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  دهيچك
فراواني را  يها عنوان يك صنعت نوظهور در طول نيم قرن گذشته توانسته پتانسيلبه گردشگري

 يصنعت نوپا ول نيا يبرا يگردشگر يآنجا كه سازمان جهان اد توسعه اقتصادي فراهم نمايد تابراي ايج
را ثبت كرده است.  يالديم 2013سال  انيدر پا كايردالر ام ارديليم 1159معادل  يپرطرفدار، درآمد

ها در ارايه خدمات نوين به كاربران  افق جديدي را براي بكارگيري آن ار،يهاي س ظهور فناوري بعالوه
مديران به دانستن اين موضوع كه چه عواملي باعث افزايش  يرو عالقمند فراهم كرده است. از اين

 نيا نيخدماتي توسط مشتريان مي شود، قابل توجيه است. بنابرا نينو يگونه ابزارها نياستفاده از ا
تبع آن خدمات هوشمند همراه و به ابزارهاياستفاده از  رشيعوامل مؤثر بر پذ يدنبال بررسبه شپژوه

 يپژوهش از نظر هدف از نوع كاربردذكر است كه اين الزم به.است شهر تهران توسط گردشگران اريس
 ي. جامعه آمارباشديم يو از نوع همبستگ يفيها، توص داده يراساس نحوه گردآوراست و روش آن ب

 سعدآباد، گلستان هايشهر تهران (كاخ موزه يگردشگر يها از جاذبه دكنندهيمشتمل بر گردشگران بازد
ر د يرگينمونه ،يريگكتاب) است. روش نمونه يالملل نيب شگاهينما نيو هفتم ستيبو  الدي، برج مو قصر

كه  يج پژوهش حاكي از اين استنتا .باشديم نامه پرسش ها،داده يو ابزار گردآور باشديدسترس م
ها، بر  آن ين خودباوريو همچن ابزار نيسهولت استفاده و اعتماد به ا دبودن،يادراكات گردشگران از مف

. شوديم ابزار نيده از ااستفا رشيمنجربه پذ تيدر نها زين ياثر گذاشته كه قصد رفتار شانيقصد رفتار

                                           
عوامل مؤثر بر پذيرش وسايل «ي طباطبايي با عنوان ي كارشناسي ارشد دانشگاه عالمه ي حاضر برگرفته از پايان نامه مقاله 1
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توسط  خدمات سياراستفاده از  رشيبر پذ يريتأث هانهيسرعت اتصال و هز ،ياجتماع راتيتأث كهي درحال
  .گردشگران ندارند

مدل  ار،يس ياطالعات و ارتباطات، گردشگر يهوشمند همراه، فناور ابزار،ي: گردشگريديكل واژگان
  ي.و استفاده از فناور رشيپذ كپارچهي

  
  مقدمه
هاي مختلف اقتصادي و بازرگاني،  در عرصه 1كارگيري فناوري اطالعات و ارتباطاتبه

ترين كاربردهاي كي از مهمتأثيرات شگرف اين پديده را بيش از پيش نمايان ساخته است. ي
ICTي همچونابعاد مختلف درصنعت  اين دليل نقش و اهميت، در صنعت گردشگري است و به 

اشتغال و بهبود خدمات اجتماعي،  ايجادافزايش توليد ناخالص داخلي،  ،ارزيايجاد درآمدهاي 
به  هاي نوين فناوريبرداري از  ت و بهرهاتجهيز امكان نياز بهبراي ورود به بازار رقابتي جهان 

فناوري اطالعات و ارتباطات با تقويت عوامل تأثيرگذار بر رضايت . شود وضوح احساس مي
ترين زمان و با حداقل امكانات و آورد، تا يك گردشگر در كوتاه فراهم مي مشتري، اين امكان را

هاي گردشگري مقصد مورد نظرش را پيش از سفر به درستي  ترين هزينه، ظرفيت پايين
هاي سيار كه بخش اعظمي از فناوري  به عالوه گسترش روزافزون فناوري. شناسايي كند

ها،  سطح باالي ابتكار و نوآوري در اين نوع فناوري دهند و اطالعات و ارتباطات را تشكيل مي
تواند صنعت گردشگري را در جهت ارتقاء خدمات خود ياري كند. از آنجا كه اطالعات مورد  مي

شده  ها از پيش تعيين بيني است و زمان و مكان آن درخواست گردشگران، اغلب غيرقابل پيش
توانند  و غيره مي RFID ،UMTS ،GPRS ،GPSهاي سيار از جمله بلوتوث،   باشد، فناوري نمي

صورت مبتني بر موقعيت خاص و هوشمند (برحسب مكان، زمان، اطالعات و خدمات را به
دهند. بنابراين و با توجه به رشد  ارايهشده) به گردشگر  عاليق شخصي كاربر و نوع فعاليت انجام

ها با استفاده از  مرنگ شدن محدوديتخدمات بهتر و ك ارايهها و امكان  گسترده اين نوع فناوري
  اي دارد. بر صنعت گردشگري اهميت ويژه ها ها، بررسي نقش و تأثير اين فناوري آن

توانند بر استفاده از اين ابزار توسط  اين پژوهش در صدد بررسي عواملي است كه مي
مات مرتبط با تر به اطالعات و خد كردن دسترسي آسانگردشگران اثرگذار باشند، تا با فراهم

سفر و گردشگري، افزايش بيش از پيش رضايت گردشگران و در نهايت رشد گردشگري در 
از ميان عوامل  بنابراين پرسش اصلي در اين پژوهش اين است كه كشورمان را شاهد باشيم.

مؤثر بر پذيرش فناوري در مدل يكپارچه پذيرش و استفاده از فناوري، كداميك برقصد رفتاري 
  ها مؤثر هستند. ان شهر تهران و در نهايت پذيرش استفاده از اين خدمات توسط آنگردشگر

  
                                           

1 Information and Communication Technology (ICT) 
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  فناوري اطالعات و ارتباطات
صورت دقيق و موجز كار بسيار مشكلي است تعريف فناوري اطالعات و ارتباطات به

فناوري اطالعات و براي هايي كه  ترين تعريف). از جمله مهم1386(عبدالملكي و بهكمال، 
) اشاره كرد. وي اصطالح كلي مربوط به 1993( 1توان به تعريف پون مطرح شده، مي تباطاتار

 هاي ارتباطي) مورد هاي (كامپيوتر و فناوري در شيوه (الكترونيك) و مكانيسمهاي اخير  پيشرفت
 سازي، بازيابي، انتشار و كاربرد اطالعات براي دستيابي، پردازش، تجزيه و تحليل، ذخيرهاستفاده 

 .)2003/1385(بوهاليس،  نمايد تعريف مي فناوري اطالعات و ارتباطاتعنوان را به

ذكر است كه عليرغم ثابت شدن و رسيدن همراه الزم بهدر رابطه با آمار ضريب نفوذ تلفن
باند  ، استفاده از اينترنت پهن2013ميليارد نفر) در پايان سال  7درصد (درحدود  96آن به 

درصد  40بطور متوسط  2013و  2010هاي  ال افزايش است و بين سالسيار به شدت درح
 10باند ثابت، رشد اندكي داشته و با نرخ  افزايش يافته است. همچنين استفاده از اينترنت پهن

سال گذشته و  3درصد درحال افزايش است. دسترسي خانوارها به اينترنت سيار نيز در طول 
درصد خواهد  40به  2013افزايش يافته و تا پايان سال  ويژه در كشورهاي درحال توسعه به

  ). MIS, 2013رسيد (
 3المللي مخابرات، درحدود  براساس آمار اتحاديه بين در رابطه با كاربران جهاني اينترنت،

كنند (آمار  درصد از جمعيت جهان در حال حاضر از اينترنت استفاده مي 40ميليارد نفر، معادل 
. در ايران نيز، براساس آمار منتشر شده توسط مركز مديريت توسعه ملي ICT ،2014(2و ارقام 

  ) است:1به شرح جدول( 1392تا  1388هاي  ، ضريب نفوذ اينترنت مابين سال3اينترنت (متما)
  

  )1392-1388: ضريب نفوذ اينترنت در ايران (1 جدول

  ).n.dمنبع: متما (
  

المللي مخابرات آمده است كه تاپايان  باند سيار، در گزارش اتحاديه بيندرمورد اينترنت پهن
درصدي را  32ميليارد نفر خواهد رسيد كه ضريب نفوذي  3/2ضريب نفوذ آن به  2014سال 

                                           
1 Poon 
2 ICT Facts and Figures, 2014 
3 Matma 

  ضريب نفوذ در كل كشور سال
1388 49/23  
1389 66/32  
1390 23/43  
1391 06/61  
1392 13/49  
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درصد از  55ذكر است كه شده است. الزم به ، سه برابر2011دهد و در مقايسه با سال نشان مي
  .ICT(1اين مشتركين از كشورهاي درحال توسعه هستند (آمار 

  
  پذيري جهاني و ركن آمادگي فناورانه گزارش رقابت

 4و از سوي مجمع جهاني اقتصاد 3پذيري جهاني در گزارش رقابت 2ركن آمادگي فناورانه
وري صنايع، با  بكارگيري فناوري براي بهبود بهرهشود، به بررسي و سنجش توانايي منتشر مي

هاي روزانه و فرآيندهاي توليدي در كشورها  در فعاليتفناوري اطالعات و ارتباطاتتأكيد بر نفوذ 
آمادگي  3تا  1هاي  پذيري جهاني، رتبه رقابت 2014- 2015پردازد. براساس گزارش سال  مي

مبورگ، انگلستان و سوئد است. اين ركن، در فناورانه، به ترتيب متعلق به كشورهاي لوكزا
ها و انتقال فناوري از  هاي جديد توسط بنگاه ها، جذب فناوري دسترس بودن آخرين فناوري

عالوه گزارش فوق پذيرش فناوري سنجد. به گذاري مستقيم خارجي را مي طريق سرمايه
(ثابت و سيار)، تعداد كاربران اطالعات و ارتباطات را با معيارهايي از جمله ضريب نفوذاينترنت 

دهد. براساس  اينترنت و نسبت پهناي باند اينترنت كشور به جمعيت، موردسنجش قرار مي
را از  107پذيري جهاني، ايران به لحاظ آمادگي فناورانه، رتبه  رقابت 2014- 2015گزارش سال 

  ). 2015- 2014، 5پذيري جهانيكشور مورد بررسي دارد (گزارش رقابت 144ميان 
 

  وسايل هوشمند همراه
اند كه از  ، انواع متفاوتي از وسايل هوشمند همراه معرفي شده1990هاي آغازين دهه  از سال

ها و ابزارهاي ها، فبلت هاي هوشمند، تبلت ، تلفن6توان به دستيار ديجيتال شخصي آن جمله مي
ين ابزارهاي هوشمند همراه ترين نوع ا).متداول2012و همكاران،  7(نصرتي پوشيدني اشاره كرد

ها معرفي شده است كه هر كدام نسبت به  نسل از آن 4باشند كه تاكنون هاي همراه ميتلفن
طور كلي از دهند. بهنسل قبلي تكامل يافته و امكانات بيشتري را در اختيار كاربران قرار مي

ر اختيار كاربران د GPRS/EDGE، خدمات 1991زمان ظهور نسل دوم ارتباطات سيار در سال 
باند هاي همراه، اينترنت پهنقرار گرفت و پس از ظهور نسل سوم و سپس نسل چهارم تلفن

مگابيت بر ثانيه، و در  2سيار براي كاربران در دسترس بود. كه در نسل سوم حداقل سرعت 
  ). 2012، و همكاران 8گيرد (پاتيلمگابيت بر ثانيه در اختيار كاربران قرار مي 100نسل چهارم 

                                           
1 ICT Statistics 
2 Technological Readiness Pillar 
3 Global Competitiveness Report 
4 World Economic Forum (WEF) 
5 The Global Copetitiveness Report 
6 PDA (Personal Digital Assistant) 
7 Nosrati 
8 Patil 
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  استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات در گردشگري
       توان هاي استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات در گردشگري مياز اولين نمونه

هاي توزيع جهاني  ميالدي و سيستم 70هاي كامپيوتري ذخيره جا در دهه  اندازي سيستمبهراه
ميالدي اشاره كرد.  90ي توسعه اينترنت در اواخر دهه  ميالدي و در ادامه 80در اواخر دهه 

ها و مقصدهاي گردشگري و نيز كل  پذيري سازمان فناوري اطالعات نقش حياتي را در رقابت
هاي گردشگري شده است  كند و موجب تغيير كارايي و اثربخشي سازمان صنعت بازي مي
الوه بر ميسر كردن امكان شناسايي، ). فناوري اطالعات و ارتباطات ع2008، 1(بوهاليس و الو

سازي و خريد محصوالت و خدمات گردشگري براي مشتريان، ابزار توسعه، مديريت و  شخصي
از فناوري اطالعات و  ). استفاده2013، 2(بتاپودي كند توزيع جهاني اين خدمات را نيز فراهم مي

ضايت مشتريان شود تواند باعث افزايش سطح ر ارتباطات در صنعت گردشگري همچنين مي
  ).1386(عبدالملكي و بهكمال، 

  
  گردشگري سيار

يكي از داليل اصلي باال بودن رشد استفاده از اينترنت در صنعت گردشگري تغيير ماهيت و 
مفهوم گردشگري است. گردشگري قديم (گردشگري سازماندهي شده انبوه، استاندارد، 

ج جاي خود را به گردشگري نوين (اطالعات غيرمنعطف و توجه كم به نيازهاي فردي) به تدري
دهد  ) ميغيره، آميزش بيشتر با جامعه محلي و داشتن فرصت كمزياد، ارزش پول و زمان، 

  ). 2003/1385(بوهاليس، 
اينترنت سيار به هر گونه تراكنشي از طريق سيستم  3طبق تعريف ديواين و هومكويست

ها همانند پيام  ده شامل تمامي انواع ترافيك دادهشود. اين تعريف گستر ارتباطات سيار گفته مي
). با توجه به رشد 2004، 4باشد (پاجاروي ها و تبليغات مي كوتاه، ايميل، دانلود، بازديد وبسايت

رود كه در  هاي ارتباطات سيار، انتظار مي باند سيار و استفاده گسترده از زيرساخت اينترنت پهن
      هاي همراه امروزي باشد باند سيار به اندازه تلفن نآينده نزديك دسترسي به خدمات په

)MIS, 2013چهار ويژگي منحصربفرد را براي ارتباطات سيار 2001و همكاران ( 5). سيو ،(
، انعطاف 7سازي ، شخصي6جا و در يك زمان حضور در همه كنند كه عبارتند از: مطرح مي

  ).2008و همكاران،  2(كيم 1محلي بودن ،8پذيري

                                           
1 Buhalis and Law 
2 Bethapudi 
3 Devine and Holmqvist 
4 Paajarvi 
5 Siau  
6 Ubiquity  
7 Personalization  
8 Flexibility  
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شگري و اينترنت سيار در كنار هم، مفهوم جالبي به نام گردشگري سيار را ايجاد گرد
اطالعات و خدمات براساس نياز كاربر و  ارايههاي گردشگري سيار  كنند. هدف اصلي سيستم مي

توان  ). در نتيجه مي1388باشد (سرفرازي و معمارزاده،  مبتني بر خصوصيات محيطي كاربر مي
خدمات مبتني بر مكان و شخصي است، كه وجه تمايز  ارايهدنبال ار بهگفت كه گردشگري سي

باشد (راودراد و حاجي  خدمات اين نوع گردشگري از راهنماهاي گردشگري و منابع موجود مي
  ).1389محمدي، 

  
  انواع خدمات در گردشگري سيار

ه در )، انواع خدماتي ك1388) و سرفرازي و معمارزاده (1390طبق منصوري و فقري (
ها و خدمات  نقشه شوند و بيشتر مورد نياز كاربران نهايي است، شامل مي ارايهگردشگري سيار 

رساني و راهنماهاي  ها (تحت وب و پيام كوتاه)، خدمات كمك يابي، تراكنش جهت هدايت و 
مي هاي ارتباطي، رزرو (هتل، رستوران، تئاتر، سينما و ...)، سرگر سفر، تبليغات هدفمند، فناوري

توان  مي از ديگر خدمات گردشگري سيار ريزي سفر است.  (بازي، موسيقي، داستان و ...) و برنامه
به خدمات مرتبط با هواشناسي، رايانش ابري و ترجمه اشاره كرد. بسته به نوع خدمات 

مختلف، تحت وب و يا از طريق كدهاي  3هاي صورت اپليكيشنها را به توان آن موردنظر، مي
  نمود.  ارايهبه كاربران  USSD4دستوري 

 
  و جايگاه ايران 5پذيري سفر و گردشگري گزارش رقابت

، ايران از 2013پذيري سفر و گردشگري مجمع جهاني اقتصاد در سال در گزارش رقابت
اي نسبت به پله 16را كسب كرده است كه صعودي  98كشور مورد بررسي، رتبه  140ميان 

هاي  شتم و نهم اين گزارش به ترتيب به بررسي زيرساختسال قبل از آن داشت. ركن ه
هاي گردشگري،  پردازد. زيرساخت هاي فناوري اطالعات و ارتباطات مي گردشگري و زيرساخت

هاي  هاي اقامتي (تعداد اتاق ونقل بوده و شامل زيرساخت هاي كلي حمل متمايز از زيرساخت
هاي مالي موجود براي گردشگران  رساختهاي كرايه اتومبيل جهاني و زي هتل)، حضور شركت
اين گزارش نيز  ICTهاي  ) در كشور موردنظر است. زيرساختATMهاي  (مثل وجود دستگاه
وكارها و ساكنين  (اينترنت، خطوط تلفن ثابت و همراه) توسط كسب ICTشامل، ضريب نفوذ 

                                                                                                   

1 Dissemination  
2 Kim 
3 Applications 
4 Unstructured Supplementary Service Data 
5 Travel and Tourism Competitiveness Report (TTCI) 
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هاي ختزيرسا كار و و هاي كسب شده ايران در بخش محيط كسب يك كشور است. رتبه
  صنعت گردشگري در جدول زير آمده است:

  
هاي صنعت و زيرساخت كار وپذيري سفر و گردشگري ايران، شاخص محيط كسب : رقابت2جدول 

  گردشگري

  2013منبع:گزارش سفر و گردشگري، 
  

  1تئوري يكپارچه پذيرش و استفاده از فناوري
براي بررسي پذيرش استفاده از خدمات گردشگري سيار در اين پژوهش، از مدل يكپارچه 

بررسي و مقايسه هشت  ، پس ازUTAUTاستفاده شده است. مدل پذيرش و استفاده از فناوري 
معرفي شد. هشت  2003هاي پذيرش فناوري توسط ونكاتش و همكارانش در سال مدل از مدل

، مدل 3ريزي شده، تئوري رفتار برنامه2مدل بررسي شده عبارتند از: تئوري عمل مستدل
، تئوري انتشار 5و مدل پذيرش فناوري ريزي شده، تركيب تئوري رفتار برنامه4پذيرش فناوري

 10(ونكاتش 9و مدل كاربرد رايانه شخصي 8، مدل انگيزشي 7، تئوري شناخت اجتماعي6نوآوري
اند كه پذيرش فناوري را تحت  هاي زيادي را كشف كرده ها جنبه . اين مدل)2003همكاران، 

ها و  ها، نواقص درك شده آن دلبيني در اين م دهند اما به دليل سطح پايين پيش تأثير قرار مي
هاي بهتري هستند.  دنبال يافتن مدلشان در تعيين موانع پذيرش فناوري، محققان به ناتواني

بنابراين گام بعدي در بسط مدل پذيرش فناوري، تئوري يكپارچه پذيرش و بكارگيري فناوري 
  ).1389و شوكتي، زاده  معرفي شد (بهرام 2003بود كه توسط ونكاتش و همكاران در سال 

                                           
1 Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) 
2 Theory of Reasoned Action (TRA) 
3 Theory of Planned Behavior (TPB) 
4 Technology Acceptance Model (TAM) 
5 Combined Theory of TAM and TPB (C-TAM-TPB) 
6 Innovation Diffusion Theory(IDT) 
7 Social Cognitive Theory (SCT) 
8 Motivational Model (MM) 
9 Model of Personal Computer Utilization  (MPCU) 
10 Venkatesh 

 رتبه ايران  هاي صنعت گردشگري ساخت وكار و زير محيط كسب

96 

 102 هاي حمل ونقل هواييزيرساخت

 76 هاي حمل ونقل زمينيزيرساخت

 133 هاي گردشگري ساختزير

 ICT 93هاي  زيرساخت

 1 ها در صنعت گردشگري پذيري قيمت رقابت
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متغيرهاي اصلي تئوري يكپارچه پذيرش و استفاده از فناوري عبارتند از: مفيدبودن ادراكي، 
سهولت استفاده ادراكي، تأثيرات اجتماعي و شرايط تسهيل كننده، قصد رفتاري و رفتار استفاده 

نيز به آن  هاي بعدي، مدل اصلي تعديل شده و متغيرهاي ديگري(پذيرش استفاده). در پژوهش
توان به متغيرهاي خودباوري، قابل اعتماد بودن اضافه يا از آن حذف شدند كه از آن جمله مي

  ادراكي، اعتبار، سازگاري، ريسك ادراكي، سرعت اتصال و ... اشاره كرد. 
  
  شناسي تحقيقروش

هدف اين پژوهش شناسايي و بررسي عوامل اثرگذار بر پذيرش استفاده از خدمات سيار 
شود. درنتيجه وسط گردشگران است كه درنهايت منجربه گسترش گردشگري سيار ميت

ها، روش اين  پژوهش حاضر از نوع كاربردي است و همچنين با توجه به روش گردآوري داده
  باشد. پژوهش توصيفي و از نوع پيمايشي مي

اي گردشگري ه مرزي بازديدكننده از جاذبه جامعه آماري نيز دربرگيرنده گردشگران درون
تهران (شامل كاخ موزه سعدآباد، كاخ موزه گلستان، برج ميالد، كاخ موزه قصر و بيست و 

گيري تصادفي در  المللي كتاب) است. در نمونه آماري از روش نمونه هفتمين نمايشگاه بين
با توجه به اينكه آمار صحيحي از جامعه مورد بررسي اين پژوهش  دسترس استفاده شده است.

دست نيست و در نتيجه حجم جامعه نامعلوم است و با در نظر گرفتن فرمول كوكران براي در 
نفر در نظر گرفته شد كه  385حجم نمونه و مقدار خطاي پنج درصد، حجم نمونه اين پژوهش 

تأييد و مورد استفاده قرار  نامه پرسشعدد  309، در نهايت نامه پرسش 400پس از توزيع تعداد 
  گرفت. 
پردازد، سرعت رو به پذيرش استفاده از خدمات سيار ميجه به اين كه پژوهش پيشبا تو

اي براي پژوهشگر برخوردار بودند؛ به اتصال و هزينه استفاده از اين خدمات از اهميت ويژه
 مورد UTAUTبرگرفته از مدل  ))1((شكل استفاده در اين پژوهش  همين سبب مدل مورد

) به بررسي 2012باشد. بيدر و همكارانش () مي2012ارانش (و همك 1استفاده توسط بيدر
عوامل مؤثر بر پذيرش ابزارهاي هوشمند همراه توسط گردشگران در كشور سوئيس پرداخته و 

اند كه مفيدبودن و سهولت استفاده ادراكي، تأثيرات اجتماعي و خودباوري بر نتيجه گرفته
  گذارد.اين كشور تأثير ميمرزي پذيرش اين ابزار توسط گردشگران درون

  
  
  
  

                                           
1 Bader  
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  باشند:متغيرهاي مورداستفاده در اين پژوهش به شرح ذيل مي
: عبارتست از ميزاني كه يك فرد معتقد 1مفيد بودن ادراكي) 1ادراكات: شامل سه زيرمؤلفه،  - 1

). 2003(ونكاتش و همكاران،  است استفاده از يك سيستم موجب بهبود عملكرد وي خواهد شد
: به ادراك كاربران از ميزان راحتي استفاده از يك سيستم اطالق 2دراكيلت استفاده اسهو )2

: اعتماد بيانگر اطيمنان فرد 3قابل اعتماد بودن ادراكي) 3: 2003ونكاتش و همكاران، شود ( مي
ها از يك الگوي  برخورداري آنهاي شخص ثالث است كه به اقدامات وي و  بيني فعاليت از پيش

ويژه در شرايط عدم اطمينان و نبود ضمانت آشكار بستگي دارد بيني براي آينده، بهپيش قابل
 ).2004، 4(سرنكو و بونتيس

هاي خود براي استفاده از خدمات مرتبط با فناوري و : به باور فرد از توانايي5خودباوري - 2
 ).2008، 6شود (ريد كامپيوتر گفته مي

7سرعت ارتباط - 3
ات گردشگري سيار به معني ميزان دسترسي سريع و سرعت اتصال در خدم :

كننده است و نقش بسيار مهمي در پذيرش استفاده از خدمات قابل اعتماد، مطابق با نياز مصرف
  ).2012سيار را دارد (بيدر و همكاران، 

: به ميزان ادراك فرد از انتظارات ديگران نسبت به اينكه وي تا چه حد 8تأثيرات اجتماعي - 4
  ).2003شود (ونكاتش و همكاران،  يست از سيستم جديد استفاده كند، گفته ميبا مي
هاي تجهيزات، دسترسي و  : در خدمات گردشگري سيار، شامل تمامي هزينه9ها هزينه - 5

  ).2002، 10باشد (كنستانتينيدس ها مي هاي احتمالي تراكنش هزينه
ها، نيت استفاده و  ر تمامي مدل: د11نيت رفتاري براي استفاده از وسايل هوشمند همراه - 6

بيني  اند. نيت به عنوان يك متغير پيش عنوان متغيرهاي وابسته استفاده شدهكاربرد فناوري به
  ). 2003ها دارد (ونكاتش و همكاران،  كننده رفتار، نقش بسيار مهمي در اين مدل

يار): استفاده (پذيرش خدمات س 12پذيرش استفاده از وسايل هوشمند همراه در گردشگري - 7
  شود. كاربران از ابزارها و خدمات سيار در عمل را شامل مي

  
  

                                           
1 Perceived usefulness 
2 Perceived ease of use 
3 Perceived trust 
4 Serenko and Bontis 
5 Self-efficacy 
6 Reid 
7 Connection speed 
8 Social influences  
9 Costs 
10 Constantinides 
11 Behavioral intention to use mobile services 
12 Mobile devices adoption 
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  UTAUTچارچوب نظري پژوهش، برگرفته از مدل تعديل شده  :1شكل 
  تحقيق حاضر منبع:

  
  باشند:هاي اين پژوهش نيز به شرح ذيل ميفرضيه

ا به استفاده از خدمات ه : بين ادراكات گردشگران از وسايل هوشمند همراه و قصد آن1فرضيه 
 سيار رابطه معناداري وجود دارد.

: بين تأثيرات اجتماعي و قصد گردشگران در استفاده از خدمات سيار رابطه معناداري 2فرضيه 
 وجود دارد.

: بين سرعت ارتباطات سيار و قصد گردشگران در استفاده از خدمات سيار رابطه 3فرضيه 
 معناداري وجود دارد.

ها در  ين خودباوري گردشگران در استفاده از وسايل هوشمند همراه و قصد آن: ب4فرضيه 
 استفاده از خدمات سيار رابطه معناداري وجود دارد.

: بين هزينه استفاده از وسايل هوشمند همراه و پذيرش استفاده از خدمات سيار توسط 5فرضيه 
 اي معنادار وجود دارد. گردشگران رابطه

فتاري گردشگران در استفاده از خدمات سيار و پذيرش استفاده از اين : بين قصد ر6فرضيه 
  اي معنادار وجود دارد. خدمات، رابطه

ي مورداستفاده در پژوهش به لحاظ پايايي و روايي مورد سنجش واقع شد.  نامه پرسش
هاي استاندارد استفاده شده و با  نامه پرسشجهت سنجش روايي سازه، در ابتدا سعي شد از 

ها، محقق آن را  نامه پرسشي ابتدايي تدوين گرديد. پس از تدوين  نامه پرسشها،  تفاده از آناس
در اختيار اعضاي هيئت علمي گروه مديريت جهانگردي دانشگاه عالمه طباطبايي قرار داد و 

ها انجام گرفت.روايي  نامه پرسشپس از اخذ نظرات جمع مذكور، اقدامات اصالحي در 
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افزار ليزرل مورد تأييد واقع شد.  نين از طريق تحليل عاملي تأييدي توسط نرم، همچنامه پرسش
  مورد تأييد قرار گرفت. 89/0نيز با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخو با ميزان  نامه پرسشپايايي 

هاي آماري انجام  بندي داده در اين پژوهش پس از استخراج اطالعات، خالصه كردن و طبقه
صورت  LISRELو  SPSSا تشكيل جداول توزيع فراواني و با استفاده از نرم افزار شد؛ اين كار ب

منظور بررسي رابطه بين متغيرهاي اصلي در اين پژوهش، از آزمون همبستگي گرفت. به
ها و بررسي رابطه علي بين  پيرسون، و از مدل معادالت ساختاري به منظور آزمون فرضيه

  متغيرها استفاده گرديده است. 
دهندگان در بازه ، بيشترين تعداد پاسخنامه پرسشدهندگان به درخصوص فراواني سن پاسخ

 40تا  31راد شوند. به عالوه اف درصد از افراد را شامل مي 5/73هستند كه  30تا  21سني 
سال، هر  50و بيشتر از  20درصد و افراد كمتر از  9/1سال،  50تا  41درصد، افراد  4/21سال، 
درمورد فراواني تحصيالت پاسخ دهندگان  شوند.دهندگان را شامل ميدرصد از پاسخ 6/1كدام 

رصد و د 2/46نيز، بيشترين تعداد پاسخ دهندگان داراي مدرك كارشناسي با  نامه پرسشبه 
تر درصد و ديپلم و پايين 0/12ديپلم با درصد، فوق 2/36پس از آن كارشناسي ارشد و باالتر با 

      دهندگان نيز متعلق به گروه درآمديباشند. بيشترين فراواني درآمد پاسخدرصد مي 8/5با 
هزار  600هاي كمتر از درصد است و پس از آن گروه 3/34هزار تا يك ميليون تومان با  600

درصد و بيشتر از دو ميليون ريال با 0/23درصد، بين يك تا دو ميليون تومان با  5/26تومان با 
  درصد قرار دارند.2/16

براي  tاند و همچنين مقادير محاسبه شده  بيشتر شده 5/0تمامي مقادير بارهاي عاملي از 
توان  است. لذا مي 96/1االي هاي عاملي هر نشانگر با سازه يا متغير پنهان خود ب هريك از بار

را در اين مرحله معتبر نشان داد. در واقع گيري مفاهيم  براي اندازه نامه پرسشهمسويي سواالت 
ها را  قصد سنجش آن نامه پرسشتوسط سواالت  پژوهشگرچه  دهد آن نتايج فوق نشان مي

و  CR(1( كيبيهاي پايايي تر شاخصبعالوه توسط اين ابزار محقق شده است.  ،داشته است
 تر بودنشدند و با درنظر گرفتن باالاستفاده  نامه پرسشآلفاي كرونباخ جهت بررسي پايايي 

  .ها اثبات شد ، پايايي آن7/0مقدار ها از  اين شاخص تمامي
  
  
  
  
  
  

                                           
1 Composite reliability 
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 مدل پژوهش هاي پايايي شاخص :3 جدول

 پژوهشمتفيرهاي 
پايايي
 تركيبي

ميانگين واريانس 
 تبيين شده

آلفاي
 باخكرون

  انحراف معيار  ميانگين

  50/0  3/97 82/0 60/0 86/0  . ادراكات1
  68/0  4/18 84/0 59/0 87/0  . خودباوري2
  97/0  91/1 84/0 78/0 87/0  . سرعت اتصال3
  72/0  81/3 81/0 56/0 86/0  . تĤثيرات اجتماعي4
  07/1  96/2 82/0 68/0 86/0  ها . هزينه5
  71/0  16/4 79/0 70/0 83/0  . قصد رفتاري6
. پذيرش استفاده از خدمات 7

  68/0  34/4 80/0 72/0 84/0  سيار

 منبع: محاسبات پژوهش حاضر
  

 هاي كاي دو در اين پژوهش براي ارزيابي مدل تحليل عاملي تأييدي از شاخصهم چنين 
)χ 2)ريشه ميانگين مجذورات باقي مانده ،(RMR شاخص برازندگي ،()GFI شاخص تعديل ،(

)، NNFIنشده برازندگي ( )، شاخص نرمNFIشده برازندگي ( )، شاخص نرمAGFI( برازندگي
) و شاخص بسيار CFIاي) ((مقايسه )، شاخص برازندگي تطبيقيIFIشاخص برازندگي فزاينده (

  . ) استفاده شده استRMSEA( مهم ريشه دوم برآورد واريانس خطاي تقريب
  

  هاي برازش مدل شاخص :4ل جدو

  منبع: محاسبات پژوهش حاضر
  

درجه آزادي قطعيت وجود ندارد و در منابع مقدار  رب )χ 2 ( دودر مورد نسبت مجذور كاي
كه قابل قبول  ورد شده استآبر 850/1در مدل حاضر اين مقدار  .قابل قبول است 3زير 
كه مدل مورد نظر چگونه ايناست. براي بررسي  91/0گزارش شده برابر با  GFIمقدار باشد.  مي

كند از شاخص بسيار توانمند ريشه دوم برآورد  جويي را با هم تركيب مي برازندگي و صرفه

  ي بعد از اصالحبرآوردهانام شاخص
 850/1ي آزاديكاي دو بر درجه

 GFI( 91/0نيكويي برازش(

  AGFI( 88/0نيكويي برازش تعديل شده(
 RMSEA( 053/0ريشه ميانگين مربعات خطاي برآورد(

 CFI(97/0برازندگي تعديل يافته(

 NFI(94/0برازندگي نرم شده(

 NNFI(96/0برازندگي نرم نشده(
 IFI(97/0ه(برازندگي فزايند
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) نشان 053/0در اين مدل ( RMSEAاستفاده شده است. مقدار ناچيز  واريانس خطاي تقريب
مقايسه با ساير كه يك مدل به خصوص در ها دارد. براي بررسي اين از تبيين مناسب كوواريانس

شده تا چه حد خوب عمل هاي مشاهده اي از داده هاي ممكن، از لحاظ تبيين مجموعه مدل
)، NNFIنشده برازندگي ( )، شاخص نرمNFIشده برازندگي ( از مقادير شاخص نرم ،كند مي

) استفاده شده است. مقادير CFI) و شاخص برازندگي تطبيقي (IFIشاخص برازندگي فزاينده (
ها حاكي از برازش بسيار مناسب مدل طراحي شده در مقايسه با ساير  اين شاخص 9/0ي باال

هاي برازندگي نوشته شده در جدول باال نشان  طور كه مشخصه هاي ممكنه است. همان مدل
هاي اين پژوهش با ساختار عاملي و زيربناي نظري تحقيق برازش مناسبي دارد و  دهد، داده مي

  هاي نظري است. دن سؤاالت با سازهاين بيانگر همسو بو
تمامي ضرايب در سطح خطاي كمتر از در آزمون ضريب همبستگي پيرسون اين پژوهش، 

ها و پذيرش استفاده ازخدمات سيار كه در  ، بجز رابطه ميان هزينهمعنادار هستند درصد 1
  طبق جدول فوق بين ادراكات و قصد رفتاري  .باشد درصد معنادار مي5سطح خطاي 

)601/0r= ،01/0Sig<) 616/0)، خودباوري و قصد رفتاريr= ،01/0Sig< تأثيرات اجتماعي و ،(
) و >r= ،05/0Sig 125/0ها و پذيرش استفاده ( )، هزينه>r= ،01/0Sig 314/0قصد رفتاري (

) رابطه مثبت و معناداري وجود دارد. >r= ،01/0Sig 680/0قصد رفتاري و پذيرش استفاده (
اي وجود ندارد. با توجه به  ) رابطه=r- 064/0ين سرعت اتصال و قصد رفتاري (درحاليكه ب

درصد اطمينان، رابطه بين متغيرها معنادار است و به غير از  99ها در سطح  معناداري رابطه
هايي كه رابطه دو به دو بين متغيرها را بررسي  رابطه سرعت اتصال و قصد رفتاري، ساير فرضيه

 ريشه دوم ميانگين واريانس تبيين شده ،قطر اصلي اين ماتريس شوند. يكنند، تائيد م مي
)AVEدهد ) را نشان مي.  
  

  ضرايب همبستگي پيرسون و شاخص روايي منفك :5 جدول

 درصد99درصد           ** معناداري در سطح اطمينان 95اري در سطح اطمينان * معناد

  دهد. ) را نشان ميAVE* قطر اصلي ريشه دوم ميانگين واريانس تبيين شده(**
  منبع: محاسبات پژوهش حاضر

 7 6 5 4 123 متغيرهاي پنهان

            755/0 . ادراكات1
           733/0 396/0** . خودباوري2
          887/0 -807/0 096/0 . سرعت اتصال3
        752/0  138/0* 251/0** 379/0** . تĤثيرات اجتماعي4
      829/0  201/0**  499/0** -004/0 236/0** ها. هزينه5
    838/0  109/0  314/0**  -064/0 616/0** 601/0** . قصد رفتاري6
. پذيرش استفاده از7

 خدمات سيار
**499/0 **485/0 046/0-  **284/0  *125/0  **680/0  850/0  
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هاي تاثيرات اجتماعي، سرعت اتصال، متغير مورد استفاده در اين پژوهش، در مدل
متغير (بوده و متغير قصد رفتاري  1برونزاها (متغيرهاي مستقل)  هزينهخودباوري، ادراكات و 

 )،2شكل (باشند. در  مي 2درونزا ،وابسته)متغير ( پذيرش استفاده از خدمات سيار ميانجي) و
گيري  شوند. دسته اول تحت عنوان معادالت اندازه اعداد و يا ضرايب به دو دسته تقسيم مي

باشند. اين  (بيضي) و متغيرهاي آشكار (مستطيل) مي اي پنهانهستند كه روابط بين متغيره
گويند. دسته دوم معادالت ساختاري هستند كه روابط بين  3معادالت را اصطالحاً بارهاي عاملي

شوند. به اين  و براي آزمون فرضيات استفاده مي كنندرا بررسي مي پنهان و متغيرهاي پنهان
  شود. مي گفته 4ضرايب اصطالحاً ضرايب مسير

دهد. اين مدل  ) نشان ميt-valueرا در حالت معناداري ضرايب ( پژوهش مدل) نيز، 3شكل(
، tگيري (بارهاي عاملي) و معادالت ساختاري را با استفاده از آماره در واقع تمامي معادالت اندازه

ار % معناد95كند. بر طبق اين مدل، ضريب مسير و بار عاملي در سطح اطمينان  آزمون مي
  .فته است+ قرار گر96/1تا  - 96/1بازه  از خارج tمقدار آماره  چرا كه باشد مي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  پژوهش در حالت تخمين ضرايب استاندارد مدل: 2شكل
  تحقيق حاضر منبع:

  
  

                                           
1 Exogenous 
2 Endogenous 
3 Loading factor 
4 Path coefficient 
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  )t-valueمعناداري (پژوهش در حالت  مدل :3شكل
  تحقيق حاضرمنبع: 

  
  هاي پژوهش آزمون فرضيه

وني پژوهش رگيري نوبت به بررسي مدل ساختاري يا د هاي اندازه اعتبارسنجي مدل پس از
  نتايج مدل معادالت ساختاري در جدول زير آمده است:رسد.  مي

  
  و نتيجه فرضيه پژوهش tضرايب مسير، آماره  :6 جدول

|t|>1/96 Significant at P<0/05, |t|>0/58Significant at P<0/01, 
  منبع: محاسبات پژوهش حاضر

 t R2آماره   بتا فرضيات پژوهش  ها فرضيه
Sig  نتيجه  

اثرات مستقيم
 

 -43/1 -13/0 قصد رفتاري←تاثيرات اجتماعي 

88/0 

P>0/05 رد 

 رد P>0/05 -73/1 -09/0 قصد رفتاري←سرعت اتصال

 تاييد P<0/01  02/7  54/0 قصد رفتاري←خود باوري

 تاييد P<0/01 36/6 62/0 قصد رفتاري←ادراكات

 74/0 52/0 03/0 پذيرش استفاده←هاهزينه
P>0/05 رد 

اثرات غيرمستقيم تاييد P<0/01 47/12 86/0 دهپذيرش استفا←قصد رفتاري 

  -43/1  -11/0 پذيرش←قصد رفتاري←تاثيرات اجتماعي 

66/0 

P>0/05 رد 

 رد P>0/05  -73/1  0-/081 پذيرش←قصد رفتاري←سرعت اتصال 

 تاييد P<0/01  80/6  46/0 پذيرش←قصد رفتاري←خود باوري 

 تاييد P<0/01  11/6  54/0 پذيرش←قصد رفتاري←ادراكات 
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  گيري و پيشنهاداتنتيجه
توان گفت كه از ميان عوامل مـورد بررسـي در ايـن     براساس نتايج پژوهش انجام گرفته، مي

هـا و قصـد رفتـاري)،     هزينـه  پژوهش (ادراكات، خودباوري، تأثيرات اجتمـاعي، سـرعت اتصـال،   
بودن ادراكي، سهولت استفاده ادراكي و اعتماد ادراكـي) و خودبـاوري بـر     ادراكات (شامل مفيد

گذارنـد و قصـد    باشد، اثر مـي دهندگان كه متغير ميانجي در اين پژوهش مي قصد رفتاري پاسخ
 گذارد.  رفتاري نيز بر پذيرش استفاده از خدمات سيار تأثير مي

تري را براي خدماتي كه موجب افزايش كيفيت سفر شده و سفرهاي راحت ارايهه درنتيج
ها افزايش داده و در نهايت به  كنند، قصد استفاده از خدمات سيار را در آنگردشگران فراهم مي

پذيرش استفاده از خدمات سيار توسط گردشگران منجر خواهد شد. بعالوه وجود سهولت 
متغيري قابل توجه نشاندهنده لزوم توجه به سادگي و سهولت استفاده  عنواناستفاده ادراكي به

ها نسبت به استفاده  موجب ايجاد حسي مثبت در آن واع خدمات سيار در گردشگري است واز ان
از اين خدمات شده و پذيرش استفاده از اين نوع فناوري را به همراه خواهد داشت.معنادار بودن 

هايي است كه ولت استفاده ادراكي بر قصد رفتاري، همسو با پژوهشياثر مفيدبودن ادراكي و سه
)، 2004( 1سرنكو و بونتيس)، 1391رضايي و همكاران ()، 1391توسط عطافر و همكاران (

بيدر و همكارانش ) و 2008و همكارانش ( 4وو)، 2006( 3كارلسون)، 2004( 2ويجاياساراثي
رغم )، علي2005( 5طبق پژوهش وو و ونگ ) انجام شده است. اين درحالي است كه2012(

معنادار بودن اثر مفيدبودن ادراكي بر قصد رفتاري، سهولت استفاده ادراكي تأثير چنداني بر 
  قصد رفتاري ندارد. 

تواند هاي بسيار مهم در خدمات سيار است كه مياز سوي ديگر اعتماد ادراكي يكي از مؤلفه
ز وسايل هوشمند همراه و به تبع آن خدمات گردشگري موجب ترغيب گردشگران به استفاده ا

هاي توان به پژوهش خصوص تأثير معنادار اعتماد اداركي بر قصد رفتاري نيز ميسيار شود. در
  ) اشاره كرد. 2004) و ويجاياساراثي (2004سرنكو و بونتيس (
راد در استفاده از هاي اين پژوهش، تأثيرات اجتماعي رابطه معناداري با قصد افبراساس يافته

خدمات سيار و در نهايت پذيرش استفاده از اين خدمات ندارند. بنابراين بايد گفت كه در جامعه 
آماري مورد بررسي، افراد براي استفاده از خدمات سيار، كمتر تحت تأثير اطرافيان خود قرار 

)، وو و ونگ 2009( 6سانداراوج)، 2006كارلسون (هاي انجام گرفته توسط گيرند. پژوهشمي
) نيز معناداري تأثير اثرات 2012) و بيدر و همكارانش (2004)، ويجاياساراثي (2005(

                                           
1 Serenko  and Bontis 
2 Vijayasarathy 
3 Carlsson 
4 Wu  
5 Wang 
6 Sundaravej 
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) اين رابطه را 2008وو و همكارانش (كند در حاليكه اجتماعي بر قصد رفتاري كاربران را رد مي
  اند. معنادار دانسته

ران، گردشگران به دليل بخش اينترنت همراه در شهر تهرغم سرعت نه چندان رضايتعلي
 ارايهكنند. از سوي ديگر، با توجه به اينكه ها استفاده مي مفيد و كارآمد بودن اين خدمات از آن

خدمات اينترنت پرسرعت بخصوص در حوزه ارتباطات سيار، در كشور ما رشد چنداني نداشته 
  دارند، در نتيجه اي جز استفاده از اينترنت با سرعت پايين ناست و اغلب كاربران چاره

ها در استفاده از اين خدمات و در  كاربران از سرعت اتصال تأثيري بر قصد رفتاري آننارضايتي
) نيز 2012ها ندارد. پژوهش انجام گرفته توسط بيدر و همكارانش ( نهايت پذيرش استفاده از آن

  نتيجه مشابهي را دربرداشته است.
ا از دانش و مهارت كافي براي استفاده از خدمات ه خودباوري گردشگران و برخورداري آن

ها در استفاده از اين خدمات اثر گذاشته و در نهايت موجب پذيرش  گردشگري سيار، بر قصد آن
ها خواهد شد. تأثير معنادار خودباوري بر قصد رفتاري، همچنين در  استفاده از سوي آن

سانداراوج )، 2007( و همكاران 1پارك)، 2004هاي انجام گرفته توسط ويجاياساراثي (پژوهش
  .شود) نيز ديده مي2012)، بيدر و همكارانش (2009(

با توجه به اينكه ادراك گردشگران از مفيدبودن و سهولت استفاده از خدمات سيار موجب 
توان گفت كه حتي درصورت ها در استفاده از اين خدمات خواهد شد، مي قصد رفتاري آن

ها دارند و قيمت باالي اين  اده از خدمات، گردشگران تمايل به استفاده از آنبر بودن استفهزينه
ها توسط گردشگران ندارد. درحاليكه پژوهش انجام  خدمات، تأثيري بر پذيرش استفاده از آن

)، نشاندهنده تأثير منفي هزينه ها بر استفاده از خدمات 2012شده توسط بيدر و همكارانش (
  گردشگري سيار است. 

در نهايت بايد گفت كه در صورت وجود قصد رفتاري مثبت به استفاده از خدمات سيار 
توسط گردشگران و همچنين دسترسي به اين خدمات، اين افراد هم در سفرها و هم در 

وو و شان از خدمات سيار استفاده خواهند كرد كه پژوهش انجام شده توسط هاي روزانهفعاليت
  باشد.نگر اين تأثير مي) نيز بيا2008همكارانش (

با شناختي كه از عوامل تأثيرگذار بر پذيرش استفاده از خدمات سيار توسط گردشگران 
توان با ايجاد و بهبود در اين عوامل در جهت تشويق بيشتر گردشگران به شود، ميحاصل مي

تهران  استفاده از خدمات گردشگري سيار گام برداشت. در نتيجه براي ترغيب گردشگران شهر
كيفيت خدمات از توان اقداماتي جهت افزايش به منظور استفاده از خدمات گردشگري سيار مي

روز و كارآمد و خدمات به ارايهدهندگان كاالها و خدمات گردشگري سيار، همچون ارايهسوي 
ط با هاي مرتبافزارها و اپليكيشنهاي اينترنتي، نرمخدمات كاربرپسند در پايگاه ارايههمچنين 

                                           
1 Park 



  1394 بهاردهم، دوازي  م، شمارهچهار، سال ريزي و توسعه گردشگريبرنامهي له..... مج............124
  

گردشگري سيار جهت تسهيل استفاده از اين خدمات پرداخت. بعالوه تعيين نهاد يا ارگاني 
هاي فعال در گردشگري سيار جهت پيشگيري از تخلفات جهت نظارت بر فعاليت تمامي بخش

تواند موجب افزايش استفاده از خدمات سيار توسط احتمالي و جلب اعتماد كاربران مي
 گردشگران شود.

  
 ابعمن

آوري اطالعات براي مديريت راهبردي  گردشگري الكترونيكي: فن). 2003بوهاليس، ديميتريوس ( .1
زاده،  ، مترجم: گروهي از دانشجويان كارشناسي ارشد مديريت جهانگردي، تحت نظر دكتر حنفيگردشگري

 .1385جباري و شادمهر. پندار پارس، چاپ اول، 

). تفاوت شناخت حاصل از گردشگري واقعي و گردشگري مجازي 1389محمدي، علي ( راودراد، اعظم و حاجي .2
 .61- 81، 3ي  ، شمارهفصلنامه تحقيقات فرهنگيبر پايه نظريه واقعيت، 

). رابطه متقابل گردشگري الكترونيك و گردشگري سيار، 1388سرفرازي، مهرزاد و معمارزاده، غالمرضا ( .3
  .9-60: 106ي  دوم، شمارهسال پنجاه و ، ماهنامه تخصصي عصر فناوري اطالعات
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