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 ها در توسعه گردشگری پایدار در ایراننقش وب سایت

 1سارا محمدپور
 ایران، تهران، دانشگاه آزاد اسالمی، غربواحد تهران ، عیاستادیار و عضو هیات علمی گروه علوم ارتباطات اجتما

 جواد باقرزاده
 ایران، تهران، دانشگاه آزاد اسالمی، غربواحد تهران ، دانش آموخته کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی و رسانه

 10/15/0318تاریخ صدور پذیرش:       10/12/0318تاریخ دریافت مقاله: 
 چکیده

گردشگری و کسب و کارهای مرتبط فراهم کرده  ی هتکنولوژی و فضای مجازی فرصتی را برای سرمایه گذاران حوزپیشرفت 

است تا بتوانند با استفاده از وب سایت ها و اپلیکیشن ها به تبلیغ و توسعه کسب و کار خود و در نهایت این صنعت بپردازند. با توجه 

هدف از این پژوهش بررسی ، اجتماعی و زیست محیطی آن، و تحقق اهداف اقتصادیبه اهمیت گردشگری پایدار برای توسعه؛ 

روش  اجتماعی و زیست محیطی گردشگری پایدار است.، های گردشگری در توسعه هر یک از ابعاد اقتصادیسایتنقش وب

با توجه به که ، یل داده اندگردشگران در تهران تشکجامعه آماری این تحقیق را است.  یشیمایروش پ، در پژوهش حاضر قیتحق

در دسترس استفاده شده و با مراجعه  گیری از نمونه، اینکه حجم جامعه قابل تخمین نبوده و در فصل های مختلف سال متفاوت است

و  روایی پرسشنامه به تایید متخصصان و اساتید رسانهنفر به پرسشنامه پاسخ داده اند.  033ی گردشگری تهران تعداد ها هبه جاذب

نتایج آزمون ها نشان می دهد که بین  پرسشنامه از پایایی برخوردار است. 58/3گردشگری رسیده است و با توجه به آلفای کرونباخ 

 اجتماعی و محیطی گردشگری پایدار همبستگی وجود دارد.، میزان استفاده از وب سایت های گردشگری و ابعاد اقتصادی

 

 ری؛ گردشگری پایدار؛ بعد اجتماعی؛ بعد اقتصادی؛ بعد زیست محیطیسایت های گردشگ: وبکلیدی واژگان
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 مقدمه

باشد. بررسی تاریخ سفر از گردشگری می، یکی از عوامل مهم و مؤثر در پویایی اقتصاد و توسعه پایدار هر کشور

زیارت و انجام امور ، آموزش، های گوناگون همچون تجارتها به انگیزههای گذشته مؤید آن است که انسانسده

به موازات  (.2933، اند)صدر ممتاز و آقارحیمیپرداختهماجراجویی و نیز انجام وظایف سیاسی به سفر می، مذهبی

در کتاب راهنمای گردشگری پایدار برای سد. ر میی گردشگری توجه به گردشگری پایدار ضروری به نظر توسعه

، اقتصادی یها هجنب پیوند دادن در آن توانایی، گردشگری بخش اساسی ایه ویژگی از که یکی توسعه آمده است

. ندک می عمل آنها متقابل افزایش برای محرکه نیروی یک عنوان به و پایدار است محیطی زیست و فرهنگی، اجتماعی

، سالم های محیط وجود به وابسته شدت به اقتصادی فعالیت یک عنوان به گردشگری که است دلیل این به این

به  فرهنگی تجارب از مشاغل و درآمد برای گردشگری که فرصتی. است میزبان جوامع پذیرش و غنی های فرهنگ

گردشگری ایجاد  بخش در سنگینی مسئولیت مساله این، خود نوبه به. است این از ای هنمون تنها، ارمغان می آورد

 2.شود منجر خود پیشرفت های و از عملکرد محیطی و فرهنگی، اجتماعی تاثیرات به تا ندک می

های جاذبه از که است کشورهایی برای ویژه ای امتیاز دارای و است رونق پر صنعتی، گردشگری صنعت امروزه

 دیدنی نقاط از نفر میلیون 600 از بیش ساالنه، گردشگری جهانی سازمان آمار طبق بر برخوردارند. گردشگری

 صنایع از پردرآمدتر و سودآورتر، در این صنعت سرمایه گذاری تردید بدون کنند.می بازدید کشورهای مختلف

 آن از که داشت؛ خواهد بدنبال هم را فرهنگی و اقتصادی، سیاسی پیامدهای آن تبع به که خواهد بود دنیا در موجود

 و ارتباطات صرع به آن از که امروز دنیای در که آنجایی از اما است. ...و ملی اشتغال، کشور به ارز ورود جمله

، دیجیتال تحوالت با شدن همسو و (ICT) مدرن هایفناوری از برداری بهره صنعتی بدون هیچ، شودمی یاد اطالعات

 قاعده این از نیز گردشگری صنعت، بپیماید را محلی حتی و جهانی رقابت پر در اقتصاد توسعه و پویایی راه تواندنمی

 در ایتعیین کننده نقش، رکن اساسی عنوان به ICT، جهانی توریسم یهدر عرص هم امروز همین نیست. مستثنی

 در توجهی قابل حد تا آن کاربردهای از برداری بهره میزان و کیفیت و کندایفا می کشورها فراملی و ملی هایرقابت

 است. گسترش و عمیمت حال در باوری قابل غیر سرعت با هافناوری نقش این روز هر و بوده تأثیرگذار رقابتی شرایط

 فاقد کشورهای، نزدیک بسیار ای هآیند در (WTO) توریسم سازمان جهانی توسط شده منتشر آمارهای استدالل به

 شد حذف خواهند گردشگری های منطق و جهانی هایی رقابتچرخه از عمالً، ICTمناسب هایزیرساخت

 .(2933، )جهانگیری

نقش . شده است ها سایت وب و اینترنت از افزون روز ی هموجب استفادفناوری های ارتباطی  ی هپیشرفت در حوز

با  (2331، )هافمن و نوواک.است شده اطالعاتی اثبات خدمات ارائه و کاال توزیع، بازاریابی، تبلیغات در اینترنت

 قصدم بازاریابی و ارتقای گردشگری در مهمی نقش وب و اینترنت گردشگری؛ صنعت اطالعاتی توجه به ماهیت

 سایر به نسبت و است ای همنطق گردشگری تبلیغ برای زیادی پتانسیل دارای (وب1111، دارد.)دالین و همکاران

 از روز در ساعت 12 که، برسد جهانی مخاطبان به واندت می موثر وبسایت یک. است ارزان نسبتا تبلیغاتی یها هرسان
                                                                                                                                                               
1 http://icr.unwto.org/content/guidebook-sustainable-tourism-development 

http://icr.unwto.org/content/guidebook-sustainable-tourism-development
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ی نهادینه کردن ها ه. با توجه به این امر که یکی از را(1111، است)لین و هوآنگ دسترسی قابل جهان در نقطه هر

هستند و با توجه به فعالیت وب سایت های متعدد در  ها هپایدار و هموار کردن مسیر آن رسان ی هی توسعها همولف

ب که آیا بین استفاده از و گردشگری در ایران و جهان؛ در تحقیق حاضر به دنبال پاسخ به این سوال هستیم ی هزمین

 ی گردشگری پایدار همبستگی وجود دارد؟و توسعه سایت های این حوزه

 اهداف تحقیق 

 هدف کلی

 های گردشگری و توسعه گردشگری پایدار در ایرانسایتشناخت رابطه بین استفاده از وب

 اهداف فرعی

 ها در بعد اقتصادی گردشگری پایدار در ایرانسایتشناخت رابطه بین استفاده از وب -2

 ها در بعد اجتماعی گردشگری پایدار در ایرانسایتشناخت رابطه بین استفاده از وب -1

 ها در بعد زیست محیطی گردشگری پایدار در ایرانسایتشناخت رابطه بین استفاده از وب -9

 ی تحقیقها هفرضی

 فرضیه اصلی

 ران رابطه معناداری وجود دارد.های گردشگری و توسعه گردشگری پایدار در ایسایتبین سطح استفاده از وب

 ی فرعیها هفرضی

 های گردشگری و بعد اقتصادی گردشگری پایدار در ایران همبستگی وجود دارد.بین سطح استفاده از وب سایت-2

 های گردشگری و بعد اجتماعی گردشگری پایدار در ایران همبستگی وجود دارد.بین سطح استفاده از وب سایت-1

های گردشگری و بعد زیست محیطی گردشگری پایدار در ایران همبستگی وجود ده از وب سایتبین سطح استفا-9

 دارد.

 پیشینه 

کیفیت خدمات و تبلیغات شفاهی در توریسم: فرصتهای ، برند( در تحقیقی تحت عنوان 2932اکبری و همکاران)

 شرق شمال و شمال پادگانهای وظیفه روهاینی نفر از 931، پرسشنامه با روش پیمایشی و ابزار پادگانهای نظامی

نتایج حاکی از معناداری تاثیر کیفیت خدمات بر رضایت گردشگران و اند  داده قرار بررسی و مطالعه مورد تهران

 نگرش، برند تصویر، رضایت تاثیر و خدمت محل شهر به نسبت نگرش بر برند تصویر و رضایت تاثیر، تصویر برند

  .است شفاهی تبلیغات بر تخدم محل شهر به نسبت

-عوامل موثر بر پذیرش بازاریابی الکترونیک از دیدگاه کارکنان آژانس»( در پژوهش خود به بررسی 2931عابدی )-

های کند که بازاریابی به شیوهپرداخته است. محقق اذعان می« 2932های مسافرتی چارتر کننده شهر اصفهان در سال 

پذیر است. یکی از این ابزارها استفاده از فناوری اطالعات در زمینه بازاریابی یا به کاننوین توسط ابزارهای نوین ام

کنند های مناسب بازاریابی استفاده میعبارت دیگر بازاریابی الکترونیک است. در مقصدهای گردشگری که از شیوه

زایای اقتصادی این صنعت بهره توانند از مهای شلوغ و خلوت سال قادر به جذب گردشگران هستند و میدر فصل

های زیاد نتوانسته از منابع خود در راه جذب گردشگر به خوبی استفاده کند. یکی از ببرند. شهر اصفهان با جاذبه
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های گردشگری از تر عدم استفاده یا استفاده ناچیز سازمانمشکالت آن ناتوانی در جذب گردشگر و در سطح وسیع

 ست.اینترنت برای این مقصود ا

 تأثیر بررسی و را اصفهان شهر در گردشگران جذب بر تبلیغات تأثیر ای همطالع ( در2933همکاران ) و ابراهیمی-

 مناسب هایرسانه آن بر کردند. عالوه تبیین را اصفهان شهر گردشگری صنعت در استفاده شده تبلیغاتی هایرسانه

استفاده  تبلیغاتی ابزار که داد نشان آنان شد. نتایج تحقیق شناسایی تحقیق این در گردشگری صنعت در استفاده برای

 تبلیغات، راهنما کتاب روش پنج از توانمی و است تأثیرگذار نبوده المللیبین گردشگران جذب برای اصفهان در شده

 تحصیالت و سنین، هاجنسیت، مناطق برای ابزار این تأثیر میزان کرد که استفاده روزنامه و بروشور، تلویزیون، اینترنتی

 است.  مختلف متفاوت

بررسی موانع جذب گردشگر با تأکید بر گردشگری الکترونیک مطالعه »( در پژوهشی به 2933ثانوی گروسی ) -

پرداخته است. هدف این تحقیق بررسی موانع جذب گردشگر با تاکید بر گردشگری « موردی مشهد مقدس

تحلیلی است و از نظر مقاصد تحقیق کاربردی  -ت تحقیق توصیفی الکترونیک است. تحقیق از نظر روش و ماهی

های گردشگری مورد استفاده گردشگران و سایت، باشد. برای بررسی فرضیات تحقیق سه جامعه آماری مسئولینمی

نهایت پرسشنامه و مشاهده استفاده گردید. در ، ابزار مصاحبه 9قرار گرفتند که برای ارزیابی نظرات این سه گروه از 

ها تمام فرضیات پژوهش رد شد که نشان دهنده این موضوع است که تمام فرضیات از پس از تجزیه و تحلیل داده

 رود.جمله موانع جذب گردشگر به صورت الکترونیکی به شمار می

ه پرداخت« ارزیابی عوامل موثر در تقاضا برای گردشگری شهری»( در تحقیقی به بررسی 2933آذردوست ) بقال -

، ها شناخت جاذبه، گردشگری شهری به طور اخص تبریز  های صنعتاست. هدف این پژوهش آشنایی با ویژگی

پذیری تقاضای گردشگری شهری و شناخت نقش تأسیسات گردشگری  های طبیعی و عوامل موثر در کشش توان

دهد  ت. نتایج نشان میتحلیلی انجام شده اس -پذیری گردشگری شهری است و به روش توصیفی  موجود در کشش

تصویر ذهنی گردشگران از تبریز بعد از ، گردشگران از امکانات گردشگری تبریز رضایت در حد مطلوب دارند

 شود و گردشگران تمایل به مسافرت مجدد به تبریز را دارند.  مسافرت به این شهر بهتر می

 زیست و فرهنگی_اجتماعی، اقتصادی تأثیرات سنجش"در پژوهشی تحت عنوان، (2933ضرابی و همکاران )-

و با ابزار پرسشنامه به نتایج زیر دست یافته شهر با روش پیمایشی  مشکین شهرستان در "گردشگری توسعة محیطی

، است. همچنین آورده وجود به زیست محیط در را نامطلوبی آثار شهر مشکین شهرستان در گردشگری توسعة اند:

 پژوهش این نتایج است. داشته تأثیر شهر مشکین شهرستان فرهنگی و اجتماعی، دیاقتصا توسعة در گردشگری توسعة

 و اردبیل استان زیست محیط حفاظت سازمان، دستی صنایع و گردشگری، فرهنگی میراث سازمان در تواندمی

 .باشد داشته کاربرد اردبیل( )استانداری شهر این فرمانداری و شهرداری همچنین و شهر مشکین شهرستان

های الکترونیکی از طریق رسانهیسم رعه توـتوسای رـمحیطی بان یابی تو( در ارز2931گانی )روزی آوارنونوری و  -

طبیعی ی هاهپدیدو محیطی ع ابع متنوـمنو ها انتوده دارای ند که منطقه نامبراچنین نتیجه گرفتهر چغاخون هستادر د

ج یسم )شامل تفررتوسعه توای هد تمامی سطح منطقه بردمی ناـی نشـسرن برـیاست. ی اشگردگرذب نسانی جاو ا

 ست. ردار اباالیی برخوان تواز متمرکز( ج تفرده و گستر
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 پیشینه خارجی

م اـنج( ا1119ک )الیاله وانشگاداست که توسط ا« اییسم منطقهرکوتوی اهاابی پتانسیلـیارز»ان وـا عنـی بـهشوپژ

ست. نتیجه ده اوـبه منابع بذجاس سااتایلند بر در یسم رکوتواسیل مناطق یابی پتانارز، مطالعهف این ت. هدـسه ادـش

جنبه ر چهای بر مبنا، صیسم خارکوتواه ـک منطقـدیریت یـهنمایی مای رابرای پایهان تحقیقاتی به عنووژه ین پرا

دی قتصاا -ماعی جتو اتاثیر محیطی ل کنترزی ساهگات و آتوضیحادادن ، تدماـخات و زـی: تجهیـیاجری اهاقابلیت

 ت. ـساه ـم منطقـیسرکوتوی ااـهیلـدیریت پتانسـمای رـب، دوـیع سزتوو ومی ـکت عمرمشاو 

 تبلیغات تأثیر« تبلیغات گردشگری در هارسانه این مکمّل نقش و هاسایتوب»عنوان  با ایمقاله ( در1113مورسان )

 نشان وی تحقیق کرده است. نتایج و بررسی مطالعه تبلیغاتی بزارا دیگر کنار در مکمّل ابزار مثابه به را هاسایتوب در

 تبلیغاتی ابزار دیگر از، اندنکرده دیدن نها آ از کسانی که از بیشتر هاسایت این از استفاده کنندگان که دهدمی

 اند. پذیرفته تأثیر جهانگردی

 گردشگری پایدار

مسئولیت های محیطی است. در قلب توسعه پایدار این ایده است اجتماعی و ، گردشگری پایدار ادغام ابعاد اقتصادی

که موضوعات یاد شده جدایی ناپدیر است و آینده به این بستگی دارد که چگونه بتوانیم تعادل این سه بعد را در 

ر را گردشگری مسئولیت دارد تا مسی، لحاظ کنیم. با توجه به اهمیت گردشگری در اقتصاد جهانی گیری فرایند تصمیم

به سمت توسعه پایدار هدایت کند. در عین حال با توجه به منابع طبیعی و فرهنگی در خدمت گردشگری عالقه 

  2وافری به انجام این کار دارد.

 فضای مجازی و گردشگری پایدار

ها دارد ها و تاثیری که در توسعه و رشد اقتصادی کشوربازاریاب و نقش آن در ارتقاء بنگاهفضای مجازی به عنوان 

ها در عرصه های رونق دادن به این فعالیتبر کسی پوشیده نیست. اینترنت از جمله عوامل موثر بر بازاریابی و روش

سازد که با مشتریان ها را قادر میاینترنت شرکتبه دلیل این که ، (. با توسعه اینترنت2939، )کولینکنونی است 

ها تعداد بیشتری از شرکت، یدات خود را بر اساس نیازهای آنها ایجاد نمایندارتباط بهتر و مؤثرتری برقرار کنند و تول

 (1112، )چافی و همکاران کنندهای توزیع استفاده میاز اینترنت جهت بازاریابی و کانال

، تکنولوژی و نوآوری ی هی اخیر توسعها هنند که در دهک میساهیل و لگوهرل به نقل از الو و همکاران بیان 

تژی بازاریابی سنتی را ارتقا داده است.اینترنت ابزار ارزشمندی را برای مصرف کننده و تولیدکننده در خصوص استرا

آنالین و همچنین مبادالت  ی هتوزیع اطالعات و خرید و فروش آنالین فراهم کرده است. رشد سریع مصرف کنند

 (1121، هرلو لگو مالی آنالین گواه واضحی از محبوبیت تکنولوژی است.)ساهیل

عرضه و تقاضای گردشگری سبب  ی هبه طور کلی استفاده از تکنولوژی اطالعات و ارتباطات و گسترش آن در زمین

مجازی را در چارچوب  ای هآن شد که گردشگران قبل از سفر به ارزیابی و بررسی وضعیت مقاصد بپردازند و تجرب

ی دموکراتیک شدن امر انتخاب مقاصد را ها هاین امر زمیندورنمایی گردشگر در ذهن خود شکل دهد. عالوه بر آن 
                                                                                                                                                               
1 www.cf.cdn.unwto.org 
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 2932، برای سفر فراهم آورده که بر بستری از لیبرالیسم حاصل از جهانی شدن تسهیل شده است.)قرخلو و همکاران

 (2931، به نقل از بنادرویش

و  یطبیع یت و استعدادهاجهت به تصویر کشاندن امکانا یو خارج یدر زمینه توسعه گردشگری ارایه تبلیغات داخل

، یها و تمدن و تاریخ و حیات اجتماع و شناخت عمقی آن فرهنگ و خرده فرهنگ یمتنوع توریست یها جاذبه

ترین در چند دهه اخیر از صنعت گردشگری به عنوان یکی از بزرگترین و متنوعبود.  خواهد مؤثر بسیار یاقتصاد

دانند و صنعت را به عنوان یکی از منابع اصلی درآمدزای خود میصنایع یاد شده است. بسیاری از کشورها این 

تالش در راه توسعه این صنعت دارند. این صنعت بخصوص برای کشورهای در حال توسعه به علت اینکه بیشترین 

آورند بسیار با اهمیت است. همچنین کشورها عالوه بر منابع درآمد خود را از فروش منابع طبیعی به دست می

 صنعت این در موفقیت یبراباشند. محیط زیست و غیره نیز می، فرهنگی و اجتماعی، صادی به دنبال منافع سیاسیاقت

 معرفی و گردشگران جذب یبرا یریزبرنامه دنبال به باید، یمقاصد گردشگر، یگردشگرپذیر شرایط داشتن بر عالوه

 (2939، )پاپلی یزدی و سقایی باشند یگرگردش داخلی و جهانی یبازارها به خود و شرایط امکانات بهتر

 های گردشگریوب سایت

به روش صحیح این رسانه کند. اگر  در دنیای اقتصادی امروز نقش مهمی را ایفا می های الکترونیکی و تبلیغاترسانه

و البته تبلیغات تنها مختص واحدها ، قطعا به توسعه و رشد منجر خواهد شد، و بادقت به دیگران عرضه شود

ورزشی و علمی جایگاه ، مذهبی، های فرهنگی های اقتصادی نیست بلکه در حال حاضر برای بسیاری از سازمان بنگاه

 (.2931، )دانشوری و همکاران دانند ها تبلیغات را ابزاری برای اشاعه فرهنگ می خاصی دارد و این ارگان

کند که این هاست و این موضوع ایجاب مییت سازمانها و تبلیغات به عنوان مهمترین ابزار موفقاستفاده از رسانه

فرهنگی و ارتباط به دقت مورد مطالعه قرار گیرد. امروزه در صنعت ، اجتماعی، های علمیابزار به عنوان شاخه

ای استفاده های الکترونیکی( به عنوان مهمترین ابزار به صورت حرفهها )باالخص رسانهگردشگری باید از رسانه

ای از های فرهنگی و گردشگری هر کشور مبتنی بر درک صحیح و حرفهی ارزشرا موفقیت تبلیغ در ارایهزی، کرد

های تبلیغاتی است که در میزان تأثیر تبلیغات بر های آن است. یکی از ارکان مهم تبلیغات رسانهتبلیغات و ارزش

شود. برای موفقیت در ث افزایش تأثیر پیام میای برخوردار است و استفاده درست از آن باعمخاطب از اهمیت ویژه

های تبلیغات از اهمیت خاصی المللی به علت پراکندگی مخاطبان در سرتاسر جهان رسانهتبلیغات گردشگری بین

با گستری فناوری اطالعات برخوردار است و انتخاب صحیح آنها در موفقیت تبلیغات جهانگردی نقش مهمی دارد. 

از ، نت نیز بعنوان یکی از مهمترین ابزار مورد استفاده بازاریابان قرار گرفته است. تبلیغات اینترنتیاینتر، و ارتباطات

 (2933، )ابراهیمی و همکارانباشد. های استفاده از اینترنت میپرکاربردترین روش

یت های تورهای جستجو معتبر ترین نوع وب سایت مورد استفاده برای مسافرت است. در حالی که وب سامو

کنندگان تمایل دارند که به طور  اختصاصی شرکت ها. خطوط هوایی هتل ها و غیره نیز اهمیت دارند. زیرا مصرف

اعتبار آژانس های مسافرتی اینترنتی نیز به طور روز افزونی در .با سازمان های گردشگری تعامل داشته باشند مستقیم

( وب سایت ها به دلیل نقش 2931، از حنفی زاده و همکارانبه نقل  2939، .)همتی و همکارانحال افزایش است



 003 ...، ها در توسعه گردشگرینقش وب سایت

وانند در ت میبازاریابی و تبلیغات و با توجه به ویژگی های در دسترس بودن و بی مرزی ، فراوان در اطالع رسانی

 ی گردشگری پایدار در مردم نقش قابل توجهی داشته باشند. ها هنهادینه کردن مولف

 چارچوب نظری 

در توسعه منطقه ای و محلی عموماً از ابعاد  بررسی نقـش گردشـگری، رد توسعه پایدار گردشگریدر رویک

می گیرد. سازمان جهانی گردشگری برای اولـین بـار در سـال  محیطی و فرهنگـی صـورت، اجتماعی، اقتصادی

، کرد: گردشگری پایدارپایدار را طبق معیارهای گزارش برانتلند این گونه تعریف  اصـطالح گردشـگری 2333

کند. ی م گردشگران حاضر و جوامع میزبان را با محافظت و ارتقای فرصت هـای آینـدگان بـرآورده نیازهـای

 (2939، )علیپور و همکارانست. ها هیابی بـه توسـعه پایدار در تمامی زمینتگردشگری پایدار حاصل تالش برای دس

اقتصادی چشمگیر باشند اگر به محیط و منابع انسانی که پایه و اساس هر چند امکان دارد مزایای حاصل از رشد 

 بسیار مسئله این، ودش میرشدند توجه نشود این مزایا دوام نخواهد یافت. در حالی که دنیا به عصری جدید وارد 

تی را به هر حال در قرن کنونی گردشگری تغییرا ضرورت است. بلکه، نیست آرمان پایداری پدیده که است روشن

برای بسیاری از محیط ها به همراه خواهد داشت که میزان این تغییرات و آثار مثبت و منفی آن در آینده تا حد 

 (2931، )کاظمی.زیادی به ارزش های حاکم بر جوامع و نوع قضاوت ها در آن زمان بستگی خواهد داشت

ی این ها هاقتصادی که بر اساس نظری مالحظاتمکتب فکری با  :سه مکتب فکری در توسعه پایدار وجود دارد

 مالحظاتمکتب فکری که با  د؛وش میناپایدار محسوب ، هر راهبردی که به افزایش بهره وری و سود نینجامد، مکتب

ند و عقیده دارد هر فعالیت که محیط زیست را ک میکه به پایداری از نقطه نظر زیست محیط توجه  یزیست محیط

فظ ح مالحظاتمکتب فکری با  د.وش می یناپایدار تلق، یا تعادل زیست محیط را بر هم بزندآلوده یا تخریب نماید و 

فظ ارزش های انسان و اجتماع توجه دارد و بر این باور است که حکه به پایداری از نقطه نظر  یمنابع محیط اجتماع

، )مهرآرا و همکاران در بر داشته باشد پایدار را ی هواند توسعت مین، که محیط اجتماع را نامتعادل سازد یهر فعالیت

 .(2912، به نقل از کرمی 2931

 فقـر ضد یا گردشگری بودن فرافقر) فقر کاهش در سـهم گردشگری چـون هـم معیارهـایی بـا اقتصـادی پایـداری

، ...و سـتیتوری منـاطق محلـی سـاکنان پایـدار معیشـت و اقتصـادی قدرت منابع و ثروت، درآمـد توزیـع، (بـودن

 از ناشی منافع به دسترسی، (زیسـتی تنـوع) طبیعـت حفـظ در مشـارکت هماننـد هـایی معیـار بـا محیطـی پایداری

 حقـوق رعایـت هماننـد معیارهایی با اجتماعی نهایـت پایداری در و، ...و زمـین شدن گرم از جلوگیری و مشارکت

 ومشارکت توانمندسازی، مردم رضایتمندی افزایش درخورو، دانهشرافتمن زندگی رعایت، محلـی مـردم و زمـین

شـود.)افتخاری و  می مشخص حقوق کار رعایت و( زنان حقوق) جنسیتی روابط رعایت، توسعه در مردم فعاالنه

 (2931، همکاران

سه (اهداف گردشگری پایدار به تفکیک آمده است. در تحقیق حاضر 1129در کتاب راهنمای گردشگری پایدار)

 یرد:گ میبرابری اجتماعی و عوامل محیطی مورد تاکید قرار ، هدف پایداری اقتصادی

مقاصد و سازمان های گردشگری به طوری که قدر  پذیری پایداری اقتصادی: برای اطمینان یافتن از پایداری و رقابت

 به ادامه رونق و رسیدن به منافع بلندمدت باشند. 
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منافع اقتصادی و اجتماعی در جامعه هدف از جمله بهبود  ی هآوردن توزیع گستردبرابری اجتماعی: برای به دست 

 درآمد و خدمات در دسترس فقرا. ، فرصت ها

شرکت های گردشگری و  ی هآب و زمین و تولید زباله به وسیل، عوامل محیطی: برای به حداقل رساندن آلودگی هوا

 بازدیدکنندگان.

 مدل مفهومی

ب سایت های گردشگری)متغیر مستقل( در توسعه گردشگری پایدار)متغیر وابسته( با در تحقیق حاضر نقش و

 یرد. گ میاجتماعی و زیست محیطی مورد بررسی قرار ، ی اقتصادیها همولف

 

 

 

 

 

 

  

 روش تحقیق

جامعه آماری این تحقیق را گردشگران در تهران تشکیل داده است.  یشیمایروش پ، در پژوهش حاضر قیروش تحق

با استفاده از ، که با توجه به اینکه حجم جامعه قابل تخمین نبوده و در فصل های مختلف سال متفاوت است، دان

نفر به پرسشنامه پاسخ داده اند. روایی  911ی گردشگری تهران تعداد ها هدر دسترس و با مراجعه به جاذب گیری نمونه

است که  31/1گردشگری رسیده است. آلفای کرونباخ رسانه و  ی هپرسشنامه به تایید ده نفر از متخصصان حوز

 شد. در جدول ذیل آلفای کرونباخ به تفکیک متغیرها آمده است.با میپایایی پرسشنامه  ی هنشاندهند
 میزان آلفای کرونباخ مربوط به هر متغیر: 1جدول شماره 

 

 

 

 ی تحقیقها هیافت

 آمار توصیفی
 گویان بر حسب جنسیت : توزیع فراوانی و درصد پاسخ2ی  رهجدول شما

 

 

 
 های پژوهشمنبع: یافته

   نامه میزان آلفای کرونباخ پرسش نامه پرسش

 33/1 بعد اقتصادی

 13/1 اعیبعد اجتم

 31/1 بعد محیطی

 31/1 نامه آلفای کلی پرسش

 درصد فراوانی تجمعی درصد فراوانی فراوانی جنسیت مصاحبه شوندگان 

 %1/12 %1/12 231 مرد

 %211 %2/93 221 زن

 - %211 911 جمع کل

 بعد اقتصادی

 بعد اجتماعی

 بعد زیست محیطی

 متغیر وابسته متغیر مستقل

فاده از وب سطح است

 های گردشگریسایت
توسعه 

گردشگری 

پایدار
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ها زنان )حدود  ترین آن مردان و کم، درصد 1/12نفر( معادل  231ی آماری ) ترین افراد نمونه مطابق جدول فوق بیش

 اند. درصد( بوده 2/93
 گویان بر حسب سن : توزیع فراوانی و درصد پاسخ3ی  جدول شماره

 

 

 

 
 های پژوهشمنبع: یافته

ها دارای  ترین آن و کمدرصد(  9/39سال ) 11تا  21ترین پاسخ دهندگان دارای سن بین  بیش، با توجه به جدول فوق

 اند. درصد( بوده 1سال و باالتر ) 23سن 
 گویان بر حسب مقطع تحصیلی : توزیع فراوانی و درصد پاسخ4ی  جدول شماره

 

 

 

 
 

 های پژوهشمنبع: یافته

درصد دارای تحصیالت لیسانس و  21نفر( معادل  211ی آماری ) ترین افراد نمونه جدول فوق نشان می دهد بیش

 درصد( داشته اند.  2ترین مدرک دکتری )حدود  کم
 ن بر حسب وضعیت تأهلگویا : توزیع فراوانی و درصد پاسخ5ی  جدول شماره

 

 

 
 های پژوهشمنبع: یافته

ترین  و کم درصد دارای وضعیت مجرد 11نفر( معادل  111ی آماری ) ترین افراد نمونه نشان می دهد بیش ها هیافت

 اند. درصد( بوده 99ها متاهل )حدود  آن

 های استفاده از اینترنت وضعیت ساعت

 های استفاده از اینترنت توزیع فراوانی ساعت: 6ی  جدول شماره

 

 

 

 

 
 های پژوهشمنبع: یافته

 درصد فراوانی تجمعی یدرصد فراوان فراوانی سن مصاحبه شوندگان

 %9/39 %9/39 111 11تا  21

 %1/31 %9/29 21 سال 91تا  11

 %211 %2/9 21 سال 21تا  91

 %211 1 1 سال و باالتر 23

 - %211 911 جمع کل

 درصد فراوانی تجمعی درصد فراوانی فراوانی مقطع تحصیلی 

 %9939 %9939 211 دیپلم

 %9/19 %21 211 کارشناسی

 %1/33 %9/11 11 کارشناسی ارشد

 %211 %2/2 2 دکتری

 - %211 911 جمع کل

 درصد فراوانی تجمعی درصد فراوانی فراوانی متغیر وضعیت تأهل

 %1/11 %1/11 111 مجرد

 %211 %9939 211 متأهل

 - %211 911 جمع کل

 فراوانی درصد فراوانی درصد تجمعی
 های متغیر ساعت

 استفاده از اینترنت

 1تر از  کم 231 9/19 9/19

 2 تا 1بین  11 1/21 3/13

 1تا  2بین  91 21 3/33

 3تا  1بین  11 9/3 1/33

 3بیش از  1 3/2 211

 جمع 911 211% -
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درصد  19ساعت با  1تر از  از اینترنت کم ترین درصد فراوانی مربوط به زمان استفاده بیش جدول فوق نشان می دهد

درصد و فراوانی  1ساعت با  3ی بیش از  نی نیز مربوط به زمان استفادهنفر است. حداقل درصد فراوا 231و فراوانی 

 نفر است. 1

 هاسایتهای استفاده از وب وضعیت ساعت
 سایتهای استفاده از وب : توزیع فراوانی ساعت7ی  جدول شماره

 

 

 

 

 
 

 های پژوهشمنبع: یافته

درصد و  11ساعت با  1تر از  ی کم ترین درصد فراوانی مربوط به زمان استفاده بیشجدول فوق نشان می دهد 

درصد و فراوانی  939ساعت با  3ی بیش از  نفر است. حداقل درصد فراوانی نیز مربوط به زمان استفاده 211فراوانی 

 نفر است. 21

 هاسایتوضعیت لینک گردشگری دریافت شده از وب
 هاسایت: توزیع فراوانی لینک گردشگری دریافت شده از وب8ی  جدول شماره

 

 

 

 
 

 های پژوهشمنبع: یافته

 211درصد و فراوانی  11لینک دریافتی با  1 تر از ترین درصد فراوانی مربوط به کم بیشجدول فوق نشان می دهد 

 21خبر با مجموع فراوانی  11درصد و بیش از  131با  11تا  21نفر است. حداقل درصد فراوانی نیز مربوط به بین 

  نفر است.

 های گردشگریسایتمراجعه به وب
 های گردشگریسایت: توزیع فراوانی مراجعه به وب9ی  جدول شماره

 

 

 
 

 های پژوهشمنبع: یافته

 فراوانی درصد فراوانی درصد تجمعی
 های متغیر ساعت

 سایتاستفاده از وب

 1از تر  کم 211 11% 11%

 2تا  1بین  31 1339% 3939%

 1تا  2بین  11 339% 3231%

 3تا  1بین  21 1% 3131%

 3بیش از  21 939% 211%

 جمع 911 211% -

 فراوانی درصد فراوانی درصد تجمعی
 لینکمتغیر 

 هاسایتگردشگری دریافت شده از وب

 خبر 1تر از  کم 211 11 11

 خبر 21تا  1بین  221 1/91 1/31

 خبر 11تا  21بین  11 1/1 3939

 خبر 11بیش از  11 1/1 211%

 جمع 911 211% -

 هاسایتوب فراوانی درصد فراوانی

 داخلی 111 3939%

 خارجی 21 2939%

 هر دو 21 9399%

 جمع کل 911 211%



 005 ...، ها در توسعه گردشگرینقش وب سایت

درصد و فراوانی  39های داخلی با بیش از سایتترین درصد فراوانی مربوط به وب جدول فوق نشان می دهد بیش

 است.  939و درصد  21ر دو با فراوانی نفر است. حداقل درصد فراوانی نیز مربوط به ه 111

 سایت گردشگریاستفاده بیش از یک وب
 سایت گردشگری:توزیع فراوانی استفاده بیش از یک وب11 ی هجدول شمار

 

 

 
 های پژوهشمنبع: یافته

درصد و فراوانی  39سایت با بیش از ترین درصد فراوانی مربوط به بیش از یک وب جدول فوق نشان می دهد بیش

 درصد است.  2131سایت نفر است. حداقل درصد فراوانی نیز مربوط به کمتر از یک وب 111

 میزان عالقمندی به محتوای ابعاد گردشگری پایدار
 عاد گردشگری پایدار: توزیع فراوانی میزان عالقمندی به محتوای اب11جدول شماره 

 

 

 
 

 های پژوهشمنبع: یافته

نفر است.  221درصد و فراوانی  93انی مربوط به بعد اقتصادی با ترین درصد فراو بیشجدول فوق نشان می دهد 

درصد و 29با هر یک ، 1133نفر و درصد  31حداقل درصد فراوانی نیز مربوط به ابعاد محیطی و اجتماعی با مجموع 

  نفر است. 21فراوانی 
 ها بر حسب میانگین: توصیف نظرات پاسخگویان در هر یک از شاخص12  جدول شماره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های پژوهشمنبع: یافته

 جواب فراوانی درصد فراوانی

 بلی 111 3939%

 خیر 11 2131%

 جمع کل 911 211%

 عالقمندی به ابعاد توسعه گردشگری پایدار فراوانی درصد فراوانی درصد تجمعی

 اقتصادی  221 9/93 9/93

 اجتماعی 21 9/29 1/12

 محیطی 21 9/29 3/12

 سایر 211 91 211%

 جمع 911 211% -

 میانگین نظرات محورهای متغیرها غیرهامت

های توسعه صنعت بخش

 گردشگری

 بخش اقتصادی

 11/2 زایی افراد بومیاشتغال

 13/2 ترغیب مشتری به خرید

 12/2 فروش محصوالت داخلی

 22/2 پوشاک( -دارو گیاهی -ها در محصوالت خاص ایرانی)خاص: زعفرانبرآورد بازدید گردشگران از وب سایت

 11/2 افزایش درآمد و کمک به اقتصاد داخلی

 بخش اجتماعی

 12/9 گسترش تبادالت اجتماعی بین گردشگران و افراد بومی

 13/1 حمایت از بحران به خطر افتادن غنای بومی در اجتماعی و اصالت جامعه

 92/9 تاریخی و...( متناسب با بومیت آن اجتماع، ها)طبیعیبازدید از مکان

 23/9 آشنایی با تعامالت و رفتار اجتماعی گذشتگان

 12/9 ایجاد وسعت نظر و بسط حوزه دید مردم

 13/2 حفظ ارزش میراث تاریخی 

بخش زیست 

 محیطی

 93/9 صدا و منظر، آب، کاهش آلودگی هوا

 92/9 های باستانی و تاریخی و نواحی دیدنیعوامل صدمه به سایت

 21/9 ای مسریشیوع بیماری ه

 13/9 فرهنگ استفاده از زیست محیط

 92/9 حیات وحش بومی

 12/9 تأثیر و کیفیت خاک در شرایط جذب گردشگر

 13/1 ها در محیط در جذب گردشگرانشرایط ریخت و پاش زباله
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 آزمون فرضیه فرعی اول:

های گردشگری و بعد اقتصادی گردشگری پایدار طح استفاده از وب سایترسد بین سمی نظر به

 همبستگی وجود دارد.
 ی یک آزمون همبستگی اسپیرمن فرضیه: 13جدول شماره 

 

 های گردشگریوب سایت

 بعد اقتصادی گردشگری پایدار

 داری سطح معنی ضریب همبستگی اسپیرمن

919/1 119/1 

 های پژوهشمنبع: یافته

های گردشگری و بعد ج حاصل از آزمون همبستگی اسپیرمن نشان می دهد که بین سطح استفاده از وب سایتنتای

به  و با توجه به مقدار ضریب همبستگی اسپیرمناقتصادی گردشگری پایدار همبستگی مستقیم و مثبت وجود دارد 

  ( میزان همبستگی پایین تر از متوسط است.r=919/1) دست آمده

 یه فرعی دوم: آزمون فرض

های گردشگری و بعد اجتماعی گردشگری پایدار همبستگی وجود بین سطح استفاده از وب سایت رسدمی نظر به

 دارد.

 ی دوم : آزمون همبستگی اسپیرمن فرضیه14جدول شماره 
 

 های گردشگریوب سایت
 بعد اجتماعی گردشگری پایدار

 داری سطح معنی ضریب همبستگی اسپیرمن

931/1 119/1 

 های پژوهشمنبع: یافته

های گردشگری و توسعه نتایج حاصل از آزمون همبستگی اسپیرمن نشان می دهد که بین سطح استفاده از وب سایت

 به دست آمده و با توجه به مقدار ضریب همبستگی اسپیرمناجتماعی همبستگی مستقیم و مثبت وجود دارد 

(931/1=r میزان همبستگی پایین تر از ).متوسط است 

 آزمون فرضیه فرعی سوم: 

های گردشگری و بعد محیطی گردشگری پایدار همبستگی وجود رسد بین سطح استفاده از وب سایتمی نظر به

 دارد.

 ی سوم : آزمون همبستگی اسپیرمن فرضیه15ی  جدول شماره

 

 های گردشگریوب سایت
 بعد محیطی گردشگری پایدار

 داری معنی سطح ضریب همبستگی اسپیرمن

911/1 112/1 

 های پژوهشمنبع: یافته

های گردشگری و بعد نتایج حاصل از آزمون همبستگی اسپیرمن نشان می دهد که بین سطح استفاده از وب سایت

 به دست آمده و با توجه به مقدار ضریب همبستگی اسپیرمنمحیطی همبستگی مستقیم و مثبت وجود دارد 

(911/1=rمیزان همبستگ ).ی پایین تر از متوسط است 

 گیری نتیجه

پیشرفت فناوری های اطالعات و ارتباطات و رشد روزافزون تمایل افراد به استفاده از فضای مجازی و سایت ها و 

تجاری و تبلیغاتی این فرصت را در اختیار سازمان ها و موسسات دولتی و خصوصی ، اپلیکیشن های اطالع رسانی



 003 ...، ها در توسعه گردشگرینقش وب سایت

نند بر قوت های سازمان های متبوعشان بیافزایند. سازمان ها و کسب و کارهای مرتبط با قرار داده است تا بتوا

با استفاده از ، وانند عالوه بر منافع اقتصادی حاصل از این استقبالت میگردشگری از این امر مستثنی نیستند. آن ها 

 ن میراثی برای آیندگان کمک شایانی کنند.محتوای مرتبط با گردشگری پایدار به نهادینه کردن آن در جامعه و به عنوا

درصد از پاسخگویان از وب سایت های گردشگری داخلی و  9/39ی تحقیق حاضر حاکی از این است که ها هیافت

درصد از هر دو وب سایت داخلی و خارجی استفاده  99/9درصد از وب سایت های گردشگری خارجی و  9/29

غنی کردن محتوای مطابق با گردشگری پایدار ، ان از سایت های داخلی گردشگرینند. با توجه به استقبال کاربرک می

برنامه ریزان و تصمیم سازان دولتی و همینطور گردانندگان سایت  ی هسد. این مهم بر عهدر میبسیار بااهمیت به نظر 

د از پاسخ درص 9/39های گردشگری خصوصی است که از این سرمایه برای فردای گردشگری استفاده کنند. 

نند و میزان عالقمندی به بعد اقتصادی گردشگری پایدار با ک میدهندگان از بیش از یک سایت گردشگری استفاده 

ی اقتصادی و تورم موجود باشد. به ابعاد اجتماعی و زیست ها هواند به دلیل پررنگ بودن دغدغت می 9/93فراوانی 

 ر دارند. درصد در مراتب بعدی قرا 9/29محیطی هر کدام با 

اجتماعی و ، نتایج حاصل از آزمون ها نشان داد که بین سطح استفاده از وب سایت های گردشگری و ابعاد اقتصادی

 زیست محیطی گردشگری پایدار همبستگی وجود دارد. 

 به اه سایت وب توسعه در را خود ی هسرمای از توجهی قابل مقدار، مقصد بازاریابی های با توجه به این که سازمان

 ها سازمان این، اقتصادی فشار افزایش با. نندک می گذاری سرمایه خود کلی دهنده ارتقا های تالش از بخشی عنوان

 پیشرفت و بهسازی مورد در بازخورد و، خود گذاری سرمایه بازده ارزیابی، خود سایت وب اثربخشی ارزیابی برای

 کیفیت: شامل به اعتقاد کلین و ورتنر ویژگی هایی (1111، )پارک و گرتزی.وندش می قائل بیشتری اهمیت، الزم

سازی در  شخصی تعامل و اعتماد؛ بصری؛ ظاهر خصوصی؛ حریم و امنیت استفاده؛ پاسخگویی؛ سهولت اطالعات؛

گردشگری پایدار  ی هارزیابی ها دارای اهمیت هستند ولی در عین حال توجه به ترویج و نهادینه سازی ابعاد توسع

پایین تر از متوسط سطح استفاده از وب  ی هسد. با توجه به مطالب یاد شده و با توجه به رابطر مینظر ضروری به 

تولید محتوای مرتبط با  ی هسد که وب سایت ها باید تالش بیشتری در زمینر میبه نظر  ها هسایت ها و مولف

 ی گردشگری پایدار داشته باشند.ها همولف

د که برنامه ریزان و گردانندگان کسب و کارهای گردشگری و همچنین سایت های سر میدر نهایت ضروری به نظر 

، یی همانند تولید محتوای مرتبط با توسعه ابعاد اقتصادیها هدر کنار تبلیغات و درآمدزایی از سایت ها جنب، مربوط

 اجتماعی و زیست محیطی را نیز مورد توجه ویژه قرار دهند.

 منابع
 نمونه: گردشگران بین گردشگران جذب بر تبلیغات تأثیر بررسی، رضا، اکبری و صفر، قایدرحمتی، اسماعیل، قادری ،عبدالحمید، ابراهیمی

 .293-211صص ، (21)پیاپی  3؛ 2933، توسعه و اصفهان. جغرافیا شهر المللی

، نظامی پادگانهای فرصتهای یسم:تور در شفاهی تبلیغات و خدمات کیفیت ،برند(. 2932میالد)، حسن. هوشمند، محسن. معتمد، اکبری

 . 22-13صص ، 21شماره ، فصلنامه مطالعات گردشگری

 .چاپ نهم، انشارات سمت، گردشگری )ماهیت و مفاهیم( (.2939.)مهدی، سقایی .محمد حسن، پاپلی یزدی
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 13ماه علوم اجتماعی شماره کتاب ، بررسی تطبیقی سایت های گردشگری ایران(. 2933فرناز.)، جهانگیری

. فارس خلیج گردشگری توسعه در مجازی بازاریابی تاثیرات بررسی و مطالعه (.2932مهدی.)، صدراله. قرخلو، بیسکینه. طی، دژکوهی

 همایش ملی خلیج فارس.

، شماره هفتم، سال دوم، ایمطالعات و پژوهشهای شهری و منطقه، (. اعتماد اجتماعی و توسعه گردشگری2931)، احمد، دانشوری

 .19-11صص

، فرهنگی و زیست محیطی توسعة گردشگری -اجتماعی، (. سنجش تأثیرات اقتصادی2933ف اسالمی پریخانی.)اصغر.صدی، ضرابی

 .91-11، 11شماره ، پژوهش های جغرافیای انسانی

(. ارزیابی پایداری گردشگری در روستاهای تاریخی فرهنگی 2931مهدی.)، داود. پورطاهری، عبدالرضا. مهدوی، رکن الدین افتخاری

 2-93صص ، 22شماره ، نشریه مطالعات گردشگری، با تاکید بر پارادایم توسعه پایدار گردشگریایران 

، 22شماره ، فصلنامه راهبرد اجتماعی فرهنگی، (.مدیریت پایدار گردشگری)مطالعه موردی شهر بجنورد(2932عباس و همکاران)، علیپور

 .221-291صص 

 چاپ دوم.، انشارات سمت ،تهران، (. مدیریت گردشگری2931مهدی.)، کاظمی

و  12شمارة ، ترجمه حسین رضایی؛ مجلة محیط شناسی، صنعت توریسم و توسعة پایدار نمادی از مدیریت پویا (؛1122چانی)، کامپنهود

11. 

 .31اردیبهشت، هتلداری و جهانگردی المللی ماهنامه بین، »گردشگری فرهنگ گسترش در ها هدانشگا نقش «(2931)، محسن امیر، مدنی

، 1شماره ، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، (. ارزیابی موانع توسعه صنعت گردشگری در استان لرستان2931مهرداد.نادرناصرپور.)، مدهوشی

 .11-13صص

 شماره ده.، ماهنامه علمی تخصصی شباک، (.بررسی نفش حفاظت از محیط زیست در توسعه پایدار2931اسداله و همکاران.)، مهرآرا
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