دادهها در یک دوره بلناد
مدت  2000تا  2017پرداختند و در نهایت مدل خود را در قال

 4ورودی (شارایط پایش آماده ناشای از

فناوری ،پدیدهها ،شرایط بافت و شرایط مداخله) ،اقدامات (اقدامات محیطی ،اقدامات اقتصاادی ،اقادامات
اجتماعی و اقدامات فناورانه) و نتایج ارائه دادند .مدل پیشنهادی ایان مطالااه انجاام اقاداماتی بار اسااس
ورودیهای هر مقصد است.
در مطالاه ساتبونی و داوگلیو ( )2017برای استفاده از برنامههای ساربردی در گردشاگری باه عامابهاای
جاماه اطالعاتی ،مراسز چندرسانهای ،مدیریت ارتگاط با مشتری ،شگیه سازی سامپیوتری ،سیباتم مادیریت
مقصد ،سیبتمهای پشتیگانی تصمیم ،نرم افزار تحلیب اثرات اقتصادی ،سیباتم اطالعاات مادیریت محایط
زیبت ،برنامهریزی منابع سازمانی،سیبتم موقایت یاب جهانی ،سیبتم حمب و نقب هوشامند ،باازیهاای
مگتنی بر مکان ،خدمات مگتنی بر موقایات مکاانی ،مراساز ارتگاطاات راه دور چناد منظاوره ،1رساانههاای
اجتماعی ،سیبتم اطالعات گردشگری ،محیط یادگیری مجازی ،جهانگردی مجازی ،آب و هوا و نرم افزار
پیشبینی تلییرات هوایی ،شگکههای محلی بیسیم ،تگلیلات دهان به دهان الکترونیکی 2اشاره شده است..
الما 3و دیگران ( )2018بر روی موانع پذیرل گردشاگری الکترونیاک در سشاورهای در حاال توسااه باا

1. Multipurpose Community Telecentres
2.Electronic Word of Mouth
3. Lama
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مطالاه موردی نپال سار سردهاند .آنها عوامب دهگانه :زیرساختهاای ملای ،نیاروی باازار ،پشاتیگانی بخاش
فناوری اطالعات ،عوامب اجتماعی و فرهنگی ،بافت سشورها (محیط سیاسی ،سیاستها ،مشوقها) ،آگاهی
(برای استفاده از فناوری) ،منابع (انبانی و تکنولوژیک) ،امنیت (اعتماد و حریم شخصی) ،ارزلها (فوایاد
درک شده) ،مدیران و مالکان (پشتیگانی و دانش آنها) را برای اثار بار پاذیرل الکترونیکای شادن بدسات
آوردند .نکته قوت این مطالاه توجه جدی به عوامب غیرتکنیکی در گردشاگری الکترونیاک اسات ساه باا
مقصدها گردشگری سشور در حال توساه ایران قابب تطگیق است.
تقوی فرد و اسادیان اردساانی ( )1395پاس از شناساایی عواماب در تحقیاق خاود مادلی جهات توسااه
گردشگری الکترونیکی شهری یزد براساس نظر خگرگان و با استفاده از مدلسازی ساختاری تفبیری ارائاه
نمودند و اساسیترین عامب در این مدل را «امکانات و توازن مالی» دانباتند ساه بایاد ازساوی مادیران و
مبئوالن گردشگری شهر یزد مورد توجه قرارگیرد .در این مطالاه عوامب اجتمااعی دیاده شاده اسات اماا
عوامب به تفکیک بازیگران گردشگری ،مانند سب

و سارها و سازمانهای مدیریت مقصد نیبت .از ساوی

دیگر ،مطالاه نگاه سالن به عوامب دارد تا اینکه بر اساس وعایت عوامب در بافت ماورد مطالااه اقادامات
پیادهسازی را پیشنهاد دهد.
روش پژوهش
پژوهش از نظر هدف ساربردی است و بنیاد آن بر استفاده از نظرخگرگان بنا شدهاست .رویکرد پژوهش در
یافتن عامبهای تاثیرگذار برای پیاده سازی گردشگری الکترونیک سیفی است .در اجرای فرآیند پژوهش باا
مطالاه اسناد و به رول تحلیب مضمون عامبهای اثرگذار بر گردشگری الکترونیک شناسایی شده و بارای
یافتن روابط عامبها و ساهش پیچیدگی بین آنها از مدلسازی ساختاری تفبیری استفاده شده است .فرآیند
پایانی پژوهش ترسی

مدل ساختاری تفبیری بهدست آمده با میزان ارزیابی عامبهای مدل بارای پیشانهاد

نحوه پیادهسازی است .ابزار پژوهش در یافتن عامبهای اثرگذار بر گردشگری الکترونیکی ،بررسی اسناد و
در تایین روابط بین عوامب اثرگذار و مادل سااختاری تفبایری ،پرسشانامه اسات .بارای بررسای روایای
پرسشنامه از روایی صوری با تایید  5نفر از اساتید دانشگاه استفاده شده است.
جاماه آماری این پژوهش برای مقایبه دوبهدوی عامابهاا در مادلساازی سااختاری تفبایری ،خگرگاان
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فناوری اطالعات (متخصص فناوری اطالعات با  10سال سابقه و دارای سوابق سار در بخاش گردشاگری
استان همدان) و خگرگان گردشگری (صاح نظران دانشگاهی یا متخصصین گردشاگری دارای حاداقب 5
سال تجربه مدیریتی باال در بخش گردشگری استان) بودند .انتخاب نمونه از بین خگرگان با رول هدفمناد
قضاوتی بود سه از  33خگره شناساایی شاده 21 ،نفار بار اسااس تااماب باین اداره ساب میاراف فرهنگای،
گردشگری و صنایع دستی استان و پژوهشگران انتخاب شدهاند .این افراد با محدوده مورد مطالااه (اساتان
همدان) آشنا بودند و از بین اساتید دانشگاه دارای رشته تحصیلی مرتگط یا اثر مکتوب در زمینه گردشگری
یا رشته فناوری اطالعات دارای فاالیت مرتگط با بخش گردشگری ( 5نفر) ،مدیران گردشاگری اساتان در
حد مدیران سب یا مااونین میراف فرهنگی و گردشگری در ادوار مختلف ( 3نفر) ،صاح نظاران فااال در
بخش غیردولتی گردشگری ( 8نفر) و سارشناسان فناوری اطالعات دارای تجربه مطالاااتی یاا اجرایای در
بخش گردشگری ( 5نفر) بودند 7 .نفر از خگرگان دارای تحصیالت دستری و بقیه سارشناس ارشد بودند.
روش تعیین عاملهای اثرگذار
برای تایین عامبهای اثرگذار بر پیادهسازی گردشگری الکترونیک از مطالاه اسناد با رول تحلیب مضامون
استفاده شده است .دلیب انتخاب رول تحلیب مضمون ،اهمیت سم فراوانی سدها در مطالاات پیشاین بارای
انتخاب شدن سد در پژوهش حاعر ،انطگاق دادن عمیق سادهای موجاود در مطالااات مگتنای بار فنااوری
اطالعات با بافت مورد مطالاه و بخش گردشگری و اهمیت تفبایر پژوهشاگران در انتخااب سادها باوده
است ،سه این دالیب مالسی برانتخاب رول تحلیب مضمون است (عابدی جافری و دیگران .)1390 ،بارای
این خواسته ،با تحلیب مضمون الهام گرفته شده از رول براون و سالرک )2006( 1در  6مرحله :شاناخت و
آشنایی با دادهها ،سدگذاری اولیه ،جبتجوی سدهای انتخابی ،شکبگیری مضاامین فرعای ،یاافتن مضاامین
اصلی و گزارل یافتهها اقدام شدهاست .به منظور اعتگاربخشی به رول تحلیب مضمون توسط پژوهشگران
از رول دستی و رول رایانهای با نرمافزار مکسسیودا اساتفاده شاد ساه از رول هولباتی 2پایاایی 0/92

1.Braun & Clarke
2. Holsti’ PAO
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به دست آمد .گفتنی است در رول هولبتی دو برابر تاداد سدهای مورد توافق در دو رول سدگاذاری بار
مجموع تاداد سدهای دو رول تقبیم می شود (عابدی جافری و دیگران.)1390 ،
تعیین درخت سلسله مراتبی با مدلسازی ساختاری تفسیری
در تحلیب عوامب میتوان از فرآیند تحلیب سلبله مراتگی ،فرآیند تحلیب شاگکهای و مادلساازی سااختاری
تفبیری استفاده سرد .با توجه به ویژگیهای این سه رول در جدول 1اساتفاده از مادلساازی سااختاری
تفبیری برای سشف روابط بین عوامب دارای ارتگاط غیرخطی و پیچیده پیشنهاد میشود .ایان مادلساازی
مگتنی بر تاثیرگذاری یا تاثیرپذیری عامبها نبگت بههم است و روشی بارای سااهش رواباط پیچیاده باین
عامبهاست (فایبال ،1بانوت و شانکار.(2006 ،در پیادهسازی تجارت الکترونیک (ولیمحمادی و دشاتی،
2016؛ رانا 2و دیگران )2018 ،و گردشگری (مروتی شاریف آباادی و اسادیان اردساانی1393 ،؛ اساادی،
رحیم زاده ترابی و احمدخانی1395 ،؛ تقوی فرد و اسدیان اردسانی )1395 ،از این نوع مدلسازی اساتفاده
شده است.
جدول  .1مقایبه سه رول مدلسازی تحلیلی
تحلیل سلسله مراتبی ()AHP

فرآیند تحلیل شبکهای ()ANP

مدلسازی معادالت ساختاری()ISM

انضباط سلسله مراتبی به طور سخت ادامه
پیدا میکند.

داللت بر وجود شبکه دارد.

یک مجموعه از معیارهای دارای ارتباط درونی را
شامل میشود.

استقالل تابعی از سطح باال تا پایین سلسله
مراتب فرض میشود.

وابستگیهای متقابل و غیرخطی بودن
را در نظر میگیرد.

ارتباط به گونه «این معیار منجر میشود به  » ...را
در بین معیارها را میسازد.

در مسائل دنیای واقعی دچار شکست
میشود.

در زندگی واقعی برای مسائل غیر
خطی پیچیده مفید است

پیچیدگیهای دنیای واقعی را کسب میکند و
توانایی بیشتری در پیچیدگیهای پویا دارد.

منگع :شاهابادسار 3و دیگران 2012 ،؛ تاکسار 4و دیگران2009 ،

در نشبت خگرگان ،از پرسشنامه مدلسازی ساختاری تفبیری برای سشف ارتگاطات عامبهای توافق شده
قگلی در مدلسازی استفاده شد .در این پرسشنامه همه عامبها در سطر و ستون تکرار شده و مقایبه دوباه

1. Faisal, Banwet, & Shankar
2. Rana
3. Shahabadkar
4. Thakkar

دوفصلنامه مطالعات اجتماعی گردشگری ،سال نهم ،شماره هجدهم ،پاییز و زمستان  1400

64

دوی آنها (در یک ماتریس باال مثلثی) با نمادهای مفهومدار شکب 1توسط خگرگان انجام شد.
پژوهشگران بارای نتیجاهگیاری از پرسشانامه خگرگاان مراحاب زیار را انجاام دادهاناد (وارفیلاد1974 ،1؛
فیروزجاییان و دیگران1392 ،؛ گویندان 2و دیگران2012 ،؛ آزودو و دیگران:)2019 ،
جدول  .2نمادهای مورد استفاده در پرسشنامه خگرگان برای تایین اثر دوبهدوی عامبها
مفهوم
شکب استاندارد

سطر بر ستون اثر

ستون بر سطر اثر

سطر بر ستون و ستون بر

سطر و ستون بر هم تاثیری

میگذارد

میگذارد

سطر اثر میگذارد

ندارند

V

A

X

O

نماد بهسار رفته توسط پژوهشگران در
پرسشنامه

منگع :آزودو3و دیگران2019 ،

 -1تشکیب ماتریس خود تااملی تفبیری :4ابتدا مُد نظرات خگرگان در مقایبات دوبهدوی عامبهاا درهار
خانه ماتریس محاسگه شدند :نماد  Vیانی سطر بر ستون تاثیر دارد A ،یانی ستون بر ساطر تااثیر داردX ،
یانی سطر و ستون بر هم تاثیر دارند و  Oیانی سطر و ستون بر هم تاثیر ندارند.
 -2تشکیب ماتریس دستیابی اولیه تفبیری : 5اگر مااتریس خودتاااملی تفبایری برابار ≤ 𝑆 = [𝑠𝑖𝑗 ] 0
𝑛 ≤ 𝑗 𝑖 ،باشد آنگاه ماتریس دستیابی اولیه تفبیری 𝑛 ≤ 𝑗  𝑅 = [𝑟𝑖𝑗 ] 0 ≤ 𝑖،دارای درایاههاای 0
یا  1به صورت رابطه ( )1در باالی قطر اصلی و رابطه ( )2در پایین قطر اصلی تشکیب میشود.

رابطه ()2

𝑉=
𝐴=
𝑋=
𝑂=

𝑗𝑖s
𝑗𝑖s
𝑗𝑖s
𝑗𝑖s

0
1
= 𝑖𝑗𝑟
1
{0

رابطه ()1

𝑉=
𝐴=
𝑋=
𝑂=

𝑗𝑖s
𝑗𝑖s
𝑗𝑖s
𝑗𝑖s

1
0
= 𝑗𝑖𝑟
1
{0

 -3تشکیب ماتریس دستیابی پایانی :سازگار نمودن ماتریس اولیه به این مانی است سه رابطه بین عامبها از

1. Warfield,
2. Govindan
3. Azevedo
)4. Structural Self Interaction Matrix (SSIM
)5. Reachability Matrix (RM
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نوع رابطه متادی باشد ،یانی اگر عامب اول بر عامب دوم تاثیرگذار است و عامب دوم بر عامب سوم اثر دارد
آنگاه باید عامب اول بر عامب سوم نیز اثرگذار باشد .برای این هدف میتوان تمام عامابهاا را باه صاورت
سهتایی بررسی سرد یا آنکه با روابط ریاعی ماتریس را آنقدر به توان رسااند ساه در تاوان -K+1ام رابطاه
𝐾𝑅 =  𝑅𝐾+1را داشته باشیم .در این ماتریس یک ستون جدید افزوده شده و قدرت پیشران 1هر عامب نام
میگیرد سه مجموع تاداد عامبهایی است سه عامب انتخاب شده بر آنها تاثیر میگذارد و جماع ساطری در
ماتریس است .قدرت واببتگی 2هر عامب ،تاداد عامبهایی است سه عامب انتخاب شده از آنها تااثیر مای-
پذیرد و جمع ستونی در ماتریس است سه در انتهای ماتریس درج میشود.
 -4جدول تاثیر :برای هر عامب شماره عامبهایی سه از آن عامب تاثیر میپذیرند در یاک ساتون باه عناوان
مجموعه اثرپذیراز عامب (مجموعه دستیابی )3و مجموعه عامبهایی سه بر عامب اثر میگذارناد ،باه عناوان
مجموعه اثرگذار (یا مجموعه دستیابی )4درج میشود .ستون سوم شمارههای مشاترک عواماب تاثیرگاذار و
تاثیرپذیر (اشتراک دو مجموعه دستیابی و پیشین) است.
-5تایین سطوح :اگر مجموعه دستیابی هر عامب (یانی مجموعه عامبهایی سه از آن عامب اثرپذیر هباتند)
با مجموعه مشترک یکبان بود آن عامب (یا عامبها) به عنوان سطح اول انتخاب میشود (مایشاوند) و در
باالترین موقایت سلبله مراتگی ساختاری تفبیری جای میگیرند .به این مانی سه این عوامب به دستیابی به
عوامب دیگر چندان سمکی نمیسنند یا بر عوامب دیگر اثرگذاری سمتری دارند (آزودو و دیگران .)2019 ،با
حذف عامب (عامبهای) سطح اول از هر سه ستون جدول تاثیر ،برای بار دوم با تکرار مراحب تایین سطح
اول ،عامب (یا عامبهای) سطح دوم را مییابیم .بههمین ترتی

همه عامبهای باادی در ساطوح مختلاف

(سوم ،چهارم و )...جای میگیرند.
یک دانش افزایی این پژوهش ترسی

نتایج حاصب از مدلسازی تفبیری ساختاری با نتایج ارزیابی عامب-

1. Driving power
2. Dependence power
3. Reachability
4. Antecedent
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های تشکیب دهنده مدل برای پیادهسازی گردشگری الکترونیک است .بادین نحاوه ساه باا داشاتن رواباط
عامبها و نمره ارزیابی عامبها در بافت مورد مطالاه ،پیشنهاداتی برای پیادهسازی گردشاگری الکترونیاک
در این بافت (استان همدان) ارائه میشود.
یافتهها
تعیین عوامل اثرگذار بر پیادهسازی گردشگری الکترونیکی
پس از بررسی مطالاات پیشین و مرور ادبیات11،عامب با سدگذاری اولیه ،سدگذاری انتخابی و دساتهبنادی
سدها در قال

مضامین فرعی و اصلی و بر اساس رول پژوهش بیان شاده باهدسات آماد .در ایان رول

مراحب زیر انجام شده است -1 :شناخت و آشنایی با دادهها ،انجام فاالیت تکراری در مطالاه اسناد و جمع
آوری آنها در بانک اطالعاتی اسبس ،شناخت وسیای از مفاهیم اولیه را برای پژوهشگران فاراهم سااخت.
برای این منظور نخبت باا جباتجوی مطالااات انجاام شاده باا ترسیا

متفااوت سلماات «گردشاگری

الکترونیک»« ،گردشگری هوشمند» با «پیاده سازی» یا «توساه» یا «استقرار» یا «آمادگی» یاا «ایاران» پاس از
سال ( 2005و یافتن مطالاات مرتگط درصورت داشتن ارجاعات مهم در سالهای قگب) در سایتهای نمایاه
سننده مقاالت داخلی و خارجی 391 ،مطالاه جمع آوری و پس از بررسی چکیده و نتایج تاداد  182ماورد
بررسی شد .در مرحله نهایی و پس از بررسی اعتگار نشریات و بهروزبودن محتوا و همراستایی باا مگاحاد
پیادهسازی  64مطالاه انتخاب شد -2 .سدگذاری اولیه :اساناد جماعآوری شاده در نارمافازار وارد شاده و
سدگذاری اولیه انجام شد .در این ناوع از سدگاذاری ،مفااهیم درون اساناد براسااس ارتگااط موعاوعی و
مشابهت دستهبندی میشوند .در سدگذاری اولیه ،تاداد فراوانی هرسد در هر سند (حتی در صورت تکرار)
یکبار در نظرگرفته شدهاست -3 .جبتجوی سدهای انتخاابی ،باا ادغاام سادهای مشاابه  105عناوان ساد
انتخابی شکب گرفت .درتشکیب سلبله مرات

مفاهیم در سدگذاری ،اولویت تایین عنوان سدهای انتخاابی،

استفاده از سدهای مطرح شده در سایراسناد بود -4 .شکبگیری مضامین فرعی :با بازبینی سدهای انتخابی و
دستهبندی سدها در یک سد فراگیر جدید 20 ،عنوان تم بهدستآمد -5 .یافتن مضامین اصلی (عامبهاا) :باا
دسته بندی مضامین در یک دسته جدیاد دارای مضامون پوشاش دهناده هماه مضاامین فرعای  11عاماب
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پیادهسازی سب

شد-6 .گزارل یافتهها ،به شرح جدول  3عنوان شده است.
جدول  .3عوامب اثرگذار بر پیادهسازی گردشگری الکترونیکی

نماد
C1

عنوان عامل

توضیحات و کدهای انتخابی

زیرساختهای فناوری اطالعات

وعایت اینترنت سازمانها ،سیبتم رایانهای و سیبتمهای پشتیگان

سازمانهای مدیریت مقصد

گردشگری و سیبتم مدیریت مقصد ،امنیت اطالعات سازمانها
توانایی مدیریتی برای فناوری اطالعات گردشگری ،ساختار و فرهنگ،

C2

ویژگیهای سازمانی سازمانهای مدیریت

اولویت فناوری اطالعات برای مدیران ،شناخت از فناوری ،رهگری

مقصد برای استفاده از فناوری اطالعات

سازمانی ،حمایت از الکترونیکی نمودن سازمانی ،نوآوری  ،آموزل،
داشتن طرح فناوری اطالعات ،حمایت از تولید محتوا

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

C11

بهرهبرداری از فرصتهای فناوری
اطالعات توسط سب

و سارها

ویژگیهای ساختاری سب

و سارهای

گردشگری
مولفه اقتصادی گردشگری

استفاده از بانکداری ،تدارسات ،خدمات ،فرول و بازاریابی و تجارت
الکترونیک ،داشتن اینترنت ،رایانه ،زیرساختهای شگکه ،حضور در شگکه
اجتماعی
حمایت و تشویق برای استفاده از فناوری ،آگاهی مدیران سب

و سارها،

امنیت اطالعات مشتریان ،سطح دانش ،وجود طرح و سیاستهای استفاده
از فناوری اطالعات
سهم اقتصاد گردشگری ،سرمایهگذاری در گردشگری ،رقابت سرمایه-
گذاران ،سهم شاغالن بخش

محیط قانونی ،سیاسی و خط مشی دولت

قوانین شفاف ،آزادی انتشار ،سطح اعتماد به تاهدات دولتها ،همراستایی

برای گردشگری الکترونیک

در بین بازیگران دولتی و عمومی ،قانون سپی رایت ،وجود نهاد نافر

زیرساختهای فناورانه جاذبهها
استفاده از زیرساختهای فناوری
اطالعات توسط ساسنان
دسترسی به زیرساخت عمومی

توساه وایفای ،توساه واقایت افزوده ،توساه اینترنت اشیا ،بازدید
مجازی در جاذبهها
میزان استفاده از موبایب هوشمند ،اینترنت ،عری

نفوذ تلفن همراه،

امضای دیجیتال ،پلیس گردشگری الکترونیکی
سطح پوشش همراه ،هزینههای فناوری اطالعات ،زیرساختهای اینترنت
اشیا ،امنیت اطالعات

آگاهی و فرهنگ ساسنان در استفاده از

تحصیالت ،حضور در شگکههای اجتماعی ،پایگندی به اخالق ،نحوه

فناوری اطالعات

استفاده اجتماعی ،سازگاری با باورهای جاماه ،آشنایی با زبان انگلیبی

احباس اعتماد و عدالت بین ساسنان

سهم مشارست بانوان در اقتصاد ،سهم روستاهای دارای اینترنت پهن باند،
اعتماد شهروندان

منگع :یافتههای پژوهش

تعیین سلسله مراتب عوامل اثرگذار بر پیادهسازی گردشگری الکترونیک
در نشبت خگرگان ،پرسشنامه ساختاری تفبیری سه عوامب 11گانه را به صورت دوبهدو مقایبه میسارد و
اثر هر عامب برعامب دیگر را از خگره جویا میشد ،بین ایشان توزیع شد .پس از جمعبندی نظرات خگرگان
با استفاده از مد (بیشترین) نظرات ماتریس خود تااملی ساختاری در هر سلول ،ماتریس به صورت جدول
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شد.
جدول  .4ماتریس خودتااملی عوامب اثر گذار بر پیادهسازی گردشگری الکترونیکی
C11

C10

C9

C8

C7

C6

C5

C4

C3

C2

O

A

A

A

X

A

A

O

A

A

A

A

O

O

V

A

V

X

V

O

A

A

O

V

A

A

A

A

A

O

O

V

A

V

A

A

A

A

V

A

V

V

V

V

V

A

A

A

A

A

A

A

O

O

C1
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10

A

C11

منگع :یافتههای پژوهش

ازماتریس خودتااملی ،بر اساس رابطه ( )1و رابطه ( )2ماتریس اولیه و سپس با استفاده از ماتریس اولیه و
ایجاد تمام روابط متادی ،ماتریس پایانی به صورت جدول  5بهدست آمده است.
جدول  .5ماتریس پایانی عوامب اثر گذار بر پیادهسازی گردشگری الکترونیکی
قدرت پیشرانی

C11

C10

C9

C8

C7

C6

C5

C4

C3

C2

C1

2

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

C1

6

0

0

0

0

1

0

1

1

1

1

1

C2

3

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

1

C3

6

0

0

0

0

1

0

1

1

1

1

*1

C4

4

0

0

0

0

1

0

1

0

1

0

1

C5

11

1

*1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

C6

2

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

C7

5

0

0

0

1

1

0

1

0

*1

0

1

C8

6

0

0

1

1

1

0

1

0

1

0

1

C9

8

0

1

0

1

1

0

1

1

1

1

1

C10

9

1

1

0

1

1

0

1

1

1

1

1

C11

2

3

2

5

11

1

8

5

9

5

11

قدرت وابستگی

منگع :یافتههای پژوهش
* از  121خانه جدول 3 ،خانه برای متادی شدن روابط از مقدار صفر به مقدار یک تلییر سردهاند.
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تعیین سطح عاملها
پس از تشکیب ماتریس پایانی ،مجموعه اثرپذیر 1از عامب (مجموعه دستیابی) ،مجموعه اثرگذار 2بار عاماب
(مجموعه پیشین) و مجموعه مشترک به شرح جدول  6تایین شد.
جدول  .6مجموعههای دستیابی و پیشین عامبها و سطوح در مدلسازی ساختاری تفبیری
شماره عاملهای اثرپذیر از عامل

شماره عاملهای اثرگذار بر عامل

شماره عامل-

(مجموعه دستیابی)

(مجموعه پیشین)

های مشترک

C1

7-1

11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1

7-1

اول

C2

7-5-4-3-2-1

چهارم

عامل

سطح

11-10-6-4-2

4-2

C3

7-3-1

11-10-9-8-6-5-4-3-2

3

دوم

C4

7-5-4-3-2-1

11-10-6-4-2

4-2

چهارم

C5

7-5-3-1

11-10-9-8-6-5-4-2

5

سوم

C6

11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1

6

6

هفتم

C7

7-1

11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1

7-1

اول

C8

8-7-5-3-1

11-10-9-8-6

8

چهارم

C9

9-8-7-5-3-1

9-6

9

پنجم

C10

10-8-7-5-4-3-2-1

11-10-6

10

پنجم

C11

11-10-8-7-5-4-3-2-1

11-6

11

ششم
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بررسی جدول  6نشان میدهد سه برای عامبهای اول و هفتم ،مجموعه دستیابی با مجموعه مشترک در هر
دو عامب یکبان هبتند و سطح اول (شامب دو عامب یک و هفت) تایین میشود .با حذف دو عامب ساطح
اول از جدول  ،6دوباره جدول بازتولید شده ،عامب سطح دوم بهدست آمده است و به همین ترتی

سطوح

دیگر تایین شدهاند .پس از تکمیب جدول  6مدلسازی منطگق بر شکب 1نتیجه میشود سه سااختار سلباله
مراتگی برای عامبها و ارتگاطات را تایین میسند .برای ترسیم شکب  1عوامب دارای سطح سمتار در بخاش
باالتر شکب قرار میگیرند و بر اساس ارتگاطاتِ جدول  6روابط ترسیم میشود .بهویژه برای ترسیم رواباط
(فلشهای شکب  )1توجه میشود سه سدام عامب سطح - i+1ام بر سادام عاماب ساطح -iام در جادول 5

1.Reachability
2. Antecedent
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دستیابی دارد .در خود سطح -iام هم مجموعه دستیابی عامبها (در جدول  )6برای ترسیم شکب  1در نظر
گرفته شدهاست .در این شکب ،قدرت پیشران عامب های اجتماعی (عامب احباس اعتماد و عدالت ،عاماب
آگاهی و فرهنگ ساسنان و عامب محیط قانونی ،سیاسی و خط مشای دولات) در پیاادهساازی گردشاگری
الکترونیک از همه باالتر است و واببتگی ببیارسمتری به سایر عوامب دارند .عامب دسترسی به زیرساخت-
های عمومی فناوری اطالعات هم عامب پیشران است .ویژگایهاای ساازمانی در ساازمانهاای مادیریت
مقصد و ویژگیهای ساختاری سب

و سارها در میانه مدل قرار دارند .هر سطح سه در شکب  1در جایگااه

باالتری است به تمام سطوح قگب از خود در الیه پایینتار وابباته اسات ،یانای زیرسااختهاای فنااوری
اطالعات در سازمانهای مدیریت مقصد و جاذبههای گردشگری به همه سطوح واببته هبتند.
-1زیرساختهای فناوری اطالعات

 -7زیرساختهای فناوری اطالعات

در سازمانهای مدیریت مقصد

در جاذبههای گردشگری

گردشگری
 -3بهرهبرداری از فرصتهای فناوری اطالعات
توسط کسب و کارها

 -5مولفه اقتصادی گردشگری

 -8استفاده ساکنان از زیر
ساختهای فناوری اطالعات

 -4ویژگیهای ساختاری
کسب و کارهای گردشگری

-2ویژگیهای سازمانی
سازمانهای مدیریت مقصد برای
استفاده از فناوری اطالعات

-9دسترسی به زیرساخت

 -10آگاهی و فرهنگ ساکنان در

عمومی فناوری اطالعات

استفاده از فناوری اطالعات

-11احساس اعتماد و عدالت
 -6محیط قانونی ،سیاسی و خط مشی
دولت برای گردشگری الکترونیک

شکب  .1مدلسازی ساختاری تفبیری از ارتگاط عامبهای پیادهسازی گردشگری الکترونیک

(منگع :یافتههای پژوهش)
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بنابراین با ترسیم شکب  1روابط بین عوامب پیادهسازی مشخص شد سه پاسا به سوال دوم است.
هدف از تحلیب عامبهای پیادهسازی گردشگری الکترونیک ،رسیدن به اقدامات اجرایی و پروژههاسات .از
یک سو مدلی در این تحقیق بهدست آماده ساه اثرگاذاری و اثرپاذیری عامابهاای ماوثر در پیاادهساازی
گردشگری الکترونیک را مشخص میسند و از سوی دیگر بر اساس مطالاات انجاام شاده قگلای (صاادقی
پوریانی )1399 ،ارزیابی  11عامب در استان همدان انجام شده و اعداد اختصاص یافته در سنار هر عامب در
شکب  3وعایت ارزیابی آن عامب در وعایت سنونی برای استان همادان از حاداسثر عادد ممکان یاک را
نشان می دهد .در این شکب رنگ قرمز وعایت ارزیابی پایین و رنگ سگز برای وعایت ارزیابی باال است.
بنابراین برای نتیجهگیری از مطالاه عوامب پیادهسازی گردشگری الکترونیک ،توجه همزمان ماطوف باه دو
مولفه سلیدی «مدل ساختاری تفبیری باهدسات آماده از عواماب پیاادهساازی گردشاگری الکترونیاک» و
«وعایت نمره ارزیابی عامبهای پیادهسازی» در محدوده مورد مطالاه (استان همدان) بوده است.
طگیای است عامبهای پیشران (عوامب پایینتر در شکب  )3در مدل ساختاری تفبیری باه عناوان عواماب
اولویت دار برای بهگود در نظرگرفته شوند ،اما برخی عامبهای واببته مانند زیرساختهای فناورانه جاذبه-
های گردشگری و زیرساخت سازمانهای مدیریت مقصد با وجود فراهم بودن ببتر در عامبهاای پیشاین
خود ،ارزیابی مناسگی ندارند .بهویژه زیرساختهای فناوری اطالعات جاذبههای گردشاگری ،عادد پاایین
 0/202از  1را به خود اختصاص داده است.

شکب  .2ترسی

نتایج ارزیابی عامبها (از عدد یک) با مدل پیادهسازی گردشگری الکترونیکی

(منگع :یافتههای پژوهش)
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عوامب پیشران این عامب مانند قوانین ،سیاستها ،راهگری الکترونیکی و مادیریت ساازمانهاای مادیریت
مقصد در اندازهای رشد یافتهاند سه منافاتی با رشد فناوری اطالعات در جاذبهها ندارند ،اما این عامب رشد
نیافته است .بنابراین در این موارد ،دسترسی به عدد  0/5بدون لحاظ عوامب پیشران قگلای در نظار گرفتاه
شده است .به طور سلی دو اولویت پیشنهاد میشود.
اولویت اول :پیشنهاد فاالیت ها یا اقداماتی برای پیادهسازی با هدف رسیدن به نماره عاددی  0/5در هماه
عامبهاست ،مگر اینکه عامب پیشران قگلی آن عامب ،اجازه چنین فاالیتی را ندهد و یا تلییار در عاماب باه
زمان طوالنی و مدیریتی خارج از بخش گردشگری نیاز داشته باشد و یا با محدودیتهای حاسم بر سشاور
سازگار نگاشد .نمونه این عامبها ،عوامب اجتماعی هبتند سه به زمان طوالنی و تلییرات بنیادی در نگرل-
های عمومی یا اجتماعی واببتهاند یا به تلییر در رولهای حاسم بر ناوع آماوزل (مانناد یاادگیری زباان
انگلیبی) در عامب «آگاهی عمومی و فرهنگ» واببته اسات .الگتاه توسااه ایان عامابهاا بار گردشاگری
الکترونیک تاثیرخواهد داشت .اولویت دوم رشد همه عامب با اولویات عامابهاای پایشران اسات .بارای
پیادهسازی با لحاظ اولویتهای بیان شده ،مقدار عددی ارزیابی عامبهاا در وعاع موجاود و پایشران یاا
واببته بودن عامب در مدل ساختاری تفبیری در نظر گرفته شده است .بر این اساس و با هدف رسیدن باه
دو اولویت بیان شده ،در بخش نتیجهگیری اقدامات پیادهسازی در سه قال

پروژه تملک دارایی سرمایهای،

پروژه سرمایه گذاری خصوصی و فاالیت اجرایی تاریف شدهاند.
در بخش یافتهها ،برای پاسا به سوال اول به شرح جدول 3عامبهای تاثیرگذار بر پیادهساازی گردشاگری
الکترونیک تایین شد .همچنین در پاسا به سوال دوم ،رابطه بین عامبهاای مادل در شاکب  1یاک یافتاه
جدید است .بخش پایانی یافتهها اولویتهای ترسیم شده بر اساس شکب  ،2پاسا به سوال سوم را نتیجاه
میدهد.
نتیجهگیری
در سالهای اخیر فناوری اطالعات و ارتگاطات ،رسانههای اجتماعی و شگکههای همافازا از فنااوریهاا در

تحلیل عوامل پیادهسازی گردشگری الکترونیک73

گردشگری منجر به ایجاد تلییرات جدی در فهم ماهیت گردشگری و بازده اقتصادی آن شده است (وات-
سینز 1و دیگران .)2018 ،ایران دارای بهترین وعایت رقابتپذیری قیمتی نبگت باه سابسشاورهای جهاان
(شورای جهانی سفر و گردشگری ،)2017 ،پایینترین قیمت ارتگاطات در تماس ثابت و -17امین سشور به
لحاظ قیمت ارتگاطات همراه (اتحادیه جهانی مخابرات )2015 ،است .ایان اطالعاات نشاان مایدهاد ساه
هزینههای گردشگری الکترونیک برای گردشگران در ایران سمترین مقدار است.
داشتن برنامه پیادهسازی گردشگری الکترونیکی میتواند در دنیای جدید گردشگری ،فرصتهای جدیادی
پیشروی تصمیم گیران این بخش قرار دهاد .در ایان مطالااه عواماب حااسم بار پیاادهساازی گردشاگری
الکترونیک با توجه به قدرت پیشرانی و واببتگی تایین شده در جدول  ،4نمودار 1را نتیجه میدهناد ساه
در آن عوامب به چند دسته تقبیم میشوند:
قدرت وابستگی

11

c1,
c7

10
9

c3

8

c5

7

ناحیه عامبهای پیوندی
ناحیه عامبهای پیشران

ناحیه عامبهای
c2, c4
c8

c10

c1
1

c6

6

واببته
ناحیه عامبهای

4

خودمختار

3

5

2

c9

1

قدرت پیشرانی
11

10

0
9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

نمودار  .1تایین وعایت پیشرانی و واببتگی عامبهای پیادهسازی گردشگری الکترونیک

دسته اول :پیشرانها در سه گروه هبتند سه بیشاتر آنهاا از عواماب اجتمااعی مایباشاند .پییشرانهیای
پراهمیت سه شامب سه عامبِ «محیط قانونی ،سیاسی و خط مشیهای دولتای» ،عاماب «احبااس اعتمااد و

1.Watkins
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عدالت» و عامب «آگاهی و فرهنگ جاماه» است و پیشرانهیای مییانی ساه شاامب عاماب «دسترسای باه
زیرساختهای عمومی» است .پیشرانی نزدیک به تعامل پیوندی با سایر عامبها از دوگانه «ویژگیهاای
سازمانی در سازمانهای مقصد» و «ویژگیهای ساختاری سبا

و سارهاا» تشاکیب مایشاود .عامابهاای

اجتماعی موجود در مجموعه پیشرانهای پراهمیت ،خود سمتر در درون صنات گردشگری مدیریت مای-
شوند اما به طور جدی بر گردشگری الکترونیک تاثیرگذار هبتند .صنات گردشگری بایاد باه عامابهاای
نزدیک به تاامب پیوندی سه خود پیشران الیههای بادی هبتند ،توجه جدی داشته باشد.
دسته دوم :شامب عامب خودمختار «استفاده ساسنان از زیرساختهای عمومی فناوری اطالعات» است سه نه
اثرگذاری زیادی بر عوامب دیگر دارد و نه آن چنان تاثیرپذیر از عوامب دیگر است.
دسته سوم :عامبهای دارای واببتگی هبتند سه به دو دسته واببتگی شدید و عادی تقبیم میشاود ،اولای
شامب دو عامب «زیرساخت های فناوری اطالعاات جاذباههاای گردشاگری» و «زیرسااختهاای فنااوری
اطالعات در سازمانهای مدیریت مقصد» است این دو عامب از سایر همه عوامب تاثیر میپذیرناد و دومای
شامب دو عامب «بهرهبرداری سب

و سارها از فرصتهای فناوری اطالعات» و «مولفه اقتصادی گردشگری

مقصد» است سه به عامبهای پیشران خود واببتگی دارند.
شگاهت مطالاه حاعر با مطالاه تقوی فرد و اسدیان اردسانی ( )1395در برخای مولفاههاای تاثیرگاذار بار
گردشگری الکترونیک و بخشی از رول تحقیق (یانی مدلسازی ساختاری تفبیری) است ساه در هار دو
پژوهش به منابع انبانی ،جاماه آگاه ،وجود قوانین و مقررات و سیاستهای مادیریتی تاسیاد شاده اسات.
یک تفاوت اساسی در مطالاه سنونی در برجبتهسازی عامبهای مرتگط با سازمانهاای مادیریت مقصاد و
سب

وسارهای گردشگری است .عالوه بر این ،تفاوت دیگر استفاده از همپوشانی مادلساازی سااختاری

تفبیری با ارزیابی عامبها در یک مقصد گردشگری و پیشنهاد اقدامات بر اساس آن با توجه به بافت مورد
مطالاه در پژوهش حاعراست.
مطالاه شفیای و دیگران ( ،)2019یک پژوهش سارآمد در مدلهای توساه گردشگری هوشمند پایدار است
این مطالاه به ورودیهایی چون شارایط پایشآماده ناشای از رونادهای جهاانی و تکنولاوژیکی ،شارایط
اقتصادی ،اجتماعی ،محیطی و شرایط مداخله دولات توجاه دارد ساه برخای از آنهاا در مطالااه ماا بارای
پیادهسازی گردشگری الکترونیک به عنوان عوامب 11گانه آمدهاند .پژوهش یادشاده دارای نقطاه قاوتی باا
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عنوان ورودی /خروجی در مدلسازی است و به دستهبندی اقدامات و تاامالت پرداخته است .تفااوت آن
پژوهش با پژوهش حاعر در سه مورد است :اول ،این پژوهش به اقدامات عملی و خااص بافات همادان
توجه دارد و از نگاه سلی پرهیز سرده است .دوم ،در این پژوهش دستهبندیها (باهجاای اقادامات  4گاناه
پیشنهاد شده در پژوهش یادشده) به صورت  11عامب مشخص شده است سه مگتنی بر سطح ارزیابیِ بافت
مورد مطالاه باید از آن بهره جبت و به آن عامبها تمرسز سرد .سوم ،اولویت دهی برای اقدامات است ساه
درآن مطالاه اینگونه نیبت.
در پژوهش حاعر به دستهبندی عامبهای موثر در گردشگری الکترونیک مطالاه یادشده توسط روحاانی و
دیگران ( )2013توجه شده است .تفاوت در دستهبندیهای متفاوت از عامبها در دو مطالاه اسات .توجاه
به سازمانهای مدیریت مقصد و سب

وسارهای گردشگری بهعنوان دو باازیگر متفااوت درگردشاگری و

رول تحقیق است .بررسی عامبهای تایید شده با میزان ارزیابی عامبها و نتیجهگیری براساس ترسی

این

دو برای پیشنهاد عملیاتی و اقدامات در پژوهش حاعر متفاوت از مطالاه یادشده است.
در مطالاه صادقی پوریانی و دیگران ( )1399برخی عامبهای اساتفاده شاده در ایان پاژوهش باه عناوان
عناصری از مدل سه سطحی ارزیابی آمادگی الکترونیکی استفاده شده است .تفاوت این پژوهش با مطالااه
یادشده ،ایناستسه در آن پژوهش عناصر در سه سطح ابااد ،مولفهها و شاخصها تایین شاده و از رول
تحقیق دیگری اعتگاربخشی شدهاند .همچنین نتیجه آن مطالاه مادلی بارای ارزیاابی وعاایت گردشاگری
الکترونیکی مقصد گردشگری است سه از تحلیب سلبله مراتگی سه سطحی وزندار فازی استفاده شدهاست.
حال آنکه نتیجه پژوهش حاعر با رول مدل ساازی تفبایری سااختاری ،بارای پیاادهساازی گردشاگری
الکترونیک است.
بر اساس شکب 3در بخش یافتهها و اولویتهای تایین شده ،برای رسیدن به حداقب عدد  0/5در عامبهای
ویژگیهای سازمانی و زیرساختهای سازمان های مدیریت مقصاد پاروژه هاا یاا اقادامات زیار پیشانهاد
میشود:
ایجاد درگاه مدیریت مقصدها گردشگری به عنوان درگاه پنجره واحد گردشگری استان (پروژه تملاک
دارایی سرمایهای) .و به منظور مدیریت ،پشتیگانی ،حمایت و سرویس دهی به سب

وسارهای گردشاگری،

شهروندان ،توساهدهندگان نرم افزارهای گردشگری این پروژه اولویت دار است .پنجره واحد گردشاگری
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هرگز سامانه مبتقب و جدا از سامانه های زیردستی و فرادستی نخواهد بود ،بلکاه باا داشاتن مااژولهاای
الکترونیکی سرویسگرا ببتری برای ذخیرهسازی و تگادل دادههای گردشگری ایجاد خواهد شد.
ایجاد مرکز تماس برخط الکترونیکی (پروژه تملک دارایای سارمایهای) .در ایان مرساز ،پاساخگویان باه
صورت برخط و با رولهای حضور در شگکههای اجتماعی ،ایمیب ،سنفرانس ،اینترنت ،تماسهای صوتی،
سواالت را در پنجره واحد نیازهای اطالعاتی گردشگران در پلتفرمی واحد مدیریت و پاسا میدهند.
تولید محتوای چند زبانه توسط سازمانهای مدیریت مقصد (پروژه تملاک دارایای سارمایهای) .یکای از
عافها در ارزیابی سازمانهای مدیریت مقصد عدم تولید محتاوای چندزباناه در اساتان اسات و بایاد از
راهکارهای تشویقی در سازمانهای مدیریت مقصد برای پرسنب استفاده سرد تا حداقب زبان انگلیبی را یاد
بگیرند .همچنین پروژه های واقایت افزوده و محتوای تگلیلات ،سایتهای این سازمانها بایاد چناد زباناه
تهیه شود.
تهیه طرح مکتوب بهره گیری از فناوری اطالعات در سازمانهای مدیریت مقصید و کسیب و کارهیا
(فاالیت ارزل آفرین) .این شاخص در عامب ساختار و فرهنگ سازمانهاای مادیریت مقصاد و سبا

و

سارها در حد عایف ارزیابی شده است و بدون داشتن طرح مکتوب مورد قگول پیشرفت در زمینه توسااه
گردشگری الکترونیک سارآمدی نداشته و حداقب سارایی الزم را نخواهد داشت.
ایجاد بانک اطالعات مکان محور و سرویس دهنده از امکانات اقامتی ،تجاری و تفریحیی (شیهری و
روستایی) .یکی از مهمترین نیازمندیهای صنات گردشگری و وفایف سازمانهای مدیریت مقصد فراهم
ساختن اطالعات مناس  ،دقیق و باسیفیت از مراسز تفریحی ،اقامتی ،بازارها ،جاذبههای گردشگری ،مراساز
خرید ،سیبتمهای حمب و نقب ،مراسز پلیس ،بیمارستانها ،رستورانها ،پارسینکها ،پمپ بنزینهاا و مکاان
محور نمودن چنین مکانهایی است.
حمایت از شرکتهای دانش بنیان حوزه گردشگری (فعالیت اجرایی) .این حمایتها میتواند در قال
تشکیب ،فراخوان تشکیب شرستهای دانش بنیان در گردشگری ،برگزاری رویدادهای پروژه محور یا
تبهیالت باشد.
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تغییر در ساختار یا دید مدیریتی فناوری پایه در سازمانهای مدیریت مقصد (فعالیت اجرایی) .تغییر در
مدیریت سازمانهای مدیریت مقصد از سنتی به سیستمی برای کنترل ،برنامهریزی و مدیریت داده محور
ضروری است .همچنین توسعه ساختار فناوری اطالعات به سطح معاونت در استانها با نیروی انسانی کافی
و ایجاد حداقل یک پست سازمانی برای فناوری اطالعات در تمام شهرستانها ضروری بهنظر میرسد.
همچنین شهرداریها در ساختار خود نیاز به واحد گردشگری دارند.
ایجاد بسته 1مجازی گردشگری (پروژه سرمایهگذاری بخش خصوصی) .سابقه ایجاد ببته نرم افازاری یاا
سارتهای اعتگاری نیمه برخط گردشگری در سشورهای جهان وجود دارد ،یک نمونه اخیر آن پروژه پبت
سشور ایتالیا در شهر باسیلی ساتا 2است (آنجلینو .)2016 ،3اگر چه فاال سردن سارت جدیاد مناافع زیاادی
ایجاد نمیسند اما این رول میتواند باه صاورت بارخط و بادون ساارت فیزیکای انجاام شاود .در رول
پیشنهادی از موبایب ساربر بهره گرفته میشود .گردشگر پس از تهیه برنامه سافر خاود در درون بباته نارم
افزاری ،اماسن مورد بازدید ،رزرو ،اسکان ،خرید ،غذا و پذیرایی را تایید میسند و پرداخت هزینههای خود
را قگب یا درحین سفر انجام میدهد .او با یک تراسنش موبایب محور در اماسن گردشگری و مراسز خادمات
دهی در مقصد گردشگری هویت سنجی شده و خدمات برای او بر اساس تاامالت قگلی ارائه میشود.
برای رسیدن به حداقب عدد  0/5در عامب زیرساختهای جاذبههای گردشگری به عنوان عایفترین عامب
ارزیابی پروژه های زیر پیشنهاد میشود:
پروژه تدوین واقعیت افزوده برای جاذبههای فرهنگی و گردشگری استان (پروژه تملک دارایی سرمایه-
ای) .دراین پروژه محتوای الکترونیکی چند رسانهای سوتاه برای نقاط مختلف یک جاذبه تهیه و با اساتفاده
از برچب های لینک دار سازگار با محیط جاذبه قابب پخش است و برچب ها در مناطق گردشگری نص
میشوند.
ایجاد چتر وایفای در جاذبههای گردشگری (پاروژه بخاش خصوصای) .باا اساتفاده از سارمایهگاذاری
شرستهای ارائه دهنده سرویسهای ویژه یا ارائه دهنده سرویس اینترنت ،وای فای به قیمت هزیناه ثابات

1. kit
2. Basilicata
3. Angeloni
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یا رایگان در محبهای گردشگری ایجاد شود.
ایجاد موزه منطقهای هگمتانه با استفاده از اینترنت اشیاء (پروژه تملک دارایی سرمایهای) .سااخت ماوزه
یا تلییر در نوع نگهداری و حفافت از موزههای موجود نیاز به استفاده از فناوری جدید باهویاژه فنااوری
اینترنت اشیا است .موزه منطقهای هگمتانه از پروژههای آماده اجارا در اساتان اسات (ساازمان مادیریت و
برنامه ریزی استان همدان .)1398 ،این موزه مگتنی بر فناوری جدید میتواند شکب گیرد.
اجرای پروژه فناوری محور منطقه گردشگری سد اکباتان همدان (پاروژه مشاارست بخاش خصوصای).
تگدیب سد اسگاتان به عنوان مهمترین سد استان به مکان گردشگری مد نظر برنامهریزان استان است (سازمان
مدیریت و برنامه ریزی استان .)1398 ،ایجاد روشنایی مبیر ،سنترل داراییهای فیزیکی (بهویژه داراییهاای
منقول مانند ماشین آالت و تجهیزات) ،سنترل ورود آلودگی مگتنای بار اینترنات اشایان ،سنتارل دریافات و
پرداخت الکترونیکی راه دور ،سنترل تصویری مگتنی بر  ،IPسنترل آلودگی محیطی با ابزار فناوری اطالعاات
شدنی است.
تهیه مستند فناوری پایه ژئوپارک اکباتان همدان (با استفاده از انیمیشن) (پروژه تملک دارایای سارمایه-
ای) .دامنه الوند با سوهها ،چشمهها ،آبشارها ،آثار زمین شناختی ،آثار فرهنگی یک مجموعه سایت سم نظیر
گردشگری در دنیاست .استفاده از سلیدواژه ژئوپارک اسگاتان و ساخت آثار هناری ،تولیادات تلویزیاونی و
محتوا برای مارفی این ژئوپارک عروری به نظر میرسد.
ایجاد یا توسعه سامانه مستند نگاری و مدیریت دانش آثار (پروژه تملک دارایای سارمایهای) .اگار چاه
پروژه مبتند نگاری در استان سابقه قگلی دارد اما سیبتمی سه دانش مربوط به مالکیت مانوی و دانش آثار
را از اطالعات ،سشفیات ،اشخاص ،اشیان ،مکان هاا و مباتندهای تااریخی مارتگط باه آنهاا را باه صاورت
دادههای متنی ،صوتی ،تصویری ،اسکن شده ،فیلم و محتاوای دیجیتاال تولیاد ،ذخیاره ساازی ،بایگاانی و
عرعه سند ببیار سارآمدتر خواهد بود.
به منظور توساه عوامب اجتماعی پیشران اقدامات زیر پیشنهاد میشود:
پروژه تعامل با گردشگران و استفاده از ظرفیت گردشگران (پروژه تملک دارایای سارمایهای) .ایان ناوع
تاامب میتواند در جنگههایی مانند برگزاری مبابقات یا پرداخت هزینه در قگاال تولیاد محتاوا یاا آماوزل
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تورهای مبافرتی برای ترغی
مناس

گردشگران به درج محتوای خود در ساایتهاای مشاهور یاا ایجااد بباتر

برای انتشار محتوا در جاذبههای گردشگری باشد .نوع جذاب تاامب مایتواناد منجار باه افازایش

ارتگاطات از طریق سکوی رسانههای اجتماعی به اشتراک گذاشته شده ،به نام محتوای تولیاد شاده توساط
ساربر یا دهان به دهان الکترونیکی باشد (آیه.)2013 ،1
ایجاد برنامه بافتآگاه و شخصی سازی گردشگری (پروژه مشارستی خصوصی) .بافت ،هرگونه اطالعاتی
است سه میتواند با بیان و مارفی ویژگیهای یک موجودیت ،وعایت آن را مشخص سند .این موجودیت
میتواند فرد ،مکان یا شیای باشدسه در فرایند تاامب میان ساربر و نرم افزار مرتگط تشاخیص داده شاود و
شامب خود ساربر و نیز نرم افزار بهساار گرفتاه شاده هام مایشاود (دی 2و دیگاران1999 ،؛ دی.)2001 ،
زیمرمن 3و دیگران ( )2007بافت را در پنج دساته شاامب فردیات ،فاالیات ،مکاان ،زماان و رواباط یاک
موجودیت نشان دادهاند .سیبتمی سه از بافت برای ارائه اطالعات یاا خادمات مارتگط باا سااربر باه طاور
مناس  ،جایی سه ارتگاطی با ساربر دارد استفاده سند را سیبتم بافت آگاه گویناد (دی .)2001 ،ایان برناماه
میتواند در حماب و نقاب ،اساکان ،تلذیاه ،اطالعاات جاذباههاا (بوهاالیس و آمارانگاناا ،)2015 ،امنیات
گردشگران در زمان های قگب ،حین و باد از گردشگری مفید باشد و ارزل جدیدی برای گردشگران ایجاد
سند.
پروژه تولید و انتشار محتوای تبلیغی ،ترویجی صنایع دستی و گردشگری استان همدان (پاروژه تملاک
دارایی سرمایهای) .این پروژه به منظور توساه تگلیلات گردشگری با بهارهگیاری از فنااوری اطالعاات در
قال

محتوای الکترونیکی سوتاه و بلند برای پخاشهاای تلویزیاونی ،شاگکههاای اجتمااعی ،ساایتهاای

گردشگری مشهور جهان ،اشتراکگذاری با گردشگران در مکان جاذبهها انجام مایشاود رول پیشانهادی
استفاده از فرفیتهای نهادی ،دانشجویان و به سارگیری خالقیاتهاای تگلیلای ،انیمیشان و فاالیاتهاای
نوآورانه است.

1. Ayeh
2.Dey
3. Zimmermann
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ایجاد کانونهای اجتماعی نوآوری و فناوری سفال اللجین ومبل مالیر (فاالیت اجرایی) .این ساانونهاا
متشکب از شرست ها یا افراد حقیقی دانشی منطقه اسات ساه تجربیاات و داناش در زمیناه تولیاد ،تحقیاق،
بازاریابی و سب

و سارهای گردشگری را به اشتراک میگذارند .این سانونها با حمایات حاداقلی دولات

تشکیب و بر اساس دانش و فناوری از جمله فناوری اطالعات ،رولهای همافزای جمای ،ایجاد بازارهای
الکترونیکی ،جذب نمایندگی فاال داخلی و خارجی ،تحقیق و توساه همه اعضان را به منافع افازوده مای-
رساند.
ایجاد پلیس گردشگری الکترونیکی (فاالیت اجرایی) .پیشنهاد میشود این ناوع پلایس ساه باا مادیریت
میراف فرهنگی و گردشگری منطقه ارتگاط نزدیک دارد و مدیریت فنی آن با پلیس انتظاامی اسات ،ایجااد
شود.
در عامب های اجتماعی آشنایی با زبان انگلیبی ،وجود بدبینی یا رعایت نکردن جنگههای اخالقای و حاریم
خصوصی در شگکه های اجتماعی و اینترنت ،مشارست سم بانوان در اقتصاد و قوانین و سیاستهای حااسم
همگی برگردشگری الکترونیک تاثیر میگذارند .ارتقا این شاخصها خارج از حاوزه گردشاگری اسات و
باید در برنامه مدیران ارشد استان و سشور قرار گیرد تا در شکوفایی بخش گردشگری اثارات آن مشااهده
شود.
برای بهگود وعایت عامبهای مرتگط با سب

و سارهای گردشگری پروژه و اقدامات زیر پیشنهاد میشود:

پروژه آموزش کسب و کارهای گردشگری برای استفاده از فناوری اطالعات (فاالیت اجرایی) .آموزل
بهسارگیری فناوری اطالعات و ارتگاطات در گردشگری و برای سب

و سارها عروری است .برخی سب

و سارها حتی از برخی مفاهیم فناوری اطالعات اطالعی نداشتند .آموزل سارببات فنااوری اطالعاات در
ایجاد ارزل برای سب

و سارها عروری بهنظر میرسد.

ایجاد شبکه تعامل با و بین کسب و کارهای گردشگری استان (فاالیات اجرایای) .در راساتای افازایش
ارتگاط درونی سب

وسارها و برنامهریزی برای مدیریت مشتریان ،استفاده از اطالعاات باهروز ،آماوزل و

همافزایی ناشی از همفکری ،اشتراک داده و محتوا و سرویس تگادل داده شامب دادههای سب

وسار ،تگاادل
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امن داده های مشتریان ،سنترل ،نظارت و پایش و تهیه آمار برخط از خادمات گردشاگری مانناد اساکان و
رزرو ،شگکه تاامب بین سب

و سارها و سازمانهای مدیریت مقصد عروری است.

قدردانی و تشکر :این تحقیق با حمایت مانوی اداره سب میراف فرهنگی و گردشگری استان همدان انجاام
شدهاست .سه از مدیرسب ،مااونین و سارسنان این سازمان قدردانی میشود.
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.198-151
صادقی پوریانی ،عگاس .)1399( .ارزیابی آمادگی و ارائه مدل پیادهسازی گردشگری الکترونیک در استان همدان .رسااله دستارا.
دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان.
صادقی پوریانی ،عگاس ،تاج زاده نمین ،ابوالفضب اردشیر ،اسالمگولچی ،علیرعا ،اسماعیبپور ،منصاور و اصالری صاارم ،علای.
( .)1399مدل ارزیابی آمادگی گردشگری الکترونیک استان همدان .گردشگری و توساه .آماده انتشار.
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.343-357 .چهارم
و سارهاای سوچاک و
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پیوستها
پیوست -سدگذاری اسناد به رول تحلیب مضمون
جدول پیوست 1-سدهای انتخابی و دسته بندی تمهای فرعی آن
شماره
کد
فرعی

عنوان تم

کد

فرعی

انتخابی

مطالعات

C01
C02

پهنای باند اینترنت به ازای هر سارمند ( غیر خدمات) در سازمانمدیریت مقصد

8

C03

اتصال سارسنان ( غیرخدماتی)به اینترنت در سازمانها مدیریت مقصد

14

C04

وعایت شگکه ارتگاطی الکترونیکی پرتال – سایت – سانال اجتماعی در سازمانها مدیریت مقصد

16

سازمان های

C05

سطح ارتگاط با سازمانهای مرتگط خود (اسبترانت) سازمانها مدیریت مقصد

14

مدیریت

C06

سطح ارتگاط شما با سازمان های زیر مجموعه و اقمار(اینترانت)

7

مقصد

C07
C08
C09

B3

عنوان کد انتخابی
داشتن مرسز تماس ( تلفنی ،سایت پاسا فوری ،سد پاسخگو و  )...گردشگری

زیر ساخت

B2

در
25

های ارتگاطی
B1

فراوانی

سطح محتوی ارائه شده برای پشتیگانی گردشگری ( اطالعات محلی مناس ،آب و هوا ،برنامه
سفر و پنچره خدمات و)...
سطح تولید محتوی چند زبانه بودن برای اطالع رسانی در سازمان
سطح فراهم ساختن امکان تاامب گردشگران و سیبتم مدیریت مقصدهای گردشگری( برای
درخواست گردشگران  ،ثگت خاطرات الکترونیکی در سایتهای مشهور و )...

52
13
14

C10

سطح اولویت فناوری اطالعات برای مدیران سازمان

5

توانایی

C11

حمایت مدیریت از استقرار فرآیندهای الکترونیکی در سازمانها مدیریت مقصد

14

مدیریتی و

C12

آگاه بودن مدیران سازمانها مدیریت مقصد از فرصت های الکترونیکی جدید

5

راهگری

C13

مشارستی بودن رهگری سازمان

5

الکترونیکی

C14

سطح تشویق سرمایه های انبانی برای استفاده از فناوری اطالعات

4

C15

سیاستها و راهگردهای مدیران سازمان در توساه گردشگری الکترونیک

7

ساختار و

C16

وجود ساختار سازمانی ارشد فناوری اطالعات به عنوان هماهنگ سننده عالی

2

فرهنگ

C17

وجود طرح مکتوب برای فناوری اطالعات سازمان در سازمان مدیریت مقصد

4

سازمان

C18

وجود استانداردهای ابالغی تولید سامانه در بخش گردشگری وجود دارد؟

2

مدیریت

C19

میزان پذیرل نوآوری و فناوری در سازمان یا سب

و سار

5

مقصد برای
استفاده از

C20

سطح حمایت از تولید محتوی در گردشگری

5

منابع انبانی

C21

سطح تحصیالت انبانی سازمانها مدیریت مقصد

2

سازمان های

C22

سطح اهتمام به آموزل در سارسنان سازمانها مدیریت مقصد

10

فناوری
اطالعات

B4

مدیریت
مقصد

C23

سطح نوآور ی های فردی سازمانها مدیریت مقصد

4
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ادامه جدول پیوست 1
شماره
کد

عنوان تم فرعی

فرعی
منابع انبانی
B4

امنیت فناوری
اطالعات

مولفه زیر
B6

انتخابی

ساختهای
سب

مطالعات

C24

سطح دانش و آگاهی سارسنان سازمانها مدیریت مقصد

C25

استفاده از تجارب قگلی در سارسنان سازمانها مدیریت مقصد

2

C26

سطح حفافت از حریم شخصی گردشگران در سازمان

6

C27

سطح زیرساخت سخت افزاری و نرم افزاری امنیت اطالعات در سازمان

7

و سارها

C28

سب

و سارها

سنترل دسترسی

C29
C30

داشتن سیبتم رایانه ای برای همه سارسنان سب

و سارها

5
6
9

و سارها

C31

اتصال همه سارسنان به اینترنت

11

C32

دسترسی ارزان به اینترنت

4

C33

زیرساختهای ارتگاطی بین نمایندگیها یا شا

C34

C37

منابع انبانی

سطح استفاده از سازوسارهای امنیتی در سازمان مانند احراز هویت صحت داده محرمانگی و
داشتن اینترنت با پهنای باند باال در سب

C36

و سارها

10

داشتن برنامه نرم افزاری برای عملیات پشتیگان گردشگری ( حبابداری ،مالی ،اتوماسیون،
رزرو و)...
داشتن شگکه ارتگاطی الکترونیکی پرتال – سایت – سانال اجتماعی سب

و سارها

استفاده از اینترنت اشیا برای سنترل و مدیریت دارایی ها ( مانند خودروهای در حمب و نقب) گردشگری

C38
C39

سطح تحصیالت انبانی سب

C40

سب

7

امنیت اطالعات ( نگهداری امن اطالعات مشتریان و)...

سن سارسنان سب

C41

B8

عنوان کد انتخابی

9

C35

B7

در

سازمان های
مدیریت مقصد

B5

کد

فراوانی

و سارها

7
2
1
3

و سارها

اهتمام به آموزل سارسنان
میزان نوآوری در سب

7

9
8

و سار و شرست

C42

سیاستها و راهگردهای شرست برای استفاده از فناوری اطالعات

5

C43

وجود طرحی برای استفاده از فناوری اطالعات

5

مولفه سازمانی

C44

سهم مشتریان الکترونیکی از سب مشتریان

8

و فرهنگی

C45

تمایب به استفاده از شگکه های مجازی برای بهگود فاالیت شرست

7

شرستها

C46

حفافت از حریم شخصی گردشگران و عدم افشا اطالعات

3

C47

عدم مقاومت در برابر رایانه ای شدن سامانه های مرتگط

1

و سارهای فاال در این صنات

7

C48

همکاری الکترونیکی بین سب

و سار

8

C49

وجود اطالعات به روز در ارتگاطات الکترونیکی سب

تحلیل عوامل پیادهسازی گردشگری الکترونیک87

ادامه جدول پیوست 1
شماره
کد

عنوان تم فرعی

فرعی

کد
انتخابی
C50

B9

توانایی مدیریتی

C52

تشویق سرمایه های انبانی برای استفاده فناوری اطالعات در شرست

C53

استفاده از بانکداری الکترونیکی (مانند  -posاینترنت بانک  ،همراه بانک)

8

C54

استفاده از تدارسات الکترونیکی( شامب خرید)

8

C55

استفاده از بازاریابی الکترونیک ( شامب تگلیلات ،فرول)

25

C56

انجام خدمات الکترونیکی ( مانند حمب و نقب ،رزرو  ،اسکان و)...

45

C57

وجود قوانین شفاف در حوزه گردشگری الکترونیکی

25

C58

حمایت دولت از پروژه های فناوری اطالعات در حوزه گردشگری

32

C59

حمایت از توساه الکترونیکی آزاد و سانبور نشدن

13

C60

احترام دولتها به تاهدات دولت قگب

9

C61

وجود نظارت دولتی بر سیفیت و هزینه خدمات فناوری اطالعات

16

C62

وجود سازمان یا نهاد مردمی برای حب اختالفات حقوقی فناوری اطالعات

7

C63

سهم صنات گردشگری از GDP

7

C64

سهم سرمایه گذاری در گردشگری به سب سرمایه گذاری

5

C65

سطح رقابت سرمایه گذاران در حوزه فناوری اطالعات

19

C66

سهم اقتصاد بخش غیر دولتی در بخش گردشگری

5

C67

سهم شاغالن بخش فناوری اطالعات و ارتگاطات به سب شاغالن

3

قوانین و

C68

وجود قوانین امنیت اطالعات و حریم خصوصی

6

مقررات حاسم

C69

پایداری محیط سیاسی و ارتگاطات بین المللی

4

بر استفاده از

C70

سیاستها درمورد مالکیت خصوصی

8

فناوری

C71

قانون سپی رایت ،حق مالکیت مانوی

6

اطالعات

C72

هم راستایی استراتژیک بین اجزان حاسمیت در حوزه گردشگری

4

C73

توساه اینترنت پهن باند ( سهم دسترسی پهن باند)

19

C74

ایجاد زیر ساختهای عمومی اینترنت اشیا

1

C75

امنیت زیر ساخت عمومی

14

C76

عدم محدودیت سرعت برای استفاده از اینترنت

3

C77

سطح پوشش شگکه همراه

11

C78

استفاده از واقایت افزوده در جاذبه ها

4

C79

فراهم بودن وای فای در جاذبه ها

8

فرصت ارزل

مشی سیاسی و

مولفه اقتصادی

زیر ساخت
B14

حمایت مدیریت از استقرار فرآیندهای الکترونیکی در سب

و سار

4
4

دولت

B13

مطالعات

C51

قوانین و خط و

B12

عنوان کد انتخابی

آگاه بودن مدیران شرست از فرصت های الکترونیکی جدید

زا

B11

در

9

بهره برداری از
B10

فراوانی

های عمومی
فناوری
اطالعات
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88

ادامه جدول پیوست 1
شماره
کد

عنوان تم فرعی

فرعی
زیر ساخت
B14

های عمومی
فناوری
اطالعات

استفاده ساسنان
B15

از زیر ساخت
های عمومی

هزینه دسترسی
B16

عمومی فناوری
اطالعات

B17

آگاهی جاماه

B18

فرهنگ استفاده

B19

اعتماد و عدالت

زیرساختهای
B20

جاذبههای
گردشگری

کد
انتخابی

C80

فراوانی
عنوان کد انتخابی

در
مطالعات

استفاده از اینترنت اشیا در جاذبه ها

6

C81

امکان بازدید مجازی از جاذبه ها

6

C82

استفاده شهروندان از موبایب هوشمند

5

نفوذ اینترنت

21

C84

عری

نفوذ تلفن همراه

13

C85

عری

نفوذ تلفن ثابت

15

C83

عری

C86

امکانات فناورانه برای دسترسی به پلیس

2

C87

استفاده از امضای دیجیتال

1

C88

سطح قیمت اینترنت ثابت در سگد خانوار

11

C89

سطح قیمت اینترنت سیار در سگد خانوار

12

C90

باسوادی قگب از دانشگاه

7

C91

دارندگان تحصیالت دانشگاهی

10

C92

دارندگان تحصیالت مرتگط با فناوری اطالعات

10

C93

حضور در شگکه های اجتماعی

7

C94

آشنایی با زبان انگلیبی در حد استفاده از فناوری اطالعات

10

C95

احباس پایگندی عمومی به مبائب اخالقی و حقوق خصوصی در استفاده از شگکه

5

C96

سازگاری و انطگاق  ICTبا ارزل های جاماه

3

C97

میزان استفاده از شگکه برای امور اجتماعی ،آگاهی و اقتصادی در مقابب استفاده تفریحی

7

C98

نرخ مشارست بانوان در اقتصاد

6

C99

میزان اعنماد شهروندان در استفاده از خدمات سامپیوتری

8

C100

سهم روستاهای دارای اینترنت پر سرعت

6

C101

دسترسی به اپراتورهای مختلف

6

C102

امکان گردشگری مجازی در جاذبه های گردشگری

6

C103

امکان استفاده از واقایت افزوده

8

C104

بکارگیری اینترنت اشیا

4

C105

وای فای رایگان یا چتر وای فای ثابت در جاذبه ها

5

تحلیل عوامل پیادهسازی گردشگری الکترونیک89

جدول پیوست 2-تمهای اصلی و تمهای فرعی بدست آمده از مرور ادبیات و سدگذاری
شماره کد
های اصلی
C1

C2

C3

تمهای فرعی

تمهای اصلی
زیرساختهای فناوری اطالعات سازمانهای مدیریت مقصد

امنیت فناوری اطالعات
ساختار و فرهنگ سازمانی

ویژگیهای سازمانی سازمانهای مدیریت مقصد برای

منابع انبانی سازمان های مدیریت مقصد

استفاده از فناوری اطالعات
بهرهبرداری از فرصتهای فناوری اطالعات توسط سب

زیر ساخت های ارتگاطی سازمان های مدیریت مقصد

توانایی های مدیریتی و راهگری الکترونیکی
و

سارها

زیر ساخت های فناورانه سب

و سارهای

استفاده از فرصت های ارزل افرین
منابع انبانی شرست ها

C4

ویژگیهای ساختاری سب

و سارهای گردشگری

مولفه سازمانی و فرهنگ استفاده سب
توانایی های مدیریتی سب

C5
C6

و سارها

و سارها

مولفه های اقتصادی بخش گردشگری

مولفه های اقتصادی بخش گردشگری

محیط قانونی ،سیاسی و خط مشی دولت برای گردشگری

قوانین و مقررات حاسم بر استفاده از فناوری اطالعات

الکترونیک

سیاست ها و خط مش های اجرایی

C7

زیرساختهای فناورانه جاذبههای گردشگری

زیرساختهای فناورانه جاذبهها

C8

استفاده از زیرساختهای فناوری اطالعات توسط ساسنان

استفاده عمومی از زیرساخت های موجود

C9

دسترسی به زیرساخت عمومی

C10

آگاهی و فرهنگ ساسنان در استفاده از فناوری اطالعات

C11

احباس اعتماد و عدالت بین ساسنان

دسترسی عمومی به زیر ساخت ها
هزینه دسترسی عمومی فناوری اطالعات
سطح آگاهی جاماه
فرهنگ استفاده از فناوری اطالعات
احباس اعتماد و عدالت

90
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 -1زیرساختهای فناوری اطالعات سازمانهای مدیریت مقصد
 -2ویژگیهای سازمانی سازمانهای مدیریت مقصد برای استفاده از فناوری اطالعات
 -3بهرهبرداری از فرصتهای فناوری اطالعات توسط کسب و کارها
 -4ویژگیهای ساختاری کسب و کارهای گردشگری

عامبهای
نهادی

عامبهای
 -5مولفه های اقتصادی بخش گردشگری
 -6محیط قانونی ،سیاسی و خط مشی دولت برای گردشگری الکترونیک
 -7زیرساختهای فناورانه جاذبههای گردشگری
 -8استفاده از زیرساختهای فناوری اطالعات توسط ساکنان
 -9دسترسی به زیرساخت عمومی
-10آگاهی و فرهنگ ساکنان در استفاده از فناوری اطالعات
 -11احساس اعتماد و عدالت بین ساکنان

اقتصادی و
سیاسی
عامبهای
زیرساخت

عوامب
پیاده
سازی

عمومی
عامبهای
اجتماعی

شکب پیوست  .2مضامین اصلی بهدست آمده از مرور ادبیات و سدگذاری (منگع :یافتههای پژوهش)

