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Abstract 

The development of technology, information, and communication can boost the tourism 

industry by further identifying and facilitating access to the attractions and facilities of 

tourist destinations, and since the recognition of tourist destinations is usually 

accompanied by the identification of adjacent regions and the tourists tend to travel visit 

adjacent regions. Therefore, the development of information and communication 

technology can also have the effects of spatial overflow and increase the number of 

tourists in adjacent regions. Thus, in This study, the impact of information and 

communication technology on tourist attraction among the provinces was investigated 

with a spatial econometric approach during the period 2011-2019. The results show that 

ICT development, the number of specialist physicians, the number of cultural centers, 

length of roads (freeways and highways), have positive and significant effects on 

destinations and neighboring provinces' tourist attraction also the results indicated that 

direct and spatial elasticity of information and communication technology of tourists for 

the target provinces and neighboring provinces is more than the elasticity of other 

factors affecting tourism, Which shows that neighboring and nearby provinces has 
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significant contribution on each other's tourism industry growth and development of by 

developing mutual relations and specific regional planning. 

Keywords: Tourism, Information and Communications Technology, Spillover Effects. 

JEL Classification: Z3, O32, J23. 
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  اثرات توسعه فناوري، اطالعات و ارتباطاتتحليل فضايي 
  هاي ايران بر جذب گردشگر در استان

  *سياوش جاني
  **وحيد نيك پي پسيان

  چكيده
تواند از طريق شناساندن بيشتر و تسهيل دسترسـي بـه   و ارتباطات مي توسعه فناوري، اطالعات

ها و امكانات مقاصد توريستي، صنعت گردشگري را رونق دهـد و از آنجـا كـه معمـوال     جاذبه
شناخت مقاصد گردشگري توام بـا شناسـايي منـاطق مجـاور همـراه اسـت و گردشـگران در        

ا نيز دارند. لـذا، توسـعه فنـاوري اطالعـات و     مسافرت خود تمايل به بازديد از مناطق مجاور ر
تواند اثرات سرريز فضايي را نيز به همراه داشته باشد و موجب افزايش گردشگران  ارتباطات مي

در مناطق مجاور شود. به اين ترتيب در پژوهش حاضر تاثير فناوري اطالعات و ارتباطـات در  
- 1390ادسنجي فضايي طي بازه زماني هاي كشور با رويكرد اقتصجذب گردشگر در بين استان

شاخص توسعه فناوري اطالعات دست آمده، بر اساس نتايج بهمورد بررسي قرار گرفت.  1398
- هـا و بـزرگ  هـا (آزاد راه طول راهتعداد پزشك متخصص، تعداد مراكز فرهنگي، و ارتباطات، 

هـاي  گردشگري و اسـتان داري بر افزايش تعداد گردشگران مقاصد مثبت و معني ها)، اثرات راه
مجاور آنها دارد. همچنين نتايج داللت بـر آن داشـت كـه كشـش مسـتقيم و سـرريز فنـاوري        

بـيش از   هـاي مجـاور  هاي هدف و استان اطالعات و ارتباطات گردشگران ورودي براي استان
هـاي مجـاور و نزديـك    دهـد اسـتان  كشش بقيه عوامل موثر بر گردشگري است كه نشان مـي 
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اي مشخص سـهم بسـزايي را در رشـد و    ريزي منطقهد با توسعه روابط بينابين و برنامهتوانن مي
  توسعه صنعت گردشگري يكديگر داشته باشند. 

  گردشگري استاني، فناوري اطالعات و ارتباطات، سرريز فضايي. ها: دواژهيكل
 .JEL :Z3 ،O32 ،J23بندي طبقه

  
  مقدمه. 1

 خـدمات بـه   و محصول كنندةارائه كه اقتصادي هايفعاليت از ايمجموعه به گردشگري صنعت

 مسـير سـفر،   مبـدأ،  اساسي فضاي پنچ شامل گردشگري نظام شود.مي اطالق هستند، گردشگران

 Information( ارتباطـات  و اطالعـات  فنـاوري  بيروني است. محيط و گردشگري صنعت مقصد،

Communication Technology (بيروني محيط اساسي يكي از عناصر )External Environment (در 

  .است مسافرت و گردشگري
از طريق رساندن اطالعات و تبادل آن  ارتباط كنندهارتباطات نقش تسهيل و اطالعات فناوري

 مبتنـي بـر   فعاليـت  يـك  نيـز  گردشـگري  سويي، از توليدكنندگان را دارد. و كنندگان مصرف بين

 معرفـي،  بـه  وابسـته  شـديدا  گردشـگري  محصـوالت . است) Information Intensive( اطالعات

نقش مهمي در اين  تصويري و صوتي مكتوب، شكل اطالعات به نمايش است، يعني و توصيف
 مكان از دور و مصرف زمان از قبل طبيعي طوربه نمايد. عموم محصوالت گردشگريميان ايفا مي

مهمـي در تصـميم    شـوند و داشـتن اطالعـات قبـل از مسـافرت نقـش      مـي  مصرف خريداري
 انتقـال  شامل ابزار كه و ارتباطات اطالعات فناوري تفكيك رو،گردشگران خواهد داشت. از اين

هـاي  اينترنـت، وبگـاه و شـبكه    ،تلفـن همـراه   ثابـت،  تلفـن  نظير ارتباطات برقراري اطالعات و
 مقصـد  تنظام مديري )،Geographic Information Systemجغرافيايي ( نظام اطالعات اجتماعي،

)Destination Management System(بـرادران نيـا و    اسـت  غيـرممكن  گردشـگري  صـنعت  ) از
 ).1396همكاران، 

در  ICTهاي مناسب با عنايت به توضيحات فوق، انتظار بر آن است كه با توسعه زيرساختار
فناوري در هاي ، گردشگران آن منطقه نيز زياد شوند،  همچنين  با توسعه زيرساختاريك منطقه

شـده قـرار دارنـد، مـورد اسـتقبال      منطقه گردشگري، مناطقي كه در مجاورت منـاطق شـناخته  
دليل كنجكاوي گردشگر در كسب گيرند، چراكه معموال مناطق مجاور نيز به مي گردشگران قرار 

گيرند. از طرفي گردشگران تمايـل  اطالعات بيشتر از مقصد گردشگري، مورد شناسايي قرار مي



 55   )وحيد نيك پي پسيانو سياوش جاني ( ... اثرات توسعه فناوري تحليل فضايي

 

ند با هزينه مشخص از مقاصد مختلفي در طول مسافرت ديدن نمايند، و همـين امـر سـبب    دار
بر   ICTشود، گردشگري در مناطق مجاور نيز افزايش يابد و به اين ترتيب اثر فضايي توسعه مي

رو، پژوهش حاضر دنبـال بررسـي ايـن موضـوع اسـت كـه آيـا        گردشگري شكل گيرد. از اين
هـاي ايـران داراي اثـرات سـرريز     اطات بر جذب گردشـگر در اسـتان  فناوري، اطالعات و ارتب

منظور پاسخ به سوال مذكور، در بخش بعدي مبـاني و ادبيـات موضـوع    به فضايي است؟ يا نه.
شناسـي تحقيـق،   گيرد. در ادامـه بـا بيـان روش   بر گردشگري مورد بررسي قرار مي ICTاثرات 
. در بخش چهارم نتايج تجربي مـدل ارائـه و در   گردد هاي فضايي و مدل تحقيق تشريح مي داده

  شود.بندي و ارائه پيشنهادات پرداخته مينهايت در بخش پنجم به جمع
  

  مباني نظري  .2
اي از ابزارهـاي  به مجموعـه  شود،فاوا هم ناميده ميفناوري اطالعات و ارتباطات كه اصطالحا 

كه براي برقراري ارتباط، ايجاد، انتشـار،  شود تكنولوژيكي و كاربردهاي وابسته به آن اطالق مي
اي از كـاربران و متقاضـيان   ذخيره، مديريت، پردازش و انتقال اطالعـات بـراي طيـف گسـترده    

 شـود (ريـدولي و همكـاران   استفاده مـي 
Redoli et al ،2009    و كسـيال و همكـارانKisla et al ،

هايي در ارتباط با ز ابزارها و روشاي اعبارتي فناوري اطالعات و ارتباطات مجموعه). به2008
آوري، ذخيره، بازيابي، پردازش و توزيع اطالعات در اشـكال مختلـف اسـت (سـليمي و     جمع

)، كه از تعامل سه بخش متمايز رايانه، اطالعات و ارتباطات Salimi & Ghonoodi ،2011قنودي 
  ).Alexandrur ،2006مخابراتي حاصل شده است (الكساندر 

ترين انقالب تكنولوژيـك بعـد از   عنوان بزرگالعات پاراديم جديدي است كه بهفناوري اط
) و نقش مهمي را در توسعه تمـام  1392انقالب صنعتي مطرح شده است (تقوايي و همكاران، 

كه  طوري كند، بهها اعم از اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي ايفا ميهاي زندگي انسانجنبه
هاي بين اللملي و اقتصاد جهاني، ميزان  يافتگي كشورها از سوي سازمانعهيكي از معيارهاي توس

باشد (شـاهيوندي وارثـي و محمـدي،    يابي و استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات ميدست
1390 .(  

از طريق رساندن اطالعـات و تبـادل    ارتباط كنندهارتباطات نقش تسهيل و اطالعات فناوري
يـك   نيـز  گردشـگري  اين در حالي اسـت كـه    توليدكنندگان را دارد. و كنندگان مصرف بين آن 

 توصـيف و  معرفـي،  بـه  وابسـته  شديدا گردشگري محصوالت. است اطالعات بر مبتني فعاليت

نقش مهمي در اين ميان  تصويري و صوتي مكتوب، شكل اطالعات به يعني ارائه  نمايش است،
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 از مكـان  دور و مصـرف  زمـان  از قبل طبيعي طوربه گردشگرينمايد. عموم محصوالت ايفا مي

شـوند و داشـتن اطالعـات قبـل از مسـافرت نقـش مهمـي در تصـميم         مـي  خريداري مصرف
) در مطالعـه خـود بـه ايـن نتيجـه      1386در اين خصوص ياري و همكـاران (  گردشگران دارد.

 شدت بـه به ارتباطات و اطالعات فناوري و گردشگري صنعت توسعه كهجاييآن رسند كه از مي

 و عرضـه در  را تغييراتـي  ICT آيا كه مطلب اين مشخص كردن معموالً باشند،مي وابسته يكديگر
 مشـكلي  كنـد، كـار  مي ترآسان را تغييرات ايجاد اين تنها يا كرده؟ ايجاد توريسم صنعت تقاضاي

كننـد فنـاوري   بيان مـي )  Ding &Huang ،2021بود. در اين خصوص دينگ و هوانگ ( خواهد
گـردد.  رونـده در صـنعت گردشـگري محسـوب مـي     هاي پيشاطالعات و ارتباطات از محرك

 بر جاي گذاشته صنعت توريسم كل بر بسزايي تاثير گذشته يدهه طول در ICTمتداوم  يتوسعه

 هايسيستمبلكه  نموده، بهم مرتبط اطالعاتي را و شبكه افزار نرم افزار، سخت تنها نه ICTاست. 

 و در داخل را به توريسم مربوط و توزيع اطالعات گرفته كاربه و مخابراتي را مديريتي اطالعاتي،
 كاربه خدمات و ارائه توليد كاالها را براي تمامي تجهيزات و نيز كرده پذيرامكان موسسات ما بين

  گرفته است. 

دهد: يكي  به دو طريق بهبود مي،گردشگري را  ICTمحققان عموما بر اين باورند كه توسعه 
توانايي فناوري اطالعات و ارتباطات در برآورده كردن برخي نيازهاي جديد گردشگران كـه بـا   

 ICTكننـده اسـت. بـا توسـعه      پذير نبود و ديگري بهبود رضايت مصرفهاي سنتي امكانروش
نالين انتخـاب و  هاي آطور مستقل عناصر گردشگري را با كمك سايتتوانند به گردشگران مي
هـاي عمليـاتي صـنعت گردشـگري را كـاهش داده،       ، هزينـه ICTهمچنين توسعه  .تركيب كنند

هـاي   بـه آژانـس   ICTبخشـد. توسـعه    توانايي فروش را افزايش و كارآيي عمليات را بهبود مـي 
هاي بازاريـابي خـود و    دهد تا روش هاي گردشگري اجازه مي ها، و ديگر شركت مسافرتي هتل

هاي آنالين بازاريـابي را   عامل  دقت سيستم  ICTسازماني را احيا كنند. همچنين توسعه  عملكرد
دهـد  بهبود بخشيده، تقاضاي بازار را افزايش، چسبندگي مشتري را باال و كارآيي را افزايش مي

  ).Enz ،2012و انز  Law ،2013، لو Maoying ،2016، موينگ Siwei ،2014(سويي 
بـه   را گردشـگري  امـاكن  در اسـكان  و تسهيالت به يابيدست رتباطاتفناوري اطالعات و ا

تجـارت   بخـش  پرسنل نياز مورد هايمهارت نمايد. توسعه فاوا،آساني و با هزينه كمتر ميسر مي
 هـايي مهـم  مهارت عملياتي به كارمندان ،ICTدهد. پيش از استفاده از مي تغيير جهانگردي را نيز

 و ارائـه  تهيـه  و هـا تعرفـه  اصـالح  ها،برنامه مسافرت، تائيد هايبرنامه و مسيرها هايبرنامه نظير

 روي كيفيـت  تواننـد مـي  كاركنان دهد.مي انجام كامپيوتر را كارها اين امروزه داشتند، ها نياز بليت
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و ساير عوامل مرتبط در اين حوزه فعاليـت   سفر مشاوره مشتريان، فروش، به شده ارائه خدمات
  ).1394و همكاران، (گشتيل نمايند 

تاثير توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات بر گردشگري در حالي است كه متغيـر مكـان در   
اي برخوردار است و توسعه فنـاوري بـر نقـش ايـن متغيـر در      گرشگري از اهميت فوق العاده

 )Tabler( گذارد. در خصوص بحث مكان و متغير فاصله بين دو مكان  تابلرگردشگري تاثير مي
بـه   بيشـتري نسـبت   ارتباط ترنزديك چيزهاي اما مرتبط است، چيز همه به چيز همه معتقد است

 با توجه هر منطقه پيوسته و نبوده ايزوله ايناحيه هيچ تئوري مطابق با اين .دارند دورتر چيزهاي

 اطالعات محصوالت، دانش و عناصر، .است توسعه و رشد حال در نواحي ساير با آن وابستگي به
 فاصـله،  بـا  مبادلـه  هزينه اين هستند و يكديگر با تبادل حال در پيوسته طوردر مناطق مختلف به

تر نسبت به منـاطق   مكاني نزديك هايموقعيت با مناطق بين ارتباط رو،از اين دارد. مستقيم رابطه
يـك  در  ICTهاي مناسـب  با عنايت به اين توضيحات، توسعه زيرساختار .است داردورتر معني

شوند، بلكه بر اساس نظر تابلر  اطالعاتي از مناطق ، نه تنها موجب شناساندن آن منطقه ميمنطقه
عبارتي بر اساس نظر تابلر برخي مناطق كه حتي دهد. بهمجاور را در اختيار گردشگران قرار مي

ICT ايي و نيافته، به موجب قرار گرفتن در مجاورت مناطق شناخته شـده، شناسـ  در آنها توسعه
دليل كنجكـاوي گردشـگر در   گيرند. شناخت اين مناطق كه به مورد استقبال گردشگران قرار مي

كسب اطالعات بيشتر از مقصد گردشگري و يا از آنجـا كـه گردشـگران در تصـميم خـود بـه       
گردشگري تمايل دارند با هزينه مشخص از مقاصد مختلفي در طول مسـافرت ديـدن نماينـد،    

شود، گردشگري در مناطق مجاور افزايش يابد و بـه ايـن ترتيـب اثـر      مي آيد، سبببدست مي
 داراي توانـد مـي  گردشـگري  بر گردشگري شـكل گيـرد. بنـابراين توسـعه     ICTفضايي توسعه 

 گردشگري از طريق بهبود  توسعه باشد. يعني مثبت فضايي سرريز اثر و مثبت فضايي همبستگي

ICT و سرريز شدن  گردشگري توسعه موجب خاص استان يك همسايه و مجاور هاي استانبراي
  . شد خواهد استان آن درتوريسم 

  
  پيشينه تحقيق .3

در خصوص عوامل موثر بر گردشگري مطالعات زيادي صـورت گرفتـه اسـت امـا مطالعـات      
كمتري اثرات سرريز فضايي و همچنين اثرات توسعه فناوري و اطالعات و ارتباطات را مـورد  

تـرين  توان به برخي از مهـم اند. از مطالعاتي كه در اين خصوص وجود دارد ميتوجه قرار داده
  آنها به شرح زير اشاره نمود.
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) در پژوهشي به بررسي تاثير فناوري اطالعـات   Xianghong&Chen ، 2021ژيانگ و چن (
اي با استفاده از رويكرد اقتصادسـنجي  بر رابطه بين صنعت گردشگري و توسعه اقتصادي منطقه

استان كشـور چـين    31براي  2017- 2008فضايي مبتني بر مدل دوربين فضايي طي بازه زماني 
داد كه بهبود فنـاوري اطالعـات موجـب توسـعه گردشـگري، رشـد       پرداختند. نتايج آنها نشان 

  گردد.هاي مذكور مياقتصادي و افزايش اشتغال در استان
) در پژوهشي با عنوان تاثير فناوري اطالعات و ارتباطات در جذب 2021گ (دينگ و هوان

گردشگر با هدف نيل به رشد اقتصادي با استفاده رويكـرد اقتصادسـنجي فضـايي تـابلويي بـر      
استان كشـور چـين نتيجـه     30براي  2019- 2011اساس الگوي دوربين فضايي طي بازه زماني 

محرك براي جذب گردشگر تبديل شده است. بهبود  گرفتند كه شاخص فناوري به يك نيروي
هاي مرتبط در حوزه فناوري اطالعات منجر به سرريز شدن اثرات اقتصادي گردشگران شاخص

  هاي مجاور) شده است.اي (استانها و در نتيجه توسعه منطقهخارجي به استان
در مقاصـد   ICT) به بررسي اثرات توزيـع فضـايي   Ramos et al، 2021راموس و همكاران (

گردشگري در سواحل اسپانيا با استفاده از رويكرد اقتصادسنجي فضايي بر پايه الگوي دوربـين  
پرداختند. نتايج مطالعه آنها گويـاي آن اسـت كـه فنـاوري      2019- 2011فضايي طي بازه زماني 

هاي مختلفي در جهـت جـذب   اطالعات و ارتباطات و استفاده از ابزارهاي مختلف آن فرصت
برداري از مزايـا   منظور بهرهكنند بهردشگران ايجاد نموده است. لذا اين پژوهشگران توصيه ميگ

ICT  مقاصد بايد زيرساختار ديجيتال مناسبي داشته باشند تا امكان ارتباط هوشمند دو سويه بـا ،
 گردشگران فراهم شود.

اطالعـات و   ) پژوهشـي بـا عنـوان فنـاوري    Ogechi &Olaniyi ، 2020و اوالنـي (  اوگچـي 
ها و توسـعه گردشـگري در آفريقـا بـا اسـتفاده از رويكـرد گشـتاورهاي         ارتباطات، زيرساخت

و توسـعه   ICTانـد و نتيجـه گرفتنـد كـه     انجـام داده  2016- 1996يافته طي بـازه زمـاني    تعميم
  شود.هاي مرتبط با آن موجب افزايش تعداد گردشگران ورودي به آفريقا ميزيرساختار

) در پژوهشي با عنوان گردشگري مجازي و Ankomah & Larson، 2019الرسون (آنكوما و 
هاي آن براي توسعه گردشگري در جنوب صحراي آفريقا نشان دادند كه رشـد سـريع   پتانسيل

اسـت و همـين امـر     اي شـده فناوري اطالعات و ارتباطات منجر به توسعه ابزارهـاي نوآورانـه  
بازاريابان مقصد گردشگري و گردشـگران بـالقوه ايجـاد     هاي جديدي را براي تواند فرصت مي

، موجـب گسـترش تنـوع محصـوالت     ICTكنند استفاده از ابزارهاي مبتني بـر نمايد. لذا بيان مي
  گردد.گردشگري در حوزه توريسم مجازي مي
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) به بررسي تاثير فناوري اطالعات و ارتباطات بر  Kumar &Sharma ،2017كومار و شارما (
هاي  صادي با رهبري صنعت گردشگري با استفاده از رويكردهاي تصحيح خطا و آزمونرشد اقت

انـد. در ايـن تحقيـق،    براي هنـد و تايلنـد پرداختـه    2014- 1995عيلت گرنجر طي بازه زماني 
شود، امـا در اقتصـاد    هدايت مي ICTمشاهده شد كه رشد اقتصادي در تايلند توسط توريسم و 

شـود. مطالعـه مـذكور بـر      رسد كه توريسم به واسطه رشد اقتصادي هدايت مي هند، به نظر مي
تواند عاملي مهم براي افزايش توليد ناخالص  پيشنهاد مدلي تمركز دارد كه در آن گردشگري مي

 آوري اطالعات باشد.  داخلي از طريق استفاده بهينه از فن

) بـه بررسـي اثـرات اسـتفاده از فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات در        Zaidan، 2016زيدان (
هاي كوچك و متوسط گردشگري خاورميانه (مورد مطالعه: شهر دبي) پرداخـت. نتـايج   شركت

دهد كه افزايش فناوري اطالعات و ارتباطات در دبي منجر به افـزايش جـذب   تحقيق نشان مي
گذاري مسـتقيم خـارجي در ايـن    تصادي و جذب سرمايهگردشگر، تجارت الكترونيك، رشد اق

  كشور شده است.
پـذيري  ) در پژوهشي به بررسـي اثـرات افـزايش رقابـت    Ray et al، 2015ري و همكاران (

مقاصد گردشگري از طريق فنـاوري اطالعـات در جديـدترين اقـدام گردشـگري (چـارچوب       
در صـنعت گردشـگري    ICTاسـت كـه   پيشنهادي كميسيون اروپا) پرداختند. نتايج حاكي از آن 

منظـور ثبـات و افـزايش تعـداد گردشـگران      اي در جذب توريسم ايفا كرده است. بهنقش ويژه
يافتـه و از  ورودي بايد كيفيت خدمات رساني در بخش فناوري اطالعات و ارتباطـات افـزايش  

 متخصصين در اين حوزه استفاده گردد.

 رضـايت  بر ICT) در پژوهشي با عنوان تأثير Mohamed & Moradi، 2011مرادي ( و محمد

 بررسـي  براي اين پژوهش الگويي دادند. قرار بررسي مورد را شيراز شهر خارجي در گردشگران

رضـايت گردشـگران    بـر  گردشـگري  صنعت كارگيري فناوري اطالعات و ارتباطات دربه تأثير
 اعتبـاري،  هـاي كـارت  از اسـتفاده  كـه  داد پژوهش نشـان  از اين حاصل ارائه داد. نتايج خارجي

 در هـا عامـل  تـرين مهـم  از رزرو الكترونيكـي،  و روزبه و دقيق اطالعات پرداخت آنالين، وجود

  است. گردشگري صنعت در از خدمات آنالين استفاده
) به بررسي كاربردهاي فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات در صـنعت     1399سجادي و آيت (

دهنـد كـه   هاي آنها نشـان مـي  اند. نتايج يافتهي پرسشنامه پرداختهگردشگري با استفاده از طراح
در حوزه گردشگري، منجر به افزايش ارزش افزوده گردشگري، رفاه شهروندان  ICTاستفاده از 

باشد. آنهـا بيـان   و همچنين شاخصي براي توسعه كشور به خصوص از منظر ساير كشورها مي
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ر حوزه فوق، حلقه مفقوده در صنعت گردشگري است هاي مناسب دكنند فقدان زيرساختارمي
توان گام بلندي براي توسعه ايـن صـنعت برداشـت و از    ها ميكه با توسعه و بازنگري سياست

  مند شد.فوايد مختلف آن بهره
ارتقـاي   در اطالعـات  فنـاوري  نقـش  ارزيـابي ) در پژوهشي به 1396نيا و همكاران (برادران

گردشگر داخلـي بـا اسـتفاده از     382سوال براي  30با طراحي كيش  جزيرة صنعت گردشگري
 تعريف جزيره، به لحاظ كيش جزيرةهاي تحقيق آنها نشان داد كه مقياس ليكرت پرداختند. يافته

 هـاي  بعد زيرساختار در مناسبي هايگذاريسرمايه گردشگري، و تجاري آزاد منطقة يك عنوانبه
 ضعيف كشور هايكه زيرساخت دليل اين به اما است، فتهگر صورت آن در گردشگري و مخابراتي

 كـيش  جزيرة و ايران در گردشگري الكترونيك است. شده منجر جزيره در پايين به عملكرد است
 تبليـغ  بعـد  در ضـعيف  و محـدود  طوراخير به سال چند در فقط كرده و عمل ناكارا بسيار تاكنون
  است. كرده كاربه شروع جا ذخيرة و سايت

بـر   اطالعـات  فنـاوري  تـأثير  بررسـي ) در پژوهشي به 1396رجب زاده قطري و همكاران (
 از رويكرد استفاده هوشمند با گردشگري توسعة مقاصد منظوربه گردشگري مقاصد پايدار توسعة

 نتـايج مطالعـه آنهـا نشـان داد كـه     پرداختنـد.   2016- 2000) طي بازه زماني CASPفراتركيب (
 بستر فراهم كردن براي ريزيبرنامه و همچنين هاشاخص شناسايي در دولتي بخش گذارانسياست
فعاليـت خاصـي را    عمـومي  ارائه خـدمات  و هوشمند گردشگري مقاصد منظور توسعة به مناسب

انجام نداده و تنها با انجام امور سطحي سعي در توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات در حـوزه  
  گردشگري هستند.
 ارتباطـات بـر   و اطالعـات  فناوري از استفاده تأثير ) در پژوهشي1394ران (گشتيل و همكا

مورد بررسـي قـرار    شيراز شهر به ورودي گردشگران بين گيري گردشگري الكترونيكي درشكل
گردشـگر ورودي بـه شـيراز و بـا اسـتفاده از فرمـول        384دادند و  با طراحي پرسشنامه براي 

 آمادگي الكترونيكي گردشگران لحاظ از مناسب هايزمينه جودو رغمكه عليكوكران نشان دادند 
 و گردشـگري الكترونيـك   مفهوم با گردشگران گردشگري، امور در از فاوا استفاده جهت داخلي

 امور در ارتباطات اطالعات و فناوري از نسبت كمتر همان به و نيستند آشنا چندان آن كاربردهاي
 اطالعات فناوري موجود بكارگيري وضعيت هاآن همچنين كنند.مي استفاده گردشگري به مربوط

و  مطلـوب  چنـدان  خـاص  در مـواردي  جزبه شيراز گردشگري به مربوط امور دررا  ارتباطات و
  .دانندنمي بخشرضايت
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ريزي توسعه ) در پژوهشي با عنوان تحليل عوامل موثر در برنامه1393هاشمي و همكاران (
گيران، ضـعف مـديريتي، نامناسـب    ايران نشان دادند كه تعدد تصميمگردشگري الكترونيك در 

هـاي ارتبـاطي و مخـابراتي و همچنـين ناآگـاه بـودن گردشـگران نسـبت بـه          بودن زيرساختار
گردشگري الكترونيك و مزاياي آن موانع اساسي توسعه گردشـگري الكترونيـك هسـتند. آنهـا     

هاي الكترونيك در زمينه ال كردن رسانهگذاري بخش خصوصي در زمينه گردشگري، فعسرمايه
اندازي شبكه گردشگري توسط صدا و سيما، ايجاد انگيـزه و بـاور در بـين    گردشگر ايراني، راه

مسئولين ارشد سازمان گردشگري، كارآيي گردشگري الكترونيك در كنار وجود پيشينه تاريخي 
  اند.  كترونيك بر شمردهترين فرصت گردشگري الو فرهنگي و طبيعي كشور ايران را مهم

ريزي گردشگري با تأكيد ) در پژوهشي به بررسي و تحليل برنامه1392( تقوايي و همكاران
توصيفي در شهر شـيراز پرداختنـد. نتـايج    - هاي تحليليبر فناوري اطالعات با استفاده از روش

زان رضـايت  هاي گردشگري در ميدر مكان ICTپژوهش آنها نشان داد كه دسترسي به امكانات 
هاي گردشگري شهر شيراز نقش مثبتي داشته و فناوري اطالعات ها و در معرفي جاذبهاز جاذبه

نقطه قوت و  24دار دارد. در اين مطالعه تعداد در جذب گردشگر و نحوه اقامت آنها تأثير معني
روي ها و تنگناهاي پـيش عنوان محدوديتضعف و تهديد به 29عنوان نقاط مثبت و فرصت به

  در گردشگري شهر شيراز شناسايي و بررسي شده است. ICTتوسعه 
) در پژوهشي نقش مـديريت اطالعـات و اينترنـت در صـنعت     1391رشيدي و همكاران (

هـاي  يافتـه توصيفي مورد بررسي قرار دادند. - گردشگري ايران را با استفاده از الگوهاي تحليلي
 كار كسب و و فرايند سفر چرخه آغاز در اينترنت زا گردشگران كه است آن از حاكي آنها تحقيق

 بـا  خـدمات گردشـگري   دهنـدگان ارائه ساير و مسافرتي هايآژانس كنند.مي گردشگري استفاده
 آورنـد  وجودبه براي گردشگران را امكان اين توانندمي هاي اينترنتيسيستم و ها زيرساختار بهبود
 نيـز  طريـق  ايـن  از و كنند نحو بهتري استفاده به اينترنت گردشگري از كار و كسب فرايند در كه

  .كنند عمل صورت بهتريبه هم ارتباط با برقراري در و بياورند وجودبه خودشان براي مزايايي
) در پژوهشي تالش نمودند عوامل موثر بر پذيرش فنـاوري  1391خزائي پول و همكاران (

گيـري تصـادفي و بـا طراحـي     روش نمونـه اطالعات در صنعت گردشـگري را بـا اسـتفاده از    
هاي شهرستان نوشهر را مـورد شناسـايي قـرار دهنـد.     نفر از مشتريان هتل 283پرسشنامه براي 

 نسبت به قصد بر مؤثر اصلي عواملة شد درك سودمندي و نگرشنتيجه تحقيق آنها نشان داد كه 
 نيـت  نگرش بر طريق از سازگاري و اعتبار اعتماد، شده اضافه و متغيرهاي است هتل اينترنتي رزرو

 .هستند هتل تاثيرگذار اينترنتي رزرو از استفاده
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دهد كه در مطالعات انجام شده بـراي فنـاوري اطالعـات و     بررسي مطالعات فوق نشان مي
اي، همچنـين   صورت ميداني و كتابخانـه هاي تحقيق مختلف بهارتباطات و گردشگري از روش

هاي اقتصادسنجي بهره گرفته شده اسـت و  يا با استفاده از مدل صورت توصيفي و تحليلي وبه
ها براي جوامع مختلف صورت گرفته است. لـذا انتظـار بـر ايـن اسـت كـه نتـايج        البته بررسي

خوبي در نتـايج مطالعـات فـوق مشـهود     مطالعات تا حدودي از هم متفاوت باشد و اين امر به
رات فناوري اطالعات و ارتباطـات بـر گردشـگري    ها و اثاست. ليكن هنوز بسياري از واقعيت

بـراين  مورد توجه قرار نگرفته است كه يكي از اين موارد اثرات فضايي متغيـر مـذكور اسـت.    
هاي تـابلويي پويـاي فضـايي بـراي بررسـي      اساس در اين تحقيق سعي شده است از مدل داده

هـاي  گردشگر در بين اسـتان  اثرات سرريز فضايي تاثير فناوري، اطالعات و ارتباطات بر جذب
اي است كه كشور استفاده شود. بنابراين از اين حيث، اين مطالعه در داخل كشور، اولين مطالعه

ارتباط بين تاثير فناوري، اطالعات و ارتباطات بر جذب گردشـگر را در مفهـوم اقتصادسـنجي    
  فضايي و در حضور بعد فضا مورد تجزيه و تحليل قرار داده است.

  
  وش شناسي تحقيقر .4

هاي قبلي، در اين قسمت الگوي ارزيابي اثـرات فضـايي   با عنايت به مطالب بيان شده در بخش
شـود. بـراي ايـن    هاي كشور بيان ميفناوري اطالعات و ارتباطات بر جذب گردشگر در استان
شـود. در نهايـت مـدل اقتصادسـنجي     منظور ابتدا رويكرد اقتصادسنجي فضايي توضيح داده مي

  شود. فضايي تحقيق بيان مي
  

  ساختار الگوهاي پانل فضايي 1.4
 ) رگرسيونيPanelمختلط ( يا ايالگوهاي دوره عملكرد به فضايي فضايي اثرات اقتصادسنجيدر 

هسـتند   جـزء مكـاني   داراي اي نمونـه  اطالعات فضايي شود. بنابراين در اقتصادسنجي مي اضافه
موضـوع قابـل بحـث اسـت:      دو باشـند  مكـاني  جـزء  داراي هـا داده كه ). موقعي1382 اكبري،(
) (ليسـيج  Spatial heterogeneity فضايي ( .ناهمساني2) Spatial dependenceفضايي ( .وابستگي1

Lesage، 1999.(  فضـايي  تابلويي ديتاهاي مدل پانل فضايي براي بر اين اساس تصريح عمومي 
Y   :است زير فرمبه = τY , + ρwY + X β + DX θ + α   + γ + V     )1(  
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U ≈ N(0σ I )V = λEV + U         )2(  

nبردار  يك  Yزمان، و دوره دهندهنشان ترتيب به t و i آن در كه ×  شونده و توضيح متغير از 1

X قالب  بيانگر يكn × k و  مستقل متغيرهاي ازW در شونده توضيح متغير فضايي وزني ماتريس 

nسطح  × n استD.، و  دهندهتوضيح فضايي متغير وزن ماتريسE، جمالت  وزني فضايي قالب
α .است اخالل  فضـايي  وضـعيت الگوهـاي   بـه  منـوط  .است دوره اثر γاتفاقي و  يا ثابت اثر   

  ).Elhorst ،2010الهورست (شوند بيان مي هاي فوق مدل
ارتبـاط   اخـالل  جملـه  يـا  مستقل متغيرهاي و شوندهتوضيح متغير اينكه به در اين ميان منوط

  باشند.شرح زير ميشوند كه به مي مطرح متفاوتي فضايي هايمدل باشند يا نه، داشته فضايي
Spatial Autoregressive Model(  (λ) مدل خودرگرسيون فضايي (1 = θ = 0) → Y =τY , + ρWY + X β + α   + γ + u      )3(  
Spatial Durbin Model( (λ) مدل دوربين فضايي (2 = 0) → Y  = τY ,  + ρWY  + X β + DX θ  +α   + γ + u    )4(  

Spatial Error Model(  (ρ) مدل خطاي فضايي (3 = θ = τ = 0) → Y =X β + α   + γ + v ,v =  λEv + u    )5(  
Spatial Autocorrelation Model( (θ( ) مدل خودهمبسته فضايي4 = τ = 0) → Y =τY , + ρWY + X β + α   + γ + v ,v  ,v =  λEv + u  )6(  

كه  موقعي كارا خواهند بود دوربين فضايي و خودرگرسيون فضايي الگوهاي است قابل ذكر
τباشند ( ساكن تاكيدي الگوهاي = بيـانگر حـد وابسـتگي     ρفضـايي   خودرگرسيون ). ضريب0

 مجاور است. همچنين شونده نواحيتوضيح به تحوالت متغير منطقه يك در شوندهتوضيح متغير

 متوسط به تغييرات ناحيه در يك خارجي شوك يك اخالل، اجزاي فضايي پيوستگي صورت در

 λفضـايي   ضـريب خطـاي   و شـود مي همجوار (همسايه) منتهي پيرامون شوندهتوضيح متغير در
 توضيح شـونده  بيانگر اين است كه متغير θفضايي  دوربين الگوي دهد. در مي نشان را آن مقدار

پـذيرد (اكبـري،    مـي  چه اندازه تأثير نواحي ساير مستقل متغيرهاي وزني ميانگين از يك محدوده
1382.(  
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  هاي تعيين وابستگي فضاييآزمون 2.4
و وجـود   فضـايي  وابسـتگي  هـاي بـه انجـام آزمـون    ملـزم  فضـايي  پانل الگوهاي برآورد از قبل

و  مشـاهدات  بـين  فضـايي  پيوسـتگي  هسـتيم. وجـود   اخـتالل  بـين جمـالت   خودهمبسـتگي 
دارد.  فضـايي  پانـل  هـاي مـدل  كاربرد لزوم بر اشاره اختالل، جمالت ميان خودهمبستگي فضايي

فرض وجود  موران آزمون .شودمي )، استفادهMoranموران ( اين انجام اين هدف از آزمون براي
I   .دهدقرار مي بازبيني مورد را اختالل جمالت ميان فضايي خودهمبستگي = ∑ ∑ WNN e . ∑N W         )7(  

λ)از   عبارتست آزمون اين صفر فرضيه = 0) H خودهمبسـتگي   ضـريب  λكـه  طوريبه  .:
كه كند. در حالتيمي تبعيت استاندارد نرمال پراكنش از I آماره است. موران آزمون آماره I و فضايي
  ).1382دارد (اكبري،  وجود فضايي خودهمبستگي اختالل جمالت ميان نقض شود، صفر فرضيه
  
  تعيين مكان در الگوهاي فضايي 3.4

هاي فضـايي ضـروري اسـت كـه     در الگوهاي اقتصادسنجي فضايي به قصد الگوسازي واكنش
هاي فضايي انتخاب شود. بدين غرض دو ماخذ مفروضاتي در اختيار داريم.  مقدار عددي جهت

ن شـود و بـدي   الف) جايگاه در صفحه مختصات كه از طريق طول و عرض جغرافيايي بيان مي
توان مسافت هر نقطه در مكان يا فاصله هر مشاهده قرار گرفته در هر نقطه را نسبت  ترتيب مي

به نقاط يا مشاهدات ثابت يا مركزي محاسبه نمود. ب) ماخذ اطالعـاتي مكـاني، همجـواري و    
كننده محل نسبي در فضاي يك واحد پيراموني رويت شده، نسـبت بـه    همسايگي است كه بيان

دسـت  هـاي بـه  باشد. ميزان نزديكي و همجواري بر پايه دادهيگري از آن قبيل ميهاي دمقياس
هـا  آمده از روي الگوي جامعه مورد بررسي، قابل دسترس خواهـد بـود و برحسـب ايـن داده    

توان تعيين نمود كه كدام نواحي با هم، مجاور هستند، يعني داراي حدودهايي هستند كه بـه   مي
هايي (مناطقي) كه داراي رابطه همجواري هستند نسبت به ت مقياسرسند. در اين صورهم مي

دهد. ماتريس همسايگي واحدهايي كه از همسايگي ندارند، درجه پيوستگي بيشتري را نشان مي
هـاي  هاي روي قطر اصلي برابـر صـفر و مولفـه   گيرد كه در آن مولفهرا در بر مي 1و  0عناصر 

كشور همجوار يكديگر باشد، مقدار يـك و در غيـر ايـن    خارج از قطر اصلي در موقعي كه دو 
  ).1384گزيند (اكبري،  صورت مقدار صفر را بر مي
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شود  هاي اقتصادسنجي فضايي، مفروضات محلي ماتريس وزني فضايي اضافه ميدر تساوي
عنـوان متغيـر   شود كـه بـه  شونده، برداري ايجاد ميو از ضرب اين قالب در بردار متغير توضيح

دهنده اثرات فضايي است. بدين شود و ضرايب آن توضيح در مدل كالسيك شناخته مي مستقل
هـاي  شود: ماتريس وزني فضايي حـاوي داده  چنين تشريح مي Wترتيب ماتريس وزني فضايي 

چگونگي  Wباشد. عناصر  در فضا مي ,n) (i=1,2, 3, jكشور (مناطق)  nمربوط به مسافت نسبي 
 يـا   صـورت  دهـد كـه بـه   را از نظر مسافت نشان مي jبا استان   iن وابستگي فضايي  استا

  شود.تشريح مي

W = 0                 w           … ..           w ,                   w      .....               0           … . .        w ,                 w        w ,                ,                  ……..                                               ,                                w                   w               …             w ,                       0                )8(  

) و Euclidean ditanceاز دو تـابع اقليدسـي (  منظور اتخاذ مسافت بين دو منطقه (اسـتان)  به
منظـور  گردد. در اين تحقيق از تابع اقليدسـي بـه  ) استفاده ميMinkowski ditanceمينكوسيكي (

ارزيابي مسافت استفاده شده است. در تابع اقليدسي مسافت بين دو فضا بـه فـرم زيـر تشـريح     
  شود: مي

d = x − x + y y         )9(  

ترتيـب طـول و   بـه   yو  xو  iترتيب طول و عرض جغرافيايي منطقـه  به yو  xكه در آن 
در  هستند. در اين تحقيق ابتدا قالب مسافت معكوس بر پايه رابطه  jعرض جغرافيايي منطقه 

سازي ماتريس مجموع هر سطر شود. در نرمالآماده شده و سپس نرمال سطري مي 31×31ابعاد 
 ∗∗wسـازي   بايد برابر با يك باشد. پس، اگر فاكتورهاي ماتريس وزني فضايي را بعـد از نرمـال  

∗∗w تعريف كنيم، داريم:  = wij
*∑ wij

*N
j=1

 ,  N = 31        )10(        

كه از ضرب اين قالب نرمال سطري شده در متغير مستقل لگاريتم طبيعي شاخص فنـاوري  
، هرچـه   شود. هم چنين برپايـه رابطـه   عات و ارتباطات، متغير تعويق فضايي برآورد مياطال

بعد فاصله دورتر و يا مسافت اقتصادي بين دو منطقه بيشتر باشد، اين مقدار نسبي كمتـر باشـد   
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يابـد  مبين آن است كه با افزايش مسافت، اثرات سرريز تعداد گردشـگران ورودي كـاهش مـي   
 ).1396 (حميدي رزي،

  
  هامعرفي مدل تحقيق، متغيرها و پايگاه داده 4.4

هدف اصلي اين تحقيق تجزيه و تحليل بررسي تاثير فناوري، اطاعـات و ارتباطـات در جـذب    
بررسـي   جهـت  رو،از ايـن هاي كشور است. گردشگر با رويكرد اقتصادسنجي فضايي در استان

كـار رفتـه در   مدل بـه است.  شده استفاده سازيمدل در تكاملي فرآيند يك از موضوع اين تردقيق
هاي كشور اين تحقيق براي بررسي تعداد گردشگران ورودي تحت اثرات سرريز فضايي استان

  باشد. مي
 متغيرهاي توضيحي وابسته، متغير اينكه به بسته تابلويي فضايي اقتصادسنجي شناسيروش در

 منظـور به .شودمطرح مي متفاوتي فضايي هايمدل باشند، داشته فضايي وابستگي خطا جمله يا و

 سـرريز  اثـرات  تاثير فناوري، اطاعات و ارتباطات در جذب گردشگر و بـرآورد  فضايي بررسي

پـي  تعداد گردشگر كه درآن عوامل موثر بر گردشگري به اقتباس از مدل جـاني و نيـك   فضايي
ln  شود.تصريح مي زير ) مدل1398( TUR                     = ρ ∑ W ln TUR + γ ln TUR , + β lnTWA , + β lnCR , +                          β lnH , +  β lnICT , + θ ∑ W lnTWA , + W lnCR , + W lnH , +                          W lnICT , + δ  + μ + ε       )11(        

ln، كه در آن TUR       لگاريتم طبيعي تعداد گردشـگران ورودي اسـت كـه اقامـت شـبانه در
Wاند. همچنين استان داشته lnTUR هـاي   دهنده لگاريتم تعداد گردشگران ورودي استاننشان ,

lnTWAباشد، مجاور هر استان مي هاسـت كـه از مجمـوع طـول آزاد     لگاريتم طول راه بيانگر ,
lnCRآيد، هاي كشور بدست مي ها استانها و بزرگ راه به لگاريتم تعـداد مراكـز فرهنگـي در     ,

هاي كشور اشاره دارد و بيانگر موسساتي است كه در آن يك يا چند فعاليـت فرهنگـي و   استان
lnHشود، كاردستي و نمايش فيلم اجرا ميگويي، نقاشي، هنري مانند امانت دادن كتاب، قصه , 

) بيـانگر مجمـوع   11در معادله ( θدهنده تعداد پزشك متخصص هر استان است. همچنين نشان
طور كه اشـاره شـد مـدل فـوق     باشد. هماناثرات فضايي متغيرهاي مستقل موجود در الگو مي

بيانگر اثرات ثابـت   شود و يصورت تابلويي همراه با اثرات ثابت مقطعي و زماني برازش م به
μانفرادي و دهد. اثرات ثابت زمـاني در واقـع اثـرات غيرقابـل     ، اثرات ثابت زماني را نشان مي 
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ها يكسان بوده، ولـي در  كند كه براي همه استانسازي ميگيري را مدلمشاهده و غيرقابل اندازه
دهـد و در نهايـت   قـرار مـي  طول سال فرق كـرده و تعـداد گردشـگر ورودي را تحـت تـأثير        lnICT دهنده لگاريتم شاخص فناوري اطالعـات و ارتباطـات اسـت. شـاخص فنـاوري      نشان,

هـاي  هاي تعـداد تلفـن  هاي اصلي و از تركيب دادهاطالعات و ارتباطات بر اساس تحليل مولفه
بـت  ، تعـداد خطـوط پـر سـرعت ثا    4Gثابت مشغول به كار، تعداد مشتركان نسل سوم اينترنت 

ساله و بيشتر كه برخوردار از فناوري اطالعات و ارتباطـات هسـتند،    6اينترنت، تعداد جمعيت 
تعداد خانوارهاي كشور بـر حسـب برخـورداري از فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات و تعـداد        

- ها تقسيم شـده اسـت، بـه   كار كه همگي به جمعيت استانهاي همراه مشغول بهمشتركان تلفن
ها و همچنين مولفـه اصـلي در   ذكر است اطالعات مربوط به شاخصالزم بهدست آمده است (

هـاي اصـلي بـر    گزارش ارائه شده از سوي مركز آمار ايران ارائه شده است). در تحليـل مولفـه  
ICT شود:اساس همبستگي بين متغيرها، عامل اصلي (شاخص فناوري) به شرح زير تعريف مي = b ∗ e + b ∗ t + b ∗ h + b ∗ c   + ∗ + ∗          )12(        

از تركيب خطي شش شاخص ذكر شده در حوزه فنـاوري يعنـي    ICTدر رابطه فوق، بردار 
به  4Gهاي ثابت مشغول به كاربه جمعيت، تعداد مشتركان نسل سوم اينترنت نسبت تعداد تلفن

بيشـتر  جمعيت، تعداد خطوط پر سرعت ثابت اينترنت به جمعيت، تعداد جمعيت شش ساله و 
كه برخوردار از فناوري اطالعات و ارتباطات هستند به جمعيت، تعداد خانوارهـاي كشـور بـر    

هـاي  حسب برخورداري از فناوري اطالعات و ارتباطات به جمعيت و تعـداد مشـتركان تلفـن   
) 12در معادلـه (  u,p,c,h,t,eترتيـب بـا   كار به جمعيت حاصل شده است كه بـه همراه مشغول به
بـه شـرط    ICTشـود كـه واريـانس    طوري تعيين مـي b در اين معادله ضرايب  مشخص شدند ∑ =   حداكثر شود.  1

تمامي متغيرهاي پـژوهش   براي هاي مورد نيازداده برازش شده در تحقيق، الگوي به توجه با
بـراي   1398- 1390 از سايت مركز آمار و گزارش آمارگيري از گردشگران ملي طي بازه زمـاني 

هاي تحقيـق طـي دوره مـورد بررسـي بـراي      است. متوسط داده شده كشور استخراجاستان  31
) 1طور كـه از جـدول ضـميمه (   ) ارائه شده است. همان1هاي كشور در جدول ضميمه ( استان

هاي اصفهان، خراسان ترتيب استانقابل مشاهده است در جذب گردشگر بعد از استان تهران به
هاي اول را در دوره مورد بررسي داشـتند. همچنـين بـر     رتبه رضوي، مازندران، گيالن و فارس

هـاي بـاالتري    هاي تهران، سمنان، مازندران، البرز، يزد، اصفهان در رتبه استان ICTاساس مولفه 
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هاي سيستان و بلوچستان، كردستان، كرمان و خراسان جنـوبي در   كه استانقرار دارند، در حالي
  قرار دارند. ICTهاي پايين به لحاظ مولفه رده

 ICTهاي استفاده شده براي ساخت مولفه  همچنين در جدول ضميمه دوم، متوسط شاخص
طي دوره مورد بررسي ارائه شده است. بر اساس اطالعات ارائه شده در جـدول ضـميمه دوم،   

هاي باالتري  هاي تهران، بوشهر و هرمزگان در شاخص سرانه مشتركان تلفن همراه از رتبه استان
و خوزسـتان در نسـبت     شـرقي هـاي مازنـدران، آذربايجـان    وردار هستند، همچنـين اسـتان  برخ

همـين ترتيـب،   هاي باالتر قـرار دارنـد. بـه   خانوارهاي برخوردار از فناوري به جمعيت در رتبه
هاي اردبيل، سمنان و خراسان جنوبي در نسبت جمعيت شش ساله و بيشتر برخـوردار از   استان

تهران، سمنان و اصفهان در  نسبت خطوط پـر سـرعت ثابـت اينترنـت بـه       هايفناوري، استان
بـه   4Gهاي تهران، سمنان و قم در نسبت تعداد مشتركان نسل سـوم اينترنـت    جمعيت و استان
كـار  هاي ثابت مشغول بههاي سمنان و هرمزگان و تهران در نسبت تعداد تلفنجمعيت و استان

  م قرار دارند.هاي اول تا سوبه جمعيت در جايگاه
  

  .برآورد مدل تحقيق5
  هاي پايايي آزمون 1.5

اساس فـرض سـاكن بـودن متغيرهـا اسـت.       هاي كالسيك در اقتصادسنجي براستفاده از شيوه
ي رگرسيون كاذب در انجام تخمين مدل، ابتدا ضروري  بنابراين براي ممانعت از رخ دادن پديده

انجـام پايـايي متغيرهـا در ديتاهـاي تـابلويي از       است كه ساكن بودن متغيرها آزمون شود؛ براي
جا از آزمـون لـوين، لـين و    توان استفاده كرد. در اين هاي خاص اين نوع از اطالعات مي آزمون
هـاي  ) كه كاربرد بيشتري در بررسي ساكن بودن متغيرها در دادهLevin, Lin & Chu، 2002چو (

) ارائه شده است. بر 1كن بودن متغيرها در جدول (شود. نتايج آزمون ساتلفيقي دارد، استفاده مي
  اساس نتايج آزمون لوين، لين و چو متغيرهاي مدل ساكن هستند.

  بودن متغيرها  . نتايج آزمون ساكن1 جدول

 متغيرها
 آزمون لوين، لين و چو (با عرض از مبدا و روند)

 tمقدار آماره 

lnTUR 31/5 -*  
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lnTWA 21/4 -*  

lnCR 35/2 -*  

lnH 56/7 -*  

lnICT 5/13 -*  

 .درصد 1داري در سطح هاي تحقيق *: معنيمنبع: يافته

  
  ليمر و بروش پاگان  Fپذيري،آزمون تركيب 2.5

شود. نتايج آزمون  ها استفاده ميپذيري دادهدر اين قسمت ابتدا از آزمون چاو براي امكان تركيب
مبني بر برابري ضرايب در تمـامي   ارائه شده و حاكي از پذيرش فرضيه صفر 2چاو در جدول 

 پولد يا بين مدل انتخاب براي (چاو) ليمر آزمون مقاطع و استفاده از مدل مقيد است. در ادامه از

از آزمون بروش پاگان براي انتخاب بين مدل پولد و اثرات تصـادفي  و  تابلويي اثرات ثابت مدل
 و شودمي آميخته استفاده مدل از شود،هاي مذكور رد در آزمون صفر اگر فرض شود.استفاده مي

 اسـتفاده  سـازي هاي تابلويي جهت مـدل داده از بايستي شود كهمي مشخص اين صورت غير در

هاي فوق نشان داده شده است. نتايج حاصل ) نتيجه آزمون2). در جدول (1392شود (سوري، 
جـاي روش حـداقل   بلويي بههاي تا دار بودن استفاده از روش داده ) داللت بر معني2از جدول (

  مربعات تجميع شده دارد.

  ليمر و بروش پاگان  F. نتايج آزمون تركيب پذيري،2جدول 
 مقدار آماره هاآزمون

4/0 آزمون چاو (آزمون تركيب پذيري)  

*32/25 ليمر  Fآزمون  

 1172* آزمون بروش پاگان

  درصد. 1داري در سطح هاي تحقيق  *: معنيمنبع: يافته
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  آزمون هاسمن 3.5
هاي تركيبي جهت انتخاب ميـان اثـرات تصـادفي يـا ثابـت از آزمـون       براي برآورد الگو با داده

اين آزمون بيانگر انتخاب روش اثرات تصادفي است. نتايج  Hشود. فرضيه هاسمن استفاده مي
  ) ارائه شده است.3حاصل از آزمون فوق در جدول (

  هاسمن . نتايج آزمون3جدول 
 آماره آزمون آزموننوع 

 *59/25 آزمون هاسمن

  درصد. 1داري در سطح هاي تحقيق  *: معنيمنبع: يافته

با توجه به آماره آزمون هاسمن، فرضيه صفر مبني بر پذيرش اثرات تصـادفي رد شـده و از   
  شود. روش اثرات ثابت جهت تخمين الگو استفاده مي

  

  تشخيصي اثرات فضايي آزمون 4.5
اين مطالعه،  در فضايي الگوهاي از استفاده ضرورت بر تاكيد براي فضايي، هايمدل برآورد از قبل

 در است. ) بيان شده4جدول ( در خالصه طوربه آزمون اين آزمون موران انجام شده است. نتايج

دارد.  اختالل بين جمالت در فضايي خودهمبستگي وجود بر عدم داللت صفر فرضيه فوق آزمون
 در فضايي لذا خودهمبستگي و است شده رد% 1 داريمعني سطح در صفر فرضيه آزمون اين در

)، بـر اسـاس آزمـون    4بر طبق نتايج گزارش شده در جـدول (  .دارد وجود اختالل جمالت بين
رو، از ايـن  هـا تائيـد شـده،   موران خودهمبستگي فضايي تعداد گردشگران ورودي بـين اسـتان  

ها در حضـور بعـد فضـا    ري، اطالعات و ارتباطات بين استانسازي فناوضروري است كه مدل
  صورت گيرد.

  SDM. نتايج آزمون تشخيصي فضايي با توجه به مدل 4جدول 
 نوع آزمون )Zضريب آزمون (آماره 

 موران )*- 36/5( 135/0

  درصد. 1داري در سطح هاي تحقيق  *: معنيمنبع: يافته
  باشد.استاندارد ضريب آزمون فوق مياعداد داخل پارانتز بيانگر خطاي 
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  آزمون ماتريس همبستگي متغيرها 5.5
توانـد ارتبـاط   دهد و مـي ضرايب همبستگي در برآورد مدل، درك اوليه بين متغيرها را نشان مي

طـور خالصـه   ) بـه 5خطي مابين متغيرها را توضيح دهد. نتايج ماتريس همبستگي در جـدول ( 
انتظار مباني تئوريـك همبسـتگي مثبـت بـين تعـداد گردشـگران        داده شده است. مطابق بانشان

ورودي، فناوري اطالعات و ارتباطات، تعداد مراكز فرهنگي، تعداد پزشك متخصـص و تعـداد   
  ها برقرار است.كل راه

  نتايج ماتريس ضرايب همبستگي .5جدول 
 lnTUR TWA lnCR lnH lnICT متغيرها

lnTUR 1  -  -  -  - 

lnTWA 
405/0  

)11/4*(  
1  -  -  - 

lnCR 
499/0  

)32/6*(  

375/0  
)21/4*(  

1  -  - 

lnH 
642/0  

)11/7*(  

167/0  
)35/4*(  

423/0  
)47/4*(  

1  - 

lnICT 
684/0  

)12/6(  

413/0  
)52/6*(  

431/0  
)22/4*(  

611/0  
)44/4*(  

1 

 Hتعداد مراكز فرهنگي.  lnCRفناوري اطالعات و ارتباطات.  lnICTلگاريتم تعداد گردشگران.  lnTURنكته:.
  درصد.  1داري در سطح ها   *: معنيتعداد كل راه TWAتعداد پزشك متخصص. 

  
  آزمون هاسمن فضايي 6.5

ي كـاي دو آزمـون هاسـمن اسـتفاده     براي تشخيص استفاده از اثرات ثابت يا تصادفي از آمـاره 
معادله با استفاده از اثرات ثابـت   بايدباشد، آنگاه مي 1/0شود، كه اگر مقدار احتمال، كمتر از  مي

) نشان داده شده است كه بيانگر وجـود اثـرات   6تخمين زده شود. نتايج اين آزمون در جدول (
ثابت در مقابل اثرات تصادفي است. با توجه به معناداري مشترك اثر فوق، مدل فضـايي مـورد   

  استفاده در اين مطالعه، اثرات ثابت خواهد بود.
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  فضايي SDMهاسمن فضايي با عنايت به مدل  . آزمون6جدول 

 آزمون هاسمن فضايي
 آماره

63/51* 

  درصد. 1داري در سطح هاي تحقيق  *: معنيمنبع: يافته
  
  نتايج تخمين مدل 7.5

) در سه رويكرد (مدل دوربين، خودرگرسيون و 11) نتايج حاصل از تخمين مدل (7در جدول (
)، ضريب اثر فضايي براي تخمين زن 7اساس نتايج جدول (خطاي فضايي) ارائه شده است. بر 

دار نيسـت. ضـريب   باشد كه به لحاظ آمـاري معنـي  ) مي212/0) برابر با (SEMخطاي فضايي (
) بـوده و از  374/0)، برابر با (SARخودرگرسيون فضايي در تخمين زن خودرگرسيون فضايي (

هـا  رايب مدل بجز متغيـر تعـداد كـل راه   نظر آماري در سطح پنج درصد معنادار و براي بقيه ض
) نشـان  7) در جـدول ( SDMباشد. همچنين نتايج تخمـين مـدل دوربـين فضـايي (    معنادار مي

دهد تمامي ضرايب متغيرها و همچنين وابستگي فضايي متغير وابسـته و متغيرهـاي مسـتقل     مي
و با مبـاني نظـري    دهد دار است كه به متغيرهاي توضيحي مدل اجازه تعامالت فضايي ميمعني

سازگار است. لذا با توجه با نتايج برآورد سه الگوي فوق، مدل دوربـين فضـايي بـراي الگـوي     
پژوهش با عنايت به معناداري كليه ضرايب متغيرهاي تحقيق و سازگاري آنها با مباني تئوريـك  

عنـاداري كـل   بيـانگر م  R2و  F) رقم آماره 7بر اساس جدول ( .گيردپژوهش مورد تاييد قرار مي
  رگرسيون است. 

 )، ضـريب لگـاريتم تعـداد گردشـگران ورودي    SDMمدل دوربين فضايي (بر اساس نتايج 

lnTUR(-1) دار بوده و بيانگر ايـن  باشد و در سطح يك درصد معنيمي 198/0ها برابر  در استان
ردشگر نكته است كه اثرات عوامل موثر در جذب گردشگر، در چند دوره بعدي نيز بر جذب گ

برابر بـا   W.lnTURموثر خواهد بود. همچنين ضريب فضايي لگاريتم تعداد گردشگران ورودي 
دار اسـت و ميـبن ايـن مطلـب اسـت كـه بـا افـزايش         بوده و در سطح يك درصد معني 15/0

هاي مجاور گردشگري در استان هدف به ميزان يك درصد، تعداد گردشگران ورودي در استان
 014/0برابـر بـا    lnTWA هاضريب لگاريتم تعداد كل راه يابد.افزايش مي درصد 15/0به ميزان 

دهد بـا افـزايش طـول    باشد كه نشان ميبوده و از لحاظ آماري در سطح يك درصد معنادار مي
مراكـز  ضـريب لگـاريتم تعـداد     يابـد. ها، تعداد گردشگران ورودي افـزايش مـي  ها در استانراه
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دار بـوده و در سـطح يـك درصـد معنـي      081/0ثبت و برابر با در اين تحقيق م lnCRفرهنگي 
باشـد و گويـاي آن اسـت كـه بـا      كه از لحاظ تئوريك مطابق با مباني نظري تحقيق مي باشد مي

. ضـريب  يابـد ها تعداد گردشـگران ورودي افـزايش مـي   در استان مراكز فرهنگيتعداد افزايش 
كه نشان  دار بودهدر سطح يك درصد معني و 017/0، برابر lnHپزشك متخصص لگاريتم تعداد 

- افزايش مـي  ها، تعداد گردشگران ورودي استانپزشكان متخصصتعداد دهد كه با افزايش مي
بـوده   14/0برابر  lnICT فناوري اطالعات و ارتباطاتيابد و در نهايت ضريب لگاريتم شاخص 

بـا توسـعه فنـاوري اطالعـات و      دهـد باشد كـه نشـان مـي   دار ميدر سطح يك درصد معني و
  شود. ارتباطات، تعداد ورودي گردشگران بيشتر مي

) براي رويكرد دوربين 7ترتيب فوق اثرات فضايي متغيرهاي مستقل و وابسته در جدول (به
دهد همه متغيرهاي مستقل داراي اثرات فضايي معنادار بر جذب گردشـگر در  فضايي نشان مي

دهد با ارتقاء عوامـل مـوثر بـر گردشـگري عـالوه بـر       د كه نشان ميباشنهاي ورودي مياستان
هـاي مجـاور هـم    هاي هدف، تعداد گردشگران ورودي بـه اسـتان  افزايش گردشگري در استان

، برابـر بـا   W.lnTWAها يابد. در اين خصوص ضريب فضايي لگاريتم تعداد كل راهافزايش مي
هاي نگر اين مضمون است كه با توسعه طول راهدار بوده و بيا و در سطح يك درصد معني 10/0

مجاور به  هاي هدف به ميزان يك درصد، تعداد گردشگران ورودي به استانمواصالتي در استان
يابد. همچنين ضـريب فضـايي لگـاريتم تعـداد مراكـز فرهنگـي       درصد افزايش مي 10/0ميزان 

W.lnCR  بيانگر آن اسـت كـه بـا افـزايش      دار بوده وو در سطح يك درصد معني 12/0برابر با
مراكز فرهنگي در استان هدف به ميزان يك درصد، تعداد گردشگران ورودي به استان مجاور به 

 W.lnHكند. ضريب فضايي لگاريتم تعداد پزشكان متخصص درصد افزايش پيدا مي 12/0ميزان 
ت كـه افـزايش تعـداد    دار بوده و بيانگر اين نكته اسـ و در سطح يك درصد معني 14/0برابر با 

شـود.  هاي مجاور زياد ميهدف، گردشگران ورودي به استان هايپزشكان متخصص در استان
 22/0برابر بـا   W.lnICTهمچنين ضريب فضايي لگاريتم شاخص فناوري اطالعات و ارتباطات 

بـه  دهد با توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات دار بوده و نشان ميو در سطح يك درصد معني
هاي مجاور بـه ميـزان   هاي هدف، تعداد گردشگران ورودي به استانميزان يك درصد در استان

 71/0مثبت و برابر  (ρ)ضريب خودرگرسيون فضايي  يابد و در نهايتدرصد افزايش مي 22/0
معنادار است و گوياي آن است كه با ارتقـا عوامـل    بوده و از لحاظ آماري در سطح يك درصد

طور متوسط تعداد گردشـگران  يك استان خاص به ميزان يك درصد، به شگري درموثر بر گرد
  يابد.رصد افزايش ميد 71/0 هاي مجاور به اندازه ورودي در استان
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شود ميزان اثرگذاري مستقيم و فضايي تاثير فناوري نكته مهمي كه از نتايج فوق استنباط مي
بيشتر از بقيه متغيرهاي مستقل مدل است. اطالعات و ارتباطات بر گردشگران ورودي است كه 

عبارتي كشش مستقيم و سـرريز فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات گردشـگران ورودي بـراي       به
  هاي مجاور بيشتر از كشش بقيه عوامل گردشگري باالست.هاي هدف و استان استان

  . تخمين مدل تجربي پژوهش 7جدول 
 SAR SDM SEM الگو

  ضريب متغيرها
 )Z(آماره 

  ضريب
 )Z(آماره 

  ضريب
 )Z(آماره 

ln.TUR(-1) 
199/0  

)26/3 *(  

198/0  
)25/3*(  

 - 

W.lnTUR 
11/0  

)03/1( 
15/0  

)29/2*(  
- 

lnTWA 
14/0  

)63/0(  

014/0  
)54/2*(  

63/7  
)95/0(  

lnCR 
079/0  

)23/2*(  

081/0  
)29/2*(  

105/0  
)47/2*(  

lnH 
0002/0  

)03/2*(  

017/0  
)19/2*(  

0003/0  
)59/3*(  

lnICT 
070/0  

)64/2*(  

14/0  
)74/1**(  

048/0  
)09/2**(  

W.lnTWA  - 
105/0  

)69/1**(  
 - 

W.lnCR  - 
120/0  

)53/2*(  
 - 

W.lnH  - 
14/0  

)26/4*(  
 - 

W.lnICT  - 
22/0  

)15/4*(  
 - 
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ρ 
374/0  

)31/2*(  

712/0  
)05/2**(  

 - 

λ  -  - 
212/0  

)10/0(  

هاي ارزيابيآماره  R2= 75 %    ,     prob F= 000/0  

  درصد. 10داري در سطح درصد .** معني 1داري در سطح هاي تحقيق *: معنيمنبع: يافته
  باشد.اعداد داخل پارانتز بيانگر خطاي استاندارد ضريب آزمون فوق مي

  
  گيري و پيشنهادها نتيجه .6

شد كه توسـعه  بررسي و تحليل نتايج مطالعات قبلي در خصوص گردشگري چنين استنباط مي
كننـده  رساني و عامـل تسـهيل  اطالعات و ارتباطات كه در جهان امروز موجبات اطالع فناوري

توانـد نقـش مهمـي ايفـا نمايـد،      هاست در توسعه صنعت گردشگري نيز مي بسياري از فعاليت
 قبـل از  طبيعـي  طوربه نمايش بوده و و توصيف معرفي، به وابسته گردشگري محصوالتچراكه 

شوند و داشتن اطالعات قبل از مسافرت نقش  مي خريداري مصرف مكان از دور و زمان مصرف
رو، در اين مطالعه نقش توسـعه فنـاوري اطالعـات و    از اين مهمي در تصميم گردشگران دارد.

همـراه اثـرات   هاي كشور بـه همراه ساير عوامل موثر بر توسعه گردشگري در استانارتباطات به
ا رويكرد اقتصادسنجي فضـايي طـي بـازه زمـاني     فضايي آن در چارچوب يك الگوي فضايي ب

وابستگي تشخيصي فضايي، اثرات  مورد بررسي قرار گرفت و با استفاده از آزمون 1398- 1390
 سرريز فضايي براي مدل دوربين فضايي مورد تاييد قرار گرفت.

نتايج مطالعه حاضـر نشـان داد كـه در كنـار اثـرات مسـتقيم و فضـايي عوامـل فرهنگـي،          
هاي فنـاوري، اطالعـات و   هاي حمل و نقل و امكانات بهداشتي، توسعه زير ساختختزيرسا

هـاي مجـاور   هاي مقصد گردشگري و استانارتباطات نقش موثرتري بر جذب گردشگر استان
هاي مجاور نسبت به توسـعه  هاي هدف و استاندارد و حساسيت متغير تعداد گردشگران استان

در مقايسه با ساير عوامل موثر بر گردشگري بيشتر است. در واقع فناوري اطالعات و ارتباطات 
توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات با افزايش آگاهي از مناطق مختلف و تسـهيل دسترسـي و   

گردد.  ها و امكانات آن مناطق، موجب افزايش تعداد گردشگران مياستفاده گردشگران از جاذبه
هـا و امكانـات لزومـا موجـب افـزايش      شگري از جاذبـه عبارتي برخورداري يك منطقه گردبه

گردشگري در آن منطقه نيست، بلكه آگاه ساختن گردشـگران و تسـهيل در امكـان اسـتفاده از     
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منطقه گردشگري كه از طريق ارتقاء زيرسـاختارهاي فنـاوري، اطالعـات و ارتباطـات حاصـل      
  گردد.  شود، موجب افزايش تعداد گردشگر منطقه مي مي

نتايج اين مطالعه نشان داد كه توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات عالوه بر اثرات  همچنين
كـه  هاي هدف است، داراي اثرات فضايي است و نكته قابل توجه ايـن مستقيم كه ناظر بر استان

اثرات فضايي و سرريز فناوري اطالعات و ارتباطات بيشتر از اثـرات فضـايي سـاير متغيرهـاي     
  است.  موثر بر گردشگري

نتايج اين مطالعه در خصوص تاثير مستقيم  توسعه فناوري بـر جـذب گردشـگر بـا نتـايج      
)، گشـتيل و همكـاران   1399بسياري از مطالعات بررسي شده از جمله مطالعه سجادي و آيت (

بررسي موضـوع  هاي توصيفي و ميداني به) كه با روش1396)، رجب زاده و همكاران (1394(
طور كه در بخش پيشينه بيان شد اثرات فضـايي  بودند، مطابقت دارد. اما همان در ايران پرداخته

توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات بر گردشگري در ايران مورد بررسي قـرار نگرفتـه بـود و    
بررسي نتايج مطالعات ساير كشورها در خصوص اثرات فضايي نيز گوياي آن است كـه نتـايج   

باشد ) مي2021)، دينگ و هوانگ (2021ج مطالعات ژيانگ و چن (مطالعه حاضر سازگار با نتاي
كه اثرات فضايي توسعه فناوري را بر جذب گردشگر اياالت چين با اسـتفاده از مـدل دوربـين    

  باشد.  فضايي مورد بررسي قرار دادند، مي
تعداد هاي مواصالتي، عالوه بر موارد فوق بر اساس نتايج مدل ساير متغير از جمله طول راه

پزشكان و تعداد مراكز فرهنگي نيز عالوه بر اثرات مستقيم مثبـت از اثـرات فضـايي و سـرريز     
دهـد كـه در   هاي مجاور برخوردارند و اين امر نشـان مـي  دار بر گردشگري استانمثبت و معني

هـاي   ريزي در سـطح كـالن كشـور در قالـب برنامـه     توسعه صنعت گردشگري عالوه بر برنامه
هـاي مجـاور و نزديـك    اي نيز حـائز اهميـت فراوانـي دارد و اسـتان    ريزي منطقهامهتوسعه، برن

اي و استاني مشخص، سـهم بسـزايي را در   ريزي منطقهتوانند با توسعه روابط بينابين، برنامه مي
هاي مشـتركي   توانند برنامه و طرحرشد و توسعه صنعت گردشگري يگديگر داشته باشند و مي

ها، استفاده از كارشناسان مجرب در حوزه گردشگري، معرفـي  زيرساختاررا در خصوص بهبود 
هاي گردشگري الكترونيك و بهبود خـدمات در  هاي گردشگري همديگر از طريق سايتجاذبه

ها عالوه بر اينكه موجـب  هاي مذكور در استانحوزه فناوري اطالعات داشته باشند. انجام طرح
باشـد، سـبب رونـق و شـكوفايي     اسـتان هـدف مـي   شكوفايي و رونق صنعت گردشـگري در  

عبـارت ديگـر،   گردد. بـه  هاي مجاور و در نتيجه توسعه صنعت گردشگري كل كشور مي استان
ريزان فقط به مسـائل درون آن اسـتان   كند كه برنامهنگاه فضايي به پديده گردشگري ايجاب مي
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هـاي فنـاوري، اطالعـات و    يو توانـاي  اكتفا نكنند و براي جذب بيشـتر گردشـگر بـه پتانسـيل    
هـاي مجـاور نيـز توجـه خـاص و      ارتباطات و ديگر عوامل موثر در جذب گردشگر به اسـتان 

  اي داشته باشند. ويژه
  

  ها ضميمه
 1390 - 98. متوسط متغيرها براي دوره 1ضميمه 

 استان / شاخص
تعداد اقامت 

شبانه 
 توريسم

آزادراه و 
ها بزرگراه

 (كيلومتر)

تعداد پزشكان 
 خصصمت

تعداد مراكز 
 فرهنگي

 ICTشاخص 

42/0 135 32112 5039 5701478 آذربايجان شرقي  

09/0 303 23966 2980 2997950 آذربايجان غربي  

24/0 124 28303 1462 3634379 اردبيل  

58/0 524 47419 7026 21506370 اصفهان  

59/0 5 22389 2117 2022690 البرز  

45/0 29 27021 808 1703389 ايالم  

57/0 113 74238 991 2526047 بوشهر  

8/0 1943 78141 22773 41863761 تهران  

چهارمحال و 
 بختياري

1541663 1049 27462 105 11/0  

07/0 94 27923 587 1494414 خراسان جنوبي  

42/0 691 31857 7451 19779527 خراسان رضوي  

07/0 69 27735 659 1295768 خراسان شمالي  

5/0 528 37616 6013 7505070 خوزستان  

29/0 167 31235 1192 1881715 زنجان  

7/0 154 50330 1089 1280061 سمنان  

01/0 223 16129 1823 5393396 سيستان و بلوچستان  

54/0 863 32065 6444 9446124 فارس  

48/0 146 42590 1309 1992666 قزوين  

58/0 141 30242 963 2542597 قم  

02/0 216 24010 1668 3860223 كردستان  

05/0 196 33787 2436 3244138 كرمان  
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11/0 207 29721 2279 3968862 كرمانشاه  

كهگيلوله و بوير 
 احمد

2259674 464 24605 106 41/0  

18/0 261 25409 1831 2783196 گلستان  

44/0 25 31869 3104 11382119 گيالن  

14/0 159 23765 1920 3936536 لرستان  

62/0 344 40852 3805 12638531 مازندران  

53/0 228 46090 1631 4730217 مركزي  

51/0 146 38049 1429 4234797 هرمزگان  

33/0 256 29503 2357 4411626 همدان  

6/0 178 51523 2056 2454604 يزد  

 - 8680 1085957 96757 1085957 كل كشور

369/0 280 35031 3121 35031 متوسط استان  

  ، مركز آمار ايران 98- 1390گردشگران ملي از سال  ماخذ: گزارش

هاي استفاده شده براي ساخت مولفه فنĤوري اطالعات و . متوسط شاخص2ضميمه 
  1390 - 98) طي دوره ICTارتباطات (

استان / 
 شاخص

تعداد 
  مشتركان

تلفن همراه  
  مشغول
كار به 
 جمعيت

خانوارهاي 
  برخوردار

از فناوري  
اطالعات  
 به جمعيت

 6جمعيت 
ساله و بيشتر 
برخوردار از 

  فناوري 
اطالعات  به 
 جمعيت

تعداد خطوط 
  پر سرعت 

ثابت اينترنت 
  به تفكيك 
استان به 
 جمعيت

تعداد مشتركان 
  نسل سوم

اينترنت به  
  تفكيك

به  4Gاپراتور  
 جمعيت

 هايتعداد تلفن
ثابت مشغول  

به  كار  به
 جمعيت

آذربايجان 
 شرقي

0.89 0.66 0.95 0.11 0.15 1.47 

آذربايجان 
 غربي

0.83 0.16 0.81 0.08 0.16 1.50 

 1.43 0.18 0.08 1.18 0.19 0.87 اردبيل

 1.93 0.22 0.14 0.88 0.55 1.06 اصفهان

 2.18 0.23 0.08 0.92 0.19 0.62 البرز

 1.62 0.20 0.07 0.88 0.35 0.93 ايالم
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 2.19 0.25 0.12 0.84 0.17 1.20 بوشهر

 2.21 0.39 0.18 0.96 0.25 1.26 تهران

چهارمحال 
 و بختياري

0.91 0.18 0.84 0.08 0.24 1.61 

خراسام 
 جنوبي

0.80 0.22 0.98 0.10 0.09 1.34 

خراسان 
 رضوي

0.82 0.44 0.96 0.11 0.17 1.65 

خراسان 
 شمالي

0.71 0.16 0.94 0.07 0.15 1.52 

 2.03 0.23 0.09 0.92 0.58 0.93 خوزستان

 1.54 0.20 0.08 0.91 0.16 0.79 زنجان

 2.34 0.28 0.15 0.98 0.23 1.09 سمنان

سيستان و 
 بلوچستان

0.68 0.17 0.91 0.04 0.12 1.36 

 2.02 0.23 0.11 0.95 0.54 0.99 فارس

 1.53 0.21 0.08 0.95 0.26 0.85 قزوين

 1.94 0.27 0.13 0.96 0.22 1.04 قم

 1.38 0.17 0.09 0.93 0.27 0.86 كردستان

 1.43 0.16 0.07 0.96 0.19 0.90 كرمان

 1.45 0.19 0.07 0.94 0.19 0.88 كرمانشاه

كهگيلويه و 
 بوير احمد

0.99 0.41 0.95 0.05 0.22 1.93 

 1.50 0.18 0.08 0.97 0.12 0.84 گلستان

 1.72 0.21 0.10 0.97 0.20 1.00 گيالن

 1.43 0.15 0.05 0.93 0.12 0.83 لرستان

 2.17 0.24 0.13 0.97 0.79 1.08 مازندران

 1.55 0.20 0.09 0.97 0.22 0.90 مركزي
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 2.26 0.25 0.07 0.97 0.21 1.17 هرمزگان

 1.51 0.17 0.06 0.94 0.14 0.81 همدان

 1.74 0.23 0.14 0.91 0.20 1.04 يزد

  ماخذ: مركز آمار ايران

  كتاب نامه
اي. فصـلنامه  گيـري آن در مطالعـات منطقـه    ). مفهوم فضا و چگـونگي انـدازه  1384نعمت اهللا (اكبري، 

  .68- 39، شماره، ص 7هاي اقتصادي ايران، سال پژوهش
شناسي اقتصادسنجي فضايي، تئوري و كاربرد، مجلـه  ). روش1382اكبري، نعمت اهللا و عسگري، علي (

  .122- 93، سال، ص )2(1پژوهشي دانشگاه اصفهان، جلد دوازدهم، 
 در اطالعـات  فنـاوري  نقش ارزيابي). 1396برادران نيا، آيدا و پوراحمد، احمد و فرهودي، رحمت اهللا (

، 1396زمسـتان   ،4 شـمارة  ،4 دورة شهري، گردشگري كيش، نشريه جزيرة گردشگري صنعت ارتقاي
  .34- 13ص 

اطالعــات و ارتباطــات، صــنعت ). فنــاوري 1389زاده روشــن، يوســف (پــورفرج، عليرضــا و عيســي
  .46- 66، ص 13گردشگري، رشد اقتصادي. فصلنامه اقتصاد و تجارت نوين، شماره 

 در هـاي كشـور  اسـتان  رقابـت  و فضايي سرريز اثرات). 1398پي پسيان، وحيد (جاني، سياوش و نيك

  .38- 21)، ص 1( 8فضايي، اقتصاد و مديريت شهري،  اقتصادسنجي رويكرد گردشگر جذب
هـاي  ). عوامل موثر بر شاخص شدت مصرف انرژي استان1396يدي رزي، داود و سيف، اله مراد (حم

هاي تابلويي پوياي فضايي، فصلنامه مطالعات اقتصاد انـرژي، سـال سـيزدهم،    كشور با رهيافت داده
  .61- 103ص 

ـ   1391خزائي پول، جواد و عطافر، علي و پورمصطفي خشكرودي، مهدي ( ذيرش ). عوامل مـوثر بـر پ
فناوري اطالعات در صنعت گردشگري، فصلنامه علمي پژوهشي مطالعـات مـديريت گردشـگري،    

  .156- 131، ص 91، تابستان 18سال هفتم، شماره 
 تـأثير  بررسي). 1396رجب زاده قطري، علي و شفيعي، ساناز و حسن زاده، عليرضا و جهانيان، سعيد (

 هوشـمند بـا   گردشـگري  توسعة مقاصد منظوربه گردشگري مقاصد پايدار توسعة بر اطالعات فناوري
 شـماره  هفـتم،  نـوين، سـال   بازاريابي تحقيقات پژوهشي-علمي فصلنامهفراتركيب،  رويكرد از استفاده
  .116- 95، ص 693 زمستان   )،27پياپي ( شماره چهارم،
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العات و اينترنت در ). نقش مديريت اط1391زاده نمين، ابوالفضل و ناصري، علي (رشيدي، شيما و تاج
صنعت گردشگري، پايان نامه كارشناسي ارشد، مديريت جهـانگردي، گـرايش بازاريـابي، دانشـگاه     

  .1391عالمه طباطبايي، تابستان 
). كاربردهـاي فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات در     1399سجادي، زينب السادات و آيت، سيدسـعدي ( 

  الكترونيك.صنعت گردشگري، اولين كنفرانس بين المللي شهر 
  .شناسي فرهنگ انتشارات هفتم، چاپ ،اقتصادسنجي )،1392( علي سوري،

 و اطالعـات  فنـاوري  هـاي شـاخص  فضايي توزيع ). ارزيابي1390م ( محمدي، و و وارثي ا شاهيوندي،
 فناوري و علوم پژوهشگاه پژوهشي علمي فصلنامة اصفهان، شهرداري چهارده گانة مناطق در ارتباطت
  .887- 906ن، ص ايرا اطالعات

گشتيل، فروغ، صفايي پور، مسعود و رحيمي چم خاني، عليرضا، پناهي نژاد، ابوطالب و موسوي، سـيد  
الكترونيكـي   گيري گردشگريشكل بر ارتباطات و اطالعات فناوري از تأثير استفاده). 1394چمران (

 ،2شـمارة   دوم، سال شهري، فضاي توسعة و جغرافيا مجلّةشيراز،  شهر به ورودي گردشگران بين در
  .73- 55، ص 3پياپي  شمارة ، 1394 زمستان و پاييز

برنامه جامع فناوري اطالعات شهر تهران بـا   راهبردي مدل طراحي ).1386م ( احمدي، و م لشكربلوكي،
 مركـز  الكترونيـك،  شـهر  بـين المللـي   كنفـرانس  اولين در ارائه شده مقالة رويكرد توسعه اطالعاتي،

  .تهران دانشگاهي جهاد علمي هايهمايش
 توسـعة  ريـزي برنامـه  در مـؤثر  عوامـل  ). تحليـل 1393مختـاري (  و ،.ن خاكي، ،.م محبوب فر، هاشمي،

 مـديريت  فصـلنامة  ايران، موردي مطالعة، SWOTراهبردي  مدل از استفاده با الكترونيك گردشگري
  .73- 84گردشگري، ص 

). گردشگري الكترونيكي، تاثير متقابل تجارت الكترونيكي 1386(ياري، مازيار و وظيفه دوست، حسين 
  در صنعت گردشگري. چهارمين همايش ملي تجارت الكترونيكي.
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