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چکیده

در تلقی کالسیک ،گردشگری نیازمند فضایی حقیقی و جابجایی از مکانی به مکان دیگر است؛ اما با ظهور فناوریهای اطالعاتی و
ارتباطی ،اینترنت و فضای مجازی سهم قابل توجهی را از اوقات فراغت و برنامهریزیهای گردشگری به خود اختصاص داده است
به نحوی که جدای از نقش مهمی که در تبلیغات و ارائه خدمات به گردشگران ایفا میکنند نوع تازهای از گردشگر را به نام
گردشگری مجازی شکل داده است .هدف این مقاله تحلیل و بررسی نقش فضای مجازی در تحوالت صنعت گردشگری به ویژه
گردشگری فرهنگی و تاریخی است .سؤال اصلی مقاله حاضر این است که فضای مجازی چگونه صنعت گردشگری به ویژه
گردشگری فرهنگی و تاریخی را تحت تأثیر قرار داده است؟ برای پاسخگویی به این پرسش فرضیهای را که در صدد آزمون آن
برآمده ایم این است که گردشگری اینترنتی ،نقش زیادی در توسعه صنعت گردشگری در جهان دیجیتالی شده امروزی دارد و به
عنوان موتوری محرک برای توسعه اقتصادی گردشگری مؤثر است .نتایج این مقاله نشان میدهد که فضای مجازی یکی از مهمترین
عوامل شکل دهنده به صنعت گردشگری است زیرا نقش مهمی در بازاریابی و عرضه و تقاضای بازار گردشگری بازی میکند و از
سوی دیگر در برخی از انواع گردشگری و به ویژه گردشگری فرهنگی و تاریخی که صرفًاًا بحث درآمد و سود در آنها انگیزه اصلی
عرضه و تقاضا نیست فضای مجازی با سهولت و با صرف وقت و هزینه کمتر در دسترس عرضهکنندگان و تقاضا کنندگان بازار
گردشگری قرار دارد .روش این مقاله کیفی و مبتنی بر توسیف و تحلیل است که در آن تالش خواهد شد با استفاده از منابع کتابخانهای
و مقاالت علمی و پژوهشی به تحلیل نقش فضای مجازی در تحوالت صنعت گردشگری پرداخته شود.

واژگان کلیدی :فضای مجازی ،گردشگری ،عصر اطالعات و ارتباطات ،گردشگری فرهنگی و تاریخی.
( .1نویسنده مسئول)mehrdadmatani@yahoo.com
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مقدمه
مدتهاست حرکت جوامع صنعتی به سوی جامعه اطالعاتی آغاز گشته و از اوایل دهه  90به بعد شتابی فزاینده یافته
به گونهای که سرعت این حرکت در کشورهای کمتر توسعه یافته ،از جمله ایران ،به خوبی نمایان است .اصطالحاتی
همچون تجارت الکترونیکی ،دولت الکترونیکی ،آموزش الکترونیکی ،جامعه الکترونیکی و...به گوش مردم آشناست.
چنین چشماندازی لزوم بهکارگیری فناوری اطالعات در زمینههای مختلف را بیشتر میکند(عقیلی و یعقوبی:1392 ،
 .)65در سالهای اخیر انقالبی مشابه انقالب صنعتی جهان را وارد عصر اطالعات ساخته و بسیاری از جنبههای
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی حیات بشر را دستخوش تحول عمیقی کرده است به گفته امئلسون و واریان ()2002
چشمانداز جهان با بهرهگیری از فناوری اطالعات بسیار متفاوت از زندگی امروزی است .فرزندانی که در این قرن
متولد خواهند شد شهروندان جامعه اطالعاتی نامیده میشوند .امروزه صنعت جهانگردی به یکی از شکوفاترین صنایع
جهانی تبدیل شده است آمارها و رشد سریع و پویای گردشگری جهانی را نشان میدهد تعداد گردشگران در سال
 750 ،2006میلیون بوده است و تا سال  2020به پیش بینی سارمان جهانگردی به  1600میلیون نفر میرسد در سال
 2007از ژانویه تا آوریل  2007با  6درصد رشد به  252میلیون نفر رسیده یعنی  15میلیون نفر بیشتر از مدت مشابه
در سال  2006رسیده است(همان .)65 :1392 ،گردشگری امروزه سعی بر این دارد بستههای مسافرتی پویا عرضه کند
این بستهها باید با یک برنامه سفر کامل مطابقت داشته باشد با قابلیت تغیر مناسب با خواست گردشگر و عالئق
گردشگر .توریسم الکترونیک1بخشی از تجارت الکترونیک است که در برگیرنده استفاده از فناوریهای رو به توسعه
سریع؛ مانند ارتباطات ،صنایع اطالعاتی و همچنین برنامهریزیهای راهبردی ِ مهماننوازی ،مدیریت و بازاریابی است.
فعالیتهای ویژه توریسم الکترونیک باید به متصدیان گردشگری ،آژانسهای گردشگری و دیگر ساختارهایی که
مستقیمًاًا با استفاده از وبسایتهای تخصصی ،به گردشگری مجازی عالقهمندند ،تکیه نماید .این پدیده (توریسم
الکترونیک) ،هم مصرف کنندگان و هم تولید کنندگان کاالها و خدمات گردشگری را در چرخه خود وارد مینماید.
بر اساس مطالعات دقیق نهاد بینالمللی اروپایی 2،در سال  2007بالغ بر  30میلیون اروپایی برای برنامهریزی مقاصد
گذران تعطیالتشان از اینترنت استفاده کردهاند و حدود  8میلیون نفر نیز به صورت آنالین (با استفاده از اینترنت)
بلیتهای خود را رزرو کردهاند .تا پایان سال  2008درآمد جهان از طریق توریسم الکترونیک به باالی  40بیلیون یورو
رسیده است .گزارشهای ناظر مسافرتهای اروپایی در سال  ،2007رشد  47درصدی کسانی که بلیتهایشان را به
صورت آنالین رزرو کردهاند نشان میدهد .در حقیقت  80درصد از کاربران اینترنت عالقهمند به رزرو اینترنتی هستند.
بر اساس پژوهشهای آمریکایی ،کل مبلغ به دست آمده از طریق رزرو مسافرتهای شخصی یا تجاری (بلیت هواپیما-
قطار -رزرو هتل و ،)...با استفاده از ابزار اینترنت در سال  ،2004در تمام دنیا ،بالغ بر  13بیلیون یورو؛ و در سال 2007
نیز  75بیلیون یورو بوده است .نتیجه آن است که هیچ تکنولوژی دیگری ،به جز تلویزیون ،چنین تأثیر شگرفی ،آن
چنان که اینترنت بر مسافرت و مسافران ایجاد کرده ،به وجود نیاورده است .مطالب مهمی که در اجالس گردشگری
الکترونیک ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی در سال  2014میالدی ارائه شد ،در ویدئو زیر ارائه شده است(عبوری و
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رضایی راد .)10 :1393 ،یکی از اساسیترین کاربردهای فناوری اطالعات در بخش خدمات است در سال 1997
صنعت جهانگردی و گردشگری مسئول  20تا  30درصد از فروشهای مجازی بوده است و این رقم به  30میلیون
دالر رسیده است .ارزش و اهمیتی که فناوری اطالعاتی و ارتباطی برای توسعه زیرساختهای گردشگری در دنیا ایجاد
کرده است بسیار جالب و قابل تأمل است(وظیفه دوست و یاری.)77 :1386 ،
وقتی یک گردشگر بتواند اطالعات گردشگری مربوط به بناهای تاریخی یک کشور را در پهنه جهانی وب مالحظه
کند و درباره آنها اطالعات صوتی تصویری و متنی خوبی به دست آورد نسبت به آن مشتاق میرود .با توجه به این
مقدمه هدف این مقاله تحلیل و بررسی نقش فضای مجازی در تحوالت صنعت گردشگری به ویژه گردشگری فرهنگی
و تاریخی است .سؤال اصلی مقاله حاضر این است که فضای مجازی چگونه صنعت گردشگری به ویژه گردشگری
فرهنگی و تاریخی را تحت تأثیر قرار داده است؟ برای پاسخگویی به این پرسش فرضیه ای را که در صدد آزمون آن
برآمده ایم این است که گردشگری اینترنتی ،نقش زیادی در توسعه صنعت گردشگری در جهان دیجیتالی شده امروزی
دارد و به عنوان یک موتور محرک برای توسعه اقتصادی گردشگری مؤثر است .روش این مقاله کیفی و مبتنی بر
توسیف و تحلیل است که در آن تالش خواهد شد با استفاده از منابع کتابخانه ای و مقاالت علمی و پژوهشی به تحلیل
نقش فضای مجازی در تحوالت صنعت گردشگری پرداخته شود.
رویکرد نظری
از نگاه دیوید بل( )۲۰۰۱فضای مجازی فقط مجموعهای از سختافزار نیست بلکه مجموعهای از تعاریف نمادین است
که شبکهای از عقاید و باورها را در قالب داد و ستد بیت رد و بدل میکنند .فضای مجازی درواقع نامی است که تعداد
زیادی از کاربردهای امروز فناوریهای جدید ارتباطی را دربر میگیرد .این نام نخستین بار بهوسیله ویلیام گیبسون در
رمان نورومانسر ( )۱۹۸۴ابداع شد(هولمز .)۲۰۰۵ ،همانطورکه کاترین هایلس ( )۱۹۹۶نشان میدهد دیدگاه گیبسون
خودبهخود به وجود نیامده بود و دگرگونیهای مبتنی بر فناوری انجام شده در دهههای  ۱۹۸۰و  ۱۹۹۰نقش زیادی
در ظهور این اصطالح داشت (به نقل از ویتاکر .)۲۰۰۴ ،فلیشی ( )۲۰۰۲نشان میدهد که ظهور فضای مجازی در واقع
درست بعد از پایان جنگ جهانی دوم و با راه افتادن موج فناوریهای جدید کامپیوتری در فرم اولیه آن اتفاق افتاد(قانع،
 .)124 :1382علیرضا دهقان ( )۱۳۸۴معتقد است فضای مجازی یک شبکه گسترده جهانی است که شبکههای مختلف
رایانهای در اندازههای متعدد و حتی رایانههای شخصی را با استفاده از سختافزارها و نرمافزارهای گوناگون و با
قراردادهای ارتباطی به یکدیگر وصل میکند .فناوریهای ارتباط راه دور اساس فضای مجازی را تشکیل میدهند(فرخ
نیا و لطفی.)92 :1390 ،
هرچند برخی از این فناوریها مانند تلگراف و تلفن در اوایل قرن نوزدهم اختراعشده بودند اما همهگیر و ارزان شدن
این فناوریها و باال رفتن توان فنی آنها که شرط اصلی ظهور فضای مجازی است در چند سال اخیر اتفاق افتاده
است .ویتاکر در توضیح این مسئله به رویداد تاجگذاری ملکه انگلستان اشاره میکند که حدود بیست میلیون نفر آن
را از تلویزیون تماشا کردند .در حالی که تعداد تلویزیونها در انگلستان تا قبل از چند ماه مانده به مراسم ۶۰۰۰۰۰
دستگاه برآورد میشد ،در این چند ماه تقریبًاًا همین تعداد تلویزیون در انگلستان خریداری شد .شیوع فناوریهای
ارتباطی در سالهای بعد رفته رفته به شکلگیری و ظهور فضای مجازی منجر شد .کلمه فضای مجازی (سایبر اسپیس)
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از درون کلمه سایبرنتیکس که در سال  ۱۹۴۸بهوسیله نوربرت وینر ابداع شده بود پدید آمد .سایبرنتیکس علم نظریه
کنترل است و در مورد سیستمهای پیچیده بکار میرود(باقری و بهادری جهرمی.)37 :1395 ،
کلیه سیستمهایی که با روشهای خودفرمایی اداره میشوند در واقع سیستمهای سایبرنتیکی هستند .گاهی اوقات کلمه
سایبرنتیکس در معنایی غیر از معنای اولیه آن مث ًالًال به معنای قانونگذاری و قانونمندی بکار میرود (دامسایر ۱۹۹۳ ،و
بیر  .)۱۹۹۴دلیل این نوع نامگذاری به پیچیدگی این نوع قوانین مربوط میرود .ارتباط واژهای فضای مجازی
(سایبراسپیس) و سایبرنتیکس هم به مسئله پیچیدگی بر میگردد .لیندالف ( )۲۰۰۲ارتباطات کامپیوتری را بسیار متفاوت
از سایر ارتباطات میداند و معتقد است اینگونه ارتباطات باید با یک روششناسی متفاوت از بقیه روشها مورد تجزیه
تحلیل قرار گیرند .لیندالف در این مورد معتقد به یک رویکرد ساختار اجتماعی است .رویکرد ساختار اجتماعی عوامل
غیر انسانی را هم در ارتباطات دخیل میداند(همان.)37 :1395 ،
پوستر ( )۱۹۹۷در مقالهای در مورد نقش اینترنت در تغییر شکل و طبیعت فضای عمومی مدعی شد روابط اجتماعی
در دوران معاصر به صورت اساسی در حال تغییرند .این تغییرات از نظر او بیشتر به تعاملی شدن وسایل ارتباطی
برمیگردد .او میگوید مکانهای عمومی برای تعامل همچون کلیسا ،کافه ،خیابان ،گاراژ ،پارک و ...روز به روز
ضعیفتر میشوند و رسانههای جدید که افراد را از هم سترون میکنند جای آنها را میگیرند .این افراد گرچه به
لحاظ فیزیکی از هم جدا هستند اما در واقع در فضای عمومی جدید که همان فضای مجازی است با هم در تعاملاند.
آنها واقعًاًا به این حوزه عمومی جدید اعتماد دارند .این فضای عمومی جدید اصول حاکم بر فضای عمومی بورژوازی
را باز تعریف کرده و با شرایط خود وفق داده است .به اعتقاد بسیاري از پژوهشگران حوزه رسانه ،اینترنت فضایی
مناسب براي تحول روابط میان دولتها ،فرهنگها و نسلها است و این تحول در چارچوب کنشهای متقابل افراد در
فضاهاي مجازي ،مباحث آنالین در اتاقهای گفتگو ،گروهها یا سرویسهای خبري ،وبالگها و ...شکل میگیرد و
ارتباطات جمعی یکطرفه پایان مییابد(داریل اسلک و مک گرگوروایز .)113 :1382 ،چیستی تعاملی اینترنت سبب
میرود که هر شخصی در هر لحظه هم ارسال کننده و هم دریافتکننده پیام باشد به شکلی که تمایز قابل شدن بین دو
مقوله تولید و مصرف پیام مشکل میگردد .هویت پسامدرن یا مدرنیته از پیامدهاي گسترش روزافزون اینترنت است.
ویژگی بارز هویت پسامدرن سیالیت ،درهم آمیختگی و بیثباتی است که تا حد زیادي ناشی از نفوذ فراوان و هجمه
شدید رسانههای فرهنگی در قالب مد مصرف ،تبلیغات و ...است .این مسائل پیوسته در حال تضعیف و بیثبات کردن
هویتها هستند .براي این که اثرات هجمههای مزبور در دنیاي مدرن به حداقل ممکن کاهش یابد باید با استناد ،صحیح
و بهینه از فناوریهای نوین ،برنامه و استراتژي مشخص و تعریف شدهای را براي مقابله با فرآیند مزبور تدوین و اجرا
نمود و با حرف و شعار صرف نتیجه مطلوب حاصل نخواهد شد(خسروی.)180 :1385 ،
به هر حال ارتباطات مبتنی بر رسانههای الکترونیکی عامل عمدهاي در شکلگیری ذهنیت و هویت ناپایدار و متکثر
است که باعث ایجاد تردیدهاي فراوان و ناپایداري در باورهاي سطحی یا نیمه سطحی افراد میگردد و حتی در پارهای
موارد بر باورهاي عمیق افراد نیز تأثیرگذار است .اینترنت به دلیل تمرکززدایی و برقراري نوع خاصی از ارتباطات با
حذف و سانسور بسیار کم ،اسباب گمنامی فرد در فضاي مجازي را فراهم نموده و از این طریق باعث ایجاد شکل
جدیدي از حوزه عمومی میرود .رسانه مزبور به افراد امکان میدهد که در روشهای زندگی خود تحول ایجاد کنند و
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با چون و چراهاي رسانهای به تجربیات مطلوبی دست یابند و با درك جدیدي از جهان با طرز نگرش و نگاه نوینی به
مسائل جهان و پیرامون آن بنگرند .از نظر بسیاري از پژوهشگران حوزه ارتباطات بارزترین خصوصیت دوران اینترنت
تکثر ،چندپارگی ،تعدد و عدم تعیین سیاستهای هویتی ،تمرکززدایی و غیره است که همگی باعث تضعیف منابع
جمعی هویت نظیر طبقه و اجتماع میگردد و سطح وفاداريهاي سنتی به پیوندهاي سیاسی و اجتماعی را کاهش
میدهد(کاستلز .)1380 ،در محیط اینترنت به ویژه در وبالگها فرصت پاسخگویی و نقد مطالب به مخاطبان داده میرود
و خصوصیت گمنام بودن فرد در محیطهای مجازي باعث ایجاد این فرصت در محیط مجازي براي کاربر میرود که
فارغ از محدودیتهای موجود در جهان واقعی (همچون طبقه اجتماعی ،سن ،جنس ،نژاد و سایر ویژگیهای فردي و
اجتماعی) بتواند به هویتی متفاوت از هویت خود در دنیاي واقعی دست یابد .به اعتقاد برخی از پژوهشگران مثل دیوید
چاندلر ایجاد صفحات وب و بهرهگیری از آنها به نوعی نشانگر ساختار هویتی کاربران و تولیدکنندگان آن و نیز محیطی
براي معرفی و عرضه شخصیت افراد است.
گردشگری تاریخی و فرهنگی
چنين به نظر ميرسد كه جهانگردي پدیدهای نو در تاريخ زندگي بشر است در حالی که اين صنعت در تاريخ زندگي
جمعي ريشه دارد و از دورههای كهن ،صورتهای مختلف جهانگردي و گردشگري وجود داشته است .از گذشتههای
دور مردم به منظور خريد ،گشت و گذار ،بازديد از اماكن تاريخي و شهرهاي بزرگ با ابتداییترین وسايل به سفر
ميرفتند ،آنان اغلب در قالب كاروان و به طور دسته جمعي سفر ميكردند .شايد بتوان سومريان را اولين قومي دانست
كه اقدام به سفرهاي تجاري میکردند ،در مصر حدود پنج هزار سال پيش سفرهاي دريا يي آغاز شد .لغت گردشگري
 tourismاز كلمه  tourبه معناي گشتن اخذ شده كه ريشه در لغت التين  turnsبه معناي دور زدن ،رفت و برگشت بين
مبدأ و مقصد دارد كه از يوناني به اسپانيا يي و فرانسه و در نهايت به انگليسي راه يافته است (شریفی تهرانی و یوسفی،
.)20 :1391
افراد ثروتمند معمو ًالًال به اقصي نقاط جهان سفر میکنند تا شاهكارهاي هنري را ببينند و زبانهای جديد بياموزند ،با
فرهنگهای جديد و يا با غذاهاي ديگر كشورها آشنا شوند .اصطالحات توريست و توريسم اولين بار در سال 1937
توسط جامعه ملل مورد استفاده قرار گرفت توريسم به سفر به خارج از كشور و با مدت زمان بيش از  24ساعت اطالق
میرود .اصطالح توريست از قرن نوزدهم معمول شده است .در آن زمان اشراف زادگان فرانسه میبایست براي تكميل
تحصيالت و كسب تجربههای الزم زندگي ،اقدام به مسافرت مینمودند اين جوانان در آن زمان توريست ناميده میشدند
و بعدها در فرانسه اين اصطالح در مورد كساني بكار میرفت كه براي سرگرمي ،وقتگذرانی و گردش به فرانسه سفر
میکردند و بعدًاًا با تعميم بيشتر به كساني اطالق میشد كه اصو ًالًال به اين منظور به سفر میرفتند.
در زبان فارسي كلمه سياح در گذشته به كساني گفته میشد كه با هدف و منظور شخصي دست به سفر میزدند ،مانند
ناصرخسرو ،سعدي و  ...و اين واژه در زبانهای فارسي تا نيمه اول قرن بيستم در معني فوق به كار میرفت تا آنكه دو
واژه جهانگرد و جهانگردي جاي آن را گرفت .واژه جهانگردي به اين سبب كه در معني خود عبور از مرزهاي سياسي
و سفر به ديگر كشورها را تداعي میکند ،نمیتواند معني كامل توريسم را ادا نمايد .زيرا توریستها به دو گروه توريست
خارجي و توريست داخلي تقسيم میشوند كه واژه جهانگرد در تعريف توریستهای خارجي كاربرد دارد .در حالی که
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توریستهاي داخلي نيز بايد در واژهگزینی فارسي كلمه توريست گنجانده شود .از اين رو واژه گردشگر رساتر از واژه
جهانگرد بوده و گوياي اصطالح توريست است (فرجی .)145 :1380 ،صنعت گردشگري امروزه در رديف صنعتهای
پردرآمد ،پاك و كم هزينه دنيا قرار دارد و از هر  15نفر شاغل در سطح دنيا كي

نفر در اين بخش فعال میباشند .از

طرفي صنعت گردشگري دنيا ابعاد متنوعي همچون توريسم الكترون يكي  ،اكو توريسم ،توريسم درماني ،ورزشي،
روستا يي  ،فرهنگي و تاريخي يافته است .با توجه به اين وضعيت و با توجه به اينكه ايران طبق آمار سازمان جهاني
جهانگردي داراي رتبه پنجم جاذبههای طبيعي و رتبه دهم جاذبههای باستاني و تاريخي است و همچنين با توجه به
جمعيت جوان رو به گسترش ،نرخ باالي ب كي اري ،لزوم افزايش درآمد ارزي و سرمایهگذاری خارجي ،توجه بیشازپیش
در حوزه گردشگري میتواند زمينه رسيدن به اشتغال كامل ،افزايش درآمد ارزي ،معرفي تمدن و فرهنگ ايراني به
جهانيان ،تعامل گسترده و سازنده با كشورهاي دنيا ،درهم شكستن مرزهاي قومي و اقليتي را فراهم كند (شجاعی و
نوری.)63 :1386 ،
به استناد آمار ارائه شده توسط سازمان بینالمللی گردشگري 1حدود  13درصد مشاغل در دنيا به طور مستقيم و
غيرمستقيم با گردشگري در ارتباط هستند .اين رقم ،جايگاه اولين صنعت را در زمينه اشتغال به خود اختصاص داده
است .با نظري به آمار سازمان بینالمللی گردشگري درمیابیم كه ورود هر گردشگر بینالمللی شش فرصت شغلي ايجاد
میکند .شايد اين رقم به نظر بسيار باور نكردني و دور از ذهن بيايد ،اما اگر بدانيم كه به نقل از وزير گردشگري مالزي،
هر ايراني به طور متوسط دو ميليون و پانصد هزار تومان ،در مالزي هزينه میکند اعداد و ارقام ذكر شده ،ديگر دور از
ذهن و باور نكردني نخواهند بود .مطالعات جهاني نشان داده است كه بخش گردشگري روز به روز گستردهتر شده و
حتي در شرايط بحران اقتصادي جهان از رونق برخوردار است .سفرهاي بیشمار ايرانيان به كشورهاي حوزه خليج
فارس ،خاور دور و كشورهاي محدود قفقاز ،آسياي ميانه ،تر يك ه و  ...همگي از نياز روزافزون جامعه ايراني به تفريحات
و گذران اوقات فراغت در محيطي مطلوب حكايت دارد (موسوی شفائی و دیگران.)211 :1391 ،
گردشگري به طور كلي به علت خصلت بین رشتهای خود قابليت نگرشهای متفاوت را دارا است كه خود سبب ارائه
تعاريف بسياري از آن گرديده است .در شناخت توريست يا گردشگر تعاريف مختلفي از سوي سازمانها و افراد مختلف
ارائه شده است .واژه توريسم به مجموعه مسافرتهایی گفته میرود كه بين مبدأ و مقصد باانگیزههای استراحتي،
تفريحي ،تفرجي ،ورزشي ،ديداري ،تجاري ،فرهنگي و يا گذران اوقات فراغت انجام میگیرد و در آن شخص توريست
در مقصد اشتغال و اقامت دائم ندارد .در تعاريف اوليه بيشتر بر بعد فاصله تأ يك د گرديده و گردشگران بر مبناي فاصلهای
كه از محل مسكوني داشتند ،طبقهبندی میشوند ،به گونهای كه كميسيون ملي گردشگري آمر كي ا ( )1973در تعريف
گردشگري داخلي فاصله پنجاه مايل را در نظر گرفته كه در برگيرنده تمامي سفرها به جز سفر براي كار میشد (لطفی
خاچکی .)171 :1387 ،تعاريف فاصلهای صرفنظر از خطا و اشتباهات ،تنها به اين دليل كه كميتي اقتصادي و آماري
را براي پديده گردشگري آماده میکند ،مورد قبول واقع گرديد .در حالي كه اين تعاريف فاصلهای به تنها يي نمیتوانست
گردشگري را به خوبي توصيف كند ،آنها تنها بر جنبه تقاضا تأ يك د داشتند و عرضه و همچنين اثرات ناشي از گردشگري
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را ناديده میگیرند ،از اين رو گردشگري به تعاريف ديگري احتياج پيدا میکند .بر اين مبنا تعاريف ديگري ارائه میگردد
كه هر كي

از آنها در ابعاد مختلف ،گردشگري را توصيف میکنند ،در بعد جغرافيا يي گردشگري زماني از فعاليت

گذران اوقات فراغت يا تفريح كه مستلزم غيب شبانه از مكان مسكوني عادي است تعريف میرود (باهر.)93 :1377 ،
از بعد اجتماعي نيز تعريف گردشگري فصل بين زندگي عادي ساكنان بومي و زندگي غيرعادي گردشگران را در
برمیگیرد .اين دو تعريف خود نشان تمايز مابين تعاريف مختلف از گردشگري است كه هر كي

برگرفته از آیتمهای

مورد نظر در مطالعات گردشگري میباشند .بعضي از تعاريف نيز سعي نمودند هم پوشي عوامل مختلف را در توصيف
گردشگر در نظر گيرند ،به گونهای كه كولتمن در تعريف خود بعد فاصله و جنبههای اقتصادي را مدنظر دارد .او
گردشگري را مسافرتي کوتاهمدت كه از نقطهای شروع و در نهايت به همان نقطه باز میگردد و در طول مسافرت بر
اساس كي

برنامه و سفر خاص از مکانها و جاهاي متعدد ديدار میرود و مبالغ زيادي ارز كه گردشگران عايد كشور

ميزبان میکنند ،تعريف نموده است .همچنين در تالشي ديگر با در نظر گرفتن بعد تجربه و انتخاب آگاهانه و از روي
اختيار ،گردشگري مسافرتي داوطلبانه و موقتي كه به علت بهرهگیری از چشماندازهای تازه و تجربيات جديد در كي
سفر نسبتًاًا طوالني شكل میگیرد تعريف شده است .با اين وجود تعاريف گردشگري تا زماني كه در چارچوب كي
نگرش کلنگر قرار نگرفته ،توانا يي توصيف تمامي ابعاد اين پديده بینرشتهای را نداشتند .تعاريف خارج از نگرش
کلنگر ،تنها سعي در توصيف گردشگر يك ست؟ داشته است در حالي كه در اين تعاريف تقسیمبندی مسافران ناديده
گرفته میشد اما با رشد نگرشهای کلنگر در وهله اول تقسیمبندی مسافران نيز جلوهای عملي يافت .همراه با
تقسیمبندی مسافرتها نگرش کلنگر در چارچوب مطالعات سيستمات كي  ،همه اجزاي گردشگري ،كاركردها و
ساختارهايش در ارتباط با هم و شیوههایی كه تحت تأثیر قرار داده يا تحت تأثیر قرار میگیرد و اشكال و عوامل مرتبط
با آن مورد مطالعه قرار گرفت .گردشگري در اين چارچوب اینگونه تعريف میرود :گردشگري مجموع پدیدهها و
ارتباطهای ناشي از كنش متقابل ميان گردشگران ،سرمايه ،دولت و جوامع ميزبان ،دانشگاههای جامعه و سازمانهای
غيردولتي در فرآيند جذب ،حمل و نقل ،پذيرا يي و كنترل اين گردشگران و ديگر بازدیدکنندگان است (یاوری گهر،
.)79 :1382
از ديگر تعاريف گردشگري میتوان به تعاريف فني اشاره كرد كه توسط سازمان جهاني گردشگري1ارائه گردیده است.
اين تعاريف بر اساس تمايز قائل شدن در رو كي رد به مكان بازديد ،تقسیمبندی را پيرامون گردشگري در ابعاد مختلف
انجام دادهاند كه به صورت زير است - :گردشگري عبارت است از فعاليتهايی افرادي كه براي استراحت ،كار و ديگر
داليل به خارج از محيط سكونت معمول خويش سفر كرده و حداكثر براي كي
 -گردشگري داخلي(يا بومي) :اشخاص مقيم كي

سال متوالي در آنجا اقامت ميكنند.

كشور كه حداكثر براي مدت  12ماه به محلي در كشور خودشان كه

خارج از محيط معمول زندگي آنها است ،سفر كنند و هدف اصلي آنها از اين سفر انجام كاري نيست كه سرانجام آن
دريافت مزد از محل مورد بازديد باشد (فرید.)20 :1381 ،
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 گردشگري خارجي (يا بینالمللی) :افرادي كه براي حداكثر مدت  12ماه به كشوري كه محل اقامت معمول آنهانيست و خارج از محيط معمول زندگیشان قرار دارد ،سفر كنند و هدف اصلي آنها از اين بازديد دريافت مزد از كشور
مورد بازديد باشد به طور كلي گردشگري را میتوان بر مبناي عوامل مختلفي تعريف كرد و در بررسي آن از اين تعاريف
استفاده نمود ولي پيرامون اين تعاريف بايد اين نكته را مدنظر داشت كه گردشگري صرفًاًا كي

پديده كي

بعدي نيست

كه در تعاريف خطي قابل بحث باشد ،بلكه در برگيرنده ابعاد بسياري در زمینههای گردشگري مختلفي همچون ابعاد
اقتصادي ،اجتماعي ،فرهنگي و نظير اینها است .همچنين عوامل ديگري همچون طول مدت اقامت ،وسيله سفر ،مقاصد،
تقاضا و نظير اینها نيز بايد در تعريف گردشگري مدنظر قرار گيرد (مجیدی.)257 :1389 ،
گردشگری تاریخی و آثار باستانی به نوعی از گردشگری برای بازدید از مناطق باستانی مانند موزهها و سایت موزه
اطالق میرود .اینگونه از گردشگری که گردشگری میراث نیز نامیده میرود و به بازدید از موزهها ،مکانها و ابنیه
تاریخی میپردازد ،امروزه بخش عمدهای از گردشگری را به خود اختصاص داده است .ایران به دلیل دارا بودن هزاران
ابنیه باارزش تاریخی (یکمیلیون و دویست) در این زمینه میتواند بسیار موفق باشد .گردشگری تاریخی_فرهنگی
نوعی از گردشگری است که برای شناخت تمدن ،فرهنگ ،آدابورسوم و سنتهای یک گروه ،جامعه ،شهر یا یک
کشور از طریق بازدید بناهای باستانی و معماری دورههای مختلف تاریخی ،موزهها و شرکت در جشنوارههای هنری
انجام میرود (یغفوری و همکاران .)1392 ،گردشگری فرهنگی خواهان آشنایی بافرهنگ مناطق مختلف و کاوش در
چشماندازهای فرهنگی جوامع انسانی و درک آنهاست .امروزه ،آثار باستانی و تاریخی جاذبههای فرهنگی از عوامل
مهم در جذب گردشگری است .چراکه آثار باستانی و کهن هر جامعهای معرف فرهنگ خاص همان کشور و دارای
ویژگیها و ارزشهای درخور توجه همان مملکت و مرزوبوم است .این آثار دارای ارزشهای معنوی بسیار زیاد برای
آن قوم و جاذبهای برای دیگران است و در نتیجه باعث جلب و جذب دیگران برای بازدید و شناخت آن جاذبهها و
آثار میرود(ترابی و دیگران .)59 :1392 ،این نوع جهانگردی برای آشنایی با میراثهای هنری ،فرهنگی ،آدابورسوم
و بناهای تاریخی با اهداف گوناگون ازجمله آموزشی و پژوهشی صورت میگیرد ،اطالق میگردد .با توجه به این
تعاریف بافتهای تاریخی بستری مناسب جهت برآورده شدن بسیاری از اهداف گردشگری با تأکید بر گردشگری
تاریخی -فرهنگی میباشند .آشنایی با کالبد ،معنا و فعالیتهای درون بافتهای تاریخی بهعنوان کلیتی جامع بوده که
همزمان آشنایی با میراثهای فرهنگی ،هنری و تاریخی را میسر میسازد .گردشگری فرهنگی نیز ،بخش مهمی از
تقاضای جهانی گردشگری را تشکیل میدهد .طبق آمار سازمان جهانی گردشگری  ۳۷درصد گردشگری بینالمللی
باانگیزه فرهنگی انجام میرود و این تقاضا در حال افزایش است .گردشگری فرهنگی یک تجربهآموزشی و تفریحی
است که هنر را با میراث اجتماعی ،طبیعی و تاریخی در هم میآمیزد و مردم را درباره جنبههای اجرایی ،هنری ،معماری
و تاریخی یک مکان خاص آموزش میدهد .بازدیدکنندهها بهوسیله مردم از ظواهر جامعه میزبان بهصورت کامل به
هیجان درمیآیند ،این هیجان بهوسیله آثار هنری تاریخی ،علمی ،سبک زندگی یا میراثی است که از طرف جامعه
میزبان ،منطقه ،گروه یا مؤسسات مطرح میرود (افخمی .)1386 ،ازنظر فنی گردشگری فرهنگی شامل حرکت انسان
برای دیدن جاذبههای فرهنگی خاص همچون مکانهای میراثهای فرهنگی ،نشانههای زیباشناختی و فرهنگی ،هنرها
و نمایشها که در خارج از مکان معمولی سکونت قرار دارد میشود(پاپلی یزدی و سقایی.)1385 ،
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جدول شماره  -1انواع گردشگری فرهنگی ،محصول و فعالیتهای آن
انواع گردشگری فرهنگی بر اساس

فعالیتها

محصوالت گردشگری فرهنگی

هدف
گردشگری میراثی

میراث فرهنگی و طبیعی (در ارتباط با طبیعت یا اکوتوریسم)

-

ساختاری (مواد و مصالح)

میراث ساختاری /محوطههای معماری /محوطههای میراث جهانی /یادمانهای ملی و
تاریخی

غیر ساختاری

ادبیات /هنر /فولکلور

محوطههای میراث فرهنگی

موزهها و مجموعهها /کتابخانهها /تئاترها /مکانهای رویداد /یادبودهای مرتبط با
شخصیتهای مهم تاریخی
روحانی /صنعتی /هنری /وابسته به غذا و آشپزی /معماری /زبانشناسی /بومی

جریانهای موضوعی فرهنگی

حوزه گسترده موضوعات

گردشگری فرهنگی شهری ،گردشهای

گردشگری شهری کالسیک ،دیدن مناظر جالب

-

پایتختهای فرهنگی

-

شهرهای واجد فضاهای جذاب برای گردشگری فرهنگی

-

سنتهای فرهنگی محلی

-

گوناگونی قومی (نژادی)

-

گردشگری رویداد و فستیوال

فستیوالهای فرهنگی و رویدادها

جشنوارهها و رویدادهای موسیقی /جشنوارهها و رویدادهای هنرهای زیبا

گردشگری مذهبی ،موضوعات زیارتی

دیدن مجموعهها و مکانهای مذهبی

-

دیدن مجموعهها و مکانهای مذهبی (معماری و منظر

-

موضوعات زیارتی

-

فرهنگ سنتی و فعالیتهای هنری

هنرهای نمایشی /هنرهای بصری /میراث

(محلی /نژادی)
فرهنگی

گردشگری سنتی ،قومی

فرهنگی)
فرهنگ خالق ،گردشگری خالق

فرهنگی و ادبیات
صنایع فرهنگی

آثار ادبی یا هنری چاپی /چندرسانهای/
مطبوعات /سینما /محصوالت سمعی-
بصری و صوتی /صنایع دستی /طراحی و
گردشگری فرهنگی

منبع( :تقوایی و صفرآبادی)78-59 :1391 ،

فرهنگ رمزی است که میآموزیم و در واقع وجه مشترک بین ما و دیگران است .یادگیری و در میان گذاشتن ایدهها به
ارتباط نیاز دارد و ارتباط هم به رمزگذاری و نمادهایی نیازمند است که باید آموخته شود و مشترک گردد .یکی از
شیوههای ارتباط بین فرهنگی ،گردشگری است که دارای انواع مختلفی است -1 .گردشگری تفریحی  -2گردشگری
درمانی  -3گردشگری فرهنگی  -4گردشگری اجتماعی  -5گردشگری ورزشی  -6گردشگری مذهبی و زیارتی -7
گردشگری بازرگانی و تجاری و  -8گردشگری سیاسی .در این میان گردشگری فرهنگی گونهای از گردشگری است
که به طورکلی یا جزئی به وسیله عرضههای هنری ،میراثی یا تاریخی ،تهییج و دارای انگیزه شده است .تمایزهای
منطقهای ،منش نژادی و قومی ،تاریخ و سیمای معاصر ،تکههای بههمپیوسته از مکانها ،سنتها و تجاربی هستند که
نمایانگر یک کشور و مردم آن بوده و منع کننده تنوع و تجسمی از آن سرزمین میباشند .در جدول زیر به تبیین انواع
مختلف گردشگری فرهنگی میپردازیم .با توجه به جدول زیر میتوان گفت که گردشگری میراثی ،بخش مهمی از
گردشگری فرهنگی است که بر تجربه مکانها و فعالیتها استوار بوده و به درستی ،منابع تاریخی ،فرهنگی و طبیعی
محدوده معینی از یک منطقه را مینمایاند و فرصتی برای احساس ،تجربه و فهم سنن واحد حوزه خاص میراثی برای
لذت و کاوش در تاریخ مردم یا کشور را فراهم مینماید .گردشگری فرهنگی در سطح محلی و بومی با گردشگری
میراثی ،اشتراک و همپوشانی داشته و نمیتوان به عنوان دو نوع کام ًالًال مستقل و مجزا از یکدیگر تعریف کرد؛ بنابراین
بیان عبارت گردشگری فرهنگی میراثی کمک بزرگی برای گرد هم آوردن تمامی دستاندرکاران نیازمند به همکاری در
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این مقوله شامل سازمانها و ارائه دهندگان هنرها ،برگزارکنندگان موزهها ،دستاندرکاران مسائل انسانی و حفاظت
تاریخی ،اماکن میراثی ،گروههای قومی و همچنین شرکت کنندگان در برنامههای گردشگری میرود و به مواردی از
قبیل مکانهای تاریخی ،باستانی ،محلهای جنگ و ستیز ،مراکز شهرها ،بازارهای مرکزی ،حومه شهرها ،ابنیه تاریخی،
آثار میراثی ،مسیرها و آبراههها ،سازههای میراثی ،دستساختههای میراثی و انواع تولیدات مرتبط اشاره دارد(ترابی و
دیگران.)59 :1392 ،
لزوم توجه به ارزشها در گردشگری فرهنگی میراثی
فعالیتهای میراث فرهنگی را میتوان در چهار گروه اصلی شناسایی و ثبت ،صیانت ،حفاظت و معرفی خاصه نمود.
گردشگری فرهنگی و تأثیر آن بر میراث فرهنگی در راستای تبادل و تعامل فرهنگها در طی دو منشور گردشگری
فرهنگی  1967و پیشنویس هشتم منشور بینالمللی جهانگردی فرهنگی ،مدیریت گردشگری در مکانهای عمده میراث
 1999با تأکید بر ترغیب حراست ،تضمین حفاظت و ارتقای بناها و محوطههای تاریخی در بیانیه سنت آنتونیو 1996
مبتنی بر بیانیه کیوتو  1967با تأکید بر گردشگری فرهنگی و با هدف توجه به اصالت در امر حفاظت و مدیریت میراث
فرهنگی و ضرورت توسعه پایدار برای محدودههای فرهنگی و در بیانیه مکزیکوسیتی  1999با تأکید بر مفهوم جامع و
جهانی میراث و تعامل آن با گردشگری برای تبادل فرهنگی ،ارتباط مکانهای میراثی و گردشگری پویا از طریق حفاظت
و توسعه پایدار و الزم و ملزوم بودن مرمت و حفاظت بافتهای کهن و تاریخی و صنعت گردشگری مورد توجه
قرارگرفته است.

نمودار شماره  -۱انواع فعالیتها در حوزه میراث فرهنگی
منبع( :نگارنده)

معرفی آثار تاریخی در جهان به عنوان یک فعالیت ارتباطی واجد اهمیت در جامعه ،رابطه بین آثار با مردم یا بهرهبرداری
کنندگان از آن را شکل میدهد .این فعالیت شامل فرآیندی است که در آن به بررسی منبع با گرایشهای مقطعی و
منحصرًاًا اقتصادی ،علمی و یا سیاسی پرداخته و رسانه با توجه به برنامههایی برای تقویت بازده فرهنگی و افزایش بینش
مخاطب با تکیه بر صنعت توریسم و وضع سیاستهایی برای تحقق آن موجب آشنایی هرچه بیشتر مخاطبان با
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ارزشهای میراث فرهنگی به عنوان کلید حل بسیاری از مشکالت مربوط به این حوزه است .در این خصوص بر اساس
اصول منشور گردشگری فرهنگی میتوان گفت که میبایست درک عمیقی از ویژگیهای منحصر به فرد و یا به طور
عمده چگونگی ترکیب تضادهای موجود در هریک از هویتهای ویژه هر منطقه که به شناخت ارزشهای متفاوت
برخاسته از فهم ماهوی میراث میانجامد ،صورت گیرد .تحقیقات متناوب و نتیجهگیریهای مناسب ،برای آیندهنگاری
در زمینه حفظ ارزشها و ارائه آنها اهمیت فراوانی داشته و مدیریت ارزشهای پاینده ارزشهای محتم ًالًال متضاد برای
امروز و آینده مستلزم پژوهش مستمر و اخذ مشاوره علمی از متخصصان است؛ ازجمله برای ارزیابی اثرات احتما ًالًال زیا
نبار فعالیتهای مرتبط با گردشگری بر میراث فرهنگی و طبیعی .در حالت کلی میتوان گفت ارتباط دوسویه میان
ارزشهای موجود در میراث و صنعت گردشگری ،پویا و در حال تغییر بوده و با توجه به تضادهای بالقوه سبب بروز
فرصتها و یا تهدیدهایی در این حوزه خواهد شد .برنامهها ،فعالیتها و پروژههای گردشگری فرهنگی ،در حوزه
میراث باید همواره سبب بروز فرصتها شده و مجموعه اقداماتی که برای پاسخگویی به نیازهای مراجعه کنندگان
صورت میگیرد ،کمترین تبعات منفی را بر پیکره زندگی جوامع میزبان و منابع میراث آنان ،وارد کند؛ که این امر نیازمند
آگاهی کامل از قابلیتها و ارزشهای موجود در آثار تاریخی در حوزه میراث فرهنگی است .در ادامه به ارائه مواردی
از انواع ارزشها در این حوزه میپردازیم.
ارزش و انواع آن در حوزه میراث فرهنگی
ارزش مفهومی نسبی است و رابطه مستقیم با دانش افراد دارد و در تالش برای شناخت ،درک و بهرهبرداری از ارزشهای
یک پدیده معنا و مفهوم خاص خود را مییابد .یکی از حوزههای مهمی که مفهوم ارزش در آن وارد شده است ،حوزه
میراث فرهنگی است .ارزش در حوزه میراث فرهنگی (میراث معماری و شهری) از مهمترین رویکردهای مواجهه با
آثار ارزشمند و میراث برجای مانده است .شاید بتوان در یک جمعبندی اولیه ،به دو گروه کلی از ارزشها اشاره نمود:
 -۱ارزشهای ذاتی
منظور از ارزش ذاتی این است که وقتی شیئی ارزش ذاتی دارد که آن شئی در برابر چیزی که ارزش آن وابسته به هدف
یا موجود دیگری است ،قرار میگیرد .ارزشهای ذاتی در حوزه میراث فرهنگی ،به ماهیت میراث یعنی مؤلفههایی که
بخشی از وجود و سرشت خود اثر هستند ،شامل جنس ،کیفیت ساخت ،طراحی و محل استقرار یادمان یا محوطه
تاریخی بر میگردد .به این ترتیب ،منبع فرهنگی ذاتی از چیزی تشکیل میرود که از لحاظ کالبدی و فیزیکی جزئی از
آن و محیط آن به شمار میآید.
 -۲ارزشهای ابزاری
ارزش ابزاری برخالف ارزش ذاتی به این معناست که وقتی چیزی ارزش ابزاری دارد که ارزش و بهای خود را در
انتصاب به هدف یا موجود دیگری میگیرد .همانند ارزشهای اقتصادی ناشی از انتفاع مادی به دلیل ارزش ذاتی موجود
در یک اثر تاریخی .با توجه به اینکه ارائه کلیه تقسیمبندیها در رابطه باارزشهای میراث فرهنگی در قالب این نوشتار
امکانپذیر نیست ،به درج نمونههایی اکتفا میگردد و میتوان گفت که هرکدام از این دستهبندیها با توجه به بستر
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مطالعاتی خود ارزشمند بوده و از طرفی دیگر این نکته حائز اهمیت است که این دستهبندیها جامع و مانع نبوده و به
عنوان نقطه حرکت و بحث در ارتباط با ارزشهای میراث فرهنگی ارائه میگردد .برنارد فیلدن ،نخستین و جامعترین
دستهبندی از ارزشها را در حوزه میراث فرهنگی در سه دسته  -1ارزشهای احساسی (هیجانی) -2 ،ارزشهای
فرهنگی _ تربیتی و  -3ارزشهای کاربردی برای چگونگی مواجهه و میزان دخالت در آثار تاریخی ارائه نموده است.
همچنین ارزشها از دید برنارد فیلدن و یوکایوکیلتو در بحث شناسایی ارزشها در ارتباط با محوطههای میراث جهانی،
در دو دسته  -1ارزشهای فرهنگی و  -2ارزشهای اجتماعی  -اقتصادی معاصر و ازنظر راندال ماسون در دو دسته -1
ارزشهای اجتماعی -فرهنگی و  -2ارزشهای اقتصادی با تأکید بر برنامهریزی و مدیریت حفاظتی مورد توجه
قرارگرفته است .آلیس ریگل نیز ارزشهای میراث فرهنگی را در دو دسته  -1ارزشهای یادبودی و  -2ارزشهای
امروزی و مهدی حجت آنها را در سه دسته کلی  -1ارزشهای احساسی  -2ارزشهای تاریخی و  -3ارزشهای
علمی تقسیمبندی نموده است.
با توجه به مطالعات مختلف در خصوص ارزشها و اولویت آنها از دید افراد میتوان گفت آنچه در شناخت و بررسی
ارزشهای میراث فرهنگی بسیار مهم و اساسی است ،شناخت ارزشهای میراث ،نشئتگرفته از فرهنگهای متفاوت،
نیازهای جامعه مورد بررسی به عنوان سازوکار اصلی ،وضعیت جامعه ،اعتقادات و اولویتهای ذهنی افراد در اینکه این
موضوع از چه زاویه و نقطه نظری و با چه هدف و موضوع پژوهشی مورد بررسی قرار گیرد ،است .از طرفی دیگر
توانایی در درک این ارزشها تا حدی بستگی به آن میزان از منابع اطالعاتی دربار ه آن ارزشها دارد که میتواند درک
شده ،صادق و درست باشد .در تمام این دگراندیشیها ،آنچه واضح و مبرهن است اینکه ،عنصر اساسی که هدف اصلی
را در فعالیتهای میراث فرهنگی تأمین مینماید ،حضور انسان است که گام نخست را در شناخت و بررسی آثار بر
میدارد؛ بنابراین ارزشهای احساسی موجود در آثار تاریخی و میراثی نخستین ارتباط را با افراد در برانگیختن احساسات
برقرار مینماید .در مرتبه دوم ،کالبد و موجودیت بنا با هنر ،قدمت و زیبایی خود که واجد ارزشهای فرهنگی  -تاریخی
است ،با تفاوتهایی که در خود دارد ،موجب برداشت متفاوت افراد از آثار میگردد .سپس ارزشهای کاربردی آثار
برای به کارگیری در جامعه امروزی و با ماهیت عمدتًاًا اقتصادی ،آموزشی و سیاسی واجد اهمیت است ،چرا که یکی
از راههای تسهیل حفاظت از آثار تاریخی پیوند دادن آنها با زندگی روزمره است و این راه درباره میراث ساخته شده
معمو ًالًال مستلزم استفاده برای برخی مقاصد مفید اجتماعی است.
گردشگری فرهنگی میراثی فعالیتی است که حاصل تعامل بین گردشگر ،عرضه کننده و مکان میراث است .در تاش
برای هدایت مناسب آن باید درک عمیقی نسبت به شناخت نیازهای گردشگر و درک آنچه میراث فرهنگی عامل رفع
این نیاز است ،همچنین نیازهای عرضه کننده و اینکه نیازهای یک مکان میراث در حوزه گردشگری فرهنگی کداماند؟
صورت گیرد .هنگامی که نیازها به طور دقیق مشخص شد ،میزان قابلیت اثر در پاسخگویی به آنها ،اولویتها را
برحسب ارزشهایی که هر جامعه به میراث فرهنگی خود قائل است ،تعیین مینماید.
نقش فضای مجازی در صنعت گردشگری
امروزه به واسطه پدیده جهانی شدن و گسترش روز افزون فضاهای مجازی و با ایجاد مؤلفههایی همچون شاهراهای
اطالعاتی ،کانالهای جدید تبلیغ و فرصتها و مدلهای تجاری جدید ،برخی از کشورها سعی در استفاده از فرصتهای
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به وجود آمد توسط این فضاهای مجازی دارند .یکی از این فرصتها ،توسعه گردشگری میباشد که بیشترین درآمد
ملی را در سطح جهانی برای برخی کشورها به خود اختصاص داده است .اینترنت به عنوان یک دنیای مجازی که نقش
و اهمیت اصلی در توسعه گردشگری دارند ،از این جهت برای صنعت گردشگری مهم هستند که با هدف برآورده
ساختن بهتر و سریعتر ،نیازهای گردشگران به منظور ایجاد رضایت بیشتر آنها ،با استفاده از امکانات و بهرهبرداری از
فناوریهای نوین ،سعی در به نمایش گذاردن و معرفی امکانات و تواناییهای کشور میزبان به گردشگران خارجی و
همچنین سهولت رفت و آمد آنان دارند(رحمت آبادی .)71 :1383 ،مدیریت گردشگری 1یکی از راهبردیترین
موضوعات در عرصه اقتصاد در دنیای امروزی است که مک لوهان کانادایی از آن به عنوان دهکده جهانی2یاد میکند.
در عرصه دهکده جهانی که شبکه جهانی وب3زمینه ارتباط و تبادل اطالعات بیش از  2میلیارد کاربر آن را فراهم کرده
است ،افراد میتوانند با استفاده از فناوریهای پیشرفته دنیای دیجیتال ،با یکدیگر تعامل دو سویه داشته و از طریق
ابزارهای ارتباطی ،شبکههای گسترده تعاملی و توانمندیهای مالتی مدیایی موجود ،کسب و کارهای گوناگونی را خلق
کنند که کارآفرینی دیجیتالی4از جمله این موارد است .کارآفرینی از طریق اینترنت و توسط اینترنت ،یکی از شاخههای
جدید در عرصه کارآفرینی میباشد که گردشگری اینترنتی 5را میتوان یکی از مهمترین زیر بخشهای این نوع
کارآفرینی قلمداد کرد .گردشگری اینترنتی ،نقش زیادی در توسعه صنعت گردشگری در جهان دیجیتالی شده امروزی
دارد و به عنوان یک موتور محرک برای توسعه اقتصادی گردشگری مؤثر است .بسیاری از گردشگران ،برای بررسی
مقصدهای گردشگری ،از اطالعات منتشر شده در سایتهای شبکههای اجتماعی یا پرتالهای به اشتراک گذاری
تصاویر و ویدئو مانند فلیکر ،فیس بوک و یوتیوب استفاده کرده و مسیر و مقصد خود را انتخاب میکنند(دالور و
دیگران.)16 :1393 ،
برخی از سایتهای مشاوره آنالین گردشگری روزانه به دهها هزار پرسش گردشگران از سراسر جهان پاسخ میدهند
که خود نشان دهنده اهمیت اطالع رسانی اینترنتی در توسعه مدیریت گردشگری میباشد .در کشورهای توسعه یافته،
نقش اینترنت و اطالع رسانی مبتنی بر وب در عرصه گردشگری بسیار حیاتی و مهم است .بر همین اساس ،تحقیقات
زیادی درباره نقش و اهمیت اینترنت و قابلیتهای آن در توسعه گردشگری در دستور کار مراکز تحقیقاتی و مطالعاتی
غربی قرار گرفته است .تصویر گردشگری از یک مقصد گردشگری در سالهای اخیر مورد توجه فعاالن و محققان
عرصه صنعت گردشگری قرار گرفته است .در واقع محققان این عرصه به مقولههای مختلفی از تصاویر عکاسان
گردشگر از مناطق گردشگری دنیا دست یافتهاند که بستر را برای توجه بیشتر به تصاویر گردشگران و بررسی نوع نگاه
آنان به موضوعات مختلف گسترش داده است .در واقع صنعت گردشگری ،امروزه تا حد زیادی توانسته است از طریق
تصاویر گردشگران و موضوعاتی که مورد عالقه آنها است ،به توسعه ظرفیتهای این صنعت مشغول شود .تصاویر
گردشی در واقع یک فاکتور ضروری و مهم هستند و تأثیر مستقیمی بر روی انتخاب مقصد گردشگری توسط
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گردشگران بینالمللی دارد .آن چه میتوان از یک تصویر گرفته شده توسط عکاسان گردشگر فهمید ،در واقع نوع
درک بیننده از مکان و نوع رفتار او نسبت به موقعیت زمانی و مکانی میباشد .از جهاتی ،تصاویر گردشگری،
مکانیسمهایی بر رفتار مصرف کننده (گردشگر) را در مقصدهای گردشگری به صورت اثربخش مورد ارزیابی و بررسی
قرار میدهد که همواره مورد استقبال محققان این عرصه بوده است .عکاسی ،نقش مهمی در توسعه صنعت گردشگری
و ترغیب افراد به سمت مقصدهای مختلف گردشگری در سراسر جهان داشته است و توسعه مدیریت گردشگری
بدون فاکتور عکس ،غیر ممکن است(عبداللهیان و توکلی.)98 :1382 ،
در دنیای دیجیتال امروزی ،همان طور که در مقدمه مطلب نیز عنوان شد ،ابزارهای فناوری اطالعات و ارتباطات1نقش
مهمی در توسعه صنعت گردشگری دارند .بسیاری از گردشگران عالقمندند تا از طریق ابزارهای آی تی ،نسبت به
انتشار آزادانه و رایگان تصاویر خود در پرتالهای به اشتراکگذاری تصاویر استفاده کرده و عکسهای خود را در
معرض نمایش و دید میلیونها مخاطب اینترنت در سراسر جهان قرار دهند .در سایتهای به اشتراکگذاری تصاویر،
افراد میتوانند هر عکس که میخواهند انتخاب کرده و در این سایتها به رایگان منتشر کنند و مالحظات خود را نیز
در انتشار عکسها لحاظ کنند .در مقاالتی که تاکنون در زمینه مدیریت گردشگری و تصاویر اینترنتی عرصه گردشگری
منتشر شده است ،به اهمیت ویژگیهای مهم عکسهای عکاسان گردشگر اشاره نشده است(همان.)98 :1382 ،
این که تصاویر ،چه ویژگیهای منحصر به فردی را منعکس میکنند و در واقع عکاسان با چه نوع نگاهی این تصاویر
را برداشتهاند و دنبال چه مواردی بودند ،موضوع جالبی است که این تحقیق به آن اشاره میکند .مقاله منتشر شده در
ژورنال ،در نهایت معتقد است که نتیجه بررسیهایش به این نکته رسید که عکاسان گردشگر را میتوان به دستههای
مختلف طبقه بندی کرد که هر یک نوع نگاه خاص خود را به مقوله گردشگری دارد .تصویر مرتبط با توریسم ،در
واقع مجموعهای از عقاید ،باورها ،دیدگاهها و احساس و طرز نگاهی است که یک گردشگر به محیط دارد .در واقع
هر عکس ،حاوی پیامهای متفاوتی است که تحلیل و درک آنها ،میتواند برای فعاالن عرصه مدیریت گردشگری مهم
باشد .شکلگیری تصاویر گردشگری در ذهنهای اشخاص نیازمند فرآیند انعکاس داخلی در مغز است که نه تنها
توسط منابع اطالعاتی مختلف تحت تأثیر قرار میگیرد ،بلکه توسط متغیرهای فردی مختلفی نظیر روانشناسی و
ویژگیهای اجتماعی – فرهنگی ،انگیزهها ،نیازمند و تجارب قبلی نیز تحت تأثیر میباشد(موسایی.)205 :1379 ،
در واقع دو گردشگر را نمیتوان پیدا کرد که درک واحد و کام ًالًال مشابهی از یک مکان گردشگری داشته باشند .چرا
که سواد و تجربه و نوع نگاه آنها به پیرامون با یکدیگر کام ًالًال متفاوت است .علم گردشگری معتقد است که رابطه
مستقیمی بین عکاسی و گردشگری وجود دارد .در واقع عکاسی ،پنجرهای است به سوی واقعیتهای دنیای امروز و
عکاسان ،قابلیت منجمد کردن زمان و مکان را با استفاده از عکاسی دارا میباشند .محققانی مانند هریسون و اوری در
سالهای  1994تا  2004میالدی به اهمیت عکس در گردشگری و نقشان در توسعه این صنعت اشاره کردهاند.
محیطهای مجازی2به آرامی و به طور باور نکردنی در حال تأثیرگذاری بر صنعت گردشگری هستند و مصرف کنندگان
به طور فزایندهای به اقلیتهای فناوری اطالعات و چنین محیطهایی اعتماد میکنند .استفاده گسترده از تصاویر اجتماعی
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در شبکههای اینترنتی ،موضوع جدیدی را در حوزه تحقیقات در صنعت گردشگری ایجاد کرده است .اکثر مطالعات
قبلی در زمینه گردشگری و تصاویر عکاسان گردشگر ،بر روی آنالیز تصاویر در مدیریت گردشگری متمرکز شده بود
و موضوع آنالیز تفاوتهای مفهومی و خوشهای از نظر عکاسان گردشگر را مورد توجه قرار نداده بود(همان:1379 ،
.)205
عصر اطالعات الکترونیکی ،انسانها در خانه خود در روی مبل خود و در پشت میز کـار خـود بـا استفاده از تلویزیون،
ویدئو ،آنتن ماهواره ،اینترنت گردشگرند .گـردشگرانی بـیحرکت ،مبلنشین و مجازی هستند .آنها با تصاویر از همه
مواهب طبیعی و انواع فرهنگها ،از دریا ،آفتاب ،ماسه ،سکس ،باستانشناسی ،تاریخ ،پدیدههای زیـر دریـا ،روی دریـا
و اعماق آسمان استفاده میکنند و هر روز و هر شب ،در گردشگری مجازی هـستند و در خدمت سرمایهداری .این
گردشگری دموکراتیزه و عمومی شده از نظر اقتصادی بیش از هر نوع گردشگری دیگر به صنعت توریسم الکـترونیکی
خـدمت مـیرساند و ظاهرًاًا بیش از هر نوع گردشگری دیگر برای مردم فقیر به عـدالت اجـتماعی نزدیکتر است.
آنهایی که هرگز نمیتوانند به اسکی ،دریا ،به هاوایی و هونولولو بروند در داخل خانه خـود بـه هر جا حتی به اعماق
جسم خود سفر میکنند .جهان به واسطه اثرات قابل مشاهده و فزاينده گسترش فناوري اطالعات و ارتباطات به مرحله
جديدي گام نهاده است .به واسطه اين تحوالت تغ يي رات عمدهای در حوزه اهداف ،مفاهيم و شیوههای گردشگري
شاهد هستيم .امروز انقالبي عظيم در فنون ارتباطي و اطالعاتي و شکلگیری يک نظام جديد مبتني بر زبان ديجيتالي،
بنیادهای مادي جهان را چنان دگرگون کرده است که هیچگونه انزوا گـزيني و کنارهگیری را برنمیتابد .اين دوره که
عصر اطالعات نامگرفته نيازهاي جديدي را به وجود آورده است ،بهطوری که ديگر اداره و مديريت بخشهای مختلف
به ويژه حوزه گردشگري و جاذبههای توريستي با روشهای سنتي مـربوط بـه زمان گذشته لطمات جبرانناپذیری به
همراه دارد و جوابگوي انتظارات بشر امروزي نيست .بررسیهای اخير فناوري اطالعات را يکي از عوامل توليد دانسته،
به منزله دارائي محسوب میکند بهطوری که هزینههای مـترتب بر آن نوعي سرمایهگذاری مـحسوب میشود و حتي
برخي آن را جزء اصلي عوامل توليد میدانند .بهعبارتدیگر ،فناوري اطالعات را منبعي براي افزايش توان و بهینهسازی
عواملي چـون نـيروي انـساني ،ابزار و سرمايه تلقي میکنند و نتیجهگیری میکنند که تمدن حاصل فعالیتهای
آموزشوپرورش است و در جنبه مثبت آن بيش از آنکه به زمين ،سرمايه و ماده اوليه متکي باشد بـر نـيروي خـالقيت
بشري ،نبوغ و ابتکار او متکي است .سالهاست حرکت جوامع صنعتي بـه سوي جامعه اطالعاتي آغاز گشته و از اوائل
دهه  ٩٠به بعد شتابي فزاينده يافته به گونهای که سرعت اين حرکت در کشورهاي کـمتر تـوسعه يافـته ،از جمله
ايران ،به خوبي نمايان است .اصطالحاتي همچون تجارت الکترونيکي ،دولت الکترونيکي ،آمـوزش الکـترونيکي،
جامعه الکترونيکي به گوش مردم آشناست .چنين چشم اندازي لزوم بکارگيري فناوري اطالعات در زمینههای مختلف
را بـيشتر میکند .در سالهای اخير انقالبي مشابه انقالب صنعتي جهان را وارد عصر اطالعات ساخته و بـسياري از
جنبههای اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي حيات بشر را دستخوش تحول عميقي کرده است(موسایی.)244 :1383 ،
به گفته امئلسون و واريان( )٢٠٠٢چـشم انـداز جـهان با بهرهگیری از فناوري اطالعات بسيار متفاوت از زندگي
امروزي است .فرزنداني که در اين قرن مـتولد خـواهند شد شهروندان جامعه اطالعاتي ناميده میشوند .يکي از
کاربردهاي فناوري اطالعات در صـنعت گـردشگري ،تـوريسم الکترونيک میباشد .توريسم الکترونيک بخشي از
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تجارت الکترونيک است که دربرگیرنده استفاده از فناوریهای رو بـه توسعه سريع؛ مانند ارتباطات ،صنايع اطالعاتي
و همچنين برنامهریزیهای راهبردي مهماننوازی ،مـديريت و بـازاريابي اسـت .فعالیتهای ويژه توريسم الکترونيک
بايد به متصديان گردشگري ،آژانسهای گردشگري و ديگر ساختارها يي که مستقیمًاًا بـا استفاده از وبسایتهای
تخصصي ،به گردشگري مجازي عالقهمندند ،تکيه نمايد .اين پديدهـ(تـوريسم الکـترونيک) ،هم مصرفکنندگان و هم
تولیدکنندگان کاالها و خدمات گردشگري را در چرخه خود وارد مینماید .بر اسـاس مـطالعات دقـيق اروپا يي نهاد
بینالمللی 1،در سال  ٢٠٠٧بالغ بر  ٣٠ميليون اروپا يي براي برنامهریزی مقاصد گذران تـعطيالتشان از اينـترنت استفاده
کردهاند و حدود  ٨ميليون نفر نيز به صورت آنالين (با استفاده از اينترنت) بلیتهای خـود را رزرو کردهاند .تا پايان
سال  ٢٠٠٨درآمد جهان از طريق توريسم الکترونيک به باالي  ٤٠بيليون يورو رسـيده اسـت .گزارشهای ناظر
مسافرتهای اروپا يي در سال  ،٢٠٠٧رشـد  ٤٧درصـدي کـساني که بلیتهایشان را به صورت آنالين رزرو کردهاند
نشان میدهد .در حقيقت  ٨٠درصد از کاربران اينترنت عالقهمند به رزرو اينترنتي هستند .بـر اسـاس پژوهشهای
آمريکا يي  ،کل مـبلغ بهدستآمده از طـريق رزرو مسافرتهای شخصي يا تجاري (بلیت هواپيما -قـطار -رزرو هـتل
و  ،)...با استفاده از ابزار اينترنت در سال  ،٢٠٠٤در تمام دنيا ،بالغبر  ١٣بيليون يورو؛ و در سال  ٢٠٠٧نـيز  ٧٥بـيليون
يورو بوده است .نتيجه آن است که هـيچ تکنولوژي ديگري ،به جـز تـلويزيون ،چنين تأثیر شگرفي ،آن چنان کـه
اينـترنت بر مسافرت و مسافران ايجاد کرده ،به وجود نياورده است(موسوی و رضاییان.)105 :1385 ،
فناوري اطالعات و ارتباطات يک شريک ضروري است که ارتباط بين مصرف کـنندگان و تـوليد کنندگان را در سطح
جهاني برقرار میسازد .از سوي ديگر ،گردشگري نيز يک فعاليت مبتني بر اطالعات است .خدمات متغير نامشهود و
متغير گردشگري را نمیتوان قبل از فروش ،بازرسي فيزيکي نمود و عموم محصوالت آن بهطور طبيعي قبل از زمان
مـصرف و دور از مـکان مصرف خريداري میشوند .بنابراين محصوالت گردشگري شديدا وابسته به معرفي و توصيف
و نمايش است ،يعني اطالعات به شکل مکتوب ،صوتي و تصويري ارائه میشود .بدين سبب ،تفکيک فناوري اطالعات
و ارتباطات کـه شـامل ابزار انتقال اطالعات و برقراري ارتباطات نظير تلفن ثابت ،تلفن همراه و خدمات آن ،بیسیم،
اينترنت ،سيستم موقعيت جهاني ،نظام اطالعات جغرافيا يي  ،نظام مديريت مقصد از صنعت گردشگري غيرممکن است.
يکي از نکات قـالب تـوجه در خصوص رابـطۀ فناوري اطالعات و ارتباطات و گردشگري ،رابطۀ دو طرفه آنهاست.
نيازهاي صنعت گردشگري به فناوري اطالعات ،با توجه به تـوسعۀ نيازهاي مصرفکنندگان و روشهای جديد
تسهیلکننده عمليات رو به گسترش اسـت .از طـرف ديگـر ،توسعۀ فناوري اطالعات ،ابزار و قابلیتهای بيشتري
براي تأمين نيازهاي اين صنعت عرضه میکند .اين فرآيند مانند مـسيري اسـت که در آنیک بخش باعث توسعه ساير
بخشها میشود و خود نيز حرکتش شـتاب بـيشتري بـه سمت جلو میگیرد .توسعۀ پيوستۀ فناوري اطالعات و
ارتباطات در طي دو دهۀ گذشته ،کاربرد عميقي بـراي کل صنعت گردشگري داشته است .عليرغم اينکه در عصر
جديد ،کشورهاي مختلف توسعه گـردشگري الکترونيکي انجام دادهاند ،اين مسئله در کـشور ما مورد غفلت واقع شده
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و کمتر برنامهریزی و سرمایهگذاری بر روي آن انجام شده است .پژوهش حاضر ترکيبي از دو شاخه تخصصي
گردشگري و فناوري اطالعات و ارتباطات است(موسوی و رضاییان.)105 :1385 ،
يکي از عالیترین زمینههای اطالع رساني توان گردشگري يک کشور ،استفاده از تارنماهاي اينترنتي فضای مجازی
است .وبسایتها به دليل ارزش اطالعرساني فوقالعادهای که در سـرزمين ديجـيتالي اينترنت بـا يک ميليارد کاربر با
سواد دارند ،فرصت خوبي براي معرفي چند زبانه و چند رسانهای قابليتهاي گردشگري يک کشور اسـت .در بين
سایتهای اطالع رساني مربوط به گردشگري يک کشور در وبسایتهای رسـمي(دولتـي) يک کشور ،از اهميت
خاصي برخوردار است .سایتهای رسمي ،سخنگوهاي ديجيتالي يک کشور در اينترنت هستند و هرچقدر اين پایگاهها
قویتر و با بهروزرسانی گسترده و چندزبانه همراه باشند ،مخاطب پذيري آنها افزايش مـييابـد(جهانگیری:1389 ،
.)94
يک گـردشگر يا مسافر الکترونيکي ،پس از ورود به يک سايت گردشگري ،انتظار دسترسي به سرویسها و اطالعات
خاص منطقه موردنظر را دارد .اين سرویسها و نیازمندیها عبارتاند از -١ :امکان انتخاب برنامه سفر توسط گردشگر.
معرفي آثار و بـناهاي تاريخي ،فهرست موزهها و گالریها و مکانهای ديدني ،همراه با ساعت بازديد و اطالعات کلي
در مورد وضعيت جغرافيا يي و اقليمي منطقه ،به همراه آگاهي از وضعيت آبوهوای منطقه مورد نظر ،به صورت آنالين
و  ٢٤ساعته و پيش بيني چند روز آينده -٢ .ارائه اطالعات در مورد راههای ارتباطي منطقه؛ به طور مثال از طريق راه
آهن ،راه دريا يي  ،يا هوا يي  ،راه شوسه و يا مسيرهاي صعب العبور کوهستاني که اين امر سبب میشود گردشگر در
صورت تمايل ،مسير موردنظر را جهت سفر ،انتخاب کند؛ و ارائه اطالعاتي در مـورد واحـدها و سيستم اندازهگیری
و اختالفزمانی منطقه مورد نظر با ساعت رسمي منطقه گردشگر و نوع واحد پول و تبديالت ارزي -٣.لینکهای مفيد
به ساير مراکز گردشگري؛ مانند مراکز بهداشتي ،راهداریها ،بیمارستانها و ...؛  -4ارائه اطـالعاتي در مـورد زبان
رسمي يا لهجههای محلي يک منطقه خاص -٥.امکان رزرو و فروش اينترنتي بلیت (براي تمام خطوط هوا يي  ،دريا يي ،
جادهای و ريلي) و به عبارت ديگر ،امکان تهيه بلیت الکترونيکي؛ به اين صورت که گردشگر بـا مـراجعه به سايت،
تمام مراحل مربوط به تهيه بلیت را از طريق اينترنت طي میکند و يک روش فروش الکترونيکي بلیت ،هدايت اين
کار را بر عهده میگیرد .اين روش فروش الکترونيکي ،قادر است دستهبندی ،فـروش ،ارسـال و تجديد بلیتها ،کنترل
و بـررسي اعـتبار بلیتها ،دريافت کرايه و هزينه بلیت و سرانجام ،آمار و گزارشگیری مسافران را انجام دهد-٦ .
معرفي هتلها همراه با ارائه آدرس و تلفن ،معرفي هتلها بـر مـبناي قـيمت ،تعداد ستاره و سرویسهایی که توسط
هر هـتل ارائهـ میشود .همچنين برخي از سایتهای گردشگري امکان مشاهده تصاوير اتاقها ،سالنها ،محوطه بيروني
هتل ،رستوران ،کافیشاپ ،اسـتخر ،زمینهای بازي و  ...را نيز فراهم میکنند و سرانجام روش رزرو اتاقهای هتل را
ارائه میکند که بهصورت آنالين ،آخرين اطالعات مربوط به رزرو اتاقها و تعداد اتاقهای خالي هتل را با ذکر تاريخ
و سـاعت ،بـر روي سـايت منتشر ميکند -٧ .معرفي اقامتگاههای بين راه ،رستورانها و مراکز خريد صنایعدستی و
تـوليدات محلي ،به همراه ارائه تصاوير و فهرستي از آثار و صنایعدستی آن منطقه و نيز معرفي مراکز فروش و تهيه
غذاهاي حـالل مـخصوص مـسلمانان در کشورهاي خارجي -٨ .يک سايت گردشگري ،بايستي امکان پرداخت هزينه
سرویسهای گردشگري را بـه کـمک کارتهای اعتباري مختلف ،در اختيار گردشگران قرار دهد -٩ .تمام موارد فوق،
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بايد به زبانهاي مختلف بـر روي سـايت قـرار گيرد؛ تا بدين ترتيب ،امکان جذب گردشگران خارجي و ارائه
سرویسها به آنها نيز فـراهم شـود .گردشگري الکترونيکي ،چيزي فراتر از ورود به يک سايت گردشگري و ديدن
مناطق گوناگون دنيا از طريق اينترنت اسـت .هـدف از گـردشگري الکترونيکي ،فراهم آوردن زمینههای مناسب براي
گردشگران ،اعم از رفاه ،آسايش و امنيت سفر ،توسعه گـردشگري و سـرانجام ،لذت از گردشگري است(جهانگیری،
.)94 :1389
نتیجهگیری
گردشـگر با توجه به شناختي که از مقصد به دست میآورد ،اقدام به سفر میکند و ايـن شـناخت جز با تبليغات مؤثر
حاصل نمیشود .تعدادي از کشورها باآنکه از نـظر جاذبههای گردشـگري ،تـاريخي و فرهنگـي ،در شرايط نازلي قرار
دارند ،دریکی دو دهه اخير توانستهاند با ورود به صنعت گردشـگري و با برنامهریزی صحيح تبليغاتي ،از ناحيه
گردشگري درآمد داشته باشند .آنها توانستهاند بـا صرف میلیونها دالر هزينه تبليغاتي ،روزبهروز ،آمـار گردشـگري
و بـالطبع ،درآمـد ناشي از آن را افزايش دهند .پس باجرئت میتوان اظهار کـرد کـه درآمـدهاي نجـومي ناشي از
گردشگري ،ساده و تصادفي به دست نمیآید .سیاستگذاری در جـهت جـلب و جذب گـردشـگر ،در جهـان امـروز،
پیچیدگیهای خاص خود را دارد و نيازمند عواملي چون علم ،تخصص ،تجربـه و  ...اسـت .نهتنها براي جـلب و
جذب گردشگر بايد تالش کرد بلکه براي ماندگاري و ادامه حضور او نـيز بـايد بـه برنامهریزی پرداخت .کشور ايران
به دليل برخوردار بـودن از تمـدن کهـن ،آثار تاريخي فراوان و جاذبههای فرهنگي ،به تصديق يونـسکو در رتـبـه
دهـم قـرار دارد و از نظر تنوع و غناي اکوسيستمي ،جزء پنج کشور اول دنياست .طبق آمـار ســازمان جـهـاني
گـردشگري ،ايران پس از انقالب اسالمي ،در ميان  ١٥٠کشور فعال در جـذب گردشـگر به رتبه  ٧٥دستیافته است
(ميالني .)١٣٨٦ ،درآمد ســاالنه بخـش گردشـگري کـشور حدود ٥٠٠ميليون دالر اعالمشده است .اين در حالي است
که تاکنون ،بـيش از  ١٦هزار جاذبه تاريخي ٥٠٠ ،مـنطقه گـردشگري ٣٠٠ ،منطقه طبیعتگردی و بـيش از  ٢٠٠مـسير
بکر گردشگري در کشور شناساییشده است .مهمترین دستاورد اسـتفاده از ابـزارهاي نوين ارتبـاطي در تبليـغ ،سـرعت
و مـداومت انتشار پيام تبليغي ،فراگير ساختن آن براي مخاطبان ،فـراهم کــردن اشــکال و قالبهای متنوع براي بيان
و القاي يک مطلب واحد و در نهايت اطالعرسانی اسـت .امـروزه بـا پیشرفتهای صـورت گـرفته در فناوریهای
ارتباطي و فراگير شدن آنها در بـين مـردم ،اشکال جديدي از تبليغات ،با اسـتفاده از ابـزارهاي نوين ارتباطي به وجود
آمده است.
گردشگري در اين عصر ،هم به صورت عيني و هم بـه صـورت ذهـنـي ،در فــضاي حقيقي و مجازي ،گسترش
فراگير يافته است .بـه طـور کلـي ،اسـتفاده از فناوریهای اطـالعات و ارتـباطات و گسترش آن در زمينه عرضه و
تقاضاي گردشـگري سـبب شــده اسـت کـه گردشگران ،پيش از سفر ،به ارزيـابي و بررسـي مقاصـد بـپردازنـد و
تجربهای مجازي را در چارچوب دورنماي گردشگري در ذهـن خـود شـکل دهنـد .بـه عبـارت ديگر ،محصول
گـردشگري در يکـ تنوع خـاص ،دربرگيرنـده پاسـخگو يي بــه تـقاضـاي شخصي و مـتکثر گـردشگران اســت و
آنـان را قـادر میسازد در راسـتاي انگیزههای شـخصي و تمايالت خود ،به انتخاب مقاصد گردشگري براي سفر
بپردازند .به سبب اتکاي کامل تبليغ ،بر ابزارهاي نـوين ارتـباطي ،هر چه اين ابزارها تکامل بيشتري يافته باشند ،تبليغ
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و فنون آنها نيز از امکانات و افقهای جديدتري بـرخوردار میشوند .برنيز از انديشمندان اجتماعي میگوید :تبليغات
بهویژه تبليغات نـوين ،تالشـي اسـت پيگـير بـراي ايجـاد يا شکل دادن رخدادها ،بهمنظور تحـت تأثیر قرار دادن
روابـط عامـه مردم باکاری فکري يا گـروهي .فناوریهای نـوين ارتباطي اين امکان را فراهم میکنند که بر اساس
عاليق و ساليق گـوناگون ،برنامههای تبليغاتي جداگانهای براي افراد ارائه شود .کارگزاران تبليغات بازرگاني نيـز سـعي
دارنـد در کـنار اسـتفاده از نـمادها و ترکيب رنگها ،با تأکيد بر اصول و شیوههای تبليغـاتي ،از آخرين فناوریهای
ارتباطي و رسانهای بـراي مـعرفي کاال بهره بگيرند تا تمايـل مخاطـب را به يک محصول يا خدمت جلب کنند .آنـان
میکوشند با مخاطبان گستردهتری ارتبـاط برقرار کنند و از راههای مختلف ،بخصوص شبکه ،باعالقههایشان آشـنا
شــوند و بــا همين امکان ،درصدد تبليـغ محـصوالت و خـدمات خـود برآينـد .بهکارگیری ايـن فناوریها در
تـبليغات ،چـه از لحاظ نوع ارائه خدمات ،يعني پوشش جغرافيا يي يا حـوزه دريافت مخاطب و چه از بعد زماني يا
تعداد کانالهای در دسـترس و هـمچنـين از مـنظـر خصوصيات رسانهای ،به لحاظ کيفيت صـدا ،تـصوير ،مـتن و
اسـتفاده از قابلیتهای تـرکيب صـوت ،تصوير و حرکـت در قالـب فـيلم يـا انيميـشن ،بـسيار برجـسته اسـت.
جاذبههای تبليغات شبکهای و بخصوص ويژگي تعاملي اين نـوع ارتـبـاط ،مصرفکننده (پیامگیر) را در جايگاهي قرار
میدهد کـه خواستههای خـويش را بـرآورده و پيـام را مـنطبق بـا اين خواستهها و انتظارات بيابد .رشـد سريع
فناوریهای اطالع رساني در چارچوب نظـام مبادلـه الکـترونيکـي و ســرعت يافتن امر بازاريابي و مسافرت ،کاهش
هزینهها و امکان دستيابي بـه بازارهـاي جديـد را در حـوزه گـردشگري فراهم آورده است .حوزه تـبليغات
گـردشگري ،امروزه تـنها بـه چـاپ بروشور و توزيع رايگان کاالهاي کوچکي هـمچون خـودکـار خالصـه نمیشود؛
بلکـه میتوان براي نمونـه ،بـه نقـش اينترنـت در ارتـباطـات گـردشـگري و اطالعرسانی بـه گردشگران در زمينه
مقاصد گـوناگون و بهطورکلی ،وضـعيت بــازار گردشـگري اشـاره کرد .بر ايـن مـبنـا میتوان گردشـگري
الکترونيکـي را بـه صـورت زيـر تعريـف کـرد :گردشگري الکترونيکي ،بهکارگیری ابزارها و فناوریهای جـديد،
بخصوص فناوریهای اطالعات و ارتباطات در دو بـعد عـرضه و تـقاضاي گردشگري است کـه در آن عــالوه بـر
عرضه خدمات مـورد نـياز گردشگران ،زمینههای بازاريابي و دورنماي گردشگري مقاصـد فراهم میآید .ازاینرو،
گردشگران براي آگاهي از مقاصد گـردشـگري و وضــعيت آن در بعد تقاضا از فناوریهای اطالعاتي و ارتباطي بـهره
میبرند و در چــارچوب انگیزههای خـود به انتخاب مقاصد اقـدام میکنند .اينترنت به عـنوان يک کـانال تـوزيع در
صنعت گردشگري در زمینههای اطالعاتي ،رزرو و سفارش دهي ،خـريد و حمل و نقل زنجيره ارزش گردشگري
الکترونيک وارد شده است .فناوري اطالعات و ارتباطات اثربخشي اين صنعت را هـم در سـمت مشتريان و هم در
سمت سازمانهای و شرکتهای گردشگري شدیدًاًا مـتحول نـموده است .بدين صورت که شرکتهای گردشگري
میتوانند بدون محدوديت زماني و جغرافيا يي  ،خـود را بـه مشتريان بالقوه معرفي نموده و خدمات خـود را ارائه
نـمايند و گـردشگران نـيز میتوانند از اين طريق اطـالعات موردنیاز خود را به سرعت و با دقت باال دريافت نموده
و هزينه خدمات را نيز پرداخت نمايند .گـسترش اين مـفهوم در تـمام ابعاد آن به سطحي رسيده است که بیتوجهی
بـه آن ،جـوامعي را کـه قـادر به پذيرش توسعه نبوده و از لحاظ فناوري عقب افتادهاند ،با چالشهای جدي در بازار
صنعت گردشگري روبرو میسازد .از سو يي ديگر بسياري از کشورهاي توسعهنیافته به خـاطر عدم حضور در اين
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بستر بزرگ اطالعاتي در شرايط کنوني ،با خطري جدي براي صنعت توريسم خود مواجه هستند .اين کشورها هنوز
قادر به تقويت زیرساختهای صنعت گردشگري الکترونيک خود نشدهاند کـه فـقدان اين امکانات و خدمات ارتباطي
در دنياي کنوني به معني ديده نشدن مقاصد تجاري و گردشگري اين کشورها از سوي بخش بزرگي از متقاضيان بازار
توريسم در کشورهاي ثروتمند خارجي میتوان دانست.
ظهور فضای مـجازی بـا اتکا بر سختافزار تکنولوژیهای نوین اطالعاتی و ارتباطی در کنار جهان واقعی ،معادالت
الگوهای ارتباطی مـعمول را بـه هم زده و امکان وارد شدن به این جهان ،فارغ از امـتیازات و تـعصبات نژادی ،قـدرت
اقـتصادی یـا نیروی نظامی را برای تـمام انسانها فراهم میآورد .ویلسون و پیترسون فضای مجازی را به عنوان
«واقعیت مجازی» پیوسته در نظر میگیرند که در آنـ ،انـسانهایی رها از محدودیتهای روانشناسانه و فیزیکی ،قادر
بـه تـعامل هـستند .با ظهور ایـنترنت و فـضای مجازی ،تصور مکلوهان از دهکدۀ جهانی ،نه یک استعماره که به
واقعیت پیوسته است؛ به طوری کـه طـبق دیدگاه کـورنفلید( ،)2001در دنیای مجازی ،اینترنت جایگزین رسانههای
سنتی شـده و تـمامی آنها را تـحت الشـعاع خـود قـرار داده است؛ چرا که با اینترنت ،دنیای تجربههای آدمی ،متکثر
و متنوعتر شده و رویارویی آدمها با تجربههای دوردست ممکن میرود.
براساس این دیدگاه ،باید منتظر جایگزین شدن شـیوههای قدیمی گردشگری با شیوههای جدید باشیم .در این دهکده،
سفر و گردشگری در کنار توسعۀ دیگر صنایع ،با چالشهای جدیدی مواجه شده و این امر به ظهور عامالن اطالعاتی
آنالین جدید و انواع جدید گردشگری منجر شـده اسـت .گردشگری الکترونیک ،در کنار وبالگها ،اطالعات گسترده
و در عین حال کاملی برای مشتری هدف فراهم میکند که مصرفکنندگان میتوانند برنامهریزی کنند و نیازهای سفر
خود را با تعاملی غیر مستقیمتر با بازیگران صنعت تأمین کـنند؛ اما با پیشرفت اینترنت و تکنولوژی واقعیت مجازی،
بازدید از یک مقصد خارجی ،بدون ترک مکان مبدأ ،ممکن شده و گردشگری مجازی را به وجود آورده اسـت
گـردشگری مجازی یکی از نمودهای شگفتانگیز جـامعه تـماشاگر است و ساختار روایی دارد .در گردشگری مجازی
نیز تصویر است که دنیا را به ما میشناساند ،نه حس واقعی حضور در مکان .این بحثی است که با مقایسۀ گـردشگری
مـجازی و گردشگری واقعی و روایتی تـشریح میرود که هریک از این دو نوع گردشگری تولید میکنند.
استفاده از تکنیکهای واقعیت مـجازی در تـوسعۀ گـردشگری ،نـگرش جـدیدی بـه گردشگری ایجاد کرد و
بازدیدکنندۀ مجازی را به وجود آورد .با به وجود آمدن این امکان ،فرد میتواند از مکانهای مختلفی از قبیل موزه،
مناظر طبیعی ،زیارتگاهها و آثار باستانی دور از دسترس ،به طور مجازی دیـدار کند .هابسون و ویلیامز( )1995واقعیت
مجازی را یکی از تکنولوژیهای پیشرفتۀ اواخر قرن بیستم در نظر میگیرند که همۀ صنایع ،به ویژه صنعت گردشگری
را تحت الشعاع خود قرار داده است و با استفاده از تکنولوژیهای متعدد در پی ایجاد محیطی است کـه مـردم بتوانند
تجربه کنند و به وسیله تعامل با شبیهسازیهای حوادث واقعی ،با محیط رابطه برقرار کنند یا تصویری از آن برای
خودشان ایجاد کنند و باعث شکلگیری اجتماع گردشگری مجازی شوند و در عالیق ،اهـداف مـشترک ،فعالیتها و
خواستههای خود سهیم شوند و از درک و برطرف کردن نیازهای یکدیگر خشنود و راضی باشند.
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