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 هتل داری ایرانصنعت  در الکترونیکی تجارت با سازگاری

 
 *شهرام صلواتی  

 ناصر خانی**

 چکیده

ش وب سایت در نق آید.میشمار هبو تجارت الکترونیکی  بازاریابی برای قوی یابزار وب سایتامروزه 

طوری که این صنعت بیشترین استفاده هب .است زیادهای گردشگری و جذب گردشگر بسیار فعالیتگسترش 

تواند نقش کلیدی در می مناسبهای ویژگیسایتی با وبمندی از بهره ،نماید. در این راستامیرا از این ابزار 

 نماید. در این راستا،ب ویژه ایفاطور هداری ببه صنعت گردشگری به صورت عام و صنعت هتل جذب گردشگر 

. برای تحقق این پردازدمی بررسی میزان سازگاری هتلهای ایران با تجارت الکترونیکی به حاضر یمطالعه

اوت )یک تا پنج فهای مترتبههتل با  75ویژگی وب سایتهای  84با استفاده از روش تحلیل محتوا هدف 

کننده آنند که هتلهای ایران در مراحل نخستین پذیرش اینترنت بیانها یافته. ندرفتستاره( مورد ارزیابی قرار گ

برای کسب و کار خود هستند. فعالیتهای مرتبط با تجارت الکترونیک در میان هتلهای ایرانی بسیار اندک است 

 . شودطور موثر در آنها ارائه نمیهبرزرو برخط و 

 

 .داری صنعت هتلیکی؛ وب سایت؛ ارزشیابی؛ گردشگری الکترون واژه های کلیدی:

 

  مقدمه

 داده اختصاص خود به را جهانی داخلی ناخالص تولید از درصد 11جهان تقریباً  ،صنایع بزرگترین از یکی  ،صنعت گردشگری

 احتمال دارد -کند میدر سراسر جهان خدمات ارائه  گردشگر میلیون 522جاد کرده و به میلیون نفر اشتغال ای 022 برای است و

ای در بالقوهاینترنت از طریق وب سایت، امکان  .(0222، 1)ماسورا، اواردز و داوسن شوددو برابر  0202که این آمار در سال 

 مایه حیاتاینترنت از ابتدای پیدایش یک حادثه بزرگ بوده و در حال حاضر بعنوان نماید. میتسریع و تسهیل این رشد فراهم 

دست اندرکاران صنعت گردشگری از اینترنت بعنوان بازاری برای  .(0227، 2پون و الو؛ 0222، 0)باهالیس تصنعت گردشگری اس
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لونگ الو، ؛ 0224)ماسورا، اواردز و داوسن،  کنندمیمحصوالت و خدماتشان و همچنین برای برقراری ارتباط با مشتریان استفاده 

 ارزش )تولید،  بازاریابی،  توزیع  و مصرف( را تغییر داده است یاینترنت کل زنجیرهتوان گفت می ،بنابراین .(0228، 8و ونگ

رشد سریع در تعداد کاربران بر خط و افزایش نرخ معامالت  .(0222؛ 6گرتزل، یوانگ و فسنمایر ؛0222، 7)مینگیتی و باهالیس

میلیارد کاربر اینترنتی در سرتاسر  227/0. درحال حاضر (0212، 5چی و باهالیس)الو،  است فناوریبرخط گواهی بر محبوبیت این 

 . (0210، 4)آمار دنیای اینترنت می باشند 0222درصدی از سال  8/842جهان وجود دارند و این آمار گویای رشد 

توسعه و استفاده از آن در  رد زیادیاما موفقیت  ،اگرچه ایران در دستیابی به اینترنت در خاور میانه پیشگام بوده است

 62ایران در مکان آخر در بین ( 0225) 2اکونومیست اینتلیجنس یونیت نداشته است. طبق ،گرشگری صنعت در ویژهبه ،تتجار

 یگذشته دولت توجه بیشتری به توسعه یدر دههگرچه  گیرد.میکشور درحال توسعه در رابطه با استفاده از این ابزار قرار 

 یبرخی از سازمانها همچون بانکها و دانشگاهها رشد درخوری در توسعهرسد که به نظر میو  ترونیک نموده استتجارت الک

 اما بخش گردشگری هنوز در پشت سر باقی مانده است. ،اندداشتهشان سایتهایوب

سزایی بی کشور نقش اجتماع-توسعه اقتصادی تواند در رشد ومیگردشگری که توجه به صنعت  مسئلهبا توجه به این 

، بررسیهای بیشتر در از طریق اینترنت هاگسترش فعالیتبر این صنعت رقبا در ایفا نماید و با عنایت به پیشرفت جهانی و تمرکز 

و  مسئلهبیان و پس از تبیین حاضر مستند بر ادبیات موجود،  یمقاله، در این راستا این زمینه یک ضرورت محسوب می شود.

 مبتنی برادبیات پژوهش  بهو در ادامه  ارئه نمودهای از اینترنت و صنعت گردشگری در ایران پیشینهتحقیق،  تشریح ضرورت

پردازد. سپس روش شناسی پژوهش و بحث پیرامون میهتل  سایت یکالزم در وبهای ویژگیو تشریح سایت ارزشیابی وب

 .شودمیئه اارنده هایی برای پژوهشهای آیتوصیهارائه و در پایان ها یافته

 تحقیق مسئلهبیان 

است که بتواند جویندگان  مناسببا ویژگیهای سایت وبداشتن یک  الکترونیکورود به تجارت اولین و شاید مهمترین گام برای 

ری ابزاعنوان هبسایت وب پیشرو از یسازمانها(. 0226، 10)الو و چنگ تبدیل کند 11را به خریداران الکترونیکی 12الکترونیکی

فعالیتهای بازار، ایجاد رضایت در مشتریان و توزیع کنندگان و افزایش انعطاف  رشد و توسعه ی چونفاهدجهت نیل به ا کاربردی

بسیاری از رزرو اتاق در  یبرا نترنتیاستفاده از ابا آنکه . (0212، 12)چنگ و ونگ استفاده می کنند سازمانیپذیری فرآیندهای 

، گزارشات گویای آنند که رزرو الکترونیکی (0222، 18)موسانت، بوژانیک و ژانگشودتلقی می یعادامری توسعه یافته  کشورها

در حفظ و برقراری ارتباط با  سایتوبثر ؤمنقش  با وجوددر کشورهای در حال توسعه در ابتدای راه قرار دارد. به عالوه، 

و بطور خاص در صنعت هتلداری  در صنعت گردشگری نتایج پژوهشهای انجام شده ،جذب مشتریان جدید کنونی ومشتریان 
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ضعیف ویژگیهای الزم مندرجات و نظر و از  ندارندعملکرد خوبی  ی گردشگریاین سازمانهابسیاری از سایت بوگویای آنند که 

 .(0224 و همکاران، ماسورا )هستند

 

در بخش  یعالیتهای تجارت الکترونیکف یاندکی دربارهلیفات أتنشانگر آن است که با گردشگری مرور متون مرتبط 

پژوهش حاضر در این راستا،  در نتیجه اطالعات اندکی نیز در این زمینه در اختیار است. و گردشگری ایران صورت گرفته است

تجارت الکترونیکی  باسازگاری و  سایتوب کارگیریهو بپذیرش قصد دارد میزان گردشگری  یبا هدف بررسی بیشتر در حیطه

 زیر پاسخ گوید:االت ؤسبررسی نماید. بطور خاص مطالعه حاضر در نظر دارد که به را  صنعت هتل داری ایران در

 چه میزان است؟ به ایرانی هتلهای دربین سایتهاوب پذیرش نرخ –الف 

 گیرند؟سایتها بهره میوبان در چه راستایی از ایر هتلهای –ب 

 

 تحقیقضرورت 

؛ 0224، 17ای پذیرفته شده است )باهالیس و الوگستردهبطور  ،اریابی کارآ در صنعت گردشگریابزار باز ،اینترنتثیر أت

 صنعت .کنندمیگردشگری یکدیگر را کامل  و تجارت الکترونیکتوان گفت میطوری که ه(، ب0212الو، چی و باهالیس، 

، 16)کیم، لی و الو کندمیقش مهمی ایفا ن در حال حاضر تجارت الکترونیک است که در آن فشرده صنعت اطالعات گردشگری

اطالعات بدون  تاکند میدر سراسر جهان این امکان را فراهم  جریان بر اساس یک اینترنت . تجارت الکترونیک از طریق(0224

، که (0210نت، )آمار دنیای اینترمیلیارد کاربر اینترنتی در جهان  8/0 با وجود مختلف به کاربران اینترنتی برسد. روشهایمانع از 

د. این موضوع سازمیتر اهمیتپر جهت گسترش کسب و کاررا ، استفاده از این ابزار شودهر روزه به تعداد آنها نیز افزوده می

سایر کشورها و سازمانهای گردشگری رقیب هر چه بیشتر از این امکان بهره گرفته  ،رقابت یشود که در عرصهمیهنگامی مهمتر 

  کنند.ا به استفاده بیشتر از این امکان تشویق میو مشتریانشان ر

 و ماسورا، داوسن؛ 0212نتایج منتشر شده در مقاالت )بطور مثال نگاه شود به: هاشم، مورفی، پرچیز و اکانر،  آمارها و

ه بیشتری به ( گویای آنند که امروزه صنعت گردشگری و هتلداری کشورهای در حال توسعه توج0227؛ پون و الو، 0222اواردز، 

% از هتلهای چهار و پنج 22طور مثال نتایج یک پژوهش گویای آن است که هدهند. باستفاده از ابزارهای الکترونیکی نشان می

بوده و از آن برای جذب هر چه کارآمد تر گردشگر استفاده میسایت وب% از هتلهای سه ستاره کشور مالزی دارای 54ستاره و 

(. در این راستا توجه سازمانهای گردشگری و به خصوص صنعت هتلداری ایران به استفاده از این 0212، نو همکارا کنند )هاشم

 .برخوردار استهدف  بازار به رسیدن به برای کمکای ابزار از اهمیت ویژه

 

 مبانی نظری تحقیق

نقش آن در و در ایران  ینترنتو گسترش ا ایجادچگونگی متمرکز بر دو قسمت است. نخست، به تشریح  این بخش از مقاله

 .شودمیاشاره سایت وبارزیابی پیرامون و سپس به مبانی نظری  شده پرداختهصنعت گردشگری 
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 و گردشگری ایران ،اینترنت

علمی و پژوهشی به  اتارتباطبا هدف برقراری برای اولین بار  1264مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات در سال اگرچه 

 شدهای دانشگاهی وارد ایران  برای استفاده 1250  عمومی از حدود سال ما اینترنت به صورتانت متصل شد؛  ی بیت شبکه

 خاور میانه در دومین کشوری بود که این امکان را دررژیم صهیونیستی که پس از  بود در حالیاین (، 0211، 15 حقیقت-ابیرهش)

طوری هاه باالیی را به خود اختصاص داده است، بگسترسی به اینترنت جایدر حال حاضر ایران از نظر نرخ رشد داختیار گرفت. 

کشور همچنین  (.0212، 14رشد داشته است )دسترسی رسانه دیجیتال آسیابرابر  پنج 0222ه منتهی به طی پنج سالاین نرخ که 

)آمار  اینترنتی در بین کشورهای دنیا داردلحاظ کاربران  و مقام سیزدهم را از خاورمیانه را داراست درباالترین کاربران اینترنت 

 .(0210دنیای اینترنت، 

مسئول کلیه امور ارتباطی کشور است )شرکت ارتباطات  (تاسیس شده است 1272سال  ازکه )شرکت ارتباطات ایران 

همچنین تنها  و استخصوصی و عمومی  کاربران یاین شرکت تنها ارائه کننده زیرساختهای ارتباطاتی به همه (.1242ایران، 

 (.0212ترسی رسانه دیجیتال آسیا، )دس شودمیمحسوب ها و خدمات ارتباطی بین المللی کشور پیآیبخش مسئول برای همه 

که در گسترش تجارت الکترونیک نقش اساسی ایفا  است و ویژگیهای کابران اینترنتی از متغیرهایی نفوذ اینترنتضریب 

اینترنت در ایران یک (. 0210درصد است )آمار دنیای اینترنت،  72ا ضریب نفوذ اینترنت در ایران اساس آخرین آماره می کنند. بر

پنجاه وهشت درصد  (.1255کنند )مرکز آمار ایران، میکاربران در شهرهای بزرگ زندگی % از 21شهری است بطوری که  یپدیده

شوند. اکثر کاربران را میکاربران اینترنت را در ایران شامل  سال اکثریت 02تا  12بین سن از کاربران را مردان و کاربران 

مرکز آمار ایران، )% میباشد 7/06ای با تحصیالت باال تشکیل می دهند. نرخ دسترسی به اینترنت در خانه حرفهدانشجویان و افراد 

1255.) 

این توجه منظور کرده و سرعت  دو دهه گذشتهطی را های الکترونیکی، دولت مشوقهای متعددی سترش فعالیتگبرای 

دولت به سمت دولت الکترونیک سوق داده می  یبسیاری از فعالیتها در بدنهدر این راستا  بیشتر شده است. 52از اواخر دهه 

سیاهویی )پروانه، عامری شهر الکترونیک کیش از جمله این فعالیت هاست  همچونشهرهای الکترنیک  یبطور مثال توسعهشوند. 

به انتخاب ایران بعنوان مقصدی برای  ،خارجیگردشگران  تشویق و  فعالیتهای گردشگریگسترش برای .(1244، ی گودرزیتقوو 

کشور در  64برای اتباع  (تا یک هفته طول می کشیده که بعضاً) را روادیدپیچیده و وقت گیر صدور یند آفرنه تنها ، دولت گردشگری

 امور خارجهدر سایت وزارت صورت بر خط ب روادیدامکان درخواست حال حاضر در  لکهب محل فرودگاه امکان پذیر نموده است

 .فراهم نموده است )http://wvisa.mfa.gov.ir/enter_host.php(ایران به آدرس 

 سایتوبارزشیابی 

با انتظارات کاربران سایت وبیک مندرجات  تناسب الزماطمینان از حصول منظور سایت به وبمطالعات متمرکز بر ارزشیابی 

 12نظری و تجربی پژوهشهای  یعمده یدستهتوان این مطالعات را در دو میطور کلی ه. ب(0212)الو و همکاران، صورت میگیرد 

های نظریهبه گسترش ، اغلب کندمی استفاده سایتوبها برای ارزیابی نظریهمطالعات نظری که از  (.0226، 02)الو و بای جای داد

                                                           
17
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مفاهیم تجزیه و تحلیل می کند )الو و  یعهپردازد. این مطالعات اطالعات و رفتار کاربران را برای توسمیآفالین در محیط برخط 

استفاده سایت وبت را برای اندازگیری جذابی 00( مدل پذیرش تکنولوژی0221) 01جئونگ و المبرتبه عنوان مثال (. 0226بای، 

 ند.( بحث تصویر مقصد را برای یک محیط برخط توسعه داد0222) 02به طور مشابه، گاورز و گاو کردند.

های یافتهاعتبار یا صحت روش ارزیابی را با توجه به  و بوده یا آزمون فرضیه و توصیفی مبتنی برمطالعات تجربی 

کمی، دسته مطالعات  سهبه را میتوان از منظر دیگر مطالعات تجربی  (.0226، 08؛ بنکندورف0226)الو و بای،  آزمایندمیپژوهش 

جهت ارزیابی  "با یا بدون دخالت کاربر"طور معمول ه این مطالعات بیفی و کمی تفکیک نمود. کیفی و ترکیبی از روشهای ک

  (.0226)الو و بای،  گیرندمیسایت صورت وب

-میسایت وبگیری عملکرد اندازهها به نمونهو کاربران ریق پیمایش یا مصاحبه با از ط معموالًمطالعات با دخالت کاربر 

 بودنثر ؤم در موردبران رکا دو عقای نظراتبررسی  به دنبال کاربر دخالت با مطالعات (. عالوه بر این،0226الو و بای، د )نپرداز

 اطالعات منبع بهترین به عنوانرا  کاربران مطالعاتاین  می باشد. مفهومی چارچوبیک  ییدأتبرای آزمون و  از جمله سایتوب

نظرات پاسخ دهندگان با استفاده از  معموالً و (0227، 07؛ الو و هسو0226بنکندورف، می کنند ) توصیف سایتوب ارزیابی برای

در این مطالعات د. دهمیسایت مورد ارزیابی قرار وبای از ویژگیهای مجموعهبرای درجه بندی اهمیت نسبی یکرت لمقیاس 

-میمشتریان بیرونی خطاب و  سایت می باشدوبکه کارشان در ارتباط با  ای درون سازمان )مشتریان داخلی(حرفهبه افراد  کاربر

  شود.

در زمینه  اساساً .باشدمیتحلیل محتوا  روشو  (BSC) 06اامتیاز متوازنکارت  مبتنی بر بدون دخالت کاربر مطالعات

مالی و غیر مالی است که در چهار  هایگیریاندازهگیری عملکرد براساس اندازهابزاری برای امتیاز متوازنارت مدیریت، روش ک

 یدر زمینه(. 1226، 05رویکرد مشتری، مالی، رهبری و رشد و فرایند کسب و کار داخلی قابل تعریف است )کاپالن و نورتن

اصالح  امتیاز متوازن( برای نخستین بار روش کارت 1222) 04موریسون و موریسون تیلور، موریسون،گردشگری الکترونیکی، 

ثر ؤمطور ه هایشان بسایتوبیافته را در گروه کوچکی از هتلها در اسکاتلند بکار بردند و دریافتند که اکثر هتلهای کوچک از 

داخلی( از طریق  بازاریابی و )مشتری، فنی، ها را از چهار بعدسایتوباصالح یافته،  امتیاز متوازنکنند. روش کارت نمیاستفاده 

و یا  کمی ،کیفی صورتمی تواند به  هاسایتوببرای ارزیابی  روش تحلیل محتوا .02کندمعیار عوامل موفقیت ارزیابی می 07

ی چون طور مثال موارده بررسی کیفی آن می پردازد. بسایت به وبمحقق در تحلیل کیفی محتوای یک ترکیبی از هر دو باشد. 

در یک مطالب و تصاویر کلمات، چگونگی تغییر و حرکت  و ترکیباندازه  ،سایت، ترکیب رنگ، ناوبریوبسرعت باال آمدن 

مبنای را  سایتوبمشخصی از یک  هایویژگی تعداد حضورسایت وب ی یکمحتواکمی تحلیل محقق در پردازد.میسایت وب

صفر و یک )صفر برای عدم ای گزینهدو اکثر مطالعات در این راستا از مقیاس (. 0226، الو و بای) دهدمیآن قرار  عملکرد ارزیابی

                                                           
21 Jeong and Lambert 
22 Technology Acceptance Model (TAM) 
23 Govers and Go 
24 Benckendorff 
25 Law and Hsu 
26 BSC )Balance Scorecard (   
27 Kaplan and Norton 
28 Morrison, Taylor, Morrison, and Morrison 
29 Critical success factors (CSFs) 
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 تعداددر واقع  (.0222، 22)مک میالن کنندمیسایت استفاده وبهای موجود در یک ویژگیحضور و یک برای حضور( برای ثبت 

 .(0212 و همکاران، )الو آیدمیسایت به شمار وبعملکرد روشهای ارزیابی محبوبترین سایت از وبویژگی های موجود در یک 

-میاستفاده های ایران هتلبرای ارزیابی سایت  سایت(وبتحلیل محتوای کمی )شمارش ویژگی های  روشنیز از این پژوهش 

 دهد.میسایت را نشان وبطور خالصه روشهای ارزیابی ه ب یکشکل  .نماید

 

 
 

 مطالعات متمرکز بر ارزیابی وب سایت یروش شناس :2شکل 

از معدود مطالعات انجام شده های ایران مطالعات چندانی صورت نگرفته است. هتلسایت وببررسی عملکرد  مورددر 

به  عهمحققین در این مطال. کردره اشا (1244) توان به مطالعه حمیدی زاده و مجردمیدر این زمینه )اگر مطالعه دیگری باشد( 

 C5بر اساس مدل سه کشور ایران، ترکیه و امارت های چهارم و پنج ستاره( هتل)های لوکس هتلهای سایتوبارزیابی تطبیقی 

عرب از های لوکس ایران در مقایسه با رقبای ترک و هتلسایت وباین مطالعه گویای آن است که پرداخته اند. نتایج حاصل از 

  .دارندعملکرد ضعیف تری 

 ش پژوهشرو

در بهره گرفته است. کمی ی اهای هتلهای ایران )وجود ویژگیهای مورد نظر( از فن تحلیل محتوسایتوباین مطالعه برای ارزیابی 

جدول . شدوجود داشته بادر آن رود میانتظار که  پردازدمی یک وب سایت درهای مشخصی ویژگیبه شمارش این روش محقق 

که در وب  استهتلهایی  یآماری این مطالعه شامل کلیه یجامعهدهد. مینشان در این مطالعه ا ویژگیهای مورد ارزیابی ر دو

شرایط ورود به داری که هتل  75از میان آنها . باشندمیسایت وبو دارای  اندشده( ثبت www.hoteldari.com)سایت هتلداری 

اختصاصی و فعال  URLدارا بودن  به مطالعه شرط ورود ر گرفتند.عنوان نمونه مورد بررسی قراه ببه روش هدفمند مطالعه بودند 

سایت مشترک استفاده می وبهتلهایی که از های در حال ساخت )غیر فعال( و . بدان معنا که وب سایتبوده استبودن وب سایت 

  کردند از جریان مطالعه کنار گذاشته شدند.

 21( و یاو0224گرفته از پژوهشهای گذشته ماسورا و همکاران ) براستاندارد شده ابزار گردآوری اطالعات چک لیست 

چک لیست و پایایی  کدگذاری  یها، نحوهدادهکند. قبل از گردآوری مییند کدگذاری را آسان آچک لیست فر ( می باشد.0228)

 . برای این منظورشد ینتعی زمان مشاهده هم روشبه  ابزار پایاییهمچنین در این پیش آزمون . شدآزمون بررسی -با یک پیش

 توافق اطالعات، میزان جمع آوری از پس گرفت. قرار مورد ارزیابی همزمان گر مشاهده دو محتوای پنج وب سایت توسط

                                                           
30 McMillan 
31 Yao 

  ارزیابی

سایتوب  

 نظری

 تجربی
 ای هاحرفه

 با دخالت کاربر

 بدون دخالت کاربر

 کیفی

 کمی
 ک.ا.م*و  کیفی/تحلیل محتوای کمی

 

 پرسشنامه
 مصاحبه

 ک.ا.م* ترکیبی

تحلیل 

 محتوا

 مشتری

 کارت امتیاز متوازن*
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مندرج در  یویژگیهاپیش آزمون به آشنایی بیشتر با به عالوه  .شد تعیین 2844 و محاسبه پایایی ابزار و گرمشاهده دو مشاهدات

ویژگی کمک نمود. از آنجا که ایران کشوری هدف برای مهاجرت نیست  ویژگی ها بودن اینت مناسب چک لیست و شناخ

در کشورهای غیر انگلیسی زبان وب سایتها  بودن از آنجا که چند زبانه . همچنینلیست حذف شدچک از "قوانین مهاجرت" 

 ابزار آن اضافه گردید. چک لیست ، این قلم بهلزام( و برای جذب گردشگر خارجی یک ا0224متداول است )ماسورا و همکاران، 

عنصر بود که در شش طبقه جای داده شد. در ادامه شرح مختصری از این طبقات و  84نهایی برای گردآوری داده ها حاوی 

 عناصر آنها آمده است.

 :دارای شش زیر مجموعههتل به مشتریان است. این رده  یاطالعاتی درباره یمنعکس کنندهاین طبقه  اطالعات هتل:

اری و پیام مدیر عامل می باشد. ذروابط عمومی و سرمایه گ نگاهی اجمالی به هتل، اخبار هتل، گزارشهای مالی، فرصتهای شغلی،

 دست بیاورد.ه مراجعه کننده به وب سایت می تواند از طریق این اطالعات دیدگاهی کلی از هتل ب

-میعناصری است که خدمات ارائه شده توسط هتل را توصیف  یگیرنده اطالعات محصول در بر اطالعات محصول:

متداول، حریم خصوصی و امنیت و تعامل الت سؤتوضیحات اتاقها، نرخ اجاره هر اتاق، گالری تصاویر، تورهای مجازی،  کند.

که  ندستهطالعاتی توان گفت که این موارد از اولین امی. شوداز چک لیست بررسی می یهفت عنصری هستند که در بخش

 جذب مشتری ایفا می کند. درگردشگران بدنبال آنها هستند. بنابراین نمایش دقیق این اطالعات نقش بسزایی 

دنبال اطالعاتی فراتر از اطالعات محل ه طور معمول در صنعت گردشگری، گردشگران به ب اطالعات غیر محصول:

ثیر أتمشتری نسبت به اقامت در هتل گیری تصمیم، بلکه در استضروری  فرتمسااقامت خود هستند. این اطالعات نه تنها برای 

ند از: شرایط آب و هوای منطقه، راهنمای رسیدن به هتل، اطالعات مربوط به حمل و نقل ابسزایی دارد. این اطالعات عبارت

 دیگر. یمورد ویژههای گردشگری منطقه، اطالعات مربوط به قوانین گمرکی، امنیت محلی و هر جاذبهمحلی، 

مداوم، دو جانبه، فعل و انفعالی و بسیار با  ییک سازمان و مشتریانش یک رابطه یرابطه: تباط با مشتریرمدیریت ا

دارند. این بخش از چک لیست زیادی ارزش و سودمند است. برای برقراری این ارتباط استفاده از ابزارهای الکترونیکی کارآمدی 

 سنجد. میبوط به مدیریت ارتباط با مشتری را قلم از موارد مر 16

بر گرفته و  پذیر است را درامکانخدمات مرتبط با رزرو اتاق را که از طریق وب سایت  یاین طبقه کلیه رزرو کردن:

 از طریق پسترزرو ؛ قوانین لغو رزرو، امکان بررسی رزرو، پیگیری رزرو، لغو رزرو، اصالح رزرو، شودشامل هفت قلم می 

که هیچ یک از وب  شددر اینجا الزم به توضیح است که پس از گردآوری اطالعات معلوم ) .، و ایجاد حساب مشتری الکترونیک

ای ابتکاری برای رزرو بهره می گرفتند که شیوهآنها از از برخی ند. اما ردکنمیارائه  برخطخوکار سایت های مورد بررسی رزرو 

از  که پس از ابراز تمایل مشتری )گردشگر( طریقبدین  شده است. یاد ز طریق پست الکترونیکارزرو تحت نام آن ازدر اینجا 

شود و میطرف هتل بررسی و امکان رزرو اتاق به مشتری اعالم  تقاضا ازشخصی )یا از طریق پرتال هتل(  رایانامهطریق ارسال 

-میاتاق رزرو  گیرد(میپس از پرداخت قیمت اتاق )که اغلب از طریق پرداخت در بانک و ارسال تصویر فیش واریزی صورت 

 شود.

سنجد. این اقالم میخدمات پرداخت که از طریق الکترونیکی امکان پذیر است را  یپرداخت کلیه یگزینه: پرداخت

دبیت کارت، کارت اعتباری، پرداخت الکترونیک و کارت اعتباری مجازی بوده و  شامل امکان پرداخت الکترونیکی از طریق

 گیرد. میمبدل ارز را بعنوان خدمات پرداخت در بر  یهمچنین گزینه
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عدد یک معرف وجود عنصر و  ،بنابراین .است هاعناصر موجود در وب سایت هتل نبودوجود یا  هادادهمبنای گردآوری 

تعیین عملکرد وب سایت ها تجزیه و تحلیل و برای  . نهایتاًبوده استن عنصر در جریان گردآوری داده ها آ نبودعدد صفر معرف 

هتلها با درجات )ستاره ها( متفاوت برای تعیین وجود تفاوت بین  اعدد شمارش شده و درصد و میانگین آنها محاسبه شده است.

ولیس استفاده شد. در -از شرایط نرمال برخوردار نبود( از آزمون کراسکال)با توجه به اینکه جامعه از بابت دارا بودن وبسایت 

ها از آزمون دادهنهایت پس از تعیین نمره هر یک از شش گروه )اطالعات هتل، اطالعات محصول، .....( و تعیین نرمال بودن 

 .شداستفاده تحلیل واریانس 

 هایافته یتجزیه تحلیل و ارائه

 "کارایی وب سایت ها"و  "نرخ پذیرش وب سایت"در دو بخش های گردآوری شده در دادهو استنباط نتایج حاصل از توصیف 

 .شودارائه میبه شرح زیر 

 نرخ پذیرش وب سایت 

هتل ثبت شده در وب سایت  207از  دهند کهمیها نشان یافتهنخست مطرح شده در ابتدای این پژوهش ال ؤسه بدر راستای پاسخ 

وب سایت در  18سایت مشغول به کار،  وب 75آنها  URLباشند. با مراجعه به آدرس میسایت وبورد دارای م 111هتلداری، 

افزایش دقت کار برای گرفتند. میهتل وابسته نیز از وب سایت مشترک بهره  08وب سایت غیر قابل دسترس و  16حال ساخت ، 

ینترنت یا سایر عوامل مرتبط با وب مثل به روز رسانی وب سایتها، و کاهش خطای گردآوری داده ها به علت پایین بودن سرعت ا

های مورد بررسی را با توجه به سایتوبنسبت  یکغیر قابل دسترسی در مجموع سه بار بازبینی شدند. جدول وب سایتهای 

 دهد.می)ستاره( آنها نشان  یدرجه

در  درصد هتلها دارای  وب سایت بوده و میزان پذیرش ششتنها نتایج گویای آنند که آمده  یکهمانطور که در جدول 

هتلها با پذیرش  یدرجهتفاوت معناداری بین  یولیس بیان کننده -نین آزمون کراسکالآنها در سطح پایینی قرار دارد. همچمیان 

هتلهای با درجه باالتر ا باز پذیرش کمتری در مقایسه  ترهتلها با درجات پایینبه این ترتیب که . (>p 27/2) وب سایت می باشد

   . هستندبرخوردار 

 تعداد و درصد هتلهای دارای وب سایت )میزان نفوذ( :2جدول 

 درجه )ستاره( هتل
 

N 

 آیا وب سایت دارد؟
-pکراسکال ولیس 

value 
 خیر بله

N (%) N (%) 
 807( 22) 7( 1) 822 یک

06870 

 016( 26) 12( 8) 006 دو

 102( 46) 15( 18) 182 سه

 70( 52) 18( 01) 66 چهار

 10( 70) 11( 84) 02 پنج

   464( 28)  75( 6) 207 کل
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  کارایی وب سایت ها

دارا بودن ویژگیهای مورد  یدر زمینهرا غنای الزم  هتلهاسایت وب دهند کهمیها نشان یافته، دومال ؤسدر راستای پاسخ به 

در این راستا اطالعات تماس، آدرس پست الکترونیک،  دهد.میویژگیها را نشان این  چگونگی وجود دوجدول . ندارندبررسی 

همچنین نرخ اتاق و گالری تصاویر با بیش از . است% فراوان ترین ویژگیهای 42نگاهی اجمالی به هتل و توصیف اتاقها با بیش از 

چون اخبار، مکانهای دیگر برای بازدید، چگونه به آنجا می  برخی از موارد گیرند. در مقابلمی% مشاهده در مکانهای بعدی قرار 77

های گزینههای مربوط به پرداخت، اکثر گزینههمه سایتها مشاهده شد. در نهایت وب% 82سنجی مشتریان در کمتر نظرتوان رفت و 

سایتهای مورد مطالعه مشاهده وب های مربوط به مدیریت ارتباط با مشتری در هیچ یک ازگزینهمربوط به رزرو کردن و بسیاری از 

 نشدند.  

 هاوب سایت هتلجود ویژگیهای مودرصد مشاهدات  :1جدول 

 (مشاهدات)%   ویژگی      مشاهدات)%(             ویژگی

 . اطالعات هتل2

 22     اخبار 

 8   پیام مدیر عامل 

 42  نگاهی اجمالی به هتل 

 2   گزارش مالی 

 0   فرصتهای شغلی 

  2 اریذو سرمایه گ مومیعروابط 

 . اطالعات محصول1

 ( سواالت متداولFAQs)  7 

 76    اتاق نرخ 

 2   تور مجازی 

 61   گالری تصاویر 

 48   هااقتا صیفتو 

 2  حریم خصوصی و امنیت 

 2    تعامل 

 محصولاز . اطالعات غیر 3

 2    امنیت 

 1    گمرک 

 18    آب و هوا 

 25 مکانهای دیگر برای بازدید 

 20 ه آنجا می توان رفتچگونه ب 

 7 اطالعات حمل و نقل محلی 

  2 خاص مورد هر –موارد دیگر 

 21   اطالعات تماس 

 42  آدرس پست الکترونیک 

 7   دانلود رایگان 

 2  سیستمهای وفاداری 

 2   لینک متقابل 

 04  نظر سنجی مشتریان 

 2  20برگشت -خدمات تماس 

 2   پروفایل مشتری 

 2   مطالب ویژه 

 2  گزینه ایمیل به دوست 

 0  ها و بازی هامسابقه 

 80   چند زبانه بودن 

 2 پیشبرد فروش و پیشنهادهای ویژه 

 . رزرو کردن5

 2  قوانین لغو رزرو 

 0  امکان بررسی رزرو 

 2   پیگیری رزرو 

 2    لغو رزرو 

 2   اصالح رزرو 

 82  / پست الکترونیکرزرو 

 2  ایجاد حساب مشتری 

 پرداخت -6

  کارت اعتباری(Debit cards) 2 
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 . مدیریت ارتباط با مشتری4

 27  انتقادات و پیشنهادات 

 2  خبرنامه الکترونیک 

 2   های پستیفهرست 

  کارت اعتباری(Credit cards) 2 

 2  پرداخت الکترونیک 

 2  کارت اعتباری مجازی 

 2    مبدل ارز 

 

ی در وب سایت ها را در قالب شش طبقه نتایج آزمون تحلیل واریانس را از نظر وجود ویژگیهای مورد بررس سهجدول 

دهد. نتایج گویای وجود تفاوت معناداری در دو طبقه اطالعات محصول و مدیریت ارتباط با میهتلها نشان  یو با توجه به درجه

ت سایتهای هتلهای با درجات باالتر نسبت به هتلهای با درجاوبپیداست،  سهمشتری است. به عالوه همانطور که در جدول 

 )دارای میانگین حسابی باالتری هستند(. هستندپایینتر ویژگیهای بیشتری را از این دو طبقه دارا 

 

 واریانستجزیه و تحلیل  :3 جدول

 طبقات
 ستاره5

(5 n=) 
 ستاره4

(21 n=) 
 ستاره3

(21 n=) 

 ستاره1

(24 n=) 
 ستاره2

(22 n=) 
F  

Value 
P 

Value 

 1.885 1.18 2.1 2.1 2.1 2.1 *2.4 اطالعات هتل
 1.128 3.11 2.1 1.2 1.2 1.5 1.6 اطالعات محصول

 1.121 1.41 1.6 2.1 1.2 2.1 1.6 اطالعات غیر از محصول
 1.113 3.22 2.4 1.8 1.6 3.1 1.1 مدیریت ارتباط با مشتری

 1.146 1.46 1.8 1.6 1.4 1.1 1.6 رزرو کردن
 ----- ----- 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 پرداخت

 p<0.05حسابی؛ میانگین * 

 

 نتیجه گیری

در این مطالعه گویای آن است که سازگاری صنعت هتلداری ایران در مراحل نخستین توصیف شده شش درصد نرخ پذیرش 

% از هتلهای 54% از هتلهای چهار و پنج ستاره، 22کشوری مانند مالزی که این نتیجه در مقایسه با نوآوری قرار دارد. این پذیرش 

ای به نظر می رسد )نگاه کنید به: کننده% از هتلهای یک و دو ستاره آن دارای وب سایت می باشند، نتایج نگران 06سه ستاره و 

بعالوه همانطور که پیشتر نیز به آن اشاره شد شکاف مطالعاتی در ادبیات این موضوع (. 0212، 22هاشم، مورفی، پرچیز و اکانر

مربوط به یک  و نشریات چرا که از میزان تولید اطالعاتردشگری ایران است. گواهی بر عدم بلوغ این نوآوری در صنعت گ

در آینده  دهد که فرصت بزرگیمینشان  موضوع این .گمانه زنی نمود سایتوبانتشار میزان پذیرش و توان در مورد میوری افن

نتایج این مطالعه همسو . وجود دارد ری ایرانبلکه در صنعت گردشگ داریهتلصنعت  نه تنها در فعالیتهای الکترونیکی یدر زمینه

بیشتر از وب سایت برای  ی ایرانیدر حال حاضر هتلهاو گویای آنند که  ( بوده1244حمیدی زاده و مجرد ) مطالعههای یافته اب

. نیستمد در جذب و نگهداری مشتری چندان کارآسایتهایشان وبویژگیهای کنونی  و کنندمیمعرفی کسب و کار خود استفاده 
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آنها خدمات رزرو برخط را ارائه طوری که هیچ یک از ه ، ببسیار کم استفعالیتهای مرتب با تجارت الکترونیکی در هتلهای ایرانی 

 های مطالعه نیز همسو می باشند.یافتهبعالوه این نتایج با  دهند.نمی

 

 

 

 بحث 

در بسیاری از ادبیات مربوط به گردشگری به بحث کشیده شده مزایای استفاده از امکانات مجازی در گردشگری مبرهن بوده و 

؛ 27،0221؛ جئونگ و المبرت0226؛ الو و بای، 0222؛ باهالیس، 0221، 28؛ رو و ارکوهارت0222)ماسورا، اواردز و داوسن،  است

تجهیزات مربوطه و آموزش  یارتقا. بنابراین، الزم است تا هتلها توجه بیشتری به (0225، 26؛ هاشم، مورفی و الو0226بنکندورف، 

، کیمه )دوهای مشتریانشان توجه نمخواسته، هتلها باید به نیازها و از طریق وب سایتمشتریان برای تشویق خرید کارکنان نمایند. 

. سیاستهای امنیتی و خود را متناسب با این نیازها طراحی نمایند های ( و ویژگیهای موجود در وب سایت0212، 25چانگ و لی

. آنها می (0227، سو)الو و ه سایت از آن نگرانندوبیم خصوصی از جمله عوامل مهمی هستند که بازدید کنندگان یک حر

بدانند که تا چه اندازه انجام معامالت از طریق اینترنت امن است یا این که از اطالعات شخصی آنها سوء استفاده نشود خواهند 

  (.0224)ماسورا و همکاران، 

ه روند روبه رشد گردشگری در دنیا و بروز تنشها در کشورهای اسالمی منطقه، ایران می تواند نقش بسزایی را با توجه ب

تواند توجه به کسب و کار الکترونیک در بخش گردشگری می ،در جذب گردشگر خارجی با بهره گیری از وب ایفا کند. بنابراین

شود که هتلهای ایران وب سایت هایشان را با ابزارهای الکترونیک برای می توصیهدر نهایت ای برخوردار باشد. از اهمیت ویژه

 سرمایه گذاری در بازار بالقوه اینترنتی تکامل بخشند.

 

 هاپیشنهادا

همچنین  .نمایند سهیمقابا سایر نقاط و داده گسترش  مورد مطالعه را یامعهجداده و  را افزایشتواند اندازه نمونه یم ندهیمطالعات آ

به عنوان بپردازند.  22مرحله پذیرشپس از  سایتوب 24ی و اجرایساز ادهیپچگونگی  یه بررساگر تحقیقات آتی ب شایسته است

 .دهندقرار  یابیمورد ارزدریافتی  هایمهارایانهتلها به پاسخ  تیفیکرا از طریق ارزیابی  یساز ادهید پنتوانیمآتی مثال، مطالعات 
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Compatibility with e-commerce in the Iranian hotel industry 

 

Abstract 

Nowadays, the web is considered as a powerful tool of marketing and e-

commerce. Website plays a significant role to the expansion of tourism and 

attracting tourists so that the industry makes the use of this tool. In this respect, 

the enjoyment of the website features a key role in attracting tourists to the 

tourism industry in general and to the hotel industry in particular. In this regard, 

using of a website with appropriate features can play a key role in attracting 

tourists to the tourism industry in general and to the hotel industry in specificall. 

In this context, the present study evaluates Iranian hotel websites in order to 

measure the compatibility of their e-commerce activities. To achieve this goal, 

content analysis were employed to evaluate 48 website features on 57 Iranian 

hotels with different ratings (one to five-stars). The findings show that Internet 

adoption in hotel industry in Iran is in the early stages. E-commerce related 

activities in Iran are very minimal and online reservations are not effectively 

present in them.  

 

Keywords: E-tourism; website; evaluation; hotel industry. 

 

 

 


