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 رانیمد دگاهید)مطالعه موردی  رانیا یرشد صنعت گردشگر بر اطالعات یفناور ریتاث یبررس

 (یو گردشگر یمسافرت یآژانس ها

 

  3، محسن محمدهاشم2، سیده پریسا شوریده ضیابری1شهریار محمدی

  دانشیار، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی-1

  کارشناسی ارشد مهندسی تجارت الکترونیک ، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی-2

  کارشناسی ارشد مهندسی مالی، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی-3

 چکیده

که در  دهدیشده است. آمارها نشان م لیتبد اتیهیاز بد یکیدر جهان به  یبر رشد صنعت گردشگر اطالعات یفناور ریتاث

اطالعات   یفناور ریتاث یمقاله بررس نیرشد نموده. ا زین یداشته، صنعت گردشگر یاطالعات رشد مناسب یکه فناور یکشورهائ

از  یمقاله تعداد ی. جامعه آمارباشدیم یو گردشگر یمسافرت هایآژانس رانیدم دگاهیاز د رانیا یبر رشد صنعت گردشگر

 نبنابرای. شده استفاده ساخته محقق پرسشنامه از هاداده آوری. جهت جمعباشدیم رانیا یو گردشگر یمسافرت هایآژانس

شده با استفاده از نرم افزار  آوریجمع هایانتخاب شدند. داده یتصادف یبه صورت ینفر به عنوان حجم نمونه آمار 384تعداد 

 ن،یانگمی از استفاده با هاداده یفیقرار گرفته. در بخش توص لیمورد تحل یو استنباط یفیدو بخش آمار توص در 1اس پی اس اس

و  هیمورد تجز یخط ونیداده ها با استفاده از آزمون رگرس یو در بخش استنباط یچولگ بیو ضر انسیوار ار،یانحراف مع

 رانیا یاطالعات بر رشد صنعت گردشگر یاست که فناور نیا انگریب اتیبدست آمده از آزمون فرض جیگرفته. نتا رارق لیتحل

 یمتول هایو عملکرد سازمان یاجتماع هایو شبکه هاتیسا غیمثبت دارد، تبل ریتاث یگردشگر هایآژانس رانیمد دگاهیاز د

 زانیبه م یدر صنعت گردشگر نترنتینفوذ ا بیاطالعات و ضر یفناور رساختیساختن ز امهی در هانقش دولت ،یگردشگر

 مثبت قرار دهد. ریرا تحت تاث یتوانسته رشد صنعت گردشگر یادیز

 فناوری اطالعات، ضریب نفوذ اینترنت، رشد صنعت گردشگری، آژانس های مسافرتی و گردشگریکلمات کلیدی: 

 

 
1 Spss : بسته آماری برای علوم اجتماعی 

www.SID.ir

http://www.SId.ir


Archive of SID

 

2 
 

 مقدمه

است. فعالیت  گردشگری ویژه به خدماتی بخش در ارزشمند تجاری فرصتهای از گیری بهره سده یکم، و بیست قرن

جهانی،  سطح در چه ها، عرصه تمامی در و است مطرح جهان در ها فعالیت پویاترین و مهمترین از یکی عنوان به گردشگری

 ملی درآمد ایجاد برای عنوان ابزاری به و گرفته قرار خصوصی شرکتهای و دولتی ریزان برنامه توجه مورد منطقه ای و ملی

 قانونی و کاربردی های طرح ایجاد حال در کشورها از بسیاری اکنون هم .(1396)مجیدی ده شیخ، صفر آبادی و گلی,  است

 گردشگران، میان متقابل کنش از ناشی ارتباطات و ها مجموع پدیده گردشگری. هستند صنعت این توسعه برای ریزی برنامه

 کنترل پذیرایی، نقل، و حمل جذب، فرآیند در غیر دولتی، سازمانهای و ها دانشگاه میزبان، جوامع و ها دولت سرمایه،

 اعتالی برای راه بهترین را گردشگردی جهان، کشورهای از اکنون بسیاری هم. است بازدیدکنندگان دیگر و گردشگران

 خاص توجه مورد علت همین به و دانند می اقتصادی درآمدهای سرشار به دستیابی و بین المللی تفاهم ایجاد فرهنگ،

اخیر گردشگری از رشد پیوسته ای برخوردار بوده سال  60در طی .(1391)تقدیسی, تقوایی و پیری,  گیرد می قرار کشورها

است و به عنوان یکی از منابع عمده درآمدزایی و ایجاد اشتغال در جهان به شمار می آید. صنعت گردشگری دارای ویژگی 

این  های کامال منحصربفردی است که آن را از سایر مقوالت و پدیده ها متمایز می کند. اولین و مهم ترین ویژگی گردشگری

است که این صنعت بر پایه عامل حرکت بنا شده است و متکی بر دو عامل سفر و اقامت است. از این رو هر چند دارای تاثیرات 

پایداری است ولی ماهیت موقتی دارد. از سوی دیگر، ترکیبی از گرایش ها، ارتباط ها و تعامل های اقتصادی و اجتماعی میان 

 .(1394مردانی،  و )زیاری ت و به همین دلیل تاثیرات مثبت و منفی عمده ای بر جای می نهدگردشگران و جوامع گوناگون اس

. )سئونگ سئوپ، سازمان گردشگری جهانی در بیانیه مانیل، گردشگری را یک نیاز اساسی در هزاره سوم معرفی نموده است

ارتباطات و صنعت گردشگری بر رشد اقتصادی کشورها بر امروزه نقش و تأثیر فناوری اطالعات و  .2 (2007دالن و ایاگ، 

وجود آمدن گردشگری الکترونیکی، فناوری اطالعات و ارتباطات،  گیری از فضای اینترنت و به کسی پوشیده نیست. با بهره

ای  هصنعت گردشگری به مجموع .شمار رفته و کارایی این صنعت را افزایش داده است یکی از عناصر اساسی گردشگری به

 جشود. نظام گردشگری شامل پـن از فعالیتهای اقتصادی که ارائه کنندة محصول و خـدمات به گردشگران هستند، اطالق می

فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات یکـی از  .سفر، مقصد، صنعت گردشگری و محیط بیرونی اسـت فضـای اساسـی مبـدأ، مسـیر

مسافرت است. فناوری اطالعات و ارتباطـات یـک شریک ضروری است که عناصر اساسی محیط بیرونی در گردشگری و 

سازد. از سوی دیگر، گردشگری نیز یک  ارتباط بـین مصـرف کننـدگان و تولیـد کننـدگان را در سـطح جهـانی برقرار می

فـروش بازرسـی فیزیکـی  توان قبل از اسـت. خـدمات متغیر نامشهود و متغیر گردشگری را نمی فعالیت مبتنـی بـر اطالعـات

بنابراین . شـوند طور طبیعی قبل از زمان مصـرف و دور از مکـان مصـرف خریـداری مـی نمـود و عمـوم محصوالت آن به
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محصوالت گردشگری شدیداً وابسته به معرفی و توصیف و نمایش است، یعنی اطالعـات به شکل مکتوب، صوتی و تصـویری 

می  اثر خرید رفتار بر به سرعت قیمتها مقایسۀ قبیل از خدماتی ارائۀ با بازار جدید مکانهای ارائۀ با اینترنت،شـود.  ارائـه مـی

 درآمد از اضافی منبع یک اینترنت که است این باشد، باال اینترنت از استفاده درصد میشود موجب که مهمی عامل .گذارد

می توانند  اینترنت در موجود بازاریابی می سازد. فرصتهای امکانپذیر توزیع کانالهای و بازاریابی از دیگری مورد را به وسیلۀ

گرفته  به کار بهتر و بیشتر جدید، محصوالت بازارها، قراردادن هدف به منظور راهبردی، بازاریابی چارچوب مطالعۀ به وسیلۀ

)پور  می آورد فراهم بازاریابان برای بازاریابی آمیخته عناصر متنوع ساختن در را جدیدی فرضهای اینترنت، شود. پیدایش

 یبر رشد صنعت گردشگر 3اطالعات یفناور ریتاثدر این تحقیق محقق به دنبال بررسی  .(1396احمد، فرهودی و  برادران نیا, 

 ی می باشد.و گردشگر یمسافرت یآژانس ها رانیمد دگاهیاز د رانیا

 پیشینه پژوهش.1

 به میل و طبیعت با تماس فراغت، اوقات برای بشر نیاز از ناشی اقتصادی و اجتماعی های پدید جهان سراسر در گردشگری

 سفر و گردشگری . صنعت(1392)میرزایی کاالر, مدنی, همتی نژاد و رحمانی نیا,  است ها فرهنگ و جدید مکانهای دیدار

 منبع عنوان به و پویاست صنعتی گردشگری، صنعت از کشورها بسیاری است. در جهان در صنعت ترین متنوع و ترین بزرگ

 جمله از متعدد عوامل نتیجۀ در گردشگری است. رشد صنعت توسعه زیرساخت و بخش خصوصی رشد شغل، ایجاد درآمد،

 است غیره و گردشگری شدن صنعتی آزاد، وقت و آمد در افزایش و نقل، حمل در بهبود زندگی، استانداردهای رفتن باال

گردشگر یک هدف قابل توجه برای بسیاری به منظور توسعه صنعت گردشگری رضایت  .(1392)غفوری, هنرور و نعمت پور, 

از مقاصد گردشگری است. توسعه صنعت گردشگری نه تنها به این صنعت سود می رساند، بلکه به بخش های دیگر صنعتی 

در سال های اخیر تالش های بسیاری در  .4(2007تی، دی وان و ای هو، )هوئی یک مقصد گردشگری نیز مفید واقع می شود

زمینه افزایش رضایت گردشگران از سفر از سوی ذی نفعان و تصمیم گیران صنعت گردشگری صورت گرفته و نیز این موضوع 

 از یکی دشگریگر 5(2009)ژیاوی، جی چائولین،  تبدیل به یک موضوع قابل مطالعه برای محافل علمی گردیده است

 در یکم و بیست ی سده اول ی دهه طول در بین المللی گردشگری عایدات است، جهان شکوفایی حال در و مهم بخشهای

 به 2000 سال در دالر میلیارد 570 از گردشگری عایدات که به طوری است، افزایش یافته درصد 87 از بیش جهان سراسر

با توجه به ماهیت کاربری  .6(2012)سازمان جهانی گردسشگری، است گشته بالغ 2010 سال در دالر میلیارد 1000از  بیش

صنعت گردشگری، به رغم پیشرفت های فن آورانه در جهان، این صنعت همچنان بر محور نقش قابل توجه نیروی انسانی 
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غیرمستقیم در بسیاری از فعالیت استوار است، به طوری که این صنعت موجب اشتغال مستقیم در زیربخش های صنعت و اشتغال 

های مالی، تبلیغاتی، فنی، حقوقی، حمل و نقل، مواد غذایی، خدمات اداری، فروش، پزشکی و بهداشتی، هتلداری و نظایر آن 

صنعت  از خود سهم ارتقای در توسعه درحال کشورهای از بعضی پیشرفت علی رغم .7(2005)اوه سی او، می شود

 با توسعه یافته بین کشورهای بین المللی گردشگران عایدات از بهره مندی میزان در عمیقی شکاف هنوز گردشگری،

 بنابراین. دارد وجود باستانی و تاریخی فرهنگی، استثنایی طبیعی، ظرفیت های بودن دارا به توجه با توسعه درحال کشورهای

 های یافته به توجه با و باشند نداشته شکاف این ایجاد عوامل شناسایی برای جدی توجه توسعه درحال کشورهای چنانچه

 موتور عنوان به 21 قرن در که صنعت این عایدات و مزایا از را خود نگردد، اتخاذ مناسبی ریزی برنامه و سیاستگذاری علمی،

قالب توجه در خصوص رابطۀ یکی از نکات  .(1392)شاه آبادی و سباح,  اند کرده محروم شود، می نامبرده اقتصاد محرکه

یازهای صنعت گردشگری به فناوری اطالعات، با توجـه . نفناوری اطالعات و ارتباطات و گردشگری، رابطـۀ دو طرفه آنهاست

مصرف کنندگان و روشهای جدید تسهیل کننده عملیات رو به گسترش است. از طـرف دیگـر، توسعۀ  بـه توسـعۀ نیازهـای

کند. این فرآیند مانند مسیری است  ار و قابلیتهای بیشتری بـرای تـأمین نیازهـای ایـن صـنعت عرضـه میفناوری اطالعات، ابز

گیرد. توسـعۀ  شـود و خود نیز حرکتش شتاب بیشتری به سمت جلو می که در آن یک بخش باعث توسعه سایر بخشها می

چهار . برد عمیقی برای کل صنعت گردشگری داشته استپیوسـتۀ فنـاوری اطالعـات و ارتباطات در طی دو دهۀ گذشته ،کار

توان به عنوان دالیل تجویز گسترش استفاده از فنـاوری اطالعـات، بـرای رونق صنعت گردشگری مطرح  ویژگی مهم را می

 :نمود

در این صنعت  های مـرتبط با فناوری اطالعات نخستین ویژگی، پایین بودن متوسط سرمایۀ الزم برای ایجاد هر شغل در حوزه

سو و زیاد بودن تعداد متقاضیان اشتغال از سوی  گـذاری در کشور از یک ویژه با توجه به کمبود شدید منابع سرمایه است. به

شـوند تـا بـدون نیـاز  یابد. در واقع، گسترش شغلهـای مـرتبط بـا اینترنـت، باعـث مـی دیگر، ایـن ویژگـی بسـیار اهمیـت می

خصوص  ای به توجهی شغل جدید در ایـن صـنعت ایجـاد نمـود و چنین مسئله های هنگفت، بتوان تعداد قابل گذاری سرمایهبـه 

. تواند بسیار با اهمیت تلقی گردد گذاری در ایـن بخش مواجه هستند، می برای کشورهایی که با کمبود منابع مالی برای سرمایه

قاضا در سطح دنیا برای خدمات مـرتبط بـا فنـاوری اطالعات از قبیل تبلیغات، بازاریابی، ویژگی دوم این است که با رشد سریع ت

نویسی، خدمات امنیـت شـبکه و تولیـد محتـوا بـرای سایتهای اینترنتی در گردشگری، گسترش فناوری اطالعات و  برنامه

تأثیر مثبت توسعۀ فنـاوری اطالعـات روی  ویژگی مهم دیگری که باعث. رسد ارتباطات در این بخـش ضـروری به نظر می

نقش مهم فناوری اطالعات و ارتباطات در کاهش هزینـه توسـط تعـداد زیادی : شود، عبارت است از صـنعت گردشـگری می

ن های اقتصادی و ادارات دولتـی در ارائـه خـدمات بـه گردشـگران؛ مـثالً از طریـق خدمات الکترونیکی، متوسط زما از بنگاه
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های جانبی ناشی از  جویی در هزینه یابـد. چنـین روندی منجر به صرفه الزم برای حضور آنها در محـل کـار کـاهش مـی

 زمینۀ در ریزی برنامه به بیشتر توجه .(1387چراغی,  و )پور فرج, عیسی زاده روشن شود حضور آنها در محل کار می

 ترین کوتاه در تأثیرگذار تصویر یک و کوتاه بسیار مدتی در خوب معرفی یک که است الزم آنرو از ایران، در گردشگری

 دیگر با ایران در سایبر گردشگری کنونی فاصلۀ بهتر درک برای. باشد مؤثر مشتری جذب در تواندمی سایبر فضای در زمان

 شهرداریها تا گرفته هتلها وبسایت از همسایه کشورهای در مقوله این با مرتبط وب صفحۀ چند تنها است کافی جهان مناطق

 ما با برابر افزاری نرم امکانات با دیگران کنیم، می مشاهده ادامه در. کنیم مشاهده را گردشگری زمینه در فعال شرکتهای و

 سایبر سواد داشتن ایران، در الکترونیک گردشگری وضعیت ارتقای شرایط اولین. دهند می انجام گستردهای اقدامات چه

 .(1392)خلعت،  است

سازمان جهانی ر اساس گزارش بهای بسیار باالیی برای رشد و توسعه برخوردار است. صنعت گردشگری در ایران از ظرفیت

که بهره برداری  را در جهان دارا است های طبیعیجاذبهو رتبه پنجم  های باستانی و تاریخیجاذبه، ایران رتبه دهم گردشگری

 و سفر جهانی شورای ساالنه گزارش . براساس(2017)سازمان جهانی گردسشگری، زیادی از این صنعت می تواند داشته باشد

 نقش جمله از صنعت این ترگسترده اثرات گرفتن نظر در با گردشگری، صنعت اقتصادی تاثیرات درباره 8گردشگری

 معادل ،2017 سال طی جهانی اقتصاد در سفر و گردشگری صنعت کل سهم کشورها، اقتصادی توسعه برای آن غیرمستقیم

 ( 2019گردشگری،  و سفر جهانی شورای)است جهان داخلی ناخالص تولید کل از درصد 10.4

 
8 . WTTC (World Travel & Tourism Council( 
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 ی(گردشگر و سفر جهانی شورای) 2018و  2017سهم گردشگری از اقتصاد جهان سال های  نمودار: 1نمودار

 است چگونه 2017 پذیریرقابت گزارش در ایران جایگاه.2

 در حاضر کشور 136 بین از را 93 رتبه 2015 سال به نسبت صعود پله چهار با توانسته اقتصاد جهانی مجمع گزارش در ایران

 این که استمیلیون گردشگر  3 / 4 سازمان، این شده گرفته نظر در 1-7 مقیاس در ایران امتیاز. کند کسب 2017 سال گزارش

 المللیبین گردشگر میلیون 5/ 2 ورود با اقتصاد، جهانی مجمع 2017 سال گزارش طبق .است بوده 3/ 3 ،2015 سال در امتیاز

 گردشگر، هر ورود ازای به ایران هایدریافتی متوسط آنها، سوی از شدهپرداخت هایهزینه دالر میلیارد 3/ 5 حدود و ایران به

 درصدی2/ 5 سهم میلیارددالری، 10/ 1 حدود افزوده ارزش با گردشگری و سفر کلی؛،صنعت طوربه. است بوده دالر 665/ 1

 خود به را کشور اشتغال کل از درصدی9/ 1سهم شغل، هزار 476 با و داده تشکیل را ایران داخلی ناخالص تولید کل از

 .است داده اختصاص

 همچنان 2015 سال همانند 2017 درسال رقابتی قیمت شاخص در ایران دهدمی نشان گردشگری و سفر پذیریرقابت گزارش

 سایر در. شودمی محسوب المللیبین گردشگران برای دنیا مقاصد تریناقتصادی از یکی و است کرده کسب را اول رتبه

 فرهنگی، منابع شاخص سه در کرده، کسب را 93 رتبه اخیر، گزارش دو هر در که سالمت و بهداشت شاخص جز به ها،شاخص

 هوایی، و زمینی هایزیرساخت جمله از هاشاخص سایر در و یافته تنزل ایران جایگاه طبیعی، منابع و محیطی پایداری
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 محیط گردشگری، خدمات زیرساخت المللی،بین دسترسی کار، بازار و انسانی منابع هوایی، نقلوحمل هایزیرساخت

 .است یافته بهبود ایران رتبه امنیت، و ایمنی و ارتباطات و اطالعات فناوری گردشگری، و سفر بخشیاولویت وکار،کسب

 و محیطیزیست پایداری به مربوط 2017 سال در گردشگری و سفر پذیریرقابت شاخص هایمولفه بین در ایران رتبه بدترین

 از پس ایران رتبه بهترین همچنین. است بوده گردشگری خدمات زیرساخت و گردشگری و سفر بخشیاولویت آن از پس

 .است هوایی و زمینی هایزیرساخت و فرهنگی منابع به مربوط هاقیمت پذیریرقابت

 
)مجمع 2018، 2017، 2015رتبه ایران در شاخص رقابت پذیری و گردشگری بر اساس گزارش های سال های : 2نمودار

 جهانی اقتصاد(

 جهان اشتغال و اقتصاد بر را گردشگری و سفر بخش اثرات خود، ساالنه ارزیابی در گردشگری و سفر جهانی شورای

 اند،گرفته قرار بررسی مورد جهان منطقه 25 از کشور 185 آن در که گزارش این هاییافته اساس بر. است کرده گیریاندازه

 شغل میلیون 319 از بیش و داشته 2018 در جهان داخلی ناخالص تولید از درصدی 10/ 4 سهمی گردشگری و سفر بخش

 شمار مداوم افزایش حال، همین در. است شده ایجاد بخش این واسطه به سال این در جهان، اشتغال کل از درصد 10 معادل

 به رسیدن با بخش این رشد تا کرد کمک دیگر بار کنندگان،مصرف جهانی مخارج توجهقابل رشد و متوسط طبقه خانوار

 .بگیرد پیشی پیاپی سال هشتمین برای جهان اقتصادی رشد از درصد، 3/ 9 سطح
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 گردشگری( و سفر جهانی )شورای  2015،2017،2018پذیری ایران در سال های : تغییرات رقابت 3 نمودار

 مبانی نظری.3

در پژوهشی با عنوان بررسی فناوری اطالعات و ارتباطات در صنعت گردشگری ایران به این نتایج دست  عبدلی و مرادی اصل

اشتغال، سرمایه گذاری و توسعۀ منطقه ای و یک عامل ایجاد یافته اند که صنعت گردشگری به منزلۀ یک عامل مهم در ایجاد 

شود. توسعۀ این صنعت در کشورهای صنعتی، موجب تنوع درآمدها و کاهش ناهماهنگی انگیزش در اقتصاد عمومی تلقی می

ن، استفاده از شود و در کشورهای درحال توسعه فرصتی برای صادرات، تولید ارز و ایجاد اشتغال است؛ بنابرایدر اقتصاد می

مواهب گردشگری جز با فراهم کردن بستر مناسب توسعۀ گردشگری امکانپذیر نیست. از این رو، شناسایی جاذبه ها در مرحلۀ 

رسد و با توجه به تأثیر شگرف گردشگری در اول و برنامه ریزی برای توسعۀ آنها در مراحل بعدی امری ضروری به نظر می

ی و فرهنگی در جوامع امروز، باید با نظری بلند و مدیریتی عالمانه، آگاهانه و با برنامه ریزی درست زمینه های اقتصادی، اجتماع

در جهت گسترش گردشگری تالش کرد. ارزش گردشگری و فعالیتهای مرتبط با آن، همردیف درآمدهای نفتی است و 

 (.1394,  )عبدلی و مرادی اصل امروزه از آن به عنوان صنعت گردشگری نام برده اند

در پژوهشی با عنوان بررسی تأثیر گردشگری الکترونیک بر رضایت از خدمات وبسایت در صنعت گردشگری نتیجه گرفت 

که نتایج بررسی های به دست آمده از رضایت مشتریان از گردشگری مجازی نشان داده است که آنچه برای مشتریان مهم 

ملی مانند طراحی وب سایت مناسب برای توریسم شامل سرعت باالی است و موجب رضایت خاطر مشتریان می شود، عوا
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دانلود و ارتباط آسان با صفحات وب است و نتایج به دست آمده از این تحقیق، برای بازاریابی آژانسهای مسافرتی به کار گرفته 

شگری و رضایتمندی الکترونیک می شود. همچنین، فاکتورهای برجسته برای منافع مشتریان برای استفاده در وبسایت های گرد

ساعته به کاربران باید در اولویت  24می تواند راهبردهای خط مشی های مدیریتی را پایه ریزی کند؛ بنابراین، ارتقای خدمات 

 .(1391)حق طلب،  دامور بررسی شو

 نتایج این به اقتصاد مدور، ةدور در گردشگری مدیریت در نرم افزار با مدیریت اطالعات سیستم عنوان با پژوهشی در 9پینگ

 مدیریت روابط امنیت، بهبود بهبود اطالعات، پردازش در بهره وری بهبود در مدیریت اطالعات سیستم که است یافته دست

 (.2011)پینگ،  است شده واقع مؤثر گردشگری منابع بهتر کنترل و گردشگری مشتری

 مطالعه، این در .است داده انجام مصرف کنندگان بر آن تأثیر و توریسم صنعت آنالین تبلیغات عنوان با پژوهشی رد 10ساب

 گرفته بهره در پرتغال آلگاروه منطقۀ به خاص گردشگران در مشتریان، بر آنها اثرات و آنالین تبلیغات مختلف ابزارهای از

 کنونی، است. روند تبلیغات آنالین و گردشگران و مسافران اینترنت از استفاده میزان درمورد بررسی مطالعه، این از شد. هدف

 تحقیق طریق از کردند. را بررسی پرتغال در فارو فرودگاه در گردشگر 248 است. درمجموع، آنالین تبلیغات روش مؤثرترین

به دست  برای رسانه یک اینترنت به عنوان از کردند، سفر آلگاروه منطقۀ به که گردشگران بیشتر که است شده مشخص

 (2011)ساب، کرده  استفاده سفر عاتاطال آوردن

 در مهمی عامل و گردیده پخش جامعه سراسر در ای گسترده طور به کشور، درآمد افزایش بر عالوه گردشگری، عایدات

 استانداردهای بهبود بر عالوه گردشگری صنعت با گسترش است. همچنین شده شناخته جامعه در درآمد متوازن توزیع

کشورهای  برای یافت. گردشگری خواهد توجهی قابل بهبود نیز آنان فرهنگی گردشگری، استانداردهای مناطق در زندگی

 ارز تأمین منطقه ای، توسعه اقتصادی به کمک در می تواند بالقوه به طور تک محصولی کشورهای به ویژه توسعه درحال

 برای برنامه ریزی حال در کشورها از بسیاری. کند پررنگی ایفا نقش ها پرداخت از بهتر مربوط مشکالت حل و خارجی

 کشورهای برای دیگر سوی هستند. از صنعت این مالیاتی درآمدهای و خارجی، اشتغال ارز تأمین اضافی، درآمدهای کسب

 که شناخت است مهم می گردد، محسوب صادراتی درآمد از توجهی قابل منبع یک گردشگری آن که در یافته توسعه

 گردشگران جذب در کشور هر این حال، موفقیت کنند. با پیدا دست اقتصادی کلی وضعیت بر تأثیرگذار عوامل از درستی

این ویژگی برای کشورهایی که با مشکل بیکاری (. 1392سباح,  ،شاه آبادی) است گردشگران جلب در رقابتی توان حفظ تابع

فرهنگی، تاریخی و اجتماعی( برای توسعه گردشگری برخوردارند اهمیت خاصی روبرو هستند و از توانایی های الزم)طبیعی، 

دارد. بنابراین توسعه صنعت گردشگری با تمرکز بر ایجاد مراکز سرگرمی، فرهنگی و فراهم نمودن امکانات رفاهی به منظور 
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مه ها برای بسیاری از شهرها و مناطق جذب سرمایه انسانی مورد نیاز و توسعه کسب و کارهای جدید به یکی از اساسی ترین برنا

 تبدیل شده است.

رسد. زیرا  توسعه و دسترس فناوری اطالعات و ارتباطات به چند دلیل برای رشد و توسـعه اقتصـاد کشـور ضروری به نظر می

افراد بیشتری انتشار دهد و به این ترتیب اطالعات بین  اول آنکه این تکنولوژی)فناوری( سرعت انتقال اطالعـات را افـزایش می

دهد، زیرا دسترس به دانش تولید شـده بـا کمتـرین  یابد. دوم آنکه، فناوری اطالعـات و ارتباطات هزینۀ تولید را کاهش می می

دهد. سوم آنکه،  پذیر است. همچنین کاهش هزینـۀ مبـادالتی، درجـۀ ناکارامـدی و نااطمینـانی را کـاهش می هزینـه امکان

کنـد، در نتیجه انتقال اطالعات بین خریداران و فروشندگان  العات و ارتباطات بر محدودیت زمانی و مکانی غلبـه مـیفناوری اط

سازد تـا در اقتصـاد بـازار برتـری  گذرد. این فناوری همه افراد را قادر می افزایش یافته و فرآینـد تولیـد از حـریم ملـی می

شود.  ند که منجر به بازار وسیعتر و افزایش سـطح دسـترس بـه عرضـۀ جهـانی کاالهـا میخـود را نسـبت بـه دیگران بشناس

شـود. فنـاوری اطالعـات و ارتباطات قدرت افراد را در دسترس  چهارم آنکه، باعث شفافیت بیشتر بازار و افزایش تقاضـا مـی

 (1387چراغی, )پور فرج، عیسی زاده روشن و   کند به اطالعات تقویت می

می رسد. گردشگری  به نظر ضروری گردشگری صنعت ارتقای برای دلیل چند به اطالعات، فناوری به دسترسی و توسعه

و  فرهنگی اقتصادی، رویکرد پژوهش، این کند. در پیدا ارتقا باید اقتصادی نظر از هم و اجتماعی و فرهنگی نظر از هم

بین  اطالعات بدین ترتیب، و می دهد افزایش را اطالعات انتقال سرعت اطالعات، فناوری ابتدا است. شده انجام اجتماعی

 تولیدشده دانش به دسترسی زیرا می دهد؛ کاهش را تولید هزینۀ تکنولوژی، این آنکه می یابد. دوم انتشار بی شماری افراد

 .می دهد کاهش را نااطمینانی و ناکارآمدی درجۀ ،مبادالتی هزینۀ کاهش می سازد. همچنین، امکان پذیر هزینه کمترین را با

یافته  افزایش فروشندگان و خریداران بین اطالعات انتقال درنتیجه، و می کند غلبه مکانی و زمانی محدودیت بر آنکه سوم

به  نسبت را خود برتری بازار، اقتصاد در تا می سازد قادر را افراد همۀ فناوری، این می گذرد. ملی حریم از تولید فرایند و

شفافیت  موجب می شود. چهارم، منجر کاال جهانی عرضۀ به دسترسی سطح افزایش و وسیعتر بازار به که بشناسانند دیگران

دیدگاه  کند. ازمی تقویت اطالعات به دسترسی در را افراد قدرت اطالعات می شود. فناوری تقاضا افزایش و بازار بیشتر

 است. تأثیرگذار اقتصادی رشد روی اطالعات فناوری روش سه به نظری،

 دیگر، به عبارت کند.می کمک داخلی ناخالص رشد به اطالعات خدمات، فناوری و کاال تولید از استفاده با مستقیم روش

 .هستند اقتصادی از ارزش افزودة بخشی اطالعات فناوری در خدمات و کاال تولید

 اقتصادی رشد موجب سرمایه، طریق تعمیق از خدمات و کاال تولید در مهارت به عنوان اطالعات فناوری سرمایۀ به کارگیری 

 .شودمی
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 منافع براساس اطالعات فناوری سریع رشد شود. اگرفناوری می پیشرفتهای به کمک طریق از اقتصادی رشد افزایش موجب

  .شودمی گردشگری صنعت در اقتصادیرشد  افزایش سبب باشد، فعالیتها این در بهره وری و کارایی

 گردشگری و مقصدهای آداب و رسوم و فرهنگها دقیق و صحیح معرفی و شناخت موجب اطالعات، فناوری به کارگیری

اطالع رسانی  با و می شود گردشگری توسعۀ مسیر در محدودیتها و چالشها شناخت و گردشگری جاذبه های همچنین،

بین  در مناسبی رتبۀ دارای را نظر مورد منطقۀ و شود گردشگران خاطر رضایت موجب تواندمی  به موقع و دقیق شفاف،

)پوراحمد و می آورد به وجود وحدت و همگرایی و صلح جهت در را شرایط بهترین کند. همچنین، جهان کشورهای

 است. صنعت گردشگری دارد کاربرد آن در اطالعات فناوری که مشاغلی و صنایع از یکی میان، این در (.1396،همکاران

 خود توسعۀ زمینه های اطالعاتی، فناوری از بهره گیری با می تواند کشوری هر توسعۀ برای فراوان با ظرفیتهای گردشگری

 موارد بیان شده بیانگر اهمیت باالی موضوع مورد بررسی می باشد. گسترش دهد. را

 اهداف تحقیق.4

 ی ایران و گردشگر یمسافرت یآژانس ها رانیمد دگاهیاز د رانیا یرشد صنعت گردشگر بر  تاطالعا یفناورتعیین تاثیر .4-1

 یرشد صنعت گردشگر بر یگردشگر یمتول یو عملکرد سازمان ها یاجتماع یها و شبکه ها تیسا غیتبلتعیین تاثیر .4-2

 ی ایران و گردشگر یمسافرت یآژانس ها رانیمد دگاهیاز د رانیا

 رانیمد دگاهیاز د رانیا یرشد صنعت گردشگر بر فناوری اطالعات  رساختیکردن ز اینقش دولت ها در مهتعیین تاثیر .4-3

 ی ایران و گردشگر یمسافرت یآژانس ها

 دگاهیاز د رانیا یرشد صنعت گردشگر بر یترنسپورت در صنعت گردشگر یبرا فناوری اطالعات  نقشتعیین تاثیر .4-4

 ی ایران و گردشگر یمسافرت یآژانس ها رانیمد

 یآژانس ها رانیمد دگاهیاز د رانیا یرشد صنعت گردشگر بر یدر صنعت گردشگر نترنتینفوذ ا بیضرتعیین تاثیر .4-5

 ی ایران و گردشگر یمسافرت

 فرضیات تحقیق.5

مثبت ی ایران تاثیر و گردشگر یمسافرت یآژانس ها رانیمد دگاهیاز د رانیا یرشد صنعت گردشگر بر اطالعات یفناور.5-1

 دارد.

 دگاهیاز د رانیا یرشد صنعت گردشگر بر یگردشگر یمتول یو عملکرد سازمان ها یاجتماع یها و شبکه ها تیسا غیتبل.2-5

 ی ایران تاثیر مثبت دارد.و گردشگر یمسافرت یآژانس ها رانیمد

آژانس  رانیمد دگاهیاز د رانیا یرشد صنعت گردشگر بر فناوری اطالعات  رساختیکردن ز اینقش دولت ها در مه.3-5

 ی ایران تاثیر مثبت دارد.و گردشگر یمسافرت یها
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آژانس  رانیمد دگاهیاز د رانیا یرشد صنعت گردشگر بر یترنسپورت در صنعت گردشگر یبرا فناوری اطالعات   نقش.4-5

 تاثیر مثبت دارد.ی ایران و گردشگر یمسافرت یها

و  یمسافرت یآژانس ها رانیمد دگاهیاز د رانیا یرشد صنعت گردشگر بر یدر صنعت گردشگر نترنتینفوذ ا بیضر.5-5

 ی ایران تاثیر مثبت دارد.گردشگر

 

 

 و جامعه آماری پژوهشروش .6

بوده است. جامعه آماری این تحقیق همه این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی همبستگی می باشد و از نظر هدف نیز کاربردی 

برای جمع آوری داده های این تحقیق از پرسشنامه محقق ساخته استفاده  می باشد. آژانس های مسافرتی و گردشگری ایران

نفر به  384می باشد. بنابراین تعداد  ی ایرانو گردشگر یمسافرت یآژانس هاشده است. جامعه آماری این تحقیق همه مدیران 

داده  وان حجم نمونه انتخاب شدند. روش نمونه گیری مورد استفاده در این تحقیق روش نمونه گیری خوشه ای می باشد.عن

در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار  اس پی اس اسهای جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار 

استفاده از میانگین، انحراف معیار، واریانس و ضریب چولگی مورد تجزیه و گرفته است. در بخش آمار توصیفی داده ها با 

 تحلیل قرار گرفته و در بخش آمار استنباطی داده ها با استفاده از آزمون رگرسیون خطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

 یافته های تحقیق.7

 ن داده شده است.( نشا1یافته های توصیفی هر یک از متغیرهای تحقیق در جدول 
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 ( نتایج آمار توصیفی1جدول)

 

N 

 کمترین

 داده

 بیشترین

 داده

میانگین 

 حسابی

 انحراف

 چولگی واریانس استاندارد

 

 آمار آمار آمار آمار آمار آمار آمار

 خطا

 استاندارد

00/1 384  اطالعات یفناور  00/5  7703/3  93956/0  883 /0  - 825/0  125 /0  

و  یاجتماع یها و شبکه ها تیسا غیتبل

 یگردشگر یمتول یعملکرد سازمان ها
384 00/1  00/5  3974/3  95425/0  911 /0  - 463/0  125 /0  

 رساختیکردن ز اینقش دولت ها در مه

 فناوری اطالعات
384 00/1  00/5  4651/3  82950/0  688 /0  - 448/0  125 /0  

 حمل و نقل یبرا فناوری اطالعات  نقش

 یدر صنعت گردشگر
384 00/1  00/5  4594/3  76149/0  580 /0  - 455/0  125 /0  

در صنعت  نترنتینفوذ ا بیضر

 یگردشگر
384 00/1  00/5  5078/3  87336/0  763 /0  - 558/0  125 /0  

00/1 384 رانیا یرشد صنعت گردشگر  00/5  6010/3  75320/0  567 /0  - 646/0  125 /0  

         

 

و کمترین  5بیشترین مقدار بدست آمده برای همه متغیرهای تحقیق نتایج بدست آمده از آمار توصیفی نشان دهنده این است که 

می باشد. از سوی دیگر نیز می توان گفت مقدار میانگین بدست آمده برای همه متغیرهای تحقیق باالتر از حد  1مقدار نیز 

(،مقدار میانگین بدست آمده برای متغیر 7703/3برابر) اطالعات یفناورآمده برای متغیر متوسط می باشد. مقدار میانگین بدست 

(،مقدار میانگین بدست آمده برای 3974/3ی برابر)گردشگر یمتول یو عملکرد سازمان ها یاجتماع یها و شبکه ها تیسا غیتبل

  نقش(،مقدار میانگین بدست آمده برای متغیر 4651/3برابر) فناوری اطالعات رساختیکردن ز اینقش دولت ها در مهمتغیر 

نفوذ  بیضر(،مقدار میانگین بدست آمده برای متغیر 4594/3ی برابر)در صنعت گردشگر حمل و نقل یبرا فناوری اطالعات 

 رانیا یرشد صنعت گردشگر(،مقدار میانگین بدست آمده برای متغیر 5078/3ی برابر)در صنعت گردشگر نترنتیا

 باشد. ( می6010/3برابر)
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مقدار سطح معنی داری بدست آمده برای همه متغیرهای نتایج حاصل از آزمون کلموگروف اسمیرنوف بیانگر این است که 

 درصد می توان گفت همه متغیرهای تحقیق نرمال می باشند. 95درصد می باشد بنابراین با احتمال  5تحقیق باالتر از 

 

 

 

 

 

 ( نتایج حاصل از آزمون نرمال بودن داده ها2جدول)

  

 یفناور

  اطالعات

ها و  تیسا غیتبل

 یشبکه ها

و  یاجتماع

عملکرد سازمان 

 یمتول یها

 یگردشگر

نقش دولت ها 

کردن  ایدر مه

 رساختیز

فناوری 

 اطالعات

فناوری  نقش

 یبرا اطالعات

ترنسپورت در 

صنعت 

 یگردشگر

نفوذ  بیضر

در  نترنتیا

صنعت 

 یگردشگر

رشد صنعت 

 رانیا یگردشگر

2/ 799 آزمون کلموگروف اسمیرنوف  915 /1  439 /2  895 /1  150 /2  347 /2  

Asymp. Sig. (2-tailed) 076 /0  081 /0  090 /0  062 /0  059 /0  077 /0  
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 از آزمون فرضیه ها تجزیه و تحلیل یافته ها. 8

 تحلیل مدل رگرسیونهای تحقیق ( نتایج فرضیه3جدول

 دوربین واتسون خطای استاندارد برآورد ضریب تعیین اصالح شده ضریب تعیین ضریب همبستگی مدل

1 926/0 858/0 856/0 28578/0 976/1 

 واریانستحلیل 

 مجموع مربعات مدل
df 

 داریسطح معنی  آماره F میانگین مربع

 000/0a 502/456 282/37 5 409/186 مدل رگرسیون 1

   082/0 378 871/30 سهم خطا

    383 280/217 کل

 شیب خط

 مدل

 ضرایب استاندارد شده ضرایب استاندارد نشده

t 
 بتا استانداردانحراف ضریب B سطح معنی داری

 000/0 035/5  081/0 410/0 (مقدار ثابت) 1

 000/0 308/17 533/0 025/0 427/0  اطالعات یفناور

 یها و شبکه ها تیسا غیتبل

 یو عملکرد سازمان ها یاجتماع

 یگردشگر یمتول

184/0 040/0 233/0 601/4 000/0 

کردن  اینقش دولت ها در مه

 فناوری اطالعات  رساختیز
402/0 028/0 443/0 190/14 000/0 

 یبرا فناوری اطالعات نقش

 یترنسپورت در صنعت گردشگر
022/0 027/0 022/0 812/0 418/0 

در صنعت  نترنتینفوذ ا بیضر

 یگردشگر
209/0 038/0 243/0 526/5 000/0 
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قرار گرفته بیانگر عدم همبستگی خطی بین جمالت باقیمانده  5/2الی  5/1از آنجا که مقدار دوربین واتسون بدست آمده در بازه 

درصد توانسته اند متغیر  8/85مدل می باشد. با توجه به ضرایب تعیین بدست آمده می توان گفت متغیرهای مستقل به میزان 

 وابسته را تبیین نمایند. 

یعنی از آنجا که مقدار  بدست آمده از آزمون فرضیه اول نشان دهنده این است که فرضیه اول تحقیق تایید شده استنتایج 

اطالعات  بر رشد  یفناوردرصد می توان گفت  95می باشد بنابراین با احتمال  05/0سطح معنی داری بدست آمده کوچکتر از 

 7/42و میزان این تاثیر نیز  مثبت دارد ریتاث رانیا یو گردشگر یمسافرت یآژانس ها رانیمد دگاهیاز د رانیا یصنعت گردشگر

 درصد می باشد. 

نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه دوم نشان دهنده این است که فرضیه دوم تحقیق تایید شده است یعنی از آنجا که مقدار 

ها و شبکه  تیسا غیتبلدرصد می توان گفت  95می باشد بنابراین با احتمال  05/0سطح معنی داری بدست آمده کوچکتر از 

 یآژانس ها رانیمد دگاهیاز د رانیا یبر رشد صنعت گردشگر یدشگرگر یمتول یو عملکرد سازمان ها یاجتماع یها

 درصد بوده است.  4/18و میزان این تاثیر نیز  مثبت دارد ریتاث رانیا یو گردشگر یمسافرت

نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه سوم نشان دهنده این است که فرضیه سوم تحقیق تایید شده است یعنی از آنجا که مقدار  

 اینقش دولت ها در مهدرصد می توان گفت  95می باشد بنابراین با احتمال  05/0معنی داری بدست آمده کوچکتر از سطح 

 یو گردشگر یمسافرت یآژانس ها رانیمد دگاهیاز د رانیا یبر رشد صنعت گردشگر فناوری اطالعات رساختیکردن ز

 درصد بوده است.  2/40و میزان این تاثیر نیز  مثبت دارد ریتاث رانیا

می  05/0نتایج حاصله از آزمون فرضیه چهارم بیانگر رد فرضیه مزبور می باشد زیرا سطح معنی داری بدست آمده بزرکتر از 

عت بر رشد صن یترنسپورت در صنعت گردشگر یبرا فناوری اطالعاتنقش درصد می توان گفت  95باشد بنابراین با احتمال 

 نداشته است. ریتاث رانیا یو گردشگر یمسافرت یآژانس ها رانیمد دگاهیاز د رانیا یگردشگر

در صنعت  نترنتینفوذ ا بیضربا توجه به نتایج بدست آمده برای فرضیه پنجم نیز می توان این گونه استنباط نمود که 

و  مثبت دارد ریتاث رانیا یو گردشگر یمسافرت یآژانس ها رانیمد دگاهیاز د رانیا یبر رشد صنعت گردشگر یگردشگر

 درصد بوده است. 9/20میزان این تاثیر نیز مطابق نتایج بدست آمده 

 نتیجه گیری و پیشنهادات.9

امروزه ما شاهد رشد و شکوفایی در فناوری هایی هستیم که روز به روز بیشتر از گذشته توانسته اند زندگانی روزمره ما را به 

یطره خویش درآورده و آن را تحت تاثیر قرار دهند. از آنجا که محیط مدام در حال تغییر و نوآوری بوده فلذا به ناچار نیز س

زندگی انسان ها تحت تاثیر نوآوری در فناوری اطالعات دچار تغییر می شوند. در این میان صنعت گردشگری نیز با استفاده از 

ا حدود زیادی دچار رشد و شکوفایی گردد. انسان ها امروزه در هرکجای جهان که باشند می این ابزار فناوری توانسته است ت
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مجازی به سیر و تحول بپردازند. ی نقاط دنیا دیدن نموده و بصورت توانند با اتصال به اینترنت از جاذبه های طبیعی و دیدنی اقص

حوزه گردشگری روز به روز افزوده شده و این صنعت را سرپا و زنده امروزه بر تعداد سایت ها و شبکه های اجتماعی فعال در 

های طبیعی توانسته اند اهمیت این صنعت را بیش از پیش مورد توجه رداختن به مسایل گردشگری و جاذبهنگه داشته اند و با پ

ای فناوری و خصوصا گردشگری های پیشتاز در این صنعت نیز با تقویت زیرساخت هران قرار دهند. در این میان دولتگردشگ

سهم ممتازی در توسعه صنعت گردشگری ایفا نموده اند. به نگاهی به آمار و ارقام کشورهای پیشتاز در صنعت گردشگری در 

می یابیم که دولت ها برای رسیدن به جایگاه ممتاز در عرصه گردشگری به زیرساخت های جذب توریست بهای بیشتری داده 

ی در این عرصه توانسته اند سود زیادی را نصیب کشور خود نمایند. از سوی دیگر امروزه در کشورهایی که و با سرمایه گذار

تقویت شده و در نهایت نیز ضریب نفوذ اینترنت در سطح باال بوده است به تناسب همان سطح آگاهی های عمومی افراد نیز 

د طوری که افراد با ورود به یک کشور تمایل زیادی به استفاده رفتار متناسب با گردشگران خارجی را نیز بهبود بخشیده ان

 مجدد از خدمات همان کشور داشته و در نهایت دوست دارند به دفعات زیادی از آن کشورها دیدن نمایند. 

 4/18 اثیرت میزان با)درصد( ، آزمون فرضیه دوم  7/42)با میزان تاثیر  اول فرضیه آزمون از آمده بدست در این تحقیق نتایج

 با) و فرضیه پنجم آزمون( رد فرضیه مذبور با) چهارم فرضیه آزمون ،(درصد 2/40 تاثیر میزان با) سوم فرضیه ، آزمون( درصد

و عملکرد سازمان  یاجتماع یها و شبکه ها تیسا غیتبل، اطالعات  یفناوردهنده این بود که نشان ( درصد 9/20 تاثیر میزان

ی در صنعت گردشگر نترنتینفوذ ا بیضرو  فناوری اطالعات رساختیکردن ز ایدولت ها در مه نقشی، گردشگر یمتول یها

به میزان زیادی توانسته است رشد صنعت گردشگری را تحت تاثیر مثبت قرار دهد و از سوی دیگر نیز می توان گفت در کشور 

ی تاثیری بر رشد صنعت گردشگری نداشته است. در پایان ترنسپورت در صنعت گردشگر یبرا فناوری اطالعات نقشایران 

تواند اثرگذار باشد به شرح می کشور در مجازی گردشگری هایچالش کاهش برای که نتایج حاصله پیشنهادهاییدر راستای 

 :زیر می باشد

 توسعه زیر ساخت های فناوری اطالعات و ارتباطات جهت رشد صنعت گردشگری در ایران

 بردن سرعت اینترنت در کشور و به تناسب آن پایین نگه داشتن هزینه تعرفه های اینترنتباال 

 حمایت از شبکه های اجتماعی مجازی و همچنین از استارتاپ های فعال در این عرصه

 تسهیل ورود گردشگران خارجی به کشور و به تناسب آن برگزاری مراسمات فرهنگی با تکیه بر جذب گردشگران خارجی

 ایران گردشگری در تی آی جامع طرح ایجاد 

 وب در ایران رسمی گردشگری های سایت مدیریت مرکز کردن فراهم

 ایران دولتی سایت 1000 در گردشگری حوزه در ایران دیجیتالی رسانی اطالع مراکز و ها سایت تبلیغ

 ملی رسانه در( غیره و ها موزه سایت مثل) ایران گردشگری دیجیتالی های پایگاه معرفی و تبلیغ
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 ایرانگردی سازمان توسط گردشگری در تی آی های دوره ایجاد

 مداری تی آی راستای در گردشگری گسترش برای کشور ارزی ذخیره صندوق از خاص ای بودجه اختصاص

 کشور عالی آموزش مراکز و موسسات در لیسانس فوق و لیسانس سطح در آموزشی های دوره ایجاد

 حوزه این در کشور موثر و فعال مراکز به مجازی گردشگری وِیژه نشان اعطای و تعریف

 ایران ایرانگردی سازمان در مجازی گردشگری مرکز یا شورا ایجاد

 موثر ، شدن مدار تی آی برای مستقیم غیر یا مستقیم طور به ایران گردشگری امر در که مراکزی به مناسب رایانه اختصاص

 هستند

 منابع:

ارزیابی نقش فناوری اطالعات در ارتقای صنعت گردشگری  ". (1396)، آیدا. نیااهلل، برادرانرحمت ،احمد، فرهودی ،پوراحمد

 .34-13صص  .4. شماره 4نشریه گردشگری شهری. دوره   ."جزیره کیش

طات، صنعت گردشگری رشد فناوری اطالعات و ارتبا " .(1387)، کبری. یوسف، چراغی ،زاده روشنعلیرضا، عیسی ،پورفرج

 .46-66صص  .13شماره  .فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین ."اقتصادی

فرهنگی  اجتماعی اثرات به میزبان جامعه نگرش بر تحلیلی ". (1391) .سیامک پیری، مسعود، تقوایی، احمد، تقدیسی،

 . 121-140 صص . 1 شماره . 2دوره فضایی. ریزی برنامه پژوهشی علمی مجله  ."داالهو گردشگری

 .”یدر صنعت گردشگر تیسا از خدمات وب تیبر رضا کیالکترون یگردشگر یبررس" .(1391). طلب، حامدحق

 گردشگری پایدار توسعۀ بر آن تأثیر و الکترونیک گردشگری از گردشگری جامعۀ آگاهی میزان بررسی". (1392). ندا خلت،

 بین المللی پردیس تهران دانشگاه .فرهنگی علی اکبر راهنمایی به . جهانگردی مدیریت ارشد کارشناسی پایان نامۀ . "کیش

 .کیش

امکان سنجی ایجاد و برنامه ریزی کمپ های تفریحی توریستی در منطقه  " .(1394) .، علیکرامت اله، مردانی ،زیاری

کانون سراسری انجمن های صنفی مهندسان  .تهران .همایش بین المللی معماری، عمران و شهرسازی در هزاره سوم ."کوهسار

 .معمار ایران

تاثیر زیرساخت های اقتصادی بر گردشگری: رویکرد پانل دیتا مقایسه تطبیقی  " .(1392) .علی ،ابوالفضل، سیاح ،آبادیشاه

 .25-43صص  .7شماره مه ریزی و توسعه گردشگری سال دوم. مجله برنا ."هکشورهای در حال توسعه و توسعه یافت

 نیدوم ."رانیا یاطالعات و ارتباطات در صنعت گردشگر یفناور یبررس ". (1394). ریام ،اصلیمراد ،فاطمه دهیس ،یعبدل

 .ندهیانداز آ و چشم یمل یهاهیسرما .یگردشگر یمل شیهما

www.SID.ir

http://www.SId.ir


Archive of SID

 

19 
 

عوامل موثر در توسعه گردشگری ورزش های آبی در شهرهای  "(. 1392، رفیعه. )نعمت پور افشار،  ،فرزاد، هنرور ،غفوری

 .19-30صص  .3پیاپی  .2شماره  .دو فصلنامه مدیریت و توسعه ورزش ."ساحلی مازندران

توان  بر تأکید با گردشگری های جاذبه ای منطقه آمایش ". (1396). علی گلی، اعظم، صفرآبادی، حکیمه، شیخ، ده مجیدی

 .82-61صص. نهم و بیست شماره. شهری ریزی برنامه و پژوهش نشریه. "بویراحمد و کهگیلویه اکوتوریسم استان

دهندة   عوامل بازدارنده و سوق ". ( 1392)  .فرهاد ،نیارحمانی ،مهرعلی ،همتی نژاد ،سیدمهدی ،مدنی ،اکبر ،میرزایی کاالر

 .85-96صص  .(2)پیاپی  .1شماره  .سال دوم .نشریه مدیریت و توسعه ورزش ."گردشگری ورزشی

1. Hui, T., D. Wan, & A. Ho. (2007). Tourists satisfaction, recommendation and revisiting. 

Tourism management. 28,965-975. 

2. Oh, c.o. (2005). the contribution of tourism development to economic growth in the Korean 

economy. tourism management. vol.26, no.1. pp 39-44. 

3. Ping, G. (2011). Information Management System with the Application to Tourism 

Management in the Period of Circular Economy. Energy Procedia, No. 5, pp. 1525- 1529. 

4. Sab, J. (2011). Online Advertising In The Tourism Industry And Its Impact On Consumers 

A Study To Investigate Online Advertising Tools, The Degree Of Usage And Customer 

Preferences, Tourism and Management Studies. International English Edition, No. 7, pp. 

101- 107. 

5. Seongseop kima, Samuel., dallen j.timothyb, iiag. chin iian. (2007). tourism and political 

ideologies: a case of tourism in north korea. tourism management. 28, 1031-1043. 

6. Wto. (2006). year book of tourism statistics. Madrid: world tourism organization. 

7. Wttc. (2019). World Travel & Tourism Council.  www.wttc.org. 

8. Xia, W., Z. Jie, G. Chaolin, and Z. Feng. (2009). Examining Antecedents and 

Consequences of Tourist Satisfaction: A Structural Modeling Approach. TSINGHUA 

SCIENCE AND TECHNOLOGY. 14 (3): 397-406. 

 

 

www.SID.ir

http://www.SId.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

