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بررسی عوامل مؤثر بر گسترش و استفاده از خدمات الکترونیک در صنعت
گردشگری استان ایلام
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چکیده
تعداد کاربران اینترنت و شبکههاي بینالمللی ارتباطی اینترنتی به شکل فزایندهاي رو به رشد
میباشند و بکارگیري فناوري ارتباطی نوین ،جزء لاینکف زندگی امروز شده است .بدینترتیب هر بنگاه
تجاري-خدماتی موظف است تا پاسخگوي خیل عظیم این گروه از مشتریان و کاربران بدون در نظر
گرفتن مرزهاي جغرافیایی باشد .بنابراین هدف این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر گسترش و استفاده از
خدمات الکترونیک در صنعت گردشگري استان ایلام است که به روش توصیفی-تحلیلی انجام گرفته
است .جامعه آماري این پژوهش شامل گردشگران ورودي به استان ایلام و کارشناسان حوزه گردشگري
بوده است که تعداد  183نفر از گردشگران با استفاده از فرمول کوکران به صورت تصادفی و  355نفر از
کارشناسان به روش در دسترس انتخاب شد .پرسشنامه پژوهش ،پرسشنامه محققساختهاي بود که روایی
آن با استفاده از نظرات اساتید دانشگاه و صاحبنظران حوزه گردشگري و پایایی آن با استفاده از آلفاي
کرونباخ به میزان  5/202مورد تأیید قرار گرفت .براي تجزیه و تحلیل دادهها از آزمون رگرسیون چندگانه
استفاده شد .نتایج نشان داد که از نظر گردشگران متغیرهاي درآمد ،استفاده عمومی از اینترنت ،ترفیع
خدمات و ویژگیهاي مقصد در متغیر وابسته (استفاده از خدمات الکترونیکی گردشگري) در استان ایلام
تأثیر مثبت و معناداري دارد و متغیرهاي تحصیلات ،سن ،مکان ،دسترسی و قیمت در متغیر وابسته تأثیري
نداشت .از نظر کارشناسان نیز متغیرهاي درآمد ،استفاده عمومی از اینترنت و ویژگیهاي مقصد در متغیر
وابسته تأثیر مثبت و معناداري دارد و سایر متغیرها در استفاده از خدمات الکترونیکی گردشگري تأثیري
نداشت.
واژههای کلیدی :گردشگري ،گردشگري الکترونیک ،فناوري اطلاعات و ارتباطات ،استان ایلام.

 .3این مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان بررسی عوامل مؤثر بر گسترش و استفاده از خدمات الکترونیک در صنعت
گردشگري استان ایلام با راهنمایی دکتر قاسمعلی شیري میباشد.
 .9نویسنده مسئول ،کارشناسی ارشد ،مدیریت جهانگردي ،دانشگاه باختر ایلامEmail: monavar.argha93@gmail.com ،
 .1استادیار گروه مدیریت دانشگاه ایلامEmail: shiri.gm@gmail.com ،
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مقدمه
امروزه ،صنعت گردشگري به یکی از صنایع بزرگ دنیا تبدیل شده است .رشد
فناوريهاي اطلاعاتی و ارتباطاتی ،طی چند دهه گذشته در رشد این صنعت بیتاثیر
نبوده است و موجبات رشد گردشگري در بستر الکترونیکی را فراهم نموده است
(روحانی و زارعرواسان .)383 :3129 ،همانطور که از این آمار و ارقام نمایان است،
وضعیت گردشگري در کشور ،از شرایط رضایتبخشی برخوردار نمیباشد که باید
مورد عنایت و توجه بیشتري قرار گیرد و راهکارهایی براي بهبود آن اندیشیده شود.
یکی از عواملی که میتواند در این میان راهگشا باشد استفاده از قابلیتهاي فناوري
اطلاعات در گردشگري میباشد که منجر به شکلگیري مفهومی تحت عنوان
گردشگري الکترونیکی 3شده و به تحول عظیمی در این صنعت منجر شده است.
اینترنت به عنوان یک کانال توزیع در صنعت گردشگري در زمینههاي اطلاعاتی ،رزرو
و سفارشدهی ،خرید و حمل و نقل زنجیره ارزش گردشگري الکترونیک وارد شده
است (روحانی و زارعرواسان .)383 :3129 ،با استفاده از امکانات گردشگري مجازي
در واقع میتوان گفت که افق جدیدي پیش پاي صنعت گردشگري که یکی از
پردرآمدترین صنایع است ،گشوده شده است .با استفاده از این امکان ،کشورها می-
توانند با هزینه کمتري براي آثار دیدنی خود به تبلیغات بپردازند .استفاده از فضاي
وب همچنین سبب کاهش اتلاف منابع انرژي ،هزینههاي حمل و نقل و . . .میشود
(یوسفی و همکاران .)313 :3123 ،در این راستا صنعت گردشگري ایران از ظرفیت-
هاي بسیار خوبی براي رشد و توسعه برخوردار است .گردشگري الکترونیکی شامل
ارائه خدمات مورد احتیاج گردشگران اعم از گردشگران داخلی و خارجی از طریق
استفاده از فناوري اطلاعات و ابزار الکترونیکی در انجام فعالیتهاي گردشگري از
برنامهریزي تا اجراست .گردشگري الکترونیکی منطقه مشترک بین گردشگري سنتی،
امور حرفهاي ،مانند مدیریت ،بازاریابی ،مالی و فناوريهاي اطلاعات است .از طریق
.E-tourism
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توسعه سایتهاي توسعه توریسم ،بازاریابی در جذب توریسم ،استفاده از سیستم
ارتباط با مشتري در موارد خرید بلیت ،رزرو کردن اقامت و نظرخواهی از گردشگران
و همچنینی نظارت و مدیریت بر توریسم از طریق سیستم اطلاعات جغرافیایی ،سیستم
موقعیت جهانی و ارائه خدمات مالی الکترونیکی ،مثل بانکداري الکترونیکی ،آموزش
الکترونیکی به گردشگران ،میتوان کارایی این بخش را به طور قابلتوجهی افزایش
داد .یکی از ویژگیهاي تأثیرگذاري فناوري اطلاعات بر گردشگري در جذب توریسم
است .در دنیاي کنونی ،بیشتر گردشگران به دلیل اینکه سیستم سنتی زمان و هزینه
زیادي صرف میکرد ،از طریق جستجوي اینترنتی به تعیین محل گردش خود می-
پردازند .در تحقیقی ارائه شده از  GMIدر سال  ،9550عنوان شده است که  92درصد
از کرهايها 90 ،درصد از انگلیسیها و چینیها 93 ،درصد از فرانسويها و  99درصد
از ایتالیاییها از اینترنت مکان گردشگري خود را انتخاب میکنند (پورفرج و همکاران،
 .)05 :3182امکانات فضاي مجازي که روز به روز در حال افزایش است به ما این
امکان را میدهد تا تصویر دیجیتال ،فیلمهاي ویدیویی و گرافیکهاي زیبایی از جاذبه-
هاي اکوتوریسم ،فولکوریک ،فرهنگی و کلیه خدمات گردشگري را در اختیار کاربران
قرار دهیم .با توجه به موارد مذکور ،متاسفانه یکی از دلایل عدم موفقیت کشور ایران
و به تبع آن استان چهارفصل و زیباي ایلام در زمینه جذب گردشگر ،جداي از فراهم
نبودن یکسري از زیرساختهاي مرتبط با این صنعت ،مربوط به تبلیغات سوء
بیگانگان و رسانههاي وابسته به آنها می باشد که ایران را کشوري ناامن با آداب و
رسوم بسیار سخت و پیچیده و فاقد امکانات اولیه گردشگري نشان میدهند .در این
راستا با توجه به مشکلات موجود و سهم ناچیز استان ایلام از بازار بینهایت
گردشگري ،به نظر میرسد ،توسعه گردشگري الکترونیک و مظاهر نوین آن میتواند
تا حدود زیادي مشکلات موجود در این زمینه را مرتفع سازد و جایگاه استان ایلام را
از لحاظ پتانسیلهاي گردشگري در سطح ملی و بینالمللی بهبود بخشد .یکی دیگر
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از عواملی که انجام این پژوهش را ضروري ساخته این است که عوامل آمیخته
بازاریابی را که یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار در بازاریابی گردشگري است به
عنوان عوامل تأثیرگذار در استفاده گردشگران استان ایلام از گردشگري الکترونیک
مورد بررسی قرار داده است و تاکنون پژوهشی در این مورد صورت نگرفته است.
بنابراین در این مطالعه کوشش میشود که ویژگیهاي استان چهارفصل ایلام و
زیرساختهاي آن در راستاي توسعه گردشگري مجازي مورد سنجش واقع شود.
بنابراین در راستاي مطالب گفته شده این پژوهش به دنبال پاسخ به این سؤال است
که چه عواملی براستفاده گردشگران استان ایلام از خدمات الکترونیک گردشگري تأثیر
دارد؟
مبانی نظری و پیشینه تحقیق
گردشگری و گردشگر

گردشگر مسافري است که با انگیزههاي گردشگري به مقصدي مسافرت نموده و
بیش از یک شب و کمتر از شش ماه در مقصد اقامت نماید ،بدون اینکه اشتغال و
اقامت دائم در مقصد داشته باشد (رهنما .)3183 ،همچنین گردشگر فردي است که
بیش از یک شب در مکانی اقامت کند و جزء بازدیدکنندگان روزانه نباشد؛ به عبارت
دیگر شخصی که به کشور یا شهري غیر از محل زیست عادي خود براي مدتی که
کمتر از  93ساعت یا بیشتر از یک سال نباشد ،سفر کند (دولتآبادي.)3188 ،
گردشگري ترجمه واژه توریسم است که واژهاي فرانسوي است و خود از «تور»

3

گرفته شده است .تور در زبان فرانسوي به معانی محل پیمودن ،سیرکردن ،گردش
نمودن آمده است.

. Tour
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واژه توریسم نخستین بار در سال  3833میلادي در مجله انگلیسی اسپورتینگ
ماگزین آمد در آن زمان این لغت به معنی مسافرت به منظور تماشاي آثار تاریخی و
بازدید از مناظر طبیعی براي کسب لذت به کار میرفت (عباسی و دیگران.)3123 ،
گردشگري مجموع پدیدهها و ارتباطات ناشی از کنش متقابل میان گردشگران
سرمایه ،دولتها و جوامع میزبان دانشگاهها و سازمانهاي غیردولتی ،در فرآیند جذب،
حملونقل ،پذیرایی و کنترل گردشگران و دیگر بازدیدکنندگان است

( Weaver,

 .)2000گردشگري شامل تمامی پدیدهها و روابط حاصل از تعامل گردشگران ،عرضه-
کنندگان و فروشندگان محصولات جهانگردي ،دولتها و جوامع ،میزبان در فرآیند
جذب و پذیرایی از گردشگران میباشد ( .)Mcintosh & Goeldner, 2005در بعد
جغرافیایی گردشگري زمانی از فعالیت گزران اوقات فراغت یا تفریح که مستلزم غیبت
شبانه از مکان مسکونی عادي است تعریف میشود (.)Skinner, 1999
مفهوم گردشگري را میتوان از زوایا و چشماندازهاي مختلف مورد بررسی قرار
داد .گردشگري فعالیتی است که در آن افراد براي مقاصد تفریحی یا اقتصادي ،به
خارج از مکان زندگی خود مسافرت میکنند و خدمات و کالاهایی را براي مسافرین
فراهم میآورد و شامل مخارجی است که بازدیدکنندگان متقبل پرداخت آنها شده و
یا آنکه حضور آنها موجب پیدایش چنین هزینههایی میشود .گردشگري فعالیت
اقتصادي پردامنهاي است که شامل صدها بنگاه اقتصادي میشود که برخی از آنها
عظیم بوده ولی بخش اعظم آنها کوچک هستند؛ از جمله شرکتهاي هواپیمایی،
خطوط کشتیرانی تفریحی ،راهآهن ،آژانسهاي کرایه خودرو ،عوامل تسریعکننده و
فعال در بازار مسافرتها ،اسکان ،رستورانها و مراکز گردهمایی و همایشها
(لاندبرگ.)2 :3181 ،3

.Landberg
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آرتور بورمن )3213( 3جهانگردي را چنین تعریف کرده است« :جهانگردي
مجموعه مسافرتهایی را دربرمیگیرد که به منظور استراحت و تفریح و تجارت یا
دیگر فعالیتهاي شغلی و یا اینکه به منظور شرکت در مراسم خاص انجام گیرد و
غیبت شخص جهانگرد از محل سکونت دائم خود در طی این مسافرت موقتی و گذرا
میباشد .بدیهی است کسانیکه اقدام به مسافرتهاي شغلی منظمی بین محل کار و
زندگی خود میکنند مشمول این تعریف نمیشوند» (لومسدن.)38 :3185 ،9
گردشگری الکترونیکی

گردشگري الکترونیکی یعنی دیجیتالی شده همه فرآیندها و زنجیرههاي ارزش در
گردشگري ،مسافرت و میهمانپذیري و فراغت است تا سازمانها قادر به
حداکثرسازي کارایی و اثربخشی خود باشند ( .)Buhalis, 2003نکته قابل توجه در
این واژه آنست که گردشگري الکترونیکی به معناي گردش یا سفر به صورت
الکترونیکی نیست .اگر چه سفرهاي مجازي نیز میتواند زیرمجموعهاي از فعالیتهاي
موردنظر این واژه باشد .بلکه مفهوم گردشگري الکترونیکی شامل کلیه اجزاي کسب
و کار (تجارت الکترونیک ،بازاریابی الکترونیکی ،حسابداري الکترونیکی ،مدیریت
منابع انسانی الکترونیکی ،تحقیق و توسعه الکترونیکی و تولید الکترونیکی) و همچنین
راهبردهاي الکترونیکی شامل برنامهریزي و مدیریت الکترونیکی براي کلیه بخشهاي
صنعت است (فرزین .)3183 ،کشورهاي کمتر توسعه یافته ،به دلیل عدم نیاز به هزینه-
هاي احداث و توسعه مراکز گردشگري و سرویسهاي سفر میتوانند به خوبی از
گردشگري الکترونیک بهرهمند شوند (.)Pease, 2007
گردشگري مجازي و مسافرت الکترونیک مقوله جالبی است که حداکثر دو دهه
از پدید آمدن آن میگذرد .گردشگري مجازي ،حضور در سرزمین دیجیتالی وب و

.Arthur Berman
.Lumseden
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مشاهدهي دادههاي صوتی ،متنی و تصویري دنیاي فیزیکی پیرامون ما است .امروز با
اَبَرمتنهاي اینترنتی ،با یک کلیک ،سفر به دور دنیا امکانپذیر شده است .البته بدون
طی کردن این مسافتهاي طولانی و اقدام به سفر در گسترههاي جغرافیایی و طبیعی.
به عبارت دیگر به جاي بازدید از واقعیت به بازدید از مدلهاي رایانهاي ،تصاویر سه
بعدي ،نقشه ،فیلم و عکس پرداخته میشود؛ در گردشگري مجازي با استفاده از
سایتهاي کاخ موزهها ،میتوان به دنیایی از اطلاعات متنی و تصویري از نمادهاي
تاریخ باستان دست یافت .برخی پایگاههاي دولتی در اینترنت ،سیستمهاي دوربین
شهري خود را به سرزمین دیجیتال پیوند دادهاند .با این دوربینها میتوان شهرهاي
مختلف را به صورت زنده مشاهده کرد .گردشگري مجازي بازدید از مسابقات
بینالمللی و جشنوارههاي فرهنگی و هنري و موزههاي بزرگ جهانی و  . . .را از
طریق تارنماهاي الکترونیکی امکانپذیر کرده است (گلچینفر.)3125 ،
این نوع خاص گردشگري براي افرادي که از نظر زمان و هزینه دچار محدودیت
هستند ،خوشایند است .این نوع سفر و بازدید در حال حاضر رواج بسیاري دارد .این
نوع گردشگري براي معرفی جاذبههاي باستانی ،بناهاي جذاب ،اشیاء قیمتی و هر
پدیدهي مادي داراي فرم و حجم و اندازه کاربرد دارد و براي تمامیکشورها بخصوص
کشورهاي توسعه نیافته و در حال توسعه که غالباً از امکانات و زیرساختهاي مناسب
گردشگري برخوردار نیستند ،بسیار مناسب است .بطور کلی ،امروزه استفاده از
تکنولوژي اطلاعات و ارتباطات و گسترش آن در زمینهي عرضه و تقاضاي گردشگري
سبب شده که گردشگران قبل از سفر به ارزیابی و بررسی وضعیت مقاصد بپردازند و
تجربهاي مجازي را در چارچوب دورنمایی گردشگري در ذهن خود شکل دهند.
علاوه بر آن این امر در زمینههاي دموکراتیک شدن امر انتخاب مقاصد را براي سفر
فراهم آورده که بر بستري از لیبرالیسم حاصل از جهانی شدن تسهیل شده است .این
خود نشان از گذار به انعطافپذیري ارائه محصول گردشگري در رابطه با عرضه دارد.
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در پایان باید گفت فناوري اطلاعات ،نقش مهمیدر توسعهي صنعت گردشگري در
جهان دارد و حرکتی همسو و تسهیلبخش در این عرصه است .ابزاري قوي و فرصتی
جدید براي کاهش تهدیدات و افزایش و نقاط قوت در فعالیتهاي برنامهریزي
گردشگري و مدیریت آن است .همچنین فناوري اطلاعات در زمینهي تبلیغات و
بازاریابی و زمینهسازي جذب گردشگران از بازارهاي هدف ،در کنار سایر وسایل،
نقش کلیدي را ایفا میکند (گلچینفر.)3125 ،
چارچوب نظری پژوهش

به نظر فیلیپ کاتلر ( ،)9553برجستهترین صاحب نظر در این رشته ،بازاریابی
عبارت است از فعالیتی انسانی در جهت ارضاي نیازها و خواستهها از طریق فرایند
مبادله .منشاء و رکن اصلی نظام بازاریابی ،نیازها و خواستههاي انسان است .نیازهاي
انسان و تمایل او براي دستیابی به آنها که خارج از وجودش هستند ،محصولات نامیده
میشود .محصول لزوماً یک شیء فیزیکی نبوده ،بلکه میتواند خدمتی باشد که براي
رفع نیازهاي افراد ،مکانها ،سازمانها ،خدمات و عقاید ارائه میگردد.
آمیخته بازاریابی از مؤلفههاي مهم در تصمیمگیري و ارزیابیهاي مربوط به
بازاریابی یک بنگاه است چون که آمیخته بازاریابی یا استراتژي بازاریابی ترکیبی از
عناصر لازم براي برنامهریزي و اجراي کل عملیات بازاریابی است .از سوي دیگر
عناصر آمیخته بازاریابی قابل کنترل بوده و با یکدیگر ارتباط متقابل دارند .تصمیم در
مورد یکی از آنها بر روي فعالیتهاي مربوط به دیگر عناصر تأثیر میگذارد و اگر
اجزاء آمیخته بازاریابی به نحو مؤثري با یکدیگر ترکیب شوند به نحوي که هم به
نیازهاي مصرفکننده و هم با نیروهاي محیطی در کل بازار انتخاب شده هماهنگی
داشته باشند باعث پدید آمدن یک سیستم بازاریابی موفق میشود (کتابی.)3183 ،
قیمت :مقدار پولی است که براي کالا و یا خدمات ارائه میشود (کاتلر.)3189 ،
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محصول :میتواند یک شی فیزیکی ،سازمان و حتی یک ایده و یا یک فکر باشد
(محبعلی و فرهنگی.)3180 ،
مکان (نحوه دسترسی) :فعالیتهایی که انتقال محصول را از محل تولید به محل
خرید مشتري دارد .به عبارت دیگر مهمترین وظیفه مدیریت توزیع این است که کالا
را در زمان و مکان مناسب در دسترس مشتریان قرار دهد (بختائی و گلچین فر،
.)3189
ترفیع :فعالیتهایی که شرکت انجام میدهد تا بتواند در مورد ارزش و مطلوبیت
محصول خوبی به خریداران بدهد ،به طوري که آنان از بین محصولات موجود در
صنعت ،محصول ارائه شده بنگاه ما را بخرند (درگی .)3183 ،یک برنامه بازاریابی
اثربخش ،تمام ارکان این آمیخته را به گونهاي هماهنگ در هم میآمیزد تا به بهترین
نحو بتواند با عرضه ارزش به مشتریان به هدفهاي بازاریابی خود دست یابد (روستا
و همکاران.)3182 ،
دو نویسنده معروف به نامهاي میدلتون و موریسون تعداد Pها یا اجزاي آمیخته
بازاریابی در صنعت گردشگري را به هفت و هشت مورد افزایش دادند (روستا و
همکاران .)3185 ،عوامل آمیخته بازاریابی در بخش گردشگري به هشت  Pمعروف
است اجزاي  P8عبارتند از  :کالا و محصول ،قیمت ،ترویج یا ارتقاء ،مکان و توزیع،
بسته بندي ،مردم و کارکنان ،برنامهریزي ،مشارکت (گوهریان.)3185 ،
پیشینه پژوهش
پژوهشهایی در ارتباط با گردشگري الکترونیکی و عوامل مرتبط و تأثیرگذار با
آن پژوهشهاي داخلی و خارجی متعددي صورت گرفته است که برخی از آنها در
اینجا ارائه شده است :تحیري و محرر ( )9559به این نکته اشاره مینمایند که با
توسعه صفحات جهانی وب و گسترش مرزهاي اطلاعات ،بسیاري از محدودیتهاي
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سیستم توزیع جهانی در دنیاي گردشگري برطرف شده و نظام نوینی تحت عنوان
توریسم الکترونیک حاکم شده به نحوي که فناوري اطلاعات با طبقهبندي و دستهبندي
اطلاعات حوزه گردشگري ،امکان کار و فعالیت در حوزه گردشگري هم در خانه هم
در محل کار را فراهم نموده است.
به زعم ما 3و همکاران ( )9551اینترنت توانسته است در ارائه خدمات ارزش
افزوده به صورتی که مشتري ،خود قادر به انجام عملیات رزرو بلیط ،هتل و پرداخت
هزینههاي مربوطه که قبل ًا بر عهده شرکتهاي گردشگري بود ،شده است .الغفاري
 )9552(9وجود برنامهریزي ،زیرساختهاي حقوقی ،ساختارهاي دولتی و سیاست-
گذاري مناسب را در موفقیت پیادهسازي سیستمهاي اطلاعاتی ارائهدهنده خدمات
گردشگري الکترونیک در وزارت گردشگري کشور کارگشا دانسته است .فرزین
( )3183مشکلات زیرساختی در حوزه تجارت الکترونیک ،کوچک بودن واحدهاي
صنعت گردشگري و مسائل مدیریتی را از چالشهاي عمده توسعه گردشگري
الکترونیکی در ایران عنوان کرده است .عاملی ( )3188در طرحی با موضوع مطالعات
شهر مجازي تهران ،رویکرد تحلیلی به فضاهاي عمومی به مطالعات فضاي مجازي
و زیرساختهاي لازم آن در شهر تهران میپردازد .این طرح یک فصل را به طور
کامل به لایههاي گردشگري مجازي ،صنایع دستی مجازي و  . . .اختصاص داده است
که درخور اهمیت است .بابامرادي ( )3188به این نتایج دست یافت که کیفیت
خدمات الکترونیکی بوسیله ادراکهاي گردشگران از وبگاههاي شرکتهاي
گردشگري از طریق شش بعد اصلاحشده اصلی کیفیت خدمات الکترونیکی یعنی
کارآمدي ،تحقق ،قابلیت ،محرمانه بودن ،تضمین و اطمینان و یا هر وبگاه و دو بعد
جبرانی کیفیت خدمات الکترونیکی یعنی پاسخگویی و تماس اندازهگیري میشود.
امیرعضدي و رجایی ( )3182به این نتایج دست یافتند که جایگاه ایران به عنوان یک
. Ma
. Alghafri

1
2
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کشور داراي جاذبههاي گردشگري میتواند علاوه بر پیشبرد اهداف سیاسی ،اقتصادي
و اجتماعی ایران ،به معرفی توانمنديهاي گردشگري کشورهاي اسلامی در جهت
تقویت همبستگی و همگرایی اجتماعی ،اقتصادي و سیاسی کشورهاي اسلامی مؤثر
باشد .نظريولنی و همکاران ( )3125در پژوهشی به این نتیجه رسیدند فناوري
اطلاعات تأثیر زیادي در همه سطوح و بخشهاي گردشگري دارد .گردشگري در
کشف این موضوع که در جستجوي چه چیزي میباشند به ویژه باتوجه به موقعیت
مکانی و محیط پیرامون آن دچار مشکل هستند .در اکثر موارد دسترسی به یک هتل،
رستوران ،یا جاذبه گردشگري متقاعدکننده نیست .طاهري موسوي ( )3123نشان داد
که آمادگی الکترونیکی و شبکههاي مشارکتی مجازي بر گردشگري مجازي تأثیرگذار
هستند .یوسفی و همکاران ( )3123نشان دادند که شهر اصفهان از نظر شاخصهاي
سطح سواد الکترونیک در سطح متوسط قرار دارد .عابدي ( )3129عوامل بازار هدف،
سهولت ،مزیت رقابتی و اعتماد داراي بالاترین تأثیر بر پذیرش بازاریابی الکترونیک
دانست و مدیران ارشد آژانسهاي چارتر کننده باید در تصمیمگیريهاي خود به این
عوامل توجه بیشتري مبذول دارند .شاکري ( )3129به این نتیجه دست یافت که در
تمامی ابعاد سهگانه کیفیت خدمات الکترونیک ،بین میانگین ادراکات گردشگران و
انتظارات آنها از دریافت خدمات شکاف معناداري وجود دارد و این شکاف در بعد
«تعامل خدمات» عمیقتر میباشد .میانگین منفی شکاف کیفیت در تمام ابعاد بیانگر
این است که کیفیت خدمات الکترونیک ارائه شده توسط وبسایتهاي مراکز اقامتی،
نتوانسته است به سطح انتظارات گردشگران پاسخ دهد و یا از آن فراتر رود و همواره
کیفیت درک شده از کیفیت مورد انتظار کمتر بوده است .همچنین از دیدگاه گردشگران
بعد «کیفیت اطلاعات» مهمترین بعد در زمینهي ارتقاي کیفیت خدمات الکترونیک
وبسایتهاي مراکز اقامتی شهر یزد میباشد .روحانی و زارعرواسان ( )3129عوامل
مؤثر بر ارتقاي گردشگري الکترونیکی در کشور را به ترتیب اولویت سیاستهاي
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دولتی و مدیریتی ،نرمافزارها و برنامههاي کاربردي ،سختافزار و زیرساخت ،عوامل
فرهنگی و اجتماعی و در نهایت عامل سیستمهاي اطلاعاتی پشتیبان عنوان نمودند.
هاشمی و همکاران ( )3121به این نتیجه دست یافتند که کشور ایران علیرغم
برخورداري از پیشینه تاریخی ،فرهنگی و طبیعی و داشتن پتانسیل کافی براي توسعه
گردشگري الکترونیک ،تعدد تصمیمگیران ،ضعف مدیریتی و همچنین نامناسب بودن
زیرساختهاي ارتباطی و مخابراتی را به عنوان موانع اساسی در جهت رسیدن به این
هدف در مقابل خود دارد .حسینی و کلکوه ( )3123در مقالهاي با عنوان بررسی تأثیر
عوامل آمیخته بازاریابی ( )P4در افزایش جذب گردشگر به این نتایج دست یافت
قیمت تثبیت نرخ کالا و در مؤلفه ترفیع برگزاري نمایشگاها و در مؤلفه مکان دسترسی
آسان به جاذبهها و در عامل محصول تنوع مراکز اقامتی از بیشترین اهمیت برخوردار
میباشد .از این رو در راستاي افزایش جذب گردشگر و خط مشی توسعه گردشگري
میبایست برنامهریزي جامع بازاریابی استراتژیک براي جذب گردشگر انجام شود.
با توجه به نتایج پژوهشهاي دیگران میتوان گفت که فناوري اطلاعات در
گسترش صنعت توریسم تأثیر بسزایی دارد .با توسعه صفحات جهانی وب و گسترش
مرزهاي اطلاعات ،بسیاري از محدودیتهاي سیستم توزیع جهانی در دنیاي
گردشگري برطرف شده و نظام نوینی تحت عنوان توریسم الکترونیک حاکم شده
است .اینترنت توانسته است در ارائه خدمات ارزش افزوده به صورتی که مشتري،
خود قادر به انجام عملیات رزرو بلیط ،هتل و پرداخت هزینههاي مربوطه که قبل ًا بر
عهده شرکتهاي گردشگري بود ،شده است .براساس پژوهشهاي فوق صنعت
گردشگري الکترونیک در ایران با مشکلات زیرساختی در حوزه تجارت الکترونیک،
کوچکبودن واحدهاي صنعت گردشگري و مسائل مدیریتی روبه روست .همچنین
در این پژوهشها شاخصهاي گردشگري الکترونیک ،چالشهاي پیش و روي این
صنعت در محدودههاي مورد مطالعه مختلف مورد بررسی قرار گرفته است .اما در
پژوهش حاضر عوامل تأثیرگذار بر میزان استفاده گردشگران از خدمات الکترونیک با
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درنظر گرفتن عاملهاي آمیخته بازاریابی (ترفیع ،مکان و دسترسی ،ویژگی مقصد و
قیمت) مورد بررسی قرار گرفته که از نوآوريهاي این پژوهش میباشد.

مواد و روشها
پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردي و روش آن توصیفی -تحلیلی است.
گردآوري دادههاي مورد نیاز با استفاده از روش اسنادي و میدانی انجام شده است.
که روش میدانی مبتنی بر ابزار پرسشنامه است .پرسشنامه بر اساس یافتههاي چارچوب
نظري توسط محقق طراحی که در طراحی آن از طیف پنج گزینهاي لیکرت با دامنه
پاسخهاي  3تا ( 0خیلیکم ،کم ،متوسط ،زیاد ،خیلیزیاد) بهره گرفته شده است .جامعه
آماري این پژوهش گردشگران (طبق آخرین برآورد در سال  32539 :3120نفر)،
کارشناسان میراث فرهنگی ،کارکنان دفاتر و آژانسهاي مسافرتی (به طور تقریبی
تعداد  905نفر) استان ایلام میباشند .باتوجه به جامعه آماري و در دسترس نبودن کلیه
جامعه آماري از بین کارشناسان تعداد  355نفر به صورت در دسترس (انتخاب کسانی
که مایل به همکاري بودند) و از بین گردشگران تعداد  183نفر با استفاده از فرمول
کوکران انتخاب شد .در این تحقیق روایی پرسشنامه مطروح و شاخصها و نماگرها
با بهرهمندي از دیدگاه متخصصان و استادان دانشگاه تبیین شدهاند .همچنین ،سنجش
پایایی پرسشنامه با بهرهمندي از روش تحلیل عاملی تأییدي و آلفاي کرونباخ انجام
شده است (جدول .)3
جدول ( :)1نتایج محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برای بخشهای مختلف پرسشنامه
مولفه

تعداد آیتم

مقدار آلفا

استفاده از اینترنت

0

5/852

استفاده از خدمات الکترونیکی گردشگری

2

5/828

ترفیع

9

5/815

ویژگی مقصد

9

5/838
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مکان و دسترسی

3

5/851

قیمت

3

5/222

جمع

5/202

طبق یافتههاي جدول ( :)3میزان آلفاي مؤلفههاي مختلف پژوهش بالاتر از 25
درصد است که نشان از اعتبار بالاي پرسشنامه جهت استفاده در پژوهش داشت.
تجزیه و تحلیل دادههاي گردآوري شده در این پژوهش با استفاده از آمار توصیفی
(فراوانی ،درصد فراوانی ،درصد تجمعی ،میانگین ،انحراف معیار و  ) . . .و آمار
استنباطی از طریق تحلیل رگرسیون چندگانه رتبهاي مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.
در این روش آماري اثر متغیرهاي مستقل نظیر عوامل فردي ،عوامل مرتبط با ترفیع،
مکان و دسترسی ،مقاصد ،قیمت خدمات گردشگري ،بر متغیر وابسته استفاده از
خدمات الکترونیک در صنعت گردشگري ایلام مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.

فرضیههای پژوهش

فرضیه اصلی :عوامل فردي ،استفاده عمومی از اینترنت ،ترفیع خدمات ،ویژگی-
هاي مقاصد ،مکان-دسترسی و قیمت خدمات گردشگري در استفاده گردشگران استان
ایلام از خدمات الکترونیک گردشگري تأثیر دارد.
فرضیات فرعی
 عوامل فردي در استفاده گردشگران استان ایلام از خدمات الکترونیکگردشگري تأثیر مثبت و معناداري دارد.
 عوامل مرتبط با استفاده عمومی از اینترنت در استفاده گردشگران استان ایلام ازخدمات الکترونیک گردشگري تأثیر مثبت و معناداري دارد.
 عوامل مرتبط با ترفیع خدمات الکترونیکی گردشگري در استفاده گردشگراناستان ایلام از خدمات الکترونیک گردشگري تأثیر مثبت و معناداري دارد.
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 عوامل مرتبط با ویژگیهاي سایتهاي مقاصد گردشگري ایلام در استفادهگردشگران استان ایلام از خدمات الکترونیک گردشگري تأثیر مثبت و معناداري دارد.
 عوامل مرتبط با مکان و دسترسی سایتهاي مقاصد گردشگري در استفادهگردشگران استان ایلام از خدمات الکترونیک گردشگري تأثیر مثبت و معناداري دارد.
 عوامل مرتبط با قیمت خدمات سایتهاي گردشگري در استفاده گردشگراناستان ایلام از خدمات الکترونیک گردشگري تأثیر مثبت و معناداري دارد.
مدل مفهومی پژوهش

شکل ( :)1مدل مفهومی پژوهش

یافتههای تحقیق
آمار توصیفی

مشخصات گردشگران :اکثریت گردشگران پاسخگو بین  33تا  05سال سن
داشتند .تعداد  953نفر معادل  01/3درصد مرد و  385نفر معادل  39/2درصد زن و
تعداد  923نفر از آنها معادل  23/3درصد متاهل و  335نفر معادل  98/9درصد مجرد
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بودند .تحصیلات اکثر گردشگران فوق دیپلم و درآمد اکثر گردشگران از  3میلیون
تومان تا  3میلیون و  055تومان میباشد.
مشخصات کارشناسان :اکثریت کارشناسان پاسخگو بالاي  03سال سن داشتند.
تعداد  33نفر از آنها مرد و  09نفر معادل زن و تعداد  02نفر از پاسخگویان متاهل و
 33نفر مجرد بودند .تحصیلات اکثر کارشناسان فوق لیسانس و بالاتر بود و اکثر
پاسخگویان در حد خیلی  1میلیون بیشتر از  1میلیون درآمد داشتند.
آمار استنباطی

آمار استنباطی به بررسی روابط بین متغیرها ،تفاوت موجود در بین گروههاي مورد
مطالعه و تبیین متغیر وابسته از طریق متغیرهاي مستقل میپردازد .دراین تحقیق عوامل
مؤثر بر گسترش و استفاده از خدمات الکترونیک در صنعت گردشگري استان ایلام
مورد بررسی قرار گرفته است .که بررسی فرضیات مرتبط با این موضوع از طریق
آزمون رگرسیون چندگانه (رتبهاي) صورت گرفته است.
آزمون فرضیات از نظر گردشگران
عوامل فردی و استفاده گردشگران استان ایلام از خدمات الکترونیک گردشگری

به منظور بررسی فرضیه اول از آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده شد .با توجه به
جدول ( )9از آنجا که جهت بررسی ارتباط بین دو متغیر که یکی رتبهاي (سن) و
دیگري رتبهاي (استفاده از خدمات الکترونیکی) از آزمون آماري همبستگی اسپیرمن
استفاده میشود .با توجه به سطح معنیداري به دست آمده میتوان بیان داشت که سن
با اعتبار ( )5/390و سطح معناداري ( )5/512با میزان استفاده از خدمات الکترونیکی
رابطهاي معنادار دارد .با توجه به سطح معنیداري تحصیلات با اعتبار ( )-5/523و
سطح معناداري ( )5/332بنابراین ،بین دو متغیر تحصیلات و استفاده از خدمات
الکترونیکی رابطه وجود ندارد .با توجه به اعتبار ( )5/359و سطح معناداري ()5/539
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براي متغیر درآمد با میزان استفاده از خدمات الکترونیکی بنابراین رابطه مثبت و
معناداري بین این دو متغیر وجود دارد ،لذا این رابطه بسیار ضعیف است.
جدول ( :)2نتایج ارتباط بین سن و استفاده از خدمات الکترونیکی
نوع آزمون

مولفه

اعتبار

سطح معنی داری

اسپیرمن

سن

5/390

7/730

-5/523

7/143

5/359

7/741

استفاده از خدمات الکترونیکی
اسپیرمن

تحصیلات
استفاده از خدمات الکترونیکی

اسپیرمن

درآمد
استفاده از خدمات الکترونیکی

عوامل مرتبط با میزان استفاده گردشگران استان ایلام از خدمات الکترونیک گردشگری

به منظور بررسی فرضیات دوم تا ششم چون کلیه متغیرهاي پژوهش داراي توزیع
غیرنرمال بود از آزمون رگرسیون چندگانه رتبهاي استفاده شد .براي حل این مسئله
متغیر وابسته پژوهش یعنی استفاده از خدمات الکترونیک را به متغیر رتبهاي تغییر
دادیم .چرا که در رگرسیون چندگانه رتبهاي شرط نرمال بودن دادهها الزامی نیست.
جدول ( :)3برازش مدل
مدل

مدل ثبت احتمال آماری

Intercept Only

950/293

نهایی

133/233

کای اسکور

درجه آزادی

سطح معنیداری

925/839

0

5/555

خروجی جدول ( )1برازش مدل را نشان میدهد .چنانچه نتایج نشان میدهد
مدل پیشنهادي محاسبه شده جهت تخمین متغیر وابسته توسط متغیر مستقل به دلیل
مقدار سطح معنیداري  5/555معنیدار میباشد.
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جدول ( :)4تناسب دادهها
کای اسکور

درجه آزادی

سطح معنی داری

پیرسون

093/231

923

3/555

انحراف

133/593

923

3/555

جدول ( )3نشاندهنده تناسب دادهها میباشد .با توجه به مقدار سطح معنیداري
به دست آمده ( )3/555میتوان گفت که دادهها از تناسب خوبی برخوردارند .همچنین
با توجه به مقدار کاي اسکور به دست آمده میتوان گفت که حداقل  02درصد
تغییرات مشاهده شده متغیر وابسته (استفاده از خدمات الکترونیکی گردشگري) توسط
متغیرهاي مستقل (استفاده عمومی از اینترنت ،ترفیع ،ویژگی مقصد ،مکان و دسترسی،
قیمت) تبیین میشود.
جدول ( )5بررسی ضرایب تعیین رگرسیون چندگانه رتبهای
Parameter Estimates
مدل

Estimate

Wald

Sig

استفاده عمومی از اینترنت

9/931

33/299

5/555

ترفیع

5/228

1/213

5/532

ویژگیهاي مقصد

9/902

99/293

5/555

مکان و دسترسی

5/382

5/918

5/990

-5/185

5/922

5/353

قیمت
معادله رگرسیونی

Pseudo
R-Square
Nagelker
ke

5/999

Test of Parallel Linesa
Chi-Square

8/330

Sig

5/080

𝑦 = 2/242𝑥1 + 0/879𝑥2 + 2/258𝑥3

چنانچه جدول ( )0نشان میدهد در این معادله رگرسیونی که استفاده از خدمات
الکترونیکی گردشگري  yبه عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد؛ نتایج حاکی از آن
است که ضریب تأثیر متغیر مستقل استفاده عمومی از اینترنت ( )x1در سطح تشخیص
 5/50معنادار است ( .)Sig=5/555 ،Wald=33/299بنابراین ،فرضیه دوم پژوهش
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تحقیق (تأثیر مثبت عوامل مرتبط با استفاده عمومی از اینترنت در استفاده از خدمات
الکترونیکی گردشگري) تأیید شد.
همچنین در این معادله ،ضریب تأثیر متغیر مستقل ترفیع( )x2که همزمان با متغیر
استفاده عمومی از اینترنت ( )x1در سطح تشخیص  5/50معنادار

است (Wald 1/213

= .) Sig =5/532 ،بنابراین ،فرضیه سوم تحقیق (تأثیر مثبت عوامل مرتبط با ترفیع در
استفاده از خدمات الکترونیکی گردشگري) تأیید شد.
همچنین در این معادله ،ضریب تأثیر متغیر مستقل ویژگیهاي مقصد ( )x3که
همزمان با متغیر استفاده عمومی از اینترنت ( )x1و ترفیع ( )x2وارد مدل شد ،در سطح
تشخیص  5/50با احتمال  20درصد معنادار است (.) Sig =5/555 ،Wald =99/293
بنابراین ،فرضیه چهارم پژوهش (تأثیر مثبت ویژگیهاي مقصد در استفاده از خدمات
الکترونیکی گردشگري) تأیید شد.
در این معادله ،ضریب تأثیر متغیر مستقل مکان و دسترسی ( )x4که همزمان با
متغیر استفاده عمومی از اینترنت ( ،)x1ترفیع ( )x2و ویژگیهاي مقصد ( )x3وارد مدل
شد ،در سطح تشخیص  5/50با احتمال  20درصد معنادار نیست (،Wald =5/918
 .) Sig =5/990بنابراین ،فرضیه پنجم پژوهش (تأثیر مثبت مکان و دسترسی در استفاده
از خدمات الکترونیکی گردشگري) تأیید نشد.
در نهایت ،در این معادله ضریب تأثیر متغیر مستقل قیمت ( )x5که هم زمان با
چهار متغیر دیگر وارد مدل شده است ،در سطح تشخیص  5/50با احتمال  20درصد
معنادار نشد ( .)Sig =5/353 ،Wald =5/922بنابراین فرضیه ششم پژوهش (تأثیر مثبت
قیمت در استفاده از خدمات الکترونیکی گردشگري) مورد تایید قرار نگرفت.
در مجموع ،با توجه به ضریب تعیین محاسبه شده ،این متغیرها  02درصد در
استفاده از خدمات الکترونیکی گردشگري ( )yنقش داشته اند و بقیه عواملی هستند
که در این تحقیق مورد بررسی قرار نگرفتند.
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آزمون فرضیات از نظر کارشناسان
عوامل فردی و استفاده گردشگران استان ایلام از خدمات الکترونیک گردشگری

به منظور بررسی فرضیه اول از آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده شد .با توجه به
جدول ( )9از آنجا که جهت بررسی ارتباط بین دو متغیر که یکی رتبهاي (سن) و
دیگري رتبهاي (استفاده از خدمات الکترونیکی) از آزمون آماري همبستگی اسپیرمن
استفاده میشود .با توجه به سطح معنیداري به دست آمده میتوان بیان داشت که سن
با اعتبار ( )-5/592و سطح معناداري ( )5/052با میزان استفاده از خدمات الکترونیکی
رابطهاي معنادار ندارد .با توجه به سطح معنیداري تحصیلات با اعتبار ( )-5/539و
سطح معناداري ( )5/250بنابراین ،بین دو متغیر تحصیلات و استفاده از خدمات
الکترونیکی رابطه وجود ندارد .با توجه به اعتبار ( )5/133و سطح معناداري ()5/553
براي متغیر درآمد با میزان استفاده از خدمات الکترونیکی بنابراین رابطه مثبت و
معناداري بین این دو متغیر وجود دارد ،لذا این رابطه بسیار ضعیف است.
جدول ( :)1نتایج ارتباط بین سن و استفاده از خدمات الکترونیکی
نوع آزمون

مولفه

اعتبار

سطح معنی داری

اسپیرمن

سن

-5/592

7/570

-5/539

7/375

5/133

7/771

استفاده از خدمات الکترونیکی
اسپیرمن

تحصیلات
استفاده از خدمات الکترونیکی

اسپیرمن

درآمد
استفاده از خدمات الکترونیکی

عوامل مرتبط با میزان استفاده گردشگران استان ایلام از خدمات الکترونیک گردشگری

براي بررسی این فرضیات از آزمون رگرسیون چندگانه رتبهاي استفاده شد.
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جدول ( :)0برازش مدل
مدل

مدل ثبت احتمال آماری

Intercept Only

313/139

نهایی

93/933

درجه آزادی

کای اسکور

0

92/253

سطح معنیداری
5/555

خروجی جدول ( )2برازش مدل را نشان میدهد .چنانچه نتایج نشان میدهد
مدل پیشنهادي محاسبه شده جهت تخمین متغیر وابسته توسط متغیر مستقل به دلیل
مقدار سطح معنیداري  5/555معنیدار میباشد.
جدول ( :)8تناسب دادهها
کای اسکور

درجه آزادی

سطح معنی داری

پیرسون

319/292

322

5/229

انحراف

91/993

322

3/555

جدول ( )8نشاندهنده تناسب دادهها است .با توجه به مقدار سطح معنیداري به
دست آمده میتوان گفت که مدل از تناسب و برازش خوبی برخوردار است .همچنین
با توجه به مقدار کاي اسکور به دست آمده میتوان گفت که حداقل  92درصد
تغییرات مشاهده شده متغیر وابسته (استفاده از خدمات الکترونیکی گردشگري) توسط
متغیرهاي مستقل (استفاده عمومی از اینترنت ،ترفیع ،ویژگی مقصد ،مکان و دسترسی،
قیمت) تبیین میشود.
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جدول ( :)3بررسی ضرایب تعیین رگرسیون چندگانه رتبهای
Parameter Estimates

مدل

Estimate

Wald

Sig

استفاده عمومی از اینترنت

1/309

39/391

5/555

ترفیع

3/228

9/352

5/393

ویژگیهاي مقصد

3/922

9/293

5/508

مکان و دسترسی

-5/193

5/392

5/299

قیمت

5/333

5/532

5/829

معادله رگرسیونی

Pseudo RSquare
Nagelkerke

5/929

Test of Parallel
Linesa
Sig
ChiSquare

39/308

5/592

𝑦 = 22/422𝑥1 + 2/862𝑥3

چنانچه جدول ( )2نشان میدهد ،در این معادله رگرسیونی که استفاده از خدمات
الکترونیکی گردشگري  yبه عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد؛ نتایج حاکی از آن
است که ضریب تأثیر متغیر مستقل استفاده عمومی از اینترنت ( )x1در سطح تشخیص
 5/50معنادار است ( .)Sig=5/555 ،Wald=39/391بنابراین ،فرضیه دوم پژوهش
تحقیق (تأثیر مثبت عوامل مرتبط با استفاده عمومی از اینترنت در استفاده از خدمات
الکترونیکی گردشگري) تأیید شد.
همچنین در این معادله ،ضریب تأثیر متغیر مستقل ترفیع ( )x2که همزمان با متغیر
استفاده عمومی از اینترنت ( )x1در سطح تشخیص  5/50معنادار نیست (Wald9/352

= .)Sig =5/393 ،بنابراین ،فرضیه سوم تحقیق (تأثیر مثبت عوامل مرتبط با ترفیع در
استفاده از خدمات الکترونیکی گردشگري) تأیید نشد.
همچنین در این معادله ،ضریب تأثیر متغیر مستقل ویژگیهاي مقصد ( )x3که
همزمان با متغیر استفاده عمومی از اینترنت ( )x1و ترفیع ( )x2وارد مدل شد ،در سطح
تشخیص  5/50با احتمال  20درصد معنادار است (.) Sig =5/508 ،Wald =9/293
بنابراین ،فرضیه چهارم پژوهش (تأثیر مثبت ویژگیهاي مقصد در استفاده از خدمات
الکترونیکی گردشگري) تأیید شد.
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در این معادله ،ضریب تأثیر متغیر مستقل مکان و دسترسی ( )x4که همزمان با
متغیر استفاده عمومی از اینترنت ( ،)x1ترفیع ( )x2و ویژگیهاي مقصد ( )x3وارد مدل
شد ،در سطح تشخیص  5/50با احتمال  20درصد معنادار نیست (،Wald =5/392
 .)Sig =5/299بنابراین ،فرضیه پنجم پژوهش (تأثیر مثبت مکان و دسترسی در استفاده
از خدمات الکترونیکی گردشگري) تأیید نشد.
در نهایت ،در این معادله ضریب تأثیر متغیر مستقل قیمت ( )x5که هم زمان با
چهار متغیر دیگر وارد مدل شده است ،در سطح تشخیص  5/50با احتمال  20درصد
معنادار نشد ( .) Sig =5/829 ،Wald =5/532بنابراین فرضیه ششم پژوهش (تأثیر
مثبت قیمت در استفاده از خدمات الکترونیکی گردشگري) مورد تایید قرار نگرفت.
در مجموع ،با توجه به ضریب تعیین محاسبه شده ،این متغیرها  92درصد در
استفاده از خدمات الکترونیکی گردشگري ( )yنقش داشته اند و بقیه عواملی هستند
که در این تحقیق مورد بررسی قرار نگرفتند.
بحث و نتیجهگیری
با توجه به جایگاه صنعت گردشگري و همچنین تاثیر گردشگري الکترونیکی در
این صنعت ،ضروري است تا حوزه گردشگري الکترونیکی به صورت یک صورت
مسئله در کشور تبیین و راهکارها و مکانیزمهاي ارتقاء و توانمندسازي صنعت
گردشگري از طریق رویکرد گردشگري الکتروینکی تقویت گردد .لذا این تحقیق با
هدف بررسی عوامل مؤثر بر گسترش و استفاده از خدمات الکترونیک در صنعت
گردشگري استان ایلام به روش توصیفی – تحلیل با استفاده از مطالعات کتابخانهاي
و میدانی (پرسشنامه) انجام گرفت .نتایج حاصل از بررسی مبانی نظري و ادبیات
پژوهش مطرح شده نشان داد که  0عامل در میزان استفاده گردشگران از خدمات

83
فصلنامه مطالعات عمران شهری

دور اول ،شماره دوم ،پاییز 1331

الکترونیک تأثیرگذارند و این عوامل عبارتند از عوامل فردي ،ترفیع خدمات ،ویژگی-
هاي مقاصد ،مکان و دسترسی و قیمت هستند .اما در بررسی موردي استان ایلام از
نظر گردشگران عاملهاي درآمد ،استفاده عمومی از اینترنت ،ترفیع خدمات و ویژگی-
هاي مقصد در استفاده از خدمات الکترونیکی گردشگري تأثیر مثبت و معناداري دارد.
از نظر کارشناسان عاملهاي درآمد ،استفاده عمومی از اینترنت و ویژگیهاي مقصد
در استفاده از خدمات الکترونیکی گردشگري تأثیر مثبت و معناداري دارد .اما از نظر
گردشگران از بین عوامل فردي ،سن و تحصیلات در میزان استفاده از خدمات
الکترونیکی تأثیرگذار نبود و از بین متغیرهاي مستقل عوامل مرتبط با مکان و دسترسی
و قیمت در میزان استفاده از خدمات الکترونیکی گردشگري تأثیرگذار نبود .همچنین
از نظر کارکنان از بین عوامل فردي ،سن و تحصیلات در میزان استفاده از خدمات
الکترونیکی تأثیرگذار نبود و از بین متغیرهاي مستقل عوامل مرتبط با ترفیع خدمات،
مکان و دسترسی و قیمت در میزان استفاده از خدمات اینترنتی گردشگري تأثیرگذار
نبوده است.
نتیجه فرضیه اول پژوهش با پژوهشهاي روحانی و زارعرواسان ( )3129مطابقت
دارد .به لحاظ تأثیر عوامل مرتبط با ترفیع در میزان استفاده از خدمات الکترونیکی
گردشگري این پژوهش با پژوهشهاي روحانی و زارعرواسان ( ،)3129طاهري
موسوي ( ،)3123مختاري و همکاران ( )3123مطابقت دارد .به لحاظ عوامل مرتبط
با ویژگیهاي مقاصد گردشگري ایلام در استفاده گردشگران با پژوهشهاي روحانی
و زارعرواسان ( ،)3129طاهري موسوي ( ،)3123مختاري و همکاران ()3123
مطابقت دارد .به لحاظ تأثیر عوامل مرتبط با مکان و دسترسی بر استفاده گردشگران
استان ایلام از خدمات الکترونیک گردشگري با پژوهشهاي روحانی و زارعرواسان
( ،)3129طاهري موسوي ( ،)3123مختاري و همکاران ( )3123مطابقت دارد .و به
لحاظ تأثیر عوامل مرتبط با قیمت خدمات گردشگري بر استفاده گردشگران استان
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ایلام از خدمات الکترونیک گردشگري پژوهشهاي روحانی و زارعرواسان (،)3129
طاهري موسوي ( ،)3123مختاري و همکاران ( )3123مطابقت دارد.
بنابراین باید گفت که این نتایج میتواند به علت ضعیف بودن سایتهاي اینترنتی
گردشگري استان به لحاظ دسترسی و همینطور عدم دادن اطمینان خاطر به کاربران
خود براي پرداختهاي اینترنتی ،رزرو و  . . .باشد .بنابراین با توجه چارچوب نظري
ارائه شده توسط کاتلر ( )9552به منظور پدید آمدن سیستم خدمات اینترنتی
گردشگري موفق باید به نیازهاي مصرفکننده و کاربران به گونهاي توجه نمود که
اجزا آمیخته بازاریابی (عوامل فردي ،ترفیع خدمات ،ویژگیهاي مقصد ،مکان و
دسترسی و قیمت) خدمات ارائه شده متناسب با ویژگیهاي استان ایلام و گردشگران
مراجعه کننده به این استان هماهنگ شوند.
پیشنهادهای حاصل از نتایج پژوهش
با توجه به نتایج حاصل از برسی فرضیات پژوهش میتوان متناسب با هریک از
آنها پیشنهادهایی ارائه نمود که در ادامه آمده است:
 -3در زمینه ترفیع خدمات الکترونیکی گردشگري پیشنهاد میشود:
 وبسایتهاي گردشگري استان کاربردي و زیبا طراحی شوند و براي این کاراز طراحی وبسایتهاي کشورهاي موفق گردشگري الکترونیک میتوان الگو گرفت.
 همچنین در زمینه ترفیع خدمات پیشنهاد میشود اطلاعات دقیق و به روزتريدر وبسایتهاي گردشگري استان گنجانده شود تا گردشگران در مورد استان ایلام
شناخت بهتري داشته باشند.
 یکی دیگر از اقداماتی که در زمینه ترفیع خدمات الکترونیکی میتوان انجام داداین است که امکان رزرو هتل ،رستوران ،بلطیط هواپیما و  . . .براي گردشگران و مردم
استان فراهم شود تا هزینههاي آنان کاهش یابد.
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 -9عامل ویژگیهاي مقصد به عنوان یکی دیگر از عوامل آمیخته بازاریابی گردشگري
الکترونیک شناخته شده است بنابراین پیشنهاد میشود در زمینه تقویت این عامل
اقدامات زیر انجام شود:
لزوم توجه به توسعه زیرساختهاي اینترنتی خصوصاً با توجه به ضعف اینگونه
تجهیزات در استان و همچنین توجه به طراحی جذاب نیز در بالا بردن تمایل گردشگران
به استفاده از خدمات اینترنتی نقش بسزایی دارد.
 خدمات اینترنتی براي رزرو هتل ،رزرو بلیط (هواپیما ،اتوبوس و  ) . . .دروبسایتهاي گردشگري استان ایلام فراهم شود.
 خدمات اینترنتی براي معرفی مقاصد گردشگري استان ایلام فراهم شود. وضعیت جاده ها ،آب و هوا و  . . .در سایتهاي اینترنتی استان ایلام قابلدسترسی باشد.
 -1توزیع ،دسترسی و مکان از دیگر عوامل آمیخته بازاریابی گردشگري است پیشنهاد
میشود براي بهبود وضعیت این عامل در صنعت گردشگري استان ایلام اقدامات زیر
انجام شود:
 در مورد وبسایتهاي گردشگري الکترونیک به گردشگران و ساکنان استاناطلاعرسانی لازم صورت گیرد.
 وبسایتهاي خدمات گردشگري الکترونیک کاربردي و با ویژگی قابلدسترسی آسان در اختیار گردشگران و ساکنان استان قرار داده شود .به طوري که
سرعت لود شدن (بالا آمدن) وبسایتهاي استان رضایتبخش و دسترسی به آنها
آسانتر شود.
 وبسایتهاي خدمات گردشگري استان باید لینکهاي اطلاعات عمومی درمورد استان ایلام ،هتلها ،رستورانها ،آژانسهاي مسافرتی ،وضعیت جادهها ،آب و
هوا و  . . .طراحی نمایند تا کاربران به راحتی به امور گردشگري خود بپردازند.
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با توجه به سنجههاي تحقیق مشخص شد که سهولت استفاده از اطلاعات وب
سایت و جستجو در آن سبب تأثیر مثبت در استفاده از خدمات اینترنتی میشود که
پیشنهاد می شود در طراحی وب سایت ها مورد توجه قرار گیرد.
 -3قیمت محصول از دیگر عوامل آمیخته بازاریابی گردشگري است در این زمینه
پیشنهاد میشود وبسایتهاي استان اقدامت زیر را به عمل آورند:
 پیشنهاد میشود ،با روشهایی از قبیل اتخاذ قیمتگذاريهاي تبعیضی ،ارزشادراکی مشتریان مختلف به محصولات را تحت تأثیر مثبت قرار دهند.
 استفاده از تبلیغات نیز بر ارزش ادراکی مشتریان الکترونیکی تأثیرگذار است کهپیشنهاد میشود از تبلیغات جذاب استفاده شود.
اتخاذ روشهایی همچون در نظر گرفتن قیمتهاي کمتر براي خریدهاي اینترنتی
محصولات به منظور بهبود نگرش مشتریان نسبت به خرید اینترنتی.
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-

لومسدن ،لس« ،)3185( ،بازاریابی گردشگري» ،ترجمه ابراهیم گوهریان ،چاپ اول،

تهران :انتشارات پژوهشهاي فرهنگی.
-

محبعلی ،داود و فرهنگی ،علی اکبر« ،)3180( ،مدیریت بازار»( ،مدیریت بازاریابی).

-

محلاتی ،صلاحالدین« ،)3185( ،درآمدي بر جهانگردي» ،چاپ اول ،نشر دانشگاه شهید

بهشتی.
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فصلنامه مطالعات عمران شهری

 «سامانه اطلاعات مکانی و،)3125( ، لاله؛ روشن بابایی همتی و مهین صابري،نظريولنی

-

 اولین همایش بینالمللی مدیریت گردشگري و توسعه،»اطلاعرسانی گردشگري الکترونیک
. دانشگاه آزاداسلامی واحد مرودشت، مرودشت،پایدار
 «تأثیر عوامل آمیخته بازاریابی در جذب مشتریان (مطالعه موردي،)3125( ، کامران،نظري

-

.01-05 ،331  شماره، بانک و اقتصاد،»)در بانک صادرات استان کرمانشاه
 «تحلیل،)3121( ، فیروزه، مختاري، ندا، خاکی، محمدرضا، محبوبفر، سیدسعید،هاشمی
SWOT

-

عوامل مؤثر در برنامه ریزي توسعه گردشگري الکترونیک با استفاده از مدل راهبردي
.83-21 ،9  شماره،9  دوره، نشریه گردشگري،» کشور ایران:مورد مطالعه

 «بررسی،)3123(  احمد، خادمالحسینی، رضا، مختاري ملکآبادي، امیرعباس،یوسفی

-

 جغرافیا و،» تطبیقی شاخصهاي توسعه گردشگري الکترونیک در شهر اصفهان-تحلیلی
.311-305 ،9  شماره،برنامهریزي محیطی
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