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 چکیده

 تیاهم ،صنعت نیا و است یگردشگر صنعت در اطالعات یفناور یاربردهاک نیترمهم از یکی

 یاجتماع خدمات بهبود و دولت یبرا درآمد منبع اشتغال، جادیا جمله از مختلف ابعاد در یادیز

 یهایفناور از یبرداربهره و اناتکام زیتجه به مجبور ،جهان یرقابت بازار به ورود یبرا .رددا

 نقش یابیارز ،حاضر پژوهش از یاصل هدف .میهست «یکیترونکال یگردشگر» قالب در نینو

 نظر از ،حاضر پژوهش روش. است شیک ۀریجز یگردشگر صنعت یارتقا در اطالعات یفناور

. است یشیمایپ-یفیتوص مطالعه نوع و تیماه نظر از و یکم ،هاداده نوع نظر از و یکاربرد اهداف

 یداخل گردشگران از نفر 382 تعداد. است شیک ۀریجز در یداخل شگرانگرد کل ،یآمار ۀجامع

 ساختهمحقق ۀپرسشنام کی از ،هاداده یآورجمع منظوربه است.پژوهش  این ۀحجم نمون ،شیک

 کرتیل اسیمق اساسبر سؤال 30 شامل نظر مورد ۀساختمحقق ۀپرسشنام. است شده استفاده

 مورد ۀجامع یهایژگیو عیتوز یبررس منظوربه. شد یطراح کم اریبس تا ادیز اریبس از یادرجه 5

 آمار یهاشاخص از یفیتوص سطح در. شد استفاده یاستنباط و یفیتوص آمار بخش دو از ،نظر

 زین یاستنباط سطح در و نمودارها و ولجد رسم و اریمعانحراف درصد، ن،یانگیم لیقب از یفیتوص

 بودننرمال بررسی منظوربه. شد استفاد دمنیفر یارتبه آزمون و یانمونه تکیت یآمار روش از

 .است شده استفاده k-s فاسمیرن کالموگروف آزمون از متغیرها توزیع

 

 .الکترونی گردشگری، اطالعات فناوری ی،صنعت گردشگر یش،ک جزیرۀ :یدیکل هایهواژ
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 مقدمه

درآمد  یمنبع اصل عنوانبه تواندیمکه  شودیمب محسو یاصنعت در دن ینترمتنوعو  ینتربزرگ ی،مروزه صنعت گردشگرا

 ۀارائ ی،صنعت خدمات یک عنوانبهصنعت  ینکشور داشته باشد. در ا یک یدر رشد و توسعه اقتصاد یو اشتغال نقش مهم

گردشگران  یترضا یریتو مد یریگهاندازگردشگران را فراهم آورد و  یتمناسب و مطمئن که بتواند رضا یخدمات به شکل

 ی، قدرت و اعتبار گردشگریمقصد گردشگر یبرا فردمنحصربهکردن محصوالت و خدمات است. فراهم یشرفتبقا و پ یدکل

 هاییفناورخ ظهور یدر طول تار (.1391 یمی،)کر دشویممقاصد  یگرساختن مقصد از دیزمتما موجبو آورد میوجود بهرا 

 ی. فناورکند جادیمختلف علوم، ارتباط ا یهارشتهن یاطالعات، در ب ینتوانسته همانند فناور یچ نوع فناوریمختلف، ه

ع، ین، صناااز متخصصیتا بتواند اطالعات مورد ن گیردیمار کعلوم روز را به ی، تمامیونددهندهپ کی عنوانبهاطالعات 

 ؛دکنن ین تأمکن وجه ممین زمان و بهتریمترکمختلف جامعه را در  یهاقسمتمردم در  ۀو باالخره هم هاسازمان

 گرد هم یجهان ۀجامع کیرا در  هاملتو  نورددیدرمجهان را  یشورهاک یاطالعات مرزها یه فناورامروز کهیطوربه

استفاده  علمیکه از دانش  عملیبه هر هنر و مهارت  فناوری: گویدیم ،1پاول ستلر (. 1391، بخشفرحو  یانی)پورک آوردیم

کنترل  یسازوکارها یریت،ها، مدنظام یندها،، شامل فراآالتینماشبر را عالوه فناوری، 2 ینف یمز. جشودیگفته م ،ندکمی

 یمی،)ابراه داندیم یاقتصاد یهاو ارزش یفن یهاحلبودن راهیبرخورد با مشکالت، عمل یبرا یو روش یرانسانیو غ یانسان

 یعلوم رفتار یممفاه دارنظاماز کاربرد اند عبارت یآمده است که: فناور ،است یفتعار یهاز بق ترجامعکه  یفی. در تعر(1392

اطات مجموعـه اطالعـات و ارتب ی، فنـاوریگرد عبارتبه (.1386 یی،حل مشکالت )رضا یبرا یگرو علوم د یزیکیو ف

 کنندیمل یامروز تسه یایرا در دن یکیترونکابزار ال ۀیلوسبهند نشر اطالعات یاه ارتباطات و فرکهستند  هایییفناور

(Anonymous, 2003.) لحاظ به تاریخ شتابندگی دنیایاطالعات و  نوین فناوری استیالی دنیای یکم،و  بیستقرن  دنیای

 یراطالعات فراگ یفناور امروزه ،دیگر عبارتیبهشده است.  سیاسیو  فرهنگی اقتصادی، علمی، آمیزشتاب افزایشو  تغییرات

 هاییفناورو  یاطالعات سازمان یفناور ،عصر حاضر(. در 1388 ی،جوشر ی)مزرع شده و جهان را دگرگون ساخته است

 (.Al-Mamary et al., 2015) شودیم یتلق یاز الزامات اساس یکی عنوانبهبر اطالعات یمبتن

جذب  باالی ظرفیت و یلپتانس یمناطق دارا ینترمهماز  یکی عنوانبه فارسیجخل یدهمان مروار یا یشآزاد ک ۀمنطق

. طلبدیمرا  یازهایین کیشۀیردو در جز ینا ۀتوسع و یگردشگر جذب برای سیاسیو  تجاریاست. روابط  گردشگر مطرح

است.  یارتباط یننو یابزارها ۀیلوسبه یگردشگر ،است یزن یمورد توجه بخش خصوصکه  یازهان ینا ینترمهماز  یکی

 یشتردر جهت جذب ب گذارانیهسرماو  یو بخش خصوص هاسازمانمورد توجه  تواندیمحوزه  یندر ا یکالکترون یغاتتبل

 هاییئتهر بیشت گذاریبه گزارش خبر ،ینهمچن .ارمغان آوردرا به یرونق اقتصاد ،یجهدرنتو  یردگردشگر قرار بگ

 سازییخصوصو  گذارییهسرما المللیینبکنفرانس  ینو سوم یگردشگر المللیینبمجمع  یندر دوم کنندهشرکت

 ،ینو همچن گذارییهسرما یهافرصتو  یگردشگر یهاجاذبهاز  یدپس از بازد 1388 یبهشتدر ارد یاسالم یکشورها

 یالگو عنوانبهرا  یرهجز ینا یش،ک ۀیرجز یبایو ز یدنید یهامکانو  فامنقرهو سواحل  یصنعت ی،از امکانات تجار یدبازد

 (.1387)سعادت،  انتخاب کردند یاسالم یکشورها یاندر م یگردشگر یدارپا ۀتوسع

 هاییرساختز ۀتوسع برای صحیحی گذارییهسرما ،باالتر نتوانسته است یاربس هاییلپتانسبا داشتن  یشک ۀجزیر

 داشته باشد.گردشگر  ازدیاداطالعات با هدف  فناوری ابزارهایاز  یبرداربهره برای همچنینو  طبیعی ،فرهنگی ،یخیتار

 واردشدهاطالعات در آن  یکه فناور یمربوط به گردشگر مسائل ارتباط بادر  ،موضوع یتبا توجه به اهم یقتحق ینا

                                                                                                                                                                          
1. Paul Saettler 

2. James Finn 



  15 کیش جزیرۀ گردشگری صنعت ارتقای در اطالعات فناوری نقش ارزیابی

 

که در گذشته  یسنت یو مرز آن را با گردشگر کندیم ررسیبرا  یکالکترون یو ابعاد و اثرات مختلف گردشگر پردازدیم

 یگرد یهابخشو در  پردازدیم یگردشگر ۀاطالعات فقط به مقول یفناور ۀدر حوز .کندیممشخص  ،بوده یجرا یشترب

 .پردازدینم یگرد یهاصنعتو به اثرات آن در  شودینماطالعات وارد  یفناور

جامعه  یا سوم )عصر دانش موج ،(یصنعت ۀ، موج دوم )جامع(یکشاورز ۀپس از گذراندن موج اول )جامع ،عصر حاضر

و  عصر اطالعات ۀیافتتوسعه. در موج چهارم که شکل خواهد بود یعصر مجاز یا ، در انتظار گذر از موج چهارم(یاطالعات

 یبزرگتر یازدانش حل شده است و ن به یابزار و دسترس ۀتهی، معاش ینتأم ۀینبشر در زم ۀمشکل عمد یگرد ،دانش است

 یدخر انندم انجام خواهد شد فیزیکییرو غ یمجاز صورتبهر امور در جامعه بیشت ،عصر این. در شودیمدر جامعه احساس 

اکنون  یران. اخواهد بود لمسقابل یصر مجاز، عیافتهتوسعه یایاز دن ییهابخش یبرا یندهآ ۀو تا دو ده ینترنتا ۀیلوسبه

 .درک نکرده است یخوببهدر اواسط موج دوم قرار دارد و موج سوم را هنوز 

مختلف  یهابخشدر  یدمشاغل جد یجادبا ا اطالعات، یفناور ۀینموجود در زم یهاچالششدن در صورت برطرف

از  یکی عنوانبه ،یرهجز ینخواهد بود. ا یرگذارتأث کیش یافراد، بر ساختار اجتماع درآمددستمزد و  یشو با افزا یاقتصاد

کشور  یمهم گردشگر یهاقطباز  یخیو تار یستیژئوتور یستی،اکوتور نظیریب هاییتقابل یمناطق توانمند کشور دارا

 عنوانبه ینترنتیبه ا یسنت یگردشگر یلو تبد یشک یاطالعات در گردشگر یفناور یجوهش با هدف تروپژ یناست. ا

 یگردشگر هاییرساختز ۀشده است. با ارائ ینتدو یشک یگردشگر یدارپا ۀدر جهت توسع یو اساس یننو یراهکار

 یهافرصت یجادو ا سازییتظرف ارچوبچدر  یاقدامات یدبا ،یکشهر الکترون هاییرساختزکردن و فراهم یکالکترون

 شود. تبدیل سیاحتی-یستیو مجهز تور درآمدزامنبع  یکبه  یاقتصاد

 یشک ۀیرجز یرش صنعت گردشگرو گست ارتقا یاطالعات برا یفناور ۀینراهبرد در زم ۀارائ ،پژوهش اصلیهدف 

 طیبل ۀتهی، یو مراکز اقامت هاهتلرزرو  یاطالعات در ارتقا فناورینقش  بررسی شامل یجزئ اهداف ،نیهمچن. است

و  یشک ۀیردر جزه یقلل نیوسا ۀاجار، رزرو و یحیمختلف تفر یسفر و تورها یهابرنامهد ی، خرو مانند آن ی، کشتمایهواپ

 هستند. گردشگران یشترب یتمندیرضا یشافزا ینهمچن

 :هستند ریموارد ز شامل هاهیفرض

  ؛شود یشک ۀیرجز یصنعت گردشگر یارتقا موجب تواندیماطالعات  یفناور ۀینزم درمناسب  یراهبردها ۀارائ .1

مورد توجه و استقبال  یشک ۀجزیراطالعات را در  فناوریدر بخش  گردشگریفاده از تمام خدمات است گردشگران. 2

 .دهندیمقرار 

 :که است یندر پژوهش حاضر ا یاصل سؤال روینا از

 ؟یستچ یشک یگردشگر یارتقا یاطالعات و نقش آن برا یفناور ۀزمینمناسب در  راهبردهای. 1

مورد توجه و استقبال قرار  یشک ۀیراطالعات را در جز یدر بخش فناور یاز خدمات گردشگر یککدام گردشگران. 2

 ؟دهندیم

اقتصاد  ۀدر دور گردشگری مدیریتدر  افزارنرمبا  مدیریتاطالعات  سیستمبا عنوان  پژوهشیدر  2011در سال  1پینگ

 امنیت،در پردازش اطالعات، بهبود  وریبهرهدر بهبود  مدیریتاطالعات  سیستماست که  یافته دست نتایج این به ،مدور

 واقع شده است. مؤثر گردشگریبهتر منابع  و کنترل یگردشگر مشتری مدیریتبهبود روابط 

انجام داده است.  کنندگانمصرفآن بر  تأثیرو  توریسمصنعت  ینآنال تبلیغاتعنوان  با پژوهشی 2011در سال  2ساب

                                                                                                                                                                          
1. Ping 

2. Sab 
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آلگاروه در  ۀدر گردشگران خاص به منطق مشتریان،بر  هاآنو اثرات  آنالین تبلیغاتمختلف  ابزارهایاز  ،مطالعه ایندر 

 تبلیغاتمسافران و گردشگران و  اینترنتاده از استف میزانمورد در بررسی ،مطالعه اینپرتغال بهره گرفته شد. هدف از 

را در پرتغال  Faroگردشگر در فرودگاه  248 ،درمجموعاست.  آنالین تبلیغاتروش  مؤثرترین ،کنونیاست. روند  آنالین

 اینترنتاز  ،آلگاروه سفر کردند ۀبه منطقگردشگران که  بیشترمشخص شده است که  تحقیق طریق. از کردند بررسی

 .اندکرده آوردن اطالعات سفر استفادهدستبه برایرسانه  یک عنوانبه

در  ترونیکالک یابیبازار یریکارگبه موردکالن در محیطبا عنوان موانع موجود در  پژوهشیدر  1386در سال  موسوی

و عناصر کاربرد داشته و  هابخش تمامیدر  یکالکترون یابیبازار که گرفت یجهنت (یشک ۀیرجز یمورد ۀطالعم) گردشگری

 شودیمکمتر توجه  یشگردر گرد یابیبازار یهاجنبهدر کشور به  ش ویک ۀریدر جز متأسفانه .کند یفاا ینقش مهم تواندیم

 تواندیم یدر گردشگر یکیو ابزار الکترون یابی. استفاده از بازارشودیمز کمتر استفاده ین یروابط عموم یاز ابزارها یحت و

ده و کرم ی، ترمانددهکرجاد یا یشور در اذهان عموماز ک یغرب یارسانه یهاغولکه  ینامطلوب ۀ، چهریرساناطالعضمن 

 .شودیممنجر  پرسودن صنعت یدر ا گذارییهسرماز یش تعداد گردشگران و نیبه افزان امر یدهد. ا ارتقا

صنعت  که گرفت جهینت است، انکاررقابلیغ یتیواقع ک،یالکترون یگردشگر عنوان با یپژوهش در 1387 سال در یقلندر

درآمد  یشدوجانبه دارد و رونق آن، از لحاظ افزا یوابستگ ی،اقتصاد هاییتفعالاز  یبا بعض یروارزنج صورتبه یگردشگر

 یاریبس یایمزاکه  یکالکترون یگردشگر خصوصبه یگردشگر ۀتوسع ،یجهدرنت .دارد ییبسزا یرتأث یزباندر اقتصاد کشور م

از جذب  یناش یعلت ثبات در درآمدهارا به یو رشد اقتصاد کندیمخارج  یمحصولتکاقتصاد کشور را از حالت  ،دارد

 کشور به همراه خواهد داشت. یگردشگر برا

و  یاطالعات و ارتباطات، صنعت گردشگر یبا موضوع فناور یامقالهدر  1387ل در سا یزاده و چراغعیسیپورفرج، 

 یشافزا یرشد اقتصاد یرا رو یسمصنعت تور یاطالعات و ارتباطات اثرگذار یفناور که کردند گیرییجهنت یرشد اقتصاد

 یچه سهم مخارج فناوراست. هر یشترب توسعهدرحال ینسبت به کشورها یافتهتوسعه یو شدت آن در کشورها دهدیم

صنعت  یندر ا ونقلحملو  یآموزش ی،مال یانه،خدمات را یهابخشیردر ز یناخالص داخل یداطالعات و ارتباطات به تول

 .یابدیم افزایش یسم، جذب توریابدیم یشافزا

آزاد  ۀدر منطق یکوضع موجود دولت الکترون یفراور یهاچالش یینبا عنوان تب پژوهشی در 1388مسرور در سال 

با  که بتوان آن را یستن اییدهپدالزامات خاص خود  یلدلبه ،یکدولت الکترون کرد که گیرییجهنت دبهبو یکردبا رو یشک

 باوجوه مختلف آن  کهیدرصورتاست و  یچندوجه اییدهپد یکدولت الکترون اساسدر  یراز ؛درآوردبه اجرا  یبخش یکردرو

 یهاچالش یینبو ت یینخواهد شد و استقرار اثربخش آن مستلزم شناسا ینآن تضم یاثربخشو  ییکارا ،نشود یدهد هم

 استقرار آن پرداخته شود. یهاچالششناسانه به مشکالت و یبآس یبا نگاه یدآن است و با یفرارو

 یجهنت یساحل یگردشگر یسنجامکاندر  TISو  GISکاربرد  ،با عنوان پژوهشیدر  1389در سال  تیموریو  کشوری

 یزیربرنامهامر محتاج  ینو ا یدعمل آموجود به هاییستمسدر تمام  یکپارچگی یدبا مؤثرو  یدارپا یرگردشگ یبرا که گرفتند

 یساحل یطمح ،یصنعت گردشگر یعباشند. با رشد سر شده مشخص هاتوسعهدر انواع مختلف  کهیطوربه ؛متمرکز است

بر  یدتأکبا  ینهو کاهش هز یگردشگران ساحل یبرا یبسترساز یفاکتورها ینترمهم. را تحمل کند یشتریفشار ب دیاب

با  GISوب  ۀیو ته یشهر یایاطالعات جغراف یستمس یلتکم برایبودجه  یصتخص یقطب گردشگر یدارپا ۀتوسع

 یمجاز ینترنتیشهر ا یجادا یبرا یبعدسه یژگیداشتن و ،طرفیو از  گردشگری ریزانبرنامه ینارتباط ب یبرقرار هاییتقابل

 است. یضرور یآن امر یروابط کاربر یجذب گردشگران و سادگ یبرا یمجاز وگذارگشت رایب

 یتروا ۀینظر ۀیبر پا یمجاز یو گردشگر یواقع یل از گردشگربا عنوان تفاوت حاص یقیدر تحق 1389راودراد در سال 

شناخت  ۀزمینتواند یم یواقع یگردشگر یاطالعات نیازیشپمقدمه و  عنوانبهفقط  ،یمجاز یگردشگر که گرفت یجهنت
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 موقعیتدر  یرا با حضور واقع چیزییچه یت،از واقع یترمناسبشناخت  یبرا اما گردشگر فراهم آورد، یرا برا هاناشناخته

 یبرا ینینه جانش کندیمعمل  یواقع یگردشگر ۀکنندیلتکم عنوانبه یمجاز یگردشگر ،حقیقتدر کرد. یسهمقا توانینم

 ۀآورد. آنچه در تجرب دستبهاز مکان مورد نظر را  ینهبه ۀو استفاد یواقع یه با فضامواجه برایآموزش الزم  یدآن و با

 ،ینهمچن .شودینم یواقع یسفرهادر  یاتاست و موجب کسب تجرب یو آن یالحظه ،افتدیماتفاق  یمجاز یگردشگر

 یگردشگر ،حقیقتوجود ندارد و در یمجاز یاست که در گردشگر بخشلذت یاربس حافظه یقسفر از طر ۀتجرب یادآوری

 .یآن را بخور توانیینمکه یکباب است زمان یاستشمام بو یمجاز

 یگردشگر صنعت در ارتباطات و اطالعات یفناور یبررس عنوان با یپژوهش در 1394 سال در اصل یمراد و یعبدل

 ۀتوسع و یگذارهیسرما اشتغال، جادیا در مهم عامل کی ۀمنزلبه یگردشگر صنعت که اندافتهی دست جینتا نیا به رانیا

 تنوع موجب ،یصنعت یکشورها در صنعت نیا ۀتوسع. شودیم یتلق یعموم اقتصاد در زشیانگ جادیا عامل کی و یامنطقه

 جادیا و ارز دیتول صادرات، یبرا یفرصت توسعهدرحال یکشورها در و دشویم اقتصاد در یناهماهنگ کاهش و رآمدهاد

 از. ستین ریپذامکان یگردشگر ۀتوسع مناسب بستر کردنفراهم با جز یگردشگر مواهب از استفاده ،نیبنابرا ؛است اشتغال

 با و رسدیم نظربه یضرور یامر یبعد مراحل در هاآن ۀتوسع یبرا یزیربرنامه و اول ۀمرحل در هاجاذبه ییشناسا ،رونیا

 یتیریمد و بلند ینظر با دیبا امروز، عجوام در یفرهنگ و یاجتماع ،یاقتصاد یهانهیزم در یگردشگر شگرف ریتأث به توجه

 با مرتبط یهاتیفعال و یگردشگر ارزش. کرد تالش یگردشگر گسترش جهت در درست یزیربرنامه با و آگاهانه عالمانه،

 شرفتیپ با همسو آنجاکه از. اندبرده نام یگردشگر صنعت عنوانبه آن از امروزه و است ینفت یدرآمدها فیردهم ،آن

 صنعت چیه امروزه کرده، نفوذ انسان یزندگ مختلف یهابخش در یروزافزون سرعت با زین اطالعات یفناور مختلف، عیصنا

 تیاهم. شودن وبمحس بخش آن ملزومات از و نکرده رسوخ آن در اطالعات یفناور که افتی توانینم را یبازرگان بخش ای

 و افتهی رییتغ یگردشگر یکنون ۀچهر ندهیآ در شودیم ینیبشیپ که است یااندازهبه یگردشگر در زمان و مسافت حذف

 رات،ییتغ نیا نیترمهم از یکی. شود جادیا یگردشگر تیریمد و یزیربرنامه در موجود میمفاه و الگوها در زین یراتییتغ

 و یزیربرنامه کمتر و شده غفلت آن از ما کشور در مسئله نیا. بود خواهد یباستان راثیم و ایاش ه،یابن از دیبازد در تحول

 از یریگبهره و یطیمح سرشار منابع از یرخوردارب با رانیا که است یحالدر نیا .است شده انجام آن یرو یگذارهیسرما

 .است برخوردار یگردشگر صنعت ۀتوسع یبرا یاژهیو تیقابل از هزارساله چند یفرهنگ و یتمدن یخیتار ۀپشتوان

انجام  رانیا یر صنعت گردشگرو راهکارها د هاچالشبا عنوان  که یدر پژوهش 1391در سال  انیو کاظم یمک ،یعباس

 در الگو یکشورها نیا که دهدیم نشان سمیتور صنعت در ایدن برتر مقصد 10 ۀتجرب به ینگاه :گرفتند جهینت ،اندداده

 جذب یبرا الزم یبسترها ۀتوسع در توازن و یاقتصاد ثبات جادیا به قادر اندازه چه تا گردشگر جذب و یگردشگر

 بستر جادیا همراه به هدفمند و مؤثر ینوآور و تیخالق جادیا ییتوانا مناسب، تیریمد شامل موارد نیا .اندبوده یگردشگر

 .هستند گردشگر جذب در الگو یکشورها یگردشگر لیپتانس از مناسب یریگبهره و گردشگر جذب جهت مناسب

 در تیساوب خدمات از تیرضا بر کیالکترون یگردشگر ریتأث یبررس عنوان با یپژوهش در 1391 سال در طلبحق

 داده نشان یمجاز یگردشگر از انیمشتر تیرضا از آمدهدستبه یهایبررس جینتا که گرفت جهینت گردشگری صنعت

 مناسب تیساوب یطراح مانند یعوامل ،شودیم انیمشتر خاطر تیرضا موجب و است مهم انیمشتر یراب آنچه که است

 یبرا ،قیتحق نیا از آمدهدستبه جینتا و است وب صفحات با آسان ارتباط و دانلود یباالسرعت شامل سمیتور یبرا

 در استفاده یبرا انیمشتر منافع یبرا برجسته یفاکتورها ،نیهمچن. شودیم گرفته کاربه یمسافرت یهاآژانس یابیبازار

 ،نیبنابرا ؛کند یزیرهیپا را یتیریمد یهایمشخط یهاراهبرد تواندیم کیالکترون یتمندیرضا و یگردشگر یهاتیساوب

 .شود یبررس امور تیاولو در دیبا کاربران به ساعته 24 خدمات یارتقا
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 نظری مبانی

 گردشگری. رسدیمنظر به یضرور یصنعت گردشگر یارتقا یبرا یلبه چند دل ،اطالعات فناوریبه  دسترسیتوسعه و 

و  یفرهنگ ،یاقتصاد یکردرو ،پژوهش ینکند. در ا یداپ ارتقا باید اقتصادیو هم از نظر  اجتماعیو  فرهنگیهم از نظر 

 یناطالعات ب ،ترتیبدینبو  دهدیم یشسرعت انتقال اطالعات را افزا ،اطالعات فناوریابتدا . شده است انجام یاجتماع

 را یدشدهتولبه دانش  یدسترس یراز ؛دهدیمرا کاهش  یدتول ۀینهز ،تکنولوژی ایندوم آنکه  .یابدیمانتشار  شمارییبافراد 

. دهدیمرا کاهش  اطمینانیو نا یناکارآمد ۀدرج ی،مبادالت ۀینکاهش هز ،همچنین. سازدیم یرپذامکان ینههز ینبا کمتر

 یافته یشافزاو فروشندگان  یدارانخر ینانتقال اطالعات ب ،یجهدرنتو  کندیمغلبه  یو مکان یزمان یتسوم آنکه بر محدود

خود را نسبت به  یتا در اقتصاد بازار، برتر سازدیمافراد را قادر  ۀهم ی،فناور ینا .گذردیم یمل یماز حر یدتول ینداو فر

 یتشفاف موجب ،. چهارمشودیم منجر کاال یجهان ۀعرضبه  یسطح دسترس یشو افزا تریعوسبه بازار  بشناسانند که یگراند

 یدگاهد از .کندیم یتبه اطالعات تقو یاطالعات قدرت افراد را در دسترس ی. فناورشودیمتقاضا  یشبازار و افزا یشترب

 ،کاال و خدمات تولیدبا استفاده از  مستقیمروش . 1. است یرگذارتأث یرشد اقتصاد یاطالعات رو یبه سه روش فناور ،ینظر

از  یاطالعات بخش یکاال و خدمات در فناور ید، تولیگرد عبارتبه. کندیمکمک  یاطالعات به رشد ناخالص داخل یفناور

 یقکاال و خدمات از طر یدمهارت در تول عنوانبهاطالعات  یفناور ۀیسرما یریکارگبه .2؛ هستند. یاقتصاد ۀافزودارزش

 یورفنا هاییشرفتپکمک به  یقاز طر یرشد اقتصاد یشافزا موجب .3 ؛دشویم یرشد اقتصاد موجب ه،یسرما یقتعم

رشد  یشسبب افزا ،باشد هایتفعال یندر ا یوربهرهو  ییاطالعات براساس منافع کارا یفناور یع. اگر رشد سرشودیم

 .شودمی یدر صنعت گردشگر یاقتصاد

 یگردشگر یمقصدها ورسومآدابو  هافرهنگ یقو دق یحصح یشناخت و معرف موجب ،اطالعات یفناور یریکارگبه

 یرساناطالعو با  شودیم یگردشگر ۀتوسع یردر مس هایتمحدودو  هاچالشو شناخت  یگردشگر یهاجاذبه ،ینو همچن

 یندر ب یمناسب ۀرتب یمورد نظر را دارا ۀمنطق و دشگران شودخاطر گر یترضا موجب تواندیم موقعبهو  یقدق ،شفاف

 .آوردمی وجودبهو وحدت  ییصلح و همگرا در جهترا  یطشرا ینبهتر ،همچنیند. کنجهان  یکشورها

با  یاست. صنعت گردشگر یاطالعات در آن کاربرد دارد گردشگر یکه فناور یو مشاغل یعاز صنا یکی ،میان ایندر 

خود را گسترش  ۀتوسع هایینهزم ی،اطالعات یاز فناور یریگبهرهبا  تواندیم یهر کشور ۀتوسع یفراوان برا هاییتظرف

 .شودیمپرداخته  یگردشگر ینظر یدر ادامه به مبان ،روینا ازدهد. 

 یمناسب برا یتساوب یطراح مانند یعوامل ،شودیم یانخاطر مشتر یترضا موجبمهم است و  یانشترم یآنچه برا

 یهاآژانس یابیبازار یبرا ،تحقیق این یجدانلود و ارتباط آسان با صفحات وب است و نتا یباالسرعتشامل  یسمتور

 یگردشگر هاییتسااستفاده در وب برای یانمنافع مشتر یبرجسته برا یفاکتورها ،ینهمچن .شودمیکار گرفته به یمسافرت

ساعته  24خدمات  یارتقا ،ینبنابرا ؛کند ریزییهپارا  یریتیمد هاییمشخط هایراهبرد ،تواندیم یکالکترون یتمندیو رضا

 (.1391، طلبحقشود ) بررسیامور  اولویتدر  بایدبران ربه کا

 در کیالکترون آموزش و کیالکترون یبانکدار ک،یالکترون تجارت ک،یالکترون دولت ک،یالکترون شهروند به ما کهیزمان

 (.1387 ،یقلندر) میکن فراهم زین را کیالکترون یگردشگر یهانهیزم دیبا م،یمعتقد یاطالعات ۀجامع قالب

 با ،حاضر عصر در ارتباطات و اطالعات یفناور از استفاده که اندبرده یپ تیواقع نیا به یدولت بخش گذاراناستیس

 در لیتسه منظوربه که است ریناپذاجتناب ضرورت و اجبار کی بلکه اریاخت کی تنهانه کیالکترون دولت یاجرا هدف

 (.1388 مسرور،) شود توجه آن به دیبا شهروندان به یرسانخدمات

 یو شدت آن در کشورها دهدیم یشافزا یتصادرشد اق یرا رو یسمصنعت تور یاثرگذار ،اطالعات و ارتباطات یفناور

ناخالص  یداطالعات و ارتباطات به تول یچه سهم مخارج فناور. هراست یشترب توسعهدرحال ینسبت به کشورها یافتهتوسعه
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 یفزون یزن یسم، جذب توریابدیم یشصنعت افزا ینر اد ونقلحملو  یآموزش ی،مال یانه،خدمات را یهابخشیردر ز یداخل

 (.1387ن، همکارا)پورفرج و  یابدیم

 مورد یالمللنیب سطح در چه و یامنطقه سطح در چه یمل سطح در چه هاعرصه یتمام در یگردشگر ۀتوسع ،امروزه

 یخواررانت نوع کی ینفت یدرآمدها ران،یا مانند ییکشورها در. دارد قرار یخصوص یهاشرکت و یدولت زانیربرنامه توجه

 کهیدرحال ؛است اقتصاد در دیتول سطح شیافزا لحاظ از میمستق ییالقا اثرات هرگونه بدون که شودیم یتلق یاقتصاد

 شیافزا لحاظ از آن رونق و دارد دوجانبه یوابستگ یاقتصاد یهاتیفعال از یبعض با رواریزنج صورتبه یگردشگر صنعت

 یایمزا یدارا یگردشگر در اطالعات یفناور ۀتوسع خصوصهب ،جهیدرنت .دارد ییبسزا ریتأث زبانیم کشور اقتصاد در درآمد

 از یناش یدرآمدها در ثبات علتبه را یاقتصاد رشد و کندیم خارج یمحصولتک حالت از را کشور اقتصاد و است یاریبس

 (.1387 ،یقلندر) داشت خواهد همراه به شیک ۀریجز انندم یمناطق در گردشگر جذب

 یصتخص ،یقطب گردشگر یدارپا ۀبر توسع یدتأکبا  ینهو کاهش هز یلگردشگران ساح یبرا سازیبستر فاکتورهای

 ریزانبرنامه ینارتباط ب یبرقرار هاییتقابلبا  GISوب  ۀو ته یشهر یایاطالعات جغراف یستمس یلبودجه جهت تکم

جذب  یبرا یمجاز وگذارگشت رایب یمجاز نترنتییشهر ا یجادا یبرا یبعدسه یژگیداشتن و ،دیگر سویو از  یگردشگر

 یزیونیتلو یغاتاز تبل توانیمیمبهتر  یابیبازار یبر آن برااست. عالوه یضرور یآن امر یروابط کاربر یگردشگران و سادگ

 و بلوتوث و... یرلسمانند وا یدجد یو ارتباط یمخابرات هایتمیسسآن،  ۀو توسع اییانهرا هاییباز ۀیته ی،و خارج یداخل

 (.1389 یموری،و ت ی)کشور کنیماستفاده 

 عدم و اطالعات یفناور زیناچ رشد ،هاآن جادیا بودننهیپرهز و هیاول هاییرساختز نبود مانند یلیدالبه ما شورک در

 یایمزا اما است؛ همراه نشده یعموم استقبال با صنعت نیا ،یگردشگر هاییتسا مبودک و ینترنتاز ا افراد ۀمه استفاده

 آن بر را بخش نیا فعاالن یژهوبه و افراد ۀهم نفت، از مستقل درآمد و کسب ییزااشتغال امر در یژهوبه ،یفناور نیا ۀبالقو

در  یگردشگر ۀنیزم در یزیربرنامه به شتریب توجه(. 1: 1387 ،یمحمدریم) کنند همت صنعت، نیا رونق یبرا تا دارد

 یفضا در زمان ینترکوتاه در رگذاریتأث ریتصو کی و وتاهک اریبس یمدت در خوب یمعرف کی هک الزم است روآن از ،یرانا

 جهان مناطق گرید با یراندر ا بریسا یگردشگر ینونک ۀفاصل بهتر کدر یبرا. باشد مؤثر یجذب مشتر در تواندیم بریسا

 و هایتا شهردار گرفته هاهتل یتساوب از همسایه یشورهاک در ن مقولهیا با مرتبط وب ۀصفح چند تنها است یافک

 ما با برابر یفزارانرم اناتکام با گرانید کنیم،میدر ادامه مشاهده  .مینک مشاهده را گردشگری زمینه در فعال یهاشرکت

 بریسا سواد داشتن ،یرانا در الکترونیک یگردشگر تیوضع یارتقا طین شرایاول .دهندیمانجام  یاگسترده اقدامات چه

 .(1392، خلت) است

و  صحیح ییهاگامهنوز نتوانسته  ،الکترونیکی گردشگریکالن  راهبردهای تدوینو  یزیربرنامه ۀدر حوز یشک ۀجزیر

 ینهادهاو  هاسازمانر بیشتمسئوالن امر در  سویگرفته از صورت هاییتفعالاقدامات و  ۀبا مطالع چراکه ؛بردارد اصولی

 کیش الکترونیکی گردشگری ۀکارنام عنوانبهعرضه  برای روشنید و دستاور زیرساختیاقدام  هیچشاهد  ،خصوصیو  دولتی

 یعنی همسایهدر کشور  .شود بررسیمطالعه و  فرامرزی دیدگاهاز  که موضوع کندیم پیدانمود  زمانی مسئله ینا .یمانبوده

با داشتن  یشک ۀجزیر .شودیممحسوب  ییزااشتغالو  اقتصادیاز منابع مهم  یکی نوانعبه گردشگریصنعت  ،دبی

 طبیعیو  فرهنگیو  تاریخی یهاسازه بهسازیساخت و  برای صحیحی گذارییهسرما ،نتوانسته است ترجذاب هاییتموقع

اطالعات  فناوری ابزارهایاز  یبرداربهره برای نیز یتوجهقابل گذارییهسرما تبعبه. کند خارجیگردشگر  زایشافبا هدف 

آغاز سفر صورت  برایو اقدام گردشگر  سازیتصمیم یندافر مدیریت برای ،امور گردشگران بهسازیو  تسهیلدر جهت 

 .(1392، )خلت ستنگرفته ا

دلتون یکه مطورهماند. کراستفاده  یکیالکترون یابیبازار هاییلپتانس تمامیاز  باید یشک ۀیردر جز یگردشگر ۀدر توسع
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 یاطالعات هاییستمسار و قات بازیتحق)را  یگردشگر یابیدر بازار یکیمهم ابزار الکترون یاز کاربردها یبرخ 1و کالرک

و  گذارییمتق، یغات و روابط عمومیو مقاصد، تبل هاشرکت یبندبودجهو  یزیربرنامه ی،راهبرد یزیربرنامه، یابیبازار

 .ده استکرعنوان ( ازیعناصر مورد ن یبو ترک یآورجمع، یع و دسترسیعات فروش، توزیترف

 .گذاردیمد اثر یبر رفتار خر سرعتبه هایمتق ۀسیل مقایاز قب یخدمات ۀد بازار با ارائیجد یهامکان ۀبا ارائ ،نترنتیا

از درآمد را  یک منبع اضافینترنت ین است که ایا ،باال باشدنترنت یدرصد استفاده از ا شودیم موجبکه  یمهم عامل

 توانندیمنترنت یموجود در ا یابیبازار یهافرصت. سازدیم یرپذامکانع یتوز یهاکانالو  یابیاز بازار یگرید مورد ۀیلوسبه

کار گرفته بهشتر و بهتر ی، بدی، محصوالت جدن بازارهادهدف قراردا منظوربه ،یراهبرد یابیارچوب بازارچ ۀمطالع ۀیلوسبه

 ,liu) آوردیمابان فراهم یبازار یبرا یابیخته بازاریساختن عناصر آمرا در متنوع یدیجد یهافرض ،نترنتیا یدایشپ .شود

2005). 

 ۀریدر جز متأسفانه اما ،فا کندیا ینقش مهم تواندیمو عناصر کاربرد داشته و  هابخش تمامیک در یالکترون یابیبازار 

ز کمتر ین یروابط عموم یاز ابزارها یحت و شودیمکمتر توجه  یدر گردشگر یابیبازار یهاجنبهکشور به کل در ش و یک

که  ینامطلوب ۀ، چهریرساناطالعضمن  تواندیم یدر گردشگر یکیو ابزار الکترون یابی. استفاده از بازارشودیماستفاده 

ش تعداد یبه افزان امر یدهد. ا ده و ارتقاکرم ی، ترمانددهکرجاد یا یاز کشور در اذهان عموم یغرب یارسانه یهاغول

 یندر انجام ا (.88: 1384 یش،)طرح جامع مقصد ک شودیممنجر  پرسودن صنعت یدر ا گذارییهسرماز یگردشگران و ن

 یمحقق سع یزن ،یقتحق یناست که در ا هاآنکردن و برطرف محیطیبخش شناخت موانع کالن ینترمهم ،مهموع موض

 .(1392، موانع دارد )نقل از خلت ینا بندییتاولوو  ییدر شناسا

 و عدد 50 یاقامت مراکز و هاهتل تعداد یش،آزاد ک ۀنطقسازمان م گردشگری معاونتاز  شدهگرفته یبا توجه به آمارها

 یخانهعدد و چا 45 شاپیکاف، عدد 121فود و فست هارستورانتعداد  .است ساخت حالدر ستاره 4 باالی هتل 50 ،همچنین

 در 1،628،862 برابر با 1393سال  در 1،626،370برابر با  1392در سال  یرهبه جز یورود تعداد گردشگران. استعدد  6

 درآمد حاصل از یانگیننفر بوده است. م 842،377 برابر با 1395 اول سال لنیمدر و  2،015،920برابر با  1394سال 

 18،532،294،000،000مقدار  1395اول سال  ۀیمدر نو  یالر 44،350،230،540،000مقدار  1394 سال در گردشگری

 در و 11،623 تعداد 1393 سال در ،11،356 تعداد 1392 سال در جزیره به ورودی پروازهای ،همچنین. بوده است یالر

 .است بوده 11،953 تعداد 1394 سال
 

 
 مسافرت  یگردشگران برا شناختیروانوامل ع :1 شماره شکل

 1994برنز، منبع: 

                                                                                                                                                                          
1. Middleton and Kelark 

 فرار

 و ارضا یبرا لیتما
 ندیخوشا احساس

 یبرا فرصت
 یجنس رفتار

 ژست و ژیپرست

 یتحقق خود

 ،یخانوادگ استحکام
 دیدوبازدید

 تعامالت
 یاجتماع

 دیخر

 هاستیتور زهیانگ
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. است ارتباط در خود اطراف طیمح با باز ستمیس کی عنوانبه یگردشگر مقصد که میرسیم جهینت نیا به ،تیدرنها

 و موانع صورتبه یگاه و دهکر فرصت دجایا مقصد نیا یبرا یگاه هک است یعوامل از آکنده ،مقصد رامونیپ طیمح

 ربازید از یگردشگر. دارد ییباال تیاهم طیمح نیا ییشناسا ،علت نیهم به. رندیگیم قرار آن اهداف راه سر بر یداتیتهد

 صنعت (1386 ،یموسو) ۀینظر به استناد با اما دارد، وجود ادعا نیا بر دال یفراوان یخیتار شواهد و داشته رونق رانیا در

 یبرا یچندان تیموفق ،جهیدرنت و است افتهینتوسعه و رشد د،یبا کهچنانآن شیک ۀریجز در آن تبعبه و ران،یا در یگردشگر

 ،پژوهش نیا در .است نگرفته صورت یاسیس و ،یاجتماع ،یفرهنگ ،یاقتصاد یایمزا به یابیدست نیهمچن و گردشگر جذب

 یراهبردها. است اطالعات یفناور از یریگبهره یگردشگر ۀتوسع در الزم یهارساختیز از یکی که است نیا بر تصور

 ۀنیزم در که اطالعات یفناور یملـ یهااستیس از یتردهگستر چارچوب در دیبا اطالعات یفناور بریمبتن یگردشگر

 یقانون یهاچارچوب قیتطب و تیظرف ساخت موضوعات ،یمخابرات یساختارها یآزادساز و اطالعات یفناور به یدسترس

. دشو قیتلف ن،یآنال یهاپرداخت و اعتماد جلب موضوعات همراه به( 2011) ساب ۀینظر به توجه با ،است یمقررات و

 با تور تیریمد و یطراح ،(1391 ان،یکاظم و یمک ،یعباس) و( 2011) نگیپ ۀینظر به توجه با رسدیم نظربه ،تیدرنها

 صنعت در ژهیوبه یکیالکترون و یافزارسخت درنم زاتیتجه یکاربر میتعم و ورود سازنهیزم اطالعات یفناور از استفاده

 ینظر یمبان براساس .داشت خواهد نهیزم نیا در ییبسزا ریتأث ونقلحمل و تور یهابرنامه و خدمات ،یگردشگر ،یهتلدار

 .(2 شکل) است میترسقابل ریز شکل به حاضر وهشپژ یمفهوم مدل ش،پژوه نیا ۀنیزم در قیتحق و لعهمطا مورد

 
 پژوهش یمفهوم مدل:  2شماره  شکل

 نگارندگان: منبع
 

 مورد مطالعه ۀمحدود

مساحت، در جنوب  یلومترمربعک 5/191شهرستان بندرلنگه از استان هرمزگان است که با  یهابخشاز  یکیش یبخش ک

 یآباد 10بوده که  یآباد 11دهستان، شامل  2 یدارا ،ن بخشیش است. ایو مرکز آن شهر ک شده واقع بندرلنگهشهرستان 

 .(10: 1378، شیآزاد ک ۀاست )سازمان منطق از سکنه یخال یآباد 1سکنه و  یدارا

 ما،یهواپ طیبل ۀیته
 آن مانند و یکشت

اطالعات یفناور  

 سفر یهابرنامه خرید
 مختلف یتورها و

 یحیتفر

 وسایل ۀاجار و رزرو
 نقلیه

 یگردشگر صنعت
 و اطالعات یفناور نقش یبررس

 یگردشگر ۀتوسع در ارتباطات
 کیالکترون

 منظر از یکیالکترون یگردشگر
 یراهکارها و یکیالکترون تجارت

 رانیا در آن ۀتوسع
 یگردشگر ریتأث یبررس

 خدمات از تیرضا بر کیالکترون
 یگردشگر صنعت در تیساوب

 مراکز و هاهتل رزرو
 ینترنتیو ا نیآنال یهامشاوره اثر یاقامت

 بر عملکرد هتل کنندگانمصرف

 ارتباطات، و اطالعات یفناور
 رشد و یگردشگر صنعت

 یاقتصاد
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 یلومتریک 300ران و در حدود یا یجنوب ۀکران یلومتریک 20مساحت در  یلومترمربعک 457/90ش، با یآزاد ک ۀریجز

-یلومتر، در محور شمالیک 7آن  یو پهنا یغرب-یلومتر، در محور شرقیک 15ش یک ۀریطول جز .واقع است بندرعباس

ا ارتفاع یمتر از سطح در 45حدود  و ره واقع استیجز یدر محل شرق آن ۀن نقطیاست. بلندتر شکلیضیبباً یو تقر یجنوب

 یدما یانگینم .استنفر  35000 حاضر حدودحال آن در جمعیتمتر است و  32ا حدود یآن از سطح در یارتفاع نسب ،دارد

 یحت کهیطوربه ؛ستا باال یاربس در تابستان یشک یبایز ۀیررطوبت جز یزانم .است دگرایسانت ۀدرج 6/26 یرهجز ۀساالن

 .رسدیمهم  درصد 100به 

 ،هشد موجبسرد سال  ۀمیم مساعد آن در نیبا و اقلیار زیبس یایسواحل و در مانندش یک یگردشگر هاییتقابل

 کیعنوان ش، بهیک یهاتیانات و محدودکد. امیشمار آمنطقه به ۀتوسع یاصل یهاچالشاز راهبردها و  یکی یگردشگر

 :است یابیارزل قابلیدگاه ذیران، در دو دیا ییایجغراف ۀرکیاز پ یو بخش یستیتور ۀریجز

 ؛رانیا یامل با گردشگرک یوندیپهمش، در ارتباط با یک یگردشگر ۀتوسع .1

 .شورکط یشرا برمکحا یهاتیانات و محدودکآزاد و مستقل از ام ۀمنطق کیعنوان ش، بهیک یگردشگر ۀتوسع .2

باً یتقر ،ن اساسیو بر هم دارند یاژهیت ویاهم یگردشگر یهاره، پروژهیت خاص جزیل موقعیدلش بهیکآزاد  ۀدر منطق

مختلف در بخش  یهاپروژه یافت. اجرایاختصاص  هایتفعالن یمربوط به ا یساتتأسجاد امکانات و یبه ا هایتفعالدرصد  5

ش فراهم یکمنطقه آزاد  یشور براکرا در  یداخل گذارییهسرماجذب  هایینهزم ینترمهماز  یکی ،یاحت و گردشگریس

از  یبعضسازمان،  یشنهادبراساس پد. منجر شره یدر جز یادر ابعاد گسترده ییرایانات پذکجاد امیبه ان امر ی. اآوردیم

 :از اندعبارت یو خارج یگذاران داخلهیسرما ین رشته برایآمده در اوجودبه یهانهیزم

، یقرانیو باشگاه قا ی، شهربازکنما و سالن تئاتر، احداث پاریمانند س یحیز تفرکجاد مرایاحداث هتل، متل و مهمانسرا، ا

 یآموزش هنر مؤسساتجاد یا و ایردریاز ز بردارییلمفو  یز غواصکجاد مرایخانه، او قهوهلوپ مجاز و رستوران کدئویجاد ویا

صنعت  یبرا یفراوان یهاجاذبهو  هایتقابل یش دارایک ۀری(. جز40: 1385، شیک یآمار ۀسالناممختلف ) یهادر رشته

 .استجذب گردشگر به منطقه و  یگردشگر

 

 
 یشک ۀیرجز ۀنقش : 3شماره  شکل

  1385 کیش، آماری سالنامۀ



  23 کیش جزیرۀ گردشگری صنعت ارتقای در اطالعات فناوری نقش ارزیابی

 

 روش پژوهش

از نظر نوع  یفی،توص یتو از نظر ماه یپژوهش، روش پژوهش حاضر از نظر اهداف کاربرد ینا یبا توجه به هدف اصل

 از نفر 382تعداد  کههستند  یشک ی، کل گردشگران داخلیآمار ۀجامع. شودیم انجام یمایشیپ یکو با تکن یکم هاداده

نقش  ۀزمیندر  اینکهبا توجه به  در پژوهش استفاده شد. هاآناز  و دهندیم یلرا تشک تحقیق ۀ، حجم نمونگردشگران ینا

 یکاز  هاداده یآورجمع منظوربه روینا از ،وجود ندارد یار استانداردابز یصنعت گردشگر یاطالعات در ارتقا یفناور

 5 یکرتل یاساساس مقبر سؤال 30شامل  مورد نظر ۀساختمحقق ۀشده است. پرسشنام استفادهساخته محقق ۀپرسشنام

و با استفاده  یو صور ییمحتوا ییروا یقمذکور از طر ۀپرسشنام ییشده است. روا یکم طراح یارا بست یادز یاراز بس یادرجه

 یآلفا یبپرسشنامه از ضر یاییپا منظوربه. شده است تأییدو  یمربوطه بررس ۀن و کارشناسان حوزااز نظرات متخصص

، 82/0، 79/0 ترتیبآن به یهامؤلفهو  81/0کل پرسشنامه  یکرونباخ برا یآلفا یباست که ضر شده استفادهکرونباخ 

 یاکتابخانه ۀاز دو روش مطالع ،در پژوهش حاضر هاداده یگردآور منظوربه است. قبولیقابل یاییکه پا است 83/0و  78/0

مرتبط با  یهاپژوهشو  موجود یهامقالهو  هاکتاباز  یاکتابخانهاز روش  یریگبهرهاستفاده شد. با  یدانیو روش م

 ینو تدو یگردآور یبرا یطورکلبه ،ینمورد نظر پرداخته و همچن یهاداده یآورجمعو  ییبه شناسا ،یپژوهش یرهایمتغ

 یزپژوهش ن یدانیم یهاداده یگردآور موردشد. در استفاده یاکتابخانهاز روش  یزمربوط به موضوع پژوهش ن یاتادب

پژوهش  ۀیندر زم یتخصص سؤاالتمصاحبه و طرح  برای ،ینشد. همچن یلتکم یشتوسط گردشگران در ک ،هاپرسشنامه

 شده گرفتهنظر در 1395اول سال  ۀیمن ،قین تحقیا یانجام شد. قلمرو زمان یشک ۀیرجز یمورد نظر با گردشگران داخل

 شد. استفاده SPSS یآمار افزارنرماز  ،پژوهش حاضر یهاداده یلو تحل یهتجز منظوربه .است (یتابستان ۀ)نوروز و جشنوار

. اتفاده شده است یو استنباط یفیمورد نظر از دو بخش آمار توص ۀجامع هاییژگیو یعتوز یبررس منظوربه ،ترتیبینبد

 هایشاخص از گیریبهره ،همچنین و تحصیالت و سن ،جنس قبیل از توصیفی هاییافته از گیریبهره با توصیفی سطح در

 به نمودارها و ولجد رسم و نمره حداکثر و حداقل ،کشیدگی ،کجی ،معیارانحراف درصد، میانگین، قبیل از توصیفی آمار

 و اینمونهتک تی آماری روش از نیز استنباطی سطح در .است شده پرداخته حاضر پژوهشی نمونه هایویژگی ترسیم

 از متغیرها توزیع بودننرمال بررسی منظوربه ،است ذکرشایان. است شده گرفته رهبه فریدمن ایرتبه آزمون از ،همچنین

 .است شده استفاده k-s اسمیرنف کالموگروف آزمون

/ / /

n
/ / /

 

 
  

  
 

2

2

2

2

1 96 0 5 0 5
5 382

1 1 96 0 5 0 5
1 1

100000 5

%

%

 

nحجم نمونه : 

Nا جامعهیت ی: حجم جمع 

Pهستند مطالعهصفت مورد  یکه دارا ینسبت درصد افراد یعنیع صفت در جامعه ی: درصد توز. 

qهستند جامعهآن صفت در  بدونکه  ی: درصد افراد. 

: t ثابت یبضر. 

dوجود آن صفت در جامعه ین محقق برایزان تخمیصفت در جامعه با م ی: تفاضل نسبت واقع. 

 d= %5 درصد( 95)با احتمال  p 5/0=q 96/1=t= 5/0 ن رابطهیدر ا

 

 هایافتهو  بحث
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 بعد در یمناسب یهایگذارهیسرما ،یگردشگر و یتجار آزاد ۀمنطق کی عنوانبه ،رهیجز فیتعر لحاظبه شیک ۀریجز

 به است فیضع شورک یهارساختیز که لیدل نیا به اما ،است گرفته صورت آن در یگردشگر و یمخابرات یهارساختیز

 کرده عمل ناکارآمد اریبس تاکنون شیک ۀریجز و رانیا در کیترونکال یگردشگر .است شده منجر رهیجز رد نییپا ردکعمل

: 1381 ،ییدهنا) است هکرد ارکبه شروع جا ۀریذخ و تیسا غیتبل بعد در فیضع و محدود طوربه ریاخ سال چند در فقط و

57). 

 هاآن یسازآمادهو  هادادهشناخت  شاملکه  یرفتو در سه مرحله انجام پذ SPSS افزارنرمبا استفاده از  هاداده تحلیل

 یندر ا شدهمطرح یهاسؤال ،یاندر پا هستند. هاداده لیو سپس تحل یارهامع یاییو پا ییروا یهاتستانجام  یل،تحل یبرا

 .شد ارزیابیو  یفتوص سؤالمرتبط با هر  هاییافته ،یتدرنهاو  شد ارزیابیآزمون و مطالعه 

 یفیتوص هاییافته (الف

 یت،جنس جهتمختلف از  هاییژگیودر خصوص  یآمار ۀنمون سیمای توصیف، ضمن هاداده یفیج توصینتا ۀدر ارائ

، حداقل و یدگیشک، یجکار، یمعن، انحرافیانگیگزارش م برای یآمار یو نمودارها هاول...، از جدو تحصیلی، مدرک سن

 شده است. استفادهپژوهش  یرهایمتغ یکثر نمره به تفککاحد

 یاستنباط هاییافته (ب

 استفاده شده است. یدمنو آزمون فر یانمونهتک تی از آزمون ،پژوهش سؤاالتپاسخ به  منظوربه

 استفاده شده است. اسمیرنف-از آزمون کولموگروف ،توزیعبودن النرم یبررس منظوربه ینکهضمن ا

 

 یفیتوص هاییافته

 جنسیت

 یتجنس برحسبع نمونه یتوز :1 شماره جدول

 درصد مطلق یفراوان جنسیت

 9/45 171 مرد

 1/54 201 زن

 0/100 372 جمع کل

 پژوهش هاییافته

 

 9/45، دهدیمجدول نشان  ینکه ارقام اطورهمان. دهدیمنشان  یتجنس برحسبنمونه را  یتجمع یع، توز1 جدول

 .متعلق به زنان است یزنمونه ن یتدرصد جمع 1/54و  اندداده تشکیل مردان ۀدرصد را نمون

 

 تحصیالت

 یالتتحص حسببرع نمونه یتوز :2 سماره جدول

 درصد مطلق یفراوان سطوح نمرات

 7/59 222 کاردانیو  دیپلم
 2/31 116 کارشناسی

 1/9 34 ارشد کارشناسی
 0/100 372 جمع کل

 پژوهش هاییافته

 دارند کاردانیو  دیپلم تتحصیالگروه نمونه  7/59. دهدیمرا نشان  یالتاساس تحصنمونه بر جمعیت توزیع، 2 جدول
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 .ارشد هستند کارشناسیدر سطح  تحصیالت دارایدرصد  1/9و  کارشناسی تحصیالت دارایدرصد  2/31و 

 

 سن

 سن برحسب یانو درصد پاسخگو یع فراوانیتوز :  3شماره  جدول

 درصد مطلق یفراوان سطوح نمرات

 66/41 155 سال 30کمتر از 

 24/39 146 سال 40تا  31

 33/8 31 سال 50تا  41

 75/10 40 سال 50باالتر از 

 0/100 372 جمع کل

 پژوهش هاییافته

 

سال  30کمتر از  یدرصد افراد نمونه در گروه سن 66/41. دهدیماساس سن را نشان نمونه بر یتجمع یعتوز ،3 جدول

 50درصد باالتر از  75/10 و سال هستند 50تا  41 ینب یزدرصد ن 33/8سال سن دارند.  40تا  31درصد  24/39ر دارند. قرا

 سال هستند.
 

 پژوهش یرهایمتغ یفیتوص یهاشاخص

 هاهتلرزرو  متغیر

 
 اههتلرزرو  یرمتغ یفیتوص یهاشاخص :  4شماره  جدول

 نمره بیشترین نمره کمترین کشیدگی کجی معیار انحراف میانگین

42/13 88/1 59/0- 42/0 5 15 

 پژوهش هاییافته

 

نمره  یشترینو ب ینکمترو  88/1و  42/13 ترتیببه هاهتلو انحراف استاندارد رزرو  یانگینم ،4 طبق ارقام مندرج در

 .است 15و  5 یببه ترت

 

 و مانند آن کشتیما، یهواپ طیبل ۀتهی متغیر

 
 و مانند آن کشتیما، یهواپ طیبل ۀیته یرمتغ یفیتوص یهاشاخص:  5شماره  جدول

 نمره بیشترین نمره کمترین کشیدگی کجی معیار انحراف میانگین

62/12 14/2 11/0- 79/0 4 15 

 پژوهش هاییافته

 

و  14/2و  62/12 یبو مانند آن به ترت یکشت یما،هواپ بلیطو انحراف استاندارد  یانگینم ،5 طبق ارقام مندرج در جدول

 .است 15و  4 یبنمره به ترت یشترینو ب ینکمتر

 

 مختلف یسفر و تورها یهاهبرنامد یخر متغیر
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 مختلف یسفر و تورها یهابرنامهد یخر یرمتغ یفیتوص یهاشاخص : 6شماره  جدول

 نمره بیشترین نمره کمترین کشیدگی کجی معیار فاانحر میانگین

51/12 90/1 49/0- 15/0- 7 14 

 پژوهش هاییافته

 

 51/12 یببه ترت مختلف یسفر و تورها یهابرنامهد یو انحراف استاندارد خر میانگین ،6 جدولطبق ارقام مندرج در 

 .است 14و  7 یبنمره به ترت یشترینو ب ینو کمتر 90/1و 

 

 هیل نقلیوسا ۀاجاررزرو و  متغیر

 

 هیل نقلیوسا ۀاجاررزرو و  یرمتغ یفیتوص یهاشاخص : 7شماره  دولج

 نمره بیشترین نمره کمترین کشیدگی کجی معیارانحراف  میانگین

89/11 13/3 11/0- 39/0 7 13 

 پژوهش هاییافته

 

 ینو کمتر 13/3و  89/11 یببه ترت هیل نقلیوسا ۀاجارانحراف استاندارد رزرو و و  میانگین ،7 جدولطبق ارقام مندرج در 

 .است 13و  7 یبنمره به ترت یشترینو ب

 

 استنباطیآمار 

 بودنآزمون نرمال

 (متغیرها توزیعبودن )نرمال K-Sآزمون  : 8شماره  جدول

 داریمعناسطح  K-Sمقدار  متغیرها

 088/0 66/0 هاهتلرزرو 
 027/0 54/0 و مانند آن کشتیما، یهواپ طیبل ۀتهی
 13/0 44/0 مختلف یسفر و تورها یهابرنامهد یخر

 11/0 33/0 هیل نقلیوسا ۀاجاررزرو و 

 پژوهش هاییافته

 

معنادار  ≥01/0Pدر سطح  K-S یرمقاد یرها،متغ یکه در تمام دهدیمن نشا اسمیرنف-آزمون کولموگروف نتایج بررسی

 یرهامتغ یعتوز ،درواقعنرمال معنادار نبوده و  یعگروه نمونه با توز یعتفاوت توز ین،بنابرا ؛یستنمعنادار  ≥05/0Pسطح  در و

از  بایدو  شدهینتأم ،است ییباال یقدرت آمار یکه دارا یکتفاده از آمار پارامتراس فرضیشپ ،ترتیبدینبنرمال است. 

 د.کراستفاده  یانمونهتک tآزمون 

 

 اول ۀفرضی

 .شود یشک ۀیرجز ینعت گردشگرص یارتقا موجب تواندیم ،اطالعات یفناور ۀینزم درمناسب  یراهبردها ۀارائ

 
 یصنعت گردشگر یاطالعات در ارتقا یمناسب و نقش فناور یراهبردها یانمونهتک tآزمون  : 9شماره  جدول
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 یسطح معنادار tمقدار  یدرجه آزاد هایانگینماختالف  نظری میانگین تجربی میانگین متغیرها

 001/0 39/9 371 17/29 60 17/89 گردشگریصنعت 

 پژوهش هاییافته

 

مقدار  یناست و ا باالتر ینظر یانگیناز م 17/29 یزانکه به م 17/89برابر است با  ،آمدهدستبه ین تجربیانگیمقدار م

دارد  یتفاوت معنادار ینظر یانگینبا م آمدهدستبه یانگینمقدار م ،ینبنابرا ؛استمعنادار  ≥01/0Pدر سطح  آمدهدستبه

 باالتر از حد متوسط قرار دارد. یشک یصنعت گردشگر یاطالعات در ارتقا فناوری ۀینراهبرد در زم ۀو ارائ

 یشک ۀیرجز یصنعت گردشگر یاطالعات در ارتقا یفناور ۀینراهبرد در زم ۀو ارائ شده ییدتأفوق  ۀیفرض ،روینا از

 نقش دارد.

 دارد نقش شیک ۀریجز در یاقامت مراکز و هاهتل رزرو یارتقا در اطالعات یفناور. 

 
 یو مراکز اقامت هاهتلرزرو  یاطالعات در ارتقا ینقش فناور یانمونهتک tمون آ : 10شماره  جدول

 یسطح معنادار tمقدار  یآزاد ۀدرج هایانگینماختالف  نظری میانگین تجربی میانگین متغیرها

 198/0 -46/7 371 58/1 15 42/13 هاهتلرزرو 

 پژوهش هاییافته

 

 ینظر یانگیناز م 58/1 یزانمکه به  42/13برابر است با  هاهتلرزرو  یردر متغ آمدهدستبه ین تجربیانگیمقدار م

 یانگینبا م آمدهدستبه یانگینمقدار م ،ینبنابرا ؛یستنمعنادار  ≥0.05Pدر سطح  ،آمدهدستبهمقدار  یناست و ا تریینپا

قرار  یدر سطح متوسط یشک یاطالعات در گردشگر یاز فناور یریگبهرهبا  هاهتلندارد و رزرو  یمعنادارتفاوت  ینظر

 یشک ۀیرجز یاحتیو س یحیو مراکز تفر هاهتلرزرو  یاطالعات در ارتقا یو فناور شده ییدتأفوق  ۀیفرض ،روینا ازدارد. 

 نقش دارد.

 دارد نقش شیک ۀریجز در آن مانند و یکشت ما،یهواپ طیبل ۀیته یارتقا در اطالعات یفناور. 

 
 و مانند آن یکشت یما،هواپ بلیط ۀیته یاطالعات در ارتقا ینقش فناور یانمونهتک tآزمون  :11 شماره جدول

 یسطح معنادار tمقدار  یآزاد ۀدرج هانیانگیماختالف  نظری میانگین تجربی میانگین متغیرها

ما، یهواپ طیبل ۀتهی
 و مانند آن کشتی

62/12 15 38/2 371 94/4- 114/0 

 پژوهش هاییافته

 

 38/2 یزانکه به م 62/12ابر است با و مانند آن بر کشتیما، یهواپ طیاخذ بل یردر متغ آمدهدستبه ین تجربیانگیمقدار م

 یانگینمقدار م ،ینبنابرا ؛یستنمعنادار  ≥0.05Pدر سطح  آمدهدستبهمقدار  یناست و ا تریینپا ینظر یانگیناز م

اطالعات  یاز فناور یریگبهرهبا و مانند آن  کشتیما، یهواپ طیندارد و اخذ بل یتفاوت معنادار ینظر یانگینبا م آمدهدستبه

 قرار دارد. یدر سطح متوسط یشک یدر گردشگر

نقش  یشک ۀیرو مانند آن جز کشتیما، یهواپ طیاخذ بل یاطالعات در ارتقا یو فناور شده ییدتأفوق  ۀیفرض ،روینا از

 دارد.

 دارد نقش شیک ۀریجز در مختلف یتورها و سفر یهابرنامه دیخر یارتقا رد اطالعات یفناور. 



 1396 زمستان، 4 شمارۀ، 4 دورۀ ،یشهر یگردشگر  28

 
 مختلف یسفر و تورها یهابرنامه یدخر یاطالعات در ارتقا ینقش فناور یانمونهتک tآزمون  : 12اره شم جدول

 یسطح معنادار tمقدار  یآزاد ۀدرج هایانگینماختالف  نظری میانگین تجربی میانگین متغیرها

 یهابرنامهد یخر
 یسفر و تورها
 مختلف

51/12 15 49/2 371 72/5- 181/0 

 پژوهش هاییافته

 

 یزانکه به م 51/12مختلف برابر است با  یاسفر و توره یهابرنامهد یخر یردر متغ آمدهدستبه ین تجربیانگیمقدار م

 یانگینمقدار م ،ینبنابرا ؛یستنمعنادار  ≥0.05Pدر سطح  آمدهدستبهمقدار  یناست و ا تریینپا ینظر یانگیناز م 49/2

 یاز فناور یریگبهرهبا مختلف  یسفر و تورها یهارنامهبد یندارد و خر یتفاوت معنادار ینظر یانگینبا م آمدهدستبه

 قرار دارد. یدر سطح متوسط یشک یاطالعات در گردشگر

 یشک ۀجزیرمختلف  یسفر و تورها یهابرنامهد یخر یاطالعات در ارتقا یو فناور شده ییدتأفوق  ۀیفرض ،روینا از

 نقش دارد.

 

 دارد نقش شیک ۀریجز در هینقل لیوسا ۀاجار و رزرو یارتقا در اطالعات یفناور. 

  
 یهنقل یلوسا ۀرزرو و اجار یاطالعات در ارتقا ینقش فناور یانمونهتک tآزمون  :  13شماره  جدول

 یسطح معنادار tمقدار  یآزاد جۀدر هایانگینماختالف  نظری میانگین تجربی میانگین متغیرها

 ۀرزرو و اجار
 هیل نقلیوسا

89/11 15 11/3 371 33/8- 031/0 

 پژوهش هاییافته

 

 نیانگیم از 11/3 زانیم به که 89/11 با است برابر هینقل لیوسا ۀاجار و رزرو ریمتغ در آمدهدستبه یتجرب نیانگیم مقدار

 نیانگیم با آمدهدستبه نیانگیم مقدار ،نیبنابرا ؛است معنادار ≥0.05P سطح در آمدهدستبه مقدار نیا و است ترنییپا ینظر

از  ترنییپا شیک یاطالعات در گردشگر یاز فناور یریگرهبه با هینقل لیوسا ۀاجار و رزرو و دارد یمعنادار تفاوت ینظر

 حد متوسط قرار دارد.

 .ندارد ینقش هینقل لیوسا ۀاجار و رزرو در اطالعات یفناور و شدهن دییتأ فوق ۀیفرض ،رونیا از

 

 دوم ۀفرضی

و استقبال قرار  توجه مورد یشک ۀجزیراطالعات را در  فناوریدر بخش  گردشگریاستفاده از تمام خدمات  گردشگران

 .دهندیم

 ۀدربار یاندک یهافرضنرمال ندارند و به  یعتوز هادادهو  است یارتبه صورتبه یریگاندازه یاسمق ینکهبا توجه به ا

 .استفاده شده است ،دارد یمتوسط یکه قدرت آمار یدمنفر یکاز آزمون ناپارامتر ،ستا یازن یآمار ۀجامع

 
 

 توسط گردشگران اطالعات یدر بخش فناور یگردشگر هاییسسرواستفاده از  یدمنفر یارتبهآزمون  : 14شماره  جدول
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 ونهنم میانگین رتبه میانگین هایطهح رتبه

 91/5 39/4 هاهتلرزرو  1
 29/4 18/4 و مانند آن کشتیما، یهواپ طیبل ۀتهی 2
 01/2 12/3 مختلف یسفر و تورها یهابرنامه 3
 88/1 07/3 هیل نقلیوسا ۀاجاررزرو و  4

 پژوهش هاییافته

 
 هانیانگیمتفاوت  یمعنادار نییدر تب دمنیآزمون فر جینتا: 15شماره  جدول

 معناداریسطح  دو خیمقدار  هاشاخص

 000/0 11/7 فریدمنآزمون 

 پژوهش هاییافته

 

استفاده از  ،اساس این. بر استدار معنا آمدهدستبه هاییانگینم یانطبق ارقام مندرج در جدول فوق، تفاوت م

سفر و  یهابرنامهدوم،  ۀو مانند آن در رتب یکشت یما،هواپ طیبل ۀیاول، ته ۀدر رتب هاهتلرزرو  یگردشگر هاییسسرو

 چهارم قرار دارد. ۀدر رتب یهنقل یلوسا ۀسوم و رزرو و اجار ۀمختلف در رتب یتورها

 یاطالعات و فناور .شده است یقبا ارتباط گسترده و عم یجهان یادهکدهبه  یلتبد یزناپذیریگرامروز به شکل  یایدن

ست. ده اشجهان سوم مطرح  یکشورها خصوصبهکشورها  ۀدر توسع یاصل یدهایاز کل یکی عنوانبه استفاده از آن امروزه

مختلف  یکشورها یبرا دهندهنجاتدرآمدزا و  یصنعت عنوانبهبه فراخور گذشت زمان امروزه  یزن یگردشگر ،یگرد یاز سو

 یگرد یکشورها یسرشار نفت یبرابر درآمدها ینکشورها چند یحاصل از آن در برخ یکه درآمدها یبه شکل ،درآمده است

شمار یب یایکردن از مزادر جهت گسترش آن و استفاده یننو هاییفناورو استفاده از  یاست. لزوم توجه به گردشگر

 یرا ضرور یاطالعات و ارتباطات و توسعه گردشگر یگسترش فناور ینرابطه ب یرامونپ یقکشورها، تحق یآن برا یاقتصاد

 یو فن یکیتکن یهابحث ،یجهدرنتو  یطو شرا هاوکارساز، یکیژرف تکنولوژ یبا دگرگون ،ساخته است. در عصر حاضر

در  یاست. تحوالت حاصل از مباحث فوق در رابطه با گردشگر یافته یشگرا یشتری، تنوع و ظرافت بیچیدگیپ یسوبه

 یگردشگر یریگشکل، یگرد یسوده و از ش یمنته یکیالکترون یرگردشگ یریگشکلبه  سویک، از یرگذاریتأث ۀیدوسو

 یدنبخشو سرعت یکیالکترون ۀدر چارچوب نظام مبادل یرساناطالع، یتکنولوژ یعرا سبب شده است و با رشد سر یمجاز

 ت.فراهم آورده اس یگردشگر ۀینرا در زم یدجد یبه بازارها یابیو دست هاینههز کاهش و مسافرت، یابیبه امر بازار

 بدیهی امری کیش ۀجزیر گردشگریصنعت  یاطالعات، در ارتقا فناوری ۀینزم درراهبرد  ۀو ارائ اثرگذاری ،رواین از

اطالعات  ۀو ارائ گردشگریمحصوالت  نمایش ایجاد ۀزمین اینکه ۀواسطبه الکترونیکیو ابزار  اینترنت چراکه ؛خواهد بود

 خواهد داشت. پیدر را  ورودیگردشگران  افزایشگردشگران،  رضایت، ضمن جلب سازدمیبه گردشگران را فراهم  دقیق

 اینترنت،را از  اطالعاتی پیوسته هاآن. دهستندرخصوص مقصد  اطالعاتی نیازمند ،گردشگریانتخاب مقصد  برایگردشگران 

حوزه  اینرا در  اینترنتاز جمله  اطالعاتی هایفناوری اهمیت ،موضوع اینو  کنندمی آوریجمع ...و اجتماعی هایشبکه

 .کندمیاز گذشته مطرح  بیش

 یخاطر است که گردشگربدان یو مراکز اقامت هاهتلرزرو  یاطالعات در ارتقا یفناور یاثرگذار علت رسدیمنظر به

 توانینمرا  یو مراکز اقامت هاهتلاز جمله  ،یگردشگر یرنامشهود و متغ یربر اطالعات است. خدمات متغیمبتن یتفعال یک

قبل از زمان مصرف و دور از مکان گردشگران  یعیطب طوربه گردشگرید و عموم خدمات کر کییزیف یقبل از فروش بازرس

 و هاهتلاطالعات  یعنیاست،  یشو نما یفو توص یوابسته به معرف یمحصوالت گردشگر ،ینبنابرا ؛شوندیم ییدارخر
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اطالعات و ارتباطات که شامل  یفناور یکسبب، تفکین. بدشودیمارائه  ییرو تصو یبه شکل مکتوب، صوت یمراکز اقامت

 توجهقابلاز نکات  یکی است. یرممکنغ یو مراکز اقامت هاهتلاز جمله رزرو  یابزار انتقال اطالعات از صنعت گردشگر

به  یصنعت گردشگر ییازها. نهاستآن بین نزدیک ۀرابط، یو مراکز اقامت هاهتلاطالعات و رزرو  یفناور ۀرابط ربارۀد

رو به گسترش است.  یاتعمل کنندهیلتسه یدجد یهاروشو  کنندگانمصرف ییازهان ۀتوسعاطالعات، با توجـه به  یفناور

 .کندیمصنعت عرضه  ینا ییازهان ینتأم یبرا ییشترب هاییتقابلاطالعات، ابزار و  یفناور ۀتوسع یگر،د سویاز 

، بدان یشک ۀجزیرو مانند آن در  یکشت یما،هواپ طیبل ۀیته یاطالعات در ارتقا یفناور یرگذاریتأثعلت  ،رسدیمنظر به

 یوجوجست یق، از طرشودیمصرف  ییادز ۀینهززمان و  یسنت یستمدر س ینکها یلدلگردشگران به شتریسبب باشد که ب

 .پردازندیمو مانند آن  یکشت یما،هواپ یطبل ۀتهیبه  ینترنتیا

م یر و مفاهیق تصاویشاره کرد که گردشگران از طرمهم ا ینبه ا توانیم یاثرگذار ینا ییچرا ییندر تب دیگر، سویاز 

تعامل . پذیرندمیاثر و  شوندیم کی، تحرندهست مواجهخود با آن  ۀروزمر یه در زندگک یاطالعات هاییفناوراز  اخذشده

مصرف گردشگران از  یالگوها موردق دریعم هاییآگاهسب ک یرا برا ییهافرصت ،یدشگراطالعات و گر فناورین یب

 یدمات برااز خ یریگبهرهار کوه و سازوی، به شناپذیراجتناب ینحون امر بهیه اک کندیم... فراهم و یماهواپ بلیطجمله اخذ 

 شوندیم یدهشکل یتدرنهاقرار دارند،  یانون تجارب گردشگرکه در ک ی. مقاصددهدیمل کش هاشتر آنیچه بجلب هر

 بازنگری گری، بار دبلیطاخذ  ندماناطالعات  یبر فناورمبتنی یانه و رشد تقاضایگراالت مصرفیختن تمایبرانگ منظوربهو 

 یبرجسته آگاه ینحون است بهکه ممک روندیمشمار به یمطالعات یهاحوزه ی،اطالعات هاییفناور، یجهدرنت. کنندمی

 .ش دهدیافزا ...و یماهواپ بلیط ۀتهیاز جمله  یگردشگر مصادیقندها و یارا نسبت به فر یشک ۀجزیرگردشگران 

، گردشگران کنندهمصرفرفتار  یهاعلتشدن از مواجه است. آگاه خرید برای زیادی تصمیماتبا  گردشگریمعموالً هر 

از  یکی عنوانبه تواندیماطالعات  یپژوهش حاضر، فناور هاییافتهاساس براما  ،نیستچندان ساده  خریداران عبارتیبه یا

 یابی، بازارگردشگری هاییتسا ۀتوسع یقباشد. از طر یشک ۀیرمختلف در جز یسفر و تورها یهابرنامه یدخر یهاعلت

از گردشگران،  ینظرخواه، رزرو محل اقامت و یطبل یددر موارد خر یارتباط با مشتر یستماستفاده از سدر جذب گردشگر، 

خدمات  ۀو ارائ یجهان یتموقع یستم، سیاییاطالعات جغراف یستمس یقاز طر یبر گردشگر یریتنظارت و مد، ینهمچن

مختلف  یسفر و تورها یهابرنامه یدخر یو ارتقا دهدیم یشافزا یتوجهقابل طوربهبخش را  ینا یی، کارایکیالکترون یمال

 .دشویمرا منجر 

 یسفر و تورها یهابرنامه یدخر منظوربهد که گردشگران کر یینتب صورتینبد توانیمرا  یندفرا ینا ،است ذکریانشا

. پردازندیم یشانهاخواستهکردن برطرف منظوربهمختلف موجود  هایینهگزمورد در اطالعات یآورجمعمختلف به 

 یادآوری یندافرشامل  ،داخلی اطالعات یآورجمعبه هر دو صورت باشد.  یا خارجی یا داخلی تواندیم ،اطالعات یآورجمع

دنبال فرد به خارجی اطالعات یآورجمع. در ، استگیردیم نشئتفرد  پیشین تجربیاتدر حافظه که از  شدهیرهذخ اطالعات

از جمله  یاطالعات هاییفناورآنان  یبرا یمنبع اطالعات ترینآسانوجود دارد و  خارجی محیطاست که در  یعانالاط

خاص  یهایژگیوو  هامشخصهمختلف با  یاز جمله تورها ،موجود هایینهگز ارزیابیخواهد بود. گردشگران پس از  ینترنتا

خود  ۀنوببهمهم  یننکند و ا خریداریاز تورها را  یکیچه ،گیردیم تصمیم یااز تورها گرفته  یکی خریدبه  تصمیم یاآن، 

 مختلف نقش داشته باشد. یسفر و تورها یهابرنامه یدخر یدر ارتقا تواندیم

خدمات  یرو سا یلاتومب ۀیکرا یبرا ینترنتا یقاز طر کنندگانمصرف یحال حاضر برادر اهیستمساز  ییاربس

حفظ  یستمبر س یشترخود که ب یمیو قد یسنت یهاحالت برخالف یدجد یعتوز هاییستمسدر  ،یجهدرنت .یرندپذدسترس

است  ینههزکماطالعات  فناوری یستم. سشوندیم یدهبرخط، نام یعتوز هاییستمسبودند، با اتکا بر  یمتک یسنت یانمشتر

 هاییافتهاساس اما بر ،رودیمکار هب نقلیه وسایلو  یلاتومب ۀیاجاره و کرا یبرا یروزافزون صورتبه هایستمس ینو ا
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بر اساس  .نقش ندارد یشک ۀیره در جزیل نقلیوسا ۀاجاررزرو و  یاطالعات در ارتقا فناوری، پژوهش یناز ا آمدهدستبه

 یلوسا ۀخدمات اجار ۀدر عرضه و ارائ یخوببهاطالعات نتوانسته است  یرهنوز فناو یشک ۀیردر جز ،پژوهش هاییافته

... متمرکز بوده و یماهواپ یطبل یداز جمله رزرو هتل و خر یگردشگر تریکلو  یاصل یهامؤلفهبر  یشترعمل کند و ب یهنقل

نبوده است و  یدغدغه چندان یشک ۀیرگردشگران در سطح جز یبرا یدشا یهنقل یلو وسا یلاتومب ۀاجار ،طرفیاست. از 

و  یحضور صورتبه توانندیمو  گیرندینمنظر خود در یشاخص و عامل مهم در گردشگر یک عنوانبهگردشگران آن را 

مورد نظر  ۀنقلی وسایلو  ورزیدهمهم مبادرت امر  ینبه ا یراحتبه یشک ۀیرخودرو قبل از استفاده، در جز یشو آزما یدنبا د

 د.کننخود را اجاره 

 یابیو بازار یغاتتبل یبرا یدو جد یقو یابزار عنوانبهاست که  یناطالعات ا فناوریبر مبتنی ،یگردشگر ییحداقل کارا

بر مبتنی گردشگریامروز  ییادر دن رسدیمنظر ورود گردشگران به مقصد خواهد بود. به یبرا یسازینهزم ،ینو همچن

توسعه  یزن یگردشگر ینه،زم یناطالعات در ا یفناور ۀو توسع و با ارتقا کندیم ینرا تضم ی، رشد صنعت گردشگرفناوری

 .یافتخواهد  و ارتقا

 یترضا یجادا منظوربهگردشگران  یازهاین تریعسرساختن بهتر و لزوم برآورده ،در جهان یش صنعت گردشگربا گستر

اطالعات و  هاییفناورکاربرد  ،یانم یندر امورد توجه قرار گرفته است.  پیش از یشب ی،رقابت یتو حفظ مز هاآن یشترب

 یرناپذاجتناب یامر ،مختلف یهابخشاطالعات در  یفناور یصنعت داشته است. اثرگذار ینا بر ییبسزا یرتأثتباطات ار

 هایسیسرواستفاده از تمام  گردشگران ،پژوهش هاییافتهاساس ست. برمشهودتر ا یمسئله در صنعت گردشگر ینبوده و ا

 ،باشد دلیلینبد یدشا ینو ا کنندمی توجه به آن ید متوسطدر ح یشک ۀیراطالعات را در جز یدر بخش فناور یگردشگر

، یستن شدهیینتع یشاز پ هاآنو مکان  است و زمان نشدهبینیپیشکه اطالعات مورد درخواست گردشگران از آنجا

، یقخاص و هوشمند )برحسب مکان، زمان، عال یتموقع صورتبهاطالعات و خدمات را  توانندیم اطالعاتی هاییفناور

 ه دهند.( به گردشگر ارائشدهانجام یتکاربر، و نوع فعال یصتشخ

 یپراکندگ علتبه ی،گردشگر صنعت یارتقا در یتموفق یبرا که دکر تبیین گونهینا توانیم را یافته ینا ،یگرد سوی از

 یفناور روگ در هاآن گردشگری مقصد یحصح انتخاب و دارد گردشگران یانم در یخاص یتاهم اطالعات فناوری مخاطبان

مختلف  یسفر و تورها یهابرنامهد ی، خرکشتیما، یهواپ طیاخذ بل، هاهتلرزرو  است. آن از یریگبهره یزانم و اطالعات

و  هامؤلفه ینت در ااطالعا یاز فناور یشک ۀیرگردشگران جز ،رسدیمنظر است که به یگردشگر یقاز جمله مصاد یزن

و  یماهواپ بلیطهتل،  ۀیته یبرا یشک ۀیرگردشگران جز ،حقیقت. دراندگرفتهبهره  یدر حد متوسط یگردشگر یقمصاد

 ینز اا یو موارد یمیلو ا یمجاز یهاشبکه ینترنت،اطالعات مانند ا ی... از فناورو یحیتورها مختلف تفر یدخر ی،کشت

 از یکی عنوانبه اطالعات فناوری ارتباطات، و اطالعات یفناور گسترش با است که ینا لتعو  اندگرفتهبهره  یلقب

 .است گرفته قرار ابزار ترینآسان ،عبارتیبه و گردشگران ۀاستفاد مورد ابزار ینترمهم

 

 گیرییجهنت

از آن بهره  یاقتصاد تدر مبادال توانندیممختلف  یاست که کشورها ییهاشاخصه یناز بارزتر یکی ،اطالعات فناوری

مشاغل  یجادرا بهبود بخشند و با ا شانیتجار ییکاراتا  کندیمکمک  یراناطالعات به کشورها از جمله ا ی. فناوریرندبگ

 کنندگاناستفاده بر تعداد هرلحظهاست و  یشرفتپدرحال  سرعتبهاطالعات  یفناور ،د. امروزهثروت شون یشموجب افزا

همسو  ید،موج جد ینبا ا یدبا یانسان ییروو ن یفن ،تکنیکیشمار بیبا توجه به امکانات  نیز ایران. کشور شودیمآن اضافه 

 ،امر یناست. ا یگردشگر یعتوز یهانظاماطالعات در  یبردن فناورکار، بهدهندهشتابعامل  ینترمهم شود. جهتهمو 

و در  یعمراحل توز یرا در تمام یو اسکان در اماکن گردشگر یالتدر خصوص تسه موقعبهبه اطالعات  یابیامکان دست
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 فراهم ساخته است. یهر مقطع زمان

 یفناور یریکارگبهو  دهستنرو به رشد  اییندهفزابه شکل  یارتباط ،المللیینب یهاشبکهو  ینترنتتعداد کاربران ا

 بزرگ گروه یموظف است تا پاسخگو یتجار هر بنگاه ،ترتیبینبد .امروز شده است زندگی جدانشدنیجزء  ین،نو یارتباط

اطالعات  یفناور یکاربردها ینترمهماز  یکیباشد.  یاییجغراف یگرفتن مرزهاو کاربران بدون درنظر یانگروه از مشتر ینا

 یجاددر ابعاد مختلف از جمله ا تواندیم یکه صنعت گردشگر یتینقش و اهم یلدلبهاست و  یدر صنعت گردشگر رنتینتو ا

، هاهتلخدمات از جمله رزرو  یداشته باشد بر تمام یاشتغال و بهبود خدمات اجتماع یجادا ی،مقاصد گردشگر یدرآمد برا

 یجادا یشگرف ییراتمختلف، تغ یسفر و تورها یهابرنامهو مانند آن و  یکشت یما،هواپ یطبل ۀتهی، یتمراکز اقام ۀرزرو و اجار

 کرده است.

 یساختار اطالعات یجادو ا یگردشگر مؤسساتاز  یکهر یبرا یاطالعات یطمح یجادا ۀواسطبهاطالعات  یفناور

 یاطالعات یطمح ینصنعت در ا ینمختلف ا یهابخشگزار بوده است.  یرتأث یشک ۀیرجز یگردشگر یستممتمرکز، در س

 ،ینبپردازند و همچن هاواسطهو  هاکنندهیهتهبا  یهمکار ۀدر بازار پرداخته، به توسع یتجار یهافرصت ییبه شناسا توانندیم

 بیان گونهینا توانیم ،حقیقتکنند. در یجادا یخدمات گردشگر ۀتوسعه و ارائ منظوربهرا  یررسمیغ مؤسسات توانندیم

 ییشناسا منظوربه یش،ک ۀیرگردشگران از جمله گردشگران جز یبرا مؤثرابزار و امکانات  ۀبا ارائ ،اطالعات یکه فناور کرد

 ۀجزیر .شودیم یشک ۀیردر جز یصنعت گردشگر یتوسعه و ارتقا موجبه و کرد یفاا یخدمات نقش اساس ییدارو خر

 ایرانی یگردشگر یهان قطبیتواند از بزرگتریخود م یعیها و تنوع طبیژگیو و یو فرهنگ یخیتار ۀنیشیبا توجه به پ کیش

از  یکی. ن صنعت پردرآمد استیا ۀتوسع یبرا« یکیترونکال یگردشگر» گردشگر و نیازمندنون کباشد و ا یجهان و

 هاالمان ،ابزارها یسازآمادهبدهد  استانداردیمناسب و  ۀوجه الکترونیکی گردشگریبه  تواندیمکه  اساسی هاییرساختز

سند  یک تدوین نیازمند ،الگویی چنینبه  رسیدن برایاست و  الکترونیکی گردشگری الگوهایاساس بر شهریو امکانات 

 یهاواستهخ ینتأم برایالزم  هایبینییشپو  هایازسنجین تمامیاست که در آن  الکترونیکی ۀجزیر برایاستاندارد 

و مراکز  هاهتل. بوسینیم یا یتاکس هاییستگاهادر  ورود به فرودگاه ۀاز لحظ بایدگردشگران انجام شود. گردشگران 

 اینشوند و  مندبهرهو اطالعات مورد نظر  هایسسروبه  دستیابی برایو امکانات الزم  هایفناوراز  هارستورانو  یحیتفر

 یندهایافر. (1392، )خلت باشد شده ینتأمو  تجهیز استانداردهاییو  قوانیناساس که شهر بر شودیم میسر زمانیامر 

 .خواهند شد منجر یکالکترون یگردشگر یشرفتبه پ تی آی پتانسیل طریق از ،گردشگری در شدهیزیربرنامه

 باًیتقر ،اساس نیهم بر و دارند یاژهیو تیاهم یگردشگر یهاپروژه ره،یجز خاص تیموقع لیدلبه شیک آزاد ۀمنطق در

 بخش در مختلف یهاپروژه یاجرا. افتی اختصاص هاتیفعال نیا به مربوط ساتیتأس و امکانات جادیا به هاتیفعال درصد 5

 فراهم شیک آزاد منطقه یبرا شورک در را یداخل یگذارهیسرما جذب یهانهیزم نیترمهم از یکی یگردشگر و احتیس

 از یبعض سازمان، شنهادیپ براساس. دش منجر رهیجز در یاگسترده ابعاد در یرائیپذ اناتکام جادیا به امر نیا. آوردیم

 جادیا مهمانسرا، و متل هتل، احداث :از اندعبارت یخارج و یداخل گذارانهیسرما یبرا رشته نیا در آمدهوجودبه یهانهیزم

 و رستوران و مجاز لوپکدئویو جادیا ،یقرانیقا باشگاه و یشهرباز ،کپار احداث تئاتر، سالن و نمایس مانند یحیتفر زکمرا

 ۀسالنام) مختلف یهارشته در یهنر آموزش مؤسسات جادیا و ایردریز از یبردارلمیف و یغواص زکمرا جادیا خانه،قهوه

 به گردشگر جذب و یگردشگر صنعت یبرا یفراوان یهاجاذبه و هاتیقابل یدارا شیک ۀریجز(. 40: 1385 ،شیک یآمار

 .است منطقه

از آن راه  قبولقابل یدن به سطحیو تا رس جوان است یکشور ینترنتیرزرو ا ۀنیدر زم یشک ۀجزیر آن تبعبهو ران یا 

ابزارها و  ۀز نحویو ن هادادهرا در پردازش و تبادل  دییجد ازهایین ،دیجد یدارد. ورود فناور رویشیدر پ یدراز

 یمندعالقه ،روینا ازرا مطرح کرده است.  ین گردشگریدمات نوخ گونهینا ۀارائآن و  اجرایمناسب و  هاییرساختز
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توسط گردشگران  ینترنتیر رزرو اینظ یش استفاده از خدماتیافزا موجب ین موضوع که چه عواملیران به دانستن ایمد

 .ه استیتوجقابل ،شودیم
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