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چکیده

صنعت گردشگری ،به عنوان گستردهترین صنعت خدماتی جهان ،از منابع مهم رونق اقتصادی (اشتغالزایی ،کسب درآمدهای
تهای گردشگری
یشود .از این رو ،مناطقی که از ظرفی 
ارزی ،کاهش فقر و غیره) و افزایش تبادل و تعامل اجتماعی محسوب م 

ی -فرهنگی صنعت مذکور برخوردار
برخوردار هستند ،باید راهبردهای مناسبی انتخاب کنند تا از مزایا و فواید اقتصادی و اجتماع 
شوند .هدف تحقیق حاضر تدوین راهبرد های توسعه صنعت گردشگری در بستر  ICTدر استان آذربایجان شرقی بوده است .جهت

تدوین راهبرد گردشگری در استان آذربایجان شرقی ،ابتدا کلیه نقاط ضعف ،قوت ،فرصتها ،تهدید ها و اهمیت هریک طی یک
پرسشنامه ای توسط کارشناسان و مدیران سازمان گردشگری این استان تعیین شد .سپس در مرحله ورودی ،ماتریس ارزیابی عوامل

داخلی ) (IFEو ماتریس ارزیابی عوامل خارجی ) (EFEتدوین گردید .نتایج نشان داد که وضعیت استراتژیک استان مورد
بررسی در حالت رقابتی بوده و با توجه به نظرات کارشناسان ،استراتژی های مورد نظر تدوین شده موجب توسعه صنعت
گردشگری این استان خواهد شد.

واژگان كليدي :توسعه گردشگری ،فن آوری اطالعات و ارتباطات ،آذربایجان شرقی ،تکنیک .SWOT

( -1نویسنده مسئول) mirbagheri_hir@yahoo.com
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مقدمه
در جهان امروز گردشگری به عنوان یکی از پویاترین نیروهای رشد اقتصادی کشورها محسوب میشود که مولفه-
هایی همچون اشتغال زایی و درآمدزایی کشورها را رونق می بخشد .این مسائل سبب شده تا بسیاری از مدیران و
برنامهریزان محلی ،منطقه ای و ملی در هر کجای دنیا برای گسترش این صنعت برنامه ریزی و تالش کنند .یکی از
مفاهیم اساسی که مدیران و برنامه ریزان این صنعت ،به آن توجه اساسی می کنند ،بازاریابی گردشگری است که به
عنوان یک روند مدیریتی که شامل پیشبینی نیازها و جلب رضایت گردشگران فعلی و آتی میباشد ،تعریف شده
است ( .)Lydia, Dimanche, 2017از دیدگاه محققان ،عناصر آمیخته بازاریابی گردشگري ،شالوده اساسی سیستم
بازاریابی گردشگري را تشکیل می دهد ،زیرا ترکیبی از عناصر الزم براي برنامه ریزي و اجراي کل عملیات بازاریابی را
دارا می باشد ( .)Andrés, DeManche; 2015از این رو توجه به نقش بازاریابی در گردشگری برجسته و با اهمیت
می باشد .از سوی دیگر بیشتر کشورهای توسعه یافته (که دارای سیستمهای پذیرنده در مواجهه با فناوری نوین

هستند) منافع و خطرهای احتمالی فناوری ا ّطّطالعات و ارتباطات و کاربردهای آن را پذیرفتهاند و از آن استفاده می-

کنند .بعضی از کشورهای در حال توسعه و یا فقیر نیز که در خصوص مزایا و فرصتهای این فناوری ا ّطّطالعات

کافی ندارند و یا از امکانات اقتصادی الزم برای بهکارگیری این پدیده بیبهره هستند ،در این زمینه دچار عقب-
ماندگی شدهاند .کشورهائی نیز وجود دارند که از نظر مالی مشکل خا ّصّصی ندارند ،اما با رویکردی ایدوئولوژیک به
این پدیده نوظهور نگاه میکنند و باعث تأخیر و یا مانع استفاده مردم کشور خود میشوند .متأسفانه این رویکرد
موجب میشود خسارات جبرانناپذیری به جامعه تحمیل گردد .از آنجا که تمام ابعاد این پدیده حتی در بعضی از
کشورهای توسعه یافته نیز شناخته شده نیست .بنابراین ،فرهنگسازی و آسیب شناسی در زمینه معرفی فناوری
ا ّطّطالعات و ارتباطات و کاربردهای آن اقدام مو ّثّثری محسوب میشود.
به طور کلی ،چالش جهانی ایجاد شده در عرصه مدیریت که با ظهور پدیده تکنولوژی اطالعات رنگ و جلوهای
دیگر گرفته است مهمترین وشاید اثرگذارترین دست یافته بشر در طول چند قرن اخیر می باشد تا جایی که مهمترین
کاالی تجاری قرن حاضر را اطالعات معرفی کردهاند .امروزه اهمیت اطالعات و نقش آن در تصمیم گیری صحیح بر
هیچ کسی پوشیده نیست بطوریکه از نظر علمی ،تصمیمی عقالنی و منطقی است که  % 90آن مبتنی اطالعات به
موقع و صحیح باشد و  %01آن مبتنی بر الهام و شهود .فناوري اطالعات كه عمدتا وظيفه تهيه و پردازش داده هاي
خام ،انتقال داده ها و اطالعات به صورتي كه براي مديريت سازمان و كاربران قابل استفاده باشد را دارد و بدين
صورت تصميم گيري مديران و تصميمگيران را بهبود داده و موجب افزايش كارا يي

آنان مي گردد(Dodes et al., ( .

 .)2017تاثیر مستقیم و غیرمستقیم فناوری اطالعات در کلیه ساختارها و سطوح زندگی عادی مردم و نفوذ و توسعه
ابزاری این پدیده عصر جدید در پیچیدهترین فعالیت ها ،موثرترین عامل در راه توسعه تکنولوژیک و به تبع آن
اطالعاتی بشر بوده است.
فناوری اطالعات و ارتباطات نقشی کلیدی و مهم در صنعت گردشگری دارد و ادغام آن با گردشگری برای موفقیت
در صنعت گردشگری بسیار حیاتی است .فناوری اطالعات و ارتباطات وظیفه تسهیل دسترسی شخص به خدمات
گردشگری را در هر کجا و هر زمان دارد .فناوری اطالعات و ارتباطات باعث توانمند سازی مصرف کنندگان برای
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شناسایی ،سفارش و خرید محصوالت گردشگری و حمایت از جهانی شدن این صنعت با ارائه ابزارهایی
برای توسعه ،مدیریت و توزیع پیشنهادات می شود .در حال حاضر صنعت فناوری اطالعات و ارتباطات در حال
تبدیل شدن به یکی از عوامل قابل رقابت در سازمانها است که باعث افزایش کیفیت و خدمت رسانی سازمانها شده
است .همچنین بر همگان آشکار است که هیچ صنعتی به اندازه صنعت گردشگری ،در کشوری با اقلیم ایران ،ارزنده،
اثر بخش و با حداکثر بازدهی اقتصادی و فرهنگی همراه نیست .کشور ایران با تمدن کهن و طبیعت چهار فصل ،با
در اختیار داشتن صدها مولفه گردشگری ،یکی از بی نظیر ترین کشورهای جهان در حوزه گردشگری به شمار می
آید .ایران را باید یکی از پر ظرفیت ترین کشورهای جهان در زمینه جذب گردشگر دانست که نیازمند تدویت
راهبردهای مناسب در این حوزه می باشد .از این رو با توجه به اهمیت روزافزون گردشگری هدف مقاله حاضر

تدوین راهبرد های مناسب توسعه صنعت گردشگری ایران در بستر  ICTمی باشد.1

روش تحقیق در مقاله حاضر توصیفی  -تحلیلی 2و از نوع تحقیقات پژوهشی -کاربردي 3می باشد که از یک سو با

مطالعات اسنادي و کتابخانهاي به بررسی ابعاد ،تعاریف و چارچوب نظري تحقیق و از سویی دیگر با مشاهدات
میدانی دقیق و همچنین مراجعه به سازمانها و ادارات ذیربط به گردآوري دادهها و اطالعات الزم در محدوده مورد
مطالعه براي دستیابی به پاسخی براي سؤاالت تحقیق و آزمون آن میپردازد .در نهایت براي تجزیه و تحلیل اطالعات و
ارائه استفاده شده است ..جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارشناسان و مدیران سازمان گردشگری استان آذربایجان
شرقی بوده که تعداد آنها برابر بود با  27 1نفر و با استفاده از فرمول کوکران  95نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند،
پرسشنامه ای جهت شناسایی فهرستی از نقاط قوت ،ضعف ،فرصت و تهدیدات مربوط به توسعه گردشگری این
استان در بستر فناوری اطالعات و ارتباطات تدوین شده و وزن هر یک نیز توسط کارشناسان و مدیران تعیین شد .و
با توجه به محل تالقی ماتریس عوامل داخلی و بیرونی استراتژی های مناسب جهت توسعه گردشگری این استان
تدوین گردید.
4

-تکنیک SWOT

يكي از مناسب ترين فنون برنامه ريزي و تجزيه و تحلیل است كه امروزه تحليل استراتژي ،ماتريس  SWOTبه عنوان
ابزاري نوين براي تحليل عملكردها و وضعيت شكاف ،مورد استفاده طراحان و ارزيابان استراتژي قرار مي گيرد
( )Nilsson, 2004ماتريس SWOTابزاري براي شناخت تهديدها و فرصت ها ي موجود در محيط خارجي كي
سيستم و بازشنا ي ضعف ها و قوت ها ي داخلي آن به منظور سنجش وضعيت و تدوين راهبرد براي هدايت وكنترل
آن است .تحليل SWOTدر نظر دارد قوت ها و فرصت ها را به حد اكثر برساند ،تهديد هاي بيروني را به حد اقل
برساند ،ضعف ها را به قوت ها تبديل كند و مزيت فرصت ها را به موازات به حد اقل رساندن توامان ضعف هاي
دروني و نهديد هاي بیروني كسب كند .در اين مدل سازمان مي تواند به وسيله شناسا يي قوت ها ،ضعف ها ،فرصت
ها و تهديدها ،استراتژي ها يي بر اساس قوت ها ،حذف ضعف ها و بهره برداري از از فرصت ها يا استفاده از آنها براي
1

Information & Communication Technology
Descriptive -analysis
3
Searching - applied
4
Strength , Weakness , Opportunity , Threat
2
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مقابله با تهديدها طراحي و تدوين كند .قوت ها وضعف ها به وسيله ارزيابي محيط دروني ،و فرصت ها و تهديدها به
وسيله ارزيابي محيط بيروني شناسا يي مي شوند ( .)Deinser, 2004براي اين منظور ،نقاط قوت ،ضعف ،فرصت ها و
تهديدها در چارچوب پيوند داده مي شود و گزينه هاي  SO,WO,ST,WTكلي استراتژي از بين آنها انتخاب مي شود.

Source: Mohammadi Deh Cheshmeh and Zangi Abadi, 2008.

معرفی منطقه مورد مطالعهاستان آذربایجان شرقی یکی از استانهای ایران است که در زمان حکومت پهلوی آذربایجان خاوری نامیده میشد.
یشود .استان آذربایجان
تترین استان ناحیه شمال غربی ایران (آذربایجان) محسوب م 
این استان بزرگترین و پرجمعی 
شرقی از سمت شمال به جمهور 
یهای آذربایجان وارمنستان ،از سمت غرب و جنوب غرب به استان آذربایجان
غربی ،از سمت شرق به استان اردبیل و از سمت جنوب شرق به استان زنجان محدود شدهاست .این استان دارای آب
و هوای سرد کوهستانی بوده و ک ّلّل محدوده استان را کوهها و ارتفاعات تشکیل دادهاند .مساحت استان آذربایجان

شرقی  ۴۵۴۹۱کیلومتر مربع است که از این جهت ،یازدهمین استان بزرگ ایران محسوب م 
یشود .1رود ارس حدود

شمالی آن را با جمهوريهاي آذربایجان ،نخجوان و ارمنستان و رود قطور و آبهاي دریاچه ارومیه حدود غربی آن را با
آذربایجان غربی تشکیل میدهند .در جنوب کشیدگی رشتهکوهها ،درهها ،جلگهها و دشتها موجب پیوستگی
توپوگرافیک استان آذربایجان غربی و زنجان میشود .در شرق دره رودخانه دره رود و کوههاي سبالن و چهل نور و
گردنه صائین و رود قزالوزن در جنوب ،این خطه را از استان اردبیل جدا میسازد .آذربایجان شرقی به طول 235
کیلومتر با جمهوري آذربایجان و دیگر جمهوريهاي شوروي سابق داراي خط همجواري میباشد .در این قسمت از
حدود آذربایجان شرقی ،دو شهرستان از این استان در طول  002کیلومتر با جمهوري آذربایجان و  35کیلومتر با
جمهوري ارمنستان هممرز میباشند که در سراسر آن رود ارس جریان دارد .در حال حاضر ارتباط استان در طول این
مرز تنها از منقطه جلفا ،خدا آفرین و کردشت انجام میگیرد که در این میان جلفا از اهمیت خاصی برخوردار میباشد.
شهر مرزي جلفا از طریق خط آهن نخجوان ،ایروان و تفلیس به جمهوري اوکراین و بنادر دریاي سیاه (این راه
ارتباطی مهم بین المللی که به خط مستقیم تنها  062کیلومتر از آن فاصله دارد) وصل میشود .این امر و نزدیکی
استان به دریاي سیاه ازنظر موقعیت ارتباطی و جایگاه خاصی بدان بخشیده است .سیماي طبیعی آذربایجان شکل
یافته  7واحد کوهستانی و درهها و جلگه هاي میان آنها میباشد ،که عبارت از قره داغ ،میشو و مورو ،قوشا داغ،
 1وبگاه استانداری آذربایجان شرقی.
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سبالن ،سهند ،بزقوش و تخت سلیمان میباشد .شمالیترین و بزرگترین این واحدها رشته کوه قره داغ میباشد ،که از
دیوان داغ در منتهی الیه غربی استان آغاز و پس از عبور از شهرستانهاي مرند ،شبستر ،تبریز ،اهر ،کلیبر و مشگین
شهر به دره رودخانه قرهسو و دره رود ختم میشود .شاخهاي از این رشته کوه در آنسوي دره رود به کوههاي
خروسلو و شاخهاي دیگر به کوههاي برزند (صلوات داغ) میپیوندد که این کوهها نیز پس از عبور از شهرستانهاي
بیله سوار و مغان در استان اردبیل به منتهیالیه شمالی رشتهکوه تالش میپیوندد .قلههاي شیور ،گشت سر ،آغداش،
قصبه و سلطان جهانگیر از قلل مرتفع و معروف این رشتهکوه بشمار میروند .بلندترین نقطهي کوههاي قره داغ قله
کیامکی میباشد که  41 34متر ارتفاع دارد .آذربایجان شرقی با اختصاص دادن  2٫ 76درصد از مساحت کشور در
گوشه شمال غربی فالت ایران قرار دارد .آذربایجان شرقی به طول  235کیلومتر با جمهوري آذربایجان و ارمنستان
مرز مشترك دارد که بیشترین مرز استان با جمهوري آذربایجان  002کیلومتر میباشد .بر اساس آخرین تقسیمات
سیاسی در سال  ،5931استان آذربایجان شرقی داراي  02شهرستان 44 ،بخش 62 ،شهر 142 ،دهستان میباشد .در بین
شهرستانهاي استان ،شهرستان میانه با  5 59 5٫ 30کیلومترمربع وسیعترین و شهرستان عجبشیر با  44 / 738کیلومترمربع

کمترین مساحت استان را به خود اختصاص داده است .بر اساس نتایج سرشماري عمومی نفوس و مسکن ،5931
جمعیت استان  3909652نفر بوده که نسبت به سال  ،0931نرخ رشد استان برابر  0٫ 97بوده است .نسبت جنسی
جمعیت استان در سال  5931برابر 6 ٫103نفر بوده است .توزیع ساختار نسبی جمعیت استان نشان میدهد که سهم
جمعیت گروه سنی  0- 41ساله از کل جمعیت استان برابر  22 ٫ 87درصد بوده 15 - 64 ،ساله برابر  69 ٫ 89درصد و

 65ساله و بیشتر برابر  7٫ 24درصد بوده است .در سرشماري  ،5931تعداد  28 03221خانوار در استان بهصورت
معمولی ،گروهی و موسسهاي ساکن بوده که از این تعداد خانوار ،حدود  43 1 887خانوار در نقاط شهري و 335878
خانوار در نقاط روستایی ساکن بوده است .بعد خانوار استان در سرشماري فوق برابر  3٫02نفر بوده است .مقایسه
نتایج سرشماري سال  5931با نتایج سرشماري  0931نشان داد که در طی  5سال به جمعیت استان  185032نفر
افزودهشده است .در سال  5931از کل جمعیت استان 17٫ 85 ،درصد در نقاط شهري و  28 ٫ 15درصد در نقاط
روستایی ساکن بوده است .استان آذربایجان شرقی بر اساس آخرین تقسیمات سیاسی در سال  ،5931داراي  59شهر
بوده و تبریز بهعنوان مرکز استان  57 ٫ 96درصد جمعیت نقاط شهري استان و  40 ٫41درصد جمعیت کل استان را به

خود اختصاص داده بود .بر اساس نتایج آمارگیري از طرح نیروي کار سال  ،41 5 139 ٫0درصد جمعیت  01ساله و
بیشتر در استان ازنظر اقتصادي فعال بوده است .در سال فوق نرخ بیکاري در استان  01٫8درصد و در گروه سنی

24-15ساله برابر  23 ٫8درصد و براي مردان در این گروه سنی برابر  23 ٫3درصد بوده است .در سال فوق ،سهم

فعالیت بخش کشاورزي  02٫1درصد ،صنعت  93٫7درصد و خدمات  40 ٫1درصد بوده است .در سال  ،5931تعداد
 26101فرصت شغلی در استان ایجادشده و  27738نفر متقاضی کار بوده که در مراکز اشتغال یابی ثبتنام نموده و
بیشترین متقاضیان ثبتنامشده مربوط به گروه سنی  25 - 34با  0 1610نفر و کمترین تعداد مربوط به گروه سنی 55
ساله و بیشتر با  384نفر بوده است .همچنین تعداد  11093نفر از طریق مراکز کاریابی مشغول به فعالیت شدهاند .بر
اساس نتایج سرشماري عمومی کشاورزي سال  ،3931تعداد  691732بهرهبرداري کشاورزي در قالب خانوار
معمولی ساکن ،غیر ساکن ،بهرهبردار غیر ساکن و شرکت رسمی /موسسه عمومی مورد سرشماري قرارگرفته که این
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بهرهبرداران حداقل به یکی از فعالیتهاي زراعت ،باغداري ،کشت گلخانهاي ،پرورش دام و پرورش طیور به روش
سنتی ،پرورش زنبورعسل ،کرم ابریشم و ماهی مشغول بودهاند .همچنین اکثریت مطلق این بهرهبرداران مربوط به
خانوار معمولی ساکن بود ،که  85 ٫2درصد را به خود اختصاص داده بود .همچنین در سرشماري عمومی فوق در
بین فعالیتهاي عمده کشاورزي ،بیشترین فعالیت بهرهبرداران استان مربوط به زراعت و باغداري بوده که به ترتیب
 165395بهرهبردار زراعت و  127353بهرهبرداري باغداري بوده است .بر اساس این نتایج ،مساحت اراضی زیر
کشت ساالنه در حدود  198697 1هکتار بوده که  25درصد ( 421003هکتار) مربوط به کشت آبی و  75درصد
(  898573هکتار) مربوط به دیم بوده است .بر اساس نتایج بهدستآمده از سرشماري کشاورزي  ،3931سطح کاشت
سه محصول گندم ،جو و برنج به ترتیب  1727 11،0 48334و  2321هکتار بوده که سهم کاشت دیم گندم و جو به

ترتیب  88 ٫5و  80درصد میباشد .ارزش مبادالت بازرگانی انواع کاال لاس رد ناتسا تاکرمگ يدابم زا 

 5931معادل

 40236میلیارد ریال و ازنظر وزن 51 17 ،هزار تن میباشد که از ارقام فوقالذکر  1 787میلیارد ریال مربوط به واردات
با وزن  565هزار تن و  32365میلیارد ریال مربوط به صادرات با  0 115هزار تن بوده است .حجم مبادالت بازرگانی
خارجی استان ازنظر ریالی در سال  5931نسبت به سال  4931در حدود  35 ٫2درصد کاهش داشته است .در سال
 ،5931تعداد زائران عتبات عالیات  46 514نفر بوده است که نسبت بـه سـال قبـل  43درصـد افزایش داشته است.
همچنین در این سال 482603 ،نفر از مـوزههـا و بناهـاي تـاریخی اسـتان بازدیـد کردهاند و  450000نفر از
گردشگران خارجی از هتلهاي استان استفاده کردهاند .در سال  ،5931متوسط کل هزینههاي خوراکی و غیرخوراکی
یک خانوار شهري  248 ٫5میلیون ریال و یک خانوار روستایی  193 ٫6میلیون ریال بوده است .متوسط هزینههاي

خوراکی و غیرخوراکی یک خانوار شهري نسبت به سال قبل  41٫5درصد افزایش داشته است .در سال  ،5931درآمد

عمومی استان برابر  654971 12میلیون ریال بوده است که بیشترین سهم مربوط به درآمدهاي مالیاتی با  84 ٫6درصد
میباشد .در سال فوق از مجموع برآورد اعتباراتی استان2 ٫85 ،درصد تحقق یافته است .در سال  1 395عملکرد

اعتبارات تملک داراییهاي سرمایهاي از محل درآمد عمومی  4020155میلیون ریال بوده که نسبت به سال قبل 93٫3
درصد افزایش داشته است و بیشترین سهم مربوط به امور اقتصادي با  71 636 15 ٫ 85میلیون ریال ( 38 ٫9درصد) بوده

است .آذربایجان شرقی با وجودی که از لحاظ تنوع جاذبه های گردشگری از مهمترین استانهای کشور محسوب می
شود ،دارای ناشناخته هایی حتی برای گردشگران داخلی است که با معرفی آنها می توان گامهای بزرگی در راستای

رویکرد توسعه درون زای رشد اقتصادی برداشت .1آذربایجان شرقی از نظر جغرافیا و شرایط آب و هوایی ،جاذبه
های طبیعی و تاریخی ،معماری ،صنایع دستی یکی از قطب های گردشگری مهم کشور به شمار میرود .این استان در

فصل تابستان با توجه به تنوع آثار و بناهای تاریخی و شرایط آب و هوایی مساعد مقصد مناسبی برای گردشگران و
مسافران به شمار م 
یرود.
نقشه استان آذربایجان شرقی و یا منطقه مورد مطالعه بشرح ذیل می باشد ( naghshe ostan azerbayijane

:)sharghi

Wikipedia.ir
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مفهوم گردشگري

1

(Source:)Sazmane modiriyat ve barnamerizi ostan azerbayijane sharghi 2018

گردشگري در لغت به معني سياحت ،توريسم و سير و سفر داخلي و خارجي است .در فرهنگ لغت ،گردشگري را در
اقطار عالم سفركردن براي شناخت ،تفريح و سرگرمي و نيز سفري كه در آن مسافر به مقصدي رفته سپس به محل
سكونت خود باز ميگردد ،تعريف كردهاند ( .)Lydia, Dimasche, 2017مجموعه فعالیت های فرد یا افرادی که به
یکنند و
مکانی غیر از مکان عادی زندگی خود مسافرت و حداقل یک شب و حداکثر یک سال در آنجا اقامت م 
هدف از مسافرت آنان نیز گذراندن اوقات فراغت است .البته اهدافی نظیر اشتغال و کسب درآمد شامل آن نمیشود»
براین اساس کسانی که شامل این تعریف میشوند نیز گردشگر نامیده میشوند ( )Rezaei, 1390همچنین در ادبیات
گردشگری ،گردشگر کسی است که به منظوری غیر از کار و کسب درآمد برای مدتی بیش از یک شب و کمتر از
یک سال به سرزمینی جز محیط متعارف خود پای میگذارد و در آن اقامت می گزیند.) (Rahimnia et al., 1395).
گردشگر به كسي اطالق ميشود كه دو شرط درباره او مصداق داشته باشد :اول آنكه از محل اقامت خود براي مدتي
كمتر از كي سال دور بوده باشد و دوم آنكه در محل جديد كسب درآمد ننمايد .بر اساس تعریف ،بازدید کنندگان یک
روزه نیز در تعریف گردشگر وارد شده اند .گردشگري شامل كليه فعاليتها يي است که گردشگران در هنگام سفر
انجام ميدهند و به ايشان مرتبط ميشود و اين ميتواند شامل برنامهريزي براي سفر ،جابه جا يي بين مبدأ و مقصد،
اقامت و نظاير آن باشد .گردشگری (توریسم) شامل کلیه فعالیت هایی است که گردشگران در هنگام سفر انجام می
دهند و به ایشان مرتبط می شود و این می تواند شامل برنامه ریزی برای سفر ،جابجایی میان مبدا و مقصد ،و نظایر
آن باشد ( .)Yamani et al., 1396این تعریف شامل چهار مرحله از رفتار مصرف کننده است که گاه با یکدیگر هم
پوشانی دارند:)Sharifi et al., 1396( .
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• فعالیتهای قبل از سفر که شامل کسب اطالعات در مرحله پیش از سفر از منابع گوناگون از جمله دوستان و
خانواده ،بروشورهای گردشگری ،و نظایر آن ،ذخیره جا برای سفر در اسباب حمل و نقل و اقامت گاه یا به طور کلی
برنامه و بسته سفر ،و باالخره آماده شدن برای سفر است.
• انجام سفر از مبداء به مقصد و برعکس که ممکن است مدتی بیش از یک روز را در برگیرد.
• آنچه گردشگر در مقصد انجام می دهد همچون بازدید از یک جاذبه ،یا شرکت در یک رویداد گردشگری که
ماهیتی بسیار متنوع دارند.
• رفتارهای پس از سفر از قبیل چاپ عکس های گرفته شده در طول سفر و بیان خاطرات آن برای دیگران
به طور کلی ،صنعت گردشگری به عنوان متنوع ترین و بزرگترین صنایع درجهان ،مهمترین منبع درآمد و ایجاد
فرصت های شغلی برای بسیاری از کشورهای دنیا است این صنعت که به عنوان موتور توسعه از آن نام برده می
شود ،به علت اهمیتی که از نظر اقتصادی ،اجتماعی دارد روز به روز بیشتر موردتوجه قرار گرفته و دولتها به آن
اهمیت می دهند و امروزه یکی از پایه های اصلی و استوار اقتصاد جهان و از جمله صنایع مهم با رشد سریع در
توسعه اقتصادی جهان است که با ایجاد باالترین میزان ارزش افزوده به صورت مستقیم و غیرمستقیم می تواند سایر
فعالیتهای اقتصادی و فرهنگی را تحت تأثیر قراردهد .در تقسیم بندی جهانی پس از نفت و خودروسازی ،صنعت
گردشگری در رده سوم قرار می). (Reza'i, 1390

مفهوم فناوري اطالعات

1

فناوری اطالعات عبارتست از بکارگیری نرم افزار ،سخت افزار ،مغزافزار ،انسان افزار که بتوان اطالعات دقیق ،به
موقع ،کامل ،معتبر و مرتبط با موضوع یا پدیده مورد نظر را فراهم و در اختیار سیاست گذاران و تصمیم گیرندگان
قرار داد .فناوری اطالعات یعنی کاربرد کامپیوتر و مخابرات برای شناخت واقعیت پدیده های جهان اطراف ما .به
عبارتی دیگری ،به مطالعه ،طراحی ،توسعه ،پیاده سازی ،پشتیبانی یا مدیریت سیستم های اطالعاتی مبتنی بر رایانه،
خصوصا برنامههای نرم افزاری و سختافزار رایانه .به طور کوتاه ،فناوری اطالعات با مسائلی مانند استفاده از
رایانههای الکترونیکی و نرم افزار سروکار دارد تا تبدیل ،ذخیره ،حفاظت ،پردازش ،انتقال و بازیابی اطالعات به
شکلی مطمئن و امن اطالق می گردد ( .)Dodes et al., 2017در اينجا هرگونه فناوري اعم از هر گونه وسيله يا
تكن كي

يهاي رايانه و
مد نظر است .عموما در فناوري اطالعات به اشتباه ،كار با اطالعات تنها از طريق فناور 

ارتباطات و محصوالت مرتبط مد نظر قرار گرفته است .بايد توجه داشت كه واژه فناوري عبارتست از مطالعه
چگونگي استفاده از ساختههاي بشري در دستيابي به اهداف و مقاصدي مانند ارائه محصوالت و خدمات .اين واژه
يكند.
تنها به خود مصنوعات بشري اشاره نم 
نقش فناوری اطالعات در گردشگری
دنیای امروز به شکل گریزناپذیری تبدیل به دهکده ای جهانی با ارتباط گسترده و عمیق شده است .اطالعات و
فناوری استفاده از آن امروزه به شکل به عنوان یکی از کلیدهای اصلی در توسعه کشورها مخصوصا کشورهای جهان
Information Technology
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سوم مطرح گردیده است .از سوی دیگر توریسم نیز به فراخور گذشت زمان امروزه به عنوان صنعتی درآمدزا و
نجات دهنده برای کشورهای مختلف در آمده است .به شکلی که درآمدهای حاصل از آن در برخی کشورها چندین
برابر درآمدهای سرشار نفتی کشورهای دیگر است .لزوم توجه به توریسم و استفاده از فناوری های نوین در جهت
گسترش آن و استفاده کردن از مزایای بیشمار اقتصادی آن برای کشورها تحقیق و تتبع پیرامون رابطه بین گسترش
فناوری اطالعات و ارتباطات و توسعه توریسم را ضروری ساخته است ( .)Farhadi et al., 1392در عصر حاضر
دگرگونی ژرف تکنولوژیکی ،مکانیسمها و شرایط و در نتیجه بحث های تکنیکی و فنی به سوی پیچیدگی ،تنوع و
یهای اقتصادی مهم حاصله در برگیرنده شماری از روابط
ظرافت بیشتری گرایش یافته است .در این میان دگرگون 
تولید پیچیده ،فراگیر و روابط مبادالتی می باشد که در امر جهانی شدن روندی رو به گسترش دارد بر این مبنا
گردشگری نیز که در رویکردی خاص در هزاره سوم مورد توجه می باشد؛ تحوالتی را پذیرا شده که به فراگیر شدن
آن منتهی گردیده است .تحوالت حاصل از مباحث فوق در رابطه با گردشگری در دوسویه تاثیر گذاری از یک سو
به شکل گیری گردشگری الکترونیکی منتهی گردیده و از دیگر سو شکل گیری گردشگری مجازی را سبب شده
است و با رشد سریع تکنولوژی اطالع رسانی در چارچوب نظام مبادله الکترونیکی و سرعت بخشیدن به امر
بازاریابی و مسافرت ،کاهش هزینه ها و دستیابی به بازارهای جدید را در زمینه گردشگری فراهم آورده است .به
طور کلی کلی فناوری اطالعات  3نقش عمده در توسعه گردشگری دارد که عبارتند از:
نقش پشتیبانیدر این نقش ،فعالیت اصلی و محوری گردشگری بدون استفاده از فناوری انجام می شود ،اما بکارگیری فناوری به
نحوه انجام فعالیت ها به شدت کمک می کند یا اینکه آنها را توسعه می دهد .مثل بکارگیری تبلیغ مکان های
گردشگری که استفاده از اینترنت و کامپیوتر کار را تسهیل می کند. (Dodges, 2017).

نقش محوریفناوری برای برخی سازمان ها نقش محوری دارد یعنی اینکه بدون استفاده از آن ،اگر چه می توان به فعالیت ادامه
داد ،اما تفاوت بین بکارگیری و عدم بکارگیری فناوری فاحش است .مانند بکارگیری سیستم تایپ کامپیوتری در
یک روزنامه یا انتشاراتی .در خصوص صنعت گردشگری نیز وضع به همین صورت است و تبلیغ و هماهنگی
گردشگران با استفاده از فن آوری اطالعات نقش مخوری را ایفا میکند (.)Andrés and Dimasche, 2015
نقش استراتژیکدر این نقش اصوال ادامه فعالیت گردشگری بدون بکارگیری فناوری اطالعات بیمعنی است .مثل شبکه ارتباطی
برای فروش بلیط هواپیما با بکارگیری کامپیوتر در سیستمهای ارتباطی)Dodges, 2017( .
مراحل بکارگیری فناوری ارتباطات و اطالعات در گردشگری
گام نخست در فناوری ارتباطات و اطالعات ایجاد بانک اطالعاتی قوی و قابل استفاده می باشد .این بانک متشکل از
اهداف ،محصوال اهرازبا زا یتاعالطا کناب دوجو .تسا هزوح نیارد بسانم تاناکما و ت یی این فناوری است و با
استفاده از آن و برنامه ریزی منظم می توان با سرعت باالیی فعالیت های گسترده ای را به انجام رساند .هزینه های
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مصرف شده برای ایجاد بانک اطالعاتی نسبت به شکل نگرفتن این بانک و حرکت در جهت رشد و ارتقاء این
صنعت ،می توان هزینه های بسیار باالیی را ایجاد کند.
مرحله اولشناخت سازمان های دولتی مرتبط با صنعت گردشگری در شهرستان ،سازمانهای غیر دولتی

و شرکت های

گردشگری درکل کشور ،تورهای تفریحی داخل کشور ،تورهای دانشجویی ،اشخاص عالقه مند به گردشگری ،و
ثبت دقیق این اطالعات در بانک اطالعاتی گام اول را تشکیل می دهد .به طور مثال گروه های باال را مشتری و
سازمان گردشگری را بازاریاب فرض نمایید .فعالیت اول یک بازار یاب شناخت دقیق اهداف ،ارتباطات قوی و
شناسایی دقیق بازار است تا بتواند با دریافت نظرها و خواسته های مشتریان ،بهترین نوع کاال با توجه به خواسته
های آنها را به تولید کننده ارایه کند.
گام دومشناخت دقیق جاذبه های گردشگری شهرستان و جمع آوری اطالعات دقیق آنها و ثبت در بانک اطالعاتی می باشد.
این جاذبه ها را می توان به صورت زیر تقسیم نمود :تاریخی ،طبیعی ،تفریحی ،زیارتی ،صنعتی ،علمی ،تحقیقاتی،
ورزشی ،درمانی ،نمایشگاه ها و دیگر عوامل طبیعی از قبیل آب و هوا ،خاک ،منابع معدنی و ...را می توان نام برد.
گام سومجمع آوری تمامی اطالعات موجود شهری از قبیل هتل ،رستوران ،کمپ ،خیابان ،مرکز درمانی ،بانک ،عابربانک و....
بعد از جمع آوری اطالعات ذکر شده ثبت آنها در بانک اطالعاتی ،مرحله اول این فناوری در زمینه گردشگری به
اتمام رسیده است (.)khoshniyat, 1395
همچنین چهار ویژگی مهم را میتوان به عنوان دالیل تجویز گسترش استفاده از فنـاوري اطالعـات ،بـراي رونق
صنعت گردشگري مطرح نمود:

نخستین ویژگی ،پایین بودن متوسط سرمایۀ الزم براي ایجاد هر شغل در حوزه هاي مـرتبط با فناوري اطالعات در
این صنعت است .به ویژه با توجه به کمبود شدید منابع سرمایه گـذاري در کشور از یکسو و زیاد بودن تعداد
متقاضیان اشتغال از سوي دیگر ،ایـن ویژگـی بسـیار اهمیـت می یابد .در واقع ،گسترش شغل هـاي مـرتبط بـا
اینترنـت ،باعـث مـیشـوند تـا بـدون نیـاز بـه سرمایه گذاري هاي هنگفت ،بتوان تعداد قابل توجهی شغل جدید در
ایـن صـنعت ایجـاد نمـود و چنین مسئله اي به خصوص براي کشورهایی که با کمبود منابع مالی براي سرمایه
گذاري در ایـن بخش مواجه هستند ،می تواند بسیار با اهمیت تلقی گردد.

ویژگی دوم این است که با رشد سریع تقاضا در سطح دنیا براي خدمات مـرتبط بـا فنـاوري اطالعات از قبیل
تبلیغات ،بازاریابی ،برنامه نویسی ،خدمات امنیـت شـبکه و تولیـد محتـوا بـراي سایت هاي اینترنتی در گردشگري،
گسترش فناوري اطالعات و ارتباطات در این بخـش ضـروري به نظر میرسد.

ویژگی مهم دیگري که باعث تأثیر مثبت توسعۀ فنـاوري اطالعـات روي صـنعت گردشـگري می شود ،عبارت
است از :نقش مهم فناوري اطالعات و ارتباطات در کاهش هزینـه توسـط تعـداد زیادي از بنگاه هاي اقتصادي و
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ادارات دولتـی در ارائـه خـدمات بـه گردشـگران؛ مـث ًالًال از طریـق خدمات الکترونیکی ،متوسط زمان الزم براي
حضور آنها در محـل کـار کـاهش مـی یابـد .چنـین روندي منجر به صرفه جویی در هزینه هاي جانبی ناشی از
حضور آنها در محل کار می شود.
آخرین ِوِویژگی کانال تأثیرگذاري توسعۀ فناوري اطالعات و ارتباطات بر صنعت گردشگري ،به تـأثیر فناوري
اطالعات و ارتباطات در جذب توریسم است .در دنیاي کنونی ،بیشتر گردشگران به دلیـل اینکه سیستم سنتی زمان و
هزینۀ زیادي صرف می کـرد ،از طریـق جسـتوجـوي اینترنتـی بـه تعیین محل گردش خود می پردازند . (Pourfrej

 et al., 2008).در خصوص نقش فناوری اطالعات و ارتباطات تحقیقات گوناگونی انجام گرفته است که در
مهمترین آنها می توان به تحقیقات )1395( khoshniyat,در مقاله ای با عنوان بررسی مفهوم وماهيت گردشگري
الكترون يكي و توسعه پايدار بیان داشت که گسترش روزافزون فناوری های نوین ،به سرعت چهار گوشه جهان را به
هم نزدیک کرده ،فاصله زمانی ،مکانی و فرهنگی را تا حدود زیادی کاهش داده و امکان استفاده پژوهشگران و نسل
حاضر را در هر نقطه از جهان برای شناخت هویت و گذشته جامعه خود و سایر جوامع فراهم کرده است.
در این جامعه اطالعاتی جدید عالوه بر نتایج مثبت کاربرد فناوری به لحاظ اقتصادی و غیره ،میزان اقتدار و پایداری
هر قوم یا جامعه نیز بستگی به نحوه معرفی هویت فرهنگی تاریخی خود با اتخاذ یک راهکار فراگیر و نوین دارد.
لگیری گردشگری
) Safai Pour (1394در مقاله دیگری با عنوان تأثیر استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات بر شک 
الکترونیکی در بین گردشگران ورودی به شهر شیراز بیان داشت که همبستگی بین دو مقولۀ میزان «آمادگی
الکترونیکی گردشگران» با «میزان آشنایی گردشگران با مفهوم گردشگری الکترونیکی» در سطح اطمینان  ۹۹درصد
برابر با  ۰/ ۷۹۸و همبستگی بین «میزان آمادگی الکترونیکی گردشگران» با «میزان استفادۀ گردشگران از فاوا» در امور
مربوط به گردشگری  ۰/ ۸۵۶و همبستگی بین «میزان آشنایی گردشگران با مفهوم گردشگری الکترونیک» با «میزان
یرغم وجود زمینههای مناسب از
استفاده گردشگران از فاوا در امور مربوط به گردشگری»  ۰/ ۶۴۹است .بنابراین عل 
لحاظ آمادگی الکترونیکی گردشگران داخلی جهت استفاده از فاوا در امور گردشگری ،گردشگران با مفهوم
گردشگری الکترونیک و کاربردهای آن چندان آشنا نیستند و به همان نسبت کمتر از فناوری اطالعات و ارتباطات در
یکنند .همچنین آنها وضعیت موجود بهکارگیری فناوری اطالعات و ارتباطات
امور مربوط به گردشگری استفاده م 
یدانند.
در امور مربوط به گردشگری شیراز را بهجز در مواردی خاص چندان مطلوب و رضایتبخش نم 
با وجود این ،مظاهر و ابزار فاوا بهخصوص رادیو و تلویزیون ،ماهواره و اینترنت نقش مؤثری در انتخاب شیراز
بهعنوان مقصد گردشگری آنها داشته است )1392( Farhadi et al .در مقاله ای با عنوان نقش فناوری اطالعات در
توسعه صنعت گردشگری بیان داشت که بکارگیری فناوری های نوین در بخش گردشگری می تواند در شناساندن،
تبلیغات و بازاریابی جاذبه های گردشگری و در نهایت توسعه گردشگری ،اشتغالزایی و توسعه اقتصادی کشور را
بدنبال خواهد داشت Yousefi (1392 .در پژوهشی با عنوان نقش فناوری اطالعات و ارتباطات در توسعه پایدار
گردشگری بیان داشت که فناوری توانسته تاثیرات زیادی بر بنگاه ها بگذارد ،ولی هنوز نتوانسته باعث کاهش
چشمگیر مراجعه حضوری دفاتر خدمات مسافرتی برای رزرو بلیت و هتل باشدMohammadi and Bahari .

( (1392در مقاله ای با عنوان بررسی نقش فناوری و ارتباطات در توسعه صنعت گردشگری بیان داشتند که در حال
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حاضر به موازات ارتباطات و گسترش مرزهای دانش و فناوری ،زمینه های نوینی برای تبادالت فرهنگی و اجتماعی
ملت های جهان به وجود آمده اند که صنعت توریسم بیشترین درآمد ملی را در سطح جهانی برای برخی کشورها به
خود اختصاص داده است .توجه بیشتری به فناوری اطالعات در توسعه صنعت گردشگری کامال منطقی و اقتصادی
به نظر می رسد .در سالهای فناوری اطالعات روشهای عمل در تمامی سازمانها و به ویژه صنعت گردشگری را
متحول ساخته است.
الگو برداری مناسب از کشورهایی که هم اکنون در این صنعت چه از لحاظ تعداد و چه از حیث درآمد از رتبه
مناسبی در سطح جهانی برخودار هستند ،می تواند مسیر رسیدن به موفقیت را تا حد امکان کوتاه و بهینه سازدAta .

 )1391) Farدر مقاله ای با عنوان عوامل موثر بر پذیرش فناوری اطالعات در صنعت گردشگری بیان داشت که
نگرش و سودمندی درک شده عوامل اصلی موثر بر قصد نسبت به رزرو اینترنتی هتل است و متغیرهای اضافه شده
اعتماد ،اعتبار و سازگاری از طریق نگرش بر نیت استفاده از رزرو اینترنتی هتل تاثیر گذار هستندPour Faraj et al .

( )1387در مقاله ای با عنوان فناوري اطالعات و ارتباطات ،صنعت گردشگري ،رشد اقتصادي بیان داشت که در
کشورهاي مورد مطالعه فناوري اطالعات و ارتباطات اثرگذاري صنعت توريسم را روي رشد اقتصادي افزايش مي
دهد و شدت آن در کشورهاي توسعه يافته نسبت به کشورهاي در حال توسعه بيشتر است .در هر دو دسته کشورها،
هر چه سهم مخارج فناوري اطالعات و ارتباطات به توليد ناخالص داخلي در زير بخش هاي خدمات رايانه ،مالي،
آموزشي و حمل و نقل در اين صنعت افزايش مي يابد ،جذب توريسم فزوني يافته به طوري که به ازاي هر يک
واحد افزايش در مخارج باال به ترتيب  0/81 ،0/ 12 ،0/41 ،0/ 03واحد توريسم افزايش مي يابد ،همچنين متغيرهاي
توليد ناخالص داخلي سرانه ،درجه باز بودن اقتصاد ،سرمايه انساني و سرانه مخارج آموزشي اثر مثبت و معناداري بر
جذب توريسم دارند.
 )2015( Jorgensen et alنشان داد که استفاده از فناوری اطالعات در صنعت گردشگری باعث شده است که در
بسیاری موارد گردشگری دسترسی آسان تر و راحت تری برای ملزومات سفر خود داشته باشند؛ از جمله گرفتن
بلیط و همچنین رزرو مکان اقامت و کسب اطالعات از منطقه مورد نظر قبل از انجام صفر واقعی ،که این موارد
باعث شده است که گردشگران با احساس رضایت بیشتری به مسافرت بروند )2014( Martin et al .بیان داشتند که
طراحی و مدیریت تور و استفاده از روشهای مدرن ارتباطی و اطالعاتی بر اساس نظام های گردش اطالعات و
عملیات زنجیره ای در صنعت هتلداری ،زمینه سازی ورود و تعمیم کاربری تجهیزات مدرن سخت افزاری و
الکترونیکی به ویژه در صنعت هتلداری نیز تاثیر بسزایی در این زمینه دارند )2009( Pon.نشـان داد کـه بعضـی از
چالش هاي عمدهاي که صنعت توریسم با آن مواجه است ،به رابطۀ فناوري اطالعات و ارتباطات و صنعت
گردشگري بستگی دارد .او تغییر توریسم سنتی به توریسم جدید را مطرح کـرد .فنـاوري در زنجیرة ارزش صنعت
توریسم داراي نقـش اسـتراتژیک (راهبردي) اسـت .در واقـع ،بـه وسـیلۀ فناوري اطالعات و ارتباطات مهندسی
مجدد افتاده است )2008( Werner .در تشریح ساختار صنعت گردشگري از مفـاهیم فنـاوري اطالعات (سخت
افزار ،نرم افزار) ،مدیریت اطالعات ،شبکۀ هوشمند ،همگرایـی سیسـتم و تجـارت الکترونیکی استفاده کرده است.

( Jennifer (2003نشان داد که اینترنت و فناوري اطالعات و ارتباطات صـنعت توریسـم را در چین به تدریج تغییر
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داده است .آنها با استفاده از مبانی نظـري در خصـوص فنـاوري اطالعـات و گردشگري الکترونیکی ،اثر کاربرد
فناوري اطالعات و ارتباطـات را در صـنعت توریسـم در چـین آزمون نمودند.

یافته ها
با استفاده از تکنیک  SWOTاقدام به شناسایی و تعیین نقاط ضعف ،قوت ،فرصتها و تهدید های موجود جهت
توسعه در صنعت گردشگری استان آذربایجان شرقی صورت گرفت که نتایج به شرح جدول زیر می باشد:
جدول -1نقاط ضعف و قوت توسعه گردشگری استان آذربایجان شرقی
نقاط قوت

نقاط ضعف

-S1نگرش سیستمی و استراتژیک در سطح مدیریت ارشد سازمان گردشگری

 W1میزان انطباق ساختار سازمان گردشگری با اختیارات و انتظارات
 W2وضعیت تعداد نیروی کار در سازمان گردشگری باالخص در حوزه های تخصص IC

 -S2میزان سرمایه گزاری سازمان گردشگری در تامین نرم افزارها و سخت افزارها

 W3وضعیت پست های فنی و تخصصی در ساختار سازمان گردشگری

-S3توجه و حمایت مدیران ارشد سازمان گردشگری به استفاده از فن آوری های نوین
-S4وضعیت نظام اطالعات مدیریت منابع انسانی در سازمان گردشگری

 W4کیفیت ارتباط بین ارکان سازمان گردشگری جهت توسعه گردشگری

-S5وضعیت توانمندی نیروی انسانی سازمان گردشگری در تولید و نگهداری نرم افزارها

 W5وضعیت فعالیت های رفاهی و انگیزشی

-S6سیستم های اطالعاتی سازمان گردشگری

 W6میزان انطباق ساختار سازمان گردشگری با تغییرات محیطی
 W7جایگاه سازمان گردشگری در اذهان مردم و گردشگران
 W8وضعیت دسترسی مردم به گزارش گردشگران

Source: Research findings

جدول -2فرصت ها و تهدیدات توسعه گردشگری استان آذربایجان شرقی
نقاط تهدید

نقاط فرصت
- O1وضعیت تمایل به خدمت در سازمان گردشگری

 - O2دسترسی به امکانات نرم افزاری و سخت افزاری در سازمان گردشگری

- T1سطح نظارتی سازمان گردشگری  T5قوانین نظارتی در سازمان گردشگری
- T2شفاف نبودن برخی از قوانین سازمان گردشگری

 - O3میزان هماهنگی سازمان گردشگری.

- T3میل به خروج از نظارت سازمان گردشگری

 Q4ایجاد امکانات ،زیر ساختی ،حمل و نقل

- T4نگرش مردم به سازمان گردشگری
- T5فرهنگ نظارت سازمان گردشگری

 Q5تمایل بخش خصوصی جهت سرمایه گذاری

- T6فقدان اطالعات کافی از دیوان

 Q6تمایل دولت به حمایت از صنعت گردشگری

- T7عدم وجود متخصصان مجرب در زمینه علوم رایانه ای در سازمان گردشگری
- T8اختیارات داده شده به سازمان گردشگری

Source: Research findings

دراين مرحله مهم ترين نقاط قوت و ضعف ،تهدیدات كه توسط پرسشنامه و مصاحبه از كارشناسان سرپرستان و
مدیران اخذ گرديده بود توسط كارشناسان و مدیران وزن دهي گرديد ،که به شرح جدول زیر می باشد:
جدول  -3ماتريس ارزيابي عوامل داخلي
ردیف
S1
S2
S3
S4
S5
S6

W1
W2
W3
W4
W5
W6
W7
W8

نقاط قوت

وزن

درجه بندی

امتیاز وزنی

نگرش سیستمی و استراتژیک در سطح مدیریت ارشد سازمان گردشگری

0/ 09

4

0/ 36

دسترسی به امکانات نرم افزاری و سخت افزاری در سازمان گردشگری

0/ 09

4

0/ 36

توجه و حمایت مدیران ارشد سازمان گردشگری به استفاده از فن آوری های نوین

0/ 08

3

0/ 24

وضعیت نظام اطالعات مدیریت منابع انسانی در سازمان گردشگری

0/ 08

3

0/24

وضعیت توانمندی نیروی انسانی سازمان گردشگری در تولید و نگهداری نرم افزارها

0/ 07

2

0/ 41

سیستم های اطالعاتی سازمان گردشگری

0/ 06

1

0/ 06

جمع

47

نقاط ضعف

وزن

1/ 40
درجه بندی

امتیاز وزنی

میزان انطباق ساختار سازمان گردشگری با اختیارات و انتظارات

0/ 09

4

0/ 36

وضعیت تعداد نیروی کار در سازمان گردشگری باالخص در حوزه های تخصص IC

0/ 07

2

0/ 41

وضعیت پست های فنی و تخصصی در ساختار سازمان گردشگری

0/ 06

1

0/ 06

کیفیت ارتباط بین ارکان سازمان گردشگری جهت توسعه گردشگری

0/ 07

2

0/ 41

وضعیت فعالیت های رفاهی و انگیزشی

0/ 06

1

0/ 06

میزان انطباق ساختار سازمان گردشگری با تغییرات محیطی

0/ 06

2

0/ 12

جایگاه سازمان گردشگری در اذهان مردم و گردشگران

0/ 06

1

0/ 06

وضعیت دسترسی مردم به گزارش گردشگران

0/ 06

1

جمع

53

جمع کل

1

0/ 06
1
2/ 40
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طبق جدول  3مهمترین نقاط قوت استان آذربایجان در زمینه توسعه گردشگری در بستر فناوری اطالعات و
ارتباطات به ترتیب برابر است با :نگرش سیستمی و استراتژیک در سطح مدیریت ارشد سازمان گردشگری با امتیاز
(  ،)0/ 36دسترسی به امکانات نرم افزاری و سخت افزاری در سازمان گردشگری با امتیاز (  )0/ 36می باشند .همچنین
مهمترین نقطه ضعف در توسعه گردشگری این استان میزان انطباق ساختار سازمان گردشگری با اختیارات و
انتظارات با امتیاز (  )0/ 36که از نظر خبرگان بیشترین اهمیت را داشته است .در ماتریس ارزیابی اگر نمره نمایی از
 2/5بیشتر باشد( .میانگین  1و  )4نقاط قوت بیشتر از نقاط ضعف است و برعکس .در این ماتریس همانگونه که
مشاهده می گردد نمره نهایی کمتر از  2/5بوده لذا استان آذربایجان شرقی علیرغم داشتن نقاط قوت زیاد دارای
ضعف بیشتری بوده که باید مورد توجه قرار گرفته و برای توسعه در بخش گردشگری رفع گردند .در ادامه به
بررسی فرصتها و تهدیدات خواهیم پرداخت.
جدول -4ماتريس ارزيابي عوامل خارجي
ردیف
O1
O2
O3
O4
O5
Q6

T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8

درجه بندی

امتیاز وزنی

وضعیت تمایل به خدمت در سازمان گردشگری

0/ 07

2

0/ 41

وزن

فرصتها
دسترسی به امکانات نرم افزاری و سخت افزاری در سازمان گردشگری

0/ 09

4

0/ 36

میزان هماهنگی سازمان گردشگری

0/ 08

3

0/ 24

ایجاد امکانات ،زیر ساختی ،حمل و نقل

0/ 07

2

0/ 41

تمایل بخش خصوصی به سرمایه گذاری

0/ 06

1

0/ 06

تمایل دولت به حمایت از گردشگری

0/ 06

1

0/ 06

جمع کل

0/ 43
وزن

تهدیدات

1
درجه بندی

امتیاز وزنی

سطح نظارتی سازمان گردشگری  T5قوانین نظارتی در سازمان گردشگری

0/ 08

3

0/ 24

شفاف نبودن برخی از قوانین سازمان گردشگری

0/ 09

4

0/ 36

میل به خروج از نظارت سازمان گردشگری

0/ 08

3

0/ 24

نگرش مردم به سازمان گردشگری

0/ 06

1

0/ 06

فرهنگ نظارت سازمان گردشگری

0/ 07

2

0/ 41

فقدان اطالعات کافی از دیوان

0/ 06

1

0/ 06

عدم وجود متخصصان مجرب در زمینه علوم رایانه ای در سازمان گردشگری

0/ 07

2

0/ 41

اختیارات داده شده به سازمان گردشگری

0/ 06

1

0/ 06

جمع

0/ 57

جمع کل

Source: Research findings

1

1/ 02
2/ 02

طبق جدول  4مهمترین فرصت توسعه گردشگری در استان آذربایجان شرقی به ترتیب عبارتند از :دسترسی به
امکانات نرم افزاری و سخت افزاری در سازمان گردشگری با امتیاز (  )0/ 36بوده و مهمترین تهدید برابر است:
شفاف نبودن برخی از قوانین سازمان گردشگری با امتیاز (  .)0/ 36در ماتريس ارزيابي عوامل خارجي اگر نمره نها يي
از  2/5بیشتر باشد( .میانگین  1و  .)4فرصت ها از تهديدات بيشتر است و برعکس .در این ماتریس همانگونه که
مشاهده می گردد نمره نهایی کمتر از  2/5بوده لذا استان آذربایجان شرقی با تهدیدات زیادی برای توسعه در بخش
توسعه گردشگری در بستر فناوری اطالعات و ارتباطات مواجه می باشد.
در نمودار زیر امتیاز هر یک از عوامل  4گانه نسبت به یکدیگر نمایش داده شده است .همانطور که مشاهده میشود،
کشیدگی نمودار به سمت نقاط قوت و تهدید وضعیت رقابتی میل دارد که برنامهریزی جامع برای استفاده از نقاط
قوت و اجتناب از تهدیدات نیاز می باشد.
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Source: Research findings

Source: Research findings

محدوده مورد مطالعه در خانه  4قرار گرفته است ،یعنی اینکه راهبردهای مبتنی بر نقاط قوت و تهدیدات (یعنی
راهبرد های رقابتی) میباشد .راهبردهای رقابتی ،حاصل تقابل نقاط قوت و تهدیدات است .در این راهبردها ،از نقاط
قوت برای بهرهگیری هر چه بیشتر و اجتناب از تهدیدات محیط بیرونی استفاده میشود .بنابراین راهبردهای رقابتی
در این استان بیشتر به توسعه گردشگری خواهد انجامید .از مقایسه عوامل داخلی و خارجی شناسایی شده در جدول
 SWOTو انجام تجزیه و تحلیل ها ،مهمترین راهبردهای رقابتی به شرح جدول زیر می باشد.
جدول -5استراتژی های رقابتی  STدر توسعه صنعت گردشگری استان آذربایجان شرقی
نوع استراتژی
ST1
ST2
ST3
ST4
ST5
ST6
ST7
ST8

استراتژی ها
همکاری بخش خصوصی و دولتی در راستای سرمایه گذاری در بخش گردشگری
تدوین برنامه های بلند مدت و استراتژیک در حوزه توسعه گردشگری
تدوین قوانین شفاف در حوزه حمایت از توسعه گردشگری
توجه به رقابتی نمودن صنعت گردشگری
توانمند سازی مدیران و مسئولین در حوزه گردشگری
توجه به انتقال صحیح تکنولوژی مناسب در صنعت گردشگری
توجه به بومی سازی فناوری های وارداتی
الزامی نمودن استفاده از متخصصین علوم رایانه ای در سازمان گردشگری
Source: Research findings

با توجه به جدول  5می توان بیان داشت که  8استراتژی تدوین شده در این بخش توسط کارشناسان و مدیران
سازمان گردشگری با توجه به نقاط قوت و تهدیدات محیطی مشخص شده که موجب توسعه گردشگری استان
آذربایجان شرقی در بستر فناوری اطالعات و ارتباطات خواهد شد .به طور کلی می تون بیان داشت که جهت توسعه
گردشگری مشارکت بخش خصوصی و دولتی ،توجه به قوانین مناسب ،نیروی انسانی کارآمد ،تکنولوژی مدرن و
بومی و رقابتی نمودن این صنعت موجب توسعه گردشگری در این استان خواهد شد .نتایج بدست آمده از تحقیق با
نتایج تحقیقات  )1395( khosh niyat and et alکه نشان دادند انتقال فناوری مناسب می تواند به رشد گردشگری
کمک نماید Safai Pour (1394)،دریافت که تکنولوژی بومی بر صنعت گردشگری تاثیر داشتهAta Far (1391) ،
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توجه به تکنولوژی های نوین Pour Faraj et al. (2008( ،آموزش نیروی انسانی )2009( pon،فناوری های مناسب
را بر توسعه گردشگری در بستر فناوری اطالعات و ارتباطات را موثر دانستند.
-7بحث و نتیجه گیری
اثرگذاري فناوري اطالعات و ارتباطات در بخشهاي مختلف امـري اجتنـاب ناپـذیر بـوده و ایـن مسئله در صنعت
گردشگري مشهودتر است .یکی از نکات قالب توجه در خصوص رابطۀ فناوري اطالعات و ارتباطات و گردشگري،
رابط ۀـ دو طرفه آنهاست .نیازهاي صنعت گردشگري به فناوري اطالعات ،با توجـه بـه توسـعۀ نیازهـاي مصرف
کنندگان و روشهاي جدید تسهیل کننده عملیات رو به گسترش است .از طـرف دیگـر ،توسعۀ فناوري اطالعات،
ابزار و قابلیت هاي بیشتري بـراي تـأمین نیازهـاي ایـن صـنعت عرضـه میکند .این فرآیند مانند مسیري است که در
آن یک بخش باعث توسعه سایر بخشها میشـود و خود نیز حرکتش شتاب بیشتري به سمت جلو میگیرد .توسـعۀ
پیوسـتۀ فنـاوري اطالعـات و ارتباطات در طی دو دهۀ گذشته ،کاربرد عمیقی براي کل صنعت گردشگري داشته
است .با در نظر گرفتن ابعاد گردشـگري ،سیاسـتهـاي گردشـگري در بستر فناور اطالعات و ارتباطات بایـد بر
اساس الگوي همبسته با شرکت تمامی ذينفعـان و ترکیـب کـردن فعالیـتهـاي داخلـی در چارچوب ملی باشد.
دولت نقش مرکزي به ویژه در زمینۀ سیاستهاي برنامه ریـزي گردشـگري را داراست .راهبردهاي گردشگري با توجه
به نقش  ICTباید در چارچوب گسترده تري از سیاسـتهـاي ملـی فناوري اطالعات و ارتباطات که در زمینۀ دسترس
به فناوري اطالعـات و ارتباطـات و آزادسـازي ساختارهاي مخابراتی ،موضوعات ساخت ظرفیت و تطبیق
چارچوب هـاي قـانونی و مقرراتـی بـه همراه موضوعات جلب اعتماد و پرداخت هاي برخط ،تلفیق گردد.

دستاوردهای علمی پژوهشی بطور جامع عبارت است از:
با استفاده از تکنیک  SWOTاقدام به شناسایی و تعیین نقاط ضعف ،قوت ،فرصتها و تهدید های موجود جهت
توسعه در صنعت گردشگری استان آذربایجان شرقی صورت گرفت که دستاوردها در قالب مهم ترين نقاط قوت و
ضعف ،تهدیدات فرصتها به شرح زیر می باشد :الف) نقاط قوت-1:نگرش سیستمی و استراتژیک در سطح مدیریت
ارشد سازمان گردشگری
-2دسترسی به امکانات نرم افزاری و سخت افزاری در سازمان گردشگری
-3توجه و حمایت مدیران ارشد سازمان گردشگری به استفاده از فن آوری های نوین
-4وضعیت نظام اطالعات مدیریت منابع انسانی در سازمان گردشگری
-5وضعیت توانمندی نیروی انسانی سازمان گردشگری در تولید و نگهداری نرم افزارها
-6سیستم های اطالعاتی سازمان گردشگری
ب) نقاط ضعف-1:میزان انطباق ساختار سازمان گردشگری با اختیارات و انتظارات
-2وضعیت تعداد نیروی کار در سازمان گردشگری باالخص در حوزه های تخصص IC

-3وضعیت پست های فنی و تخصصی در ساختار سازمان گردشگری
-4کیفیت ارتباط بین ارکان سازمان گردشگری جهت توسعه گردشگری
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-5وضعیت فعالیت های رفاهی و انگیزشی
-6میزان انطباق ساختار سازمان گردشگری با تغییرات محیطی
-7جایگاه سازمان گردشگری در اذهان مردم و گردشگران
-8وضعیت دسترسی مردم به گزارش گردشگران.
طبق موارد فوق مهمترین نقاط قوت استان آذربایجان در زمینه توسعه گردشگری در بستر فناوری اطالعات و
ارتباطات به ترتیب برابر است با :نگرش سیستمی و استراتژیک در سطح مدیریت ارشد سازمان گردشگری،
دسترسی به امکانات نرم افزاری و سخت افزاری در سازمان گردشگری می باشند .همچنین مهمترین نقطه ضعف در
توسعه گردشگری این استان میزان انطباق ساختار سازمان گردشگری با اختیارات و انتظارات که از نظر خبرگان
بیشترین اهمیت را داشته است .در ادامه به بررسی فرصتها و تهدیدات می پردازیم :الف) فرصتها-1:وضعیت تمایل
به خدمت در سازمان گردشگری
-2دسترسی به امکانات نرم افزاری و سخت افزاری در سازمان گردشگری
-3میزان هماهنگی سازمان گردشگری
-4ایجاد امکانات ،زیر ساختی ،حمل و نقل
-5تمایل بخش خصوصی به سرمایه گذاری
-6تمایل دولت به حمایت از گردشگری
ب) تهدیدات-1:سطح نظارتی سازمان گردشگری  T5قوانین نظارتی در سازمان گردشگری
-2شفاف نبودن برخی از قوانین سازمان گردشگری
-3میل به خروج از نظارت سازمان گردشگری
-4نگرش مردم به سازمان گردشگری
-5فرهنگ نظارت سازمان گردشگری
-6فقدان اطالعات کافی از دیوان
-7عدم وجود متخصصان مجرب در زمینه علوم رایانه ای در سازمان گردشگری
-8اختیارات داده شده به سازمان گردشگری
طبق موارد فوق مهمترین فرصت توسعه گردشگری در استان آذربایجان شرقی به ترتیب عبارتند از :دسترسی به
امکانات نرم افزاری و سخت افزاری در سازمان گردشگری بوده و مهمترین تهدید برابر است :شفاف نبودن برخی از
قوانین سازمان گردشگری .همانطور که مشاهده میشود ،برنامهریزی جامع برای استفاده از نقاط قوت و اجتناب از
تهدیدات نیاز می باشد.
از مقایسه عوامل داخلی و خارجی شناسایی شده در جدول  SWOTو انجام تجزیه و تحلیل ها ،مهمترین
راهبردهای (استراتژی ها) رقابتی به شرح زیر می باشد .استراتژی ها:
-1همکاری بخش خصوصی و دولتی در راستای سرمایه گذاری در بخش گردشگری
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-2تدوین برنامه های بلند مدت و استراتژیک در حوزه توسعه گردشگری
-3تدوین قوانین شفاف در حوزه حمایت از توسعه گردشگری
-4توجه به رقابتی نمودن صنعت گردشگری
-5توانمند سازی مدیران و مسئولین در حوزه گردشگری
-6توجه به انتقال صحیح تکنولوژی مناسب در صنعت گردشگری
-7توجه به بومی سازی فناوری های وارداتی
-8الزامی نمودن استفاده از متخصصین علوم رایانه ای در سازمان گردشگری.
با توجه به مطالب فوق می توان بیان داشت که  8استراتژی تدوین شده در این بخش توسط کارشناسان و مدیران
سازمان گردشگری با توجه به نقاط قوت و تهدیدات محیطی مشخص شده که موجب توسعه گردشگری استان
آذربایجان شرقی در بستر فناوری اطالعات و ارتباطات خواهد شد .به طور کلی می تون بیان داشت که جهت توسعه
گردشگری مشارکت بخش خصوصی و دولتی ،توجه به قوانین مناسب ،نیروی انسانی کارآمد ،تکنولوژی مدرن و
بومی و رقابتی نمودن این صنعت موجب توسعه گردشگری در این استان خواهد شد.
خالصه دستاوردهای علمی پژوهشی عبارت است از:
الف -عالوه بر وجود توانمندهای بسیار در توسعه گردشگری استان آذریایجان شرقی تهدیدات محیطی و نقاط
ضعف داخلی بسیاری نیز وجود دارند که می توان با برنامه ریزی دقیق و مدیریت مناسب از نقاط قوت و تهدیدات
کاست و با افزایش فرصتها و کاهش نقاط ضعف وضعیت گردشگری استان را در وضعیت های استراتژیک دیگری
مانند استراتژی های تهاجمی قرار داد تا بتوان از ظرفیتها موجود استفاده نمود که الزمه توجه استراتژیک به این
موضوع بوده است .چرا که با توجه به روند موجود به نظر می رسد در آبنده موقعیت استراتژیک گردشگری به
سمت تدافعی و محافظه کارانه بودن میل نماید و موجب از دست رفتن فرصتهای زیادی گردد.
ب-همچنین ضروری می نماید که پژوهشگران در تحقیقات آتی به رتبه بندی استراتژی های شناسایی شده پرداخته
و اهمیت هر یک را مشخص نمایند تا مسئولین با توجه به اهمیت و اولویت هر یک اقدام متناسب را انجام دهند.
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