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چکیده
این تحقیق به منظور شناخت نقش فن آوري هاي نوین اطالعاتی و ارتباطاتی در رضایتمندي گردشگران اماكن مذهبی كشور انجام
شده است .روش تحقیق به كار گرفته شده در این پژوهش از نظر هدف كاربردي ،از نظر نوع دادهها كمی و از نظر نحوه
گردآوري دادهها ،توصیفی و از نوع همبستگی است .جامعه آماري پژوهش حاضر شامل شهروندان ساكن در شهرستان قم میباشد.
كه در بازه زمانی فروردین تا خردادماه  6931از حرم حضرت معصومه (س) زیارت نمودهاند .روش نمونه گیري در این تحقیق،
تصادفی ساده بوده و روایی و پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از دیدگاه خبرگان و نیز آزمون آلفاي كرونباخ مورد سنجش قرار
گرفته و تأیید شدند .در مرحله بعد بر اساس مدل مفهومی پژوهش ،سؤاالت و فرضیههاي پژوهش ،با استفاده از یك پرسشنامه
محقق ساخته گویه هاي مستخرجه در نمونه آماري تحقیق مورد پرسش قرار گرفت .در بخش آمارتوصیفی ،توصیف دادهها در دو
بخش متغیرهاي زمینهاي و متغیرهاي اصلی با استفاده از شاخصهاي فراوانی مطلق ،فراوانی نسبی ،میانگین ،انحراف معیار و
واریانس در جداول ارائه گردیده و در بخش آماراستنباطی از آزمونهاي همبستگی و رگرسیون چند متغیره و آزمون تحلیل مسیر
استفاده شد .با توجه به مقدار ضریب بتاي استاندارد شده مشخص میشود ،متغیر استفاده از مشاوره تلفنی با ضریب بتاي استاندارد
( )0/714بیشترین اثر را بر رضایتمندي گردشگران اماكن مذهبی كشور دارد و متغیر استفاده از پیامكهاي تبلیغاتی با ضریب بتاي
استاندارد ( )0/502كمترین اثر را بر رضایتمندي گردشگران اماكن مذهبی كشور دارد.

واژگان كلیدی :فن آوری های نوین اطالعاتی و ارتباطاتی ،رضایتمندی گردشگری مذهبی ،حرم حضرت
معصومه (س)

( -نویسنده مسئول) salirahmanzadeh@yahoo.com
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مقدمه
در آغاز سده  ،1موضوع جهانگردی بعنوان صنعتی پویا ،بزرگ ،متنوع و درآمدزا و نیز بعنوان یکی از بخشههایی هه
بر رشد اقتصادی جهان تأثیر بسیار زیادی دارد ،مطرح شهد .تمهامی هشهور ا در رقهابتی فشهرده و تنگاتنهپ در پهی
استفاده از فرصت ا و مزایای بیشمار حاصل از آن بوده تا بواسط آن ،رفاه نسبی را برای حال و آینهده جوامهخ دهود
و حیهاتی از جنبه های

رقم بزنند .بدیهی است توسع صنعت گردشگری برای ر هشور میتواند منافخ اسهتراتیی

مختلف اقتصادی ،اجتماعی و فر نگی داشت باشد .هشور ای مختلف نیز بها تکیه بهر مسهارل فر نگهی و اقتصهادی
دویش از منظر داص ،آن را مورد توج قرار مید ند.
صنعت گردشگری تنها صنعتی است ه ارزآوری آن ب نحو قابل مالحظ ای باعث تحرک و پویایی اقتصاد میشهود،
نیرو ای غیر فعال جامع را ب هار میگیرد ،بیکاری را ها ش مید د و با تبدیل امکانها
مد

بهاوهوه به باوفعهل در دراز

باعث افزایش رفاه عمومی میگردد ( .)Boul, 2000: 22زمانیه گردشگری دود ،رشد فزاینهدهای دارد و ایه

رشد فزاینده بهبودبخش امکانا

باشد ،دداوت دووت بایهد اساسهار روی توسهع ی گردشهگری تمرههز داشهت باشهد
محصول است ه نیاز ب ی

(( )Kozer, 2012: 4هورز ،)2:10 1 ،برنام ی توسع ی گردشگری ،ی

برنام ریزی با

فرایند توسهع دارد ( ،)Yasarata, Altini, Burns & Echomose, 2010: 32در صهورتیهه  ،گردشهگری در فراینهد
عرض و تهاضا جلوه ایی از توسع را نشان مید د.
در هشور ما چنان ه باید ،توریسم جایگاه واقعی دود را نیافت است .باوجود موقعیت مناسه
موا

طبیعی ،فر نگی ،اسالمی ،با موقعیت بسیار مناس

جررافیهایی و وجهود

میان دنیای غرب و شرق ،ب عالوه داشت انواع جاذب ای

قابل عرض ب بازار ای جهان توریستی ،درآمد ارزی ایران از ای بابت ناچیز است .باوجود ای هه هشهور ایهران بها
داشت آثار تاریخی ،نری و فر نگی قطعار برای دنیای قدیم مهصد بهتری محسوب میشده ،چون سیاحانی ه بعد از
اسالم ب ایران سفر هرده .مچون اب حوقل و مهدسی و یها یهاقو

حمهوی مشها دا

دهود را در سهفرنام ها و

هتاب ای معروف درباره ایران وشهر ای آن و شرایط جررافیایی و یا جهانگردانی غیراسالمی ه درعهد صهفوی به
ایران سفر هردهاند ،در سفرنام ای دود اصفهان و آثار تاریخی آن را توصیف هردهانهد ،هه

مه شهوا دی دال بهر

جررافیایی ایران و ارتباط آن با صنعت توریسم است.
یکی از گون ای اصلی گردشگری در جهان گردشگری فر نگی است و با توج ب اینک هشهور مها ایهران به وحها
فر نگی و تاریخی دارای سابه غنی و پرباری است ،از جهت آثهار باسهتانی و تهاریخی ،از هشهور ای جههان سهومی
پرسابه در ای دصوص محسوب میشود ه میتوان با برقراری ارتباط بی فر نپ و گردشگری از ای منابخ (تهاریخ
هه  ،آداب و رسوم ،اعیاد ملی ،دی اسالم و ادیان مختلف و غیره) برای جذب گردشگران دادلی و دهارجی اسهتفاده
گردد .طی د
شگرفی را سب

ای ادیر ،صنعت گردشگری در جهان ،توسع چشمگیری یافت است و ترییرا اقتصهادی و اجتمهاعی
شده است .گردشگری یکی از مهمتری عوامل موود ثرو

و اشترال در دنیا معرفی شهده و به مثابه

موتور اقتصای رشد و پیشرفت هشور ای در حال توسع درعرص جهانی است .سهواد فر نگهی گسهتراننده توریسهم
میتواند بود .سواد فر نگی ی

شهود است .ای سواد تهابل نسل ا و طبها

وگروه ای اجتماعی را حل میهند ،ای

سواد دومی بعد فر نپ رفرد باید باشد ،وجود وسریان ای سواد ب ماورای سپهر باری

دانواده ،مسهای و ناحیه

بکارگیری فنآوریهای نوین اطالعاتي412 ...

هشیده میشود)Jafari & Mirzaee, 2014: 23( .
یکی از مهمتری هاربرد ای فناوری اطالعا

و ارتباطا  ،در صنعت گردشگری است و ب دویل نهش و ا میتی هه

صنعت گردشگری میتواند در ابعاد مختلف اقتصادی و اجتماعی ر هشوری ایفاء بکند و ب منظهور اسهتفاده از ایه
صنعت مجبور ب تجهیز امکانا

و بهره برداری از فناوری ای نوی میباشند .طی د

گردشگری رشد سریعی را تجرب نموده ،بلک مناطق گردشگری جهان نیز ترییرا
قابل مالحظ ای متنوع گشت اند .طی د

ای گذشت نه تنهها صهنعت

بسیاری را متحمل شده و ب طهور

 9 ، 990هشور اروپای غربهی و آمریکهای شهماوی ،حهدود  91درصهد از

گردشگران جهان را ب دود ادتصاص داده بودند ،ه ای امر نتیج سرمای گذاری و ایجهاد سهادتار ای مناسه

در

امر بهره گیری از فناوری ای اطالعاتی و ارتباطی میسهر گردیهده اسهت )Belmaki et al., 2007: 27( .امها در سهال
 991با سرمای گذاری هشور چی در بحث فناوری ای اطالعاتی و ارتباطی و گسترش گردشگری اوکترونی
هشور موفق ب هس

رتب پنجم در جذب گردشگر گشت است .روش ارار اطالعها

مهمی را در باال بردن فهم عمومی مردم هشور ا ایفاء میهند ،ه
گردشگران از طریق روش ای متفاو

گردشهگری نههش

زین ای قابل توجهی صهرف اراره اطالعها

تبلیراتی مانند پوستر ا ،هت

ب طوری ه در سال  0 ، 939میلیون دالر در زمین تبلیرا

و تبلیرها

ایه
به

و نشریا  ،ووحهای فشرده و اینترنت میگهردد،

توسع صنعت گردشگری هشور زینه شهده اسهت و

سهم هشور ما از وحا رتب جهانی جذب سرمای در صنعت توریسم بسیار پایی و ناچیز اسهت .یکهی از مههمتهری
فناوری ای تأثیر گذار در صنعت گردشگری ابزار اطالعاتی و گهذرگاه های مخهابراتی (اینترنهت) اسهتAzaani, ( .

 )2007: 45ارزش و ا میتی ه فناوری اطالعاتی و ارتباطی روز برای توسع زیهر سهادت های گردشهگری در دنیها
ایجاد هرده است ،بسیار جاو
تاریخی ی

و قابل تأمل است .وقتی ی

گردشگر بتواند اطالعا

هشور را در پهن جهانی وب مالحظ هند و درباره آنها اطالعا

گردشگری مربوط ب ابنیه های

صهوتی ،تصهویری و متنهی دهوبی به

دست آورد ،مشتاق میشود .علی رغم اینک هشور ایران جزء  0هشور اول از نظر جاذب ای گردشگری و تهاریخی
است اما سهم ایران از صنعت گردشگری جزء  00هشور اول است .)Vadoudi, 2007: 30( .دالیل مختلفی بر ایجاد
چنی عامل حاهم است ،یکی از بزرگتری دالیل آن نداشت اطالع رسانی مناس

از توانمندی های ایهران اسهت .در

واقخ در ایران از ف آوری ای روز ه عامل مهمی در جذب توریسم ورودی در ایهران اسهت همتهر اسهتفاده شهده
است .آمار نشان مید د ه  10درصد ا اوی اینترنت برای برنام ریزی و تصهمیم گیهری دربهاره سهفر ای ههاری و
تفریحی از اینترنت استفاده میهنند .حجم باالی استفاده هننده ای اینترنت در هشور ای مختلف امکان اطالع رسهانی
ارزانتر ،سریختر و بهین تر را ب هشور ای در حال توسع در جذب توریسم مید د .برای مثال هشور ماوزی در سهال
 1000توانست  930میلیون دالر درآمد حاصل از توریسم را ب صور

مجهازی (از طریهق اینترنهت) جهذب نمایهد.

( )Vadoudi, 2007: 34بطوریک ای هشور  90درصد جذب توریست دود را مدیون توریسم اوکترونیکی اسهت در
حاویک سهم ایران در ای زمین صفر است .گردشگری در زاره سهوم را ارزنهدهتهری صهنعت پهول سهاز در جههان
میدانند ه دووت مردان هشور میتوانند با ی

عزم ملی در ای راه بیشتر تالش هننهد .ایه تهالش مهیتوانهد جهذب

توریست ،معرفی هشور در سطح جهانی و ارتهای رشد ناداوص ملی را ب
از طریق فناوری اطالعا

مراه داشت باشد .درآمدی ه ما میتهوانیم

برای جذب گردشگر داشت باشیم ،قابل مهایس با درآمد نفت نخوا د بود چهرا هه در ایه
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صنعت فهط جذب سرمای وجود دارد)Amouzad Khalili, Tavakoli Moghaddam, Maleki, 2009: 2( .
امروزه رفتار و فر نپ اجتماعی درصدر مووف ای جذب گردشگران دادلی و دارجی قهرار اسهت و معیهاری بهرای
قضاو

آنها از سفرشان ب شهر ای مختلف ایران قرار دوا د گرفت .مناسه تهری و ارزنهدهتهری سهوغا

مسافران ادالق انسانی و فر نپ اجتماعی است .برنام ریزی و مدیریت مناس

بهرای

گردشگری در تنوع و غنا بخشهیدن

ب اقتصاد محلی ملی هشور ا بسیار تاثیرگزار است .جهانگردی عامل رشد و گسهترش مشهاغل هوچه  ،درآمهدزایی
تووید ناداوص ملی ،ها ش ناموزونی ای منطه ای و در نهایت پیدایش تنوع و تحول اقتصادی است .یکی از راه های
توسع و تکامل ر چ بیشتر فعاویت ا و پرورش شیوه ای توویدی دنیای صنعتی ،جهانگردی و مشا ده آثار و بههره
گیری از تجارب دیگران است .رشد و توسع جهانگردی ،رشد و توسع
ب

مراه دارد .ب

م جانب فعاویت ای صنعتی و ددماتی را

می دویل گردشگری را صنعت میدانند)Tavalaie, 2007: 23( .

در ای پهیو ش در راسهتای بررسهی نههش فه آوری های نهوی اطالعهاتی و ارتباطهاتی ( )ICTدر رضهایتمندی
گردشگران اماه مذ بی تأثیر ای فناوری ا از دیدگاه زارران حرم حضهر

معصهوم (ع) مهورد بررسهی قرارگرفته

است.
دف اصلی :شناساری نهش بکارگیری ف آوری ای نوی اطالعاتی و ارتباطاتی ( )ICTدر رضایتمندی گردشهگران
اماه مذ بی هشور بوده است .سایر ا داف عبار

بوده اند از:

شناساری نهش استفاده از سایت سازمان گردشگری در رضایتمندی گردشگران اماه مذ بی هشور
شناساری نهش استفاده از پیام

ای تبلیراتی در رضایتمندی گردشگران اماه مذ بی هشور

شناساری نهش استفاده از مشاوره تلفنی در رضایتمندی گردشگران اماه مذ بی هشور
با توج ب ای ه تحهیق حاضر ب قصد هاربرد نتایج یافت ایش برای توسع گردشگری مذ بی هشور انجام میشهود،
بنابرای  ،روش آن براساس دف از نوع هاربردی است و از آنجا ه پیو ش حاضر برای شناسهایی و توصهیف نههش
حمایت ای معنوی و مادی در توسع گردشگری مذ بی هشور صور
است .روش گردآوری اطالعا
ابزار گردآوری اطالعا
با توج ب ای مطل

میگیرد ،وذا ،از ما یتی توصهیفی بردهوردار

در ای تحهیق با توج ب موضوع و ما یت تحهیق روش هتابخان ای و میدانی است.

نیز در ای تحهیق پرسشنام میباشد.
ه در ای پهیو ش درصهدد شناسهاری نههش بکهارگیری فه آوری های نهوی اطالعهاتی و

ارتباطاتی ( )ICTدر رضایتمندی گردشگران اماه مذ بی هشورمی باشیم وذا جامع آمهاری در ایه تحهیهق ،جامعه
آماری پیو ش حاضر شامل شهروندان ساه در شهرستان قم میباشد .ه در بازه زمانی فروردی تا دردادمهاه 991
از حرم حضر

معصوم (س) زیار

نمودهاند .و تعدادشان حدود  100نفر میباشد.

تعیی حجم نمون ا میت فراوانی در قابلیت تعمییم نتایج آزمون ب جامعه دارد .روش های مختلفهی جههت تعیهی
حجم نمون وجود دارد ه دقیقتری روش ا روش ای ریاضی جهت تعیی حجهم نمونه اسهت .در تعیهی حجهم
نمون عواملی چون ،واریانس داده ا ( رچ پراهندگی داده ا بیشتر باشد حجم نمون افزایش مییابد) ،سطح اطمینهان
( ر چ سطح اطمینان بیشتر باشد حجم نمون افزایش مییابد) ،دقت مورد نظر ،حجم جامع و توزیخ جامع آمهاری
مؤثر میباشند (.)Momeni, 2007

بکارگیری فنآوریهای نوین اطالعاتي411 ...

حجم نمون بر اساس فرمول هوهران تعیی شده است و در انتخاب نمون ها از روش نمونه گیهری چنهد مرحله ای
تصادفی منظم استفاده شد .فرمول هوهران ب صور
.2 . 1   
 183
 2    1  2 . 1   

زیر میباشد:

n

) P(P-1واریانس صفت هیفی مورد بررسی است ه ب علت نامعلوم بودن ،مهدار ماهزیمم آن 0.5 ×0.5 = 0.25ب هار
برده شده است .ب عبارتی اگر پیو شگر نتواند ب برآورد بهتری برای  Pدست یابد ،میتوان آنرا مساوی  90درصد
گرفت و  nرا محاسب نماید .چون اگر  P=.5 0در فرمول گذاشت شود n ،حداهثر مهدار ممک دود را پیدا دوا د
هرد( .آذر)11: 939 ،
در تحهیق حاضر با توج ب سطح سنجش متریر ا و نوع فرضیا

از ر دو دست آزمون ای تفاو

و رابط استفاده

گردیده است .در بخش آمارتوصیفی ،توصیف داده ا در دو بخش متریر ای زمین ای و متریر ای اصلی با استفاده از
شادص ای فراوانی مطلق ،فراوانی نسبی ،میانگی  ،انحراف معیار و واریانس در جداول ارار گردیده و در بخش
آماراستنباطی از آزمون ای مبستگی و رگرسیون چند متریره و آزمون تحلیل مسیر استفاده شد.
منطقه مورد مطالعه

نقشه  :1راهنمای شهر قم
Source: http://qom-iau.ac.ir
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نقشه  :2راهنمای آستان مقدس حضرت معصومه (س)
Source: www.citypedia.ir

شکل  :1تصاویر آستان مقدس حضرت معصومه (س) Source: https://amfm.ir
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چارچوب نظری
گردشگری مذهبي
گردشگری ،پدیدهای است هه ه از دیرباز در جوامخ انسانی وجود داشهت و به تهدریج در طهی مراحهل تهاریخی
مختلف ،ب موضخ فنی ،اقتصادی و اجتماعی و صنعتی هنونی دود رسیده است .ایه صهنعت آمیهزهای از فعاویتههای
گوناگون از حمل و نهل و ترذی تا اقامت و مدیریت رویداد ا است ه در جهت ددمت رسانی به گردشهگران ،به
زنجیرهای بهم پیوست ایفای نهش میهنند .بر ای اساس یکی از شادص ای مههم توریسهم هه سههم قابهل

صور

توجهی از فعاویت ای جهانگردی را ب دود ادتصاص مید د توریسم مذ بی است .گردشگری مذ بی هه معمهوالر
ب آن ب عنوان گردشگری دی اشاره میشود شکلی از گردشگری است ه در آن مردم دی دار (باااعتههاد) به طهور
انفرادی یا گرو ی ب دالیل زیارتی ،تبلیرا

مذ بی یها تفریحهی (تحهیههی) سهفر مهیهننهد .بهدون تردیهد ،یکهی از

مهمتری و هه تری عوامل و انگیزه ای مسافر
دف از گردشگری مذ بی رفت ب ی
ی

انسان باور ای مذ بی و احساسا

دینی بوده است.

مرهز مذ بی با حوزه نفوذ محلی ،منطه ای و یا فرا منطه ای و یا شرهت در

جش مذ بی ،هنفرانس مذ بی و یا جلس ی مذ بی است ه ای نوع سفر م ب وحا بعد زمانی و م ب

وحا

بعد مکانی هوتاه و شامل اقامت شبان در مهصد نمیشود.

در تعریفی دیگر گردشگری مذ بی عبار

است از بازدید از مراهز مذ بی با حوزه نفوذی محلی ،منطه ای ،فرا

منطه ای ،ملی و بی اومللی و یا شرهت در جش
اماه زیارتی مهم ساالن بی ی

ا ،هنفرانس ا و یا جلسا

مذ بی برای چند روز یا فت است.

تا ده میلیون زارر (گردشگر) را ب دود جذب میهنند ه ای تعداد میش در

نوسان است و در طول مراسم و ساوگرد ای داص مذ بی میزان زارران (گردشگران) افزایش ویا ب علت مسارل
سیاسی ،رهود ،جنپ ها ش مییابد ). (Rinschede, 1992

گردشگری وسیل ای است ه افراد را با مذا

و فر نپ ای متفاو

ب یکدیگر پیونهد مهید هد و به آنهها همه

میهند تا مدیگر را با وجود تنش ای سیاسی و اجتمهاع ،،بهتهر درک هننهد .از نظهر سهازمان جههانی جههانگرد ،
مذ

ب عنوان یکی از اصلیتری انگیزه ای سفر شنادت شده است.

ای نوع از گردشگری یکی از رایجتری اشکال گردشگری در سراسر جهان است هه سهابه ان به قهرون و اعصهار
گذشت مرتبط میگردد و بطور هلی شامل سفر ا و بازدید ایی میشود ه اصلیتری

دف از انها تجربه ای مهذ بی

است.

جاذب ای مذ بی ،زیارتگاه ا و اماه مهدس ر ساو تعداد زیادی از گردشگران را ب سوی دود جذب میهنند،
تاسیسا

اقامتی و پذیرایی ای نوع از گردشگری مانند مسافردان ا و زاررسرا ا با توج ب بافت اجتماعی –

فر نگی و عهیدتی گردشگران و جامع میزبان دارای وییگی ای داص دود است ه در ر هشوری از تنوع بسیار
باالیی بردوردار میباشد و نکت قابل توج در ای زمین ای است ه گردشگری مذ بی تنها شکل از اشکال
گردشگری میباشد ه بر موانخ آب و وایی غلب مینماید " .سینپ " یکی از نظری پردازان ای صنعت در ای
زمین میگوید" :ب نظر میرسد روحی ادیس بر موانخ آاب و وایی غلب مینماید .بدی ترتی

با ترییرا

فصل و
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تحوال

آب و وایی مشا ده میشود ه تعداد توریسم و بازدید از شهر ا و مراهز مذ بی دچار ترییر نمیشود ".و

اینک ه برای ای نوع گردشگر ،تنها مهصد حارز ا میت نیست .تجرب او از مان ابتدای ترک مبدأ آغاز میشود و
تمام مسیرو وقایعی را ه در طول مسیر با آن مواج میشود در بر میگیرد ) . (Meyer, 2004گردشگر مذ ب،،
یک ،از قدیمیتری و پر رونق تری گردشگری ای گذشت و حال ،در سراسر جهان است ه قدمت آن ب تاریخ
فر نپ دین ،م،رسد )Momeni, Sarafi, 2004: 13( .اگر ب تاریخ گذشت در زمین سفر ا و گردش ا مذ ب،
حرم نبو  ،بارگاه ملکوت،امامان شیع در

نگا  ،داشت باشیم ،ب گردش ا مذ ب ،،چون فریض حج و زیار

عراق ،عربستان و ایران ،مراسم مهدس یونانیان باستان در معابد آپووون و سفر ا مصریان برا دیدار از فراعن  ،و
ایرانیان باستان ب معبد آنا یتا در هنگاور و نظایر آن بر م،دوریم ه

ری

ب گون ای ،قدمت و رواج ای شکل از

گردشگر را درمیان ملل مختلف نشان م،د ند.
گردشگر مذ ب ،را م ،توان ،پایدارتری نوع گردشگر معرف ،هرد ،زیرا زیار

و گردشگر مذ ب ،در باور ا و

اعتهاد ا دین - ،مذ ب ،ریش دارد ،و ب مفهوم تخصص ،دود و فراتر از وابستگ ،ب زمان و اوقا
مهم جررافیا

انسان در شکلگیر

مسافر  ،ایجاد تمرهز و چشم انداز فر نگ ،است .با ای

گردشگر مذ ب ،با م اجزاء و گون ا مختلف آن ب سب
دود را در مت

گردشگر

جهان ،جا

د د؛ ب گون ا

فراغت ،عامل
م امروزه

وییگ ،ا سادتار و هارهرد داص ،توانست

ه حوزه نفوذ آن سراسر جهان را فراگرفت است.

()Momeni, Sarafi, Ghasemi, 2008: 13
در اسالم نیز ،آیی حج ب عنوان یکی از بزرگتری مراسم مذ بی جهان ساالن بیش از  1میلیون زارر را در شهر مک
گرد م میآورد .پیشبینی میشود ه گردشگری مذ بی عربستان سهعودی در د ه آینهده ،هر سهاو از رشهدی 10
درصدی بهره ببرد و تا سال  ،1010تعهداد  29/1میلیهون نفهر از شههر ای مکه و مدینه دیهدن هننهد هه ایه امهر،
مستلزم  90زار اتاق اضافی در تل ا و  12زار واحد مُبل در ای مناطق دوا د بود)Mehrzad, 2010( .
در فر نپ اسالمی ،سیاحت ب عنوان سیر آفاق در برابر سیر انفس مورد توج قرار گرفت اسهت .اسهالم به انسهان و
نیاز ای او نگاه وییهای دارد و آنچ را ه ب واقخ ،زندگی را وذ

بخش و آسان میهنهد و در جسهم و روح و روان

انسان مؤثر است ،ب رسمیت میشناسد .در دنیای ماشینی امروز ،انسان بیش از گذشت ب استراحت و گردش نیازمنهد
است تاآثار ناشی از فشار ای روحی و روانی را حتی اومهدور دنثی هند؛ زیرا از ای منظهر ،گردشهگری و سهیاحت
ی

تجرب درونگرایان است ه بشر می دوا د وحظاتی را ب دست آورد تها جهان و روح دسهت  ،مکهدر ،تاریه

متالشی شدهاش را ب آزادی ،فرادی ،وذ

و زیبایی ماورایی برساند؛ مهیدوا هد از ایه راه معنویهت زنهدگیاش را

تأمی و از زمانی ب زمان دیگر در راستای رشد و همال حرهت هند .قرآن هریم در آیها

هس

بسهیاری بهر سهیر و سهفر

بپردازد ":قل سیروا فی االرض  ...فسیروا فی االرض ."...

تاهید نموده و ب انسان توصی میفرماید ه ب مسافر
با اندک تاملی بر آیا

و

را گشای قرآن ،ب روشنی در مییابیم ه با سفر هردن میتهوان به مطاوعه آفهاق و انفهس و

علم و تجرب  ،دداشناسی از طریق مردم شناسی و شنادت عظمت دلهت ،اعتهاد ب معاد ،مطاوعه سهنت های

غلط و ضد ارزش ای اسالمی و ادالقی و مچنی عبر
عالق مندی ب همال و زیبایی ،تفریح و تفرج ،هس

آموزی از سرگذشت پیشینیان پردادت .از نظر قرآن ههریم

روزی حالل و رفخ نیاز ا ،تهویت حس پرستش داوق و از بی
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رفت جهاوت ا از دیگر فواید سفر است .از مهمتری آیاتی ه ب طور مستهیم ب مهووه جههانگردی پردادته اسهت،
میتوان ب سوره مباره آل عمران (آیا
سوره مباره نحل (آی
روم (آیا

 ،) 93- 91سوره مباره توب (آیه  ،)21سهوره مبارهه یهونس (آیه ،)11

) ،سوره مباره یوسف (آیا

 09و

) ،سوره مباره عنکبو

(آی  ،)10سوره مبارهه

 9و  ) 0اشاره هرد.

ویژگيهای سیستمهای اطالعرساني مؤثر در صنعت گردشگری
سیستم ای اطالعرسانی مؤثر گردشگری دارای وییگی ای زیر میباشند:

 در ای سیستم ر هانال عملکرد داص دودش را دارد و گردشهگران ممکه اسهت بهرای دسهتیابی به اطالعهاگوناگون از هانال ای اطالعاتی مختلفی استفاده نمایند .مثالر برای تصمیمگیری راجخ ب ای ه در تعطیال
باید رفت ممک است گردشگر با دوستان یا اعضای دانواده مشور

به هجها

نماید اما زمانی ه ب مهصد رسید ب هانال ای

دیگری نیاز دارد.
هلی هانال ای اطالعاتی ای سیستم با یکدیگر مرتبط میباشند و به

م وابستگی درونی دارند؛ در ست مانند زمانی

ر بخش آن مکمل بخش ای قبل است و نوعی پیوستگی درونی در سراسر آن ب چشم میدورد.
-نظام اطالعا

گردشگری مانند ی

پازل عمل میهند و ر قطع از آن سیستم یعنی هانال ای مختلهف آن بهرای

برقراری ارتباط با گردشگران مورد استفاده قرار می گیرد و مانند ی
ناهامل دوا د بود .عالوه بر ای چنانچ ی

پازل رگاه بخشی از آن غایه

یا دو هانال نتوانند اطالعا

باشهد ههل آن

را ب دوبی منتهل هنند یا اطالعا

از آنها با سایر هانال ای سیستم مرتبط نبوده و مخوانی نداشت باشد در آن صور

منتشهره

نظام اطالعرسانی مربوطه قهادر

نخوا د بود هل پیام را ب طور مؤثر انتهال د د ()Ardakani et al., 2010
چرا باید بر سیستم اطالعا

گردشگری مدیریت نمود؟ چند دویل وجود دارد ه چنی

 -گردشگران ب منظور ب دست آوردن اطالعا

و آسانسازی آن جهت تصهمیمگیهری سفرشهان نیازمنهد اطالعها

سازمان یافت میباشند .در حهیهت آنها ن تمایل و ن وقت هافی دارند ه اطالعا
نیافت را جستجو هنند .ب عبار
ی

دیگر منظور ی

مهصد گردشگری ه از بیشتری هم

چیزی را ضروری میسازد:

پراهنده و ناقص ،ب وییه سهازمان

گردشگر ب دست آوردن اطالعاتی دفدار و جههت یافته بهرای

در تصمیمگیری ب مسافر

و نیز وذ

سفر بردوردار باشدMohseni, ( .

)2009
 -حاهمیت بر اطالعا

و جهتد ی اطالعا

میتوان اثربخشی در ر ی

چنانچ بر هانال ای اطالعا

گردشگری ،نظار

هافی انجام پهذیرد.

از هانال ا را در پدیده تصمیمگیری و رضایتمندی گردشگران باوهوه و باوفعهل نسهبت

ب مهصد توریستی موردنظر ارزیابی قهرار داد و از ایه طریهق نیاز های اطالعهاتی مهؤثر مهورد نیهاز گردشهگران در
بازار ای دف را شناسایی نموده ،نسبت ب تصویرسازی مثبت یکپارچ از مهصهد اسهتراتیی های مناسهبی را اتخهاذ
نمود.
 -اطالعا

یکپارچ و دف مند نهش عمدهای در توسع

مگانی و جامع ایفا میهند .ای عامهل به دصهوص در

امر گردشگری بسیار مهم میباشد .از آنجا ه گردشگران ،جامع را به عنهوان هلیهت یها اجتمهاع یکپارچه تلههی و
مشا ده می نمایند ن ب عنوان ی

جزء ،بنابرای آنها ه سرمای گذاران و مشتریان دارمی آینده در بخهش گردشهگری
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می باشند ،یکپارچگی و تصویر مثبت ذ نی از مهصد گردشگری مانند ایران عامل مهمهی در جهذب آنهان به فعاویهت
را چنانچ تحت مدیریت و هنترل فراگیر دهود درآوریهم تها

گردشگری محسوب میگردد .پس اگر سیستم اطالعا

ب گون ای ه تصویری ه میدوا یم گرفت شود ،باید استراتیی مطلوب جههت اداره و مهدیریت از طریهق فه آوری
اطالعا

و ارتباطا

الزم در نظر گرفت شود.

رفتار گردشگران در جستجوی اطالعات
فهم رفتار جستجوی اطالعا

ضروری میباشهد .مسهلمار ،پیهدایش

گردشگران برای توسع استراتیی و ارار ددما

تعداد زیادی از مهصد ای گردشگری و تنوع آنها ا میهت فههم رفتهار جسهتجوی اطالعها
مید د .ب عنوان نتیج ای از ای رویداد ،جای تعج
گردشگر در تحهیها

نیست ه مطاوع مفهومی و تجربی رفتار جستجوی اطالعها

بازاریابی ا میت بیشتری پیدا هند .رچند در ادبیا

رفتار جستجوی اطالعا

گردشگری مطاوعا

ب طور داص تمرهز هرده باشد .رفتهار جسهتجوی اطالعها

فعاویت برانگیخت شدن در جستجوی اطالعا

گردشهگران را افهزایش

ذدیره شده در ذ

همهی اسهت هه بهر

مصهرفهننهدگان به عنهوان

(جستجوی درونی) یها هسه

اطالعها

تصمیم از محیط (جستجوی بیرونی تعریف میگردد ،ه فرایندی تئوریکی است و نگام آگا ی فرد از یه

مهرتبط
نیهاز یها

مساو شروع میشود)Mohseni, 2009( .
وان راجی و فرانک بیان هردند ه گردشگران ی
عمومی ،هس

فرایند جستجوی اطالعا

پنج مرحل ای را طی میهننهد :تصهمیم

اطالعا  ،تصمیمگیری ،فعاویت های تفریحهی و رضهامندی و نارضهایتی .موتینههو یه

مرحل ای را برای جستجوی اطالعا
جستجوی اطالعا

برای ی

فراینهد سه

ارار هردنهد هه عبارتنهد از نیهاز بهرای سهفر تفریحهی (یها شهنادت مسهاو )،

مهصد و انتخاب ای مرتبط؛ و ارزیابی گزین های انتخهابی مهصهد .شناسهایی نیهاز یها

مساو مرحل اول فرایند جستجو می باشد ،ه ب طور تئوریکی رفتار جستجوی اطالعا
براساس دانش جمخآوری شده از تجربیا

افراد را هدایت مهیهنهد و

گذشت یا ذ نیا

قبلی میباشد؛ افرادی ه بها ایه سهطح دانهش (دانهش

گذشت دود) ارضا نمیشوند ب جستجوی بیرونی برای هس

جدید میپردازنهد ()Ardakani et al., 2010

در طی مرحل هس

اطالعا

اطالعا  ،مصرفهنندگان (گردشگران) ممک است اطالعا

منابخ متعدد بیرونی اطالعا

را هس

هنند .اما در ای مرحل چند نکت حارز ا میت است .افراد گرایش ای انتخهابی

دارند ه در اعتماد و اطمینان آنها نسبت ب منبخ اطالعا

نهش مهمی بازی میهنند .ای گرایش ا عبارتند از گرایش

ردهردن ،دنثی ،جدید ،مسامح و هنش .ب طور هلی ،آگا ی ی
اساس تجرب گذشت یا واهنش نسبت ب اطالعا
اینک ب جمخ آوری اطالعا
اطالعا

شخص از مهصد ای گردشهگری در ذ ه وی بهر

دارجی ایجاد میشود .ب طور مثال افراد با گرایش ردهردن ،قبل از

اضافی بپردازند اطالعا

ممک است بر طبق تفاو

را از ذ

بازیهابی هننهد و یها از

فعلی دود در مورد مهصد را رد میهنند .مچنی جسهتجوی

ای فردی مچون س و جنس و متریر ای وضعیتی از قبیل هدف مسهافر ،

زمان صرف شده در برنام ریزی و انگیزه ای گردشگری متفاو

باشند .رچند هروتز تذهر داد ه ا میت متریر ای

مرتبط ممک است بست ب درج توج مشتری یا تأثیر در فرایند درید متفاو

باشد.

مرحل سوم فرایند ارار شده موتینههو نیازمنهد ارزیهابی گزینه ها از سهوی مصهرفهننهده مهیباشهد .در توریسهم و
گردشگری ،گردشگران ب ارزیابی دو دست دصوصیا

عینی (قیمت ،تسهیال

و )...و انتزاعی یا ناملموس (از قبیهل

بکارگیری فنآوریهای نوین اطالعاتي429 ...

وجه  ،احساس ،تجرب ) ه در منا بخ اطالعا

ممک اسهت

مختلف ارار شده است میپردازند .ارزیابی دصوصیا

بر اساس سطح اعتبار و فایده استنباط شده از ر منبخ باشد)Pourahmad et al., 2012( .
جستجوی دروني و بیروني اطالعات
مصرفی ،هس

مانند سایر محصوال

اطالعا

برای انتخاب ی

مهصد گردشگری و تصمیما

قبیل انتخاب محل سکونت ،حملونهل و تور ا ضروری میباشد .اگرچ  ،نوع مسافر
میزان و نوع اطالعا

موردنیاز مؤثر باشد و مچنی بر میزان و نوع جستجوی اطالعا

تکراری شاید ب جستجوی اطالعا

تأثیر بگذارد .مسافر

های

های دهارجی

بیرونی قابل مالحظ ای باشد.

می تواند ب عنوان برانگیخت شدن برای فعالسازی دانش ذدیره شده در ذ

از محیط شنادت شود .ای فرایند جستجوی اطالعا
بازیابی دانش از ذ

و دف سفر ممک است بهر

بیرونی نیاز نداشت و یا هم نیاز داشت باشد ،در حاوی ه مسافر

ممک است نیازمند جستجو اطالعا
جستجوی اطالعا

در ایه جههت از

میتواند درونی باشد یها بیرونهی؛ جسهتجوی درونهی برمبنهای

بوده و از طرف دیگر جستجوی بیرونهی اطالعها

میباشد .نگامی ه جستجوی درونی اطالعا

یا هس

اطالعها

شهامل انتخهاب اطالعها

از محهیط بهازار

هافی در مورد تصمیم سفر فهرا م مهینمایهد نیهازی به جسهتجوی
درونی بست ب هفایت یها هیفیهت دانهش موجهود

بیرونی احساس نمیشود .گردشگران صرفار ب جستجوی اطالعا
دود اعتماد میهنند .برای مثال گردشگران ممک است نیاز ب

یچگون اطالعا

سفر روزمره فامیلی یا دوستان و یا برای تکرار بازدید از یه

مهصهد مشهخص نداشهت باشهند؛ زیهرا شهاید تنهها از

تجربیا

اضافی از منابخ بیرونهی بهرای یه

گذشت استفاده هنند؛ رچند ر گردشگر تجرب هرده نیز شاید ب جستجوی اطالعا

بیرونی دارد .از طرف

دیگر احتمال دارد ه گردشگران در ر سفر روزمره برای بازدید دانوادگی یا دوستان ب دویل ترییر در ی
جنب از سفر جستجوی بیرونی اطالعا
نگامی ه جستجوی اطالعا

یها چنهد

را انجام د ند.

درونی ناهافی باشد گردشگران ب جمخآوری اطالعا

میآورند .گردشگران تمایل دارند از چهار منبخ اطالعا

اضافی از منهابخ بیرونهی روی

بیرونی نگام برنام ریزی سفر ای دود استفاده هنند:

) فامیل و دوستان؛
 )1ادبیا

داص مهصد؛

 )9رسان ا؛
 )2مشاوران گردشگری.
گردشگران ر هدام از ای منابخ را برای جستجوی اطالعا
استفاده هنند .جستجوی اطالعا

پیش از درید و جستجوی اطالعها

پیش از درید را میتوان ب عنوان جستجوی اطالعها

درید آینده انجام میشود دانست .در حاوی ه جستجوی اطالعا
اطالعا

در جریهان دریهد

بیرونهی هه بهرای تصهمیم

در جریهان دریهد را مهیتهوان به معنهی هسه

بیرونی بدون توج ب نیاز ای متفرق درید تعریف هرد .بلوک بیان میهند ه جستجوی پیش از دریهد بها

ایجاد پیچیدگی در درید تاثیرگذار است در حاوی ه جسهتجوی در جریهان دریهد بها ایجهاد پیچیهدگی نسهبت به
محصول تأثیر میگذارد .درج جسهتجوی اطالعها

بیرونهی پهیش از دریهد مسهتهیمار به نهوع محصهول مهوردنظر

مصرفهنندگان برای درید بستگی دارد .مصرف هنندگان ب جسهتجوی بیشهتر نگهام دریهد ای قیمهت بهاال ،قابهل
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مالحظ و محصوال

پیچیده ه فی نفس ریس

استنباط شده بزرگتری ایجاد میهنند نیاز دارند ر قبیهل سهفر ای

دارجی)Mohseni, 2009( .
تأمین رضایتمندی گردشگران در مجموعههای گردشگری
رشد باالی صنعت گردشگری و فواید مثبت منتج از آن نهاد ای مرتبط با ایه صهنعت را بهر آن مهیدارد تها بهرای
دستیابی ب موفهیت ر چ بیشتر در ای عرص گام ای استواری بردارنهد .از آنجهایی هه صهنعت گردشهگری یه
بازدید هننده و چ گردشگر) نهشهی اساسهی

صنعت ددماتی محسوب میگردد ،تعامل پویا با مشتریان (چ در قاو

در پیشبرد ا داف هلی آن ایفا مینماید .در ای راستا تالش در جههت جهذب رضهایتمندی افهراد از اووویهت بهاالیی
بردوردار دوا د بود .زیرا ر مجموع گردشگری برای افزایش راندمان هاری دود نیازمنهد جهذب حهداهثر تعهداد
گردشگر میباشد .افزایش حداهثری تعداد گردشگران در گرو تأمی نیازمندی ها و اراره دهدما

مطلهوب به آنهان

میباشد .در واقخ ب دویل ای ه گردشگران شا رگ حیهاتی مجموعه های گردشهگری سهتند ،تهالش در جههت
افزایش سطح رضایت آنان تأثیر بسیاری بر حس شهر
گردشگران تجربیا

ی

مجموع و در نتیج افزایش تعهداد مخهاطبی آن دارد.

مثبت و منفی دود از مهصد را با دیگران ب اشهتراک مهیگذارنهد ،هه بهاوطبخ تجربیها

منفهی،

پیامد ای منفی ب دنبال دوا د داشت و نهایتار منجر ب مخدوش شدن چهره مهصد مورد نظر دوا هد شهد ،امها روی
دیگر سک  ،مطلوبتری حاوت را در بر میگیرد ،ه نتیج آن تکرار مسافر
عمومار ارتباط مثبتی بی رضایت گردشگر و هس

موفهیت بلند مهد

و ایجاد ی

ذ نیت مثبت دوا د بهود.

اقتصهادی در مهصهد گردشهگری وجهود دارد

( )Ardakani et al., 2010موزه ا نیز ب عنوان یکی از اماه مورد عالق گردشگران از ایه قاعهده مسهتثنی نبهوده و
نیستند .از طرفی ،در دنیایی ه انسان حتی وای پاک برای تنفس را تبدیل ب هاالیی جهت جهذب گردشهگر نمهوده
است ( )Mohseni, 2009توج ب مسارل فر نگی مانند موزه میتواند ب عنوان زبان گویای تاریخ و تمدن و فر نهپ
ی

هشور بسیار حارز ا میت باشد ( .)Pourahmad et al., 2012موزه مکانی فر نگهی و منحصهرب فهرد اسهت هه

داستانی ازتاریخ را روایت میهند .ی

موزه بر اساس نوع آثار و دف از پیدایش دود میتوانهد پاسهخ گهوی انهواع

بازدیدهننده باشد .اما افراد دغدغ ای متفاوتی برای بازدید از ی

موزه دارند ،یرای بعضهی افهراد مهوزه یه

مکهان

فر نگی ،تاریخی و حتی آموزشی محسوب میشود ،اما برای بردی دیگر موزه صرفار جنب تفریحی و گهذران اوقها
فراغت را دارد .در حهیهت تعریف موزه از ر بازدیدهننده ب بازدید هننده دیگر متریر بوده و بر اساس دف آنهها از
بازدید شکل میگیرد .اما با ر تعریفی افراد معموالر دیدار از موزه را در برنام ای گردشی دود میگنجانند .از طرفی
دیگر تعداد بازدیدهنندگان بست ب نوع موزه و موقعیت مکانی آن متفاو

است ،برای مثال شهر ایی ه حجم باالیی

از گردشگر را دارند در مهایس با شهر ایی ه تعداد گردشگر همتری جذب میهنند ،احتماالر در جذب بازدید هننهده
برای موزه ای دود موفقتر عمل دوا ند هرد .اما صرفار افزایش شمار گردشگران منجر ب افزایش بازد ی ی
نخوا د شد ،در بلند مد
حداقل رضایت آنان صور

مهوزه

برای رسیدن ب جایگا ی مطمئ در ای عرص الزم است تهالش هایی در جههت جله
گیرد .اما چگون میتوان رضایت بازدیدهنندگان را فرا م آورد؟!

برای پاسخگویی ب سؤال فوق ابتدا باید گردشگران دود را بشناسیم و بدانیم با چ قشری از افراد سر و ههار داریهم.
ب طور هلی گردشگران ب دو بخش دادلی و دارجی تهسیم میشوند ،در مورد گردشگران دادلی ی

اوگهو و روال

بکارگیری فنآوریهای نوین اطالعاتي422 ...

مشخصی وجود دارد ،ه رضایت اهثریت آنان را در بر میگیرد .ای امر با تهی شناسنام ای عکس دار با توضیحا
مختصر و مفید ،حضور را نمایان مسلط و دوش بیان ،و بردی اقداما
گردشگران دارجی قضی اندهی متفاو

جزری دیگر قابل تحهق است .امها در مهورد

میباشد .در و ل اول باید آمار بازدیدهننهدگان دهارجی مشهخص شهود ،و

هشور ای گردشگر فرست شناسایی شوند ،و نهایتار بر اساس نوع مخاطبی  ،تدابیر الزم اتخاذ گردد.

بر اساس مشا دا

میدانی مشخص میشود بازار دف ما هشور ایی نظیر عراق ،عمان ،وبنان و… .ستند .ای حجهم

در حال افزایش از گردشگران عرب زبان توج و برنامه ریهزی مسهئووی ذیهربط را مهیطلبهد .الزم اسهت سیاسهت
گذاری ایی در راستای جل

رضایت آنان صور

گیرد .زیرا بها در نظهر گهرفت تجربه منهاطق پیشهتاز در عرصه

گردشگری در میابیم ،تنها هشور ا و مناطهی توانست اند در جذب توریسم عایدی زیادی بدست آورند ه گردشگران
دف دود را شناسایی و اقداما

مناس

بازدیدهنندگان منجر ب تأمی مداوم ی

در جهت رضایتمندی آنها را فرا م آورند .در حهیهت تهأمی نسهبی منهافخ
مجموع گردشگر پذیر نظیر موزه مهیشهود .به یهاد داشهت باشهیم ،هسه

رضایت ر گردشگر ،رمز موفهیت ر مجموع توریستی محسوب میشود.
عوامل تاثیر گذار بر روند افزایش یا کاهش گردشگران مذهبي:
 وب سایتوب سیستم بزرگی از سرویس د نده ایی است ه انواع اطالعا
وییگی اصلی وب ه آن را از سایر ددما
میتوان با استفاده از اشاره گر ا از ی

را ب

ر فردی در اینترنت عرض مینماید.

جدا میسازد ،مبتنی بر مت بودن آن است .ب ای معنی ه در ای منابخ

منبخ یا صفح ب صفح و منبخ دیگر منتهل شود و شامل منابخ متنی ،صوتی،

تصویری و گرافیکی و  ....میباشد و در اصطالح مبتنی بر نظام فرارسان ای است ()Golestani, 2006
یکی از بهتری زمین ای اطالع رسانی توان گردشگری ی

هشور استفاده از وب سایت ا است .ای وب سایت ا

ب علت ارزش فوق اوعاده اطالع رسانی ه در ادتیار هاربران گسترده اینترنت قرار مید ند فرصت دوبی برای
گردشگری ی

معرفی امکانا

هشور است ه از ای میان سایت ای اطالع رسانی دووتی مربوط ب گردشگری ی

هشور در اینترنت از ا میت داصی بردوردار است در حهیهت میتوان گفت سایت ای رسمی سخنگو ای
دیجیتاوی ی

هشور در  webستند و رچ ای پایگاه ا قویتر و ب روزتر باشد مخاط

پذیری آنها بیشتر است.

در طراحی ای پایگاه ای اطالع رسانی باید ب چند نکت توج داشت:
اوف -چند زبان بودن  :با توج ب زبان غیر بومی گردشگران زبان ای رایج دنیا باید مد نظر قرار بگیرد.
ب -چند رسان ای بودن :1پایگاه اطالع رسانی باید از تمامی ظرفیت ای  webمانند عکس فیلم مت و غیره برای
اطالع رسانی استفاده هند و فهط ی
ج -ب روز رسانی قوی :9اطالعا
قوانی و مهررا

وب سایت با ده ا صفح مت نمیتواند جوابگوی مراجعان باشد.
موجود در وب سایت باید ر از چند گا ی ب روز شده تا هاربران با ترییهرا

و

آشنایی داشت باشند(Cho, Y., Wang, 2002).

1- multi languegs
2- multi media
3- uptodate
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د :User friendly -وب سایت باید ب راحتی اطالعا

در دواستی هاربر را در ادتیار او قرار د د تا موجه

گمی او نشود ب عنوان نمون ب امکاناتی مانند  sortو  searchروی پایگاه اشاره هرد تا بتواند اطالعها

سهردر

را در قاوه

دست بندی ای مورد نظر دود ب دست آورد.
 تبلیغاتتبلیرا

در زبان انگلیسی با معادل " "advertisementشنادت میشود ه ب ادتصهار " "advertو نیهز" "adدوانهده

میشود ه در زبان فارسی ب معنی تبلیرا

بازرگانی است تبلیرا

جمخ "تبلیغ" و ب معنهی" ابهال رسهاندن پیهام"

است ابال در ورت ب معنی" رساندن" است و تبلیغ "رسانندگی" است و مبلغ "رساننده" است .رسهاننده پیهام ها و
آموزه ای وییه تبلیری پیام و آموزه ای مبلغ نسبت ب محتوای آن ،ما یت تبلیغ را تعیی میهند و در واقهخ تبلیرها
عبار

است از" :اعمال نظریا

یا اعالن اطالعا

داص ب منظهور هسه

آراء یها گهرایش های مطلهوبShah ( .

" )Mohammadi, 2006: 67
"ترنس هوآوتر و هیمبال یونپ" نیز تبلیرا

را مانند دیگر مکاران دود تعریف میهنند و معتهدند "تبلیرا

تهأثیر

زیادی بررفتار دارد" ترنس هوآوتر" پس از بررسی ای دقیق و تعریف ای مختلف از تبلیرها  ،مهیگویهد :تبلیرها
عبار

است از ،تالش عمدی ه توسط بردی افراد یا گروه ا با بهرهگیری از وسایل ارتباطی برای هنتهرل ،ترییهر یها

شکل دادن نگرش دیگر گروه ا انجام میشود ،با ای

دف ه عکساوعمل آن ا در ی

موقعیت ویهیه به انهدازهای

ه مطلوب تبلیراتچی است ،تحت تأثیر قرار گیرد (.)Shah Mohammadi, 2006: 67
تبلیرا

در حهیهت ارتباط با معرفی محصول یا ددما

از طریق هانال ای توزیخ گوناگون در مهابل دریافت وج از

سازمان است .بردالف گذشت داشت مشتری از داشت فروش مهمتر است .در دنیای امهروز تبلیرها
بلک ی

زینه نیسهت

نوع سرمای گذاری است برای پیشبرد ا داف سازمانی (.)Dehdashti, 2004

از جمل موانخ مهم در برابر جذب جهانگرد ب هشور ،نبود تبلیرا
در سطح بی اومللی است .تبلیرا

مؤثر درزمین معرفی جاذب ای جهانگردی ایهران

و بازاریابی عامل بسیار مهمی در ی

سازمان برای رسیدن ب ا هدافش به شهمار

می آید و در بخش جهانگردی نهش انکار ناپذیری ایفا مینماید و حتی میتوان گفت از هلیدیتری عوامل محسهوب
می شود در حال حاضر هشور ای موفق در زمین جذب گردشگر منابخ ماوی فراوانی را ب طرق مختلف و بها اسهتفاده
از شیوه ای مدرن و تبلیراتی و بازاریابی ب شناساندن هشور دود ب جهانگردان دارجی و ایجاد شوق و انگیزه سهفر
ب هشورشان میپردازند ویک باید اذعان داشت ه در دصوص معرفی جاذبه های جههانگردی ایهران و بکهارگیری
شیوه ای مؤثر تبلیرا

سرمای گذاری شایان توجهی صور

جمهوری اسالم ی ایران در دارج از هشور نتوانستنند با تبلیرا

نپذیرفت است .نمایندگی ای سیاسی و فر نگی دووهت
صحیح و مناس

افکار عمومی جهانیان را بها چههره

واقعی هشور ایران آشنا نمایند .بسیاری از مردم جهان ب وییه زنان تحت تأثیر تبلیرا

منفی وسایل ارتباط جمعهی از

سفر ب ایران وحشت داشت و ای نشان ضعف تبلیراتی هشورمان است.
با توج ب شرایط داص هشورمان در جهان و تبلیرا

سو فراوان توسط اهثر رسان ای گرو هی هشهور ای بهزرگ

برای مخدوش هردن چهره ایران و ب انزوا هشیدن هشورمان توج داص ب امر تبلیرا
و مچنی هار هشور را با توج ب ای مسئل بسیار دشوار مینمایند.

واقعیتی غیر قابل انکاراسهت

بکارگیری فنآوریهای نوین اطالعاتي421 ...

فهدان محسوس بروشور ،هتاب ،اسالید و نوار ای صوتی و تصویری دقیق ،علمی و زیبا در معرفهی شههر ا و نههاط
دیدنی هشور چ ب زبان فارسی و چ زبانهای مختلف دنیا از نهاط ضعف نمایان بخش توریسم هشور میباشد.
متاسفان مطاوبی ه درباره ایران توسط طرفهای قرار داد ما در دارج از هشور چاپ میشود و در ادتیار عالق منهدان
قرار می گیرد آنهدر مطاو
میهند .در تبلیرا

متضاد و متناقضی را عنوان می هنند ه گردشگران را در گرفت روادید مردد و بعضار گمراه

توریسم ،محصوال

توریسم ایران بردوردار از وییگی ایی سوای جاذب ای مهصهد ای رقیه

معرفی نمیشوند در حاویک ایران ب وحا موقعیت فر نگی ،استثنایی و عناصر طبیعی بی نظیر میباشد.
تبلیرا

هالن برای هشور جهت جذب گردشگر از وظایف داص دووت است زیرا در دنیای امروز عالوه بهر چهاپ

پوستر و بروشور و جزوا
جذب و جل

اطالع رسانی میبایست با روش ای نوی تجار

و تبلیرا

اوکترونی

اینترنتی و … به

مسافری اقدام نمود ه توان ای سرمای گذاری هالن در بخش دصوصی نیست ایران در بهره گیهری

از تکنوووژی نوی برای بازاریابی و پیشبرد جهانگردی ،عه
هاربرد تکنوووژی نوی اطالعا
فرا م سادت امکانا

مانده است .توریسم ،یه

( )ITمی باشد ضم اینک توج ب ای واقعیت ه در ساوهای آینهده ( )ITاز طریهق

دسترسی ب تورگردان ا نهش تعیی هنندهای در بازاریابی و پیشبرد جهانگردی دوا د داشت

و وظیف هارهنان دفاتر ددما
از طرف دیگر تبلیرا

بخهش ههامالر مسهتعد بهرای

مسافرتی را دگرگون دوا د سادت .قابل توج میباشد.

در زمین ای جهانگردی و ایرانگردی آنهدر ضعیف است ه عموم مردم از بسیاری از آثهار و

جاذب ای طبیعی و تاریخی و بومی هشورمان اطالعی ندارند .عدم شنادت جهانگردان از جاذب ای هشهور موجه
رهود صنعت جهانگردی در هشور گشت است .عالوه بر آن در دارج از ایران نیز تصویر نا مناسبی از هشهور ترسهیم
شده است در ای زمین نمایندگی ا و رایزنی ای دارجی ایران نیز میتوانند نهش اساسهی و بهینه ای داشهت باشهند.
عالوه بر آن تبلیرا

قومی میتواند در آگا ی دادن ب جههانگردان در مهورد آب و هوای نهواحی مختلهف ،اوضهاع

اجتماعی ،فر نگی هشور و نواحی مورد نظر از وحا دوراک ،پوشاک ،آداب و رسوم و حمل ونهل نهش اساسی ایفا
هند.
بطور هلی دف از تبلیرا

در هشور ما باید عبار

باشد از ارار مؤثر اطالعا

اصالح تصویر توریسم فعلی هشور در دارج و تشویق و ترغی
باید تبلیرا

در مورد محصوال

توریسم ایران و

دارجیان ب سفر ب هشور .توریسم بر دالف اینک

را ب عنوان یکی از مهمتری فاهتور ا در دامن فعاویت دود قرار د د و ب آن احتمام ورزد همتری بهره

را از حرب تبلیرا

در میان دیگر هشور ا برده است)Yavari, Togyani, 2010: 21( .

 مشاوره در زمینه مسائل گردشگری مذهبيایران ب عنوان ی

هشور توریستی با بهره گیری از سوابق تاریخی و فر نگی و وییگی ای طبیعهی و معیشهتی تهوان

توریستی قابل توجهی دارد آثار بازمانده از دوره ای مختلف استهرار انسان در فال

مرهزی ایهران چشهم انهداز ای

طبیعی و متنوع ساحلی ،هو ستانی ،بیابانی ،هویری و مجموعه های تهاریخی و میهرا
انگیزه ای عمده دیدار از ایران است .باوجود ای زمین ا ،مسلمار مستلزم داشت تأسیسا
امکانا

مسافرتی مطلوب نیز ست .دوشبختان ایران از ای نظر در حد توان امکانا

های فر نگهی و مهذ بی از
اقامتی ،پذیرایی مناس

بها

الزم را با شرایط مطلهوب در

ادتیار آن دست از جهانگردانی ه با انگیزه ای گوناگونی ب ایران سفر میهنند قرار مید د)Vadoudi, 2007( .
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و میزان آشنایی مردم با جاذب ا و مسهارل جههانگردی هشهور به وضهوح حهاهی از ایه

آگا ی ب سطح اطالعا

علمی و واقعی حتی برای برجست تری هارشناسان در مورد

واقعیت انکار نا پذیر است ه امروزه در جامع اطالعا

نوز مردم در ارتباط بها وجهود جاذبه های

توان باوهوه توریستی هشور نا هافی است در چنی شرایطی اجتماعی ه

مختلف سیاحتی ،زیارتی در نهاط مختلف هشور آگا ی الزم را ندارند .چگون میتوان توریستهای سهایر هشهور ا را
ه اطالعا

و شنادت چندانی از جاذب ای توریستی هشور ما ندارند نسبت ب جاذب های موجهود آگهاه ههرد وهذا

نخست باید ب توسع ایرانگردی بپردازیم و سپس با امکانا

و برنام ریزی بهین جهانگردی را گسترش د یم.

الزم است در چارچوب عناصرفر نگی ،ارزش ا و نجار ای حاهم بر جامع  ،آگا ی و شهنادت ههافی از عالقه و
انگیزه ای جهانگردان دارجی بخصوص غربی داشت باشیم ه اوبت در ارتباط بها جههانگردان هشهور ای مسهلمان و
آسیابی ه

م ازنظر مذ بی و م از نظر فر نگی نزدیکی بیشتری با ما دارند ای مورد همتر ب چشم میدورد.

با توج ب نوع جهانگردان بازدیدهننده از ایران در چارچوب ضهوابط و قواعهد اسهالمی،امکانهاتی را فهرا م آورد تها
جهانگرد عالوه بر آشنایی با عناصر فر نگی -اجتماعی هشور ما بتواند ب نحهوی مناسه

و منطههی اوقها

فراغهت

دویش را پرهند .نحوءاطالع رسانی و تنظیم ای گون برنام ا میتواند نهش ب سزایی در فر نپ پهذیری جههانگردان
ایفا نمایند.)Yavari, 2009( .
بررسي و آزمون فرضیهها
فرضیه اصلي " :بکارگیری فن آوری های نوین اطالعاتي و ارتباطاتي موجب رضایتمندی گردشگران اماکن
مذهبي کشور ميشود"..
بدی ترتی

مشا ده میشود ،مهدار آماره دوربی واتسون ( ) /319در فاصل 1/9- /9

مان طور ه در جدول

قرار دارد ،بنابرای فرضی عدم وجود مبستگی بی دطا ا رد نمیشود و میتوان از رگرسیون استفاده هرد .مهدار
ضری

تعیی  0/291میباشد ه ای موید آن است ه  %29/1از ترییرا

اماه مذ بی) ب هم

متریر وابست (رضایتمندی گردشگران

متریر مستهل (بکارگیری ف آوری ای نوی اطالعاتی و ارتباطاتی) قابل تبیی است .با

توج ب مهداره آماره آزمون  Fو معنیداری آن در سطح اطمینان باالی  %99معادو رگرسیون معتبر بوده و نتایج آن
قابل تحلیل است.
جدول ( :)1خالصه نتایج توصیفي مدل رگرسیوني فرضیه اصلي
ضری

مبستگی
0/109

ضری

تعیی

0/291

ضری

تعیی تعدیل شده

آماره دوربی واتسون
/319

0/292

Source: Research findings

جدول ( :)2آزمون خطي بودن معادله ( )ANOVAفرضیه اصلي
منبخ ترییرا

مجموع مربعا

درج آزادی

رگرسیون

99/90

دطا

99/3 2

3

هل

19/ 9

31

میانگی مربعا
99/90

آماره F

سطح معنی داری ()sig

13/11

0/000

0/11

Source: Research findings

با توج ب جدول  1مشا ده میشود سطح معنی داری متریر بکارگیری ف آوری ای نوی اطالعاتی همتر از 0/09
=  αمیباشد ( sig<0.05و  )α=0.05در نتیج متریر بکارگیری ف آوری ای نوی اطالعاتی وارد مدل رگرسیونی

بکارگیری فنآوریهای نوین اطالعاتي423 ...

میشود .با اطمینان  %99میتوان گفت بکارگیری ف آوری ای نوی اطالعاتی و ارتباطاتی موج

رضایتمندی

گردشگران اماه مذ بی هشور میشود.
جدول ( :)3تحلیل رگرسیوني و ضرایب رگرسیون فرضیه اصلي
متریر

B

دطای استاندارد

BETA
(ضری استاندارد شده

سطح معنی داری ()sig

آماره t

بتا)
عدد ثابت

0/ 23

0/191

-

0/933

0/000

بکارگیری ف آوری ای نوی اطالعاتی

0/91

0/011

0/109

9/911

0/000

Source: Research findings

فرضیه فرعي اول ":استفاده از سایت سازمان گردشگری موجب رضایتمندی گردشگران اماکن مذهبي کشور
ميشود".
بدی ترتی

مان طور ه در جدول  2مشا ده میشود ،مهدار آماره دوربی واتسون ( ) /113در فاصل 1/9- /9

قرار دارد ،بنابرای فرضی عدم وجود مبستگی بی دطا ا رد نمیشود و میتوان از رگرسیون استفاده هرد .مهدار
ضری

تعیی

هشور) ب هم

 0/91میباشد ه ای موید آن است ه

 %91/از ترییرا

متریر وابست (گردشگران اماه مذ بی

متریر مستهل (استفاده از سایت سازمان گردشگری) قابل تبیی است .با توج ب مهداره آماره آزمون

 Fو معنیداری آن در سطح اطمینان باالی  %99معادو رگرسیون معتبر بوده و نتایج آن قابل تحلیل است.
جدول ( :)4خالصه نتایج توصیفي مدل رگرسیوني فرضیه اول
ضری

ضری

مبستگی
0/10

تعیی

ضری

0/91

تعیی تعدیل شده

آماره دوربی واتسون
/113

0/993

جدول ( :)5آزمون خطي بودن معادله ( )ANOVAفرضیه اول
منبخ ترییرا

مجموع مربعا

درج آزادی

رگرسیون

13/919

دطا

90/991

3

هل

19/ 9

31

میانگی مربعا
13/919

آماره F

سطح معنی داری ()sig

01/99

0/000

0/119

Source: Research findings

با توج ب جدول  9مشا ده میشود سطح معنی داری متریر استفاده از سایت سازمان گردشگری همتر از α = 0/09
میباشد ( sig<0.05و  )α=0.05در نتیج متریر استفاده از سایت سازمان گردشگری وارد مدل رگرسیونی میشود .با
اطمینان  %99میتوان گفت استفاده از سایت سازمان گردشگری موج

رضایتمندی گردشگران اماه مذ بی هشور

میشود.
جدول ( :)6تحلیل رگرسیوني و ضرایب رگرسیون فرضیه اول
متریر

B

دطای استاندارد

BETA
(ضری استاندارد شده

آماره t

سطح معنی داری ()sig

بتا)
عدد ثابت

/0

0/123

-

2/032

0/000

استفاده از سایت سازمان گردشگری

0/109

0/01

0/10

0/ 1

0/000

Source: Research findings

فرضیه فرعي دوم " :استفاده از پیامکهای تبلیغاتي موجب رضایتمندی گردشگران اماکن مذهبي کشور
ميشود"..
بدی ترتی

مان طور ه در جدول  1مشا ده میشود ،مهدار آماره دوربی واتسون ( ) /119در فاصل 1/9- /9

 432فصلنامه علمي  -پژوهشي نگرشهای نو در جغرافیای انساني – سال دهم ،شماره دوم ،بهار 7931

قرار دارد ،بنابرای فرضی عدم وجود مبستگی بی دطا ا رد نمیشود و میتوان از رگرسیون استفاده هرد .مهدار
ضری

تعیی  0/209میباشد ه ای موید آن است ه  %20/9از ترییرا
متریر مستهل (استفاده از پیام

اماه مذ بی هشور) ب هم

متریر وابست (رضایت مندی گردشگران

ای تبلیراتی) قابل تبیی است .با توج ب مهداره آماره

آزمون  Fو معنیداری آن در سطح اطمینان باالی  %99معادو رگرسیون معتبر بوده و نتایج آن قابل تحلیل است.
جدول ( :)7خالصه نتایج توصیفي مدل رگرسیوني فرضیه دوم
مبستگی

ضری

ضری

0/199

تعیی

ضری

0/209

تعیی تعدیل شده

آماره دوربی واتسون
/119

0/2

Source: Research findings

جدول ( :)8آزمون خطي بودن معادله ( )ANOVAفرضیه دوم
منبخ ترییرا

مجموع مربعا

درج آزادی

رگرسیون

9 /909

دطا

21/1

3

هل

19/ 9

31

میانگی مربعا
9 /909

آماره F

سطح معنی داری ()sig

11/91

0/000

0/11

Source: Research findings

با توج ب جدول  3مشا ده میشود سطح معنی داری متریر استفاده از پیام
میباشد ( sig<0.05و  )α=0.05در نتیج متریر استفاده از پیام
اطمینان  %99میتوان گفت استفاده از پیام

ای تبلیراتی همتر از α = 0/09

ای تبلیراتی وارد مدل رگرسیونی میشود .با
رضایتمندی گردشگران اماه

ای تبلیراتی موج

مذ بی هشور

میشود..
جدول ( :)9تحلیل رگرسیوني و ضرایب رگرسیون فرضیه دوم
BETA
(ضری استاندارد شده

متریر

B

دطای استاندارد

عدد ثابت

0/999

0/112

-

0/311

0/019

0/199

آماره t

سطح معنی داری ()sig

1/121

0/011

/01

0/000

بتا)
ای تبلیراتی

استفاده از پیام

Source: Research findings

فرضیه فرعي سوم ":استفاده از مشاوره تلفني موجب رضایتمندی گردشگران اماکن مذهبي کشور ميشود"..
بدی ترتی

مان طور ه در جدول  0مشا ده میشود ،مهدار آماره دوربی واتسون ( ) /391در فاصل 1/9- /9

قرار دارد ،بنابرای فرضی عدم وجود مبستگی بی دطا ا رد نمیشود و میتوان از رگرسیون استفاده هرد .مهدار
ضری

تعیی

هشور) ب هم

 %21/از ترییرا

 0/21میباشد ه ای موید آن است ه

متریر وابست (گردشگران اماه مذ بی

متریر مستهل (استفاده از مشاوره تلفنی) قابل تبیی است .با توج ب مهداره آماره آزمون  Fو

معنیداری آن در سطح اطمینان باالی  %99معادو رگرسیون معتبر بوده و نتایج آن قابل تحلیل است.
جدول ( :)11خالصه نتایج توصیفي مدل رگرسیوني فرضیه سوم
ضری

مبستگی
0/131

ضری

تعیی
0/21

ضری

تعیی تعدیل شده

آماره دوربی واتسون
/391

0/213

Source: Research findings

جدول ( :)11آزمون خطي بودن معادله ( )ANOVAفرضیه سوم
منبخ ترییرا

مجموع مربعا

درج آزادی

رگرسیون

91/121

دطا

2 /313

3

هل

19/ 9

31

میانگی مربعا
91/121
0/19

Source: Research findings

آماره F

سطح معنی داری ()sig

1 /019

0/000
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مشا ده میشود سطح معنی داری متریر استفاده از مشاوره تلفنی همتر از  α = 0/09میباشد

با توج ب جدول

( sig<0.05و  )α=0.05در نتیج متریر استفاده از مشاوره تلفنی وارد مدل رگرسیونی میشود .با اطمینان %99
میتوان گفت استفاده از مشاوره تلفنی موج

رضایتمندی گردشگران اماه مذ بی هشور میشود.

جدول ( :)12تحلیل رگرسیوني و ضرایب رگرسیون فرضیه سوم
متریر

B

دطای استاندارد

BETA
(ضری استاندارد شده

آماره t

سطح معنی داری ()sig

بتا)
عدد ثابت

0/913

0/199

-

1/222

0/0 9

استفاده از مشاوره تلفنی

0/399

0/011

0/131

1/139

0/000

Source: Research findings

برآورد مدل رگرسیوني
با توج ب نتایج فرضی ا مشخص گردید ،متریر ای استفاده از سایت سازمان گردشگری ،استفاده از پیام

ای

تبلیراتی ،استفاده از مشاوره تلفنی بر رضایتمندی گردشگران اماه مذ بی هشور مؤثر میباشند .جهت مشخص
مبستگی را بر رضایتمندی گردشگران اماه

هردن متریری ه بیشتری

مذ بی هشور دارد از رگرسیون دطی

چندگان استفاده شده است.
بدی ترتی

مان طور ه در جدول  9مشا ده میشود ،مهدار آماره دوربی واتسون ( ) /331در فاصل 1/9- /9

قرار دارد ،بنابرای فرضی عدم وجود مبستگی بی دطا ا رد نمیشود و میتوان از رگرسیون استفاده هرد .مهدار
ضری

تعیی  0/9 1میباشد ه ای موید آن است ه  %9 /1از ترییرا

اماه مذ بی هشور) ب هم

متریر وابست (رضایتمندی گردشگران

متریر ای مستهل (استفاده از سایت سازمان گردشگری ،استفاده از پیام

ای تبلیراتی،

استفاده از مشاوره تلفنی) قابل تبیی است.
جدول ( :)13خالصه نتایج توصیفي مدل رگرسیوني
ضری

مبستگی
0/1 9

ضری

تعیی

0/9 1

ضری

تعیی تعدیل شده

آماره دوربی واتسون
/331

0/903

Source: Research findings

با توج ب مهداره آماره آزمون  Fو معنیداری آن در سطح اطمینان باالی  %99معادو رگرسیون معتبر بوده و نتایج
آن قابل تحلیل است.
جدول ( :)14آزمون خطي بودن معادله ()ANOVA
درج آزادی

میانگی مربعا

آماره F

سطح معنی داری ()sig

رگرسیون

20/391

9

9/1 9

19/11

0/000

دطا

93/193

13

0/1 2

هل

19/ 9

31

منبخ ترییرا

مجموع مربعا

Source: Research findings

با توج ب جدول  2مشا ده میشود سطح معنی داری متریر ای استفاده از سایت سازمان گردشگری ،استفاده از
پیام

ای تبلیراتی ،استفاده از مشاوره تلفنی همتر از  α = 0/09میباشد ( sig<0.05و  )α=0.05در نتیج متریر ای

استفاده از سایت سازمان گردشگری ،استفاده از پیام

ای تبلیراتی ،استفاده از مشاوره تلفنی وارد مدل رگرسیونی

میشود و بر رضایتمندی گردشگران اماه مذ بی هشور اثر دارند.
با توج ب مهدار ضری

بتای استاندارد شده مشخص میشود ،متریر استفاده از مشاوره تلفنی با ضری

بتای
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استاندارد ( )0/211بیشتری اثر را بر رضایتمندی گردشگران اماه مذ بی هشور دارد و متریر استفاده از پیام
تبلیراتی با ضری

ای

بتای استاندارد ( )0/109همتری اثر را بر رضایتمندی گردشگران اماه مذ بی هشور دارد.
جدول ( :)15تحلیل رگرسیوني و ضرایب رگرسیون
متریر

B

دطای استاندارد

عدد ثابت

/ 91

BETA
(ضری استاندارد شده

آماره t

سطح معنی داری ()sig

بتا)
استفاده از سایت سازمان گردشگری
استفاده از پیام

ای تبلیراتی

استفاده از مشاوره تلفنی

0/129

-

2/911

0/000

0/19

0/ 02

0/1 2

1/219

0/0 1

0/191

0/093

0/109

1/2 9

0/0 3

0/93

0/

0/211

9/191

0/000

Source: Research findings

نتیجهگیری
امروزه صنعت گردشگری یکی از صنایخ مهم در پیشرفت و توسع جوامخ ب شمار میآید .چرا ه ای صنعت عالوه
بر تأمی منابخ ارزی مورد نیاز ر هشور ،میتواند زمین ساز سرمای گذاری دادلی و دارجی بیشتر و ارتهای سطح
فر نگی و رفا ی ر منطه باشد .از آنجاییه در سال ای ادیر معنای توسع از افزایش درآمد ب توزیخ درآمد با
دف ها ش فهر ترییر پیدا هرده است ( )Rintz et al., 2000: 28میتوان توسع ی گردشگری را فرایندی از توسع -
یافتگی دانست.
در سال

 10میالدی ،ب طور مستهیم 1 ،تریلیون دالر از درآمد هشور ای دنیا از بخش گردشگری تأمی شده و در

مان سال  93میلیون شرل ب طور مستهیم در ای صنعت وجود داشت است .بررسی تاثیرا
صنعت گردشگری نشان داده است ه در سال

 1.9 ،10تریلیون دالر امریکا از تووید ناداوص دادلی جهان199 ،

میلیون شرل 129 ،بیلیون دالر امریکا در سرمای گذاری و  .1تریلیون دالر امریکا در صادرا
تأمی شده است؛ ه ای آمار 9 ،درصد از تووید ناداوص دادلی ،ی
و  9درصد صادرا

مستهیم و غیرمستهیم
از بخش گردشگری

شرل از ر  1شرل 9 ،درصد سرمای گذاری

را شامل می شود ایران جز ده هشور ردیف اووی است ه دارای آثار باستانی ،تاریخی ،مذ بی و

طبیعی است .اما طبق آمار ارار شده از سوی سازمان توریسم جهانی ،ایران در مهام شصتمی هشور جذب گردشگر
قرار دارد (سازمان مسافر

و گردشگری جهانی.)93:10 1 ،
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