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و  ريزان همحسوب مي شود و يكي از اهداف اصلي برنام امروزه صنعت گردشگري به عنوان يكي از پر درآمدترين صنعت روز دنيا - چكيده

فراغت و بسياري عوامل ديگر، باعث جلب توجه ايش جمعيت، پيشرفت علوم و فنون، هاي حاكم در اكثر كشورهاي جهان است. افز مسئوالن دولت
ي بدون پيشرفت و توسعه زيرساختها، شگردارند كه توسعه گردمي عموم مردم به مقوله گردشگري شده است، لذا متخصصين اين صنعت اذعان 

تاثير  بررسي ، هدف نوشته حاضرن آن به هيچ عنوان ميسر نمي گرددفناوري اطالعات و اركاتبليغات، نيروي انساني شاغل ماهر، آموزش ديده، 
 نها پيشنهاد مي كند.فناوري اطالعات بر توسعه صنعت گردشگري و ارائه راهكار جهت توسعه صنعت گردشگري براي مديران و سازما

 گردشگري ،صنعت گردشگريتوسعه  ،فناوري اطالعات -ها كليد واژه

1. 1Bمقدمه 

فناوري اطالعات به مجموعه اي ابزارها، فنـون و روش هـاي   
ذخيره سازي پردازش ،اشاعه و توليد اطالعات گفته مي شود كـه  

به با تكيه بر پـردازش ماشـيني و رايانـه اي بـه انجـام مـي رسـد.       
بـه كـارگيري دانـش و     مي توان فناوري اطالعات را ديگرعبارتي 

تخصص در عرصه تمامي فناوري ها دانست كه با تكيه بر سـخت  
افزار ها، نرم افزارها، ارتباطات، شبكه و زير ساخت هاي رايانـه اي  
به فرايندجمع آوري، ذخيره سازي، سازمان دهي، بازيابي، اشـاعه  

 پردازد.و هم چنين تـاثير و طور كلي پردازش مدرن اطالعات مي 
  

 يده نيست با  ــدر اين عصر پوش گريـآن بر توسعه صنعت گردش
توجه به اينكه گردشگري مجموعه فعاليتي اسـت كـه در جريـان    
يك مسافرت رخ مي دهد كه اين اتفاق بـا تكنولـوژي روز عجـين    

و در اين نوشته سعي بر آن است تا تاثير اين فناوري به روز است.
 .]1[ ردشگري مورد بررسي واقع گردددر صنعت گ

2. 2Bتعريف فناوري و اطالعات  

فناوري مجموعه اي از نظامها، پردازش ها يا روش هايي كـه  
در ارتباط با مجموعه اي از فعاليتهـاي مـوثر بـر افـزايش توسـعه      
يافته است، گرچه گرايش داريم كه فناوري را مفهومي نوين تلقي 

ن هجـدهم مـيالدي و شـروع    كينم، طرح و بيان آن حداقل به قر
 ].  2انقالب صنعتي باز مي گردد[

فناوري اطالعات و ارتباطات ، عبارت است از فناروي سخت  
افزار، نرم افزار و شبكه هاي ارتباطـات بـه خصـوص تجهيـزات و     

 .]3فناوري پيشرفته آن[
فنــاوري اطالعــات شــامل مطالعــه، طراحــي توســعه، اجــراء، 

طالعاتي مبتني بر رايانـه و بـه طـور    حمايت يا مديريت نطام ها، ا
خاص، كاركردهاي نرم افزار و سخت افزار رايانه مي شود از سوي 

ايجـاد ذخيـره سـازي، كـاربرد      شاملديگر، فناوري از فعاليتهايي 
ارتباط و اطالعات، همراه با روش هاي مرتبط و مـديريت كـار بـر    

نـاوري  آن پشتيباني مي كند، عالوه بر آن مي توان اظهـار كـرد ف  
اطالعات عبارت است از آماده سازي گـردآوري، ارسـال، بازيـابي،    
ذخيره سازي، دست يابي، ارائه و تغيير شكل اطالعات، در تمامي 

 تاثير فناوري اطالعات بر توسعه صنعت گردشگري
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 .]1انواع و قالب هاي آن مانند صدا، گرافيگ، متن ويدئو وتصوير[

3. 3Bشاخص هاي فناوري اطالعات 

فناوري اطالعات بنياد و اساس زندگي آينـده بشـري اسـت،    
شورهاي در حال توسعه شايد بـا تعجـب و حسـرت بـه شـرايط      ك

نوين موجود دركشوريهاي توسعه يافته نظـاره كننـد، همـه آنهـا     
خواهان توسعه اند و دنبال مسيري هستند تا در كوتاه ترين زمان 
خود را به شرايط مطلوب نزديك سـازند، انتخـاب شـاخص هـاي     

تاً از تعـاريف  مداست ع مواجهفناوري اطالعات با مشكالت زيادي 
اده ها و فعاليت هاي علمي و فنـاوري اسـت بـراي    اندازه گيري نه

ـ   ايجا ه مـوارد زيـر توجـه    د شاخص هاي فناوري اطالعـات بايـد ب
 داشت:
اطالعات بايد از لحاظ تعريف و پوشش جامع و قابل  -1

 مقايسه باشد.
هاي پذيرفته شده بايد نهادهاي معرف شده معيار -2

 ا بگيرد.فناوري اطالعات ر
فته شده بايد ستانده حاصل از كاربرد معيارهاي پذير -3

 .]4فعاليت هاي علمي فناوري را شامل شود[

4.  4Bموانع توسعه فناوري و اطالعات 

اين موضوع يكي از مباحث مهم در زمينه فنـاوري اطالعـات   
 مي باشد، اين مشكالت به دو دسته كلي تقسيم مي شوند:

ه طور مستقيم مربوط سازمان گروه اول: مشكالتي است كه ب
مـي باشـند، بـراي مثـال      ITها، برنامه ها، و بخشهاي درگيري با 

 مشكالت موجود در واحد هاي تحقيق و توسعه.
گروه دوم: مشـكالت فرابخشـي در حـوزه فنـاوري اطالعـات      
مانند مشكالت ساختاري است كه در بخش اقتصاد وجـود دارد، و  

 ].1[ثر مي گذاردبر روند توسعه فناوري اطالعات ا

5. 5Bعوامل موثر بر توسعه فناوري اطالعات 

از لحاظ تاريخي عوامل مـوثر بـر توسـعه فنـاوري اطالعـات      
 عبارتند از: 

 رشد فناوري ريزپردازنده هاوكوچك شدن ابعاد آن-1
 كاهش بهاي كامپيوتر ها -2
 گسترش استفاده از كامپيوتر و كاربرد آن-3
 ].4ت [اختوسعه شبكه هاي ارتباطي زير س -4

6. 6B گردشگري:تعريف 

بـا  » تـور «از دو بخـش تركيـب يافتـه اسـت:     »توريسم«واژه 
، پسـوندي كـه   »ايسم «، و سياحتمعناي سفر، گشت، مسافرت، 

اشاره به مكتب يا انديشه اي فلسفي، مـذهبي، سياسـي، ادبـي، و    
غيره دارد.بنـابراين، توريسـم يعنـي مكتبـي كـه پايـه فكـري آن        

 سياحت و گردشگري است
گردشگري عبارت است از هـر آنچـه بـه گردشـگران و     -1,6 

خدمات مرتبط با آن مربـوط مـي شـود.اين تعريـف شـامل همـه       
فعاليت هاي مربوط به فرآيند جذب گردشگران و پذيرايي از آنان، 
سازمانهاي مسافرتي، دولتهـاي مبـدأ، دولتهـاي ميزبـان و مـردم      

 گي، اقتصاديو مفهوم آن فرايندهاي مبادله فرهن محلي مي شود.
 ].5[ .گيرد و اجتماعي را نيز در بر مي

شود كه در  گردشگري به مجموعه فعاليتي اطالق مي-2,6
افتد. اين فرايند شامل  جريان مسافرت يك گردشگر اتفاق مي

ريزي سفر، مسافرت به مقصد، اقامت،  ي از قبيل برنامهيفعاليتها
چنين شود. هم بازگشت و حتي يادآوري خاطرات آن نيز مي

دهد  فعاليتهايي را كه گردشگري بعنوان بخشي از سفر انجام مي
نظير خريد كاالهاي مختلف و تعامل ميان ميزبان و مهمان را نيز 

توان گفت هرگونه فعاليت و فعل و  گيرد.به طور كلي مي در بر مي
افتد  انفعال را كه در جريان سفر يك سياحتگر اتفاق مي

 .]6[گردد گردشگري تلقي مي

7. 7Bاصول گردشگري 

 ـ گردشگري، تركيبي است از گردشها و ارتباطات.
ـ دو عامل، حركتي (سفر به مقصد) و ايستادگي ( اقامت) 

 شود. در گردشگري بسيار مهم تلقي مي
ـ گردشگري فعاليتي است كه خارج از محل سكونت انجام 

گيرد و بنابراين با امور مردمي كه در آن مقصد زندگي  مي
 وت است.كنند متفا مي

ـ عامل حركت كوتاه مدت بودن و ماهيت آن نيز موقتي 
 شود. مي

شود و هدف از  ـ بازديد از مقصد، به داليل متنوع انجام مي
آن انتخاب محل سكونت دائمي يا اشتغال بعنوان عاملي درآمد زا 

 .] 7[نيست

8.  8B اهداف گردشگري 

 اهداف تاريخي. 1



 اهداف فرهنگي. 2

 اهداف علمي، تجاري. 3

 ].8[اهداف زيارتي. 4

9.  9Bاركان صنعت گردشگردي 

توان در چهار گروه اصلي  اركان صنعت گردشگردي را مي
 بندي نمود: طبقه

 ـ منابع طبيعي

 ـ عوامل زيربنائي

 ـ تجهيزات حمل و نقل

 ].8[نوازي ـ منابع فرهنگي و روحيه مهمان

10. 10Bموانع توسعه صنعت گردشگري 

منطقه، موانع هر چند با توجه به شرايط هر كشور يا 
توسعه صنعت گردشگري متفاوت است ، اما بطور كلي موانع 

 عمده در اجراي برنامه هاي توسعه گردشگري عبارتند از:

10,1. 17Bموانع سازماني و ساختاري 

تخانه مشخص به عنوان متولي رنبود يك سازمان يا وزا
صنعت كه در نتيجه وجود سازمانهاي موازي باعث ناهماهنگي و 

اوان مي گردد، از طرق وجود چند سازمان تداخل وظايف فر
مختلف و عدم تدوين و اجراي يك برنامه جامع و يكپارچه براي 
توسعه گردشگري، اين صنعت را با مشكالت عديده اي روبرو مي 

 .سازد

10,2. 18Bموانع فرهنگي و اجتماعي 

 تفاوت هاي فرهنگي بين مناطق گردشگري و آگاهي
 ي گردشگران و از طرفميزبانان نسبت به نيازها و خواسته ها 
ديگر عدم آگاهي گردشگران از فرهنگ ميزبانان، ضمن بروز  

مشكالت عديده، مانع عمده اي در گسترش صنعت گردشگري 
 است.

10,3. 19Bموانع موجود در بازار 

عوامل بازار عبارتند از: سطح درآمد، هزينه سوخت، امنيت 
، ارتباط مستقيم با عوامل فصلي و انگيزه هاي مسافرت شغلي،

عوامل بازار از كنترل  گسترش صنعت گردشگري دارد، بيشتر

محلها در د گردشگران خارج است، و توانايي اين محل يا مقص
، نياز به برنامه ريزي و انعطاف جذب گردشگر در بلند مدت

 پذيري دارد، 

10,4. 20Bموانع آموزشي و كمبود نيروي انساني متخصص 

متاسفانه به علت جوان بودن اين صنعت در اغلب 
شورهاي در حال توسعه نيروي انساني متخصص مورد نياز كم ك

است و حتي مراكز آموزشي براي تربيت نيروي انساني مورد نياز 
 هم وجود نداشته و يا بسيار محدود است.

10,5. 21Bموانع زير بنايي 

كمبود و نامطلوب بودن وسايل حمل ونقل مسافري، جاده 
هاي آب،  هاي بين شهري، مراكز خريد، تاسيسات اقامتي شبكه

برق، مخابرات، فاضالب، بهداشت و مناطق گردشگري يكي از 
 موانع عمده توسعه به حساب مي آيد. 

بنابراين توسعه صنعت گردشگري به وسيله فناوري 
كه موانع و  اطالعات نيازمند يك مديريت منسجم و كار آمد بوده

مشكالت را شناسايي كرده و توانايي اجراي استراتژهاي تدوين 
 ]. 9داشته باشد[ را شده

11. 11Bآثار توسعه صنعت گردشگري 

في جهانگردي مانند هر پديده ديگر داراي اثرات مثبت و من
صادي، سياسي، اجتماعي، تهاي اق است اين آثار در زمينه

 فرهنگي، زيست محيطي و بهداشتي مشهود است.

11,1. 22Bاثرات اقتصادي 
در بسياري از كشورهاي جهان جهانگردي به عنوان يكي از 

هاي كليدي و اصلي جهت توسعه و پيشرفت اقتصادي عمل بخش
باشد مهمترين اثر آن ايجاد  كرده است. اين آثار، چندگانه مي

اشتغال و درآمد است، نتايج تحقيقات مؤيد اين است كه 
جهانگردي به عنوان كاهش بيكاري و كسب درآمد منتهي 

 شود. مي
ه اقتصادي عالوه بر درآمد و اشتغال، اكثراً در رشد و توسع

مؤثر است. همچنين اثرات بسزايي در موازنه پرداختها دارد. از 
جمله وجوهي كه جهانگردان در كشورهاي مورد بازديد خرج 

نمايند (هزينه اقامت در مهمانخانه، خورد و خوراك، اياب و  مي
هاي مشابه) خريد اقالم عمده توسط  ذهاب در محل و هزينه

رسد و به شركتهاي  ه مصرف ميجهانگردان در كشورهاي ديگر ب
گردد.(شركتهاي هواپيمايي  المللي پرداخت مي مسافربري بين



گذاران خارجي دراحداث  وكشتيراني) و سرمايه
  ي و ... .دار ي به ويژه در رشته مهمانخانهجهانگرد تسهيالت

 

11,2. 23Bآثار سياسي 
تفكيك آثار اقتصادي و سياسي جهانگردي به آساني مؤثر 

هاي ناشي از توسعه صنعت جهانگردي منوط نيست. جذب درآمد
 به وجود ثبات و امنيت سياسي و صلح و آرامش است. 

چنانچه كشور از امنيت و ثبات برخوردار باشد زمينه الزم 
آيد از طرف ديگر  براي توسعه صنعت جهانگردي فراهم مي

عث ايجاد تماسهاي بيشتر افزايش جهانگردي در سطح جهان با
شود و به درك و تفاهم بيشتري  در بين ملتهاي مختلف مي

درباره نظامهاي اعتقادي، ارزشي، نحوه زندگي و مدلهاي رفتاري 
شود و بسياري از  مردم مختلف در سطح جهان منتهي مي

صاحبنظران معتقدند كه اين ارتباطات و آمد و شدها در كاهش 
د و راهي براي صلح و دوستي و احترام تشنجات سياسي مؤثر باش

 .متقابل بين جوامع مختلف ايجاد كند
 

11,3. 24Bآثار فرهنگي و اجتماعي 

ريزي  چنانچه سياستهاي توسعه جهانگردي به خوبي برنامه
توانند راهي براي آشنايي مردم كشور با  و سازماندهي شوند، مي

نحوه زندگي ساير ملل، عقايد، آداب، عادات، سنن و خالصه 
هاي ديگر كشورها باشند در اين  ها و خرده فرهنگ هنگفر

فرايند با ايجاد امكان مبادالت فرهنگي و تعامالت اجتماعي، 
آيد كه به وسعت نظر و بسط حوزه ديد  هايي به وجود مي زمينه

شود و تجارت فرهنگي مردم كشور را غني  مردم منجر مي
 .شود ميسازد و از طريق ارزشهاي فرهنگي جوامع مبادله  مي

11,4. 25Bآثار زيست محيطي 

در بسياري از كشورهاي جهان، زيبائيهاي طبيعي و 
جذابيتهاي زيست محيطي علت اصلي براي جذب گردشگري و 

رويه  اند از طرف ديگر گسترش بي توسعه صنعت جهانگردي بوده
اين صنعت همانند ديگر فعاليتهاي بشري آثار منفي و پيامدهاي 

 ه همراه داردسوئي براي سيستم اكولوژيك ب
 

11,5. 26B آثار  بهداشتي 

آثار بهداشتي در جذب جهانگردان و گردشگران نقش 
اساسي دارد از جمله تأسيس امكانات و تسهيالت جهانگردي، 

حفظ بهداشت و رعايت اصول ايمني و حفاظتي از ضروريات 
 ].5[است

 

12. 12Bرابطه فناوري اطالعات وارتباطات با صنعت گردشگري 

يزناپذيري تبديل به دهكده اي دنياي امروز به شكل گر  
از سوي ديگر  جهاني با ارتباط گسترده و عميق شده است.

توريسم نيز به فراخور گذشت زمان امروزه به عنوان صنعتي 
درآمدزا و نجات دهنده براي كشورهاي مختلف در آمده است.به 
شكلي كه درآمدهاي حاصل از آن در برخي كشورها چندين برابر 

  .نفتي كشورهاي ديگر است درآمدهاي سرشار
لزوم توجه به توريسم و استفاده از فناوري هاي نوين در جهت  

گسترش آن و استفاده كردن از مزاياي بيشمار اقتصادي آن براي 
كشورها تحقيق و تتبع پيرامون رابطه بين گسترش فناوري 
 .اطالعات و ارتباطات و توسعه توريسم را ضروري ساخته است

ها و شرايط و  دگرگوني ژرف تكنولوژيكي، مكانيسمدر عصر حاضر 
در نتيجه بحث هاي تكنيكي و فني به سوي پيچيدگي، تنوع و 

  ظرافت بيشتري گرايش يافته است
مي توان به نقش اينترنت در زمينه ارتباطات گردشگري، اطالع 
رساني به گردشگران و آگاهي يافتن از وضعيت مقاصد گردشگري 

ضعيت بازار گردشگري اشاره كرد. گردشگري و از ديگر سو از و
الكترونيكي حاصل اين هم تنيدگي و تغييرات حاصل از آن مي 
باشد، براين مبنا مي توان گردشگري الكترونيكي را به صورت زير 

 :تعريف نمود
گردشگري الكترونيكي، بكار گيري تكنولوژي هاي جديد  «

در دو بعد    ICT بخصوص تكنولوژيهاي اطالعات و ارتباطات
عرضه و تقاضاي گردشگري مي باشد كه در آن عالوه برعرضه 

گردشگران ،زمينه هاي بازاريابي ودورنمايي   خدمات موردنياز
 ».گردشگري مقاصد فراهم مي باشد

از اين رو گردشگران براي آگاهي از مقاصد گردشگري و 
وضعيت آنها در بعد تقاضا از تكنولوژي هاي اطالعاتي و ارتباطي 
استفاده نموده و در چارچوب انگيزه هاي خود به انتخاب مقاصد 

  .اقدام مي نمايند
در اين ميان آژانس هاي مسافرتي با استفاده از اينترنت   

در عرصه طرح هاي تخصصي گردشگري و در چارچوب شناخت 
زمان تعطيالت به همراه پاسخگويي به نيازهاي گردشگران 

 .در مقاصد مختلف نمودندمبادرت به بازاريابي گردشگري 
بطور كلي استفاده از تكنولوژي اطالعات و ارتباطات و گسترش 



گردشگري سبب آن شد كه گردشگران قبل توسعه آن در زمينه 
از سفر به ارزيابي و بررسي وضعيت مقاصد بپردازند و تجربه اي 
مجازي را در چارچوب دورنمايي گردشگر در ذهن خود شكل 

 .دهد
ظر به ماهيت گردشگري، كاربرد فناوري بايد گفت ن  

اطالعات و ارتباطات ميتواند در بهبود كارآيي تحويل خدمات و 
معامالت و همچنين پيش بيني فرصت جهت ميسر ساختن 
دستيابي دامنه گسترده و متنوعي از تجارب در زمينه هاي 

 ..گوناگون گردشگري بسيار مفيد واقع گردد
رعميقي بربخش تاثيICT در عرصه جهاني توسعه

گردشگري و مسافرت داشته است و اين مهم همچنان در حال 
  ..تغيير دادن ساختار و فرآيند هاي آن ميباشد

كاربرد فناوري اطالعات در صنعت گردشگري از زماني كه  
حمل و نقل هوايي گسترش يافت فناوري هاي نوين ارتباطي نيز 

بر  1960به دهه  سابقه فعاليت بازارهاي الكترونيكشكل گرفتند.
مي گردد.زماني كه شركت هاي هواپيمايي آمريكايي سيستم 
هاي نگهداري جا را با هدف اعمال كنترل هاي ترافيكي مرتبط با 

بدين ترتيب سيستم هاي  مسافران مورد استفاده قرار دارند
نعت هواپيمايي سبب تحوالت كامپيوتري براي ذخيره جا در ص

رصه فعاليت هاي گردشگري و تعيين كننده در ع گسترده
 .].10[شد

 

13. 13Bمدل تحقيق 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مدل مفهومي تحقيق، تاثير فناوري اطالعات بر توسعه صنعت : 1شكل شماره 
 گردشگري

14. 14Bپيشنهادات 

با توجه به اينكه صنعت گردشگري يكي از صنايع مهم 
دنياست كه از لحاظ ايجاد در آمد، اشتغال، ارز آوري، و ... با 

فت و خودرو سازي برابري مي كند كه از طرفي چون صنعت ن
بعضي از شهرها خصوصاً روستاها جاذبه هاي بالقوه اي براي 

 :پيشنهاد مي شود جذب گردشگر دارند بنابراين 
با توجه به اينكه گردشگران جاذبه هاي طبيعي از  -1

وامل موثر در جذب جمله آبهاي معدني، آب  و هواي خوب ع
و راههاي معرفي و شناساندن اين جاذبه ها  دگردشگري مي دانن

ژي از جمله  از طريق وسائل ارتباطي و فناوري اطالعات و تكنولو
اينترنت و ... مي باشد.پيشنهاد مي شود بروشورها و نقشه هايي 
يا از مراكز ديدني و تفريحي و سياحتي را در سايت خود قرار 

اطالعاتي از مقصد   يند قبالًتا گردشگران وقتي به سفر مي آ هداد
خود داشته باشند تا بعداً دچار سرگرداني نگردند. كه اين خود 

 صرفه جويي هزينه، وقت و ... گردشگران را به دنبال دارد.
با توجه به اينكه اكثر گردشگران در بدو ورود به يك -2

شهر اطالعات كافي از آن شهر ندارند الزم است اكيپي از 
ودي شهر مستقر و با نقشه و بروشور و سازمانهاي مربوطه در ور

 ... نسبت به راهنمايي مسافران اقدام نمايند.
طراحي نرم افزار كامپيوتري (نقشه شهر) از طريق سي -3

دي ،يا بلوتوث در اختيار گردشگران و مسافران جهت راهنمايي 
، در طول سفر همراهشان تر و بهره مندي از امكانات موجودبه

 باشد.
به اينكه در بعضي از شهرها نيمي از گردشگران با توجه  -4

از هتلها، مهمانسراها استفاده نمي كنند و در چادرهاي خود مي 
مانند مي توان در نظر گرفتن مكانهاي خاص براي اين گروه 

 موجبات رفاه عده را فراهم نمود.
تسهيل در امكانات مناسب تفريحي يكي ديگر از مسائلي -5

 مي طلبد. يربط رامسوالن ذ هاست كه تالش همه جانب
ز جهت راهنمايي گردشگران از طريق تكنولوژي رو -6

 ، سياحتي و زيارتي آن شهر.استفاده از امكانات تفريحي
تبليغات اماكن گردشگري درتلويزيونهاي عريض داخل  -7

  .شهر جهت اطالع رساني
فرهنگ سازي درخصوص نحوه برخورد باگردشگران و  -8

 ز طريق رسانه ملي و ساير رسانه ها و اينترنت و ....راهنمايي آنها ا

 صنعت گردشگري
 

 منابع طبيعي
 

 عوامل زير بنايي
 

 تجيزات حمل و نقل
 

 منابع فرهنگي و
 روحينه مهمان نوازي

فناوري و 
 اطالعات

 
 سخت افزار

 

 زارنرم اف
 

ذخيره و 
 پردازش

 

 اشاعه و توليد

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15. 15Bنتيجه گيري 

هاي مهم پيشرفت جهانگردي در كشورهاي  يكي از جنبه
فناوري و  در حال توسعه ايجاد فعاليت، توليد كار و استفاده از 

نيروهاي انساني نيمه متخصص است كه در صورت اطالعات و 
ر اين كشورها با موجود بودن شرايط، توسعه جهانگردي را د

 موفقيت توام خواهد كرد.
» صنعتي«به عبارت ديگر صنعت جهانگردي همواره بعنوان 

تلقي شده است كه از عوامل كار بيشتر از ساير عوامل توليد 
تواند  آورد. طبيعتاً توسعه صنعت توريسم مي استفاده بعمل مي

ان موجب ازدياد مؤسسات مسافرتي و اقامتي شود و با افزايش ميز
حمل و نقل و جابجايي مسافر و فعال كردن بازار فروش صنايع 
دستي، در مجموع جريان اقتصادي مثبت و سالم را ايجاد كند و 
ضمن رونق صنعت داخلي و ايجاد اشتغال و تشويق هنرهاي 

روند  .و همچنين آوري قابل توجهي نيز داشته باشد سنتي، ارز
اين  ازآن حاكي تحول نظام جهاني در تمام سطوح و وجود 

واقعيت انكار ناپذير است كه فناوري اطالعات و شيوه هاي آن و 
تطبيق با شرايط امروزين و تحوالت سريع فراروي جوامع است، 
هر جامعه و سازماني كه بتواند سريع تر و صحيح تر از اين 
فناوري استفاده كند، مي تواند با سرعت و اطمينان بيشتري به 

يزان د، با توجه به اين امر آگاهي يافتن از ماهداف خود دست ياب
ت اي مختلف از فناوري اطالعاستفاده كاركنان و سازمانها

نخستين گام، براي برنامه ريزي به منظور گسترش دسترسي و 
اف در توسعه مهارت در استفاده از اين فناوري دستيابي به اهد

صنعت گردشگري مي باشد كه همت مضاعف مديران ارشد در 
 ژي روز است. نامه ريزي صحيح به كمك تكنولوبر
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