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چکیده
هاي نوین و افزایش نیازهاي گردشگران آوريگري در قرن حاضر، با پیشرفت فنتوسعه گردش

هاي متفاوتی براي رفع نیازهاي هاي مختلف تجارت گردشگري روشموجب شده تا در بخش
توسعه و مداربرنوینالگوهاي. گرددیجادادریافت اطالعات خصوصاًاساسی گردشگران 

هاي کیوسکوب. هستنداستوارفـضایی-مکانیتنوعازگیريبهرهوی، به ارائه اطالعاترساناطالع
هوشمند با کاربران، اطالعات ارتقاء، تعامل، تراکنش و روابط، قابلیت ارائه اطالعاترسانی با اطالع

محل استقرار این وب مکانی-فضاییتوزیعمقالهاین. گذاردمفیدي را در اختیار گردشگران می
آزمونوبررسیموردراآنگزینیبهینهو چگونگیبر عوامل شناسایی شدهیدکتأباراهاکیوسک

هاي مورد استفاده از طریق داده. روش تحقیق در این مطالعه توصیفی ـ تحلیلی است. استدادهقرار
در . آمده استبه دستو مصاحبه ) ايطیف لیکرت پنج گزینه(مطالعات میدانی و ابزار پرسشنامه 

هاي کیوسکیابی و استقرار وبمکانشی یا میدانی در شهر مورد مطالعه پارامترهاي روش پیمای
ي آوراز جمعها پس داده. رسانی شناسایی شدند و تحت یک پرسشنامه طراحی گردیداطالع

با . تحلیل و به تبیین موضوع منجر گردیدSPSS15ي افزارنرمیط در محآنها و پردازشاطالعات 
ي هامکانداد در شهر اصفهان نشانهاتحلیلGISمحیطازیريگبهرهو AHPک استفاده از تکنی

ي هامکانسنتر، ترمینال کاوه مهمترین مهمی همچون میدان امام خمینی، فرودگاه، مرکز خرید سیتی
.باشندی میرساناطالعهاي یوسککاستقرار وب 

رایند تحلیل سلسله یابی، ف، مکان)TWK(یرساناطالعکیوسک وب:کلمات کلیدي
، سیستم اطالعات جغرافیایی، شهر اصفهان1مراتبی

y.ghanbari@geo.ui.ac.ir)نویسنده مسئول(، دانشگاه اصفهانیزيربرنامهاستاد دانشکده علوم جغرافیایی و *

یزي توریسم دانشگاه اصفهانربرنامهارشد کارشناسی**
عالمه طباطبایی تهراندانشگاهیزي و توسعه، ربرنامهارشد مدیریت گردشگري، کارشناسی***

1 . AHP (Analytical Hierarchy Process)
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مقدمه
در سال کهيطوربه. هاي اخیر استرشد سریع گردشگري بیانگر توسعه پویاي آن در دهه

میلیون و یکصد هزار نفر گذشت و با سرعت رشد المللی از مرز یکتعداد گردشگران بین2014
,UNWTO, 2015.(به دو برابر برسد2030گردد تا سال یمبینی شدرصد، پی5/4متوسط معادل  از ) 2

اي جهانی دهکدهصورتبهآوري اطالعات و ارتباطات، جهان پهناور را طرفی نفوذ و گسترش فن
هاي جدید فضاي توسعه گردشگري الکترونیک و آوريبدل ساخته است که با موج جدیدي از فن

خدماتازاستفادهاینترنت،روزافزون رشدبایتازگبه. افزایش داده استآن راخدمات 
آفالین و آنالین در صورتبهی رساناطالعهاي کیوسک. استشدهباببسیاردنیادرالکترونیکی

رسانی و رفع نیازهاي گردشگران در یک سازمان مدیریت ي پرتردد گردشگران براي اطالعهامکان
هاي نصب و مکان. خواهند داشتTBD(2(گردشگري نقش مهمی را در بخش تجارت 1مقصد

نقش مهمی را در ارائه اطالعات و برطرف کردن TWK(3(هاي گردشگريکیوسکي وباندازراه
.نیازهاي گردشگران دارد که بر اساس عوامل مهمی باید شناسایی شوند

بیان مسئله
عناصر اساسی محیط بیرونی در یکی از عنوانبه) ICT(فناوري اطالعات و ارتباطاتاستفاده از 

هایی در این صنعت شده استهاي اخیر باعث نوآوريصنعت گردشگري که توسعه آن در سال
از دیگر تغییرات حاصل از .شودهاي الزم براي توسعه محسوب مییکی از رویکردها و استراتژي

ي مدیریت هاسازمانگیريگردشگري الکترونیکی در زمینه عرضه محصول گردشگري، شکل
ها در زمینه گردشگري با ارائه انواع خدمات الکترونیکی این سازمان.باشدمی) DMO(مقاصد

ها وظایف این سازمان.آورندریزي سفر را براي گردشگران فراهم میبرنامهو امکان جستجو 
گردشگري، تبلیغ و هايیتریزي براي فعالمدیریت منابع گردشگري، برنامهیرندهدربرگ

ها درواقع این سازمان.باشدگردشگران مییازاریابی، آموزش کارکنان و عرضه خدمات موردنباز
در سویکاز ، دهندمیانی را در گردشگري الکترونیکی مابین عرضه و تقاضا شکل میيالیه

آن را یريگدر بازار گردشگري در جهان و مناطق مختلف و جهتراروند تقاضا،زمینه عرضه
آن اطالعات را در آورند و از دیگر سو با کسب اطالعات الزم از مقاصد،د فراهم میبراي مقاص

اي مسافران را قادر به دسترسی فزایندهطوربهآوري اطالعات فن.گذارندمیاختیار گردشگران 
، هاجاذبهاطالعاتی نظیر انجام رزرو، اطالعاتی از . قرار خواهد داداعتمادقابلاطالعات مورد نیاز و 

1 . DMO: Destination Management Organization
2. Tourism Business District
3. Tourism Web Kiosk
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گردشگران براي اطالعات مربوط به سفر، رزرو، دسترسی ). O’Connor, 1999, 21(...رویدادها و
ها و ها، هتلها، مراکز خرید، نقشه مسیرهاي گردشگري، موزهبه اطالعات مربوط به آژانس

هاي روزانه و هرگونه اطالعات از مقصد نیازمند دریافت اطالعاتی هستند که کسب این برنامه
اطالعات در شهرهاي گردشگري بسیار حائز اهمیت است به صورتی که گردشگران جهت رفع 

رو دریافت ایناز. ي مختلف به دنبال خدمات در دسترس هستندهابخشنیازهاي خود در 
اطالعات با توجه به ابزارهاي موجود و پیشرفت تکنولوژي متفاوت است و همچنین براي استفاده 

تر اینکه این ی بهره گرفت و الزمرساناطالعي هامکانو فراگیر باید از از یک سیستم عمومی 
ی کمک کنند و هم بهتر خدمات ارائه رساناطالعها در کجا مستقر شوند تا هم بیشتر به سیستم
.نمایند

اهداف تحقیق
ی با عنوان رساناطالعیی جهت استقرار سامانه هامکاناهداف کلی این تحقیق تعیین 

تواند در مقصدهاي گردشگري یمیرها و شرایط ویژه متغباشد که با توجه به برخی یموسک کیوب
.موردي شهر اصفهان مورد مطالعه قرار گرفته استعنوانبهشکل گیرد و از این رو 

بندي آنها یتاولویرهاي استقرار و متغاز شناخت اندعبارتی این تحقیق نیز جزئاهداف 
باشد تا ضمن آن بتوان با استفاده از اده از سیستم اطالعات جغرافیایی مییابی با استفمکانجهت 
ید بر تأکرسانی با یا ارزیابی چند متغیره بهترین مکان براي استقرار این ابزار اطالعAHPروش 

.عوامل و متغیرهاي شناسایی شده مشخص گردد

مطالعهموردموقعیت شهر 
درجه و 32این شهر در . ع مرکز استان اصفهان استیلومترمربک280شهر اصفهان با مساحت 

النهار ثانیه طول شرقی از نصف40دقیقه و 39درجه و 51ثانیه عرض شمالی  و 30دقیقه و 38
محله، و از تعداد 169منطقه، 14داراي 1390شهر مورد مطالعه در سال . گرینویچ قرار دارد

عنوان پایتخت فرهنگ صفهان با پیشینه تاریخی بهشهر ا.  نفر جمعیت برخوردار است1،756،126
یکی از شهرهاي بهآن راهاي گردشگري فراوانی است که و تمدن اسالمی داراي جاذبه

هاي فرهنگی ـ تاریخی و طبیعی است گردشگري کشور تبدیل کرده است این شهر داراي جاذبه
هاي آن بسیار رود و پلیندهزاطبیعی که دو محور تاریخی فرهنگی صفویه با بناهاي بسیار و محور 

شهر اصفهان در شاهراه شمال به جنوب و شرق به غرب کشور در مرکز ایران . حائز اهمیت است
. شاهد تعداد زیادي گردشگر داخلی و خارجی استهرسالهقرار دارد و 
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ضرورت و اهمیت تحقیق
توانند به مکان اندك میی هستند که ضمن نیازرساناطالعی، مراکز نوعبهها یوسککوب

ی فیزیکی که نیازمند شرایط رساناطالعها همچون مراکز در دسترس بوده و نسبت به سایر روش
ها یوسککباشد مزیت بهتري دارند و همچنین در این خاص ساختمانی و پرسنل موقت می

یکجا با هدف تصوربههاي الکترونیکی و تحت وب نیز استفاده کرد و توان از انواع برنامهیم
شهرهاي بزرگ گردشگري که تعداد گردشگر بیشتري . برداري شخصی سازماندهی شوندبهره

ی و ارائه خدمات الکترونیکی هستند، از این رو رساناطالعدارند، بیشتر نیازمند استقرار مراکز 
ن بسیار حائز اهمیت است تا به بررسی این مهم در شهر نمونه گردشگري خاص مانند اصفها

.یرگذار باشدتأثو مکان استقرار آنها بر پایه عوامل و پارامترهاي مشخص و . انجام شود
روزافزونبا رشد . ي متفاوتی داردهاروشدر اختیار گذاشتن اطالعات مورد نیاز گردشگران 

ي داخلی و تلفن همراه هاشبکهگردشگري انتقال اطالعات از طریق فضاهاي مجازي، اینترنت، 
. هاي مدیریت مقصد استباشد که از مهمترین وظائف سازمانین کار میترباصرفهو ترینراحت

هایی هستند که در مراکز و کیوسکی آنها وبروزرسانبهیکی از ابزارهاي انتقال اطالعات و 
یابی براي مکان. باشدکنند میمسیرهایی که گردشگران زیادي از آن مکان عبور یا بازدید می

ریزي هایی است که بسیاري از شهرهاي گردشگري در دنیا براي آن برنامهبرنامهنصب آنها از 
کنند و در حفظ و هاي گردشگران خود تنظیم میکرده و تعداد آنها را متناسب با تعداد و خواسته

ها نیازهاي اساسی و اطالعات کیوسکچرا که این وب. دهندهایی را انجام میپایداري آن تالش
لذا، شناسایی عوامل انتخاب مکان و . نمایندگردشگران را با کمترین هزینه برآورده میمورد نیاز 

اندازي هاي گردشگري شهري براي نصب و راهعنوان یکی از قطبیابی در شهر اصفهان بهمکان
تحقیق . باشدها و شرایط الزم براي توسعه آن اهداف اصلی ارائه این تحقیق میکیوسکاین وب

رسانی را بر اساس سامانه هاي نصب این ابزار اطالعشناسایی این عوامل، مکانحاضر ضمن
.اصفهان مورد بررسی قرار خواهد دادشهرکالندر ) GIS(اطالعات جغرافیایی 

تحقیقسؤاالت
:پردازدیماصلی سؤالاین تحقیق در نهایت به پاسخ سه 

؟اندکدمهاي گردشگري سکیوکیابی استقرار وبمکانیرهاي مهم و اساسی در متغ- 1
یم شده چه اولویتی دارند؟تنظیرهاي شناسایی شده بر اساس پرسشنامه متغ- 2
رسانی گردشگري در شهر هاي اطالعیوسککي مناسب جهت استقرار وبهامکان- 3

؟اندکدماصفهان 
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نند ی و تجزیه و تحلیل بتواشناسروشتا در انتها بر اساس اندتالشمحققان در این مقاله در 
. پاسخ دهندسؤاالتبه این 

مبانی نظري و ادبیات تحقیق
1ICTرسانی گردشگري و اطالع

شود، هیچ صنعتی بدون در دنیاي امروز که از آن به عصر ارتباطات و اطالعات یاد می
تواند راه پویایی و همسو شدن با تحوالت دیجیتال، نمیICTمدرن هاييآوربرداري از فنبهره

ه در اقتصاد پررقابت جهانی و حتی محلی را بپیماید و صنعت گردشگري نیز از این و توسع
کامپیوترها،نامبههاماشینازاياز مجموعهاندعبارتاطالعاتآوريفن.ده مستثنی نیستعقا

ولفعا،افزارنرمطریقازکه... وهاماهوارهها،روباتکاري،هايیستگاهاوپردازهادادهها،تلفن
بندي کلی اگر فناوري اطالعات را مثلثی در نظر بگیریم سه یک جمعدر. شوندمیگرعمل
دهد و ارتباط این اجزا هاي اطالعات اتوماسیون اداري و ارتباطات تشکیل میسیستمآن رارأس

یک ابزار قويمثابهبهICT).57، 1381احمد پور، (به معناي فناوري اطالعات و ارتباطات است 
توانند باعث سود سرشار در ترفیع و تقویت استراتژي صنعت گردشگري شوند یمهستند که 

)buhalis, 1998, 2002, Sheldon, 1997, werthner, Klein, 1999.(
رسانی و تقویت اطالعات مورد نیاز گردشگران از مهمترین وظایف سازمان مدیریت اطالع

ردشگران به اطالعاتی نظیر مسیرهاي گردشگري، ي گضرورمقصد است که با توجه به نیازهاي 
یت و هتل، خرید تورهاي بلها، رزرو آنالین قوانین و مقررات، اطالعات مربوط به جاذبه

، هامکانها، ارائه تصاویر ها و مراکز گردشگري، کلیساها، گالريمسافرتی، ساعات کار موزه
.این موارد استاز مهمترین،هاي کوتاه و دریافت خروجی اطالعاتفیلم

,Zeithaml(کند میطیراخودنوباوگیدورانهنوزالکترونیکیخدماتکاربردونظریه

آوريفنطریقازکهگیردمیشکلاطالعاتیمبنايبرالکترونیکیخدماتفرایند). 135 ,2002
کهخدمتمفهوماساسبرراالکترونیکیخدمات) 2006(راولی.شوندمیکسباطالعات

هايرسانهتماماستفادهبرايراآنوکندمیتعریفشده،تعریفباتسونوهافمنوسطت
یاتالشفعل،یکالکترونیکیخدمات. دهدمیبسطتعامالتبرمبتنیروابطتماموگروهی

هاموبایلواطالعاتیهايیوسککشبکه،مثلاطالعاتآوريفنطریقازکهاستعملکردي
هاي توسعه و خدماتی و شرکتآینده گردشگري).Santos, 2003, 237(شود میتحویل

هاي روزانه خود را از محور خواهند بود و بسیاري از برنامهو دانشگرااطالعاتگردشگري 

1 . Information Community & Technology )ي اطالعات و ارتباطاتآورفن(
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هاي ویژه با ارائه اطالعات در طریق اینترنت و بازاریابی الکترونیک، تورهاي مجازي و آموزش
هاي شبکه. خواهند رسانیدبه انجامگري فعالیت خود را رابطه متعامل الکترونیک و گردش

عنوان یک ابزار مفید سفر در صنعت گردشگري هستند اینترنتی در حال ظهور، بیشتر و بیشتر به
,Duran, E. & et al, 2004(آورند رسانی به ارمغان میو یک پایگاه کامل را در اطالع 2  .(

رسانی گردشگريهاي اطالعکیوسکوب
یه گردشگري بر پاهاي اینترنتی اي تحت عنوان چند عامل در کیوسکدر مقاله) 1998(تانگ 

جهت کنگهنگسازي پشتیبانی در جستجو و بازیابی اطالعات گردشگري در یادهپدر خصوص 
رسان گردشگري ارائه هاي اطالعنگهداري و در اختیار نهادن اطالعات گردشگري توسط کیوسک

هاي گردشگري دسترسی تواند به سایترسان گردشگري فعال میهاي اطالعیوسکک. کرده است
ها روش سریع و داشته باشند و جایگاهی فعال براي ارائه اطالعات از طریق مانیتور باشند، کیوسک

Tung Pang-Fei(براي اطالعات مورد نیاز گردشگران باشد روزبه دیمیتریس ).452 ,1998
ياهاي چندرسانهآورياز فنعنوان دستورالعمل کنونی و آینده باي امقالهدر ) 2010(کانالپولوس 

تلفن توسطآموزش گردشگري، راهنماهاي گردشگريبازاریابی گردشگري،به در گردشگري
آموزشي، ااي، موزه مجازي، تورهاي مجازي، برنامه سفر چندرسانههاي چندرسانههمراه، کیوسک

).Young C. & Tung P., 2010, 191(پرداخته است تلفن همراه براي مسافرانتوسط
بررسی و تجزیه و ، به 21قرن هاي عنوان کیوسکبااي ، در مقاله)2002(سالك و راولی 

ارتقاء، تعامل، تراکنش ، هاي اطالعات، که قابلیت ارائه اطالعاتتحلیل آخرین نسل از کیوسک
اند و در پرداختهگردشگراندر ارائه خدمات به هاي قبلی کیوسکدر مقایسه با را دارند و روابط

آهن، در فرودگاه، ایستگاه راهههاي نسل جدید ارائه کرده کاز کیوسکموردي هپنج مطالعآن، 
در نظر بامطالعات مورديدر . انده شدهدادقراراجاره اتومبیل، البی هتل و مرکز خرید مرکز

طراحی کیوسک و محل، مشخصات کاربر، معماري اطالعات، طراحی رابط، تجارت و گرفتن 
).Frances Slack, 2002, 67(.قرار گرفتمورد مطالعهارتباطات

بندي اطالعات کیوسک در یک مدل براي طبقهاي تحت عنوان در مقاله) 1998(تانگ و تان 
نقشهبررسیبهو سازي در سنگاپورهاي پیادهفی از اطالعات کیوسکبررسی انواع مختلبهسنگاپور

).Tung, L. & Tan, J., 1998, 260(اند پرداختههاي اطالعاتانواع مختلفی از کیوسکتکنولوژیکی
هاي آوريفنطریقپذیرش گردشگران ازاي تحت عنوان در مقاله) 2013(هاومون و همکاران 

ها و پذیرش جگاهی به بررسی علل استفاده گردشگران از کیوسکفرتهايخدمت در هتلـ خود
هاي خود آوريفن(یس و خود خدمت در مقابل خدمات نیروي انسانی سروسلفصورتبه
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دهندگان تا ارائهید دارند تأکو در مدل پیشنهادي . اندپرداخته) خدمات در مقابل کارکنان خدمات
خدمت،هاي خودآوريذ و یا جلوگیري از استفاده از فنخدمات به بررسی تمایل مشتري به اتخا

,.Haemoon, O(بهره بگیرند کارکنانیريکارگو بهيآوربراي تعیین ترکیب مناسب از فن

Miyoung J., Baloglu, S., 2013, 695.(
رسانی گردشگري هاي اطالعاي تحت عنوان کیوسکدر مقاله) 2006(و همکارن 1آدام باسیلیو

عامل مهم را به شرح جدول زیر 9در خصوص موقعیت مناسب کیوسک 2ویندهوكدر شهر
. مشخص نموده است

ي ارزیابی قابلیت استقرار کیوسک در یک مکانهامالك: 1جدول 
ساعته 24دسترسی در معرض دید بودننور کافی در محل استقرار

در محل سرپوشیده و 
داراي حصار

هاي در نزدیکی دستگاه
رداز، تلفن و امکانات خودپ

رفاهی مهم دیگر
پرتردددر مناطق 

گردشگران

در برابر عناصر مخرب هاهتلنزدیک به اقامتگاه و 
محافظت شود

در نزدیکی ادارات 
هاآژانسمرتبط و 
Source: A. Basilio, M. Byrne, L. Kelly, R. Lavado (2006)

)DMO(سازمان مدیریت مقصد 
ي کنندههماهنگه امور مربوط به گردشگري در مقصد را به عهده دارد و سازمانی است که کلی

تا بتواند ضمن ایجاد رقابت در بین فعاالن، یک . ها در بخش خصوصی و دولتی استیتفعال
مقصد،مدیریتسازماناصلیوظیفه. همسویی در جهت رقابت با خارج از مقصد نیز ایجاد نماید

بایدسازمان. باشدیمهستند، سازمانبالقوهاعضايکهمقصدنفعانذیيآگاهانهوکاملشناسایی
آوريجمعاعضاازرانیازمورداطالعاتوکندایجادعملیاتیهايدادهآوريجمعمرکزیک

باشد که در هاي ذینفع میها و گروهمدیریت مقصد به دنبال ائتالف تعداد زیادي از سازمان. نماید
هاي مدیریت مقصد باید نقش سازمان. کنندمشترك با هم همکاري میجهت رسیدن به یک هدف

هاي شرکاي خود آنها فعالیت. ها تحت یک استراتژي منسجم باشدهدایت و هماهنگ کردن فعالیت
آورند تا طرفی نسبی گرد هم مییبها را با یک استقالل و کنند، بلکه منابع و مهارترا کنترل نمی

ي مدیریت مقصد باید سطح باالیی از هاسازماندر نتیجه . جلو هدایت کنندکل مجموعه را به سمت
هاي مدیریت سازمانمعموالًتاکنونهر چند . ها ایجاد کنندمهارت را در توسعه و مدیریت شراکت

1 . Adam Basilio
2 . Windhoek
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تر ، اما مسئولیت آنها در حال حاضر در حال وسیعاندگرفتههاي بازاریابی را به عهده یتفعالمقصد  
ي مدیریت مقصد با هاسازمان. ه تا به یک رهبر استراتژیک در توسعه مقصد تبدیل شوندشدن بود

دراختیارگذاري اطالعات مورد نیاز گردشگران آنها را براي تجربه مفید و استفاده از زمان در طول 
ي مدیریت مقصد یکی از مهمترین وظایفشان در هاسازمان). UNWTO, 2007, 83(دهدسفر یاري می

.در شهرها ارائه اطالعات و تسهیالت به گردشگران استخصوصاًده تجارت گردشگري محدو
به دنبال رویکردي جامع است تا اطمینان حاصل کند که DMO(1(سازمان مدیریت مقصد 

). Ray, Y.,1998, 311(توسعه گردشگري پایدار و ماندگار باشد 

و ارائه اطالعاتTBD(2(تجارت گردشگري محدوده
هاي گیري بخش یا محدوده تجاري گردشگري، فعالیتات و تسهیالت گردشگري، شکلخدم

شهرهاستکالندهنده فضامندي گردشگري در بخش عمومی و خصوصی، از جمله عوامل شکل
بندي کاالي بستهصورتبهي، فضا شهرکالندر پیکره گردشگري ).20، 1389نوربخش و اکبرپور، (

تحقیقاتی که در آبشارهاي نیاگارا، بر اساس) 1993(گتز . آیدیدرمشگر به گردفروشقابلشده و 
تبلور تولید فضایی گردشگري در شهر TBDنیویورك و آنتاریو انجام داد مطرح کرد بر این مبنا 

). Getz, 1993, 797(شود باشد، که پیرامون استفاده گردشگران و گذران اوقات فراغت مصرف مییم

)TBD(دهنده بخش تجارت گردشگري شکلاجزاء : 1شکل 

Source:Getz, (1993)

1 . Destination Management Organization
2 . Tourism Business Devision
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دهنده بخش تجارت گردشگري، دسترسی یلتشکعنوان یکی از اجزاء در بخش خدمات به
اي است که در بین همه کارکردهاي اصلی تجارت گردشگري به اطالعات مورد نیاز، الیه

آید و روابط تجاري و میحساببهو دسترسی به آن یکی از نیازهاي ضروري . وجود دارد
.یر استپذامکاني الکترونیکی هاسامانهکاري بین این اجزا تنها از طریق 

GIS1و یابیمکان

هایی نظیر احداث سد، نیروگاه، یابی به معناي انتخاب یک مکان مناسب جهت اجراي پروژهمکان
.هاي دیگر استیلتحلو بسیاري نآهراههاي نظامی، مراکز گردشگري، پیست اسکی، مسیر یگاهپا
هاي گردشگري و استفاده از که شناسایی نواحی مناسب براي توسعه فعالیت)207؛ 1389سنجري، (

.ریزان گردشگري استهاي مختلف براي توسعه خدمات مهمترین موضوعات براي برنامهابزار
اولیه نیازهاي توسعه ها باید سازگار با اهداف اصلی و یافتن مکان بهینه براي کاربري

برداري قابل دفاع از لحاظ علمی، جهت بهرههامکاناین . در شهرها باشدخصوصاًگردشگري 
. یابی نیز باشدهاي منطقی و مکانو مبتنی بر مدلگردشگرانمنطبق با نیازهاي روحی و جسمی 

سیستم اطالعات هايعنوان یکی از قابلیتیابی بهي و مکانسازمدلچنین اهدافی، منظوربه
ي سازمدلبرقراري و . ریزي گردشگري بنمایدتواند کمک شایانی به برنامهمی) GIS(جغرافیایی

AHPیابی همچون ي مکانهامدلداراي تعاریف گوناگون و متفاوتی است و با ترکیب GISبا 

و فهم آنها هاي آن کمک کرده سازي محیط و فرایندبه سادههامدل. کاربردهاي متفاوتی دارند
ي انجام اچندمرحلههاي ها همچنین براي درست کردن دستورالعملاین مدل. کنندتر میرا آسان

)Longley, 2005, 369.(گیرندها مورد استفاده قرار میپروژه

ی تحقیقشناسروش
روش تحقیق

اده هاي مورد استفبخش عمده و اصلی داده. روش تحقیق این تحقیق توصیفی ـ تحلیلی است
اي طیف لیکرت و مصاحبه، و بخش دیگر گزینهپنجاز طریق مطالعات میدانی و با ابزار پرسشنامه 

اي در مقاالت تانگ آن اطالعاتی مانند چارچوب نظري و ادبیات تحقیق از طریق روش کتابخانه
آمده به دست) 2006(آدام باسیلیو ) 2002(، سالك و همکاران )2010(، کانالپولوس )1998(

در خصوصدر روش پیمایشی یا میدانی در شهر مورد مطالعه ابتدا با مصاحبه حضوري . است
رسانی، سایر عوامل شناسایی شدند و هاي اطالعکیوسکیابی و استقرار وبمکانپارامترهاي 

اطالعات جغرافیاییسیستم.1
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ابتدا از طریق پرسشنامه و سپس با تحلیل سلسله مراتبی و استفاده از هادادهي آورجمعجهت 
.یابی صورت گرفتمکانجغرافیایی، ي هاداده

جامعه آماري
ي این پژوهش، کلیه متخصصان گردشگري، جامعه آماري انتخاب شده در بخش پرسشنامه

در دسترس در شهر اصفهان بودند در این میان از مسافران و گردشگران در سطح شهر که نیاز به 
واسطه نیاز و ضرورت قیق حاضر بهدر تح. اطالعات را لمس کرده بودند نیز استفاده شده است

. در دسترس استفاده شده استگیري در مراحل مختلف تحقیق از روش نمونه

1حجم نمونه

ـ میزان 2ـ حجم و اندازه جامعه، 1: در تخمین حجم نمونه سه عامل باید در نظر گرفته شوند
یی که براي تعیین اهحدنصابهمچنین بر اساس . ـ امکانات، مقدورات و زمان3تجانس جامعه، 

نفر 100در تحقیقات توصیفی زمینه یاب و پیمایش حداقل حجم نمونه شدهارائهحجم نمونه 
ي گردشگري هامکاندر حجم نمونه مورد مطالعهتحقیقدر این) 112، 1391حافظ نیا، (.است

مهم نفر خبره و کارشناس گردشگري و شهري جهت شناسایی پارامترهاي10در مرحله اول از 
باز پرسیده شد و در مرحله دوم صورتبهسؤاالترسانی هاي اطالعکیوسکیابی وبمکاندر 

با توجه به تکمیل آن در بین جامعه آماري مورد موردنظریرها تهیه پرسشنامه متغپس از شناسایی 
. ي گردیدبندرتبهیرها متغمطالعه در شهر اصفهان 

در تعیین حجم )2010کالین، . (نمونه الزم است10یا5براي هر متغیر استکالین معتقد 
عدد 85پرسشنامه، موردقبولیرها مشخص گردید حداقل تعداد متغنمونه بر اساس تعداد 

پرسشنامه توزیع شده، 150لذا از تعداد . أیید بودتمورد نیز مورد 170باشد و این تعداد تا می
ي افزارنرمي اطالعات و پردازش آنها در محیط آورجمعمورد قابل استفاده بوده و پس از 143

SPSS15 انجام و تبیین موضوع مورد مطالعه صورت گرفتهادادهتحلیل.

هادادهروش تجزیه و تحلیل 
از بسیار (اي ینهگزپنجدر این تحقیق با استفاده از ابزار پرسشنامه با طیف لیکرت با مقیاس 

مورد ارزیابی قرار گرفته و با استفاده از SPSSافزارنرمباهادادهو ورود ) خوب تا بسیار بد
ي گردیدند و با استفاده از بندرتبهبندي و محاسبه ضریب تغییرات، متغیرهاي شناسایی شده دسته

1. Sample size
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ي مورد بررسی در شهر اصفهان تعیین هامکانبر اساس ویژگی AHPارزیابی سلسله مراتبی 
.عات جغرافیایی بر روي نقشه اصفهان مشخص شدندگردیدند و با استفاده از سیستم اطال

روایی و پایایی پرسشنامه
گیري روایی و تشخیص آن هاي تهیه شده جهت اندازهو گویهشدهاستخراجبر اساس پرسشنامه 

توزیعازهاي مورد لزوم در تحقیق و ارتباط منطقی بین متغیرهاي استخراجی، قبلویژگیبراي تعیین
نظرانصاحبدیدگاهپایهبرمذکورنامه پرسشکه. شدمبادرتآنپایاییورواییتعیینبهنامهپرسش

بهاینازپس. گردیدییدنامه تأپرسشرواییوگردیدهفراهمکارشناسان و بررسی چند تن از آنهاو
لفايآآزمونازپرسشنامهپایاییتعیینجهتتحقیقایندرکهشداقدامنامهپرسشپایاییتعیین

کرونباخ پس از توزیع آلفايضریبنیزنامهپرسشپایاییسنجشبراي. استشدهاستفادهکرونباخ
.یید و قبول واقع شدتأمورد 0,81انجام آزمون کرونباخ عدد افزارنرمتعدادي از آنها در 

ي پژوهشهاافتهی
پرسشنامهلیتکمدر کنندگانمشارکتآمار توصیفی 

دهندگانپاسخسن 
مورد دهندگانمیانگین سنی پاسخزیراساس اطالعات به دست آمده مندرج در جدولبر
در .دارندسال قرار 29تا 23در گروه سنی % 9/53ه بیشتر آنان یعنی باشد کسال می26مطالعه
اند و نشان از جامعه آماري جوان سال سن داشته36کمتر از دهندگانپاسخدرصد 72,1حدود 

خصوصاًرد که در ادبیات گردشگري و اطالعات الکترونیکی این تحقیق و این تحقیق دا
.باشدتر میشدهیرفتهپذها در این سن نیز یوسککوب

سنبرحسبتوزیع فراوانی پاسخگویان  : 2جدول 
درصد تجمعیدرصدفراوانیسن

10,70,7سال16زیر
149,810,5سال16-22
6243,453,9سال23-29
2618,272,1سال30-36
2819,691,7سال37-43
85,697,3سال44-50

42,7100سال50بیش از 
143100جمع کل
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میزان تحصیالت
پاسـخگویان داراي  % 2,8نفر یعنی معـادل  4شده حاکی از آن است که يآورجمعاطالعات 

در بـین افـراد پاسـخگو لیسـانس بـا      باشـند و بیشـترین فراوانـی    یممیزان تحصیالت دیپلم و کمتر
درصـد در  33,6بـه میـزان   دهنـدگان پاسخو بعد از آن تحصیالت . درصد بوده است47,6میزان 
درصـد  48کنیـد بـیش از   یمـ که در جدول زیر مشاهده طورهمان. یسانس بوده استلفوقسطح 
.یسانس و باالتر هستندلفوقداراي تحصیالت دهندگانپاسخ

میزان تحصیالتبرحسبزیع فراوانی پاسخگویان تو: 3جدول 

درصدفراوانیمیزان تحصیالت
42,8دیپلم و کمتر

1611,2یپلمدفوق
6847,6لیسانس

4833,6یسانسلفوق
74,6دکترا و باالتر

143100جمع کل

در موقعیت بومی یا مسافر و گردشگر داخلیدهندگانپاسخشرایط 
از مـردم بـومی   ) 47,6(دهندگان نفر از پاسخ68شود در جدول زیر مشاهده میطور که همان

ي هـا مکـان دهندگان با شرایط گردشگري شهر اصفهان و و ساکن شهر اصفهان هستند این پاسخ
نیز گردشگران و مسافرانی بودنـد  دهندگانپاسخ% 48,3و در حدود . آشنا هستندکامالًمختلف 

نیاز به اطالعات و خدمات الکترونیکی را لمـس  دهندگانپاسخند، این قرار گرفتسؤالکه مورد 
. اندپاسخ ندادهسؤالنفر هم در پرسشنامه طراحی شده  به این 6تعداد . اندکرده

در موقعیت بومی یا مسافر و یا گردشگر داخلیدهندگانپاسختوزیع فراوانی شرایط : 4جدول 
درصدفراوانیوضعیت

6847,6بومی
6948,3مسافر یا گردشگري

64,1بدون پاسخ
143100جمع 
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آمار استنباطی
ضریب تغییرات

یابیمکاني رهایمتغبندي اولویت
هـاي  یـابی وب کیوسـک  یرهـاي مکـان  متغهـاي مربـوط بـه    بنـدي گویـه  جدول زیـر اولویـت  

ها با توجه به ضـریب  به همین منظور گویه. دهدنشان میدهندگانپاسخگردشگري را از دیدگاه 
بنـدي  عامـل دسـته  چهـار آمده و با استفاده از تحلیل عامل اکتشـافی در  به دستCV(1(تغییرات 

هـا از طریـق   یابی وب کیوسـک ها براي مکانبندي گویهبندي شدند و سپس اولویتاولویت. شد
AHPانجام شد.

، "امنیـت  "، "عوامل تخریـب دوري از "هاي شود که مقولهبا توجه به جدول زیر مشاهده می
در کنـار  "، "ساعته بـودن 24"، "گردشگرانپرترددمناطق "، "ي پرترافیکهامکاندوري از "

در . انـد هـاي بـاالتري از دیـدگاه جامعـه نمونـه داشـته      ، به ترتیب اولویت"محورهاي گردشگري
، "ات و تلفـن خطـوط مخـابر  "، "دسترسی به ایستگاه برق و انرژي شـهري "هاي مقولهکهیحال
داراي کمتـرین اولویـت در   "هـا هتـل و هـا اقامتگـاه نزدیکی "و "و اداراتهاآژانسنزدیکی به "

. رسانی از دیدگاه آنها استهاي اطالعکیوسکیابی وبمکانارتباط با 
رسانیي اطالعهاوسکیکی وبابیمکاني رهایمتغبندي اولویت: 5جدول 

انحراف میانگینیرمتغردیف
2عیارم

ضریب 
مرجع پیشنهاد اولویت3تغییرات

یرمتغ
امنیت در مکان 1

خبرگان4,480,5910.132نصب کیوسک

هااقامتگاهنزدیک به 2
ياکتابخانه3,891,090.2814هاهتلو 

در کنار محورهاي 3
خبرگان4,500,7110.166گردشگري

دسترسی به ایستگاه 4
خبرگان3,951,80.4617برق و انرژي شهري

5
دسترسی به خطوط 

مخابرات و تلفن 
کابلی

ياکتابخانه3,221,20.3716

1 . Coefficient of Variation
2 . Standard deviation(SD)
3 . Coefficient of variation (CV)
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انحراف میانگینیرمتغردیف
2عیارم

ضریب 
مرجع پیشنهاد اولویت3تغییرات

یرمتغ

6
هاآژانسنزدیکی به 

و ادارات مهم 
خدماتی

ياکتابخانه3,281,140.3515

7
نزدیکی به مراکز 
تجاري بزرگ و 

بازار
خبرگان4,250,770.189

ي هاجاذبهنزدیکی به 8
ياکتابخانه4,210,750.188گردشگري

ياکتابخانه4,310,840.1911مکان سرپوشیده9
مکان داراي نور 10

ياکتابخانه4,220,80.1912کافی

پرترددمناطق 11
ياکتابخانه4,590,630.144گردشگران

12

به دور از عوامل 
آب و (تخریب 

هوایی مانند رطوبت 
و تخریب ناشی .. .و

برخی از از تزاحم
)افراد

ياکتابخانه4,750,4510.091

13
ي هامکانبه دور از 

پرترافیک و 
ي شهرسروصدا

ياکتابخانه4,590,590.133

24مکانی با دسترسی 14
ياکتابخانه4,510,650.145ساعته

مکانی در معرض 15
ياکتابخانه3,620,910.2513دید

هاي در پایانه16
خبرگان4,250,810.1910ي و فرودگاهمسافربر

17
در مبادي ورودي 

شهر و مناطق تاریخی 
و فرهنگی شهر

خبرگان4,90,830.177
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ترین مکانارزیابی و انتخاب مناسب
AHPترین مکان از روش ارزیابی چند معیاري و سلسله مراتبی براي ارزیابی و انتخاب مناسب

هاي یوسککبراي ارزیابی و مشخص شدن بهترین مکان استقرار وبمعیارهایی که. شودیماستفاده 
رسانی در این تحقیق استفاده خواهند شد و همچنین دالیل انتخاب این معیارها به شرح زیر اطالع

:باشدمی
گونه از پارامترها نسبت به ینا، یعنی وجود محدودکنندهمنظور از : محدودکنندهعوامل .1

کیوسک را برآورده ي وباندازراههایی است که نیاز یتمحدودداراي ي بیشتر هامکانانتخاب 
)پر سروصداي پرترافیک، شلوغ و هامکانشامل برق، انرژي، مخابرات و تلفن، . (سازدمی

یی است که گردشگر یا هامکاناین عوامل در محوریت : عوامل محوري گردشگري.2
. هایی است که مورد تردد بیشتري هستندمسافران با آن درگیر هستند و عمده مسیرها و فضا

و ادارات هاآژانس، محورهاي گردشگري، نزدیکی به هاهتلو هااقامتگاهنزدیکی به : شامل(
هاي گردشگري، مناطق پرتردد گردشگران، نزدیکی به خدماتی، مراکز تجاري بزرگ، جاذبه

)مسافر، مبادي وروديونقلحملهاي یانهپا
پارامترهایی که با میزان امنیت و ایمنی مورد نیاز در حفاظت : تعوامل ایمنی و امنی.3

امنیت، تخریب ناشی از عوامل آب و هوایی و تزاحم برخی از افراد : از قبیل(مؤثرندها یوسکک
)در استفاده ناصحیح 

ها مرتبط یوسککپارامترهایی که در ارتباط با موقعیت فیزیکی و فضایی : عوامل فیزیکی.4
)ساعته24در معرض دید بودن، مکان سرپوشیده، نور کافی، فعالیت :همچون(است 

رسانیهاي اطالعکیوسکی وبابیمکانساختار سلسله مراتبی : 1نمودار 

مکان 
یک

مکان 
دو

مکان 
سه

مکان 
چهار

مکان 
پنج

مکان 
شش

مکان 
هفت

رسانیهاي اطالعکیوسکیابی وبمکان

D :عوامل محدودکنندهC : عوامل محوري
گردشگري

B :عوامل ایمنی و امنیتA :عوامل فیزیکی
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تعیین ضرایب اهمیت معیارها
کنیم، سپس این با هم مقایسه میآنها رادودوبهمعیارها ) وزن(براي تعیین ضریب اهمیت 

.گیرنددر ماتریس دودویی معیارها قرار میضرایب اهمیت 
، ضرایب اهمیت معیارها Aهاي ماتریس با استفاده از روش تقریبی میانگین هندسی ردیف

.آیدمیبه دست"هایانگینمبرابر است با تقسیم میانگین هندسی هر معیار به جمع "که 
رسانیعهاي اطالکیوسکی وبابیمکانماتریس هندسی معیارهاي : 2شکل 

مل 
عوا

نده
دکن

دو
مح

ري 
حو

ل م
وام

ع
ري

شگ
گرد

یت
 امن

ی و
ایمن

مل 
عوا

کی
فیزی

مل 
عوا

= Hعوامل فیزیکی 5791

Iعوامل ایمنی و امنیت311

=

عوامل محوري 31
= Jگردشگري

Kمحدودکنندهعوامل 1

=

هاتعیین ضرایب اهمیت گزینه
در . دو با هم مقایسه شوندها دو بهینهگزمربوط به معیارها، باید پس از محاسبات انجام شده

ها در ارتباط ینهگزکه بیشتر به ماتریس ارزیابی معروف است، ارزش هریک از 6جدول شماره 
. با معیارها ارائه شده است
رسانیهاي اطالعکیوسکی وبابیمکانماتریس ارزیابی براي : 6جدول 

عوامل گزینهعنوان
فیزیکی

عوامل ایمنی 
و امنیت

عوامل محوري 
گردشگري

عوامل 
محدودکننده

متوسطبسیار خوبزیادمناسبکامالAًمیدان امام
کمخوببسیار زیادمناسبکامالBًفرودگاه

متوسطخوبنسبتاًبسیار زیادمناسبCسیتی سنتر
متوسطخوبزیادنسبتاًمناسبنسبتاDًآتشگاه
زیادخوبنسبتاًکممناسبEاوهترمینال ک

زیادبسیار خوبکممناسبکامالFًانقالب 
کمخوبزیادمناسبGآهنراه

= A
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: گرددیمها، ارائه پس از تنظیم جدول فوق ماتریس مقایسه دودویی گزینه

هاگزینه) اولویت(ن امتیاز نهاییتعیی
هاي ها که از ماتریسهمچنین گزینهدر این قسمت با تلفیق و ترکیب امتیازات معیارها و 

اي دودویی حاصل شدند،مقایسه
ساعتی که مراتبسلسلهبراي این منظور از اصل . آیدمیبه دستامتیاز نهایی هر گزینه 

شود، یمدر تمامی سطوح سلسله مراتبی هاقضاوتبا درنظرگرفتن همه "بردار اولویت"منجر به 
).1381،47زبردست، (استفاده خواهد شد

=گزینه ) اولویت(امتیاز نهایی 

Kضریب اهمیت معیار : Wk:               که در آن

Wi : ضریب اهمیت معیارi

. دهدیمها را نشان ینهگزبا توجه به نتایج مستخرج از شکل زیر که امتیازات نهایی هر کدام از 
. هاي برتر دست یافتتوان به گزینهیم

ها در ساختار سلسله مراتبیضرایب اهمیت معیارها و گزینه:3شکل 

بر اساس اصل ترکیب سلسله مراتبی و با استفاده از ضرایب اهمیت ارائه شده در شکل فوق 
یابی براي اهداف مکانAدهد که گزینه یمها نشان ینهگزو امتیازات نهایی ) 3شکل شماره (

هاي یتاولوبه ترتیب در Cو Bهاي ینهگزانی، بهترین گزینه و رسهاي اطالعکیوسکوب

0/225

0/197

0/163

0/152

0/082

0/06

0/119

J = 0/388

رسانیاطالعهايکیوسکوب یابیمکان

K = 0/156H = 0/043 I = 0/413

0/346

0/136

0/111

0/095

0/212

0/056

0/0436

0/3

0/23

0/24

0/101

0/047

0/051

0/033

0/284

0/284

0/123

0/11

0/07

0/084

0/042

A

B

C

D

E

F

G
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.بعدي قرار دارند
هانهیگزتعیین امتیاز : 7جدول 

امتیاز اولویت
نهایی

عوامل 
فیزیکی

عوامل ایمنی 
و امنیت

عوامل محوري 
گردشگري

عوامل 
گزینهمحدودکننده

10/30540/01220/12390/13420/0351A

20/19070/01220/09500/05280/0307B

30/17290/00530/09910/04310/0254C

50/10700/00470/04170/03690/0237D

40/11750/00300/01940/08230/0128E

60/05580/00360/02110/02170/0094F

70/05090/00180/01360/01690/0186G

هابررسی سازگاري در قضاوت
در . شودها از مکانیزم ساعتی استفاده میر اینجا براي بررسی میزان سازگاري در قضاوتد

به Lي محاسبه مقدار ویژه ماکزیمم از جابهروش میانگین هندسی که یک روش تقریبی است، 
:شودشرح زیر استفاده می

L= [ ]

L= [ ] = 4/0567

C.R: محاسبه ضریب سازگاري

CI= =0/0189

CR= =

توان آمده، میبه دست1/0تر از با توجه به اینکه ضریب سازگاري در محاسبات فوق کوچک
) میدان امام خمینی(Aبنابراین مکان . اندها با یکدیگر سازگاري داشتهعنوان نمود که قضاوت

.شودکیوسک در سطح شهر اصفهان تعیین میین مکان براي استقرار وبترمناسبعنوان به
، نشان داد که بهترین انتخاب با توجه شدهارائهیابی مکانهاي حاصل از مدل ارزیابی گزینه

به موارد فوق، به ترتیب میدان امام خمینی، فرودگاه، سیتی سنتر، ترمینال کاوه، آتشگاه، انقالب 
. باشدیمآهنراهو 
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گیريیجهنت
یکی از عناصر اساسی محیط بیرونی در صنعت گردشگري ) ICT(فناوري اطالعات و ارتباطات

از دیگر تغییرات .هایی در این صنعت شده استهاي اخیر باعث نوآورياست که توسعه آن در سال
يهاسازمانیريگحاصل از گردشگري الکترونیکی در زمینه عرضه محصول گردشگري، شکل

ها در زمینه گردشگري با ارائه انواع خدمات این سازمان.باشدیم) DMO(مدیریت مقاصد
ها این سازمان.آورندیسفر را براي گردشگران فراهم میزيرالکترونیکی ، امکان جستجو و برنامه

در سویکاز هند دیدر واقعه الیه میانی را در گردشگري الکترونیکی مابین عرضه و تقاضا شکل م
تقاضا را براي یريگزمینه عرضه روند تقاضا در بازار گردشگري در جهان و مناطق مختلف و جهت

آن اطالعات را در اختیار و از دیگر سو با کسب اطالعات الزم از مقاصد،آورندیمقاصد فراهم م
ران از مهمترین وظایف رسانی و تقویت اطالعات مورد نیاز گردشگاطالع.دهندیگردشگران قرار م

سازمان مدیریت مقصد است که با توجه به نیازهاي ضروري گردشگران به اطالعاتی نظیر مسیرهاي 
یت و هتل، خرید بلها، رزرو آنالین به جاذبهمربوطگردشگري، قوانین و مقررات، اطالعات 

، ارائه تصاویر هاو مراکز گردشگري، کلیساها، گالريهاموزهتورهاي مسافرتی، ساعات کار 
.هاي کوتاه و دریافت خروجی اطالعات از مهمترین این موارد استیلمف، هامکان

شوندگان مشخص گردید که جامعه آماري بر اساس آمار توصیفی این تحقیق از میان پرسش
که بیانگر آگاهی ) 72,1درصد تجمعی (اند سال بوده36راغب به پاسخ پرسشنامه افراد جوان کمتر از 

به کنندگانمشارکتباشد، همچنینی بیشترین طیف و نگرش آنها نسبت به ابزارهاي الکترونیکی می
در این تحقیق با توجه . باشددرصد مربوط به افراد داراي مدرك لیسانس می50لحاظ تحصیلی حدود 

به ندهندگاپاسخشهر مورد مطالعه دقت گردید تا تعداد ازیرها و نسبت شناخت متغبه گستردگی 
.و مسافران توزیع گردد) افراد بومی(نسبت مساوي بین جامعه میزبان 

یرها مشخص متغبندي انجام شده از هاي آمار استنباطی این تحقیق بر اساس رتبهیبررسدر 
رسانی گردشگري در شهر هاي اطالعیوسککیابی وبمکانگردید مهمترین رکن و اساس 

اید این نکته به این مسئله برگردد که برخی از افراد براي اصفهان امنیت و حفاظت از آنهاست ش
گونه تجهیزات ارزش قائل نبوده و در صورتی که به دور از چشم و انظار باشند دچار آسیب ینا

ي مشخص گردید به واسطه نیاز به بندرتبهدر . ي استسازفرهنگکنند و این مسئله فرهنگی و 
یک پرترافي هامکانو سروصدااز دورها مکان نصب باید به یوسککتمرکز در استفاده از این وب

ساعته 24ید شده مسئله تأکاي بیشتر بدان توجه و و دو نکته بسیار مهم که در مطالعات کتابخانه. باشد
گردشگران پرترددي هامکانرسانی است و همچنین نصب در بودن فعالیت این ابزارهاي اطالع

ي بندرتبهدر حالت کلی طبق . شودي و رفع نیاز گردشگران محسوب میربردابهرهواسطهبهاست که 
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یابی عوامل امنیتی و حفاظتی در جایگاه باالتري نسبت به سایر قرار دارد، عوامل مکانعوامل  در 
توجه به . ي بعدي قرار گرفتهارتبهفیزیکی نیز داراي اهمیت بوده و عوامل محوري گردشگري در 

ي هامکانهاي تکنولوژیکی و پاسخگویی در ي الکترونیکی، پیشرفتهاابزارمباحث متحرك 
عنوان عوامل محدوده کننده در انتخاب مکان از سیم بهیبهایی نظیر اینترنت شبکهخصوصاًمختلف 

هاي بنابراین انتخاب مکان. ي خود جالب توجه استنوبهبهتري برخوردار بود که اهمیت پایین
با نوع نگرش و فرهنگ نیز ارتباط مستقیم دارد که احتماالًه تجهیزات مختلف براي نصب هرگون

.عنوان یک موضوع جهت بررسی در آینده مورد توجه و پیشنهاد باشدتواند بهیم
در خصوصاًعنوان ابزاري مهم در ارائه خدمات گردشگري رسانی بههاي اطالعکیوسکوب

توجه به . ي و رفع نیاز در محل مناسب قرار گیردعرصه تکنولوژي اطالعات باید به نسبت کارآمد
.عوامل مختلف باید لحاظ شودموجببهي مورد استفاده از این ابزار هامحلیابی و مکان

و توصیه هاپرسشنامهرسانی که در هاي اطالعکیوسکیی وبهامکانبر این اساس جهت 
بی سلسله مراتبی با استفاده از ي مختلف مورد ارزیاهامکانآمد به دستیرهایی متغخبرگان 
که در نقشه زیر طورهمانآمده،به دستبندي قرار گرفت و در نهایت با اولویتAHPتکنیک 

یا امام خمینی، فرودگاه اصفهان، مرکز تجاري و جهاننقشمشخص شده است میدان 
هاي یتلواو1نقشه شماره . هاي اول تا سوم قرار گرفتندیتاولوگردشگري سیتی سنتر در 

.دهدرسانی گردشگري در سطح شهر اصفهان را نشان میهاي اطالعیوسککاستقرار وب

رسانی گردشگري در سطح شهر اصفهانهاي اطالعکیوسکاستقرار وبشدهییشناساي هامکان: 1نقشه 
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