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چکیده	
گردشــگری الکترونیکــی دیجیتالی کــردن تمامــی فرایندهــا و زنجیــرۀ ارزش در 
صنایــع گردشــگری، مســافرت، مهمان نــوازی و پذیرایــی اســت کــه ســازمان ها 
را قــادر می ســازد کارآیــی و اثربخشــی خــود را ارتقــا بخشــند. فراگیــری و 
نوآوری هــای حــوزۀ فّنــاوری اطالعــات و ارتباطــات امــکان دســتیابی بــه 
کانال هــای گوناگــون را بــرای کاربــران گردشــگری فراهــم کــرده اســت. در 
حــوزۀ گردشــگری، مطالعــات متعــددی انجــام شــده و عوامــل مؤثــر در پذیــرش 
ــه  ــدف ارائ ــا ه ــش ب ــن پژوه ــت. ای ــده اس ــایی ش ــی شناس ــای ارتباط ــن راه ه ای
ــده  ــام ش ــی انج ــگری الکترونیک ــرش گردش ــور پذی ــع به منظ ــی جام چارچوب
اســت. بدیــن منظــور، بیــش از 273 مقالــه در حــوزۀ گردشــگری الکترونیکــی بــا 
روش فراترکیــب ارزیابــی شــده اســت و ابعــاد و کدهــای مربوطــه بــا روش تحلیــل 
محتــوا اســتخراج شــده و میــزان اهمیــت و اولویــت هریــك بــه کمــك روش کّمــی 
آنتروپــی شــانون تعییــن شــده اســت. براســاس یافته هــای پژوهــش، کدهــای 
امنیــت، رضایــت کاربــران و کارکردگرایــی بیشــترین ضریــب اهمیــت را دارنــد. 
درنهایــت، پــس از طــی گام هــای پژوهــش، چارچــوب نهایی پذیرش گردشــگری 

الکترونیکــی ارائــه شــده اســت. 
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شــانون

مقدمه
امــروزه ســازمان  ملــل صنعــت گردشــگری را به منزلــه 
یکــی از عوامــل مؤثــر در توســعه اقتصــادی، اشــتغال و 
منبعــی بــرای کســب درآمــد بیشــتر بــه رســمیت شــناخته 
ــی  ــای مل ــی عرصه ه ــگری در تمام ــعه گردش ــت و توس اس
و منطقــه ای و بین المللــی توجــه سیاســت گزاران را بــه 
خــود معطــوف داشــته اســت )پلوئــی و همــکاران، 1398(. 
براســاس گــزارش شــورای جهانــی ســفر و گردشــگری، 
ــران در  ــگری ای ــفر و گردش ــش س ــتقیم بخ ــارکت مس مش
تولیــد ناخالص داخلــی کشــور در ســال 2015، 8/7 میلیارد 
دالر بــوده اســت کــه ایــن میــزان حــدود 2/5 درصــد از 
تولیــد ناخالــص داخلــی را دربــر می گیــرد. همچنیــن ایــن 
ــال  ــا س ــران ت ــگری ای ــوزۀ گردش ــی ح ــم انداز آت ــورا چش ش
2026 را رو بــه رشــد ارزیابــی کــرده اســت. گفتنــی اســت، 
رشــد 4/9 درصــدی ایــن بخــش حــدود 14/8میلیــارد دالر 
بــرای اقتصــاد ایــران بــه همــراه خواهــد داشــت )دهدشــتی 

و همــکاران، 1396(. فراگیرشــدن سیســتم های رایانــه ای، 
ــکان  ــت، ام ــه اینترن ــی ب ــی و دسترس ــبکه های اجتماع ش
ارائۀ خدمــات در هــر زمــان و مکانــی را بــرای کاربــران 
گردشــگری فراهــم کــرده اســت و صنعــت گردشــگری و 
ــرار  ــرفت ها ق ــن پیش ــر ای ــت تأثی ــدت تح ــل داری به ش هت
بــرای  )Ukpabi & Karjaluoto, 2016(؛  اســت  گرفتــه 
مثــال درآمــد آنالیــن رزرو بلیــط مســافرتی در ســال 2015 
بــه 340میلیــارد دالر رســیده اســت )S tatis tica, 2016(؛ 
ــگام و در  ــل دارِی به هن ــفر و هت ــات س ــه خدم ــن ارائ بنابرای
دســترس بــه یکی از مشــکالت تجــاری این صنعــت تبدیل 
شــده اســت. توســعه فّنــاوری اطالعــات در تمامی ابعــاد آن 
بــه ســطحی رســیده اســت کــه بی توجهــی بــه آن، جوامعی 
را کــه قــادر بــه پذیــرش توســعه نیســتند و از لحاظ فّنــاوری 
عقــب افتاده انــد بــا مشــکالت جــدی در بــازار صنعــت 
گردشــگری روبــه رو کــرده اســت. از ســوی دیگــر، بســیاری 
از کشــورهای توســعه نیافته بــه علــت حضورنیافتــن در ایــن 
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ــت  ــی، در صنع ــرایط کنون ــی در ش ــزرگ اطالعات ــتر ب بس
ــد )روحانــی  ــا خطــری جــدی مواجه ان گردشــگری خــود ب
و زارع، 1392(. بــا توجــه بــه اهمیــت موضــوع گردشــگری 
الکترونیکــی، پژوهش هــای متعــددی همچــون پژوهــش 
لــی و همــکاران )2018(، چانــگ و همــکاران )2016(، کیم 
و همــکاران )2016(، صفایی پــور و همــکاران )1394(، و 
ــده  ــام ش ــوزه انج ــن ح ــکاران )1393( در ای ــمی و هم هاش
اســت و هریــک از منظــری متفــاوت بــه جوانــب گوناگــون 
ــی  ــئلۀ اصل ــن رو، مس ــت. ازای ــه اس ــده پرداخت ــن پدی ای
ــرش  ــر در پذی ــل مؤث ــع عوام ــی جام ــش بررس ــن پژوه ای
بــه  دســت یافتن  هــدف  بــا  الکترونیکــی  گردشــگری 
ــت ــین اس ــات پیش ــای مطالع ــل از یافته ه ــی کام چارچوب

ادبيات نظری پژوهش
گردشگری الکترونيکی

و  اطالعــات  فّنــاوری  کاربردهــای  مهم تریــن  از  یکــی 
ارتباطــات، صنعــت گردشــگری اســت و بــه علــت اهمیتــی 
کــه 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 امکانــات و بهره بــرداری از 
فّناوری هــای نویــن در قالــب گردشــگری الکترونیکــی 
اســت )علی پــور و همــکاران، 1394(. مفهــوم گردشــگری 
کســب وکار  اجــزای  تمامــی  دربرگیرنــدۀ  الکترونیکــی 
توســعه  و  تحقیــق  الکترونیکــی،  کســب وکار  قبیــل  از 
الکترونیکــی، تولید محتوای الکترونیکــی و ارائۀ خدمات 
الکترونیکــی در حــوزۀ گردشــگری اســت و بــه مجموعــه ای 
از پایگاه هــای اینترنتــی و اســتانداردها و پروتکل هــای 
خــاص اطــالق می  شــود کــه بــا تولیــد و بازنشــر اطالعــات 
در ســاختارهای گوناگــون، ماننــد متــن، عکــس و تصویــر، 
کاتالــوگ و بروشــور، پیام هــای تبلیغاتــی و حتــی خدماتــی 
چــون رزرو هتــل و خریــد الکترونیکــی بلیــط معنــا می یابد 
)Li & Buhalis, 2006(. گردشــگری الکترونیکــی بــه دو 
دســته تقســیم می شــود: 1. به کارگیــری وب ســایت در 
 Fodor & Werthner, 2005;( ارائــه خدمــات گردشــگری
Cardoso & Lange, 2007(؛ 2. اســتفاده از برنامه هــای 
 Siricharoen,( کاربــردی موبایلــی و شــبکه های اجتماعــی
 .)2008; Sebas tia et al., 2009; García-Crespo et al., 2009
ــگری  ــه گردش ــتیابی ب ــرای دس ــی ب ــل اصل ــی از عوام یک
هوشــمند، اســتفاده از فّنــاوری اطالعــات و ارتباطــات 
مثــال،  بــرای  اســت؛  فیزیکــی  زیرســاخت های  و 
ایســتگاه های اتوبــوس در شــهر بارســلونا نه فقــط اطالعات 

و  اتوبوس هــا  ورود  ســاعت های  و  فیزیکــی  موقعیــت 
مســیرها را بــه گردشــگران نشــان می دهــد، بــه درگاه هــای 
شــارژ تلفن همراه نیــز مجهــز اســت )Gretzel et al., 2015(؛ 
ــوزۀ  ــا ح ــط ب ــات مرتب ــاوری اطالع ــرش فّن ــن رو پذی ازای

ــت. ــت اس ــز اهمی ــران حائ ــب کارب ــگری از جان گردش

پذيرش فّناوری اطالعات
ــت  ــی موفقی ــل اصل ــی عام ــارت الکترونیک ــه تج ازآنجاک
به شــمار مــی رود، شــرکت ها بایــد همــه راهبردهای ســابق 
خــود را دوبــاره بازبینــی کننــد و به ســرعت در برابــر محیــط 
جدیــد کســب وکار، یعنــی محیــط کســب وکار الکترونیکی، 
 .)Hatem, 2012( عکس العمــل مناســب نشــان دهنــد
درواقــع پــس از ظهــور فّنــاوری جدیــد، آماده ســازی بــرای 
پذیــرش آن از زوایــای گوناگــون ســازمانی حائــز اهمیــت و 
نیازمنــد فراهم کــردن زیرســاخت های الزم اســت.که پــس 
از گــذر از پذیــرش فّنــاوری، فراینــد نهادینه ســازی آن آغاز 
می شــود. در ایــن مرحلــه، فّنــاوری فــوق به صــورت کامــاًل 
حرفــه ای در دســتور کار ســازمان قــرار می گیــرد و تمامــی 
کارکنــان و مشــتریان و ســایر ذی نفعــان ســازمانی بــه 
شــکل حرفــه ای از فّنــاوری فــوق اســتفاده می کننــد و ایــن 
ــازی  ــازمانی پیاده س ــمت های س ــی قس ــاوری در تمام فّن
می شــود )دهدشــتی و شــکیبا، 1392(. معمول تریــن 
ــت.  ــس اس ــی دیوی ــدل عموم ــاوری، م ــرش فّن ــدل پذی م
ــد:  ــکیل می ده ــاص تش ــد خ ــدل را دو بع ــن م ــاس ای اس
ــودن؛ 2( برداشــت ذهنــی از  1( برداشــت ذهنــی از مفیدب
آســانی اســتفاده، کــه از عوامــل اصلــی مرتبط بــا رفتارهای 
 .)Kesharwani & Bisht, 2012( فّناوری انــد  پذیــرش 
ــه  ــری ب ــازه های دیگ ــاد و س ــر، ابع ــای جدیدت در تئوری ه
مــدل دیویــس اضافــه شــده اســت، ازجملــه تئــوری رفتــار 
برنامه ریــزی،1 تئــوری پذیــرش و اســتفاده از فّنــاوری2 
پژوهش هــا،  از  برخــی  در  منطقــی.3  عمــل  تئــوری  و 
مدل هــای ترکیبــی از تئوری هــای مذکــور ارائه شــده اســت 
 Al-hawari & Mouakket, 2012; Casaló et al., 2010;(

 .)Kim et al., 2015; Law et al., 2014

پيشينه  پژوهش
براســاس مطالعــه پژوهش هــای پیشــین، می تــوان اذعــان 
ــز و  ــکوبار رودریگ ــت )2012(، اس ــواری و مواک ــت اله داش
کارواخــال )2013(، کیــم و همــکاران )2013( و همچنیــن 
ســاهیل و لگوهریــل )2015( در پژوهش هــای خــود بــه 

1. Theory of Planned Behavior )TBP(
2. Theory of Acceptance and Use of Technology 
)UTAUT(
3. Theory of Reasoned Action )TRA(
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ــران  ــر در خریدهــای اینترنتــی مســافرتی کارب عوامــل مؤث
ــکاران  ــه و هم ــه آی ــان ازجمل ــی محقق ــد و برخ پرداخته ان
ــبکه های  ــش ش ــه نق ــکاران )2015( ب ــوک و هم )2013( و ب
کرده انــد.  اشــاره  گردشــگری  صنعــت  در  اجتماعــی 
ــکاران  ــم و هم ــکاران )2016( و کی ــگ و هم ــن چان همچنی
)2015( بــه تأثیــر فّنــاوری موبایــل در برنامه هــای ســفر 
لــی و همــکاران  پرداخته انــد. در مطالعــه  گردشــگران 
)2016(، بــه مقولــه موانــع و مزایــای گردشــگری هوشــمند 
ــکاران )1391(  ــر و هم ــت. عطاف ــده اس ــاره ش ــن اش در چی
در پژوهشــی پیمایشــی، در بیــن 262 نفــر از مشــتریان 
هتل هــای نوشــهر، عوامــل مؤثــر در پذیــرش فّنــاوری 
اطالعــات را شناســایی و از معــادالت ســاختاری بــرای 
تحلیــل آمــاری نتایــج اســتفاده کرده انــد. ابراهیــم زاده 
ــا  ــد ب ــام داده ان ــی انج ــکاران )1395( پژوهش ــی و هم گنج
موضــوع عوامــل مؤثــر در اعتمــاد الکترونیکــی گردشــگران 
ســایت های  از  یک بــار  دســت کم  کــه  افــرادی  بیــن  در 
گردشــگری خدمــات دریافــت کرده انــد و رابطــه مثبــت 
تجربــه خریــد و آشــنایی با ســایت را بــا اعتمــاد الکترونیکی 
پژوهش هــای  در  کرده انــد.  شناســایی  گردشــگران 
ــگری  ــر در گردش ــل مؤث ــی، عوام ــی و خارج ــدد داخل متع
الکترونیکــی از ابعــاد گوناگــون بررســی شــده اســت و همین 
ــع  ــی جام ــام پژوهش ــه انج ــات، ب ــودن مطالع چندجانبه ب
ــن  ــت. در ای ــاز اس ــون نی ــل گوناگ ــی عوام ــدف بررس ــا ه ب
ــگری  ــرش گردش ــل پذی ــع عوام ــه جام ــه مطالع ــش ب پژوه

ــت. ــده اس ــه ش ــی پرداخت الکترونیک

روش پژوهش
ــازی  ــدف یکپارچه س ــا ه ــل2 ب ــابه فراتحلی ــب1 مش فراترکی
چندیــن مطالعــه به منظــور به دســت آوردن یافته هــای 
بــا  جامــع و تفســیری صــورت می گیــرد. در ســنجش 
ـ کــه بــر داده هــای کّمــی ادبیــات  رویکــرد فراتحلیــل کّمــی 
ــر  ــب ب ـ فراترکی ــه دارد  ــاری تکی ــای آم ــوع و رویکرده موض
ــات  ــه مطالع ــه ترجم ــوده، ب ــز ب ــی متمرک ــات کیف مطالع
کیفــی بــرای یکدیگــر و فهم عمیــق پژوهشــگر برمی گــردد. 
تفســیر  ترکیــب  فراترکیــب،  دیگــر،  به عبــارت  
منتخــب  مطالعــات  اصلــی  داده هــای  تفســیرات 
فراهم کــردن  بــا  فراترکیــب   .)Zimmer, 2006( اســت 
ترکیــب  راه  از  پژوهشــگران  بــرای  نظام منــد  نگــرش 
پژوهش هــای کیفــی گوناگــون بــه کشــف موضوعــات و 
اســتعاره های جدیــد و اساســی می پــردازد و بــا ایــن روش، 
ــترده را  ــع و گس ــدی جام ــا داده، دی ــاری را ارتق ــش ج دان
ــن  ــتلزم ای ــب مس ــی آورد. فراترکی ــد م ــائل پدی ــارۀ مس درب
1. Meta-Synthesis
2. Meta-Analysis

اســت کــه پژوهشــگر بازنگــری دقیق و عمیقــی انجــام داده، 
ــد  ــب کن ــط را ترکی ــی مرتب ــای کیف ــای پژوهش ه یافته ه
)مانیــان و رونقــی، 1394(. بــا توجــه بــه مطالعــات متعددی 
کــه در حــوزۀ گردشــگری الکترونیکــی انجــام شــده اســت، 
در ایــن پژوهــش 273 مطالعــه یافــت شــد. بــر ایــن اســاس 
ــرد.  ــاره ک ــوزه اش ــن ح ــری در ای ــباع نظ ــه اش ــوان ب می ت
گفتنــی اســت به منظــور شناســایی کامــل عوامــل مؤثــر در 
ــاع  ــب و اجم ــه ترکی ــی، ب ــگری الکترونیک ــرش گردش پذی
یافته هــای مطالعــات پیشــین نیــاز اســت و روش فراترکیب 
فراینــد جســت وجو، ارزیابــی، ترکیــب و تفســیر مطالعــات 
ــی  ــد خروج ــاص می توان ــوزه ای خ ــی در ح ــا کیف ــی ی کم
جامعــی از یافته هــای پیشــین را ارائــه دهــد؛ بنابرایــن برای 
ارائۀ چارچــوب ترکیبــی در پژوهــش پیــش ِرو، از روش 
فراترکیــب اســتفاده شــده اســت. در ایــن پژوهــش از روش 
هفــت مرحلــه ای فراترکیب سندلوســکی و باروســو )2003( 

ــکل 1(. ــت )ش ــده اس ــتفاده ش اس

شکل 1: مراحل هفت گانۀ پژوهش 
)Sandelowski & Barroso, 2003(
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ــدول 1  ــش: در ج ــش های پژوه ــم پرس گام اول، تنظي
ــده  ــان ش ــا بی ــراه پارامتره ــه هم ــش ب ــش های پژوه پرس

ــت: اس
جدول 1: پارامترها و پرسش های پژوهش

پرسش های پژوهشپارامترها

)what( چه چیزی
)who( جامعه مطالعه شده
)when( محدودیت زمانی

)how( چگونگی روش

 چه عواملی مؤلفه های
 گردشگری الکترونیکی را

تشکیل می دهند؟
 هریک از مؤلفه ها چه اهمیت

و وزنی دارند؟
 استخراج کدها و مقوله های

 گردشگری الکترونیکی
چگونه است؟

ــش،  ــن پژوه ــون: در ای ــد مت ــی نظام من گام دوم، بررس
پایگاه هــای علمــی، نشــریه ها و موتورهــای جســت وجوی 
متعــدد، ازجملــه اس آی دی، امرالــد و ســاینس دایرکت  
بیــن ســال های 2000  تــا 2018 بررســی شــده اســت. 
گردشــگری  ازجملــه  گوناگونــی  کلیــدی  واژه هــای 
الکترونیکــی، گردشــگری آنالیــن، گردشــگری دیجیتالی، 
ای توریســم، گردشــگری در فضــای مجــازی، گردشــگری 
الکترونیکــی،  گردشــگری  پیاده ســازی  هوشــمند، 

چارچــوب پیاده ســازی، مــدل پیاده ســازی گردشــگری 
آنالیــن و رفتــار گردشــگر آنالیــن بــرای جســت وجوی 
مقاله هــای پژوهــش اســتفاده شــد. درنتیجــه جســت وجو 
موتورهــای  و  نشــریه ها  داده،  پایگاه هــای  بررســی  و 
جســت وجوی گوناگــون و بــا اســتفاده از واژه هــای کلیــدی 

ــد. ــت ش ــه یاف ــر، 273 مقال مدنظ
مقاله هــای  انتخــاب  و  جســت وجو  ســوم،  گام 
ــاس  ــب براس ــای مناس ــاب مقاله ه ــرای انتخ ــب: ب مناس
الگوریتــم نشــان  داده شــده در شــکل 2، پارامترهــای 
گوناگونــی ارزیابــی شــده اســت؛ ازجملــه عنــوان، چکیــده، 
محتــوا، دسترســی و کیفیــت روش. معیارهــای پذیرش یا 
فقــدان پذیــرش شــامل مــواردی اســت؛ ازجملــه محــدودة 
جغرافیایــی، زبــان مطالعات، زمــان مطالعــات، روش های 
مطالعــه، جامعــه مطالعه شــده، شــرایط مطالعه شــده 
و نــوع مطالعــه. در ادامــه به منظــور بررســی کیفیــت 
روش شــناختی مطالعــات در هر مقالــه، براســاس ده معیار 
امتیازبنــدی صــورت گرفــت. ایــن معیارهــا عبارت انــد 
پژوهــش،  طــرح  روش،  منطــق  پژوهــش،  اهــداف  از 
انعکاس پذیــری،  داده،  جمــع آوری  نمونه بــرداری، 
مالحظــات اخالقــی، دقــت تجزیه وتحلیــل، بیــان روشــن 
ایــن معیارهــا،  براســاس  یافته هــا و ارزش پژوهــش و 

ــد. ــایی ش ــر شناس ــات برت مطالع

شکل 2: الگوريتم انتخاب مقاله های نهايی
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نتايــج: اطالعــات مقاله هــا  اســتخراج  گام چهــارم، 
ــام  ــام و ن ــه، شــامل ن ــه هــر مقال ــوط ب براســاس مرجــع مرب
خانوادگــی نویســنده، بــه همــراه ســال انتشــار مقالــه و 

کدهــای گردشــگری الکترونیکــی کــه در هــر مقالــه بــه آن ها 
اشــاره شــده اســت طبقه بنــدی شــد. نتایــج حاصــل از ایــن 

ــت. ــده اس ــان داده ش ــدول 2 نش ــد در ج فراین

جدول 2: کدبندی مطالعات پژوهش

منابعکدها

کو و چن )2015(؛ ون )2012(؛ سو و ونگ )2008(؛ اوسیکورت و همکاران )2011(کیفیت طراحی وب سایت

اوسیکورت و همکاران )2011(؛ کو و چن )2015(؛ سو و ونگ )2008(کیفیت خدمات وب سایت

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

هررو و مارتین )2012(؛ کو و چن )2015(؛ صفایی پور و همکاران )1394(تعامل

آمارو و دورات )2015(؛ چن )2007(پیچیدگی

هررو و مارتین )2012(قابلیت انتقال

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

لوکو مارتینز و همکاران )2007(، جیانگ و همکاران )2009(

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

آمارو و دوارت )2015(، چن )2007(، ساهلی و لگوارل )2015(انطباق درک شده

امنیت تراکنش

الهواری و مواکت )2012(، اسکوبار رودریگوز و همکاران )2013(، آمارو و دوارت )2015(، 
کامارولزامان )2007(، کیم و همکاران )2009(، کیم و همکاران )2013(، مونزلیوا و همکاران 

)2012(، نونکو و رامکیسون )2013(، ساهلی و لگوارل )2015(، ابراهیم زاده گنجی و همکاران 
)1395(، ها )2004(، سریویناسان )2004(، سلطان و همکاران )2004(، گومرش )2004(،

 علی پور و همکاران )1394(

بای و همکاران )2008(، کاپالنیدو و ووت )2006(، کیم و همکاران )2013(، لین )2010(، رایان و کارکردگرایی و سودمندی
راو )2008(، عطافر و همکاران )1391(، علی پور و همکاران )1394(

فیلیری و مکلی )2013(، علی پور و همکاران )1394(دقت اطالعات

فیلیری و مکلی )2013(ارتباط اطالعات

چونگ و کو )2015(، علی پور و همکاران )1394(پایایی اطالعات

بوک و همکاران )2015(، اسپارکس و برونینگ )2011(، علی پور و همکاران )1394(ارزش مشاهدات

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

ایه و همکاران )2013(نظریه هموفیلی شبکه

ونگ )2015(، ایه و همکاران )2013(، عطافر و همکاران )1391(، علی پور و همکاران )1394(اعتبار منبع

ژاو و همکاران )2015(، ایه و همکاران )2013(تخصص مشاهده کننده

چن و همکاران )2014(تازگی محتوا

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

کیم و همکاران )2015(، علی پور و همکاران )1394(متن کاربری

الی )2015(اطالع رسانی

چانگ و همکاران )2016(کارایی مستقل

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

لو و همکاران )2015(، الی )2015(سرگرم شدن

ابراهیم زاده گنجی و همکاران )1395(، عطافر و همکاران )1391(، صفایی پور و همکاران )1394(آشنایی با وب سایت

سریویناسان )2004(، ها )2004(، ابراهیم زاده گنجی و همکاران )1395(، سالو و کارجاولتو تجربه خرید اینترنتی
)2007(، علم و یاسین )2010(، صفایی پور و همکاران )1394(

اوسیکورت و همکاران )2011(، ابراهیم زاده گنجی و همکاران )1395(، علی پور و همکاران )1394(سفارشی سازی و سهولت

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

 ارزش های راهبردی
دهدشتی شاهرخ و شکیبا )1392(، روحانی و زارع رواسان )1392(درک شده

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

 بستر فّناوری
میمند و همکاران )2012(، محمد )2015(، هانگ )2013(، لی و همکاران )2018()سخت و نرم افزاری(

برادرتون )2004(سیستم مالی و بودجه

ویلیام و سایمن )2013(، صفایی پور و همکاران )1394(، سالو و کارجالوتو )2007(، سو و ونگ محیط فرهنگی و اجتماعی
)2008(، گرتزل و همکاران )2015(

 قوانین دولتی و روابط
هاشمی و همکاران )1393(، کیم )2004(، صفایی پور و همکاران )1394(سیاسی

گرتزل و همکاران )2015(، هاشمی و همکاران )1393(، صفایی پور و همکاران )1394(شرایط اقتصادی

گام پنجــم، تجزيه وتحليــل و تلفيــق يافته هــای کيفی: 
در ایــن پژوهــش، نخســت تمامــی عوامــل استخراج شــده 
می گیریــم  نظــر  در  کــد  را  پیشــین  مطالعــات  از 
ــک از  ــوم هری ــن مفه ــا درنظرگرفت ــپس ب ــدول 2(. س )ج
ایــن کدهــا، آن هــا را در مفهومــی مشــابه دســته بندی 
مشــخص  پژوهــش  مفاهیــم  به این ترتیــب  می کنیــم؛ 
می شــوند. براســاس تحلیل هــای صورت گرفتــه، بــه کمــك 
ــده،  ــی انتخاب ش ــه نهای ــوا در 59 مقال ــل محت روش تحلی
درمجمــوع تعــداد پنــج مقولــه و 37 کــد بــرای مؤلفه هــای 

پذیــرش گردشــگری الکترونیکی کشــف و برچســب گذاری 
بیانگــر  مرحلــه،  ایــن  از  حاصــل  یافته هــای  شــدند. 
ــن  ــون چنی ــی تاکن ــات قبل ــه در مطالع ــت ک ــوده اس آن ب
ــوده اســت و هریــك  مطالعــه نظام منــدی انجــام نگرفتــه ب
از مطالعــات، فقــط بــه جنبــة خاصــی از پدیدۀ گردشــگری 
الکترونیکــی توجــه داشــته اند، و ابعــاد چندگانــه در قالــب 
چارچوبــی منســجم و به صــورت نظام منــد در نظــر گرفتــه 
نشــده اســت.در  جــدول 3، کدهــای نهایــی استخراج شــده 

ــا هــر مقولــه و مفهــوم نشــان داده شــده اســت. مرتبــط ب



ارائه چارچوب پذیرش گردشگری الکترونیکی
 با استفاده از روش فراترکیب

55رونقی  و  دهقانی                    
عه

وس
 و ت

ی
گر

دش
 گر

ی
هش

ژو
ی - پ

لم
ه ع

نام
صل

ف
13

99
ن 

ستا
 زم

م،
هار

  چ
اره

شم
م، 

 نه
ال

س

جدول 3: مقوله بندی يافته ها

کدهامقوله ها

انطباق با خدمات تحت وب

کیفیت طراحی وب سایت

کیفیت خدمات وب سایت 

کیفیت اطالعات

تعامل

پیچیدگی

قابلیت انتقال

رضایت

لذت درک شده

انطباق درک شده

امنیت تراکنش

کارکردگرایی و سودمندی

انطباق با رسانه اجتماعی

دقت اطالعات

ارتباط اطالعات

پایایی اطالعات

ارزش مشاهدات

اعتماد

نظریه هموفیلی شبکه

اعتبار منبع

تخصص مشاهده کننده

تازگی محتوا

 انطباق با سیستم اطالعاتی
موبایلی

مشارکت

متن کاربری

اطالع رسانی

کارایی مستقل

دستیابی اطالعات

تجربه خرید اینترنتی

آشنایی با وب سایت

سرگرم شدن

قابلیت های سازمانی میزبان

سفارشی سازی و سهولت ابزار

قدرت برند و آمیخته بازاریابی

ارزش های راهبردی درک شده

آمادگی الکترونیکی سازمان

 بستر فّناوری
)سخت افزاری و نرم افزاری(

بودجه اختصاصی

عوامل محیطی

محیط فرهنگی و اجتماعی

قوانین دولتی و روابط سیاسی

شرایط اقتصادی

گام ششــم، کنتــرل کدهــای اســتخراجی: بــرای کنترل 
مفاهیــم اســتخراجی، نظــر پژوهشــگر بــا یــک خبــره 
مقایســه شــد. هنگامــی کــه دو رتبه دهنــده پاســخ گویان 
را رتبه بنــدی می کننــد، بــرای ارزیابــی میــزان توافــق بیــن 
ــتفاده  ــن اس ــای کوه ــاخص کاپ ــده از ش ــن دو رتبه دهن ای
می شــود. شــاخص کاپــا فقــط بــرای متغیرهایــی اســتفاده 
ــد و  ــی باش ــا یک ــنجش آن ه ــطح س ــم  س ــه ه ــود ک می ش
ــدار  ــد. مق ــر باش ــر براب ــا یکدیگ ــان ب ــداد طبقاتش ــم تع ه
ــه  ــان دارد؛ هرچ ــک نوس ــا ی ــر ت ــن صف ــا بی ــاخص کاپ ش
مقــدار ایــن ســنجه بــه عــدد یــک نزدیک تــر باشــد نشــان 
می دهــد کــه توافــق بیشــتری بیــن رتبه دهنــدگان وجــود 
دارد. امــا زمانــی کــه مقــدار کاپــا بــه عــدد صفــر نزدیک تــر 
باشــد، در آن صــورت بیــن دو رتبه دهنــده توافــق کمتــری 
ــتفاده از  ــا اس ــکاران، 1392(. ب ــر و هم ــود دارد )محق وج
نرم افــزار اس پــی اس اس، عــدد معنــاداری 0/001 و مقــدار 
شــاخص 0/713 محاســبه شــد )جــدول 4(. بــا توجــه بــه 
کوچک تربــودن عــدد معنــاداری از 0/05، فــرض اســتقالل 
کدهــای اســتخراجی رد می شــود؛ بنابرایــن می تــوان ادعــا 
ــوردار  ــبی برخ ــی مناس ــا از پایای ــتخراج کده ــه اس ــرد ک ک

بــوده اســت. 

جدول 4: مقادير اندازۀ توافق

 انحرافمقدار
استاندارد

 عدد
معناداری

کاپای مقدار توافق
تعداد موارد معتبر

0/713
330/1150/001

تحلیــل محتــوا مرحلــه ای از فراینــد اطالعاتــی اســت 
بــا اســتفاده از  کــه به وســیله آن محتــوای ارتباطــات 
به کارگیــری مجموعــه ای از قوانیــن طبقه بندی شــده و 
ــورت  ــود و به ص ــل می ش ــد و تبدی ــر می یاب ــام دار تغیی نظ
درمی آیــد.  ســنجش پذیر  و  خالصه شــده  داده هــای 
روش آنتروپــی شــانون پــردازش داده هــا را در مبحــث 
ــی  ــد. آنتروپ ــام می ده ــوی انج ــیار ق ــوا بس ــل محت تحلی
ــرای اندازه گیــری  در تئــوری اطالعــات شــاخصی اســت ب
عــدم اطمینــان کــه به وســیله یــک توزیــع احتمــال بیــان 
وزن  تعییــن  بــرای  متعــددی  روش هــای  می شــود. 
ــا،  ــن روش ه ــن ای ــی از بهتری ــود دارد؛ یک ــاخص ها وج ش
ــی شــانون ابتــدا  ــی شــانون اســت. در روش آنتروپ آنتروپ
پیــام برحســب مقوله هــا بــه تناســب هــر پاســخ گو در 
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ــا اســتفاده از  قالــب فراوانــی شــمارش می شــود. ســپس ب
بــار اطالعاتــی هــر مقولــه، درجــه اهمیت هریک محاســبه 
ــه  می شــود. در ایــن پژوهــش، از روش آنتروپــی شــانون ب
علــت قدرت آن و ســادگی محاســبه اســتفاده شــده اســت. 
ــته از  ــای گذش ــتیبانی پژوهش ه ــزان پش ــاس می براین اس

ــان داده  ــاری نش ــورت آم ــش به ص ــن پژوه ــای ای یافته ه
می شــود. بــرای محاســبه بــار اطالعاتــی، عــدم اطمینــان 
و ضریــب اهمیــت به ترتیــب از رابطــه 1 و 2 اســتفاده 

می شــود.

ــبه  ــه محاس ــز ب ــم نی ــك از مفاهی ــبه وزن هری ــرای محاس ب
مجمــوع وزن کدهــای آن مفهوم پرداخته شــده و براســاس 

وزن هــای به دســت آمــده در جــدول 5، رتبه بنــدی صــورت 
ــت. گرفته اس

جدول 5: رتبه بندی و ضريب اهميت کدهای پذيرش گردشگری الکترونيکی

 عدم اطمینانفراوانیکدهامقوله ها
Ej

 ضریب
Wj اهمیت

 رتبه در
مفاهیم

 رتبه در
کل

 انطباق با خدمات
تحت وب

 کیفیت طراحی
1/390/340/03647 -4وب سایت

 کیفیت خدمات
1/100/270/02958 -3وب سایت

1/950/480/05134 -7کیفیت اطالعات

1/100/270/02958 -3تعامل

0/690/170/01869 -2پیچیدگی

10/000/000/000710قابلیت انتقال

2/400/590/06322 -11رضایت

1/100/270/02958 -3لذت درک شده

1/100/270/02958 -3انطباق درک شده

2/710/660/07111 -15امنیت تراکنش

 کارکردگرایی و
1/950/480/05134 -7سودمندی

 انطباق با رسانه
اجتماعی

0/690/170/01849 -2دقت اطالعات

10/000/000/000510ارتباط اطالعات

0/690/170/01849 -2پایایی اطالعات

1/100/270/02938 -3ارزش مشاهدات

1/790/440/04715 -6اعتماد

10/000/000/000510نظریه هموفیلی شبکه

1/390/340/03627 -4اعتبار منبع

0/690/170/01849 -2تخصص مشاهده کننده

10/000/000/000510تازگی محتوا
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 عدم اطمینانفراوانیکدهامقوله ها
Ej

 ضریب
Wj اهمیت

 رتبه در
مفاهیم

 رتبه در
کل

 انطباق با سیستم های
اطالعاتی موبایلی

0/690/170/01839 -2مشارکت

0/690/170/01839 -2متن کاربری

10/000/000/000410اطالع رسانی

10/000/000/000410کارایی مستقل

1/100/270/02928 -3دستیابی اطالعات

0/690/170/01839 -2سرگرم شدن

1/100/270/02928 -3آشنایی با وب سایت

1/790/440/04715 -6تجربه خرید اینترنتی

قابلیت های سازمانی

 سفارشی سازی و
1/100/270/02938 -3سهولت

 قدرت برند و آمیخته
2/200/540/05813 -9بازاریابی

 ارزش های راهبردی
0/690/170/01849 -2درک شده

 آمادگی الکترونیکی
1/100/270/02938 -3سازمان

 بستر فّناوری
 )سخت افزاری و

)نرم افزاری
4- 1/390/340/03627

10/000/000/000510سیستم مالی و بودجه

عوامل محیطی

 محیط فرهنگی و
1/610/390/04216 -5اجتماعی

 قوانین دولتی و روابط
1/100/270/02928 -3سیاسی

1/100/270/02928 -3شرایط اقتصادی

ــخص  ــدول 5، مش ــت آمده در ج ــب به دس ــاس ضرای براس
شــد کــه کدهــای امنیــت تراکنــش، رضایــت کاربــران و 
قــدرت برنــد بیشــترین ضریــب اهمیــت را دارنــد و باالتریــن 
رتبه هــا را در کل کســب کرده انــد. بدین مفهــوم کــه در 
ــتر  ــات بیش ــن موضوع ــی ای ــگری الکترونیک ــوزۀ گردش ح
مــورد توجــه و مطالعــه قــرار گرفته انــد و تکرارپذیــری 

بیشــتری به نســبت ســایر کدهــا داشــته اند. 

يافته های پژوهش 
یافته هــا  ارائــه  بــه  فراترکیــب،  مــدل  از  هفتــم  گام  در 
پرداختــه می شــود. بــا توجــه بــه یافته هــای حاصــل از 

پژوهش هــای پیشــین، پنــج مقولــه اصلــی از عوامــل مؤثــر 
در پذیــرش گردشــگری الکترونیکــی شناســایی شــد. ســه 
مقولــه عبارت انــد از: انطبــاق بــا خدمــات تحــت وب، 
ــتم های  ــا سیس ــاق ب ــی و انطب ــانه اجتماع ــا رس ــاق ب انطب
ــه  ــر و دو مقول ــا کارب ــط ب ــای مرتب ــی کده ــی موبایل اطالعات
دیگــر، کدهــای مربــوط بــه ســازمان ارائه دهنــدۀ خدمــات 
و عوامــل محیطــی را شــامل می شــود. چارچــوب پذیــرش 
ــه در  ــج مقول ــن پن ــاس ای ــی براس ــگری الکترونیک گردش
شــکل 3 نشــان داده شــده اســت. بــا توجــه بــه اینکــه ایــن 
چارچــوب برگرفتــه از یافته هــای پژوهش هــای پیشــین 

اســت، روایــی آن تأییــد می شــود.
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شکل 3: چارچوب پذيرش گردشگری الکترونيکی )منبع: پژوهش حاضر(

درخصــوص تفســیر شــکل 3 می تــوان بیــان داشــت بــرای 
ــی  ــگری الکترونیک ــری گردش ــه به کارگی ــرش و در ادم پذی
ــه  ــوزه توج ــن ح ــای ای ــردی ابزاره ــای ف ــه جنبه ه ــد ب بای
ــی  ــتفاده از ابزارهای ــران و اس ــار کارب ــل رفت ــت. تحلی داش
ــی محتــوا بایــد  همچــون شــبکه های اجتماعــی و بازاریاب
براســاس نقشــه ذهنــی کاربــران و مخاطبــان صــورت 
پذیــرد. امــروزه بــا فراگیر شــدن ابزارهــای دیجیتالــی 
و  بــازار  بخش بنــدی  اطالعــات،  دردســترس بودن  و 
شــناخت رفتــار مخاطبــان هــر بخش بســیار حائــز اهمیت 
اســت. ازایــن رو انتخــاب ابــزار مناســب بــا هــر طیــف 
ــده ای  ــش تعیین کنن ــه، نق ــر طبق ــای ه ــنی و ویژگی ه س
در جــذب مخاطــب دارد. از طــرف دیگــر، ویژگی هــای 
آژانس هــای  قبیــل  از  خدمــات  ارائه دهنــدۀ  ســازمان 
مســافرتی، هتل هــا، ســازمان های حمل و نقــل و مراکــز 
ــاوری و  گردشــگری در تأمیــن رضایــت و پذیــرش ایــن فّن
ــازی  ــکان یکپارچه س ــزایی دارد. ام ــت بس ــات اهمی خدم
اطالعــات و اســتفاده از بســترهای ســرویس گرا راهــکار 
ــازمان های  ــرف س ــات از ط ــهیل خدم ــرای تس ــبی ب مناس
ــوب  ــاس چارچ ــت. براس ــگری اس ــوزۀ گردش ــا ح ــر ب درگی
ــل  ــز از عوام ــی نی ــل محیط ــش، عوام ــنهادی پژوه پیش
تأثیرگــذار در پذیــرش گردشــگری الکترونیکــی اســت؛ 

بنابرایــن سیاســت گزاران ایــن حــوزه، شــامل ســازمان 
گردشــگری و وزارت فّنــاوری اطالعــات و ســازمان های 
ــد  ــب می توانن ــت های مناس ــاذ سیاس ــا اتخ ــالح ب ذی ص
زمینه ســاز پذیــرش و به کارگیــری گردشــگری الکترونیکــی 

ــوند. ش

نتيجه گيری 
تحقــق  بــرای  ابــزاری  الکترونیکــی  گردشــگری 
اطالع رســانی دربــارۀ جاذبه هــای گردشــگری، امــکان 
ارائۀ خدمــات به صــورت آنالیــن، صرفه جویــی در زمــان 
به منظــور  الزم  تمهیــدات  فراهــم آوردن  هزینه هــا،  و 
ــای  ــاب مکان ه ــگران در انتخ ــان گردش ــری آس تصمیم گی
جامعــه  سیســتم های  تشــکیل  و  گردشــگری  هــدف 
اطالعاتــی از مؤسســات، خدمات و مســیرهای گردشــگری 
ــب  ــگری از جان ــوع گردش ــن ن ــاوری ای ــرش فّن ــت. پذی اس
گردشــگران و مســافران یکــی از مقوله هــای مهــم ایــن 
حــوزه به شــمار مــی رود. در ایــن پژوهــش، بــه شناســایی 
عوامــل مؤثــر در پذیرش گردشــگری الکترونیکــی پرداخته 
به کارگیــری  از  نتایــج حاصــل  براســاس  شــده اســت. 
روش فراترکیــب و مطالعه هــای پیشــین، 37 عامــل مؤثــر 
ــل  ــن عوام ــد. از بی ــتخراج ش ــگری اس ــرش گردش در پذی
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شناســایی شــده، امنیــت تراکنــش، رضایــت کاربــران و 
قــدرت برنــد بیشــترین ضریــب اهمیــت را دارند. ایــن یافته 
ــگران  ــتری از پژوهش ــداد بیش ــن تع ــان دهندۀ پرداخت نش
ــه ارتبــاط گردشــگری  ــا عنایــت ب ــه ایــن عوامــل اســت. ب ب
الکترونیکــی و تجــارت الکترونیکــی، توجــه بــه امنیــت 
نرم افــزار یــا پورتــال و وب ســایت طراحی شــده اهمیــت 
باالیــی دارد تــا کاربــر بتوانــد اعتمــاد بیشــتری بــه فّنــاوری 
ــد  ــران می توان ــت کارب ــد. رضای ــته باش ــده داش استفاده ش
کاربــری  قابلیت هــای  و  اطالعــات  درســتی  از  ناشــی 
فّنــاوری استفاده شــده باشــد؛ هرچــه نرم افــزار و وب ســایت 
ــد و  ــرار کن ــر برق ــا کاب ــب تری ب ــاط مناس ــده ارتب استفاده ش
جامعیــت اطالعــات بیشــتری را درخصــوص خواســته های 
کاربــر فراهــم کنــد، رضایــت بیشــتری را در پــی دارد و 
درنتیجــه کاربــران بهتــر آن را می پذیرنــد. کســب و کارهایی 
کــه شــهرت و درنتیجــه قــدرت پدیــداری بیشــتری در بــازار 
دارنــد، از قــدرت بیشــتری نیــز بهره مندنــد. همچنیــن 
بــا درنظرگرفتــن فعالیت هــای بازاریابــی و بــا توجــه بــه 
ــگری  ــای گردش ــات برنده ــی و تبلیغ ــای بازاریاب آمیخته ه
ــبۀ  ــد. در رت ــذب کنن ــتری ج ــان بیش ــد مخاطب می توانن
اطالعــات  کیفیــت  و  کارکردگرایــی  عامــل  دو  بعــدی، 
ارائه شــده، کدهــای مهمــی بــرای پذیــرش گردشــگری 
الکترونیکــی به شــمار می رونــد؛ بدین مفهــوم کــه ارائــه 
اطالعــات کامــل و به هنــگام، اســتفاده از فرمــت اطالعاتــی 
ــی  ــرویس گرا در طراح ــاری س ــتفاده از معم ــب و اس مناس
ــران  ــد کارب ــهیل فراین ــور تس ــایت به منظ ــزار و وب س نرم اف
ــن  ــل از ای ــج حاص ــه نتای ــه ب ــا توج ــت. ب ــت اس ــز اهمی حائ
پژوهــش، مــوارد زیــر بــا هــدف پذیــرش بهتــر گردشــگری 
الکترونیکی پیشــنهاد می شــود: استفاده از اســتانداردهای 
به روزشــدۀ طراحــی وب ســایت و پورتال هــا، اســتفاده از 
ــپم،  ــروس، آنتی اس ــامل آنتی وی ــی ش ــتم های امنیت سیس
و  نرم افــزاری  و  ســخت افزاری  فایــروال  آنتی شــل، 
تنظیمــات حرفــه ای و اصولــی ســرور بــرای مقابلــه بــا 
سیســتم  دریافــت  اصــل  رعایــت  ســایبری،  حمــالت 
ــی،  ــع اصل ــط از منب ــه فق ــب و افزون ــوا، قال ــت محت مدیری
قابلیــت محافظــت از مســیر ورود بــه مدیریــت ســایت، 
به کارگیــری معمــاری ســرویس گرا به منظــور دسترســی 
بهتــر بــه خدمــات، به روزرســانی لحظــه ای اطالعــات، 
اســتفاده از نرم افــزار و پلتفــرم مناســب و مطمئن، اســتفاده 
از گواهــی امنیتــی SSL بــر روی ســایت، کــه عالوه بــر مــوارد 
ــب  ــئو و جل ــج س ــی در نتای ــیار خوب ــرات بس ــی، تأثی امنیت
اعتمــاد کاربــران دارد، اســتفاده از نماد اعتمــاد الکترونیکی 
بــرای مــوارد داخلــی، برقــراری تورهای مجــازی و اســتفاده 
از ویدئوهــای ســه  بعدی، سیســتم رزرواســیون مناســب 

ــه اطالعــات کامــل  ــا قابلیــت پرداخــت الکترونیکــی، ارائ ب
همچــون برنامــه ســفر، معرفــی هتل هــا و اماکــن اقامتــی، 
راه هــای ارتباطــی، وضعیــت جغرافیایــی، صــدور گذرنامه و 
ویــزای الکترونیکــی، ســاعت زمانی منطقه هــا و مــوارد الزم 

ــگران. ــرای گردش ب
در ســنجش بــا نتایــج پژوهش هــای پیشــین می تــوان 
ــوم  ــکاران )2016(، مفه ــی و هم ــالۀ ل ــت در مق ــان داش بی
ــت  ــه اهمی ــه ب ـ ک ــن  ــور چی ــمند در کش ــگری هوش گردش
ــدف  ــا ه ــگری ب ــوزۀ گردش ــی در ح ــتم های اطالعات سیس
ــش  ــد. در پژوه ــی ش ـ بررس ــده  ــاره ش ــازی اش هوشمندس
لــی و همــکاران )2018( بــه تأثیــر فّنــاوری ابــرداده در 
حــوزۀ گردشــگری اشــاره شــده اســت. در پژوهــش عطافــر 
و همــکاران )1391( بــا اســتفاده از معــادالت ســاختاری 
ــر در  ــی مؤث ــل اصل ــدۀ عوام ــودمندی درک ش ــرش و س نگ
ــد.نتیجه  ــایی ش ــل شناس ــی هت ــه رزرو اینترنت ــم ب تصمی
پژوهش ســیدنقوی و شــکیبا جمال آبــاد )1392( نشــان داد 
رضایــت، شــهرت و اعتمــاد الکترونیکی مؤلفه هــای مؤثر در 
اعتمــاد به حــوزۀ گردشــگری الکترونیکی هســتند. با توجه 
بــه اینکــه در پژوهــش پیــش رو از روش فراترکیــب اســتفاده 
شــده اســت، به نوعــی نتایــج پژوهش هــای پیشــین در کنــار 
یکدیگــر جمع بنــدی و در ایــن پژوهــش اســتفاده شــده 
اســت. بــرای مطالعــات آتــی، ارائــه چارچــوب پیاده ســازی 
گردشــگری  امکان ســنجی  و  الکترونیکــی  گردشــگری 

ــود. ــنهاد می ش ــمند پیش هوش

منابع
و  ابراهیــم زاده گنجــی، زینــب، شــیرخدایی، میثــم 
حســینی، ابوالحســن )1395(. »تبییــن نقــش عوامــل مؤثر 
بــر اعتمــاد الکترونیــک در وبســایت های گردشــگری«، 
فصل نامــه مطالعــات مدیریــت گردشــگری، ســال یازدهــم، 

شــمارۀ 34، ص 129-111.
پلوئــی، کیــوان، فضلــی، صفــر، درویشــی، ســه تالنــی، 
 .)1398( اســماعیل  قــادری  و  روح اهلل  بیــات،  فرهــاد، 
»اولویت بنــدی عوامــل مؤثــر بــر توســعه صنعت گردشــگری 
ســالمت ایــران در افــق 1414 بــا رویکــرد مدل ســازی 
ســاختاری تفســیری«. گردشــگری و توســعه، دورۀ 8، 

شــمارۀ 3، ص 29-1.
و  امیــد  ســلیمان زاده،  زهــره،  شــاهرخ،  دهدشــتی 
ــت  ــق هوی ــر تطاب ــا )1396(. »تأثی ــاهمیزایی، وحیدرض ش
خدمــات  در  برنــد  ویــژه  ارزش  بــر  برنــد  بــا  مشــتری 
ــگری،  ــت گردش ــات مدیری ــه مطالع ــداری«، فصل نام هتل

.20-1 ص   ،40 شــمارۀ   ،12 دورۀ 
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هشــتم، شــمارۀ 22، ص 190-163.
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.156-131
علی پــور، وحیــده، باشــکوه، محمــد و شکســته بند، 
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