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  )جغرافياي ايرانالمللي انجمن  فصلنامه علمي ـ پژوهشي و بين(جغرافيا 

  1395پاييز، 50، شماره چهاردهمدوره جديد، سال 

  

  استان اردبيلاستان اردبيل    گردشگريگردشگري  ةةفناوري اطالعات و ارتباطات در توسعفناوري اطالعات و ارتباطات در توسع  جايگاهجايگاه

  

2و عليرضا هاتفي 1عليرضا استعالجي
  

  3/7/1395: ، تاريخ تاييد15/4/1395:تاريخ وصول

  

  چكيده

در ) ICT(فناوري اطالعات و ارتباطات  جايگاه كه است ضروري كشور، توسعة در گردشگري جايگاه به توجه با

اي هبهاستان اردبيل عليرغم جاذزيرا  .شود تبيين و بررسي استان اردبيل در واكوتوريسم ارتقاء و توسعه گردشگري

المللي از لحاظ درآمدهاي حاصل اي در عرصه بينمتنوع فرهنگي، تاريخي، مذهبي و اكوتوريستي، جايگاه شايسته

طوركلي آمارها گوياي جايگاه نازل صنعت توريسم در كشور و سهم يك درصدي ايران از به. گردشگري ندارد از

بنابراين، با توجه به جايگاه نامناسب . سبد گردشگري جهاني است؛ كه استان اردبيل نيز از اين قائده مستثني نيست

فناوري اطالعات و ارتباطات و زيرساختهاي  رسد توسعهايران و استان اردبيل در صنعت گردشگري به نظر مي

 تخصصي شاخه دو از تركيبي حاضر، پژوهش .وابسته به آن بتواند خالء موجود را تا حدي جبران نمايد

نقش فناري اطالعات و ارتباطات دهد كه نتايج تحقيق نشان مي. است ارتباطات و اطالعات فناوري و گردشگري

ديويس،  فناوري ، در مدل پذيرش 3.4با ميانگين  ،اعتماد مورگان و هانتمدل براساس در توسعه گردشگري 

بدين ترتيب، تاثير فناوري . است 3.33و در مدل اشاعه فناوري راجرز و شوميكر ميانگين برابر  3.3ميانگين 

ل عالوه براين، طبق نتايج تحلي. اطالعات و ارتباطات در توسعه گردشگري و اكوتوريسم در حد متوسط است

جايگاه فناوري اطالعات و ارتباطات  وضعيت تبيين در را سهم بيشترين 6.465 با مقدار ويژه عاملي، شهر سرعين

 قرار بعدي رتبة در 5.079 با شهر نمين و 5.853 با شهر اردبيل آن، از پس. است در توسعه گردشگري داشته

  .دارند

  

 .استان اردبيل مجازي؛ گردشگري ؛)ICT(فناوري اطالعات و ارتباطات  :كليدواژگان

 
                                                

  ره شهررييادگار امام استاد گروه جغرافيا دانشگاه آزاد واحد.  1

  شهرريره ريزي روستايي، دانشگاه آزاد واحد يادگار امامدانشجوي دكتري تخصصي جغرافيا و برنامه.  2
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  بيان مساله

ترين صنايع مطرح است و با عنوان يكي از مهمترين و متنوعمروزه صنعت گردشگري در دنيا، بها
اي براي بسياري از دولتهاست و در نرخ رشدي شتابان گسترش يافته و منبع درآمد قابل مالحظه

و بر اساس  )lee,1999:36(كشورهاست  عين حال از عوامل موثر در تبادالت فرهنگي بين
عنوان اهرمي قدرتمند در الگواره توسعه مورد چهار دهه تحقيقات بانك جهاني،گردشگري به

كه مروري بر مباني نظري صنعت گردشگري، نقش اين صنعت طوريتاييد قرار گرفته است؛ به
). , 350Donald,E and SHAUN: 2007( دهدعنوان عاملي تاثيرگذار بر توسعه نشان ميرا به

بندي صنايع جهان رتبه سوم را كه در رده است رسيده حديبه امروزه گردشگري صنعت اهميت
بنابراين توسعه . (WTO,2007)خود اختصاص داده است پس از صنايع آهن، فوالد و خودرو به

عه محصولي بودن كشور جلوگيري كرده و كمك بزرگي به توستواند از تكگردشگري مي
مهمترين هدف توريسم داخلي و خارجي . اقتصادي و به دنبال آن توسعه پايدار كشور كند

دركشورهاي جهان  .)Sharple.J and Richard,1997: 40(توسعه اقتصادي و اجتماعي نواحي مقصد است 
عنوان كاتاليزوري كارآمد براي بازسازي و توسعه اجتماعي نواحي ياد شده از گردشگري به

كه سازمان جهاني گردشگري در بيانيه مانيل، گردشگري را  يجايتا  ).Sharply,2002: 233(است
كند كه مي بينيپيش و )93، 1388نژاد و همكاران، حاجي(نياز اساسي در هزاره سوم معرفي كرده است 

اين كه  ) Shaw & Williams,2004:105(د ميليا رد نفر برس 1/5تعداد گردشگران به  2020در سال 
 شوددرصد از درآمد ناخالص داخلي كشورها در سطح جهان را شامل مي 10مقدار بيش از 

)Doswill,2005 :77.( شوداد مي 1عنوان گذرگاه توسعهبه همچنين امروزه از گردشگري 

)Swarbrook:1998 :48(  كه با ماهيتي چند بعدي، عالوه بر تأمين نياز گردشگران، باعث
در اين ميان ). Dwyeret al,2009: 67( دگردسيستم جامعه ميزبان ميتغييرات عمدهاي در 

صنعت گردشگري را درجهان به كلي  1980گيري از فناوري اطالعات و ارتباطات، از سال هرهب
ترين  المللي و بزرگ عنوان يك صنعت بينو باعث شده كه اين صنعت به متحول ساخته

شتاب و . اندام نمايد ل بسياري از صنايع ديگر عرضتوليدكننده مشاغل روي كره زمين در مقاب

                                                
1.Tourism Passport to development 
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هاي اساسي هم در صنعت هاي اخير دگرگوني برخورد بين فناوري و گردشگري در سال
طوركلي فناوري اطالعات و به. گردشگري و هم در درك ما از اين صنعت پديد آورده است

هاي گردشگري و همچنين ا و مكانها، مقصدهاي فزاينده براي رقابت با سازمانگونههارتباطات ب
ميالدي كمابيش همه  2011و  2010تا جايي كه بين سالهاي  كندصنعت، نقشي بحراني بازي مي
اند و گواه بر اين است كه درك جهاني خود را بهبود بخشيدهict كشورها مقادير شاخص توسعه 

ict  87ميالدي در رتبه  2011در اين بين ايران در سال . در كشورها رشد مداوم داشته است 
رتبه نسبت به سال قبل  1فقط ) 88رتبه (ميالدي  2010قرار گرفته است كه نسبت به رتبه سال 

ميالدي  2011در سال  3.53به  2010در سال  3.35آن از  ictباالتر رفته و شاخص توسعه 
در چنين شرايطي، دردآور اينكه اگرچه  ).213: 1393دوستار و همكاران،(ست افزايش داشته ا

هاي گردشگري در زمرة ده كشور نخست جهان است، ايران از نظر منابع طبيعي و جاذبه
متأسفانه همة آمارهاي سازمان جهاني جهانگردي در سالهاي گذشته از روند بسيار كند ورود 

سهم ناچيز اين صنعت در درآمد ناخالص ملي كشورمان گردشگران به ايران و در نتيجه، 
ميليون كاربر اينترنت و صدها  7فارغ از حداقل  از سويي ،)168: 1386كارگر،( حكايت دارد
و دردآورتر آنكه حتي استراتژي و برنامه مدون و  ISP دهنده خدمات اينترنتشركت ارائه

ي توريسم الكترونيك جهاني  به عرصهمشخصي در آينده براي پر كردن شكاف موجود، پيوستن 
ه اين ترتيب، حتي اگر تمامي ب .هاي خود نداردآوريها در زيرساخت و تعميم كاربردهاي فن

مرتفع شود، بدون  ها ي عرصه موانع و مشكالت كنوني صنعت توريسم ايران در همه
در تمامي گيرشدن كاربردهاي آن و جاري و همه ICTهاي وريآ زيرساختهاي مناسب از فن

بخشهاي صنعت، اميدي به برندگي رقابتي و كسب سهم فراخور از اقتصاد توريسم جهاني و 
با گذشت قريب به سه دهه توسعه گردشگري در سطح . داي در آينده نخواهد بو حتي منطقه

عنوان يك موضوع داراي وجهه ملي براي كشور ما مورد تاييد قرار الملل، اين فعاليت بهبين
در عين حال مشخص شده است كه تكيه بر مدلهاي سنتي توسعه گردشگري  گرفته و

هاي گردشگري براي داشتن صنعت لذا تنها وجود جاذبه. پاسخگوي نيازهاي كشور ما نيست
به دليل نقش و اهميتي كه “ دهكده جهاني”باشد؛ بلكه  در  اين كافي نمي درآمدزاگردشگري 

عاد مختلف از جمله ايجاد درآمدهاي ارزي و افزايش تواند در ابصنعت گردشگري خارجي مي
توليد ناخالص داخلي، منبع در آمد براي دولت، منبع ايجاد اشتغال و بهبود خدمات اجتماعي 
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برداري از داشته باشد، بنابراين براي ورود به بازار رقابتي جهان مجبور به تجهيز امكانات و بهره
، لذا در اين باشيممي“ )ICT(اطالعات و ارتباطات فناوري “هاي نوين در قالب تكنولوژي
در استان  در ارتقاء و توسعه گردشگري) ICT(قش فناوري اطالعات و ارتباطات پژوهش، ن

هاي طبيعي فراواني برخوردار اردبيل از جاذبه يرد؛ زيرا استانگيقرار م يمورد بررس اردبيل
  كمتر از خدمات الكترونيك استفاده  ،آندر زمينة گسترش جذب گردشگر به اين اما  است،

كند عوامل تأثيرگذار بر گسترش و استفاده از خدمات در نتيجه اين پژوهش تالش مي. شودمي
آشنايي بهتر از  اردبيل را شناسايي كند و براساس استانالكترونيك در صنعت گردشگري 

 ،استفادة كاربران و در نهايتخدمات الكترونيك و طراحي سيستمهاي فناوري اطالعات، امكان 
 .جذب گردشگر را افزايش دهد

 
 و ماهيت آنگردشگري 

ها در ارتباطات ناشي از كنش متقابل ميان گردشگران، سرمايه، دولتها و گردشگري مجموع پديده
هاي غيردولتي، در فرايند جذب، حمل و نقل، پذيرايي و جوامع ميزبان، دانشگاهها وسازمان

مورفي ). 12: 1386يزدي و سقايي ،پاپلي(و ديگر بازديدكنندگان است  كنترل گردشگران
 آنهاكند؛ البته مادام كه اقامت  گردشگري را مسافرت افراد غيرساكن به نواحي مقصد تعريف مي

گردشگري مجموع ). Murphy, 1985: 56(طوالني نگردد كه مقيم محسوب شوند  در مقصد
ها و جوامع ميزبان،  ، سرمايه، دولتگردشگرانمتقابل ميان ها و ارتباطات ناشي از كنش  پديده

هاي غيردولتي، در فرايند جذب، حمل و نقل، پذيرايي و كنترل گردشگران  ها و سازمان دانشگاه
 هر مكان گردشگريبر اين اساس سيستم ). Weaver,2000: 3(و ديگر بازديدكنندگان است 

مراكز اقامتي،  ،هامتعدد و پيچيده همانند جاذبه ر، اجزاء و عناصهابخش بر مشتملكليتي است، 
 تبليغات، ،اطالعات خدمات، تأسيسات زيربنايي،، ...)هوايي، زميني، دريايي و( حمل و نقل

و برخورداري از  د كه در ارتباط متقابل با همديگرنباشمي... المللي وبازارهاي داخلي و بين
در بازار رقابتي در سطوح مختلف خود را  شبكه، سلسله مراتب، ساختار، كاركرد و غيره، جايگاه

  ها، جاذبهگردشگري از  عبارتي ديگربهآورد؛ بدست مي) المللياي، ملي و بينمحلي، منطقه

ش بدون كه هر بخ صورت مجزا تشكيل نشده استبه عناصرها و خطوط هوايي و ديگر هتل
دهنده سيستم گردشگري، بتواند به موفقيت دستيابي هاي تشكيلارتباط و تعامل با ساير بخش
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ارتباط در سايه ) گردشگري(كه پويايي آن ) همانند يك سيستم(ي است بلكه كليت پيدا كند؛
 بخشدو . آيددهنده آن در بازار رقابتي بدست ميتشكيل و عناصر اجزاي متقابل و سازمند

  را در يك مكان شكل  حركت و پيشرفت گردشگريسيستم گردشگري كه چرخه،  اصلي

1عرضه و تقاضا دهد،مي
هاي تمامي گردشگران متقاضي گردشگري از مبداءتقاضا شامل  ؛است 

ي آن مكان را گردشگر هدف بازارهايبه مقصد موردنظر هستند كه  الملليبينمختلف ملي و 
، حمل ياقامت واحدهاي ،هاعرضه مشتمل بر جاذبه و ؛)62: 1384بيچريل، / واال(دهند تشكيل مي

باشند كه مي... منطقه و/ و غيره يك مكان تأسيسات گردشگري و تسهيالت ،خدمات ،و نقل
ارتباط سازمند اين دو بخش اصلي . گردندالذكر ميموجب جذب گردشگران از سطوح فوق

 :1379سازمان جهاني جهانگردي،(گردد د ميو سازماندهي ايجا يريزنامهگردشگري در سايه بر

  :دهدنمودار ذيل روابط نظام گردشگري و محيط را نشان مي. ) 16- 14

  

 

    

                                                
1. Taylor 
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  Source: Kangas, 2003: 50روابط نظام گردشگري و محيط : 1نمودار

  

  در  توسعه گردشگرياطالعات و ارتباطات جايگاه فناوري 

يه خدمات موردنياز گردشگران با ارايري فناوري نوين براي كارگ بهگردشگري الكترونيكي 
اي تر، با كيفيتي باالتر و هزينهطور سادهيه خدمات موردنياز بهارااستفاده از فناوري اطالعات، 

ريزي،  هاي گردشگري شامل برنامه كه به انجام فعاليت) 29: 1388سلطاني، (باشد كمتر مي

  

  

  محيط كالن اقتصادي

  ... خدمات، كاال، كار و

 

 

  گردشگري

 )مدل اقتصادي پايه(

 سياست گردشگري

 مشتري عرضه كنندگان

 محصول گردشگري

ت 
غا

لي
تب

ي
رد

شب
پي

 

 گردشگري

  

  محيط سياسي

  ريزي،  قوانين، بيمه،   برنامه

  روابط سازماني

 

  

  محيط اجتماعي  فرهنگي

 .. . ها، رفتارها، فرهنگ و ارزش

  

  محيط اكولوژيكي

جانوري، خاك، /پوشش گياهي
  آب، هوا

 

 

ش
اي

پ
 

  

  محيط تكنولوژيكي

  ها،  ارتباطات، زيرساخت

  حمل و نقل، تجهيزات
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معصومي، (گردشگران و ميزبانان هاي گردشگري و اقدامات  مديريت،ارزيابي، بازنگري فعاليت
 مبدأ، اساسي فضاي پنچ شامل گردشگري بايد در نظر داشت نظام. رساندياري مي) 70: 1384

 يكي 1ارتباطات و اطالعات فناوري .است بيروني محيط و گردشگري صنعت مقصد، سير سفر،

 ارتباطات و اطالعات فناوري. است مسافرت و گردشگري در 2بيروني محيط اساسي از عناصر

جهاني  سطح در را توليدكنندگان و كنندگانمصرف بين ارتباط كه است ضروري شريك يك
خدمات . است 3اطالعات بر مبتني فعاليت يك نيز گردشگري ديگر، سوي از. سازدمي برقرار
عموم  و نمود فيزيكي بازرسي فروش از قبل تواننمي را گردشگري متغير و 4نامشهود متغير

 .شوندمي خريداري مصرف مكان از دور و مصرف زمان از قبل طبيعي طوربه آن محصوالت
 يعني است، نمايش و توصيف و معرفيبه وابسته شديداً گردشگري بنابراين محصوالت

 فناوري تفكيك سبب، بدين. شودمي ارائه تصويري و صوتي مكتوب، شكل اطالعات به

 تلفن ثابت، تلفن نظير ارتباطات برقراري و اطالعات انتقال ابزار شامل كه و ارتباطات اطالعات

، نظام 6جغرافيايي اطالعات ، نظام5جهاني موقعيت سيستم اينترنت، بيسيم، آن، و خدمات همراه
از  .)47: 1387پورفرج و همكاران،(است  غيرممكن گردشگري صنعت از 7مقصد مديريت

نيازهاي . ها استنكات قابل توجه درخصوص فناوري اطالعات و گردشگري، رابطه دوطرفه آن
هاي جديد كنندگان و روشصنعت گردشگري به فناوري اطالعات، با توجه به نيازهاي مصرف

از طرف ديگر توسعه فناوري اطالعات، . تسهيل كننده عمليات گردشگري، رو به گسترش است
: 1384فرزين، (كنند هاي بيشتري را براي تأمين نيازهاي اين صنعت عرضه ميابزار و قابليت

عنوان داليل تجويز گسترش استفاده از فناوري اطالعات، توان بهچهار ويژگي مهم را مي). 365
  :براي رونق صنعت گردشگري مطرح نمود

 هايحوزه در شغل هر ايجاد براي الزم سرماية متوسط بودنپايين ويژگي، نخستين �

                                                
1. Information Communication Technology 
2. External Environment 
3. Information Intensive 
4. Intangible 
5. Global Positioning System 
6. Geographic Information System 
7. Destination Management System 
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 منابع شديد كمبود به توجه با ويژهبه. است صنعت اين در اطالعات فناوري مرتبط با

 ديگر، سوي از اشتغال متقاضيان تعداد بودن زياد و سو،يك از در كشور گذاريسرمايه

 باعث اينترنت، با مرتبط شغلهاي گسترش واقع، در. يابداهميت مي بسيار ويژگي اين

 شغل قابل توجهي تعداد بتوان هنگفت، هايگذاريبه سرمايه نياز بدون تا شوندمي

 با كه كشورهايي براي خصوصبه ايمسئله و چنين نمود ايجاد صنعت اين در جديد

 با بسيار تواندمي هستند، مواجه اين بخش در گذاريسرمايه براي مالي منابع كمبود

 .گردد تلقي اهميت

 با مرتبط خدمات براي دنيا سطح در تقاضا سريع رشد با كه است اين دوم ويژگي �

 و شبكه امنيت خدمات نويسي،برنامه بازاريابي، تبليغات، قبيل از فناوري اطالعات
 و اطالعات فناوري گسترش گردشگري، در اينترنتي محتوا براي سايتهاي توليد

 .رسدمي نظرضروري به بخش اين در ارتباطات

 صنعت روي اطالعات فناوري توسعة مثبت تأثير باعث كه ديگري مهم ويژگي  �

 كاهش در ارتباطات و اطالعات فناوري مهم نقش: از است عبارت شود،گردشگري مي

 به خدمات ارائه در دولتي ادارات و اقتصادي بنگاههاي از تعداد زيادي توسط هزينه

 در آنها حضور براي الزم زمان متوسط الكترونيكي، طريق خدمات از مثالً گردشگران؛

 ناشي جانبي هايهزينه در جوييصرفه به منجر چنين روندي. يابدمي كاهش كار محل

  .شودمي كار محل در آنها حضور از

 به گردشگري، صنعت بر ارتباطات و اطالعات فناوري توسعة تأثيرگذاري كانال آخرين �

 بيشتر كنوني، دنياي در. است توريسم جذب در ارتباطات و اطالعات تأثير فناوري

 طريق از كرد،مي صرف زيادي هزينة و زمان سنتي سيستم به دليل اينكه گردشگران

 1جمي از شده ارائه تحقيقي در. پردازندمي خود گردش محل به تعيين اينترنتي جستجوي
 و هاانگليسي از درصد 65 ها،ايكره از درصد 69 كه استشده عنوان 2005 سال در

 گردشگري مكان از اينترنت هاايتاليايي از درصد 62و هافرانسوي از درصد 64 ها،چيني

                                                
1.Global Market Insite (GMI) 
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1ورنر. كنندمي انتخاب را خود
 و اروپا هايهتل از درصد 80 كه است بيان كرده) 2006( 

 خريد آنها از درصد 63 و هستند داراي وب سايت استراليا در هاهتل از درصد 90 از بيش

 برآورده را خود مشتريان هاينيازمندي 2بر خط صورتبه  آنها از درصد 73 و الكترونيكي

دهنده آن است كه چگونه فناوري شكل ذيل نشان .)50: 1387پورفرج و همكاران،(كنند مي
تواند زمينه افزايش درآمد گردشگري و در نهايت، هدايت به سمت رشد اطالعاتي مي

  ).Karnet et al.2002,19(اقتصادي را فراهم نمايد 

 
  ).Karnet et al.2002,19(فرايند اثرگذاري فناوري اطالعات بر توسعه اقتصادي: 2نمودار

  

 معرفي محدوده مورد مطالعه

 حداقل در كيلومتر 17867 حدود مساحت با استان اين. است اردبيل استان بررسي مورد منطقه

 47 شرقي طول حداقل و دقيقه 42و درجه 39 حداكثر و دقيقه 11 و درجه 37 جغرافيايي عرض

. است گرفته جاي ايران كشور غربيشمال در دقيقه 55 و درجه 48 حداكثر و دقيقه 19 و درجه

 سال در استان كل جمعيت. دهدمي تشكيل را كشور كل درصد مساحت 09/1 حدود استان اين

                                                
1.Werthner 
2. Online 

اقتصاديرشد 

افزايش درآمد

بازارهاي كارآمد

اطالعات براي تصميم گيري اقتصادي

فناوري اطالعات و ارتباطات
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است  درصد بوده 0.3 جمعيت رشد نرخ با همراه خانوار، 338224نفر با 1248488، 1390
را  باقي و مسلمانان را استان جمعيت درصد 8/99 مذهبي نظر از). 1390استان، آماري سالنامه(

 استان اين در كل، كه است اردبيل شهرستان مركزيت به استان. دهندمي تشكيل مذهبي اقليتهاي

 استان هايشهرستان. باشدآبادي مي 2223 و دهستان69  بخش، 25 شهر، 21 شهرستان، 9 داراي

باشد مي نمين و شهر، نيراردبيل، پارساآباد، بيلهسوار، خلخال، كوثر، گرمي، مشگين :شامل
 ارتفاع با قله سبالن نقطه استان، ترينمرتفع). 1390اردبيل، استان گردشگري جامع راهنماي(

 دلزنده(باشد مي مغان دشت استان نقطه ترينپست و اردبيل غرب كيلومتري 41 در متر 4811

  ).60: 1377دستياران، و 

 

  
  25: 1390سالنامه آماري استان اردبيل، : ماخذ، محدوده مورد مطالعه: 1نقشه
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فرد خود يكي از مناطق جالب و قطبهاي هاي طبيعي و تاريخي منحصر بهاستان اردبيل با جاذبه
ميليونها نفر هاي توريستي ساالنه اين فضاها و جاذبه. شودمهم گردشگري در ايران محسوب مي

نظريان و (كشاند سوي خود مياز گردشگران  را از نقاط مختلف كشور و كشورهاي خارجي به
وجود منابع طبيعي متعدد و متنوع همچون جنگل، رودخانه، درياچه، ). 105: 1385همكاران،

وحش، آبهاي گرم، مراتع ييالقي و همچنين وجود كوههاي بلند منشأ خيز و ها، حياتتاالب
از جمله اين . ركات فراواني براي منطقه بوده و جذابيت خاصي به اين منطقه بخشيده استب

هاي زيبا فندقلو، درياچه نئور، درياچه توان به شهر توريستي سرعين، جنگلمنابع و مراكز مي
هاي آب گرم  و سرد و متعدد در شورابيل و مجتمع تفريحي آن، گردنه ديدني حيران، چشمه

، سرعين، )ويله دره(هاي معدني گرم و سرد، سردابه ويله درق اين استان، آب نقاط مختلف
همراه آب و ها و دامنه هاي سرسبز سبالن بهبرجلو، قيزجه، هفت بلوك، كوههاي باغرو، كوهپايه

  ).1377دل و دستياران،زنده(هواي مساعد و خنك در تابستان و دهها مورد ديگر اشاره نمود 

  

  تجزيه و تحليل

در توسعه گردشگري در استان اردبيل، براساس  ICT، جايگاه 1جدول در شده ارائه هاييافته طبق
  ، نشان 3.4اين شاخص با ميانگين . مدل اعتماد مورگان و هانت، در حد متوسط قرار دارد

طبق . دهد كه فناوري اطالعات و ارتباطات در استان اردبيل در وضعيت نسبتاً خوبي قرار داردمي
 توسط ايحرفه به شكل مشتريان كار هاي انجامسميرنف، شاخصـ ا آورد آزمون كلموگرونفبر

 و انتقاد سيستم و ايجاد 0.931با آماره  مشتريان دربارة سازمان بودن ، راستگو1.642با  سازمان
ها موجب بيش از ساير شاخص 0.717با آماره  مشتريان براي امانتداري حفظ با آنالين پيشنهاد

همچنين طبق محاسبات . ارتقاء وضعيت گردشگري و اكوتوريسم در استان اردبيل شده است
 هاي افزايشدر شاخص) P-Value(داري ، مقدار سطح معني)K-S(اسميرنف ـ  كلموگرونف

 درخواست به بنا آنالين هايتراكنش مبلغِ و زمان در محدوديت ايجاد با مشتري امنيت احساس

 تفكيك به بانك، سايتوب در آنالين صورت به روزانه و ماهانه هاياكنشتر تعداد مشتري، ثبت

 طريق از شخصي، اطالعات از سوءاستفاده هنگام هاشكايت به ارائه شده، و رسيدگي خدمات انواع

است و فرض صفر در اين  P<0.05ها كمتر از سايت در اعتماد نشانة و امنيت تأييد مؤسسة
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هاي نظري هاي تجربي با فراوانيتوان گفت، توزيع فراوانيمي ،روايناز . شودها رد ميشاخص
توان گفت كه اين ها، ميدر اين شاخص K-Sاز طرفي، با توجه به مقدار پايين . انطباق ندارد

  .ها در توسعه توريسم و اكوتوريسم استان اردبيل تاثير ضعيفي دارندشاخص

   

  نقش فناري اطالعات و ارتباطات در توسعه گردشگري براساس مدل اعتماد مورگان و هانت :1لجدو

 ميانگين رتبه هاشاخص
 انحراف

 معيار
K-S 

  سطح

 داريمعني

 0.3952 1.642 27.8 4.36 1 سازمان توسط ايحرفه به شكل مشتريان كار انجام

 0.125 0.931 32.32 4.02 2 مشتريان دربارة سازمان بودن راستگو

 0.651 0.717 42.4 3.95 3 مشتريان براي امانتداري حفظ با آنالين پيشنهاد و انتقاد سيستم ايجاد

 0.5236 0.923 12.66 3.56 4 سازمان با خود رابطة در بلندمدت اهداف روي مشتريان تمركز

 0.362 1.924 46.4 3.42 5 افراد ضروري و مهم نيازهاي رفع براي سازمان كوشش

 0.099 0.732 25.32 3.39 6 سازمان مهم گيريهايتصميم هنگام افراد آسايش و رفاه نظرگرفتن در

 و دستوري خطاهاي كاهش براي وبسايت محتواي صحت در سازمان دقت
 شدهبيان اطالعات و موضوعات صحت

7 3.31 41.5 0.325 0.89 

 تراكنشهاي مبلغِ و زمان در محدوديت ايجاد با مشتري امنيت احساس افزايش

 مشتري درخواست به بنا آنالين
8 3.16 42.36 1.025 0.035 

 0.082 1.569 55.6 3.1 9 سازمان با خود رابطة در بيشتر منابع و زمان به صرف افراد تمايل

 0.095 0.523 53.26 3.02 10 مشتريان براي امنيت ايجاد زمينة در سازمان جامع سياستهاي اتخاذ

 به بانك، وبسايت در آنالين به صورت روزانه و ماهانه تراكنشهاي تعداد ثبت

 ارائه شده خدمات انواع تفكيك
11 2.83 36.25 0.203 0.026 

 مؤسسة طريق از شخصي، اطالعات از سوءاستفاده هنگام شكايتها به رسيدگي

 سايتها در اعتماد نشانة و امنيت تأييد
12 2.75 42.36 1.036 0.000 

 )1395تحقيق، هاي يافته: منبع(

  

در توسعه گردشگري در  ICTجايگاه دهد كه ديويس، نشان مي فناوري هاي مدل پذيرشيافته
دهد ، نشان مي3.3اين شاخص با ميانگين . در حد متوسط قرار دارد 3.3با ميانگين استان اردبيل، 

طبق اين .  كه فناوري اطالعات و ارتباطات در استان اردبيل در وضعيت نسبتاً خوبي قرار دارد
 افزايش«، K-S 1.621با آماره » الكترونيكي خدمات با فعاليت يادگيري آساني«هاي مدل، شاخص

 از استفاده آساني«، و K-S  1.183با آماره » الكترونيك خدمات از استفاده با كار در وريبهره

بيشترين تاثير را بر توسعه صنعت گردشگري  K-S  0.762با آماره » سازمان الكترونيكي خدمات
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داري ، مقدار سطح معني)K-S(اسميرنف - همچنين طبق محاسبات كلموگرونف. استان اردبيل دارد
)P-Value( ايشافز«و » سازمان الكترونيكي سامانة در اشتباه و خطا كمترين«هاي در شاخص 

  است و فرض صفر در اين  P<0.05كمتر از » الكترونيكي خدمات از استفاده با كار سرعت

هاي نظري هاي تجربي با فراوانيتوان گفت، توزيع فراوانيمي ،رواز اين. شودها رد ميشاخص
توان گفت كه اين ها، ميدر اين شاخص K-Sاز طرفي با توجه به مقدار پايين . انطباق ندارد

  . ها در توسعه توريسم و اكوتوريسم استان اردبيل تاثير ضعيفي دارندشاخص

  ديويس فناوري پذيرشنقش فناري اطالعات و ارتباطات در توسعه گردشگري براساس مدل  :2جدول

 ميانگين رتبه هاشاخص
 انحراف

 معيار
K-S 

  سطح

 داريمعني

 0.432 1.621 35.83 4.11 1 الكترونيكي خدمات با فعاليت يادگيري آساني

 0.352 1.183 31.5 4.03 2 الكترونيك خدمات از استفاده با كار در وريبهره افزايش

 0.652 0.762 26.66 3.94 3 سازمان الكترونيكي خدمات از استفاده آساني

 0.241 0.741 24.48 3.87 4 سازمان الكترونيكي خدمات از استفاده با كار بر كنترل افزايش

 0.095 0.724 19.38 3.54 5 سازمان الكترونيكي خدمات با تعامل پذيريدرك و روشني

 0.352 0.6352 41.9 3.31 6 الكترونيكي خدمات از استفاده با كارها آسانترشدن

 0.049 1.023 10.4 3.04 7 سازمان الكترونيكي سامانة در اشتباه و خطا كمترين

 0.026 0.532 47.73 2.98 8 الكترونيكي خدمات از استفاده با كار سرعت افزايش

 0.95 0.426 16.35 2.86 9 سازمان الكترونيك خدمات استفاده با فعاليتها كارايي افزايش

 0.126 0.129 25.32 2.81 10 ديگر سازمانهاي الكترونيكي سامانة از كم استفادة

 0.132 0.092 41.5 2.67 11 الكترونيكي خدمات از استفاده با كار كيفيت بهبود

 0.059 0.091 42.36 2.59 12 سازمان الكترونيكي سامانة در عمليات بودنناموفق امكان

  )1395هاي تحقيق، يافته: منبع( 

  

گردشگري استان اردبيل و نقش فناوري اطالعات و ارتباطات در توسعه آن  وضعيت بررسي
. است 3.33ميانگين اين مدل برابر دهد كه براساس مدل اشاعه فناوري راجرز و شوميكر نشان مي

ي و يعني از ديدگاه مدل اشاعه فناوري، تاثير فناوري اطالعات و ارتباطات در توسعه گردشگر
اسميرنف ـ  كلموگرونف در اين زمينه، آزمون نيكوئي برازش. اكوتوريسم در حد متوسط است

)K-S (نيازهاي با سازمان رونيكيالكت خدمات از استفاده سازگاري«هاي دهد كه شاخصنشان مي 

 تحصيلي رشتة با الكترونيكي خدمات از استفاده سازگاري«، K-S  1.279با آماره  »افراد ضروري

 »افراد گذشتة هايتجربه با الكترونيكي خدمات از استفاده سازگاري«، و K-S  1.253با آماره  »افراد
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همچنين طبق . بيشترين تاثير را بر توسعه صنعت گردشگري استان اردبيل دارد K-S 1.334با آماره 
هاي درشاخص) P-Value(داري ، مقدار سطح معني)K-S(اسميرنف - محاسبات كلموگرونف

 سازمان الكترونيكي خدمات كمك«و  »الكترونيكي خدمات از استفاده در كاربران فعاليت مشاهدة«

 ،رواز اين. شودها رد مياست و فرض صفر در اين شاخص P<0.05از كمتر » فعاليتها انجام هنگام
از طرفي، با توجه به . هاي نظري انطباق نداردهاي تجربي با فراوانيتوان گفت، توزيع فراوانيمي

ها در توسعه توريسم و توان گفت كه اين شاخصمي ها،در اين شاخص K-Sمقدار پايين 
  . اكوتوريسم استان اردبيل تاثير ضعيفي دارند

  شوميكر  و راجرز فناوري اشاعهنقش فناري اطالعات و ارتباطات در توسعه گردشگري براساس مدل  :3جدول

 ميانگين رتبه هاشاخص
 انحراف

 معيار
K-S 

  سطح

 داريمعني

 0.324 1.279 18.31 3.95 1 افراد ضروري نيازهاي با سازمان الكترونيكي خدمات از استفاده سازگاري

 0.523 1.253 41.90 3.91 2 افراد تحصيلي رشتة با الكترونيكي خدمات از استفاده سازگاري

 0.152 1.334 10.40 3.82 3 افراد گذشتة تجربه هاي با الكترونيكي خدمات از استفاده سازگاري

 0.215 1.001 47.73 3.74 4 الكترونيكي خدمات از استفادة به نياز احساس

 0.362 1.232 43.78 3.67 5 الكترونيكي خدمات از استفاده در افراد اطالعاتي خصوصي حريم از محافظت

 0.098 0.823 49.45 3.61 6 الكترونيكي خدمات از استفاده با كاري عادتهاي در تغيير

 0.156 0.324 55.13 3.49 7 ديگران به سازمان الكترونيكي خدمات از استفاده نتايج بازگويي

 0.082 1.001 60.80 3.45 8 الكترونيكي خدمات از استفاده با علمي توليدات افزايش

 0.352 0.894 66.48 3.37 9 الكترونيكي خدمات از استفاده مزيتهاي مشاهدة

 0.182 0.983 10.40 3.32 10 ضروري موقعيتهاي در سازمان الكترونيكي خدمات آزمايش

 0.063 1.072 15.63 3.29 11 الكترونيك خدمات از استفاده در احتمالي خطاهاي ميزان كاهش

 0.043 0.091 11.67 3.28 12 الكترونيكي خدمات از استفاده در كاربران فعاليت مشاهدة

 0 0.025 13.84 3.24 13 فعاليتها انجام هنگام سازمان الكترونيكي خدمات كمك

 0.324 0.352 14.47 3.2 14 آزمايشي دورة در سازمان الكترونيكي خدمات از كافي استفادة

 0.14 0.468 15.32 3.19 15 تصميم اتخاذ از قبل سازمان الكترونيكي خدمات از استفاده ارزيابي امكان

 0.412 0.256 61.90 3.08 16 الكترونيكي خدمات از استفاده با كارها راحتي درك

 0.0855 0.146 10.40 2.91 17 الكترونيكي خدمات مختلف ويژگيهاي ارزيابي براي كار محيط در كافي افراد حضور

 0.19 0.253 15.63 2.87 18 درازمدت هايدوره در سازمان الكترونيكي خدمات ارزيابي

 0.061 0.063 11.67 2.67 19 سازمان الكترونيكي خدمات انواع از استفاده براي كافي فرصت

 0.052 0.156 7.72 2.64 20 سازمان الكترونيك خدمات از استفاده بسيار مزيتهاي

  )1395هاي تحقيق، يافته: مأخذ(
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نمودن وضعيت فناوري اطالعات و ارتباطات در توسعه گردشگري  مشخص براي نهايت، در
 شده استفاده چرخش روش از استفاده با اكتشافي عاملي تحليل شهرهاي نمونه استان اردبيل از

 در كه باشدمي چرخش به استخراجي عوامل دهندهنشان ويژه مقدار،  4 جدول نتايج طبق. است

 از. شودمي مشخص) گردشگري( وابسته متغير تغييرپذيري ميزان در عامل هر نسبت و سهم آن

 جايگاه فناوري اطالعات و وضعيت تبيين در را سهم بيشترين 6.465 با شهر سرعين اين رو،
 با شهر نمين و 5.853 با شهر اردبيل آن، از پس. است ارتباطات در توسعه گردشگري داشته

سه  سهم ،4جدول تجمعي واريانس براساس كه، اين ديگر نكتة. دارند قرار بعدي رتبة در 5.079
 حالي در اين. است بوده درصد 63 وابسته متغير تغييرپذيري تبيين در شهر اردبيل، سرعين و نمين

 تببيين در مشابهي وضعيت شهر سه هر و است درصد 20 تقريباً هامدل از كدام هر سهم كه است

 چندگانه همبستگي دوم توان يا استخراجي اشتراك مقدار اين، بر عالوه. اندداشته گردشگري عامل

)R2 (شهر براي شهر اردبيل مقدار بيشترين مذكور، هايمدل در )0.844R2 (=مقدار اين. است 

 بيشتر سهم دهندهنشان ، R2 بيشتر مقدار. است وابسته و مستقل متغير ارتباط شدت كنندهبيان

، نير =)0.696R2( ، نمين=)0.813R2( شهرهاي سرعين. است متغير بر تأثيرگذاري در عامل
)0.532R2(=  و مشكين)0.507R2(= دارند قرار بعدي هايرتبه در ترتيب به .  

  

  فناوري اطالعات و ارتباطات در توسعه گردشگري در هر يك از شهرهاي گردشگرپذير استان اردبيلوضعيت نقش  :4جدول

  مقدار ويژه هاشهرستان 

  واريانس

  )درصد(

 واريانس تجمعي

 )درصد(
 )R2(همبستگي چندگانه

 0.844 20.849 20.849 5.838  اردبيل

 0.813 43.937 23.088  6.465  سرعين

 0.507 63.457 19.52 3.816  مشكين

 0.696 81.597 18.140 5.079  نمين

  0.532 93.217  11.62  4.159  نير

 
  گيري و ارائه پيشنهاداتنتيجه

 در ارتقاء و توسعه گردشگري) ICT(فناوري اطالعات و ارتباطات  تبيين جايگاه به پژوهش اين
 و عاملي تحليل براساس تحقيق كمي هاييافته .است واكوتوريسم در استان اردبيل پرداخته
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 هاييافته. است گرفته قرار تحليل و تجزيه مورد كلموگروف ـاسميرنوف برازش نيكوئي آزمون

براساس نقش فناري اطالعات و ارتباطات در توسعه گردشگري  كه دهدمي نشان آن از حاصل
 فناوري پذيرشدر مدل . در حد متوسط قرار دارد 3.4با ميانگين  ،مدل اعتماد مورگان و هانت

بدين . است 3.33و در مدل اشاعه فناوري راجرز و شوميكر ميانگين برابر  3.3ديويس، ميانگين 
ترتيب، تاثير فناوري اطالعات و ارتباطات در توسعه گردشگري و اكوتوريسم در حد متوسط 

  .است

) P-Value( داريمعني سطح مقدار ، با )K-S( اسميرنف-كلموگرونف محاسبات طبق همچنين

 ايحرفه به شكل مشتريان كار انجام«اعتماد مورگان و هانت شاخص  در مدل P >0.05باالتر از 

 با فعاليت يادگيري آساني«ديويس شاخص  فناوري در مدل پذيرش ، 1.642با  »سازمان توسط

شاخص  و در مدل اشاعه فناوري راجرز و شوميكر K-S  1.621با آماره » الكترونيكي خدمات
 K-S  1.279با آماره  »افراد ضروري نيازهاي با سازمان الكترونيكي خدمات از استفاده سازگاري«

 . بيشترين تاثير را بر توسعه گردشگري و اكوتوريسم در محدوده مورد مطالعه داشته است

 رد را سهم بيشترين 6.465 با مقدار ويژه عالوه براين، طبق نتايج تحليل عاملي، شهر سرعين
 از پس. است جايگاه فناوري اطالعات و ارتباطات در توسعه گردشگري داشته وضعيت تبيين

 راستاي در بنابراين،. دارند قرار بعدي رتبة در 5.079 با شهر نمين و 5.853 با شهر اردبيل آن،

زير  موارد فراغت در استان اردبيل اوقات گذران هايروش و بهبود مجازي گردشگري توسعه
  :گرددمي پيشنهاد

دشگري ايران و سيستم آنالين باتوجه به گزارش فوق و شرايط گردشگري كشورمان، گر �
شود  است، پيشنهاد مي طرفه كه باعث از رونق افتادن اين صنعت شده هاي يك دركنار تحريم

. فضاي مجازي فعال باشد مند و تخصصي در كه سيستم گردشگري كشور به صورت نظام

مجازي براي خدمات گردشگري باعث تبليغ ايران و استفاده از هويت  حضور در فضاي
با اشاره (دهد  ايران را كاهش مي شود و از سوي ديگر قيمت بسته سفر دفاعي گردشگري مي

از جهت ديگر اين موضوع ). به اين موضوع كه ايران هنوز كشوري گران براي بازديد است
، فرصت اشتغال پيدا كنند و خدمات گردشگري شود تا نيروهاي جوان جوياي كار باعث مي
ها و مشكالت بيروني، موانع و انحصارهاي  تر دنبال شود و در كنار تمامي تحريم تخصصي

 ؛بازد هم قدري رنگ مي) مافياي گردشگري(دروني 
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 ؛ايجاد طرح جامع آي تي در گردشگري ايران �

 ؛وبهاي گردشگري رسمي ايران در فراهم كردن مركز مديريت سايت �

سايت  1000رساني ديجيتالي ايران در حوزه گردشگري در ها و مراكز اطالعتبليغ سايت �
 ؛دولتي ايران

 ؛در رسانه ملي) ها و غيرهمثل سايت موزه(هاي ديجيتالي گردشگري ايران تبليغ و معرفي پايگاه �

 ؛تي در گردشگري توسط سازمان ايرانگرديهاي آيايجاد دوره �

خاص از صندوق ذخيره ارزي كشور براي گسترش گردشگري در اي اختصاص بودجه �
 ؛تي مداريراستاي آي

هاي مدرن ارتباطي و اطالعاتي بر اساس نظامهاي طراحي و مديريت تور و استفاده از روش �
سازي ورود وتعميم كاربري زمينه اي در صنعت هتلداري،زنجيره گردش اطالعات و عمليات

سزايي در هويژه در صنعت هتلداري نيز تاثير بالكترونيكي بهافزاري و تجهيزات مدرن سخت
  .اين زمينه دارند
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