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چکیده
ترین صنایع خدماتی، رقابت تنگاتنگی را با سایر عنوان یکی از مهمصنعت گردشگري بهامروزه

هاي این صنعت تأثیر هاي اخیر فناوري اطالعات بر تمام بخشدر سال. کندصنایع در جهان تجربه می
. استفناوري اطالعاتوگردشگريمیانگردشگري الکترونیکی حاصل پیوند. شگرفی گذاشته است

هاي رقابتی حاصل از گردشگري الکترونیک از عوامل مهم در ایجاد جهش اقتصادي ها و مزیتیتقابل
این مطالعه در نظر دارد با توجه به مزایاي گردشگري . شوددر صنعت گردشگري محسوب می

چارچوبی جامع شده در این حوزه،الکترونیکی نسبت به گردشگري سنتی و با بررسی تحقیقات انجام
ي گردشگري اسایی و بررسی تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم هر یک از عوامل مؤثر بر توسعهجهت شن

بدین منظور ابتدا با مرور جامع پیشینه تحقیق و نظرخواهی از . الکترونیکی در استان یزد ارائه دهد
ل با خبرگان، عوامل اثرگذار بر توسعه گردشگري الکترونیک در این استان شناسایی و سپس این عوام

این پژوهش از نظر هدف . بندي شدند، سطح)ISM(سازي ساختاري تفسیري یري روش مدلکارگبه
نظر در ي آماري تحقیق را خبرگان دانشگاهی صاحبجامعه. توصیفی و از نظر نتایج کاربردي است

در این . دهندي گردشگري و متخصصین فعال در صنعت گردشگري استان یزد تشکیل میحوزه
. ها مصاحبه و پرسشنامه استآوري دادهجمعگیري قضاوتی استفاده شده و ابزاراز روش نمونهپژوهش

.روایی صوري پرسشنامه نیز مورد تأیید خبرگان قرار گرفت
ي گردشگري ترین عامل در مدل توسعه، اساسی"امکانات و توان مالی"با توجه به نتایج، عامل 

نتایج این . باید مورد توجه جدي مدیران این صنعت قرار گیردباشد که الکترونیکی استان یزد می
ي گردشگري الکترونیک مسیر کند تا بتوانند جهت توسعهگذاران کمک مییاستسپژوهش به 

.تري را انتخاب کنندمناسب

سازي گردشگري، فناوري اطالعات، گردشگري الکترونیکی، مدل:واژگان کلیدي
).ISM(ساختاري تفسیري 
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مهمقد
. شودامروزه صنعت گردشگري به عنوان یکی از صنایع خدماتی مهم در جهان محسوب می

ها با حداقل تأثیر منفی ها گردشگري را ابزاري براي توسعه و حفاظت از محیط و سنتدولت
هایی است که گردشگر در طول گردشگري شامل فعالیت. )2013، 1بایان و همکاران(دانند می

مروتی (دهد خصی و کاري خارج از مکان زندگی و کاري خود انجام میمدتی به دالیل ش
478/10، حدود 2019در سال ارزش صنعت گردشگري). 1393آبادي و اسدیان اردکانی، یفشر

در چنین . جهانی را شامل خواهد شدGDPاز % 5/9تریلیون دالر تخمین زده شده است که این مبلغ 
).2011، 2چن و همکاران(اي دهند نعت گردشگري اهمیت ویژهها باید به رشد صشرایطی دولت

واثر داشتهامروزيبشرزندگیووکارکسبمختلفهايحوزهبراطالعاتفناورييتوسعه
میاندر این. استآوردهفراهمیکپارچهبسترهايایجادباراامورتسهیلوتسریعتحول،يزمینه

وهااخیر تجربههايسالدردنیامهموسودآوريوکارهابکسازیکیمثابهبهگردشگريصنعت
تطبیقبرايهاي بزرگیگامتااستکردهسعیچشمگیرتغییراتیباومشاهدهراجدیديتحوالت

بهگردشگريصنعتتوسعهآنجا کهاز). 1391عطافر و همکاران، (بردارد نوینفناوريباخود
است،دنیادراقتصاديمهم توسعههايچالشازیکیمدزا،درآواقتصاديبخشترینمهمعنوان

یافتنوصنعتاینارتباطات درواطالعاتفناوريیريکارگبهباکهاندبودهموفقکشورهایی
محمودي میمند و همکاران، (ببرند بهرهبخشاینهايتوانمنديازمطلوبنحوبهجدیدهايراه

1392.(
گردشگري است؛ بنابراین استفاده مؤثر از فناوري اطالعات اطالعات شاهرگ حیاتی صنعت

به عبارتی فناوري در ). 2011، 3کیپروتو و همکاران(براي مزیت رقابتی و موفقیت آن اساسی است 
هاي سفر خود، امروزه مشتریان براي برنامه. صنعت گردشگري بر عملیات گردشگري اثرگذار است

طریق فناوري اطالعات و ارتباطات، اطالعات مورد نیاز را انتخاب و خرید محصول گردشگري از 
این پیشرفت، موجب افزایش استفاده راهبردي فناوري اطالعات در صنعت . آورندبه دست می

فعالیتنوعیالکترونیکیگردشگري). 1391پور و حاجی امینی، محمدعلی(گردشگري شده است 
فناوري). 2007، 4چانگ و چو(سنتی است گردشگريامتداددرنوینهايفناوريبرمبتنی

وهايسازمانسمتدرهمومشتریانسمتدرهمراصنعتاثربخشی اینارتباطاتواطالعات
هايشرکتي کهطوربه). 2007، 5میچپولو و همکاران(است کردهمتحولگردشگريهايشرکت
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ومعرفیبالقوهمشتریانبهراخودو جغرافیایی،زمانیمحدودیتبدونتوانندمیگردشگري
راخودمورد نیازاطالعاتطریقاینازتوانندمیگردشگران نیزوکنندارائهراخودخدمات

). 2011، 1بیوکزکان و ارگان(کنند پرداختنیزراخدماتهزینهودریافتباالدقتباوسرعتبه
هاي ارتباطی و اطالعاتی در ژيگردشگري الکترونیکی را استفاده از تکنولو) 2003(2بوهالیس

فروش محصوالت و خدمات ویدخري که درگیر اگونهبهکند؛ صنعت گردشگري تعریف می
).2004، 3کنلوپولوس و همکاران(هاي الکترونیکی است گردشگري از طریق کانال

جهت توسعه آن، دربر توسعه گردشگري الکترونیکی و طراحی مدلیمؤثرعواملبهتوجهلزوم
یزداستان. است، وجود داردبرخورداربسیاريطبیعیوهاي تاریخیجاذبهازکهایرانمانندکشوري

ارتقاي . هاي مهم گردشگري در سطح جهان و ایران شناخته شده استاز دیرباز به عنوان یکی از قطب
ز جایگاه این استان در بخش گردشگري و جذب گردشگران داخلی و خارجی به عنوان یکی ا

الکترونیک گردشگريوضعیتحلیلبنابراین ت. ي استان امري ضروري استهاي نسبی توسعهمزیت
درهاتوانمنديتقویتدار،اولویتهايحیطهبهبودوشناختراستايدرتدابیرياتخاذدرتواندمی

بهکمکاین پژوهشاصلیهدف. باشدسودمندگردشگر،بیشترجذبنهایتدر وصنعتاین 
ي گردشگري الکترونیک این توسعهبرمؤثرعواملي صنعت گردشگري استان یزد با شناساییسعهتو

سازي ساختاري تفسیري تعیین روابط علت و معلولی بین این عوامل با استفاده از روش مدلاستان و
)ISM(4ادبیات الکترونیک با استفاده از توسعه گردشگريبرمؤثرعواملابتداپژوهشایندر. است

پژوهش،اصلی ایننوآوري.شدندبنديسطحISMروشازاستفادهباعواملاینادامهاستخراج، در
.باشدي گردشگري الکترونیک استان یزد میتوسعهيیکپارچهمدلطراحی

مبانی نظري و پیشینه پژوهش
است هاي اقتصادي در حال رشد ترین بخشترین و سریعصنعت گردشگري یکی از بزرگ

شدن صنعت لیو تبديسفر و گردشگريروزافزون تقاضاشیبا افزا). 2005، 5همیلتون و همکاران(
منظور جذب گردشگران هر کشور بهالزم است در جهان، عیصنانیتراز بزرگیکیبه يگردشگر

، 6یارسلی و برادران(خود تالش کند ییربنایو رشد زياقتصاد- یاجتماعيتوسعهيبالقوه در راستا
ها و تجارت و سازمان جهانی گردشگري، گردشگري را برابر با ایجاد مشاغل، زیرساخت. )2014

1. Büyüközkan & Ergün
2. Buhalis
3. Kanellopoulos et al
4 .Interpretive Structural Modeling (ISM)
5. Hamilton et al
6. Arasli & Baradarani
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شود؛ بلکه به عنوان گردشگري تنها به عنوان یک کاتالیزور براي توسعه محسوب نمی. داندتوسعه می
).2012، 1افرودیتا(باشد ي موضوعات اقتصادي و اجتماعی نیز میتغییردهنده
هايبخشدرروزافزونیسرعتبانیزاطالعاتمختلف، فناوريصنایعیشرفتپباهمسو

مختلفهايحوزهدراثرگذارهايمؤلفهازیکیعنوانبهونفوذ کردهانسانزندگیمختلف
فناوري اطالعاتکهیافتتواننمیراصنعتیهیچامروزهکهجاییتاآیدشمار میبهوکارکسب

آباد، دهدشتی شاهرخ و شکیبا جمال(نشود محسوببخشآنملزوماتزاونکردهرسوخآندر
بهرهبیارتباطاتواطالعاتظهور فناوريازصنایعمانند دیگرنیزگردشگريصنعت). 1392
ازبسیاريدرراصنعتاطالعات، اینوارتباطاتفناوريدر حوزههاپیشرفت. استنمانده
).2008، 2بوهالیس و ال(است دادهتغییرمدیریتیهاينبهجتامشتريتقاضايازهازمینه

شود فناوري اطالعات، کسب و پردازش اطالعات به روش جدیدي است که باعث می
ها و ي مؤثرتر تحلیل شوند؛ مضاف بر اینکه بعضی از عدم قطعیتاگونهبهکارهاي غیرتکراري، 

عبارت است از گردآوري، سازماندهی، نشر فناوري اطالعات . کندها را نیز حذف میپذیريتنوع
اي و مخابراتی که به وسیله ابزارهاي رایانه) به صورت متن، تصویر یا اعداد(و ذخیره اطالعات 

پذیري و افزایش قدرت انتخاب گردشگران و استفاده از این فناوري باعث انعطاف. شودانجام می
).1384کاظمی و همکاران، (شود ایجاد بازار رقابتی می

درصدي گرایش کاربران اینترنتی به سمت گردشگري الکترونیک دلیل مستندي است 66آمار 
هزاره سوم بوده و براي پیشرفت و ارائه خدمات براي پرداختن به موضوعی که ضرورت انکارناپذیر

هاي گردشگري الکترونیک طی چند سال اخیر پیشرفت. بهتر نیازمند تغییرات رفتاري اساسی است
مندي المللی توانسته عالوه بر رضایتبازخوردهاي بینکه درچشمگیري داشته؛ به طوري

گردشگري). 1393هاشمی و همکاران، (کنندگان، سودآوري خوبی را نیز به دنبال داشته باشد استفاده
توسعهدراساسیهايمؤلفهازیکیفناوري اطالعات،باگردشگريکردنهمگامدلیلبهالکترونیک

هاي فرصتمولدودرآمدزايوکارهاکسبانواعترینمتداولازحوزهدوهراست کهصنعتاین
).1392آباد، دهدشتی شاهرخ و شکیبا جمال(روند میشماربهامروزيجهاندرشغلی

: کندگونه تعریف مییناسازمان جهانی گردشگري، واژه گردشگري الکترونیکی را 
. الکترونیکی در مسافرت و گردشگري استوکارکسبعناي کاربرد گردشگري الکترونیکی به م

هاي ارزش در گردشگري، گردشگري الکترونیکی یعنی دیجیتالی شدن تمام فرایندها و زنجیره
حضورالکترونیک،گردشگري). 2011کیپروتو و همکاران، (پذیري و فراغت مسافرت و میهمان

1. Afrodita
2. Buhalis & Law



23تفسیري-سازي ساختاريي گردشگري الکترونیکی با رویکرد مدلارائه مدل توسعه

امکانکهاستفیزیکیدنیايتصویريومتنیصوتی،ايهمشاهده دادهووبدیجیتالیسرزمیندر
برخیبرايراگردشگريمقصدهايطبیعیهايجاذبهازگیريبهرهوغیرواقعیومجازيسفرهاي
امکاناینازکهکسانیبرايیاودارندراهاي گردشگريمکاناینبهقصد مراجعهکهکاربران

).1392میمند و همکاران، محمودي(کند میفراهممانند،محروم می
توسعهوتحقیقالکترونیک،وکارکسبمفاهیمی همچونبه طور کلی گردشگري الکترونیک،

ی شاهرخ دهدشت(گیردرا دربرمیالکترونیکخدماتارائهومحتواي الکترونیکتولیدالکترونیک،
واستانداردهااینترنتی،هايپایگاهازايمجموعههمچنین این مفهوم به). 1392آباد، و شکیبا جمال

متن،قبیلازمختلفساختارهايدراطالعاتبازنشروتولیدباکهپردازدخاص میهايپروتکل
و خریدهتلرزروقبیلازخدماتیحتیوتبلیغاتیهايپیامبروشور،وکاتالوگو تصویر،عکس

سفربراي یککهکارهاییتمامقریبتبه).2006، 1لی و بوهالیس(یابد میمعنایتبلالکترونیکی
محصولکنندگانمیان عرضهایندر.دادانجامالکترونیکیصورتبهتوانمیرااستنیاز

يعرضهبهجدیدهايفناوريازبه استفادهگرایشباگردشگريتقاضايتأثیرتحتگردشگري
در چارچوبگردشگريبه طور کلی). 1391عطافر و همکاران، (پردازند میگردشگريمحصول

درتواندمیبه گردشگريعالقمندیکآنیريکارگبهباکهاستکارآمدايوسیلهاینترنتیفضاي
کندمسافرتخاصبه مکانیهدایتگروهدفمندبرنامهیکباوبهینههزینهباکوتاه،زمان

).2011، 2آلکسیس و فریدریک(
ي خالی فناوري اطالعات و استفاده ایران، جابا نگاهی گذرا به وضعیت صنعت گردشگري در 

تواند متأسفانه عدم توجه به استفاده از فناوري اطالعات می. شودی حس میخوببهاز این صنعت 
با این ). 1393هاشمی و همکاران، (ناپذیري حتی به شیوه سنتی گردشگري وارد کند ضرر جبران
وانجام نشده استالکترونیکگردشگرييسوبهايشدهیزيربرنامهوحرکت جديحال تاکنون

نگرفته انجامصحیحطوربهالکترونیکپذیرشالزم،حمایتیوقانونیهاينبود زیرساختدلیلبه
. استانجام نرسیدهبهالکترونیکگردشگريدرموجودوکارکسبدرسازينهادینهآنواسطهبهو

بهخصوصیودولتیمرتبطهايسوي سازمانازکافیتوجهتارسدمینظربهرو ضروريینازا
الکترونیکیآمادگیایجادمنظوربهالزمهايو تالششدهاتخاذالکترونیکگردشگريبخش
انجامآنکردننهادینهوسازيپیادهوالکترونیکپذیرش گردشگريآنپیدروسازمانیبرون

).1392آباد، دهدشتی شاهرخ و شکیبا جمال(گیرد 
پژوهش تالش دارد که نسبت به شناسایی عوامل تأثیرگذار بر رشد و توسعه گردشگري این 

1. Li & Buhalis
2. Alexis & Friederike
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الکترونیک اقدام کرده و ضمن شناسایی مؤثرین عوامل، راهکارهاي الزم و اساسی در توسعه و 
در ادامه به . هاي خصوصی و دولتی صنعت گردشگري ارائه دهدرشد را جهت استفاده بخش

:شودین حوزه اشاره میادرهاي انجام شده پژوهش
ترونیک را به این صورت بیان کرده الکگردشگريبرمؤثرمحمودي میمند و همکاران، عوامل

پورتال،وسایتوبشامل(سیستمی وخدماتیشامل آمادگی(الکترونیکی آمادگی- 1: است
وترانتشامل این(زیرساختی ؛ آمادگی)هانظامو یکپارچگیالکترونیکیخدماتهاينظام

آمادگیشامل(سازمانی و آمادگی) اطالعاتیامنیتوافزودهارزشهايسرویسافزار،سخت
وحقوقیآمادگیاهداف سازمان وبافناوري اطالعاتراهبردهايهمسوسازيمتخصص،نیروي

در ). 1392محمودي میمند و همکاران، (الکترونیک گردشگريمشارکتیهايشبکه- 2و ) مالی
تحقق گردشگري الکترونیک و اساسیهايچالش،)1388(دیگر بمانیان و همکاران پژوهشی

فقدان - 2اي، افزارهاي رایانهافزار و نرمفقدان سخت- 1: استدادهقرارتوجهتوسعه آن را مورد
- 5به اینترنت و شکاف دیجیتالی، دسترسی- 4فقدان زیرساخت الکترونیکی، - 3سواد اطالعاتی، 

آموزش در توسعه گردشگري - 6شگري، هاي اینترنتی وابسته به صنعت گردحریم درگاهامنیت و 
مرادي ومحمد). 1388بمانیان و همکاران، (هاي فرهنگی و اجتماعی چالش- 7الکترونیک، 

این . را مورد بررسی قرار دادندشیرازشهردرخارجیرضایت گردشگرانبرICTتأثیر) 2011(
رضایت گردشگرانبرگردشگريصنعتدرICTیري کارگبهتأثیربررسیبرايالگوییپژوهش
پرداختوهاي اعتباريکارتازاستفادهکهدادنشانپژوهشاینازحاصلنتایج. دادارائهخارجی
ازاستفادهدرهاترین عاملمهمازالکترونیکی،رزرووروزبهودقیقاطالعاتوجودآنالین،
نیز )2000(بوهالیس ). 2011، 1محمد و مرادي(است گردشگريصنعتدرینآنالخدمات

پهناي باندارتقايهمچونصنعتایندراطالعاتفناوريبهینهیريکارگبهمنظوربهرانیازهاییپیش
گردشگري،هايپورتالازکاربراننارضایتیوسردرگمیکاهشاطالعات،امنیتاینترنتی،

نیروي آموزشکپی،حقمانندقانونیحقوقرعایتازاطمینانووانینقوهاسیاستطراحی اصول،
درگذاريو سرمایههوشمندهايآژانستوسعهاطالعات،بههاشرکتیکسانمتخصص، دسترسی

.)2000وهالیس، (داد ارائهگردشگريخدماتارائهوهازیرساختزمینه
شگري الکترونیک در کره بیان کرده نیز عوامل زیر را به عنوان موانع گرد) 2004(2کیم

اي، فقدان اعتماد به نتایج هاي سرمایههاي موجود، هزینهدانش محدود درباره فناوري: است
ها با کاربران هاي نگهداري سیستم، عدم تناسب و سازگاري سیستمتجارت الکترونیکی، هزینه

1. Mohamed & Moradi
2. Kim
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ت در برابر تغییر از سوي کنندگان، فقدان نیروي انسانی ماهر و متخصص، مقاومو استفاده
نظیر (هاي الزم هاي صنعت گردشگري، عدم وجود زیرساختکارکنان و مدیران در زیربخش

یت کافی دولت و وجود قوانین حماعدم، )توجه به بسترهاي مخابراتی و بانکداري الکترونیکی
هاي مایتو مقررات حمایتی و اجرایی الزم، محدود بودن سطح پذیرش مشتریان و کاربران، ح

هاي الزم در کارکنان، مشتریان و مدیران و ها، فقدان انگیزهناکافی مدیریت عالی شرکت
).2004کیم، (کوچک بودن اندازه بازار 

مانند (، مشکالت زیرساختی در حوزه تجارت الکترونیکی )1384(در پژوهشی دیگر فرزین 
، )تباري و تسهیالت ضعیف انتقال پولهاي اعامکان استفاده از بانکداري الکترونیکی، کارتعدم

ساختار متمرکز و (و مسائل مدیریتی ) کوچک بودن واحدهاي صنعت گردشگري(مقیاس بازار 
هاي توسعه گردشگري الکترونیکی معرفی کرده است را از چالش) غیرتخصصی این صنعت

نعت گردشگري ایران، در تحقیقی با عنوان موانع استفاده از فناوري اطالعات در ص). 1384فرزین، (
موانع استفاده از فناوري اطالعات را در قالب شش دسته مدیریتی، ) 1384(کاظمی و همکاران 

بندي و با روش تکنولوژیکی و محیطی طبقه- ساختاري، فنی- اجتماعی، سازمانی- انسانی، فرهنگی
در استفاده صحیح از دهد توسعه فرهنگینتایج این تحقیق نشان می. میدانی بررسی و تحلیل کردند

فناوري اطالعات، آشناسازي مردم و مسئولین با ساختار، عملکرد و مزایاي فناوري اطالعات، ایجاد 
اي و مخابراتی براي استفاده مؤثر از فناوري اطالعات باید ها و بسترهاي مناسب شبکهزیرساخت

رار مناسب فناوري اطالعات ها و تشکیالت گردشگري براي استقهاي کالن سازمانسرلوحه برنامه
):1384کاظمی و همکاران، (هاي مربوط به هر یک از موانع ارائه شده است در ادامه مؤلفه. باشد

فقدان دانش و، عدم آگاهی مدیران گردشگري از مسائل روز تکنولوژیکی: موانع مدیریتی
فقدان ، فناوري اطالعاتعدم آگاهی مدیران از مزایاي، تجربه الزم مدیران در ارتباط با رایانه

، عدم تعهد کافی مدیران ارشد در استقرار فناوري اطالعات، انگیزه و حمایت الزم براي مدیران
هاي مدیریتیکوتاه بودن عمر دوره

، فقدان افراد متخصص در ارتباط با فناوري اطالعات در سازمان گردشگري: موانع انسانی
هاي آموزشی مرتبط فقدان دوره، هاي جدیده از روشعدم انگیزه و عالقه کارکنان در استفاد

مقاومت کاربران در برابر تغییر، براي کارکنان
هاي گردشـگري،  ضعیف بودن شبکه ارتباطات در ساختار سازمان: ساختاري-سازمانیموانع

پـایین بـودن تـوان مـالی واحـدها جهـت       ، افـزار افـزار و نـرم  کمبود بودجه جهـت تجهیـز سـخت   
ز فناوري اطالعاتگیري ابهره

، هاي اطالعاتعدم گسترش فرهنگ استفاده صحیح از فناوري: اجتماعی- موانع فرهنگی



1395بهار، 33شماره دهم،یازسال ، يگردشگرمدیریتفصلنامه مطالعات26

ناآشنایی مردم و مسئوالن با عملکرد ، عدم آشنایی گردشگران با عملکرد فناوري اطالعات
فناوري اطالعات

ها با بق سیستمعدم تطا، افزاريفقدان امکانات قوي و گسترده نرم: تکنولوژیکی- موانع فنی
آسان ، اي و مخابراتیوجود مشکالت شبکه، فقدان پهناي باند مناسب براي اینترنت، کاربران

نبودن کاربرد و استفاده از فناوري اطالعات
، فقدان شرایط استفاده از بانکداري عدم وجود شبکه یکپارچه در کشور: موانع محیطی

فقدان شفافیت در ، و مقررات حقوقی الزم در کشورفقدان قوانین الکترونیک و دولت الکترونیک، 
ها و واحدهاي مختلف فقدان هماهنگی و همکاري بین بخش، گذاري فناوري اطالعاتسیاست

.صنعت گردشگري
اطالعاتیهايسیستمسازيپیادهموفقیتکلیديشناسایی عواملنیز به) 2009(1الغفاري

وي. استپرداختهعمانکشورگردشگريوزارتدرگردشگري الکترونیکخدماتدهندهارائه
گذاريسیاستودولتیساختارهايحقوقی،هايزیرساختریزي،برنامههمچون وجودمواردي
، )1392(در تحقیقی دیگر روحانی و زارع رواسان ). 2009الغفاري، (کارگشا دانسته است رامناسب
افزاري فناوريسختوافزاريهاي نرماختزیرسعواملبهراالکترونیکگردشگريبرمؤثرعوامل

اجتماعیوفرهنگینهایتدرومدیریتودولتیهايسیاستاطالعاتی،هاياطالعات، سیستم
). 1392روحانی و زارع رواسان، (کرده است بنديدسته

سازي گردشگري الکترونیک در پژوهشی به ارائه مدل جهت پیاده) 1388(بمانیان و همکاران 
ریزي، طراحی و برنامه- 1این مدل شامل چهار مرحله . چرخه دمینگ پرداختندبر اساسایی روست

).1388بمانیان و همکاران، (اقدام اصالحی است - 4بازرسی و کنترل و - 3اجرا، - 2
برمؤثرشناسایی عواملهاي اندکی جهتپژوهشکهدریافتتوانمیمطالعاتاینبرمروريبا

در این پژوهش ضمن شناسایی این عوامل، . استلکترونیک، انجام شدهاگردشگريتوسعه
چارچوبی جامع جهت بررسی تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم هر یک از این عوامل در استان یزد با 

.تعیین شده استهاروابط علی و معلولی آنارائه و ISMاستفاده از روش 

روش تحقیق
در این پژوهش عوامل مؤثر . نظر نتایج کاربردي استاین پژوهش از نظر هدف توصیفی و از

بندي سازي ساختاري تفسیري سطحبر توسعه گردشگري الکترونیکی شناسایی و با استفاده از مدل
ي گردشگري و نظر در حوزهي آماري این تحقیق را خبرگان دانشگاهی صاحبجامعه. شدند

1. Alghafri
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است،شدهپیشنهاد. دهندتشکیل میهمچنین متخصصین فعال در صنعت گردشگري استان یزد
در این پژوهش از روش ). 2010، 1سوتی و همکاران(استفاده شود خبرهپنجنظراتازحداقل

گیري، افرادي براي نمونه انتخاب در این نوع نمونه. گیري قضاوتی استفاده شده استنمونه
در این پژوهش ابزار. قرار دارندي اطالعات مورد نیاز در بهترین موقعیت شوند که براي ارائهمی

براي سنجش و ارزیابی پرسشنامه و یا هر ابزار . ها مصاحبه و پرسشنامه استآوري دادهجمع
اگر پرسشنامه داراي این معیار باشد، بدان معناست که . شودسنجشی، از مالك روایی استفاده می

. به حداقل رسیده استموردنظروامل ها و عگیري مالكمیزان یا درصد اشتباه پژوهشگر در اندازه
صورت ینبددر این پژوهش براي بررسی روایی پرسشنامه، از روایی صوري استفاده شده است، 

نظران و خبرگان رسیده و اصالحات الزم اعمال شد و که پرسشنامه به رؤیت تنی چند از صاحب
عواملشناساییپس ازتحقیقایندر. بدین طریق روایی صوري پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفت

پذیري و اثرگذاري عوامل بر ي اثرنحوهي گردشگري الکترونیکی در استان،بر توسعهمؤثر
ي پس از مطالعه. بندي شدندسازي ساختاري تفسیري سطحاز مدلاستفادهیکدیگر بررسی و با

ي عوامل مؤثر در توسعههاي زیر به عنوان، مؤلفهموردنظرادبیات تحقیق و نظرخواهی از خبرگان 
:گردشگري الکترونیکی استان یزد شناخته شدند

ها و سیاست- 2حمایت کافی دولت و وجود قوانین و مقررات حمایتی و اجرایی الزم، - 1
هاي زیرساخت- 3، )مانند ثبات مدیریت ارشد و وجود انگیزه و مهارت کافی(عوامل مدیریتی 

رزرواسیون،هايمانند سیستم(هاي اطالعاتی سیستم- 4، )افزارو نرمافزارسخت(فناوري اطالعات 
رسانی و اطالعهايسیستمالکترونیکی،پرداختهايسیستممشتري،باروابطمدیریتهايسیستم
آشنایی گردشگران، جامعه محلی و (سازي مناسب فرهنگ- 5، )مقصدمدیریتهايسیستم

- 6، )سترش فرهنگ استفاده صحیح از فناوري اطالعاتمسئوالن با عملکرد فناوري اطالعات و گ
- 7آموزش و تربیت نیروي انسانی مورد نیاز براي ایجاد، توسعه و اداره گردشگري الکترونیک، 

حفظ - 8سازي مردم براي استفاده از خدمات گردشگري الکترونیک، رسانی عمومی و آگاهاطالع
هاي خدمات دهنده محلی، کاربران، تورها، سایتگردشگران، جامعه (امنیت و حریم شخصی افراد 

.امکانات و توان مالی- 10و روزبهوجود اطالعات دقیق و - 9، )گردشگري
روش . بندي شدندسطح) ISM(سازي ساختاري تفسیري در این پژوهش عوامل با استفاده از مدل

ISMازکهاستتعاملیيیادگیرفرایندتفسیري،ساختاريسازيمدل. وارفیلد مطرح شدتوسط
وپردازدمیمسئلهیکمفاهیمبینارتباطچگونگیبهخبرگانازنظرات گروهیتفسیرطریق

وتقدمکردنمشخصبرافزونوکندمیایجادمفاهیمازايپیچیدهياز مجموعهجامعساختاري
1. Soti et al
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درراپیچیدهيمجموعهیکعناصريرابطهشدتوجهتیکدیگر،برتأثیرگذاري عناصرتأخر
در این مرحله عوامل ). 2012 ,2012، 1گوویندن و همکاران(کند میتعیینمراتبیساختار سلسله

ها به ناند و بر مبناي آدر نظر گرفته شدهISMهاي ي قبل به عنوان وروديشناسایی شده از مرحله
ندن و همکاران، گووی(باشد به شرح زیر میISMمراحل مختلف .بندي پرداخته شده استسطح
):2013، 2؛ هسیاو و همکاران2012
ماتریسشده واردشناسایی؛ عواملSSIM(3(ماتریس خودتعاملی ساختاري تشکیل- 1

وسطردرکهباشدمیعواملابعادبهماتریس،یکماتریساین. شوندخودتعاملی ساختاري می
jمنجر به ستون iماتریس اگر عنصر سطر در این.شودمیذکرترتیببهعواملآناولستون

را قرار داده و در صورتی که Aشود حرف iمنجر به سطر j؛ و اگر عنصر ستون Vشود، حرف 
. شودقرار داده میOو اگر ارتباطی نباشد، حرف Xباشد، حرف دوطرفهاین رابطه 

تشکیل و بـراي نشـان بـه عبـارتی ایـن مـاتریس بـراي تجزیـه و تحلیل ارتباط بین عناصر
:شودها از چهار نماد زیر استفاده میدادن ارتباطـات بین آن

ارتباط (.باشد(j)ساز رسیدن به عامل ستونتواند زمینهمی(i)عامل سطر: Vحرف 
باشد(i)ساز رسیدن به عامل سطرتواند زمینهمی(j)عامل ستون: A؛ حرف )jبهiازطرفهیک

ارتباط دوجانبه وجود (j)و عامل ستون(i)بین عامل سطر:X؛ حرف )iبهjازهطرفیکارتباط (
و jبهiارتباط دوطرفه از(ساز رسـیدن بـه همدیگر شوندتوانند زمینهبه عبارتی هر دو می. دارد

.وجود ندارد(ij)هیچ ارتباطی بین دو عنصر : O، حرف )برعکس
(RM)اولیه دستیابیماتریستشکیل. 2

ماتریسروابطنمادهايتبدیلباماتریساین؛4
SSIMيجابهکهصورتینبدیابدمیتشکیلیکوصفراعدادبهV (i,j=1)و(j,i=0)A ;

(i,j=0)و(j,i=1)X ; (i,j , j,i=1)وO (i,j , j,i=0)شودمیدادهقرار.

عناصر الزم است ماتریس تشکیل ماتریس دستیابی نهایی؛ با در نظر گرفتن رابطه تعدي بین - 3
منجرهمدوعاملوشوددوعاملبهمنجریکعامل اگرنمونهبه عنوان. دستیابی اولیه سازگار شود

حالتایندستیابیماتریسدراگروشودسهعاملبهمنجرنیزیکباید عاملشود،سهعاملبه
بدین منظور باید . شوندجایگزینادهافتقلمازکهروابطیوشدهاصالحباید ماتریسنبود،برقرار

بدین . MK=MK+1)(رساند؛ به طوري که حالت پایدار برقرار شود ) K+1(ماتریس اولیه را به توان 
از آنجا .شودنشان داده می) *1(خواهد شد که به صورت یکترتیب برخی عناصر صفر تبدیل به 

ه استفاده شده براي تشکیل ماتریس دستیابی ها از چند خبرکه در این تحقیق براي پر کردن پرسشنامه
1. Govindan et al
2. Hsiao et al
3. Structural Self-Interaction Matrix (SSIM)
4. Reachability Matrix (RM)
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.نهایی از روش مد بر اساس بیشترین فراوانی در هر درایه استفاده شده است
نیاز ي پیشي دستیابی و مجموعهمتغیرها؛ پس از تعیین مجموعهاولویتوسطحتعیین- 4

ي دستیابی مجموعه. شودبندي عوامل انجام میي مشترك، سطحبراي هر عامل و تعیین مجموعه
هاي ماتریس دستیابی نهایی به صورت یک ظاهر اي است که در آن سطربراي هر عنصر، مجموعه

ها به صورت یک ظاهر شده اي است که در آن ستوننیاز، مجموعهي پیششده باشند و مجموعه
اگر . مدي مشترك به دست خواهد آدست آوردن اشتراك این دو مجموعه، مجموعهبا به. باشند

ي دستیابی یکسان باشد، سطح اول اولویت را به خود ي مشترك با مجموعهعوامل مجموعه
با حذف این عوامل و تکرار این مرحله براي سایر عوامل، سطح تمام عوامل . دهنداختصاص می

.شودتعیین می
ی، بر اساس سطوح تعیین شده و ماتریس دستیابی نهای: ترسیم مدل ساختاري تفسیري- 5

.شودمدل ترسیم می
جمع سطري مقادیر در ماتریس دستیابی نهایی : وابستگی–تجزیه و تحلیل قدرت نفوذ - 6

بر اساس.براي هر عامل بیانگر میزان نفوذ و جمع ستونی نشانگر میزان وابستگی خواهد بود
:قدرت نفوذ و وابستگی، چهار گروه از عناصر قابل شناسایی خواهند بود

:وابسته- باشند، بعواملی که داراي قدرت نفوذ و وابستگی ضعیف می:ختارخودم-الف
عواملی):پیوندي(متصل - باشند، جعواملی که داراي قدرت نفوذ کم ولی وابستگی شدید می

داراي قدرت نفوذ قوي کهعواملی:مستقل- داراي قدرت نفوذ و وابستگی زیاد هستند، دکه
.باشندولی وابستگی ضعیف می

ي گردشگري الکترونیک در توسعهبرمؤثرعواملشناساییحاضرپژوهشاصلیهدف
مدلطراحیپژوهش،اصلی ایننوآوري. استیکپارچهمدلیدرهاآنبینارتباطواستان یزد
.باشدي گردشگري الکترونیک در استان یزد میتوسعهيیکپارچه

هاتجزیه و تحلیل داده
ترین عوامل مؤثر بر توسعه گردشگري الکترونیک استان ناسایی مهمدر این تحقیق پس از ش

هاي الزم در نهایت نیز راهبرد. بندي شدندسطحISMیزد، این عوامل با استفاده از رویکرد 
ي گردشگري ي اول عوامل مؤثر بر توسعهدر مرحله. ي این صنعت ارائه شده استجهت توسعه

1امل پس از بررسی و تأیید توسط خبرگان به شرح جدول این عو. الکترونیکی استخراج شدند
:است
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ي گردشگري الکترونیکی استان یزدعوامل مؤثر بر توسعه: 1جدول 
عواملردیف

حمایت کافی دولت و وجود قوانین و مقررات حمایتی و اجرایی الزم1
)مهارت کافیمانند ثبات مدیریت ارشد و وجود انگیزه و (ها و عوامل مدیریتی سیاست2
)افزارافزار و نرمسخت(هاي فناوري اطالعات زیرساخت3
مشتري،باروابطمدیریتهايسیستمرزرواسیون،هايمانند سیستم(هاي اطالعاتی سیستم4

)مقصدمدیریتهايرسانی و سیستماطالعهايسیستمالکترونیکی،پرداختهايسیستم
شگران، جامعه محلی و مسئوالن با عملکرد فناوري آشنایی گرد(سازي مناسب فرهنگ5

)اطالعات و گسترش فرهنگ استفاده صحیح از فناوري اطالعات
آموزش و تربیت نیروي انسانی مورد نیاز براي ایجاد، توسعه و اداره گردشگري الکترونیک6
ونیکسازي مردم براي استفاده از خدمات گردشگري الکتررسانی عمومی و آگاهاطالع7
هاي گردشگران، جامعه محلی، کاربران، تورها، سایت(حفظ امنیت و حریم شخصی افراد 8

)خدمات دهنده گردشگري
روزبهوجود اطالعات دقیق و 9

امکانات و توان مالی10

بندي عوامل و سطحISMتجزیه و تحلیل روش منظوربههاي مربوطه ي بعد، پرسشنامهدر مرحله
قرار جدولستونوسطردرشدهانتخابعامل10که این صورتبه.برگان قرار گرفتدر اختیار خ

يدودوبهارتباطاتنوعOو V ،A ،Xنمادهاي بهتوجهباکهشدخواستهدهندهپاسخازوگرفتند
نشان داده شده است2جدولدرهااین پرسشنامهازآمدهدستروابط به. کندمشخصعوامل را

)SSIM(خودتعاملی ساختاري ماتریس:2جدول 
12345678910عوامل

1VVVVVVVXV

2XXVVVOXA

3VVAVVVA

4XAVVVA

5XXXOA

6VVVA

7VAA

8OA

9A

10
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قواعدبرحسبیکوصفراعدادبهSSIMماتریس روابطنمادهايیلتبددر این مرحله با
.نشان داده شده است3نتایج حاصل در جدول . کردپیدادستRMبه ماتریس توانذکرشده می

)RM(ماتریس دستیابی اولیه : 3جدول 
12345678910عوامل

11111111111
20111111010
30111101110
40101101110
50001111100
60011111110
70000101100
80000100100
91100001010
100111111111

جدولدرتوانمیراي حاصلنتیجه. شودبرقرارعواملدرونیسازگاريبایددر این گام،
ماتریسدرکهدهندمینشاناند،گرفته* عالمت کهاعداديجدولایندر.مشاهده کرد4

.اندگرفتهیکعددسازگاريازپسواندصفر بودهدستیابی

ماتریس دستیابی نهایی: 4جدول 
نفوذقدرت 12345678910عوامل

1111111111110
2*1111111*1109
3*11111*111109
4*11*111*111109
50*1011111*107
6*1*1111111109
7000*11*111005
8000*11*1*11005
911*1*1*1*1101*19
10*111111111110

78710101010983قدرت وابستگی
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يمجموعهودستیابیيمجموعهمتغیرها،اولویتوسطحتعییني بعد برايدر مرحله
.بیانگر نتایج این مرحله است5جدول . شودمیعامل تعیینهربراينیازپیش

تعیین سطوح متغیرها: 5جدول 
سطحي مشتركمجموعهنیازي پیشمجموعهي دستیابیمجموعهعوامل

1)1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،
دوم)10، 9، 6، 4، 3، 2، 1()10، 9، 6، 4، 3، 2، 1()10، 9، 8، 7

2)1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،
7 ،8 ،9(

)1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،9 ،
دوم)9، 6، 5، 4، 3، 2، 1()10

3)1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،
7 ،8 ،9(

)1 ،2 ،3 ،4 ،6 ،7 ،9 ،
دوم)9، 7،  6، 4، 3، 2، 1()10

4)1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،
7 ،8 ،9(

)1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،
8 ،9 ،10(

)1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،
اول)9، 8

5)2 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،
9(

)1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،
اول)9، 8، 7، 6، 5، 4، 2()10، 9، 8

6)1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،
7 ،8 ،9(

)1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،
8 ،9 ،10(

)1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،
ولا)9، 8

7)4 ،5 ،6 ،7 ،8()1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،
اول)8، 7، 6، 5، 4()10، 9، 8

8)4 ،5 ،6 ،7 ،8()1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،
اول)8، 7، 6، 5، 4()10، 8

9)1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،
7 ،9 ،10(

)1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،
9،10(

)1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،9 ،
دوم)10

10)1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،
سوم)10، 9، 1()10، 9، 1()10، 9، 8، 7

همینبه. کردترسیممدلیشکلبهراهاآنتوانمیعواملسطحوروابطتعیینازپس
حاضر در تحقیق. شوندمیتنظیمپایینبهباالازترتیببههاآنسطحبرحسبعواملمنظور ابتدا

.اندگرفتهقرارسطحدر سهعوامل
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ي گردشگري الکترونیک استان یزدمدل توسعه: 1شکل 

و نفوذقدرتبر اساسي گردشگري الکترونیک استان یزد راعوامل مؤثر بر توسعهتوانمی
در . بندي کردمستقل دستهمتصل ووابسته،خودمختار،در چهار سطحهر عاملوابستگیمیزان

.استشدهارائهوابستگی-نفوذقدرتادامه ماتریس

نمودار قدرت نفوذ و وابستگی: 2شکل
قدرت نفوذ

گی
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 واب
رت

قد

10

9
8
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گیريیجهنتبحث و 
شود که بدانیم درآمد حاصل تر میهاي مرتبط با آن، زمانی روشنارزش گردشگري و فعالیت

اند و ردیف درآمدهاي نفتی است و امروزه از آن به عنوان صنعت گردشگري نام بردهاز آن، هم
هاي اقتصادي و فرهنگی بالقوه ونیک را منشأ حرکتشاخه الکترونیک آن، یعنی گردشگري الکتر

به عبارتی یکی از ). 1393هاشمی و همکاران، (اند دانسته و آن را انقالب گردشگري نامیده
وکارکسبهاي تجارت الکترونیکی، گردشگري الکترونیک یا همان آمیزترین فعالیتموفقیت

).1391مینی، پور و حاجی امحمدعلی(الکترونیکی در گردشگري است 
عوامل مؤثر بر بینموجودتعامالتوهاي محققان پژوهشی به بررسی روابطبا توجه به بررسی

این پژوهش مدلی را جهت تعیین روابط علّی در . نپرداخته استي گردشگري الکترونیکیتوسعه
علت و با استفاده از این مدل، ارتباطات. کندي صنعت گردشگري الکترونیک ارائه میتوسعه

هایی چون دلفی و محدودیت شود و مشکالت روشمند تعیین میمعلولی بین عوامل به روشی نظام
گذاران نتایج این پژوهش به سیاست. هاي آماري مانند روش همبستگی حل خواهد شدتکنیک

. تري را انتخاب کنندي گردشگري الکترونیکی مسیر مناسبکند تا بتوانند جهت توسعهکمک می
وي گردشگري الکترونیک استان یزدعوامل مؤثر بر توسعهشناساییطریقتحقیق حاضر، ازدر

ي گردشگري مدل توسعهتفسیري،ساختاريسازيمدلروشازگیريبا بهرهوهاآنمیانروابط
عوامل را در عناصر،میانروابطنمایشبرعالوهاین مدل. استطراحی شدهالکترونیک استان یزد

:کندبندي میب چهار دسته، دستهقال
است که داراي قدرت نفوذ و وابستگی ضعیف » متغیرهاي خودمختار«ي اول شامل دسته

دومین دسته هستند » متغیرهاي وابسته«. در تحقیق حاضر متغیري در این دسته قرار نگرفت. باشندمی
رسانی عمومی و عاطالمتغیرهاي . باشندکه داراي قدرت نفوذ کم ولی وابستگی شدید می

سازي مردم براي استفاده از خدمات گردشگري الکترونیک و حفظ امنیت و حریم شخصی آگاه
در این )هاي خدمات دهنده گردشگريگردشگران، جامعه محلی، کاربران، تورها، سایت(افراد 

امل زیادي ها عواین متغیرها به طور عمده نتایج هستند که براي ایجاد آن. گیرنددسته قرار می
متغیرهاي «سومین دسته . ساز متغیرهاي دیگر شوندتوانند زمینهتر میها کمدخالت دارند و خود آن

. این عوامل غیرایستا هستند. هستند که داراي قدرت نفوذ و وابستگی زیاد هستند» )پیوندي(متصل 
ر نهایت بازخور سیستم نیز تواند سیستم را تحت تأثیر قرار دهد و دها میزیرا هر نوع تغییر در آن

حمایت کافی دولت و وجود قوانین و در این تحقیق . تواند این عوامل را دوباره تغییر دهدمی
هاي فناوري اطالعات ها و عوامل مدیریتی، زیرساختمقررات حمایتی و اجرایی الزم، سیاست

شنایی گردشگران، جامعه آ(سازي مناسب هاي اطالعاتی، فرهنگ، سیستم)افزارافزار و نرمسخت(
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محلی و مسئوالن با عملکرد فناوري اطالعات و گسترش فرهنگ استفاده صحیح از فناوري 
، آموزش و تربیت نیروي انسانی مورد نیاز براي ایجاد، توسعه و اداره گردشگري )اطالعات

مروزي بیشتر در جهان ا. انددر این دسته قرار گرفتهروزبهالکترونیک و وجود اطالعات دقیق و 
. باشندنمیمستثناعوامل مورد استفاده در این پژوهش نیز از این امر . عوامل، غیرایستا و پویا هستند

بیشتر عوامل مورد استفاده، داراي قدرت نفوذ و وابستگی باالیی هستند؛ بدین معنی که اثرگذاري و 
. ها در این دسته قرار گرفتندتر آنرو به دلیل ماهیت این عوامل، بیشینازا. اثرپذیري زیادي دارند
هستند که داراي قدرت نفوذ قوي ولی وابستگی ضعیف » متغیرهاي مستقل«چهارمین دسته شامل 

ي کنند و براي شروع کارکرد سیستم باید در وهلهاین دسته به عنوان زیربناي مدل عمل می. باشندمی
. ن دسته قرار گرفته استدر ایامکانات و توان مالی . ها تأکید کرداول بر آن

از بین امکانات و توان مالیدهد که نشان میISMشده با استفاده از رویکرد مدل ساخته
عوامل شناسایی شده بر سایر عوامل بیشترین تأثیرگذاري را دارند که باید مورد توجه ویژه قرار 

و محمودي میمند و )1384(این نتیجه توسط محققان دیگر همچون کاظمی و همکاران . بگیرند
.نیز مورد تأیید قرار گرفته است) 1392(همکاران 

سازي و توسعه گردشگري با توجه به عوامل شناسایی شده در این تحقیق، جهت پیاده
:شودالکترونیک پیشنهادهاي زیر ارائه می

هايطراحی بستهراستايدرالکترونیکیگردشگريگذاريسیاستحوزهاندرکاراندست
ایجادجهتکرده وگذاريقانونگردشگريوکارکسبفضايکردنامنهمچنینوکنندهبترغی
.قرار دهندخودکاردستوردرراسازيفرهنگوآموزشحوزهاینارشدمدیراندراراده

هاییالکترونیک برنامهگردشگريوالکترونیکیخدماتازسازي استفادهفرهنگجهت
.شوداجراواحیاي طرمنطقهوملیسطحدر

و جهتشودپرداختهکارکنانصحیحآموزشبهمجازيفضايصحیحکاربردجهتبه
نیروي انسانی کارآمد و (شود استفادهمناسبوصحیحهايمشوقازآموزشسرعتافزایش

).المللی تربیت شودهاي بینآشنا به زبان
اطالعات کارکناننگهداشتنروزهبالکترونیک،بخشدرجدیدراهکارهايازاطالعمنظوربه
مدیرانبرايروزبهپایگاه اطالعاتایجادومشتریانبهخدماتجدیدترینارائهالکترونیک،بخش

بهسازماندرراهاآنوکرداستفادهتکنولوژي اطالعاتورایانهمتخصصانازتوانمیکارکنانو
.گرفتکار

اعتباريالکترونیکیهايشهري و ایجاد کارتیجیتالی درونرسانی دهاي اطالعاندازي پایگاهراه
.المللیبینوداخلیمخاطبانبرايوباز طریقآنفروشوگردشگريمراکزازاستفادهبراي
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هاي ارتباطیافزایش امنیت مرزي، داخلی و راه
رسانیاستفاده از فضاي اینترنتی مناسب و کارا در زمینه اطالع

الکترونیکی؛ جذاب کردن گردشگريفضايدرکاربرديهايبرنامهواافزارهنرمتوسعه
.مجازيسفرهايبرمبتنیهاییبازيويبعدسهتصاویرماننداین حوزه با استفاده از مواردي

شود مدل طراحی شده در این تحقیق را با استفاده از همچنین به سایر پژوهشگران پیشنهاد می
. زي معادالت ساختاري و تحلیل مسیر مورد اعتبارسنجی قرار دهندساهاي آماري نظیر مدلروش

سازي نظیر تئوري برخاسته از هاي دیگر مدلهاي مشابه با استفاده از تکنیکي مدلهمچنین توسعه
هاي توانند مدلي گردشگري میطور محققین حوزهینهم. شودها و فراترکیب نیز پیشنهاد میداده

.ها و کشورهاي مختلف را نیز بررسی کنندي در استاني انواع گردشگرتوسعه
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