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  چکیده

شهر  يگردشگراطالعات و ارتباطات در صنعت  يفناور يريکارگبه فعلی يتوضع یابیارزمنظور پژوهش حاضر که به

و روش  ياتوسعهيدکاربر يهاپژوهشاز نوع  يتماهاز لحاظ  ،صورت گرفته است یداخلگردشگران  یدگاهداز  يرازش

ماري آحجم نمونة نظرسنجی از جامعة  است. یسنجنامه و نظرو استفاده از پرسش يدانیم يمایشپآن  يهاداده يگردآور

که جهت اطمينان بيشتر به  نفر برآورد شد 981ان گردشگران داخلی ورودي به شهر شيراز و با استفاده از فورمول کوکر

 هاآزمونو  SPSS يآمار افزاربا استفاده از نرم یاستنباطو  يفیتوصدر دو سطح نيز  هاداده يلتحلنفر افزایش یافت.  166

صورت گرفت. ن و ضرایب همبستگی کندال و پيرسو يانمونهزمون تی تکآماري نظير فراوانی، ميانگين، آ يهاروشو 

 ییآشنا يزانم»با « گردشگران يکیالکترون یآمادگ» يزانم دو مقولة ينب یهمبستگپژوهش حاکی از آن است که  هايیافته

 یآمادگ يزانم» ينب یهمبستگو  838/6درصد برابر با  33 يناناطمدر سطح « يکیالکترون يگردشگرگردشگران با مفهوم 

 يزانم» ينب یهمبستگو  850/6 يگردشگردر امور مربوط به « گردشگران از فاوا ةاستفاد يزانم»با « گردشگران يکیالکترون

« يگردشگراستفاده گردشگران از فاوا در امور مربوط به  يزانم»با « يکالکترون يگردشگرگردشگران با مفهوم  ییآشنا

جهت استفاده از  یداخلگردشگران  يکیالکترون یآمادگمناسب از لحاظ  هايينهزموجود  رغمیعل. بنابراین است 013/6

و به همان نسبت  يستندنآن چندان آشنا  يکاربردهاو  يککترونال يگردشگر، گردشگران با مفهوم يگردشگرفاوا در امور 

موجود  يتوضع هاآن. همچنين کنندیماستفاده  يگردشگراطالعات و ارتباطات در امور مربوط به  يفناورکمتر از 

لوب و خاص چندان مط يمواردجز در را به يرازش يگردشگراطالعات و ارتباطات در امور مربوط به  يفناور يريکارگبه

در  يمؤثرنقش  ینترنتا، ماهواره و یزیونتلوو  یورادخصوص ، مظاهر و ابزار فاوا بهوجود این. با دانندینم بخشیترضا

 داشته است. هاآن يگردشگرعنوان مقصد به يرازشانتخاب 

 .يرازش، يمجاز يگردشگر، يکیالکترون يگردشگراطالعات و ارتباطات،  يفناور :هاواژهیدکل
[
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 مقدمه .1

 لهئمس یانب .1. 1

هزارة سوم،  مهم هايیدهپد از یکی ،يگردشگرصنعت 

 ییبسززا  يرتأثگونة خود تصاعدقرن گذشته با رشد يمن یط

کشزورها   یفرهنگز تبزادتت  و  ياقتصاد یاییپودر رشد و 

، قزرن  نظزران صزاحب از  ياريبسز که يطوربه داشته است،

ي، مزدد زاده، اشزر  ) انزد نهادهنام  يگردشگرحاضر را قرن 

عنوان به يگردشگرو از  (81 ، ص.4983،  ياديبنو ی خادم

 یاهرمزز، (28، ص. 4338، 4سززواربرو گززذرگاه توسززعه )

( 956، ص. 22660هزواکينز قدرتمند در الگزووارة توسزعه )  

 ، وارثزی، ییتقزوا ) يزا دن در صنعت ینترمتنوع و ینتربزرگ

 یزدار پا توسزعة  یاصزل  ( و رکزن 2 ، ص.4936، درکزی 

و  کنندیم یاد( 56، ص. 4983 نظري، ،،زرگر يدختیبينام)

 ،يزل مان يانيزة ب در یجهزان  يگردشزگر  سزازمان  ينهمچنز 

ت اس کرده یمعرف سوم هزارة در یاساس يازنرا  يگردشگر

. ص، 2668 9هزان چزين هزگ  تيموتيزب،  ،سزيو  سوینگ)

   .(90 ، ص.4936، يصفرآبادو  ییتقوا) (4694

 ،2666 سزال  در يدشزگر گر یجهان سازمان آمار بنابر

 نفزر  يليونم864 بر بالغ سراسر جهان در گردشگران تعداد

 يلياردم185 حدود یمبلغ يگردشگر یانجر ینا از و بوده

 .است شده جهان ياقتصاد چرخة وارد يممستقطور به دتر

 و نفزر  يليزارد م یزک  از يشبز  به، 2644 سال در ارقام ینا

اسزت   يدهرسز  ردت يليزارد م4566 بزه  آن حاصزل از درآمد 

براسزا  سزازمان    .(86 ، ص.4932، يريشمشز و  ییسرا)

 صزد شش و يليزارد م یزک حدود  2626ر سال د ،يجهانگرد

 یناشز  درآمدخواهند پرداخت و  يگردشگرنفر به  يليونم

 یليزون تريمنز ویزک سال به  ینادر  المللیينب يگردشگراز 

 یقزول ( و به 8 ، ص.4936زاده، یآقاسزاده و يمابراه)ر دت

                                                           
1 Swarbrook 

2 Hawkins 

3  Samuel Seongseop ,Timothyb, Hag-Chin Han 

سزازمان جهزانی   ) يزا دندتر در سراسر  یليونتر2از  يشببه 

 .يدرسخواهد ( 29. ص، 4338، 1گردشگري

 سزاله  هزار چند یتمدن با و چهارفصل ينیسرزم ،یرانا

 ،یخیتزار  فزرد منحصزربه  و متنزوع  يهزا جاذبه از که است

اسزت   برخزوردار  يزره غ و يعزی طب ،یفرهنگز  ،یمزذهب 

 در هزا جاذبزه  يغنا .(80 ، ص.4980 بابکی،جباري،يبیط)

 مزرز  یزک  در یجهزان  را آن کزه  شده اسزت  موجب یرانا

 .(16 ، ص.4988،  یقهرمزان  ،معصومیريقد ، يمهدو)بنامند

 یقتصزد ه کارشناسزان و بز   ياريبسز به باور  يلدل ينهمبه 

 در يگردشگر يهاجاذبه بودن دارا نظر از یونسکوسازمان 

 ، ص.4983، یفزاطم  ،ییتزوت  ، یقزدم ) جهزان  دهم یفرد

، جزء پنج کشزور  يستمیاکوس يغنا( و از نظر تنوع و 449

بززا  .(411 ، ص.4988، يمظفززر)سززعادت و  ياسززتدناول 

سزال   16 یسمتوراز لحاظ توسعة صنعت  یرانا این، وجود

 ، ص.4983، یززادي پر ،ییتقزوا  ،یوارثز عقب است ) يادناز 

از آن  یناشز  يدرآمزدها و  يگردشزگر ارقام  یسةمقا .(491

سزازمان   يسزو شزده از  هئز ارا یجهزان  يآمارها، با نیراادر 

کزه کشزور مزا، سزهم و      دهزد یمنشان  يگردشگر یجهان

 اسزت  نيافتزه  يگردشگرصنعت مناسب خود را در  یگاهجا

 يارز درآمزد  سهم .(411 ، ص.4988، يمظفر)سعادت و 

 کشزور در  یداخل ناخالص يدتول در يگردشگر از حاصل

 يگردشگر يارز درآمد از یرانا سهم و درصد 9/9حدود 

صزنعت   یزن ااز  یجهزان درآمزد   درصد 4/6از  کمتر جهان

 .(456، ص.4983)محمززدزاده و همکززاران،  بززوده اسززت

ضزعف   خصزوص بزه  ناکارآمزد  یریتمزد  رسزد یمز نظر به

و  هزا جاذبزه  یمعرفز  يبرامناسب  يغاتتبل نبودو  یابیبازار

 گردشزگران  يازهاينخدمات متناسب با  ةئارا عدم ينهمچن

 یلدت ترینممهاز ز رو هاييتکنولوژمتدها و استفاده از  با

لززوم   ینبنزابرا  ؛باشزد  یزران ادر  يگردشگر يافتگینتوسعه

                                                           
4 World Tourist Organization 
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و  هززاروش يريکززارگبززهو  هززاياسززتسدر  يبززازنگر

و  يزا احجهت  يگردشگر یریتمددر  یننو هاييتکنولوژ

 یزن ا. در رسدیمنظر به يضرور یرانادر  يگردشگررونق 

اطالعات و ارتباطات در صزنعت   يفناوراده از استف ،راستا

از  یزران ادر  يکزی الکترون يگردشزگر و توسعة  يگردشگر

 یگزاه جا ييزر تغ يبزرا  یفراوانز  يلپتانساست که  هاییينهزم

در جهزان دارد   یزران ا يگردشزگر صزنعت   یزافتگی توسعه

 يکزی الکترون يگردشزگر اسان از کارشن یبرخکه  يطوربه

 یززرانادر  يگردشززگرعت صززن عنززوان حلقززة مفقززودةبززه

 .برندیم( نام 4 ، ص.4980 ،یتآو  يسجاد)

 یتخزت پا (،4988 زارع،) یمزذهب شهر  ينسوم ،يرازششهر 

 یفزاي اکشور جهت  يشهرها یناستعدادتراز با  ،یرانا یفرهنگ

قلززب ( و 459، ص. 4985، یززدفر) يهنززرو  يوالیفسززتنقززش 

از پزنج شزهر بززرگ     یکزی ( در عرصزة  یرانا)پار  و  ياپرش

کشزور   يگردشزگر منطقة  ينپنجممرکز  و یخیتارو  یفرهنگ

 توسزعة  یملز  در برنامة ياارزنده یگاهجاو  شودیممحسوب 

، یالممزالک یمسزتوف  ی،فرمزان  ،دمنزه  يطزاهر دارد ) يگردشزگر 

 یجززادابززا  توانززدیمزز شززهر یززنا؛ لززذا (422-443، ص. 4936

اسزتفاده از   يبرامناسب  هاييسترسازبو  یفن هايیرساختز

و  يگردشززگردر صززنعت و ارتباطززات اطالعززات  يفنززاور

کننززدگان کننززدگان و مصززر  عرضززه يززبترغو  یقتشززو

و به سمت استفاده از فزاوا   يگردشگرمحصوتت و خدمات 

ضزمن   پزيش رود و  يکیالکترون يگردشگرتوسعة  یتنهادر 

خزود در   يگردشزگر  یگزاه جاهر چزه بهتزر    یتتقوو  يتتثب

 يزز ن یجهزان عنوان مرکز جزذب گردشزگر در سزطح    ، بهیرانا

راسززتا، پززژوهش حاضززر  یززنا. در يززردگمززورد توجززه قززرار 

کززاربرد فززاوا در صززنعت  يتوضززع يززلتحلبززه  کوشززدیمزز

 یگزاه جاپرداخته و از منظر گردشگران  يرازششهر  يگردشگر

 .بررسی کندشهر را  ینا يکیالکترون يگردشگر
 

 هشپیشینة پژو. 2. 1

 ( در پززژوهش خززود عنززوان کززرد کززه 4983جاللززی )

پرسزرعت،   یملز  يهزا شزبکه و  یزاد زباند  يپهنابا  ینترنتا

گردشزگر،   ينبز  یارتبزاط بسزتر   که هستند يابزار ینترمهم

 يگردشززگر يهززاسززازمانو  يگردشززگر هززايیتسززا

خزززدمات  ةنظزززارت بزززر ارائززز  يبزززرارا  يکزززیالکترون

 يبزات  يفيتکبا  يارسانهچند يکیالکترونو  يکیالکترونيرغ

مزورد   ينهادهزا  یرسزا و  هاهتل، هاآژانسشده توسط يدتول

خزائززی و عطززافر، پززول .کننززدیمززفززراهم  گردشززگران يززازن

( با بررسی عوامزل مزؤثر بزر    4934) خشکرودي مصطفیپور

بززا و پززذیرش فنززاوري اطالعززات در صززنعت گردشززگري 

گرش ساختاري نشان دادند که ن ةمعادل یابیمدلاستفاده از 

عوامل اصلی مؤثر بر قصزد نسزبت    هشدو سودمندي در 

اعتمزاد،   ةشدبه رزرو اینترنتی هتل است و متغيرهاي اضافه

اعتبار و سازگاري از طریق نگرش بر نيت استفاده از رزرو 

 مختززاري ،یوسززفی اینترنتززی هتززل تأثيرگززذار هسززتند.   

( در بررسزززی 4934) الحسزززينیخزززادم ،آبزززاديملزززک

گردشگري الکترونيزک   توسعة يهااخصشتطبيقی تحليلی

سززواد  يهززاشززاخص انززدداشززتهدر شززهر اصززفهان بيززان 

الکترونيززک در بززين شززهروندان شززهر اصززفهان در سززطح  

درصزد از   5/5همچنين ادعا کردند که  هاآن. استمتوسط 

درصد در سطح متوسط و  2/15شهروندان در سطح پایين، 

ري مجزازي  درصد در سطح باتیی اعتقاد به گردشگ 2/10

( در پزززژوهش 4932تقزززوایی و همکزززاران )  داشزززتند.

يراز بزا تأکيزد بزر فنزاوري     ریزي گردشگري شهر شز برنامه

در  ICTکه دسترسزی بزه امکانزات     انددادهنشان  اطالعات

گردشزگري   يهزا جاذبزه گردشگري در معرفزی   يهامکان

نقزش   هزا آنشهر شيراز و ميززان رضزایت گردشزگران از    

وري اطالعات در جزذب گردشزگر و   اداشته و همچنين فن

(، بزا  4939اقامت آن تأثير دارد. هاشمی و همکاران ) نحوة

http://www.chtn.ir/
http://www.chtn.ir/
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گردشزگري   ریززي توسزعة  تحليل عوامزل مزؤثر در برنامزه   

، گيزران يمتصزم الکترونيک در ایران، اظهار داشتند که تعدد 

ارتبزاطی و   هزاي یرساختزبودن ضعف مدیریتی، نامناسب

ودن گردشزگران نسزبت بزه    بز مخابراتی و همچنزين ناآگزاه  

 ةگردشگري الکترونيک و مزایاي آن، موانع اساسزی توسزع  

 گزذاري یهسزرما نيزز   هزا آن. دهسزتن گردشگري الکترونيک 

کززردن ة گردشززگري، فعززال بخززش خصوصززی در زمينزز 

گردشززگري ایرانززی،   ةالکترونيززک در زمينزز  يهززارسززانه

گردشگري توسزط صزدا و سزيما، ایجزاد      ةاندازي شبکراه

باور در بين مسئولين ارشد سازمان گردشگري بزه   انگيزه و

 ةکززارآیی گردشززگري الکترونيززک در کنززار وجززود پيشززين 

 ینتزر مهزم تاریخی و فرهنگزی و طبيعزی کشزور ایزران را     

و  يزري تح گردشگري الکترونيزک برشزمردند.   يهافرصت

 يفنززاورنقززش »بزززا عنزززوان  ياهمقالزز( در 2662) 4محززرر

تأکيد  نکته ینا رب «سزمیتوراطالعات در گسترش صزنعت 

وب و گسزترش   یجهزان صزفحات  ةبزا توسزع که کنندیم

 يسزززتم س هزاي یتمحزدود از  ياريبسزاطالعات،  يمرزها

برطزر  شزده و    يگردشگر يززايدندر  یجهززان یززعتوز

 حزاکم  يزک الکترون گردشزگري تحزت عنزوان  ینینزونظام 

 يتفعالو  کار امکاناطالعات،  يفنزاور کزه ينحوبه ،شده

را فراهم  کارهم در خانه هم در محل  يگردشگر زمينة در

بززا عنزوان    ياهمقالز ( در 2661) 2شززلدون  .ه اسزت کرده

 یریتمزززد يبززرا يراهکززار، يززکالکترون يگردشززگر»

 یزززي ربرنامززه  ينبزز به ارتبززاط  « يگردشزگر یکاستراتژ

اطالعززات و   يفنززاور و  گردشزگري  یکاستراتژ یریتمد

 یززن ا یاصززل  يهزا بحز  از  یکززی . ردازدپز یمارتباطات 

 جزا  ةيزر ذخنظام  یا 9ا آرسی يستمسپرداختن به  پژوهش

 گردشگري ينزةزمتوجزه در  درخور نکاتاز عنوان یکی به

                                                           
1Tahayori & Moharrer 

2 Pauline J. Shaldon 

3 CRS 

مزداري الکترونيکزی   وي مبح  مشزتري . است يکالکترون

را در عصزر   گردشگريکنندگان صنعت یعنی رفتار مصر 

 1یدفتززز  .کنزد رسزی مزی  برفناوري اطالعات و ارتباطزات  

اطالعززات و  يفنززاور»بززززا عنززززوان  ياهمقالززدر ( 2668)

چززون   یمبززاحث بززه   «هزا فرصزت و  یدهاتهد، يگردشگر

اطالعززززات  يسززززتمس، نقزززش يزززکالکتروناقتصزززاد 

 یریتمززد، نظززام گردشززگري ةدر توسززززع يززززاییجغراف

نظزام  و یجهزان  یزع توزجزا، نظزام    ةيززر ذخمقصزد، نظزام 

 گردشزگري  ةتوسززع  وي. پرداخته اسزت  يمشتر یریتمد

 مشزکالت مقابلزه بزا    يبزرا ارزشزمند   يراهکاررا  يمجاز

آثزززار   یزززب تخراز  يريجلزززوگ  ينهمچنززو  یفرهنگزز

 .داندیم یستیاکوتورو  یستیتور

 روش پژوهش .7. 1

 يهزا پزژوهش از نزوع   يتماهپژوهش حاضر از لحاظ 

و  يلزی تحلفیيتوصز آن  یبررسز و روش  ياتوسعهيکاربرد

اسزتفاده از   و يزدانی م يمایشپآن  يهاداده يگردآورش ور

آن در  یززاییپااسززت کززه  ياسززاختهپژوهشگر نامززةپرسززش

 يبزات کرونباخ )اغلب  يآلفا از طریقو آزمون يشپمرحلة 

حجزم   قرار گرفزت.  یيدتأاز ابعاد( مورد  یک هر يبرا 8/6

 يرازشز به شزهر   يورودگردشگران  يآمارنمونه از جامعة 

 ةبزرآورد حجزم نمونز    فرمولبا استفاده از  4939 سال یط

به  يشترب يناناطمدست آمد که جهت نمونه به 981کوکران 

به روش اتفزاقی   هانمونهانتخاب . یافت یشافزانمونه  166

با مبدأ خزار  از   یرانیاگردشگران  ينبو از  )در دستر (

نتخاب ا يرازشحداقل خار  از شهرستان  یااستان فار  و 

گزذار و  ودر حزال گشزت   يدانیم يمایشپشده که در زمان 

بزا   هزا داده يزل تحل بودنزد.  يرازششهر  يهاجاذبهاز  یدبازد

 يفیتوصز در دو سطح و  SPSS يآمار افزاراستفاده از نرم

 صورت گرفت. یاستنباطو 

 

                                                           
4 Deepthi, Shancker 
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 پژوهش هاییهفرض .4. 1

 يکززیالکترون یآمززادگ يزززانم» يهززامقولززه ينبزز -

بززا مفهززوم   گردشززگران ییآشززنا يزززانم»، «گردشززگران

گردشزگران از   ادةاسزتف  يززان م»و « يکیالکترون يگردشگر

ارتباط وجود  «يگردشگردر  اطالعات و ارتباطات يفناور

 دارد؛

شززهر در انتخززاب  اطالعززات و ارتباطززات يفنززاور -

 يمزؤثر نقزش  گردشگران  يگردشگرعنوان مقصد به يرازش

 ؛داشته است

 يفنزاور  يريکزارگ بهموجود  يتوضعگردشگران از  -

اطالعززات و خززدمات   ئززةارااطالعززات و ارتباطززات در  

 دارند. یترضا يرازششهر  يگردشگر

 قلمرو پژوهش .5. 1

عنزوان  ، بزه  يرازشز پزژوهش شزهر    ینا یمکان قلمرو

اسزتان و   یزن ا يگردشزگر  یاصل قطب فار ، استان مرکز

کشور شزامل   5 ةمنطق گردشگريقلمرو  یتمرکز ينهمچن

و بوشهر  یراحمدبوو  يلویهکهگاصفهان، فار ،  يهااناست

 يرازشز ( 422 ، ص.4936ن، ادمنزه و همکزار  يطاهراست )

ملمزو    هايیژگیوو  هايتجذاب ياحتیس یعنوان مکانبه

 ،(، تئاترهزا هزا مزوزه ، یخیتزار ، منزاطق  یبوم يتجذاب)مثل 

گ و هنر( را تزوأم بزا   ، فرهنيطمح) یاديز وجوه ناملمو 

)مثززل  يامنطقززهو  يگردشززگر يالتتسززهو  هززایسسززرو

 یزن ابزه همزراه دارد. تمزام    ( هایتاکس، هارستوران، هاهتل

 ياحتیسز ل مکزان  و محصزو  یرتصزو  در کنزار هزم   هاجنبه

، 4980دوسزت،  يفزه وظو  یزاري ) کنندیم یتداعمذکور را 

 شزود یمز شزهر   ینا يگردشگرمهم  يهاجاذبه از .(8 ص.

، يسزعد ، آرامگاه ، باغ نظرنمانجهاباغ ارم، باغ دلگشا، باغ 

، يزل وک، بازار، مسزجد و حمزام   یکرمان يخواجوحافظ و 

 غيره ، موزة پار  وقرآنشاه چراغ، دروازه ،خانیمکرارگ 

 يتزی جمعنقطزة   ینتربزرگ يرازش(. 4988زارع، ) را نام برد

 25درجزه و   96شزهر در   ینا. استکشور  یجنوب يمةندر 

طزول   ةيقز دق 23درجزه و   98و  يزایی جغرافعزر    ةيقدق

 ، ص.4988، یمیکرو  یاننظرقرار گرفته است ) ياییجغراف

 اسززتمتززر  4516 یززادرشززهر از سززطح  یززنا( ارتفززاع 8

 .  (99-92 ، ص.4985، يمحمد)

بهزار   يهافصل يزناطالعات  يگردآور یزمانقلمرو 

دو فصزل   یزن اگردشگران در بوده و  4939و تابستان سال 

 ا تکميل کردند.رمربوط  يهانامهپرسش

 یممفاهو  یمبان .2

 و ارتباطات اطالعات یفناور .1. 2

از  يامجموعززهاطالعززات و ارتباطززات بززه  يفنززاور

وابسزته بزه آن اطزال      يکاربردهاو  یکیتکنولوژ يابزارها

، يزره ذخ، انتشزار،  یجزاد اارتبزاط،   يبرقرار يبراکه  شودیم

 يادهگستر يفط يبرا، پردازش و انتقال اطالعات یریتمد

و  4)ریدولیشززودمززیاسززتفاده  يانمتقاضززاز کززاربران و 

و همکزززززاران  2)کيسزززززال (562ص2663همکزززززاران 

 ییهاروشاز ابزار و  يامجموعه یعبارتبه  (125ص2668

 یزع توز، پردازش و یابیباز، يرهذخ، يآوردر ارتباط با جمع

 9)سززليمی و قنززودياطالعزات در اشززکال مختلززف اسزت   

 ،یانزه را یزمتمزا  بخزش  سزه  مزل تعا که از (9606ص2644

اسززت  شزده  حاصزل  یمخززابرات و ارتباطزات  اطالعزات 

 (.2ص2660 1الکساندرو)

 عنزوان است که به یديجد یمپاراداطالعات  ياورفن

 یصزنعت انقزالب   از بعزد  یزک تکنولوژ انقالب ینتربزرگ

( و 26، ص.4983، ياکبزر و  ییتقزوا اسزت )  شزده  مطزر  

 هزا انسزان  یزنزدگ  يهاجنبهرا در توسعة تمام  یمهمنقش 

 یفززاا یفرهنگززو  ياسززیس، ياقتصززاد، یاجتمززاعاعززم از 

                                                           
1 Redoli 
2 Kisla 

3 Salimi & Ghonoodi 

4 Alexandru 
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که فزاوا هزم    يطوربه( 82ص  2669 4)کلز ،ویتاننکندیم

، ياحمزد و  یبلوک)لشزکر  شزود یمز ابزار توسعه محسوب 

 سززنجش يارهززايمع از یکززی( و هززم 1 ، ص.4980

 و المللزی ينبز  يهاسازمان يسو از کشورها یافتگیتوسعه

 يفنزاور  از اسزتفاده  و يابیتدسز  يززان م، ینجهزا  اقتصزاد 

 ،وارثززی يونديشززاه) باشززدیمزز ارتباطززاتو  اطالعززات

 .(4 ، ص.4936، محمدي

 یگردشگرکاربرد فاوا در صنعت . 2. 2

 يشزروترین پعنزوان  اطالعات و ارتباطات بزه  يفناور

 يرتزأث بشزر   یزندگو ابعاد  هابخشبر تمام  یجهان یشگرا

 ، ص.4936،  نوري،فضزلعلی،  ، نزژاد یحاجاست ) گذاشته

اطالعززات و  يفنززاور مهززم يکاربرهززا از یکززی .(498

و همکزاران،   یرجبز )ت اسز  يگردشگرارتباطات، صنعت 

ابززار   ةئارااطالعات و ارتباطات با  يفناور .(2 ، ص.4936

و  ییشناسزا منظزور  بزه  يمشزتر  يبراو امکانات مؤثر، هم 

ان کننززدگيدتول يبززرامناسززب و هززم  يززداتتول یززداريخر

، یجهزان در سطح  يداتتول یعتوزمنظور توسعه، کنترل و به

ن شزد یجهاناز  یتحماو  یشافزا، یدتشدبه  يمؤثر طوربه

 یسمتورصنعت در سراسر جهان در  یفعل يتقاضاسطح و 

، 4988 ،نزژاد محمزودي  پزورجعفر،  ،يانبمان) پرداخته است

در  یتحززوتتو  ييززرتغباعزز   يفنززاور یززنا .(82 ص.

در مقصزد، بازارهززا و   يگردشززگر یزان جر، هززایرسزاخت ز

 یجزاد اشزده اسزت و بزا     يگردشزگر  هزاي گزذاري یهسرما

گردشزگر پرداختزه و    يشترب، به جذب یابیبازارو  يغاتتبل

)ته اسزت  دهشز  يگردشزگر باع  رشد و توسزعة صزنعت   

 اطالعات يفناور يکتفک سبب، ینبد. (81ص2668 2ليدیا

 يبرقزرار  و اتاطالعز  انتقزال  ابززار  شامل که و ارتباطات

 آن، و خزدمات  همزراه  تلفزن ،  ثابزت  تلفن يرنظ ارتباطات

 اطالعزات  نظزام  ،یجهان يتموقع يستمس ،ینترنتا ،سيمیب

                                                           
1 Kelles,Viitanen 

2 Teh Lydia 

 يگردشزگر  صزنعت  از مقصزد  یریتمزد نظزام   ،ياییجغراف

 چراغی روشن،زادهعيسی، است )پورفر  يرممکنغ است،

 .(18 ، ص.4988

بزه سزه    توانیمرا  يگردشگردر  9تیسیآيکاربرد 

 ینترنزت او  5یخزارج  يهزا شبکه، 1یداخل يهاشبکه حوزة

، 4988 گزودرزي سياهویی،تقويعامري،پروانهد )کر يکتفک

 صززنعت ةاطالعززات در توسززع يفنززاورنقززش  .(461 ص.

 يريکزارگ به یکی: است یبررسعد قابل بُ از دو گردشگري

خززدمات  ةئززاراو  یرسززاناطالعززات در اطززالع  يفنززاور

 هزاي يلپتانسز جانبزه از  همه ةاستفاد یعنمکه به  يگردشگر

 يهزا ساختیرز ةسعاطالعات در جهت تو يفناورصنعت 

 يمجزاز  يگردشزگر  یگزري داسزت و   يگردشگرصنعت 

و  يکزی الکترونگردش و سفر به صورت  يمعنااست که به 

و  راودراد) اسزت  يگردشزگر شدن منابع يکیالکترونشامل 

(. 4988ميرجليلزززی، ؛ 00 ، ص.4983محمزززدي، حزززاجی

را  يیبرسزا  يفضزا  يگردشزگر  هاييتظرفانواع ، ینبنابرا

ذکزر   يمجاز يگردشگرو  يکالکترون يگردشگردو مورد 

در  ( که05 ، ص.4983، يمحمدیحاج)راودراد و  کنندیم

 شد.بح  خواهد  هاآن ادامه دربارة

 یمجازمسافرت  یا یمجاز یگردشگر .7. 2

 یجيتزالی د ينسزرزم ر در حضزو  يمجزاز  يگردشگر

 يزاي دناز  یريتصوو  یمتن، یصوت يهادادهوب و مشاهدة 

 .(9 ، ص.4936همکاران،  ، یرجبماست ) يرامونپ يزیکیف

 هزاي يفنزاور  يريکزارگ بزه  شودیمرا  يمجاز يگردشگر

 از يبزی ترک ةئز ارا همزمزان و  یارتبزاط  و یاطالعزات  یننزو 

بزا   یینماهزا ، صزوت و  یدئوو، يعدبُسه ينمادها، یرتصاو

 یفتعر هامحل یا محل درجه( از 906) يعوسمنظرة باز و 

صزنعت   ،يمجزاز  يفضزا  هاييتظرف از استفاده با که کرد

 ،يمجزاز  يزت واقع يابزارها و ياییجغرافاطالعات  سامانة
                                                           
3 ICT 

4 Interanet 

5 Extranet 

http://www.egardesh.com/
http://www.egardesh.com/
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 امکزان  کزاربر  بزه  و کنزد یم سازييهشب را یواقع يفضاها

 صزورت  به فضا، ینا در ،هامکان یگرد و خانه در دهدیم

 يجزو وجسزت  و سزفر  ،یزارت زو  یزد بازد بزه  ،يمجزاز 

 يسوآن در يکشور یبايز مناظر و بپردازد یگرد يهامکان

 عمزالا  آنکه بدون ببرد، لذت و يندبب یانهگراواقعرا  یاهادر

 يزیکزی فموانزع   و باشزد  داشته حضور نظر مورد محل در

 .(03 ، ص.4983، يمحمزد یحاج)راودراد و  باشد او مانع

سزفر و   یمعمولاستفاده از روش  يجابه زبان ساده، اگر به

 يفنززاورو  ینترنززتااز  يززاییجغراف يهززامسززافت يمززودنپ

، تلفززن ديیسزز، ماننززد يززکالکترون يابزارهززااطالعززات و 

و  يلمفززو  عکززس، يبعززدسززه یرتصززاوهمززراه، نقشززه،  

خززود  يسززفرهادر  غيززرهو  يوتريکززامپ هززايسززازييهشززب

 یا يکیالکتروننوع مسافرت، مسافرت  ینا، به يمنکاستفاده 

(. 4939احمززدپوران، ) گززویيمیمزز يمجززاز يگردشززگر

امکزان   یزن ابه گردشگران  تواندیم يالتتسه ینا ينهمچن

 يانقطزه سزفر بزه    يمتصزم کزردن  یعملاز  را بدهد که قبل

وب وارد  يابزارهزا  یزق طرو از  يمجزاز صورت خاص، به

، یمتناطالعات  العه و مشاهدةورد نظر شده و با مطمحل م

سزفر   یزن ا یبمعاو  یامزا، امکان سفر و یريتصوو  یصوت

 ياتجربززه( و 4 ، ص.4980، یززتآو  يسززجاد) یابنزد دررا 

گردشگر در ذهن خزود   ییدورنمارا در چارچوب  يمجاز

 .(464 ، ص.4988)پروانزززه و همکزززاران،  شزززکل دهنزززد

ملزه  از ج يگردشزگر انزواع   يبزرا الکترونيکی  يگردشگر

وع و هززر نزز یسززاحل يگردشززگر، ییروسززتا يگردشززگر

که هزد  گردشزگران از آن، اسزتفاده از     یگرد يگردشگر

از  هزایی يتجذابو  آفتاب، طعم غذاها ،(يمیاقل) اآب و هو

اميرعضزدي و  ) يسزت نگروه باشد مناسب و پاسزخگو   ینا

 نگرفت نظرز آنجا که بدون در اما ا (0 ، ص.2646رجایی، 

امکزان را   یزن اهزا  مردم به آن یفرهنگو  ياقتصاد يتوضع

قابزل   یصزنعت کننزد،   یدبازد يادن یدنیدتا از مناطق  دهدیم

 همزراه دارد بزه  زیزادي  یزاي مزا و شزود یممحسوب  توجه

 .(466 ، ص.4988)پروانه و همکاران، 

 یکالکترون یگردشگر .4. 2

 یزع توز يزرة زنجدر تمزام   ینترنزت او  يکیالکترونابزار 

، یريپزذ مهمزان ، ییهزوا شامل خطوط  يگردشگرخدمات 

ر و مقاصزد سزف   یمسزافرت  يهزا آژانزس گردانندگان تزور،  

دوسزت،  يفهوظو  یاري)کرده است  یجادا یشگرف ييراتتغ

ابزارها  يريکارگبه، يکیالکترون يگردشگر .(4 ، ص.4980

اطالعزات و   هاييفناور خصوصبه، یدجد هاييفناورو 

است که  يگردشگر ياضاتقعرضه و  عدِارتباطات در دو بُ

گردشزگران،   يزاز نخزدمات مزورد   در آن عالوه بر عرضزة  

مقاصزد فزراهم    يگردشگر يدورنماو  یابیبازار هايينهزم

مفهززوم  .(454 ، ص.4988، يمظفززر)سززعادت و  آیززدیمزز

 یبازرگزان  هزاي يزت فعال یتمامشامل  يکیالکترون گردشگر

، پزول  يکزی الکترون یابیبازار، يکیالکترونتجارت  يلقب)از 

و توسزززعة  يزززقتحق، يکزززیالکترون یزززدخر، يکزززیالکترون

 گردشزگري صزنعت   يهابخش یتمام( در و... يکیالکترون

، ونقزل ، سفر، حملگردشگريند از ارتکه عباخواهد شد 

و  یززاري) و غيززره هززاواسززطه، مسززئوتن، يدارمهمززان

 يگردشززگرهززد  از  .(9-2، ص. 4980دوسززت، يفززهوظ

 يبززرامناسززب  هززايينززهزمآوردن ، فززراهميکززیالکترون

 ةسزفر، توسزع   يزت امنو  یشآسزا ، گران، اعم از رفزاه گردش

 اسزززت يگردشزززگرو سزززرانجام، لزززذت از  يگردشزززگر

 یزاي مزااسا  ضزمن داشزتن    ینا(. بر 4939پوران، احمد)

 يمندبهرهو  يکالکترون يگردشگرتحقق  یندآفر، در ياربس

 یزد باوجزود دارد کزه    يزز ن یاساس يهالشچااز منافع آن، 

 هزاي یززي ربرنامزه  هاآنرفع  يبراو  يردگرار مورد توجه ق

در  هزا چزالش و  یزا مزا یزن ااز  یبرخ. يردگمربوط صورت 

  خواهد آمد. 4جدول 

http://emodiran.com/
http://emodiran.com/
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 یکالکترون یگردشگر یهاچالشو  یامزا یبرخ .1جدول 

 88-89، ص. 4988مأخذ: بمانيان و همکاران، 

 یکالکترون یگردشگر یهاچالش یکالکترون یرگردشگ یایمزا

 گردشگران؛ يبراو سرعت بات  يفيتکبا  ینترنتیاآوردن خدمات فراهم -

 ؛يگردشگروابسته به صنعت  يهاارگانو  هاسازمانارتباط بهتر  -

 ؛يگردشگربهتر  يراهبرو کنترل و  یتهدا، یریتمد -

 ؛ینههزدر زمان و  ییجوصرفه -

گردشگران و  يبرا یآموزش يطمحو  یآموزش يهاانالک يسازفراهم -

 ؛يگردشگرصنعت  یاهال

 ؛يگردشگرو نظارت واحد  یریتمد -

 ؛با گردشگران يممستقو ارتباط  یاحتمالکردن مشکالت در برطر  یعتسر -

 و...-

 ؛یاطالعاتفقدان سواد  -

 ؛يکیالکترون ساختار یرزفقدان  -

 ؛ايیانهرا يافزارهاافزارها و نرمفقدان سخت -

 ؛یجيتالیدو شکا   ینترنتا به نابرابر یدسترس -

وابسته به  ینترنتیا يهادرگاه یمحرو  يتامن -

 ؛يگردشگرصنعت 

 ؛یاجتماعو  یفرهنگ يهاچالش -

 ؛متخصص یانسان يروين يتترببه آموزش و  يازن -

 و... -
 

 پژوهش هاییافته .7

 گردشگران   یکیالکترون یآمادگ یزانم یابیارز .1. 7

 يگردشززگر يهززافززرآوردهاسززتفاده از خززدمات و  

 ،يکزی الکترونهزر نزوع خزدمات     یکلطور هو ب يکالکترون

، یانزه رااز  يزري گو مهارت بهزره  یکافسواد مستلزم داشتن 

اطالعززات و  يفنززاورابزززار و مظززاهر  یگززردو  ینترنززتا

بزه   یدسترسز  یزا داشزتن و   ياراختدر  ينهمچنارتباطات و 

 يکزی الکترون یآمادگ يزانمسنجش ؛ لذا استموارد مذکور 

 يگردشززگرگردشززگران جهززت ورود بززه بحزز  افززراد و 

در مزورد   هزا یافتزه اسزت.   يضزرور  يکالکترونو  يمجاز

درصزد   36از  يشبز آن است که  يانگرب یبررسمورد  نمونة

 یخزدمات امکانزات و   بزه خود  یزندگگردشگران در محل 

تلفززن همززراه و تلفززن ثابززت و  یزیززونتلوو  یززوراد يززرنظ

بزه   يزز ن هزا آندرصزد   06ز ا يشب (،، تبلت و غيرهیلموبا)

از  يشب و مشابه و یجانب يافزارهاسختو  یانهراماهواره، 

 یحاکموارد  یناداشتند که  یدسترس ینترنتادرصد به  58

نمونزة گردشزگران مزورد     ياعضانسبتاا خوب  یدسترساز 

در  رتباطاتاطالعات و ا يفناورابزار و خدمات مطالعه به 

   .استمحل سکونت 

وا، ابزه ابززار و خزدمات فز     یدسترسعالوه بر بح  

 یآمزادگ ابززار در   ینادر استفاده از  افراد ییتوانامهارت و 

 ،راسزتا  یزن ادر اسزت.   يزت اهمئز حا نيز هاآن يکیالکترون

اسا  بر هايتکنولوژ ینادر استفاده از گردشگران  مهارت

و بر سنجيده شد ( یادز يارسبکم تا  ياربس)از  يکرتل يفط

( يکزرت ل يزف طو سطح متوسط در  9)عدد  يانگينم يمبنا

 .(2 بزه عمزل آمزد )جزدول     4يانمونهی تکت آزموناز آن 

درصزد(   33 يناناطم)در سطح  آمدهدستبه یجنتا براسا 

 یزو راد»و  «یزل موباتلفن و »جهت استفاده از نمونه  ياعضا

و  یانززهرا»اده از مهززارت بززات و در اسززتف   «یزیززونتلوو 

مهزارت   «ینترنزت ا» ينهمچنو  «و مشابه یجانب افزارسخت

 «مزاهواره »در استفاده از  هاآنداشته و مهارت  ییباتنسبتاا 

ه گفزت کز   شودیم؛ لذا متوسط استحد  از يشترب یکم يزن

در اسززتفاده از ابزارهززا و  یبررسززنمونززة مززورد  ياعضززا

داشزته و   ییبزات  مورد سنجش مهارت نسبتاا هاييتکنولوژ

 یخزوب در سزطح   هزا آن يکزی الکترون یآمادگ يزانمدر کل 

 ست.ا

                                                           
1 One-Sample T Test 
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 یانمونهتک یت آزمونمهارت گردشگران جهت استفاده از ابزار و خدمات فاوا با استفاده از  یزانم یابیارز .2 جدول

 
 

Test Value = 3 

Mean t 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

Lower Upper 

 افزارسختو  یانهرامهارت استفاده از 

 و مشابه یجانب

72/3 33/6  00/0  727/0  31/0  36/0  

77/3 ینترنتااستفاده از  مهارت  1/4  00/0  732/0  33/0  3/0  

02/4 یزیونتلوو  یوراداستفاده از  مهارت  14/73  00/0  02/3  19/0  36/3  

39/4 یلموبااز تلفن ثابت و  استفاده مهارت  0/33  00/0  32/3  30/3  46/3  

39/3 از ماهوارهاستفاده  مهارت  16/3  00/0  39/0  01/0  72/0  

67/3 یانگینم  4/34  00/0  67/0  23/0  23/0  
 

 یگردشاگر  مفهاوم گردشگران باا   ییآشنا یزانم. 2. 7

 یکالکترون

کززه بززا مفهززوم  یکسززانهمززة  ادعززا کززرد تززوانینمزز

 آشزنایی آن  يکارکردهزا ، خدمات و يککترونال يگردشگر

استفاده کرده و  يکالکترون يگردشگردارند لزوماا از مقولة 

کزه   یکسزان گفزت   توانینم ينهمچنو  کنندیماستقبال  یا

 کنندیماستفاده  يکالکترون يگردشگراکنون از خدمات هم

آشززنا بززوده و  يززکالکترون يگردشززگرحتمززاا بززا مفهززوم  

 ییآشزنا  یکلز  طزور بزه امزا   ؛دارنزد  ينهمز ینادر  یاطالعات

از خزدمات، کارکردهزا و    یآگاهمقوله و  یناگردشگران با 

را توسززعه داده و  يکززیالکترون يگردشززگر ،آن یززايمزا

 ،زمينزه پزيش  یزن ابزا  . بخشزد یم يتعموماستفاده از آن را 

نمونززه( بززا مفهززوم  ياعضززاگردشززگران ) ییآشززنا يزززانم

 یکنزدقرار گرفت که  یبررسمورد  يکالکترون يگردشگر

 یکمز  ياربسز  یزا  کزم  ییآشزنا مقولة  ینابا  هاآندرصد  16

در سزطح   يزز ندرصزد   96حزدود   ییآشزنا  يززان مداشته و 

 هاآندرصد  9بود و تنها  یادزدرصد در سطح  28متوسط، 

موضزوع   شدنترروشنداشتند. جهت  یاديز ياربس ییآشنا

مل آمد کزه  به ع يانمونهتک یت آزمونمذکور  يهادادهاز 

 ییآشزنا  ينمبز درصزد،   33 ينزان اطمآزمون در سطح  یجنتا

بززا مفهززوم ن )کمتززر از متوسززط( گردشززگرا یينپززانسززبتاا 

 (.9 )جدول باشدیم يکالکترون يگردشگر

 یانمونهتک یت آزمونبا استفاده از  یکالکترون یگردشگرگردشگران با مفهوم  ییآشنا یزانم یابیارز .7جدول 

 

Test Value = 3 

Mean t 
Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower Upper 

با مفهوم  ییآشنا يزانم

 يکالکترون يگردشگر
8/2  1/9-  664/6  488/6-  28/6-  68/6-  

 یفناااوراسااتفادگ گردشااگران از  یاازانم یااابیارز .7. 7

  یدشگرگراطالعات و ارتباطات در امور 

اطالعزات و   يفنزاور اسزتفادة گردشزگران از    يتوضع

مطر  و در  یکلعنوان  5در  يگردشگرارتباطات در امور 

 آزموناز گردشگران مورد سنجش و با  يکرتل يفطقالب 

 یجنتا(. 1 قرار گرفت )جدول يلتحلمورد  يانمونهتک یت

که گردشگران در حزال حاضزر تنهزا جهزت      دهدیمنشان 

اطالعزات   يلقب)از  يگردشگرعات مرتبط با اطال یافتدر»
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، امکانزات و  يگردشزگر  يهزا جاذبزه مربوط بزه منزاطق و   

ونقزل  ، حمزل یرهاپذمهمانو  هاهتل، يگردشگر يالتتسه

بزاتتر از سزطح    یکمز ) ییبزات نسزبتاا   استفادةاز فاوا  «و...(

ارتباط و تعامل »از فاوا جهت  هاآندارند. استفادة  متوسط(

 ةئززارا» ينهمچنززو  «يگردشززگر يززانمتولو  مسززئوتنبززا 

و  یرسزان اطزالع  يزل قب)از  يگردشزگر  ينزة زماطالعات در 

 یينپزا  «(يگردشزگر در مورد خزدمات و مقاصزد    يغاتتبل

 يطززةحدر  يمجززاز یززدبازد»از فززاوا جهززت  هززاآن. اسززت

از  هزا آندارنزد و اسزتفاده    یکماستفادة نسبتاا  «يگردشگر

)مثزل   يگردشگردمات خ يونرزرواسو  یدخر»فاوا جهت 

سزفر و امزاکن    يطبلز رزرو  یزا  یزد خررزرو محل اسزکان،  

کمتزر از   يزن «(یسوغاتو  یدست یعصنا یدخرو  يگردشگر

 .(1 )جدول حد متوسط است

 یانمونهتک یت آزمونبا استفاده از  یگردشگراستفادگ گردشگران از فاوا در امور  یزانم یابیارز: 4جدول 

 

Test Value = 3 

Mean t 
Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower Upper 

خدمات  يونرزرواسو  یدخراستفاده از فاوا جهت 

 يگردشگر
73/2  77/3-  00/0  777/0-  42/0-  25/0-  

 (يمجازتور ) يمجاز یدبازداستفاده از فاوا جهت 

 يگردشگر يهاجاذبه
5/2  43/11-  00/0  494/0-  54/0-  41/0-  

ارتباط و تعامل با مسئوتن و استفاده از فاوا جهت 

 يگردشگر يانمتول
24/2  94/13-  00/0  37/0-  44/0-  74/0-  

 يازناطالعات مورد  یافتدراستفاده از فاوا جهت 

 يگردشگر مرتبط با
24/7  77/5  00/0  275/0  15/0  72/0  

در  يغاتبلتو  یرساناطالعاستفاده از فاوا جهت 

 يگردشگر ينةزم
74/2  35/15-  00/0  754/0-  34/0-  54/0-  

 

 یرازشا مظاهر و ابازار فااوا در انتباا      یگاهجا .4. 7

 عنوان مقصد گردشگرانبه

 يمهسزت موضزوع   ینا یبررسقسمت به دنبال  ینادر 

 يرازشز قدر در انتخزاب  مظاهر و ابعاد فاوا چ از یککه هر 

؛ انزد بزوده ران مزؤثر  گردشزگ  يگردشزگر عنزوان مقصزد   به

 تزرین یزج راو  ینتزر مهماز  مورد 5 اول در مرحلة بنابراین

 امزور  در تواننزد می بالقوه طوربه کهفاوا  يابزارهامظاهر و 

انتخزاب   ،گيرنزد  قزرار  اسزتفاده  مورد گردشگري به مربوط

در انتخزاب   مزورد انتخزابی   5این  يرتأث دوم شد. در مرحلة

در قالزب   یانپاسزخگو  يگردشزگر عنزوان مقصزد   به يرازش

صزورت  بزه کزم(   ياربسز تزا   یزاد ز ياربسز )از  يکرتل يفط

 آزمونبا این موارد  آخر در مرحلةشد و  يدهسنج يفیتوص

 يزل تحلزمزون و  مزورد آ  یاستنباطشکل به يانمونهتک یت

از آن اسزت   یحزاک  یبررسز  یجنتا(. 5 )جدول ندقرار گرفت

عنزوان مقصزد   بزه  يرازشدر انتخاب  «یزیونتلوو  یوراد»که 

 يندومززداشززته اسززت.  یززاديز ياربسزز يرتززأثگردشززگران 

گردشزگران بززه   يزب ترغدر  يمززؤثرکزه نقزش    يتکنولزوژ 

 «مزاهواره »داشزته   يگردشگرعنوان مقصد به يرازشانتخاب 

 یزادي ز نسزبتاا  يرتأثبوده که  «ینترنتا» يزنبوده و بعد از آن 

 يرهاافزاسختو  یانهرا» يرتأثموضوع داشته است.  ینادر 

در  يزز ن «یزل موباتلفن ثابت و » ينهمچنو  «و مشابه رتبطم

گردشزگران در   يگردشزگر عنوان مقصزد  به يرازشانتخاب 

 .(5)جدول  بوده است طسطح متوس
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 یانمونهتک یت آزمونبا استفاده از ن عنوان مقصد گردشگرابه یرازشنقش مظاهر و ابزار فاوا در انتبا   یابیارز .5جدول 

 

Test Value = 3 

Mean t 
Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

در  مشابه يافزارهاسختو  یانهرانقش 

 يرازشانتخاب 
68/9  588/4  445/6  689/6  62/6-  43/6  

20/9 يرازشدر انتخاب  ینترنتا نقش  882/5  66/6  255/6  48/6  91/6  

)تبلت و...( در  یلموباتلفن ثابت و  نقش

 يرازشانتخاب 
63/9  09/4  461/6  688/6  62/6-  43/6  

65/1 يرازشدر انتخاب  یزیونتلو یوراد نقش  18/22  66/6  615/4  35/6  41/4  

91/9 يرازشدر انتخاب  ماهوارهنقش   88/8  66/6  912/6  20/6  19/6  

 

 یاک الکترون یگردشاگر موجاود   یتوضع یابیارز .5. 7

 گردشگران یدگاهداز  یرازش

و اسززتقبال  يکززیالکترون يگردشززگررونززق و توسززعة 

موضوع مستلزم آن است که اطالعات و  یناگردشگران از 

و دلخزواه  گردشگران به شکل مطلزوب   يازنخدمات مورد 

اطالعزات و ارتباطزات عرضزه     هزاي يفناور یقطراز  هاآن

 هزاي يرفنزاو موجزود کزاربرد    يتوضعراستا  ینا. در شود

و  ینتزر مهزم مزورد از   46اطالعات و ارتباطات در عرضة 

از نظزر   يرازشز  يگردشزگر اطالعات و خدمات  ترینیجرا

 يفیتوصززبززه شززکل  يکزرت ل يززفطدر قالززب  گردشزگران 

بزه شزکل    يانمونهتک یت آزمونشد و سپس با  يابیارزش

 يانگرب یجنتا (.0قرار گرفت )جدول  يلتحلمورد  یاستنباط

اطالعزات در   ةئز ارا»گردشزگران در دو مزورد   آن است که 

« و...( هزا مزوزه )مناطق، اماکن،  يگردشگر يهاجاذبهمورد 

، یخیتزار ، يزایی جغراف يزت موقعاطالعات در مورد  ةئارا»و 

دارنزد.   ینسزب  یترضافاوا  يلةوسبه « و ... منطقه ياقتصاد

ونقزل  اطالعات راجع به حمل ةئارا»در مورد  هاآن یترضا

 «(ياجززادهو  یلززیر، ییهززوا) يگردشززگرصززد و مق يرمسز 

 ةئز ارا»و در دو مزورد  است متوسط  در سطحفاوا  يلةوسبه

، هزا هتزل اسکان گردشزگران )  يهامحلاطالعات راجع به 

 ةئززارا» و« و...( هززاينززگکمپ، سززراهامهمززانو  یرپززذمهمززان

 يلةوسز بزه  «بارة فرهنگ و آداب و رسوم منطقهاطالعات در

کننزدگان  شزرکت از سطح متوسط است.  تریينپا یکمفاوا 

امکزان   يسزاز فراهم»فاوا در دو مورد  يريکارگبه يتوضع

و  «يگردشزگر  يانمتولارتباط و تعامل با مسئوتن و  یجادا

، هززاییگردهمززا، هززامناسززبتاطالعززات راجززع بززه  ةئززارا»

 «مورد عالقة گردشگران یاحتمال یدادهايروو  هاجشنواره

مزورد   5کاربرد فاوا در کنندگان شرکت. دانندیم يفضعرا 

خزدمات   یبرخز  يونرزرواسز و  یدخرامکان  يسازفراهم»

و  یدسزت  یعصزنا اطالعزات راجزع بزه     ةئز ارا» ،«يگردشگر

 يتوضزع بزارة  اطالعات در ةئارا»، «یدخرو مراکز  یسوغات

و  یانتظزام ، یبهداشزت ، يامزداد  یرفاهخدمات و امکانات 

 .کنندیم ییابارز يفضعرا نسبتاا  «منطقه ییقضا
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 یانمونهتک یت آزمونگردشگران با استفاده از  یدگاهداز  یرازش یکالکترون یگردشگرموجود  یتوضع یابیارز .7جدول 

 

Test Value = 3 

Mean t 
Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower Upper 

)مناطق،  يگردشگر يهاجاذبهرد اطالعات در مو ةئارا

 و...( هاموزهاماکن، 
98/9  51/8  66/6  98/6  28/6  10/6  

اسکان گردشگران  يهامحلاطالعات راجع به  ةئارا

 و...( هاينگکمپ، سراهامهمانو  یرپذمهمان، هاهتل)
83/2  09/2-  66/6  468/6-  43/6-  69/6-  

 و یسوغاتو  یدست یعصنااطالعات راجع به  ةئارا

 یدخرمراکز 
89/2  6/0-  66/6  208/6-  90/6-  48/6-  

 يگردشگرو مقصد  يرمسونقل حملت اطالعا ةئارا

 (ياجادهو  یلیر، ییهوا)
69/9  82/6  18/6  696/6  65/6-  44/6  

، یخیتار، ياییجغراف يتموقعاطالعات در مورد  ةئارا

 همنطق و ... ياقتصاد
92/9  12/8  66/6  926/6  21/6  16/6  

، هاییگردهما، هامناسبتعات راجع به اطال ةئارا

مورد عالقة  یاحتمال یدادهايروو  هاجشنواره

 گردشگران

95/2  2/45-  66/6  055/6-  81/6-  58/6-  

85/2 بارة فرهنگ و آداب و رسوم منطقهاطالعات در ةئارا  0/9-  66/6  456/6-  29/6-  68/6-  

خدمات و امکانات  يتوضعبارة اطالعات در ةئارا

 منطقه ییقضاو  یانتظام، یبهداشت، يمدادا یرفاه
86/2  8/1-  66/6  269/6-  28/6-  42/6-  

خدمات  یبرخ يونرزرواسو  یدخرامکان  يسازفراهم

 یدخر، يگردشگر، موزه و مناطق تيبل) يگردشگر

 (...و رزرو محل اقامت یدست یعصنا

08/2  1/8-  66/6  925/6-  14/6-  21/6-  

و تعامل با مسئوتن و  ارتباط یجاداامکان  يسازفراهم

 يگردشگر يانمتول
28/2  4/48-  66/6  896/6  84/6-  05/6-  

 

 ة راهکارهاو ارائ گیرییجهنتو  بحث .7. 7

چنزين نتيجزه    تزوان یمز پزژوهش   هايیافتهبا توجه به 

گردشزگران   يکزی الکترون یآمزادگ  ،در مجمزوع گرفت کزه  

و اسزتفاده از   يکزی الکترون يگردشگرآوردن به يروجهت 

در  يگردشزگر اطالعزات و ارتباطزات در عرصزة     يناورف

 یطشزرا و  ينزه زملحزاظ   یزن ابزوده و از   یقبزول سطح قابل 

این نتيجه با  ست.يامه يکالکترون يگردشگرجهت توسعة 

 خززادم ،آبززاديملززک مختززاري ،پززژوهش یوسززفی هززايیافتززه

 يهزا شزاخص  هزا آن ؛ زیرا( همسویی دارد4934) الحسينی

دان شهر اصفهان را نيزز در سزطح   سواد الکترونيکی شهرون

 متوسط و تا حدي قابل قبول ارزیابی کردند.

مقولزة  نتيجة دیگزر ایزن پزژوهش مبزين آن اسزت کزه       

گردشزگران نسزبتاا ناشزناخته     يبزرا  يکالکترون يگردشگر

مناسب خود را در فرهنزگ   یگاهجامفهوم هنوز  ینابوده و 

نتزایج  این یافته با نکرده است.  يداپگردشگران  يگردشگر

( مبنزی بزر ناآگزاهی    4939پژوهش هاشمی و همکارانش )

عنزوان  ردشگري الکترونيک و مزایاي آن بهگردشگران از گ

گردشزگري الکترونيکزی همخزوانی     یکی از موانع توسزعة 

( تاحزدي  4934اما با اظهارات یوسفی و همکارانش ) ،دارد

 34کزه بزيش از    انزد داشزته بيزان   هزا آنزیرا  ؛تعار  دارد

از شهروندان اصفهانی در سطح متوسط و بزاتتر از  درصد 

نظرگرفتن این . با درآن به گردشگري مجازي اعتقاد داشتند
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که اعتقاد به گردشگري مجازي مستلزم آشزنایی   فر يشپ

 است، یافتةگردشگري مجازي و الکترونيکی  ةافراد با مقول

پززژوهش مززورد بحزز  یعنززی  در تعززار  بززا نتيجززة آنهززا

گردشززگري الکترونيززک در بززين   مقولززة بززودنناشززناخته

 .گيردیمگردشگران شهر شيراز قرار 

اسزتفادة گردشزگران    يزانم ،پژوهش هايیافتهاسا  بر

یا به  يگردشگراطالعات و ارتباطات در عرصة  يفناوراز 

 يشزتر بنسبتاا کم و  ،يکالکترون يگردشگر یقمصاد عبارتی

وده بز  يگردشزگر  ينزة زماطالعزات در   یافزت درمحدود به 

گردشززگري  بززا توجززه بززه اینکززه رونززق و توسززعة اسززت.

الکترونيک مستلزم رفع موانع استفاده از فاوا در این زمينزه  

( مبنزی بزر ایجزاد    4983است، توجه به اظهارات جاللزی ) 

برخی بسترها و ملزومات مانند افزایش پهناي باند اینترنت 

 و و امکان دسترسی گردشگران به آن و اظهزارت هاشزمی  

( مبنی بر لزوم ارتقاي آمادگی الکترونيکزی  4939) رنهمکا

 آبزادي و ملزک  مختزاري  ،گردشگران و اظهزارات یوسزفی  

( مبنی بر ایجاد احسزا  امنيزت در   4934) الحسينی خادم

گردشزگري الکترونيزک    ةفضاي مجازي و ... بزراي توسزع  

 ضروري و راهگشا خواهد بود.

 یآمززادگ يززان م» يهزا مقولزه  ينبز وجزود ارتبزاط بزين    

گردشزگران بزا    ییآشزنا  يززان م»، «گردشزگران  يکیالکترون

اسزززتفادة  يززززانم»و « يکزززیالکترون يگردشزززگرمفهزززوم 

اطالعزززات و ارتباطزززات در   يفنزززاورگردشزززگران از 

هاي این پژوهش بوده است که یکی از فرضيه« يگردشگر

، وابزط احتمزالی  ر يزين تعو  يصتشزخ سنجش آن و جهت 

بززا اسززتفاده از  و دومززذکور بززه شززکل دوبززه يهززامقولززه

مورد آزمون  ،مناسب یهمبستگ یبضرسنجش  يهاآزمون

و در شکل  يقتلفآن با نمودار مربوط  یجنتا گرفتند کهقرار 

 شده است.   هئارا 4

 
 یگردشگرگردشگران با مفهوم  ییآشنا یزانم»، «گردشگران یکیالکترونآماده  یزانم» یهامقوله ینب یهمبستگ .1شکل 

 «یگردشگراستفاده گردشگران از فاوا در امور مربوط به  یزانم»و « یکیالکترون
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 قابززل تشززخيص اسززت  4کززه در شززکل  طززورهمززان

 يکززیالکترون یآمززادگ» يزززانم ةدو مقولزز ينبزز یهمبسززتگ

گردشززگران بززا مفهززوم  ییآشززنا يزززانم»بززا « گردشززگران

برابر  ،درصد 33 يناناطمدر سطح « يکیالکترون يگردشگر

 يکزی الکترون یآمزادگ  يززان م» ينبز  یهمبسزتگ و  838/6با 

در امزور  « استفاده گردشگران از فزاوا  يزانم»با « گردشگران

 يزززانم» ينبزز یهمبسززتگو  850/6 يگردشززگرمربززوط بززه 

بزا  « يزک الکترون يگردشزگر گردشگران بزا مفهزوم    ییآشنا

اسززتفاده گردشززگران از فززاوا در امززور مربززوط بززه  يزززانم»

د مقزدار مثبزت   که در هر سه مور است 013/6« يگردشگر

؛ لزذا  اسزت  808/6 يزز ن هاآن يانگينماست.  ییباتو نسبتاا 

و  یيزد تأمزورد بحز     يهزا مقولزه  ينبز وجود رابطة مثبت 

بزر ایزن اسزا      .شزود یمز  یيزد تأ يزن یبررسمورد  يةفرض

 يکززیالکترون یآمززادگ يهززامقولززهگفززت کززه  شززودیمزز

و  يکالکترون يگردشگربا  هاآن ییآشنا يزانمگردشگران، 

اطالعزات و ارتباطزات در    يفنزاور از  هزا آناستفادة  يزانم

 يمیمسزتق و ارتبزاط   یوابسزتگ بزا هزم    يگردشزگر عرصة 

گردشزگران بزاتتر باشزد     يکیالکترون یآمادگدارند. هرچه 

 يشزتر ب يزک الکترون يگردشگربا مفهوم  هاآن ییآشنا يزانم

از فززاوا در عرصززة  هززاآناسززتفادة  يزززانم يعتززااطببززوده و 

 هززايیافتززهایززن نتيجززه بززا اسززت.  يشززترب يزززن يگردشززگر

 خشزکرودي  مصزطفی پور خزائی،پول ،عطافر يهاپژوهش

 الحسزينی خزادم  آبزادي، ملزک  ختزاري م ،و یوسفی (4934)

 مصزطفی پزور  خزائزی، پزول  ،راستا است. عطافرهم (4934)

سزهولت و  معتقد است که نگرش بزه  ( 4934) خشکرودي

با ميزان  ياجانبهاط چندسودمندي به کارگيري فاوا که ارتب

بززا  هززاآنآمززادگی الکترونيکززی گردشززگران و آشززنایی   

ر ميززان اسززتفاده از آن در  بزز گردشزگري الکترونيزک دارد،  

 مختزاري  ،گردشگري تأثير دارد. همچنزين یوسزفی   عرصة

کززه سززطح سززواد  (4934) الحسززينیخززادم آبززادي،ملززک

سزواد  بر تأثير  سنجيده،الکترونيکی گردشگران اصفهانی را 

 الکترونيکی بر استفاده از فاوا در گردشگري تأکيد دارد.

نقش مؤثر فناوري اطالعات و ارتباطات در انتخزاب  

عنوان مقصزد گردشزگري گردشزگران یکزی     شهر شيراز به

این پزژوهش بزوده اسزت کزه جهزت       هاييهفرضدیگر از 

 يگذاريرتأثسطح متوسط  يمبنابر بررسی کلی این فرضيه 

 آیزد یمز بزه عمزل    يانمونزه تک یت آزمون( از آن 9)عدد 

 يمعنزادار آزمون اختال   یجنتاکه  یصورت. در (8)جدول 

متوسزط فزاوا    يگذاريرتأث يانگربرا نشان ندهد،  يانگينمبا 

گردشزگران   يگردشزگر عنوان مقصزد  به يرازشدر انتخاب 

را  يانگينمآزمون اختال  معنادار مثبت با  یجنتااست. اگر 

ر سزطح متوسزط و اگز   از  يشب يگذاريرأثت ينمبنشان دهد 

از  یحزاک را نشزان دهزد    يزانگين مبا  یمنفاختال  معنادارِ 

 کمتر از سطح متوسط است.   يگذاريرتأث

 ن عنوان مقصد گردشگرابه یرازشاطالعات و ارتباطات در انتبا   یفناورنقش  یابیارز .3جدول 

 یانمونهتک یت آزمونبا استفاده از 

 

Test Value = 3 
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Lower Upper 

 يرازشنقش فاوا در انتخاب 

 يگردشگرعنوان مقصد به

 گردشگران

90/9  68/8  66/6  90/6  281/6  15/6  

، اخزتال  بزا   Tآزمون )آمارة  یجنتاکه اعداد  ییآنجااز 

 يمعنادارمثبت و سطح  يعدد( یينپاان بات و ، کريانگينم

(Sig )ینبنزابرا (، 8صفر است )جدول شزمارة   یکنزد يزن 

وجزود دارد و   يزانگين مبا  يمعنادارگفت اختال   توانیم
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بزه عنزوان مقصزد     يرازشز فاوا بر انتخزاب   ياثرگذار يزانم

 یزادي زاز سطح متوسط و در حد نسزبتاا   يشتربگردشگران 

بر ایزن اسزا     .شودیم یيدتأمورد بح   يةفرض؛ لذا است

اطالعزات و ارتباطزات نقزش     يفناورادعا کرد که  توانیم

 يگردشزگر بزه عنزوان مقصزد     يرازشز در انتخزاب   يمؤثر

و  یززورادنقززش  يززانم یززناگردشززگران داشززته اسززت و در 

به دليل گستردگی دسترسی  –ینترنتا، ماهواره و یزیونتلو

تقزوایی و   وده اسزت. بز  تزر پررنزگ  -و استفاده گردشگران

( در همين راستا نه تنها بزه تزأثير فزاوا در    4932همکاران )

جذب گردشگر و نحوه اقامت وي در شزهر شزيراز اشزاره    

دارنززد بلکززه دسترسززی گردشززگران بززه امکانززات فززاوا در 

گردشزگري   يهزا جاذبهگردشگري را در معرفی  يهامکان

مزؤثر   نيزز  هاآنشهر شيراز و ميزان رضایت گردشگران از 

 .انددانسته

موجززود  يتوضززعگردشززگران از رضززایت داشززتن   

اطالعات  یهارااطالعات و ارتباطات در  يفناور يريکارگبه

 هاييهفرضیکی دیگر از  يرازششهر  يگردشگرو خدمات 

 یزن ا یبررسز جهزت  مطر  شده در این پژوهش بوده کزه  

گردشززگران در  یززابیارزاز  یکلزز يززريگ يجززهنتو  يهفرضزز

 يگردشزگر استفاده از فزاوا در صزنعت    تيوضعخصوص 

 قبل عمزل شزده اسزت    يهفرضدر مجموع، به روش  يرازش

 . (8)جدول 

 یانمونهتک  یآزمونتگردشگران با استفاده از  یدگاهداز  یرازش یکالکترون یگردشگرموجود  یتوضع یابیارز: 4جدول 

 

Test Value = 3 

Mean t Sig. (2-tailed) 
Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower Upper 

فاوا در  يريکارگبهموجود  يتوضع

 یدگاهداز  يرازش يگردشگر

 گردشگران

82/2  88/1-  66/6  48/6  21/6  4/6-  

حزال   يتوضع ،از آن است که گردشگران یحاک یجنتا

را  يرازشز  يگردشزگر فزاوا در صزنعت    يريکارگبهحاضر 

از سزطح متوسزط    هزا آن یترضزا و  دانندیم يفضعنسبتاا 

 یيزد تأمزورد نظزر    يةفرضز ؛ لزذا  (8است )جزدول   تریينپا

در ادعزا کزرد کزه     شزود یمز بنزابراین در نهایزت    .شودنمی

فزاوا در   يکاربردهزا موجزود   يتوضعگردشگران  ،مجموع

 يگردشززگر اطالعززات و خززدمات مربززوط بززه     ةئززارا

 دانندینملوب را چندان مط يرازش( يکالکترون يگردشگر)

 .  ندارد یترضا از آنو 

 و يشزنهادها پ ،آمزده دسزت بزه  یجنتزا حال با توجزه بزه   

 يگردشززگر يتوضززعجهززت بهبززود  ي مززورديراهکارهززا

مطززر   ،یززرانا در یکلززطززور و بززه يرازشززدر  يززکالکترون

 :شودیم

 یزق طرافراد و جامعه از  يکیالکترون یآمادگ يارتقا 

بزه مظزاهر و    یترسز دس یشافززا که به  هاییياستساتخاذ 

 ها منجر شود؛مهارت استفاده از آن یشافزاابزار فاوا و 

بزا مفهزوم    هزا آن ییآشزنا و مزردم   یآگزاه  یشافزا 

 يهزا رسزانه  یزق طرآن از  یزاي مزاو  يکالکترون يگردشگر

 اطالعات و ارتباطات و غيره؛ يفناور، یجمعارتباط 

در  يلدخ يهاشرکتو  هاسازمان یقتشوو  يبترغ 

از  يگردشزگر خزدمات   ةئز اراجهزت   يدشزگر گرصنعت 

 ؛يکیالکترون يگردشگرآوردن به يروفاوا و  یقطر

اطالعزات و   يفناور يهاساختیرزو توسعة  یجادا 

 ؛ارتباطات
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نهادهزا،   یمعرفز مناسب جهت  يغتبلو  یرساناطالع 

 يگردشززگرکزه در حزوزة    یهزای یتسزا و وب هزا شزرکت 

 دارند؛ يتفعال يکالکترون

 يگردشزگر  یریتمزد کزه   يهزاد نو توسعة  يستأس 

، ضزوابط  هاگذاريياستسرا به عهده گرفته و  يکیالکترون

 ؛کند ینتدورا  مربوط ياستانداردهاو 

انزدرکاران  و دسزت  هزا شزرکت  يتصزالح  یبررسز  

مسزتمر   یبازرسز و نظارت و  يکالکترون يگردشگرحوزة 

از  يريجلزوگ آن جهت  یجنتاها و انتشار آن هاييتفعالبر 

 ؛يانمتقاضو جلب اعتماد  هاسوءاستفاده

و  يگردشززگراطالعززات  يززکالکترونبانززک  یجززادا 

 روزکردن آن.به
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