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تاثیر فناوری اطالعات و ارتباطات در رابطه بین فاصله و عملکرد اقامتگاههای عمومی 
ایران

  دکتر سید جالل موسوی بازرگان1، زهرا نادعلی پور2، افسانه پور جم علویجه3 

چکیده
   اقامتگاه های عمومی از اجزای اصلی زنجیره ارزش و یکی از بخش های تاثیر گذار صنعت گردشگری به شمار می روند. زیرا 
گردشگر به هر مکانی وارد شود، نیازمند محلی برای خواب و استراحت است و موقعیت و مکان هتل از مولفه های اصلی انتخاب 
هتل و حتی مقصد گردشگری از سوی گردشگران است. انتظار منطقی این است که گردشگران تمایل به اقامت در هتلهائی 
داشته باشند که از نظر فاصله نزدیکتر باشند و سرمایه گذاران نیز موقعیت و مکان را به عنوان یک پارامتر اصلی تصمیم گیری 
لحاظ کنند. علیرغم اهمیت زیاد موقعیت و مکان هتل، در ادبیات صنعت گردشگری و هتلداری کمتر بدان پرداخته شده است. 
از سوی دیگر، موضوعی که در مطالعات قبلی تقریبا نادیده گرفته شده است، نقشی است که فن آوری اطالعات و ارتباطات)فاوا( 
میتواند در رابطه بین دوری و نزدیکی هتل از یک سو و عملکرد هتل به عنوان یک متغیر وابسته، از خود برجای گذارد. بسیاری 
از محققین حوزه فاوا بر این باورند که پذیرش و استفاده از فاوا در بنگاههای اقتصادی بطور عام و در صنعت هتلداری بطور 
اولی میتواند موجبات بهبود شاخصهای عملکردی را فراهم سازد. اما نتایج مطالعات میدانی اثرات متفاوتی از فاوا بر بهره وری 
هتلها نشان داده است. در عین حال عناصری همچون موقعیت، مکان، مسافت و فاصله هتل از مراکز جمعیتی و مبادی گردشگر 
فرست در مطالعات قبلی تقریبا غایب بوده است. بنابراین و به لحاظ شواهد عینی و میدانی، رابطه بین پذیرش فاوا و عملکرد 

هتلها می تواند بصورت توامان با عنصر فاصله و با بهبود در رویکردها و روشهای پژوهشی بررسی شود. 
با درک خالء پژوهشی موجود، مقاله حاضر به دنبال بررسی تاثیر مکان و موقعیت جغرافیایی هتل )برحسب دوری یا نزدیکی به 
مراکز گردشگر فرست( در عملکرد هتل و نقش فناوری اطالعات وارتباطات در تعدیل این تاثیر احتمالی است. داده های مورد 
نیاز تحقیق از نتایج سرشماری ها و سایر طرح های آماری مرتبط استخراج گردیده و فرضیات تحقیق با استفاده از تکنیک-

های آماری تحلیل همبستگی و تحلیل رگرسیون مرکب آزمون شد. نتایج تحقیق نشان میدهد که  اوال دوری یا نزدیکی به 
مراکز گردشگر فرست )فاصله( با شاخصهای عملکردی هتل رابطه معکوس و معنی داری دارد، به این مفهوم که هر چه هتل 
در موقعیت دورتری قرار داشته باشد، شاخصهای عملکردی هتل پایین تر است. از سوی دیگر، پذیرش فناوری اطالعات و 
ارتباطات باعث بهبود شاخصهای عملکردی هتل می شود. ثالثا فناوری اطالعات و ارتباطات در رابطه ی میان مسافت و عملکرد 
نقش تعدیل کننده ای دارد. این بدان معنی است که نفوذ فناوری اطالعات و ارتباطات در هتلهای واقع در مقاصد دوردست 
گردشگری آنها را در موقعیت رقابتی بهتری قرار میدهد. بر اساس نتایج تحقیق هرگونه سیاستی که باعث افزایش استفاده از 
فناوری اطالعات و ارتباطات در هتلهای واقع در مناطق دوردست شود، به دلیل تاثیر مثبتی که بر عملکرد این هتلها و به تبع 
آن توسعه صنعت گردشگری این مناطق دارد، توصیه می گردد. همچنین توصیه میشود که تحقیقات بیشتری با داده های 

میدانی تفصیلی تر در دستور کار مراکز پژوهشی مربوطه قرار گیرد.
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مقدمه
کننده  تضمین  که  زیر ساخت هاي گردشگري،  ترین  مهم  از  یکي 
این دو  رفاه گردشگران است، صنعت هتلداري است. به طوري که 
بخش الزم و ملزوم یکدیگرند و بروز هرگونه چالش و ناهماهنگي در 
یکي از این دو، اثر مستقیم و شکننده اي بر دیگري دارد)وارثی و 
همکاران، 1390(. برازرتون و وود  معتقدند که صنعت میهمانداري 
متشکل از مجموعه اي از عناصر است که از یک کافه معمولي که 
یک نوشیدني ساده ارائه مي دهد تا هتل هاي بین المللي با نقش 
ممکن  مفهوم  این  شود.  مي  شامل  را  مختلف  عملکردهاي  و  ها 
است به معناي میهمان نوازي نیز باشد، صنعت میهمانداري تجربه 
عاطفي و مثبتي است که بین میهماندار و میهمان صورت مي گیرد 
بسیار  اجتماعي  تعامالت  بهبود کیفیت  در  تواند  رابطه مي  این  که 
مؤثر باشد و شامل ارائه غذا، نوشیدني، تفریح و محل اقامت و غیره 
است)برازرتون و وود1، 2002:2(. بنابراین اقامتگاههای عمومی اعم 
از هتلها، مسافرخانه ها، ویالها و نظایر آنها )از این پس هتلها( نقشی 
کلیدی در زنجیره ارزش صنعت گردشگری دارند. میتوان به این نکته 
بسنده نمود که همه فعالیتهای گردشگران در یک مقصد گردشگری 
از هتل آغاز شده و به آن ختم میگردد)شوال2 و همکاران، 2011( . 
تولیدی،  مراکز  مجاورت  در  بایست  می  مهمانسراها  و  ها  هتل 
طراحی  به  توجه  بیشترین  با  و  گردشگری  های  جاذبه  تجاری، 
قرار  آن  در  که  موقعیتی  و  فضا  با  هماهنگی  در  ساختمان،  فرم  و 
مکاني  موقعیت  گفت  توان  مي  عبارتي  به  شوند.  مکانیابی  دارند، 
باید  هتل  رود.  مي  شمار  به  آن  موفقیت  عوامل  مهمترین  از  هتل 
در محلي احداث شود که در دید و دسترسي مسافران باشد و حتي 
االمکان در نزدیکي جاده اصلي و تقاطع جاده ها، فرودگاهها، مراکز 
و همکاران، 1390(.  باشد)وارثی  تفرجگاهي  یا  و  و صنعتي  تجاري 
مکانیابی هتلها را میتوان از زاویه دیگری هم مورد توجه قرار داد و 
آن فاصله تا مراکز گردشگر فرست است. بنابراین مکان و موقعیت 
جغرافیائی هتلها نسبت به مبادی گردشگر فرست، به دلیل تاثیری 
که در رفتار گردشگران خواهد داشت، از موضوعاتی است که مورد 
در  است.  بوده  هتلداری  صنعت  فعالین  و  دانشگاهی  محافل  توجه 
در سرمایه  اصلی  عامل  پنج  موقعیت جغرافیائی جزو  و  مکان  واقع 
نیول  است.  شده  شناخته  هتل  یک  احداث  و  ایجاد  برای  گذاری 
تصمیم  بر  موثر  عامل   30 بین  در  که  اند  داده  نشان  سیبروک3  و 
با  دسترس  در  سرمایه  عامل  از  بعد  هتل،  احداث  برای  گیری 
است  جغرافیائی  موقعیت  و  مکان  این  درصد،   37 حدود  در  وزنی 
اهمیت محسوب  با  عامل  دومین  در حدود 30 درصد،  وزنی  با  که 
 .)  2012 همکاران،  و  یانگ4  سیبروک،2006؛  و  )نیِول  میشود 
تصمیم گیری در خصوص مکان و موقعیت جغرافیائی یک هتل در عین 
حال به این دلیل با اهمیت محسوب میشود که پس از انجام سرمایه 
گذاری در یک مکان معین نمیتوان هتل را از آنجا به مکان دیگری 
منتقل نمود. نشان داده شده است که مکان و موقعیت جغرافیائی 
بود.  نیز موثر خواهد  بلند مدت آن  و  هتل در عملکرد کوتاه مدت 
مطالعاتی که مورد اشاره قرار گرفتند البته در حوزه ادبیات مکانیابی 
هتلها در محدوده های شهری قابل طبقه بندی هستند. اما به دالیلی 
دوردست  نقاط  در  هتلها  گرفتن  قرار  که  نمود  ادعا  میتوان  مشابه 
باشد. داشته  منفی  تاثیراتی  آنها  عملکرد  بر  میتواند  جغرافیائی 
1Brotherton& Wood
2Shoval
3Newell & Seabrook
4Yang

فرست  گردشگر  مبادی  از  فاصله  دقیقتر  عبارتی  به  یا  مسافت     
همواره به عنوان مانع مهمی در توسعه گردشگری عمل کرده است 
و همواره تالش شده است تا در سایه پیشرفتهای فنی با این چالش 
مقابله شود. در طي قرن نوزدهم صنعت ]هتلداری[ براي حفظ رقابت 
با سایر صنایع، امکانات تکنولوژیکي جدید را همانند استفاده از گاز 
الکتریکي، سیستم هاي صوتي  لوله کشي، چراغ هاي  طبیعي، آب 
پیام رسان، مخابرات، آسانسور و سیستم حرارت مرکزي به سرعت در 
کار خود عرضه نمود)وارثی و همکاران، 1390(. اما امروزه به موازات 
پیشرفتهای حاصله در فناوری اطالعات و ارتباطات و تسری آن به 
تمامی حوزه های اقتصادی و تجاری، صنعت هتلداری نیز از حوزه نفوذ 
آن برکنار نمانده است و توسعه جهاني گردشگري در ارتباطي الینفک 
با توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات قرار گرفته است. به گونه اي که 
کشورهاي فاقد دسترسي مناسب به این فنآوري دیري نخواهد گذشت 
که از عرصه رقابت در صنعت گردشگري کنار گذاشته خواهند شد. 
قابلیتهای[  و  ]وجوه  کمک  به  )فاوا(  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری 
متنوع خود تسهیالت عدیده اي را در زمینه پاسخگویي به تقاضاهاي 
متنوع گردشگران فراهم ساخته تا جاییکه که گردشگري الکترونیکي 
و جامعه گردشگري مجازي را موضوعیت بخشیده و چنان تحوالتي 
را در صنعت گردشگري جهاني بوجود آورده است که نادیده گرفتن 
است)ترشیزیان،  ساخته  غیرممکن  جهاني  رقابت  عرصه  در  را  آن 
صنعت  در  فاوا  نقش  امروزه  که  5معتقدند  الو  و  لیونگ    .)1390
در  رسانی  یاری  به  پشتیبانی،  عملیات  از  و  شده  متحول  هتلداری 
اتاق  ذخیره  و  ها  داده  مبادله  بازاریابی،  استراتژیک،  گیری  تصمیم 
تبدیل شده است )لیونگ و الو، 2013(. هم اکنون بسیاری از مصرف 
خریداری  سایتها  وب  طریق  از  را  گردشگری  محصوالت  کنندگان 
می کنند و تصویر6 یک وب سایت و قابلیت استفاده ای که دارد، به 
طور مستقیم بر قصد خرید آنها اثرگذار است. مصرف کنندگان برای 
با یکدیگر، به طور  ارزیابی گزینه های مختلف سفر، و مقایسه آنها 
گسترده ای از فاوا بهره می گیرند. فاوا می تواند در بررسی جابجایی 
الو  مثال،  عنوان  به  باشد؛  مفید  نیز  بازاریابی  تحقیقات  و  گردشگر 
 )GIS(جغرافیایی اطالعات  های  سیستم  از  کرچر)2006(  مک  و 
برای ردیابی الگوی حرکت گردشگران در درون یک مقصد استفاده 
نموده اند)لیونگ و همکاران، 2009(. امروزه به کارگیری شیوه های 
نوین اطالعاتی و ارتباطی، تاثیر بسزایی بر عملکرد هتل ها داشته و 
اصوال در محیط رقابتی صنعت، از مزیت رقابتی فراتر رفته و به یک 
ضرورت تبدیل شده است، به گونه ای که حتی می توان فاوا را به 
عنوان میانجی بالقوه  مثبتی در رابطه با عوامل کاهنده عملکرد هتل 
ها نظیر فاصله و مسافت از مناطق گردشگر فرست در نظر گرفت. 

2- بیان مسئله و ضرورت تحقیق
کشور ایران کشوری پهناور است و مسافت بین شهرها می تواند عاملی 
موثر در الگوی گردشگری داخلی باشد به گونه ای که انتظار داشته 
باشیم تا مناطق حاشیه ای و دور افتاده سهم کمتری از گردشگری 
داخلی کسب کنند. در عین حال کشور ما از نمونه کشورهائی است 
زیرساختهای  و  امکانات  توزیع  در  جغرافیائی  نابربری  با  بشدت  که 
اقتصادی مواجه است و این در تعارض با تلقی عمومی است که توسعه 
گردشگری داخلی میتواند باعث افزایش عدالت اجتماعی شود. چرا 
که سهم مناطق دور افتاده تر از گردشگران داخلی سهمی متعادل 
نبوده و بطور مشابه هتلهای واقع در مناطق دورافتاده تر سهم کمتری 

1Leung&Law
2Image
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از درآمد ناشی از گردشگری داخلی دارند. جستجوی نگارندگان برای 
یافتن مطالعه تجربی که چنان رابطه معکوسی بین مسافت و مسافرت 
و  نبود  موفقیت  به  مقرون  باشد  گذاشته  آزمون  بوته  به  را  ایرانیان 
بنابراین هرچند به لحاظ عقلی میتوان گفت که سهم مناطق حاشیه 
ای و دورافتاده از گردشگری داخلی احتماال اندک است، اما این ادعا 
مبتنی بر شواهد عینی نیست و نیاز به آگاهی از این موضوع است 
که آیا واقعا سهم مناطق دور افتاده از گردشگری داخلی کمتر است؟ 
سهم کمتر مناطق دورافتاده از گردشگری داخلی میتواند مانعی برای 
توسعه صنعت هتلداری در این مناطق بوده و این عدم توسعه صنعت 
دور  مناطق  به  سفر  برای  داخلی  گردشگران  میلی  بی  هتلداری، 
افتاده تر را افزون نماید به گونه ای که چرخه ای از توسعه نیافتگی 
گردشگری را در این مناطق شاهد باشیم. این تسلسل میتواند دو اثر 
منفی از خود بر جای گذارد. اول اینکه توزیع گردشگران در جغرافیای 
کشور نامتوازن تر شده و دوم فشار بیشتری بر محیط زیست و سایر 
شاخصهای پایداری مناطقی که گردشگران بیشتری را جذب میکنند، 
وارد شود. در عین حال میتوان استدالل نمود که شاخصهای عملکردی 
هتلهای واقع در مناطق دور افتاده تر، نظیر ارزش نرخ اشغال تخت، 
ارزش افزوده و بهره وری نیروی انسانی نیز اندک است. البته این موارد 
گرچه به لحاظ عقلی درست به نظر می رسد اما مطالعه میدانی که 
ادعاهای مذکور را به آزمون کشیده باشد، در دست نیست و اطالعی 
واقع  آیا حقیقتا شاخصهای عملکردی هتلهای  در دست نیست که 
در استانهای دور افتاده تر کشور، بدتر از هتلهای دیگر است یا خیر؟

از سوی دیگر بسیاری از محققین حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات 
)فاوا( بر این باورند که پذیرش و استفاده از این فناوریها در بنگاههای 
اقتصادی بطور عام و در صنعت هتلداری بطور اولی، میتواند موجبات 
بهبود شاخصهای عملکردی را فراهم سازد. اما نتایج مطالعات میدانی 
نشان  هتلها  وری  بهره  بر  فاوا  از  متفاوتی  اثرات  کشورها  سایر  در 
بین  رابطه  میدانی،  و  عینی  لحاظ شواهد  به  و  بنابراین  است.  داده 
با بهبود در رویکرد  پذیرش فاوا و عملکرد هتلها میتواند و بایستی 
دستیابی  برای  نگارندگان  تالش  شود.  بررسی  پژوهشی  روشهای  و 
آزمون  را در یک سطح ملی مورد  رابطه  این  قبلی که  به مطالعات 
دومین شکاف  بنابراین  و  نبود  موفقیت  به  مقرون  باشند،  داده  قرار 
اطالعاتی که میتوان توجه خواننده را به آن جلب نمود، نوع رابطه 
است.  ایران  هتلداری  صنعت  عملکرد  در  فاوا  پذیرش  اثر  میزان  و 
اجزای  یا  عناصر  و  نیست  یکدست  فناوری  یک  فاوا  اینکه  ویژه  به 
دستگاههای  وب،  الکترونیک،  پست  همچون  متعددی  تکنولوژیکی 
ضرورت  که  است  واجد  را  آنها  نظایر  و  الکترونیکی  پرداز  خود 
بررسی جداگانه این اجزای تکنولوژیکی و اثر آنها بر عملکرد هتلها 
دست  این  از  سواالتی  میتوان  دیگر  عبارت  به  سازد.  می  فراهم  را 
با دستگاههای  مقایسه  در  الکترونیکی  آیا پست  که  نمود  را مطرح 
دارد؟  ایران  هتلهای  عملکرد  در  متفاوت  تاثیراتی  خودپرداز 
نادیده گرفته شده  اما سوال جذابتری که در مطالعات قبلی تقریبا 
است، نقشی است که فاوا میتواند در رابطه بین مسافت )فاصله( و 
عملکرد هتل از خود برجای گذارد. اگر تاثیرات فاوا مثبت و در مقایسه 
با اثرات منفی مسافت بزرگتر باشد، در اینصورت می توان گفت که 
فاوا باعث خروج عنصر مسافت از فهرست عوامل با اهمیت در تصمیم 
برای سرمایه گذاری در صنعت هتلداری در مناطق حاشیه ای و دور 
اینگونه است؟ متاسفانه مطالعاتی که نقش  افتاده میشود. آیا بواقع 
بالقوه فاوا در رابطه بین مسافت و عملکرد هتلها را مورد بررسی قرار 
داده باشند، حداقل برای نویسندگان قابل دسترس نبوده و لذا تحقیق 
فعلی بر همین اساس و در راستای آزمون این ادعا، شکل گرفته است. 

3- پیشینه تحقیق: 
میدانی  مطالعه  پیشین،  تحقیقات  میان  از  اشاره شد،  که  همانگونه 
که به طور مشخص رابطه ی میان عامل مسافت یا فاصله و عملکرد 
تحقیقات  اما  نیست.  دست  در  دهد،  قرار  بررسی  مورد  را  هتل 
را  نظر  مورد  متغیرهای  از  یک  هر  رابطه  که  دارد  وجود  متعددی 
عبارت  به  و  اند  داده  قرار  آزمون  و  بررسی  مورد  متغیرها،  سایر  با 
بر  فاوا  اثرات  یا  و  جغرافیایی  موقعیت  به  متفاوتی  زوایای  از  دیگر، 
عملکرد هتلها پرداخته اند. به عنوان مثال، ایگان و نیلد1 )2000(، 
ارائه  مزایده-اجاره2  تحلیل  نوع  از  مدلی  هتل،  موقعیت  به  توجه  با 
دادند که برای تصمیم گیری در خصوص انتخاب موقعیت هتل در 
درون شهرها قابل کاربرد است. تئوری مزایده-اجاره که یک تئوری 
اقتصادی-جغرافیایی است به این موضوع اشاره دارد که وقتی فاصله 
و  امالک  برای  تقاضا  و  قیمت  یابد،  می  افزایش  تجاری  مراکز  از 
مستغالت واقعی چگونه کاهش پیدا می کند. در این مدل از دیدگاه 
و   »دسترسی«  برنقش  که  شده  گرفته  بهره  نئوکالسیک   اقتصاد 
»اجاره« در تعیین استفاده از زمین از طریق یک فرایند مزایده رقابتی، 
جغرافیایی،  موقعیت   )2006( گوتیرز3  و  ارتاسان  کند.   می  تاکید 
قیمت، اندازه و خدمات هتل را مورد بررسی قرار دادند تا تعیین کنند 
که چگونه جایگاه یابی هتل های جدید، متاثر از توزیع رقبای مشابه 
تاسیسات  بین  در  تنها  تراکم  که  داد  نشان  آنان  های  یافته  است. 
متمایز اتفاق می افتد. همچنین، در تعادل میان استراتژی های تراکم 
و  قیمت  میان  مبادله  و  رابطه  دارد  ای  ویژه  اهمیت  آنچه  تمایز،  و 
نوشته  بر  مروری  همکاران)2014(  و  یانگ  است.  جغرافیایی  ابعاد 
این  آنها  اند.  داشته  موقعیت هتل  های  پیرامون مدل  پیشین  های 
به سه دسته مدلهای نظری، مدلهای تجربی و مدلهای  را  مدل ها 
پیرامون  نظری  مدل  چهار  آنگاه  اند.  کرده  بندی  تقسیم  عملیاتی 
عبارتند  این چهار مدل  دادند که  قرار  را مورد بحث  موقعیت هتل 
از: مدل شهر تاریخی-گردشگری4 ، مدل تک محور5 ، مدل تراکم6 
و  مدل چندبعدی7 . همچنین بر مبنای نوشته های پیشین، 6 مدل 
تجربی و سه مدل عملیاتی پیرامون موقعیت هتل مشخص نمودند. 
پارادوکس  ای تحت عنوان »بررسی  مقاله  نیز در  سیگاال8 )2002( 
ارزیابی  برای  چارچوبی   ،» ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  وری  بهره 
افزایش  که  گرفت  نتیجه  وی  است.  داده  ارائه  فاوا  وری  بهره  اثر 
نمی-شود،  منتج  فاوا  زمینه  در  گذاری  سرمایه  از  تنها  وری،  بهره 
است.  فاوا  قابلیتهای  و  ابزارها  از  کامل  برداری  بهره  حاصل  بلکه 
پیرامون  پیشین  تحقیقات  شد،  اشاره  که  همانگونه  کلی  طور  به 
که  مشابه  تحقیقی  اما  است،  فراوان  نظر  مورد  متغیرهای  بررسی 
نشد. یافت  باشد،  حاضر  پژوهش  هدف  با  مرتبط  مستقیم  طور  به 

سواالت و فرضیات تحقیق
تحقیق حاضر به دنبال آزمون فرضیات زیر می باشد:

فرضیه 1: دوری هتل از مناطق گردشگر فرست باعث نزول شاخص 
های عملکردی آن می شود.

فرضیه 2: پذیرش فاوا باعث بهبود شاخص های عملکردی هتل 

1Egan &Nield
2bid rent theory
3Urtasun & Gutie´rrez
4tourist-historic city model
5mono-centric model
6agglomeration
7multi-dimensional model
8Sigala
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می شود.
فرضیه 3: فاوا نقش تعدیل کنندگی در رابطه بین مسافت و 

شاخصهای عملکردی هتل دارد.
5- چارچوب نظری

در صنعت گردشگری، مسافت همواره عهده دار نقش مهمی است 
زیرا سفر و گردشگری مستلزم جابجایی فرد و طی مسیر است. در 
مسافت  عامل   ، شده  ارائه  گردشگری  پیرامون  تاکنون  که  تعاریفی 
از ارکان اساسی تعریف بوده است. این عامل تا حدی اثرگذار است 
انواع مختلفی از نیازها و ملزومات و حتی گاه اشکال  که می تواند 
مختلفی از سفر و گردشگری را سبب شود. در بحث هتل و تصمیم 
جمعیتی،  مراکز  با  هتل  که  ای  فاصله  آن،  مکانیابی  خصوص  در 
بسزایی  اهمیت  از  دارد،  گردشگری  و  تفریحی  مراکز  یا  و  تجاری، 
برخوردار است. یکی از مالکهای بررسی موقعیت جغرافیایی هتلها، 
گردشگرفرست  عمده ی  کانونهای  به  نسبت  آنها  نزدیکی  یا  دوری 
است. این فاصله به اشکال مختلف می تواند بر عملکرد و سودآوری 
هتل ها اثر گذار باشد. عملکرد هتل با شاخصهایی از جمله متوسط 
ارزش  متوسط  ناخالص،  تشکیل سرمایه  متوسط  تخت،  اشغال  نرخ 
است.  محاسبه  قابل  کارکنان،  ی  افزوده  ارزش  سرانه  و  افزوده 
متغیر دیگری که در این تحقیق مورد توجه است پذیرش و کاربرد 
فناوری اطالعات و ارتباطات در هتلها است. امروزه فاوا به عنوان یکی 
از عوامل اثرگذار بر عملکرد کسب و کارهای گردشگری شناسایی شده 
است. کاربرد فاوا در گردشگری را می توان به سه حوزه شبکه های 
داخلی1 ، شبکه های خارجی2 و اینترنت تفکیک کرد. کاربرد فاوا در 
شبکه های داخلی صنایع گردشگری موجب افزایش کارایی و اثربخشی 
می شود و در بخش های مختلف شرکت ها بکار می رود. از سوی دیگر، 
کاربرد فاوا در شبکه های داخلی و اینترنت موجب همبستگی قوی 
بین فعالیت های متفاوت واحدهای فعال در گردشگری شده است، 
به شکل  فاوا  ابزارهای  کاربرد  بعد  به  از دهه 1980  که  گونه ای  به 
نظام ذخیره جا3 ، نظام توزیع جهانی4 و مدیریت مقصد5 در صنایع 
از توسعه فراوانی  حمل و نقل هوایی و هتل ها و خدمات مسافرتی 
برخوردار بوده است. ابزار فاوا منجر به تغییر روند گردشگری و ایجاد 
سازوکارهای جدید راهبردی و مدیریتی در این صنعت شده است. 
از جمله مهمترین استفاده های فاوا در شرکت ها، تقویت یکپارچگی 
شرکت های  در  مقیاس  صرفه های  عدم  کاهش  و  عمودی  و  افقی 
کوچک و متوسط گردشگری6  بوده است. میزان پذیرش فاوا تحت 
الکترونیکی، خود  رایانه، پست  نفوذ  نرخ  از جمله  تاثیر شاخصهایی 
پردازهای الکترونیکی، تجارت الکترونیکی، آموزش مجازی و خدمات 
دولت الکترونیکی است. بنابراین، با توجه به آنچه گفته شد و نیز با 
آنها، مدل  میان  روابط مفروض  و  بررسی  مورد  متغیرهای  به  توجه 
مفهومی زیر برای انجام این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است

1Internet
2Extranet
3CRS
4GDS
5DMS
6SMTE

 

+H2 

H3 

 - H1 

 مسافت

 پزیشش فاوا

هاعملکشد هتل  

(: مدل مفهومی تحقیق ، همراه با مدل تفصیلی1شکل )  

 مسافت

 پذیرش فاوا
 نفور سایانه دس صنعت هتلذاسی نشخ  -

 نشخ نفور اینتشنت -

 نشخ نفور پست الکتشونیکی -

 الکتشونیکی نشخ نفور خود پشداصهای  -

 نشخ نفور تجاست الکتشونیکی -

 نشخ نفور خذمات دولت الکتشونیکی -

هاعملکرد هتل  
 افضودهاسصش  -

 اسصش افضوده سشانه -

 ضشیب اشغال تخت -

متوسط  تشکیل  -
 سشمایه ناخالص

.6- داده ها و روش تحقیق
از  حاصل  نتایج  تحقیق،  این  در  استفاده  مورد  های  داده 
توسط  که  است  آمارگیری  طرحهای  سایر  و  سرشماریها 
شده  اجرا  هتلداری  و  گردشگری  حوزه  در  ایران  آمار  مرکز 
است: شده  استفاده  زیر  طرحهای  نتایج  از  مشخص  بطور  اند. 
الف- نتایج آمارگیری از اقامتگاههای عمومی کشور در سال 1390 

هجری شمسی
ب- سالنامه آماری کشور مربوط به سال 1385 هجری شمسی

د- نقشه راههای کشور
در این تحقیق واحد مشاهده، صنعت هتلداری هر یک از 30 استان 
کشور بوده است که برای این واحدها و با استفاده از منابع سه گانه 
اطالعاتی پیش گفته، سازه ها و متغیرهای مندرج در جدول 1 تعریف و با 
استفاده از داده های ثبتی مرکز آمار ایران محاسبه شده است. همچنین 
برای آزمون فرضیات تحقیق از تکنیک های آماری تخمین ضریب 

همبستگی و تحلیل رگرسیون مرکب استفاده شده است. 
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جدول 1 . ساز ه ها و متغیرهای تحقیق

- یافته های تحقیق:
الف- توصیف داده ها

معیار  انحراف  و  میانگین  همچون  توصیفی  های  آماره  محاسبه 
برای هر یک از متغیرهای این تحقیق در جدول 2 ارائه شده است. 

جدول 2- آماره های توصیفی داده های تحقیق

واحد اندازه متغیر
انحراف میانگینگیری

معیار
میانگین فاصله استان تا سایر 

929230کیلومتراستانها

متوسط نرخ اشغال تخت در 
3626درصدهتلهای استان (فصل تابستان)

متوسط  تشکیل سرمایه ناخالص 
13697میلیون ریالدر هتلهای استان

متوسط ارزش افزوده هتلهای 
630350میلیون ریالاستان

126میلیون ریالسرانه ارزش افزوده کارکنان
66.739درصدنرخ نفوذ رایانه در هتلهای استان

34.616.3درصدنرخ نفوذ اینترنت
54.327درصدنرخ نفوذ دستگاههای خودپرداز

0.040.03درصدنرخ نفوذ پست الکترونیکی
0.030.025درصدنرخ نفوذ تجارت الکترونیکی

0.030.025درصدنرخ نفوذ بانکداری الکترونیکی
0.020.02درصدنرخ نفوذ آموزش مجازی
نرخ نفوذ خدمات دولت 

14.50.1درصدالکترونیکی

جدول ارائه شده به خوبی گویای این مطلب است که هنوز تعداد قابل 
توجهی از هتلهای کشور به فناوری اطالعات و ارتباطات مجهز نبوده 
و هر چند حدود 66 درصد از آنها دارای÷ رایانه هستند اما بر حسب 
نفوذ مولفه ها و عناصر تشکیل دهنده  متغیرهائی همچون ضرایب 
شبکه های رایانه ای، پذیرش قابل مالحظه ای مشاهده نمی شود.

ب- تحلیل همبستگی بین متغیرها
متغیرهای  بین  همبستگی  جهت  و  شدت  تحلیل  برای 
است.  شده  استفاده  پیرسن  همبستگی  ضریب  از  تحقیق 
است.  شده  ارائه   5 الی   3 جداول  در  ها  تحلیل  این  نتایج 
جهت آزمون فرضیه اول، می بایست همبستگی میان مسافت و چهار 
شاخص مربوط به عملکرد هتل، مورد بررسی قرار گیرد. شکل )2( 
روابط بین این شاخصها و زیرفرضیه های مربوطه را نشان می دهد. 
بدین ترتیب، ضرایب همبستگی میان مسافت و هر یک از چهار شاخص 
عملکردی، محاسبه شد که نتایج آن در جدول شماره )3( ارائه شده است.

جدول 3 حاکی از این مطلب است که رابطه معناداری )در سطح 1 
درصد( بین دوری یا نزدیکی هتلها به سایر مبادی گردشگر-فرست با 
شاخصهای عملکردی نظیر نرخ اشغال تخت و بهره وری وجود دارد و 
در همه موارد عالمت منفی ضرایب محاسبه شده حاکی از این است 
که رابطه معکوسی بین فاصله و عملکرد هتلها وجود دارد. بنابراین، 
فرست  گردشگر  مناطق  از  هتل  دوری  اینکه  بر  مبنی  اول  فرضیه 
است. پذیرش  قابل  میشود،  آن  عملکردی  شاخصهای  نزول   باعث 

جدول 3   ضرایب همبستگی پیرسن بین مسافت و شاخصهای عملکردی هتلها

متغییر 
مستقل

متوسط نرخ 
اشغال تخت

متوسط تشکیل 
سرمایه ناخالص

متوسط ارزش 
افزوده

سرانه ارزش 
افزوده

متوسط 
فاصله

- 0/296 *- 0.238 **-0.238 **-0.388 **

جهت آزمون فرضیه دوم، همبستگی میان شاخصهای پذیرش فاوا و 
هر یک از شاخصهای عملکرد هتل، مورد بررسی قرار گرفت. شکل 
)3( روابط بین این شاخصها و زیرفرضیه های مربوطه را نشان می 
دهد. ضرایب همبستگی میان شاخصهای پذیرش فاوا و شاخصهای 
است. شده  ارائه  شماره)4(  جدول  در  و  محاسبه  هتل،  عملکرد 
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ی مسافت با شاخصهای عملکردی هتل(: زیرفرضیه های مربوط به رابطه2شکل )  

H1 

هاعملکرد هتل مسافت  

 متوسط نرخ اشغاال

تشکیل سرمایهمتوسط   

 متوسط ارزش افسوده

 

 سرانه ارزش افسوده

 

 مسافت

H 1-1  

H 1-3  

H 1-4  

H 1-2  



پذیرش 20 چگونه  که  است  مطلب  این  گویای  خوبی  به   4 جدول 
معنی  بسیار  تاثیرات  هتلها  عملکردی  شاخصهای  ارتقای  در  فاوا 
بر حسب  تاثیرات  این  البته  است.  داشته  درصد   1 در سطح  داری 
بیشترین  که  ای  گونه  به  است  متفاوت  فاوا  دهنده  تشکیل  عناصر 
رایانه  نفوذ  ضریب  شاخص  دو  بین  دار  معنی  همبستگی  ضرایب 
مشاهده  قابل  عملکردی  شاخصهای  با  اینترنت  نفوذ  ضریب  و 
باعث  فاوا  پذیرش  اینکه  بر  مبنی  دوم  فرضیه  بنابراین  است. 
شود. می  پذیرفته  میشود،  هتل  عملکردی  شاخصهای  بهبود 

جدول 4  ضرایب همبستگی پیرسن بین پذیرش فاوا و شاخصهای عملکردی 
هتلها 

متوسط نرخ متغییر مستقل
اشغال تخت

متوسط تشکیل 
سرمایه ناخالص

متو.سط ارزش 
افزوده

سرانه ارزش 
افزوده

0.724      **0.660      **0.523     **0.701  **نرخ نفوذ رایانه

0.850  **0.749    **0.673  **0.599 **ضریب نفوذ اینترنت

نرخ نفوذ دستگاههای 
0.741    **0.616      **0.442    *0.487   **خودپرداز

نرخ نفوذ پست 
0.401    *0.1910.2770.261الکترونیکی

نرخ نفوذ تجارت 
0.493    **0.5450.272    **0.184الکترونیکی

نرخ نفوذ بانکداری 
0.449    *0.377       *0.432    *0.265الکترونیکی

نرخ نفوذ آموزش 
0.0630.041-0.0450.068-مجازی

نرخ نفوذ خدمات 
0.18-0.4420.3      *0.682   **دولت الکترونیکی

رگرسیون  تحلیل  تکنیک  از  تحقیق،  فرضیه  سومین  آزمون  جهت 
ضرایب  میانگین  از  استفاده  با  منظور،  این  برای  شد.  گرفته  بهره 
و  محاسبه  فاوا  کلی  امتیاز  یک  استان،  هر  برای  فاوا  اجزای  نفوذ 
همراه با میانگین فاصله در مدل رگرسیونی وارد شد. نتایج حاصل 
نشان  به خوبی  آمده،  بدست  است. ضرایب  ارائه شده   5 در جدول 

رابطه ی میان مسافت و عملکرد، نقش  فاوا در  می دهد که عامل 
تعدیل کنندگی دارد؛ به عبارتی فرضیه سوم نیز قابل پذیرش است.

جدول 5- ضرایب تحلیل رگرسیون فاوا و مسافت بر روی شاخصهای عملکردی 
هتلها

متغیر وابستهضریب ß میانگین مسافتضریب ß امتیاز فاوا
نرخ اشغال تخت0/738 -1.913
میانگین تشکیل سرمایه0/014 -0/527
متوسط ارزش افزوده0/128 -0/647

8- نتیجه گیری:
بدیهی است که اقامتگاههای عمومی از اجزای مهم عرضه در سیستم 
در  گردشگری  توسعه  برای  حیاتی  زیرساختهای  از  و  گردشگری 
مقصدها به شمار می روند و الزم است کلیه مقصدهای گردشگری 
و  پیرامونی  مناطق  تا  گرفته  تردد  پر  مناطق  و  شهری  مراکز  از 
طرفی،  از  شوند.  تجهیز  مناسب  اقامتی  امکانات  به  دورافتاده، 
گردشگر،  رفتار  دیدگاه  از  هم  و  گذاری  سرمایه  نظر  نقطه  از  هم 
مکان  عامل  و  بوده  اهمیت  حائز  هتل  جغرافیایی  موقعیت  و  مکان 
به  هاست،  اقامتگاه  عملکرد  بر  اثرگذار  های  مولفه  از  مسافت  و 
تواند  می  جمعیتی  مراکز  به  هتلها  نزدیکی  یا  دوری  دیگر،  عبارت 
باشد.  بر شاخصهای عملکردی هتل داشته  یا مثبت  تاثیرات منفی 
کشور  هتلهای  عملکرد  و  مسافت  بین  رابطه  حاضر،  مطالعه  در 
عامل  رفت،  می  انتظار  که  همانگونه  گرفت.  قرار  بررسی  مورد 
معنا  بدین  دارد  منفی  تاثیر  هتل  عملکردی  شاخصهای  بر  مسافت 
از مراکز گردشگر فرست، شاهد نزول  افزایش فاصله هتل ها  با  که 
میانگین  تخت،  اشغال  نرخ  از جمله  در شاخصهای عملکردی هتل 
هستیم.  افزوده  ارزش  ی  سرانه  و  متوسط  و  سرمایه  تشکیل 
از سوی دیگر، رابطه بین میزان استفاده هتل ها از فناوری اطالعات 
نتایج  گرفت.  قرار  مطالعه  مورد  نیز  ها  هتل  عملکرد  و  ارتباطات  و 
بهبود  سبب  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  که  است  آن  از  حاکی 
به  عملکرد هتل ها در شاخصهای عملکردی پیش گفته می شود. 
عبارتی، شدت تاثیر این عامل تا حدی است که می تواند اثر منفی 
عامل مسافت بر عملکرد هتل را تعدیل کند. اگرچه مسافت همواره 
فاوا  پذیرش  اما  دارد  هتلها  عملکردی  شاخصهای  بر  منفی  تاثیری 
و  بهبود شاخصهای عملکردی می گردد  باعث  در هتلها بطور کلی 
شدت تاثیر فاوا همواره بر میزان تاثیر مسافت پیشی می گیرد. به 
عبارت دیگر، فاوا تاثیر بیشتری بر شاخص های عملکردی هتل دارد. 
در  زیاد  پراکندگی  شاهد  ایران،  پهناور  کشور  در  که  آنجا  از 
 موقعیت جغرافیایی مناطق گردشگری و دورافتاده بودن بسیاری از 
توسعه  برای  ها  اقامتگاه  احداث  و  وجود  و  هستیم،  ها  جاذبه 
با  بایست  می  لذا  است،  ضروری  نیز  مناطق  این  در  گردشگری 
ارتباطات،  و  اطالعات  فناوری  همچون  ابزارهایی  به  هتلها  تجهیز 
عملکرد هتلها و در نتیجه سودآوری و کیفیت خدمات آنها را بهبود 
بخشید. صنعت هتلداري در ایران بیش از 70 سال قدمت دارد، اما 
نبود تسهیالت دولتي  ضعف در مسائل آموزشي، مدیریتي، رفاهي، 
در  کشور  هتلداری  صنعت  تا  شده  باعث  عوامل،  دیگر  و  مناسب 
مجموع، از عملکرد مناسب و سودآوری قابل قبول برخوردار نباشد.

در پایان، اگرچه مسافت ممکن است مانعی بالقوه در عملکرد هتلها و 
شاید به طور کلی در توسعه صنعت گردشگری در مناطق دور افتاده 

 

 با شاخصهای عملکزدی هتلپذیزش فاوا ی شاخصهای (: رابطه3شکل )

 

 

هاعملکسد هتل پریسش فاوا  
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 متوسط ازشش افصوده

 نسخ نفوذ زایانه
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 نسخ نفوذ تجازت الکتسونیکی
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 نسخ نفوذ آموشش مجاشی

 نسخ نفوذ خدمات دولت الکتسونیکی
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به  تقریبا  امروزه  که  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  کاربرد  اما  باشد، 
تمامی حوزه ها و فعالیتهای بشری تسری پیدا کرده، عامل تعدیل 
کننده ای است که نه تنها می تواند بر مشکالت ناشی از موقعیت و 
فاصله فائق آید، بلکه در جهان رقابتی امروز، مزیتهایی برای کسب 
و کارهای گردشگری و از جمله اقامتگاهها به همراه خواهد داشت. 
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