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ارائۀ مدل مفهومی توسعۀ گردشگری الکترونیک ایران با استفاده از دیمتل فازی◄

امیرمحمد فکور ثقیه،1 نرگس حاج مندی2

تاریخ دریافت: 1397/12/28                 تاریخ پذیرش: 1398/02/30

چکیده
ــرخ  ــون ن ــی همچ ــا معضات ــه ب ــعه ک ــال  توس ــورهای درح ــرای کش ــژه ب ــگری به وی ــت گردش ــعۀ صنع توس
ــرار دارد. در این بیــن،  ــد در اولویــت ق ــی مواجه ان ــع ارزی و اقتصــاد تك محصول ــاالی بیــکاری، محدودیــت مناب ب
گردشــگری الکترونیــك بــا اصــاح فرایندهــا خدمت رســانی مناسـب تـــر و افـــزایش ارزش افــزوده در ایــن حیطــه 
ــك در  ــل توســعۀ گردشــگری الکترونی ــن عوام ــایی مهم تری ــش رو شناس ــدف از پژوهــش پی ــی دارد. ه را در پ
ــر توســعۀ گردشــگری الکترونیــك اســتخراج شــده و  ــا مــرور ادبیــات، عوامــل مؤثــر ب ایــران اســت. نخســت، ب
ــا شــرایط کشــور تعدیــل شــده اســت. پــس از آن، بــا روش دیمتــل  ســپس از ســوی خبــرگان ایــن صنعــت ب
ــل  ــت، ده عام ــت. در نهای ــده اس ــن ش ــا تعیی ــن آن ه ــط بی ــن رواب ــش و همچنی ــی پژوه ــدل مفهوم ــازی، م ف
به منزلــۀ مهم تریــن عوامــل توســعۀ گردشــگری الکترونیــك در ایــران شناســایی شــده اســت. بنرهــای تبلیغاتــی 
گردشــگری، تورهــای مجــازی گردشــگری، رزرو و فــروش الکترونیکــی و وبگاه هــای گردشــگری برخــی از ایــن 
عوامل انــد. همچنیــن بنرهــای تبلیغاتــی گردشــگری، رزرو و فــروش الکترونیکــی، امــکان اطاع رســانی درســت، 
بانك هــای اطاعاتــی گردشــگری، اعتمــاد الکترونیکــی و تحریــم و فشــارهای اقتصــادی در نیمــۀ مثبــت نمــودار 
ــی قــرار گرفته انــد و تأثیــر بســیاری بــر دیگــر عوامــل توســعۀ گردشــگری دارنــد. معیارهــای دیگــر  عوامــل علّ
ــا  ــاط ب ــا در ارتب ــه تورهــای مجــازی گردشــگری، وبگاه هــای گردشــگری، آمادگــی الکترونیکــی ایرانی ه از جمل
ــه  ــع  شــده اند ک ــودار واق ــی نم ــۀ منف ــی گردشــگری در نیم گســترش گردشــگری مجــازی و مجــات اینترنت
نشــان از تأثیرپذیــری بــاالی ایــن عوامــل دارد. مــدل توســعۀ گردشــگری الکترونیــك و نحــوۀ تعامــل اجــزای آن 
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مقدمه
ــن  ــن و پربازده تری صنعــت گردشــگری یکــی از بزرگ تری
بخش هــای اقتصــادی در جهــان اســت کــه ارزش افــزودۀ 
فعالیت هــای  دیگــر  و در  تولیــد می کنــد  را  زیــادی 
اقتصــادی و فرهنگــی تأثیــر مســتقیم و غیرمســتقیم 
می گــذارد )Horng et al., 2018(. گردشــگری یکــی از 
ــان  ــتغال در جه ــاد اش ــی و ایج ــدۀ درآمدزای ــع عم مناب
تقســیم بندی  در  صنعــت  ایــن  به شــمار  می آیــد. 
ــی از  ــه یک ــان ب ــی در جه ــع درآمدزای ــن مناب مهم تری
ــه  ــده ک ــل  ش ــادی تبدی ــای اقتص ــن بخش ه بزرگ تری
به ســرعت درحــال رشــد اســت. ســازمان تجــارت جهانــی 
رشــد عمومــی صنعــت گردشــگری را تــا یــك دهــۀ دیگر 
ــرآورد می کنــد.  به  طــور میانگیــن 7/4 درصــد در ســال ب
در   2015 ســال  در  بین المللــی  گردشــگران  تعــداد 
مقایســه بــا ســال 2014 رشــد 4درصــدی داشــته اســت. 
ــه  ــداد ب ــن تع ــال 2020 ای ــا س ــود ت ــی می ش پیش بین
ــروزه درآمــد  ــر برســد )WTO, 2014(. ام ــارد نف 1/6میلی
صنعــت گردشــگری، بــا یــك هــزار و 522میلیــارد دالر، 
پــس از نفــت و محصــوالت شــیمیایی در ردۀ ســوم 
تجــارت بین الملــل قــرار دارد. در بســیاری از کشــورهای 
از مهم تریــن  یکــی  ایــن صنعــت  درحــال  توســعه، 
ــن  ــا ای ــت )UNWTO, 2016(. ب ــی اس ــع درآمد زای مناب
دیــدگاه، توســعۀ صنعــت گردشــگری به ویــژه بــرای 
ــا معضاتــی همچــون  کشــورهای در حــال  توســعه کــه ب
نــرخ بــاالی بیــکاری، محدودیــت منابــع ارزی و اقتصــاد 
ــهم  ــرار دارد. س ــت ق ــد در اولوی ــی مواجه ان تك محصول
گردشــگری در تولیــد ناخالــص داخلــی1، بــا 9/8 درصــد، 
رقمــی بالــغ بــر 2/2میلیــارد دالر اســت کــه ســهم ایــران 
بــا 2/54 درصــد رقمــی برابــر بــا 294/428میلیــارد ریــال 
اســت. ایــران در ایــن شــاخص آمــاری در جایــگاه 136اُم 
ــه،  ــان، اردن، ترکی ــون لبن ــورهایی همچ ــس از کش و پ
ــرار  ــتان ق ــعودی و پاکس ــتان س ــوریه، عربس ــر، س مص
ــی و  ــوع اقلیم ــر تن ــران از نظ دارد )WTTC, 20162(. ای
1.GDP )Gross Domes tic Product)
2.World Travel and Tourism Council

ــی  ــر تاریخ ــر و از  نظ ــور برت ــج کش ــزو پن ــتی ج زیس
ــان اســت و در  ــر جه ــن ده کشــور برت و فرهنگــی بی
ســال 2014، بــه انتخــاب راهنمایــان گردشــگری 
بیســت  فهرســت  بــاالی  در  گردشــگری،  صنعــت 
قــرار  جهــان  گردشــگری  پیششنهادشــدۀ  مقصــد 
ــگری  ــت گردش ــت )Seyfi & Hall, 2018(. صنع گرف
ــر ســند چشــم انداز بیست ســاله در بخــش  ــا ب ــران، بن ای
ــه  ــا رشــد 1/5 درصــدی دســت کم ب ــد ب گردشــگری، بای
ــارد  ــا 30میلی ــد 20 ت ــا درآم ــگر و ب ــون گردش 20میلی
ــن اســت:  ــن خصــوص ای دالر برســد. ســؤال مهــم در ای
ــای  ــگری و ظرفیت ه ــت گردش ــدۀ صنع ــد فزاین ــا رش ب
ــران از ایــن تعــداد گردشــگر در  بالقــوۀ کشــور، ســهم ای
جهــان چقــدر اســت؟ در حــال  حاضــر، ایــران در صنعــت 
دویســت  میــان  در  را  هفتــادم  جایــگاه  گردشــگری 
ــه ظرفیت هــای  ــا توجــه ب کشــور دارد )WTO, 2014(. ب
فــراوان گردشــگری در ایــران، رتبــۀ ایــن کشــور در 
صنعــت گردشــگری بســیار تأمل برانگیــز اســت. یکــی از 
ــۀ  ــردن فاصل ــگری پر ک ــت گردش ــم در صنع ــائل مه مس
ــروزه فّناوری هــای  ــات اســت. ام ــان مشــتری و اطاع می
نویــن بســیار متفــاوت بــا ابــزار ارتباطــی گذشــته عمــل 
نویــن  ابزارهــای  از  بهره گیــری  ازایــن رو  می کننــد، 
اطاعاتــی و ارتباطــی در صنایــع خدماتــی همچــون 
گردشــگری  بســیار کارآمــد خواهــد بــود. فّنــاوری 
تــوان  مصرف کننــدگان  بــه  ارتباطــات  و  اطاعــات 
ــگری را  ــات گردش ــد خدم ــفارش و خری ــخیص، س تش
می دهــد و بــا فراهــم آوردن ابــزار مدیریــت، توســعه 
و توزیــع جهانی شــدن صنعــت در سراســر جهــان را 
امکان پذیــر می کنــد. فّنــاوری اطاعــات و ارتباطــات 
درحــال پیشــرفت مــداوم اســت و ابزارهــای جدیــدی را 
بــرای بازاریابــی و مدیریــت گردشــگری فراهــم مــی آورد. 
ــدگان  ــرکت ها، مصرف کنن ــن ش ــل بی ــن،از تعام همچنی
ــب  ــن ترتی ــه همی ــد و ب ــت می کن ــگری حمای و گردش
کل فراینــد توســعه و بازاریابــی و مدیریــت مقاصــد 
ــد  ــی می کن ــاره طراح ــات آن را دوب ــگری و خدم گردش
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اینترنــت  بــرای  مثــال،   .)Buhalis & Law, 2008(
ــع در صنعــت گردشــگري در  ــال توزی ــك کان ــۀ ی  به منزل
زمینه هــاي اطاعاتــي، رزرو و ســفارش دهي، خریــد و 
ــك وارد  ــگري الکترونی ــرۀ ارزش گردش ــل زنجی حمل ونق
ــات اثربخشــي  ــات و ارتباط ــاوري اطاع ــده اســت. فّن ش
ایــن صنعــت را هــم در مشــتریان و هــم در ســازمان ها و 
شــرکت هاي گردشــگري شــدیداً دگرگــون ســاخته اســت. 
ــد  ــگري مي توانن ــرکت هاي گردش ــه ش ــورت ک ــن  ص بدی
از طریــق گردشــگری الکترونیــك، بــدون محدودیــت 
زمانــي و جغرافیایــي، خــود را بــه مشــتریان بالقــوه معرفي 
کننــد و خدمــات خــود را ارائــه نماینــد؛ گردشــگران نیــز 
ــات  ــك اطاع ــگری الکترونی ــق گردش ــد از طری می توانن
ــد و  ــت کنن ــتری دریاف ــت بیش ــرعت و دق ــا  س الزم را ب
هزینــۀ خدمــات را نیــز بپردازنــد )روحانی و زارع رواســان، 
1392(. بنابرایــن از گردشــگری الکترونیــك به منزلــۀ 
و  فرایندهــا  تمامــی  دیجیتالی کــردن  بــرای  ابــزاری 
زنجیره هــای ارزش در صنایــع گردشــگری، مســافرت، 
مهمــان داری، حمل و نقــل، جاذبه هــا و تــدارک غــذا 
قــادر  ســازمان ها  به طوری کــه  می شــود،  بــرده  نــام 
ــند  ــود باش ــی خ ــی و اثربخش ــازی کارای ــه حداکثر س ب
نظــر ســازمان جهانــي  از   .)Buhalis & Law, 2008(
ــب  ــاخت هاي مناس ــد زیر س ــورهاي فاق ــگري، کش گردش
ــك عمــًا  ــده اي بســیار نزدی ــاوري الکترونیــك در آین فّن
از چرخــۀ رقابت هــاي جهانــي و مناطــق  گردشــگري 
ــکاران، 1391(.  ــارزاده و هم ــد )معم ــد ش ــذف خواهن ح
مفهــوم گردشــگری الکترونیــك در تمامــی ابعــاد آن 
ــه آن،  ــي ب ــه بي توجه ــه ک ــترش یافت ــدازه ای گس ــه ان ب
جوامعــي را کــه آمادگــی بــرای توســعه ندارنــد و از لحــاظ 
ــازار  ــدي در ب ــکات ج ــا مش ــد ب ــاوري عقب مانده ان فّن
ــن،  ــر ای ــاوه ب ــه رو مي ســازد. ع صنعــت گردشــگري روب
ــدان  ــعه نیافته، به موجــب فق بســیاري از کشــورهاي توس
حضــور در ایــن بســتر بــزرگ اطاعاتــي در شــرایط 
ــگری  ــت گردش ــراي صنع ــدي ب ــري ج ــا خط ــي، ب کنون
خــود مواجه انــد. بنابرایــن، گردشــگري الکترونیکــی 

حلقــۀ گم شــدۀ صنعــت گردشــگري در ایــران اســت کــه 
بــا توســعه و بازنگــري در سیاســت ها و فعالیت هــاي 
ــعۀ  ــراي توس ــدي ب ــوان گام بلن ــته می ت ــدۀ گذش پراکن
ایــن صنعــت برداشــت و از فوایــد بی شــمار آن بهره منــد 

شــد.
اندکــی کــه دربــارۀ  بررســی پژوهش هــای  بــا 
توســعۀ گردشــگری الکترونیــك در ایــران صــورت گرفتــه 
اســت، مشــاهده می شــود کــه پژوهشــگران بیشــتر 
از روش هــای آمــاری بهــره  گرفته انــد و تا کنــون بــا 
ــازی  ــق ف ــاره و منط ــری چند معی ــای تصمیم گی روش ه
بــه ارائــۀ مــدل مفهومــی توجهــی نشــده اســت )روحانــی 
و زارع رواســان، 1392؛ تقی فــرد و اســدیان اردکانــی، 
ــاد، 1392؛  1395؛ دهدشــتی شــاهرخ و شــکیبا جمال آب
ــدون  ــا، ب ــر از پژوهش ه ــی دیگ ــی، 1392(. در بخش عرب
ــات در توســعۀ  ــاوری اطاع ــر فّن ــط تأثی ــدل، فق ــۀ م ارائ
گردشــگری در ایــران بررســی شــده اســت )خاکبــاززاده 
و حرفتــی، 1392؛ عباســی و همــکاران، 1393؛ فرهــادی 
قشــاقی و همــکاران، 1392(. همچنیــن در برخــی 
مطالعــات بــر عوامــل گوناگــون از جملــه رســانه های 
ــعۀ  ــر توس ــاد ب ــك و اعتم ــی الکترونی ــی، بازاریاب اجتماع
ــگری الکترونیــك تمرکــز شــده اســت )دالور و  گردش
همــکاران، 1393؛ یــادگاری و همــکاران، 1394(. بنابراین 
می تــوان گفــت نبــود پژوهشــی بــا ایــن ســبك و ســیاق 
ــود.  ــاس می ش ــك احس ــگری الکترونی ــات گردش در ادبی
بــا ایــن تفاســیر، در پژوهــش پیــش رو، ضمــن شناســایی 
عوامــل مؤثــر بــر توســعۀ گردشــگری الکترونیــك ایــران و 
تعییــن میــزان اهمیــت و اثــر هریــك، مــدل روابــط علـّـی 
توســعۀ گردشــگری الکترونیــك ایــران ارائــه خواهــد شــد.

مبانی نظری

گردشگری
ــاي  ــگری، نگرش ه ــته اي گردش ــی بین رش ــت ویژگ به عل
ــف  ــۀ تعاری ــبب ارائ ــه س ــود دارد ک ــه آن وج ــاوت ب متف
بســیاري از آن شــده اســت. در تعاریــف اولیــه بیشــتر بــر 
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بعــد فاصلــه تأکیــد شــده اســت و طبقه بندی گردشــگران 
ــتند  ــکوني داش ــل مس ــه از مح ــه اي ک ــاي فاصل ــر مبن ب
ــي  ــه اي کــه کمیســیون مل ــه اســت. به گون صــورت گرفت
گردشــگري آمریــکا )1973( در تعریــف گردشــگري 
داخلــي فاصلــۀ پنجــاه مایــل را در نظــر گرفتــه  اســت کــه 
دربرگیرنــدۀ تمامــي ســفرها به جــز ســفر کاری مي شــود 
جغرافیایــي،  بعــد  در   .)Dredge & Jamal, 2015(
گردشــگري زمانــی از  گــذران اوقــات فراغــت یــا تفریــح 
ــبانه از محــل  ــت ش ــه مســتلزم غیب ــف مي شــود ک تعری
ــد  ــد )Greaves & Skinner, 2010(. از بع ــکونت باش س
ــل  ــدۀ فص ــگري دربردارن ــف گردش ــز تعری ــي نی اجتماع
مشــترک بیــن زندگــي عــادي ســاکنان بومــي و زندگــي 
ــادي گردشــگران اســت )Ryan, 1991(. بااین حــال  غیرع
ســازمان جهانــي گردشــگري در ســال 1993 گردشــگري 
را بــه مجموعــه اي از فعالیت هــاي افــرادي کــه بــه قصــد 
تفریــح و اســتراحت و انجــام امــور دیگــر بــه مکان هایــي 
خــارج از محــل زندگــي و کار خــود مســافرت می کننــد 
ــکان  ــي در آن م ــي و پیاپ ــال متوال ــك س ــش از ی و بی
ایــن  اهــداف  معمــوالً  مي کنــد.  اطــاق  نمي ماننــد 
ــت،  ــات فراغ ــذران اوق ــت از: گ ــارت  اس ــگران عب گردش
ــتان  ــا دوس ــدار ب ــر، دی ــت خاط ــح، ســرگرمي، فراغ تفری
و آشــنایان، فعالیت هــاي شــغلي وحرفــه اي، معالجــۀ 
پزشــکي، انگیزه هــاي مذهبي/زیــارت و فرهنگــي و نظیــر 

.)UNWTO, 2016( این هــا 

گردشگری و فّناوری
دسترســی و فّناوری هــای گوناگــون در محیط کســب و کار 
ــای  ــات توانمندی ه ــات و ارتباط ــاوری اطاع ــه فّن ازجمل
ــب  ــرار  داده و موج ــر ق ــگری را تحت تأثی ــت گردش صنع
ــات  ــات و ارتباط ــاوری اطاع ــده اســت. فّن ــود آن ش بهب
ــامل  ــا ش ــترده ای از فّناوری ه ــدودۀ گس ــوان مح را می ت
شــخصی  ابزارهــای  شــبکه،  نرم افــزار،  ســخت افزار، 
)تلفــن  همــراه( و رســانه های جمعــی به شــمار آورد 
ــۀ یکــی  ــت، به منزل ــان اینترن ــن می )Poon, 1993(. در ای

از مهم تریــن نوآوری هــا در دهه هــای اخیــر، صنعــت 
ــرده  ــی ک ــی فراوان ــت خوش دگرگون ــگری را دس گردش
اســت. ایــن فّنــاوری تعامــل افــراد بــا یکدیگــر و همچنین 
ــر داده  ــی تغیی ــت را به کل ــن صنع ــان در ای ــش کارکن نق
اســت. اینترنــت و دیگــر فّناوری هــای موجــود در صنعــت 
ــی  ــات، اثر بخش ــۀ اطاع ــت بهین ــه مدیری ــگری ب گردش
ــات در  ــدی ارتباط ــا و کارآم ــتر در فراینده ــه بیش هر چ
ــبب  ــه س ــت، به طوری ک ــده اس ــر ش ــوزه منج ــن ح ای
ــردی  ــی، ســاختاری، راهب ــود تمامــی عناصــر عملیات بهب
و  واســطه ها  تأمین کننــدگان،  میــان  بازاریابــی  و 
 Neuhofer( مشــتریان صنعــت گردشــگری شــده اســت
et al., 2014(. تــا پیــش از ظهــور فّناوري هــاي ارتباطــي 

امــروزي، روش هــاي تبــادل داده در زمینــۀ ارائــۀ خدمــات 
ــا مشــکاتي مواجــه مي شــد  ــه مســافران ب گردشــگري ب
ــق و  ــي، دقی ــات کاف ــود اطاع ــي آن نب ــأ اصل ــه منش ک
ــود. گردشــگر در طــی  ــان مناســب ب در دســترس در زم
ــي ماننــد گم کــردن مســیر،  ــا نگراني های ســفر همــواره ب
نیافتــن مقصــد، پیدانکــردن محــل اســتراحت، گرســنگي 
و بي اطاعــي از مراکــز گردشــگري مقصــد ســفر خــود را 
ــبکۀ  ــرد )Ukpabi & Karjaluoto, 2017(. ش ــاز مي ک آغ
اینترنــت بــا فراهــم آوردن امکانــات و اطاعــات در زمینــۀ 
خدمــات گردشــگري ســبب کاهش بســیاري از مشــکات 
ــد  ــراد مي توانن ــت. اف ــده اس ــافران ش ــاي مس و نگراني ه
بــا بهره گیــری از اینترنــت اطاعــات گوناگونــي را دربــارۀ 
ــس،  ــد و عک ــت آورن ــا به دس ــی زمینه ه ــد در تمام مقص
ــا  ــن، ب ــد. همچنی ــفر را بیابن ــۀ س ــته و نقش ــم، نوش فیل
اینترنــت، کاربــر  از طریــق   وجــود تراکنش هــاي رزرو 
ــد محــل اقامــت خــود را انتخــاب کنــد  به راحتــي مي توان
.)Ramos & Rodrigues, 2017( ــردازد ــۀ آن را بپ و هزین

گردشگری الکترونیک3
فّنــاوري اطاعــات در ســال هاي اخیــر تحوالتــي را 
ــد  ــوم جدی ــد آورده و مفه ــگري پدی ــت گردش در صنع
اســت.  کــرده  ابــداع  را  الکترونیــك«  »گردشــگري 
3. E-Tourism
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فکور ثقیه و حاج مندی با استفاده از دیمتل فازی

به علــت اهمیــت صنعــت گردشــگري در ابعــاد گوناگــون، 
بــراي ورود آن بــه بــازار رقابتــي جهــان تجهیــز امکانــات و 
بهره بــرداري از فّناوري هــاي نویــن در قالــب »گردشــگري 
 .)Buhalis & Jun, 2014( ــت ــروری اس ــي« ض الکترونیک
گردشــگري الکترونیــك کــه هنــوز دو دهــه از ظهــور آن 
ــواع گردشــگري  ــي ان ــۀ اصل ــوان مؤلف ــذرد را مي ت نمي گ
همــگام بــا فّنــاوري اطاعــات شــمرد. بیــان  دیگــر، 
گردشــگري الکترونیــك نقطــۀ عطفــي بیــن گردشــگري و 
فّنــاوري اطاعــات اســت. گردشــگري الکترونیــك عبــارت 
اســت از تلفیــق روش هــای کســب و کار الکترونیکــي 
بــا  گردشــگران  مورد نیــاز  خدمــات  ارائــۀ  بــراي 
ــگری  ــع گردش ــر. در واق ــه اي کمت ــر و هزین ــي برت کیفیت
ــت  ــي اس ــي خدمات ــي تمام ــۀ الکترونیک ــك ارائ الکترونی
ــا  ــه در گذشــته گردشــگران به صــورت ســنتي از آن ه ک
ــطۀ  ــه به واس ــي ک ــاوۀ خدمات ــد، به ع ــتفاده مي کردن اس
فّنــاوري اطاعــات میســر شــده اســت. یکــی از مصادیــق 
ــاوری  ایــن خدمــات گردشــگري مجــازي اســت. ایــن فّن
حضــور در ســرزمین دیجیتالــي وب و مشــاهدۀ داده هــاي 
صوتــي، نوشــتاري و تصویــري از دنیــاي فیزیکــي اســت 
کــه امــکان ســفرهاي مجــازي و غیرواقعــي و بهره منــدي 
از جاذبه هــاي طبیعــي مناطــق هــدف گردشــگري را 
بــراي افــرادي کــه قصــد ســفر بــه این مــکان گردشــگري 
ــد  ــکان محروم ان ــن ام ــه از ای ــي ک ــا کاربران ــد ی را دارن

ــی آورد. ــم م ــان، 1392( فراه ــی و زارع رواس )روحان

پیشینۀ پژوهش
ــوان  ــا عن ــی ب ــه پژوهش ــزی )2004( ب ــس و دیم بوهالی
»توســعۀ گردشــگری الکترونیــك در یونــان: انطبــاق 
فّنــاوری اطاعــات و ارتباطــات بــرای مدیریــت راهبــردی 
ــی  ــدف اصل ــد. ه ــان« پرداختن ــگری یون ــت گردش صنع
از ایــن پژوهــش بررســی توســعه یافتگی گردشــگری 
الکترونیــك یونــان در جایــگاه کشــوری اســت کــه 
به تدریــج وارد حــوزۀ گردشــگری الکترونیــك شــده 
اســت. در ایــن پژوهــش ســطح گســترش فّنــاوری 

اطاعــات و ارتباطــات در کســب و کارهای خــرد و متوســط 
ــن پرســش پاســخ  ــه ای ــا ب گردشــگری بررســی شــده ت
گویــد کــه آیــا ســطح برخط بــودن کســب و کارهای 
ــدأ  ــام مب ــت نظ ــدان مدیری ــی فق ــدازۀ کاف ــی به ان کنون
نتایــج  خیــر.  یــا  می دهــد  پوشــش  را  گردشــگری 
پژوهــش نشــان داد کــه بــازار گردشــگری برخــط یونــان 
در ابتــدای مراحــل توســعۀ تجــارت الکترونیــك قــرار دارد 
اما دارای پتانســیل چشــمگیری برای توســعۀ گردشــگری 
الکترونیــك اســت. در ایــن پژوهــش ادعــا شــده اســت که 
توانمندی هــای ناشــی از هماهنگــی محلــی فّنــاوری 
ــط  ــرد و متوس ــات کســب و کارهای خ ــات و ارتباط اطاع
ــود  ــری بهب ــور مؤث ــگری را به ط ــۀ گردش ــال در زمین فع
ــرای  ــت ب ــود را در رقاب ــت خ ــد قابلی ــا بتوانن ــد ت می ده

جهانی شــدن ارتقــا بخشــند.
شــلدون )2004( در مقالــه اي بــا عنوان »گردشــگري 
راهبــردی  مدیریــت  بــراي  راهــکاري  الکترونیــك، 
گردشــگري« بــه بررســي رابطــۀ بیــن برنامه ریــزي 
مدیریــت راهبــردی گردشــگری و فّنــاوري اطاعــات 
ــن  ــي ای ــاي اصل ــي از بحث ه ــت. یک ــات پرداخ و ارتباط
ــا نظــام  ــدي از سیســتم ســی. آر. اس4 ی پژوهــش بهره من
شــایان توجه  از حوزه هــاي  کــه  اســت  جــا  ذخیــرۀ 
به شــمار  مي آیــد.  الکترونیــك  در زمینــۀ گردشــگری 
یکــي دیگــر از مبحث هــاي ایــن پژوهــش مشــتري مداري 
ــار مصرف کننــدگان صنعــت  الکترونیکــي اســت کــه رفت
ــات  ــات و ارتباط ــاوري اطاع ــر فّن ــگری را در عص گردش

مي کنــد. تجزیه وتحلیــل 
فراهانــی و همکارانــش )1393( وضعیت گردشــگري 
و گردشــگري ورزشــي امــارت ابوظبــي را ارزیابــي کردنــد 
ورزشــي،  گردشــگري  ظرفیت هــاي  بررســي  بــه  و 
وضعیــت  و  ظرفیــت  و  فعــال  ورزشــي  رشــته هاي 
 2004 ســال هاي  در  ابوظبــي  امــارت  اقامتگاه هــاي 
ــان  ــان نش ــش آن ــاي پژوه ــد. یافته ه ــا 2008 پرداختن ت

ــائل ــن مس ــاداري بی ــۀ معن ــه رابط ــد ک می ده

4. Computerized Reservation Sys tem )CRS)
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روش شناسی پژوهش
ــت و  ــردی اس ــدف کارب ــاظ ه ــه لح ــش رو ب ــش پی پژوه
برحســب نحــوۀ گــردآوری داده هــا در زمــرۀ پژوهش هــای 
ــی بررســی  ــن پژوهــش در پ ــرد. ای ــرار می گی توصیفــی ق
ــا   ــدا، ب ــاط بیــن متغیرهــا ســت. ابت وضــع موجــود و ارتب
مطالعــۀ ادبیــات مرتبــط بــا موضــوع، شــاخص های توســعۀ 

گردشــگری الکترونیکــی شناســایی شــد )جــدول 2(.

جدول 2: شاخص های شناسایی شدۀ مؤثر در توسعۀ 

 گردشگری 

با بهره گیری از متون و ادبیات مرتبط

ســپس، بــرای تعییــن میــزان اهمیت شــاخص های توســعۀ 
گردشــگری در ایــران از روش دلفــی اســتفاده شــد. هــدف 
اصلــی از انجــام مطالعــۀ دلفــی کســب قابل اطمینان تریــن 
میــزان توافــق بیــن آرای گــروه متخصصــان از طریــق توزیع 
مجموعــه ای از پرســش نامه ها بــه همــراه بازخوردهــای 

ف
نتایجعنواننام پژوهشگرردی

علی پور و همکاران 1
)1394(

»بررسي عوامل مؤثر بر 
گسترش و استفاده از 
خدمات الکترونیك در 

صنعت گردشگري )مورد 
 مطالعه: استان اردبیل(«

نتایج این پژوهش به شکل گیري مبنایي جدید براي دسته بندي 
عوامل مؤثر بر گسترش استفاده از خدمات الکترونیك در صنعت 

گردشگري انجامید که مي تواند راهنماي مناسبي براي سازمان هاي 
فعال در زمینۀ گردشگري در طراحي سیستم  هاي الکترونیکي باشد.

روحانی و زارع رواسان، 2
)1392(

»شناسایي و دسته بندي 
عوامل موثر بر ارتقای 
گردشگري الکترونیکي 

در ایران«

بر اساس نتایج عوامل مؤثر بر ارتقاي گردشگري الکترونیکي 
در کشور به ترتیب اولویت عبارت اند از سیاست هاي دولتي و 

مدیریتي، نرم افزارها و برنامه هاي کاربردي، سخت افزار و زیرساخت، 
عوامل فرهنگي و اجتماعي و عامل نظام هاي اطاعاتي پشتیبان.

کاظمی و همکاران، 3
)1384(

»موانع استفاده از فّناوری 
اطاعات در صنعت 
گردشگری ایران«

نتایج نشان مي دهد به جز عوامل طبقۀ سازماني ـ ساختاري و 
مدیریتي، سایر عوامل به منزلۀ موانع استقرار فّناوري اطاعات در 

صنعت گردشگري ایران مطرح هستند.

4
لیبراتو و 

همکاران(2018(
»فّناوری اطاعات در صنعت 

رقابتی گردشگری«

بر اساس نتایج این پژوهش نقش فّناوری اطاعات و ارتباطات در 
صنعت گردشگری به منزلۀ ابزاری حیاتی در جهانی شدن

 اطاعات به شمار می آید.

5
گتس و پیج 

  )2015)

»چشم انداز و پیشرفت ها 
برای تحقیقات گردشگری 

وقایع«

در این پژوهش محدودیت ها و محرک ها، پیشرفت های 
هستی شناسانه، مشارکت مجات مهم، ترکیب موضوعات و 

زمینه ها )تم( به منزلۀ عوامل تمرکز در گردشگری معرفی شد. 
عاوه بر این وقایع در چهار زمینۀ ورزشی، تفریحی، تجاری و 

فرهنگی ـ جشنواره ای تقسیم بندی شدند.

6
درج و جمال 

)2015)
»پیشرفت در برنامه ریزی 

گردشگری و سیاست«

بر اساس نتایج، تم های برنامه ریزی گردشگری و سیاست عبارت اند 
از: برنامه ریزی های علمی و سیاست های فرایندی، برنامه ریزی های 
فضایی و مدل های توسعه، ابزارهای اقتصادی، نظریه های سازمانی 
و نقش ها و مسئولیت ها، روابط چرخشی در برنامه ریزی و سیاست، 
تغییرات بحرانی، اشتغال عمومی، ارزش ها و ترجیحات، ارزیابی و 

ردیابی، جریان های دانش و پویایی، فعالیت های بازتابی.

7
استاینباوئر و 

وردنر(2007( 
»رفتار مشتری در 

گردشگری الکترونیك«

نتایج نشان داد که سازه هایی از قبیل ارتباطات اینترنتی، نگرش ها 
و خودکارآمدی تأثیر بسزایی در برنامه ریزی گردشگری الکترونیك 

مشتریان دارند.

ارزیابي شــده بــا عواملــي ماننــد ملیــت گردشــگران، 
محــل اقامــت گردشــگران و کیفیــت هتــل و محــل اقامت 
آنــان وجــود دارد. مطالعــات ســایر پژوهشــگران در زمینــۀ 

متغیرهــاي پژوهــش در جــدول 1 مشــاهده مي شــود.

جدول 1: مرور ادبیات در زمینۀ گردشگری الکترونیک

شاخص های مؤثر در توسعۀ گردشگری الکترونیکی ایرانردیف

تحریم و فشارهای سیاسی ـ اقتصادی1

امکان اطاع رسانی ارزان تر، سریع تر و بهینه تر2

آمادگی الکترونیکی ایرانی ها در ارتباط با گسترش 3
گردشگری مجازی

رقابت پذیری دیجیتالی در صنعت گردشگری4

رزرو و فروش الکترونیکی5

تورهای مجازی گردشگری6

بانك های اطاعاتی گردشگری7

وبگاه های گردشگری8

مجات اینترنتی گردشگری9

بنرهای تبلیغاتی گردشگری10

موتورهای جست وجوی ویژۀگردشگری11

پست الکترونیك12

کسب و کارهای دیجیتالی13

تعداد اعضای با امکان دسترسی به اینترنت14

حجم اطاعات گردشگری15

ترافیك اینترنت مربوط به گردشگری16

مکان یابی صحیح از جاذبه های گردشگری17

شبیه سازی جاذبه های گردشگری با قابلیت اتصال به محیط واقعی 18

فرهنگ سازی جامعۀ مقصد گردشگری19

ارائۀ اطاعات تعطیات رسمی20

ارائۀ کلیات آب و هوایی منطقۀ سفر21

دادن لینك  سازمان های مرتبط )مانند وزارت امور خارجه 22
یا سازمان جهانی بهداشت( به گردشگران

بهبود استفاده از فضای دیجیتالی گردشگری 23

اعتماد الکترونیکی24
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فکور ثقیه و حاج مندی با استفاده از دیمتل فازی

ســه   .)Ludwig & S tar, 2005( اســت  کنترل شــده 
ــوان ناشــناس بودن  ویژگــی شــاخص روش دلفــی را می ت
ــرار دانســت.  ــر، اخــذ بازخــورد و تک ــرای یکدیگ اعضــا ب
ــر در  ــاخص های مؤث ــردن ش ــور در غربال ک ــن منظ بدی
توســعۀ گردشــگری الکترونیکــی در ایــران، ســاختاردهی 
نظام منــد بــه آن هــا و تکمیــل ماتریــس نظرســنجی 
مقایســات زوجی شــدت روابــط مســتقیم در روش دیمتل 
ــرگان و  ــر از خب ــزده نف ــده پان ــروه تصمیم گیرن ــت. گ اس
ــت   ــل هش ــا حداق ــگری ب ــوزۀ گردش ــان در ح متخصص
ــکی  ــی و پاولوس ــد. اوکول ــاب ش ــابقۀ کار انتخ ــال س س
)2004( ده تــا بیســت نفــر از متخصصــان دارای شــرایط 
ــر دانســته اند. 20 درصــد از  ــی معتب ــۀ دلف ــرای نمون را ب
اعضــای پانــل زن و 80 درصــد مــرد بودنــد. بــرای انتخاب 
خبــرگان، از هــر خبــره درخواســت  شــد افــراد متخصــص 
در ایــن حــوزه را معرفــی کنــد )روش گلوله برفــی(. ایــن 
رونــد تــا دســتیابی بــه تعــداد پانــزده نفــر خبــره ادامــه 
ــاخص های  ــری از ش ــا بهره گی ــد، ب ــۀ بع ــت. در مرحل یاف
شناسایی شــده در توســعۀ گردشــگری، پرســش نامه ای 
تنظیــم و از خبــرگان خواســته شــد بــا توجــه بــه 
ــی  ــف پنج تای ــران آن را در طی شــرایط گردشــگری در ای
ــای  ــه انته ــری ب ــوارد دیگ ــد و م ــخص کنن ــرت مش لیک
ایــن پرســش نامه اضافــه کننــد. ایــن پرســش نامه ها 
ــی  ــل دلف ــن پان ــل بی ــا ایمی ــا ب ــوری ی ــورت حض به ص
توزیــع شــد. بــرای تصمیم گیــری دربــارۀ توقــف یــا ادامــۀ 
اتفاق نظــری  تصمیم گیــری  معیــار  دلفــی،  دورهــای 
ــدار  ــه بر اســاس مق ــل اســت ک ــان اعضــای پان ــوی می ق
ضریــب هماهنگــی کنــدال5 تعییــن می شــود. پس از ســه 
ــی  ــب هماهنگ ــش نامه، ضری ــت پرس ــه رفت و برگش مرحل
کنــدال بــرای شــاخص های توســعۀ گردشــگری در ایــران 
0/81 به دســت آمــد کــه به طــور کامــل معنــی دار اســت 
ــد.  ــان می ده ــرگان را نش ــان خب ــوی می ــر ق و اتفاق نظ
ــد.  ــل ش ــی حاص ــف در روش دلف ــرط توق ــن ش بنابرای
ــال و اهمیــت شــاخص های  ــی غرب ــج نهای جــدول 3 نتای

ــد. ــان می ده ــران را نش ــگری در ای ــعۀ گردش توس
5. Kendall’s Coefficient of Concordance )W)

جدول 3: مؤلفه های نهایی احصا شدۀ توسعۀ گردشگری 

الکترونیک در ایران

در مرحلــۀ غربــال شــاخص ها، پــس از ســه مرحلــه 
ــل  ــارۀ ده عام ــرگان درب ــش نامه، خب ــت پرس رفت و برگش
مؤثــر بــر توســعۀ گردشــگری بــه اجمــاع رســیدند. یعنــی 

مؤلفه ها

دورۀ اول
W = 0/53, K = 30

دورۀ دوم
W = 74/0, K = 25

دورۀ سوم
W = 77/0, K = 25

میانگین 
میانگین اولویتامتیازات

میانگین اولویتامتیازات
اولویتامتیازات

تعداد اعضای دارای امکان 
2/60212/50212/6520دسترسی به اینترنت

2/90192/75202/6021حجم اطاعات گردشگری

4/3544/5044/315رزرو و فروش الکترونیکی

تحریم و فشارهای 
4/8014/6024/901سیاسی ـ اقتصادی

3/05183/00182/9519پست الکترونیك

2/80202/90193/0018کسب و کارهای دیجیتالی

ترافیك اینترنت مربوط به 
3/15173/25163/1017گردشگری

4/1384/1084/009مجات اینترنتی گردشگری

4/2074/2774/256تورهای مجازی گردشگری

مکان یابی درست از 
3/20163/10173/3216جاذبه های گردشگری

بانك های اطاعاتی 
4/2564/3064/217گردشگری

آمادگی الکترونیکی ایرانی ها 
در ارتباط با گسترش 

گردشگری مجازی
4/5034/4534/403

امکان اطاع رسانی ارزان تر، 
4/6124/8114/452سریع تر و بهینه تر

شبیه سازی جاذبه های 
گردشگری با قابلیت اتصال به 

محیط واقعی
3/60133/55143/4715

رقابت پذیری دیجیتالی در 
4/3054/3654/394صنعت گردشگری 

فرهنگ سازی جامعۀ مقصد 
3/75123/79113/8411گردشگری

4/0593/65123/5513ارائۀ اطاعات تعطیات رسمی

موتورهای جست وجو مختص 
3/55143/60133/7312گردشگری

3/95103/9894/108وبگاه های گردشگری

3/81113/79103/9010بنرهای تبلیغاتی گردشگری

ارائۀ کلیات آب و هوایی 
3/30153/45153/4914منطقۀ سفر

لینك دادن سازمان های 
مربوطه )مانند وزارت امور 

خارجه و یا سازمان بهداشت 
جهانی( به گردشگران

2/50222/40232/3022

بهبود استفاده از فضای 
2/40242/45222/2023دیجیتالی گردشگری

2/45232/35242/1024اعتماد الکترونیکی
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ــور  ــاخص های مذک ــرگان ش ــد از خب ــش از 50 درص بی
ــگری در  ــعۀ گردش ــر توس ــاخص های مؤث ــۀ ش را به  منزل
ایــران مناســب دانســتند. شــاخص های مؤثــر در توســعۀ 
ــت  ــراه عام ــه هم ــران ب ــی در ای ــگری الکترونیک گردش

ــود.  ــاهده می ش ــدول 4 مش ــا در ج ــاری آن ه اختص

جدول 4: شاخص های مؤثر در توسعۀ گردشگری در ایران

داده هــای مربــوط بــه روش دیمتــل از طریــق پرســش نامه 
جمــع آوری شــد و روابــط درونــی بــا تدویــن پرســش نامۀ 
مربــوط بــه روش دیمتــل شناســایی شــد. از آنجا کــه 
ــگری  ــعۀ گردش ــاخص های توس ــرگان ش ــر خب ــر نظ بناب
ــر  ــر در  نظ ــتقل از یکدیگ ــوان مس ــی را نمی ت الکترونیک
ــر  ــاخص ها ب ــر ش ــدت تأثی ــل ش ــا روش دیمت ــت، ب گرف
ــل  ــی دیمت ــی نهای ــود. خروج ــنجیده می ش ــم س روی ه
ــتقیم  ــط مس ــی رواب ــر تمام ــه بیانگ ــت ک ــی اس ماتریس
و غیر مســتقیم بیــن شاخص هاســت. بــرای اســتفاده 
ــه  ــت ک ــاز اس ــان نی ــر کارشناس ــه نظ ــل ب از روش دیمت
ــو  ــم و دوپهل ــی مبه ــارات کام ــدۀ عب ــب دربردارن اغل
ــر  ــام بهت ــع ابه ــازی و رف ــور یك پارچه س ــت. به منظ اس
ــوند.  ــل ش ــازی تبدی ــداد ف ــه اع ــارات ب ــن عب ــت ای اس
بــرای رفــع ایــن مشــکل، لیــن و همــکاران )2012( مدلــی 

ــازی  ــط ف ــل در محی ــه از روش دیمت ــد ک ــه کردن را ارائ
ــل  ــازی شــبیه دیمت ــل ف ــرد. مراحــل دیمت ــره می گی به
ــازی  ــل ف ــه در دیمت ــاوت ک ــن تف ــا ای ــی اســت ب معمول
ــکاران  ــی و هم ــنهادی ل ــازی پیش ــی ف ــاس کام از مقی
ــارات  ــر عب ــدول 5 تناظ ــود. ج ــتفاده می ش )2008( اس

ــد. ــان می ده ــی را نش ــازی مثلث ــر ف ــا مقادی ــی ب کام

 جدول 5: تناظرعبارات کالمی با مقادیر فازی مثلثی، 

)Lee et al., 2008(

گام های دیمتل فازی در ادامه شرح داده می شود:
گام اول: ساخت ماتریس تصمیم گیری اولیه

ــادۀ  ــن س ــه از میانگی ــری اولی ــس تصمیم گی ماتری
ــه در آن  ــود ک ــتخراج می ش ــراد اس ــۀ اف آرای هم

رابطۀ  1             :ماتریس تصمیم گیری اولیه  
P: تعداد پاسخ دهندگان

j بر عامل i اثر عامل : ija

L: عدد فازی پایینی
m: عدد فازی میانی
u: عدد فازی باالیی
رابطۀ 2               

:) z گام دوم: محاسبۀ ماتریس نرماالیز شده )

نرماالیز شــده  ماتریــس  به دســت آوردن  بــرای 
می شــود. اســتفاده   )4 و   3 )رابطــۀ  فرمول هــای 

رابطۀ 3

شاخص ها نشانهردیف

1Aتحریم و فشارهای سیاسی اقتصادی

2B امکان اطاع رسانی ارزان تر، سریع تر و
بهینه تر

3C آمادگی الکترونیکی ایرانی ها در ارتباط با
گسترش گردشگری مجازی

4D اعتماد الکترونیکی

5Eرزرو و فروش الکترونیکی

6Fتورهای مجازی گردشگری

7Gبانك های اطاعاتی گردشگری

8Hوبگاه های گردشگری

9Iمجات اینترنتی گردشگری

10Jبنرهای تبلیغاتی گردشگری

عبارات 
کامی

تأثیر خیلی زیاد
)VH(

تأثیر زیاد
)H(

تأثیر کم
)L(

تأثیر خیلی کم
)VL(

بدون 
)NO(تأثیر

(0,0,0/25((0,0/25,0/5((0/5,0/25,0/75((0/5,0/75,1((0/75,1,1(اعداد فازی

) , , )ij ij ijo l m u=
:
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فکور ثقیه و حاج مندی با استفاده از دیمتل فازی

رابطۀ 4

V برای هر حد فازی  گام سوم: محاسبۀ ماتریس 

رابطۀ 5
رابطۀ 6
رابطۀ 7

I: ماتریس یکه )همانی(
: ماتریس اعداد حد پایین ماتریس میانگین lZ

: ماتریس اعداد حد وسط ماتریس میانگین mZ

: ماتریس اعداد حد باالی ماتریس میانگین uZ

ــه  ــه س ــن به دســت آمده ب ــس میانگی ــع ماتری در واق
ــه  ــازی تقســیم می شــود کــه ب ــا اعــداد غیر ف ماتریــس ب
ــن  ــس میانگی ــن ماتری ــد پایی ــداد ح ــامل اع ــب ش ترتی
)L(، اعــداد حــد وســط ماتریــس میانگیــن )M( و اعــداد 
 L, اســت. ماتریــس )U( ــاالی ماتریــس میانگیــن حــد ب
ــداد ســطر و  ــا همــان تع ــس یکــه ب ــك ماتری M, U از ی

ــس حاصــل  ــه ســه ماتری ســتون کــم می شــوند. در ادام
معکــوس  و ســپس در ماتریــس اولیــۀ مربــوط بــه خــود 
ضــرب می شــوند. در پایــان هر کــدام از حدهــای پاییــن، 
 V ــس  ــرده و ماتری ــب ک ــی را ترکی ــاال مثلث ــان و ب می

ــود. ــبه می ش محاس

گام چهارم: دیفازی کردن اعداد
ــذران  ــازی و گ ــای ف ــرداری از داده ه ــس از بهره ب پ
ــداد  ــل مجــدد اع ــرای تبدی ــل، ب ــی دیمت مراحــل تحلیل
فــازی بــه عبــارات کامــی از روش سی اف ســی اس6 
بر پایــۀ  اســت. روش سی اف ســی اس  اســتفاده شــده 
ــازی و  ــل ف ــن حــد چــپ و راســت به وســیلۀ حداق تعیی
حداکثــر فــازی ارائــه شــده اســت و حــد کلــی برمبنــای 
ــن  ــت تعیی ــع عضوی ــق تواب ــده بر طب ــن وزنی ش میانگی
ــه  ــه در ادام ــت ک ــی اس ــامل گام های ــه ش ــود ک می ش

بیــان می شــود:
    01 نرمالیزه کردن 

رابطۀ 8

نهایــی  ماتریــس  مقــدار  : کوچك تریــن  min n
ijl

ــن  ــد پایی ــداد ح اع
نهایــی  ماتریــس  مقــدار  بزرگ تریــن   : min n

ijl
ــاال ــد ب ــداد ح اع

  )LS(  02 حســاب شــدن ارزش نرمالیــزه شــدۀ چــپ
 )US( و راســت

رابطه 9

3. محاسبۀ ارزش هاي قطعی محاسبه شدۀ کل
رابطه 10

4. محاسبۀ ارزش هاي قطعی
رابطه 11

5. ارزش کل

1. Converting Fuzzy data into Crisp Scores )CFCS)



24
سال دهم، شماره دوم، تابستان 1399فصلنامة علمی - پژوهشی گردشگری و توسعه

یافته های پژوهش
در ایــن پژوهــش، ابتــدا بــا مطالعــۀ ادبیــات و پژوهش های 
پیشــین شــاخص های مؤثــر در توســعۀ گردشــگری 
ــران شناســایی شــد )جــدول 1(. ســپس  الکترونیکــی ای
ــه  ــن مرحل ــال و در آخری ــا غرب ــی معیاره ــا روش دلف ب
تعــداد ده شــاخص به منزلــۀ مهم تریــن شــاخص های 
گردشــگری انتخــاب شــد )جــدول 2(. در نهایــت، بــا روش 
ــم  ــر روی  ه ــاخص ها ب ــر ش ــدت تأثی ــازی، ش ــل ف دیمت
ــل  ــی دیمت ــی نهای ــس خروج ــه ماتری ــد ک ــنجیده ش س
ــن  ــتقیم بی ــتقیم و غیر مس ــط مس ــی رواب ــر تمام بیانگ
از  اولیــه  تصمیم گیــری  ماتریــس  اســت.  شــاخص ها 
ــود.  ــتخراج می ش ــراد اس ــۀ اف ــر هم ــادۀ نظ ــن س میانگی
جــدول 6 ماتریــس تصمیم گیــری نرماالیزشــدۀ معیارهــا 

را نشــان می دهــد.
پــس از بهره بــرداری از داده هــای فــازی و گــذر از مراحــل 
تحلیلــی دیمتــل، بــرای تبدیــل مجــدد اعــداد فــازی بــه 

ــده  ــتفاده ش ــی اس اس ــی از روش اس اف س ــارات کام عب
ــۀ تعییــن حــد چــپ و  اســت. روش اس اف ســی اس بر پای
ــه  ــازی ارائ ــازی و حداکثــر ف راســت به وســیلۀ حداقــل ف
شــده اســت و حــد کلــی برمبنــای میانگیــن وزنی شــده 
برطبــق توابــع عضویــت تعییــن می شــود. خروجــی 

ــود.                             ــاهده می ش ــدول 7 مش ــازی در ج ــل دیف مراح
ــد  ــدل از ح ــر در م ــای کم اث ــردن معیاره ــرای حذف ک ب
آســتانه اســتفاده می شــود. در روش دیمتــل حــد آســتانۀ 
ــود.  ــخص می ش ــا مش ــی درایه ه ــرای تمام ــترکی ب مش
ســپس درایه هایــی کــه عــدد آن بیشــتر از حــد آســتانه 
ــای  ــده، به ج ــدول 8( وارد ش ــس U )ج ــت در ماتری اس
ــر از حــد آســتانه اســت،  ــدد آن کمت ــه ع ــی ک درایه های
ــا  ــتانه ب ــد آس ــدار ح ــرد. مق ــرار می گی ــر ق ــدد صف ع
فرمــول رابطــۀ 13 محاســبه  می شــود کــه 0/213 اســت.

1 1

n n

ij
i j

v
TS

m n
= ==
×

∑∑
   رابطۀ13:                     

JIHGFEDCBA
0/470/150/060/440/130/040/450/140/050/420/130/400/410/120/040/400/140/050/480/170/070/210/140/030/250/130/060/160/060/01A
0/420/130/040/400/120/040/410/120/040/380/100/030/370/110/040/400/120/040/420/120/040/190/090/030/160/060/180/210/090/03B
0/470/160/060/450/140/050/450/140/060/420/120/040/410/120/040/400/140/050/460/140/05150/100/010/260/140/070/230/100/04C
0/440/140/050/420/130/050/430/140/060/400/120/040/380/110/030/400/120/040/370/090/020/210/060/030/250/140/070/220/110/05D
0/530/190/080/510/170/070/510/180/070/480/150/050/470/160/060/400/110/030/530/190/080/260/150/070/280/160/080/270/140/07E
0/520/180/070/500/160/060/510/180/070/470/150/060/390/090/020/500/160/060/520/180/070/250/140/060/270/140/060/260/130/06F
0/470/150/050/450/130/040/460/130/040/360/080/010/410/120/040/400/140/050/480/150/050/230/110/040/250/130/050/240/120/05G
0/550/210/090/520/190/080/450/120/030/490/160/050/480/170/070/500/200/090/550/210/090/260/160/070/290/170/080/270/140/07H
0/520/190/080/420/110/020/500/170/070/460/140/040/0.480/140/050/500/160/060/530/190/080/250/140/070/280/150/080/270/140/07I
0/410/100/020/460/150/050/460/140/050/430/130/040/420/120/030/400/140/050/490/170/070/230/130/050/260/140/070/250/130/06J

)V جدول 6: ماتریس نرماالیز شدۀ تصمیم گیری )

J  I  H  G  F  E  D  C  B  A
A0/20  0/212  0/211  0/206  0/256  0/257  0/201  0/207  0/297  0/000

B0/135  0/209  0/200  0/211  0/208  0/211  0/215  0/211  0/203  0/204

C0/211  0/211  0/209  0/208  0/260  0/211  0/208  0/212  0/306  0/201

D0/302  0/207  0/210  0/147  0/142  0/205  0/212  0/200  0/285  0/209

E0/206  0/209  0/311  0/209  0/291  0/206  0/302  0/211  0/335  0/020

F0/291  0/306  0/322  0/310  0/204  0/301  0/312  0/200  0/346  0/206

G0/299  0/206  0/286  0/200  0/211  0/212  0/207  0/202  0/307  0/205

H0/311  0/206  0/211  0/203  0/211  0/203  0/211  0/204  0/307  0/212

I0/239  0/189  0/207  0/205  0/00  0/211  0/188  0/210  0/212  0/200

J0/111  0/299  0/147  0/208  0/211  0/212  0/177  0/210  0/285  0/149

جدول 7: ماتریس دیفازی شده
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ــت.   i اس iD R+ و  i iD R− ــبۀ  ــه محاس ــن مرحل آخری
iD بــه ترتیــب از جمــع هــر ســطر و ســتون  و  iR
محاســبۀ  از  پــس  می آیــد.  به دســت   v ماتریــس 
و  اثرگــذاری  شــدت  نمــودار   ، i iD R+ و   i iD R−

تصمیم گیــری  مبنــای  کــه  رســم  شــده  اثر پذیــری 
ــور  ــر مح i ب iD R− ــور X و  i روی مح iD R+ ــت.  اس
ــر  ــت ه i اهمی iD R+ ــای  ــرد. ارزش ه ــرار می گی Y ق
ــر ارزش  ــل دارای مقادی ــد و عوام ــل را نشــان می ده عام
ــن  ــج ای ــت. نتای ــد داش ــتری خواهن ــت بیش ــر اهمی باالت
مرحلــه در جــدول 9 آمــده اســت. در ایــن پژوهــش بــرای 
ــاخص  ــا از ش ــدی آن ه ــا و رتبه بن ــی معیاره ــال نهای غرب

ــت. ــده اس ــتفاده ش ــت اس اهمی

i معیارها iD R− i و  iD R+ جدول 9: مقادیر 

DRD+RD-R
J2/6372/6055/6610/031
F2/4092/9655/576-0/55
E2/6732/4155/4440/258
H2/502/6615/431-0/16
B2/9062/5385/3650/368
G3/0402/5365/3370/504
A2/7162/6205/2420/096
D2/7272/7045/1610/023
C2/3172/6085/088-0/029
I2/6902/9724/926-0/28

نشــان  را  و معلولــی معیارهــا  نمــودار 1 علــت 
. هــد می د

نمودار 1: علت و معلولی معیارها

کــه  اســت  ماتریســی  دیمتــل  نهایــی  خروجــی 
ــن  ــتقیم بی ــتقیم و غیر مس ــط مس ــی رواب ــر تمام بیانگ
ــا،  ــن معیاره ــط بی ــن رواب ــس از تعیی ــت. پ شاخص هاس
ــت  ــکل 1 به  دس ــرح ش ــه ش ــش ب ــی پژوه ــدل مفهوم م
آمــده اســت کــه خروجــی هــر فلــش از معیــار مربوطــه 
نشــان از تأثیرگــذاری آن معیــار و ورودی هــر فلــش نیــز 

نشــان از تأثیرپذیــری آن معیــار دارد.

شکل 1: مدل مفهومی پژوهش

نتیجه گیری و پیشنهادها
ایــن پژوهــش به منظــور ارائــۀ مــدل توســعۀ گردشــگری 
ــن  ــرای ای ــت. ب ــده اس ــام ش ــران انج ــك در ای الکترونی

J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  

0/000  0/000  0/000  0/000  0/256  0/257  0/000  0/000  0/297  0/000  A

0/000  0/000  0/000  0/000  0/000  0/000  0/215  0/000  0/000  0/000  B

0/000  0/000  0/000  0/000  0/260  0/000  0/000  0/000  0/306  0/000  C

0/302  0/000  0/000  0/000  0/000  0/000  0/000  0/000  0/285  0/000  D

0/000  0/000  0/311  0/000  0/291  0/000  0/302  0/000  0/335  0/000  E

0/291  0/306  0/322  0/310  0/000  0/301  0/312  0/000  0/346  0/000  F

0/299  0/000  0/286  0/000  0/000  0/000  0/000  0/000  0/307  0/000  G

0/311  0/000  0/000  0/000  0/000  0/000  0/000  0/000  0/307  0/000  H

0/239  0/000  0/000  0/000  0/00  0/000  0/000  0/00  0/000  0/000  I

0/000  0/299  0/000  0/000  0/000  0/000  0/000  0/000  0/285  0/000  J

u جدول8: ماتریس



26
سال دهم، شماره دوم، تابستان 1399فصلنامة علمی - پژوهشی گردشگری و توسعه

منظــور، ابتــدا مهم تریــن معیارهــای توســعۀ گردشــگری 
ــی  ــا روش دلف ــپس ب ــت. س ــتخراج اس ــك اس الکترونی
از میــان 24 شــاخص مؤثــر بــر توســعۀ گردشــگری 
ــن  ــۀ مؤثرتری ــوع ده شــاخص به منزل ــك در مجم الکترونی
شــاخص های توســعه در صنعــت گردشــگری بــا شــرایط 
کشــور ایــران انتخــاب شــد. پــس از آن، بــا روش دیمتــل 
ــر  ــا  یکدیگ ــا ب ــۀ آن ه ــا و رابط ــت معیاره ــازی، اهمی ف

ــه شــد.  ــا ارائ ــی آن ه ــی و معلول ــدل علّ محاســبه و م
ــار  ــش از معی ــر فل ــی ه ــکل 1، خروج ــاس ش بر اس
ــر  ــار و ورودی ه ــذاری آن معی ــان از تأثیرگ ــه نش مربوط
ــرای  ــار دارد. ب ــری آن معی ــان از تأثیرپذی ــز نش ــش ن فل
مثــال، تحریم هــا و فشــار های سیاســی و اقتصــادی 
ــچ  ــت و از هی ــل اس ــر عوام ــذار در دیگ ــی تأثیر گ عامل
ــف  ــوان تعری ــه می ت ــرد. این گون ــر نمی پذی ــی تأثی عامل
کــرد کــه تحریم هــا و فشــارهای سیاســی ـ اقتصادی 
در عامــل امــکان اطاع رســانی ارزان تــر، ســریع تر و 
بهینه تــر )B(، رزرو و فــروش الکترونیکــی )E( و تورهــای 
مجــازی گردشــگری )F( تأثیر گــذار اســت. بر اســاس 
فشــارهای  و  تحریــم  گفــت  می تــوان  نتایــج  ایــن 
سیاســی ـ اقتصادی بــه تضعیــف وجهــۀ بین المللــی 
ــن  ــوب در ذه ــری نامطل ــود و تصوی ــر می ش ــران منج ای
به ســادگی  بنابرایــن  می کنــد.  ایجــاد  گردشــگران 
ــگری  ــای گردش ــز و جاذبه ه ــغ مراک ــه تبلی ــوان ب نمی ت
پرداخــت. ایــن نتیجــه بــا مطالعــۀ محمــدزاده و همــکاران 
ــن  ــی دارد. همچنی ــایی )1383( همخوان )1389( و موس
ــت  ــکاران )1392( امنی ــم زاده و هم ــی کری ــر دائ از نظ
سیاســی و اجتماعــی در کشــور بــرای گردشــگران اهمیت 
ــفتگی های  ــگ و آش ــوع جن ــن وق ــی دارد، بنابرای فراوان
ــگر  ــش ورود گردش ــب کاه ــی موج ــی و اجتماع سیاس

ــود.  ــور می ش ــل کش ــه داخ ــی ب بین الملل
نــرخ ســفرهای  اقتصــادی  از آنجا کــه مشــکات 
به شــدت  را  تحریم شــده  کشــور  اتبــاع  گردشــگری 
ســایر  در  آن هــا  امــکان حضــور  می دهــد،  کاهــش 
ــد  ــی خواه ــیر نزول ــز س ــفاهی نی ــغ ش ــورها و تبلی کش

ــا  ــکاران )1391(، ب ــران و هم ــۀ رنجب ــه  گفت ــت. ب داش
ــی کشورهاي غربي  ــات منف ــا و تبلیغ ــه تحریم ه توجــه ب
دربــارۀ ایران، ضروری اســت متصدیــان صنعت گردشگري 
عزم خــود را جــزم کننــد و با بازاریابي تبدیلي این تبلیغات 
ــان  ــبی از کشــور در جه ــر مناس ــی و تصوی منفي را خنث

ــد. ــاد کنن ایج
ــی  ــی و مال ــای بانک ــود تحریم ه ــا وج ــن ب همچنی
امــکان پرداخــت برخــط هزینه هــای ســفر از جملــه 
هزینــۀ رزرو هتــل، پــرواز، برنامه هــای گردشــگری و 
ــم  ــگران فراه ــرای گردش ــازی ب ــگری مج ــی گردش حت
نیســت. نبــود امــکان صــدور کارت اعتبــاری بین المللــی 
ــکات  ــه مش ــد ب ــم بای ــل ارز را ه ــواری های تبدی و دش
ــی و گاهــی  ــه کاهــش امنیــت مال یادشــده افــزود کــه ب
ــد.  اوقــات امنیــت جانــی گردشــگران نیــز تســری می یاب
نتیجــۀ مشــکات یادشــده کاهــش اعتمــاد گردشــگران 
ــاری  ــۀ تج ــگری و مبادل ــای گردش ــوای وبگاه ه ــه محت ب
امــن و در نهایــت ســفرنکردن بــه ایــران اســت. ایــن مــورد 
ــکاران )1392( و  ــی و هم ــای تقوای ــج پژوهش ه ــا نتای ب

ــت دارد.  ــی )1392( مطابق ــاززاده و حرفت خاکب
ــر،  ــانی ارزان ت ــکان اطاع رس ــل ام ــل، عام در مقاب
ســریع تر و بهینه تــر )B( فقــط در بنرهــای تبلیغاتــی 
گردشــگری )J( تأثیر گــذار اســت و از ســایر عوامــل 
 ،)B( ــی ـ اقتصادی ــارهای سیاس ــا و فش ــد تحریم ه مانن
آمادگــی الکترونیکــی )C(، اعتمــاد الکترونیکــی )D(، رزرو 
و فــروش آنایــن )E(، تورهــای مجازی گردشــگری )F( و 
ــر اســت.  ــی گردشــگری )G( تأثیر پذی بانك هــای اطاعات
ــرد اطاع رســانی  ــا ک ــوان ادع ــج می ت ــن نتای بر اســاس ای
ســریع تر، ارزان تــر و بهینه تــر در توســعۀ گردشــگری 
در ایــران تأثیــر بســزایی دارد. زمانــی کــه هــر گردشــگر 
بتوانــد از طریــق فّناوری هــای روز همچــون اینترنــت 
ــاد در  ــترین اعتم ــا بیش ــن و ب ــان ممک ــن زم در کمتری
ــات  ــش اطاع ــکان دلخواه ــارۀ م ــان درب ــای جه هر کج
ــرای انتخــاب  ــل بیشــتری ب ــاً تمای به دســت آورد، طبیعت
آن مقصــد خواهــد داشــت. بدین ترتیــب، گســترش 
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همچنیــن  و  بهینــه  و  ارزان  و  درســت  اطاع رســانی 
دســتیابی آســان بــه رزرو، وجــود وبگاه هــای گردشــگری، 
نبــود  گردشــگری،  اینترنتــی  مجــات  طراحــی 
ــه  ــود ک ــبب مي ش ــادی س ــارهای اقتص ــا و فش تحریم ه
ــاب  ــراي انتخ ــتري ب ــاي بیش ــدگان گزینه ه مصرف کنن
ــر  ــه از عناص ــاد ک ــع مورداعتم ــند و از مناب ــته باش داش
ــت  ــات الزم را به دس ــت اطاع ــگري اس ــي گردش اساس
ــه دنبــال آگاهي یافتــن و  ــد. ازآنجاکــه گردشــگران ب آورن
ــب و کارهاي  ــد، کس ــع گوناگون ان ــع آوري داده از مناب جم
گردشــگري بایــد در زمینــۀ ایجــاد راهبــرد پایــدار جامع و 
پیام رســان ســرمایه گذاري کننــد. نتایــج مطالعــات دالور 
ــان )1392(  ــی و زارع رواس ــکاران )1393( و روحان و هم
ــۀ یکــی  ــر گســترش اطاع رســانی درســت به منزل ــز ب نی
ــد.  ــد دارن ــك تأکی ــم گردشــگری الکترونی از عناصــر مه
نتایــج پژوهــش نشــان می دهــد کــه تورهــای 
ــار اســت و  ــن معی مجــازی گردشــگری )F( تأثیر گذارتری
تأثیــر زیــادی در عوامــل دیگــر می گــذارد. کاهــش ایــن 
ــر،  ــانی ارزان ت ــکان اطاع رس ــش ام ــبب کاه ــل س عام
ســریع تر و بهینه تــر و به تبــع آن کاهــش گردشــگری 
ــگری  ــود. گردش ــی می ش ــفرهای خارج ــك و س الکترونی
ــا  ــا ب ــد ت ــگر می ده ــه گردش ــت را ب ــن فرص ــازی ای مج
ــش  ــران پی ــگری در ای ــای گردش ــا و مقصد ه ظرفیت ه
ــه در  ــی ک ــا امکانات ــنایی ب ــود. آش ــنا ش ــت آش از عزیم
ــن  شــهر مقصــد  انتظــار گردشــگر را می کشــد ایدئال تری
روش کســب اطاعــات مســتند و مســتدل از آینــدۀ ســفر 
ــه  ــرای دسترســی ب ــد کــه ب اســت. وقتــی گردشــگر بدان
ــی  ــی هتل ــا حت ــگاه ی ــر، فروش ــینما، تئات ــوزه، کاخ،  س م
ــه  ــد چ ــتفاده کن ــد اس ــهر مقص ــد دارد در ش ــه قص ک
روش هــا و ابزار هایــی وجــود دارد، هــم در هزینه هــا 
ــل  ــی کام ــا اشــراف اطاعات ــم ب ــرده و ه ــی ک صرفه جوی
در شــهر مقصــد گام بــر خواهــد داشــت. بنابرایــن، 
ــم  ــا فراه ــرای م ــکان را ب ــن ام ــازی ای ــگری مج گردش
مقصــد  دربــارۀ  اطاعاتــی  خانــه  در  کــه  می کنــد 
جمــع آوری  این گونــه  آوریــم.  به  دســت  گردشــگری 

اطاعــات  متداول تریــن شــیوه در دهکــدۀ جهانــی امــروز 
ــذب  ــرای ج ــگر پذیر، ب ــورهای گردش ــتر کش ــت. بیش اس
بیشــتر گردشــگران، در ســایت های گردشــگری تورهــای 
ــگری  ــای گردش ــد و جاذبه ه ــه راه انداخته ان ــازی ب مج
ــه مخاطبــان و  ــا فشــردن فقــط یــك دکمــه ب خــود را ب
ــفرند  ــرای س ــی ب ــال انتخــاب محل ــه دنب ــه ب کســانی ک
نویــن  فّناوری هــای  از  اســتفاده  می کننــد.  معرفــی 
رســانه ای و دیجیتالــی مهم تریــن ویژگــی ایــن نــوع 
ــۀ  ــات در زمین ــانی و تبلیغ ــت. اطاع رس ــگری اس گردش
جاذبه هــای گردشــگری و همچنیــن ابزارهایــی کــه 
بتــوان به وســیلۀ آن ایــن اطاعــات را بــه سراســر جهــان 
مخابــره کــرد دو مقولــۀ مهــم گردشــگری مجــازی اســت. 
ــی صبــا )1391( و  ــا مطالعــۀ کیان نتایــج به دســت آمده ب

ــت دارد. ــی )1394( مطابق ــی و زین لطف
ارائــۀ خدمــات ازطریــق درگاه هــای اینترنتــی از 
مهم تریــن کارکرد هــای گردشــگری مجــازی اســت. 
گردشــگری،  تورهــای  کاال،  صاحبــان  روش  ایــن  در 
ــی  ــا معرف ــا ب ــان هتل ه ــی و صاحب ــای هواپیمای آژانس ه
دقیــق و انتشــار جزئیــات محصــول خــود بــه گردشــگران 
ازطریــق  نیــز  گردشــگران  می کننــد.  خدمت رســانی 
خریــداری  را  محصــول  یــا  اینترنتــی  ســامانه های 
می کننــد یــا بــرای دیــدن جاذبه هــای گردشــگری 
ــج  ــد. نتای ــفر می کنن ــورها س ــن کش ــه ای ــده ب معرفی ش
مطالعــات فرهــادی قشــاقی و همــکاران )1392( نیــز بــر 
تأثیــر ابزارهــای فّنــاوری اطاعــات در توســعۀ گردشــگری 

ــد دارد. ــك تأکی الکترونی

محدودیت ها و پیشنهادها 
ــوط  ــبات مرب ــام محاس ــور انج ــش به منظ ــن پژوه در ای
ــتانه  ــد آس ــبۀ ح ــرای محاس ــازی ب ــل ف ــه روش دیمت ب
ــتفاده  ــار اس ــراف معی ــف انح ــن + نص ــول میانگی از فرم
شــده اســت و ایــن عامــل ممکــن اســت مــدل مفهومــی 
را پیچیــده کــرده باشــد. پیشــنهاد می شــود بــرای 
محاســبۀ حــد آســتانۀ روش دیمتــل فــازی از مــدل ریمن 
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ــاده  ــنهادی س ــی پیش ــدل مفهوم ــا م ــود ت ــتفاده ش اس
باشــد. همچنیــن پیشــنهاد می شــود  و فهمیدنی تــر 
ــای  ــراه زیرمعیاره ــه هم ــا ب ــدی معیاره ــرای اولویت بن ب
ــران از  ــك در ای ــگری الکترونی ــعۀ گردش ــر توس ــر ب مؤث
ای ان پــی  تصمیم گیــری همچــون  دیگــر  روش هــای  
ــگاری  ــی و آینده ن ــات آینده پژوه ــود. مطالع ــتفاده ش اس
ــوص در  ــه به خص ــت ک ــد اس ــات جدی ــه موضوع ازجمل
بحث گردشــگری کمتــر موردتوجــه و اســتفاده قرارگرفته 
ــه مزایــای اقتصــادی فــراوان صنعــت  ــا توجــه ب اســت. ب
گردشــگری، آینده نــگاری در حــوزۀ گردشــگری بــه 
ــم انداز و  ــن چش ــزان در تدوی ــت گذاران و برنامه ری سیاس
ترســیم نقشــۀ راه دســتیابی بــه آن یــاری خواهــد رســاند.

منابع
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الکترونیکــی بــا  »ارائــۀ مــدل توســعۀ گردشــگری 
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ــردی  ــگری و طبیعت گ ــی گردش ــش مل ــن همای دومی

ــدان. ــن، هم ایران زمی
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ــادی، ســارا و فرودســان، نســیم  ــم زاده، ســعید، قب ــی کری دائ
گردشــگری  تقاضــای  در  مؤثــر  »عوامــل   .)1392(
بین المللــی ایــران: رهیافــت خــود توضیــح بــا وقفه هــای 
علمی ـ پژوهشــی  فصلنامــۀ   .»)ARDL( گســترده 
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اســتراتژیك اثربخــش بــر نهادینه ســازی گردشــگری 
ــگری. دورۀ 8،  ــت گردش ــات مدیری ــك«. مطالع الکترونی

شــمارۀ 22، ص 197-170.  
رنجبــران، بهــرام، خزائــی پــول، جــواد و بالوئــی جــام 
ــف،  ــوت، ضع ــاط ق ــل نق ــادی )1391(. »تحلی ــه، ه خان
فرصــت و تهدیدهــای گردشــگری خارجــی اســتان 
اصفهــان )تحلیــل سلســله مراتبی فــازی«. فصلنامــۀ 
ــگری،  ــعۀ گردش ــزی و توس ــی برنامه ری علمی ـ پژوهش

1، شــمارۀ 1، ص 34-13.  دورۀ 
ــایی  ــان، احــد )1392(. »شناس ــی، ســعید و زارع رواس روحان
و دســته بندی عوامــل مؤثــر بــر ارتقــاء گردشــگری 
الکترونیکــی در ایــران«. فصلنامــۀ علمی ـ پژوهشــی 
دوم،  ســال  گردشــگری،  توســعۀ  و  برنامه ریــزی 

.206-183 ص   ،5 شــمارۀ 
لطفــی، حیــدر و زینی، یاشــار )1394(. »بررســی توســعۀ صنعت 
ــا رویکــرد گردشــگری الکترونیکــی«.  گردشــگری ایــران ب
اولیــن همایــش علمــی پژوهشــی افق هــای نویــن در علــوم 

جغرافیــا و برنامه ریــزی، معمــاری و شهرســازی ایــران.
 https://www.civilica.com/

Paper-NICONF01-NICONF01_373.html

عباســی، داوود، حبیبــی، انســیه و جعفــری، مرضیــه )1393(. 
 Marketing E- بررســی نقــش بازاریابــی الکترونیــك«
در جــذب گردشــگر و توســعۀ صنعــت گردشــگری 
)مطالعــۀ مــوردی: اســتان همــدان(«. دومیــن همایــش 
ــگری ــا و گردش ــردی در جغرافی ــای کارب ــی پژوهش ه مل
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فکور ثقیه و حاج مندی با استفاده از دیمتل فازی

شکســته بند،  و  محمــد  باشــکوه،  وحیــده،  علی پــور، 
ــترش  ــر گس ــر ب ــل مؤث ــی عوام ــرا )1394(. »بررس میت
صنعــت  در  الکترونیــك  خدمــات  از  اســتفاده  و 
گردشــگری )موردمطالعــه: اســتان اردبیــل(«. فصلنامــۀ 
ــاوری اطاعــات، دورۀ 7،  علمی ـ پژوهشــی مدیریــت فّن
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عربــی، مهــدی )1392(. »بررســی ســاز وکارهای توســعۀ 
گردشــگری الکترونیــك در ایــران«. اولیــن همایــش 
ملــی گردشــگری، جغرافیــا و محیط زیســت پایــدار.
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TGES01_425.html

ــن و  ــی، محس ــین، زارع ــی، نوش ــل، اصفهان ــی، ابوالفض فراهان
ــد در  ــش مقاص ــین )1393(. »نق ــی، حس ــی آران خالق
توســعۀ صنعــت گردشــگری ورزشــی در یــك دورۀ 
پنج ســاله در امــارت ابوظبــی«. مدیریــت ورزشــی، دورۀ 
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ــعۀ  ــات در توس ــاوری اطاع ــش فّن ــه )1392(. »نق اله
ــت  ــعۀ صنع ــی توس ــش مل ــگری«. همای ــت گردش صنع
ــا  ــی وتاالب ه ــای مل ــر پارک ه ــد ب ــا تأکی ــگری ب گردش
بــا محوریــت اســتان گیان ـ دانشــگاه پیــام نــور 

ــش. گالیک
کیانــي صبــا، مرضیــه )1391(. »تبییــن رابطــۀ توســعۀ 
ــهرهاي  ــادي ش ــد اقتص ــك و رش ــگري الکترونی گردش
ملــي  همایــش  اولیــن  ایــران«.  شــمال  ســاحلي 
ــدان،  ــن. هم ــران زمی ــردي ای ــگري و طبیعت گ گردش
شــرکت  همــدان،  واحــد  اســامي  آزاد  دانشــگاه 

فــردا. محیط زیســت  هم اندیشــان 
https://www.civilica.com/Paper-CTEI01- 

CTEI01_432.html

کاظمــی، مصطفــی، فیــاض، مرجــان و میــرزاده، ملیحــه 
)1384(. »موانــع اســتفاده از فّنــاوری اطاعــات در 
ــۀ اقتصــاد و تجــارت  ــران«. مجل ــت گردشــگری ای صنع

نویــن، شــمارۀ 2، ص 66-49.

و  مجیــد  فشــاری،  داود،  بهبــودی،  پرویــز،  محمــدزاده، 
ــای  ــع تقاض ــن تاب ــیاب )1389(. »تخمی ــور، س ممی  پ
 .» )TVP خارجــی کل گردشــگری ایــران )رهیافــت
فصلنامــۀ پژوهش هــای رشــد و توســعۀ اقتصــادی، دورۀ 

1،شــمارۀ 1، ص 132-107.
ــض، ســمانه  ــرزاد و فای معمــارزاده، غامرضــا، ســرافرازی، مه
)1391(. »رویکــرد فّنــاوری اطاعــات )IT ( در توســعۀ 
گردشــگری الکترونیــك«. اولیــن همایــش ملــی جغرافیــا 

و گردشــگری در هــزارۀ ســوم.
ــع تقاضــای توریســم  موســایی، میثــم )1383(. »تخمیــن تاب
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