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  چكيده

هاي اطالعاتي  رشد فناوري. ردشگري به يكي از صنايع بزرگ دنيا تبديل شده استامروزه، صنعت گ
تاثير نبوده است و موجبات رشد گردشگري  و ارتباطاتي، طي چند دهه گذشته در رشد اين صنعت بي

باتوجه به اين  جايگاه، ضروري است تا حوزه گردشگري .  در بستر الكترونيكي را فراهم نموده است
هاي ارتقاء و توانمندسازي  كارها و مكانيزم ي به صورت يك صورت مسئله در كشور تبيين و راهالكترونيك

لذا در اين مقاله، مدلي مفهومي در . اين صنعت از طريق رويكرد گردشگري الكترونيكي تقويت گردد
عاملي  در ادامه تحليل. زمينه شناسايي عوامل موثر بر ارتقاء گردشگري الكترونيكي ارايه شده است

مديران عامل و يا  كه عبارت از جامعه آماري تحقيقآوري شده از  هاي جمع تاييدي با استفاده از داده
بودند، انجام شده  فعال در تهران) دولتي/ خصوصي(مديران فني دفاتر خدمات مسافرتي و گردشگري 

كترونيكي در كشور ، عوامل موثر بر ارتقاي گردشگري التحليل عاملي تاييديبراساس نتايج . است
افزار هاي كاربردي، سخت افزارها و برنامه هاي دولتي و مديريتي، نرم سياست: ترتيب اولويت عبارتند از به

در انتها به . هاي اطالعاتي پشتيبان و زيرساخت، عوامل فرهنگي و اجتماعي و در نهايت عامل سيستم
يريتي و اجرايي در جهت ارتقاء گردشگري هاي سياستي، مد منظور استفاده از نتايج تحقيق، توصيه

  .الكترونيكي در كشور ارايه شده است
  .، تحليل عاملي تاييديارتقاء گردشگري الكترونيكيگردشگري، گردشگري الكترونيك،  :واژگان كليدي
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  مقدمه 

هاي فراوان در حوزه گردشگري، از جايگاه مناسبي ها و پتانسلامروز كشور ما با وجود جاذبه
باشد كه داليل آن ريشه در عوامل متعدد فرهنگي، بين كشورهاي جهان برخوردار نميدر 

حيث طبيعي و جغرافيايي و تاريخي تنوع زيادي  ايران از. سياسي، اجتماعي و زيرساختي دارد
هاي كهن و تاريخي شمال،  هاي زيبا، جنگل درياي خزر، كوهستان. را در خود جاي داده است

ت نادري در شمال شرقي ايران تا كوه بيستون مريوان در غرب، جزيره كويرهاي وسيع، كال
مرجاني كيش، بقاياي تخت جمشيد، آثار تاريخي به جا مانده از دوران كهن كه باعث افتخار 

رساني جهاني و ضعيف  شود، همه و همه به علت عدم اطالع ايران در مقابل ساير كشورها مي
، نتوانستند آن طور كه شايسته است اقدام به جذب توريست بودن بازاريابي گردشگري در ايران

هاي گذشته با رشد قابل توجهي  حال آنكه، بازار اين صنعت طي سال. براي كشورمان نمايند
در اين ميان، سهم كشورهاي در حال توسعه از بازار گردشگري جهاني به . روبرو بوده است

به  1990درصد در سال  32ه اين نسبت از اي ك گونه به. صورت محسوسي افزايش يافته است
رسيده است كه در اين ميان، آسيا، به لحاظ پذيرش گردشگر، با  2009درصد در سال  47

نسبت به سال قبل از آن  2010درصدي در سال  13ميليون گردشگر، از رشد  204تعداد 
، 2و سداد 1لبدويا( درصد بوده است  14اين درصد براي منطقه خاورميانه،  .مواجه بوده است

تنها  2010در اين ميان، تعداد كل گردشگران خارجي وارده به كشور در سال  ).2011
فرانسه، آمريكا و اسپانيا در . ميليون گردشگر جهاني است 935نفر در مقايسه با  740.000

صنعت گردشگري، . را به خود اختصاص داده است 59صدر اين ليست قرار دارند و ايران رتبه 
شود  درصد توليد ناخالص داخلي جهاني را شامل مي 5عت بسيار بزرگي است كه نزديك به صن

  ).2011البدوي و سداد، (درصد در كشورها متغير است  10تا  2و اين نسبت معموالً بين 
حال آنكه به دليل غفلت و عدم توجه به اين موضوع در كشور ما، سهم درآمد ايران از اين 

همانطور كه از اين آمار و ارقام نمايان ). همان(ميليون دالر است  500ا صنعت، ساليانه، تنه
باشد كه بايد مورد  بخشي برخوردار نمي است، وضعيت گردشگري در كشور، از شرايط رضايت

يكي از عواملي . عنايت و توجه بيشتري قرار گيرد و راهكارهايي براي بهبود آن انديشيده شود
هاي فناوري اطالعات در گردشگري  راهگشا باشد استفاده از قابليتتواند در اين ميان  كه مي

گيري مفهومي تحت عنوان گردشگري الكترونيكي شده و به تحول  باشد كه منجر به شكل مي
صنعت گردشگري، از جمله ). 2010و همكاران،  3ال(عظيمي در اين صنعت منجر شده است 
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سازي اطالعات از  ت الكترونيك با كمك جاريصنايع وابسته به فناوري اطالعات است كه تجار
، 1ماسورا(نمايد  طريق اينترنت و حذف مرزهاي جغرافيايي، نقش مهمي را در آن ايفا مي

بايد توجه داشت كه برخالف تصور عموم، تجارت الكترونيك، تنها به انجام مبادالت ). 2008
). 2011البدوي و سداد، (پردازد بلكه هدف اصلي آن جذب و حفظ مشتريان است  برخط نمي

از جمعيت كشورهاي توسعه يافته با استفاده از اينترنت براي تعطيالت  درصد 50حدود امروزه 
نمايند  كنند و به تبع آن از خدمات گردشگري برخط استفاده مي ريزي مي آخر هفته خود برنامه

گردشگري در  اينترنت به عنوان يك كانال توزيع در صنعت). 2004، 3و كريبل 2بوجنك(
هاي اطالعاتي، رزرو وسفارش دهي، خريد وحمل ونقل زنجيره ارزش گردشگري  زمينه

فناوري اطالعات و ارتباطات اثربخشي ). 2008و همكاران،  4يوستا(الكترونيك وارد شده است 
هاي گردشگري  هاي و شركت ن اين صنعت را هم در سمت مشتريان و هم در سمت سازما

و  7؛ نينينن2007همكاران،  و 6؛ ميچپولو2008و ال، ؛  5بوهاليس(ول نموده است شديداً متح
توانند بدون محدوديت زماني و  هاي گردشگري مي صورت كه شركت بدين). 2006همكاران؛ 

جغرافيايي، خود را به مشتريان بالقوه معرفي نموده و خدمات خود را ارايه نمايند و گردشگران 
ن طريق اطالعات موردنياز خود را به سرعت و با دقت باال دريافت نموده و توانند از اي نيز مي

در  مفهوم گسترش اين). 2011، 9و ارگان 8بيوكزخان(هزينه خدمات را نيز پرداخت نمايند 
، جوامعي را كه قادر به پذيرش توسعه آنتوجهي به  به سطحي رسيده است كه بي ابعاد آنتمام 

جدي در بازار صنعت گردشگري روبرو  هاي چالش اند، با قب افتادهلحاظ فناوري عز نبوده و ا
عدم حضور در اين بستر  از سويي ديگر بسياري از كشورهاي توسعه نيافته به خاطر. سازد مي

اين  .خود مواجه هستندتوريسم  صنعتخطري جدي براي با  ،شرايط كنوني بزرگ اطالعاتي در
كه  اند اي صنعت گردشگري الكترونيك خود نشدهه هنوز قادر به تقويت زيرساخت كشورها
امكانات و خدمات ارتباطي در دنياي كنوني به معني ديده نشدن مقاصد تجاري و  اين فقدان

از سوي بخش بزرگي از متقاضيان بازار توريسم در كشورهاي ثروتمند  هاكشوراين گردشگري 
  ).2008بوهاليس و ال، (توان دانست  ميخارجي 
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در اين مطالعه در نظر است با توجه به مزايايي كه گردشگري الكترونيكي نسبت رو،  از اين
هاي  عمل آمده در اين زمينه، تفاوت نمايد و با بررسي تحقيقات به به گردشگري سنتي ايجاد مي

مهم را شناسايي نموده و بر اساس آنها به شناسايي فاكتورهاي تاثيرگذار بر ارتقاي اين صنعت 
براين هدف اين تحقيق اين است كه عوامل موثر بر ارتقاء و توسعه گردشگري بنا. بپردازيم

منظور، ابتدا در بخش چارچوب  بدين. بندي نمايد الكترونيك در كشور را شناسايي و اولويت
ها و مقاالت مرتبط موجود پرداخته شده و پس از استخراج  تئوريك به دسته بندي نظريه

هاي تحقيق و ميزان اثرگذاري  الكترونيك، براي سنجش فرضيهمتغيرهاي اثرگذار بر گردشگري 
گيري پرداخته شده و  در نهايت، به نتيجه. متغيرها از تحليل عاملي تاييدي استفاده شده است

  .پيشنهاداتي جهت ارتقاي گردشگري الكترونيكي در كشور ارايه شده است
 

  پيشينه تحقيق
اند كه در  عه گردشگري الكترونيك پرداختهمحققين اندكي به بررسي عوامل موثر بر توس

به قابليت تجارت ) 2002(و همكاران  1دلين. شود ها اشاره مي اين بخش به برخي از اين پژوهش
سازي اطالعات گردشگري موردنياز و دريافت  آوري و سفارشي تجارت الكترونيك در جمع

آزادي و حق انتخاب اند كه  ها و بودجه فرد اشاره نموده خدمت براساس ساليق، نيازمندي
به بررسي نقش اينترنت و تاثير آن در صنعت ) 2003(و همكاران  2ما. دهد بيشتري به افراد مي

  به زعم ايشان، اينترنت توانسته است در ارايه خدمات ارزش افزوده. صنعت گردشگري پرداختند
هاي مربوطه  كه مشتري، خود قادر به انجام عمليات رزرو بليط، هتل و پرداخت هزينه به صورتي

نيز بيان ) 2004(و همكاران  3گارسز. هاي گردشگري بود، شده است كه قبالً بر عهده شركت
كردند كه توسعه تجارت الكترونيك، مشتريان را قادر ساخته است تا به صورت مستقيم با 

. هاي گردشگري جهت كسب اطالعات و دريافت خدمت موردنياز ارتباط برقرار نمايند شركت
به نقش فناوري اطالعات و اينترنت در تغيير نيازهاي مشتريان و ) 2004( 5و ريچي 4وارتنر
به تاثير ) 2008(بوهاليس و ال . اند هاي جستجو و انتخاب خدمات گردشگري اشاره نموده روش

به شناسايي ) 2009( 6الغفاري. رشد فناوري اطالعات بر گردشگري الكترونيك پرداخته است
هاي اطالعاتي ارايه دهنده خدمات گردشگري  سازي سيستم ت پيادهعوامل كليدي موفقي

همچنين، وي مواردي همچون . الكترونيك در در وزارت گردشگري كشور عمان پرداخته است
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گذاري مناسب را در اين  هاي حقوقي، ساختارهاي دولتي و سياست ريزي، زيرساخت وجود برنامه
هاي فناوري اطالعات به عنوان  به بررسي قابليت )2011( 1عراقي. ميان، كارگشا دانسته است

. يك ابزار توانمندساز جهت توسعه گردشگري الكترونيك و كسب مزيت رقابتي پرداخته است
سايت سازمان ميراث فرهنگي  به بررسي وب) 2011(در ميان مطالعات داخلي، البدوي و سداد 

آمار و ارقام در خصوص وضعيت  اند كه در اين پژوهش به ارايه برخي و گردشگري پرداخته
به ) 1388(پور سليماني  همچنين، تقوي و قلي. گردشگري در ايران نيز پرداخته شده بود

. اند هاي سري زماني پرداخته بررسي عوامل موثر بر توسعه صنعت گردشگري با استفاده از داده
نقش عوامل موثر بر  يتطبيق يبررس به) 1387(زاده  راد و محرم در تحقيق ديگري نيز قيامي

 دست اندركاران ورزش ايران و استراليا از ديدگاه مديران و يورزش يتوسعة گردشگر
با بررسي وضعيت گردشگري الكترونيكي در ايران، مشكالت ) 1384(فرزين . اند پرداخته

زيرساختي در حوزه تجارت الكترونيك، كوچك بودن واحدهاي صنعت گردشگري و مسائل 
  .هاي عمده توسعه گردشگري الكترونيكي در كشور عنوان كرده است چالش مديريتي را از

توان استنباط كرد كه تنها پژوهش انجام شده جهت شناسايي  با مروري بر اين مطالعات مي
عوامل موثر بر توسعه گردشگري الكترونيك، عبارت از تحقيق انجام شده توسط الغفاري 

هاي اطالعاتي  آن هم در حوزه سيستم ،يار محدوديباشد كه البته به عوامل بس مي) 2009(
پشتيبان مربوطه پرداخته است و در اين تحقيق، در نظر داريم تا با جامعيت بيشتري اين مساله 

  .را مدنظر قرار دهيم
  
  نظري مباني

توان براساس  با مطالعه ادبيات و پيشينه موضوع، عوامل موثر بر گردشگري الكترونيك را مي
افزاري فناوري اطالعات،  افزاري و سخت هاي نرم تواي آن، به عوامل زيرساختمفهوم و مح

- دستههاي دولتي و مديريت و در نهايت فرهنگي و اجتماعي  هاي اطالعاتي، سياست سيستم

ه گرديد و هدف يمحور ارابندي بر اساس تطابق مباني نظري و محققنمود كه اين دسته بندي
در ادامه به تبيين و تشريح هر كدام از اين اجزا . گرددل ميتائيد آن در اين تحقيق دنبا

ها و متغيرهاي بررسي شده تحت هر كدام از   پرداخته شده و الزم به ذكر است كه گويه
هاي اصلي ذيل، بر اساس نزديكي معاني و مشابهت مفهومي در كنار يكديگر قرار گرفته و  حوزه

باشد را به صورت پيشنهادي  يدي مييي بررسي تااي برا مدل اوليه مفهومي تحقيق كه پايه
  . اند شكل داده
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  )افزاري نرم - افزاري سخت(هاي فناوري اطالعات  زيرساخت
سازي زيرساخت  ارايه خدمات گردشگري الكترونيكي با كيفيت مطلوب، نيازمند آماده

ز انجام هاي مربوطه براي پشتيباني ا اي و واسط افزاري، شبكه افزاري، نرم مناسب سخت
و  2؛ برگر2005، 1بوهاليس و اكانر(باشد  فرايندهاي مرتبط با خدمات گردشگري الكترونيكي مي

تواند  توسعه اين زيرساخت تا حد زيادي مي ).2006؛ عراقي، 2004 3؛ كيم2006همكاران، 
عنوان مثال، دولت دانمارك براي خريد كامپيوترهاي خانگي و  به. ها تسهيل شود توسط دولت

اقدام . هاي آموزشي فناوري اطالعات، تخفيف مالياتي در نظر گرفته است گزاري برخي دورهبر
خوب ديگري كه در اين كشور انجام شده است، آزادسازي بخش مخابرات است كه نهايتاً به 

يكي ). 2003، 4اندرسون(هاي خدمات ارتباطي منجر شده است  بهبود كيفيت و كاهش هزينه
در اين ميان بسيار موثر است، كيفيت دسترسي به اينترنت و ميزان پهناي ديگر از عواملي كه 
مسلم است كه در صورتي كه پهناي باند الزم ). 2006برگر و همكاران، (باشد  باند دسترسي مي

جهت دسترسي به اينترنت پرسرعت و دسترسي عموم به آن و رفع شكاف ديجيتال انجام 
  .كترونيكي مناسبي را به افراد ارايه نمودتوان خدمات گردشگري ال نگيرد، نمي

اند كه به كاركردهاي  هاي چندكاركردي شده هاي موبايل، تبديل به دستگاه امروزه دستگاه
هاي  مختلفي همچون جستجو و مرور در اينترنت، مشاهده اطالعات برنامه حمل و نقل، سيستم

استفاده از موبايل در لذا . اند ده، مجهز شGPSرزرو براي هتل يا پروازهاي مسافرتي و همچنين 
از طرف ديگر با توجه . آيد بيش از پيش ضروري به نظر مي  كاربردهاي گردشگري الكترونيكي

به تعدد و تنوع معماري و فني ابزارهاي دسترسي به خدمات گردشگري الكترونيكي و 
رد استفاده بسيار ضروري افزارهاي مو افزارها و نرم اي مورد استفاده، انطباق سخت هاي داده فرمت
جهت تبادل اطالعات در اين  XMLاستفاده از استانداردهاي روز ارتباطي همچون . باشد مي

  )2007، و همكاران 6؛ پن2008و همكاران  5گرون( توان بسيار كارگشا باشد ميان مي
و گوگل  7همچون گوگل مپ هاي جهاني مبتني بر اطالعات جغرافيايي برنامهاستفاده از 

ها، به كاربران امكان مي دهند تا تصوير  اين برنامه. تواند كارگشا باشد نيز در اين ميان مي 8رثا
. ها بازديد نمايند مقصد را قبل از سفر به اشكال عكس، فيلم و محتواي غني شده دركنار عكس
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 360ا زاويه هاي موردنظر ب ها و مكان ها، ساختمان از خيابان 1توانند تصاوير پانورمايي كاربران مي
هاي مورد عالقه خود از آن  ها و فيلم درجه مشاهده نموده و حتي بعد از اتمام سفر خود، عكس

و ارتباط با  ، خدماتيرساني اطالع هاي پورتال ها و سايت وب .محل را به آن اضافه نمايند
هاي صنعت گردشگري نيز از ديگر مواردي است كه در اين خصوص  يا ساير بخش مشتريان

تواند عالوه بر ايجاد فضايي براي ارايه  هايي مي سايت وجود چنين وب. باشند ورد توجه ميم
خدمات و تبادالت الكترونيكي، به افراد در به اشتراك گذاري دانش خود با ديگران و استفاده از 

هاي فناوري توان چنين بيان نمود كه زيرساختدر مجموع مي. تجارب ساير افراد كمك كند
و با توجه به ظهور و كاربردي  عه براي گردشگري الكترونيكي بودهات همانند بستر توساطالع

توان از ابزارها در راستاي هاي نوين توانا ساز در حوزه گردشگري الكترونيكي ميشدن فناوري
  .هاي گردشگري الكترونيكي استفاده نمودها و كاربريارتقاء جذابيت

  
  هاي اطالعاتي  سيستم

. هاي اطالعاتي نيز راه خود را دراين صنعت باز نمودند هاي نوين، سيستم تكنولوژي با توسعه
اي كه دسترسي به آن دارند كمكي  هاي داده تر و پايگاه ها با ساختارهاي پيچيده اين سيستم

هاي اطالعاتي كه دراين صنعت بكار  هايي از سيستم نمونه. آيند موثر به گردشگران به حساب مي
هاي  هاي مديريت موجودي، سيستم هاي رزرواسيون، سيستم سيستم: شوند عبارتند از گرفته مي

رساني،  هاي اطالع هاي پرداخت الكترونيكي، سيستم مديريت روابط با مشتري، سيستم
فرزام (هاي مديريت مقصد  كننده، سيستم هاي توصيه هاي پشتيباني از تصميم، سيستم سيستم

  :آ نها اشاره خواهيم كرد كه در ذيل به اهم) 1385نيا، 
ها و  هايي همانند هتل باشند كه ارگان هايي مي سيستم. هاي مديريت موجودي سيستم) الف

هاي ارائه دهنده خدمت به گردشگران به منظور مديريت موجودي و افزايش سوددهي و  سازمان
فروش، خريد و ها به مديريت درون سازماني شامل  اين سيستم. گيرند ها بكار مي كاهش هزينه

هاي خارج سازماني ياري  ها و همچنين ارتباط با ساير ارگان هاي مالي موجودي حساب
  .)2،2011جونهيوآنبوهاليس و (رسانند  مي
اي هستند كه به كاربران  سازي شده هاي شخصي سيستم .3كننده هاي توصيه سيستم) ب

اين فناوري نو با . دهند ها ارائه ميليستي از نيازهاي اطالعاتي موردنيازشان را مطابق سليقه آن
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هاي قبلي كاربر و ترجيحات فعلي  شناسايي ذائقه كاربر، آمارگيري از نقاط گردشگري و فعاليت
  .دهد او پيشنهاداتي ارائه مي

هاي نوين در تجارت  وري، پيدايش حوزه فزايش بهرها .1سيستم اطالعات جغرافيايي) پ
هاي جديد  وش محصوالت بدون واسطه، پيدايش زمينههاي توليد و فر جهاني، كاهش هزينه

گردشگران بايد  .اشتغال، همگي از دستاوردهاي ورود به عصر كسب كار الكترونيكي است
ي دسترسي، ها ها، راه نظير انواع جاذبه(بتوانند نيازهاي اطالعاتي خويش را درباره مقصد 

از طريق شبكه جهاني ) ري و غيرههاي گردشگ امكانات اسكان، غذا، حمل و نقل، انواع نقشه
خريد محصول گردشگري و . ريزي نمايند اينترنت مورد بررسي قرار داده و سفري را برنامه

ه اطالعات دقيق و به روز و همچنين ارائه خدمات نوين يآشنايي با محيط مقصد قبل از سفر، ارا
و گردشگران خود به از مزايايي است كه يك سيستم جهانگردي الكترونيكي براي كاربران 

ايجاد يك پايگاه گردشگري الكترونيكي قوي نيازمند يك بانك اطالعاتي قوي، . آورد ارمغان مي
  ).1388طاهري، ( است سيستم اطالعات جغرافيا ها باشد يكي از اين بانك دقيق و به روز مي

ايي هاي حمايت از تصميم، نقش عمده و به سز سيستم .2هاي پشتيبان تصميم سيستم) ت
ها در توريسم شامل مواردي  باشند، عملكرد اين سيستم در پشتيباني گردشگري مجازي مي

همچون حفظ اطالعات شخصي مشتريان و ارائه خدمات شخصي بر اساس اين اطالعات، 
ريزي  ه پيشنهاد محصول گردشگري، برنامهيمحصول و ارا/ جستجوي اطالعات، ارزيابي فروشنده

مديريت ارتباط و تعامالتي كه ميان افراد مختلف در اين بستر ايجاد  ،3سفر را به شيوه شخصي
گردد به نحوي كه افراد بتوانند از تجربيات همديگر استفاده نمايند و ارتباط متقابل بر بستر  مي

ها در اين سيستم و در نهايت  وب داشته باشند، مذاكرات و مزايده و چانه زني بر روي قيمت
  ).4،2005يو(باشد  بر سفر مي كنترل كيفيت و نظارت

  
  هاي دولتي و مديريتي سياست

دولت و مديريت دولتي نقش بسزايي در توسعه گردشگري و به خصوص گردشگري دولتي 
شوند و از سوي  هاي دولتي موجب تقويت زيرساخت گردشگري مي دارند، از يك سو سياست

فزايش اشتغال و افزايش توليد ها، موجب رونق اين صنعت، ا گذاري دولت ديگر همين سرمايه
درصد مشاغل جهان بر پايه صنعت  10الي  7امروز به صورت متوسط . گردد مي  ناخالص ملي
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، ليكن در كشور ما عدم )1390 الكترونيكي، دفتر توسعه دولت(اند  گردشگري شكل گرفته
ب شده هاي اجرايي گردشگري موج هاي مديريت دولتي بر قوانين و زيرساخت تمركز سيسات

  . شاهد تاثير مناسب صنعت گردشگري در درآمد ملي نباشيم
گردشگري الكترونيكي نيز همانند ساير كسب وكارها در عرصه پر رقابت فعلي نياز به اين 

سازي و  اينجاست كه نقش فرهنگ. دارد تا در ميان افراد جامعه جايي براي خود باز نمايد
تر بودن كسب و كار  با وجود رقابتي. شود مي هاي حمايتي دولتي موثر در آن روشن بسته

عراقي، (باشد  ها كمتر مي اينترنتي نسبت به نوع سنتي آن، وفاداري مشتريان نسبت به سازمان
توان از  باشد و نمي هاي جديد جذب و نگهداري مشتريان مهم مي بنابراين براي سازمان). 2006
 1متدهاي جديد مانند بازاريابي فرد به فرد و سنتي استفاده نمود و بايد از هاي قديمي  روش

ورود فناوري به گردشگري، مديريت خصوصي و دولتي  .)2005بوهاليس و اكانر، (استفاده نمود 
فعال در اين حوزه را دستخوش تغييرات بسياري نمود كه تطبيق يافتن با اين تحوالت يكي از 

ردشگري سنتي به سمت بزرگترين وظايف دولت و بخش خصوصي در دوره گذار از گ
هاي عمده اين تحوالت و  آيد، كه اجماالً در ذيل به سرفصل شمار مي گردشگري الكترونيكي، به

سازي و توسعه كسب و كار اشاره خواهيم  هاي قوانين و مقررات، فرهنگ نقش دولت در حوزه
  :نمود
 م از دولت، نقش مهمي در اين زمينه اع : تعهد دولت به حمايت از بخش گردشگري

دولت، با تعيين اهداف روشن، نحوه دستيابي به  . هاي مالي، سياسي، فرهنگي وغيره دارد حمايت
دولت،  . ها سهم بسزايي دراين زمينه دارد سازي و مديريت سياست اين اهداف و همچنين پياده

و پايداري تراشي بيهوده خودداري نمايد و قوانين قابل پيش بيني، ساده، بدون ابهام  بايد از مانع
دولت بايد يك ديد ملي، برنامه استراتژيك و . را براي حمايت از بخش گردشگري وضع نمايد

هاي مرتبط اتخاذ نمايد و شبكه وسيعي از  راهبردي براي فعاليت سازمان هاي سياست
 ).2009، الغفاري(هاي يكپارچه ايجاد نمايد  سازمان

 تواند نقش  يجاد گردشگري الكترونيكي ميعزم و اراده مديران دولتي و حمايت آنها در ا
سازي و آموزش مناسب  بسزايي در توسعه اين صنعت داشته باشد كه اين خود در گروه فرهنگ

  ).1390، الكترونيكي دفتر توسعه دولت(است   مديران دولتي مرتبط با حوزه گردشگري
 وب و تبادل اطالعات  ها به بستر دولت، از طريق انتقال بسياري از فعاليت: ها كاهش هزينه

 ).3،2008و جيان 2وو(كند  ها كمك مي به كاهش هزينه
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 دولت با ايجاد يك زيرساخت مطمئن براي كسب و كارهايي كه در : امنيت كسب و كار
صنعت گردشگري مشغول به كار هستند باعث خواهد شد مشتريان با مشاهده امنيت در 

عت، با اعتمادسازي كسب و كارهاي مربوطه، تعهدات و قابل پيگيري بودن تخلفات در اين صن
ها جهت انجام امور گردشگري  هاي شركت هاي اطالعاتي و پرتال به سمت استفاده از سيستم

 در اي شبكه فضاهاي اينترنت و گسترش با امروزه ).2008 ،2و تيان 1ژنگ(خود بپردازند 

هاتف، (شود  اس مياحس پيش از فضاها بيش اين در فعاليت براي امنيت لزوم كشورمان
1388.(  

 هاي نوين بازاريابي از جمله بازاريابي فرد به فرد  شيوه: ابزارهاي ترغيبي و تشويقي دولتي
بكارگيري ابزارهاي . در تشويق افراد به روي آوردن به گردشگري الكترونيكي تاثير زيادي دارد

ل ونقل، اسكان، هاي گردشگري و كمك به مديريت موثر منابع حم موثر جهت معرفي مكان
تبيين برنامه سفر و پيشنهادهاي سفري، نقش بسزايي در جذب گردشگر و ارتقاي اين صنعت 

 ).2009 نيا و همكاران، فرزام( دارد

 
  عوامل فرهنگي و اجتماعي

شود زيرا  مي  در اين بخش به عوامل قابل بررسي اين پژوهش در حوزه اجتماعي پرداخته
ها را به صورت  شوند كه تمامي حوزه لي بنيادي را شامل ميجامعه، اجتماع و فرهنگ عوام

مطمئناً عواملي مانند مذهب و فرهنگ عوامل بنيادي هر . خواهند داد فرابخشي تحت تاثير قرار
باشند، ليكن با توجه به تبيين مرزهاي مسئله حاضر، اين عوامل كمتر قابل  كاربردي مي  حوزه

در نتيجه اين بخش به بررسي . باشند كترونيكي ميكنترل و دسترس متوليان گردشگري ال
شود و سطح  آمادگي الكترونيكي جامعه كه امروز تحت عنوان فرهنگ ديجيتالي شناخته مي

فرهنگ استفاده از اينترنت به . شود اجتماع براي پذيرش گردشگري الكترونيكي پرداخته مي
از اطالعات در بين كاربران در حال عنوان يك وسيله آسان براي دسترسي به منابع بسيار زياد 

در حال حاضر در كشورهاي توسعه يافته بيشتر امور روزانه مردم از طريق . گسترش است
هاي  امروزه در كشورهاي توسعه يافته اطالعات گردشگري در سايت. پذيرد اينترنت صورت مي

در ايران با . نمايند ميمربوطه قرار گرفته و كاربران با مراجعه به آن نيازهاي خود را برطرف 
توجه روند رو به رشد اين فناوري در بين مردم، الزم است كه نگاهي به روند رو به رشد آن با 
توجه به عوامل فرهنگي و اجتماعي در صنعت گردشگري داشته باشيم كه با توجه به آن 

بوجنك (اينترنت،  توان افزايش روزافزون كاربران اينترنت و وابستگي زندگي روزمره افراد به مي
                                           

1 Zheng 
2 Tian 



  1392، تابستان پنجمي  ، سال دوم، شمارهريزي و توسعه گردشگريي برنامهمجله.... ...............194
  

 

، توانايي )2002و همكاران،  1وانگ(هاي نوين  ، عالقه به سفر از روش)2004و كريبل، 
ها را از جمله  اقتصادي، آشنايي و مهارت در كار با اينترنت و همچنين آشنايي با ساير زبان

هاي نوين  عوامل فرهنگي و اجتماعي براي بررسي رفتار كاربراني كه تمايل به استفاده از شيوه
، عوامل مورد 1با توجه به مباحث فوق، در پيوست  .در گردشگري الكترونيك دارند، نام برد

  . بحث و متغيرهاي استخراج شده از مرور ادبيات موضوع مربوط نمايش داده شده است
 

  روش شناسي 
جامعه . نمايش داد 1توان در پنج مرحله اصلي به صورت شكل  مراحل اصلي تحقيق را مي

آماري تحقيق، شامل مديران عامل و يا مديران فني دفاتر خدمات مسافرتي و گردشگري 
گستره اين دفاتر شامل بندهاي الف، ب و ج . باشند فعال در تهران مي) دولتي/ خصوصي(

 1520برابر  1390فهرست سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در تهران بوده كه در سال 
  .نفر هستند 1520داد افراد جامعه اصلي تحقيق برابر بنابراين تع. مورد بوده است

  

 
  

  مراحل تحقيق): 1(شكل 
 نگارندگان: منبع

  
نماينده  nدر اين فرمول، . براي تعيين تعداد نمونه موردنياز از فرمول زير استفاده شده است

 دقت برآورد   و )50/0ا مساوي در اينج( نسبت موفقيت pحجم جامعه آماري،  Nحجم نمونه، 
  .است )07/0در اينجا مساوي (

                                           

1Wang 

 ها آوري داده توزيع پرسشنامه و جمع

ها با استفاده از روش تحليل عاملي  تحليل داده

 ارائه مدل مفهومي

 يتهيه پرسشنامه و تعيين جامعه و نمونه آمار

 گيري و ارايه پيشنهادات تحقيق نتيجه
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، پرسشنامه تهيه ترتيب بدين. آيد بدست مي 174حجم نمونه تحقيق برابر بر اين اساس، 

پرسشنامه  135نفر از اعضاي نمونه به صورت تصادفي ساده، توزيع گرديد و  174شده در بين 
ها،  نرخ بازگشت پرسشنامه. آوري گرديده و مورد تحليل قرار گرفته است ل استفاده جمعقاب

  . باشد درصد مي 77نزديك به 
و قابليت اعتماد پرسشنامه، از بازآزمايي پرسشنامه  1در اين تحقيق به منظور بررسي اعتبار

فرمول كرونباخ مقدار بر اساس . استفاده گرديد) روز 10(نفر در دو فاصله زماني  5واحد توسط 
به منظور . باشد دهده پايايي مناسب پرسشنامه مي محاسبه گرديد، كه نشان 0.87ضريب اعتبار 

ن پژوهش در اي 3و روايي صوري 2ي تحقيق نيز دو بخش اصلي روايي، يعني روايي محتوايروا
از نظر روايي محتوا، متغيرهاي اصلي پرسشنامه، به صورت كامل از . مورد تاكيد قرار گرفته است

. اندالمللي و مورد استناد استخراج شدهادبيات موضوع و منابع معتبر علمي از جمله مجالت بين
ه با تحصيالت نفر فرد خبر 3از نظر روايي صوري نيز پرسشنامه مورد استفاده در اين تحقيق به 

ه شده و بر طبق نظرات ايشان، برخي اصالحات در يعالي و تجربه چندين ساله در اين حوزه ارا
 . ساختار پرسشنامه ايجاد شده است

افزار ليزرل براي مدل ساختاري و  در اين تحقيق تحليل عاملي تاييدي با استفاده از نرم
برآورد شده است كه  0.73ي تحقيق ها براي داده KMOمقدار . مدل سنجش انجام شده است

هاي موجود در بين  توان استدالل كرد كه همبستگي ، مي0.70تر بودن آن از  با توجه به بزرگ
هاي زير  براي ارزيابي مدل سنجش، معموالً شاخص. باشد عاملي مناسب ميها براي تحليل داده

ن تحقيق نيز از آن استفاده كه در اي) 2005، 5و استراب 4گيفين(گيرند  مورد توجه قرار مي
  :است

 .باشند 0.4تر از  تمامي بارهاي عاملي بايد بامعني و بزرگ .1

هاي قابليت اطمينان شامل قابليت اطمينان مركب و آلفاي كرونباخ بايد  تمامي اندازه .2
  .باشند 0.7تر از  بزرگ

                                           

1 Reliability  
2 Content  
3 Face validity 
4 Geffen 
5 Straub 
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. باشد 0.5 بايد حداقل (AVE) 1شرح داده شده سيعني مقادير واريان: اعتبار همگرايي .3
  .باشند 0.6تر از  عالوه بر اين، تمامي بارهاي عاملي بايد بزرگ

هاي  هاي جزيي بين شاخص اعتبار تشخيصي، بيانگر وجود همبستگي: اعتبار تشخيصي .4
شرح داده  سمنظور، ريشه دوم مقادير واريان بدين .هاي ديگر است هاي سازه يك سازه و شاخص

 .هاي ديگر باشد قادير همبستگي آن سازه با سازهتر از م شده هر سازه، بايد بزرگ

 
  تجزيه و تحليل 

در خصوص اعتبار . شود تاييد مي 3و  2، 1مشخص است، موارد  1طور كه از جدول  همان
اين . هاي اطمينان حاصل نمود توان از اعتبار تشخيصي سازه ، مي2تشخيصي نيز طبق جدول 

ر هر سازه، در همان سازه و نه در سازه ديگري معني است كه متغيرهاي موجود د مساله بدين
  .  باشند عبارت ديگر سنجه همان سازه مي شوند و به بارگذاري مي

  

                                           

1 Average Variance Extracted 
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هاي اطمينان مركب، آلفاي كرونباخ و اعتبار همگرايي بارهاي عاملي، قابليت): 1(جدول   

 FL CA CR AVE سواالت كد عوامل

  0.62  0.83  0.81 0.91 اي و شبكهريافزاوجود زيرساختارهاي سخت H1 افزارهاسخت
H2  استفاده از موبايل در كاربردهاي گردشگري

 الكترونيكي
0.60 

H3 0.82 افزاري ارتباط با گردشگرهاافزاري وسختواسط نرم 
  0.59  0.88  0.86 0.70 افزارهاي پشتيبان گردشگري الكترونيكي نرم S1 افزارهانرم

S2 0.69 جهاني مبتني بر اطالعات جغرافياييهايكاربرد برنامه 
S3 0.79تصاوير سه بعدي غني شده  
S4 هــاي  بازيهــاي مجــازي شــبيه ســازي شــده بــا جاذبــه

 توريستي
0.81  

S5 رساني و ارتباط با اطالعهايها وپورتالسايتوب
 مشتريان

0.75  

هايسيستم
  اطالعاتي

I1 0.50  0.89  0.88  0.85 )معناگرا(وبكاربرد  
I2 ريز  برنامه هاي پشتيباني از تصميم وسيستم

 گردشگري
0.60  

I3 هاي توصيه كننده در ارائه پيشنهاداتي كاربرد سيستم
 مناسب به مشتريان

0.64  

I4 0.68هاي رزرواسيونكاربرد سيستم  
I5 0.71 هاي مديريت موجوديكاربرد سيستم  
I6 0.77 هاي مديريت مقاصدمكاربرد سيست  
I7 هايكاربرد سيستمGPS0.69  
I8 هاياربرد سيستمكGIS0.70  

هايسياست
   دولتي

  و مديريتي

G1  نقش دولت به حمايت از گردشگري الكترونيكي از
 طريق وضع قوانين وتسهيالت مرتبط

0.62  0.87  0.87  0.57  

G2 هاي مرتبط در  اهميت حمايت مديران ارشد سازمان
 الكترونيكيسازي گردشگريپياده

0.74  

G3 هاي  هاي نوين كسب وكار در سازماناستفاده از مدل
 مرتبط با گردشگري الكترونيكي

0.69  

G4 0.82 .امنيت در كسب وكار وتعامالت گردشگري الكترونيك  
G5  ابزارهاي ترغيب كننده گردشگري همانند سفركارت

 ملي
0.87  

عوامل
   فرهنگي

  و اجتماعي

C1 0.59  0.88  0.86 0.92 اينترنت در جامعهضريب نفوذ رايانه و  
C2 0.76 آشنايي ومهارت افراد در كار با كامپيوتر  
C3  آشنايي به زبان انگليسي براي استفاده موثر از خدمات

 گردشگري الكترونيكي
0.68 

C4 0.72 ين توسط افراد جامعههاي نوپذيرش بكارگيري فناوري  
C5 0.75توان اقتصادي كاربران 

  0.5  0.7  0.7  مقدار توصيه شده 
  ميانگين واريانس شرح داده شده= AVEقابليت اطمينان مركب، =  CRآلفاي كرونباخ، =  CAبار عاملي،  = FA: توجه
  حاضر يقمحاسبات تحق: منبع
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ها اعتبار تشخيصي سازه): 2(جدول   

سخت  ها زهسا
 

افزارها
  

 نرم
افزارها

  

سيستم
 

هاي
 

اطالعاتي
  

سياست
 

هاي
 

دولتي
 

و مديريتي
  

عوامل
 

فرهنگي
 

و اجتماعي
  

          0.78 افزارهاسخت
        0.76  0.32 افزارهانرم

      0.70  0.46  0.43 اطالعاتيهايسيستم
    0.75  0.32  0.22  0.33 و مديريتيدولتيهايسياست
  0.76  0.30  0.29  0.16  0.31 و اجتماعيفرهنگيعوامل

  
عناصر قطر اصلي، مجذور مقادير واريانس شرح داده شده در هر سازه و عناصر قطر غيراصلي، مقادير : توجه

 .باشد ها مي همبستگي ميان سازه

  حاضر يقمحاسبات تحق: منبع
  

 
  

  نتايج تحليل عاملي تاييدي): 2( شكل
 حاضر يقحقمحاسبات ت: منبع

  
مشخص است، تمامي ضرايب مسير يا بارهاي عاملي در سطح  2طور كه از شكل  همان

0.75**

0.64**

0.72*

0.82**

0.79** 

 افزارها سخت

 افزارها نرم

 اطالعاتي هاي سيستم

 و مديريتي دولتي هاي سياست

 و اجتماعي فرهنگي عوامل

ارتقاي گردشگري
 الكترونيكي

 0.01داريسطح معني**
  0.05داري  سطح معني  *
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باشند كه به معني تاثير متغيرهاي مربوطه در ارتقاي گردشگري  دار مي معني 05/0حداقل 
مستقل و وابسته را نشان  يرهايمتغ ينب يهمبستگبارهاي عاملي، . باشد الكترونيك مي

 يكدر  يانسدهند كه چند درصد از وار ينشان م مجذور شوند، يبار عامل يراگر مقاد .دهند مي
در مورد متغير  ،عنوان مثال به .شود يم يينتبمتغير مستقل مربوطه توسط وابسته،  يرمتغ

وابسته،  يرمتغ يانساز واردرصد  0.56توان گفت كه  ، مي0.75با بارعاملي  "افزارها سخت"
، =NFI 0.92مقادير شاخصهاي برازش مدل نيز به صورت . دشو اين متغير تبيين ميتوسط 

0.92 NNFI= ،0.92 CFI= ،0.92 GFI= ،0.92 AGFI= ،0.92 P Value= 0.92 و RMSEA= 
  .دارند محاسبه شده اند كه همگي در حد مجاز قرار

توان گفت كه  هاي حاصل از بارهاي عاملي مي ها تحقيق و همچنين اولويت بر اساس يافته
هاي  سياست: ترتيب اولويت عبارتند از موثر بر ارتقاي گردشگري الكترونيكي در كشور بهعوامل 

افزار و زيرساخت، عوامل فرهنگي و  هاي كاربردي، سخت افزارها و برنامه دولتي و مديريتي، نرم
طور كه قبالً نيز گفته  اگرچه همان. هاي اطالعاتي پشتيبان اجتماعي و در نهايت عامل سيستم

مطالعات محدودي در حوزه شناسايي عوامل موثر بر گردشگري الكترونيكي در داخل و شد، 
خارج كشور انجام شده است، ليكن نتايج حاصل از اين تحقيق، خروجي مطالعات قبلي را 

و  1كمل، )2009(همچون الغفاري (خصوص موارد انجام شده در كشورهاي در حال توسعه  به
)) 2009(نيا و همكاران  فرزام، )1385(نيا  همچون فرزام(ايران  يا در كشور)) 2005( 2ال شريف
  .نمايند تاييد مي

در نهايت، بر اساس نتايج حاصل از تحقيق و تحليل متغيرهاي مرتبط با هر عامل، موارد 
هاي سياستي، مديريتي و اجرايي جهت ارتقاي مقوله گردشگري  ذيل به عنوان توصيه

  :گردد ميالكترونيكي در كشور پيشنهاد 
ابزارهاي "در اين حوزه، مواردي مانند : هاي دولتي و مديريتي حوزه عامل سياست) الف

به عنوان اهم موضوعات تاثيرگذار  "امنيت فضاي كسب و كار گردشگري"و  "كننده ملي ترغيب
هاي  همچنين حمايت و اراده مديريت ارشد در بخش. اند بر ارتقاي گردشگري شناسايي شده

  توصيه بنابراينصوصي متغيير تاثيرگذاري بر گردشگري الكترونيكي بوده است، دولتي و خ
گذاري گردشگري الكترونيكي در راستاي طراحي  اندركاران حوزه سياست دست: گردد مي

گذاري نموده  كننده و همچنين امن نمودن فضاي كسب و كار گردشگري قانون هاي ترغيب بسته
سازي را در دستور كار خود قرار  رشد اين حوزه آموزش و فرهنگو جهت ايجاد اراده در مديران ا

  .دهند

                                           

1 Kamel 
2 El Sherif 
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دار ارتقاي  دومين عامل اولويت: هاي كاربردي افزارها و برنامه حوزه عامل نرم) ب
هاي كاربردي در فضاي گردشگري مجازي است،  افزارها و برنامه گردشگري، بحث توسعه نرم

ي مبتني بر سفرهاي مجازي در اين حوزه داراي هاي مواردي مانند تصاوير سه بعدي و بازي
هاي متولي گردشگري به سمت توسعه  شود سازمان اند، لذا توصيه مي شده اهميت تشخيص داده

سازي و  هاي مجازي محتوي ديجيتال و مجازي گردشگري حركت نموده و با استفاده از فناوري
  .ندهاي ديجيتال اين حوزه را براي گردشگران جذاب نماي بازي
افزار  نياز بودن زيرساخت و سخت با توجه به پيش: حوزه عامل سخت افزار و زيرساخت) ج

هاي مبتني بر فناوري، در حوزه گردشگري الكترونيكي نيز  اين موضوع بخشي  در تمامي حوزه
در اين حوزه با توجه به بارهاي عاملي . يد گرديديدار شناسايي و تا از عوامل ارتقاء اولويت

هاي دولتي  گردد، بخش افزارها، پيشنهاد مي ها و ميان هايي مانند زيرساخت شبكه و واسطمتغير
افزارهاي مبتني  و خصوصي فعال در حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات در طراحي و توليد ميان

  .گذاري نمايند بر وسائل همراه و پهناي باند بهينه، سرمايه
توجه به تبيين مرزهاي مسئله حاضر، بررسي با : حوزه عوامل فرهنگي و اجتماعي) د

ه يآمادگي الكترونيكي جامعه يا همان فرهنگ ديجيتالي يكي از مباحثي است كه در مدل ارا
ها، ضريب  هاي به دست آمده در بخش تحليل داده با توجه به اولويت. يد گرديده استيشده، تا
اجتماع و جامعه را به سوي گردشگري تواند  ترنت و رايانه در كنار توان اقتصادي ميننفوذ اي

سازي  گردد كه جهت فرهنگ الكترونيكي و گردشگري مجازي سوق دهد، در نتيجه توصيه مي
اي  هايي در سطح  ملي و منطقه استفاده از خدمات الكترونيكي و گردشگري مجازي برنامه

  .طراحي و اجرا گردد
هاي  يد آماري مولفه سيستميابا توجه به ت: هاي اطالعاتي پشتيبان حوزه سيستم) ه

دار شده پارامترهايي مانند كاربرد وب معناگرا در گردشگري مجازي  اطالعاتي و همچنين اولويت
ريزي مقاصد و  هاي پشتيبان مانند موجودي و برنامه و الكترونيكي و همچنين اهميت سيستم

پيش از  و گردد هاي اجرايي گردشگري خصوصي و دولتي پيشنهاد مي رزرواسيون، به بخش
ريزي  هاي پشتيبان مانند رزوارسيون، برنامه ورود به گردشگري الكترونيكي بر روي سيستم

  .گذاري نمايند ريزي سفر سرمايه موجودي و برنامه
در پايان الزم به ذكر است كه مدل ارايه شده در اين تحقيق، يك گام ابتدائي جهت 

نظر از محدوديت منابع  صرف. باشد رونيكي ميشناسايي عوامل موثر در توسعه گردشگري الكت
ترين محدويت تحقيق  معتبر علمي در حوزه عوامل موثر بر توسعه گردشگري الكترونيكي، مهم

حاضر، عبارت از اين مساله است كه متغيرهاي مستخرج شده براي ارايه مدل، براساس مطالعه 
  اند، تهيه شده خارجي انجام شدهادبيات موضوع گردشگري الكترونيك كه عمدتاً در كشورهاي 

لذا ممكن است با توجه به شرايط خاصي كه در كشور ما صادق است، متغيرهاي ديگري . است
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شود محققين آتي  لذا پيشنهاد مي. اند نيز در اين بررسي دخيل باشند كه مورد توجه قرار نگرفته
هاي خاص موجود در ايران و با استفاده از فنون مصاحبه و مطالعات موردي به شناسايي متغير

آيد كه برخي عوامل بازدارنده  همچنين به نظر مي. سازي متغيرهاي موجود بپردازند بومي
اي  هاي زنان و برخي مسائل ديگر نقش بازدارنده همچون تعصبات مذهبي و نژادي، محدوديت

  .نددر توسعه گردشگري دارند، كه بايد در مطالعات آتي موردتوجه بيشتري قرار گير
  
  گيري و پيشنهادها نتيجه

با توجه به جايگاه صنعت گردشگري و همچنين تاثير گردشگري الكترونيكي در اين صنعت، 
است تا حوزه گردشگري الكترونيكي به صورت يك صورت مسئله در كشور تبيين و  ضروري 

ردشگري هاي ارتقاء و توانمندسازي صنعت گردشگري از طريق رويكرد گ كارها و مكانيزم راه
لذا در اين تحقيق با هدف بررسي عوامل موثر بر ارتقاي گردشگري . الكتروينكي تقويت گردد

هاي اثرگذار، با بررسي ادبيات موضوع،  ه مدلي عاملي جهت شناخت مولفهيالكترونيكي و ارا
ضمن شناسايي پارامترها و متغييرهاي ارتقاي گردشگري، مدلي مفهومي در زمينه عوامل موثر 

حاكي از آن است كه  مطالعات تئوري. و پيشنهاد گرديد ارتقاي گردشگري، طراحيبر 
سازي  هاي جديد در زمينه گردشگري در كشورهاي پيشرفته جهان، بر پايه يكپارچه پيشرفت
هاي  هاي اطالعاتي متنوع، حمايت افزارها از طريق شبكه، بكارگيري سيستم افزارها و نرم سخت

الكترونيك و بسترسازي فرهنگي و اجتماعي براي استفاده از بخش دولتي از گردشگري 
هدف تحقيق حاضر بررسي و شناسايي و . گردشگري الكترونيك، ايجاد گرديده است

 ،بندي اين عوامل اثرگذار بر صنعت گردشگري الكترونيك ايران بود كه نتايج بدست آمده اولويت
كه كشور دهد  كند و نشان مي تاييد مي اثر همه ابعاد شناسايي شده بر ارتقاي گردشگري را

هاي بيشتري در عوامل  گذاري ريزي، توسعه و سرمايه ايران براي بهبود اين صنعت نيازمند برنامه
همچنين در اين مقاله پيشنهادهايي نيز . باشد هاي مرتبط به عوامل ميشناسايي شده و مولفه

ونيكي در كشور براساس نتايج تحقيق در قالب عوامل احصاء شده براي توسعه گردشگري الكتر
  .ارايه گرديدند
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