
  تأثیر رسانه و فناوري اطالعات و ارتباطات در بهبود گردشگري شهر اردبیل

  4، مهران شیرخانقاه3، محمد انوار2علی جعفري، 1علی انوار

  اسالمی واحد اردبیل، دانشگاه آزاد علوم ارتباطات اجتماعیدانشجوي کارشناسی ارشد رشته  -1

  لیواحد اردب یدانشگاه آزاد اسالماستادیار گروه علوم ارتباطات اجتماعی، -2

  دانشگاه محقق اردبیلیاردبیل،  رئیس موزه تاریخ علومدانشجوي دکتري مدیریت شیمی و حاصلخیزي خاك، -3

دانشجوي دکتري معماري سیستم هاي کامپیوتري، دانشگاه محقق اردبیلی-4

  

  خالصه

متعددي همراه است، بنابراین  گردشگري به عنوان بزرگترین تحرك اجتماعی، با پیامدهاي فرهنگی، اقتصادي و فضاي

. پیامدهایمثبتآننیازمندتوجهویژهبهتوانمندسازیآنمیباشدیوتوسعهگردشگریوارتقابهبود ،بیشتر هرچهبخش کردن اثر

. اطالعاتوارتباطاتدربهبودگردشگریشهراردبیالنجامگردیدبنابراینپژوهشحاضرباهدفبررسیتاثیررسانهوفناوری

یمایشی استفاده شده است پ-دراینتحقیقازاستراتژیتوصیفی

جامعهآماریموردبررسیدراینپژوه.ردیدگآوریاطالعاتازابزارپرسشنامهاستفاده وارتباطبینمتغیرهاموردبررسیقرارگرفت،برایجمع  

ل کوکران حجم براساسفرمو. کنند ورهایتفریحیدرشهراردبیلفعالیتمیدرتهستند که ش،کارکناندفاترخدماتمسافرتیمتخصص

هاي آمار توصیفی ه جهت تجزیه و تحلیل اطالعات از شیو. نفر تعیین شد 62نمونه 

. وهمچنیندربخشآماراستنباطیجهتآزمونفرضیاتپژوهش،ازآزمونهمبستگیورگرسیوناستفادهشدهاست  

 001/0دشگري شهر اردبیل ارتباط مثبت و معناداري در سطح ارتباطاتبابهبودگرنتایجحاکیازآناستکهبینرسانهوفناوریاطالعاتو

همچنین بر اساس نتایج بین رسانه و فناوري اطالعات و ارتباطات با بهبود گردشگري رابطه رگرسیون خوبی . وجود دارد

ارتباطات باعث رونق گردشگري که استفاده از ابزارهاي رسانه و فناوري اطالعات و  استبرقرار است و نشان دهنده این 

.بهمعرفیگردشگریاستانازطریقرسانهوفناوریاطالعاتوارتباطاتگرددپس باید توجه ویژه اي. خواهد بوداستان 

  

  لگردشگري،اردبی  رسانه،فناوریاطالعاتوارتباطات،:کلیدي کلمات

  

  

  مقدمه. 1

 هایاقتصادي،سیاسیواجتماعیبشررادگرگونکرده،بسیاریازجنبهسانه و فناوري اطالعات و ارتباطاتگذشته ریدردودهه

. تغییراتمهمیداشتهاندرسانه و فناوري اطالعات و ارتباطات  ثیرأبسیاریازصنایعجهانتحتت.است

. نبودهوتغییراتشگرفیراپذیرابودهاستیازاینحیثمستثن، آیدترینصنایعجهانبهشمارمیدرآمدصنعتگردشگریکهخودازپر

. گردشگریداردوکاربردآندراینصنعتروزبهروزدرحاالفزایشاستاینفناوریسهمزیادیدرپیشرفتوتوسعه

تصویري،  ابزار. هاینوینهستیمبنابراینبرایورودبهبازاررقابتیجهانمجبوربهتجهیزامکاناتوبهرهبرداریازتکنولوژي

یومقاصدی،هتلداري،بنگاهتورگردان،دفاترخدماتمسافرتیخطوطهوا:شاملالکترونیکیواینترنتدرتمامزنجیرهتوزیعخدماتگردشگری

رسانه  باتوجهبهآنچهمطرحشدنقش.استگردشگري،تغییراتشگرفیایجادکرده

فناوریاطالعاتوارتباطاتدردنیایامروزیبهصورتانکارناپذیرصنعتگردشگریراتحتتاثیرقراردادهاستکهباعثشدهپدیدههاییمثلگردشگرو

                                                  
1. Ali.anvar.2014@gmail.com
2. Jafari.communication@gmail.com
3. Anvar@uma.ac.ir
4. Ali.anvar.2014@gmail.com



-کشورهابرایپیشرفتوتوسعه،دراینمیان. درصنعتگردشگریهستیمها فناوريیالکترونیکیتحققپیداکندوماناگزیربهاستفادهازاین

  ]1392یوسفی ،  .[درصنعتگردشگریخوددررقابتهستندهاهرچهبیشتراینفناوري

ترین صنایع مطرح است و با نرخ رشدي ترین و متنوعري در دنیا، به عنوان یکی از مهمامروزه صنعت گردشگ

در تبادالت هاست و در عین حال از عوامل موثر دولتشتابان گسترش یافته و منبع درآمد قابل مالحظه اي براي بسیاري از 

بندي صنایع اهمیت صنعت گردشگري امروزه به حدي رسیده است که در رده. ]1999، 1لیی[فرهنگی بین کشورهاست

بنابراین رشد اقتصادي . ]2007، 2وتو[جهان رتبه سوم را پس از صنایع آهن، فوالد و خودرو به خود اختصاص داده است

تواند از تک محصولی بودن کشور جلوگیري کرده و کمک بزرگی به توسعه اقتصادي و به دنبال  آن توسعه ي میگردشگر

در کشورهاي جهان از گردشگري به عنوان کاتالیزوري کارآمد براي بازسازي و توسعه اجتماعی نواحی یاد . پایدار کشور کند

گردشگري در بیانیه مانیل، گردشگري را نیاز اساسی در هزاره  تا جایی که سازمان جهانی. ]2002، 3شارپلی[. شده است

  . ]1388سلطانی، [.سوم معرفی کرده است

شایدنخستینومهمترینموضوعموردمطالعهصنعتگردشگري،چیستی،ماهیتودرنهایتتعریفآناستکهبهسببگسترهوسیععوا

4بوهالیس].1387چیانه، حیدری[ایمواجهشدهاستملوزمینههایموثردراینصنعت،اینامرباچالشعمده

) 1385(رنجبران و زاهدي. کند،گردشگریراعلم،هنروتجاربتهیهمطلوبنیازهایبازدیدکنندگانتعریفمی)2003(

 سازمانجهانی. تکهصنعتگردشگریبررسیومطالعهمقوالتمرتبطباشخصیاستکهازمحیطعمومیخوددورشدهاسندنیزمعتقد

- تعریفیرابهصورتاستانداردوبین1993سال نیزدر5جهانگردي

« :ازبراساساینتعریفگردشگریعبارتاست. اندپیشنهادکردهاستکهدرآنعمدتاعواملزمانومحیطزندگیمدنظرقرارگرفتهالمللی

- هایفردویاافرادیکهبهمکانیغیرازمکانعادیزندگیخودمسافرتوحداقلیکشبوحداکثریکسالدرآنجااقامتمیمجموعهفعالیت

-نمینظیراشتغالوکسبدرآمدشامآلنالبتهاهدافی.کنندوهدفازمسافرتآناننیزگذرنداناوقاتفراغتاست

). UNWTO، 1995.( شوندنامیدهمی»*گردشگر«شوندبرایناساسکسانیکهشامالینتعریفمی»شود

  .گردشگریاستمفاهیموتعاریفارائهشدهدراینموردبسیاراستکهخوددلیلیبرپویاییماهیتپدیده

ر این دوران براي معرفی جاذبه اي دبا توجه به افزایش تقاضاي گردشگران سراسر جهان براي سفر، ابزار رسانه

هاي اجتماعی از قابلیت هاي باالیی براي بازاریابی در رسانه.دکنهاي گردشگري و جذب گردشگران بسیار اهمیت پیدا می

به اشتراك گذاري تصاویر، فیلم، گفتگو، آلبوم، تگ، . صنعتی که با روحیات و تفریحات مردم ارتباط دارد، برخوردار است

توانند در این شرایط از طریق کند و توراپراتورها میاز امکاناتی است که مخاطبان را جذب می غیرهدوستان ودایره هاي 

  ].1393دالوري، [ .قرار کنندع خدمات خود، با مشتري ارتباط برامکانات ذکر شده در تعریف پکیج هاي سفر، هزینه و نو

فناوري اطالعات . بیرونی در گردشگري و مسافرت است فناوري اطالعات و ارتباطات یکی از عناصر اساسی محیط

. سازدکنندگان را در سـطح جهـانی برقرار میدکنندگان و تولیو ارتباطات یـک شریک ضروري است که ارتباط بـین مصرف

وان تخدمات متغیر نامشهودو متغیر گردشگري را نمی. از سوي دیگر، گردشگري نیز یک فعالیت مبتنـی بـر اطالعاتاست

طور طبیعی قبل از زمان مصرف و دور از مکـان مصرف قبل از فـروش بازرسی فیزیکی نمـود و عموم محصوالت آن به

بنابراین محصوالت گردشگري شدیداً وابسته به معرفی و توصیف و نمایش است، یعنی اطالعات به شکل .دشونخریداري می

فنـاوري اطالعـات و ارتباطات که شامل ابزار انتقال  رسانه و تفکیک بـدین سبب،. شودمکتوب، صوتی و تصویري ارائـه می

سیم، اینترنـت، سیستم و برقراري ارتباطات نظیر تلفن ثابت، تلفن همراه و خدمات آن، بیصوتی و تصویري  اطالعات
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ی و کریمی، یوسف[موقعیت جهانی، نظام اطالعات جغرافیایی، نظام مدیریت مقصد از صنعت گردشگري غیرممکن است

1391.[  

ها باید از مرزهاي سازمانیعبور کرده و با هاي قدرتمند،رسانهدر گردشگري امروز ایران، مطابق با نظریه رسانه

هاي گردشگري را از فواید حضورگردشگر در جامعه آگاه سازند و گري و تخصص مدیران و کارکنان سازمانايحرفه

زمان شروع سفر و بعد از آن همراه گردشگر بوده و جامعه ها در تمامی مراحل ازبیاموزند، رسانههاي برخورد با آنان را شیوه

فناوري اطالعات و ارتباطات به عنوان نیرویی بسیار قوي عمل . آل گردشگران استها پذیرایایدهمیزبان نیز تحت تأثیر رسانه

همکاران، هاشمی و [ها را در صحنه رقابت نگه داردرکتتواند شدهد و میکند و به صنعت گردشگري شکلی جدید میمی

1386[  

 ی،بازرگان -يمختلف اقتصاد يهادر عرصه اطالعات و ارتباطات يفناور یريامروزه به کارگ

. استراتشگرفاینپدیدهرابیشازپیشنمایانساختهأثیت

تغییر و وریبنگاهوصنعت،بهرهمبادالتی،افزایشجوییهزینهصرفه:شاملتدراقتصادوبازرگانیاطالعاوریفناراوانفبدیهیاستمزایای

دسترسی بهتر و و،جستجههزینهایاقتصادي،کاهشفرایندهایمدیریتیوافزایشمیزانتولیدبنگاهارتقاي 

تسهیل هزینهتمامشدهوقیمتکاالوهشکا،ارهایورودبهبازار،افزایشرقابت،کاهشسودانحصتربهاطالعات،کاهشمحدودیتآسان

پدیدهشدهاستموجبتوجهروزافزونبهاینتجاری

رود،همچمیازطرفیباتوجهبهاینکهتعدادکاربراناینترنتنیزدائماًروبهافزایشاستوصنعتگردشگریکهازپردرآمدترینصنایعجهانبهشمار.

. است فناوریاطالعاتقرارگرفتهتأثیر ونسایرصنایعتحت

. ذاردگدهدوقدمدرراهسفرمیمیهایخویشراپوششنیازگردشگرمعاصربااستفادهازفناوریاطالعاتوارتباطات

فرزین، [.ترنمایدترودرآمدخودراافزونسریعگیریهرچهبیشترازفناوریاطالعات رشدوتوسعهخودراه بهرتواندباگردشگریمیصنعت

1384.[  

با . ارتباطات و صنعت گردشگري بر رشد اقتصادي کشورها برکسی پوشیده نیست رسانه وامروزه نقش و تأثیر 

آمدن گردشگري الکترونیکی، فناوري اطالعات و ارتباطات، یکی از عناصر اساسی وجود گیري از فضاي اینترنت و بهبهره

و هرچه رسانه و ارتباطات قدرت بیشتري داشته باشند  شمار رفته و کارایی این صنعت را افزایش داده استگردشگري به

انه و ارتباطات در رشد هدف اصلی این مقاله بررسی تاثیر رس. شوندباعث افزایش رشد اقتصادي صنعت گردشگري می

  .باشداقتصادي صنعت گردشگري در استان اردبیل می

  

  سوابق پژوهش. 1-2

بر اساس نتایج در کره، . پردازدبررسی گردشگري الکترونیکی، نوآوري و رشد می هاي بدر مقاله) 2008(1کیم

اي کوچک و متوسط با وب گردشگري کرههاي اینترنت توزیع اطالعات گردشگري و فروش را متحول کرده است و شرکت

. المللی گردشگري دسترسی داشته باشدتوانند به بازارهاي بینهاي نوآورانهو توسعه یافته در حال حاضر به خوبی میسایت

هایی براي داشتن هاي مربوط به تجارت الکترونیکی در صنعت گردشگري بررسی و توصیهحلدر این مقاله مشکالت و راه

  .هاي موفق تجارت الکترونیک در صنعت گردشگري به دولت در کره ارائه شده استژياسترات

( 2بوهالیسوالو

21در هایفناوریاطالعاتدرمدیریتگردشگري،مقاالتمنتشرشدهدرزمینهگردشگریالکترونیکدرپژوهشیبانامپیشرفت)2008
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. اندیگردشگریالکترونیکوتغییراتبحرانیکهفناوریاطالعاتبرصنعتگردشگریتحمیلکردهاستراموردارزیابیقراردادهنآ

  .وهستندوخواهندبودراعنوانکردرگردشگریباآنروبحوزههاییراکهپژوهشگراندرنهایتاینپژوهشچالش

) 2011(1کیم،چانحوکیلی

 30/80جهانیکشورکرهجنوبیرارتبهاولجهاندرضریبنفوذاینترنتپرسرعتخانگیباادبهآمارهایندرپژوهشیبااست

همچنیندوسوم .کننددرصدمعرفیمی

-کنندکهباعثشدهبسیاریازسازمانخانگیاقدامبهخریداینترنتیمیمردماینکشورازطریقاینترنت

نینآنهاموفقیتصنعتگردشگریرادرگرواهمچ.الوخدماتاستفادهکننداهایگردشگریازسایتاینترنتیبهعنوانابزارکلیدیدربازاریابیوفروشک

. دانندعتمادبهخدماتتجارتالکترونیکمی

یوامنیتادراکیتاثیرمثبتدبرههایرانتایجبیانگرآناستکهسیستم.دادندآنهاعواملموثربراطمینان،رقابتووفاداریمشتریانراموردبررسیقرار

  .کندخدماتگردشگریایفامیبراطمینانداردورضایتمشترینقشمهمیدروفاداریمشتریاندرخریداینترتیکاالو

1386یاریووظیفهدوست، (ایبهنامگردشگریالکترونیک،تاثیرمتقابلفناوریاطالعاتوارتباطاتدرصنعت گردشگريدرمقاله

-بکارگیریفناوریارتباطینوینراجزءجدانشدنیزندگی امروزدانستهوازافزایشروزافزونکاربراناینترنتوشبکههایارتباطییادمی)

فناوریاطالعاتوارتباطاتواینترنتدرصنعتگردشگري،کههمانگردشگریالکترونیکاست، ازمهمترینکاربردهای.کند

  .کندهاینویندرصنعتگردشگریراپیشنیازتوسعهآنبیانمیبردواستفادهازفناوريمینام

درپژوهشیبانامنقشفناوریاطالعاتدرتوسعهصنعتگردشگري،ابتدامفاهیم،کلیاتواهمیتگردشگ)1386(عبدالملکیوبهکمال

ها،هتلضمناشارهبهارکانصنعت گردشگریمانندحملونقل،زیرساخت. کنندزرابیانمیریدردنیایامرو

همچنین . کنندهاودفاترخدماتمسافرتی،کاربردوتاثیرفناوري اطالعاتدرتوسعهصنعتگردشگریومزایایاستفادهازآنرابیانمی
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  .کنندگردشگریمبتنیبرفناوریاطالعاتدرایرانارائهمی

ایتحتعنوانارزیابیگردشگریالکترونیکی مطالعه)1391(عیوضیوپورعلی

-آوریاطالعاتبااستفادهازروشدراینپژوهش برایجمع.اندهایارتقایآنجهترقابتبازارهاجهانیانجامدادهدرایرانوراه

بابررسیهایانجامشدهدراینپژوهش .ها،مقاالت، پایاننامههاوطرحها،مورداستفادهقرارگرفتمطالعه،بررسیکتابهایاسنادي،

-وریاطالعاتدرکشورو توجهبسیارویژهمسئولینوسیاستابهایننتیجهدستیافتندکهباتوجهبهپیشرفتچشمگیرفن

  .ایپیشروباشدهاینزمینهجزوکشورتوانددرچندساآلیندهدرهایدولتدرموردگردشگریبهخصوصگردشگري الکترونیکیایرانمی

هاي اجتماعی در توسعه بازاریابی گردشگري در تحقیق خود با عنوان جایگاه رسانه) 1393( علی دالور و همکاران 

الکترونیکی ایران نشان دادند 

یدبیشترموردتهایویدیوییدارنددرتوسعهصنعتگردشگریالکترونیکباهاییکهکارکردتصویروکلیپهایاجتماعیخصوصارسانهنقشرسانه

. دنشووجهواقع

هایگردشگریایراندرفضایمجازییکفاکتورضروریاستکهتأثیرمستقیمیبررویانتخابمقبرایناساسعکسوفیلمگردشگراندرمعرفیظرفیت

بود  آنچهدراینتحقیقبدستآمداین.داردالمللیصدگردشگریتوسطگردشگرانبین

-ها،تواناییبازاریابیگردشگریالکترونیکیافزایشمیگهایمحتواییووبالهایاجتماعی،کامیونیتیکهباافزایشاستفادهازشبکه

اندجایگاهخودرادرتوسعهبازاریابیگردشگریالکترونیکیپیداکنندواینتفاوهایاجتماعینتوانستهتوانگفتهنوزرسانهیابدامادرمجموعمی

  )6(.تراستهایقدیمیهایجدیدبارسانههایارتباطیوبازاریابیمتفاوترسانهتناشیازویژگی
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 هایفراوانیرابراينسیلپتاتوانستهگردشگریبهعنوانیکصنعتنوظهوردرطولنیمقرنگذشته

ه توسعهاقتصادیفراهمنمایدوازسوییبایجاد

1030جاکهسازمانجهانیجهانگردیبرایاینصنعتنوپاولیپرطرفداردرآمدآنتا.بیشازبیشموردتوجهقرارگیردتقاضادلیالفزایش

سال میلیارددالریدرپایان

دبسهمیبیشترازدرآمدگردشگریاختصاصمیسبتکردهاستودراینرهگذرعمدهکشورهایجهان،تالشیروزافزونرابرایکثمیالدیرا2011

ایاستکهمیامامورروزمرهبهگونهجازیدرانجازسوییدیگررشدروزافزونفناوریاطالعاتدرجهانامروزواستفادهفراوانازاینترنتوفضایم.هند

. جهانینامبردتوانازآنبهعنوانعاملمحرکوپویابخشیدراقتصاد

هاشغلدرسرتاسرجهانگردیدهوارتباطاتبخشاعظمیازادمیلیونجاییاستکهموجبایجامشدهدراینحوزهتابهآنجهایانتردگیفعالیتسگ

  .هیلبخشیدهاستسدنیایخاکیرابهمثابهیکدهکدهجهانیت

مروزه ا .ندشویزارهاي دسترسی به اهداف تلقی مها در عصر ارتباطات و اطالعات یکی از مهمترین ابرسانه

هاي طراحی، تدوین و اجراي برنامه. کنندهاي افراد نقش اساسی بازي میارتباطات در شکلدادن به زندگی و خواست

مشارکت عموم مردم و افزایش درك و برداشت آنها از گردشگري را به دنبال  ،هارسانی همگانی توسط رسانهمنسجم اطالع

هایی است که توسعه پایدار را بـه دنبـال دارد، لویتوگردشگري و نگرش علمی و همه جانبه به آن در ایران از ا. دارد

تر به آن نگریسـت ر و همه جانبهتهـاي طبیعـی و فرهنگی خاص کشورمان این استعداد را دارد تا با رویکردي جامعجاذبـه

هـا قـوانین و مقرراتی است که در یکی از ایـن فرصـت. هاي موجود در این راستا بهره بردو از تمامی امکانات و توانمندي

از آن به صورت کالن بوده و بخشی دیگر به صورت آشکار به توسعه گردشگري از  یاین راستا تنظیم شده است که بخش

  .ها تأکید داردطریق رسانه

هاي گردشگري طبیعی و تاریخی جزء ده کشور اول دنیا، بر اساس برآوردهاي موجود کشور ایران، از نظر پتانسیل

. شودکشور اول جهان محسوب می 2کشور اول جهان و از نظر تنوع صنایع دستی جزو  5و از نظر تنوع گردشگري جزو 

این استان داراي . طبیعی است هاي گردشگرياست که داراي جاذبهاستان اردبیل هم به عنوان یکی از مناطقی 

ها، هاي معدنی، مراکز آب درمانی، کوهستانها، آبشارهاي فراوان، چشمهها، تاالبها، دریاچهاندازهاي بدیع، دشتچشم

ارثی و همکاران، و[از مناطق گردشگري کشور مطرح است  هاي حیات وحشی بوده و به عنوان یکیها و شکارگاهزیستگاه

بررسی تاثیر رسانه و فناوري اطالعات و ارتباطات بر رونق گردشگري در اردیبل  ،با توجه به تحقیقات انجام شده ].1391

هاي تواند به عنوان یکی از بهترین قطبهاي باالي گردشگري میزیرا که اردبیل با دارا بودن پتانسل ،باشدحائز اهمیت می

  . ی گرددگردشگري ایران معرف

  

  هدف اصلی. 1-4

  .اردبیل شهرگردشگري  بهبودبررسی تأثیر رسانه و فناوري اطالعات و ارتباطات در 

  فرضیات تحقیق. 1-5

  .و فناوري اطالعات و ارتباطات رابطه برقرار است صنعت گردشگري بهبودبین 

  .رابطه مثبتی برقرار است و رسانه صنعت گردشگري بهبودبین 

  .ي تاثیر داردصنعت گردشگربهبودفناوري اطالعات و ارتباطات در پیش بینی 

  .صنعت گردشگري تاثیر دارد بهبودرسانه در پیش بینی 

  

  روش کار. 2

  معرفی محدوده مورد مطالعه. 2-1



و کیلومتر مربع  17953مساحت این استان . ایران واقع شده استآذربایجاندر منطقهایرانغربیاستان اردبیلدر شمال

 66و شهر21بخش، 25، شهرستان10است و بر طبق آخرین تقسیمات کشوري، شامل اردبیلکالن شهرمرکز این استان

تصویب شد و این استان در مجلس شوراي اسالمیالیحه استان شدن اردبیل در 1371دي سال  22در . شود دهستان می

جدا و به استانی استان آذربایجان شرقی، ازاردبیلسال پیگیري مردم 20پس از نزدیک به  1372فروردین سال  23

.1شکل . مستقل تبدیل شد

هاي این استان آب و هواي مطبوع و خنک این منطقه  یکی از ویژگی. استان اردبیل یکی از مناطق گردشگري در ایران است

کیلومتري غرب شهر اردبیل یکی از مشهورترین مناطق  22در سرعینهاي آبگرم مجتمع. استتابستانوبهارهاي در فصل

ها هزار نفر گردشگر از اقصی نقاط  میزبان ده -به خصوص تابستان-هاي گرم ان اردبیل است که در فصلگردشگري است

خود در ها را با جمعیت نسبتاً کم ساکن در  ترین تعداد هتل و هتل آپارتمانسرعین بیش. و کشورهاي خارجی است ایران

  .مقایسه با سایر مناطق گردشگري ایران دارد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  محدوده مورد مطالعه -1شکل

  

  اردبیل استانهاي گردشگري جاذبه. 2-3

ها از نظر دارا بودن شرایط  اي که بهترین ماه به گونه. باشد شاخص گردشگري استان اردبیل در تمام طول سال متنوع می

باشند که بهترین شرایط را از نظر آسایشی به خود  هاي فروردین، اردیبهشت و مهر می براي گردشگران، ماهآسایشی 

.هاي دي و بهمن از بدترین شرایط آسایشی و بیوکلیمایی برخوردارند اند و در مقابل ماه اختصاص داده

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86_(%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%B9%DB%8C%D9%86


بقعه سید ،)یونسکوهانیمیراث ج(الدین آرامگاه شیخ صفی:زگردشگري استان اردبیل عبارتند ا هاي برخی از جاذبه

سنگ نبشه ،جمعه مسجد،موزه مردم شناسی اردبیل،کلیساي مریم مقدس اردبیل،مقبره شیخ حیدر،لئیالدین جبراامین

شیروان ،سبالنکوه،دریاچه شورابیل،بازار اردبیل،شهر یئري،)یلبارد(کاروانسراي شاه عباسی،اي ویند آثار صخره،ساسانی

پیست اسکی ،)لاردبی(وي چمن جنگل فندقلوي نمینپیست اسکی ر،جنگل فندقلو،عمارت آقازاده اردبیلی،سی دره

روستاي گردشگري ،منطقه گردشگري ازناو،منطقه حفاظت شده آق داغ،تفرجگاه بوالغالر،منطقه گردشگري کپز،آلوارس

چشمه آب گرم ،مجتمع آبدرمانی سرعین،دریاچه نئور،گیلوان،)رشهرستان کوث(دربندمشکولژئوپارک،کزج

سیبیه (آق بالغآبشار،)ننمی(آبشار شورشورنه،آبشار گورگور آلوارس،آبشار سردابه،آبگرم گیوي،قوتورسویی،لشابی

دژ ،قلعه بوینی یوغون،قلعه بربر،)رشه مشگین(آبشار گورگور،آبشار شیروان دره،آبشار نره گر،)لخلخا(آبشار دیز،)یخان

غار ،غار هفت خانه،غار تاریخی الهرود،خسروقلعه ،قلعه اولتان،السیقیزقا،دیو قاالسی،عه بربرقل،کهنه قلعه،قهقهه

.حمام سنگی شهر گیوي،حمام درو،تاریخی الهرود

  

  روش پژوهش. 2-4

در این تحقیق از استراتژي توصیفی و پیماشی استفاده شده است و با .کمی است این تحقیق از نظر رویکرد یک تحقیق

ادبیات آوري براي جمع. روش تحقیق از نوع همبستگی است ،پردازدتوجه به اینکه به بررسی ارتباط بین متغیرها می

در . هاي مختلف استفاده شده استها، مجالت و پژوهشنامهها، مقاالت، پایاناي از کتابموضوعی تحقیق به روش کتابخانه

آوریاطالعالت برایبررسیهدفاصلییعنیبررسی تأثیر رسانه باشد،کهازآنجهتجمعمیاینپژوهشابزاراصلیگردآوریاطالعات،پرسشنامه

در این تحقیق براي  .ت در بهبود گردشگري استان اردبیل دراینپژوهشاستفادهشدهاستو فناوري اطالعات و ارتباطا

هاي مفاهیم تحقیق از آلفاي کرونباخ استفاده شده است که براي تمام ابعاد مفهوم گویه) پایایی(شناخت انسجام درونی

 دفاتر خدمات مسافرتی متخصص کارکناناز امعه آماري این تحقیق عبارتند ج. درصد بوده است 80مورد بررسی بیشتر از 

جهت تعیین حجم نمونه تحقیق از فرمول کوکران استفاده شده . کنندفعالیت می اردبیلدر تورهاي تفریحی در شهر  که

  .نفر تعیین شد 62ا حجم نمونه ماست که بر این اساس 

هاي یرنوف استفاده و براي آزمون فرضیهاسم -در بخش استنباطی، براي تعین نرمال بودن متغیرها از آزمون کولموگروف

در  وري اطالعات و ارتباطاتو فناتحقیق از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون براي تعیین سهم هر یک از این رسانه 

  .استفاده شده است اردبیلگردشگري  و بهبود صنعتپیش بینی توسعه 

  

  نتایج پژوهش. 3

در جدول زیر آورده فناوري اطالعات و ارتباطات ، رسانه یب آلفاي کرونباخ برايبا توجه به نتایج روش آلفاي کرونباخ، ضر

  .باشدکه همه مقادیر نشان دهنده اعتبار مناسب پرسشنامه می ،شده است

  

  پرسشنامه یاییپا یبضرا -1جدول

  آلفاي کرونباخ مطلعه حاضر  آلفاي کرونباخ مطالعات پیشین  عوامل

  85/0  90/0  رسانه

  88/0  93/0  اطالعات و ارتباطات اوريفن

  

  هاتحلیل توصیفی داده. 3-1

تی را هاي مسافریشتر شرکتکارمندان ب( دها بودنبیشتر پاسخگویان به پرسشنامه خانم 2حاضر بر اساس جدول  در تحقیق

  .3جدول بیشتر افراد داراي تحصیالت لیسانس بودند  و از نظر تحصیالت )خانم ها تشکیل داده بودند

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D8%B5%D9%81%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%B3%DA%A9%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%A8%D8%B1%D9%87_%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D8%AD%DB%8C%D8%AF%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%85_%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3_(%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87_%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87%E2%80%8C%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_(%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%DA%AF%E2%80%8C%D9%86%D8%A8%D8%B4%D8%AA%D9%87_%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C_(%D9%85%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%87%D8%B1)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1_%D8%B5%D8%AE%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C_%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C_(%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1_%DB%8C%D8%A6%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%86%D9%87_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A2%D9%82%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84_%D9%81%D9%86%D8%AF%D9%82%D9%84%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%D8%A7%D8%B3%DA%A9%DB%8C_%D8%B1%D9%88%DB%8C_%DA%86%D9%85%D9%86_%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84_%D9%81%D9%86%D8%AF%D9%82%D9%84%D9%88%DB%8C_%D9%86%D9%85%DB%8C%D9%86(%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%D8%A7%D8%B3%DA%A9%DB%8C_%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87_%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C_%DA%A9%D9%BE%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%B1%D8%AC%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87_%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA_%D8%B4%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%82_%D8%AF%D8%A7%D8%BA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87_%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C_%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C_%DA%A9%D8%B2%D8%AC
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D8%A6%D9%88%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9_%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%88%D9%84_(%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D9%88%D8%AB%D8%B1)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%DB%8C%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%86%D9%87_%D9%86%D8%A6%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9_%D8%A2%D8%A8%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%B3%D8%B1%D8%B9%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D8%B4%D9%85%D9%87_%D8%A2%D8%A8_%DA%AF%D8%B1%D9%85_%D8%B4%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%B3%D9%88%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8%DA%AF%D8%B1%D9%85_%DA%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1_%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1_%DA%AF%D9%88%D8%B1%DA%AF%D9%88%D8%B1_%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%87_(%D9%86%D9%85%DB%8C%D9%86)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%82_%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA_(%D8%B3%DB%8C%D8%A8%DB%8C%D9%87_%D8%AE%D8%A7%D9%86%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1_%D8%AF%DB%8C%D8%B2_(%D8%AE%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%84)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1_%D9%86%D8%B1%D9%87_%DA%AF%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%B1%D9%87
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1_%DA%AF%D9%88%D8%B1%DA%AF%D9%88%D8%B1_(%D9%85%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%87%D8%B1)&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%84%D8%B9%D9%87_%D8%A8%D8%B1%D8%A8%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%84%D8%B9%D9%87_%D8%A8%D9%88%DB%8C%D9%86%DB%8C_%DB%8C%D9%88%D8%BA%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DA%98_%D9%82%D9%87%D9%82%D9%87%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%87%D9%86%D9%87_%D9%82%D9%84%D8%B9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%84%D8%B9%D9%87_%D8%A8%D8%B1%D8%A8%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%88_%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%DB%8C%D8%B2%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%84%D8%B9%D9%87_%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%84%D8%B9%D9%87_%D8%AE%D8%B3%D8%B1%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D8%B1_%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C_%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D8%B1_%D9%87%D9%81%D8%AA%E2%80%8C%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D8%B1_%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C_%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AF%D8%B1%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C_%D8%B4%D9%87%D8%B1_%DA%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C


  

توصیف آماري نمونه مورد مطالعه براساس جنسیت -2جدول

  فراوانی درصد  )به نفر(فراوانی   تیجنس

3990/62زن

2310/37مرد

  62100کل

  

  

  

  

توصیف آماري نمونه مورد مطالعه براساس سطح تحصیالت -3جدول

فراوانیدرصد  )به نفر(فراوانی  سطح تحصیالت

3829/61لیسانس

  2187/33فوق لیسانس

384/4دکتري

  62100کل

  

همانگونه که . دهدبه ترتیب فراوانی سابقه شغلی و سطچ آشنایی با فناوري اطالعات و ارتباطات را نشان می 5و  4جداول 

سال و آشنایی افراد با فناوري اطالعات و ارتباط  10تا  5گردد بیشترین افراد تحقیق داراي سابقه شغلی مشاهده می

  .باشدمیمتوسط 

  

توصیف آماري نمونه مورد مطالعه براساس سابقه خدمت  -4جدول

  سابقه شغلی  )به نفر(فراوانی  درصد فراوانی

12/16 سال 5زیر   10

19/24 15   سال 10تا  5

04/21 13 سال 15تا  10

35/19 12 سال 20تا  15

35/19 12   سال به باال 20

100  62   کل

  

  با فناوري اطالعات و ارتباطات سطح آشنایی افراد -5جدول 

  درصد فراوانی  )به نفر(فراوانی   سطح آشنایی

  12/16  10  کم

  16/45  28  متوسط

  72/38  24  زیاد



  100  62  کل

  

  و نتیجه گیري بررسی فرضیات. 3-2

بنابراین براي بررسی رابطه بین رسانه و  ها توضیع نرمالی دارند،نشان داد که دادهاسمیرنوف  -نتایج آزمون کولموگروف

، 6در جدول همبستگینتایج آزمون  .فناوري اطالعات و ارتباطات با بهبود گردشگري از آزمون پیرسون استفاده گردید

مثبت و  باشد که بین رسانه و فناوري اطالعات و ارتباطات با بهبود و توسعه گردشگري در اردبیل رابطهگویاي این می

دیدنی و توریستی  هاي جاذبهها در زمینه معرفی باشد که هرچقدر رسانهداري برقرار است که نشان دهنده این میمعنی

باعث افزایش گردشگر و در نتیجه رونق گردشگري در اردبیل خواهد شد که این  ،اردبیل فعالیت بیشتري داشته باشند

  .ز افزونی در این جهت انجام گرددهاي روپس باید تالش. موجب رونق شهر اردبیل خواهد بود

  

  

  آزمون همبستگی پیرسون -6جدول 

  بهبود گردشگري  عوامل

  893/0**  رسانه

  879/0**  فناوري اطالعات و ارتباطات

  .باشددار میمعنی 01/0باشد که در سطح نشان دهنده این می** 

دار باالیی وجود دارد که بین فناوري اطالعات و ارتباطات با بهبود گردشگري رابطه مثبت و معنی 6بر اساس نتایج جدول 

  .باشددر بهبود صنعت گردشگري در اردبیل میکننده تاثیر زیاد فناوري اطالعات بیان

با توجه به سطح  .شود اعتبار تحلیل واریانس رگرسیون چندگانه مورد تایید استمشاهده می 7همانگونه که در جدول 

رد ) رگرسیونیعدم برقراري رابطه (بنابراین فرض صفر ،و کوچکتر از پنج درصد است 000/0معناداري که برابر است با 

  .رگرسیونی وجود دارد رابطهبهبود صنعت گردشگریبا  ارتباطاترسانه و فناوري اطالعات و بنابراین بین متغیرهاي .شودمی

  

در پیش بینی بهبود تحلیل واریانس رگرسیون چندگانه سهم رسانه و فناوري اطالعات و ارتباطات  -7جدول

  صنعت گردشگري

سطح 

  معناداري
  نسبت

F

میانگین 

  مجذورات
درجه آزادي

مجموع 

  مربعات
  مدل  منبع تغییرات

000/0  455/58  482/30 رگرسیون  963/60  2

Enter
521/0 59 410/46   باقیمانده

61 373/107   کل

  

رابطه بهبود صنعت گردشگریفناوري اطالعات و ارتباطات با رسانه ومتغیرهاي بین شود که مشاهده می 8با توجه به جدول 

  ).P>05/0.(رگرسیونی برقرار است

  :  باشدمعادله رگرسیون نهایی به شرح زیر می

بهبود صنعت گردشگري=  405/0+ 596/0رسانه + 563/0فناوري اطالعات و ارتباطات 

  



در پیش ضرایب رگرسیون استاندارد و غیر استاندارد سهم رسانه و فناوري اطالعات و ارتباطات  -8جدول 

  بینی بهبود صنعت گردشگري

و فناوري اطالعات و رسانه

هاینوینازقبیلشبشودکهدرفضایایجادشدهبهوسیلهرسانههاوابزارهاییاطالقمیسایتعنوانیاستکهدرسالهایاخیربهمجموعهارتباطات

-شدهمتولدجدید هایآنالینکهدراینفضايبهگروهیازرسانه. انداندورشدپیداکردههایهمراه،متولدشدههایارتباطی،اینترنتوتلفنکه

هایاجتماعیدادهعنوانرسانه،اند

  .]1388قهرمانی، [شده است 

، یاري و وظیفه دوست )2011(ی لی ، کیم چانچ و ک)2008(، بوهالیس و الو)2008(کیمنتایجاینمطالعهبانتایجتحقیق

گر تاثیر مثبت رسانه و فناوري اطالعات و که بیان) 1393(و علی دالوران و همکارن ) 1391(عبدالملکی و بهکمال) 1386(

بدین معنی که هر چقدر در صنعت گردشگري به فناوري اطالعت و . ارتباطات در بهبود گردشگري بود مشابهت دارد

  .کندارزش بیشتري داده شود باعث رونق گردشگري شده و افراد زیادي را به شهر اردبیل جذب میارتباطات و رسانه 

  

  منابع. 4

 :مطالعهموردي(رنامهریزیتوسعهجهانگردینقشفناوریاطالعاتوارتباطاتدرتوسعهپایدارگردشگريب). 1393(. یوسفی، ع. 1

  .اصفهان. دانشگاه شیخ بهائی. پایان نامه کارشناسی ارشد. )شهراصفهان

2. Lee, Jay, Wong, Dawid.W.S.(2001), Statical analysis with arc view GIS, Jonhwikely and sons, 
New York, 135-137.
3. Sharpley, R. (2002), Rural Tourism and the Challenge of tourism Diversification: The Case of 
Cyprus, Tourism Management, No. 23, pp.233-344.

در توسعه  گردشگري الکترونیکی شهر اصفهان، پایان نامه کارشناسی  ICTتحلیل فضایی نقش ) 1388. (سلطانی، م. 4

  .ارشد جغرافیا و برنامه ریزي شهري، دانشگاه اصفهان، اصفهان

  .انتشاراتسمت :تهران .مبانیبرنامهریزیصنعتگردشگري).1387. (رحیدریچیانه،. 5

  

6. Buhalis, D. (2003). ETourism. Information Technology for Strategic Tourism Management. 
Printce hall.

  .یانتشاراتچهارباغ .شناختگردشگر).1385. (،زاهدي،م.رنجبریان،ب. 7

پزوهشی مطالعات مدیریت  -فصلنامه علمی. جایگاه رسانه هاي ایران). 1393. (و مجدي، ن. قادري، ا. دالور، ع. 8

  .1-16، 28گردشگري سال نهم، شماره 

اولیهمایش . کاربردفناوریاطالعاتوارتباطاتدرصنعتگردشگریباتکیهبرهتلداري). 1391. (کریمی،م. یوسفی،ع. 9

  .همدان .ملیگردشگریوطبیعتگردیایرانزمین

سطح معنی 

داري

مقدار

t

ضرایب غیراستاندارد ضرایب 

استاندارد

شاخص ها

متغیر آماري

بتا خطاي استاندارد بتا

001/0 072/3 204/0 405/0   مقدار ثابت
Enter000/0 605/5 430/0 رسانه  596/0  106/0

000/0  038/6 464/0 093/0 563/0 فناوري اطالعات و 

ارتباطات



). 1386. (وفرزامنیا،ع. ،موسیخانی،م.فرزي، م، ر. هاشمی،م، ر. 10

مجموعهمقاالتبرگزیدهشدهدرنخستینهمایشفناوریاطالعاتوارتباطاتدر.اطالعاتدرتوسعهگردشگریایرانبررسیآثاراستفادهازفناوری

  .انتشارات پندار پارس .صنعتگردشگري

کاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات در صنعت گردشگري،مجموعه مقاالت نقش صنعت گردشگري ). 1384. (فرزین، م. 11

  .رات رسانشدر توسعه مازندران، مازندران، انتشا

12. Kim, CH.(2008) E-tourism: an innovative approach for the small and medium-sized tourism 
enterprises (SMTES) in Korea. Organisation for Economic Co-operation and development 
(OECD). Centre for Entrepreneurship, SMEs and Local Development.
13. Buhalis, D ., Law, R. (2008). Progress in information technology and tourism management: 20
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