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 چکيذه
ةغون  یمٍػح چیُ قّد، یى ادیاىؼوز کَ از آن ةَ غنؼ ارجتاًات و اًالغات  یایدر دٌ

راه  جّاٌغ یٌي حال،یسید ىغرن و ُيـّ قغن ةا جضّالت یُا یورااز ـٍ یةؼدار ةِؼه

، یگؼدقگؼ مٍػث .غیيایرا ةپ یىضه یو صح یو جّؿػَ در اكحناد پؼ ركاةث زِاٌ ییایپّ

 یىِو در جّؿػَ ـؼٍُگ ُا و ارجتاًات ىهم ٌلف ىيحاز اریةـ عیاز مٍا یکیةَ غٍّان 

ُغف از  .ـثیٌ یكاغغه ىـحذٍ ًیاز ا کؼده اؿث فایدر اؿحلؼار مهش و آراىف در زِان ا

اؿث.  یمٍػث گؼدقگؼ جّؿػَ اًالغات و ارجتاًات در یـٍاوریً پژوُف ةؼرؿی جادیؼ ا

و ٌلف ـٍاوری اًالغات و ارجتاًات در گؼدقگؼی ىلانَ صاوؼ ةَ ىفاُیو، اٌّاع 

 گؼدقگؼی ىی پؼدازد.

 .جّریـو -ـٍاوری اًالغات و ارجتاًات -گؼدقگؼی :يذيکل واژگان
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 2ػلی ساهذي، 1مهتاب خيزي

 کارقٍاس ارقغ ىغیؼیث اًالغات داٌكگاه امفِان 1
 کارقٍاس ارقغ ىغیؼیث ةؼٌاىَ ریؽی ـؼٍُگی داٌكگاه آزاد ظّراؿگان 2

 
 ٌام و ٌكاٌی ایيیم ٌّیـٍغه ىـئّل:

 مهتاب خيزي

ma.kh1361@yahoo.com 

 صنؼت گزدشگزي در توسؼه تاثيز فناوري اطالػات و ارتباطات
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 مقذمه
 از گیؼی ةِؼه ةا  .ٌیـث پّقیغه کـی ةؼ کكّرُا اكحنادی رقغ ةؼ گؼدقگؼی مٍػث و ارجتاًات و اًالغات ـٍاوری جأدیؼ و ٌلف اىؼوزه

 ایً کارایی و رـحَ قيار ةَ گؼدقگؼی اؿاؿی غٍامؼ از یکی ارجتاًات، و اًالغات ـٍاوری انکحؼوٌیکی، گؼدقگؼی آىغن وزّد ةَ و ایٍحؼٌث ـىای

 كّی از یكغرت ارجتاً ییای ةؼ مٍػث گؼدقگؼی داقحَ اؿث. از ؿّ َیدوؿّ ؼاتیجاد ؼیًالغات در ؿانِای اظـٍاوری ا داده اـؽایف را مٍػث

 یُای ىحک ؿازىان ةؼای ـؼمث سادیىٍاؿب را ـؼاُو ؿاظحَ اؿث و ةاغخ ا یةِحؼ و اًالع رؿاٌ اتی، کٍحؼل، غيهی، اىکان ُياٍُگٍحؼٌثیا قیًؼ

 غ،یدادن ؿِو ةازار، ورود ركتای زغ دؿث اىکان از ،یةازارُای زِاٌ سادیرا ُيچّن ا یغاجیجِغ گؼیف دقغه و از ًؼ یکیةَ کـب و کار انکحؼوٌ

کؼده اؿث. انگّةؼداری  سادیدچار جػهم قغه اٌغ، ا ُا یجکٍّنّژ ًیکَ در اؿحفاده از ا ییُا ىحٍّع و... ةؼای ؿازىان ًیىضنّالت زاٌك یىػؼـ

در ؿٌش زِان ةؼظّردار ُـحٍغ،  یدرآىغ از رجتَ ةٍغی ىٍاؿت خیو چَ از ص جػغاد مٍػث چَ از نضاظ ًیدر ا ٍکیکَ ُو ا ییىٍاؿب از کكّرُا

کكّر و  یدروٌ يیآٌچَ ىِو اؿث جّزَ ةَ قؼا ِایانگّ ةؼدار ًیانتحَ در ا ؿازد. ٍَیکّجاه و ةِ اىکان را جا صغ ثیةَ ىّـل غنیرؿ ؼیىـ جّاٌغ یى

، اكحنادی و یدر چؼظَ ُای ازحياغ یىعؼة ؼیراُتؼدُا جاد ًیگٌَّ ای ةاقغ کَ اَ ة یـحیةا یلیتغيهکؼد جٌ و ةاقغ یى یـػه ُای ثیكاةه

 ٌغاقحَ ةاقغ. ةِيؼاه کكّر یـؼٍُگ

 

 نظزي مفاهيممبانی و   -1

 و ارتباطات فناوري اطالػات -1-1
ؿازىان و  کیاًالغات درون  انیؼدازش و زؼدر پ میجّاٌيٍغؿازی کَ ةاغخ جـِ ُای ؽمیاؿث از ىکاٌ غتارت و ارجتاًات ـٍاوری اًالغات

 [.14] کٍٍغ یى ؼهیذظ ایاؿحفاده و  غیُا جّن قّد کَ ؿازىان یى یاًالغات قاىم اًالغاج ًیا ،قٌّغ یُا ى ؿازىان ًیة

 

 صنؼت گزدشگزي -1-2

جفؼیش و ؿؼگؼىی و ؿفؼی کَ  در ـؼٍُگ ـارؿی، گؼدقگؼی را چٍیً جػؼیؿ کؼده اٌغ: در اكٌار غانو ؿفؼ کؼدن و قٍاظث، ىـاـؼت ةؼای

 [. 7] در آن، ىـاـؼ ةَ كنغی ىی رود و ؿپؾ ةَ ىضم ؿکٌّث ظّد ةاز ىی گؼدد

گؼدقگؼی ةَ ىسيّغَ ـػانیث ُایی اًالق ىی گؼدد کَ در زؼیان ىـاـؼت یک گؼدقگؼ اجفاق ىی اـحغ؛ ایً ـؼایٍغ قاىم ـػانیث ُایی 

ةازگكث و صحی یادآوری ظاًؼات ؿفؼ ٌیؽ ىی قّد و اكغاىاجی ىاٌٍغ ظؼیغ کاالُای ىعحهؿ و  ٌظیؼ: ةؼٌاىَ ریؽی ؿفؼ، ىـاـؼت ةَ ىلنغ، اكاىث،

 [. 9] جػاىم ىیان ىیؽةان و ىیِيان را کَ گؼدقگؼ ةَ غٍّان ةعكی از ؿفؼ اٌسام ىی دُغ ُو در زىؼه ـػانیث ُای زِاٌگؼدی ةَ صـاب ىی آیغ

 

 گزدشگزي الکتزونيکی -1-3
ةيػٍای  "یکیانکحؼوٌگؼدقگؼی "واژه  کٍغ: یى ؿیجػؼ ٍگٌَّیرا ا یکیواژه گؼدقگؼی انکحؼوٌ (UNWTO) گؼدقگؼی یؿازىان زِاٌ

ُای ارزش در  ؼهیو زٌس ٍغُایُيَ ـؼا قغه یحانیسید یػٍی یکیدر ىـاـؼت و گؼدقگؼی اؿث. گؼدقگؼی انکحؼوٌ  یکیکارةؼد کـب و کار انکحؼوٌ

ؿفؼ  ایةيػٍای گؼدش  یکیکَ گؼدقگؼی انکحؼوٌ آٌـث واژه ًیٌکحَ كاةم جّزَ در ا .[13و ـؼاؽث ]  ؼییپػ ِيانیگؼدقگؼی، ىـاـؼت و ى

واژه ةاقغ. ةهکَ ىفِّم گؼدقگؼی  ًیىّرد ٌظؼ ا حِاییىسيّغَ ای از ـػان ؼیز جّاٌغ یى ؽی. اگؼ چَ ؿفؼُای ىسازی  ٌـثیٌ یکیةنّرت انکحؼوٌ

ىٍاةع  ثیؼیىغ ،یکیصـاةغاری انکحؼوٌ ،یکیانکحؼوٌ یىان ،یکیانکحؼوٌ یاةی، ةازار کیجسارت انکحؼوٌ) ازؽای کـب و کار َیقاىم که یکیانکحؼوٌ

 یکیانکحؼوٌ ثیؼیو ىغ ؽییقاىم ةؼٌاىَ ر یکیراُتؼدُای انکحؼوٌ ًی( و ُيچٍیکیانکحؼوٌ غیو جّن یکیٌوجّؿػَ انکحؼ و قیجضل ،یکیٌوانکحؼ یاٌـاٌ

 ةعكِای مٍػث اؿث. َیکه ةؼای

 

 هان و ایزاندر ج تاریخچه گزدشگزي -2
 در جهان گزدشگزيسابقه  -1 -2

را اٌـاٌِایی کَ كتم از دوره جاریعی، ُؽاران ؿال پیف اكغام ةَ ؿفؼ کؼدٌغ. از پی آىغُای آن ةَ درؿحی آگاُی و اًالع ٌغاقحٍغ و راه ظّد 

ص و قٍاظحَ قغه ةَ راه ىی اـحادٌغ جا ٌیؽ ةَ درؿحی ٌيی قٍاظحٍغ آٌِا ةَ اكحىای ؽؼیؽه، ؿفؼ و زـحسّ را آؽاز کؼدٌغ و ةغون ىلنغی ظا

 اىٍیث، آؿایف و ؽػا را ةؼای ظّد ـؼاُو آورٌغ. 



 992 -982، ص 9316، بهار 5پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، صماره 
ISSN: 2375-3675 

http://www.Joas.ir 

 

در غِغ ةاؿحان ىؼدم ةؼای پیغا کؼدن ؽػا، پّقاك و یا جّؿػَ ىٍاًق جضث ٌفّذ ىـاـؼت ىی کؼدٌغ. در زىاٌِای كغیو ىـاـؼت ظٌؼٌاك و 

حفاده از چارپایان اٌسام ىی قغ. ةػغُا ىـاـؼت ةا کكحی از ًؼیق دریاُا و اكیاٌّؿِا ٌیؽ  ةـیار وكث گیؼ ةّد. ةیكحؼ ىـاـؼجِای اونیَ پیاده یا ةا اؿ

 ةؼای ىلامغ ةازرگاٌی و ٌظاىی ىحغاول گؼدیغ.

در دوران ىا كتم جاریط اٌـاٌِا ةؼای پیغا کؼدن ؽػا، ـؼار از دقيً، رُایی از ـكار اـؽایف زيػیث در ةػىی ىٍاًق، جّؿػَ ىٍاًق 

ث صاکيیث، اٌسام جسارت و ةازرگاٌی ةَ مّرت پایاپای و قایغ ارواء صؾ کٍسکاوی در ىّرد ؿؼزىیً ُای ٌاقٍاظحَ اكغام ةَ زؾؼاـیایی جض

  [.12]  ىـاـؼت ىی ٌيّدٌغ.

كؼن ُا پیف از ىیالد ىـیش ـٍیلی ُا کَ ىؼدىی جسارت پیكَ ةّدٌغاز ًؼیق دریا و زىیً ةؼای غؼوَ و ـؼوش ىضنّالت ظّد و ظؼیغ 

و ىضنّالت دیگؼان اكغام ةَ ؿفؼ ىی کؼدٌغ و راه را ةؼ اقاغَ جيغن و گـحؼش ـؼٍُگ اكّام ىعحهؿ و آقٍا ؿاظحً آٌِا ةا یکغیگؼ  ازٍاس

 [.5] گكّدٌغ

ُای ىحػغدی در ظاورىیاٌَ جؼدد ىی کؼدٌغ. ـٍیلی ُا  ىـاـؼت ةؼای جسارت و ةؼای اُغاف ىػُتی از روزگاران كغیو ىؼؿّم قغ و کاروان 

  [.12] سارت ةازرگاٌی جا ؿّاصم ىغیحؼاٌَ ىـاـؼت و ةازرگاٌی را در آٌسا جّؿػَ دادٌغةؼای ج

ُای جسارجی در اكیاٌّس ٍُغ اةحغا جّؿي ٍُغی ُا و ؿپؾ ةّؿیهَ گسؼاجی ُا و ةػغُا ةازرگاٌان ىـلٌی و غيان کَ ةَ ًّر  ىـاـؼت

 و ىػُب و کاالی جساری ظّد را ةَ ىؼدم ایً ٌّاصی غؼوَ ٌيّدٌغ. ىٍظو ةَ ٍُغ و از آٌسا ةَ چیً ىـاـؼت ىی کؼدٌغ و ـؼٍُگ و جيغن 

ُای ارجف ایساد گؼدیغ. در آن زىان  در دوره ای کَ اىپؼاًّری آقّری ةَ اوج اكحغار ظّد رؿیغ وؿایم و جكکیالت الزم ةؼای ىـاـؼت

كان دٍُغه ـامهَ ةّد. ایؼاٌیان دونث آقّر را قکـث ُا اكغام ةَ زاده ؿازی کؼدٌغ و در ٌلاط ىعحهؿ غالىحِای ظامی ٌنب گؼدیغ کَ ٌ دونث

 [.8] دادٌغ و اكغام ةَ جّؿػَ راه ؿازی ٌيّدٌغ و کانـکَ ُای چِار چؼخ ؿاظحٍغ کَ در صيم و ٌلم ةکار گؼـحَ قغ

ػَ جسارت و داد و در ادؼ نكگؼکكی کّروش کتیؼ پادقاه ةؽرگ ایؼان ةَ ةیً انٍِؼیً و ٌّاصی جضث جـهي ؿایؼ اكّام و ىهم ُيؼاه ةا جّؿ

 ؿحغ، ىـاـؼجِای ٌظاىی و جساری در ىٍاًق جضث صکّىث کّروش کتیؼ در ؿؼزىیً ُای وؿیػی گـحؼش یاـث.

كتم از ؿلّط اىپؼاًّری آقّر کَ در ىٌٍلَ ةیً انٍِؼیً و غؼاق اىؼوزی صکّىث ىی کؼد ةا گـحؼش ایً اىپؼاًّری از ؽؼب جا دریای 

زاده و جـِیالت الزم دیگؼ ةؼای ٌلم و اٌحلال ارجف ایساد گؼدیغ. ةَ جغریر زاده ُا ةِتّد یاـحٍغ، غالئو ةؼای ىغیحؼاٌَ و از قؼق جا ظهیر ـارس 

 . [12] ُای آب در ـامهَ ُای ىٍاؿب اصغاث گؼدیغ جػییً ىـاـث ٌنب و چاه

چكيگیؼی کؼدٌغ: ٌعـث ةا وؼب ؿکَ  ُای یٌّاٌیان ةاؿحان ٌیؽ در اىؼ پیكتؼد و جّؿػَ ىـاـؼت و زِاٌگؼدی در دو زىیٍَ ظاص ـػانیث

یحؼاٌَ و زایگؽیً کؼدن آن ةَ زای کاال ىكکم ىـاـؼان را در اىؼ صيم کاال، ةؼای اٌسام ىػاىالت صم کؼدٌغ، دوم، زةان یٌّاٌی در ؿؼاؿؼ صّزه ىغ

ُا  ؿاصم دریا كؼار داقحٍغ، امّالٌ ىـاـؼترواج یاـث و ارجتاًات ةَ مّرت راصث جؼی ةؼكؼار قغ. از آٌسائیکَ ةیكحؼ قِؼُا و قِؼکِای یٌّان در 

ةّؿیهَ ظٌّط دریایی اٌسام ىیكغ. یٌّاٌیان ةَ ةازدیغ از قِؼُا ةّیژه آجً غالكَ داقحٍغ. ُيچٍیً آٌِا از ىـاـؼت ةؼای جياقای زكً ُای 

 [.8] ةلات انيپیک ةاقٍغىػُتی نػت ىی ةؼدٌغ و ٌیؽ ىی کّقیغٌغ ُؼ چِار ؿال یکتار ظّد را ةَ انيپیاد ةؼؿاٌٍغ جا قاُغ ىـا

ُای زٍگی و ٌظاىی ةّد. صيهَ اؿکٍغر  ظِّر اؿکٍغر و زِان گكایی وی، جادیؼ زیادی ةؼ اٌسام نكگؼکكی گـحؼده و اكغام ةؼای ىـاـؼت

ی ُيان ىّكػی کَ كتم از ىیالد ىتٍایی ةؼای ىتادنَ ایغه ُا و ةازرگاٌی ةیً آؿیا و ىٌٍلَ ىغیحؼاٌَ گؼدیغ. صّان 334ىلغوٌی ةَ آؿیا در ؿال 

از زتم انٌارق گػقث و ىسيع انسؽایؼ اٌگهیؾ را کكؿ کؼد. دیغار اؿکٍغر از « ىارؿی ئی»یا « پّجئاس ىاؿیهیایی»اؿکٍغر ةَ ایؼان اردو کكیغ 

ؿازد و ةَ ؿفؼُایی  ٍُغ ٌیؽ ةؼ قٍاظث ؽؼةی ُا از ٌّاصی ةـیار اـؽود. ةٌهيیّس ـؼىاٌؼوای ىنؼ ٌیؽ کّقیغ جا ةا ٍُغ جياؿِای ةازرگاٌی ةؼكؼار

 [.8] دؿث زدٌغ و ةا کيک ةادُای ىّؿيی اكیاٌّس ٍُغ در دریا ؿفؼ کؼدٌغ

ىی کؼدکَ زاده ؿازی  ؿاظحارزیؼةٍایی ایساب ىی کؼدٌغ ظاورىیاٌَ رقغ و ةاؿحان دركاره ُای آـؼیلا،آؿیا درصانی کَ اىپؼاجّری ُای غِغ»

آؽازىـاـؼت رؿيی دونحی،ظّدٌحیسَ ىـحلیو اكغاىات صکام  ـؼت وؿایم ٌلهیَ جِیَ گؼدد.ةؼای ؿاده جؼقغن ىـا و ُای آةی ةّزّدآیغ راه قّد.

ىٍاًق ىعحهؿ ةّدکَ ٌيایٍغگان ظّدراةَ ىکاٌِای دوردؿث اغؽام ىی ٌيّدٌغجازٍگ ُای كتیهَ ای رااداره کٍٍغوازقِؼوٌغان ىانیات وظؼاج 

 [. 8] « ةگیؼٌغ

اىپؼاجّری روم  ةّده اؿث.دركؼن دوم كتم ازىیالد ُا یؽدنیم غيغه ای ةؼای گـحؼش ىـاـؼتجّؿػَ اىپؼاجّری ُاواداره اىّرجّؿي دونحِاٌ

ازةیً انٍِؼیً درظاورىیاٌَ گـحؼش داد.درًّل ایً زاده ةّدکَ  ؿیـحو زاده ای ةـیارظّةی راجّؿػَ دادکَ ارجتاًات جساری واداری ىّدؼی را

  [.8]  «زّدداقثُحم و کیهّىحؼیک ىـاـؼظاٌَ ودرةیكحؼزاُا 33ـامهَ ُؼ
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ظٌّط ارجتاًات زاده ای اىپؼاًّری روم دراوج جيغن کاراجؼازاٌگهیؾ دركؼن ُیسغُو ىیالدی ةّده اؿث. صحی ىـاـؼجِادرىلایـَ ةاكؼن »

ای ٌّزدُو اروپا درؿٌش وؿیػحؼوگـحؼده جؼی اٌسام ىی قغ.روىی ُاةؼای زیارت ىػاةغواىاکً ىلغس،قؼکث درــحیّال واؿحفاده ازآةگؼم ُاةؼ

وؿایؼکكّرُای ؽؼب وقؼق «ىّریان»،ٍُغی ُادردوران ؿهٌٍث «چّوُان»درىان یاجفؼیش ىـاـؼت ىی ٌيّدٌغ.چیٍی ُادردوران ؿهٌٍث 

اداری ٌیؽقتکَ ُای زاده ای ىحػغدی راایسادکؼده ةّدٌغ.اىاةاایً صال ةایغجّزَ ٌيّدجياىی ؿفؼُای اٌـان ُادردوران كغیو ةؼای اُغاف ةازرگاٌی،

كتم ازىیالدؿازىاٌغُیگؼدیغه ةّدواىؼوزه ٌیؽةـیارىكِّراؿث  776تّده اؿث .دركغیو ىؼدم ةؼای قؼکث درىـاةلات انيپیک کَ ازؿال ویاٌظاىی ٌ

 [. 12] « ىـاـؼت ىی ٌيّدٌغ

یً رـحَ ازدؿث دادزیؼازاده ُاجلؼیتاازة را ؿغه پٍسو جاچِاردُو ىیالدی راكؼون وؿٌی ىی ٌاىٍغ.درایً دوره ىـاـؼت وجسارت روٌق ظّد

وقؼایي ىـاـؼت ةـیارىكکم وصحی ظٌؼٌاك قغه ةّد.درًی ایً دوره کهیـاُای ىـیضی ٌعـحیً اٌگیؽه راةؼای ىـاـؼت وجسارت روٌق 

ظّدراازدؿث دادزیؼازاده ُاجلؼیتاازةیً رـحَ وقؼایي ىـاـؼت ةـیارىكکم وصحی ظٌؼٌاك قغه ةّد.درًی ایً دوره کهیـاُای ٌعـحیً اٌگیؽه 

ت ةّزّدآوردٌغ،زیؼامّىػَ ُای زیادی درٌلاط ىعحهؿ پؼاکٍغه ةّدوراُتان وکكیكان ىـیضی ىؼدم راجكّیق ةَ زیارت ایً ىکان ىی راةؼای ىـاـؼ

 کؼدٌغ.

درؿغه چِاردُو،ىـاـؼت ةَ كنغزیارت ةَ مّرت یک پغیغه اٌتّه وؿازىان یاـحَ درآىغکَ قتکَ ةؽرگی ازؿازىاٌِای ظیؼیَ واـؼادىحػهق »

زاىػَ،آن راجكّیق ىی کؼدٌغ.ىـیضیان ةَ ةیث انيلغس وروم ىـاـؼت ىی کؼدٌغوةاوزّدایٍکَ ایً ىـاـؼت ُااؿاس ورٌگ ةَ ًتلات ةاالی 

زاذةَ اورقهیو وآرزوی آزادی ؿؼزىیً ىلغس ازاقؾال جؼکِاىٍسؼةَ ةؽرگحؼیً ٌيٌَّ ُای ؿفؼةَ ظارج ازکكّركؼن یازدُو كؼن ؿیؽدُو 

 [. 1] « رُكث ُیئث اغؽاىی ٌظاىی ةؼای ةازگؼداٌغن ایً ؿؼزىیً ازدؿث جؼکِا جكّیق کؼدٌغقغ.دونحِای ىـیضی ُؽاران اروپایی راد

ُسّم ىـیضیان ةَ ةیث انيلغس،ىـهياٌان  زؼیان ىـاـؼجی کَ ةَ ظنّص دركؼون وؿٌی روٌق داقث ؿفؼُای زیارجی ةّد. درصلیلث،»

 پای پیاده واصیاٌا ؿّاره مّرت ىی گؼـث ىاُِا ةا کَ ؽانتا زیارجی ظّد ىؼاکؽ ةَ کػتَ وكتّرائيَ ویِّدیان ةَ ارض ىّغّدوٌیؽپیؼوان ؿایؼادیان ةَ

 [. 6]  «ةَ ًّل ىی اٌساىیغ

ُای زیارجی ىـاـؼان  ایً کاروان وٌیؽ ٌعـحیً ىغارك درىّردىـاـؼجِای دؿحَ زيػی )کاروان زیارجی(ىؼةّط ةَ ؿغه پاٌؽدُو اؿث.در»

ُيَ ُؽیٍَ ُای ىؼةّط ةَ رـث وةؼگكث راىی  دریاـث ىی کؼد ازای ىتهؼ ىكعنی کَ ازاـؼاد ىـئّل کاروان در راةیث انيلغس ىی ةؼدٌغ.

 [. 8]  «پؼداظث

کَ ؽؼب دركؼون وؿٌی اٌضٌاط جيغن وکاُف ؿیؼوؿفؼزِاٌگؼدان راجسؼةَ ىی کؼددرایً دوره ةاظِّردیً اؿالم دركؼن قكو  صانی در»

 [. 4] « ىـهيان كؼارگؼـث جّزَ زوار ىّرداىاکً ىلغس ىػُتی ىـهياٌان  ؿایؼ ىیالدی قِؼىکَ و

زادگاُف ًٍسَ ةؼای  واز کیهّىحؼ درکكّرُای ىـهيان پیيّد 123333دركؼن چِاردُو ىیالدی اةً ةًٌَّ ؿیاح ةؽرگ ىـهيان صغود»

کـب داٌف وجسؼةَ ُا ةاُغف  ُفغُو ةیكحؼىـاـؼت ؿغه چِاردُو جا از»نػت آىّظحً درةاره ؿؼزىیٍِای زغیغوىؼدىان زغیغجاچیً وؿّىاجؼا

آىّزی اٌسام ىی قغ.دراٌگهـحان ىهکَ انیؽاةث ةؼای جؼةیث و پؼورش ٌيایٍغگان ظارزی ةا قکم ظامی از ىـاـؼت ىّاـلث کؼد و داٌكگاه ُایی 

یم ىی در اؿپاٌیا ُؽیٍَ ُای ىـاـؼت داٌكسّیان را ةَ غٍّان کيک ُؽیٍَ جضن "ؿا الىاٌکار  "در اٌگهیؾ و "کيتؼیر "و "آکـفّرد"چّن 

پؼداظحٍغ .ُيچٍیً اٌگهـحان زّاز ىـاـؼت مادر ىی کؼد و جا ؿَ ؿال اغحتار داقث و در آن ىضغوده ىـاـؼت و ىلغار پّل ىـاـؼ را ىكعل 

د ظّ ىی کؼد. ُيچٍیً ةؼای ایً اـؼاد گػر ٌاىَ مادر ىی قغ ، ونی جٍِا در ىضم ظؼوج از کكّر ةَ آٌِا داده ىی قغ. ایً ىـاـؼان پّل اٌغکی ةا

 [. 8] « ىی ةؼدٌغ و ةَ زای آن یک ةؼگ اغحتاری )چک ىـاـؼجی( ةَ ُيؼاه داقحٍغ

و در ٌحیسَ جّؿػَ قِؼ ٌكیٍی ٌیاز ةَ ىـاـؼت و گػران اوكات ـؼاؽث اـؽایف یاـث  1853جا  1753ةا قؼوع اٌلالب مٍػحی از ؿال »

رجتاًی ٌیؽ چٍان ىّدؼ واكع قغ کَ ةَ اىؼ زاةَ زایی ؿِّنث ةعكیغه و .جکٍّنّژی پیكؼـحَ در اىؼ ؿاظث و ؿاز وؿائي ٌلهیَ و ایساد راه ُای ا

  [.4]  «جلاوا ةؼای ىـاـؼت را اـؽایف داد

اٌلالب مٍػحی پایَ و اؿاس گؼدش ُای دؿحَ زيػی را ةّزّد آورد. در ایً دوره کارگؼان ؿاده کكاورزی کَ در ىٍاًق روؿحایی وزّد 

جّنیغی قغٌغ و ةا قیّه ای از زٌغگی زغیغ آقٍا قغٌغ. اٌلالب مٍػحی ىّزب پغیغ آىغن ىاقیً ُا  داقحٍغ، رُـپار قِؼُا و کار ظاٌَ ُای

جؾییؼات ازحياغی کَ ىّزب جؾییؼ ىكاؽم گؼدیغ ةاغخ گـحؼش ًتلَ ىیاٌی ازحياع  .غ کَ  ةا ٌیؼوی ةعار کار ىی کؼدكٌارُا و کكحی ُایی ق

ىـاـؼت ُا در ایً زىان ةا ُغف جفؼیش جٍِا در روز آظؼ ُفحَ "جفؼیش و ىـاـؼت ةؼود. امّال گؼدیغ و ایً ًتلَ جّان ةیكحؼی یاـث کَ ةیكحؼ ةَ

اٌسام ىی قغ،چّن ىؼدم دارای جّان ىانی ىٍاؿتی ٌتّدٌغ و ةایغ در جيام روزُای ُفحَ کار ىی کؼدٌغ .ةا قؼوع كؼن ةیـحو کارگؼان دارای 

 [.8] ِؼی و ىٍاًق قهّغ ةَ کٍار دریا ىی رـحٍغ و جػٌیالت ظّد را در آن ٌلاط ىی گػراٌغٌغجػٌیالت ؿاالٌَ قغٌغ و ةؼای ـؼار از ىٍاًق آنّده ق
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ةَ غٍّان اونیً ىؤؿؾ آژاٌؾ زِاٌگؼدی و قعنیث ٌيادیً مٍػث ؿازىان یاـحَ گؼدقگؼی، زِاٌگؼدی را گكّدن  "جّىاس کّك"

  [.1] ىیً ُای دیگؼ ظّد را از نضاظ ـؼٍُگی و اظالق ؽٍی ؿازٌغـؼمحِایی ةی ؿاةلَ ةؼای ىؼدم ىی داٌـث جا ةحّاٌغ از ًؼیق ؿفؼ ةَ ؿؼز

در اٌگهـحان و ؿفؼُای ظارزی ةَ  1841را در ؿال  "الف ةؼا "ةَ  "الیکـحؼ  "در ایً دوره جّىاس کّك اونیً كٌار ؿیؼ و ؿیاصحی از 

 [. 1] ئغ ؿازىاٌغُی کؼدةَ ؿّ 1863و اونیً ؿفؼُای ىٍظو را در ؿال  1855ُهٍغ ، آنيان و ـؼاٌـَ را در ؿال 

در اٌگهـحان ةؼای زاةسایی ىـاـؼان ىّرد اؿحفاده كؼار گؼـث، پؾ از اواؿي و اواظؼ كؼن ٌّزدُو  1833در ایً دوره ، راه آًُ کَ در ؿال 

آن راٌلٌَ غٌفی درجاریط در اروپا ، آىؼیکای قيانی ، آـؼیلا و آؿیا جّؿػَ یاـث. راه آًُ اٌلالب ةؽرگی دراىؼؿفؼةّزّد آوردوىی جّان پیغایف 

ىـاـؼت ىضـّب داقث.ایً وؿیهَ ازیک ؿّؿفؼراازاٌضنارًتلَ دؼوجيٍغظارج ٌيّدوازؿّی دیگؼٌارؿایی وؿایم صيم وٌلم وٌارؿایی 

 [.4] راُِاراکاُف دادوزاةسایی ؿؼیع،راصث وىٌيئً راـؼاُو ؿاظث

ِؼُای ةؽرگ ٌیؽقؼوع ةَ ـػانیث ٌيّدٌغ.ىكاةَ ُحهِای دراةحغای كؼن ٌّزدُو غالوه ةؼآب گؼم وُحهِای ؿّاصم دریا،ُحهِای ق

اروپادرکكّرآىؼیکاٌیؽجّؿػَ یاـث وایً ىکان ٌَ جٍِاةؼای اكاىث ةهکَ ةَ غٍّان رؿحّران،ىضهِایی ةؼای ىالكات وگؼدُيایی ازحياغی ؿیاؿی 

  [.12] درؿٌش وؿیع ىّرداؿحفاده كؼارگؼـث

ّىتیم وةِتّدقتکَ ُای زاده ای اٌلالةی درمٍػث زِاٌگؼدی ایسادٌيّد.غالوه ةؼآن اجّةّس دراةحغای كؼن ةیـحو جّنیغاٌتّه واؿحفاده ازاج

ٌیؽةَ غٍّان یک وؿیهَ ىِو صيم وٌلم زاده ای درؿٌش وؿیػی ىّرداؿحفاده كؼارگؼـث.درایً زىان ىـاـؼت ةَ کكّرُای دورجّؿي کكحی ُای 

آؽازگؼدیغ. اىاةَ غهث ُؽیٍَ ُای زیادوظؼـیث ىضغودادؼكاةم  1923ؼیغراواظؼدَُ ىـاـؼةؼی اكیاٌّس پیيا آؽازقغ.اؿحفاده ازُّاپیيای ىـاـؼة

جّزِی ةؼروی جّؿػَ زِاٌگؼدی درآن دوره ٌغاقث.ةاقؼوع زٍگ زِاٌی دوم جؾییؼات كاةم ىالصظَ ای ایسادقغکَ ادؼزیادی ةؼروی زِاٌگؼدی 

  [.12] داقث

زّاىع،جّؿػَ اكحنادی ومٍػحی،ةِتّدزیاددرارجتاًات وصيهٌّلم ُّایی  پؾ اززٍگ ةاپایان رکّد،اـؽایف رـاه غيّىی ًتلَ ىحّؿي

] « زِاٌگؼدی ٌیؽروٌق یاـث.ةػغاززٍگ زِاٌی دوم رقغگـحؼده زِاٌگؼدی درایاالت ىحضغه ةّزّدآىغکَ دظانث دونث ىؼکؽی راوؼوری ٌيّد.

1 .] 

ىّزب ایسادكّاٌیً ىـاـؼت وزِاٌگؼدی  زث ُاةا آىغن زيتّ ىعنّما ُّاپیيا اجّىتیم و درایً زىان اـؽایف رقغىـاـؼت ةا

ایاالت ىحضغه ةؼای کـب درآىغوزػب دالراىؼیکایی  ةَ اـؽایف زِاٌگؼدان ظارزی ىعنّماً از زغیغقغ.دونث اٌگهـحان ٌیؽةػغاززٍگ ىػحلغ

 [.1] « ةّد.

ن روٌغروةَ اـؽایف جػغادزِاٌگؼدان زاةسایی ىـاـؼان وزِاٌگؼدان دراواظؼٌیيَ اول كؼن ةیـحو ىی جّا ةاةؼرؿی جاریعی صؼکحِا و

رادرکكّرُای ىعحهؿ ىالصظَ کؼد.درکكّرُای ىعحهؿ ةَ ظنّص زِان مٍػحی ةاجّزَ ةَ ووػیث اكحنادی روةَ رقغپؾ اززٍگ زِاٌی دوم 

 ک پؼداظحٍغ.وایاالت ىحضغه ةَ ًّرویژه زِاٌگؼدی جّؿػَ یاـث واـؼادةـیاری ةااٌگیؽه ُای ىعحهؿ ةَ ؿیؼوؿیاصث درکكّرُای دوروٌؽدی

ای و  لَریؽی و جّؿػَ ایً مٍػث در ؿٌش زِاٌی، ىٌٍ ُای کالن در آن ةؼٌاىَ   گػاری در صال صاوؼ مٍػث جّریـو  ةا ُيؼاُی ؿؼىایَ

در ؿٌش کكّرُای ىیؽةان از ارکان ىِو اكحنادی و جساری ىِو زِان اؿث. ُيچٍیً ایً مٍػث در ادؼ پیكؼـحِای صامم در جسارت 

گیؼی  و ٌلم )ُّایی، دریایی، زىیٍی(، ةَ یک مٍػث پّیا در زِان جتغیم قغه اؿث. غالوه ةؼ ایً قکم انکحؼوٌیک، ةازاریاةی، جتهیؾات، صيم 

 انيههی ةـیار جأدؼ گػار ةّده اؿث.  ریؽی مٍػث جّریـو در ؿٌش زِاٌی و ةیً ( ٌیؽ در ُغایث و ةؼٌاىW.T.Oَاٌی جّریـو )ؿازىان زِ

 

 در ایزانگزدشگزي سابقه  -2-2

ظارزی و اداره زهب ؿیاصان »ای ةَ ٌام  ، اداره1314از دَُ دوم كؼن صاوؼ، جّریـو در ایؼان رؿياً قکم گؼـث و ةؼای اونیً ةار در ؿال 

ةَ ىٍظّر ـؼاُو « کاٌّن جّریـو ایؼان»در وزارت داظهَ جأؿیؾ قغ و اٌسام اىّر ىؼةّط ةَ جّریـو ةَ آن ىضّل گؼدیغ. در ُيیً ؿال « جتهیؾات

ُای  ةَ دتث رؿیغ، گكث 1317آوردن ىّزتات آؿایف و آؿان ٌيّدن ىـاـؼت جّریـو ایساد گؼدیغ. ایً کاٌّن کَ ةَ ًّر رؿيی در ةِيً 

جؾییؼ ٌام داد. « قّرای غانی جّریـو»، اداره زهب ؿیاصان ةَ 1323داد. در قِؼیّر  ُا جؼجیب ىی ٌاگّن در داظم کكّر ةؼای ةازدیغ جّریـثگّ

جّان ةؼظی ظغىات زیؼةٍایی و  ىی 1333-37قغ. از ـػانیث ُای ایً اداره ًی ؿانِای  ةار در وزارت کكّر ىحيؼکؽ ىی ای یک ایً قّرا ُفحَ

 .اقاره کؼد« كاٌّن ورود و اكاىث اجتاع ةیگاٌَ» ىلؼرات ٌاظؼ ةؼ جّریـو از زيهَجغویً 

ُای دونحی و ؿَ جً از اـؼاد ةنیؼ و آگاه در اىّر  ُا، ىؤؿـَ ، قّرای غانی جّریـو از دوازده جً از ٌيایٍغگان و زارجعا1343ٌَدر ؿال 

ةؼای اىّر جّریـو و ةَ ًّر کهی ٌظارت ةؼ ایً اىّر از زيهَ وظایؿ ایً قّرا ةّد. جّریـو ةَ وزّد آىغ. جػییً ظٌی ىكی و جغویً ةؼٌاىَ ازؼایی 
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ؿازىان زهب »1342چٍغی ةػغ، جكکیالت و اىکاٌات جّریـو ىّزّد، زّاةگّی جلاوای جّریـحِا ٌتّد و ُيیً اىؼ ةاغخ قغ کَ در ؿال 

  [.11] جأؿیؾ قّد« ؿیاصان

جكّیق جّریـحِا ظارزی و داظهی ةَ ؿیؼ و ؿفؼ و ةازدیغ از آدار  ةاؿحاٌی و ىٍاظؼ ًتیػی  ُغف غيغه ایً ؿازىان ىػؼـی پیكیٍَ کكّر و

  .و ایساد جيؼکؽ و ُياٍُگی الزم در اىّر ىؼةّط ةَ جّریـو ةّد

وزّد آىغ ةَ « وزارت اًالغات و جّریـو»، ؿازىان زهب ؿیاصان در وزارت اًالغات ادؽام قغ و وزارجعاٌَ زغیغی ةَ ٌام 1353در جیؼ ىاه 

، وزارت اًالغات و جّریـو اةحغا ةَ وزارت ارقاد ىهی و 1357و ىحّنی اىّر ایؼاٌگؼدی و جّریـو قغ. ةَ دٌتال پیؼوزی اٌلالب اؿالىی در ؿال 

ث. ةا جكکیم ؿپؾ ةَ وزارت ارقاد اؿالىی جؾییؼ ٌام داد و صّزه ىػاوٌث جّریـو در ایً وزارجعاٌَ، ؿؼپؼؿحی اىّر جّریـو کكّر را ةَ غِغه گؼـ

ریؽی مٍػث جّریـو،  وزارت ـؼٍُگ و ارقاد اؿالىی، ىػاوٌث ؿیاصحی و زیارجی ایً وزارجعاٌَ، دـحؼ اىّر ایؼاٌگؼدی و جّریـو را ةَ ىٍظّر ةؼٌاىَ

جّریـو ظارزی و  انيههی ةا ٌِادُا و ارگاٌِای گػاری جأؿیـات، ةؼكؼاری ارجتاط ةیً ةٍغی، ٌظارت و ٌؼخ اٌغرکاران جّریـو، درزَ آىّزش دؿث

قّرای اٌلالب  1358آةان  21انيههی جّریـو جكکیم داد. ایً دـحؼ پؾ از ىغجی ةؼاةؼ ىنّةَ  قؼکث در ازالؿِا و ٌيایكگاُِا، ىساىع ةیً

ی جأؿیـات جؾییؼ ٌام داد کَ غيالً از ادؽام چِار قؼکث دونحی ةَ ٌاىِای قؼکث ؿِاى« ؿازىان ىؼاکؽ ایؼاٌگؼدی و زِاٌگؼدی»اؿالىی ةَ ٌام 

ُای ایؼان و قؼکث ؿِاىی ؿازىان ىؼاکؽ جّریـو ةؼای ورزقِای  جّریـو ایؼان، قؼکث ؿِاىی گكحِای ایؼان، قؼکث ؿِاىی ىؼکؽی ظاٌَ

  .زىـحاٌی ةَ وزّد آىغه ةّد

، ؿازىان ىیؼاث ةا جنّیب ىسهؾ از ادؽام ؿازىان ایؼاٌگؼدی و زِاٌگؼدی، ؿازىان ىیؼاث ـؼٍُگی و ؿازىان مٍایع دؿحی1383در ؿال 

دار قغ. غالوه ةؼ  ـؼٍُگی، مٍایع دؿحی و گؼدقگؼی ایساد قغ و اىّر ىؼةّط ةَ مٍایع دؿحی، ىیؼاث جاریعی و ـؼٍُگی و مٍایع دؿحی را غِغه

ىان صر و ُایی ٌظیؼ ؿاز ایً ؿازىان کَ ىػاوٌث ریاؿث زيِّری اؿث، ىػاوٌث ؿیاصحی و زیارجی وزارت ـؼٍُگ و ارقاد اؿالىی ةا زیؼىسيّغَ

 زیارت و ٌیؽ ىػاوٌث ؿیاصحی  ةٍیاد ىـحىػفان ٌیؽ از دیگؼ ارگاٌِای ىؼجتي ةا جّریـو  در کكّر ُـحٍغ.

 

 گزدشگزي انواع -3
  اکوتوریسم-3-1

ًتیػث گؼدی ىكِّر قغه  اؿث کَ در ادةیات ـارؿی ةَ زِاٌگؼدی زیـث ىضیٌی یا Ecological-Tourism اکّجّریـو اظحنار واژة

 .اؿث

پػیؼد کَ ُغف آن داد و ؿحادُایی ةیً  اٌّاع گؼدقگؼی کَ در ةـحؼ ًتیػث مّرت ىی»ًّر کهی ًتیػث گؼدی غتارت اؿث از ةَ 

 .زِاٌگؼد و ىضیي زیـث اؿث کَ در آن ةَ ىضیي زیـث آؿیب وارد ٌكّد

 

 گزدشگزي تاریخی-3-2
یعی و ةٍاُای ةاؿحاٌی ىی پؼدازٌغ،کَ یادآور قکّه و غظيث ایً دؿحَ از گؼدقگؼان ةَ ةازدیغ از ىّزه ُا، ىـازغ، کهیـاُا و آدار جار

ی ىی کكّرُای ةاؿحاٌی ىاٌٍغ ایؼان، ىنؼ و یٌّان اؿث. در ایً ٌّع، گؼدقگؼان از ازؼای ٌيایكٍاىَ ُایی کَ وكایع ىِو دوران گػقحَ را ةازؿاز

 [.4] کٍغ، اؿحلتال ظّاٍُغ کؼد

 

 گزدشگزي تجاري-3-3

ایً غٍّان مّرت ىی گیؼد، غتارجٍغ از ؿفؼُایی کَ اـؼاد ةؼای قؼکث در ةازارُای ىکاره، ٌيایكگاه ُای  ىِيحؼیً ىـاـؼجِایی کَ جضث

ی ٌیـث و کاال و مٍایع و یا ؿؼکكی و ةازدیغ از جأؿیـات کارظاٌَ ُا و ٌظایؼ آٌِا ىی ٌيایٍغ. ىػيّالً در ىـاـؼجِای ةازرگاٌی ىضم اكاىث اظحیار

  [.4] غِغه قؼکحِای جساری اؿثُؽیٍَ ایً كتیم ىـاـؼجِا ةَ 

 

  گزدشگزي فزهنگی-3-4
ىی کٍغ. ایً زٍتَ ُای  ىلنّد از گؼدقِای ـؼٍُگی ةضخ درةاره آن ةعف از ایً مٍػث اؿث کَ ةؼ زػاةیث ُای ـؼٍُگی جّزَ ظامی

  [.8] زػاب ىحفاوت اٌغ و قاىم کارُای اٌسام قغه، ىّزه ُا، ٌيایكگاه ُا و از ایً كتیم چیؽُا ىی قّد
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 گزدشگزي ورسشی -3-5

قّد، ىاٌٍغ اؿکی، پیاده روی، کُّپیيایی، کٍُّّردی،  ُؼ ٌّع ىـاـؼجی کَ ةَ ىٍظّر ـػانیحِای ورزقی ةاقغ، گؼدقگؼی ورزقی ٌاىیغه ىی

َ مّرت دوچؼظَ ؿّاری، قکار، قٍا، كایلؼاٌی، قؼکث در ىـاةلات ورزقی و جياقای ىـاةلات و اىذال آن، ایٍگٌَّ ىـاـؼجِا ىيکً اؿث ة

ُای ورزقی ىسِؽ و ایساد جـِیالت در اىؼ ورزش و قکار و ؽیؼه،  اٌفؼادی و یا دؿحَ زيػی مّرت گیؼد. ةـیاری از کكّرُا ةا جأؿیؾ ىسيّغَ

 [.4] کٍٍغ جّریـث ُای راؽب ةَ ایً رقحَ ُا را زػب ىی

 

 سفز به روستاها -3-6
ىی ظّاٍُغ از ایً  حَ جّؿػَ ىی یاةغ. ةـیاری از ؿاکٍان ایً ىٍاًق پیكؼـحَامّالً ةازار گؼدش ُا و ىـاـؼجِا در ىٍاًق قِؼی و پیكؼـ

ی ىضیي ةـیار جنٍػی و ىحسغد ـؼار کٍٍغ و ةَ ىٍاًق کيحؼ جّؿػَ یاـحَ و ةی آالیف پٍاه ةتؼٌغ. ایٍِا ةَ گؼدش یا ؿفؼ ةَ ىٍاًق روؿحایی ى

  [.8] ایً گٌَّ گؼدش ُا یا ىـاـؼجِا ىی روٌغروٌغ. ةَ زصيث ىی جّان ةنّرجی دكیق ىكعل کؼد کَ چَ جػغادی ةَ 

 

 گزدشگزي نوگزا-3-7
غؼوَ کٍٍغگان ظغىات گؼدقگؼی ىایم ُـحٍغ کَ ةیكحؼ ةا ىـاـؼان ٌّگؼا ؿؼوکار داقحَ ةاقٍغ. ىـاـؼ ٌّگؼا ـؼدی اؿث ىٌهع جؼ، از ٌظؼ 

ایٍکَ از كغرت جسؽیَ و جضهیم ةیكحؼی ٌیؽ ةؼظّردار  ـؼٍُگی آگاه جؼ و ٌـتث ةَ ىـائم ـؼٍُگی و زیـث ىضیٌی صـاس جؼ و کٍسکاوجؼ، ويً

اؿث. ُّاداران ایً ٌّع گؼدقگؼی، در پی زایگؽیٍی ةؼای ؿتک ُای ىػيّل و ؿٍحی گؼدقگؼی ُـحٍغ. آٌِا ةَ دٌتال ُحم ُای ةؽرگ و ىسِؽ و 

دم ىضم، اكاىث گؽیغه و ةا ارزش ُا و قیّه ُای ىٌاةق ةا اؿحاٌغاردُای ةیً انيههی ٌیـحٍغ. ایً ٌّع جّریـث ُا جؼزیش ىی دٍُغ در ىٍازل ىؼ

 .زٌغگی آٌِا ةِحؼ آقٍا قٌّغ

اُغاف ایً گؼدقگؼی غتارت اؿث از: ىػؼـی و صيایث از ـؼٍُگ ىضم، ىػؼـی روش ُای اقحؾال زا و در آىغ ؿاز ةَ ىؼدم آن ىضم، 

م ةَ ةِؼه گیؼی از آقپؽظاٌَ ُای کّچک و ؿٍحی، مٍایع قٍاظث ةِحؼ ٌیازُا و ظّاؿحَ ُای ىؼدم ىضم و صيایث از آٌِا و جكّیق غيّم ىؼد

دؿحی و اصیای ىؼاؿو و ؿًٍ ىضهی. ایً ٌّع گؼدقگؼی ةاغخ ایساد و جّؿػَ ىّؿـات ىـاـؼجی و جفؼیضی جضث جيهک و اداره اـؼاد ىضهی ىی 

  [.3] قّد

 

  گزدشگزي مذهبی و سیارتی -3-8

ٌگؼدی در ؿؼاؿؼ زِان اؿث. زاذةَ ُای ىػُتی، زیارجگاه ُا و اىاکً ىلغؿَ ُؼ ؿانَ ایً ٌّع از زِاٌگؼدی یکی از رایر جؼیً اقکال زِا

ُا ةا جػغاد زیادی از زِاٌگؼدان را ةَ ؿّی ظّد زهب ىی کٍٍغ. جأؿیـات اكاىحی و پػیؼایی ایً ٌّع از زِاٌگؼدی ىاٌٍغ ىـاـؼظاٌَ ُا و زایؼؿؼا

دارای ویژگیِای ظاص ظّد اؿث کَ در ُؼ کكّری از جٍّع ةـیار زیادی ةؼظّردار اؿث جّزَ ةَ ةاـث ازحياغی و ـؼٍُگی و غلیغجی زِاٌگؼدان 

[4 .] 

 

  سفزهاي حادثه جویی -3-9
ةـیاری از اـؼاد در ؿفؼ دؿث ةَ کارُایی ىی زٌٍغ کَ ىعاًؼه آىیؽ اؿث و ىی ظّاٍُغ در ایً زىیٍَ جسؼةَ ُایی ةَ دؿث آورٌغ. ةؼظی از 

ظّاٍُغ از راه ُای زغیغ یا ؽیؼغادی ىِارت ُا و جّاٌایی ُای زـيی ظّد را ةیازىایٍغ و ةَ ُيیً ىٍظّر ةَ  اـؼاد کَ ةَ ؿفؼ ىی روٌغ ىی

کار  کٍُّّردی، كایلؼاٌی یا معؼه ٌّردی ىی روٌغ. ةؼظی ُو ىی ظّاٍُغ ةغون اؿحفاده از وؿایم و اةؽار زغیغ ةا ًتیػث روةَ رو قٌّغ و از ایً

اقغ، ایً زِاٌگؼدان درمغد رـحً ةَ ىکان ُایی ُـحٍغ کَ ةحّاٌٍغ جسؼةَ ای ىعاًؼه آىیؽی کـب کٍٍغ. ةٌّر نػت ىی ةؼٌغ. اٌگیؽه ُؼ چَ ة

  [.7] کهی ؿفؼُای ىعاًؼه آىیؽ یا صاددَ زّیاٌَ ةاالی کّه ُا، روی رودظاٌَ ُا، زٍگم ُا و ایً گٌَّ پغیغه ُای ًتیػی اٌسام ىی قٌّغ

 

  گزدشگزي سالمت -3-11
گؼدقگؼی، اـؼاد غيغجاً ةا اُغاف پؽقکی ةَ ىضم دیگؼی ؿفؼ ىی کٍٍغ. در ایً ؿفؼُا ىػيّالً اـؼاد دیگؼی قعل ةیيار را در ایً قکم از 

ُيؼاُی ىی کٍٍغ کَ آٌِا ُو زؽو گؼدقگؼان درىاٌی ىضـّب ىی قٌّغ. در ایً ؿفؼُا قعل ةیيار ةؼای ىػانسَ گػران دوران ٌلاُث، جؾییؼ آب 
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ا ... و ُيچٍیً اؿحفاده از آةِای ىػغٌی قفاةعف ةَ ؿفؼ ىی رود. قِؼُایی کَ دارای ةیيارؿحاٌِای ىسِؽ، دکحؼُای و ُّا ةَ جّمیَ دکحؼ و ی

  [.2] ىحعنل و یا آةِای ىػغٌی ُـحٍغ از زيهَ ىلامغ امهی ایً گؼدقگؼان ُـحٍغ

 

 گزدشگزي سياسی -3-11
و ؿيیٍارُای ؿیاؿی، زكٍِای ىهی و ىػُتی، ىؼاؿو ویژه ؿیاؿی ُا  ىـاـؼت ةَ ىٍظّر قؼکث در ازالس و ىساىع ةیً انيههی، کٍگؼه

  [.4] قّد ىاٌٍغ جغـیً رُتؼان و قعنیحِای ؿیاؿی، پیؼوزی رُتؼان اصؽاب و ةَ صکّىث رؿیغن آٌِا و ٌظایؼ آن گؼدقگؼی ؿیاؿی ظّاٌغه ىی

 

 گزدشگزي با هذف استفاده اس تؼطيالت -3-12
جؼ  یی اؿث کَ زِث اؿحفاده از جػٌیالت، جفؼیش، اؿحؼاصث، اؿحفاده از آب و ُّای گؼىحؼ یا ظٍکایً ٌّع گؼدقگؼی قاىم اـؼاد یا گؼوُِا

 .روٌغ از ىضم اكاىث ظّد ةَ ىـاـؼت ىی

ُای ؿانیاٌَ و  قّد و ةا ٌیاز ةَ ىـاـؼت ةؼای جفؼیش و اؿحفاده از ىؼظنی ىیؽان ُؽیٍَ و ىلنغ ؽانتاً از ًؼف ؿؼپؼؿث ظاٌّاده جػییً ىی

و اوكات ـؼاؽث، در راةٌَ اؿث. در اٌحعاب قِؼ و یا کكّر ىضم اكاىث ٌیؽ غّاىهی ىاٌٍغ ُؽیٍَ رـث و ةؼگكث، ُؽیٍَ ُحم، ؽػا و جػٌیالت 

گیؼد. ةهیي چٍیً  ُای ىـاـؼجی جّریـحی ُؼ کكّر اٌسام ىی ٌّقیغٌی و ظؼیغُای اواـی ىّدؼ اؿث. گؼدقگؼی جفؼیضی جّؿي آژاٌؾ

  [.4] ةاقغ اکذؼ ىغت اغحتار ىیىـاـؼجِایی دارای صغاكم و صغ

 

 تاثيز فناوري اطالػات و ارتباطات در صنؼت گزدشگزي -4
. ٌظام قّد یاكحنادی کَ ارائَ کٍٍغة ىضنّل و ظغىات ةَ گؼدقگؼان ُـحٍغ، اًالق ى ُای ثیمٍػث گؼدقگؼی ةَ ىسيّع ُای از ـػان

از  یکی 1اؿث . ـٍاوری اًالغات و ارجتاًات یؼوٌیة يیؼی و ىضؿفؼ، ىلنغ، مٍػث گؼدقگ ؼیىتغأ، ىـ یگؼدقگؼی قاىم پٍچ ـىای اؿاؿ

ىنؼف  ًیوؼوری اؿث کَ ارجتاط ة کیقؼ کیدر گؼدقگؼی و ىـاـؼت اؿث. ـٍاوری اًالغات و ارجتاًات   2یؼوٌیة يیىض یغٍامؼ اؿاؿ

 ؼیاؿث. ظغىات ىحؾ  3ةؼ اًالغات یىتحٍ ثیػانـ کی ؽیگؼدقگؼی ٌ گؼ،یؿازد. از ؿّی د یةؼكؼار ى یکٍٍغگان را در ؿٌش زِاٌ غیکٍٍغگان و جّن

كتم از زىان ىنؼف و دور از  یػیًّر ًت ٌيّد و غيّم ىضنّالت آن ةَ یکیؽیـ یاز ـؼوش ةازرؿ تمك جّان یگؼدقگؼی را ٌي ؼیو ىحؾ  4ٌاىكِّد

اًالغات ةَ قکم ىکحّب،  یػٍی كاؿث،یو ٌيا ؿیو جّم یوًاةـحَ ةَ ىػؼـ غایىضنّالت گؼدقگؼی قغ ًیقٌّغ. ةٍاةؼا یى غارییىکان ىنؼف ظؼ

جهفً  ؼیاًالغات و ارجتاًات کَ قاىم اةؽار اٌحلال اًالغات و ةؼكؼاری ارجتاًات ٌظ یـٍاور کیؿتب، جفک ًی. ةغقّد یارائَ ى ؼییو جنّ یمّج

ىلنغ  از مٍػث  7ثیؼیظام ىغٌ  ،6ییایٌظام اًالغات زؾؼاـ  ،5یزِاٌ ثیىّكػ ـحویؿ ٍحؼٌث،یا و،یـیداةث، جهفً ُيؼاه و ظغىات آن، ة

 .اؿث ؼىيکًیگؼدقگؼی ؽ

مٍػث گؼدقگؼی ةَ  ازُاییدو ًؼـَ آٌِاؿث. ٌ ۀـٍاوری اًالغات و ارجتاًات و گؼدقگؼی، راةٌ ۀاز ٌکات كانب جّزَ در ظنّص راةٌ یکی

 ۀجّؿػ گؼ،یةَ گـحؼش اؿث. از ًؼف درو  اتیکٍٍغه غيه میجـِ غیىنؼف کٍٍغگان و روقِای زغ ازُاییٌ ۀـٍاوری اًالغات، ةا جّزَ ةَ جّؿػ

ةعف  کیاؿث کَ در آن  ؼییىاٌٍغ ىـ ٍغیـؼآ ًیکٍغ. ا یمٍػث غؼوَ ى ًیا ازُاییٌ ًیةؼای جأى كحؼییة حِاییاةؽار و كاةه ،ـٍاوری اًالغات

 یًالغات و ارجتاًات در ًـٍاوری ا ۀّؿحیپ ۀ. جّؿػؼدیگ یةَ ؿيث زهّ ى كحؼییصؼکحف قحاب ة ؽیقّد و ظّد ٌ یةعكِا ى ؼیةاغخ جّؿػَ ؿا

 ةؼای کم مٍػث گؼدقگؼی داقحَ اؿث. یلیگػقحَ کارةؼد غي ۀدو دُ

 :گـحؼش اؿحفاده از ـٍاوری اًالغات، ةؼای روٌق مٍػث گؼدقگؼی ىٌؼح ٌيّد ؽیجسّ میجّان ةَ غٍّان دال یىِو را ى یژگیچٍغ و

مٍػث اؿث. ةَ  ًیدر صّزه ُای ىؼجتي ةا ـٍاوری اًالغات در اُؼ قؾم  سادیالزم ةؼای ا یۀةّدن ىحّؿي ؿؼىا ًییپا ،یژگیو ًیٌعـح

 ثیاُي اریةـ یژگیو ًیا گؼ،یاقحؾال از ؿّی د انیةّدن جػغاد ىحلاو ادیو ز کـّیگػاری در کكّر از  َیىٍاةع ؿؼىا غیةا جّزَ ةَ کيتّد قغ ژهیو
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قؾم  یگػاری ُای ٍُگفث ةحّان جػغاد كاةم جّزِ َیةَ ؿؼىا ازیٌقٌّغ جا ةغون  یةاغخ ى ٍحؼٌث،ی. در واكع گـحؼش قؾهِای ىؼجتي ةا ااةغی یى

ةعف ىّازَ  ًیگػاری در ا َیةؼای ؿؼىا یکَ ةا کيتّد ىٍاةع ىان ییىـئهِای ةَ ظنّص ةؼای کكّرُا ًیٌيّد و چٍ سادیمٍػث ا ًیدر ا غیزغ

 .گؼدد یجهل ثیةا اُي اریةـ غجّاٌ یُـحٍغ، ى

ةؼٌاىَ  ،یاةیةازار ؾات،یجته میةؼای ظغىات ىؼجتي ةا ـٍاوری اًالغات از كت ایجلاوا در ؿٌش دٌ عیاؿث کَ ةا رقغ ؿؼ ًیدوم ا یژگیو

ةعف وؼوری  ًیدر گؼدقگؼی، گـحؼش ـٍاوری اًالغات و ارجتاًات در ا یٍحؼٌحیُای ا ثیىضحّا ةؼای ؿا غیقتکَ و جّن ثیظغىات اىٍ ،یـیٌّ

 .رؿغ یةَ ٌظؼ ى

قّد، غتارت اؿث از: ٌلف ىِو ـٍاوری  یـٍاوری اًالغات روی مٍػث گؼدقگؼی ى ۀذتث جّؿػى ؼیکَ ةاغخ جأد گؼییىِو د یژگیو

 قیدر ارائَ ظغىات ةَ گؼدقگؼان؛ ىذالً از ًؼ یاز ةٍگاُِای اكحنادی و ادارات دونح ادییجّؿي جػغاد ز ٍَیاًالغات و ارجتاًات در کاُف ُؽ

 یُای زاٌت ٍَیدر ُؽ ییروٌغی ىٍسؼ ةَ مؼـَ زّ ًی. چٍاةغی یر ىضم کار کاُف ىزىان الزم ةؼای صىّر آٌِا د حّؿيى ،یکیظغىات انکحؼوٌ

 .قّد یاز صىّر آٌِا در ىضم کار ى یٌاق

 ـویـٍاوری اًالغات و ارجتاًات در زػب جّر ؼیـٍاوری اًالغات و ارجتاًات ةؼ مٍػث گؼدقگؼی، جأد ۀجّؿػ ؼگػارییکاٌال جأد ًیآظؼ

 ًییةَ جػ یٍحؼٌحیزـحسّی ا قیکؼد، از ًؼ یمؼف ى ادییز ۀٍیزىان و ُؽ یؿٍح ـحویؿ ٍکَیا میدقگؼان ةَ دنگؼ كحؼیة ،یکٌٍّ اییاؿث. در دٌ

 [.13پؼدازٌغ]  یىىضم گؼدش ظّد 
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 گيزينتيجه -5
 در مٍػث گؼدقگؼی ىكِّدجؼ اؿث. ىـئهَ ًیةّده و ا ؼیو ارجتاًات در ةعكِای ىعحهؿ اىؼی ازحٍاب ٌاپػ ادؼگػاری ـٍاوری اًالغات

از  غیکؼده اٌغ و قا فایا را ؼیجاد ًیكحؼیة یدُکغه زِاٌ سادیو ا میداٌـث کَ در جكک یدو غاىه جّان یرا ىگؼدقگؼی ـٍاوری اًالغات و مٍػث 

واصغُا  انیى یُياٍُگ، کاُف کاؽػ ةازی و اىکان اٌسام اىّر جکؼاری و ظـحَ کٍٍغه کؼده اٌغ. غایپ یٌارجتاط زغاٌكغ گؼیکغیکَ ةا  ٍؼوؿثیا

اٌحظارات  انیکاُف ـامهَ ى، ةؼًؼف قغن ىكکالت ىکانيَ ای ةؼ اؿاس جؼزيَ ُيؽىان از زةاٌِای ىحغاول ةازار ُغف، یدُ ؾیاىکان ارجلا ؿؼو

ٌگؼش و ظّاؿحَ  ،یةؼ اؿاس ؿتک زٌغگ انیکؼدن ىكحؼ کیجفک، ؿازی ىسازی كتم از ؿفؼ َیةؽار قتصامم از ؿفؼ، ةا اؿحفاده از ا اتیو جسؼة

ؿتب ارجلا ؿٌش  یـٍاوری اًالغات و ارجتاًات در مٍػث گؼدقگؼ ؼییةا اؿحفاده از ةکارگایً غّاىم  ،آٌِا کیدىّگؼاـ ثیو ٌَ مؼـاً ووػ كانیُا

 قٌّغ. یىكحؼی ى ثیروا
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