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چکیده
پژوهش حاضر به دنبال واکاوی نقش فن آوری هاای ناینن اطالعااي و اريباطااي ( )ICTدريیساهه رردگایری در امااکن مابهب
کشیر انران است .رونکردها و مدل ها ی مختلف مطرح رردنده و سپس ضمن بررس نظرات گهروندان يهران  ،از دندراه های ارائاه
گده از سیی آنها ،استفاده گده است .روش يحقیق به کار ررفته گده در انن پژوهش از نظر هدف کاربردی ،از نظر نیع داده ها کما
و از نظر نحیه رردآوری داده ها ،يیصیف و از نیع همبستی است .جامهه آماری پاژوهش حاضار گاهروندان يهرانا بایده و از روش
نمینه ریری يصادف ساده استفاده گد و روان و پانان پرسشنامه نیز با استفاده از دندراه خبرران و نیاز آزماین آافاای کرونباا مایرد
سنجش قرار ررفته و يانید گدند .در مرحله بهد بر اساس مدل مفهیم پژوهش ،سئیاالت و فرضایه هاای پاژوهش ،باا اساتفاده از نا
پرسشنامه محقق ساخته رینه های مستخرجه در نمینه آماری يحقیق میرد پرسش قرار ررفت .در بخش آماريیصیف  ،يیصیف داده هاا
در دو بخش متغیر های زمینه ای و متغیر های اصل با استفاده از گاخص های فراوان مطلق ،فراوان نساب  ،میاانیین ،انحاراف مهیاار و
وارنانس در جداول ارائه رردنده و در بخش آماراستنباط از آزمین های همبستی و رررسایین چناد متغیاره و آزماین يحلیا مسایر
استفاده گد.

واژگان كلیدی :فن آوری های نوین اطالعاتی و ارتباطاتی،توسعه گردشگری مذهبی  ،اماكن مذهبی

 -1انن مقااه برررفته از پانان نامه کارگناس ارگد علیرضا عرب نیاسر با راهنمان دکتر رحمان زاده م باگد.
( -2نینسنده مسئیل) salirahmanzadeh@yahoo.com
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مقدمه
گردشگري 1از دیرباز یكی از شاخص هاي پيشرفت اقتصادي ،اجتماعی ،فرهنگی و سياسی یك جامعه به حساا

مای

آید و تداوم حيات جوامع انسانی بدان وابسته است .این مسأله در جامعه امروزي از اهميت بساياري برخاوردار اسات.
پيش بينی شده است که تعداد گردشگران بين المللی که در سال  1616یك ميليارد نفر بود در سال  1616به  1/0ميليارد
دالر افزایش پيدا کند و درآمد حاصل از گردشگري نيز در سال  1616به حدود یك ميليارد و  016ميليون دالر خواهاد
رسيد .افزون بر این گردشگري باه تنهاایی منشاا بايش از  16درصاد درآماد ناخاالص داخلای در ساح جهاان باوده
است(سازمان جهانی گردشگري .)1611 ،امروزه گردشگري فقط اسبا

تفری و سرگرمی نيست ،بلكه باه تادری باه

ابزاري براي شناخت و آگاهی زندگی مردمان ،تفاهم با دیگران و فراتر از آن به شناخت جهان پيرامون ،حقایق آن و غناي
بينش و نگرش آدميان به مفاهيم زندگی شان تبدیل شده است(شجاعی و نوري .)06 :1330 ،در آغاز سده  ،11موضاو
گردشگري به مثابه صنعتی پویا ،بزرگ ،متنو و درآمدزا و نيز یكی از بخشهایی که بر رشد اقتصادي جهان تاثير بسايار
زیادي دارد ،محرح شد .تمامی کشورها در رقابتی فشرده و تنگاتنگ در پی استفاده از فرصاتهاا و مزایااي بای شامار
حاصل از آن بوده تا به واسحه آن ،رفاه نسبی را براي حال و آینده جوامع خود رقم بزنند .بدیهی است توساعه صانعت
گردشگري براي هر کشور میتواند منافع استراتژیك و حياتی از جنبههاي مختلف اقتصادي ،اجتماعی و فرهنگی داشاته
باشد .کشورهاي مختلف نيز با تكيه بر مسائل فرهنگی و اقتصادي خویش از منظر خاص ،آن را مورد توجه قارار مای-
دهند .امروزه بازارها با سرعتی باور نكردنی در حال دگر گونی هستند؛ یعنی در این عصر ،عالوه بر جهانی شدن شااهد
انتقال قدرت ،رشد سریع و پذیرش نامهاي تجاري فروشگاهی هستيم .چنين تغييراتی ،شرکتها را در اتخاذ خط مشای
مناسب ،به اشتباه میاندازند .متاسفانه مردم و حتی بسياري از مدیران ارشد درک صحيحی از بازاریاابی ندارناد .کااربرد
فرآیند بازاریابی فقط به کاالها و خدمات محدود نمیگردد ،بلكه آن را میتوان براي هر چيزي از جمله ،ایدهها ،وقایع و
رویدادهاي بازاریابی و جستجوي فرصتهاي بازار دانست(.)Kotler, 2005; 668
گردشگري مذهبی 1از ميان انوا گوناگون گردشگري جز پرسابقه ترین آن است .در تمامی تمدن هاي بشاري ،شاوق
افراد براي بازدید از مكان هاي مذهبی مشاهده شده است .در ميان جوامع مسلمان به خاطر وجود بقا و اماکن متبرکاه،
هر ساله ميليونها گردشگر روانه این مناطق می-شوند تا عالوه بر برگزاري مراسم مذهبی و دینی و کسب معرفات ،باه
فعاليت هاي تجاري و اقتصادي نيز بپردازند .این نو از گردشگري یكی از رای تارین اشاكال گردشاگري در سراسار
جهان است که سابقه ي آن به قرون و اعصار گذشته مرتبط می گردد .به طورکلی شامل سفرها و بازدیدهایی می شود که
اصلی ترین هدف از آن ها تجربه اي مذهبی است .گردشگري مذهبی با همه ي اجزا و گونه هاي مختلف آن ،باه سابب
ویژگی هاي ساختاري و کارکردي خاص ،توانسته است خود را در متن گردشگري جهانی جاي دهد؛ به طوري که حوزه
ي نفوذ آن سراسر جهان را فراگرفت هاست (نوالن و نوالن)11 :1131 ،
از سوي دیگر ،یكی از مهم ترین کاربرد هاي فناوري اطالعات و ارتباطات ،در صنعت گردشگري است و به دليل نقش
و اهميتی که صنعت گردشگري می تواند در ابعاد مختلف اقتصادي و اجتمااعی هار کشاوري ایفاا کناد و باه منظاور
1.Tourism
2.Religious Tourism
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استفاده از این صنعت مجبور به تجهيز امكانات و بهره برداري از فناوري هاي نوین می باشند .طی دهه هاي گذشته ناه
تنها صنعت گردشگري رشد سریعی را تجربه نموده ،بلكه مناطق گردشگري جهان نيز تغييرات بسياري را متحمل شاده
و به طور قابل مالحظه اي متنو گشته اند .طی دهه  10 ،1106کشاور اروپااي غربای و آمریكااي شامالی ،حادود 19
درصد از گردشگران جهان را به خود اختصاص داده بودند ،که ایان امار نتيجاه سارمایه گاذاري و ایجااد سااختارهاي
مناسب در امر بهره گيري از فناوري هاي اطالعاتی و ارتباطی ميسر گردیده است ( .بلمكی و همكااران )19 :1330،اماا
در سال  1111با سرمایه گذاري کشاور چاين در بحان فنااوري هااي اطالعااتی و ارتبااطی و گساترش گردشاگري
الكترونيك این کشور موفق به کسب رتباه پانجم در جاذ

گردشاگر شاده اسات .روش ارائاه اطالعاات و تبليغاات

گردشگري نقش مهمی را در باال بردن فهم عمومی مردم کشورها ایفا می کند ،که هزینه هاي قابل توجهی صرف ارائاه
اطالعات به گردشگران از طریق روش هاي متفاوت تبليغاتی مانناد پوساترها ،کتاب و نشاریات ،لاوح هااي فشارده و
اینترنت می گردد ،به طوري که در سال  16 ،1330ميليون دالر در زمينه تبليغات توسعه صنعت گردشگري کشور هزینه
سرمایه در صنعت گردشگري بسيار پایين و ناچيز است .یكی از

شده است و سهم کشور ما از لحاظ رتبه جهانی جذ

مهم ترین فناوري هاي تأثير گذار در صنعت گردشگري ابازار اطالعااتی و گاذرگاه هااي مخاابراتی (اینترنات) اسات.
(اذانی )60 :1330 ،ارزش و اهميتی که فناوري اطالعاتی و ارتباطی روز براي توسعه زیر سااخت هااي گردشاگري در
دنيا ایجاد کرده است ،بسيار جالب و قابل تأمل است .وقتی یك گردشگر بتواند اطالعات گردشاگري مرباوب باه ابنياه
هاي تاریخی یك کشور را در پهنه جهانی و

مالحظه کند و درباره آنها اطالعات صوتی ،تصویري و متنای خاوبی باه

دست آورد ،مشتاق می شود .به رغم این که کشور ایران جز  16کشور اول از نظر جاذبه هااي گردشاگري و تااریخی
است اما سهم ایران از صنعت گردشگري جز  166کشور اول است(ودودي .)36 :1330 ،دالیل مختلفی بر ایجاد چنين
وضعيتی حاکم است ،یكی از بزرگترین دالیل آن نداشتن اطال رسانی مناسب از توانمندي هاي ایاران اسات .در واقاع
در ایران از فن آوري هاي روز که عامل مهمی در جذ

گردشگر ورودي در ایران است کمتر استفاده شده است .آماار

نشان می دهد که  06درصد اهالی اینترنت براي برنامه ریازي و تصاميم گياري دربااره سافرهاي کااري و تفریحای از
اینترنت استفاده می کنند .حجم باالي استفاده کننده هاي اینترنت در کشورهاي مختلاف امكاان اطاال رساانی ارزانتار،
سریعتر و بهينه تر را به کشورهاي در حال توسعه در جذ

توریسم می دهد .براي مثال کشاور ماالزي در ساال 1666

توانست  336ميليون دالر درآمد حاصل از توریسم را به صاورت مجاازي (از طریاق اینترنات) جاذ
 ،)36 ،1330به طوریكه این کشور  36درصد جذ

نمایاد(ودودي،

توریست خود را مدیون توریسم الكترونيكی اسات در حاالی کاه

سهم ایران در این زمينه صفر است .گردشگري در هزاره سوم را ارزنده ترین صنعت پول سااز در جهاان مای دانناد کاه
دولت مردان کشور میتوانند با یك عزم ملی در این راه بيشتر تالش کنند .این تالش می تواند جذ توریسات ،معرفای
کشور در سح جهانی و ارتقاي رشد ناخالص ملی را به همراه داشته باشد .درآمدي که ماا مای تاوانيم از طریاق فنااوري
اطالعات 1براي جذ گردشگر داشته باشيم ،قابل مقایسه با درآمد نفت نخواهد بود ،چرا که در این صنعت فقط جذ
سرمایه وجود دارد(عموزاد خليلی و همكاران.)1 :1333 ،
1 . Information Technology - IT
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در این راستا سئوال اساسی در مقاله حاضر این است که نقاش فان آوري هااي ناوین اطالعااتی و ارتباطااتی ()ICT
درتوسعه گردشگري در اماکن مذهبی کشور چيست؟
پیشینه
نقش شبكه هاي اجتماعی مجازي در توسعه گردشگري ایران ،محالعه موردي(در استان هاي یزد ،اصفهان ،مازندران،
گلستان ،خراسان رضوي و فارس) عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد گردشگري بود که توسط سجيه شهيدي در سال
 1316تنظيم شده است .در چكيده این پایان نامه آمده است :امروزه با عنایت به پيشرفت هاي حاصل شاده در علام
رایانه و فناوري ارتباطات و اطالعات وگسترش شبكه جهانی اینترنت این امكان به افراد داده شاده اسات تاا در هار
لحظه بتواند آنچه را که تجربه می کند با سایر دنيا به اشتراک بگذارد .این گسترش و سهولت دسترسی باه اطالعاات
تاثيرات ژرفی در گردشگري نيز ایجاد کرده است و گردشگري نوین را بسيار متفاوت تر از آن چيازي کارده کاه باه
شكل سنتی رواج داشته است.در این بين مراجع ذي صالح و دخيل در معرفی مقصد هااي گردشاگري ) (DMOدر
بهره جوي از این امكانات جدید و پيشی گرفتن از رقبا ،باید بسيار کوشا باشند .در این پژوهش به بررسای وبساایت
هاي  DMO 0استانی در ایران (استان هاي اصفهان ،فارس ،گلستان ،خراسان رضاوي ،مازنادارن و یازد) و همچناين
حضور و ميزان مشارکت ایشان در شبكه هاي اجتماعی نوین و استفاده از خدمات و امكانات و

دو پرداختاه شاد.

این تحقيق به روش توصيفی و تحليلی صورت گرفته است .در انجام این پژوهش از طارح پيشانهادي توساط جايم
هميل ،اَلِن استيونسن و دانيال آتارد با اعمال تغييراتی مختصر در جهت بهينه سازي ،بروز کردن و باومی ساازي ایان
طرح استفاده شد و پرسشنامه هایی نيز بر حسب طرح ایشان ایجاد و از یك نفر متخصص رسانه هاي اجتمااعی و 0
تن از کارشناسان حيحه فناوري اطالعات خواسته شد تا در شناسایی عوامل و

دو ،خصوصا شبكه هااي اجتمااعی

به پژوهشگر یاري رسانند ،تا مشخص گردد این مراجع تا چه اندازه از این خدمات و امكانات استفاده می کنند و تاا
چه حد از بازخورد عمومی بهره می برند .در ادامه تعداد  DMO 0استانی از کشورهاي مختلف جهان که بار حساب
گزینش از سایتTripAdvisor ،و اطالعات سازمان جهانی گردشگري (سال  )1616و مجمع جهاانی اقتصااد (ساال
) 1610انتخا

شده بودند ،مورد بررسی قرار گرفتند و داده هاي حاصل جهت هار چاه روشان تار شادن مباحان

پژوهش ،بررسی شدند .الزم به توضي است که در تجزیه و تحليل داده ها از نرم افازار  Microsoft Excell 2013و
ReCal 0.1 Alphaاستفاده شد .در نتای اینحور مشخص شد که تمام  DMOهااي اساتانی داخلای ،از آنجاا کاه در
تعداد عوامل بسيار کمی فعاليت کمی داشتند ،در گروه «گل دیوار چسب» و «سح مشارکت پایين» جااي گرفتناد و
همه  DMOهاي بين المللی به سبب مشارکت در تعداد مشخصی از عوامل و داشتن امتياز مشاارکت بااال در آن ،در
گروه «انتخابی» قرار گرفتند.
گردشگري مذهبی و عوامل موثر بر آن(محالعه موردي ایران) ،مقاله اي باود کاه توساط معصاومه آقاجاانی و ساعيد
فراهانی فرد در شماره  1سال  1316مجله سياست هاي راهبردي و کالن منتشر شده است .در این مقاله آمده اسات:
سفر واژهاي کوچك اما پرمعناست که ازآغاز آفرینش همراه بشر بوده است .اگر بر سفر نام گردشگري نهااده و آن را
از منظراقتصاد محالعه کنيم با یكی از سودآورترین صنایع در عرصه بينالمللی روبارو مایشاویم .همچناين موضاو
سياحت و جهانگردي در فرهنگ و تمدن اسالمی با اندیشه و باور مسلمانان پيوندي محكم دارد .از این رو ضاروري
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است اهميت صنعت گردشگري (گردشگري مذهبی) را درگستره فرهنگ اسالمی بررسی کرده ،مفااهيم ،ویژگایهاا،
اهداف و آثار آن را مورد بررسی قرار دهيم .در این محالعه ،همچنين به بررسی عوامل موثر بر گردشاگري ماذهبی و
ميزان اثر گذاري مهم ترین عوامل با توجه به آمار موجود در این زمينه در ایاران پرداختاه خواهدشاد .در ایان مياان
نگاهی گذرا خواهيم داشت بر وضعيت گر دشاگري در برخای کشاورهاي اساالمی نظيار عربساتان ،مصار و ساایر
کشورهاي اسالمی .نتای پژوهش نشان میدهد که گردشگري از نگاه اسالم اهميت بساياري دارد و مایتاوان آیناده
گردشگري مذهبی در ایران را مثبت ارزیابی کرد .در نهایت با توجه به نتای حاصل از بارآورد اثار عوامال ماوثر بار
ميزان گردشگري مذهبی ،راهكارها و تدابير الزم از سوي ایران به منظور بهرهگيري از فرصتهاي گردشگري مذهبی
جهت افزایش درآمدهاي ناشی از صنعت جهانگردي مذهبی درایران به عنوان یكی از بهترین راههاي خارج شادن از
اقتصاد تكمحصولی نفت بيان خواهدشد .

بررسی و شناسایی عوامل موثر بر ارتقاي گردشگري الكترونيك و نقاش آن در توساعه صانعت گردشاگري (نموناه
موردي :شهر اصفهان)  ،فرشته عمو علی خسروآبادي ،پایاان ناماه کارشناسای ارشاد ،پایاان ناماه کارشناسای ارشاد
جغرافيا ،دانشگاه اصفهان .1311 ،گسترش سریع فناوري اطالعات و ارتباطات و اینترنت ساختارهاي صنعتی سراسار
دنيا را تغيير داده است  .در گردشگري که اطالعاات مولفاه اي مهام تلقای مای شاود ایجااد محايط هااي مجاازي
،گردشگري الكترونيكی  ،نظامهاي جدید اطال رسانی و رزرواسيون و  ...موجب افزایش رضایتمندي مشتریان شاده
است .فناوري اطالعات و ارتباطات پيوسته ابزارهاي نوینی را براي بازاریابی و مدیریت گردشگري فراهم می کناد و
کل فرآیند توسعه و مدیریت و بازاریابی توليدات و مقصادهاي گردشاگري را دوبااره ساازماندهی مای کناد .شاهر
اصفهان علی رغم جاذبه هاي متنو فرهنگی ،تاریخی ،مذهبی و اکوتوریساتی ،جایگااه شایساته اي در عرصاه باين
المللی از لحاظ درآمدهاي حاصل از گردشگري ندارد .بحور کلی آمارها گویاي جایگاه نازل صنعت توریسم درکشور
و سهم یك درصدي ایران از سبد گردشگري جهانی است؛ که شهر اصفهان نيز از این قائده مستثنی نيست .بناابراین
با توجه به جایگاه نا مناسب ایران و شهراصفهان در صنعت گردشگري به نظر می رسد توسعه گردشگري مجاازي و
زیرساختهاي وابسته به آن بتواند خال موجود را تا حدي جبران نماید .پژوهش حاضر که از نظر هدف ،کااربردي و
به شناسایی و یررسی عوامل موثر بر گردشگري الكترونيك در شهر اصافهان مای پاردازد  ،از لحااظ روش تحقياق،
توصيفی و همبستگی و شيوة گردآوري اطالعات در آن ،کتابخانه اي -ميادانی ( توزیاع  331پرسشانامه بار اسااس
روش کوکران) است که ضریب پایایی پرسشنامه ها برابر  33/6است  .اطالعات جمع آوري شده نياز باا اساتفاده از
نرم افزارهاي  Excelو  SPSSمورد آزمون و تحليل قرار گرفتند و جهت تحليل عوامل داخلای و خاارجی ما ثر بار
وضعيت گردشگري الكترونيك در منحقه ،از مدل تحليل استراتژیك  SWOTبهره گرفته شده و براي ترسيم نقشه هاا
نيز از نرم افزار  Arc GISاستفاده شده است .بر اساس نتای تحقيق ،اکثر گردشگران (3/33درصد ) اصفهان و جاذباه
هاي گردشگري آن را از طریق اینترنت جست و جو کارده اناد اماا اکثار آنهاا (3/63درصاد ) هناوز فعاليات هااي
گردشگري را از قبيل رزرو اتاق  ،انتخا

هتل و  ...به صورت حضوري انجام می دهناد و شاهر اصافهان در زميناه

گردشگري الكترونيك در ابتداي کار قرار دارد و با تقویت بنيان هاي گردشگري می توان گردشاگري الكترونياك را
در شهر اصفهان رونق بخشيد.
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گردشگري الكترونيك رویكردي نوین در همگرایی کشورهاي اسالمی ،با تاکيد بر نقش محوري ایاران؛ طاوبی اميار
عضدي و محمد علی رجایی ،دانشگاه سيستان و بلوچستان ،کنگره بين المللی جغرافی دانان جهان اساالم .1331 ،در
عصر حاضر  ،انفجار اطالعات و گسترش ارتباطات دگرگونی هایی را در مرز هاي جغرافيایی و سياسای باه وجاود
آورده ابعااد سو تد.ا منه هاي این پدیده آنقدر وسيع و گسترده است که تمام شئونات زندگی بشري در عرصاه هااي
مختلف علمی  ،تكنولوژي ،فرهنگ ،اجتما  ،سياست ،اقتصاد و گردشگري را تحت تااثير قارار داده اسات .صانعت
توریسم به عنوان وسيع ترین و متنو ترین صنعت در قرن  11یكی از مولفاه هااي فراگيار و تااثير گاذار از لحااظ
اقتصادي ،و به عنوان یك پدیده اجتما عفریه-نگی برقرار کننده ارتباب ،پيوند ،صال و دوساتی و کااهش منازعاات
جهانی و منحقه اي و باعن شكل گيري نوعی همگرایی می شاود .گردشاگري الكترونياك پدیاده جدیادي در ایان
عرصه است که امروز یكی از بنيان هاي جهانی شدن اطالعات و نهاد بارز درهم فشردگی مكان  ،زماان و فضاسات
که منجر به معرفی جاذبه هاي گردشگري تاریخی  ،فرهنگی و اکوتوریسم بين کشورها از فضاي مجازي مای شاود.
کشورهاي اسالمی به عنوان یك واقعيت جغرافيایی (مكانی – فضائی) و با سابقه تاریخی – مذهبی از پتانسايل هااي
باالیی در زمينه گردشگري برخوردار هستند .در این ميان تمدن ایران با تنو گستر هی تاریخی ،طبيعی و گردشگري
و امكانات بی شمار تكنيكی – فنی و نيروي انسانی می تواناد نقاش محاوري در وحادت ،همبساتگی و همگرایای
کشورهاي اسالمی داشته باشد .گردشگري الكترونيك نقحه عحفی بين گردشگري و فناوري اطالعات است که ایاران
می تواند رویكردها ،روش ها و استراتژي هاي این همگرایی را مورد توجه قرار دهد.هدف اصلی این مقاله شاناخت
استراتژ یها در رسالت هاي اصلی توسعه گردشگري الكترونيك در ایاران در راساتاي همگرایای کشاورها ،اساالمی
بانقش موثر ایران می باشد.روش تحقيق این مقاله با توجه به هدف مقاله ،روش اسنادي و تحليلی مای باشاد .نتاای
این تحقيق بيانگر آن است که جایگاه ایران به عنوان یك کشور داراي جاذبه هاي گردشاگري مای تواناد عاالوه بار
اهداف سياسی ،اقتصادي و اجتماعی ایران ،به معرفی توانمندیهاي گردشگري کشور هاي اسالمی در جهات تقویات
همبستگی و همگرایی اجتماعی  ،اقتصادي و سياسی کشور هاي اسالمی موثر باشد.

رابحه جهانی شدن با توسعه گردشگري ایران؛ پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت گردشگري ،دانشاكده مادیریت و
حسابداري ،دانشگاه عالمه طباطبایی ،زهرا نكویی .جهانی شدن پدیده اي است که اماروزه توجاه محافال علمای را
بيش از پيش به خود جلب کرده است .اگرچه این پدیده در گذشته نيز وجود داشته ،اما در عصر حاضر عمدتا بدليل
تكنولوژي هاي نوین ارتباطی رنگ و بویی تازه به خود گرفته است .بسياري معتقدند که جهانی شادن یاك فرصات
استثنایی است ،لذا شرب توفيق ،ایجا

می کند که ابعاد این پدیده بخوبی شناخته شود تا انتخا

راهبردهااي بهيناه

ميسر گردد .زیرا هرگونه بی اعتنایی به آن ،این فرصت را به یك تهدید تبدیل می سازد .جهانی شدن عبارت است از
فرایند فشردگی زمان و فضا که به واسحه آن ،مردم دنيا کم و بيش و به صورتی نسبتاً آگاهانه در جامعه جهانی واحد،
ادغام میشوند .از آنجایيكه جهانی شدن کم و بيش بر تمامی شئون زنادگی تاثيرگاذار و از آن هاا تاثيرپاذیر اسات،
گردشگري نيز استثنا نبوده و از اثرات جهانی شدن مصون نمانده است .در این ميان فرآیند جهانی شدن با فروپاشای
مرزها به برداشتن موانع براي سفر کمك کرده و از دیگر سوي ،گردشگري نيز بخصوص در بعد بين المللی آن روند
جهانی شدن را تقویت می کند .دو محرک کليدي جهانی شدن در بخش گردشگري عبارتست از :تكنولوژي حمل و
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نقل :کاهش هزینه ها (مالی و زمانی) -شكست محدودیت ها و مرزهاي جغرافياایی و تكنولاوژي ارتباطاات :رهاور
کامپيوتر ،ماهواره ها و رسانه هاي دیجيتال .دانستن اینكه آیا جهانی شدن با گردشگري ایران رابحه دارد و یاا خيار و
در صورت وجود رابحه ،تعيين نمودن جهت و شدت این رابحه ،هدف اصلی این پژوهش است .جهانی شدن عمادتا
در چهار کالن حوزه ي اقتصاد ،سياست ،فرهنگ -اجتما و محيط زیست بررسی می شاود .در ایان تحقياق ضامن
تعيين شاخص هاي جهانی شدن در هر یك از این حوزه ها ،رابحه هریك از شاخص ها با توسعه گردشاگري ایاران
از دیدگاه مدیران و کارشناسان بخش هاي مختلف صنعت گردشگري ایران ماورد بررسای قارار گرفتاه و ساپ

باا

استفاده از آزمون هاي آماري (ویلكاکسون ،فریدمن و کروسكال -والي ) ،نتای بدست آماده تحليال شاده اناد .در
پایان نيز این نتيجه بدست آمد که جهانی شدن در حوزه هاي اقتصادي ،سياسی و فرهنگی -اجتماعی رابحه اي مثبت
و در حوزه محيط زیست رابحه اي منفی با توسعه گردشگري ایران دارد .همچنين از بين ابعاد جهانی شادن ،جهاانی
شدن سياسی ،رابحه ي قوي تري با توسعه گردشگري ایران داراست.

نقش فن آوري اطالعات و آموزش هاي نوین و پيشرفته در توسعه پایدار گردشگري ،فائزه توسالی آرا  ،و ساعيده
بشيري ،امروزه اطالعات ،مایه اي حياتی در صنعت گردشگري اسات و فان آوري اطالعاات و ارتباطاات اساكلت
اطالعاتی ارتباطی و اجرایی گردشگري خواهد شد .فن آوري اطالعات و ارتباطات ،جهانی سازي عرضه و تقاضااي
گردشگري را پدید آورده و آن را هدایت می کند و ابزارهاي کارایی را براي مصرف کنندگان در راستاي شناساایی و
خرید محصوالت مناسب و براي عرضه کنندگان در راستاي توسعه مدیریت و توزیع پيشنهادهاي خویش در مقيااس
جهانی فراهم می آورد .امروزه با کااربرد وساایل الكترونيكای ناوآوري هااي گساترده اي در ناو و سابك انتشاار
اطالعات ،بازسازي هاي مجازي یا واقعی ،نو نمایش ،عرضه و اطال رسانی فراگيار از جاذباه هاا صاورت گرفتاه
است .پ

می توان گفت یكی از مهم ترین کاربردهاي فن آوري اطالعات و ارتباطات و اینترنت ،گساترش معناایی

گردشگري پایدار پيرامون ارائه روش هاي منحقی در بهره گيري از منابع طبيعی و انسانی ،ممانعات از باه کاارگيري
غير علمی این منابع ،بازاریابی و تبليغات مناسب ،حفظ و ارتقاي تنو طبيعی ،اجتماعی و فرهنگی ،حفارت از نظاام
اقتصاد محلی براي حفظ محيط زیست و آموزش نيروي انسانی است که از دو طریق قابل بررسای اسات :یكای باه
کارگيري فن آوري اطالعات و اطال رسانی و ارائه خدمات گردشگري و دیگري گردشگري مجازي که باه معنااي
الكترونيكی شدن منابع گردشگري موجود و یا حتی فضاهاي ساختگی است.
تحليل کارکردي گردشگري مذهبی در ایران(فراتحليل از تحقيقات موجود) ،مقاله اي است کاه توساط علای اصاغر
فيروزجایيان و همكاران در شماره  ،3بهار  1313مجله برنامه ریزي و توسعه گردشگري به چاپ رسيد .گردشاگري
مذهبی به عنوان یكی از اشكال گردشگري ،از جمله پررونق ترین گردشگري ها در زمان حاضر است .بررسی پيشاينه ي
محالعات در این زمينه نشان می دهد که گردشگري مذهبی پيامدهاي متنوعی دارد .به همين منظور در این مقاله با استفاده
از روش فراتحليل و با تأکيد بر نظریه هاي کارکردگرایی پارسونز به بررسی گردشاگري ماذهبی و کارکردهااي مثبات و
منفی آن در جامعه ي ایرانی پرداخته شد .باتوجه به نظریه ي پارسونز ،اثرات گردشگري مذهبی به چهار بخش اقتصادي،
سياستی و برناماه اي ،اجتمااعی و فرهنگای قابال تقسايم اسات .نتاای تحقياق ،بياانگر آن اسات کاه در خارده نظاام
زیستی،گردشگري مذهبی موجب بهبود زیرساخت هاي اساسای در منحقاه ،ایجااد اشاتغال ،افازایش درآمادها و بهباود
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اقتصادي شهرهاي پذیراي گردشگري ميشود .در خرده نظام شخصيتی ،تأثير گردشگري مذهبی بر برنامه ها و سياست ها
به صورت دوطرفه و دوجانبه است؛ یعنی برخی اوقات افزایش گردشگري مذهبی باا اتفاقاات مرباوب باه آن منجار باه
تصویب برنامه و اعمال سياستی می شود و در برخی اوقات برنامه هایی براي افازایش ميازان گردشاگر و باه خصاوص
گردشگر مذهبی تصویب می گردد .گردشگري مذهبی بر خرده نظام اجتماعی با افزایش کيفيت زندگی ،باالرفتن امكانات
رفاهی و افزایش انسجام اجتماعی تأثيرگذار است .درنهایت ،انرژي حاصل از گردشگري به خرده نظام فرهنگی می رسد
که در اینجا خرده نظام فرهنگی خودش را با پدیده ي انتقال و اشتراک فرهنگی و حفظ ارزش ها نشان می دهد.
.3چارچوب نظری پژوهش
گردشگرى مذهبى ،1یكى از قدیمى ترین و پر رونق ترین گردشگرى هاى گذشته و حال ،در سراسر جهاان اسات کاه
قدمت آن به تاریخ فرهنگ دینى مىرسد( .مومنى و صارافى )13 : 1333 ،اگار باه تااریخ گذشاته در زميناه سافرها و
گردشهاى مذهبى نگاهى داشاته باشايم ،باه گاردش هااى ماذهبى ،چاون فریضاه حا و زیاارت حارم نبوى،بارگااه
ملكوتىامامان شيعه در عراق ،عربستان و ایران ،مراسم مقدس یونانيان باستان در معابد آپولون و سفرهاى مصریان باراى
دیدار از فراعنه ،و ایرانيان باستان به معبد آناهيتا در کنگاور و نظایر آن بر مىخوریم که هریاك باه گوناه اى ،قادمت و
رواج این شكل از گردشگرى را درميان ملل مختلف نشان مىدهند .گردشگرى ماذهبى را ماىتاوان ،پایادارترین ناو
گردشگرى معرفى کرد ،زیرا زیارت و گردشگرى مذهبى در باورها و اعتقادهاى دینى  -مذهبى ریشه دارد ،و به مفهاوم
تخصصى خود و فراتر از وابستگى به زمان و اوقات فراغت ،عامل مهم جغرافياى انسان در شكلگيرى مسافرت  ،ایجاد
تمرکز و چشم انداز فرهنگى است .با این همه امروزه گردشگرى مذهبى با همه اجزا و گونههاى مختلف آن به سابب
ویژگىهاى ساختارى و کارکردى خاص ،توانسته خود را در متن گردشگرى جهانى جاى دهد؛ باهگوناهاى کاه حاوزه
نفوذ آن سراسر جهان را فراگرفته است(مومنى ،صرافى و قاسمى.)13 :1339 ،
گردشگري مذهبی در زمره قدیمی ترین و پررونق ترین گردشگريهاي گذشته و حال سراسر جهان قرار دارد (آجيات،
 .)1 :1666که دشواريهاي اقليمی یا بدي آ

و هوا نيز مانع آن نمایشود(منشای زاده )131 : 1336 ،و قادمت آن ،باه

قدمت خود فرهنگ دینی میرسد .در تعریفی از گردشگري ماذهبی آماده :توریسام ماذهبی عبارتناد اسات از بازدیاد
گردشگران (با تعریف ویژه جهانگردي) از اماکن مقدس نظير زیارتگااههاا؛ مقاابر اماامزادههاا و نظاایر آنهاا .توریسات
مذهبی ،گردشگرانی فرهنگی هستند که براي زیارت اماکن ،آثار ،یادمانهاي مذهبی ،انجام اعمال مذهبی و دینی ،تاروی
و آموزش و گذران اوقات فراغت در مكانها و مراکز مذهبی جهان سفر مایکنناد(رحيم پاور .)16 :1391 ،گردشاگري
مذهبی تمامی مذاهب و ادیان را شامل میشود .گردشگران مذهبی ممكن است بارها به زیارت امااکن مقادس بروناد و
یك بار رفتن به این اماکن ،آنها را از مراجعه مكرر منصارف نمایکناد( .فايآ آباادي و وزیاري محباو )1 :1316 ،
گردشگران مذهبی را میتوان به دو گروه تقسيم کرد :یكی زائران ،یا کسانی که انگيزة آنها از مسافرت ،فقط انجاام اماور
مذهبی است ،و زمان و مدت اقامت شان ،تابع اوقات فراغت نيست؛ و دیگري ،گردشاگران ماذهبی کاه ضامن انجاام
زیارت و شرکت در مراسم مذهبی از مكانهاي دیگر گردشگري اعم از مذهبی و غير زیارتی نيز دیدن میکنند و یاا باه
1.Religious Tourism
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عبارتی دیگر ،اهداف مسافرت آنها چند منظوره با اولویت زیارت است(م منی و همكاران .)16 :1339 ،در دساتهبنادي
دیگري دو دسته مختلف از جهانگردان روبرو میشویم ،دسته اول کسانی کاه از امااکن مقدساه در دیان خاود بازدیاد
مینمایند و گروه دوم کسانی که از اماکن مقدسه سایر ادیان دیدن میکنند(رحيم پور.)16 :1391 ،
گردشگري دینی و گردشگري مذهبی اکثر مواقع یكسان گرفته میشوند و لی با توجه به تعااریف هار کادام ،مایتاوان
گفت که گردشگري دینی بخشی از گردشگري مذهبی محسو

میشود .جهانگردي دینی ویژه کسانی است کاه باراي

مقصد ،ارزش دینی و معنوي قائلند .سفر ح از مثال هااي باارز ایان ناو جهاانگردي اسات( .هماایون )166 : 1311
گردشگري مذهبی نيز انوا گونااگونی دارد :گردشاگري زیاارتی ،گردشاگري معمااري اساالمی ،گردشاگري حاالل،
گردشگري طبی اسالمی ،گردشگري متدبرانه .گردشگري وسيلهاي است که افراد را با مذاهب و فرهناگهااي متفااوت
به یكدیگر پيوند میدهد و به آنها کمك میکند تا همدیگر را با وجود تنشهاي سياسی و اجتماعى ،بهتر درک کنناد .از
نظر سازمان جهانی جهانگردى ،مذهب به عنوان یكی از اصلیترین انگيزههاي سافر شاناخته شاده اسات .ایان ناو از
گردشگري یكی از رای ترین اشكال گردشگري در سراسر جهان است که سابقه ان به قرون و اعصار گذشته مرتبط می
گردد و بحور کلی شامل سفرها و بازدیدهایی می شود که اصلی ترین هدف از انها تجربه اي مذهبی است .جاذبه هااي
مذهبی ،زیارتگاهها و اماکن مقدس هر ساله تعداد زیادي از گردشگران را به سوي خاود جاذ

مای کنناد ،تاسيساات

اقامتی و پذیرایی این نو از گردشگري مانند مسافرخانه ها و زائرسراها با توجه به بافت اجتماعی – فرهنگی و عقيدتی
گردشگران و جامعه ميزبان داراي ویژگی هاي خاص خود است که در هر کشوري از تنو بسيار باالیی برخاوردار مای
باشد و نكته قابل توجه در این زمينه این است که گردشگري مذهبی تنها شكل از اشكال گردشگري می باشاد کاه بار
موانع آ و هوایی غلبه می نماید ".سينگ" یكی از نظریه پردازان این صنعت در این زمينه می گوید":به نظر مای رساد
روحيه ادیسه بر موانع آا

و هوایی غلبه می نماید  .بدین ترتيب با تغييرات فصل و تحوالت ا

و هوایی مشاهده مای

شود که تعداد توریسم و بازدید از شهر ها و مراکز مذهبی دچار تغيير نمی شود ".و اینكه که براي ایان ناو گردشاگر،
تنها مقصد حائز اهميت نيست .تجربه او از همان ابتداي ترک مبدا آغاز می شود و تمام مسيرو وقاایعی را کاه در طاول
مسير با آن مواجه می شود در بر می گيرد) . (Meyer,2004در فرهنگ اسالمی  ،سياحت به عنوان ساير آفااق در برابار
سير انف

مورد توجه قرار گرفته است .اسالم به انسان و نيازهاي او نگاه ویژه اي دارد و آنچه را که به واقع ،زنادگی را

لذت بخش و آسان می کند و در جسم و روح و روان انسان موثر است ،باه رساميت مای شناساد .در دنيااي ماشاينی
امروز ،انسان بيش از گذشته به استراحت و گردش نيازمند است تاآثاار ناشای از فشاارهاي روحای و روانای را حتای
المقدور خنثی کند؛ زیرا از این منظر ،گردشگري و سياحت یك تجربه درونگرایانه است که بشر می خواهد لحظااتی
را به دست آورد تا جان و روح خسته ،مكدر ،تاریك و متالشی شده اش را به آزادي ،فراخی ،لذت و زیبایی مااورایی
برساند؛ می خواهد از این راه معنویت زندگی اش را تامين و از زمانی به زمان دیگر در راستاي رشاد و کماال حرکات
کند .قرآن کریم در آیات بسياري بر سير و سفر تاکيد نموده و به انسان توصيه می فرماید که به مسافرت بپردازد ":قال
سيروا فی االرض  ...فسيروا فی االرض . "...
گردشگري ،پدیده اي است کهن که از دیرباز در جوامع انساانی وجاود داشاته و باه تادری در طای مراحال تااریخی
مختلف ،به موضع فنی،اقتصادي و اجتماعی و صنعتی کنونی خاود رسايده اسات .ایان صانعت آميازه اي از فعاليتهااي
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گوناگون از حمل و نقل و تغذیه تا اقامت و مدیریت رویدادها است که در جهت خادمت رساانی باه گردشاگران ،باه
صورت زنجيره اي بهم پيوسته ایفاي نقش می کنند .بر این اساس یكی از شاخصه هاي مهام توریسام کاه ساهم قابال
توجهی از فعاليت هاي جهانگردي را به خود اختصاص می دهد توریسم مذهبی است  .گردشگري مذهبی کاه معماوالً
به آن به عنوان گردشگري دین اشاره می شود شكلی از گردشگري است که در آن ماردم دیان دار(باااعتقااد) باه طاور
انفرادي یا گروهی به دالیل زیارتی ،تبليغات مذهبی یا تفریحی(تحقيقی) سفر می کنند .بدون تردید ،یكی از مهام تارین
و کهن ترین عوامل و انگيزه هاي مسافرت انسان باورهاي مذهبی و احساسات دینی بوده اسات .هادف از گردشاگري
مذهبی رفتن به یك مرکز مذهبی با حوزه نفاوذ محلای ،منحقاه اي و یاا فارا منحقاه اي و یاا شارکت در یاك جشان
مذهبی،کنفران

مذهبی و یا جلسه ي مذهبی است که این نو سفر هم به لحاظ بعد زمانی و هم به لحاظ بعاد مكاانی

کوتاه و شامل اقامت شبانه در مقصد نمی شود .در تعریفی دیگر گردشگري ماذهبی عباارت اسات از بازدیاد از مراکاز
مذهبی با حوزه نفوذي محلی ،منحقه اي،فرا منحقه اي ،ملی و بين المللی و یا شرکت در جشن هاا ،کنفاران

هاا و یاا

جلسات مذهبی براي چند روز یا هفته است .اماکن زیارتی مهم ساالنه بين یك تا ده ميليون زائر (گردشگر ) را به خود
جذ

می کنناد کاه ایان تعاداد هميشاه در نوساان اسات و در طاول مراسام و ساالگردهاي خااص ماذهبی ميازان

زائران(گردشگران) افزایش ویا به علت مسائل سياسی  ،رکود ،جنگ کاهش می یابد)(Rinschede,1992

تقسیم بندی انواع گردشگری مذهبی
انوا گردشگري مذهبی را می توان از ابعاد و جنبه هاي مختلفی تقسيم و مورد بررسی قرار داد که هار یاك از تقسايم
بندي هاي زیر می تواند بر بازاریابی محصول گردشگري تاثير بسزایی داشته باشد که در ادامه به سه مورد از این تقسايم
بندي ها از ابعاد و جنبه هاي مختلف اشاره می کنيم.
.1طول مدت اقامت :انوا گردشگري مذهبی از نظر طول مدت اقامت به دو دسته کلی تقسيم مای شاوند :گردشاگري
مذهبی کوتاه مدت :عبارت است از سفري که از نظر مكانی محدود و در فواصل کوتاه اتفاق می افتد .هدف از این سفر
رفتن به یك مرکز مذهبی با حوزه نفوذ محلی ،منحقه اي و یا فرا منحقه اي و یا شرکت در یك جشان ماذهبی،کنفران
مذهبی و یا جلسه ي مذهبی است که این نو سفر هم به لحاظ بعد زمانی و هم به لحاظ بعاد مكاانی کوتااه و شاامل
اقامت شبانه در مقصد نمی شود.

گردشگري مذهبی بلند مدت  :عبارت است از بازدید از مراکز مذهبی با حوزه نفوذي محلی ،منحقاه اي،فارا منحقاه اي
،ملی و بين المللی و یا شرکت در جشن ها ،کنفران

ها و یا جلسات مذهبی براي چند روز یا هفته است.

اماکن زیارتی مهم ساالنه بين یك تا ده ميليون زائر (گردشگر ) را به خود جذ

مای کنناد کاه ایان تعاداد هميشاه در

نوسان است و در طول مراسم و سالگردهاي خاص مذهبی ميزان زائران(گردشگران) افزایش ویا به علت مسائل سياسی
 ،رکود ،جنگ کاهش می یابد).(Rinschede,1992
 .1انگيزه ها و اهداف سفر :انوا گردشگري مذهبی از نظر اهداف و انگيزه هاي سفر به سه دسته کلی تقسيم می شوند:
 .1.1سفر به منظور بازدید از مراکز مذهبی و زیارتی همچون مساجد ،کليساها  ،معابد ،صومعه ها،آرامگاه ها و اماام زاده
ها .این نو سفر در اسالم به دو دسته سفرهاي عبادي و زیارتی و سفرهاي تبليغی تقسيم می شود .سافرهاي عباادي و
زیارتی شامل سفر براي زیارت خانه خدا (سفر ح )  ،زیارت اماکن و بقا متبرکه ،زیاارت آرامگااه هاا و قباور ،سافر
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براي صله ارحام و دیدار از خویشان و دوستان و عيادت بيماران،سفر براي انجام کارهاي خير و محالعاه بعثات انبياا و
پيامبران ،سفر براي کمك به مستمندان و رسيدگی به ایتام و نيازمندان و  ...ميشود و سفرهاي تبليغی شاامل تبلياد دیان
اسالم ،سفر براي ارشاد و هدایت مردم می شود.
.1.1سفر به منظور شرکت در کنفران

ها  ،جلسات و جشن هاي مذهبی

.3.1سفر به منظور بازدید از آثار تاریخی و معماري اماکن مذهبی و زیارتی).(Rinschede,1992
.3ميزان سازمان یافته بودن سفر
از این منظر گردشگري مذهبی را می توان به دو دسته تقسيم نمود:

 .3.1اشكال سازمان نيافته گردشگري مذهبی که عبارت است از گونه هایی از مسافرت که افراد به تنهایی دسات باه آن
می زنند که این نو سفرها در ادیان و مذاهب مختلف به دليل آموزه هاي این ادیان به پيروانشان کمتر دیده می شود.
 .3.1اشكال سازمان یافته گردشگري مذهبی که این سفرها با توجه به ویژگی هاي مشخصی سازمان دهی می شوند که
این ویژگی ها عبارتند از.1 :تعداد شرکت کنندگان  :همان طور که در باال اشاره شد اغلب سفرهاي مذهبی و زیارتی باه
صورت گروهی صورت می گيرند به طوریكه براي بسياري از گردشگران مسافرت با یك گروه که با آنها هام عقياده و
اعتقاد هستند و یا گروه همساالن بسيار حائز اهميت می باشد.مثل سفر زائران مسلمان به مكه مكرماه کاه هار سااله باه
صورت گروهی در زمان خاصی انجام می پذیرد.1 .شيوه و وسيله حمل و نقل :تاا اواساط قارن  11زائاران در سراسار
جهان با پاي پياده و گاه به صورت ترکيبی از پياده روي و سواري ( با کشتی یا حيوان ) به مسافرت می پرداختناد( کاه
امروزه نيز رفتن به زیارت با پاي پياده هنوز در بسياري از مناطق ،فرهنگ ها و ادیان وجاود دارد).3 .الگوهااي فصالی:
گردشگري مذهبی نيز همچون سایر انوا گردشگري با فصل خاص پيوند خورده و در ارتباب می باشد از جمله عوامل
موثر در این زمينه می توان به مراسم هاي مذهبی در روزهاي یادبود ،موقعيت هاي اقليمی اماکن زیارتی و تقویم کااري
جمعيت محلی و  ...اشاره کرد که نقش بزرگی در فصلی بودن گردشگري مذهبی و زیارتی ایفا می کنند .به عنوان مثاال
در ماه ذي الحجه افراد زیادي براي شرکت در مراسم و مناسك ح به مكاه مای روناد.6 .سااختار اجتمااعی :سااختار
اجتماعی از جمله سن ،جن

 ،موقعيت اجتماعی و ...نيز در سازمان دهی اینگونه سفرها تاثيرگذار می باشد و باه طاور

کلی تفاوت هایی در سن و جنسيت زائران مذاهب مختلف دیده می شود(همان)
ويژگی های سفرهای مذهبی
سفرهاي مذهبی نيز همچون سایر سفرها داراي ویژگی هایی هستند که در زیر به چند مورد از آنها اشاره می شود:
.1گردشگري مذهبی داراي اثرات منفای زیسات محيحای ،فرهنگای -اجتمااعی کمتاري نسابت باه ساایر گوناه هااي
گردشگري است که شاید بخشی از این ویژگی به دليل آموزه هاي مكاتب ،ادیان و مذاهب زائران باشد و اینكاه اغلاب
زائران افرادي آرام ،اهل صل و محيع قانون هستند.1 .فصلی بودن سفرهاي مذهبی و اینكه بسياري از این گوناه سافرها
تنها در فصل هاي خاصی صورت می گيرند .3 .افرادي که دست به اینگونه سفرها می زنناد باه دليال اینكاه بيشاتر در
جست و جوي معنویات می باشند زیاد تنو طلب نبوده و اکثرا به دنبال سادگی هساتند .6 .تماامی افاراد از هار طبقاه
اجتماعی می توانند دست به اینگونه سفرها بزنند .به عبارت دیگار اینگوناه سافرها مخاتص طبقاه خاصای از اجتماا
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نيست.تا جایی که در بسياري از کشورهاي در حال توسعه که گردشگري در مراحل ابتدایی خود به سر می برد ،باراي
بسياري از طبقات اجتماعی ،گردشگري مذهبی تنها فرصت سفر به شمار می آید.
همچنين این وضعيت در جوامع متوسط و ميانی که طبقات متوسط آن از نظر مالی و از نظر اجتماعی تواناایی سافرهاي
طوالنی را ندارند بيشتر به چشم می خورد و وقت آزاد آنها اکثرا به وسيله بازدید از اماکن مذهبی و زیارتی پر می شود.
.0اکثر سفرهاي مذهبی و زیارتی به صورت گروهی و جمعی و به صورت سازمان دهی شاده صاورت مای گيرناد.0 .
برخی از سفرهاي مذهبی از لحاظ اجراي فرامين مربوب به آن دین و یا مذهب ،حالت اجباري و یا تاکيدي به خود مای
گيرند.که به ناچار تمامی افراد مومن به آن دین یا مذهب مجبور به اجراي آن سفر دسته کم براي یكبار مای گردناد.9 .
مراکز مذهبی و زیارتی مكان هایی را براي دیدار و ارتباب مردم از فرهنگ ها و مناطق مختلف فراهم می کنند .3 .توليد
و فروش صنایع دستی قدیمی ،طرح ها و توليدات باستانی مناطق مختلاف در مراکاز ماذهبی و زیاارتی.1 .گردشاگري
مذهبی داراي جنبه هاي سياسی نيز است به طوریكه بسياري از اماکن مذهبی متعاقبا اماکن ملی نيز به شمار مای آیناد و
بسياري از اماکن مذهبی براي برپایی جشن هاي ملی مورد استفاده قرار می گيرند)..(Rinschede,1992
فناوریهای نوين اطالعاتی و ارتباطاتی
تكنولوژي ارتباطی و اطالعاتی عبارتند از :مجموعهاي از ماشاينهاا باه ناام کامپيوترهاا ،تلفانهاا ،داده پردازنادههاا و
ایستگاههاي کاري ،روباتها ،ماهوارهها و … که از طریق نرمافزارها ،فعال و عملگر میشوند .در یك جماعبنادي کلای
اگر فنآوري اطالعات را مثلثی در نظر بگياریم ساه راس آن را سيساتمهااي اطالعاات اتوماسايون اداري و ارتباطاات
تشكيل میدهد و ارتباب این اجزا به معناي فنآوري اطالعاات و ارتباطاات اسات( باباائی همتای ،روشان .)1313 ،در
تعریفی که از فناوريهاي ارتباطی  -اطالعاتی شاده اسات ،آن را :مجموعاهاي از ماشاينها ،یعنای کامپيوترهاا ،تلفنهاا،
دادهپردازها ،روباتها ،ماهوارهها ،تلویزیونهاي کابلی و غيره دانستهاند که از طریق نرمافزار ،فعال میشوند .مانوئل کاساتلز
نيز فناوريهاي ارتباطی  -اطالعاتی را« :مجموعهاي همگرا از فناوريها و ميكروالكترونيكهاا ،کامپيوتيناگهاا (شاامل
ماشينها و نرمافزارها) ارتباطات راه دور ،مخابره و پخش الكترونيكهاي نوري میداند.
انقال

کنونی در فناوریهاي ارتباطی  -اطالعاتی ،رواباط انساانی را باه ساح جدیاد و پيچيادهاي ارتقاا داده اسات.

فناوریهاي ارتباطی  -اطالعاتی نوین ،مهمترین نيروي پویا در پيشابرد فرایناد جهاانیشادن و دگرگونيهااي جااري در
فعاليتهاي انسانی هستند؛ به خصوص شبكههاي الكترونيكی که باه ناوعی زیرسااخت اصالی جهاانیشادن ،محساو
میشوند .بنابر استدالل دیوید هلد و آنتونی مك گرو و بسياري دیگر از محققين جهانیشدن ،ایان فناوریهاا مهامتارین
عناصر تعيينکننده شاکله جهانیشدن هستند.
همانحور که اشاره گردید ،انقالبی که حول فناوريهاي ارتباطی  -اطالعاتی به وقو پيوسته ،زميناهسااز تغييار پاارادایم
فناوري ،از فناوري صنعتی به فناوري اطالعاتی گردیده ؛ به طوري که امروزه به ميزان برخورداري کشورها از اطالعاات
و فناوریهاي ارتباطی مبين مقدار قدرت آنها در عرصه بينالمللی است .از این رو میتوان اذعان داشات کاه فناوریهااي
ارتباطی و اطالعاتی ،منبع قدرت ملی و شاید به عنوان مهمترین ابزار قدرت کشورها محرح شادهاناد( صادوقی:1336 ،
)31
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-1وب سايت
و

سيستم بزرگی از سروی

اصلی و

دهندههایی است که انوا اطالعات را به هر فردي در اینترنت عرضه مینمایاد .ویژگای

که آن را از سایر خدمات جدا میسازد ،مبتنی بر متن بودن آن است .به این معنی که در این مناابع مایتاوان

با استفاده از اشارهگرها از یك منبع یا صفحه به صفحه و منبع دیگر منتقل شود و شامل منابع متنی ،صوتی ،تصاویري و
گرافيكی و  ....میباشد و در اصحالح مبتنی بر نظام فرارسانهاي است (گلساتانی .)1330 ،یكای از بهتارین زميناه هااي
اطال رسانی توان گردشگري یك کشور استفاده از و

سایت ها است .این و

سایت ها به علت ارزش فاوق العااده

اطال رسانی که در اختيار کاربران گسترده اینترنت قرار می دهند فرصت خوبی براي معرفی امكانات گردشاگري یاك
کشور است که از این ميان سایت هاي اطال رسانی دولتی مربوب باه گردشاگري یاك کشاور در اینترنات از اهميات
خاصی برخوردار است در حقيقت می توان گفت سایت هاي رسمی سخنگوهاي دیجيتالی یك کشور در  webهساتند
و هرچه این پایگاه ها قوي تر و به روزتر باشد مخاطب پذیري آنها بيشتر اسات .در طراحای ایان پایگااه هااي اطاال
رسانی باید به چند نكته توجه داشت:
الف -چند زبانه بودن :1با توجه به زبان غير بومی گردشگران زبان هاي رای دنيا باید مد نظر قرار بگيرد.
 چند رسانه اي بودن :1پایگاه اطال رسانی باید از تمامی ررفيت هاي webمانند عكااطال رسانی استفاده کند و فقط یك و

فايلم ماتن و غياره باراي

سایت با ده ها صفحه متن نمی تواند جوابگوي مراجعان باشد.

ج -به روز رسانی قوي :3اطالعات موجود در و

سایت باید هر از چند گاهی به روز شده تاا کااربران باا تغييارات و

قوانين و مقررات آشنایی داشته باشند( Cho, Y., Wang,2002).

د :User friendly -و

سایت باید به راحتی اطالعات در خواستی کاربر را در اختيار او قرار دهد تاا موجاب ساردر

گمی او نشود به عنوان نمونه به امكاناتی مانند sortو  searchروي پایگاه اشاره کارد تاا بتواناد اطالعاات را در قالاب
دسته بندي هاي مورد نظر خود به دست آورد.
 -2تلويزيون و نقش آن در توسعه گردشگری مذهبی
نفوذ و جاذبه تلویزیون در دنياي کنونی امري بدیهی است ،و نقش آن در آموزش ،هدایت ،جهت دهی و قالاب ساازي
افكار عمومی جامعه انكارناپذیر است ،به همين دليل تلویزیاون باه عناوان یكای از ابزارهااي اصالی و نفاوذ در افكاار
عمومی ،مورد استفاده قرار گرفته و توسط دولتها یا بخش خصوصی در جهت اهداف مورد نظر بكاار بارده مای شاود.
اخترا ماهواره هاي مخابراتی تاثيرگذاري تلویزیون را از مرزهاي ملی عبور داده و به امري فراملی و جهانی تبدیل کرده
است .کشورهاي قدرتمند با تكيه بر امكانات قوي ارتباطی و ماهواره اي درصدند تا سراسر جهان را به عرصه تاخات و
تاز امواج تصویري خود تبدیل کرده و به طور یكجانبه و یكسویی افكار جهانيان را در جهت اهداف و اميال خود سوق
دهند ،و بدینگونه این کشورها برآنند که از تلویزیون به عنوان جعبه جادویی براي یكسان سازي افكار عمومی جهانياان
و تشكيل «دهكده واحد جهانی» بهره برداري نمایند( .بيریوکوف .)9 ،
1- multi languegs
2- multi media
3- uptodate
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تلویزیون داراي خصوصياتی است که آن را از سایر رسانه ها و روشهاي اطالعاتی متمایز می کند:
اول :تلویزیون همزمان ،دو ح

بينایی و شنوایی را متاثر می کند.

دوم :تلویزیون قادر است اخبار داغ را با سرعت نور به اطال بينندگان برساند.
سوم :یك برنامه تلویزیونی براي رسيدن به نظر مخاطب خود نيازي به «واسحه» ندارد.
چهارم :تلویزیون قادر است همزمان ،تعداد کثيري بيننده را زیر پوشش قرار دهد.
پنجم :تلویزیون به علت ارتباب مستقيم و موازي با بيننده و نشان دادن رویدادها به هنگام وقو رسانه اي است غيرقابال
رقابت( .بيریوکوف )13،
همه این برتري ها ،نمایانگر این نكته است که تلویزیون نه تنها یك وسيله خبري و اطالعاتی ،بلكه رسانه اي اسات کاه
تمامی ویژگيهاي سایر رسانه ها را گردآورده و آنها را دگرگون و تلفيق کرده است(همان .)16،عالوه بر تعاریف فوق که
به جنبه هاي ساختاري رسانه تلویزیون توجه دارند ،می توان «تلویزیون را یك پدیاده اجتمااعی  -فرهنگای» دانسات.
بدان معنی که آنچه که در صفحه تلویزیون راهر می شود ،بوسيله بينندگان تفسير و تعبير خواهد شد و سپ

آنها بر اثر

تعامالت اجتماعی به دنياهاي اجتماعی وارد می شوند که آرایشهاي وسيعی از گفتمانها وجود دارد .رسانه تلویزیون هار
روزه ما را به جهانی از نظامهااي سامبليك بزرگتار ،زنادگی اجتمااعی و سياسای متصال و مارتبط مای کنادPeter (.

)Dahlgren– first published, p.39
عالوه بر اینكه تلویزیون می تواند در ایجاد تعامالت اجتماعی و وحدت بين انسانها نقش داشته باشد ،وريفه دیگاري را
نيز بر عهده دارد و آن این است که این رسانه می تواند «در امر تسهيل و بهينه سازي فرآینادهاي سياسای ،اقتصاادي و
اجتماعی سهيم باشد و در امور مربوب به فرهنگ ،از جمله انتقال آدا

و رسوم ،خلق ترکيبهاي جدید فرهنگی ،ارتقااي

آموزش و پرورش ،فعاليتهاي فرهنگی و ورزشی مشارکت کند .تلویزیون می تواند براي زندگی روزمره ،اطالعاات الزم
و همچنين سرگرمی و تفری فراهم سازد .یكی از ویژگی هااي مهام ،نقاش آماوزش تلویزیاون و رابحاه باا آن ایجااد
تشریك مساعی عمومی است.در مورد رابحه روند آموزش و تلویزیون محرز است که تصاویر تلویزیون باه دليال آنكاه
نياز روزافزون تشریك مساعی به طور عميق را در مخاطبان بر می انگيزد ،از ارزش واالیی برخوردار اسات .باه طاوري
که ممكن است به زودي هر کالس درس مجهز به یك دستگاه تلویزیون شود .در حال حاضر ،تلویزیون تقریباً توانساته
است زندگی احساسی و ذهنی ما را دگرگون کند ،به طوري که حتی سليقه هاي بشر باه دنباال آن باا تغييارات زیاادي
روبه رو شده اند .تلویزیون باعن شده است تا مردم ،دیگر فقط درصدد دانستن برنيایند و به آن اکتفا نكنند ،بلكه بيشاتر
دانستن و در هر زمينه آگاهی داشتن را نيز به خواسته هاي خود بيفزایند .و در نهایت می توان گفت که تلویزیاون بهتار
از هر رسانه دیگري می تواند ،عملكردها و تقابلهاي روندهاي مختلف و گسترش شكلها و حالتها را نمایش دهد( ماك
لوهان.)311 – 1 ،
مك لوهان در تحوالت آینده زندگی بشري ،براي وسایل الكترونيكی در زمينه هاي مختلف صنعتی ،آموزشی و فرهنگی
نقش تعيين کننده اي قائل است و در آثار گوناگون خود همه جا به آن اشااره دارد .او مای گویاد« :پااره پااره کاردن -
تخصصی کردن  -توليد و عرضه محصوالت بسته بندي شده در آینده ،از بين خواهد رفت و اصالت و تناو جاایگزین
آنها خواهد شد و بویژه راه براي مشارکت واقعی کليه افراد باز خواهد شد»(کازنو  .)63 :1306،عالوه بر اینها تلویزیاون
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به فراهم ساختن چارچوبهاي تجربه ،نگرشهاي کلی فرهنگی ،کاه در درون آن افاراد در جواماع اماروزي اطالعاات را
تفسير کرده و سازمان می دهند ،کمك می کند .تلویزیون در گسترش شكلهاي غيرمستقيم ارتبااب در عصار حاضار باه
همان اندازه کتا

یا مجالت و روزنامه ها مهم است .تلویزیون شيوه هایی را که افراد زندگی اجتماعی را تفسير کرده و

نسبت به آن واکنش نشان می دهند با کمك به نظم دادن تجربه ما از زندگی اجتماعی ،قالب ریزي می کند .براي مثاال،
تلویزیون به واسحه اهميتش در فراهم آوردن عرصه اي براي طرح مسائل و معرفی نامزدهاي انتخاباتی ،تا انادازه اي باه
تغيير ماهيت انتخابات امروزي کمك کرده است( گيدنز .)691 :1331 ،طبيعی است وقتی تلویزیاون در انحصاار دولات
باشد و احزا

مخالفی هم وجود نداشته باشد ،در این صورت وسايله اي خواهاد شاد باراي سارگرمی ،خبررساانی و

پرورش افكار متناسب با ایدئولوژي حاکم و از آن جا که در چنين نظامی ،وسایل ارتباب جمعی دیگار نظيار روزناماه و
رادیو با تلویزیون همصدا هستند در این صورت ميان آنها ناهماهنگی بوجود نمی آید و آثاار کوتااه مادت و بلندمادت
تلویزیون بر افكار عمومی تا حد زیادي کنترل شده است(کازنو.)131 ،
 -3تبلیغات
تبليغات در زبان انگليسی با معادل " "advertisementشناخته میشود که به اختصار " "advertو نيز" "adخوانده مای-
شود که در زبان فارسی به معنی تبليغات بازرگانی است تبليغات جمع "تبليد" و به معنی" اباالغ رسااندن پياام" اسات
ابالغ در لغت به معنی" رساندن" است و تبليد "رسانندگی" است و مبلد "رساننده" است.رساننده پيامها و آماوزههااي
ویژه تبليغی پيام و آموزههاي مبلد نسبت به محتواي آن ،ماهيت تبليد را تعيين میکند و در واقع تبليغات عباارت اسات
از" :اعمال نظریات یا اعالن اطالعات خاص به منظور کسب آرا یا گرایشهااي محلاو " ..تارن

کاوآلتر و کيمباال

یونگ" نيز تبليغات را همانند دیگر همكاران خود تعریف میکنند و معتقدند "تبليغات تأثير زیادي بررفتار دارد" تارن
کوآلتر" پ

از بررسیهاي دقيق و تعریفهاي مختلف از تبليغات ،میگوید :تبليغات عبارت است از ،تالش عمدي کاه

توسط برخی افراد یا گروهها با بهرهگيري از وسایل ارتباطی براي کنترل ،تغيير یا شكل دادن نگرش دیگر گروهها انجاام
میشود ،با این هدف که عك العمل آنها در یك موقعيت ویژه به اندازهاي که محلو تبليغااتچی اسات ،تحات تاأثير
قرار گيرد (شاه محمدي  .)09 :1330تبليغات در حقيقت ارتباب با معرفی محصول یا خدمات از طریق کانالهاي توزیاع
گوناگون در مقابل دریافت وجه از سازمان است .برخالف گذشته داشتن مشاتري از داشاتن فاروش مهمتار اسات .در
دنياي امروز تبليغات هزینه نيست بلكه یك نو سرمایهگذاري است براي پيشبرد اهداف سازمانی (دهدشتی.)1333 ،
از جمله موانع مهم در برابر جذ

جهانگرد به کشور ،نبود تبليغات موثر درزمينه معرفی جاذبه هاي جهانگردي ایران در

سح بين المللی است .تبليغات و بازاریابی عامل بسيار مهمی در یك سازمان براي رسيدن به اهدافش به شمار می آیاد
و در بخش جهانگردي نقش انكار ناپذیري ایفا می نماید و حتی می توان گفت از کليدي تارین عوامال محساو
شود در حال حاضر کشورهاي موفق در زمينه جذ

مای

گردشگر منابع مالی فراوانی را به طارق مختلاف و باا اساتفاده از

شيوه هاي مدرن و تبليغاتی و بازاریابی به شناساندن کشور خود به جهانگردان خارجی و ایجاد شوق و انگيزه سافر باه
کشورشان می پردازند ليكن باید اذعان داشت که در خصوص معرفی جاذبه هاي جهانگردي ایاران و بكاارگيري شايوه
هاي موثر تبليغات سرمایه گذاري شایان توجهی صورت نپذیرفتاه اسات .نماینادگی هااي سياسای و فرهنگای دولات
جمهوري اسالمی ایران در خارج از کشور نتوانستنند با تبليغات صحي و مناسب افكاار عماومی جهانياان را باا چهاره
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واقعی کشور ایران آشنا نمایند .بسياري از مردم جهان به ویژه زنان تحت تاثير تبليغات منفای وساایل ارتبااب جمعای از
سفر به ایران وحشت داشته و این نشانه ضعف تبليغاتی کشورمان است.
با توجه به شرایط خاص کشورمان در جهان و تبليغات سو فراوان توسط اکثر رسانه هااي گروهای کشاورهاي بازرگ
براي مخدوش کردن چهره ایران و به انزوا کشيدن کشورمان توجه خاص به امر تبليغات واقعيتی غير قابل انكاراسات و
همچنين کار کشور را با توجه به این مسئله بسيار دشوار می نمایند .فقدان محسوس بروشور ،کتا  ،اسالید و نوارهااي
صوتی و تصویري دقيق ،علمی و زیبا در معرفی شهرها و نقاب دیدنی کشور چه به زبان فارسی و چه زبانهاي مختلاف
دنيا از نقاب ضعف نمایان بخش توریسم کشور می باشد .متاسفانه محالبی که درباره ایران توسط طرفهاي قرار داد ماا در
خارج از کشور چاپ می شود و در اختيار عالقه مندان قرار می گيرد آنقدر محالب متضاد و متناقضی را عنوان می کنناد
که گردشگر ان را در گرفتن روادید مردد و بعضاا گماراه مای کناد .در تبليغاات توریسام ،محصاوالت توریسام ایاران
برخوردار از ویژگی هایی سواي جاذبه هاي مقصد هاي رقيب معرفی نمی شوند در حاليكاه ایاران باه لحااظ موقعيات
فرهنگی ،استثنایی و عناصر طبيعی بی نظير می باشد.
تبليغات کالن براي کشور جهت جذ

گردشگر از ورایف خاص دولت است زیرا در دنياي اماروز عاالوه بار چااپ

پوستر و بروشور و جزوات اطال رسانی می بایست با روش هاي نوین تجارت الكترونيك و تبليغات اینترنتی و … به
جذ

و جلب مسافرین اقدام نمود که توان این سرمایه گذاري کالن در بخش خصوصی نيست ایران در بهره گياري از

تكنولوژي نوین براي بازاریابی و پيشبرد جهانگردي ،عقب مانده است .توریسم ،یك بخش کامال مساتعد باراي کااربرد
تكنولوژي نوین اطالعات ( )ITمی باشد ضمن اینكه توجه به این واقعيت که در ساالهاي آیناده ( )ITاز طریاق فاراهم
ساختن امكانات دسترسی به تورگردان ها نقش تعيين کنناده اي در بازاریاابی و پيشابرد جهاانگردي خواهاد داشات و
وريفه کارکنان دفاتر خدمات مسافرتی را دگرگون خواهد ساخت.قابل توجه می باشد .از طرف دیگر تبليغات در زميناه
هاي جهانگردي و ایرانگردي آنقدر ضعيف است که عموم مردم از بسياري از آثار و جاذباه هااي طبيعای و تااریخی و
بومی کشورمان اطالعی ندارند .عدم شناخت جهانگردان از جاذبه هااي کشاور موجاب رکاود صانعت جهاانگردي در
کشور گشته است .عالوه بر آن در خارج از ایران نيز تصاویر ناا مناسابی از کشاور ترسايم شاده اسات در ایان زميناه
نمایندگی ها و رایزنی هاي خارجی ایران نيز می توانند نقش اساسی و بهينه اي داشته باشند .عالوه بر آن تبليغات قومی
می تواند در آگاهی دادن به جهانگردان در مورد آ
مورد نظر از لحاظ خوراک ،پوشاک ،آدا

و هواي نواحی مختلف ،اوضا اجتماعی ،فرهنگی کشور و نواحی

و رسوم و حمل ونقل نقش اساسی ایفا کند .بحور کلی هدف از تبليغاات در

کشور ما باید عبارت باشد از ارائه موثر اطالعات در مورد محصوالت توریسم ایران و اصاالح تصاویر توریسام فعلای
کشور در خارج و تشویق و ترغيب خارجيان به سفر به کشور .توریسم بر خالف اینكه باید تبليغات را به عناوان یكای
از مهمترین فاکتورها در دامنه فعاليت خود قرار دهد و به آن احتمام ورزد کمتارین بهاره را از حرباه تبليغاات در مياان
دیگر کشورها برده است( یاوري .طغيانی)11 :1331 .
 -4مشاوره در زمینه مسايل گردشگری مذهبی
ایران به عنوان یك کشور توریستی با بهره گيري از سوابق تاریخی و فرهنگی و ویژگی هااي طبيعای و معيشاتی تاوان
توریستی قابل توجهی دارد آثار بازمانده از دوره هاي مختلف استقرار انسان در فاالت مرکازي ایاران چشام انادازهاي

نقش فن آوری های نوین اطالعاتی و ارتباطاتی 931 ...

طبيعی و متنو ساحلی ،کوهستانی ،بيابانی ،کویري و مجموعه هاي تاریخی و ميراث هاي فرهنگی و ماذهبی از انگيازه
هاي عمده دیدار از ایران است .باوجود این زمينه ها ،مسلماً مستلزم داشتن تأسيسات اقامتی ،پذیرایی مناسب با امكانات
مسافرتی محلو

نيز هست .خوشبختانه ایران از این نظر در حد توان امكانات الزم را با شارایط محلاو

در اختياار آن

دسته از جهانگردانی که با انگيزه هاي گوناگونی به ایران سفر می کنند قرار می دهد( .ودودي.)1330 ،
آگاهی به سح اطالعات و ميزان آشنایی مردم با جاذبه ها و مسائل جهانگردي کشور به وضوح حاکی از این واقعيات
انكار نا پذیر است که امروزه در جامعه اطالعات علمی و واقعی حتی براي برجساته تارین کارشناساان در ماورد تاوان
بالقوه توریستی کشور نا کافی است در چنين شرایحی اجتماعی که هنوز مردم در ارتباب با وجود جاذباه هااي مختلاف
سياحتی ،زیارتی در نقاب مختلف کشور آگاهی الزم را ندارناد .چگوناه مای تاوان توریساتهاي ساایر کشاورها را کاه
اطالعات و شناخت چندانی از جاذبه هاي توریستی کشور ما ندارند نسبت به جاذبه هاي موجود آگاه کرد لاذا نخسات
باید به توسعه ایرانگردي بپردازیم و سپ
چارچو

با امكانات و برنامه ریزي بهينه جهانگردي را گسترش دهايم .الزم اسات در

عناصرفرهنگی ،ارزش ها و هنجارهاي حاکم بر جامعه ،آگااهی و شاناخت کاافی از عالقاه و انگيازه هااي

جهانگردان خارجی بخصوص غربی داشته باشيم که البته در ارتباب با جهانگردان کشورهاي مسلمان و آسايابی کاه هام
ازنظر مذهبی و هم از نظر فرهنگی نزدیكی بيشتري با ما دارند این مورد کمتر به چشم مای خاورد .باا توجاه باه ناو
جهانگردان بازدیدکننده از ایران در چارچو

ضوابط و قواعد اسالمی،امكاناتی را فاراهم آورد تاا جهاانگرد عاالوه بار

آشنایی با عناصر فرهنگی -اجتماعی کشور ما بتواند باه نحاوي مناساب و منحقای اوقاات فراغات خاویش را پرکناد.
نحو اطال رسانی و تنظيم اینگونه برنامهها میتواند نقش بهسزایی در فرهنگ پذیري جهانگردان ایفا نمایند ( .یااوري،
)1333
می شود.

مدل نظری پژوهش
فرضیات
فرضیه اصلی:
فن آوري هاي نوین اطالعاتی و ارتباطاتی موجب توسعه گردشگري در اماکن مذهبی کشور می شوند.
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فرضیههای فرعی:
.1استفاده از سایت سازمان گردشگري موجب توسعه گردشگري در اماکن مذهبی کشور می شود.
.1استفاده از تلویزیون موجب توسعه گردشگري در اماکن مذهبی کشور می شود.
.3استفاده از پيامك هاي تبليغاتی موجب توسعه گردشگري در اماکن مذهبی کشور می شود.
.6استفاده از مشاوره تلفنی موجب توسعه گردشگري در اماکن مذهبی کشور
با توجه به این که تحقيق حاضر به قصد کاربرد نتای یافته هایش براي توسعه گردشگري مذهبی کشور انجام مای شاود،
بنابراین ،روش آن براساس هدف از نو کاربردي است و از آنجا که پاژوهش حاضار باراي شناساایی و توصايف نقاش
حمایت هاي معنوي و مادي در توسعه گردشگري مذهبی کشور صورت می گيرد ،لذا ،از ماهيتی توصايفی برخاوردار
است .روش گردآوري اطالعات در این تحقيق با توجه به موضو و ماهيت تحقيق روش کتابخانهاي و ميادانی اسات.
ابزار گردآوري اطالعات نيز در این تحقيق پرسشنامه میباشد.
با توجه به این که پژوهش حاضر درصدد شناسائی نقش فناوري هاي نوین ارتباطی و اطالعاتی بر توساعه گردشاگري
مذهبی شهروندان تهرانی بود لذا جامعه آماري را کليه شهروندان  13سال به باالي سااکن در منااطق چهارگاناه (-11
 )1-13-19تهران که تعداد آنها بر اساس سرشماري سال  1316برابر با  1111631بود ه است ،تشكيل داده اناد .حجام
نمونه بر اساس فرمول کوکران برابر با  336نفر تعيين شد و روش نمونه گياري باا توجاه باه پراکنادگی نسابی محايط
پژوهش بر اساس روش نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي انجام شد .با اساتفاده از فرماول کاوکران تعاداد نموناه
آماري مشخص شده است.
فرمول کوکران:
== n

که در آن:
 =Nحجم جامعه ()1111631

= خحاي برآورد ()6/60

فاصله اطمينان  %10در نظر گرفته شده و همچنين با توجه به اینكه واریان

 =Pاحتمال موفقيت ()6/0
نمونه زماانی حاداکثر اسات کاه مقادار p

1
معادل 2باشد ،بدین ترتيب حداقل حجم نمونه باراي پاژوهش  336نفار اسات تاا پاژوهش از صاحت و اعتباار الزم

برخوردار باشد .پرسشنامه مذکور به تعداد  666عدد تكثير و در ميان افراد توزیع گردید و  319عدد برگردانده شد.
در تحقيق حاضر با توجه به سح سنجش متغيرها و نو فرضيات از هر دو دسته آزمونهاي تفااوت و رابحاه اساتفاده
گردیده است .در بخش آمارتوصيفی ،توصيف داده ها در دو بخش متغير هاي زمينه اي و متغير هاي اصلی با اساتفاده از
شاخص هاي فراوانی محلق ،فراوانی نسبی ،ميانگين ،انحراف معيار و واریاان

در جاداول ارائاه گردیاده و در بخاش

آماراستنباطی از آزمون هاي همبستگی و رگرسيون چند متغيره و آزمون تحليل مسير استفاده شد.
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يافته ها
.1يافته های توصیفی
با توجه به یافته هاي پژوهش حاضر 101،نفر ( )%39/1از افراد نمونه را زنان و  160نفر ( )%01/3را ماردان تشاكيل
دادند.همچنين به لحاظ سنی 39 ،نفر ( )%1/3از افراد نمونه در رده سنی کمتر از  16سال  136 ،نفار ( )%33/9در رده
سنی  16تا  36سال 19 ،نفر ( )%16/6در رده سنی  36تا  66سال 01 ،نفر ( )%19/3در رده سنی  66تاا  06ساال31 ،
نفر ( )%3در رده سنی  06تا  06سال و  19نفر ( )%6/3از افراد نمونه در رده سنی  06سال به باال بودناد .باه لحااظ
تحصيالت  16نفر ( )%11/0از افراد نمونه داراي تحصيالت در سح زیر دیپلم  110 ،نفار ( )%31/6دیاپلم 31 ،نفار
( )%16/0فوق دیپلم  91 ،نفر ( )%11/3ليسان  16 ،نفر ( )%0داراي تحصيالت در مقحع فوق ليسان

و باالتر بودند.

در خصوص سفر به مكان هاي مذهبی  309نفر ( )%31/9از افراد نمونه به حرم امام رضا ؛  361نفر ( )%39/9از افراد
نمونه به حرم حضرت معصومه؛  363نفر ( )%30/1از افراد نمونه به حرم حضرت عبدالعظيم الحسنی سفر کرده اند.
همان گونه که نتای مربوب به مقصد گردشگران مذهبی نشان می دهد بيشترین ميزان سفر به مقصد مشاهد و ساپ
قم و شاه عبدالعظيم بوده است .در همين زمينه  36درصد از پاسخ گویان در حد کم از سایت هاي گردشگري باراي
سفر مذهبی 31 ،درصد در حد کم از شبكه هایب اجتماعی مجازي 93 ،درصد در حاد کام از اخباار تلویزیاون93 ،
درصد در حد کم از آگهی تليغاتی سفر ،و  99درصد در حد کم از پيامك براي سفر استفاده کردند .به این ترتيب می
توان نتيجه گرفت که پاسخ گویان مورد نظر براي سفرهاي مذهبی چندان از فناروي هاي نوین استفاده نمای کنناد و
هنوز به روش هاي سنتی اقدام به گردشگري مذهبی می کنند.
.2يافته های تحلیلی(بررسی و آزمون فرضیه های تحقیق)
.1فن آوریهای نوين اطالعاتی و ارتباطاتی موجب توسعه گردشگری مذهبی میشوند.
جدول شماره ( )1آزمون همبستگی فن آوریهای نوين اطالعاتی و ارتباطاتی و توسعه گردشگری در اماكن مذهبی
ضريب همبستگی

متغیر
فن آوريهاي نوین اطالعاتی

توسعه گردشگري در اماکن مذهبی

سطح معنی داری

نتیجه

6/311

عدم وجود ارتباب معنی دار

منبع :یافته هاي پژوهش

با توجه به جدول باال مشاهده می شود ،سح معنی داري آزمون دو متغير فن آوريهاي نوین اطالعاتی و ارتباطااتی
و توسعه گردشگري در اماکن مذهبی  6/311است ،کاه ایان مقادار بيشاتر از ( 6/60ميازان خحااي تحقياق ()6/60
میباشد بنابراین فرض صفر رد نشده و با اطمينان  %10می توان گفت ارتباب معنی داري بين دو متغير وجود ندارد.
 .2استفاده از سايت های اينترنتی موجب توسعه گردشگری در اماكن مذهبی كشور می شود.
جدول شماره ( )2آزمون همبستگی استفاده از سايت و توسعه گردشگری در اماكن مذهبی
متغیر

ضريب همبستگی

سطح معنی داری

نتیجه

-6/616

6/933

عدم وجود ارتباب معنی دار

6/016

عدم وجود ارتباب معنی دار

6/396

عدم وجود ارتباب معنی دار

سایت

مشهد مقدس

سایت

حضرت معصومه قم

-6/619

سایت

حضرت شاه عبدالعظيم

6/661

منبع :یافته هاي پژوهش

با توجه به جدول باال مشاهده می شود ،سح معنی داري آزمون دو متغير استفاده از سایت و رفتن به مشهد مقادس
 ،6/933سح معنی داري آزمون دو متغير استفاده از سایت و رفتن به حارم حضارت معصاومه قام  6/016و ساح
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معنی داري آزمون دو متغير استفاده از سایت و رفتن به حرم حضرت شاه عبدالعظيم  6/396که این مقادار بيشاتر از
( 6/60ميزان خحاي تحقيق ( )6/60میباشد بنابراین فرض صفر رد نشده و با اطمينان  %10مای تاوان گفات ارتبااب
معنی داري بين دو متغير وجود ندارد .بنابراین استفاده از سایتهاي اینترنتی موجاب توساعه گردشاگري در امااکن
مذهبی کشور نمیشود.
.3استفاده از تلويزيون موجب توسعه گردشگری در اماكن مذهبی كشور می شود.
جدول شماره ( )3آزمون همبستگی استفاده از تلويزيون و توسعه گردشگری در اماكن مذهبی
متغیر

ضريب همبستگی

سطح معنی داری

نتیجه

-6/661

6/106

عدم وجود ارتباب معنی دار

6/013

عدم وجود ارتباب معنی دار

6/303

عدم وجود ارتباب معنی دار

تلویزیون

مشهد مقدس

تلویزیون

حضرت معصومه قم

-6/630

تلویزیون

حضرت شاه عبدالعظيم

6/61

منبع :یافته هاي پژوهش

با توجه به جدول باال مشاهده می شود ،سح معنی داري آزمون دو متغير اساتفاده از تلویزیاون و رفاتن باه مشاهد
مقدس  ،6/106سح معنی داري آزمون دو متغير استفاده از تلویزیون و رفتن به حرم حضرت معصومه قام  6/013و
سح معنی داري آزمون دو متغير استفاده از تلویزیون و رفتن به حرم حضرت شاه عبدالعظيم  6/303که ایان مقادار
بيشتر از ( 6/60ميزان خحاي تحقيق ( )6/60میباشد بنابراین فرض صفر رد نشده و با اطمينان  %10می تاوان گفات
ارتباب معنی داري بين دو متغير وجود ندارد .بنابراین استفاده از تلویزیون موجب توسعه گردشگري در اماکن مذهبی
کشور نمیشود.
 -4استفاده از پیامک های تبلیغاتی موجب توسعه گردشگری در اماكن مذهبی كشور می شود.
جدول شماره ( )4آزمون همبستگی استفاده از پیامک های تبلیغاتی و توسعه گردشگری در اماكن مذهبی
متغیر

ضريب همبستگی

سطح معنی داری

نتیجه

6/613

6/631

عدم وجود ارتباب معنی دار

6/136

عدم وجود ارتباب معنی دار

6/630

عدم وجود ارتباب معنی دار

پيامك تبليغاتی

مشهد مقدس

پيامك تبليغاتی

حضرت معصومه قم

6/63

پيامك تبليغاتی

حضرت شاه عبدالعظيم

6/611

منبع :یافته هاي پژوهش

با توجه به جدول باال مشاهده می شود ،سح معنی داري آزمون دو متغير استفاده از پيامك هاي تبليغاتی و رفتن به
مشهد مقدس  ،6/631سح معنی داري آزمون دو متغير استفاده از پيامك هاي تبليغااتی و رفاتن باه حارم حضارت
معصومه قم  6/136و سح معنی داري آزمون دو متغير استفاده از پيامك هاي تبليغاتی و رفتن به حرم حضرت شااه
عبدالعظيم  6/630که این مقدار بيشتر از ( 6/60ميزان خحاي تحقيق ( )6/60میباشد بنابراین فرض صفر رد نشاده و
با اطمينان  %10می توان گفت ارتباب معنی داري بين دو متغير وجود ندارد .بنابراین استفاده از پيامك هااي تبليغااتی
موجب توسعه گردشگري در اماکن مذهبی کشور نمیشود.
.5استفاده از مشاوره تلفنی موجب توسعه گردشگری در اماكن مذهبی كشور می شود.
جدول شماره ( )5آزمون همبستگی استفاده از مشاوره تلفنی و توسعه گردشگری در اماكن مذهبی
متغیر
مشاوره تلفنی

مشهد مقدس

مشاوره تلفنی

حضرت معصومه قم

مشاوره تلفنی

حضرت شاه عبدالعظيم

ضريب همبستگی

سطح معنی داری

نتیجه

6/601

6/110

عدم وجود ارتباب معنی دار

6/1

6/601

عدم وجود ارتباب معنی دار

6/636

وجود ارتباب معنی دار
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با توجه به جدول باال مشاهده می شود ،سح معنی داري آزمون دو متغير اساتفاده از مشااوره تلفنای و رفاتن باه مشاهد
مقدس  ،6/110سح معنی داري آزمون دو متغير استفاده از مشاوره تلفنی و رفتن به حرم حضارت معصاومه قام 6/601
است که این مقدار بيشتر از ( 6/60ميزان خحاي تحقيق ( )6/60میباشد بنابراین فرض صفر رد نشاده و باا اطميناان %10
می توان گفت ارتباب معنی داري بين دو متغير وجود ندارد .بنابراین استفاده از مشاوره تلفنی موجب توساعه گردشاگري
در اماکن مذهبی (مشهد مقدس و حضرت معصومه قم) کشور نمیشود .سح معنای داري آزماون دو متغيار اساتفاده از
مشاوره تلفنی و رفتن به حرم حضرت شاه عبدالعظيم  6/636است که این مقادار کمتار از ( 6/60ميازان خحااي تحقياق
( )6/60میباشد بنابراین فرض صفر رد شده و با اطمينان  %10می توان گفت ارتباب معنی داري بين دو متغير وجود دارد.
با توجه به مقدار مثبت ضریب همبستگی می توان گفت باين دو متغيار اساتفاده از مشااوره تلفنای و گردشاگري (حارم
حضرت شاه عبدالعظيم) همبستگی مثبت وجود دارد و رابحه دو متغير مستقيم است.

تحلیل مسیر
در این بخش به بررسی مدل تحقيق با کمك رگرسيون خحی پرداخته شده است .جهات بارازش مادل رگرسايونی
توسعه گردشگري در امكان مذهبی به عنوان متغير وابسته و استفاده از سایت هاي اینترنتی ،تلویزیون  ،پيامك هااي
تبليغاتی و مشاوره تلفنی متغيرهاي مستقل هستند.
جدول شماره ( )6خالصه نتايج توصیفی مدل رگرسیونی
ضریب همبستگی

ضریب تعيين

ضریب تعيين تعدیل شده

6/113

6/639

6/610

آماره دوربين واتسون
1/336
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بدین ترتيب همان طور که در جدول شماره ( )0مشاهده میشود ،مقدار آماره دوربين واتسون در فاصاله 1/0-1/0
قرار دارد ،بنابراین فرض عدم وجود همبستگی بين خحاها رد نمیشود و میتوان از رگرسيون اساتفاده کارد .مقادار
ضریب تعيين  6/639می باشد که این موید آن است که  %3/9از تغييرات متغير وابسته به کمك متغيار مساتقل قابال
تبيين است.
جدول شماره ( )7نتايج آنالیز واريانس
مجمو مربعات

درجه آزادي

ميانگين مربعات

مقدار آماره F

سح معنی داري

رگرسيون

6/633

6

1/163

3/106

6/610

خحا

116/961

310

6/301

کل

111/161

336
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با توجه به مقداره آماره آزمون  Fو معنیداري آن در سح اطمينان باالي  %10معادله رگرسيون معتبار باوده و نتاای آن قابال
تحليل است.
جدول شماره ( )8تحلیل رگرسیونی و ضرايب رگرسیون
متغير

B

خحاي استاندارد

BETA
(ضریب استاندارد شده بتا)

آماره t

سح معنی داري

عدد ثابت

0/961

6/160

-

06/011

6/666

سایت هاي اینترنتی

6/601

6/663

-6/166

-1/193

6/161

تلویزیون

6/613

6/61

-6/110

-1/611

6/101

پيامك هاي تبليغاتی

6/630

6/631

6/610

1/163

6/191

مشاوره تلفنی

6/663

6/611

6/133

1/366

6/611
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با توجه به جدول مقابل مشاهده می شود سح معنیداري متغير استفاده از سایت هااي اینترنتای و تلویزیاون و پياماك
هاي تبليغاتی بيشتر از  6/60است ،بنابراین متغيرهاي استفاده از سایت هاي اینترنتی و تلویزیون و پيامك هاي تبليغااتی
بر توسعه گردشگري در اماکن مذهبی تاثير ندارند .سح معنیداري متغيار اساتفاده از مشااوره تلفنای کمتار از ( 6/60
 ،سح خحا) است ( )sig<0.05بنابراین متغير استفاده از مشاوره تلفنی وارد مدل رگرسيونی میشاود .باا
توجه به مثبت بودن ضریب رگرسيونی ( )Bمی توان گفت رابحه مثبت و مساتقيمی باين اساتفاده از مشااوره تلفنای باا
توسعه گردشگري در اماکن مذهبی وجود دارد به عبارتی استفاده از مشااوره تلفنای بار توساعه گردشاگري در امااکن
مذهبی اثر مثبت دارد.
بنابراین مدل تحقيق به صورت زیر است:

بحث و نتیجه گیری
گردشگري به طور کلی و گردشگري مذهبی به طور ویژه به روندي پرشتا

و جهانی تبدیل شده است ،به گونه اي که

امروزه در بسياري از کشورهاي جهان این امر رواج گسترده دارد .گردشگري مذهبی از ميان انوا گوناگون گردشگري
جز پرسابقه ترین آن است .در تمامی تمدن هاي بشري ،شوق افراد براي بازدید از مكان هااي ماذهبی مشااهده شاده
است .در ميان جوامع مسلمان به خاطر وجود بقا و اماکن متبرکه ،هر ساله ميليونها گردشاگر رواناه ایان منااطق مای-
شوند تا عالوه بر برگزاري مراسم مذهبی و دینی و کسب معرفت ،به فعاليت هاي تجاري و اقتصادي نيز بپردازند .این
نو از گردشگري یكی از رای ترین اشكال گردشگري در سراسر جهان است که سابقه ي آن به قرون و اعصاار گذشاته
مرتبط می گردد .به طورکلی شامل سفرها و بازدیدهایی می شود که اصلی ترین هدف از آن ها تجربه اي مذهبی اسات.
در روند پرشتا

جهانی ،رسانه ها و فناوري هاي ارتباطی با سرعتی غير قابل تصاور پيشارفت نماوده و تماام ساحوح

فعاليت هاي انسانی را تحت سيحره خود قرار داده اند .امروزه اطالعات ،مایه اي حياتی در صنعت گردشاگري اسات و
فن آوري اطالعات و ارتباطات اسكلت اطالعاتی ،ارتباطی و اجرایای گردشاگري شاده اسات .فان آوري اطالعاات و
ارتباطات ،جهانی سازي عرضه و تقاضاي گردشگري را پدید آورده و آن را هدایت می کند و ابزارهاي کارایی را باراي
مصرف کنندگان در راستاي شناسایی و خرید محصوالت مناسب و براي عرضه کنندگان در راستاي توسعه مادیریت و
توزیع پيشنهادهاي خویش در مقياس جهانی فراهم می آورد. .بنابراین یكی از مهم ترین کاربردهاي فن آوري اطالعاات
و ارتباطات و اینترنت ،گسترش معنایی گردشگري پایدار پيرامون ارائه روش هاي منحقی در بهره گيري از منابع طبيعای
و انسانی ،ممانعت از به کارگيري غير علمی این مناابع ،بازاریاابی و تبليغاات مناساب ،حفاظ و ارتقااي تناو طبيعای،

نقش فن آوری های نوین اطالعاتی و ارتباطاتی 937 ...

اجتماعی و فرهنگی ،حفارت از نظام اقتصاد محلی براي حفظ محيط زیست و آموزش نيروي انساانی اسات کاه از دو
طریق قابل بررسی است :یكی به کارگيري فن آوري اطالعات و اطال رسانی و ارائاه خادمات گردشاگري و دیگاري
گردشگري مجازي که به معناي الكترونيكی شدن منابع گردشگري موجود و یا حتی فضاهاي ساختگی است .باا توجاه
به نتای

حاصله از تحليل فرضيه اصلی  ،از نظر پاسخگویان ارتباب معنی داري بين دو متغير وجود ندارد .لاذا بایساتی

دست اندر کاران صنعت گردشگري در عملكرد خود در رابحه با استفاده از فن آوريهاي نوین اطالعااتی و ارتباطااتی
جهت توسعه گردشگري در اماکن مذهبی تجدید نظر کنند.
بر اساس یافته هاي پژوهش حاضر سهم فناوري هاي ارتباطی نوین مانناد اینترنات ،شابكه هااي اجتمااعی مجاازي و
مشاوره هاي تلفنی در توسعه و گسترش گردشگري مذهبی ناچيز بوده و هنوز این فناوري ها در کشور ایران نتوانستند
جایگاه مناسب خود را باز کنند .این وضعيت به معناي این است که گردشگران مذهبی در ایران هنوز باه روش سانتی
در مكان هاي مذهبی مورد نظر حاضر می شوند و به دالیل گوناگون استفاده چندانی از فناوري هااي ناوین ندارناد .در
خصوص سفر به مكان هاي مذهبی  309نفر ( )%31/9از افراد نمونه به حرم امام رضاا ؛  361نفار ( )%39/9از افاراد
نمونه به حرم حضرت معصومه؛  363نفر ( )%30/1از افراد نمونه به حرم حضرت عبدالعظيم الحسنی سفر کرده اند.
همان گونه که نتای مربوب به مقصد گردشگران مذهبی نشان می دهد بيشترین ميزان سفر به مقصد مشاهد و ساپ
قم و شاه عبدالعظيم بوده است .در همين زمينه  36درصد از پاسخ گویان در حد کم از سایت هاي گردشگري باراي
سفر مذهبی 31 ،درصد در حد کم از شبكه هایب اجتماعی مجازي 93 ،درصد در حاد کام از اخباار تلویزیاون93 ،
درصد در حد کم از آگهی تليغاتی سفر ،و  99درصد در حد کم از پيامك براي سفر استفاده کردند .به این ترتيب می
توان نتيجه گرفت که پاسخ گویان مورد نظر براي سفرهاي مذهبی چندان از فناروي هاي نوین استفاده نمای کنناد و
هنوز به روش هاي سنتی اقدام به گردشگري مذهبی می کنند.
منابع
اذانی ،مهري و همكاران ( ")1330نقش صنعت گردشگری بر متغیرهای كالن اقتصادی ايران" ،مجموعه مقاالت جغرافيا،
گردشگري و توسعه پایدار ،انتشارات دانشگاه اسالمی اسالمشهر.
اسدي ،علی )1391(،افكار عمومی و ارتباطات ،تهران .انتشارات سروش ،چاپ سوم،
بابائی همتی ،روشن، )1313( ،نقش فنآوري اطالعات و ارتباطات در صنایع دستی تهران .مرکز محالعات و تحقيقات رسانهها.

بلمكی ،بهزاد؛ بلمكی،بهنام (" )1330رويكردهای جغرافیايی و نقش آن در توسعه گردشگری و حفاظت از میراث فرهنگی
طبیغی" ،مجموعه مقاالت جغرافيا ،گردشگري و توسعه پایدار ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهر.
بيریكوف ،ن .س .)1391( .تلویزیون و دکترین هاي آن در غر ( .ترجمهي محمد حفارتی) .تهران .مرکز محالعات و تحقيقات
رسانهها.
دهدشتی ،زهره" ، )1333( ،نقش تبلیغات در جذب جهانگردان از حوزه خلیج فارس" ،فصلنامه مدیریت ،دانشگاه عالمه
طباطبایی
رحيم پور ،علی و سيد حسينی ،سيد داوود؛ ()1391؛ سیمای جهانگردی اسالمی؛ محيا؛ تهران؛ چاپ اول.
شاهمحمدي ،عبدالرضا )1330( .اقنا و تبليد :جامعهشناسی و فنون .تهران :انتشارات زرباف،
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عموزادخليلی ،حسين؛ توکلی مقدم ،رضا؛ ملكی ،آناهيتا ( )1333تحلیل و تبیین عوامل مؤثر در ايجاد صنعت گردشگری
الكترونیک ،دومين کنفران

بين المللی نظام اداري الكترونيك6 ،و  0مردادماه ،سالن همایشهاي بين المللی رازي،

تهران.

فيآ آبادي ،مصحفی جهانگير و وزیري محبو  ،سيد جمال؛ ()1316؛ ضرورت مطالعات آينده پژوهی و روشهای آن در
توسعه گردشگری مذهبی؛ کنفران

ميقات الرضا( )؛ مشهد.

کارمی ،بابك .)1316( .بهداشت کار و ایمنی در صنعت هتلداري و گردشگري .چاپ اول .تهران :نشر پویش
کولين ،سيمون )1333(،بازاریابی الكترونيكی ،ترجمه شيرین گرانمایه و همكاران ،تهران انتشارات آتنا ،موسسه محالعات نوآوري
و فناوري ایران
کازنو ،ژان )1396( ،جامعه شناسی وسایل ارتباب جمعی ،ترجمه باقر ساروخانی و منوچهر محسنی ،اطالعات ،چاپ سوم،
گلستانی ،سعيد ، )1330(،مقاالت بازاریابی الكترونيكی ،قابل دسترس در وبالگ شخصی به آدرسwww.golestani.com
گيدنز ،آنتونی )1391( ،جامعه شناسی ،ترجمه منوچهر صبوري ،نشر نی ،چاپ اول ،تهران،
لومسدن ،ل  ، )1333(،بازاریابی گردشگري ،ترجمه محمد ابراهيم گوهریان ،تهران ،دفتر پژوهشهاي فرهنگی
م منى ،مصحفى ،صرافى ،مظفر ،قاسمى خوزانى ،محمد ، (1339( ،ساختار و كاركرد گردشگرى مذهبى  -فرهنگى و ضرورت
مديريت يكپارچه در كالن شهر مشهد ،جغرافيا و توسعه ،شماره  ،11ص .33 - 13
مك لوهان ،هربرت مارشال( ،)1399براي درک رسانهها ،ترجمه سعيد آذري ،انتشارات مرکز تحقيقات ،محالعات و سنجش
برنامهاي صداوسيما ،چاپ اول،
مهرزاد ،سيد سهيل ،گردشگري مذهبی تاریخ ،سه شنبه پنجم بهمن | 10:13 | 1331
ودودي ،الهه ( )1330نقش فن آوری اطالعات و ارتباطات ( )ITCدر توسعه صنعت توريسم در ايران ،مجموعه مقاالت
جغرافيا ،گردشگري و توسعه پایدار ،انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی اسالمشهر.
همایون ،محمدهادي؛ ()1311؛ جهانگردی؛ ارتباطی میانفرهنگی :مطالعه تطبیقی الگوی غربی معاصر و الگوی اسالمی؛
انتشارات دانشگاهامامصادق( ) ،تهران؛ چاپ دوم.
یاوري ،کارم ،طغيانی ،مهدي )1331(،موانع و مشكالت گردشگري در ایران ،موسسه محالعات وپژوهشهاي بازرگانی
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