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 1استادیار گروه اقتصاد ،دانشگاه پیام نور ،ایران (نویسنده مسئول)
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چکیده
در سالهای اخیر انقالبی به مثابه انقالب صنعتی به وقوع پیوسته است که جهان را وارد عصر اطالعات ساخته است و بسیاری
از جنبههای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی حیات بشر را دستخوش تحولی عمیق نموده است .مبادالت تجاری بین افراد با
یکدیگر ،شرکتها با یکدیگر و افراد با شرکتها و دولتها به سرعت از حالت سنتی خود که عمدتا مبتنی بر مبادله بر مبنای
اسناد و مدارک کاغذی است خارج شده و به سوی انجام مبادالت از طریق رهگیری از سیستمهای مبتنی بر اطالعات
الکترونیکی در حرکت است .واژه گردشگری از زمانی پدید آمد که افراد طبقه متوسط اقدام به مسافرت کردن نمودند .از
زمانیکه مردم توانایی مالی بیشتری پیدا کردند و عمرشان طوالنی شد باعث شد که اغلب گردشگرها بیش از هر چیز به آب و
هوا ،فرهنگ یا طبیعت مقصد خود عالقهمند شدند به همین دلیل مشکین شهر به عنوان یکی از شهرهای توریستی انتخاب
شد .گردشگری سازمان یافته امروزه یک صنعت بسیار مهم در تمام جهان است .بی شک گردشگری مدرن با توسعه اقتصادی
میسر است چرا که پل معلق در شهرستان مشکین شهر حال و هوای دیگری در توسعه گردشگری به مشکین شهر داده است و
وجود زیپالینها و استفاده از خدمات اینترنتی که با حضور در مکان گردشگری اگر داده تلفن همراه مسافران باز باشد با اتصال
سریع وای فای و استفاده و راهنماییهای اینترنتی یکی دیگر از خدمات گردشگری در طول سفر برای مسافران حتی مسافران
خارجی نیز میباشد .در این مقاله بررسی ارتباط بین پیشرفتهای فناوری اطالعات و رشد اقتصادی و توسعه صنعت
گردشگری(مطالعه موردی شهرستان مشکین شهر) بررسی میشود.
واژههای كلیدی :تجارت الکترونیک ،رشد اقتصادی ،توسعه صنعت گردشگری ،شهرستان مشکینشهر

100

فصلنامه پژوهشنامه مدیریت و مهندسی صنایع
سال سوم ،شماره  ،6بهار 1400

مقدمه
امروزه بخش عمدهای از گردشگگری مشگتمل بگر سگفرهای تفریحگی مگردم عگادی اسگت کگه بگه مناگور اسگتفاده از امکانگات
و مواهگگب منگگاطق مختلگگ جهگگان و کسگگب لگگذت ،هزینگگههای گردشگگگری را متقبگگل میشگگوند .البتگگه هنگگوز تعگگداد قابگگل
تگگوجهی توریسگگت حرفگگهای و اهگگل مطالعگگه و بررسگگی و عالقهمنگگد بگگه توسگگعه دامنگگه اطالعگگات وجگگود دارد کگگه سگگفرهای
توریستی خاصگی را پیگیگری می کننگد .از جملگه صگنایعی کگه در چنگد دهگه گذشگته تجگارت الکترونیگک تگابیر زیگادی بگر
روی آن گذاشته و باعث رونق آن شده ،صنعت گردشگری است (عابدی.)1396 ،
نمونه خوبی که میتگوان بگرای ادعگای فگور ککگر کگرد شگیوه زنگدگی و تگییگر زنگدگی در مشگکین شگهر میباشگد کگه ابتگدا
ایگن شگهر بگه شگیوه کگامال سگنتی و مگردم کگامال بگه صگورت عگادی بگا درآمگد کگم امگرار معگاش میکردنگد کگه تحولهگای
توریستی در این شگهر باعگث شگد کگه اقتصگاد شگهر رونگق بگیگرد .اول اصگالز سگاختار زیربنگایی مثگل ایجگاد اتوبگان جهگت
تسگهیل در رفگت و آمگد و امگور راننگدگی و آرامگش خگاطر جابجگگایی مگردم و حمگل و نقگل امگن گردیگد و بعگدا احگدا پگگل
معلگگق کگگه بزرگتگگرین پگگل معلگگق خاورمیانگگه میباشگگد در جهگگت گردشگگگری و جگگذب مسگگافران از شگگهرهای اطگگرا خصوصگگا
در تابستان و روانه شدن مگردم بگه ایگن شگهر و حتگی وجگود آبهگای گگرم معگدنی ایگن شگهر جگان تگازه ای را بگه ایگن شگهر
نیمه جان داد(حسینزاده و هوشمند.)1398 ،
شهرسگگتان مشگگکین شگگهر یکگگی از شگگهرهای اسگگتان اردبیگگل ،منطقگگهای زیبگگا بگگا جاکبگگههای فگگراوان توریسگگتی در بخشهگگای
مختل توریسگتی مانند(اکوتوریسگم ،توریسگم ورزشگی (ورزشهگای هگوایی) و توریسگم فرهنگگی اسگت کگه بگه رغگم داشگتن
پتانسگگیلهای فگگراوان فرآینگگد توسگگعه گردشگگگری آن بگگا موانگگع متعگگددی در ابعگگاد مختلگگ روبروسگگت (بیگگاتی خطیبگگی و
همکاران.)1392 ،
تجارت الکترونیک:
مناور از تجگارت الکترونیگک اسگتفاده از اینترنگت و وب بگرای انجگام تجگارت اسگت .بگه عبگارت کلیتگر ،تجگارت الکترونیکگی
یعنی اینکه تبادالت تجگاری را بگه صگورت دیجیتگالی بگین سگازمانها و افگراد انجگام دهگیم ،یعنگی انجگام تبگادالت از طریگق
اینترنت و وب (چافی.)2012 ،
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تجگگارت الکترونیکگگی ( )Ec1بگگه فرآینگگد خریگگد و فگگروش ،انتقگگال یگگا مبادلگگه محصگگوالت ،خگگدمات و یگگا اطالعگگات از طریگگق
شگگبکههای کگگامویوتری از جملگگه اینترنگگت گفتگگه میشگگود .پگ

در تجگگارت الکترونیکگگی اطالعگگات بگگه جگگای اینکگه از طریگگق

تماس مستقیم اشخاص منتقل شود از طریق یک شبکه دیجیتالی یا سایر کانالهای الکترونیکی مبادله میشود.
تجارت الکترونیگک ممکگن اسگت یگک کانگال فگروش ،بازاریگابی یگا توزیگع انگافی در کنگار کانالهگای سگنتی تجگارت ایجگاد
نماید و یا کاالها ،خدمات و بازارهای جدیدی ایجاد کند (هژبر کیانی.)1393 ،
تجگگارت الکترونیگگک عبگگارت اسگگت از فعالیتهگگای تجگگاری آنالیگگن بگگا اسگگتفاده از اینترنگگت و تگگور جهگگان گسگگتر در جهگگت
تبادل اطالعگات بگاارزش ،تجگارت الکترونیگک عبگارت اسگت از اسگتفاده از کامویوترهگای یگک یگا چنگد شگبکه بگرای ایجگاد و
انتقگگال اطالعگگات تجگگاری کگگه بیشگگتر بگگا خریگگد و فگگروش اطالعگگات ،کاالهگگا و خگگدمات از طریگگق اینترنگگت مگگرتبط اسگگت
(جاللی.)1392 ،
توسگگعه تجگگارت الکترونیکگگی بگگا گسگگترش قابلیتهگگای فنگگاوری اطالعگگات مگگرتبط اسگگت .از ایگگن دیگگدگاه جهگگت فنگگاوری
اطالعات دو دوره بیست ساله را پشت سر گذاشته است و اکنون وارد دوره سوم شده است.
این سه دوره عبارتند از:
 : 1955 – 1974عصر پردازش الکترونیکی دادهها ()EDP2
 : 1975 – 1994عصر سیستمهای اطالعات مدیریتی ()MIS
 : 1995 – 2014عصر اینترنت ()Internet
در عصگگگر دوم دوره ( )MISامکگگگان اسگگگتفاده از مبادلگگگه الکترونیکگگگی دادههگگگا ( )EDIسیسگگگتم جهگگگانی انتقگگگال وجگگگوه
بینالمللی( )SWIFT3و انتقال وجوه الکترونیکی( )EFT4فراهم شد.
بطور کلی روندهای پیدایش و شکلگیری تجارت الکترونیکی به پنج مرحله تقسیمبندی میشود:
1

). Electronic Commerce (Ec

)2. Electronic Data processing (EDP
)3. system world International Funds Transfer (SWIFT
4

). Electronic Funds Transfer (EFT
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مرحلههه اول :پیههدایک شههبکههای خصوصههی اولگگین گگگام در پیگگدایش تجگگارت الکترونیکگگی در دهگگهی  70و 80
میالدی و توسگط برخگی از دولتهگا و تگاجران بگزرب بینالمللگی کگه میکوشگیدند تگا تبگادل اطالعگات و امنیگت مربگوط بگه
آنها را توسعه بخشند برداشته شد.
مرحله دوم :پیدایک پست الکترونیکهی و چهت  :ایگن مرحلگه مربگوط بگه اواخگر دهگه  80و اوایگل دهگهی  90مگیالدی
است که طی آن نسگل اول مخگابره اخبگار هم گون پسگت الکترونیکگی و چگت کگردن بوجگود آمگد .در ایگن مرحلگه اسگتفاده
از وب در میان دانشگاهیان و اعضای مراکز علمی و تحقیقاتی رواج یافت.
مرحله سوم :ظههور مرورگرهها :سگال  1995مگیالدی کگه وهگور مرورگرهگا در وب براسگاس پروتکگل انتقگال فگور مگتن
بگگه وقگگوع پیوسگگت و ایجگگاد صگگفحات میزبگگان بگگه عنگگوان یکگگی از ن گروریترین بخگگش سگگایتهای وب در ایگگن سگگال انجگگام
گرفت از مهمترین مرورگرها . web browser
مرحله چهارم :شهرو فعالیهت سهایتهای خهرده فروشهی :ایگن مرحلگه از اواسگط دهگهی  1990آغگاز شگد .در طگی
آن اولین سگایتهای خگرده فروشگی در تجگارت الکترونیکگی بگه نگام سگایت دات کگام ( ).comفعالیگت خگود را بگرای انجگام
معامالت اقتصادی کوچک شروع کردند.
خرده فروشیهای بگزرب ماننگد :آمگازون ،وال مگارت ،تسگکو یگا نمونگههای داخلگی ماننگد :دیجگی کگاال ،بگامیلو ،رفگاه ،جگانبو،
کگگوروش ،دیجگگی اسگگتایل و غیگگره  ...بگگرای نمگگایش کاالهگگای تولیدکننگگدگان یگگا عمگگده فروشگگان طراحگگی شگگدهاند (فتحیگگان و
موالناپور.)1397 ،
مرحلهههه پهههنجا :انهههوا مهههدلهای تجهههارت الکترونیکهههی ،G2G ،C2C ،B2G ،G2B ،B2A ،B2C ،B2C
)New man and McGill 2007( P2P ،C2G
توسعه صنعت گردشگری:
لگگگت گردشگگگری ( )tourismاز کلمگگه  tourبگگه معنگگی «گشگگتن» اخگگذ شگگده کگگه ریشگگه در لگگگت التگگین ( )tournsبگگه
معنگگی دور زدن ،رفگگت و برگشگگت بگگین مبگگد و مقصگگد رفگگتن دارد کگگه از یونگگانی بگگه اسگگوانیایی و فرانسگگه و در نهایگگت بگگه
انگلیسگگی راه یافتگگه اسگگت .افگگراد بروتمنگگد معمگگوال بگگه اقصگگی نقگگاط جهگگان سگگفر میکنگگد تگگا شگگاهکارهای هنگگری را ببیننگگد،
زبانهگای جدیگگدی بیاموزنگد ،بگگا فرهنگهگگای جدیگد و بگگا تمگگدنهای کشگورهای دیگگگر آشگگنا شگوند .اصگگطالحات «توریسگگم»
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و «توریست» برای اولین بگار در سگال  1937توسگط جامعگه ملگل مگورد اسگتفاده قگرار گرفتنگد .گردشگگری بگه سگفر خگارج
از کشگگور و بگگا مگگدت زمگگان بگگیش از  24سگگاعت اطگگالر میشگگود .بگگه کسگگی کگگه گردشگگگری میکنگگد ،گردشگگگر یگگا سگگیاز یگگا
توریسگگت گفتگگه میشگگود .واژه گردشگگگر از زمگگانی پدیگگد آمگگد کگگه افگگراد طبقگگه متوسگگط جامعگگه اقگگدام بگگه مسگگافرت کگگردن
نمودنگگد .کگگه البتگگه امگگروزه از گردشگگگری بگگه عنگگوان یگگک صگگنعت زیربنگگایی و تابیرگگگذار در سیسگگتم اقتصگگادی یگگاد
میشود(رنوانی 1396 ،و کارگر.)1396 ،
شهرنشینی و گردشگری:
روند مدرنیتگه از آغگاز قگرن  18بگه بعگد بگا سگرمایهگذاران فگراوان در بخگش صگنعت و افگزایش جمعیگت و فضگای آن تگا بگه
امروز در دنیا منجگر بگه تحگول سگریع رشگد شهرنشگینی و توسگعه آن بگه سگمت کگالن شگهرهای جهگانی ملگی شگده اسگت.
یکی از پارامترهای مهم این توسعه وجود آبار گردشگری شهری بوده است.
آن گگه شگگکلگیری جریگگان گردشگگگری را تسگگهیل میکنگگد ح گ

دلتنگگگی (نوسگگتالژی) نسگگبت بگگه گذشگگته و توجگگه فزاینگگده

بگگه میگگرا بطگگور عگگام اسگگت .دورنمگگای گردشگگگری ترکیبگگی چندگانگگه بگگرای سگگاماندهی اجتمگگاعی و مجموعگگهای متشگگکل از
شیوه دیدن و شناخت و درک افکار است (پاپلی یزدی – سقایی.)1389 ،
گردشگری به گونههای مختلف انجام میشود:
الههف) گردشههگری مجههازی ( :)e-tourismمقولگگه جگگالبی اسگگت کگگه دو دهگگه از پدیگگد آمگگدن آن میگگگذرد .گردشگگگری
مجگگازی حضگگور در سگگرزمین دیجیتگگالی وب و مشگگاهده دادههگگای صگگوتی متنگگی و تصگگویری از دنیگگای فیزیکگگی اطگگرا
ماست.
ب) گردشگری درمهانی :همیشگه در گردشگگری معمگول بگوده و وجگود داشگته اسگت کگه میتگوان بگه آبهگا و چشگمههای
آبگگگرم معگگدنی مثگگل قینرجگگه ،دودو ،مو یگگل ،یئگگل سگگو ی ،نگگگین دودو ،شگگابیل ،ولگگه زیگگر ،قوتورسگگو ی و ایالنگگدو در
شهرسگگتان مشگگکین شگگهر اشگگاره کگگرد کگگه توجیگگه اقتصگگادی هگگم بلحگگال گردشگگگری و هگگم اشگگتگالزایی علیالخصگگوص در
تابستان دارد.
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ج) گردشهگری زمسهتانی :عمگگدتا از اختراعگات طبقگه مرفگه بریتانیگگا هسگتند کگه نخسگتین تگگور ورزشگی زمسگتانی بگگرای
ایام تعطگیالت در سگال  1903عگازم آولبگورن شگد کگه آن هگم در سگو ی
جمله :راگبی ،فوتبال و بوک

بگود واژگگان ورزش شگاهد ایگن مگدعا هسگتند از

که تماما ریشه انگلیسی دارند.

د) گردشههگری انبههوه :عگگدهی بیشگگتری از گردشگگگران شگگروع بگگه اسگگتفاده از اوقگگات فراغگگت مینماینگگد کگگه در شگگرایط
خاص گونه بیماری مثل کرونا ( )Covid 19توصیه نمیشود.
از منار دیگری گردشگگران برحسگب مگدت اقامگت و بعگد مکگانی سفرشگان بگه چهگار گگروه اصگلی تقسگیم میشگوند کگه در
شکل (  )1 – 1نشان داده شده است.

مسافران
مسافر كاری و شغلی

كوچ كنندگان

غیرگردشگر

گردشگر

نظامیان
دیپلماتها
مهاجران
پناهندگان
مسافران دایمی

گردشگران

اقامت كننده

گشتهای كوتاه مدت

یک شب یا بیشتر

گردشگر بینالمللی

گردشگر بینالمللی

(اقامت كمتر از یک شب)

مسافران ترانزیت

گردشگر داخلی

گردشگر

(اقامت كمتر از یک شب)

محلی یا داخلی

شکل ( :)1 – 1انواع گردشگران برحسب مدت اقامت و بعد مکانی سفر (منبع :الوانی))94 : 1385 (:
تاثیرات گردشگری بر رشد اقتصادی:
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وابستگی به درآمد نفگت یکگی از ویژگیهگای برجسگته اقتصگادی ایگران اسگت کگه ایگن میگزان در دهگههای گذشگته افگزایش
یافته است .با آنکگه کخگایر نفتگی ایگران بسگیار غنگی اسگت ولگی در سگالهای نگه چنگدان دور بگه پایگان خواهگد رسگید ،لگذا
اهمیت صنعت گردشگری در ایگران بگه ویگژه در دهگههای آینگده کگه امکانگات کشگور از درآمگدهای نفتگی محگدودتر خواهگد
شگد بگگر کسگگی پوشگگیده نیسگت .یکگگی از همسگگایگان مگگا کگه کشگگور ترکیگگه اسگگت در سگالهای اخیگگر از راه گردشگگگری (البتگگه
قبگگل از شگگیوع بیمگگاری همگگهگیر کرونگگا) توریسگگتهای خگگارجی فراوانگگی را جگگذب کگگرده اسگگت و درآمگگدهای اقتصگگادی خگگود
را از راه گردشگگگری تقویگگت مینمایگگد کگگه سگگاالنه تولیگگد ناخگگال

ملگگی( )GNP5کشگگور ترکیگگه حگگدود  %21از صگگنعت

گردشگری و توریسم میباشد که تابیر بسزایی در بودجه این کشور دارد.
صنعت گردشگگری میتوانگد تگابیر مهمگی بگر افگزایش اشگتگال ،درآمگدهای مگرتبط بگه مکانهگای اقگامتی و نیگز درآمگدهای
دولتی کشگورها داشگته باشگد .از ایگن رو گردشگگری بگه دو صگورت مسگتقیم و غیرمسگتقیم بگر رشگد اقتصگادی شگهرها نیگز
تابیر میگذارد.
این تابیرات در شکل شماره ( )1 – 2نشان داده میشود.

(شکل  :)1 – 2رابطه گردشگری و رشد اقتصادی(منبع( :اوه))2015 ،
5

). Gross National product (GNP
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نقههک گردشههگری در توسههعه كههار فرینی :جگگذب گردشگگگر تقانگگا بگگرای محصگگوالت و خگگدمات متنگگوع موردنیگگاز
گردشگگران را بگگاال میبگگرد .بگگرای انجگگام و سگروی دهی ایگگن خگگدمات در قالگگب محرکهگگای کگگارآفرینی ،کارآفرینگگان منطقگگه
را ترغیگگب نمگگوده تگگا در راسگگتای پاسگگم بگگه نیگگاز مخاطبگگان و گردشگگگران برآینگگد .بگگرای روشگگن شگگدن مسگگئله میتگگوان از
گردشگگگری در شهرسگگتان مشگگکین شگگهر مثگگالی زد :تعگگدادی از جوانگگان بگگا فرارسگگیدن فصگگل بهگگار (البتگگه در زمگگان قبگگل از
بیماری همه گیگر کرونگا) همزمگان بگا راه انگدازی و سگروی

دهگی پگل معلگق مشگگول بگه کگار میشگوند و برخگی دیگگر در

راه اندازی زیپالینهای هوایی کگه بگر روی پگل معلگق بگا منگاوری زیبگا نصگب شگده اسگت در آنجگا مشگگول میشگوند و در
محیطگگی بگگا هگگوای بسگگیار متبگگوع و آرام و دل سگگب بگگا پخگگتن آش دوغ محلگگی (دوغگگا) و چگگایی از میهمانگگان پگگذیرایی
میکننگد ،وصگل شگدن سگگریع مسگافران در محوطگه گردشگگگری بگه وای فگای رنگایتمندی خاصگگی بگه مسگافران میبخشگگد
تگگا بتواننگگد از ایگگن طریگگق بگگا همگگه جگگا ارتبگگاط برقگگرار کننگگد و از کاتالوبهگگای دیجیتگگالی بخگگش گردشگگگری مشگگکین شگگهر
بهرهمنگگد شگگوند .سگگو

در همگگه بخشهگگا جوانگگان بسگگیاری مشگگگول میشگگوند .البتگگه ایگگن نگگوع اشگگتگال بگگه اشگگتگال فصگگلی

موسوم است که از اوایگل فصگل تابسگتان تگا پایگان تابسگتان در ایگن شگهر بگه صگورت مقطعگی اتفگار میافتگد (حسگینزاده و
هوشمند.)1398 ،
بررسی ویژگیهای شهرستان مشکین شهر:
وجه تسمیه شهر :در فرهنگ دهخدا مشگکین بگه معنگی هگر چیگزی کگه بگوی مشگک میدهگد آمگده اسگت .مشگکین شگهر
به جایی که خوشبو باشگد گفتگه میشگود .بگه دلیگل موقعیتهگای طبیعگی و اقلیمگی شهرسگتان ایگن اسگم واقعیگت خگارجی
آن را بیان میدارد (الیق.)1377 ،
واقعا در فصل بهار با بگاز شگدن شگکوفههای درختگان میگوه و رویگش گلهگا ایگن شگهر بگوی بهشگت بگه خگود میگیگرد و هگر
انسانی را با احساس شع آوری روبرو میکند.
مشگکین شگهر را «خیگگاو» نیگز میگوینگگد و ایگن بگگه دلیگل عبگگور رودخانگهای از مجگگاورت شگهر کگگه خیاوچگایی (خییوچگگایی)
نام دارد میباشد .سرزمینی است که روزگاری به اسم «آران» مشهور بوده است (ساعدی.)1344 ،
به نقل از حمدالگه مسگتوفی در کتگاب «نزهگهالقلوب» بگه سگال  740هجگری بگه نگگارش درآمگده اسگت اسگم اولیگه مشگکین
شهر «واروین» بگوده اسگت کگه وگاهرا سگعدالدین وراوینگی از ادبگا و شگعرای قگدیم و بگه نگام ایگران از ایگن خطگه برخواسگته
است (ساعدی.)1344 ،
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نقل است در آن ایام یک حکمران گرجگی بگه نگام «پیشگگین» حگاکم ایگن شگهر تگاریخی بگا قگدمت  1600سگاله بگوده اسگت
کگگه بگگه همگگین دلیگگل اسگگم ایشگگان را اول «پیشگگگین» بگگه نگگام ایگگن شگگهر گذاشگگتهاند کگگه بگگا گذشگگت زمگگان و بگگه تگگدریج بگگه
بشگین و سو

به مشکین و سو

به مشکین شهر تبدیل شده است (الیق.)1377 ،

موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه:
شهرسگگتان مشگگکین شگگهر بگگه مسگگاحت  3615/2کیلگگومتر مربگگع در قسگگمت شگگرقی آکربایجگگان در نگگواحی مرکگگزی اسگگتان
اردبیل واقع شده اسگت .حگدود ایگن شهرسگتان از شگمال بگه شهرسگتان گرمگی ،از شگمال شگرقی بگه جمهگوری آکربایجگان و
شهرسگگتان نمگگین و از جنگگوب شگگرقی بگگه شهرسگگتان اردبیگگل ،از غگگرب و جنگگوب بگگه شهرسگگتان اهگگر و هگگری

محگگدود اسگگت

(پورایمان.)1380 ،
ایگگن شهرسگگتان در غگگرب اسگگتان اردبیگگل در عگگر

جگرافیگگایی  38درجگگه و  23دقیقگگه و  34بانیگگه عگگر

شگگمالی و در

طول جگرافیایی  47درجه و  1دقیقه و  7بانیه طول شرقی واقع شده است.
براسگگاس نتگگایج سرشگگماری عمگگومی نف گوس و مسگگکن در سگگال  1390کگگه توسگگط مرکگگز آمگگار ایگگران منتشگگر گردیگگده اسگگت
جمعیگگت ایگگن شهرسگگتان  151156نفگگر (یکصگگد و پنجگگاه و یگگک هگگزار و یکصگگد و پنجگگاه و شگگش نفگگر) میباشگگد( .سگگالنامه
آماری 1390 ،سرشماری نفوس و مسکن)
این شهرستان شگامل چهگار بخگش بگه اسگامی مشگکین مرکگزی ،بخگش مشگگین غربی(قصگابه) ،مشگگین شگرقی (الهگرود) و
رنی و مرادلو و منطقه ارشق میباشد (همان منبع).

شکل شماره ( :)2-3موقعیت شهرمشکین شهر در کشور و استان اردبیل
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تحقیق حانر از نار هد تحقیقی کاربردی است و از حیث ماهیت روش توصیفی – پیمایشی میباشد.
این تحقیق کاربردی است و چگون در پگی توسگعه دانگش کگاربردی در یگک زمینگه خگاص اسگت و هم نگین پاسگخگویی بگه
سئواالت موردنار در تحقیق مدنار است .در تحقیق پیمایشی دادهها به طریق میدانی جمعآوری میشوند.
متغیههر مسههتق  :متگیگگر مسگگتقل یکگگی ویژگگگی از محگگیط فیزیکگگی یگگا اجتمگگاعی اسگگت کگگه بعگگد از انتخگگاب ،دخالگگت یگگا
دسگتکاری شگدن توسگگط محقگق مقگگادیری را میپگذیرد تگا تگگابیرش بگر روی متگیگگر دیگگر (متگیگر وابسگگته) مشگاهده شگگود.
متگیر مستقل تحقیق حانر ابرات پیاده سازی تجارت الکترونیک میباشد.
متغیر وابسهته :متگیگری اسگت کگه تگییگرات آن تحگت تگابیر متگیگر مسگتقل قگرار میگیگرد .متگیگر وابسگته ایگن تحقیگق
توسگگگعه اقتصگگگادی و صگگگنعت گردشگگگگری شهرسگگگتان مشگگگکین شگگگهر میباشگگگد کگگگه از شگگگاخ های آن میتگگگوان بگگگه
اشتگالزایی ،درآمد ،زیرساختها ،قیمت زمین ،امالک ،ساخت و ساز و اجناس و توسعه شهری اشاره کرد.
بگگا توجگگه بگگه آنکگگه صگگنعت گردشگگگری نیازمنگگد اسگگتفاده از دادههگگا و اطالعگگات گونگگاگون از بخشهگگای مختل گ میباشگگد
جامعگگه آمگگاری پگگژوهش آن دسگگته از کارشناسگگان شگگاغل در سگگازمانهای مگگرتبط بگگا صگگنعت گردشگگگری در سگگط
شهرستان مشکین شهر میباشگد کگه بگه عنگوان کارشگناس گردشگگری بتواننگد در حوزههگای خگود اطالعگاتی بگه پژوهشگگر
انتقال دهند.
سگگازمانهای مگگرتبط بگگا گردشگگگری کگگه در پگگژوهش حانگگر مگگورد مطالعگگه قگگرار گرفگگت عبارتنگگد از :اداره فرهنگگگ و ارشگگاد
اسالمی ،سازمان میگرا فرهنگگی ،سگازمان صگدا و سگیما ،شگهرداری ،اسگتانداری ،سگازمان حگج و اوقگا  ،سگازمان مگدیریت
و برنامهریزی ،سازمان محیط زیست ،اداره جهاد کشاورزی و اداره منابع طبیعی.

نمونه و روش نمونه گیری:
با توجه به حجگم جامعگه آمگاری کگه  187نفگر بگود بگا اسگتفاده از فرمگول کگوکران اورکگات حجگم نمونگه آمگاری بگه تعگداد
 120نفر تعیین گردیگد کگه جگدول مورگگان نیگز آن را تاییگد مینمایگد .در ایگن پگژوهش بگرای تعیگین حجگم نمونگه آمگاری
از فرمول کوکران اورکات که یکی از روشهای معتبر در تعیین حجم نمونه میباشد استفاده شده است.
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جدول ( :)2-3جامعه آماری به تفکیک سازمان های مرتبط با گردشگری

تعداد جامعه

تعداد نمونه

عنوان سازمان مرتبط با گردشگری
اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

14

9

سازمان میرا فرهنگی

6

4

سازمان صدا و سیما

5

4

شهرداری

23

14

استانداری

38

24

سازمان حج و اوقا و امور خیریه

4

2

سازمان مدیریت و برنامه ریزی

12

8

سازمان محیط زیست

12

8

اداره جهاد کشاورزی

21

13

اداره منابع طبیعی

12

8

مدیران آبگرم ها

17

11

مدیر پل معلق

8

5

اعضای شورای شهر

7

4

مدیران آژان ها و تورهای گردشگری

8

6

187

120

جمع کل

پرسشنامه استاندارد پیادهسازی تجارت الکترونیک:
این پرسشگنامه براسگاس مگدل بگانز و ویگدگن ( )2002میباشگد کگه شگامل  22سگئوال اسگتاندارد اسگت و در قالگب مقیگاس
 5گزینگگگهای لیکگگگرت تناگگگیم شگگگده اسگگگت .و دارای  3بعگگگد ،قابلیگگگت اسگگگتفاده ،کیفیگگگت اطالعگگگات و تعامگگگل خگگگدمات
میباشد(نوربهار.)1396 ،
جهت بررسی پایایی از آلفای کرونباخ استفاده شده و پایایی آن برای کل پرسشنامه  %92را به دست آوردهاند.
در ایگگن تحقیگگق در سگگط اسگگتنباطی بگگرای آزمگگون فرنگگیههای تحقیگگق از آزمگگون کولمگگوگرو اسگگمیرن بگگرای تعیگگین
نرمگگال و غیرنرمگگال بگگودن توزیگگع دادههگگا

پیرسگگون بگگرای تعیگگین رابطگگه و رگرسگگیون خطگگی سگگاده بگگرای تعیگگین تگگابیر

متگیرهای تحقیق با نرمافزار  SPssاستفاده شده است.
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ضریب همبسهتگی پیرسهون 6:ایگن آزمگون یکگی از متگداولترین آزمونهگای تعیگین نگریب همبسگتگی بگین متگیرهگای
دارای انگگدازههای فاصگگلهای و نسگگبی اسگگت .ایگگن نگگریب همبسگگتگی ،روش پگگارامتری اسگگت و بگگرای دادههگگایی بگگا توزیگگع
نرمگگال اسگگتفاده میشگگود در صگگورتی کگگه دادههگگا از نگگوع رتبگگهای ،کگگم و فگگر

نرمگگال بگگودن آنهگگا معقگگول نباشگگد از نگگریب

همبستگی دیگگری بگه نگام نگریب همبسگتگی اسگویرمن7اسگتفاده میشگود کگه مبتنگی بگر مقگادیر اصگلی نبگوده و براسگاس
رتبه دادهها محاسبه میشود (حافظ نیا.)1384 ،

برای محاسبه ضریب همبستگی پیرسون

:

 xy
NS x Sy

x ,y 

(شریفی و نجفی زند)315 / 1384 ،،

در فرمگگگول بگگگاال

 xy

 x , y

همبسگگگتگی بگگگین متگیرهگگگای  xو  Sx ، yانحگگگرا اسگگگتاندارد نمرههگگگای ، x

مجموع حاصل نریب تفانل نمرهها از میانگین و  Syانحرا استاندارد نمرههای  yاست.

توصیف ماری سئواالت پرسشنامه:
 -4-3-1توزیع پاسخگویان برحسب جنسیت
)1

 )2مرد

زن

پاسمهای بهدست آمده از پرسشنامههای جمعآوری شده برای سئوال فور بهصورت جدول  1 – 4میباشد.

6

. Pearson

7

. Spearman
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نو پاسخ
كمیت

مرد

زن

جمع

فراوانی

79

41

120

درصد

65/6

34/4

100

جدول  )1-4جنسیت – یافته های تحقیق

نمودار  – 1 – 4درصد پاسمهای نمونههای آماری به سئوال جنسیت  -یافتههای محقق
براساس جدول و نمودار ( 34/4 )4-1درصد پاسخگویان زن و  65/5درصد مرد بودهاند.
 :2-3-4توزیع پاسخگویان برحسب میزان تحصیالت

نو پاسخ

دیپلا

فوق دیپلا

لیسانس

كمیت

باالتر از

جمع

لیسانس

فراوانی

8

23

74

15

120

درصد

8/2

18/9

60/7

12/3

100

جدول  -2-4میزان تحصیالت یافته های تحقیق
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نمودار :2-4درصد پاسم نمونه آماری به سئوال میزان تحصیالت – یافتههای تحقیق
براسگگاس جگگدول نمگگودار  12/3 :2-4درصگگد پاسگگخگویان تحصگگیالت در مقطگگع بگگاالتر از لیسگگان

 60/7درصگگد تحصگگیالت

در مقطگگع کارشناسگگی داشگگته و  18/9درصگگد تحصگگیالت فگگور دیگگولم و کمتگگرین تعگگداد  8/2درصگگد بگگا مگگدرک تحص گیلی
دیولم دارند.
 -3-3-4توزیع پاسمگویان برحسب سابقه کار
براساس جدول و نمودار  -3-4سمت های سازمانی پاسخگویان به شرز جدول زیر بوده است:

نو پاسخ

زیر  5سال

 5تا 10
سال

 10تا 15
سال

باالتر از
 15سال

كمیت

بی پاسم

جمع

فراوانی

20

30

41

24

5

120

درصد

17/2

24/6

33/6

19/7

4/9

100

جدول  :3-4توزیع فراوانی و درصد پاسمهای نمونه آماری به سئوال سابقه کار – یافتههای محقق
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نمودار  -3-4توزیع فراوانی و درصد پاسمهای نمونه آماری به سئوال سابقه کار – یافتههای محقق
نکته :توزیع فراوانی درصد و درصد پاسم نمونههای آماری گرد شدهاند.
زمون فرضیه های اصلی :از تابیر متگیرهای مستقل بر متگیر وابسته و تابیر پیادهسازی تجارت الکترونیک بر توسعه
اقتصادی صنعت گردشگری در شهرستان مشکین شهر را بررسی میکنیم.
 :H.پیاده سازی تجارت الکترونیک بر توسعه اقتصادی صنعت گردشگری در شهرستان مشکین شهر تابیر ندارد و به عبارت
دیگر %5

H. : P

 :H1پیاده سازی تجارت الکترونیک بر توسعه اقتصادی صنعت گردشگری در شهرستان مشکین شهر تابیر دارد و به عبارت دیگر
5%

H1 : P

خط استاندارد رگرسیون

ضریب تعیین

ضریب تعیین تعدی
شده

0/36 324

ضریب

Model

همبستگی

0/653

0/650

0/808

1

جدول  :3-5خالصههای آمارههای مربوط به برازش مدل فرنیه اصلی – یافتههای محقق (مدل تحقیقی محقق)
نریب  Rبگه نگریب همبسگتگی چندگانگه معگرو اسگت و میگزان همبسگتگی چندگانگه بگین مجموعگه متگیرهگای مسگتقل
و متگیگگر وابسگگته را نشگگان میدهگگد مقگگدار ایگگن نگگریب بگگین ( )0تگگا ( )1نوسگگان دارد هرچگگه مقگگدار ایگگن نگگریب بگگه ()1
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نزدیکتگگر باشگگد نشگگان از همبسگگتگی قگگوی بگگین متگیرهگگای مسگگتقل وابسگگته دارد هگگر چگگه مقگگدار آن بگگه ( )0صگگفر نزدیکتگگر
باشد داللت بر همبستگی بین آنها دارد.
( R Squareنگگریب تعیگگین) معگگرو اسگگت و ایگگن نگگریب میگگزان تبیگگین واریگگان

و تگییگگرات متگیگگر وابسگگته توسگگط

مجموعگگههای متگیگگر مسگگتقل را نشگگان میدهگگد کگگه ایگگن مقگگدار نگگریب بگگین ( )0تگگا ( )1نوسگگان دارد هرچگگه مقگگدار ایگگن
نگگریب بگگه ( )1نزدیکت گر باشگگد متگیرهگگای مسگگتقل توانسگگتهاند میگگزان زیگگادی از واریگگان
نشگان از همبسگگتگی قگگوی بگگین متگیرهگگای مسگگتقل و وابسگگته دارد و بگگالعک

متگیگگر واسگگته را تبیگگین کننگگد

نگگریب بگگه دسگگت آمگگده بگگرای تبیگگین متگیگگر

پیاده سازی تجارت الکترونیک طبق جدول  0/653 ،3-5می باشد.
( Adjusted Squareنگریب تعیگین تعگدیل شگده) معگرو اسگت کگه ایگن نگریب مقگدار نگریب تعیگین ()R Square
را به مناور انعکاس بیشتر میزان نکو ی برازش مدل تصحی می کند.
در جگگدول ( )5-3مقگگدار نگگریب تعیگگین تعگگدیل شگگده برابگگر بگگا ( )% 650اسگگت کگگه نشگگان میدهگگد متگیگگر مسگگتقل پیگگاده
سگگازی تجگگارت الکترونیگگک توانسگگته  % 650از تگییگگرات متگیگگر وابسگگته توسگگعه اقتصگگادی صگگنعت گردشگگگری را تعیگگین
کند .مابقی ایگن تگییگرات کگه بگه مجگذور کمیگت خگط معگرو اسگت تحگت تگابیر متگیرهگای خگارج از مگدل میباشگد .کگه
پیگگاده سگگازی تجگگارت الکترونیگگک بگگر فاکتورهگگایی چگگون اشگگتگالزایی و درآمگگد و زیرسگگاختها و قیمگگت زمگگین و امگگالک و
توسعه شهری و افگزایش سگاخت و سگاز تگابیر دارد و در تمگامی ایگن مگوارد  H0تگابیر نگدارد ولگی  H1بگر کلیگه مگوارد ککگر
شده تابیر دارد.

پیشنهادات به دست مده از فرضیه اصلی (اول) پیشنهاد میشود:
 )1سگگایتهای تجگگارت الکترونیگگک در سگگط منطقگگه براسگگاس برنامگگههای بلنگگد مگگدت و اسگگتراتژیک ایجگگاد و اسگتقرار یابنگد
تگگا بگگا گذشگگت زمگگان امکگگان توسگگعه و تجهیگگز آنهگگا بگگه فناوریهگگای بگگه روز امکانپگگذیر باشگگد و پاسگگخگوی نیازهگگای
گردشگران از تمامی نقاط جهان فراهم گردد.
 )2در طراحی سگایت ها آسگانی اسگتفاده کگاربران و گردشگگران و سگهولت آمگوزش کگار بگا آنهگا بگرای اسگتفاده افگراد در هگر
رده سنی و سط سواد درنار گرفته شود.
 )3عملکگگرد تجگگارت الکترونیگگک در راسگگتای گردشگگگری منطقگگه و در بگگین آحگگاد جامعگگه خصوصگگا در تبلیگگگات رسگگانهای بگگه
طور دقیق انتشار یابد.
 )4ترویج و ایجاد وبالبهای گروهی بین گردشگران

115

فصلنامه پژوهشنامه مدیریت و مهندسی صنایع
سال سوم ،شماره  ،6بهار 1400

با توجه به نتایج به دست مده از فرضیه های فرعی پیشنهاد میشود:
 -1ایجاد کارگروههای تخصصی در حوزه صنعت گردشگری
 -2ایجاد پورتال جامع گردشگری الکترونیکی
 -3مجهز نمودن اماکن ویژه گردشگری به اینترنت قوی و پرسرعت
 -4پهن نمودن باند اینترنت و پرسرعت کردن اینترنت جهت استفاده گردشگران
 -5ایجاد فروشگاههای اینترنتی و آنالین
 -6حمایت دولت از سرمایهگذاران بخش خصوصی در صنعت گردشگری.
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Investigating the Relationship between Information Technology Advances
and Economic Growth and Tourism Industry Development
(Case Study of Meshkinshahr city)
Abstract:
In recent years, a revolution has taken place as an industrial revolution and it has profoundly
transformed many economic, social and cultural aspects of human life. Business exchanges
between individuals, companies with each other, and individuals with companies and
governments are rapidly moving away from their traditional mode, which is mainly based on
exchanges based on paper documents, and towards exchanges through interception of
electronic information-based systems. In is moving. The term tourism originated when
middle-class people began to travel. Since people became more financially viable and lived
longer, most tourists more interested in their destination's climate, culture or nature, which is
why Meshkinshahr was chosen as one of the tourist cities. Organized tourism is a very
important industry all over the world today. Undoubtedly, modern tourism is possible with
economic development because the suspension bridge in Meshkinshahr city has given a
different atmosphere in tourism development to Meshkinshahr. existence of zip Lines and use
of Internet services that are open in the tourist place if the mobile data of the passengers is
open with fast Wi-Fi connection and use of internet guides is another tourist service during
the trip for travelers, even foreign travelers. This article Investigating the Relationship
between Information Technology Advances and Economic Growth and Tourism Industry
Development checked.

Keywords: electronic commerce, economic Growth, development of tourism industry,
Meshkinshahr city

118

