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چکیده

ارزیابـی ظرفیتهـا و فرصتهـای بهکارگیـری ف ّنـاوری اطالعـات و ارتباطـات در
ک خواهد کـرد تا فعالیتهای
مقصدهای گردشـگری بـه مدیران این صنعـت کم 
ف ّناورانـه را گسـترش دهند .هـدف از پژوهش پیـشرو ارائه مـدل ارزیابی آمادگی
گردشـگری الکترونیک اسـت ،کـه با این مدل امکان سـنجش اسـتعداد یا میزان
بهرهبـرداری یـک مقصـد گردشـگری از ف ّنـاوری اطالعـات فراهـم شـود .ایـن
پژوهش از نوع آمیخته اسـت و بنیاد آن بر اسـتفاده از سـی خبره آشـنا با ف ّناوری
اطالعات در بخش گردشـگری بنا شـدهاسـت .برای انجام این پژوهش ،نخسـت
مـدل اولیـه شـامل عناصـر (ابعـاد ،مؤلفههـا و شـاخصها) و ارتباطـات آنهـا بـا
روش تحلیل محتوای کیفی اسـتخراج شـد .سـپس از روش فنگروه اسمی برای
تأییـد اعتبـار یا اصالح ابعاد ،مؤلفههـا و چینش آنهـا و از روش دلفی برای تأیید
حضور شـاخصها در مدل اسـتفاده شد .سرانجام ،روش مقایسـات زوجی فازی
برای وزندهی به عناصر مدل بهکار رفت ه اسـت .دسـتاورد این مطالعه ،گسـترش
مفهوم آمادگی الکترونیکی از سـطح کشـور یا سازمان به صنعت گردشگری است
که وضعیت آمادگی گردشـگری برای الکترونیکیشـدن را در سـطح کشـور یا یک
مقصـد گردشـگری ،در ابعـاد و مؤلفههـا و شـاخصهای گوناگون نشـان میدهد.
یافتـ ه پژوهـش مدلـی وزندار با  5بعد 15 ،مؤلفه و  88شـاخص اسـت .ابعاد مدل
بـه ترتیـب اهمیت شـامل زیرسـاختهای ف ّنـاوری اطالعـات ،توانمندسـازهای
گردشـگری الکترونیک ،آمادگی کسـبوکارهای گردشـگری ،جامعه اطالعاتی و
آمادگی سـازمانهای مدیریت مقصد اسـت.نتیجه پژوهش تعیین شاخصهای
مهم برای توسـعه گردشـگری الکترونیک در اسـتان همدان اسـت.

مقدمه
گردشـگری الکترونیـک و کاربردهای آن در سـالهای اخیر
همـواره گسـترش یافتـه و بهویـژه بـا شـیوع ویـروس کرونـا،
بیشازپیـش مـورد توجه قـرار گرفتـهاسـت (Gretzel et al.,
 .)2020برخی مقصدهای گردشـگری بـرای رقابت در جذب
گردشـگر و کسـب رضایـت گردشـگران بـه هوشمندسـازی
خدمـات اقـدام کردهانـد (Roopchund, 2020; Angeloni,
 )2016و ضـرورت دارد بتواننـد وضعیـت خـود را ارزیابـی
کنند.
کمـی وضعیـت اسـتفاده از
وجـود یـک مـدل بـرای ارزیابـی ّ

ف ّنـاوری اطالعـات در مقصدهای گردشـگری به مدیـران در
برنامهریـزی بـرای آینـده در دو جنبـه کمـک خواهـد کـرد:
نخسـت بـا اختصـاص نمره عـددی بـه عناصر مـدل ،امکان
کمی میزان توسـعه ف ّنـاوری اطالعـات و ارتباطات
مقایسـه ّ
در مقصدهـای گردشـگری و درک نقـاط ضعـف فراهـم
میشـود و دوم ،شـاخصهایی بـرای بهکارگیـری ف ّنـاوری
اطالعـات در بافـت مورد مطالعه تعیین میشـود تـا مدیران
مقصدهـای گردشـگری بـر اسـاس آن بـه بهبـود وضعیـت و
انجـام سـرمایهگذاری در ایـن صنعـت بپردازنـد.
مفهـوم آمادگـی الکترونیکـی بـرای ارزیابـی میـزان نفـوذ

 .1دانشجوی دکتری مدیریت ف ّناوری اطالعات ،دانشکده علوم انسانی ،واحد همدان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ایران؛
 .2دانشیارگروه مدیریت گردشگری ،دانشکده مدیریت و حسابداری ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران (نویسنده مسئول)؛
 .3استادیارگروه مدیریت ،دانشکده علوم انسانی ،واحد همدان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ایران؛
 .4دانشیار گروه کامپیوتر ،دانشکده مهندسی ،واحد همدان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ایران؛
 .5استادیارگروه مدیریت ،دانشکده مدیریت و حسابداری ،دانشگاه بوعلی سینا ،همدان ،ایران؛
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سال دهم  ،شماره اول ،بهار1400
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سال دهم  ،شماره اول ،بهار1400

دیجیتـال بیـن کشـورها در نیمـه دوم سـال 1990پدیـد
آمـد و در سـالهای بعـد بـه صنعتهـای گوناگـون راه
یافـت  .)Mutula & Brakel, 2006; Rizk, 2004در
شـورای جهانـی سـفر و گردشـگری ،تالشهایـی بـرای
اسـتفاده از مفهـوم آمادگـی الکترونیکـی در گردشـگری
انجام شـده اسـت .این شـورا ساالنه کشـورها را با شاخص
رقابتپذیـری سـفر و گردشـگری رتبهبنـدی میکنـد کـه
یکـی از شـاخصهای ارزیابـی در عامـل توانمندسـازی
محیـط آمادگـی ف ّنـاوری اطالعـات و ارتباطـات اسـت
( .)WTTC, 2107ایـن شـاخص از رتبـه وضعیـت عمومی
بهکارگیـری ف ّنـاوری اطالعات در کالن کشـور بهـره میبرد
و به گردشـگری محدود نیست .همچنین مطالعاتی برای
یکپارچهسـازی یـا ترکیـب آمادگی الکترونیکی کشـورها
با بخش گردشـگری وجود دارد .آگوسـتین و لیـاو ()2019
در تحقیقـی بـا دسـتهبندی عوامل در سـه دسـته آمادگی
الکترونیکی ،اولویتبندی سـفر و گردشگری و زیرساخت
خدمـات گردشـگری و وزندهـی بـه هجـده شـاخص در
سـه دسـته ،کشـورهای آسـیایی و امریکایـی را رتبهبندی
کردنـد .همچنیـن اسـتانیزیتس و لکویتـس )2018( 1بـه
نقش آمادگی الکترونیکی در رقابتپذیری گردشـگری در
بالـکان توجه کردهانـد .در پژوهشهای دیگر تالش شـده
اسـت که مفهوم گردشگری هوشـمند را با آمادگی ف ّناوری
اطالعـات و ارتباطـات یکپارچـه سـازند (Wibowo
 )& Pratomo, 2020یـا ایـن مفهـوم را بـه بخشهایـی
از گردشـگری ماننـد آمادگـی الکترونیکـی هتـلداری یـا
آمادگـی گردشـگران محـدود کننـد (Piman, & Poldee,
2016؛ رحیمـی چمخانـی و پناهینـژاد1397 ،).
مسـئله ایـن اسـت کـه بـا وجـود پژوهشهـای فـراوان
بـرای اسـتفاده از ف ّنـاوری اطالعـات در گردشـگری و
تالشهایـی برای ادغام آمادگی الکترونیکی با گردشـگری
موضـوع
الکترونیـک ،ازجملـه وجـود پژوهشهایـی بـا
ِ
آمادگی الکترونیکی گردشـگران ،مدل یا چارچوبی جامع
بـرای ارزیابـی میـزان آمادگـی مقصدهـای گردشـگری در
گردشـگری الکترونیـک و سـنجش آن (بهویـژه در ایـران و
اسـتان همـدان) وجـود نـدارد تـا بـر اسـاس آن کاسـتیها
اندازهگیـری و برطـرف شـوند .هـدف از ایـن پژوهـش،
یافتن راهحلی برای مسـئله یادشده در بستر موردمطالعه
(اسـتان همـدان) اسـت .گفتنـی اسـت هیـچ مطالعـهای
کمـی وضعیـت گردشـگری الکترونیـک در
بـرای ارزیابـی ّ
مقصدهـای گردشـگری ایـران هـم انجـام نشـده اسـت .از
سـویی بـرای توسـعه ف ّنـاوری اطالعـات اسـتان همـدان،
بهعنـوان مقصد مهم گردشـگری در ایران ،شـاخصهایی
مشـخص و قابـل اندازهگیـری الزم اسـت تـا بـر اسـاس آن
1. Stanišić & Leković

ی آینده شناسایی شوند و عالوه
فرصتهای سـرمایهگذار 
ت سرویسهای الکترونیکی گردشگران
بر آن به درخواسـ 
ل اصلی
پاسـخ داده شـود .پژوهش درپی پاسخ به این سؤا 
اسـتکـه چه مـدل یا چارچوبـی وضعیـت آمادگی صنعت
گردشـگری یک مقصد (کشـور ،استان ،شـهر یا منطقه) را
بـرای اسـتفاده از ف ّنـاوری اطالعات نشـان میدهـد؟ برای
پاسـخ بـه ایـن سـؤال ،دو سـؤال فرعـی مطرح میشـود:
 .1عناصـر مـدل (ابعـاد ،مؤلفههـا ،شـاخصها) کـدام و
روابـط بیـن آنهـا چگونـه اسـت؟
کمـی وضعیـت آمادگـی گردشـگری
 .2بـرای محاسـبه ّ
ن هر عنصر مدل چه عـددی خواهد بود؟
الکترونیکـی ،وز 
مروری بر ادبیات موضوع
آمادگی الکترونیکی درجه آمادگی جامعه برای شـرکت در
اقتصـاد دیجیتال اسـت که به بهبـود جامع ه کمک میکند
( .)Nazaj et al., 2014ایـن مفهـوم را میتـوان در سـطح
ش و بنگاه) و کالن (کشـور) بیـان کرد
خـرد (سـازمان ،بخـ 
(حنفیزاده1390 ،؛  .)Mutula, 2010تقسـیمبندی دیگر،
آمادگی الکترونیکی در سطح بینالمللی ،ملی و سازمانی
اسـت (نجـاری و آهنگـری .)1395 ،در ایـن پژوهـش،
ْ
الکترونیـک درجهای اسـت که مقصد
آمادگی گردشـگری
گردشـگری ،آمادگـی ،اسـتعداد یـا توانایـی بهکارگرفتـن
ف ّنـاوری اطالعـات و ارتباطـات را دارد .ایـن مفهـوم را
میتـوان در سـطح ملـی ،اسـتانی یـا محلی تعریـف کرد.
مدلهــای متعــددی بــرای ارزیابــی آمادگــی
الکترونیکــی کشــورها وجــود دارد ،ازجملــه مدلهــای
CSPP2، EIU3، APEC4، WITSA5، CID6، NRI7،
CIDCM8، IDC9، TAI10، Mossaic، McConnell،
SADC11، Digital Access Index، IDI12، SAID13،
 Metric-Net،Open Dataو مــدل حنفــیزاده .در

ایــن مدلهــا بــه ایــن عوامــل توجــه شــده اســت:
زیرســاختهای شــبکه و اینترنــت ،دسترســی،
برنامههــای کاربــردی و خدمــات ،اقتصــاد دیجیتالــی،
توانمندســازها ،امنیــت ،سیاس ـتها و شخصیســازی

2. Computer Systems Policy Project
3. Economist Intelligence Union
4. The Asian Pacific Economic Cooperation
5. World Information Technology and Services Alliance
6. Center for International Development at Harvard
University
7. Net Worked Readiness Index
8. Center for International Development and Conflict
Management
9. International Data Cooperation/ Information Society
Index
10. Technology Achievement Index
11. The South African Development Community
12. The ICT Development Index
13. US Agency for International Development
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همچنیـن پژوهشهایـی بـرای آمادگـی در کسـبوکارها
انجام شـده اسـت که بررسـی آنها بخشـی از شـاخصهای
مطـرح در دو بعد سـازمانهای مدیریت مقصد گردشـگری
و کسـبوکارها را در مـدل پیشـنهادی شـکل خواهـد داد.
لوکـس و ظفرحیـدری ( )1383مدلی مبتنی بر قابلیتهای
دسترسـی بـه زیرسـاختهای مرتبط بـا ف ّنـاوری اطالعات
و ارتباطـات ،ظرفیتهـای اسـتفاده و بهکارگیـری و
فرصتهـای ارزشزا را بـرای آمادگـی پیشـنهاد دادهانـد.
قاسـمیه و همـکاران ( )1392عوامـل مؤثـر بـر آمادگـی
شـهروند الکترونیکـی در ایـران را در پنـج بعـد زیرسـاخت
ف ّنـاوري ،زیرسـاخت قانونـی ،زیرسـاخت مدیریتـی،
زیرسـاخت فرهنگـی و زیرسـاخت آموزشـی دسـتهبندي
کردنـد .از مطالعـات مرتبـط بـا کسـبوکارها میتـوان بـه
تحقیـق رزق ( )2004اشـاره کـرد کـه در آن از شـاخصهای
اتصـال /زیرسـاختهای الکترونیکـی ،سـطح اسـتفاده از
ف ّنـاوری اطالعـات و ارتباطـات و موانـع اسـتفاده از ف ّناوری
اطالعـات و ارتباطـات اسـتفاده میشـود.
مهمتریــن جنبــه بــرای یافتــن مؤلفههــا و شــاخصهای
مؤثــر توجــه بــه پژوهشهــای مرتبــط بــا گردشــگری
الکترونیــک اســت .بخشــی از ایــن پژوهشهــا بــه
نیازمندیهــای گردشــگران اشــاره دارنــد.تقویفــرد

(Kounavis et al., 2012; Boletsis & Chasanidou,
 .)2018بوهالیــس و آمارانگانــا ( )2015بــه گردشــگری

هوشــمند توجــه کردنــد کــه تأکیــد بــر داشــتن ابزارهایــی
بــرای ارائــه اطالعــات و پیــام و ســرویسدهی در
زمــان واقعــی بــرای تأمیــن نیــاز گردشــگران متناســب
بــا مــکان و ترجیحــات آنهــا دارد .در ایــن پژوهــش
بــر شخصیســازی محتــوا بــرای گردشــگران،
ارائــه پهنــای بانــد مناســب ،ســرویسهای کنتــرل
ماننــد کنتــرل اتــاق هتــل از راه دور ،ســرویسهای
اطالعــات آبوهــوا ،وجــود اطالعــات محلــی متناســب
بــا فرهنــگ و ســبک زندگــی مــردم و رعایــت حریــم
شــخصی در اســتفاده از ف ّنــاوری تأکیــد شــده اســت.
وانــگ و همــکاران ( )2016در تحقیــق خــود بــه دنبــال
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Đurek & Ređep, 2016؛ Choucri et al., 2003؛ Ali
et al., 2014؛ Guz et al., 2017؛ Unit Economist
Intelligence. 2010؛ APEC Telecommunications
and Information Working Group, 2000؛ ITU.,
.)2016
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و فراگیــری ،محیــط کســبوکار ،ســازگاری کســبوکار
و مصرفکننــدگان ،زیرســاختهای فرهنگــی و
اجتماعــی ،مهارتهــا و منابــع انســانی ،فعاليتهــای
ترويجــی و یادگیــری شــبکهای ،مشــکالت تجــارت
الکترونیــک ،مالیــات و هزینههــا ،فعالیتهــای تجــاری
داخلــی حمایتگــر تجــارت الکترونیــک ،جامعــه
شــبکهای ،زیرســاختهای اطالعاتــی ،خلــق ف ّنــاوری،
نفــوذ نــوآوری جدیــد ،نفــوذ نــوآوری قبلــی ،فراگیــری،
پراکندگــی جغرافیایــی ،میــزان جــذب بخشهــا،
میــزان پیچیدگــی اســتفاده ،دولــت الکترونیــک،
کســبوکارهای الکترونیــک ،آگاهــی ف ّنــاوری
اطالعــات و ارتباطــات ،تــوان مالــی ،دانــش ،وضعیــت
بهکارگیــری ،برنامههــای توســعهای ،پویایــی و رقابــت
اقتصــادی ،جهانیســازی ،ظرفیــت نــوآوری ف ّناورانــه،
مشــارکت در ایجــاد دادههــای بــاز ،بهداشــت و آمــوزش
الکترونیکــی (اورعــی و همــکاران1392،؛ حنف ـیزاده و
همــکاران1387 ،؛ Budhiraja, & Sachdeva, 2002؛

و اســدیان اردکانــی ( )1395مدلــی بــرای توســعه
گردشــگری الکترونیــک بــا عاملهــای سیســتمهای
اطالعاتــی ،فرهنگســازی ،آمــوزش و آگاهســازی،
امنیــت ،حمایــت کافــی دولــت و وجــود قوانیــن و
مقــررات حمایتــی و اجرایــی الزم ،سیاســتها و
عاملهــای مدیریتــی ،ف ّنــاوری اطالعــات (ســختافزار
و نرمافــزار) ،وجــود اطالعــات دقیــق و بــهروز،
امکانــات و تــوان مالــی ارائــه دادنــد .روحانــی و
همــکاران ( )2013در پژوهــش خــود نتیجــه گرفتنــد
کــه بــه ترتیــب سیاســتهای مدیریتــی و حکومتــی،
نرمافــزار ،ســختافزار ،فرهنــگ و عوامــل اجتماعــی
و سیســتمهای اطالعــات نقــش مؤثــری در توســعه
گردشــگری الکترونیــک دارنــد .بنکنــدروف و همــکاران
( )2019بــر الگوهــای موبایلمحــور ،باف ـتآگاه و فراگیــر
در گردشــگری پرداختــه و چالشهــای بهکارگیــری
ف ّنــاوری اطالعــات و ارتباطــات و ف ّناوریهــای
مورداســتفاده بــرای ارائــه محتــوا را بررســی کردنــد.
ی دیگــر ،جنبههــای اســتفاده از ف ّنــاوری
در پژوهشــ 
اطالعــات در گردشــگری بــه ســه عامــل دسترســی بــه
اینترنــت ،اســتفاده از ابــزار ماننــد تبلــت و فعالیتهایــی
ماننــد ارتبــاط بــا دیگــران در بســترهای شــبکههای
اجتماعــی ،گرفتــن عکــس و ســلفی و برنامهریــزی
مبتنــی بــر برنامههــای کاربــردی دســتهبندی شــده
اســت ( .)Tribe & Mkono, 2017همچنیــن بــه
اســتفاده از نرمافــزار کیوریســم در ارائــه اطالعــات
اماکــن گردشــگری بــدون حضــور راهنمــای گردشــگری
مبتنــی بــر واقعیــت افــزوده ( )ARپرداختــه شــده اســت
(شــاورانی و همــکاران )1395 ،کــه بــه گردشــگران در
دسترســی بــه اطالعــات ارزشــمند و بهبــود دانــش
خــود دربــارۀ جاذبههــای گردشــگری کمــک میکنــد
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عوامــل اثرگــذار در گردشــگری هوشــمند بــا تأکیــد
بــر جاذبههــا بودنــد .آنهــا شــاخصهایی چــون
رزرو آنالیــن ،سیســتمهای توصیهگــر ،کنتــرل
ترافیــک ،پیشبینــی صــف ،پیشبینــی آبوهــوا،
بلیــت الکترونیکــی ،وایفــای رایــگان ،صفحــه وب
و غیــره را شناســایی و هشــت عامــل اصلــی (سیســتم
هوشــمند اطالعــات ،مدیریــت گردشــگری هوشــمند،
گشــتوگذار هوشــمند ،نقشــه تــور الکترونیکــی،
ایمنــی هوشــمند ،ترافیــک و پیشبینــی هوشــمند و
جاذبــه توریســتی مجــازی) را بــا اســتفاده از تحلیــل
عاملــی ارائــه کردنــد.
مـرور ادبیـات تحقیـق و انطبـاق آن بـا صنعـت گردشـگری
نشـان داد که توجه به مدلی برای ارزیابی میزان گردشـگری
الکترونیـک بـرای مقصدهـای گردشـگری ضـروری اسـت.
همچنیـن بررسـی پژوهشهـای گذشـته در فراینـدی از
پاییـن به باال ،شـاخصها ،مؤلفههـا و ابعاد را نتیجـه داد که
ک کرد.
بـه تدویـن چارچـوب اولیه سلسـلهمراتبی کمـ 
روششناسیتحقیق
ایـن پژوهـش از نظـر هـدف کاربـردی اسـت و بـه شـیوۀ
آمیختـه انجـام شـده اسـت .رویکـرد پژوهـش دریافتـن
عناصـر مـدل بـا روش کیفـی ،در تأییـد اعتبـار مـدل بـا
روش آمیختـه و در تعییـن وزنهـای عناصـر مـدل (ابعاد،
کمی اسـت .بنیاد پژوهش
مؤلفههـا و شـاخصها) با روش ّ
بـر اسـاس دانش خبرگان اسـت .همچنین ،ابـزار پژوهش
شـامل بررسـی اسـناد ،مصاحبـ ه و پرسـشنامه اسـت.

جامعه آماری دربردارندۀ خبرگان حوزۀ گردشـگری و آشنا
به مفاهیم ف ّناوری اطالعات است .پژوهشگران از فهرست
کلیدی شناساییشـده از سـوی
ِ
صاحبنظـران و افراد آگاه
ادارۀ کل میـراث فرهنگـی و گردشـگری اسـتان همـدان،
سـی نفـر را کـه اطالعـات کافـی دربـارۀ بافـت موردمطالعه
داشـتند برای حضور در فرایندهـای تصمیمگیری گروهی
بـا روش نمونهگیـری هدفمنـد برگزیدنـد .خبـرگان از بین
اسـتادان دانشـگاه در رشـتۀ مرتبط یا دارای اثر در زمینه
گردشـگری یـا رشـته ف ّنـاوری اطالعـات دارای فعالیـت
مرتبـط بـا بخش گردشـگری ( 6نفـر) ،مدیران گردشـگری
اسـتان در حـد مدیـران کل یـا معاونـان میـراث فرهنگی و
گردشـگری در ادوار مختلـف ( 6نفـر) ،صاحبنظران فعال
در بخـش غیردولتـی گردشـگری ( 13نفـر) و کارشناسـان
ف ّنـاوری اطالعـات دارای تجربـه مطالعاتـی یـا اجرایـی در
بخـش گردشـگری ( 5نفر) انتخاب شـدند.
بـرای پاسـخ به سـؤال پژوهش منطبق بر شـکل  ،1در یک
فراینـد از پاییـن بـه باال ،کدگـذاری اولیـه و ادغـام و اصالح
کدهـا و کسـب شـاخصهای 101گانه انجام شـد و با یافتن
کدهـای مراتـب باالتر (19مؤلفه) و کدهـای اصلی ( 5بعد)،
چارچـوب اولیـه بهصـورت سلسـلهمراتبی شـکل گرفـت.
سـپس در فرایندی از باال به پایین شـامل فن گروه اسـمی
بـرای تأییـد ابعـاد و مؤلفههـا ،روش دلفـی بـرای تأییـد
شـاخصها و مقایسـات زوجـی فـازی بـرای وزندهـی بـه
عناصـر ،مدلی شـامل  5بعد15 ،مؤلفه و  88شـاخص برای
ارزیابـی آمادگـی گردشـگری الکترونیک (به شـرحی که در
ادامـه میآیـد) بهدسـتآمد.

شکل  :1روش انجام پژوهش
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مدل ارزیابی آمادگی گردشگری الکترونیک
مورد مطالعه :استان همدان

 .1خـوش آمدگویـی و توضیـح مسـئله قابـل تصمیمگیـری
توسـط تسـهیلگر؛  .2فرصـت بـه شـرکتکنندگان بـرای
فکرکردن و نوشـتن بدون مشـورت؛  .3استفاده از مشارکت
همـه بـرای ثبـت آرا؛  .4بحـث و بررسـی آرا در حضور همه؛
 .5رأیگیـری.
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روش تدوین مدل اولیه با تحلیل محتوای تلفیقی
تحلیـل محتـوا مربـوط بـه تحلیـل معنایـی یـک بدنـه از
متـن بـرای آشـکارکردن مفاهیـم غالـب اسـت (Recker,
 .)2012اسـناد موجـود جمـعآوری شـده در نرمافـزار مکس
کیـودیای ( )MAXQDAوارد و کدگـذاری انجـام شـد .در
کدگـذاری ،واحـد تحلیـل سـند درنظـر گرفته شـده اسـت،
بـه ایـن معنـی که در صـورت وجود یـک کد در یک سـند آن
کـد در تکرارهـای بعـدی در همـان سـند با یـک بـار فراوانی
لحاظ شـد .در تشکیل سلسلهمراتب مفاهیم در کدگذاری،
اولویـت اول در نامگـذاری عنـوان کدهـا اسـتفاده از عناوین
مطرحشـده در سـایر اسـناد بود .همچنین در اهمیتدهی
بـه کدهـای بهدسـتآمده فراوانـی کـد ،آنچنـان ملاک
تصمیم نبود و توجه به بافت و ارتباط با صنعت گردشـگری
بیشـتر مـورد نظر بوده اسـت و با درنظرگرفتن ایـن دو عامل
و اهمیت تفسـیر پژوهشـگران در تحلیـل ،میتوان تحلیل
محتوا را از نوع تحلیل محتوای کیفی بهشـمارآورد (قائدی
و گلشـنی.)1395 ،

:)al., 2004

جدول  :1ویژگی فرایندهای تصمیمگیری گروهی
() Carey & Asbury, 2016; Potter et al., 2004
ویژگی

روش
دلفی

گروه
کانونی

طوفان فن گروه
مغزی اسمی

مالقات چهرهبهچهره

خیر

بله

بله

بله

تولید تعداد زیادی از ایدهها

بله

شاید

شاید

بله

دارای فرایند ساختارمند باال

بله

خیر

خیر

بله

دوری از تصمیم سریع

بله

خیر

خیر

بله

اتمام کار درجه باالیی دارد

بله

شاید

خیر

بله

ارائه بازخورد سریع

خیر

شاید

شاید

بله

نیاز به رهبر باتجربه
تسهیلگر دارد

خیر

بله

خیر

بله

طرح بینش ،تجارب و باورها در
مورد بافت موردبحث

خیر

بله

بله

بله

پـس از مـروری بـر نحـوۀ تشـکیل درخـت سلسـلهمراتبی
اولیـه از خبـرگان درخواسـت شـد کـه در سـه مـورد نظـر
دهنـد :نخسـت ،آیا ابعـاد و مؤلفههـا و چینـش مؤلفهها در
ابعـاد پذیرفتنـی اسـت؟ دوم ،آیـا شـاخصها در مؤلفههای
مناسـبی چیده شـدهاند؟ سـوم آیـا بعد ،مؤلفه یا شـاخصی
بایـد اضافـه شـود؟ پـس از 30دقیقـه تفکـر خامـوش بـدون
مشـورت ،از خبـرگان خواسـته شـد تـا نظـر خـود را دربـارۀ
تغییـرات بـرای همـه بیـان کننـد و تسـهیلگر خالصـه نظر
ایشـان را در تابلـو نوشـت .بـرای هـر مـورد نوشتهشـده،
فرصـت بحـث بـه همـه حاضـران داده شـد و در پایـان برای
ابعـاد و مؤلفههـا رأیگیـری صـورت گرفـت.
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روش تعییـن عناصر مـدل (ابعاد ،مؤلفهها و شـاخصها)
و روابط آنها
ابتـدا ،بـا بررسـی مدلهـا و شـاخصهای موجـود در زمینه
آمادگـی الکترونیکـی سـطح خـرد و کالن ،تعـداد  270کـد
همراسـتا بـا گردشـگری الکترونیـک اسـتخراج شـد .در
ِ
مطالعـات اسـتفاده از ف ّنـاوری اطالعات
ادامـه ،بـا تمرکز بر
و ارتباطـات در گردشـگری کـه در مـرور ادبیـات بـه برخی از
آنهـا اشـاره شـد 119 ،کـد اولیـه دیگـر بهدسـتآمـد و بـه
فهرسـت کدهـا اضافـه شـد .همچنیـن ،بهمنظـور یافتـن
شـاخصهای بومـی تأثیرگـذار در گردشـگری الکترونیـک،
بـه برنامههای سـوم تا ششـم توسـعه اقتصـادی ،اجتماعی
و فرهنگـی ایـران توجـه شـد .در ایـن برنامههـا گردشـگری
مـورد توجـه قرار گرفته اسـت ،اما با وجود توجه به اسـتفاده
از ف ّنـاوری ،بیانـی آشـکار در اسـناد برنامه برای اسـتفاده از
ف ّناوری اطالعات در گردشـگری وجود ندارد .در برنامههای
توسـعه مرتبط با گردشگری اسـتان همدان نیز  10کد اولیه
مرتبـط با ف ّنـاوری اطالعات بهدسـتآمـد (طـرح و آبریز،
1391؛ سـازمان مدیریـت و برنامهریـزی اسـتان همـدان،
 .)1398با جسـتوجوی اینترنتی در بین نوشـتهها ،اخبار
و دیدارهای مدیران سـازمان میراث فرهنگی و گردشـگری
ن در بازۀ زمانی سـال 1390تا شـهریور 1398
کشـور و اسـتا 
تعـداد  69مطلـب و سـخنرانی بررسـی شـد و با هفـت نفر از
مدیران ارشـد گردشـگری دربارۀ «کاربرد ف ّنـاوری اطالعات
در گردشـگری» با موضوع کاربردها و انتظارات از گردشگری
الکترونیـک مصاحبـه جدید انجـام گرفت.

روش تأییـد و اصلاح مدل در سـطح ابعـاد و مؤلفهها با
فن گروه اسـمی
بـرای اعتباردهـی و اصلاح سـاختار سلسـلهمراتبی اولیـه
بهدسـتآمده از روش تحلیـل محتـوا ،بـا تصمیمگیـری
گروهـی ،مبتنـی بـر جـدول  ،1اولین نامـزد اسـتفاده از فن
گـروه اسـمی اسـت .در ایـن روش بـا مشـارکت خبـرگان در
یـک یـا چند نشسـت مراحل زیـر دنبـال میشـود (Potter et
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سال دهم  ،شماره اول ،بهار1400

استفاده از روش دلفی برای تعیین شاخصها
روش دلفـی بـرای تصمیمگیـری گروهـی مربـوط بـه پیش
از 1950اسـت .ایـن روش ویژگیهایـی چـون اسـتفاده از
خبـرگان ،تشـکیل پانل ،گمنامـی ،چندمرحلـهای بودن،
تکـرار و بازخـورد گرفتن تا رسـیدن به توافق نظرهـا را دارد
(.)Sourani, & Sohail, 2015
پـس از نشسـت فـن گـروه اسـمی و اعمـال اصالحـات
نشسـت که به تعیین ابعاد ،مؤلفههـا و ارتباطات انجامید،
بـرای کسـب توافـق درخصـوص مناسـببودن یـا نبـودن
شـاخصها در مـدل از روش دلفـی اسـتفاده شـد .بدیـن
منظـور ،پرسـشنامه اهمیـت شـاخصها بـرای خبـرگان
ارسـال شـد .تصمیـم بـر ایـن شـد که فرصـت بیشـتری به
خبـرگان داده شـود و بـدون مذاکـره بیـن خبـرگان اقـدام
شـود .در ایـن شـرایط روش دلفـی بـا لحـاظ ویژگیهـای
جـدول  1انتخـاب شـد و آنهـا بـه اهمیـت شـاخصها در
یـک طیـف لیکـرت پنجگزینـهای نظـر دادنـد.
روش تعییـن وزن و اهمیـت عناصـر مـدل با مقایسـات
زوجـی فازی
برای وزندهـی روشهای متفاوتی وجـود دارد .وزندهی
را میتوان از درون دادههای مرتبط با معیارها مانند روش
آنتروپی شـانون صـورت داد ،امـا این روش بـه تفاوتهای
مقـداری دادههـا وزندهـی میکنـد و ماهیـت معیـار مورد
توجـه نیسـت .بـا اسـتفاده از نظـر خبـرگان میتـوان بـا
روش مناسـبی بـه معیارهـا وزن اختصـاص داد .از سـویی
روش مقایسـات زوجـی با توجه به مقایسـه همزمـان دو به
دوی معیارهـا و جمعبنـدی نظرها در یک بـازۀ فازی روش
مناسـبی است.
نظریـه فـازی را پروفســور لطفــي عســگرزاده در سـال
 1965مطـرح کـرد .ایـن نظریـه ویژگی ابهـام را بر اسـاس
ویژگـی مـدرجبـودن و مقایسـهای بودن توضیـح میدهد

و مفهـوم درجـات صـدق را پیـش میکشـد .سیسـتم
اسـتاندارد فـازی بـازۀ [ ]0 1را بـرای درجـات صـدق
برمیگزینـد (حسـینی .)1391 ،در حالـت کلـی ،وقتـی
فهم روانشـناختی پاسـخدهندگان یـک موضوع پیچیده
اسـت و منطـق غیرفـازی 1پاسـخ را بـا یـک عـدد قطعـی
معـادل میدانـد ،این عدد نظر واقعی فرد پاسـخدهنده را
منعکـس نمیکنـد و اسـتفاده از منطق فـازی این نقصان
را جبـران میکنـد .یـک عـدد فـازی مثلثـی ،بهصـورت
سـهتایی بـا تابـع درجه عضویـت رابطه  1تعریف میشـود
(.)Cheng & Lin, 2002

رابطه1

بـا اسـتفاده از روش مینکوفسـکی میتـوان عـدد فـازی
را فازیزدایـی کـرد و بهصـورت عـدد حقیقـی در رابطـه2
نوشـت ( .)Daghighi Masouleh et al., 2014
رابطه2

مراحـل زیـر بـرای تدویـن و جمعبنـدی پرسـشنامه
مقایسـات زوجـی فـازی در هـر سـطح از سلسـلهمراتب
ابعـاد ،مؤلفههـا و شـاخصها بـر اسـاس روش آیهـان
( )2013و باکلـی ( )1985انجـام شـد.
مرحلـه  :1پرسـشنامه مقایسـات زوجـی فـازی بـرای
مقایسـه ابعـاد ،مؤلفههـای هـر بعـد و شـاخصهای هـر
مؤلفـه ماننـد جـدول  2تدویـن شـد.

جدول  :2نمونه پرسشنامه خبرگان در تعیین وزن ابعاد ،مؤلفهها و شاخصها
سمت راست
بعد  /مؤلفه /فوقالعاده
مهم
شاخص

I

خیلی مهم

سمت چپ

مهم کمی مهم

اهمیت مساوی دو
طرف راست و چپ

کمی مهم

مهم

فوقالعاده بعد /مؤلفه/
خیلی مهم
شاخص
مهم

J

1. Crisp
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مرحله  :2متغیرهای زبانی مقایسـات زوجی بهدسـتآمده
از پرسـشنامه خبـرگان ،بـا جایگزینی جـدول  ،3بـه اعداد
فـازی مثلثـی تبدیـل شـد .گفتنـی اسـت ،وقتـی اهمیـت
عامـل  iنسـبتبه عامـل  jدر نظـر یک خبره یک عـدد فازی
لحاظ شـود ،اهمیت عامل  jنسـبتبه عامل  iاز نظر همان
خبـره معکـوس آن عـدد فـازی درنظر گرفته میشـود.
مرحلـه  :3ماتریـس مقایسـات زوجی در هر سـطح از ابعاد،
مؤلفههـا و شـاخصها بر اسـاس اعـداد مثلثی فـازی در بند

جدول  :3جایگزینی متغیرهای زبانی با اعداد مثلثی فازی ()Ayhan, 2013

اهمیت مساوی

)(1، 1، 1

)(1 ،1 ،1

کمی مهم

)(4، 3، 2

)(0/25 ،0/33 ،0/5

مهم

)(6، 5، 4

)(0/167 ،0/2 ،0/25

خیلی مهم

)(8، 7، 6

)(0/125 ،0/143 ،0/167

فوقالعاده مهم

)(9، 9، 9

)(0/111 ،0/111 ،0/111

روش آزمون سازگاری مقایسات زوجی فازی
برای آزمون سـازگاری ،ابتدا ماتریس مقایسـه زوجی فازی
بـر اسـاس فرمـول مینکوفسـکی بیانشـده در رابطـه 2بـه
ماتریـس مربـع  nسـطری فازیزداییشـدۀ حقیقی تبدیل
ت آمـد و
شـد .سـپس میانگیـن هندسـی هـر سـطر بهدسـ 
نرمـال شـد .بـا ضـرب ماتریـس تکسـطری نتیجهشـده از

مجمـوع سـطری ماتریـس مربـع در ماتریـس تکسـتونی
میانگیـن هندسـی بهدسـتآمده ،مقـدار ویـژۀ حداکثـر ()
نتیجـه شـد و شـاخص سـازگاری ماتریـس ( )CIاز رابطـه
ت آمـد .میـزان سـازگاری منطبـق بـر جـدول  ، 4از
بهدسـ 
رابطـه محاسـبه میشـود کـه باید کمتـر از  0/1بـرای اعتبار
سـازگاری باشـد (.)Biswas et al., 2018

جدول  :4شاخص سازگاری
 nتعداد سطر

1

2

3

4

5

6

7

 RIنرخ

0

0

0/58

0/9

1/12

1/24

1/32

یافتهها
منطبـق بـا روش تحقیـق و تحلیل محتـوای کیفی ،اسـناد
و مصاحبههـا بررسـی شـد .بخشـی از مصاحبههـا در ادامه
آمده اسـت:
مدیرکل گردشـگری اسـتان همدان بیان میدارد که «توجه
بـه گردشـگری الکترونیـک بـرای کنتـرل ازدحام و شـلوغی
الزم اسـت .آمـار گردشـگران و خدمات مورداسـتفادۀ آنها
برای برنامهریزی درسـت در دسـترس نیسـت .گردشـگران
خواهان خدمت برخط هسـتند .آنها بدون داشـتن برنامه
و اسـتفاده از سـامانهها در شـهر و خیابانهـا بیهـوده وقـت

8

9

1/45 1/41

10
1/49

خـود را از دسـت میدهنـد» .رئیس مرکز ف ّنـاوری اطالعات
سـازمان میراث فرهنگی و گردشـگری کشـور معتقد است:
«...گردشـگری هوشـمند را بایـد امروزیتریـن اصطلاح
در گردشـگری الکترونیـک دانسـت .اسـتفاده از ف ّنـاوری
اطالعـات به معنی هوشمندسـازی نیسـت ،مـا باید تجربه
سـفر منحصربهفـرد و شخصیسـازی گردشـگری را بـا ابزار
ِ
ف ّناورانـه فراهم کنیم .ف ّنـاوری اطالعات نبایـد پارامترهای
گردشـگری پایـدار بهویـژه حفاظـت از محیطزیسـت،
ایجـاد اشـتغال و فرهنـگ ملـی و امنیـت را تضعیـف کنـد.
بهاشـتراکگذاری دادههـای بـزرگ در حوزۀ کسـبوکارهای

سال دهم  ،شماره اول ،بهار1400

متغیر زبانی

مقدار مستقیم

مقدارمعکوس
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قبل و در هر سـطح از سلسـلهمراتب تشـکیل شد.
مرحلـه:4عملیـاتریاضیمحاسـبهوزنهاازروشمقایسـات
زوجیساعتیبااعدادفازیانجامووزنهرعاملمشخصشد.
مرحلـه :5روش دیگـر ،روش تحلیـل چانـگ ()1996
اسـت کـه مبتنـی بـر اسـتفاده از درجـه بزرگـی اسـت .از
ایـن روش نیـز بـرای مقایسـه بهتریـن پاسـخها کمـک
گرفتـه شـد.
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گردشـگری میتوانـد بـه تصمیمـات مناسـب گردشـگری
الکترونیـک کمـک کند».
مدیـر ف ّنـاوری اطالعـات ادارۀ کل میراث فرهنگی ،صنایع
دسـتی و گردشگری استان همدان بر استفاده از راهنمای
الکترونیک موزهها ،اسـتفاده از دولت همـراه برای نظارت
بر خدمات سفر ،سامانۀ فروش بلیت الکترونیکی موزهها
و اماکـن ،و اسـتفاده از واقعیـت افـزوده در آثار گردشـگری
تأکیـد دارد و هزینـه کـم بـرای ایجـاد مشـاغل ف ّنـاوری
اطالعـات در گردشـگری را مزیـت میدانـد .از دیـدگاه او،
نبود سـاختار مناسـب در سـازمانهای گردشـگری و نبود
روشهای مدیریتی مناسـب برای اسـتفاده از گردشـگری
الکترونیـک نقطه ضعف اسـت.

معـاون گردشـگری آن سـازمان بر برنامهریزی گردشـگری
پیـش از سـفر تأکیـد دارد و بهاشـتراکگذاری تجربـه سـفر
را در ایجـاد سـفر جدیـد بسـیار مهـم میدانـد .از نظـر او
فروش الکترونیکی صنایع دسـتی ،هوشمندی در صنعت
گردشـگری ،ایجاد کسـبوکارهای ف ّناوریمحور و داشتن
اینترنـت فراگیـر در جاذبههـا ،از راهکارهـای پیـشروی
گردشـگری اسـت .پـس از بررسـی اسـناد ،سـخنرانیها،
مصاحبههـا و ورود کدهـای اولیـه در نرمافـزار ،بـا اصلاح
و تعدیـل کدهـا و دسـتهبندی آنهـا در مقولههـا و تمهـا،
نتیـجۀ روش تحلیـل محتـوا ،ایجـاد یـک چارچـوب
سلسـلهمراتبی سه سطحی اولیه ،شـامل  5بعد19 ،مؤلفه
و  101شـاخص (بـه شـرح جـدول  )5بـود.

جدول  :5ابعاد و مؤلفههای اولیۀ بهدستآمده از مرور ادبیات و کدگذاری

سال دهم  ،شماره اول ،بهار1400

ابعاد
)تمهای اصلی(

آمادگی سازمانهای
مدیریت مقصد

آمادگی کسبوکارهای
گردشگری

بعد توانمندسازهای

گردشگری الکترونیک

زیرساختهای عمومی
ف ّناوری اطالعات

جامعۀ الکترونیکی

مؤلفهها
)مقولهها(

تعداد شاخص
)کدباز(

فراوانی تعداد کد
در تحلیل محتوا

زیرساختهای ف ّناوری اطالعات

9

163

5

18

امنیت ف ّناوری اطالعات
ساختار و فرهنگ سازمانی

منابع انسانی سازمانهای مدیریت مقصد

3
5

18
27

تواناییهای مدیریتی و راهبری الکترونیکی

6

زیرساختهای ف ّناورانۀ کسبوکارها

9

63

مؤلفۀ سازمانی و فرهنگ استفادۀ کسبوکارها

9

52

استفاده از فرصتهای ارزشآفرین

4

منابع انسانی کسبوکارها

تواناییهای مدیریتی کسبوکارها

قوانین و مقررات حاکم بر استفاده از ف ّناوری اطالعات
سیاستها و خطمشیهای اجرایی

مؤلفههای اقتصادی بخش گردشگری
دسترسی به زیرساختها

هزینههای دسترسی به زیرساختها

استفادۀ ساکنان از زیرساختهای موجود
سطح آگاهی جامعه

فرهنگ استفاده از ف ّناوری اطالعات
احساس اعتماد و عدالت

تعییـن عناصـر مـدل (ابعـاد ،مؤلفههـا و شـاخصها) و
ارتباطـات آنها
پـس ازکدگـذاری و تشـکیل چارچـوب اولیـه ،در نشسـت
اول خبـرگان ،بـا فـن گروه اسـمی عناویـن ابعـاد ،مؤلفهها

3
3

40

13
17
86

5

102

6

28

5

39

9

72

6

57

2

28

5

44

4

26

3

15

و محـل قرارگرفتـن مؤلفههـا و شـاخصها بررسـی شـد.
ابعـاد پنجگانـه بـا توافـق اکثریـت مطلـق پذیرفته شـد .اما
در مـورد مؤلفههـا نظـر جمعـی بـر ادغـام برخـی مؤلفههـا
ماننـد ادغـام مؤلفه امنیت با زیرسـاختها در بعـد آمادگی

مدل ارزیابی آمادگی گردشگری الکترونیک
مورد مطالعه :استان همدان

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

شکل  :2مدل آمادگی گردشگری الکترونیکی (اعداد درجشده در حاشیه ،تعداد شاخصهای هر مؤلفه است)

سال دهم  ،شماره اول ،بهار1400

سـازمانهای مدیریـت مقصد ،ادغـام مؤلفه منابع انسـانی
بـا سـاختار و فرهنگ سـازمانی در هـر دو بعد سـازمانهای
مدیریـت مقصد و کسـبوکارها بود .همچنین مؤلفه جدید
زیرسـاختهای جاذبههـای گردشـگری جداگانـه در بعـد
زیرسـاختهای ف ّنـاوری اطالعـات به تصویب گروه اسـمی
رسـید .برخی شـاخصها نیز ماننـد چندزبانهبودن سـایت
گردشـگری بهجای دوزبانهبودن و اسـتفاده از اینترنت اشیا
در جاذبههـای گردشـگری افـزوده شـد .در مجمـوع ،بیش
از  95درصـد خبـرگان بـرای روابـط بیـن بعدهـا و مؤلفههـا
توافـق کردند.
در ادامـه برای تأیید یا حذف شـاخصهای اثرگـذار به روش
دلفـی اقـدام شـد .بـرای ایـن منظـور پرسـشنامه «تعییـن
اهمیـت شـاخصها در طیـف پنجگزینـهای لیکـرت» بیـن
خبـرگان توزیـع و بـا روشهـای حضـوری ،فـرم الکترونیک
و فایل اکسـل ایمیل شـده ،پرسـشنامهها جمعآوری شد.
در دور اول خبـرگان 53 ،شـاخص از مجمـوع  101شـاخص
دارای ضریـب تغییـر بیشـتر از  0/2در آرای خبـرگان بـود.
لـذا بـرای بـار دوم پرسـشنامه (همراه بـا توضیحات محقق

مبنی بر نداشـتن اجماع و توصیفی دقیقتر از شـاخصها)
در اختیـار خبـرگان قـرار گرفـت و دوبـاره جمعبنـدی شـد.
ْ
هـدف بـودن یـا نبـودن شـاخص در مـدل از نظـر
ازآنجاکـه
خبـرگان بـود ،در مرحلـه سـوم تغییـری در شـاخصها از
نظـر خبـرگان نسـبتبه مرحلـه دوم ایجـاد نشـد ،بنابرایـن
در دو مرحلـه توافـق بهدسـت آمـد و ضریـب تغییـرات برای
همه شـاخصها به کمتر از  0/2رسـید .برای اعتبارسـنجی
بیشـتر روش دلفـی ،عالوهبر ضریـب تغییـرات ،در نرمافزار
اسپـیاساس از مقـدار آمـارۀ کنـدال اسـتفاده شـد کـه
حـدود ( 0/8بـرای بـودن یـا نبـودن شـاخصها) در مـدل
بهدسـتآمـد و مقـدار معنـیداری  0/000کسـب شـد کـه
نشـان میدهـد توافـق خوبـی بیـن دیدگاههـا وجـود دارد و
ضریب هماهنگی کندال مشاهدهشـده معنیدار اسـت .در
روش دلفـی ،درمجمـوع  88شـاخص از بیـن  101شـاخص
اولیـه دسـتکم امتیـاز  3از  5را کسـب کردنـد و بقیـه از
فهرسـت شـاخصها حذف شـدند .بدین ترتیب و با تعیین
شـاخصها ،مدل سلسـلهمراتبی در شـکل  2بهدستآمد.
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فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

احصـای نظـر خبـرگان برای اهمیـت ابعـاد و مؤلفهها
بـر اسـاس ماتریسهـای زوجی
در نشسـت دوم ،خبرگان نظر خود را دربارۀ اهمیت نسبی
ابعـاد ،مؤلفههـا و شـاخصها بهصـورت ماتریسهـای
زوجـی و بـا پنج گزینه اهمیت برابر ،کمـی مهمتر ،مهمتر،
خیلـی مهمتر و فوقالعاده مهمتر برای هـر دو زوج از ابعاد،
مؤلفههـا و شـاخصها (مبتنـی بر جـدول  )3بیـان کردند.

اولین سـطح یـک ماتریس مقایسـه زوجی بین ابعـاد بود.
دومیـن سـطح پنـج ماتریـس زوجـی بیـن مؤلفههـای هـر
بعد گردشـگری بود و در سـطح سوم مقایسه شاخصها در
پانـزده ماتریـس زوجی انجام شـد .نتایج نهایـی وزندهی
به روش مقایسـات زوجی فازی در سـطح ابعاد ،مؤلفهها و
شـاخصها منطبق بـر جدولهـای  6تا  10اسـت.

جدول  :6وزن مؤلفهها و شاخصها در بعد آمادگی سازمانهای مدیریت مقصد
بعد  /مؤلفهها /شاخصها

وزن

 .1بعد آمادگی سازمانهای مدیریت مقصد

0 /084

 .1-1مؤلفۀ زیرساخت سازمانهای مدیریت مقصد

0 /21

سال دهم  ،شماره اول ،بهار1400

داشتن مرکز تماس الکترونیکی گردشگری

0 /062

داشتن محتوا و برنامه نرمافزاری برای
پشتیبانی گردشگری

0 /086

داشتن اینترنت با پهنای باند باال

0 /071

چندزبانهبودن محتوای تولیدشده برای
اطالعرسانی

0 /097

یک پارچگی سازمانهای مرتبط از طریق شبکه

0 /069

فراهمساختن امکان تعامل با گردشگران

0 /089

زیرساختهای ارتباطی درون اقمارسازمان

0 /061

حفاظت از حریم شخصی گردشگران

0 /135

اتصال همه کارکنان به اینترنت

0 /05

وجود زیرساخت سختافزاری و
نرمافزاری امنیت اطالعات

0 /097

،داشتن شبکه ارتباطی الکترونیکی پرتال
صفحه اجتماعی و کانال

0 /082

میزان استفاده از سازوکارهای امنیتی در
سازمان

0 /10

 .2-1مؤلفۀ توانایی مدیریتی و راهبری الکترونیکی

0 /34

اولویت ف ّناوری اطالعات برای مدیران

0 /152

سبکهای رهبری سازمان

0 /141

حمایت مدیریت از استقرار فرایندهای
الکترونیکی

0 /18

تشویق سرمایههای انسانی برای استفاده
از ف ّناوری اطالعات

0 /183

آگا بودن از فرصتهای الکترونیکی جدید

0 /17

سیاستها و راهبردهای مدیران

0 /174

 .3-1مؤلفۀ ساختار و فرهنگ سازمانی برای استفاده از فنّاوری اطالعات

0 /45

وجود ساختار سازمانی ارشد ف ّناوری اطالعات
در سازمان

0 /124

میزان پذیرش نوآوری و ف ّناوری در
سازمان یا کسبوکار

0 /12

وجود طرح مکتوب توسعه ف ّناوری اطالعات

0 /145

اهتمام به آموزش کارکنان

0 /12

داشتن استانداردهای ابالغی تولید سامانه

0 /091

نوآوریهای فردی

129/ 0

حمایت از تولید محتوا در گردشگری

0 /111

دانش و آگاهی کارکنان

16/ 0

مدل ارزیابی آمادگی گردشگری الکترونیک
مورد مطالعه :استان همدان

جدول  :7وزن مؤلفهها و شاخصهای بعد آمادگی کسبوکارهای گردشگری
بعد دوم /مؤلفهها /شاخصها

وزن

 .2بعد آمادگی کسبوکارهای گردشگری

0/201

 .1-2مؤلفۀ زیرساخت کسبوکارها

0/174

اتصال همه کارکنان به اینترنت

0/084

داشتن شبکه ارتباطی الکترونیکی پرتال ـ
سایت ـ کانال اجتماعی

0/148

دسترسی ارزان به اینترنت

0/099

استفاده از اینترنت اشیا برای کنترل و
مدیریت داراییها

0/083

زیرساختهای ارتباطی بین نمایندگیها
یا شعب

0/089

اطالعات بهروز در ارتباطات الکترونیکی
کسبوکار

0/144

امنیت اطالعات (نگهداری امن اطالعات مشتریان)

0/121

 .2-2مؤلفۀ سازمانی و فرهنگی

0 /313

همکاری الکترونیکی بین کسبوکارهای فعال
در این صنعت

0 /095

اهتمام به آموزش کارکنان

0/126

میزان نوآوری در کسبوکار و شرکت

0 /109

تمایل به استفاده از شبکههای مجازی
برای بهبود فعالیت شرکت

0/117

سیاستها و راهبردهای شرکت برای استفاده
از ف ّناوری اطالعات

0 /106

حفاظت از حریم شخصی گردشگران و
افشا نکردن اطالعات

0/149

وجود طراحی برای استفاده از ف ّناوری
اطالعات

0 /118

مقاومتنکردن در برابر رایانهای شدن
سامانههای مرتبط

0/099

سهم مشتریان الکترونیکی از کل مشتریان

0/081

مؤلفۀ توانایی مدیریتی 2-3.

0/309

حمایت مدیریت از استقرار فرایندهای
الکترونیکی

0 /335

آگاهبودن مدیر از فرصتهای الکترونیکی
جدید

0 /361

تشویق سرمایههای انسانی برای استفاده

مؤلفۀ بهرهبرداری از فرصت ارزشآفرین 2-4.

0/305

0/204

استفاده از بانکداری الکترونیکی

0 /223

استفاده از بازاریابی الکترونیک

0/302

استفاده از تدارکات الکترونیکی

0 /222

انجام خدمات الکترونیکی ( مانند
)...حملونقل ،رزرو ،اسکان و

0/253

سال دهم  ،شماره اول ،بهار1400

داشتن اینترنت با پهنای باند باال

0/106

داشتن برنامه نرمافزاری برای عملیات
پشتیبان گردشگری

0/126

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

بعد دوم ،یعنی آمادگی کسـبوکارهای الکترونیکی ،دارای
وزن بـاال ( 0/201از  )1در مـدل اسـت و مؤلفـه فرهنـگ و
سـاختار سـازمانی از بین  4مؤلفه این بعد بیشترین اهمیت

را بـا وزن  0/313دارد .جـدول  7وزن هرکـدام از عناصر را در
بعـد دوم نشـان میدهد.
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«قوانیـن ،سیاسـتها و خطمشـیهای دولـت» بـا وزن
 0/54دارای اهمیـت بیشـتری اسـت.

بعـد توانمندسـازهای گردشـگری الکترونیـک دارای دو
مؤلفـه بـه شـرح جـدول  8اسـت کـه اهمیـت نسـبی مؤلفه
فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

جدول  :8وزن مؤلفهها و شاخصهای بعد توانمندسازهای گردشگری الکترونیک
بعد  /مؤلفهها /شاخصها

وزن

 .3بعد توانمندسازهای گردشگریالکترونیک

0/259

 .1-3مؤلفۀ قوانین ،سیاستها و خطمشیهای دولت

0/54

وجود قوانین شفاف در حوزۀ
گردشگری الکترونیکی

0 /087

وجود قوانین امنیت اطالعات و حریم خصوصی 0 /101
قانون کپیرایت ،حق مالکیت معنوی

حمایت دولت از پروژههای ف ّناوری اطالعات در گردشگری

0 /122

حمایت از توسعۀ الکترونیکی آزاد و سانسور نشدن

0 /097

احترام دولتها به تعهدات دولت قبل

0 /09

نظارت دولتی بر کیفیت خدمات ف ّناوری اطالعات

0 /066

0 /108

پایداری محیط سیاسی و ارتباطات بینالمللی 0 /115
سال دهم  ،شماره اول ،بهار1400

 0 /099همراستایی راهبردی بین اجزای حاکمیت در حوزۀ گردشگری

سیاستها درمورد مالکیت خصوصی

 .2-3مؤلفۀ اقتصادی

0 /115
0 /46

سهم صنعت گردشگری از تولید ناخالص داخلی  0 /252سطح رقابت سرمایهگذاران در حوزۀ ف ّناوری اطالعات گردشگری 0 /222
سهم سرمایهگذاری در گردشگری به کل
سرمایهگذاری

سهم اقتصاد بخش غیردولتی در گردشگری

0 /236

منطبـق بـر جـدول  ،9بعـد زیرسـاختهای ف ّنـاوری
اطالعـات بیشـترین وزن از ابعـاد پنجگانـه مـدل (بـا مقدار
عـددی  )0/297را دارد .ایـن بعـد شـامل سـه مؤلفه اسـت

0 /289

کـه مهمتریـن آنهـا زیرسـاختهای ف ّناورانـه جاذبههـای
گردشـگری اسـت.

جدول  :9وزن مؤلفهها و شاخصهای بعد زیرساختهای فنّاوری اطالعات
 .4بعد زیرساختهای فنّاوری اطالعات

0 /297

 .4-1مؤلفۀ دسترسی به فنّاوری اطالعات و امنیت عمومی

0 /351

)توسعۀ اینترنت پهن باند ( سهم دسترسی پهن باند

0 /155

سطح پوشش شبکۀ همراه

0 /161

ایجاد زیرساختهای عمومی اینترنت اشیا

0 /103

قیمت اینترنت ثابت در سبد خانوار

0 /238

امنیت زیرساخت عمومی

0/ 109

قیمت اینترنت سیار در سبد خانوار

0 /234
0 /263

 .4-2مؤلفۀ استفاده از زیرساختها
استفادۀ شهروندان از موبایل هوشمند

0 /228

ضریب نفوذ تلفن همراه

0 /288

ضریب نفوذ اینترنت

0 /27

امکانات ف ّناورانۀ دسترسی به پلیس

0 /215
0 /386

 .4-3مؤلفۀ زیرساخت جاذبهها
استفاده از واقعیت افزوده در جاذبهها

0 /268

استفاده از اینترنت اشیا در جاذبهها

0 /247

فراهمبودن وایفای در جاذبهها

0 /258

امکان بازدید مجازی از جاذبهها

0 /227

مدل ارزیابی آمادگی گردشگری الکترونیک
مورد مطالعه :استان همدان

جدول  :10وزن مؤلفهها و شاخصهای بعد جامعۀ الکترونیکی
بعد دوم /مؤلفهها /شاخصها

وزن

 .5بعد جامعۀ الکترونیکی

0 /159

 .1-5مؤلفۀ آگاهی جامعه

0 /364

دارندگان تحصیالت دانشگاهی

0 /24

حضور در شبکههای اجتماعی

0 /356

آشنایی با زبان انگلیسی در حد استفاده
از ف ّناوری اطالعات

 .2-5مؤلفۀ فرهنگ استفاده

با ارزشهای جامعه  ICTسازگاری و انطباق

0 /314

 .3-5مؤلفۀ اعتماد و عدالت
نرخ مشارکت بانوان در اقتصاد

0 /326

اعتماد شهروندان در استفاده از خدمات
رایانهای

0 /354

تعیین میزان سازگاری در ماتریسهای مقایسات زوجی
بیشـترین سـازگاری در سـطوح پایینتـر یعنی شـاخصها
بهدسـت آمـد .نـرخ سـازگاری در سـطح ابعـاد  0/042بـود و
ی سـازمانهای مدیریـت
در سـطح مؤلفههـای بعـد آمادگـ 
مقصـد  ،0/0628در سـطح مؤلفههـای بعـد آمادگـی
کسـبوکارهای گردشـگری  ،0/040در سـطح مؤلفههـای
بعـد توانمندسـازهای گردشـگری الکترونیـک کـه دارای
دو مؤلفـه اسـت نیـاز نیسـت ،در سـطح مؤلفههـای بعـد
زیرسـاختهای عمومـی  0/017و در سـطح مؤلفههـای
بعـد جامعه الکترونیکـی  0/094بود که همگی کمتـر از 0/1
بودنـد.
بحث و نتیجهگیری
در پژوهشهـای پیشـین بـر گردشـگری الکترونیـک و
شـاخصهای آن توجه شـده اسـت .دسـتاورد این پژوهش
کمیسـازی و
تدویـن مدلـی اسـت کـه قابلیـت ارزیابـیّ ،
مقایسهپذیری مقصدهای گردشگری در میزان بهکارگیری
ف ّنـاوری اطالعـات و ارتباطـات را فراهـم کند .با اسـتفاده از
خبـرگان و اجـرای مراحـل یادشـده در روش تحقیـق،

سهم روستاهای دارای اینترنت

0 /308
0 /318

0 /328
0 /32

 5بعد15 ،مؤلفه و  88شـاخص در یک مدل سلسـلهمراتبی
بـرای سـنجش میـزان آمادگـی گردشـگری الکترونیـک
بهدسـتآمـد و وزن هریـک از ابعـاد ،مؤلفهها و شـاخصها
بـه شـرح جـداول 6تـا  10اسـتخراج شـد .جدولهـای
یادشـده نشـان میدهـد کـه خبـرگان در اسـتان همـدان به
بعـد زیرسـاختهای ف ّنـاوری اطالعـات بیشـترین اهمیت
را دادهانـد .به ترتیب بعدهای توانمندسـازهای گردشـگری
الکترونیـک ،آمادگـی الکترونیکـی کسـبوکارهای حـوزۀ
گردشـگری و جامعـه اطالعاتـی رتبههـای بعـدی را دارنـد
وکمتریـن اهمیـت بـه بعـد آمادگـی سـازمانهای مدیریـت
مقصـد گردشـگری اختصاص یافته اسـت .میتـوان نتیجه
گرفـت کـه از نظـر خبـرگان وضعیـت آمادگـی الکترونیکـی
سـازمانهای مدیریـت مقصـد (ادارات میـراث فرهنگـی و
گردشـگری و شـهرداریها) کمتریـن تأثیـر را در آمادگـی
گردشـگری الکترونیکـی دارد و دولـت بیشـتر در ایجـاد
زیرسـاختهای ف ّناوری اطالعات و توانمندسازها (قوانین،
سیاستهای تسـهیلگر و روانسـازی امور اقتصادی) مؤثر
است.

سال دهم  ،شماره اول ،بهار1400

احساس پایبندی عمومی به مسائل اخالقی
و حقوق افراد در استفاده از شبکه

0 /368

میزان استفاده از شبکه برای امور
اجتماعی ،آگاهی و اقتصادی در مقابل
استفادۀ تفریحی

0 /404
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ل جامعه الکترونیکی اسـت کـه اهمیت آن
آخریـن بعد مـد 
بـه شـرح جـدول  10در رتبه چهارم بیـن ابعاد مدل اسـت و

مؤلفه آگاهی جامعه (یعنی سـاکنان مقصد گردشـگری) در
ایـن بعـد (بـا وزن  )0/364از همه مهمتراسـت.
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در پژوهشهـای دیگـر نیـز بـه اهمیـت توانمندسـازها
(قوانیـن ،سیاسـتها و خطمشـیهای دولـت) و
زیرسـاختهای ف ّنـاوری اطالعـات نسـبتبه ابعـاد دیگـر
در توسـعه گردشـگری الکترونیـک پرداختـه شـده اسـت
(تقویفـرد و اسـدیان اردکانـی1395 ،؛ Rouhani et al.,
 2013؛  )Lama et al., 2018و این پژوهش نتایج مطالعات
آنهـا را تأییـد میکنـد.
پیشـنهادهای کاربـردی این پژوهـش در ابعـاد گوناگون به
شـرح زیر اسـت:
در بعـد زیرسـاختهای ف ّنـاوری اطالعـات ،بر توجـه ویژه
بـه توسـعه ف ّنـاوری اطالعـات در جاذبههـای گردشـگری
بـا جلوگیـری از آسـیب مـادی و معنـوی بـه جاذبـه (مانند
ایجـاد وایفـای عمومـی ،اسـتفاده از واقعیـت افـزوده،
اینترنت اشـیا و بازدید مجازی) تأکید میشـود .گسـترش
دسترسـی عمومـی به شـبکه اینترنت با فراگیری پوشـش
نسـل چهـار و پنـج تلفـن همـراه و نزدیککـردن نـرخ
هزینههـای اینترنت پهن باند همراه با ثابـت ،فراگیرکردن
اتصال به شـبکه بیسـیم با کاربری اینترنت ثابـت افراد در
هـمۀ نقاط اسـتان پیشـنهاد میشـود.
بـا توجـه بـه یافتههایپژوهـش ،توانمندسـازهایی چـون
پایبنـدی دولـت بـه تعهـدات دولتهـای پیشـین ،وجـود
قوانیـن شـفاف ،حمایـت از تولیـد و انتشـار آزاد اطالعـات
و پایـداری محیـط سیاسـیب در گردشـگری الکترونیـک
سـیار تأثیرگذارنـد و تقویـت هرکـدام از ایـن شـاخصها
باعـث بهبـود در فضـای حاکم بـر گردشـگری اسـت .البته
افزایـش سـرمایهگذاری و سـهم اقتصـاد گردشـگری هم با
اجـرای پروژههـای ف ّناوریمحـور بـر این بعد تأثیـر خواهد
داشت.
در بعـد سـازمانهای مدیریـت مقصـد ،اصلاح در دیـدگاه
مدیـران مقصدهـای گردشـگری بـه سـمت گردشـگری
الکترونیـک ،ارتقـا یجایـگاه سـازمانی بخـش ف ّنـاوری
اطالعـات ،تدویـن طـرح مکتـوب اسـتفاده از ف ّنـاوری
اطالعـات ،تشـویق کارکنـان بـه ارائه خدمـات و اختصاص
بودجـه بـرای پروژههـای زیرسـاختی ماننـد مراکـز تماس
الکترونیکـی تأکیـد میشـود.
در بعـد جامعـه الکترونیکـی ،اگرچه بیشـتر شـاخصهای
ایـن بعـد در کوتاهمـدت تغییرپذیـر نیسـت ،امـا توجـه بـه
فرهنگ اسـتفاده از ف ّناوری اطالعات برای امور اقتصادی،
اجتماعـی و فرهنگـی در مقابل اسـتفادۀ تفریحی ،تطابق
بیشازپیـش ف ّنـاوری اطالعـات بـا باورهـای عمومـی و
افزایش نرخ مشـارکت بانوان نیـاز به آموزشهای هدفمند
بهویژه از طریق صدا و سـیما و شـبکههای اجتماعی دارد.
در بعد کسـبوکارهای گردشگری ،تشویق به تدوین طرح

اسـتفاده از ف ّنـاوری اطالعـات در کسـبوکارهای بیـش از
پنجـا ه نفـر ،راهانـدازی شـبکه تعاملـی بین کسـبوکارها،
توجـه بـه داشـتن کارشـناس تحلیلگـر سیسـتم در
کسـبوکارهای متوسـط و بـزرگ و آمـوزش بیشـتر
کسـبوکارها برای استفاده از فرصتهای دیجیتالیشدن
پیشـنهاد میشـود.
در نهایـت ،پیشـنهاد میشـود مدیـران بخش گردشـگری
اسـتان بـر ابعـاد ،مؤلفههـا و شـاخصهای پژوهـش
متمرکـز شـوند .فهرسـت شـاخصهای جدولهـای  6تـا
 10راهنمـای مناسـبی بـرای ایشـان در اجـرای پروژههای
سـرمایهگذاری یـا فعالیتهـای اجرایـی گردشـگری
الکترونیکـی اسـت.
شـایان ذکر اسـت کـه این تحقیق بـا حمایت معنـوی ادارۀ
کل میـراث فرهنگی ،صنایع دسـتی و گردشـگری اسـتان
همـدان انجـام شـده اسـت .در پایـان از رئیـس و کارکنـان
ایـن سـازمان قدردانی میشـود.
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