ارزشگذاری اقتصادی و برآورد تمایل به پرداخت
دهکدۀ تفریحی و توریستی باغستان کرج
با رویکرد ارزشگذاری مشروط ()CVM
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گردشــگری الکترونیک ،پذیرش،
امنیــت ،فراترکیــب ،آنتروپــی
شــانون

مقدمه

گردشــگری الكترونیكــی دیجیتالیكــردن تمامــی فرایندهــا و زنجیــرۀ ارزش در
صنایــع گردشــگری ،مســافرت ،مهماننــوازی و پذیرایــی اســت كــه ســازمانها
را قــادر میســازد كارآیــی و اثربخشــی خــود را ارتقــا بخشــند .فراگیــری و
نوآوریهــای حــوزۀ ف ّنــاوری اطالعــات و ارتباطــات امــکان دســتیابی بــه
کانالهــای گوناگــون را بــرای کاربــران گردشــگری فراهــم کــرده اســت .در
حــوزۀ گردشــگری ،مطالعــات متعــددی انجــام شــده و عوامــل مؤثــر در پذیــرش
ایــن راههــای ارتباطــی شناســایی شــده اســت .ایــن پژوهــش بــا هــدف ارائــه
چارچوبــی جامــع بهمنظــور پذیــرش گردشــگری الکترونیکــی انجــام شــده
اســت .بدیــن منظــور ،بیــش از  273مقالــه در حــوزۀ گردشــگری الکترونیکــی بــا
روش فراترکیــب ارزیابــی شــده اســت و ابعــاد و کدهــای مربوطــه بــا روش تحلیــل
كمــی
محتــوا اســتخراج شــده و ميــزان اهميــت و اولويــت هريــك بــه كمــك روش ّ
آنتروپــی شــانون تعييــن شــده اســت .براســاس یافتههــای پژوهــش ،کدهــای
امنیــت ،رضایــت کاربــران و کارکردگرایــی بیشــترین ضریــب اهمیــت را دارنــد.
درنهایــت ،پــس از طــی گامهــای پژوهــش ،چارچــوب نهایی پذیرش گردشــگری
الکترونیکــی ارائــه شــده اســت.

امــروزه ســازمان ملــل صنعــت گردشــگری را بهمنزلــه
یکــی از عوامــل مؤثــر در توســعه اقتصــادی ،اشــتغال و
منبعــی بــرای کســب درآمــد بیشــتر بــه رســمیت شــناخته
اســت و توســعه گردشــگری در تمامــی عرصههــای ملــی
و منطقــهای و بینالمللــی توجــه سیاســتگزاران را بــه
خــود معطــوف داشــته اســت (پلوئــی و همــکاران.)1398 ،
براســاس گــزارش شــورای جهانــی ســفر و گردشــگری،
مشــارکت مســتقیم بخــش ســفر و گردشــگری ایــران در
تولیــد ناخالص داخلــی کشــور در ســال  8/7 ،2015میلیارد
دالر بــوده اســت کــه ایــن میــزان حــدود  2/5درصــد از
تولیــد ناخالــص داخلــی را دربــر میگیــرد .همچنیــن ایــن
شــورا چش ـمانداز آتــی حــوزۀ گردشــگری ایــران تــا ســال
 2026را رو بــه رشــد ارزیابــی کــرده اســت .گفتنــی اســت،
رشــد  4/9درصــدی ایــن بخــش حــدود 14/8میلیــارد دالر
بــرای اقتصــاد ایــران بــه همــراه خواهــد داشــت (دهدشــتی

و همــکاران .)1396 ،فراگیرشــدن سیســتمهای رایانـهای،
شــبکههای اجتماعــی و دسترســی بــه اینترنــت ،امــکان
ارائۀ خدمــات در هــر زمــان و مکانــی را بــرای کاربــران
گردشــگری فراهــم کــرده اســت و صنعــت گردشــگری و
هتــلداری بهشــدت تحــت تأثیــر ایــن پیشــرفتها قــرار
گرفتــه اســت ()Ukpabi & Karjaluoto, 2016؛ بــرای
مثــال درآمــد آنالیــن رزرو بلیــط مســافرتی در ســال 2015
بــه 340میلیــارد دالر رســیده اســت ()Statistica, 2016؛
داری بههنــگام و در
بنابرایــن ارائــه خدمــات ســفر و هت ـل ِ
دســترس بــه یکی از مشــکالت تجــاری این صنعــت تبدیل
شــده اســت .توســعه ف ّنــاوری اطالعــات در تمامی ابعــاد آن
بــه ســطحی رســیده اســت كــه بیتوجهــی بــه آن ،جوامعی
را كــه قــادر بــه پذیــرش توســعه نیســتند و از لحاظ ف ّنــاوری
عقــب افتادهانــد بــا مشــکالت جــدی در بــازار صنعــت
گردشــگری روبـهرو کــرده اســت .از ســوی دیگــر ،بســیاری
از كشــورهای توســعهنیافته بــه علــت حضورنیافتــن در ایــن

 .1استادیار ،بخش مدیریت ،دانشکدۀ اقتصاد ،مدیریت و علوم اجتماعی ،دانشگاه شیراز (نویسندۀ مسئول)؛
 .2استادیار ،گروه مدیریت دولتی ،دانشکدۀ علوم مدیریت ،دانشگاه والیت ،ایرانشهر ،ایران
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بســتر بــزرگ اطالعاتــی در شــرایط كنونــی ،در صنعــت
گردشــگری خــود بــا خطــری جــدی مواجهانــد (روحانــی
و زارع .)1392 ،بــا توجــه بــه اهمیــت موضــوع گردشــگری
الکترونیکــی ،پژوهشهــای متعــددی همچــون پژوهــش
لــی و همــکاران ( ،)2018چانــگ و همــکاران ( ،)2016کیم
و همــکاران ( ،)2016صفاییپــور و همــکاران ( ،)1394و
هاشــمی و همــکاران ( )1393در ایــن حــوزه انجــام شــده
اســت و هریــک از منظــری متفــاوت بــه جوانــب گوناگــون
ایــن پدیــده پرداختــه اســت .ازایــنرو ،مســئلۀ اصلــی
ایــن پژوهــش بررســی جامــع عوامــل مؤثــر در پذیــرش
گردشــگری الکترونیکــی بــا هــدف دســتیافتن بــه
چارچوبــی کامــل از یافتههــای مطالعــات پیشــین اســت

ادبیات نظری پژوهش

سال نهم ،شماره چهارم ،زمستان 1399

گردشگریالکترونیکی
یكــی از مهمتریــن كاربردهــای ف ّنــاوری اطالعــات و
ارتباطــات ،صنعــت گردشــگری اســت و بــه علــت اهمیتــی
كــه صنعــت گردشــگری خارجــی در ابعــاد گوناگــون چــون
درآمدزایــی ارزی و افزایــش تولیــد ناخالــص داخلــی،
منبــع درآمــد بــرای دولــت ،منبــع ایجــاد اشــتغال و بهبــود
خدمــات اجتماعــی دارد ،بــرای ورود بــه بــازار رقابتــی
جهــان مجبــور بــه تجهیــز امكانــات و بهرهبــرداری از
ف ّناوریهــای نویــن در قالــب گردشــگری الكترونیكــی
اســت (علیپــور و همــکاران .)1394 ،مفهــوم گردشــگری
الكترونیكــی دربرگیرنــدۀ تمامــی اجــزای کســبوکار
از قبیــل کســبوکار الكترونیكــی ،تحقیــق و توســعه
الكترونیكــی ،تولید محتوای الكترونیكــی و ارائۀ خدمات
الكترونیكــی در حــوزۀ گردشــگری اســت و بــه مجموعـهای
از پایگاههــای اینترنتــی و اســتانداردها و پروتكلهــای
خــاص اطــاق میشــود کــه بــا تولیــد و بازنشــر اطالعــات
در ســاختارهای گوناگــون ،ماننــد متــن ،عكــس و تصویــر،
کاتالــوگ و بروشــور ،پیامهــای تبلیغاتــی و حتــی خدماتــی
چــون رزرو هتــل و خریــد الكترونیكــی بلیــط معنــا مییابد
( .)Li & Buhalis, 2006گردشــگری الکترونیکــی بــه دو
دســته تقســیم میشــود .1 :بهکارگیــری وبســایت در
ارائــه خدمــات گردشــگری (;Fodor & Werthner, 2005
)Cardoso & Lange, 2007؛  .2اســتفاده از برنامههــای
کاربــردی موبایلــی و شــبکههای اجتماعــی (Siricharoen,
.)2008; Sebastia et al., 2009; García-Crespo et al., 2009
یکــی از عوامــل اصلــی بــرای دســتیابی بــه گردشــگری
هوشــمند ،اســتفاده از ف ّنــاوری اطالعــات و ارتباطــات
و زیرســاختهای فیزیکــی اســت؛ بــرای مثــال،
ایســتگاههای اتوبــوس در شــهر بارســلونا نهفقــط اطالعات

موقعیــت فیزیکــی و ســاعتهای ورود اتوبوسهــا و
مســیرها را بــه گردشــگران نشــان میدهــد ،بــه درگاههــای
شــارژ تلفن همراه نیــز مجهــز اســت ()Gretzel et al., 2015؛
ازایــنرو پذیــرش ف ّنــاوری اطالعــات مرتبــط بــا حــوزۀ
گردشــگری از جانــب کاربــران حائــز اهمیــت اســت.
پذیرش فنّاوری اطالعات
ازآنجاکــه تجــارت الکترونیکــی عامــل اصلــی موفقیــت
بهشــمار مـیرود ،شــرکتها بایــد همــه راهبردهای ســابق
خــود را دوبــاره بازبینــی کننــد و بهســرعت در برابــر محیــط
جدیــد کسـبوکار ،یعنــی محیــط کسـبوکار الکترونیکی،
عکسالعمــل مناســب نشــان دهنــد (.)Hatem, 2012
درواقــع پــس از ظهــور ف ّنــاوری جدیــد ،آمادهســازی بــرای
پذیــرش آن از زوایــای گوناگــون ســازمانی حائــز اهمیــت و
نیازمنــد فراهمکــردن زیرســاختهای الزم اســت.که پــس
از گــذر از پذیــرش ف ّنــاوری ،فراینــد نهادینهســازی آن آغاز
میشــود .در ایــن مرحلــه ،ف ّنــاوری فــوق بهصــورت کامـ ً
ا
حرف ـهای در دســتور کار ســازمان قــرار میگیــرد و تمامــی
کارکنــان و مشــتریان و ســایر ذینفعــان ســازمانی بــه
شــکل حرفـهای از ف ّنــاوری فــوق اســتفاده میکننــد و ایــن
ف ّنــاوری در تمامــی قســمتهای ســازمانی پیادهســازی
میشــود (دهدشــتی و شــکیبا .)1392 ،معمولتریــن
مــدل پذیــرش ف ّنــاوری ،مــدل عمومــی دیویــس اســت.
اســاس ایــن مــدل را دو بعــد خــاص تشــکیل میدهــد:
 )1برداشــت ذهنــی از مفیدبــودن؛  )2برداشــت ذهنــی از
آســانی اســتفاده ،کــه از عوامــل اصلــی مرتبط بــا رفتارهای
پذیــرش ف ّناوریانــد (.)Kesharwani & Bisht, 2012
در تئوریهــای جدیدتــر ،ابعــاد و ســازههای دیگــری بــه
مــدل دیویــس اضافــه شــده اســت ،ازجملــه تئــوری رفتــار
برنامهریــزی 1،تئــوری پذیــرش و اســتفاده از فنــاوری2
ّ
و تئــوری عمــل منطقــی 3.در برخــی از پژوهشهــا،
مدلهــای ترکیبــی از تئوریهــای مذکــور ارائه شــده اســت

(;Al-hawari & Mouakket, 2012; Casaló et al., 2010
.)Kim et al., 2015; Law et al., 2014

پیشینه پژوهش

براســاس مطالعــه پژوهشهــای پیشــین ،میتــوان اذعــان
داشــت الهــواری و مواکــت ( ،)2012اســکوبار رودریگــز و
کارواخــال ( ،)2013کیــم و همــکاران ( )2013و همچنیــن
ســاهیل و لگوهریــل ( )2015در پژوهشهــای خــود بــه
)1. Theory of Planned Behavior (TBP
2. Theory of Acceptance and Use of Technology
)(UTAUT
)3. Theory of Reasoned Action (TRA

ارائه چارچوب پذیرش گردشگری الکترونیکی
با استفاده از روش فراترکیب

1. Meta-Synthesis
2. Meta-Analysis

شکل  :1مراحل هفتگانۀ پژوهش

()Sandelowski & Barroso, 2003

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

روش پژوهش

فراتركیــب 1مشــابه فراتحلیــل 2بــا هــدف یكپارچهســازی
چندیــن مطالعــه بهمنظــور بهدســتآوردن یافتههــای
جامــع و تفســیری صــورت میگیــرد .در ســنجش بــا
كمــی ادبیــات
كمــی ـ كــه بــر دادههــای ّ
رویكــرد فراتحلیــل ّ
موضــوع و رویكردهــای آمــاری تكیــه دارد ـ فراتركیــب بــر
مطالعــات كیفــی متمركــز بــوده ،بــه ترجمــه مطالعــات
كیفــی بــرای یكدیگــر و فهم عمیــق پژوهشــگر برمیگــردد.
بهعبــارت دیگــر ،فراتركیــب ،تركیــب تفســیر
تفســیرات داد ههــای اصلــی مطالعــات منتخــب
اســت ( .)Zimmer, 2006فراتركیــب بــا فراهمكــردن
نگــرش نظاممنــد بــرای پژوهشــگران از راه تركیــب
پژوهشهــای كیفــی گوناگــون بــه كشــف موضوعــات و
اســتعارههای جدیــد و اساســی میپــردازد و بــا ایــن روش،
دانــش جــاری را ارتقــا داده ،دیــدی جامــع و گســترده را
دربــارۀ مســائل پدیــد م ـیآورد .فراتركیــب مســتلزم ایــن
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عوامــل مؤثــر در خریدهــای اینترنتــی مســافرتی کاربــران
پرداختهانــد و برخــی محققــان ازجملــه آیــه و همــکاران
( )2013و بــوک و همــکاران ( )2015بــه نقــش شــبکههای
اجتماعــی در صنعــت گردشــگری اشــاره کردهانــد.
همچنیــن چانــگ و همــکاران ( )2016و کیــم و همــکاران
( )2015بــه تأثیــر ف ّنــاوری موبایــل در برنامههــای ســفر
گردشــگران پرداختهانــد .در مطالعــه لــی و همــکاران
( ،)2016بــه مقولــه موانــع و مزایــای گردشــگری هوشــمند
در چیــن اشــاره شــده اســت .عطافــر و همــکاران ()1391
در پژوهشــی پیمایشــی ،در بیــن  262نفــر از مشــتریان
هتلهــای نوشــهر ،عوامــل مؤثــر در پذیــرش ف ّنــاوری
اطالعــات را شناســایی و از معــادالت ســاختاری بــرای
تحلیــل آمــاری نتایــج اســتفاده کردهانــد .ابراهیــمزاده
گنجــی و همــکاران ( )1395پژوهشــی انجــام دادهانــد بــا
موضــوع عوامــل مؤثــر در اعتمــاد الکترونیکــی گردشــگران
در بیــن افــرادی کــه دســتکم یکبــار از ســایتهای
گردشــگری خدمــات دریافــت کردهانــد و رابطــه مثبــت
تجربــه خریــد و آشــنایی با ســایت را بــا اعتمــاد الکترونیکی
گردشــگران شناســایی کردهانــد .در پژوهشهــای
متعــدد داخلــی و خارجــی ،عوامــل مؤثــر در گردشــگری
الکترونیکــی از ابعــاد گوناگــون بررســی شــده اســت و همین
چندجانبهبــودن مطالعــات ،بــه انجــام پژوهشــی جامــع
بــا هــدف بررســی عوامــل گوناگــون نیــاز اســت .در ایــن
پژوهــش بــه مطالعــه جامــع عوامــل پذیــرش گردشــگری
الکترونیکــی پرداختــه شــده اســت.

اســت كــه پژوهشــگر بازنگــری دقیق و عمیقــی انجــام داده،
یافتههــای پژوهشهــای كیفــی مرتبــط را تركیــب كنــد
(مانیــان و رونقــی .)1394 ،بــا توجــه بــه مطالعــات متعددی
کــه در حــوزۀ گردشــگری الکترونیکــی انجــام شــده اســت،
در ایــن پژوهــش  273مطالعــه یافــت شــد .بــر ایــن اســاس
میتــوان بــه اشــباع نظــری در ایــن حــوزه اشــاره کــرد.
گفتنــی اســت بهمنظــور شناســایی کامــل عوامــل مؤثــر در
پذیــرش گردشــگری الکترونیکــی ،بــه ترکیــب و اجمــاع
یافتههــای مطالعــات پیشــین نیــاز اســت و روش فراترکیب
فراینــد جس ـتوجو ،ارزیابــی ،ترکیــب و تفســیر مطالعــات
کمــی یــا کیفــی در حــوزهای خــاص میتوانــد خروجــی
جامعــی از یافتههــای پیشــین را ارائــه دهــد؛ بنابرایــن برای
شِرو ،از روش
ارائۀ چارچــوب ترکیبــی در پژوهــش پیــ 
فراترکیــب اســتفاده شــده اســت .در ایــن پژوهــش از روش
هفــت مرحلـهای فراترکیب سندلوســکی و باروســو ()2003
اســتفاده شــده اســت (شــکل .)1
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گام اول ،تنظیــم پرســشهای پژوهــش :در جــدول 1
پرســشهای پژوهــش بــه همــراه پارامترهــا بیــان شــده
اســت:
جدول  :1پارامترها و پرسشهای پژوهش

پارامترها

پرسشهای پژوهش

چه عواملی مؤلفههای
گردشگری الکترونیکی را
تشکیل میدهند؟
) (whatچه چیزی
) (whoجامعه مطالعهشده هریک از مؤلفهها چه اهمیت
و وزنی دارند؟
) (whenمحدودیت زمانی
استخراج کدها و مقولههای
) (howچگونگی روش
گردشگری الکترونیکی
چگونه است؟
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گام دوم ،بررســی نظاممنــد متــون :در ایــن پژوهــش،
پایگاههــای علمــی ،نشــریهها و موتورهــای جسـتوجوی
متعــدد ،ازجملــه اسآیدی ،امرالــد و ســاینسدایرکت
بیــن ســالهای  2000تــا  2018بررســی شــده اســت.
واژههــای كلیــدی گوناگونــی ازجملــه گردشــگری
الکترونیکــی ،گردشــگری آنالیــن ،گردشــگری دیجیتالی،
ایتوریســم ،گردشــگری در فضــای مجــازی ،گردشــگری
هوشــمند ،پیادهســازی گردشــگری الکترونیکــی،

چارچــوب پیادهســازی ،مــدل پیادهســازی گردشــگری
آنالیــن و رفتــار گردشــگر آنالیــن بــرای جســتوجوی
مقالههــای پژوهــش اســتفاده شــد .درنتیجــه جسـتوجو
و بررســی پایگاههــای داده ،نشــریهها و موتورهــای
جس ـتوجوی گوناگــون و بــا اســتفاده از واژههــای كلیــدی
مدنظــر 273 ،مقالــه یافــت شــد.
گام ســوم ،جســتوجو و انتخــاب مقالههــای
مناســب :بــرای انتخــاب مقالههــای مناســب براســاس
الگوریتــم نشــان دادهشــده در شــكل  ،2پارامترهــای
گوناگونــی ارزیابــی شــده اســت؛ ازجملــه عنــوان ،چكیــده،
محتــوا ،دسترســی و كیفیــت روش .معیارهــای پذیرش یا
فقــدان پذیــرش شــامل مــواردی اســت؛ ازجملــه محــدودة
جغرافیایــی ،زبــان مطالعات ،زمــان مطالعــات ،روشهای
مطالعــه ،جامعــه مطالعهشــده ،شــرایط مطالعهشــده
و نــوع مطالعــه .در ادامــه بهمنظــور بررســی کیفیــت
روششــناختی مطالعــات در هر مقالــه ،براســاس ده معیار
امتیازبنــدی صــورت گرفــت .ایــن معیارهــا عبارتانــد
از اهــداف پژوهــش ،منطــق روش ،طــرح پژوهــش،
نمونهبــرداری ،جمــعآوری داده ،انعکاسپذیــری،
مالحظــات اخالقــی ،دقــت تجزیهوتحلیــل ،بیــان روشــن
یافتههــا و ارزش پژوهــش و براســاس ایــن معیارهــا،
مطالعــات برتــر شناســایی شــد.

شکل  :2الگوریتم انتخاب مقالههای نهایی

ارائه چارچوب پذیرش گردشگری الکترونیکی
با استفاده از روش فراترکیب

جدول  :2کدبندی مطالعات پژوهش

کیفیت طراحی وبسایت

کو و چن ()2015؛ ون ()2012؛ سو و ونگ ()2008؛ اوسیکورت و همکاران ()2011

کیفیت خدمات وبسایت

اوسیکورت و همکاران ()2011؛ کو و چن ()2015؛ سو و ونگ ()2008

کیفیت اطالعات

چانگ و همکاران ()2015؛ لین ()2010؛ اسکوبار رودریگرز و همکاران ()2013؛ سو و همکاران
()2012؛ ونگ و الو ()2005؛ ها ()2004؛ علم و یاسین ()2010

تعامل

هررو و مارتین ()2012؛ کو و چن ()2015؛ صفاییپور و همکاران ()1394

پیچیدگی

آمارو و دورات ()2015؛ چن ()2007

قابلیت انتقال

هررو و مارتین ()2012

رضایت

گومرش ( ،)2004بای و همکاران ( ،)2008چن و کاو ( ،)2010چونگ و همکاران ( ،)2015هوسانی
و پرایاگ ( ،)2013سو و همکاران ( ،)2012کیم و همکاران ( ،)2006کو و چن ( ،)2015لی (،)2009
لوکو مارتینز و همکاران ( ،)2007جیانگ و همکاران ()2009

لذت درکشده

هوانگ و همکاران ( ،)2013کو و چن ( ،)2015ساهلی و لگوارل ()2015

انطباق درکشده

آمارو و دوارت ( ،)2015چن ( ،)2007ساهلی و لگوارل ()2015

امنیت تراکنش

الهواری و مواکت ( ،)2012اسکوبار رودریگوز و همکاران ( ،)2013آمارو و دوارت (،)2015
کامارولزامان ( ،)2007کیم و همکاران ( ،)2009کیم و همکاران ( ،)2013مونزلیوا و همکاران
( ،)2012نونکو و رامکیسون ( ،)2013ساهلی و لگوارل ( ،)2015ابراهیمزاده گنجی و همکاران
( ،)1395ها ( ،)2004سریویناسان ( ،)2004سلطان و همکاران ( ،)2004گومرش (،)2004
علیپور و همکاران ()1394

کارکردگرایی و سودمندی

بای و همکاران ( ،)2008کاپالنیدو و ووت ( ،)2006کیم و همکاران ( ،)2013لین ( ،)2010رایان و
راو ( ،)2008عطافر و همکاران ( ،)1391علیپور و همکاران ()1394

دقت اطالعات

فیلیری و مکلی ( ،)2013علیپور و همکاران ()1394

ارتباط اطالعات

فیلیری و مکلی ()2013

پایایی اطالعات

چونگ و کو ( ،)2015علیپور و همکاران ()1394

ارزش مشاهدات

بوک و همکاران ( ،)2015اسپارکس و برونینگ ( ،)2011علیپور و همکاران ()1394

اعتماد

ایه و همکاران ( ،)2013سلطان و همکاران ( ،)2004لی و توربان ( ،)2001عطافر و همکاران
( ،)1391روحانی و زارع رواسان ( ،)1392علیپور و همکاران ()1394

نظریه هموفیلی شبکه

ایه و همکاران ()2013

اعتبار منبع

ونگ ( ،)2015ایه و همکاران ( ،)2013عطافر و همکاران ( ،)1391علیپور و همکاران ()1394

تخصص مشاهدهکننده

ژاو و همکاران ( ،)2015ایه و همکاران ()2013

تازگی محتوا

چن و همکاران ()2014

مشارکت

چانگ و همکاران ( ،)2016کیم و همکاران ()2015

سال نهم ،شماره چهارم ،زمستان 1399

کدها

منابع
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گام چهــارم ،اســتخراج نتایــج :اطالعــات مقالههــا
براســاس مرجــع مربــوط بــه هــر مقالــه ،شــامل نــام و نــام
خانوادگــی نویســنده ،بــه همــراه ســال انتشــار مقالــه و

کدهــای گردشــگری الکترونیکــی كــه در هــر مقالــه بــه آنها
اشــاره شــده اســت طبقهبنــدی شــد .نتایــج حاصــل از ایــن
فراینــد در جــدول  2نشــان داده شــده اســت.
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کدها

منابع

متن کاربری

کیم و همکاران ( ،)2015علیپور و همکاران ()1394

اطالعرسانی

الی ()2015

کارایی مستقل

چانگ و همکاران ()2016

دستیابی اطالعات

چونگ و همکاران ( ،)2014سلطان و همکاران ( ،)2004گومرش ()2004

سرگرمشدن

لو و همکاران ( ،)2015الی ()2015

آشنایی با وبسایت

ابراهیمزاده گنجی و همکاران ( ،)1395عطافر و همکاران ( ،)1391صفاییپور و همکاران ()1394

تجربه خرید اینترنتی

سریویناسان ( ،)2004ها ( ،)2004ابراهیمزاده گنجی و همکاران ( ،)1395سالو و کارجاولتو
( ،)2007علم و یاسین ( ،)2010صفاییپور و همکاران ()1394

سفارشیسازی و سهولت

اوسیکورت و همکاران ( ،)2011ابراهیمزاده گنجی و همکاران ( ،)1395علیپور و همکاران ()1394

علم و یاسین ( ،)2010ها ( ،)2004ابراهیمزاده گنجی و همکاران ( ،)1395هو و چانگ (،)2013
قدرت برند و آمیخته بازاریابی
یانگ ( ،)2013تانگ ( ،)2012لین و فو ( ،)2012فریرا و فرناندز ( ،)2015علم و یاسین ()2010
ارزشهای راهبردی
درکشده

دهدشتی شاهرخ و شکیبا ( ،)1392روحانی و زارع رواسان ()1392

آمادگی الکترونیکی سازمان

دهدشتی شاهرخ و شکیبا ( ،)1392روحانی و زارع رواسان ( ،)1392محمد ()2015

بستر ف ّناوری
)سخت و نرمافزاری(

میمند و همکاران ( ،)2012محمد ( ،)2015هانگ ( ،)2013لی و همکاران ()2018

سیستم مالی و بودجه

برادرتون ()2004

محیط فرهنگی و اجتماعی

ویلیام و سایمن ( ،)2013صفاییپور و همکاران ( ،)1394سالو و کارجالوتو ( ،)2007سو و ونگ
( ،)2008گرتزل و همکاران ()2015

قوانین دولتی و روابط
سیاسی

هاشمی و همکاران ( ،)1393کیم ( ،)2004صفاییپور و همکاران ()1394

شرایط اقتصادی

گرتزل و همکاران ( ،)2015هاشمی و همکاران ( ،)1393صفاییپور و همکاران ()1394

گام پنجــم ،تجزیهوتحلیــل و تلفیــق یافتههــای كیفی:
در ایــن پژوهــش ،نخســت تمامــی عوامــل استخراجشــده
از مطالعــات پیشــین را کــد در نظــر میگیریــم
(جــدول  .)2ســپس بــا درنظرگرفتــن مفهــوم هریــک از
ایــن کدهــا ،آنهــا را در مفهومــی مشــابه دســتهبندی
میکنیــم؛ بهاینترتیــب مفاهیــم پژوهــش مشــخص
میشــوند .براســاس تحلیلهــای صورتگرفتــه ،بــه كمــك
روش تحلیــل محتــوا در  59مقالــه نهایــی انتخابشــده،
درمجمــوع تعــداد پنــج مقولــه و  37كــد بــرای مؤلفههــای

پذیــرش گردشــگری الکترونیکی كشــف و برچسـبگذاری
شــدند .یافتههــای حاصــل از ایــن مرحلــه ،بیانگــر
آن بــوده اســت كــه در مطالعــات قبلــی تاكنــون چنیــن
مطالعــه نظاممنــدی انجــام نگرفتــه بــوده اســت و هریــك
از مطالعــات ،فقــط بــه جنبــة خاصــی از پدیدۀ گردشــگری
الکترونیکــی توجــه داشــتهاند ،و ابعــاد چندگانــه در قالــب
چارچوبــی منســجم و بهصــورت نظاممنــد در نظــر گرفتــه
نشــده اســت.در جــدول  ،3كدهــای نهایــی استخراجشــده
مرتبــط بــا هــر مقولــه و مفهــوم نشــان داده شــده اســت.
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ارائه چارچوب پذیرش گردشگری الکترونیکی
با استفاده از روش فراترکیب
جدول  :3مقولهبندی یافتهها

مقولهها

محیط فرهنگی و اجتماعی
کدها

عوامل محیطی

کیفیت طراحی وبسایت
کیفیت خدمات وبسایت
کیفیت اطالعات
تعامل
پیچیدگی
انطباق با خدمات تحت وب

قابلیت انتقال
رضایت
لذت درکشده
انطباق درکشده
امنیت تراکنش

دقت اطالعات
ارتباط اطالعات
پایایی اطالعات
ارزش مشاهدات
انطباق با رسانه اجتماعی

اعتماد
نظریه هموفیلی شبکه
اعتبار منبع
تخصص مشاهدهکننده
تازگی محتوا

گام ششــم ،کنتــرل کدهــای اســتخراجی :بــرای کنترل
مفاهیــم اســتخراجی ،نظــر پژوهشــگر بــا یــک خبــره
مقایســه شــد .هنگامــی کــه دو رتبهدهنــده پاس ـخگویان
را رتبهبنــدی میکننــد ،بــرای ارزیابــی میــزان توافــق بیــن
ایــن دو رتبهدهنــده از شــاخص کاپــای کوهــن اســتفاده
میشــود .شــاخص کاپــا فقــط بــرای متغیرهایــی اســتفاده
میشــود کــه هــمســطح ســنجش آنهــا یکــی باشــد و
هــم تعــداد طبقاتشــان بــا یکدیگــر برابــر باشــد .مقــدار
شــاخص کاپــا بیــن صفــر تــا یــک نوســان دارد؛ هرچــه
مقــدار ایــن ســنجه بــه عــدد یــک نزدیکتــر باشــد نشــان
میدهــد کــه توافــق بیشــتری بیــن رتبهدهنــدگان وجــود
دارد .امــا زمانــی کــه مقــدار کاپــا بــه عــدد صفــر نزدیکتــر
باشــد ،در آن صــورت بیــن دو رتبهدهنــده توافــق کمتــری
وجــود دارد (محقــر و همــکاران .)1392 ،بــا اســتفاده از
نرمافــزار اسپـیاساس ،عــدد معنــاداری  0/001و مقــدار
شــاخص  0/713محاســبه شــد (جــدول  .)4بــا توجــه بــه
کوچکتربــودن عــدد معنــاداری از  ،0/05فــرض اســتقالل
کدهــای اســتخراجی رد میشــود؛ بنابرایــن میتــوان ادعــا
کــرد کــه اســتخراج کدهــا از پایایــی مناســبی برخــوردار
بــوده اســت.
جدول  :4مقادیر اندازۀ توافق

مشارکت
متن کاربری
اطالعرسانی
انطباق با سیستم اطالعاتی
موبایلی

کارایی مستقل
دستیابی اطالعات
تجربه خرید اینترنتی
آشنایی با وبسایت
سرگرمشدن
سفارشیسازی و سهولت ابزار
قدرت برند و آمیخته بازاریابی

قابلیتهای سازمانی میزبان

ارزشهای راهبردی درکشده
آمادگی الکترونیکی سازمان
بستر ف ّناوری
)سختافزاری و نرمافزاری(
بودجه اختصاصی

کاپای مقدار توافق
تعداد موارد معتبر

مقدار

انحراف
استاندارد

عدد
معناداری

0/713
33

0/115

0/001

تحلیــل محتــوا مرحلــهای از فراینــد اطالعاتــی اســت
کــه بهوســیله آن محتــوای ارتباطــات بــا اســتفاده از
بهکارگیــری مجموعــهای از قوانیــن طبقهبندیشــده و
نظــامدار تغییــر مییابــد و تبدیــل میشــود و بهصــورت
دادههــای خالصهشــده و ســنجشپذیر درمیآیــد.
روش آنتروپــی شــانون پــردازش دادههــا را در مبحــث
تحلیــل محتــوا بســیار قــوی انجــام میدهــد .آنتروپــی
در تئــوری اطالعــات شــاخصی اســت بــرای اندازهگیــری
عــدم اطمینــان کــه بهوســیله یــک توزیــع احتمــال بیــان
میشــود .روشهــای متعــددی بــرای تعییــن وزن
شــاخصها وجــود دارد؛ یكــی از بهتریــن ایــن روشهــا،
آنتروپــی شــانون اســت .در روش آنتروپــی شــانون ابتــدا
پیــام برحســب مقولههــا بــه تناســب هــر پاســخگو در
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کارکردگرایی و سودمندی

شرایط اقتصادی

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

قوانین دولتی و روابط سیاسی
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رونقی و دهقانی

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

قالــب فراوانــی شــمارش میشــود .ســپس بــا اســتفاده از
بــار اطالعاتــی هــر مقولــه ،درجــه اهمیت هریک محاســبه
میشــود .در ایــن پژوهــش ،از روش آنتروپــی شــانون بــه
علــت قدرت آن و ســادگی محاســبه اســتفاده شــده اســت.
برایناســاس میــزان پشــتیبانی پژوهشهــای گذشــته از

یافتههــای ایــن پژوهــش بهصــورت آمــاری نشــان داده
میشــود .بــرای محاســبه بــار اطالعاتــی ،عــدم اطمینــان
و ضریــب اهمیــت بهترتیــب از رابطــه  1و  2اســتفاده
میشــود.

بــرای محاســبه وزن هریــك از مفاهیــم نیــز بــه محاســبه
مجمــوع وزن كدهــای آن مفهوم پرداخته شــده و براســاس

وزنهــای بهدســت آمــده در جــدول  ،5رتبهبنــدی صــورت
گرفته اســت.

جدول  :5رتبهبندی و ضریب اهمیت کدهای پذیرش گردشگری الکترونیکی

مقولهها
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انطباق با خدمات
تحت وب

انطباق با رسانه
اجتماعی

رتبه در
مفاهیم

رتبه در
کل

عدم اطمینان ضریب
 Wjاهمیت
Ej
0/34

0/036

4

7

0/029

5

8

3

4
8

کدها

فراوانی

کیفیت طراحی
وبسایت

4

- 1/39

کیفیت خدمات
وبسایت

3

- 1/10

0/27

کیفیت اطالعات

7

- 1/95

0/48

0/051

تعامل

3

- 1/10

0/27

0/029

5

پیچیدگی

2

- 0/69

0/17

0/018

6

9

قابلیت انتقال

1

0/00

0/00

0/000

7

10

رضایت

11

- 2/40

0/59

0/063

2

2

لذت درکشده

3

- 1/10

0/27

0/029

5

8

انطباق درکشده

3

- 1/10

0/27

0/029

5

8

امنیت تراکنش

15

- 2/71

0/66

0/071

1

1

کارکردگرایی و
سودمندی

7

- 1/95

0/48

0/051

3

4

دقت اطالعات

2

- 0/69

0/17

0/018

4

9

ارتباط اطالعات

1

0/00

0/00

0/000

5

10

پایایی اطالعات

2

- 0/69

0/17

0/018

4

9

ارزش مشاهدات

3

- 1/10

0/27

0/029

3

8

اعتماد

6

- 1/79

0/44

0/047

1

5

نظریه هموفیلی شبکه

1

0/00

0/00

0/000

5

10

اعتبار منبع

4

- 1/39

0/34

0/036

2

7

تخصص مشاهدهکننده

2

- 0/69

0/17

0/018

4

9

تازگی محتوا

1

0/00

0/00

0/000

5

10
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مقولهها

عوامل محیطی

0/018

3

9

4

10
10

مشارکت

2

- 0/69

متن کاربری

2

- 0/69

0/17

اطالعرسانی

1

0/00

0/00

0/000

کارایی مستقل

1

0/00

0/00

0/000

4

دستیابی اطالعات

3

- 1/10

0/27

0/029

2

8

سرگرمشدن

2

- 0/69

0/17

0/018

3

9

آشنایی با وبسایت

3

- 1/10

0/27

0/029

2

8

تجربه خرید اینترنتی

6

- 1/79

0/44

0/047

1

5

سفارشیسازی و
سهولت

3

- 1/10

0/27

0/029

3

8

قدرت برند و آمیخته
بازاریابی

9

- 2/20

0/54

0/058

1

3

ارزشهای راهبردی
درکشده

2

- 0/69

0/17

0/018

4

9

آمادگی الکترونیکی
سازمان

3

- 1/10

0/27

0/029

3

8

بستر ف ّناوری
(سختافزاری و
)نرمافزاری

4

- 1/39

0/34

0/036

2

7

سیستم مالی و بودجه

1

0/00

0/00

0/000

5

10

محیط فرهنگی و
اجتماعی

5

- 1/61

0/39

0/042

1

6

قوانین دولتی و روابط
سیاسی

3

- 1/10

0/27

0/029

2

8

شرایط اقتصادی

3

- 1/10

0/27

0/029

2

8

براســاس ضرایــب بهدســتآمده در جــدول  ،5مشــخص
شــد کــه کدهــای امنیــت تراکنــش ،رضایــت کاربــران و
قــدرت برنــد بیشــترین ضریــب اهمیــت را دارنــد و باالتریــن
رتبههــا را در کل کســب کردهانــد .بدینمفهــوم کــه در
حــوزۀ گردشــگری الکترونیکــی ایــن موضوعــات بیشــتر
مــورد توجــه و مطالعــه قــرار گرفتهانــد و تکرارپذیــری
بیشــتری بهنســبت ســایر کدهــا داشــتهاند.

یافتههایپژوهش

0/17

0/018

3

9

کدها

فراوانی

در گام هفتــم از مــدل فراترکیــب ،بــه ارائــه یافتههــا
پرداختــه میشــود .بــا توجــه بــه یافتههــای حاصــل از

پژوهشهــای پیشــین ،پنــج مقولــه اصلــی از عوامــل مؤثــر
در پذیــرش گردشــگری الکترونیکــی شناســایی شــد .ســه
مقولــه عبارتانــد از :انطبــاق بــا خدمــات تحــت وب،
انطبــاق بــا رســانه اجتماعــی و انطبــاق بــا سیســتمهای
اطالعاتــی موبایلــی کدهــای مرتبــط بــا کاربــر و دو مقولــه
دیگــر ،کدهــای مربــوط بــه ســازمان ارائهدهنــدۀ خدمــات
و عوامــل محیطــی را شــامل میشــود .چارچــوب پذیــرش
گردشــگری الکترونیکــی براســاس ایــن پنــج مقولــه در
شــکل  3نشــان داده شــده اســت .بــا توجــه بــه اینکــه ایــن
چارچــوب برگرفتــه از یافتههــای پژوهشهــای پیشــین
اســت ،روایــی آن تأییــد میشــود.
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شکل  :3چارچوب پذیرش گردشگری الکترونیکی (منبع :پژوهش حاضر)

درخصــوص تفســیر شــکل  3میتــوان بیــان داشــت بــرای
پذیــرش و در ادمــه بهکارگیــری گردشــگری الکترونیکــی
بایــد بــه جنبههــای فــردی ابزارهــای ایــن حــوزه توجــه
داشــت .تحلیــل رفتــار کاربــران و اســتفاده از ابزارهایــی
همچــون شــبکههای اجتماعــی و بازاریابــی محتــوا بایــد
براســاس نقشــه ذهنــی کاربــران و مخاطبــان صــورت
پذیــرد .امــروزه بــا فراگیرشــدن ابزارهــای دیجیتالــی
و دردســترسبودن اطالعــات ،بخشبنــدی بــازار و
شــناخت رفتــار مخاطبــان هــر بخش بســیار حائــز اهمیت
اســت .ازایــنرو انتخــاب ابــزار مناســب بــا هــر طیــف
ســنی و ویژگیهــای هــر طبقــه ،نقــش تعیینکننــدهای
در جــذب مخاطــب دارد .از طــرف دیگــر ،ویژگیهــای
ســازمان ارائهدهنــدۀ خدمــات از قبیــل آژانسهــای
لونقــل و مراکــز
مســافرتی ،هتلهــا ،ســازمانهای حم 
گردشــگری در تأمیــن رضایــت و پذیــرش ایــن ف ّنــاوری و
خدمــات اهمیــت بســزایی دارد .امــکان یکپارچهســازی
اطالعــات و اســتفاده از بســترهای ســرویسگرا راهــکار
مناســبی بــرای تســهیل خدمــات از طــرف ســازمانهای
درگیــر بــا حــوزۀ گردشــگری اســت .براســاس چارچــوب
پیشــنهادی پژوهــش ،عوامــل محیطــی نیــز از عوامــل
تأثیرگــذار در پذیــرش گردشــگری الکترونیکــی اســت؛

بنابرایــن سیاســتگزاران ایــن حــوزه ،شــامل ســازمان
گردشــگری و وزارت ف ّنــاوری اطالعــات و ســازمانهای
ذیصــاح بــا اتخــاذ سیاســتهای مناســب میتواننــد
زمینهســاز پذیــرش و بهکارگیــری گردشــگری الکترونیکــی
شــوند.
نتیجهگیری
گردشــگری الکترونیکــی ابــزاری بــرای تحقــق
اطالعرســانی دربــارۀ جاذبههــای گردشــگری ،امــکان
ارائۀ خدمــات بهصــورت آنالیــن ،صرفهجویــی در زمــان
و هزینههــا ،فراهــمآوردن تمهیــدات الزم بهمنظــور
تصمیمگیــری آســان گردشــگران در انتخــاب مکانهــای
هــدف گردشــگری و تشــکیل سیســتمهای جامعــه
اطالعاتــی از مؤسســات ،خدمات و مســیرهای گردشــگری
اســت .پذیــرش ف ّنــاوری ایــن نــوع گردشــگری از جانــب
گردشــگران و مســافران یکــی از مقولههــای مهــم ایــن
حــوزه بهشــمار م ـیرود .در ایــن پژوهــش ،بــه شناســایی
عوامــل مؤثــر در پذیرش گردشــگری الکترونیکــی پرداخته
شــده اســت .براســاس نتایــج حاصــل از بهکارگیــری
روش فراترکیــب و مطالعههــای پیشــین 37 ،عامــل مؤثــر
در پذیــرش گردشــگری اســتخراج شــد .از بیــن عوامــل

ارائه چارچوب پذیرش گردشگری الکترونیکی
با استفاده از روش فراترکیب
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منابع
ابراهیــمزاده گنجــی ،زینــب ،شــیرخدایی ،میثــم و
حســینی ،ابوالحســن (« .)1395تبییــن نقــش عوامــل مؤثر
بــر اعتمــاد الکترونیــک در وبســایتهای گردشــگری»،
فصلنامــه مطالعــات مدیریــت گردشــگری ،ســال یازدهــم،
شــمارۀ  ،34ص .129-111
پلوئــی ،کیــوان ،فضلــی ،صفــر ،درویشــی ،ســه تالنــی،
فرهــاد ،بیــات ،روحاهلل و قــادری اســماعیل (.)1398
«اولویتبنــدی عوامــل مؤثــر بــر توســعه صنعت گردشــگری
ســامت ایــران در افــق  1414بــا رویکــرد مدلســازی
ســاختاری تفســیری» .گردشــگری و توســعه ،دورۀ ،8
شــمارۀ  ،3ص .29-1
دهدشــتی شــاهرخ ،زهــره ،ســلیمانزاده ،امیــد و
شــاهمیزایی ،وحیدرضــا (« .)1396تأثیــر تطابــق هویــت
مشــتری بــا برنــد بــر ارزش ویــژه برنــد در خدمــات
هتلــداری» ،فصلنامــه مطالعــات مدیریــت گردشــگری،
دورۀ  ،12شــمارۀ  ،40ص .20-1
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شناســایی شــده ،امنیــت تراکنــش ،رضایــت کاربــران و
قــدرت برنــد بیشــترین ضریــب اهمیــت را دارند .ایــن یافته
نشــاندهندۀ پرداختــن تعــداد بیشــتری از پژوهشــگران
بــه ایــن عوامــل اســت .بــا عنایــت بــه ارتبــاط گردشــگری
الکترونیکــی و تجــارت الکترونیکــی ،توجــه بــه امنیــت
نرمافــزار یــا پورتــال و وبســایت طراحیشــده اهمیــت
باالیــی دارد تــا کاربــر بتوانــد اعتمــاد بیشــتری بــه ف ّنــاوری
استفادهشــده داشــته باشــد .رضایــت کاربــران میتوانــد
ناشــی از درســتی اطالعــات و قابلیتهــای کاربــری
ف ّنــاوری استفادهشــده باشــد؛ هرچــه نرمافــزار و وبســایت
استفادهشــده ارتبــاط مناســبتری بــا کابــر برقــرار کنــد و
جامعیــت اطالعــات بیشــتری را درخصــوص خواســتههای
کاربــر فراهــم کنــد ،رضایــت بیشــتری را در پــی دارد و
بوکارهایی
درنتیجــه کاربــران بهتــر آن را میپذیرنــد .کسـ 
کــه شــهرت و درنتیجــه قــدرت پدیــداری بیشــتری در بــازار
دارنــد ،از قــدرت بیشــتری نیــز بهرهمندنــد .همچنیــن
بــا درنظرگرفتــن فعالیتهــای بازاریابــی و بــا توجــه بــه
آمیختههــای بازاریابــی و تبلیغــات برندهــای گردشــگری
میتواننــد مخاطبــان بیشــتری جــذب کننــد .در رتــبۀ
بعــدی ،دو عامــل کارکردگرایــی و کیفیــت اطالعــات
ارائهشــده ،کدهــای مهمــی بــرای پذیــرش گردشــگری
الکترونیکــی بهشــمار میرونــد؛ بدینمفهــوم کــه ارائــه
اطالعــات کامــل و بههنــگام ،اســتفاده از فرمــت اطالعاتــی
مناســب و اســتفاده از معمــاری ســرویسگرا در طراحــی
نرمافــزار و وبســایت بهمنظــور تســهیل فراینــد کاربــران
حائــز اهمیــت اســت .بــا توجــه بــه نتایــج حاصــل از ایــن
پژوهــش ،مــوارد زیــر بــا هــدف پذیــرش بهتــر گردشــگری
الکترونیکی پیشــنهاد میشــود :استفاده از اســتانداردهای
بهروزشــدۀ طراحــی وبســایت و پورتالهــا ،اســتفاده از
سیســتمهای امنیتــی شــامل آنتیویــروس ،آنتیاســپم،
آنتیشــل ،فایــروال ســختافزاری و نرمافــزاری و
تنظیمــات حرفــهای و اصولــی ســرور بــرای مقابلــه بــا
حمــات ســایبری ،رعایــت اصــل دریافــت سیســتم
مدیریــت محتــوا ،قالــب و افزونــه فقــط از منبــع اصلــی،
قابلیــت محافظــت از مســیر ورود بــه مدیریــت ســایت،
بهکارگیــری معمــاری ســرویسگرا بهمنظــور دسترســی
بهتــر بــه خدمــات ،بهروزرســانی لحظــهای اطالعــات،
اســتفاده از نرمافــزار و پلتفــرم مناســب و مطمئن ،اســتفاده
از گواهــی امنیتــی  SSLبــر روی ســایت ،کــه عالوهبــر مــوارد
امنیتــی ،تأثیــرات بســیار خوبــی در نتایــج ســئو و جلــب
اعتمــاد کاربــران دارد ،اســتفاده از نماد اعتمــاد الکترونیکی
بــرای مــوارد داخلــی ،برقــراری تورهای مجــازی و اســتفاده
از ویدئوهــای ســهبعدی ،سیســتم رزرواســیون مناســب

بــا قابلیــت پرداخــت الکترونیکــی ،ارائــه اطالعــات کامــل
همچــون برنامــه ســفر ،معرفــی هتلهــا و اماکــن اقامتــی،
راههــای ارتباطــی ،وضعیــت جغرافیایــی ،صــدور گذرنامه و
ویــزای الکترونیکــی ،ســاعت زمانی منطقههــا و مــوارد الزم
بــرای گردشــگران.
در ســنجش بــا نتایــج پژوهشهــای پیشــین میتــوان
بیــان داشــت در مقــالۀ لــی و همــکاران ( ،)2016مفهــوم
گردشــگری هوشــمند در کشــور چیــن ـ کــه بــه اهمیــت
سیســتمهای اطالعاتــی در حــوزۀ گردشــگری بــا هــدف
هوشمندســازی اشــاره شــده ـ بررســی شــد .در پژوهــش
لــی و همــکاران ( )2018بــه تأثیــر ف ّنــاوری ابــرداده در
حــوزۀ گردشــگری اشــاره شــده اســت .در پژوهــش عطافــر
و همــکاران ( )1391بــا اســتفاده از معــادالت ســاختاری
نگــرش و ســودمندی درکشــدۀ عوامــل اصلــی مؤثــر در
تصمیــم بــه رزرو اینترنتــی هتــل شناســایی شــد.نتیجه
پژوهش ســیدنقوی و شــکیبا جمالآبــاد ( )1392نشــان داد
رضایــت ،شــهرت و اعتمــاد الکترونیکی مؤلفههــای مؤثر در
اعتمــاد به حــوزۀ گردشــگری الکترونیکی هســتند .با توجه
بــه اینکــه در پژوهــش پیـشرو از روش فراترکیــب اســتفاده
شــده اســت ،بهنوعــی نتایــج پژوهشهــای پیشــین در کنــار
یکدیگــر جمعبنــدی و در ایــن پژوهــش اســتفاده شــده
اســت .بــرای مطالعــات آتــی ،ارائــه چارچــوب پیادهســازی
گردشــگری الکترونیکــی و امکانســنجی گردشــگری
هوشــمند پیشــنهاد میشــود.
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دهدشــتی شــاهرخ ،زهــره و شــکیبا جمالآبــاد ،غدیــر
(« .)1392مــدل ســاختاری جهــت شناســایی مؤلفههــای
اســتراتژیک اثربخــش بــر نهادینهســازی گردشــگری
الکترونیــک» ،مطالعــات مدیریــت گردشــگری ،ســال
هشــتم ،شــمارۀ  ،22ص .190-163
روحانــی ،ســعید و زارع رواســان ،احــد (.)1392
«شناســایی و دســتهبندی عوامــل مؤثــر بــر ارتقــاء
گردشــگری الكترونیكــی در ایــران» .برنامهریــزی و توســعه
گردشــگری ،ســال دوم ،شــمارۀ  ،5ص .206-184
ســیدنقوی ،میرعلــی و شــکیبا جمالآبــاد ،غدیــر
(« .)1392مؤلفههــای مؤثــر بــر اعتمــاد گردشــگران در حوزۀ
گردشــگری الکترونیــک» ،فصلنامــه مطالعــات مدیریــت
گردشــگری ،ســال هشــتم ،شــمارۀ  ،21ص .27-1
صفاییپــور ،مســعود ،گشــتیل ،فــروغ ،رحیمــی،
علیرضــا ،پناهینــژاد ،ابوطالــب و موســوی ،چمــران
(« .)1394تأثیــر اســتفاده از ف ّنــاوری اطالعــات و ارتباطات
بــر شــکلگیری گردشــگری الکترونیکــی در بیــن
گردشــگران ورودی بــه شــهر شــیراز» ،جغرافیــا و توســعه
فضــای شــهری ،ســال دوم ،شــماره  ،2ص .73-55
عطافــر ،علــی ،خزایــی ،جــواد و پورمصطفــی
خشــکرودی ،مهــدی (« .)1391عوامــل مؤثــر بــر پذیــرش
ف ّنــاوری اطالعــات در صنعــت گردشــگری» ،فصلنامــه
مطالعات مدیریت گردشــگری ،ســال هفتم ،شــمارۀ ،18ص
.156-131
علیپــور ،وحیــده ،باشــکوه ،محمــد و شکســتهبند،
میتــرا (« .)1394بررســی عوامــل مؤثــر بــر گســترش و
اســتفاده از خدمــات الكترونیــك در صنعــت گردشــگری
(مــورد مطالعــه :اســتان اردبیــل)» ،فصلنامــه مدیریــت
ف ّنــاوری اطالعــات ،دورۀ  ،7شــمارۀ  ،4ص .864-845
مانیــان ،امیــر و رونقــی ،محمدحســین (« .)1394ارائــه
چارچــوب پیادهســازی بازاریابــی اینترنتــی بــا اســتفاده
از روش فراترکیــب» .فصلنامــه مدیریــت بازرگانــی ،دورۀ
هفتــم ،شــمارۀ  ،7ص .920-901
محقــر ،علــی ،جعفرنــژاد ،احمــد ،مــدرس یــزدی،
محمــد و صادقــی مقــدم ،محمدرضــا (« .)1392ارائــه
الگــوی جامــع هماهنگــی اطالعاتــی شــبكة تأمیــن
خودروســازی بــا اســتفاده از روش فراتركیــب» ،فصلنامــه
مدیریت ف ّناوری اطالعــات ،دورۀ ،5شــمارۀ ،4ص.194-161
هاشــمی ،سیدســعید ،محبوبفر ،محمدرضــا ،خاکی،
نــدا و مختــاری ،فیــروزه (« .)1393تحلیــل عوامــل مؤثــر بر
برنامهریــزی توســعه گردشــگری الکترونیــک بــا اســتفاده
از مــدل راهبــردی  SWOTمــورد مطالعــه کشــور ایــران».
فصلنامــه گردشــگری ،دورۀ  ،1شــمارۀ  ،2ص .85-73
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