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 چکیده

ویژه در ه ها و ب هاي عمل را در تمامی سازمان هاي اخیر فناوري اطالعات روش در سال

هاي  فعالیت تسهیلفناوري اطالعات به دلیل امروزه  .صنعت گردشگري متحول ساخته است

اجراي  ترین عناصر آوري، پردازش، اجرا و تبادل اطالعات یکی از مهم بسیار مهم تولید، جمع

به اهمیت صنعت گردشگري بنابراین با توجه  .آید به حساب می عملیات صنعت گردشگري

همه جانبه این  توسعه برايتواند اولین گام  ن میالکترونیک، شناسایی موانع بکارگیري آ

تحلیل عاملی تاییدي مرتبه ( و کمی) دلفی( هاي کیفی با ترکیب روشاین پژوهش . ت باشدصنع

جامعه . تبیین کرد الکترونیک،براي تبیین ارتباط بین موانع توسعه گردشگري را مدلی ،)دوم

و ) دسته اول( يارشد صنعت گردشگر رانیخبرگان و مد شامل دو دسته،پژوهش  نیا يآمار

 )دسته دوم( کشور يو گردشگر یدست عیصنا ،یفرهنگ راثیسازمان م رانیکارکنان و مد

استفاده شد و جامعه ) نفر 10( یگلوله برف يریگ از روش نمونه براي انتخاب خبرگان. هستند

 در ادامه و با. انتخاب گشتند )نفر 60( ساده یتصادف يریگ به روش نمونه نمونه دسته دوم

شناسایی  مانع فرعی 22و  اصلیمانع  7فاده از تکنیک دلفی، و است پژوهشمرور ادبیات 

بر . دهی شدساختار پژوهشمدل اصلی  SMART PLS2و با استفاده از نرم افزار  گشت

، موانع اقتصادي به عنوان تاثیرگذارترین و موانع نرم FISMاساس مدل ایجاد شده با تکنیک 

بر اساس نتایج  .شناخته شدندترین موانع رفتاري به عنوان تاثیرپذیرزشی و افزاري و آمو

قادر خواهند بود تا به روشنی دریابند که گردشگري ریزان  مدیران و برنامهدست آمده  به

  .براي توسعه گردشگري الکترونیک چه اقداماتی را باید در کانون توجه خود قرار دهند

، سازي ساختاري تفسیري فازي، موانع توسعه مدلگردشگري الکترونیک،  :کلیدي کلمات

  تحلیل مسیر

                                                 
  Email: alidelshad@yazd.ac.ir : نویسنده مسئول -*
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  مقدمه

هاي آن، تاثیرات بسیاري بر  است که با توجه به ماهیت و ویژگیاي  گردشگري پدیده

 ارزشمندي منبع ،گردشگريامروزه، صنعت  .ابعاد مختلف زندگی بشر داشته است

طالقانی و ( رود شمار میبه ها کشور انیم یثروت در تبادالت فرهنگ ایجاد يبرا

خود کرده را از آن  ایدن کشورهاي اقتصاداز  یسهم قابل توجهو )2014 همکاران،

این صنعت با رشد چشمگیر خود که بازتاب آن در افزایش  ).2008 ،1سینگ(است 

جانوزکا و - نجدا( پیوسته سهم تولید ناخالص ملی در سطح جهان مشخص است

هاي رشد اقتصادي و عامل رونق در  به عنوان یکی از پویاترین محرك ،)2014 ،2کوپرا

است  شناخته شده رسمیتبا ارزش گردشگري به  هاي توانمندي دارايجوامع 

توجه بیشتر به رونق این صنعت کامالً منطقی با توجه به موارد فوق،  .)3،2012جالیو(

هاي اطالعاتی و ارتباطی نقش در این میان فناوري. رسد می نظر به اقتصاديو 

اي که پیشرفت این صنعت گردشگري داشته است، به گونهبسیاري در رونق 

بوکمن و ( ماهیت تخصصی مبادالت و ارتباطات عالوه بر تغییر دادنها  فناوري

ها و کسب و کارها با یکدیگر را نیز تحت ماهیت رقابت بین سازمان ،)4،2007بوکمن

کند که گردشگران از طریق  بیان می5شلدوندر این زمینه . تاثیر قرار داده است

گردشگري، صفحات تبلیغات،  مقاصدتوانند به سیستم اطالعات جهانی  اینترنت می

 العاتی تخصصی دسترسی پیدا کنندهاي اط کنندگان خدمات و بانک ها و عرضه واسطه

 موجب ،دسترسی به گردشگري الکترونیک کننده عوامل تسهیلدر واقع  ).1389بن، (

از جمله .اند شدهنیز سهولت دسترسی مشتریان به استفاده از گردشگري الکترونیک 

 و هر زمان و مکان، امکان خرید در هر استفاده بهینه از زمانتوان به  میاین عوامل 

و  درگاه باقري( اشاره کردبه اطالعات و خدمات  کاربراندسترسی مستقیم 

ن مقصدهاي گردشگري جهان دستیابی به جایگاه شایسته در بی .)2012 گلرخساري،

کارگیري  هبهاي ایران در زمینه صنعت گردشگري، نیازمند  سازي توانمندي و بالفعل

                                                 
1- Singh 
2- Najda-Janoszka& Kopera 
3- Jaliu 
4- Bookman & Bookman 
5- Sheldon 
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هاي  جذب بخشهاي نوین جذب و نگهداري مشتریان فعلی و در مرحله بعد  روش

 است براي توسعه صنعت گردشگري ایران ها تعداد آنگسترش بازار جدید و 

هاي اطالعاتی و  استفاده از فناوري ،بی به این هدفبراي دستیا .)2012 زاده نمین، تاج(

استفاده  .رسد ناپذیر به نظر می طی در صنعت گردشگري ایران اجتنابارتبا

بازار آورد که  ن را براي صاحبان صنایع فراهم میاین امکاهاي اشاره شده،  فناورياز

از . )2012 و گلرخساري،درگاه  باقري( ه باشندتري را پیش رو داشت هدف گسترده

 ،که گردشگران استدهنده این مسئله  سوي دیگر تغییر در نیازهاي گردشگران نشان

هاي  هاي زمانی و تنوع طلبی بیشتري در مقایسه با دهه داراي محدودیت هامروز

کنندگان عرضه توسط یاطالعات هاي فناوري استفاده ازنیاز به  ،گذشته بوده و این امر

  ). 1385نیا،  فرزام(کند  ناپذیر می اجتناب را خدمات گردشگري

گردشگري و اي از دو عنصر  آمیزهبه اینکه گردشگري الکترونیک چنین با عنایت مه

مهم هاي عمده و بسیار  از فعالیترود، لذا این دو پدیده  فناوري اطالعات به شمار می

 .)2012زاده نمین، تاج( دنرو هاي شغلی در ایران به شمار می در ایجاد درآمد و فرصت

توان گفت حداقل کارایی گردشگري الکترونیک این است که به عنوان  به هر حال می

سازي براي ورود  زمینهچنین  یک ابزار قوي و جدید براي تبلیغات و بازاریابی و هم

منافعی که از توسعه  رغم علی .)1385نیا،  فرزام( بودگردشگران به مقصد خواهد 

ان شود، توسعه گردشگري در ایر الکترونیک نصیب گردشگري کشور می گردشگري

 است صورت گرفتهمطالعات اندکی  در این زمینه با موانع و مشکالتی همراه است که

فوق، در این  لذا با توجه به موارد اشاره شده .)2012 درگاه و گلرخساري، باقري(

تاثیر را بر عدم ارتقاي  بیشترینضمن شناسایی موانعی که سعی شده است  پژوهش

ن ، راهکارهایی در این زمینه ارائه شوند تا بدیاند گردشگري الکترونیک کشور داشته

ها،  صنعت گردشگري کشور با کاربست آن گیرندگان مسازان و تصمی طریق تصمیم

ریزي توسعه  و رفع موانع، الگوي مناسب برنامهبتوانند با تخصیص منابع موجود 

ترین سواالتی  مبنابراین مه .گردشگري الکترونیکی کشور را تدوین و اجرایی نمایند

  :اند بیان شده هاست به شرح زیر گویی بدان که این پژوهش در پی پاسخ

 ایران کدامند؟ مهمترین موانع توسعه گردشگري الکترونیک در 

 صورت است؟ چه اثرپذیري موانع شناسایی شده به میزان اهمیت و نحوه اثرگذاري و 
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 پژوهش ادبیات موضوع

 گردشگري الکترونیک؛ اهمیت و ضرورت

هاي  ها، فرصت ي زیرساخت ها به گردشگري به عنوان ابزاري براي توسعه دولت

ي مناطق و سودآوري  توسعهها،  ، توازن در پرداختيارز هايشغلی، کسب درآمد

رشد صنعت  بااليامروزه نرخ ). 1،2013دیگرانو  بیاون( نگرند می ،براي جوامع محلی

 ستااین صنعت شده  اي در العاده موجب بروز شرایط رقابتی فوقگردشگري 

هاي گردشگري وارد  این امر موجب شده است فشار زیادي به شرکت .)2،2006کلر(

ساندبو و ( مند شوند از نوآوري مستمر بهره ،رشد شود تا به منظور بقا و

دنیا  ،در طول چند سال اخیر اینترنت). 5،2006ویمایر؛ 4،2011؛بدنارزیک3،2007دیگران

افزایش استفاده از امکانات اینترنتی . دنیا را به طور قابل توجهی تغییر داده است

ها  بسیاري از سازمانویژه از زمانی که  به است، همراه داشته بههاي بسیاري  مزیت

 ترجیح دادند تا محصوالت یا خدماتشان را از طریق اینترنت به فروش رسانند

وجه به ظهور و گسترش استفاده از تجارت الکترونیک در با ت .)2012زاده نمین، تاج(

تمایل دارند  کوچک و متوسطهاي  با اندازه يها ، تمام شرکتصنعت گردشگري جهان

چوس و اما متاسفانه به زعم ب. کسب و کار خودشان به کار گیرندتا اینترنت را در 

کوچک  هاياز تجارت الکترونیک در بین شرکت اگرچه تمایل استفاده )2001( 6مولینا

سازي و  هایی در جهت پیادهها با چالشولی این شرکت ،ود داردوجو متوسط مقیاس 

هاي  اینترنت به عنوان یکی از کانال .اجرایی کردن گردشگري الکترونیک مواجه هستند

فروش، با استفاده از شبکه گسترده جهانی براي تمام صنایع از جمله توزیع و 

و نقشی مهم در  )2012 درگاه و گلرخساري، باقري(کند  گردشگري ایجاد ارزش می

 اینترنت به دو طریق .کند توسعه و استفاده از فناوري ارتباطات و اطالعات ایفا می

اولین روش به عنوان منبعی از اطالعات و . تواند مورد استفاده قرار گیرد متفاوت می

                                                 
1- Bhuiyan 
2- Keller 
3- Sundbo 
4- Bednarczyk 
5- Weiermair 
6- Bacchus and Molina 
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 است بی به منظور تسهیل تعامالت آنالیندومین روش به عنوان ابزار بازاریا

  . )1،1996واله(

از بازاریابی در صنعت گردشگري اشاره  بعد 4به در پژوهش خود  )2000( 2پاپاس

این است که تجارت الکترونیک  بعد،اولین . اند اینترنت تغییر کردهکرده که با ظهور 

و  مستقیم موجب بهبود ترویج خدمات و محصوالت شده است و این امر باعث تعامل

ع آنالین به ایجاد کانال توزی بعد دوم به .گردد دریافت اطالعات تماس از مشتریان می

جویی در  الکترونیک باعث صرفهسوم، تجارت در بعد . کند صورت مستقیم اشاره می

، تجارت )چهارم بعد(در نهایت . هاي ارتباطات و عملیات اجرایی شده است هزینه

به مشتریان شده و مشتریان را قادر ساخته  رسانی خدماتالکترونیک باعث افزایش 

و جواب سواالت خود را از  کسب نمودهاست تا جزئیات اطالعات را به صورت آنالین 

هاي متخصص انسانی  هاي هوشمند و سیستم ل ایمیل استاندارد به سامانهطریق ارسا

تري جهت دسترسی به اطالعات  مشتریان به زمان کم سرانجامبه دست بیاورند و 

در گزارش چنین  هم .ها نیاز دارند بیشتر به محصوالت گردشگري و مقایسه آن

ردشگري الکترونیک ، براي گ)2002(پژوهشی ارائه شده توسط پارلمان اسکاتلند 

گردشگري  ،بر طبق این گزارش پژوهشی. مزایایی چند برشمرده شده است

و  ا بازار هدف و انتشار اطالعاتترین روش ارتباط بمقرون به صرفهالکترونیک، 

چنین هم. روشی سریع و آسان براي مشتریان به منظور خرید محصوالت سفر است

رسانی به مشتري  هایی جهت بهبود خدمات باعث ایجاد فرصتکترونیک، لگردشگري ا

و  شود و حفظ او از طریق برگزاري جلسات و ارتقاء سالیق شخصی مشتریان می

کاهش هاي خرید  وري در عملیات داخلی و فرایند از طریق افزایش بهرهرا ها  هزینه

استفاده از فناوري ارتباطات و اطالعات چند سالی است که در صنعت  .دهد می

ي طیف  کننده است و صنعت گردشگري به عنوان مصرف فراگیر شدهگردشگري 

 ،3چو( شود با آن محسوب می هاي مرتبط کاربر اصلی فناوري ،وسیعی از اطالعات

که اند  باعث شده یو اطالعات باطیارت هاي فناوري ).4،1998یکر؛ رندرز و ب1998

                                                 
1- Walle 
2- Pappas 
3- Cho 
4- Reinders& Baker 
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اي و یا  در سطح منطقه سازمانی خود را هاي درونی و میان ها بتوانند فعالیت سازمان

 ی و ارتباطیاطالعات هاي رشد سریع فناوري. جهانی با قدرت بیشتري هماهنگ سازند

ها و گسترش حجم افزایش پیچیدگی توان به دو عاملمیرا  گردشگريدر صنعت 

اگرچه اخیرا افراد بسیار زیادي از . )1385فرزام نیا، ( دانستمرتبط عرضه و تقاضا 

الکترونیک رشد  گردشگري ،تقاضا سمتکنند و از الکترونیک استفاده میگردشگري 

 ، نیزاما باید به این نکته توجه داشت که از طرف عرضه ،زیادي وجود داشته

گردشگري الکترونیک رشد عظیمی داشته است و رقابت بزرگی در این بازار وجود 

  .)2012و گلرخساري، درگاه باقري(دارد 

تا حدود بسیار زیادي معلول یک  ،هادر سازمان اطالعاتی و ارتباطیي ها فناورينفوذ 

 طالقانی و همکاران،( ها نیز بوده استگرایانه از سوي این سازمانرفتار مشتري

 هاي که بر اساس عالقه بیشتر مشتریان به جستجو در محیط يا گونه هب ،)2014

کنندگان خدمات گردشگري، این لکترونیکی و تمایل براي ارتباط مستقیم با عرضها

هاي ارتباط با مشتري را تا حد ممکن اند که سیستمها نیز به این تفکر رسیدهسازمان

هاي الکترونیکی ساختگسترش زیر .)2012 زاده نمین، تاج( ویت و بازسازي نمایندتق

تواند ست که توجه به آن میا نیاز براي توسعه گردشگري از جمله موارديمورد

از جمله این . کشور مهیا کند تري از گردشگران را برايبازارهاي گسترده

توان به توزیع الکترونیکی کاالها و خدمات اشاره کرد  هاي الکترونیکی، می ساختزیر

شود که با سرعت و امنیت این امکان براي گردشگران مهیا می ،که از طریق آن

  ).1385نیا،  فرزام(بپردازندریزي براي سفرهاي خود بیشتري به برنامه

 ،هاي گردشگري اي که سازمان شیوه ی و ارتباطی،اطالعات هاي فناوريعالوه بر این، 

نیز را  ،پردازند کسب و کارشان را به اجرا درآورده و به ارائه محصوالت در بازار می

به عبارت  ).2002، 2؛ بوهالیس و لیساتا1،1998بوهالیس( تحت تاثیر قرار داده است

اطالعات و ارتباطات به جهت  هاي گردشگري از فناوري مرتبط با هاي دیگر، سازمان

 برند بهره میکنندگان خود هاي مصرف پرداختن به نیازهاي فردي و خواستهبهتر 

  .)2012 ،و گلرخساري درگاه باقري(

                                                 
1- Buhalis 
2- Buhalis & Licata 
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صنعت اي بر هاي اخیر تاثیرات دوسویهدر سال ی و ارتباطیاطالعات هاي فناوري

 ، کنترلینترنت، امکان هماهنگیا قدرت ارتباطی از سویی. است گردشگري داشته

رسانی مناسب را فراهم ساخته و باعث ایجاد فرصت براي  عملیات بهتر و اطالع

و  درگاه باقري(است  هاي متکی به کسب و کار الکترونیکی شده سازمان

چون ایجاد بازارهاي و از طرف دیگر موجب بروز تهدیداتی هم )2012گلرخساري،

معرفی محصوالت نی، امکان از دست دادن سهم بازار، ورود رقباي جدید، جها

تعلل  ها فناوريکه در استفاده از این است  شدههایی  براي سازمان... جانشین متنوع و

 ).1385نیا،  فرزام( اند داشته

 ،ولی از سوي دیگربرخوردار است مزایاي متعددي از اگرچه گردشگري الکترونیک 

 استفاده از تجارت الکترونیک درمعایبی که جمله از . هستنیز  هایی کاستیداراي 

و  درگاه باقري( توان به موارد زیر اشاره نمود نماید، می میگردشگري ایجاد 

  :)2012گلرخساري،

مشتریان براي دریافت خدمات هاي روز افزون تنش و عدم تعادل بین درخواست -

ها و انتشار اطالعاتی در اینترنت که موجب سوء  متناسب با نیازها و عالیق آن

براي استفاده از اینترنت  کنندگان و منجر به بی میلی در میان مصرف استفاده گردیده

  ؛شود می

پیچیده به صورت رو در رو و هاي  ترجیح بسیاري از مشتریان به انجام تراکنش -

  ؛ويحضور

از دست دادن مشاغل حاصل از جایگزین شدن گردشگري الکترونیک معادل با  -

  .استموجود  هاي مسافرتیآژانسفعالیت 
  

 پژوهشي  پیشینه

و  یو سازمان يمشکالت نهاد ،رانیا يصنعت گردشگر يرو شیاز جمله مسائل پ

طالقانی و (است  يدر صنعت گردشگر ریدرگ يها سازمان نیب یعدم هماهنگ

عدم  اصلی ، مانع)1390(در پژوهش کرمی دهکردي و کالنتري  ).2014همکاران، 

 به این صنعت با مرتبط هاي سازمان توجه عدم ،ي صنعت گردشگري توسعه

 هاي چنین کاستی ها هم آن. دانشگاهی درنظر گرفته شده است و آکادمیک هاي پژوهش

 در کافی و مناسب گذاري سرمایه گردشگري ایران را شامل مواردي چون عدم
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 و تبلیغات شدید گردشگري، ضعف هاي زیرساخت زیربنایی، کمبود هاي بخش

 تابلوهاي خارجی، نبود هاي زبان به مسلط و کارآزموده نیروهاي رسانی، فقدان اطالع

  . دانند ناامنی می التین و احساس زبان و راهنمایی

 گردشگري الکترونیکهاي مختلف  نبههاي صورت گرفته در حوزه ج ررسی پژوهشب

به اهمیت گردشگري الکترونیکی، در زمینه  رغم پرداختندهد که علی نشان می

و  درگاه باقري( استمطالعات اندکی صورت گرفته  ،هاي مختلف این پدیده جنبه

  .شود ها اشاره می که در ادامه به برخی از آن )2012 گلرخساري،

هاي کسب و کار در مورد موانع پیش روي تجارت الکترونیک و مدل )2008(1شتري

براي ایجاد مدلی  او. رقابتی در کشورهاي در حال توسعه پژوهشی را صورت داد

هاي گروه سیستم سه ،توسعه ساده از موانع تجارت الکترونیک در کشورهاي در حال

چارچوب . کیب کردادراکی را با یکدیگر تر- سیاسی و شناختی-اقتصادي، اجتماعی

که به طور  نماید میهایی از مدل تجارت الکترونیک را تعیین مذکور ویژگی

  .تواند به کار گرفته شودمی آمیزي در کشورهاي در حال توسعه موفقیت

محدود به  یکه دسترس دهد مینشان نیز ) 2011(2دیگرانهیونگ و  پژوهشنتایج 

و  ندهایبخش، فرا نیدر ا یالمللنیو ب یداخل گذارانهیکم سرما نانیاطم ،یمال يبازارها

 تیمحدود تیاختصاص بودجه محدود، عدم ادغام و در نها ،یاتیمال دهیچیالزامات پ

 از جمله ،منطقه خاص کیدر  يجوانب توسعه گردشگر یدر تمام يگردشگر يارتقا

موانع  رینظ ياریچه موانع بساگر .هستند به صورت عام يتوسعه گردشگر موانع

وجود  يدر جهت توسعه صنعت گردشگر یاسیو س يفناور ،ياقتصاد ،یاجتماع

 نیز را کیالکترون يموانع بر سر راه توسعه گردشگر ها، پژوهشاز  ياریاما بس ،دارد

) 2001(بچوس و مولینا  .)4،2000دیگرانوالزوچ و ؛ 1999 ،3لئونیدو( اند کرده ییشناسا

روي صنعت گردشگري الکترونیک مسائلی به شرح زیر فراها و  نیز معتقدند که چالش

  :قرار دارند

                                                 
1- Kshetri 
2- Heung  
3- Leonidou 
4- Walczuch 
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o  در میان برخی از  هاي اطالعاتی و ارتباطی فناوريسطح سواد کم و متنوع از

  کسب و کارهاي کوچک و متوسط؛

o دسترسی محدود کسب و کارها به فناوري؛ و 

o وکارهاي کوچک و متوسط  پذیري هر یک از کسب تعیین سطح مسئولیت

  ).2001بچوس و مولینا، ( سایت خود مقیاس براي بازاریابی و توسعه وب

شده فوق،  هاي اشاره و نتایج پژوهش) 2012(زاده  اس مطالعات تاجبراس، 1در جدول 

بر سر راه توسعه گردشگري الکترونیک  ،کشورهااز در بسیاري ترین موانعی که  مهم

ناوري و نرم افزاري فرهنگی، سیاسی، ف-اجتماعیدسته اقتصادي،  5د، در نقرار دار

  . اند بندي شده طبقه

تمامی مطالعات که  هددمینتایج تحقیقات گذشته نشان هاي به عمل آمده،  با بررسی

صورت گرفته در این حوزه بیشتر جنبه کیفی دارد و فقط به شناسایی موانع توسعه 

بندي کلی از موانع  دسته ،پژوهشی چنین در هیچ هم. اند گردشگري الکترونیک پرداخته

تواند تا  لذا با توجه به اینکه بررسی دقیق موانع این حوزه می. به عمل نیامده است

ها ایجاد کند؛ در این   حدودي زیادي بینشی علمی را در خصوص برطرف نمودن آن

تري به  ماري به صورت دقیقد کمی و آپژوهش سعی شده است با ارائه یک رویکر

این حوزه پرداخته شود تا با شناسایی اهمیت موانع و میزان تاثیرگذاري و موانع 

مدیران این صنعت را در اخذ تصمیمات بهتر و ارائه  ها، بتوان تاثیرپذیري آن

  .نمود تر یاري راهکارهاي عملیاتی
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  گردشگري الکترونیکیتوسعه موانع  -1 جدول
  موانع فرعی  اصلیموانع 

مهم  عوامل

اقتصادي مانع 

سازي  از پیاده

گردشگري 

  الکترونیک

  

  ها از جمله ماهواره و  هزینه براي ایجاد زیرساختسطح باالي...  

 گذاري بخش خصوصی در این بخش عدم توانایی سرمایه  

 گذاري در بخش تجارت الکترونیک از سازمان هاي خصوصی جهت سرمایه حمایت ناکافی  

  بازگشت سرمایه در این بخشنامشخص بودن نرخ  

 هزینه باالي استفاده از اینترنت براي افراد معمولی  

  هزینه باالي به کارگیري متخصصینIT و انجام کارهاي مربوط به تجارت الکترونیک  

 هاي تعیین شده توسط کسب و کار الکترونیک و کسب و کار عادي عدم وجود تفاوت بین قیمت  

 تحریم اقتصادي  

 هاي کسب و کار الکترونیک هزینه باالي ارتقا و بهبود زیرساخت  

 تغییرات سریع در قوانین و مقررات  

مهم  عوامل

 - اجتماعی 

فرهنگی مانع 

سازي  از پیاده

تجارت 

  الکترونیک

  

 عدم فرهنگ مناسب براي استفاده از تجارت الکترونیک در میان مردم  

  تجارت الکترونیکعدم آشنایی مردم با مزایاي استفاده از  

 عدم اعتماد متقابل در میان مردم جهت افشاء اطالعات شخصیشان  

 ونیکماهیت ناشناخته تجارت الکت  

  ش، ارتقاي صنعت الکترونیک و به عنوان مثال در بخش آموز(ناکافی بودن فرهنگ تجارت الکترونیک.. (

  در بین بخش خصوصی و دولتی

 در برابر تغییرات سریعهاي خصوصی و دولتی  مقاومت بخش  

 هاي فرهنگی با تجارت الکترونیک تعارض بین مذهب و ارزش  

مهم  عوامل

سیاسی مانع 

سازي  از پیاده

تجارت 

  الکترونیک

  

 ها براي اینترنت عدم سیستم امنیتی مناسب و قوانین حمایتی از آن  

 تحریم اعمال شده براي کشور  

 نامناسب بودن سیاست و  طرح استراتژي  

 عدم وجود مقررات جامع  

 براساس مالحظات سیاسی) ها(سایت فیلترکردن وب  

 عدم وجود حمایت خوب و حقوق مالکیت معنوي  

 عدم وجود یک سیستم استاندارد خوب و وجود تصمیم گیرندگان مختلف  

 عدم استفاده مناسب از تجارت الکترونیک به دلیل داشتن دانش سطحی از آن  

مهم  عوامل

فناوري مانع 

سازي  از پیاده

تجارت 

  الکترونیک

  

 تمام افراد دسترسی برابر به امکانات اینترنتی را ندارند  

 عدم وجود یک زیرساخت مناسب  

 عدم وجود سرعت باال براي استفاده از امکانات اینترنتی  

 عدم وجود یک سیستم بازاریابی خوب  

 ضعف در ارتقاي سیستم هاي امنیتی  

 در سیستم هاي اینترنتی و اینترانت محلی ضعف  

 وجود تعداد معدودي از تامین کنندگان خدمات  

 عدم وجود نظارت دقیق براي استفاده مناسب از سیستم تجارت الکترونیک  

مهم  عوامل

افزاري  نرم

مانع از 

سازي  پیاده

تجارت 

  الکترونیک

  

 عدم وجود متخصصان بازاریابی و متخصص صفحات وب  

  وجود بینش مناسب بر روي مزایاي تجارت الکترونیکعدم  

 عدم وجود دانش مناسب در میان مردم  

 ضعف موجود بر روي امنیت رایانه  

 ضعف در سطح غنی از دانش تحصیلی و آموزشی  

 ضعف در دسترسی به برنامه نویسان خوب  

 هاي تامین کنندگان خدمات  ضعف در قابلی  

 هاي نرم افزاري مناسب از بسته عدم دانش کافی و استفاده  

  )و پیشینه پژوهش 2012اقتباس از تاج زاده، : منبع(
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 پژوهششناسی  روش

. پیمایشی است -هبرد، توصیفیاپژوهش حاضر از نظر هدف کاربردي و از نظر ر

پس از مروري جامع . صورت گرفته استپرسشنامه  با استفاده از ها گردآوري داده

  شدهترین موانع توسعه گردشگري الکترونیک در ایران شناسایی ، مهمبر ادبیات

 دسته اول شامل .شود به دو دسته تقسیم می پژوهشجامعه آماري این  .است

، صنایع دستی و صنعت گردشگري و سازمان میراث فرهنگی خبرگان و مدیران ارشد

خبره  10برفی هگیري گلول که با استفاده از روش نمونه هستندکشور گردشگري

کاربرد براي مواقعی و گیري یک روش غیر احتمالی است  این نوع نمونه. انتخاب شدند

تا  10و معموال تعداد  که واحدهاي مورد مطالعه براحتی قابل شناسایی نباشند دارد

با  محققین در این پژوهش). 1،2011دیگرانربار و ( شود نفر خبره کافی دانسته می 20

چرا که اشباع  ،در حوزه مورد بررسی دست یافتند این تعداد خبره با اشباع تئوریک

اي که به تعریف خصوصیات یک طبقه کمک  دهد که دیگر داده تئوریک زمانی رخ می

 هاي مورد نظر اتفاق افتاده باشد کند به پژوهش وارد نشود و تمام مقایسه می

در واقع این خبرگان همگی از مدیران رده اول و کارشناسان بخش  .)2،2010شارما(

اشراف اطالعات نمونه مورد بررسی بودند و کامال به موضوع مورد بررسی فناوري 

، صنایع سازمان میراث فرهنگیان و مدیران کارکننفر از  60دسته دوم شامل .داشتند

گیري تصادفی ساده  نمونهکه این تعداد نمونه به روش بود کشور دستی و گردشگري

اجراي منظور  و به استنفر پرسنل رسمی  146این سازمان داراي  .انتخاب گشتند

، به عنوان نفره 60نمونهتحلیل عاملی مرتبه دوم موانع شناسایی شده از نظرات 

براي تایید موانع شناسایی شده از تحلیل  که از آنجا .گردید انتخاب جامعه آماري

اینکه این نرم افزار با توجه به  و3ال اس  اسمارت پیعاملی مرتبه دوم در نرم افزار

 و داردنبراي محاسبات نیاز  تعداد زیاد نمونهبه ) 2014(4کائوکو و پالمروسنظر 

پس از تکمیل  .، به این تعداد نمونه اکتفا گردیدکندمینمونه کفایت  40حداقل 

                                                 
1- Rebar 
2- Sharma 
3- Smart PLS 
4- Kauko & Palmroos 
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و انحراف معیار آن 812/0ها توسط این افراد، پایایی پرسشنامه برابر 

این به طور کلی . دست آمد که نشان از پایایی باالي پرسشنامه دارد

  .شود که در شکل زیر مشخص شده است

  

  پژوهشهاي اجرایی 

 .ابتدا مروري جامع بر ادبیات تحقیق صورت گرفت

روش . این نظرات مورد جرح و تعدیل قرار گرفتند

هاي کسب دانش گروهی است که فرایندي داراي ساختار براي 

اطالعات و در  وريآ جمعدر طی راندهاي پیمایشی، 

براي  پژوهشدر  مند به طور کلی دلفی روشی نظام

فکري و  متخصصان در مورد یک موضوع و یا رسیدن به هم

در این مرحله محققان با استفاده از مطالعات پیشین و نظر 

ایی و را شناس اصلی و فرعی، موانع باشد

پس از شناسایی موانع، محققان با استفاده از نظر خبرگان و بر اساس مقاالت 

مانع اصلی  7در نهایت که بندي عوامل کردند 

شناسایی موانع توسعه گردشگري الکترونیک در ایران

نام گذاري و دسته بندي ابعاد با استفاده از نظرات خبرگان

SPLS   براي تحلیل عاملی تاییدي مرتبه

)نفر 60( دوم با استفاده از نظرات نمونه دسته دوم

بکارگیري تکنیک مدلسازي ساختاري تفسیري فازي با  

)نفري 10نمونه ( 
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ها توسط این افراد، پایایی پرسشنامه برابر  پرسشنامه

دست آمد که نشان از پایایی باالي پرسشنامه دارد هب /.412برابر با 

شود که در شکل زیر مشخص شده است در چهار گام اصلی خالصه می پژوهش

  

هاي اجرایی  گام -1 شکل

  

ابتدا مروري جامع بر ادبیات تحقیق صورت گرفت ،براي شناسایی عوامل: 1گام

این نظرات مورد جرح و تعدیل قرار گرفتندسپس با استفاده از روش دلفی 

هاي کسب دانش گروهی است که فرایندي داراي ساختار براي  دلفی یکی از روش

در طی راندهاي پیمایشی، گیري  بینی و کمک به تصمیم پیش

به طور کلی دلفی روشی نظام. نهایت اجماع گروهی است

متخصصان در مورد یک موضوع و یا رسیدن به هماستخراج نظرات 

در این مرحله محققان با استفاده از مطالعات پیشین و نظر . باشد میگروهی  هم

باشد که برگرفته از پرسشنامه دلفی می خبرگان

  .مشخص کردند

پس از شناسایی موانع، محققان با استفاده از نظر خبرگان و بر اساس مقاالت : 2گام

بندي عوامل کردند  داخلی و خارجی اقدام به دسته

  .اندآمده 3ل وشناسایی شد که در جد

شناسایی موانع توسعه گردشگري الکترونیک در ایران: 1گام

نام گذاري و دسته بندي ابعاد با استفاده از نظرات خبرگان: 2گام

SPLSاستفاده از نرم افزار : 3گام

دوم با استفاده از نظرات نمونه دسته دوم

بکارگیري تکنیک مدلسازي ساختاري تفسیري فازي با  : 4گام

( استفاده از نظرات خبرگان
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پی بردن به  به منظور هاي آماري است که یکی از روش تحلیل عاملی تاییدي: 3گام

در . شود ها استفاده می اي از داده ی یک پدیده یا تلخیص مجموعهیمتغیرهاي زیربنا

هاي تجربی  داده ،شود تحلیل عاملی تاییدي پژوهشگر به دنبال مدلی است که فرض می

تاییدي تحلیل عاملی . کند ، توصیف، تبیین یا توجیه میاندكرا بر پایه چند عامل نسبتا 

ها  هاي سنجش آن با گویه )پنهان( مکنون يبراي سنجش روابط بین متغیرهاچنین هم

توسعه و فرعی موانع اصلی  ،در این پژوهش پس از آن که خبرگان. شود استفاده می

با استفاده از که اي  بر اساس پرسشنامه گردشگري الکترونیک را مشخص کردند،

داد، به  ها را مورد سنجش قرار می آن فرعیمیزان تاثیر موانع اصلی و  ،طیف لیکرت

  . شدپرداخته  اسمارت پی ال اسافزار نرمبا استفاده از  موانعاین  سنجش

یک فرآیند یادگیري تعاملی است که در آن  1سازي ساختاري تفسیري مدل :4گام 

مند جامع ساختاردهی  اي از عناصر مختلف و بهم مرتبط در یک مدل نظام مجموعه

مدلسازي نه تنها بینشی را در خصوص روابط میان عناصر این نوع . شوند می

نماید، بلکه ساختاري را مبتنی بر اهمیت و یا تأثیرگذاري  مختلف یک سیستم فراهم می

ر شارما و کوما( گذارد کند و نمایشی تصویري به نمایش می عناصر بر هم مهیا می

  :به ترتیب زیر استسازي ساختاري تفسیري  مدلمراحل مختلف . )2،2014بهت

هاي مورد نظر  بعد از شناسایی و انتخاب شاخص :ي زوجی متغیرها مقایسه .1

بین هر دو جفت از  ، مقایسه زوجیتوسعه گردشگري الکترونیکبراي سنجش موانع 

. گرفتگردید، صورت  اي که به همین منظور طراحی متغیرها با استفاده از پرسشنامه

 .استفاده شد 2براي انجام مقایسات زوجی از متغیرهاي زبانی مطابق جدول 

 
 سازي ساختاري تفسیري فازي ک مدلمتغیرهاي زبانی تکنی -2 جدول

  عدد مثلثی  متغیر زبانی  نماد

AR 1، 75/0، 1(  کامالً مرتبط(  

SR 5/0، 75/0، 1(  به شدت مرتبط(  

FR 25/0، 5/0، 75/0(  نسبتاً مرتبط(  

LR 0، 25/0، 5/0(  ارتباط کم(  

UN 0، 0، 25/0(  بی ارتباط(  

 

                                                 
1- Interpretive Structural Modelling: ISM 
2- Kumar Sharma & Bhat 
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در پژوهش حاضر از روش میانگین هندسی نظرات  :تجمیع نظرات خبرگان .2

ي عدد مثلثی  به وسیله Cjو Ciاگر ارتباط بین دو متغیر . خبرگان استفاده شد

Ai = (a�
(�), 	a�

(�), a�
(�)
بیان شود، آنگاه میانگین هندسی نظرات خبرگان به منظور  (

 : شود تجمیع نظراتشان به صورت زیر محاسبه می

 

	(a�, a�, a�) = (∏ 	a�
(�)
)�

���

�
�
, (∏ 	a�

(�)
)�

���

�
�
, (∏ 	a�

(�)
)�

���

�
�
																																																												 )1(  

 

در پژوهش حاضر از فرمول زیر براي دیفازي کردن  :زدایی اعداد فازي فازي .3

 .است  استفاده شده

π�� =
���	����	��

�
																																																																																																					 )2(  

 

ي  بعد از محاسبه :تشکیل ماتریس دسترسی مطابق با ارتباط بین عوامل .4

باید در نظر گرفت که در این  )t( ماتریس تجمیعی نظرات خبرگان، یک حد آستانه

سپس به منظور تشکیل . نگین ماتریس فوق در نظر گرفته شدپژوهش برابر میا

 :شود ماتریس دسترسی اولیه از روابط زیر استفاده می

if		π�� ≥ t → 	π�� = 1																																																																																																			 )3(  

if		π�� < t → 	π�� = 0																																																																																																			 )4(  

 

 در با معیارها براي نهایی دسترسی ماتریس :تشکیل ماتریس دسترسی نهایی .1

 بدین .شود سازگار اولیه دستیابی ماتریس تا آید می بدست تسري ي رابطه نظرگرفتن

 در. شود برقرار پایدار حالت تا رساند K+1 توان به را اولیه ماتریس باید ترتیب

 خودش از حصول قابل جزء هر که است براین فرض پیچیده و بزرگ هاي سیستم

 تا کنیم می جمع اولیه دسترسی همانیراباماتریس ماتریس منظور همین به. است

  .آید بدست نهایی ماتریس

M=D+I 

M*=Mk =MK+1       k>1 (5 

 

ي متقدم و متأخر براي هریک از  پس از تعیین مجموعه. :ISMترسیم دیاگرام  .2

معیارهایی که . شود بندي معیارها انجام می ي مشترك، سطح معیارها و تعیین مجموعه
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شان یکی باشد، سطح اول اولویت  دستیابی ي قابل ي مشترکشان با مجموعه مجموعه

با حذف این معیارها و تکرار این فرآیند براي سایر . دهند را به خود اختصاص می

سپس بر اساس سطوح . شود معیارها، سطوح سایر معیارها نیز مشخص می

  . )2015، 1گوپتا و رامش( شود ترسیم می ISMشده، دیاگرام  تعیین

  

  ها تحلیل داده

موانع اصلی و فرعی شناسایی شده موثر بر توسعه گردشگري در این بخش 

دو روش بررسی اسنادي و کتابخانه اي و احصاء نظر الکترونیک در ایران که با 

. نشان داده شده استبه صورت زیر 3جدول ، در گان با روش دلفی به دست آمدخبر

مطالعات پیشین و نظر خبرگان، موانع اصلی و فرعی را محققان با استفاده از 

شناسایی و مشخص کردند سپس بعد از شناسایی موانع، محققان با استفاده از نظر 

بندي عوامل کردند که در  خبرگان و بر اساس مقاالت داخلی و خارجی اقدام به دسته

شگري پس از مشخص شدن موانع توسعه گرد .مانع اصلی شناسایی شد 7نهایت 

هاي  گویی به فرضیه ي ارزیابی کمی و پاسخاها بر الکترونیک در ایران و موانع آن

از تحلیل عاملی تاییدي مرتبه دوم با ) 3 جدول( بندي شکل گرفته بر اساس این دسته

 استفاده شده است که در آن روش میانگین واریانس توسعه یافته پی ال اسنرم افزار 

)AVE( براي  5/0استاندارد باالي  ،2شود و طبق نظر فورنل والرکر به کار گرفته می

کرونباخ و پایایی از آلفاي  پایاییچنین براي سنجش  هم .این شاخص مناسب است

و باگازي  ،را براي آلفا 7/0کرونباخ میزان استاندارد باالي . استفاده شد 3ترکیبی

مقدار ضرایب . )4،1951کرونباخ( اند براي پایایی ترکیبی بیان کرده را 6/0مقدار باالي 

هاي  آمده است که نشان از پایایی و روایی مناسب سوال 4ذکر شده در جدول 

گیري  شده به خوبی توانایی اندازه ییعنی موانع اصلی و فرعی شناسای. پژوهش دارد

  . مفهوم مورد بررسی را دارند
  

                                                 
1- Gupta & Ramesh 
2- Fornell & Larker 
3- Composite Reliability 
4- Cronbach 
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  موانع کلیدي گردشگري الکترونیکی در ایران -3 جدول

  موانع فرعی  اصلی موانع

  اقتصادي

  ها سطح باالي هزینه براي ایجاد زیرساخت. 1

  گذاري بخش خصوصی در این بخش عدم توانایی سرمایه.2

  بودن نرخ بازگشت سرمایه در این بخش نامشخص.3

  هزینه باالي اقدامات مربوط به گردشگري الکترونیک.4

  اجتماعی

  استفاده از گردشگري الکترونیکآشنایی ناکافی مردم با مزایاي .5

  هاي خصوصی و دولتی در برابر تغییرات سریع مقاومت بخش.6

  ماهیت ناشناخته گردشگري الکترونیک در جامعه.7

  سیاسی

  عدم سیستم امنیتی مناسب و قوانین حمایتی براي اینترنت.8

 ها بر اساس مالحظات سیاسی سایت فیلترینگ وب.9

  اعمال شده براي کشورهاي  تحریم.10

  فقدان قوانین حقوق مالکیت معنوي.11

  آموزشی و رفتاري
  عدم آشنایی مردم با مزایاي استفاده از تجارت الکترونیک.12

  عدم اعتماد متقابل میان مردم جهت افشا اطالعات شخصیشان.13

  زیرساختی و فناوري اطالعات

  اینترنتی برابردسترسی نداشتن تمام افراد به امکانات .14

  سرعت نامناسب اینترنت.15

  عدم وجود یک زیر ساخت مناسب.16

  هاي امنیتی ضعف در ارتقا سیستم.17

  نرم افزاري

  عدم وجود متخصصان بازاریابی و متخصصان صفحات وب.18

  ضعف موجود بر روي امنیت رایانه.19

  افزاريهاي نرم  دانش ناکافی و استفاده نامناسب از بسته.20

  هاي فرهنگی و مذهبی محدودیت
  هاي فرهنگی با تجارت الکترونیک تعارض بین مذهب و ارزش.21

  فرهنگ نامناسب براي استفاده از گردشگري الکترونیک در میان مردم.22

  

 هاي پژوهش پایایی و روایی سوال -4 جدول

 AVE CR  آلفاي کرونباخ  تعداد سواالت  عوامل

  823/0  701/0  802/0  4  يعوامل اقتصاد

  661/0  617/0  798/0  3  عوامل اجتماعی

  844/0  664/0  725/0  4  عوامل سیاسی

  734/0  563/0  841/0  2  موانع آموزشی و رفتاري

  851/0  867/0  912/0  4  زیرساختی و فناوري اطالعاتعوامل 

  802/0  733/0  712/0  3  موانع نرم افزاري

  754/0  698/0  829/0  2  هاي فرهنگی و مذهبی محدودیت

  )هاي حاصل از پژوهش هیافت: منبع (

  

  ها آزمون فرضیه

با  .استقابل مشاهده  3ل واي که توسط خبرگان ایجاد شد و در جد مدل اولیه

نمونه جامهعه و نظرات پی ال اساستفاده از روش حداقل مربعات جزیی و با نرم افزار 

براي تمامی T-valueمقادیر . مورد آزمون قرار گرفت )نفري 60نمونه ( دسته دوم
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و  موانعو گواه آن است که باالتر است 

در ایجاد محدودیت براي توسعه گردشگري 

  .آمده است 2که مقادیر و مدل نهایی در شکل 

  
T-value  

  
  ضرایب مسیر و بار عاملی

ها مورد بررسی  ن فرضیهآشود که در 

شود، تمامی موانع فرض شده بر  مشاهده می

در ا کیالکترون يبر موانع توسعه گردشگر یلیتحل

 

باالتر است  96/1ق مسیرها از میزان استاندارد قدرمطل

در ایجاد محدودیت براي توسعه گردشگري به خوبی در  تعیین شدههاي  مؤلفه

که مقادیر و مدل نهایی در شکل  الکترونیک در ایران نقش دارند

  

valueمقادیر  -2 شکل

  

  . شود مشاهده می بارهاي عاملی ،3در شکل

  

ضرایب مسیر و بار عاملی - 3شکل

  

شود که در  حاصل می 5جدول  3و  2هاي  با توجه شکل

مشاهده می 5طور که در جدول همان. اند قرار گرفته
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ین موانع به خوبی توانایی به عبارت دیگر ا. اند گرفتهمورد تایید قرار  3اساس جدول 

گیري سازه اصلی این پژوهش که موانع توسعه گردشگري الکترونیک در ایران  اندازه

  .است را دارند

  

  هاي اصلی پژوهش آزمون فرضیه -5 ولجد

نتیجه   بار عاملی  انعکاسی رابطه  فرضیه

  آزمون

  تایید  234/0  اقتصاديعوامل   →  موانع گردشگري الکترونیک   1

  تایید  299/0  عوامل اجتماعی  →  موانع گردشگري الکترونیک   2

  تایید  552/0  عوامل سیاسی  →  موانع گردشگري الکترونیک  3

  تایید  561/0  موانع آموزشی و رفتاري  →  موانع گردشگري الکترونیک   4

  تایید  IT 174/0عوامل زیرساختی و   →  موانع گردشگري الکترونیک   5

  تایید  168/0  موانع نرم افزاري  →  موانع گردشگري الکترونیک   6

  تایید  215/0  فرهنگی و مذهبی  محدودیت  →  موانع گردشگري الکترونیک   7

  )هاي حاصل از پژوهش افتهی: منبع (

  

سازي  هفت مانع اصلی شناسایی شده به عنوان ورودي تکنیک مدل در ادامه

شده  مانع شناسایی 7با قرار دادن که  شود می ساختاري تفسیري فازي در نظر گرفته

خواسته شد  )خبره 10(اعضاي نمونه اول  هاي یک ماتریس، از  در سطرها و ستون

تا در خصوص اثرگذاري عوامل با توجه به متغیرهاي زبانی تعریف شده، اظهارنظر 

هاي صفر و یکی ماتریس خود تعاملی نیز از  در خصوص پر نمودن خانه. نمایند

پس از تشکیل ماتریس  .نظرات خبرگان استفاده شده است یانگین هندسیم

، ماتریس دسترسی نهایی حاصل نلی ساختاري و به توان شش رساندن آخودتعام

گیرد که  بندي عوامل صورت می با استفاده از ماتریس دسترسی نهایی، سطح.گشت

  .شده است نشان داده  6 در جدول

در پنج  4به صورت شکل  پژوهشاین  ISMپس از تعیین سطح تمامی عوامل، مدل 

عوامل اقتصادي در  طور که از روي شکل مشخص است، همان. گردد سطح ترسیم می

چرا که نقش اصلی و تاثیر . است و بر سایر موانع اثرگذار است سطح پنج قرار گرفته

گردشگري الکترونیک را این عامل  گذاري و بهبود جایگاه گذار براي توسعه سرمایه

عوامل سیاسی و اجتماعی در سطح چهارم قرار گرفتند که بر سطوح . کند ایفا می

موانع نرم افزاري و موانع آموزشی و رفتاري در سطح . گذارند باالتر از خود تاثیر می
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ري باشند و به خودي خود تاثی یک قرار گرفتند که این موانع متاثر از سایر موانع می

در واقع این دو مانع که از موانع عدم توسعه گردشگري . گذارند بر دیگر عوامل نمی

روند، ریشه در سایر موانع شناسایی شده  الکترونیک در کشور ایران به شمار می

  .داشته که باید مورد بررسی قرار گیرند

  

  )هاي حاصل از پژوهش افتهی: منبع (

  

  
 

  گیري نتیجهبحث و 

شناسایی و تجزیه و تحلیل موانع توسعه گردشگري  پژوهشهدف اصلی این 

ست که ا توسعه گردشگري از جمله موارديایران بوده است چراکه  الکترونیک در

از . کند تري از گردشگران را براي کشور مهیاتواند بازارهاي گستردهتوجه به آن می

توان به توزیع الکترونیکی کاالها و خدمات هاي الکترونیکی، میجمله این زیر ساخت

بندي نهایی موانع شناسایی شده سطح -6 جدول  

ها مجموعه اشتراك مجموعه مقدماتی مجموعه دریافتی عامل  سطح 

1 1-5  1-3-5 -7  1-5  3 

2 2-5-7  1-2-3 -5 -7  2-5-7  2 

3 3-5  3-5  3-5  4 

4 1-4-6  1-2-3 -4 -6 -7  1-4-6  1 

5 3-5-7  3-5  3-5  5 

6 2-3-4 -5 -6 -7  1-2-3 -4 -5 -6 -7  2-3-4 -5 -6 -7  1 

7 7 5-7  7 4 

  اقتصاديعوامل 

 عوامل اجتماعی

 ITعوامل زیرساختی و 

 هاي فرهنگی و مذهبی  محدودیت

 موانع نرم افزاري موانع آموزشی و رفتاري

 عوامل سیاسی

 FISMمدل موانع توسعه گردشگري الکترونیک در ایران با استفاده از رویکرد  -4 کلش
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شود که با سرعت و اشاره کرد که از طریق آن این امکان براي گردشگران مهیا می

با توجه به نظر خبرگان  .ریزي براي سفرهاي خود بپردازندامنیت بیشتري به برنامه

، پژوهش حاضر با توجه به اهمیت موضوع. شناسایی شد مانع اصلی 7 پژوهشاین 

به دنبال ارائه مدلی براي شناسایی  مند هاي نوین علمی و نظام با استفاده از روش

کنون در کشور پژوهشی که گفتنی است تا. گري الکترونیک استموانع توسعه گردش

موانع بندي و مشخص کردن روابط بین  به طور علمی و جامع به شناسایی، دسته

تا حدود  پژوهشکه نتایج این  گردشگري الکترونیک بپردازد، مشاهده نشده است

پس  در این پژوهش. زیادي خواهد توانست خال موجود در این زمینه را پوشش دهد

  .بیان شده استآتی  هاي پژوهش براين، پیشنهادهایی از ارائه مدل و کاربرد عملی آ

از  اول تایج بخشن. کلی تقسیم کرد بخشبه دوتوان  را می پژوهشها و نتایج این  یافته

بعمل  خبرگان ها توسط از آن بندي ابتدایی طبقه متغیرهایی که که دادنشان  پژوهش

ترین موانع توسعه گردشگري  ، همگی از مهماست نشان داده شده 3در جدول آمده و

به عبارت دیگر نتایج این بخش نشان داد که . روند الکترونیک در کشور به شمار می

 و فناوري اطالعاتی، ی، موانع زیرساختیاجتماعی، عوامل اقتصادي، سیاس

ی هاي فرهنگی و مذهبی، موانع نرم افزاري و موانع آموزشی و رفتاري همگ محدودیت

ها موانع  روند و در بین آن یک به شمار میاز موانع توسعه گردشگري الکترون

ترین  مهم بیشترین مقدار ضریب مسیر و درواقعي ادارافزاري و موانع اقتصادي  نرم

   .روند موانع به شمار می

سازي ساختاري تفسیري  رویکرد مدل، محققان با استفاده از پژوهشدر قسمت دوم 

را براي تشکیل مدل ) هفت مانع کلیدي( عوامل شناسایی شده در مرحله قبلی، 1فازي

بر اساس شکل . موانع توسعه گردشگري الکترونیک در ایران مورد بررسی قرار دادند

زیربناي  به نوعی و شناخته شده تاثیرگذارترین موانع موانع اقتصادي به عنوان 4

ایران باید مدل مورد نظر هستند، به طوري که براي توسعه گردشگري الکترونیک در 

توجه مدیران مورد  پژوهشاین عامل در حکم اولین قدم براي دستیابی به هدف این 

. هاي فرهنگی و مذهبی در سطح دوم قرار گرفتند محدویت. این حوزه قرار گیرد

                                                 
1- Fuzzy Interpretive Structural Modeling: FISM 
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در سطوح سوم  همچنین عوامل سیاسی، اجتماعی، زیر ساختی و فناوري اطالعات نیز

شود که دستیابی و  که توجه بیشتر به این عوامل موجب می و چهارم قراردارند،

باالترین سطح  چنین در هم. برطرف نمودن موانع سطوح بعدي و باالتر تسهیل گردد

که خود از  دع نرم افزاري و موانع آموزشی و رفتاري جاي گرفتنمدل پیشنهادي، موان

مکن سایر موانع م درصورت برطرف نمودنپذیرند و  سایر موانع به شدت تاثیر می

  .است این موانع به خودي خود نیز از بین بروند

 مؤثر مستقل تمامی متغیرهاي باید ي مطلوب آینده یک ترسیم راستاي در کلی طور به

 قالب در را متغیرها این بین سازگار هاي و ترکیب کرد بینی پیش را آینده رخدادهاي بر

 گیرندگان تصمیم ذهنی ریزي برنامه سازي شفاف چنین  هم .داد ارائه سناریو چند

 از استفاده ها براي سازمان هاي دغدغه از یکی غیرمطمئن، و مبهم ي آینده پیرامون یک

 در بینی پیش هاي روش ترین یکی ازمهم. است کارشناسان و مدیران ضمنی دانش

مدل نهایی ساخته شده از طریق . دهند می ها تشکیل سازي مدل را امروز دنیاي

هاي فوق را عملی نماید و بر اساس  تواند خواسته زمان می به طور هم FISMرویکرد 

ریزان سازمان میراث فرهنگی قادر  مدل پیشنهادي این پژوهش، مدیران و برنامه

خواهند بود تا به روشنی دریابند که براي توسعه گردشگري الکترونیک چه اقداماتی 

در این بخش از پژوهش بر مبناي پیشینه . ا باید در کانون توجه خود قرار دهندر

راهکارهاي ذیل که تحقیق و نتایج به دست آمده از فرآیند پژوهش حاضر، اقدامات و 

توانند در کوتاه مدت براي رونق و پیشرفت گردشگري الکترونیک در کشور ایران  می

شگري الکترونیک کشور یاري رسانند، مناسب باشد و به رفع موانع توسعه گرد

  :گردد پیشنهاد می

با توجه به تاثیرگذاري و اهمیت باالي موانع اقتصادي که در نتایج تحقیق به آن  .1

هاي مشوق در زمینه اعطايیافته شد، مدیران این حوزه باید توجه درخوري دست

هاي کالن  و همراستا با سیاست باشندلکترونیک داشتهبراي توسعه گردشگري ا مالی

 بپردازند؛نیز ریزي و عملیاتی نمودن این حوزه  ، به برنامهاقتصادي

و نظارتی گردشگري الکترونیک در  اي ایجاد و تقویت سازوکارهاي توسعه .2

 سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري کشور و ادارات تابعه استانی؛
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آموزشی علمی و عملی مرتبط با توسعه و بههاي  تدوین و اجرایی نمودن دوره .3

هاي اطالعاتی و ارتباطی در گردشگري با تاکید بر تدوین محتواهاي کارگیري فناوري

آموزشی مناسب، چراکه بر اساس نتایج تحقیق موانع نرم افزاري و آموزشی از 

 تاثیرپذیرترین عوامل بودند؛

ي در زمینه ایجاد بسترها مرتبطهاي  دولتی ها و ارگانتوجه ویژه سازمان .4

هاي اطالعاتی و ارتباطی تسهیل گر و رونقکاربرد فناوري گسترش توسعه و

ویزاي ایجاد سازوکارهاي عملیاتیارائه توان بهبراي نمونه، می. گردشگريدهنده

هاي خدمات الکترونیک بخش دولتی و ترویج درگاهاستقرار  ایجاد والکترونیک، 

تسهیالت و خدمات (اطالعاتی و ارتباطی در سمت عرضه هاي استفاده از فناوري

 .گردشگري اشاره نمود) گردشگران(و تقاضاي ) گردشگري
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