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 چکیده

صعنعت  نیعا تیتوسععه و بهوعود و عع یجهان قرار گرفته است و کشورها در راستا عیسوم صنا گاهیدر جا ییدرآمدزا زانیبا توجه به م یامروزه صنعت گردشگر
از  یکعیراسعتا  نیعصنعت اقدام نمعوده انعدد درا نیا قیاز طر ییکسب درآمد و اشتغال زا ،یتعال یبرا ییبرنامه ها نیانجام داده و همواره به تدو یاریبس یتالشها

اسعت، بعه  تیریمعد یاطالععات یهاستمیز گام برداشت، استفاده از سسند چشم اندا یرا در کشور توسعه داد و در راستا یکه بتوان گردشگر ییراه ها نیمناسوتر
با هدف افزایش روند ارائه و اداره اطالعات و  ،یاطالعات یهاستمیس جادیعوارت بهتر، صنعت گردشگری یکی از بخش های مهم تولید درآمد و ارزآوری است که با ا

داده هعای  لطریق سیستمهای بازخورد اطالعات و بازتاب بازیابی اطالععات در جهعت تکامعکاهش حدس و گمان در حل مشکالت در سطوح مختلف سازمانی از 

 یاطالععات یسعتمهاینقعش س حیبعه تشعر ،یبا استفاده از مطالعات کتابخانعه ا نرویدرکشور پرداختد از ا یگردشگر نهیبه تیریتوان به مد یجدید به سیستم، م

 شودد یپرداخته م یدر توسعه گردشگر تیریمد

 یتوسعه گردشگر ،یتوسعه، گردشگر ت،یریمد یاطالعات یها ستمیس ،یاطالعات یها ستمیس :كلیدی واژه های

 

 مقدمه -1

د هستند بیستم قرن های پدیده جمله از آن پیامدهای و گردشگری
 در واالیی جایگاه از در آینده صنعت کارشناسان، این برآورد طوق

 در کشورها از بسیاری رو این ازد بود خواهد برخوردار اقتصادی معامالت

 عواید منافع و پیش از بیش افزایش پی در فشرده، و نزدیک رقابتی

( 1331هستندد )برقی، مقیمی و معافی،  المللی بین فعالیت این از خود

 تعداد به المللی گردشگری بین ،2222 سال تا که شود می بینی پیش

 تریلیون 2 از بیش آن، از بیش مالی گردش و برسد نفر میلیارد 1.۶

 از یکی گردشگری صنعت (24: 1331وتو، د)دنیا باشد سراسر در دالر

 طوق که ای گونه به می شود؛ محسوب دنیا خدماتی صنایع مهمترین

 اقتصادی فعالیتهای نظر ، از2223سازمان جهانی گردشگری  بیان

 و سهم اشتغال سرمایه گذاری، افزوده، ارزش ناخالص، تولید مانند

است) تی اوبالد،  جهان در صنعت ترین بزرگ بالقوه طور به مالیات،

2222 :۶) 

 سوم جایگاه در درآمدزایی میزان به توجه با گردشگری صنعت امروزه 

 بهوود و توسعه راستای در و کشورها است گرفته قرار جهان صنایع

 تدوین به همواره و داده انجام بسیاری های تالش صنعت این و عیت

 این طریق از زایی اشتغال و درآمد تعالی، کسب برای هایی برنامه

( در این 2: 1313 همکاران، و دان وظیفه اندد )نجار نموده اقدام صنعت

راستا یکی از مناسب ترین راه هایی که بتوان گردشگری را در کشور 

توسعه داد و در راستای سند چشم انداز گام برداشت، استفاده از 

 دنوال به همواره سیستم های اطالعاتی مدیریت است، در واقع؛ مدیران

با  مرتوط های داده اساس بر آنان تصمیمات اتخاذ و هستند اطالعات

 غیر و اتفاقی آنان اطالعاتی منابع گذشته درد است تصمیم مو وع

 طریق از آنان اطالعات و بوده و گوناگون مختلف طرق به و مطمئن

 شد می سازمان تأمین پرسنل سایر یا و مرئوسین یا و مافوق مقامات

 کرد، می تشدید را اطالعات صحت به اتکاء ریسک و اطمینان عدم که

)  دکنند می ارائه مقامات به کاهش و افزایش با را اطالعاتافراد  زیرا

( در این حال، با ایجاد سیستم های اطالعاتی، با  22: 1313 ، بدرقه

 در گمان حدس و کاهش و اطالعات اداره و ارائه روند افزایش هدف

 های سیستم طریق از سازمانی مختلف سطوح در مشکالت حل

 های داده تکامل جهت در اطالعات بازیابی و بازتاب اطالعات بازخورد

سیستم، می توان به مدیریت بهینه ی گردشگری در کشور  به جدید

پرداختد از این رو با استفاده از مطالعات کتابخانه ای، به تشریح نقش 

 سیستم های اطالعاتی مدیریت در توسعه گردشگری می پردازیمد
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 بدنه تحقیق -2

  سیستم اطالعات 1-2

 حال در فزاینده سرعتی با اطالعات فناوری اطالعات، انفجار عصر در

 مختلف نهادهای در ای رایانه های مختلف نظامد است پیشرفت

 مداوم پیشرفت طور به جهان، اداری و صنعتی اجتماعی، اقتصادی،

 ریزی برنامه و ها گیری تصمیم فرایند در اساسی تحول موجب کرده،

 بهره و کارایی تولید، بازدهی همچنیند است شده درون سازمان های

 کیفیت بهوود و مرغوبیت داده، موجب افزایش را ها سازمان وری

 و ابداع نوآوری رقابت، قدرت افزایش تولیدی، خدمات و محصوالت

 توسعه نهایت، در و صنایع در فنی تحوالت ایجاد نوین، های فرآورده

 ( 1311 زاده، حسین و نژاد ابراهیمی) است کشورها شده اقتصادی

 دریافته ها گیری تصمیم پیچیدگی افزایش با مواجهه در امروز مدیریت

 مرتوط غیر اغلب و متمرکز غیر و گسترده های دستی سیستم که است

 به قادر دارد، اطالعات زیادی که العاده فوق اهمیت به توجه با موجود،

اغلب  و نیستند مناسب زمان در آنها ارائه ی و نیاز مورد اطالعات تامین

 اطالعاتی سوابق از طوماری یا و ها داده از انووهی با ها سازمان مدیران

 دهی سازمان ریزی، برنامه گیری، تصمیم در برای آنها که هستند روبرو

 این مجموعهد ندارند تاثیر چندانی مطلوب، و صحیح هدایت و کنترل و

 از بحران همواره سازمان ها که شوند می موجب هم، به وابسته عوامل

 نیز خود که است حالی در این و باشند عذاب در آمده بوجود اطالعاتی

 کردن فراهم و مذکور تناقض رفعد نیستند مشکل فقدان و این متوجه

 کامل، منظم، مجموعه اطالعاتی یک به مدیریت دسترسی مقدمات

هم  به و کامل جامع، ای مجموعه تهیه گرو در انعطاف قابل و صحیح

 اطالعات سیستم آن به که است وکارهایی ساز و ها سیستم از پیوسته
 (1332)مهدی زاده،  دشود می گفته مدیریت

 سیستم های اطالعاتی مدیریت 2-2

 به که را هایی فعالیت تمام که گفت توان می ساده تعریف یک در

 سیستم ازد گویند می اطالعاتی پذیرد نظام می صورت رایانه کمک

 های از سیستم حسابداری، های گزارش تا پیچیده افزار سخت های

 داده منابع تا نمایند می ترسیم را فضاپیماها موقعیت که قوی بازده

 اطالعاتی های بانک از حساب ها، صورت و ها نظیر حساب اولیه های

 و ذخیره دهد، می کند، سامان می آوری جمع را اطالعات که مرکزی

پیش  سال بیست از که کنونی ذخیره های سیستم تا کند  می تلخیص

 تا مرکزی مدیریت جامع ترکیوی های سیستم از است، داشته وجود

 جملگی است متصل رایانه به که دور متخصصان راه از های ترمینال

 ( 1312 ر ائیان،) است اطالعاتی نظام بیانگر

 که مختلف اجزای از متشکل است ای شوکه مدیریت اطالعات نظام

 روش شامل و گذارد می اختیار در را گیری برای تصمیم الزم اطالعات

 اطالعات بررسی و آوری، انواشتن جمع جهت که است هایی شیوه و ها

 مدیریت اطالعات نیز و کنند می استفاده را اطالعات که اشخاصی برای
 :از عوارتند تعاریف سایرد دارند را

 گزارش که است سازمان در رسمی سیستم یک مدیریت اطالعات نظام

 شوکه دمی سازد فراهم مدیریت گیری فرایند تصمیم برای را الزم های

 که اطالعاتی پردازش مراکز و ارتواطی های کانال از که است ای

 سازی، ذخیره از پس نموده، آوری جمع اصلی خود منابع از را اطالعات

 مدیران اختیار در  را ها آن مرتب سازی، و پردازش رسانی، به هنگام

)مهدی زاده،  می کنند اداره را سازمان که می دهد قرار مختلفی

 ( د1332

 سیستم یک که معتقدند(  12 ص 1313)  ماراکاس و ابرایندادجیمز

 افزار، سخت افراد، از ای یافته ترکیب سازمان هر تواند می اطالعاتی

 سازمان که دریک باشد داده منابع و ارتواطی های شوکه افزار، نرم

 دکند منتشر را آنها و داده شکل تغییر کرده، آوری جمع را اطالعات

 های فعالیت و نیازها با متناسب بایستی می اطالعاتی سیستم یک

 ندار وجود  رورتی هیچ الوتهد  باشد گیرند، کار می به را آن که کسانی

 به ولید  گیرد قرار مورد استفاده رایانه اطالعات، سیستم هر در که د

وخارج  داخل اطالعات زیاد حجم دلیل به ها، سازمان در ول معم طور

د  شود می استفاده رایانه بر موتنی اطالعاتی های سیستم از سازمان،

 ( 112ص  1312 فرد زاده قا ی)

 گونه این را اطالعاتی های ( ، سیستم12: 133۶دارنتن ) و مدیسون

 و ها انسان از ای مجموعه اطالعاتی، یک سیستم: اند کرده تعریف

 می انجام روی اطالعات بر را هدفمندی عملیات که هستند ابزارها

  ددهند

 های سیستم:  از عوارتند اطالعاتی های سیستم دیگری تعریفی در

 برنامه به مربوط اطالعات و حال قدیم، که اطالعات غیررسمی و رسمی

 داخلی عملیات مرتوط با شفاهی و کتوی صورت به را آینده های

 فراهم اطالعات دلیل به سپسد  سازند می فراهم آن محیط و سازمان

 تامین و کارکنان ازمدیران، مقتضی سازمانی در چارچوب شده

 پشتیوانی گیری تصمیم در محیط کلیدی اجزای و مشتریان کنندگان،

 (1332)مهدی زاده،  کند می

 و اطالعات مدیریت،: است جزء سه مدیریت شامل اطالعات سیستم
 (  22: 1313 ، بدرقه)  سیستم

 بدین را اطالعات سیستم تر جامع تعریف یک ( ، در1: 1332سن )

 و ها روش و ها داده افراد، از ای مجموعه: است  نموده تعریف صورت

 اطالعات تا کرده یکدیگر کار با متقابل ارتواط در و هم با که ابزارها

 دنمایند و تولید را تهیه مناسب و مفید

 فرآیند برای را الزم های گزارش که است سازمان در رسمی نظام یک

 بازسازی و کنترل که را نظامید آورد می مدیریت فراهم تصمیم اخذ

 و سازماندهی طریقی که به دارد عهده به ها سازمان در را اطالعات
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 برای را کنترل و ریزی برنامه تصمیم، اتخاذ مناسب، اطالعات انتخاب
 (32:  1313 )بدرقه، سازد آماده مدیران

 گزارش تولید با مدیریت اطالعات نظام توان گفت می ساده بیان به

 را مدیریت کار تکراری، و منظم با مونایی و ساختاری و خالصه های

 و شود تهیه می مرتب طور به ها نظام این خروجید کند می تسهیل

د گیرد می قرار استفاده مورد موسسه های فعالیت کنترل برای بیشتر

 می استفاده نیز سازماندهی و ریزی برنامه برای از آن حال عین در

 در مدیران وظایف مختلف برای مدیریت اطالعات های نظامد شود

به  دانش تقسیم زمینه این در که اند شده داده توسعه مختلف، مراحل

 های اندازه به دانش توزیع این و گیرد می صورت جداگانه های نظام
 نقش هزینه رسانیدن حداقل به و جستجو زمان کاهش در کوچک

 (31 ص 1313 بدرقه،) دارد اساسی

 نظام یک مدیریت اطالعات نظام: کرد عنوان توان می کلی طور به پس

 از پشتیوانی منظور به اطالعات آوری فراهم دار که عهده است یکپارچه

 تهیه با نظام ایند باشد می یک سازمان عملیات و کنترل ریزی، برنامه

 و خارجی، داخلی عملیات درباره آینده و حال گذشته، اطالعات

 درد کند می مساعد را گیری تصمیم اتخاذ فرآیند کارکنان، و مدیریت

 در دمی دارد عر ه بهنگام بصورت را یکنواخت نظام، اطالعات این واقع

 این که است شده عنوان سازمان مدیریت اطالعات نظام مفهوم با رابطه

 بلکه نیست، اطالعات های نظام دیگر از جدا و چیز متمایز یک نظام

 آن مونای بر اطالعات های دیگر نظام که کند می ارائه کلی چارچوبی

 که مفهوم شده مشخص زمان طول درد شوند می همخوان دیگر یک با

د است مشکل بسیار واحد و یکپارچه مالً کا نظام یک سازی پیاده

 و واحد ساختار یک معنی به یکپارچه، نظام یککه  است این واقعیت

 طرح یک بر منطوق اجزاء آن که است معنی بدین بلکه نیست همگن

از  فدراسیونی منزله به مدیریت اطالعات نظام اکنوند هستند کلی

 اجرا و طراحی نیاز صورت در که شوند می گرفته نظر در ها زیرنظام

 نظام های رویه و استانداردها طرح کلی، بر منطوق اما شوند می

 اطالعات مدیریت نظام یک جای به بنابرایند هستند مدیریت اطالعات

 مرتوط اطالعات نظام زیادی تعداد تواند می سازمان کلی، و واحد

 های شکل به مختلف سطوح در را مدیریتی که نیازهای باشد داشته
 نظام یک ایجاد که دهد نشان می تجربهد  کنند می تأمین لف مخت

باید  که دارند وجود زیادی عواملد است ممکن غیر یکپارچه کامالً

 مشکل نظامی چنین نگهداری و د شون گرفته نظر در توأم و همزمان

 صورت به بیشتر مدیریت اطالعات های دلیل، نظام همین به و است

 که مواردی در سازی تنها یکپارچه و شوند می طراحی بخش بخش،

 اطالعات های نظام خالصه طور بهد شود می اعمال باشد  روری

 سازمانی اطالعات پردازش های سازی یکپارچه برای مدیریت مونایی

 (1312 داویس،) می دهند ارائه

 دارند؟ نیاز مدیریت اطالعات سیستمهای به مدیران چرا 3-2

 خارج و داخل اطالعات باشند قادر که هستند کسانی موفق مدیران
 مسایل حل و موثر و موقع به گیری جهت تصمیم در را سازمان

 سیستمد نمایند خوبی استفاده به آن از و کرده مدیریت بهتر سازمان،

دو  بهینه کارگیری به تسهیل شرایط ها، سازمان در اطالعاتی های

 آورند می فراهم سازمان در را اطالعات و انسان یعنی اساسی عامل

 (1311 فرد، زاده قا ی)

 بکارگیری در تسهیل موجوات ها، سازمان در اطالعاتی های سیستم

 می فراهم سازمان در را اطالعات و انسان اساسی یعنی عامل دو بهینه

 قرار استفاده مورد در سازمان ها که عواملی سایر از آن که  مند آورند

آالت،  ماشین انرژی، خدمات، پول، اولیه، مواد یعنی گیرند، می
د شود می گیری بهره بهینه طور به نیزددد  و ساختمان ابزار، تجهیزات،

 سیستم به رو ها سازمان در مدیران گردد موجب می که دالیلی عمده

 : از نمایند عوارتند پیدا نیاز آن به و آورده اطالعات های

 و مناسب اطالعات تامین عدم و اطالعات انفجار پدیده بروز د1

 گیری تصمیم برای نیاز مورد

 تغییرات سریع رشد و ها سازمان متغیر و متحول محیط د2

 مدیریت پیچیدگی افزایش د3

 سازمانی مختلف واحدهای استقالل د4

 سازمان های فعالیت وری بهره افزایش بهوودو د2

 سطوح مدیران و کارکنان در اطالعاتی قدرت پدیده بروز د۶

 سازمان در تر پایین

 وقت کموود و مدیران زیاد مشغله د2

 سازمان در نامناسب ارتواطات وجود د1

 ها گیری تصمیم در سرعت افزایش  رورت د3

 فرد، زاده قا ی) ها هزینه کاهش و مالی منابع کموود د12

1311) 

 ها سازمان در اطالعات نمودن سیستم های برپا علل 4-2

 در«  است برگزیده را سیستم اطالعات سازمان چرا» پرسش به پاسخ

 جویی صرفه بیشتر، کارایی برای ها رسد، سازمان می نظر به ساده آغاز

 دست کار به این ها، هزینه و کار نیروی کاهش و ارزشمند منابع در

 با اکنون ولی است، بوده درست پاسخ این گذشته در شایدد اند زده

د نیست اطالعات های نظام به آوردن روی دلیل تنها اهمیت آن، همه

 بهره و کارایی افزایش اطالعات انتظار های نظام برپایی در نیز امروزه

ها  نظام این بدون که است رسیده جایی به کار ولی است مطرح وری

 سنجیده، های گیری تصمیم براید است ناشدنی کار و کسب ادامه

 و مالی هماهنگی مشتریان، به افزایش رو های استه خو برآوردن

د ها هستیم سازمان در اطالعات های نظام برقراری به ناچار انسانی،

 هدفد است پیچیده بسیار فوق پرسش به پاسخ که بینید می بنابراین

Archive of SID

www.SID.ir



 

د دانند می خود رقابتی امتیاز را آن و است نوآوری ها از سازمان ای پاره
 نمی اطالعات نظام در هزینه بازده مستقیم به راه این در گاهی حتی

 اجتماعی، دولتی و مقررات در دگرگونی نیز موارد ای پاره درد اندیشند

 نظام به آوردن روی عملیاتی، های هزینه گسترش و رقوا عملکرد

 (1314 الودن، و الودن) نماید می توجیه و  روری را  اطالعات

 دو به مدیران اخیر، های سال طی که گفت توان می خالصه طور به

 در اطالعات مدیریت و اطالعات های به نظام روزافزونی توجه دلیل

 داشته اند: نظام ها گونه این قالب

 :  کار و کسب های فعالیت پیچیدگی افزایشد 1

 دیگری زمان هر از ولی امروزه است، بوده پیچیده همواره کار و کسب

 اقتصاد بین تأثیرات معرض در ها سازمان همهد است شده تر پیچیده

 کار و کسب آوری فند کنند می رقابت جهانی بازار در و بوده الملل

 مدیریتی های اقدام برای زمانی های و چارچوب شود می تر پیچیده

 مشتریان تقا ای در قالب اجتماعی های محدودیت و شود می تر کوتاه
 این از یک هرد  دارد وجود ارزانتر و کیفی خدمات و محصوالت برای

 دمی افزاید کار و کسب پیچیدگی آثار بر

  رایانه های توانمندی بهوودد 2

 داشتن سرعت سوب به 13۶2 و 1322 های دهه پیکر غول های رایانه
 سخت کارشناسان تنها و اند شده خارج صحنه از بزرگ اندازه و اندك

 تماس در هرگز کاربران گذشته درد داشت خواهند و کار سر آنها با افزار

 در و بودند را ی امر این از گرفتند و نمی قرار افزارها سخت با مستقیم

 کار با نحوه حتی رایانه های ی خروج کنندگان استفاده موارد بیشتر

 اماد داشتند هراس هم آن یادگیری از برخی و دانستند نمی را آن

 بلکه آورند نمی شمار به ویژه وسیله یک رایانه را دیگر امروزی کاربران

می  نگاه تلفن و صندلی میز مانند  روری کار ابزار یک عنوان به آن به

 (1311 لوید، مک ریموند) کنند

 است مناسوی ابزار و یافته سازمان سیستم مدیریت، اطالعات سیستم
 تصمیم به مناسب موقع در را شده و خالصه صحیح اطالعات که

 را دقیق و گیری صحیح تصمیم امکان و داده ارائه مدیران و گیرندگان

سیستم  این ایجاد از نهایی هدفد سازد می فراهم سازمان مدیران برای

 کردن، تخلیص و فشرده پردازش، تحلیل، و تجزیه پاالیش، گردآوری،

 سازمان حال و گذشته اطالعات تمامی سرانجام انتقال و کردن ذخیره

 امکان با متمرکز بانک اطالعاتی یک در آنها، با مرتوط های پدیده و ها

 اطالعاتی موجوات های سیستمد است آنها مدیران برای سریع دسترسی

 را سازمان مختلف سطوح کارشناسان و مدیران های آگاهی افزایش

 در را آنها دانش حیطه تنها نه جدید مفاهیم با طرح ساخته، فراهم

 خواهند هایی تصمیم اتخاذ چه و کارهایی چه انجام به قادر اینکه مورد

دادن  انجام بهتر چه هر در را آنان بلکه بخشند، می وسعت بود،

 امکانات از گیری بهره دنماید می یاری فعالیت هایشان و ها مسئولیت

در  تسریع برای رایانه، بر موتنی اطالعاتی های سیستم توسعه از ناشی

 محصوالت و خدمات صرفه به مقرون و سریع عر ه و اداری عملیات
 این یافته، توسعه های در کشور که است باعث شده ها سازمان تولیدی

 درد شوند گرفته ها به کار زمینه و ها رشته بیشتر در ها سیستم گونه

 های به پیامد به نیز توسعه درحال کشورهای از بسیاری حا ر حال

 روش تودیل برای و شده آگاه ای رایانه نوین های سیستم کارگیری

 پیدا بیشتری تمایل نوین، پیشرفته های به سیستم خود سنتی های

 (1332اند )مهدی زاده،  نموده

 توسعه  5-2

اجتماعی، فرهنگی و سیاسی به عنوان  در عصر حا ر توسعه اقتصادی،

مهمترین بحث مطرح می باشدد بایستی اشاره نمود که تمام جوامع 

بشری در راه توسعه تالش و کوشش می نمایند چرا که اکثر مردم 

 توسعه را امری  روری و حیاتی می دانندد

 هدف اصلی می باشد:  3به طور کلی توسعه دارای 

 اساسی مورد نیاز زندگیدسترسی بیشتر به کاالهای -

 افزایش سطح زندگی مردم-
 گسترش زمینه انتخاب اقتصادی و اجتماعی افراد-

واژه توسعه در عرف عام به معنی شگفتی تدریجی و بارزتر شدن اجزا 

هر چیز می باشد ولی واژه توسعه به نحو کامالً متفاوتی پیوسته به کار 

ه جوامع و گذشتن از رفته است که عمدتاً در بحث کلی نظریه توسع

جامعه انتقالی و جامعه جدید یا مدرن نیز  -مرحله جامعه سنتی

ملموس می باشدد که در مطالعات توسعه در این مفهوم و الگو مخصوصًا 

به رشد اقتصادی تکیه داردد توسعه همچنین به فرایند ایجاد ظرفیت 

آن برای حرکت به سوی جامعه ای نوین پرداخته، ابعاد و روش های 

 روریات اداری را نیز در بر می گیرد، به خوبی قابل درك بوده و می 

توان مفاهیم آن را آموخت و به دیگران آموزش دادد واژه توسعه به 

معنی خروج از لفاف استد نظریه پردازان نوسازی بر آن بودند که این 

لفاف همان جامعه ی سنتی و فرهنگ و ارزش های این نوع جامعه 
 استد

دگاه امام خمینی توسعه متوازن در تمامی شئون سیاسی، در دی

اقتصادی علمی و فرهنگی جامعه مورد تائید و تأکید قرار گرفته و این 

فرایند را برای تعالی جامعه و بستر سعادت و رشد مردم  روری می 

دانندد ایشان بیش از آن که به مفهوم رایج توسعه نظر داشته باشند به 

ه می بایست برآورده شود توجه داشته اندد هدف های عمده ای ک

توسعه باید در مجموع به استحکام پایه های دین، تقویت موانی اسالم، 

استقرار حکومت اسالمی، تربیت و هدایت و رشد معنوی انسان، 

حاکمیت قانون، استقالل و خودکفایی و سربلندی کشور، قطع وابستگی 

زت و کرامت مردم، علم و و رهایی از سلطه استعمارگران، ارزش و ع

خالقیت و فناوری، مشارکت مردمی و ارتواط هرچه بیشتر دولت و 

ملت، کار و تولید، عدالت اجتماعی، فقرزدایی و رفاه عمومی منتهی 

 گردد و باالخره در هدف نهایی، ر ایت خداوند را برآورده سازدد 
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حالت مفهوم کلی توسعه عوارت از تغییرات تدریجی و پیشرفت از یک 
ابتدائی به سوی یک حالت تکامل یافته و نهایی می باشدد همچنین به 

کشف چگونگی حصول حرکت های پیشرفته و تکاملی پدیده های 

اقتصادی و فرهنگی در یک جامعه مربوط می گرددد )  -اجتماعی

 (4-1: 1312طالقانی، 

 گردشگری 6-2

 شده بیان تعریف لیکند است شده بیان متعددی تعاریف گردشگری از

 توافق مورد تعاریف سایر از بیش سازمان جهانی گردشگری توسط

 اقامت و افراد مسافرتی های گردشگری فعالیت تعریف، بنابر ایند است

 و ساعت چهار و بیست از بیش برای آنها زندگی دائم محیط از خارج در

 رغام )است  دیگر اهداف و تجارت تفریح، قصد به سال یک از کمتر

 نوظهور صنعت عنوان به ( صنعت گردشگری1332 و ترکمان، بروجنی

 شده تودیل جهان تجاری اقتصاد اصلی ارکان از یکی به جدید عصر

 شده است آن موجب صنعت، یک مثابه به سریع گردشگری رشد .است

 و رشد مهم ی مؤلفه عنوان به گردشگری به ها حکومت از بسیاری که

 به گردشگری رشد موجب امر این و بنگرند ملی و محلی توسعة اقتصاد

است )دل و رابینسون،  گردیده دانش و علمی ی حوزه یک عنوان

 و طویعی موقعیت بودن دارا با ایران کشور که نیست ( تردیدى2221

 چهارگانه فصول در تواند مىارزنده  باستانى آثار و مناسب اقلیمی بویژه

 در بنابراین باشد، گردشگران براى توجه مورد و جذاب محیطى سال،

 اقتصادی، ابعاد اهمیت به اندرکاران و دست مسئولین توجه صورت

 رو پیش معضالت رفع و توریسم صنعت فرهنگى و اجتماعى سیاسی،

 منابع از یکى تواند مى صنعت این جانوه، همه و همیارى همکارى با

 راهگشایى راستا، این در و محسوب کشور ارزى نیازهاى تأمین مهم

 دآید شمار به کشور فرهنگی اجتماعى و اقتصادى، توسعه براى

 و فرهنگی اجتماعی، تکامل و پیشرفت برای مهم عامل یک گردشگری،

 (  22: 131۶)ر وانی، د می شود محسوب کشورها اقتصادی

 حال در گردشگری ،1 سفر و گردشگری جهانی شورای اعالم اساس بر

 پیش از بیش رشد باد جهانی است صنعت بزرگترین به شدن تودیل

 عامل به گردشگری آنها، روی بر گذاری سرمایه و گردشگری مقاصد

 صادراتی، درآمدهای طریق از اجتماعی-پیشرفت اقتصادی اصلی

 دیگر این عوارتی بهد است شده تودیل زیرساختها توسعه و اشتغالزایی

 به را انسانی نیروی که است جهانی سازمانی یا نهاد بزرگترین صنعت

 کارفرما بزرگترین به صورت کشورها از بسیاری در و میگیرد کار

 (1333حاجی نژاد و همکاران، ) است درآمده
 منابع از برداري بهره و از اكتشاف بعد ايران اقتصادي ساختار اينكه به توجه با

و  است بوده آن از حاصل ارزي درآمد و نفت به صادرات متكي شدت به نفتي
 هاي سياست و اتخاذ وضعيت اين از خروج براي گرفته صورت هاي تالش

 توسعه ايجاد براي اينك است، نداشته بر در چنداني نتيجه غيرنفتي اقتصادي
 به جاي درآمد كسب جديد منابع جايگزيني همچنين و و پايدار جانبه همه اي

. هستيم ها قابليت و تمامي امكانات از استفاده نيازمند كشور، در نفتي منابع
 به. است جهان كشورهاي ترين ديدني از ايران يكي كه است حالي در اين

 و فرهنگي)هاي  جاذبه لحاظ از جهان اول كشور ده جزو ما كه كشور طوري
تنوع محيط طبيعي  نظر از اول جهان كشور پنج جزء و گردشگري( تمدني

است  دستي صنايع تنوع نظر از جهان اول سه كشور جزء و گردشگري
 (8811)ابراهيمي زاده و آقاسي زاده، 

 ايجاد درآمد، اشتغال، اصلي منبع عنوان به اين صنعت را كشورها از بسياري
 مناطق در اگرچه مي دانند.  زيربنايي توسعه ساختار خصوصي و بخش رشد

 توسعه براي مهمي عامل است، گردشگري همواره متفاوت مختلف، شرايط
  (8: 8811ابراهيمي،  آيد ) مي حساب اقتصادي به

 با كه حال توسعه در كشورهاي براي صنعت گردشگري، به ويژه توسعه
 اقتصاد تك ارزي و منابع محدوديت بيكاري باال، همچون ميزان معضالتي
 نيز ايران اقتصاد است. برخوردار اهميت فراواني از مواجه هستند، محصولي

متغيرهاي كالن اقتصادي نفت دارد و  از شديدي به درآمدهاي حاصل اتكاي
آن با پيروي از قيمت جهاني نفت در طول زمان دچار نوسانات شديدي مي 
شود. روند حاكم بر متغيرهايي مانند توليد ناخالص ملي، درآمد سرانه و غيره در 
 سه دهه اخير اقتصاد ايران، به روشني نشان دهنده ي اين موضوع است.

شگري، به عنوان يك استراتژي از جنبه بنابراين بايد زمينه هاي توسعه گرد
هاي اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و .. فراهم شود )حاجي نژاد و همكاران، 

(. چرا كه گردشگري سيستمي است كه به تبع اين خصيصه داراي 8831
عناصر و اجزايي است كه با تركيب يكديگر، يك كليت را به وجود مي آورند 

دليل پيشينه تاريخي، فرهنگي و نيز  به ايران،( از سويي، 1: 8813)موسي وند، 
شرايط طبيعي خاصي كه در مرزهاي خود دارد، جزء منحصر به فردترين 
كشورهاي دنيا محسوب مي شود. پتانسيل هاي موجود در ايران خيلي بيشتر از 
آنچه است كه در بسياري كشورهاي موفق در صنعت گردشگري جهان، از آنها 

ايران نه تنها در بهره برداري از اين منابع خدادادي و برخوردارند، اما در 
مواريث كهن و تمدني و فرهنگي توفيق حاصل نيامده، بلكه مسير در پيش 

 (  13: 8811گرفته نيز، بروز زنگ خطري را موجب شده است. )سينايي، 
 توسط شده بيان تعريف ليكن. است شده بيان متعددي تعاريف گردشگري از

 بنابر اين. است توافق مورد تعاريف ساير از بيش گردشگريسازمان جهاني 
 دائم محيط از خارج در اقامت و افراد مسافرتي هاي گردشگري فعاليت تعريف،
 قصد به سال يك از كمتر و ساعت چهار و بيست از بيش براي آنها زندگي
 (8831 ضرغام بروجني و تركمان،)است  ديگر اهداف و تجارت تفريح،

 اركان از يكي به جديد عصر نوظهور صنعت عنوان به صنعت گردشگري 
 مثابه به سريع گردشگري رشد .است شده تبديل جهان تجاري اقتصاد اصلي
 به گردشگري به ها حكومت از بسياري كه شده است آن موجب صنعت، يك

 امر اين و بنگرند ملي و محلي توسعة اقتصاد و رشد مهم ي مؤلفه عنوان
است  گرديده دانش و علمي ي حوزه يك عنوان به گردشگري رشد موجب

 موقعيت بودن دارا با ايران كشور كه نيست ( ترديدى1008، 8)دل و رابينسون
 فصول در تواند مىارزنده  باستانى آثار و مناسب اقليمي بويژه و طبيعي
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 در بنابراين باشد، گردشگران براى توجه مورد و جذاب محيطى سال، چهارگانه
 سياسي، اقتصادي، ابعاد اهميت به اندركاران و دست مسئولين توجه صورت

و  همكارى با رو پيش معضالت رفع و توريسم صنعت فرهنگى و اجتماعى
 نيازهاى تأمين مهم منابع از يكى تواند مى صنعت اين جانبه، همه هميارى

 اقتصادى، براى توسعه راهگشايى راستا، اين در و محسوب كشور ارزى
 براي مهم عامل يك گردشگري، .آيد شمار به كشور فرهنگي اجتماعى و

. مي شود محسوب كشورها اقتصادي و فرهنگي اجتماعي، تكامل و پيشرفت
 جزاير از بسياري اقتصاد كه است اي وسيله گردشگري(  00: 8811)رضواني، 

 موارد بسياري در آورد؛ مي در حركت به را
 50 از باالتر به كارائيب در موارد برخي در و ملي ناخالص درآمد از % 10-00 

 ( 018: 1008، 1رسد )ويور مي درصد
 از و مي كند داللت تفريحي بر سفرهاي گردشگري عبارت مردم بيشتر نظر از

 به مختلف اهداف با مسافرت گردشگري، گردشگري يعني هاي سازمان نظر
اي.  منطقه و محلي فعاليت هاي و مهاجرت كار، منظور به سفر استثناي

 هاي مجموعه فعاليت به عنوان گردشگري، توسعه (1: 8811)شمس، اميني ،
 ، اللهي دارد )عبد اقتصادي جوامع هاي بنيان تقويت در بسزايي اقتصادي، تاثير

8830:8)  
 درآمدترين پر از يكي به گردشگري صنعت و يكم بيست قرن شروع با امروزه

 از كشورهاي بسياري ميان در اي فشرده رقابتشده است و  تبديل صنايع دنيا
 عنوان به توريسم صنعت و خورد چشم مي به جهانگردان جذب براي جهان

هاي  فعاليت از مهمي بخش فرد، به منحصر هاي با ويژگي و پويا صنعتي
 خود به را حال توسعه و در يافته توسعه كشورهاي توليدي و اقتصادي
 توسط صورت گرفته بيني پيش براساسكه  طوري به است؛ داده اختصاص

 ميليون و شصت پانصد و ميليارد يك حدود ،1010 سال در سازمان جهانگردي
 بين المللي گردشگري از ناشي پرداخت و درآمدهاي خواهند گردشگري به نفر
 (1005، 8آنوتو) رسيد  خواهد دالر تريليون ونيم يك به سال اين در

 عنوان به خود نوع در گردشگري كه، است آن از حاكي هاي علمي بررسي
 شود، مي انرژي محسوب و منابع از استفاده در صنايع ترين پرمصرف از يكي

 ادامه خود رشد به رو روند به شدت همين با نيز آينده در كه رسد مي نظر به و
 محصور ميدان از گردشگري، دامنة كه است ها ديگر، سال سوي از. دهد

 ميان نقش اين در و كشانده، رخت طبيعي محيط به باستاني هاي مكان
 يافته روزافزون اهميتي گردشگري، مقاصد مهمترين از يكي عنوان به سواحل

 بيشترين گردشگري، جهاني سازمان و ارقام آمار اساس بر طوري كه به. است
هميشگي  محبوبيت. است ساحلي گردشگري بخش به مربوط جهان مسافران
 محيط اين شكنندۀ ساختار كنار در آن، براي تقاضا حجم گستردگي و سواحل

 پايدار توسعة به نسبت اي آگاهي فزاينده ريزان، برنامه كه است شده سبب ها
 هدف با پايدار، گردشگري به دستيابي منظور به و باشند، داشته مناطق اين در

 تالش محيطي، زيست منابع حفظ و گردشگري ارتقاء اقتصادي، حفظ منافع
 با ناگسستني پيوند غالباً هستند كه فضاهايي جمله از ساحلي نوارهاي. نمايند
 بيشترين تجمع مركز نواحي، اين. دارند خود اطراف شهري مراكز و ها حوزه
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 و سكونت گيري، ماهي انرژي، تجارت، بازرگاني،: شامل هاي انساني فعاليت
  (11: 1001، 1هستند )نورونها گردشگري نيز

 یریجه گینت -3

از آنجایی که صادرات عمده کشور را در حال حا ر نفت خام و  

معدودی ترکیوات مشابه تشکیل می دهد و قیمت این محصوالت در 
بازارهای جهانی تحت مسائل سیاسی دستخوش تغییرات غیر قابل 

گونه  پیش بینی می گردد پایه گذاری اقتصاد کشور بر مونای این

ا شایسته است هرچه سریعتر درآمدها کار بسیار دشواری است لذ

جایگزین های مناسوی جهت افزایش درآمد کشور بیابیم تحقیقات 

انجام شده درکشور های پیشرو صنعت توریسم نشان داده است که 

اطالعات به عنوان فناوری موسسات ارائه کننده خدمات گردشگری از

ابزاری جهت رقابت با سایر موسسات توریستی و همچنین جذب 

 های سیستم د ن از تمامی نقاط جهان استفاده می نمایندگردشگرا

 رافرآهم کاربران نیاز مورد اطالعات توانند می گردشگری اطالعات

 زیر نیازمند گردشگری اطالعات سیستمد بخشند توسعه و نموده

 کاربران اختیار در را روز به اطالعات آنها طریق از تا است هایی سیستم

 :عوارتند آنها جمله از دهد قرار

 مشتری با ارتواط مدیریت سیستم -1

 مرکزی رزرواسیون سیستم -2

 جهانی توزیع سیستم -3

 برای را جدیدی روش های وب بر موتنی گردشگری اطالعات سیستم

 هر وفاداری و تعهد موجب که کند می دنوال کننده مصرف رفتار تغییر

 مصرف تا گیری تصمیم زمان دیگر طرف از و گردد می آنها بیشتر چه

 برای وب بر موتنی گردشگری اطالعات سیستم ددهدمی کاهش را

 در و سپس نموده کار به شروع استرالیا در 2223 سال در بار اولین

 توریسمد گرفت قرار استفاده مورد نیز دیگر کشورهای از بسیاری

 سفر فرآیند اینترنتی و فنآوری های ارتواطات طریق از الکترونیکی

 دبخشدمی بهوود را گردشگری تجارت و گردشگران

 گردشگری اطالعات درسیستم خط بر صورت به مربوط اطالعات

 اختیار در را آن راحتی به بتوانند شوکه طریق از کاربران تا بوده موجود

 مسافرتی آژانسهای طریق از گردشگری توزیع کلی طور به گیرند

د گردد می ایفا  داخلی مسافرت های آژانس های و گردانها تور خارجی،

 توزیع سیستم ای، رایانه رزرواسیون سیستم از گردان ها تور این

 جزییات دادن نشان برای تکس تله و تکس ویدئو های سیستم جهانی،

 های کاربردد کنند می استفاده مشتریان به و مستقیم ویژه مسایل و

 هتل) ای نقطه هر در را الزم اطالعات تواند می GPSو GIS سیستم

 ایند دهند قرار گردشگران اختیار در( رستورانها هواپیمایی، خطوط ها،

 و راهنما نقشه خصوص در اطالعاتی  توانند می همچنین سیستم ها
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پول  تودیل وحتی مشابه خدمات سایر و ترافیک هوا، و آب و عیت
 و متحرك های پایانه این ددهد قرار گردشگران اختیار در را هایشان

د سازد می فرآهم گردشگران از حمایت برای را جدیدی هایشیوه پویا

 به جهانی توزیع سیستم (GDS) بخصوص الکترونیکی های واسطه

 و   SABRE AMADEUS, GALILEO .نامهای

WORLDSPAN  می یکپارچه را گردشگری اطالعات سیستم 

 د سازد

 های پرتال ایجاد و ها سیستم توسعه در اصلی مشکل حا ر حال در

 شده پردازش های داده به و دسترسی یکپارچگی گردشگری، اطالعات

 منابع طریق از تواند می یکپارچگید باشد می کاربران استفاده جهت
 طریق شودد از حاصل یافته ساخت و نیمه  یافته ساخت اطالعات

 سواالت به ها داده ترکیب و استخراج اساس بر توان می یکپارچگی

 نوین تکنولوژی های از گردشگری اطالعات منابع دداد پاسخ کاربران

 تا دهد می را امکان کاربراین به که کند می استفاده خدمات ارایه برای

 رستوران ها، خصوص در را نیازش مورد اطالعات مستمر صورت به

تکنولوژی  اغلبد آورد بدست خط بر منوع چندین از …و تئاتر. ها هتل

 و کالم شناسایی جهت متن و ارایه ایجاد برای طویعی زبان های

 گردشگری در فعال بطور که دارد را طویعی گرمی و روح همان اشارات

 موقعیتی در چنیند گیرد می قرار استفاده مورد فرهنگی میراث و

 نیاز مورد اطالعات خدمات، و محصوالت راهنمای سیستم های معموالً

در  را آنان گیری تصمیم و فرآیند کرده فرآهم را کنندگان مصرف

 به کاربران صورت این درد نماید می تسهیل …و اسکان مقصد، انتخاب
 و پرسند می را شان اطالعاتی نیازهای شفاف صورت به و صراحت

 و مدیریت و پاالیش ترکیب و با است پاسخگویی به ملزم سیستم

د دهد می قرار اختیار آنان در را صحیح و دقیق اطالعات پرسش،

 جاذبه موقعیت ها، به مربوط خدمات کلیه بایستی می راهنما سیستم

 فرآهم جهت را …و پروازها ها، هتل ونقل، سکونت، حمل محل ها،

 معمول طور بهد نماید پیشنهاد گردشگران برای روشن تصاویر نمودن

 نیازشان مورد اطالعات که دارند توقع گردشگران خصوص به و کاربران

 موقعیتی هر و در در هرجا گردشگری اطالعات های سیستم طریق از را

 نمودن که در این راستا، فرآهم دآورند بدست کردند نیاز احساس که

 های چالش از یکی گردشگری جامع اطالعات به دسترسی قابلیت

 گردشگری دهنده شتاب عامل مهمترین شک بدوند است عمده

 در اطالعات بازیابی و ذخیره دستیابی، اطالعات، فنآوری بکارگیری

 به اطالعات به دسترسی امکان امر ایند است گردشگری توزیع نظام
 می فرآهم گردشگری تسهیالت خصوص در را هزینه کم و دقیق موقع،

و  بازار کنندگان مشارکت بایست می گردشگری اطالعات سیستمد سازد

 نیازهای است الزم این رو ازدد دهد قرار شناسایی مورد را آنها نیازهای

 اطالعات سیستم مفهومی طراحی به نسوت و شناسایی اطالعاتی

 دگردد اقدام گردشگری

 در حا ر قرن فناوری هایپیشرفت به ویژه و بشر تکاملی سیر
 بزرگ بسیار نقل، دنیای و حمل ارتواطات جمله از مختلف هایزمینه

 بارزترین داست کرده تودیل ایوابسته هم به و کوچک جهان به را ما

 است، ساخته متمایز گذشته زمان های از را آن که امروز جهان ویژگی

 ملل سایر با روابط و همیاری سایه در همزیستی و ارتواطات  رورت

 الملل بین تجارت قالب در همیاری نوع این ساده بسیار نمونه دباشدمی

 داست مشاهده قابل

 در دگرددمی بر دور خیلی سالهای به تجارت و فناوری بین ارتواط

 به را کشتی ساخت تکنیک میالد، فینیقیان از قول سال 2222 حدود

 به و گذشته مدیترانه دریای از که باشند کسانی نخستین تا بردند کره
 تاریخ در بار اولین برای پیشرفت این با دیابند دست دور سرزمین های

 با تجارت و شد گسسته تجارت انجام برای جغرافیایی مرزهای جهان

 تحت جدیدی فناوری ورود با نیز امروزه دشد شروع ملل و اقوام سایر

 تجارت به موسوم بشر، تجارتی زندگی صحنه به اینترنت عنوان

 داست شده الکترونیکی رایج

 در پاك صنعت عنوان به که اینترنت،گردشگری و اطالعات عصر در

 از ایگسترده طور به نیر است مطرح خودروسازی و نفت صنایع کنار

 است رسانیاطالع بازار سریعترین و مهمترین که جدید فناوری این

 سال جهانگردی، تا سازمان هایبینیپیش اساس بر دکندمی استفاده

 این و شد خواهد بالغ نفر میلیون 12۶2 به جهانگردان تعداد 2222

 توجه کرد، قابل خواهد تجربه را درصد 1.4 متوسط رشد نرخ صنعت

 بینیپیش صد در 2.۶ بر بالغ خاورمیانه منطقه برای رشد نرخ که است

 سهم جذب برای را هادولت و کشورها کوشش امر ایند است شده

 داست شده بازار، سوب این از بیشتری

 آوریفن بردن کار دهنده، بهشتاب عامل ترینمهم شک لذا، بدون

 امکان امر این داست بوده گردشگری توزیع هاینظام در اطالعات

 اماکن در اسکان و تسهیالت خصوصی در موقع به اطالعات به دستیابی
 فراهم زمانی مقطع هر در و توزیع مراحل تمامی در را گردشگری

 قابل و شدنی فاسد ملموس، غیر عر ه که زمانی داست ساخته

 عالوه، به داست برخوردار خاصی اهمیت از امر این است استهالك

 هاینظام با تا است ساخته قادر را جهان سراسر در کنندهعر ه هزاران

 دشوند مرتوط ایرایانه نام ثوت

 

 گردشگری موثر رسانیاطالع هایمی بایست اشاره نمود که، سیستم

 :باشندمی زیر هایویژگی دارای

 گردشگران و دارد را خودش خاص عملکرد کانال هر سیستم این در -

 اطالعاتی هایکانال از گوناگون اطالعات به دستیابی برای است ممکن
 در که این به راجع گیریتصمیم برای مثالد نمایند استفاده مختلفی

 اعضای یا دوستان با گردشگر است ممکن رفت باید کجا به تعطیالت
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 دیگری هایکانال به رسید مقصد به که زمانی اما نماید مشورت خانواده
 ددارد نیاز

 به و باشندمی مرتوط یکدیگر با سیستم این اطالعاتی هایکانال کلیه -

 مکمل آن بخش هر که زمانی مانند درست دارند؛ درونی وابستگی هم

 چشم به آن سراسر در درونی پیوستگی نوعی و است قول هایبخش

 دخوردمی

 قطعه هر و کندمی عمل پازل یک همانند گردشگری اطالعات نظام -

 با ارتواط برقراری برای آن مختلف هایکانال یعنی سیستم آن از

 بخشی هرگاه پازل یک همانند و گیردمی قرار استفاده مورد گردشگران

 یا یک چنانچه این بر عالوهد بود خواهد ناکامل آن کل باشد غایب آن از

 منتشره اطالعات یا کنند منتقل خوبی به را اطالعات نتوانند کانال دو

 باشد نداشته همخوانی و نووده مرتوط سیستم هایکانال سایر با آنها از

 به را پیام کل بود نخواهد قادر مربوطه رسانیاطالع نظام صورت آن در

 ددهد انتقال موثر طور

ددد و اینترنت مثل مختلف طرق از باال کیفیت با و راحتی به بایستمی -

د باشند موثری و غنی اطالعاتی محتوای دارای و بوده دسترسی قابل

 تاکید مورد اینجا در که است ایمساله اینترنت طریق از دسترسی

 تفصیلی بودن، جامع بایستمی نیز محتوی غناید دارد قرار خاص

 شامل نیز را اطالعات بودن چندزبانه و بودن مو وعی و دقیق بودن،

 دشود

 سیستم بر باید بنابراین در مجموع، برای پاسخ به این سوال که چرا

 چنین که دارد وجود دلیل چند نمود؟ مدیریت گردشگری اطالعات
 :سازدمی  روری را چیزی

 جهت آن سازیآسان و اطالعات آوردن دست به منظور به گردشگران -

 درد باشندمی یافته سازمان اطالعات نیازمند سفرشان گیریتصمیم

 و پراکنده اطالعات که دارند کافی وقت نه و تمایل نه آنها حقیقت

 منظور دیگر عوارت بهد کنند جستجو را نیافته سازمان ویژه به ناقص،

 یک برای یافته جهت و دارهدف اطالعاتی آوردن دست به گردشگر یک

 و مسافرت به گیریتصمیم در کمک بیشترین از که گردشگری مقصد

 دباشد برخوردار سفر لذت نیز

 هایکانال بر چنانچه اطالعات دهیجهت و اطالعات بر حاکمیت -

 هر در اثربخشی توانمید پذیرد انجام کافی نظارت گردشگری، اطالعات

 گردشگران مندیر ایت و گیریتصمیم پدیده در را هاکانال از یک

 از و داد قرار ارزیابی موردنظر توریستی مقصد به نسوت بالفعل و بالقوه

 بازارهای در گردشگران نیاز مورد موثر اطالعاتی نیازهای طریق این

 مقصد از یکپارچه مثوت تصویرسازی به نسوت نموده، شناسایی را هدف

 دنمود اتخاذ را مناسوی هایاستراتژی 

 و همگانی توسعه در ایعمده نقش مند هدف و یکپارچه اطالعات -

 مهم بسیار گردشگری امر در خصوص به عامل ایند کندمی ایفا جامعه

 اجتماع یا کلیت عنوان به را جامعه گردشگران، که آنجا ازد باشدمی

 آنها بنابراین جزء، یک عنوان به نه نمایندمی مشاهده و تلقی یکپارچه
 گردشگری بخش در آینده دائمی مشتریان و گذارانسرمایه که

 مانند گردشگری مقصد از ذهنی مثوت تصویر و یکپارچگی باشند،می

 محسوب گردشگری فعالیت به آنان جذب در مهمی عامل ایران

 کنترل و مدیریت تحت چنانچه را اطالعات سیستم اگر پسد گرددمی

 گرفته خواهیممی که تصویری که ایگونهبه تا درآوریم خود فراگیر

 آوریفن طریق از مدیریت و اداره جهت مطلوب استراتژی باید شود،

 دشود گرفته نظر در الزم ارتواطات و اطالعات

 مراجع -3

 عوامل (، تحلیل1311)عیسید، آقاسی زاده، عوداهلل  ابراهیم زاده، د1
 از استفاده با چابهار ساحلی ناحیه در گردشگری گسترش بر مؤثر

 و شهری پژوهش های و ، مطالعاتSWOT راهوردی مدل

 د121 -122صصد اول، شماره اول، منطقه ای، سال

(، عوامل موثر 1314ابراهیمی، علی ر اد، خسرویان، محمدر ا ) د2

ن مازندران، مجموعه بر رشد و توسعه صنعت توریسم در استا

 عهستو در گردشگری صنعت نقش سراسری همایش اولین مقالت

 رسانشد انتشارات تهران: مازندران، استان

 بررسی(د  1311)  عواس زاده، حسین مهدی؛ نژاد، ابراهیمی د3

 در مطالعه مورد: مدیریت اطالعاتی استقرار نظام مشکالت و موانع

 علمی پژوهشی ماهنامه دو رفسنجاند سرچشمه مس مجتمع

 د32 شماره شانزدهم سالد شاهد دانشگاه

 (، برنامه ریزی1331معافی، فواد ) مقیمی، فاطمهد، حمیدد، برقی، د4

 SWOT مدل از استفاده با روستایی گردشگری توسعه استراتژیک

اراك(، اولین همایش  شهرستان اَنجِدان روستای: موردی )مطالعه

 د1331اسفند  12ران زمین، ملی گردشگری و طویعت گردی ای

 بکارگیری های چالش و استلزامات(د  1313)  علی بدرقه، د2

 کشاورزی آموزش و ترویج نظام مدیریت اطالعات در سیستم

 آموزش و ترویج – کشاورزی مهندسی رشته دکتری رساله ایراند

 دتحقیقات علوم واحد اسالمی آزاد دانشگاه کشاورزی

فاطمه  جعفرد، فتاحی، احدالهد، باقری،نژاد، علید، قادری،  حاجی د۶

 بر گردشگری فعالیتهای فصلی بودن اثرات (، بررسی1333)

 شهر :موردی مطالعه بخش گردشگری شاغلین شغلی امنیت

 15 شماره چهارم، سال منطقه ای، برنامه ریزی فصلنامهسرعین، 

 د44-23، صصد 

حاجی نژاد، علید، قدمی، مصطفید، صحرایی، احمد و فاطمی،  د2

(، ارزیابی عوامل موثر بر گسترش گردشگری در 1332جواد )
ناحیه ساحلی شهرستان جویوار با استفاده از مدل راهوردی 

swot  ،فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی، سال پنجم ،

  د121-123شماره دوم، صصد 

 سازی مدل) مدیریت اطالعات سیستم(د  1312)  علی ر ائیان، د1

 داسالمی ارشاد و وزارت فرهنگ ،(ت اطالعا
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 انتشارات توریسم، صنعت و جغرافیا :( 1386 ) اصغر علی ر وانی، د3
 .تهران هفتم، چاپ نور، پیام دانشگاه

 مدیریت اطالعات های سیستم(د  1312)  لوید مک ریموند، د12

 آبادی، عطا پور مهدی اکور و مهدی جمشیدیان دکتر ترجمه

 داصفهان دانشگاه انتشارات

(، گردشگری در ایران؛ عملکردها و چالش 1312سینایی، وحید ) د11

، انتشارات دفتر مطالعات فرهنگی، مرکز 1323 -132۶ها 

 پژوهش های مجلس شورای اسالمید

(، ارزیابی شاخص فرهنگ 1311شمس، مجیدد، امینی، نصیره ) د12

ه گردشگری، فصلنامه پژوهش های ایرانی و تاثیر آن در توسع

 مجلس شورای اسالمید

 بر (، تحلیلی1332ترکمان، نسرین) حمیدد، بروجنی،  رغام د13

 علوم همدان، فصلنامه استان در مذهوی گردشگری توسعه

 د 11-22،  32 شماره هشتم، سال ایران، مدیریت

(، راهوردهای توسعه 1332عوداللهی، هدید، همکاران ) د14

گردشگری در منطقه نمونه گردشگری گاوخونی با استفاده از 

مدل شوکه های باور بیزن، مجموعه مقاالت همایش ملی بوم های 

 بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطید 

(، مدیریت توسعه، تهران: علم و ادب، 1312طالقانی، غالم ر ا، ) د12

 لدچاپ او

 های نظام(د  1314) الودند پید  جین الودن؛د سید کنث د1۶

نژاد،  ر ایی عودالر ا ترجمه و فناوری سازمان مدیریت، اطالعات

 درسا فرهنگی خدمات موسسه

 و اطالعات فناوری(د  1312)   یاءالدین سید فرد، زاده قا ی د12

 و چاپ موسسه تهراند اطالعاتی سیستم های موانی و ارتواطات

 (دع)حسین امام دانشگاه انتشارات

 و مسایل بررسی .( 1388 ) ن  یاءالدی سید فرد، زاده قا ی . د11
 مدیریت در اطالعات های گیری سیستم بکار و ایجاد مشکالت

 دولتید سازمانهای در انسانی موانع بر کشور با تمرکز

 سیستم استقرار موانع (، بررسی1332مهدی زاده، عوداهلل ) د13

 نامه ایالم، پایان استان دولتی ادارات مدیریت در اطالعات

، (گرایش استراتژیک) اجرایی مدیریت ارشد رشته کارشناسی
 انسانید علوم و ادبیات سنندج دانشکده واحد اسالمی آزاد دانشگاه

(، ارزیابی نقش 1313موسی وند، جعفرد، ساسان پور، مرزانه ) د22

زیرساخت های شهری جهت تعیین قطب گردشگری با استفاده از 

 )مطالعه موردی: استان مازندران( ahp و topsis مدل های  

 ومحدودیت امکانات بررسی):  1313( دان،آالودیگران نجاروظیفه  د21

 و مدل رقالبد اسالمی درکشورهای گردشگری توسعه های

 مقاالت مجموعه راهکارها، وارائه ریزی برنامه تکنیک های
 ایران، اسالم، جهان جغرافیدانان المللی بین کنگره چهارمین
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