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 چکیده

علی رغم جاذبه های متنوع طبیعی، تاریخی و فرهنگی جایگاه بسیار پایینی از لحاظ جذب گردشگر و  یاسوجشهر

ل صنعت گردشگری در کشور و سهم درآمدهای حاصل از گردشگری در کشور دارد.به طور کلی آمارها گویای جایگاه ناز

که استان کهگیلویه و بویراحمد و شهر یاسوج از این قاعده مستثنی نیست  یک درصدی ایران از سبد گردشگری می باشد

بنابراین با توجه به جایگاه نامناسب ایران ، استان کهگیلویه و بویراحمد و به تبع آن شهر یاسوج در صنعت گردشگری ، به 

که گردشگری الکترونیک و زیرساخت های وابسته به آن بتواند کاستی های موجود را تا حدی جبران نظر می رسد 

نماید.این پژوهش به امکان سنجی تحقق گردشگری الکترونیک در شهر یاسوج پرداخته،  روش غالب در این پژوهش 

ی مختلف برنامه ریزی و مدل های میدانی مبتنی بر اطالعات و آمار جدید که با استفاده از روشها–،روش تحلیلی 

جامعه آماری پژوهش شهروندان، گردشگران  کاربردی به امکان سنجی و چگونگی تحقق گردشگری مجازی می پردازد. 

نوع پرسشنامه تحلیل و ارزیابی صورت گرفته  3و مسئولین و کارشناسان  گردشگری شهر یاسوج می باشند که  در قالب 

پرسشنامه  04،عدد پرسشنامه بر اساس فرمول کوچران از گردشگران و شهروندان 333ه تعداد است . الزم به ذکر است ک

نتایج پژوهش نشان می دهد، سطح   تحلیل شده است . SPSSاز مسئولین وکارشناسان تکمیل شده که  بوسیله نرم افزار 

و مسئولین گردشگری در سطح  سواد الکترونیک بین شهروندان شهر یاسوج در سطح باال، گردشگران و کارشناسان

گردشگران با متوسط قراردارد. از طرف دیگر بررسی شاخص های میانگین اعتقاد به گردشگری مجازی نشان می دهد 

درصد  3/40درصد در سطح متوسط باال ترین اعتقاد به گردشگری مجازی را دارند، شهروندان با میانگین  3/40میانگین 

 درصد در سطح ضعیف در رده های بعدی قرارا دارند. 44ا میانگین در سطح متوسط و کارشناسان ب

  دشگری الکترونیک، شهر یاسوجگردشگری ، فناوری اطالعات و ارتباطات، گرواژه های کلیدی: 
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 (mokhtrayus@yahoo.com) ، ایران جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه پیام نور ، تهران گروه ستادیارا 

2
 (soleimanifar@yahoo.com)اصفهاندانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه پیام نور  سلیمانی 
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 مقدمه -1

 -در عصر حاضر گردشگری و اقتصاد گردشگری یکی از اصلی ترین و مهم ترین ارکان اقتصادی

و بسیاری از برنامه ریزان و سیاست گذاران توسعه از این صنعت به عنوان  تجاری جهان به شمار می آید

گردشگری الکترونیکی نقطه عطف بین گردشگری و فناوری در واقع رکن اصلی توسعه پایدار نام می برند. 

اطالعات است که هر دو پدیده از عمده ترین فعالیتهای درآمد زا و مولد فرصت های شغلی در جهان 

گری خود به ابعاد گوناگون تقسیم شده است و فناوری اطالعات نیز با فعالیتهای گوناگون بر است.گردش

توسعه گردشگری تأثیر گذار است. مفهوم گردشگری الکترونیک شامل کلیه اجزا کسب و کار از قبیل 

صورت دمات به تجارت الکترونیکی، تحقیق و توسعه الکترونیکی، تولید محتوای الکترونیکی و ارائه خ

 الکترونیکی می باشد.

 مساله  بیان 1-1

گردشگری در ایران به عنوان یک صنعت از ظرفیت باالیی برای رشد و توسعه برخور دار است. بر 

اساس گزارش سازمان جهانی جهانگردی، ایران رتبه دهم جاذبه ی باستانی و تاریخی و رتبه ی پنجم جاذبه 

، دو میلیون گردشگر خارجی از ایران بازدید کرده اند و این 3440ی طبیعی را درجهان داراست و در سال 

میلیون نفر در دنیا سفر کرده اند. به نظر کارشناسان این صنعت از توسعه  003در حالی است که در این سال

ای که شایسته آن است برخوردار نبوده است. از دالیل آن می توان به آماده نبودن بستر های اقتصادی مناسب  

اشاره کرد. بی  مرتبط و سایر صنایع جانبی، مهمانسرا ایران برای جذب سرمایه گذاری در ساخت هتل  در

اطالع بودن سرمایه گذاران از زمینه های موجود در  ایران و تبلیغات ضعیف و انتشار اخبار نادرست و منفی 

 از ایران از دیگر موانع در راه رشد صنعت گردشگری در ایران است.

کارنامه موفقی را دراین زمینه از خود بر جای بگذارند. بطور  یسه با ایران، برخی کشورها توانسته انددر مقا

میلیون گردشگر خارجی از شهر دبی در کشور امارات متحده  54میالدی، حدود  3444مثال تنها در سال 

سهم کم تر از یک پانزدهم عربی در جنوب خلیج فارس دیدار کرده اند. این در حالی است که کشور ایران با

تعداد گردشگران شهر دبی در سال مشابه، تنها کمترازیک درصدسهم درآمدجهانی از صنعت توریسم رابه 

 (.  385302خود اختصاص داده است)مختاری،



 

شهر یاسوج دارای چشم انداز های طبیعی زیبا،رودها ،تاالب ها،چشمه سار های فراوان، ،جاذبه های  

نی وغیره می باشد.  با وجود این شرایط، در زمینه ی صنعت گردشگری رشد و توسعه ی تاریخی و باستا

نبود امکانات و خدمات و زیر  شاید به دلیل  عدم سرمایه گذاری کافی، است،  این عامل چندانی نیافته

ی که به همین دلیل پژوهش حاضر به معرفی یکی از انواع گردشگر .ساختهای مرتبط با این صنعت می باشد

همان گردشگری الکترونیک باشد می پردازد تا به این سوال پاسخ داده شود که آیا  گردشگری الکترونیک 

می تواند برخی از مشکالت گردشگری سنتی را در شهر یاسوج کاهش دهد و موجب توسعه گردشگری و 

 زیر ساختهای آن شود ؟

 سابقه وضرورت انجام تحقیق1-2

وع، گردشگری الکترونیک کم تر در کشور ایران ، استان کهگیلویه و بویر با توجه به جدید بودن موض

احمدو شهر یاسوج مورد توجه پژوهشگران و برنامه ریزان قرار گرفته است،  ازکار های انجام شده پیرامون 

 موضوع مذکور می توان به موارد زیر اشاره کرد8

ده از اینترنت و گردشگری8 به سوی اقتصاد جدید ( در مقاله ای تحت عنوان استفا3440) 5کریستین لونگی-

صنعت گردشگری به بررسی اثر اینتر نت برروی ساماندهی صنعت و بازار و فعالیت های گردشگری در 

اروپا می پردازد. و نشان می دهد که اینترنت اساس صنعت گردشگری را تغییر داده است و اذعان میدارد که 

ماهیت تغییرات فاحشی را که فناوری اطالعات و ارتباطات ایجاد کرده را  گردشگری برای این ساخته شده تا

 نشان دهد. 

برای گردشگری ( ASP) 3پایه  ( در مقاله ای با عنوان سیستم بر3453و همکارانش) 3سالواتو ماریا -

ه الکترونیک، به طراحی سیستم های نرم افزاری می پردازند که به تطابق خواسته های گردشگران که ب

صورت نامه های الکترونیکی به تورها و مراکز گردشگری ارسال می شود، با بروشورها و خدمات مراکز 

 گردشگری، جهت پاسخگویی راحت تر و دقیق تر به گردشگری  می پردازند. 

( درپایان نامه کارشناسی خود درمورد مدیریت مهمان نوازی، به اثر موبایل های 3453)0الئورا پارو -

و پیشرفته بر صنعت گردشگری می پردازد و اذعان می دارند از آنجایی که تلفن های موبایل هوشمند 

                                                           

Christian Longhi-1  

Salvatore Maria -2 

3 - Active Server Pages 
Laura parro--1 



 

همواره همراه گردشگران است، استفاده از خدماتی از قبیل خرید بلیط هواپیما و قطار رزرو هتل و حتی 

 مکان یابی را برای آنها بسیار تسهیل می کند.

ت عنوان در مورد شبکه های اجتماعی در گردشگری چه می (در مقاله ای تح3450) 5بنزیانگ و رولف -

دانیم؟ به مرور مقاالت و کتابهای در زمینه شبکه های اجتماعی و گردشگری پرداختند. آنها چنین می گویند 

به عنوان یکی از قویترین شبکه های آنالین که در دنیای واقعی زندگی اجتماعی  3که شبکه های اجتماعی

ها را شدیدا تحت تاثیر قرار داده بر صنعت و تجارت گردشگری نیز تاثیر فراوانی داشته مردم و اقتصاد آن

 است. 

(در پژوهشی با عنوان تجربه ی گردشگری در فضای واقعی و مجازی، ضمن توجه 5340دهقان، علیرضا) -

ر شکل به این نکته که مکان مهم ترین عنصر در توسعه گردشگری است اذعان می دارند که مکان چه د

واقعی و چه در شکل مجازی اش، عنصری کلیدی در بحث گردشگری است. این مقاله تجربیات گردشگری 

 در جهان واقعی و مجازی را به شکل تصویری مورد پردازش قرار می دهد.

( در طرحی با موضوع مطالعات شهر مجازی تهران، رویکرد تحلیل به فضا های عمومی به 5300عاملی ) -

ای مجازی و زیر ساخت های آن در شهر تهران می پردازد. این طرح یک فصل را به طورکامل مطالعات فض

 به ارائه گردشگری مجازی، صنایع دستی مجازی... اختصاص داده است که در خور اهمیت است.

( در مقاله ای با عنوان گردشگری الکترونیک و عوامل موثر بر رضایت 5325باقری و گلرخساری ) -

به بررسی جنبه های مختلف گردشگری الکترونیک شامل8 منافع، تهدیدها، موانع، و عوامل موثر در  مشتریان،

رضایت بخشی مشتری از گردشگری الکترونیک را مدنظر قرار داده اند، و عواملی از قبیل صرفه جویی در 

ترین عوامل ذکر زمان، قابلیت خرید در هر زمان و مکان، دسترسی مستقیم به اطالعات و خدمات را مهم

 نموده اند.

 

 

                                                           
-Benxiang2 

را وسیله تعامل بین مردم می داند که در آن مردم به خلق، اشتراك و تبادل ( Social Media)ویکیپدیا شبکه اجتماعی-3

 می پردازند.  مجازیاطالعات و ایده در دنیای 

 



 

 :اهداف پژوهش  3-1

می  بررسی و امکان سنجی تحقق گردشگری الکترونیک در شهر یاسوجاین پژوهش ،  هدف اصلی

 باشد که اهداف فرعی ذیل بر آن مترتب است 8

 و گردشگری الکترونیک. و ارتباطات تقویت مبانی نظری مرتبط با فناوری اطالعات  -

 ی شهروند الکترونیک در شهر یاسوج.بررسی شاخصها -

 بررسی زیر ساختهای فناوری اطالعات مرتبط با توسعه ی گردشگری در شهر یاسوج -

بررسی شاخص های گردشگری الکترونیک در شهر یاسوج و ارائه الگوی مناسب جهت توسعه زیر  -

 ساخت های گردشگری  الکترونیک .

 فرضیه های تحقیق  1-4

 رضیه های زیر پرداخته می شود8در این پژوهش به ف

رسد از جمله دالیل عدم توسعه گردشگری الکترونیک در شهر یاسوج تبلیغات ضعیف  به نظرمی .5

  سازمان ها  ونهادهای مربوطه می باشد.

یکی از علت های عدم توسعه گردشگری الکترونیک در شهر یاسوج آماده نبودن  به نظر می رسد .3

  عات  و ارتباطات می باشد.زیرساختهای مناسب فناوری اطال

به نظر می رسد یکی از علت های عدم توسعه گردشگری الکترونیک در شهر یاسوج پایین بودن  .3

 و اطالعات شهروندان این شهر درزمینه بکارگیری فناوریهای ارتباطی  می باشد. سطح سواد

  نیک معتقد هستند.به نظر می رسد شهروندان و گردشگران شهر یاسوج به مظاهر گردشگری الکترو .0

 روش انجام تحقیق: 1-5

میدانی مبتنی بر اطالعات آمار جدید که با استفاده از روش های  -روش انجام این پژوهش، تحلیلی

مختلف برنامه ریزی و مدل های کاربردی به امکان سنجی و چگونگی تحقق گردشگری الکترونیک به وسیله 

 .ستا مطالعات کتابخانه ای نیز مد نظر است پرسش نامه پرداخته می شود، که در این را



 

ای اولیه به کمک سه نوع پرسشنامه از جمله مسئولین وکارشناسان مرتبط با ه دراین تحقیق آمار وداده

گردشگری، شهروندان ساکن یاسوج وگردشگران واردشده،  جمع آوری و با استفاده از روشهای آماری 

انجام خواهد شد.  SPSSوهمبستگی( با کمک نرم افزار تحلیل گر،خی دو Tنظیر)آزمون مقایسه ای میانگین

پژوهش،شهروندان ساکن یاسوج،گردشگران وکارشناسان ومسئولین گردشگری می باشد، با  آماری جامعه

پرسشنامه مورد نیاز 333نفر(با استفاده از روش کوچران،حدود 540334توجه به جمعیت شهر یاسوج)

پرسشنامه وتعداد کارشناسان و مسئولین  333نفر5822404ا جمعیتاست،گردشگران بر همین اساس ب

است)حافظ  شده استفاده5ازفرمول کوچران گیری نمونه برای روش مورد می باشند. 04گردشگری 

 (58485302نیا،

 ادبیات نظری پژوهش -2

 : 3مفهوم واژه توریسم )گردشگری(2-1

ان های انگلیسی، فرانسه و آلمانی است که به زب (tourismگردشگری معادل فارسی و کامل دقیق واژه)

صورت مصطلح در زبان فارسی به صورت جهانگردی ترجمه شده است. ریشه این واژه از اصطالح  

tornus  یونانی و التین گرفته شده که یکی از معانی آن گردش کردن و یا گشتن است و با پسوند ایسم یا

( طبق گفته ماتسیون و 84 5303ری در آمده است)رهنمایی، یا گردشگ  tourismگری به صورت اسم مصدر 

وال گردشگری عبارت است از تغییر مکان موقتی افراد به مقاصدی خارج از محل معمول کار یا اقامتشان، 

فعالیت هایی که در طول اقامت افراد در آن مکان ها انجام می گیرد و تسهیالتی که به منظور برآوردن نیاز 

 (.885324م می شود)میسون،های آنان فراه

( فناوری اطالعات را اینگونه تعریف می نماید8 فراهم ساختن مکانیسمی که 85223پپارد) فناوری اطالعات

پردازش و جریان اطالعات در یک سازمان و بین سازمان ها را تسهیل نموده و در بر گیرنده اطالعات ایجاد 

و کار و نیز فناوری مورد استفاده در پردازش فیزیکی برای  شده، به کار گرفته شده و ذخیره شده توسط کسب

 (.4-80 5304تولید یک محصول یا ارائه یک خدمت می باشد. )بوهالیس، 
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 : سواد اطالعاتی2-2

سازد نیاز اطالعاتی خود را تشخیص دهد،  هایی است که فرد را قادر می سواد اطالعاتی مجموعه مهارت

موجود به تدوین روش جستجو دراین منابع پرداخته و پس از انجام جستجو  منابع اطالعاتیبا شناسایی 

تولید اطالعات جدید پیوند الزم بین اطالعات جدید را  اطالعات به دست آمده را ارزیابی کرده و به منظور

 (.www.wikipedia.org)خود برقرار سازد قبلی دانشبا 

 گردشگری الکترونیک :  2-3

کترونیک عبارت است از بکارگیری فناوری های نوین برای ارائه سرویس های مورد نیاز گردشگری ال

گردشگران. با استفاده از فناوری اطالعات ارائه سرویس های مورد نیاز گردشگران ساده تر، با کیفتی باال تر و 

گری نیاز های خود هزینه کم تر انجام می پذیرد. در گردشگری الکترونیک بر خالف روش های سنتی که گردش

را به طریق مراجعه مستقیم برطرف می کرد، در این روش بدون مراجعه مستقیم از طریق سایت های اینترنتی 

 (.0-84 5302نیاز های خود را بر طرف می کند) زعفرانلو، 

 معرفی محدوده مورد مطالعه -3

 موقعیت جغرافیایی شهر یاسوج 3-1

ومرکز استان کهگیلویه وبویراحمداست.  این شهر همچنین مرکز یاسوج یکی از شهرهای جنوبی ایران 

 34 یشهر یاسوج در موقع جغرافیایشهرستان بویراحمد نیزمی باشد،ودر شمال شرق استان واقع شده است.

از نصف النهارگرینویچ  یدقیقه طول شرق 38درجه و  45از خط استواو یدقیقه عرض شمال 30درجه و 

تقارن  هشهر یاسوج در قسمت برآفتاب سررود در بویراحمد علیا و در نقطی صوصموقع خ.  قرارگرفته است

شده محصور  یبشار در جنوب و مهریان در غرب و کوه دنا در شمال و شمال شرق هدو رودخان یو همگرای

 (. 80 5304)مهندسین مشاور همسو،  (5)تصویر است 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4
http://www.wikipedia.org/


 

 

 موقعیت شهر یاسوج در استان و کشور 1تصویر 

 1332وضعیت شاخصهای فناوری اطالعات و ارتباطات در شهرستان بویر احمد وشهر یاسوج، :1جدول

 ردیف استان شهرستان بویر احمد شهریاسوج شاخص

 5 545055 84445 88083 تلفن منصوبه

 3 544034 84423 44044 تلفن مشغول به کار ثابت

 3 - 33/00 40/05 ضریب نفوذ تلفن ثابت

BTS 0 382 553 25 تعداد سایت 

NO.44 20 44 30 مراکز دارای تلفن 

 8 234 042 305 تلفن همگانی

 4 44 - 35 دفتر خدمات ارتباطی

 0 - - 3/35 ضریب نفوذ اینترنت

 2 - - 0 دانشگاههای متصل به فیبر نوری

 54 5004 - 003 فیبر نوری
 ج

 یاسوج شهر درالکترونیک  گردشگری تحقق اجرایی قابلیت -4

یاسوج در شهروند الکترونیک های شاخص میانگین یبررس 4-1  

با  شهروندان  آشنایی الکترونیکی، گردشگری راستای تحقق در گام اولین که موضوع این به علم با

نیازمند  سایبر فضای در الکترونیک گردشگری در واقع و است ارتباطات و اطالعات فناوری نوین مظاهر

کارشناسان،گردشگران و شهروندان  شهر  توزیع فراوانی 5 شماره نمودار.است الکترونیکی شهروندانی

های سطح سواد اطالعاتی بررسی میانگین شاخص 3جدول. دهد می نشان یاسوج  را برحسب جنس

های فناوری اطالعات و ارتباطات در شهر میانگین توسعه زیر ساخت 3جدول ، شهروندان شهریاسوج 

را نشان می  شهروندان شهر یاسوج به سفرهای مجازی انگین اعتقادمی 0جدول و یاسوج از نظر گردشگران

 دهد. 



 

 

 :توزیع فراوانی کارشناسان،گردشگران و شهروندان  شهر یاسوج برحسب جنس 1نمودار

 

 های سطح سواد اطالعاتی شهروندان شهریاسوجشاخصبررسی میانگین  2جدول

استفاده از تلفن  

 و موبایل

 پیجر

 

میزان کار 

با 

 امپیوترک

میزان 

استفاده از 

شبکه 

 اینترنت

کارتهای 

 اعتباری

 

 

های شبکه

الکترونیک 

ها و بانک

 موسسات

خرید اینترنتی 

 یا مجازی

 

 

گذران اوقات 

فراغت با 

 اینترنت

برطرف کردن 

نیازهای علمی و 

تحقیقاتی و 

 آموزشی

 0/0 4/8 3/0 5/0 5/0 0/4 3/4 3/34 خیلی زیاد

 2/50 0/55 0/55 4/32 3/50 4/53 4/54 4/38 زیاد

 0/32 4/33 8/50 4/33 4/30 3/30 0/30 3/33 متوسط

 8/33 8/38 4/30 0/34 8/33 8/30 8/33 2/4 کم

 3/33 2/33 3/34 8/52 4/34 0/38 8/50 8/4 خیلی کم

 2ادامه جدول 

 

استفاده از دفاتر 

خدمات 

الکترونیک 

 های شهریارگان

دفاتر 

خدمات 

ارتباطی، 

 کافی نت

فاده از است

فضاهای 

فرهنگی 

 مجازی

مرور 

رخدادهای 

خبری به 

صورت 

 آنالین

استفاده از 

تلفن طی 

 سفر

میزان استفاده 

از کامپیوتر 

 طی

استفاده از 

اینتر نت طی 

 سفر

میزان استفاده از 

های سایت

اینترنتی برای 

 شناسایی منطقه

 رتبه میانگین

4/4 4/0 5/3 8/4 8/50 3/4 4/3 4/4 3/4 4 

4/53 0/54 8/54 4/50 0/32 0/0 4/2 8/54 02344/58 0 

2/32 3/30 0/30 3/32 8/33 2/50 5/00 4/04 444/34 5 

8/34 4/30 4/30 0/38 4/54 4/30 0/34 2/33 8044/30 3 

0/30 0/54 4/33 0/30 4/58 0/03 4/53 3/54 40344/33 3 



 

بدست در شهر یاسوج  عاتیاطال سواد سطح سنجش مرتبط با شاخص 58 ترکیب وسیله به که 3 جدول

را به خود اختصاص   شهروندالکترونیک 5رتبه ،  متوسط سطح شهروندان درکه  دهد می نشان است، آمده

دارند  قرار شهروندالکترونیککم  سطح یا  3رتبه  شهروندان درصد 8044/30 که است حالی در این. داده اند

 . قراردارند متوسط سطح در الکترونیک هروندش لحاظ شاخصهای از یاسوج  گفت توان می بنابراین،

 

 های فناوری اطالعات و ارتباطات در شهر یاسوج از نظر گردشگرانتوسعه زیر ساخت میانگین 3جدول  

 پاسخ
سایت 

 گردشگری

استفاده از سایت 

 فرمانداری
 GPSاستفاده از سیستم 

دهی تلفن سرویس

 همراه

-رضایت از سرویس

 دهی اینترنت

 هرتب میانگین

 2 1/31 2/00 3/12 0/11 4/53 4/35 بلی

 1 2/01 1/33 7/17 0/12 3/04 3/40 خیر

 

 اعتقادشهروندان شهر یاسوج به سفرهای مجازی میانگین 4جدول

 رتبه

 

استفاده از  میانگین

های کتابخانه

 مجازی

 

سفر مجازی با 

استفاده از 

 اینترنت

 

خدمات 

فرهنگی 

 مجازی

استفاده از 

تورهای 

 مجازی

زه مجازی مو

با استفاده از 

 اینترنت

سفر به 

دیگران 

 توصیه

 

رضایت از 

خدمات سفر 

 دوباره به

 

5 
520304/

88 
 بلی 4/02 0/44 03/2 08/4 5/38 08/4 40/4

3 04/33  خیر 3/44 3/03 54/5 50/4 2/43 50/4 34/4 

 

یاسوج از نظر  های فناوری اطالعات و ارتباطات را در شهرکه میانگین توسعه زیر ساخت 3جدول 

 0/30گزینه خیر را برای زیر ساختها انتخاب نموده اند، 5گردشگران با رتبه  3/85 ،گردشگران نشان می دهد

 از یاسوج شهر   گفت توان می بنابراین،انتخاب نموده اند درصد گردشگران گزینه بلی را برای زیرساختها 

اعتقادشهروندان شهر  میانگین 0 جدول دارد.قرار پایین  لحاظ زیر ساختهای فناوری اطالعات درسطح

سفرهای مجازی را به 5رتبه  520304/88ندان با میانگیندهد،شهرو یرا نشان م یاسوج به سفرهای مجازی

به سفر های مجازی معتقد  شهر یاسوج  شهروندان   گفت توان می بنابراین،خود اختصاص داده اند، 

  .هستند

 



 

 قتجزیه و تحلیل فرضیات تحقی -5

 فرضیه ی اول5-1

رسد از جمله دالیل عدم توسعه گردشگری الکترونیک در شهر یاسوج تبلیغات ضعیف  به نظرمی

 سازمان ها  ونهادهای مربوطه می باشد.

 

 تاثیر تبلیغات سازمان ها در توسعه گردشگری در بین گردشگران 5جدول 

 کل تبلیغات 

 کم متوسط خوب

 جنس

 

 30 08 34 540 

 4/544 0/30 3/00 2/38 زن

 

 32 533 44 350 

 4/544 5/38 4/48 2/54 مرد

 کل
 84 580 04 333 

 0/34 3/43 4/34 4/544 

 

( درصد مربوط به گردشگران 3/43، از بین  گردشگران پاسخگو، بیشترین فراوانی با )نشان داد 4جدول 

سط در توسعه ی گردشگری مؤثر می باشند پاسخگویی است که عقیده دارند تبلیغات سازمان ها در حد متو

با توجه به نتیجه به دست آمده در آزمون آماری یکی از دالیل عدم توسعه گردشگری الکترونیک در شهر 

 یاسوج ،تبلیغات ضعیف سازمان ها و نهادها می باشد،پس فرضیه مورد نظر تأیید می گردد.

 آزمون فرضیه ی دوم 5-2

ی عدم توسعه گردشگری  در شهر یاسوج آماده نبودن زیرساختهای به نظر می رسدیکی از علت ها

 .مناسب فناوری اطالعات می باشد

 



 

 tرابطه بین زیر ساختها وتوسعه گردشگری در  شهریاسوج در آزمون  0ول جد

 4/4 = مقدار آزمون 

t 59% تفاوت میانگین سطح معنی داری درجه آزادی Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

 /8804 /0304 /40282 444. 335 043/2 زیر ساخت

 

بسیار  t( می توان اظهار داشت با توجه به اینکه ضریب 043/2برابر است با ) Tنشان  داد آزمون  8جدول   

باال تر از عدد میانگین می باشد  ، زیر ساخت های گردشگری الکترونیک در شهر یاسوج در سطح بسیار 

صورت  Tپایینی قرار دارد. با تجزیه و تحلیل هایی که در آزمون های آماری ، از جمله آزمون میانگین 

گرفت، زیر ساخت های گردشگری در شهر یاسوج در سطح بسیار پایینی قرار دارد.بنا بر این فرضیه مورد 

 نظر تأیید می گردد.

 آزمون فرضیه ی سوم 5-3

ی عدم توسعه گردشگری الکترونیک در شهر یاسوج پایین بودن به نظر می رسد یکی از علت ها   

 سطح سوادو اطالعات شهروندان این شهر  درزمینه بکارگیری فناوریهای ارتباطی و اطالعاتی  می باشد.

 رابطه بین توسعه گردشگری و سواد اطال عاتی  شهر وندان در شهر یاسوج 7جدول

 =00 مقدار آزمون 

t 59% تفاوت میانگین نی داریسطح مع درجه آزادی Confidence Interval of the Difference 

Lower Upper 

 3400/2 3480/8 40385/4 444. 335 432/54 سواد اطالعاتی

توسعه گردشگری و سواد اطال عاتی  شهروندان در شهر ، برای وجود رابطه بین  4با توجه به جدول شماره

( می باشد با توجه به نتایج به 00استفاده گردید،عدد میانگین در این آزمون ) یک نمونه ایtاز آزمون  یاسوج

بسیار پایین  t( می توان اظهار داشت با توجه به اینکه ضریب 432/54برابر است با ) tدست آمده ،آزمون 

رار تر  از عدد میانگین می باشد  ، نشانگر این است که سواد اطالعاتی در شهر یاسوج در سطح باال ق



 

صورت گرفته ، حاکی از آن Tدارد.با تجزیه و تحلیل هایی که در آزمون های آماری از جمله آزمون میانگین 

 است که سواد اطالعاتی در شهر یاسوج در سطح باال قرار دارد. بنا بر این فرضیه مورد نظر رد می شود .

 آزمون فرضیه چهارم 5-4

 ظاهر گردشگری الکترونیک معتقد هستند..به نظر می رسد شهروندان شهر یاسوج به م0

 میزان اعتقاد شهر وندان شهر یاسوج به مظاهر گردشگری الکترونیک 1جدول

 4/54 = مقدار آزمون 

t  درجه

 آزادی

سطح 

 معنی داری

Mean 

Difference 

%59 Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

گردشگری  اعتقاد به

 الکترونیک

425/58 335 444/ 04283/5 3053/5 8305/5 

( می توان اظهار داشت با توجه به اینکه ضریب 425/58برابر است با ) t، آزمون  0با توجه به جدول شماره

t  باال تر  از عدد میانگین می باشد  ، نشانگر این است  شهروندان شهر یاسوج به مظاهر گردشگری

 ین فرضیه مورد نظر تأیید می گردد.الکترونیک معتقد هستند. بنا بر ا

 نتیجه گیری وارائه پیشنهادات -0

، سطح سواد اطالعاتی بین شهروندان شهر یاسوج در 5باتوجه به نتایج حاصل از پرسشنامه شماره  

سطح باال، گردشگران و کارشناسان و مسئولین گردشگری در سطح متوسط قرارا داردومیزان رضایت از 

ترونیک در بین گردشگران در سطح متوسط می باشد. از طرف دیگر بررسی شاخص خدمات گردشگری الک

درصد در سطح متوسط  3/40های میانگین اعتقاد به گردشگری مجازی نشان می دهد گردشگران با میانگین 

درصد در سطح متوسط و  3/40باال ترین اعتقاد به گردشگری مجازی را دارند، شهروندان با میانگین 

درصد در سطح ضعیف در رده های بعدی قرارا دارند.با به نتایج بدست آمده از  44ن با میانگین کارشناسا

آزمون های آماری ، زیر ساخت های گردشگری الکترونیک در شهر یاسوج در سطح بسیار پایینی قرار دارد. 

نیک در این شهر،  باتوجه به جدید بودن شهر یاسوج ،آماده و کافی  نبودن زیر ساختهای گردشگری الکترو

 راهکارهای زیر می تواند  در توسعه زیر ساختها گردشگری الکترونیک  مؤثر باشد. 

 



 

 راهبردهای توسعه گردشگری الکترونیک در شهر یاسوج -7

اینترنت و ...  با راه  –کمک به شناسایی جاذبه های طبیعی و فرهنگی شهر یاسوج از طریق رسانه ها 

 گری شهر یاسوج و ...اندازی پرتال ویژه گردش

گردشگری  گردشگران با جاذبه های  بیشتربرگزاری تورهای مجازی در فضای رسانه ای با هدف آشنایی 

 شهر یا سوج  

 فراهم نمودن زیرساخت های گردشگری الکترونیک در شهر یاسوج

 آموزش و فرهنگ سازی برای بهره برداری از سیستم های گردشگری الکترونیک

ایتهای اینترنتی به روز شده و معرفی جاذبه های گردشگری شهریاسوج به مناطق مختلف با استفاده از س

 دسترسی به اینترنت پرسرعت و استفاده از سایتهای اینترنتی

 

 تربیت نیروی متخصص و کافی برای اداره و کنترل شهر الکترونیک

 پشتیبانی و نگهداری مستمر و دائمی روزانه از سایت های گردشگری

 گردشگری و میراث فرهنگیجاد نهادی تحت عنوان مرکز گردشگری مجازی در سازمان ای

 توجه به اطالع رسانی الکترونیکی رسمی  پتانسیل های گردشگری در رسانه

 استانایجاد وتدوین دوره های آموزش الکترونیکی توسعه گردشگری در مراکز دانشگاهی 



 

 

 منابع ومآخذ 

 5324لویه و بویر احمد،اداره کل مخابرات استان کهگی . 

 (گردشگری الکترونیکی فناوری اطالعات برای مدیریت راهبردی گردشگری، 5304بوهالیس، دیمیتریوس ،)

ترجمه گروهی   از دانشجویان کارشناسی ارشد رشته مدیریت و جهان گردی دانشگاه عالمه طباطبایی، 

 ، انتشارات پندار پارس.تحت نظارت آقایان دکتر حنفی زاده، جباری و شادمهر، تهران

 (شهر الکترونیک، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران،  چاپ دوم، تهران.5303جاللی، علی اکبر ،) 

 (مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، انتشارات سمت، تهران.5302حافظ نیا، محمدرضا ،) 

 (تجربه ی گردشگری در فضای واقعی و مجازی،5304دهقان، علیرضا ،)  فصلنامه تحقیقات فرهنگی، سال

 .0اول، شماره 
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Abstract  

 Yasuj city despite having various beautiful scenery, archaeological and historical attractions stands 

for small share in country, it shares only one percent. According to Iran country and Kohgiluee and 

Bovairahmad province share’s and consequently yasuj city in tourism industry , it seems that e-

tourism and development of new forms of tourism can largely overcome the problems in this field and 

improve the status of Yasuj  in terms of  tourism potential. This article makes an attempt to study the 

feasibility of virtual tourism in Yasuj city. The predominant method used in this study is analytical 

method based on statistics and new information with use different programing method and applied 

models in consider the feasibility and implementation of virtual tourism. Three questionnaires were 

used to consider the use of applied models in the feasibility and implementation of virtual tourism 

Statistical society includes citizens, tourists, authorities and experts. It should note that 322 

questionnaires according kochran formula from citizens and tourist and 00 questionnaires from expert 

and authorities have filled. To integrate these indicators, SPSS software, Spearman and Pearson 

correlation were used. 

The results show that level of citizen literacy in Yasuj city is high and among experts and tourism is 

intermediate. The amount of tourism satisfaction in virtual tourism development is intermediate. At 

the other side consider of indicators indexes citizen's belief in virtual tourism shows that tourisms with 

average 0042 percent have the highest belief in virtual tourism, citizens with average 5043 percent are 

in medium level and experts with average 55 percent are in weak level  

 


