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امروزه رسانه ها تأثيرات زيادي را بر جاذبه هاي مقصد گردشگري دارند، رسانه ها با استفاده از تصاوير ويژه اي كه از 

ايي را در ايجاد انگيزه در مخاطبان دارند تا اقدام به مسافرت 

براي جاذبه هاي گردشگري الزم است كه ارزش آنها شناخته شود، رسانه هاي ارتباط جمعي توانايي ارزش دهي به 

باط جمعي ملي و در اين تحقيق به بررسي تاثيرات رسانه هاي ارت

محلي بر كميت و كيفيت گردشگري شهري تبريز پرداخته شده و بر اساس نتايج حاصله، فرضيات ارائه شده مورد تاييد 

بر اين اساس مشخص شد كهبين دسترسي به رسانه هاي ارتباط جمعي و ميزان افزايش گردشگري شهري 

به رسانه هاي ارتباط جمعي بيشتر باشد، بر تعداد گردشگران شهري نيز 

همچنين بين توجه به گردشگري شهري در رسانه هاي ارتباط جمعي و ميزان آشنايي مردم با نقاط 

آنها براي پرداخت به و هر چه رابطه بين رسانه ها و هماهنگي 

  .بحث گردشگري شهري بيشتر باشد، ميزان آشنايي مردم با نقاط گردشگري و مراجعه به آنها نيز بيشتر خواهد بود

رسانه . تاثير رسانه هاي ارتباط جمعي بر رفتار، عملكرد و نگرش افراد و سازمانها در زندگي امروزي بر كسي پوشيده نيست

هاي ارتباط جمعي ما را فرهنگ پذير كرده و بصورت جمعي و انبوه انسانها را در جوامع مختلف، بسوي يكنواختي و جهاني 

. در ابعاد آموزشي و تفريحي نيز از ابعاد مهم تاثير اين ابزار در زندگي امروزي است

رسانه ها با معرفي گوشه و كنار نهان و آشكار در سرزمينهاي مختلف، شوق سفر به اين اماكن را در انسانها پديد مي آورند و 

يكي از مقاصد . ر اين جاذبه ها ايفا مي نمايند

گردشگران نيز در عصر حاضر استفاده از جاذبه هاي گردشگري شهري است و در شناسايي جاذبه هاي توريستي داخل شهرها، 

 چه براي شهروندان همان شهر و چه براي ديگر مسافران  گردشگران ورودي داخلي و  بين المللي، رسانه ها مي توانند و

بررسي ميزان تاثير رسانه ها بر گردشگري شهري چه از بعد كمي و چه كيفي از 
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امروزه رسانه ها تأثيرات زيادي را بر جاذبه هاي مقصد گردشگري دارند، رسانه ها با استفاده از تصاوير ويژه اي كه از 

ايي را در ايجاد انگيزه در مخاطبان دارند تا اقدام به مسافرت مقصد مي سازند و نقش حمايتي كه دارند تأثير بسز

براي جاذبه هاي گردشگري الزم است كه ارزش آنها شناخته شود، رسانه هاي ارتباط جمعي توانايي ارزش دهي به 

در اين تحقيق به بررسي تاثيرات رسانه هاي ارت. جاذبه هاي گردشگري را از راه تصويرسازي دارا هستند

محلي بر كميت و كيفيت گردشگري شهري تبريز پرداخته شده و بر اساس نتايج حاصله، فرضيات ارائه شده مورد تاييد 

بر اين اساس مشخص شد كهبين دسترسي به رسانه هاي ارتباط جمعي و ميزان افزايش گردشگري شهري 

به رسانه هاي ارتباط جمعي بيشتر باشد، بر تعداد گردشگران شهري نيز و هر چه دسترسي . رابطه مستقيم وجود دارد

همچنين بين توجه به گردشگري شهري در رسانه هاي ارتباط جمعي و ميزان آشنايي مردم با نقاط 

و هر چه رابطه بين رسانه ها و هماهنگي . گردشگري و مراجعه به آنها نيز رابطه مستقيم وجود دارد

بحث گردشگري شهري بيشتر باشد، ميزان آشنايي مردم با نقاط گردشگري و مراجعه به آنها نيز بيشتر خواهد بود

  گردشگري، گردشگري شهري، رسانه هاي ارتباط جمعي، تبريز

تاثير رسانه هاي ارتباط جمعي بر رفتار، عملكرد و نگرش افراد و سازمانها در زندگي امروزي بر كسي پوشيده نيست

هاي ارتباط جمعي ما را فرهنگ پذير كرده و بصورت جمعي و انبوه انسانها را در جوامع مختلف، بسوي يكنواختي و جهاني 

در ابعاد آموزشي و تفريحي نيز از ابعاد مهم تاثير اين ابزار در زندگي امروزي استتاثير رسانه ها . شدن فرهنگ سوق ميدهند

رسانه ها با معرفي گوشه و كنار نهان و آشكار در سرزمينهاي مختلف، شوق سفر به اين اماكن را در انسانها پديد مي آورند و 

ر اين جاذبه ها ايفا مي نمايندنقش مهمي در نياز سازي و ايجاد انگيزه براي مسافرت و گشت و گذار د

گردشگران نيز در عصر حاضر استفاده از جاذبه هاي گردشگري شهري است و در شناسايي جاذبه هاي توريستي داخل شهرها، 

چه براي شهروندان همان شهر و چه براي ديگر مسافران  گردشگران ورودي داخلي و  بين المللي، رسانه ها مي توانند و

بررسي ميزان تاثير رسانه ها بر گردشگري شهري چه از بعد كمي و چه كيفي از . بايستي نقس موثر و اساسي ايفا نمايند
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   چكيده

امروزه رسانه ها تأثيرات زيادي را بر جاذبه هاي مقصد گردشگري دارند، رسانه ها با استفاده از تصاوير ويژه اي كه از 

مقصد مي سازند و نقش حمايتي كه دارند تأثير بسز

براي جاذبه هاي گردشگري الزم است كه ارزش آنها شناخته شود، رسانه هاي ارتباط جمعي توانايي ارزش دهي به .كنند

جاذبه هاي گردشگري را از راه تصويرسازي دارا هستند

محلي بر كميت و كيفيت گردشگري شهري تبريز پرداخته شده و بر اساس نتايج حاصله، فرضيات ارائه شده مورد تاييد 

بر اين اساس مشخص شد كهبين دسترسي به رسانه هاي ارتباط جمعي و ميزان افزايش گردشگري شهري . قرار گرفتند

رابطه مستقيم وجود دارد

همچنين بين توجه به گردشگري شهري در رسانه هاي ارتباط جمعي و ميزان آشنايي مردم با نقاط . افزوده خواهد شد

گردشگري و مراجعه به آنها نيز رابطه مستقيم وجود دارد

بحث گردشگري شهري بيشتر باشد، ميزان آشنايي مردم با نقاط گردشگري و مراجعه به آنها نيز بيشتر خواهد بود

  

گردشگري، گردشگري شهري، رسانه هاي ارتباط جمعي، تبريز :كليدي هاي واژه

  

   مقدمه -1

تاثير رسانه هاي ارتباط جمعي بر رفتار، عملكرد و نگرش افراد و سازمانها در زندگي امروزي بر كسي پوشيده نيست

هاي ارتباط جمعي ما را فرهنگ پذير كرده و بصورت جمعي و انبوه انسانها را در جوامع مختلف، بسوي يكنواختي و جهاني 

شدن فرهنگ سوق ميدهند

رسانه ها با معرفي گوشه و كنار نهان و آشكار در سرزمينهاي مختلف، شوق سفر به اين اماكن را در انسانها پديد مي آورند و 

نقش مهمي در نياز سازي و ايجاد انگيزه براي مسافرت و گشت و گذار د

گردشگران نيز در عصر حاضر استفاده از جاذبه هاي گردشگري شهري است و در شناسايي جاذبه هاي توريستي داخل شهرها، 

چه براي شهروندان همان شهر و چه براي ديگر مسافران  گردشگران ورودي داخلي و  بين المللي، رسانه ها مي توانند و

بايستي نقس موثر و اساسي ايفا نمايند
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نيز سعي خواهد شد به  مقالهملزومات پژوهشي براي دست اندركاران گردشگري و باالخص گردشگري شهري است و در اين 

ارتباط بين انسانها مبناي پيدايش فرهنگ و جامعه است و در آن فرايند؛ نظرها، انديشه ها، عواطف، احساسات و هيجانات 

از سوي ديگر پيشرفت جوامع به . از طريق نمادها و نشانه ها بصورت كالمي و غير كالمي منتقل مي شود يا نمو پيدا مي كند

رسانه ها در عصر جديد از جمله عوامل 

مطبوعات، راديو، تلويزيون، اينترنت، ماهواره از جمله رسانه هايي هستند كه همواره مورد 

يكي از كاركردهاي . ميزان كارايي شان مخاطبان خاص خود را جذب مي كنند

. اصلي رسانه ها پرداختن به موضوعات تفريحي و آموزشي و شناساندن جاذبه هاي تفريحي و توريستي در جوامع مختلف است

م براي بسياري از كشورها به امروزه، صنعت توريس

عنوان اولين و دست كم دومين محل درآمد به شمار مي آيد و رسانه هاي ارتباط جمعي هستند كه راه را براي اين كار هموار 

كاهش مدت زمان كار، افزايش وقت سرگرمي ناشي از آن و بهبود شرايط 

فرآيندي شناخته شده از تقسيم حركت هاي جهانگردي است كه با كوتاه شدن مدت اقامت و غالباً مسافت هاي طي 

بنابراين جاذبه هاي شهرهاي . شده همراه است و جزء تفكيك ناپذير در رشد تحرك و جابجايي كوتاه گردشگري گرديده است

توريسم با توجه به وضعيت خاص خود .

مستقيماً با مشاركت مردمي سروكار دارد و ايجاد تسهيالت الزم و ارائه خدمات رفاهي هرچه بيشتر به گردشگران رابطه 

امور مربوط  عملكرد هر يك از بخشهاي مختلف اين نهادها در پيشرفت

هدف كلي اين تحقيق بررسي تاثير رسانه هاي ارتباط جمعي بعنوان يكي از نهاد هاي تاثير 

  .گذار بر صنعت توريسم، در معرفي و شناساندن جاذبه هاي گردشگري شهري و تاثير بر افزايش ميزان گردشگران شهري است

ها و برقرار كردن رابطه ميان آنها و تبيين شرايط و رويدادهاست كه به يك رشته 

هدف اصلي تحقيق . تعميم هاي منطقي منجر مي شود تا در صورت امكان بتوان بر اساس آن به پيش بيني رويدادها پرداخت

با توجه به . شهر تبريز مي باشد حاضر تبيين نقش و تاثيرات رسانه هاي ارتباط جمعي بر افزايش ميزان گردشگري شهري

اهدافي كه از انجام اين تحقيق وجود دارد؛ نسبت به توليد فرضياتي بشرح ذيل اقدام شده است تا در نهايت اين پژوهش نسبت 

فرضيات مورد بررسي و آزمون در اين  .به پاسخگويي به سواالت تحقيق و بررسي صحت، قبول و يا رد فرضيات ارائه شده برآيد

  .دارد وجود ميمستق رابطه يشهر يگردشگر

 و يگردشگر نقاط با مردم ييآشنا زانيم

در مطالعه ميداني . با توجه به ماهيت موضوع مورد مطالعه، از هر دو روش مطالعه ميداني و اسنادي بهره گيري خواهد شد

از روشهايي همچون تدوين و تكميل پرسشنامه، و در روش مطالعات اسنادي يا كتابخانه اي، مطالعه ي طرحها و پروژه هاي 

با توجه به حجم باالي . و همچنين استفاده از تجارب ساير مناطق و كشورها مورد تاكيد مي باشد

از  شدبراي بدست آوردن تعداد نمونه اين تحقيق مي 

كه با توجه به تحقيقات و تجربيات  است

دومين راه با محاسبه فرمول تعيين  در و

تحليل آمارهاي مربوط تجزيه و . نمونه خواهد بود
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ملزومات پژوهشي براي دست اندركاران گردشگري و باالخص گردشگري شهري است و در اين 

  .تحقيق در اين باب پرداخته شود

  و روش تحقيق فرضيات اهداف،

ارتباط بين انسانها مبناي پيدايش فرهنگ و جامعه است و در آن فرايند؛ نظرها، انديشه ها، عواطف، احساسات و هيجانات 

از طريق نمادها و نشانه ها بصورت كالمي و غير كالمي منتقل مي شود يا نمو پيدا مي كند

رسانه ها در عصر جديد از جمله عوامل .گي و فناوري، زمينه هاي گسترش و تنوع ارتباطات را فراهم آورده است

مطبوعات، راديو، تلويزيون، اينترنت، ماهواره از جمله رسانه هايي هستند كه همواره مورد . تفكيك نشدني از زندگي روزمره اند

ميزان كارايي شان مخاطبان خاص خود را جذب مي كنند استفاده افراد جامعه قرار گرفته و به تناسب

اصلي رسانه ها پرداختن به موضوعات تفريحي و آموزشي و شناساندن جاذبه هاي تفريحي و توريستي در جوامع مختلف است

امروزه، صنعت توريس. و از اين منظر است كه ارتباط بين رسانه و گردشگري پديدار مي گردد

عنوان اولين و دست كم دومين محل درآمد به شمار مي آيد و رسانه هاي ارتباط جمعي هستند كه راه را براي اين كار هموار 

كاهش مدت زمان كار، افزايش وقت سرگرمي ناشي از آن و بهبود شرايط . گردشگري نيزيكي از عناصر اصلي توسعه است

فرآيندي شناخته شده از تقسيم حركت هاي جهانگردي است كه با كوتاه شدن مدت اقامت و غالباً مسافت هاي طي 

شده همراه است و جزء تفكيك ناپذير در رشد تحرك و جابجايي كوتاه گردشگري گرديده است

.سعه آن ايفا مي كنداستانها نقشي مهم و محرك در پيدايي گردشگري شهري و تو

مستقيماً با مشاركت مردمي سروكار دارد و ايجاد تسهيالت الزم و ارائه خدمات رفاهي هرچه بيشتر به گردشگران رابطه 

عملكرد هر يك از بخشهاي مختلف اين نهادها در پيشرفت. مستقيمي با ساختار تشكيالتي سازمان هاي محلي دارد

هدف كلي اين تحقيق بررسي تاثير رسانه هاي ارتباط جمعي بعنوان يكي از نهاد هاي تاثير .به فعاليت توريستي مؤثر مي باشد

گذار بر صنعت توريسم، در معرفي و شناساندن جاذبه هاي گردشگري شهري و تاثير بر افزايش ميزان گردشگران شهري است

ها و برقرار كردن رابطه ميان آنها و تبيين شرايط و رويدادهاست كه به يك رشته  هدف پژوهش علمي كشف واقعيت

تعميم هاي منطقي منجر مي شود تا در صورت امكان بتوان بر اساس آن به پيش بيني رويدادها پرداخت

حاضر تبيين نقش و تاثيرات رسانه هاي ارتباط جمعي بر افزايش ميزان گردشگري شهري

اهدافي كه از انجام اين تحقيق وجود دارد؛ نسبت به توليد فرضياتي بشرح ذيل اقدام شده است تا در نهايت اين پژوهش نسبت 

به پاسخگويي به سواالت تحقيق و بررسي صحت، قبول و يا رد فرضيات ارائه شده برآيد

  :وهش به قرار زير بوده است

گردشگر شيافزا زانيم و ي ارتباط جمعيها رسانه هب يدسترس ن

م و يجمع ارتباط يها رسانه در يشهر يگردشگر به توجه 

  .دارد وجود مي

با توجه به ماهيت موضوع مورد مطالعه، از هر دو روش مطالعه ميداني و اسنادي بهره گيري خواهد شد

از روشهايي همچون تدوين و تكميل پرسشنامه، و در روش مطالعات اسنادي يا كتابخانه اي، مطالعه ي طرحها و پروژه هاي 

و همچنين استفاده از تجارب ساير مناطق و كشورها مورد تاكيد مي باشد

براي بدست آوردن تعداد نمونه اين تحقيق مي گردشگران شهري كه رقم دقيق آن براي شهر تبريز مشخص نشده است، 

استلين راه اين او. دادكه تقريباً پاسخهاي يكساني را بدست مي 

و. واحد را به عنوان نمونه انتخاب نمائيم 400مطالعات قبلي با اين حجم جامعه آماري،

نمونه خواهد بود 384كه نمونه، حجم نمونه مورد نظر را با داده هاي موجود بدست مي آوريم 

ملزومات پژوهشي براي دست اندركاران گردشگري و باالخص گردشگري شهري است و در اين 

تحقيق در اين باب پرداخته شود

  

اهداف، بيان مساله، - 2

ارتباط بين انسانها مبناي پيدايش فرهنگ و جامعه است و در آن فرايند؛ نظرها، انديشه ها، عواطف، احساسات و هيجانات 

از طريق نمادها و نشانه ها بصورت كالمي و غير كالمي منتقل مي شود يا نمو پيدا مي كند

گي و فناوري، زمينه هاي گسترش و تنوع ارتباطات را فراهم آورده استلحاظ فرهن

تفكيك نشدني از زندگي روزمره اند

استفاده افراد جامعه قرار گرفته و به تناسب

اصلي رسانه ها پرداختن به موضوعات تفريحي و آموزشي و شناساندن جاذبه هاي تفريحي و توريستي در جوامع مختلف است

و از اين منظر است كه ارتباط بين رسانه و گردشگري پديدار مي گردد

عنوان اولين و دست كم دومين محل درآمد به شمار مي آيد و رسانه هاي ارتباط جمعي هستند كه راه را براي اين كار هموار 

  .ساختند

گردشگري نيزيكي از عناصر اصلي توسعه است

فرآيندي شناخته شده از تقسيم حركت هاي جهانگردي است كه با كوتاه شدن مدت اقامت و غالباً مسافت هاي طي جابجايي 

شده همراه است و جزء تفكيك ناپذير در رشد تحرك و جابجايي كوتاه گردشگري گرديده است

استانها نقشي مهم و محرك در پيدايي گردشگري شهري و تو

مستقيماً با مشاركت مردمي سروكار دارد و ايجاد تسهيالت الزم و ارائه خدمات رفاهي هرچه بيشتر به گردشگران رابطه 

مستقيمي با ساختار تشكيالتي سازمان هاي محلي دارد

به فعاليت توريستي مؤثر مي باشد

گذار بر صنعت توريسم، در معرفي و شناساندن جاذبه هاي گردشگري شهري و تاثير بر افزايش ميزان گردشگران شهري است

هدف پژوهش علمي كشف واقعيت

تعميم هاي منطقي منجر مي شود تا در صورت امكان بتوان بر اساس آن به پيش بيني رويدادها پرداخت

حاضر تبيين نقش و تاثيرات رسانه هاي ارتباط جمعي بر افزايش ميزان گردشگري شهري

اهدافي كه از انجام اين تحقيق وجود دارد؛ نسبت به توليد فرضياتي بشرح ذيل اقدام شده است تا در نهايت اين پژوهش نسبت 

به پاسخگويي به سواالت تحقيق و بررسي صحت، قبول و يا رد فرضيات ارائه شده برآيد

وهش به قرار زير بوده استپژ

نيببنظر ميرسد؛ : الف

 نيببنظر ميرسد؛ : ب

يمستق رابطه آنها به مراجعه

با توجه به ماهيت موضوع مورد مطالعه، از هر دو روش مطالعه ميداني و اسنادي بهره گيري خواهد شد

از روشهايي همچون تدوين و تكميل پرسشنامه، و در روش مطالعات اسنادي يا كتابخانه اي، مطالعه ي طرحها و پروژه هاي 

و همچنين استفاده از تجارب ساير مناطق و كشورها مورد تاكيد مي باشدمرتبط با موضوع تحقيق 

گردشگران شهري كه رقم دقيق آن براي شهر تبريز مشخص نشده است، 

كه تقريباً پاسخهاي يكساني را بدست مي  كرددو راه استفاده 

مطالعات قبلي با اين حجم جامعه آماري،

نمونه، حجم نمونه مورد نظر را با داده هاي موجود بدست مي آوريم 
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به دو صورت آمار توصيفي و آمار استنباطي خواهد 

  . بود و با شيوه هاي آماري، همبستگي بين موضوعات مختلف و معني داري رابطه بين پديده ها بحث خواهد شد

براي شناخت ومعرفت بيشتر درباره يك موضوع بهترين و اولين مرحله تعريف جامع ومانعي از موضوع است از اين رو در 

  . مي پردازيم؛ تا حيطه تعريف آنها را بطور كامل مشخص نماييم

كرده اند زندگي روزانه ما با راديو، تلويزيون، روزنامه ، كتاب ها، اينترنت، فيلم هاي سينمايي، 

در قرن بيست و يكم ، ما از طريق محيط گسترده اي از رسانه هاي جمعي كه در تاريخ 

ا رسانه ها باعث شده تا آنها را به عنوان جزئي از جريان 

رسانه هاي جمعي مانند هوايي كه در آن تنفس ميكنيم در هر موقعيتي كه تصور كنيد وجود 

cd(اي چاپي، جستجوي ، خواندن رسانه ه

اطالعات در اينترنت و استفاده از ساير رسانه ها صرف ميشود را در نظر بگيريد، به راحتي خواهيد فهميد كه قرار گرفتن نسبتاً 

بر اساس همين مناسبت كه برخي از صاحبنظران اظهار 

امعه كنوني ، رسانه تبديل به يك نهاد اجتماعي غالب شده كه جايگزين تاثير نهادهاي قديمي تر مثل نظام 

به وسايل انتقال پيام ها از فرستنده يا فرستندگان به مخاطب يا مخاطبان، رسانه گفته مي شود؛ كه شامل روزنامه، كتاب، 

اين وسايل داراي ويژگي هايي مانند . است

. رسانه ها، كاركردها و نقش هاي متعددي در جامعه برعهده دارند

، ارتباط جمعي را فرآيندي جامعه گستر و رسانه ها را 

يا رسانه بر مي آيد، رسانه هاي جمعي از چند 

بخش از تجربه بالقوه اي كه خارج از  يكي اينكه غالباميان ما بعنوان دريافت كننده و آن بخش و آن

قانون، صنعت، (ادراك يا تماس ما است، قرار مي گيرند؛ دوم ممكن است، ميان ما و ساير نهادهايي كه با آن سرو كار داريم

قرار مي گيرند؛ سوم امكان دارد پيوندي ميان اين نهادهاي گوناگون ايجاد كنند؛ چهارم رسانه ها داراي 

راهايي هستند كه توسط آنها ديگران با ما و ما با ديگران ارتباط برقرار مي كنيم و پنجم اينكه غالبارسانه ها با فراهم آوردن 

نهاد "به نظر مك كوئيل، ). 1382مك كوئيل، 

توليذ و توزيع معرفت به معناي وسيع آن، يعني نهادهايي يا مرجع هايي معني دار و قابل تجربه در 

اين معرفت ما را توانا مي سازد تا به تجربه خود معنا ببخشيم، به دريافت هاي ما از اين تجربه 

. "را محفوظ نگه داريم و به درك امروزين خود استمرار بخشيم

هم ...) آموزش و پرورش و دانشگاه و(رسانه ها وظيفه انتشار انواع معرفت را بر عهده دارند، پس به جاي ديگر نهادهاي معرفتي

اعضاي جامعه به صورت رسانه ها در يك فضاي عمومي فعاليت مي كنند، يعني علي االصول در دسترس همه 

رسانه ها در مقايسه با ساير نهادهاي اجتماعي، بر تعداد بيشتري اثر مي گذارد و زمان 

آنها . حيات انساني، رسانه ها امري فرا گيرند

رسانه ها وظيفه حراست ازمحيط را بر عهده دارند آنها بايد 

نسلي به همبستگي كلي را بين اجزاء جامعه در پاسخ به نيازهاي محيطي ايجاد كنند و مسئوليت انتقال ميراث اجتماعي از 

جامعه را بصورت مدار بسته اي تعريف مي كند كه رسانه هاي جمعي بعنوان 
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به دو صورت آمار توصيفي و آمار استنباطي خواهد  spssبه سنجش ميزان تاثير رسانه بر گردشگري شهري، از طريق نرم افزار 

بود و با شيوه هاي آماري، همبستگي بين موضوعات مختلف و معني داري رابطه بين پديده ها بحث خواهد شد

  اتعاريف اصالحات  و واژه ه

براي شناخت ومعرفت بيشتر درباره يك موضوع بهترين و اولين مرحله تعريف جامع ومانعي از موضوع است از اين رو در 

مي پردازيم؛ تا حيطه تعريف آنها را بطور كامل مشخص نماييم) رسانه هاي عمومي(يا ) رسانه(مقوله رسانه ها ابتدا به تعريف 

كرده اند زندگي روزانه ما با راديو، تلويزيون، روزنامه ، كتاب ها، اينترنت، فيلم هاي سينمايي، رسانه ها ما را احاطه 

در قرن بيست و يكم ، ما از طريق محيط گسترده اي از رسانه هاي جمعي كه در تاريخ . پر شده است

ا رسانه ها باعث شده تا آنها را به عنوان جزئي از جريان اما ارتباط بيش از حد ما ب. بشري بي سابقه است هدايت مي شويم

رسانه هاي جمعي مانند هوايي كه در آن تنفس ميكنيم در هر موقعيتي كه تصور كنيد وجود . عادي زندگي در نظر بگيريم

cd(اگر مدت زماني را كه براي گوش دادن به راديو، استفاده از لوح هاي فشرده 

اطالعات در اينترنت و استفاده از ساير رسانه ها صرف ميشود را در نظر بگيريد، به راحتي خواهيد فهميد كه قرار گرفتن نسبتاً 

بر اساس همين مناسبت كه برخي از صاحبنظران اظهار . دائم در معرض رسانه ها، بخش بنيادين از زندگي كنوني شده است

امعه كنوني ، رسانه تبديل به يك نهاد اجتماعي غالب شده كه جايگزين تاثير نهادهاي قديمي تر مثل نظام 

  )1391كروتي، . (آموزشي و مذهب گرديده است

به وسايل انتقال پيام ها از فرستنده يا فرستندگان به مخاطب يا مخاطبان، رسانه گفته مي شود؛ كه شامل روزنامه، كتاب، 

است... ويزيون، ماهواره، تكنولوژي هاي نوين ارتباطات و اطالعات و اينترنت و 

رسانه ها، كاركردها و نقش هاي متعددي در جامعه برعهده دارند. پيام گيران نا آشنا، سرعت عمل زياد و تكثير پيام هستند

، ارتباط جمعي را فرآيندي جامعه گستر و رسانه ها را "ظريه رسانه هاي جمعيمقدمه اي بر ن"دركتاب

يا رسانه بر مي آيد، رسانه هاي جمعي از چند  "media"وي معتقد است، همانطوركه از واژه. ميانجي روابط اجتماعي مي داند

يكي اينكه غالباميان ما بعنوان دريافت كننده و آن بخش و آن

ادراك يا تماس ما است، قرار مي گيرند؛ دوم ممكن است، ميان ما و ساير نهادهايي كه با آن سرو كار داريم

قرار مي گيرند؛ سوم امكان دارد پيوندي ميان اين نهادهاي گوناگون ايجاد كنند؛ چهارم رسانه ها داراي 

راهايي هستند كه توسط آنها ديگران با ما و ما با ديگران ارتباط برقرار مي كنيم و پنجم اينكه غالبارسانه ها با فراهم آوردن 

مك كوئيل، (اسباب و لوازم، به ادراك ما از ساير گروهها، سازمان و رويدادها شكل مي دهند 

توليذ و توزيع معرفت به معناي وسيع آن، يعني نهادهايي يا مرجع هايي معني دار و قابل تجربه در 

اين معرفت ما را توانا مي سازد تا به تجربه خود معنا ببخشيم، به دريافت هاي ما از اين تجربه . جهان اجتماعي اشتغال دارد

را محفوظ نگه داريم و به درك امروزين خود استمرار بخشيم نظم و نسق مي دهد و ما را ياري مي كند تا معرفت گذشته

رسانه ها وظيفه انتشار انواع معرفت را بر عهده دارند، پس به جاي ديگر نهادهاي معرفتي

رسانه ها در يك فضاي عمومي فعاليت مي كنند، يعني علي االصول در دسترس همه 

رسانه ها در مقايسه با ساير نهادهاي اجتماعي، بر تعداد بيشتري اثر مي گذارد و زمان . بازار، داوطلبانه و كم هزينه قرار دارند

  ).1389موكدي، . (بيشتري را به خود اختصاص مي دهد

حيات انساني، رسانه ها امري فرا گيرندبر خالف مدرسه و ديگر اركان  .بودن آنهاست) همه جا(ويژگي اصلي رسانه ها 

رسانه ها وظيفه حراست ازمحيط را بر عهده دارند آنها بايد . ميتوانند يك كالس بي ديوار با ميلياردها مستمع تشكيل دهند

همبستگي كلي را بين اجزاء جامعه در پاسخ به نيازهاي محيطي ايجاد كنند و مسئوليت انتقال ميراث اجتماعي از 

جامعه را بصورت مدار بسته اي تعريف مي كند كه رسانه هاي جمعي بعنوان » استوارت هال«. نسل ديگر را به عهده دارند

به سنجش ميزان تاثير رسانه بر گردشگري شهري، از طريق نرم افزار 

بود و با شيوه هاي آماري، همبستگي بين موضوعات مختلف و معني داري رابطه بين پديده ها بحث خواهد شد

  

تعاريف اصالحات  و واژه ه - 3
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براي شناخت ومعرفت بيشتر درباره يك موضوع بهترين و اولين مرحله تعريف جامع ومانعي از موضوع است از اين رو در 

مقوله رسانه ها ابتدا به تعريف 

رسانه ها ما را احاطه 

پر شده است... موسيقي، مجالت و

بشري بي سابقه است هدايت مي شويم

عادي زندگي در نظر بگيريم

اگر مدت زماني را كه براي گوش دادن به راديو، استفاده از لوح هاي فشرده . دارند

اطالعات در اينترنت و استفاده از ساير رسانه ها صرف ميشود را در نظر بگيريد، به راحتي خواهيد فهميد كه قرار گرفتن نسبتاً 

دائم در معرض رسانه ها، بخش بنيادين از زندگي كنوني شده است

امعه كنوني ، رسانه تبديل به يك نهاد اجتماعي غالب شده كه جايگزين تاثير نهادهاي قديمي تر مثل نظام داشته اند كه در ج

آموزشي و مذهب گرديده است

به وسايل انتقال پيام ها از فرستنده يا فرستندگان به مخاطب يا مخاطبان، رسانه گفته مي شود؛ كه شامل روزنامه، كتاب، 

ويزيون، ماهواره، تكنولوژي هاي نوين ارتباطات و اطالعات و اينترنت و راديو، تل

پيام گيران نا آشنا، سرعت عمل زياد و تكثير پيام هستند

دركتاب "دنيس مك كوئل"

ميانجي روابط اجتماعي مي داند

يكي اينكه غالباميان ما بعنوان دريافت كننده و آن بخش و آن: لحاظ ميانجي هستند

ادراك يا تماس ما است، قرار مي گيرند؛ دوم ممكن است، ميان ما و ساير نهادهايي كه با آن سرو كار داريم

قرار مي گيرند؛ سوم امكان دارد پيوندي ميان اين نهادهاي گوناگون ايجاد كنند؛ چهارم رسانه ها داراي ) دولت و غيره

راهايي هستند كه توسط آنها ديگران با ما و ما با ديگران ارتباط برقرار مي كنيم و پنجم اينكه غالبارسانه ها با فراهم آوردن مج

اسباب و لوازم، به ادراك ما از ساير گروهها، سازمان و رويدادها شكل مي دهند 

توليذ و توزيع معرفت به معناي وسيع آن، يعني نهادهايي يا مرجع هايي معني دار و قابل تجربه در رسانه به كار توليد، باز 

جهان اجتماعي اشتغال دارد

نظم و نسق مي دهد و ما را ياري مي كند تا معرفت گذشته

رسانه ها وظيفه انتشار انواع معرفت را بر عهده دارند، پس به جاي ديگر نهادهاي معرفتي

رسانه ها در يك فضاي عمومي فعاليت مي كنند، يعني علي االصول در دسترس همه . عمل مي كنند

بازار، داوطلبانه و كم هزينه قرار دارند

بيشتري را به خود اختصاص مي دهد

ويژگي اصلي رسانه ها 

ميتوانند يك كالس بي ديوار با ميلياردها مستمع تشكيل دهند

همبستگي كلي را بين اجزاء جامعه در پاسخ به نيازهاي محيطي ايجاد كنند و مسئوليت انتقال ميراث اجتماعي از 

نسل ديگر را به عهده دارند
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رسانه ها هم حركت و پويايي و سرزندگي را تقويت و توليد مي 

يك سو احساس هاي عاطفي، محبت و صداقت را برمي انگيزند و از سوي ديگر احساس 

رفتاري  - اين كاركرد بطور طبيعي موجب پيدايش تضاد دروني

  )1391جودكي، . (رسانه هاستوظايف خبري و آموزشي نيز يكي ديگر از كاركرد 

باتوجه به گسترش روز افزون فناوري در دنيا، تعدد رسانه ها مداوماَ رو به گسترش است كه در دسته بندي و گروههاي 

رسانه هاي ابزاري مانند اعالميه، بروشور، تابلوي اعالنات، كاتولوگ، پوستر، تراكت، پالكارد، آرم، لوگو، فيلم هاي 

  .هادي يا گروهي همچون روابط عمومي ها، شركت هاي انتشاراتي، بنيادهاي سينمايي

رسانه هاي فرانهادي همچون خبرگذاري ها، دفاتر روابط بين الملل، كارتل ها، بنگاه هاي سخن پراكني و تراست هاي 

جان فيسك رسانه را در سه گروه . شنيداري، ديداري تقسيم نمود

از ديد او؛ صدا و چهره و بدن از جمله رسانه هاي 

انه است زيرا در كنش ها و واكنش هاي ارتباطي براي توليد پيام 

نوشتن، عكاسي، نقاشي، آهنگ سازي ومعماري در زمره رسانه هاي بازنمون 

ري و ثبت يك هستند كه هريك از قواعد و فنونخاصي پيروي مي كنند، زيرا مي توانند مانند نوشتن يك متن باعث ماندگا

  .بعبارتي مي توانند كنش هاي ارتباطي حاصل ازرسانه هاي خويش نمون را ثبت و ماندگار كنند

وسايل ارتباط جمعي به لحاظ كاربرد و نقش كاركردي آنها و همچنين تأثيرگذاري بر مخاطبين و متقابالً تأثيرپذيري 

  :سام ذيل تقسيم مي شوند كه عبارتند از

  .گفتاري -روزنامه نگاري، زبان نوشتاري

وسايلي هستند كه پيام را به تعداد محدودي پيام گيرنده مشخص منتقل ميكند، مانند نامه، تلفن، 

مجموع ابزارهاي وسايل ارتباط جمعي و روش هايي كه براي ارتباط با مخاطبان انبوه وسايل ارتباط 

  .بدنه هاي اتوبوس و تابلوهاي خياباني
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رسانه ها هم حركت و پويايي و سرزندگي را تقويت و توليد مي . شاهراه در فرآيند هويت بخشي در جامعه نقش پيدا مي كنند

يك سو احساس هاي عاطفي، محبت و صداقت را برمي انگيزند و از سوي ديگر احساس از . كنند هم رخوت و تنبلي وسستي

اين كاركرد بطور طبيعي موجب پيدايش تضاد دروني. زشتي، دشمني، بي اعتمادي، دروغو خشونت را زنده مي كنند

وظايف خبري و آموزشي نيز يكي ديگر از كاركرد . در مقياس فردي و اجتماعي مي شود

باتوجه به گسترش روز افزون فناوري در دنيا، تعدد رسانه ها مداوماَ رو به گسترش است كه در دسته بندي و گروههاي 

  :گوناگوني قرار ميگيرند كه از جمله مي توان به گروههاي زير اشاره كرد

  .رسانه هاي نوشتاري مانند مطبوعات، كتاب و مجالت

  .ه هاي شنيداري مانند راديو

  .رسانه هاي ديداري مانند تلويزيون، سينما، اينترنت

رسانه هاي ابزاري مانند اعالميه، بروشور، تابلوي اعالنات، كاتولوگ، پوستر، تراكت، پالكارد، آرم، لوگو، فيلم هاي 

  .تبليغاتي، فيلمكوتاه و بلند، سخنراني، همايش و تئاتر

هادي يا گروهي همچون روابط عمومي ها، شركت هاي انتشاراتي، بنيادهاي سينمايي

رسانه هاي فرانهادي همچون خبرگذاري ها، دفاتر روابط بين الملل، كارتل ها، بنگاه هاي سخن پراكني و تراست هاي 

 .خبري، شركت هاي چند مليتي سازه، فيلم هاي سينمايي، شبكه هاي ماهواره اي

شنيداري، ديداري تقسيم نمود -رسانه را مي توان بر مبناي نوشتاري، ديداري

از ديد او؛ صدا و چهره و بدن از جمله رسانه هاي . تحت عنوان رسانه خويش نمون، بازنمون و مكانيكي تقسيم نموده است

انه است زيرا در كنش ها و واكنش هاي ارتباطي براي توليد پيام خويش نمون هستند لذا مي توان گفت هر انساني يك رس

نوشتن، عكاسي، نقاشي، آهنگ سازي ومعماري در زمره رسانه هاي بازنمون . هاي كالمي و غيركالمي به خود متكي است

هستند كه هريك از قواعد و فنونخاصي پيروي مي كنند، زيرا مي توانند مانند نوشتن يك متن باعث ماندگا

بعبارتي مي توانند كنش هاي ارتباطي حاصل ازرسانه هاي خويش نمون را ثبت و ماندگار كنند

وسايل ارتباط جمعي به لحاظ كاربرد و نقش كاركردي آنها و همچنين تأثيرگذاري بر مخاطبين و متقابالً تأثيرپذيري 

سام ذيل تقسيم مي شوند كه عبارتند ازمخاطبين از عملكرد خاص هر كدام به انواع و اق

  .رسانه هاي شخصي

  .رسانه هاي جمعي

  :نظر معنوي نيز رسانه ها به دو گروه تقسيم ميشوند

روزنامه نگاري، زبان نوشتاري -رسانه هاي منطقي شامل تبليغات و روابط عمومي 

  ... ارتباط جمعي روزنامه وتلويزيون، راديو وسايل : رسانه هاي فيزيكي

وسايلي هستند كه پيام را به تعداد محدودي پيام گيرنده مشخص منتقل ميكند، مانند نامه، تلفن، 

مجموع ابزارهاي وسايل ارتباط جمعي و روش هايي كه براي ارتباط با مخاطبان انبوه وسايل ارتباط 

  :ست كه خود شامل رسانه هاي ذيل است

  ...رسانه هاي چاپي مانند روزنامه، مجله، كتاب و

  ...رسانه هاي پخش مانند تلويزيون، راديو، سيستم صوتي و 

  ...رسانه هاي رايانه اي مانند اينترنت، بانك اطالعاتي و

بدنه هاي اتوبوس و تابلوهاي خيابانيرسانه هاي خياباني مانند پوسترهاي تبليغاتي خيابان ها، 

  :نشريه ها كه خود به چهار دسته تقسيم مي شوند

  .رسانه هاي چاپي كه بر روي كاغذ چاپ مي شوند

شاهراه در فرآيند هويت بخشي در جامعه نقش پيدا مي كنند

كنند هم رخوت و تنبلي وسستي

زشتي، دشمني، بي اعتمادي، دروغو خشونت را زنده مي كنند

در مقياس فردي و اجتماعي مي شود

باتوجه به گسترش روز افزون فناوري در دنيا، تعدد رسانه ها مداوماَ رو به گسترش است كه در دسته بندي و گروههاي 

گوناگوني قرار ميگيرند كه از جمله مي توان به گروههاي زير اشاره كرد

رسانه هاي نوشتاري مانند مطبوعات، كتاب و مجالت -1

ه هاي شنيداري مانند راديورسان -2

رسانه هاي ديداري مانند تلويزيون، سينما، اينترنت -3

رسانه هاي ابزاري مانند اعالميه، بروشور، تابلوي اعالنات، كاتولوگ، پوستر، تراكت، پالكارد، آرم، لوگو، فيلم هاي  -4

تبليغاتي، فيلمكوتاه و بلند، سخنراني، همايش و تئاتر

هادي يا گروهي همچون روابط عمومي ها، شركت هاي انتشاراتي، بنيادهاي سينماييرسانه هاي ن -5

رسانه هاي فرانهادي همچون خبرگذاري ها، دفاتر روابط بين الملل، كارتل ها، بنگاه هاي سخن پراكني و تراست هاي  - 6

خبري، شركت هاي چند مليتي سازه، فيلم هاي سينمايي، شبكه هاي ماهواره اي

رسانه را مي توان بر مبناي نوشتاري، ديداري انواع

تحت عنوان رسانه خويش نمون، بازنمون و مكانيكي تقسيم نموده است

خويش نمون هستند لذا مي توان گفت هر انساني يك رس

هاي كالمي و غيركالمي به خود متكي است

هستند كه هريك از قواعد و فنونخاصي پيروي مي كنند، زيرا مي توانند مانند نوشتن يك متن باعث ماندگا

بعبارتي مي توانند كنش هاي ارتباطي حاصل ازرسانه هاي خويش نمون را ثبت و ماندگار كنند. گفتار شوند

وسايل ارتباط جمعي به لحاظ كاربرد و نقش كاركردي آنها و همچنين تأثيرگذاري بر مخاطبين و متقابالً تأثيرپذيري 

مخاطبين از عملكرد خاص هر كدام به انواع و اق

رسانه هاي شخصي - الف

رسانه هاي جمعي -ب

نظر معنوي نيز رسانه ها به دو گروه تقسيم ميشوند از

رسانه هاي منطقي شامل تبليغات و روابط عمومي  -1

رسانه هاي فيزيكي -2

وسايلي هستند كه پيام را به تعداد محدودي پيام گيرنده مشخص منتقل ميكند، مانند نامه، تلفن، : رسانه هاي شخصي

  ...فكس و

مجموع ابزارهاي وسايل ارتباط جمعي و روش هايي كه براي ارتباط با مخاطبان انبوه وسايل ارتباط : رسانه هاي جمعي

ست كه خود شامل رسانه هاي ذيل استجمعي فراوانا

رسانه هاي چاپي مانند روزنامه، مجله، كتاب و -1

رسانه هاي پخش مانند تلويزيون، راديو، سيستم صوتي و  -2

رسانه هاي رايانه اي مانند اينترنت، بانك اطالعاتي و -3

رسانه هاي خياباني مانند پوسترهاي تبليغاتي خيابان ها،  -4

نشريه ها كه خود به چهار دسته تقسيم مي شوند -5

رسانه هاي چاپي كه بر روي كاغذ چاپ مي شوند - 5-1
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يعني اگر محتواي يك نشريه . نشريات الكترونيك كه تنها تفاوت آن با نشريه هاي چاپي نحوة عرضه ي آنهاست

 منتشر مي شود و توسط براوزر htmlيعني متن بصورت صفر و يك بر روي اينترنت قرار ميگيرد و با فرمت مختلفي چون 

 از جنس و فيزيك نشريه هاي ديجيتالرا دارند ولي مانند نسخه هاي چاپي نيستند مانند يك

 كه روي كاغذ است رسانه چاپي ولي اگر آن را بصورت آنالوگ تبديل كنيم نشريه الكترونيك داريم و اگر

 اگر چيزهايي شبيه به لينك متن، تصوير يا ويژگيهاي

منظور از كاركرد، نقش و وظيفه اي است كه بر عهده رسانه هاي جمعي گذاشته شده است و انتظار مي رود رسانه ها در 

همانگونه كه قبالً فرآيند جامعه پذير بودن انسانها توسط خانواده كه گروه همساالن و مدرسه و 

تا  محيط هاي زندگي صورت ميگرفت، حال اين رسانه هاي جمعي هستند و اين موضوع بطور تدريجي و مستمر از ابتداي تولد

  .بزرگسالي، ارزش ها و هنجارهاي فرهنگي را با اعضاي جامعه ميسازند و موجب همنوايي و همگرايي فرد با خود جامعه ميشوند

رسانه هاوسايلي ارزان، قابل دسترسيبراي همگان هستند كه مي توانند بهترين 

ا همه نيازمند هستند ساعاتي از روز يا شب دشواري هاي زندگي و كار را فراموش كنند 

موضوع نظارت رسانه بيشتر به نوع كاركرد و نقش خبري ونحوة اطالع رساني اشاره ميكند، لذا امكان نظارت 

اين وسايل، اطالعات را از تمام دنيا براي ما انسانها جمع آوري كرده كه در غير اينصورت 

 يعني. در مرحله تفسير، رسانه ها معاني و مفهوم اطالعات را براي ما تبيين نموده و از اهميت آن آگاه ميشويم

رسانه ها ميتوانند انسان هايي كه هيچوقت يكديگر را نديده اند و ارتباطي باهم نداشته اند و از هم فاصله دارند 

ي افكار با يكديگر مرتبط مي سازند و نقش مؤثري در تكوين هويتهاي مذهبي، قومي و ناحيه اي ايفا كرده و در شكل ده

  )1392صوفي، . (عمومي جامعه علي الخصوص در ارتباط با ساختار و قدرت سياسي حاكم كاركرد مهمي دارند

اقدام به مسافرت در فضايي غير از سكونتگاه دائم 

  .تفريحي و تفنني به منظور سرگرمي و خودپروري انجام مي گيرد

در فرهنگ الروس، گردشگري اقدام به مسافرتي است كه به لحاظ خشنودي و تفريح انجام مي گيرد و گردشگري بين 

متكي به نياز و ميل به جنبش و حركت بوده و مسافرتي 

است كه به منظور شناخت جهان انجام مي گيرد و پديده اي است كه نمي توان درتمام تمدنها براي شروع آن تاريخي معين 

Touring (ن فرانسه در زبا)Tourisme( معادل ،

كسي كه در جريان اين مهاجرات آزاد قرار مي گيرد، در هر دو زبان ياد شده به 
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نشريات الكترونيك كه تنها تفاوت آن با نشريه هاي چاپي نحوة عرضه ي آنهاست

  .مي شود نشريه الكترونيك تلقي مي شود

  .رسانه هاي ديجيتال كه محتواي آن ها از صفر و يك تشكيل مي شود

يعني متن بصورت صفر و يك بر روي اينترنت قرار ميگيرد و با فرمت مختلفي چون 

  .فراخواني مي شود

از جنس و فيزيك نشريه هاي ديجيتالرا دارند ولي مانند نسخه هاي چاپي نيستند مانند يك رسانه هاي سايبر كه

كه روي كاغذ است رسانه چاپي ولي اگر آن را بصورت آنالوگ تبديل كنيم نشريه الكترونيك داريم و اگر

اگر چيزهايي شبيه به لينك متن، تصوير يا ويژگيهاي محتواي آن را به صفر و يك تبديل كنيم وارد مقوله ديجيتال شده ايم و

  .ديگر متفاوت از نسخه هاي چاپي به آن اضافه كنيم رسانه سايبر داريم

: 

منظور از كاركرد، نقش و وظيفه اي است كه بر عهده رسانه هاي جمعي گذاشته شده است و انتظار مي رود رسانه ها در 

  :مده ترين و مهمترين كاركردها به قرار ذيل است

همانگونه كه قبالً فرآيند جامعه پذير بودن انسانها توسط خانواده كه گروه همساالن و مدرسه و : جامعه پذير بودن

محيط هاي زندگي صورت ميگرفت، حال اين رسانه هاي جمعي هستند و اين موضوع بطور تدريجي و مستمر از ابتداي تولد

بزرگسالي، ارزش ها و هنجارهاي فرهنگي را با اعضاي جامعه ميسازند و موجب همنوايي و همگرايي فرد با خود جامعه ميشوند

رسانه هاوسايلي ارزان، قابل دسترسيبراي همگان هستند كه مي توانند بهترين :تفريح وسايل ارتباط جمعي سرگرمي

ا همه نيازمند هستند ساعاتي از روز يا شب دشواري هاي زندگي و كار را فراموش كنند وسيله سرگرمي و تفريح افراد باشند زير

  .و بطور موقت از واقعيت جدا شوند تا با آرامش بيشتر بكار خود بپردازند

موضوع نظارت رسانه بيشتر به نوع كاركرد و نقش خبري ونحوة اطالع رساني اشاره ميكند، لذا امكان نظارت 

اين وسايل، اطالعات را از تمام دنيا براي ما انسانها جمع آوري كرده كه در غير اينصورت . يط انسان ها ميسر مي گردد

  .نميتوانيم به آن دسترسي پيدا نماييم

در مرحله تفسير، رسانه ها معاني و مفهوم اطالعات را براي ما تبيين نموده و از اهميت آن آگاه ميشويم

  .نحوي سواد رسانه اي ما را بيشتر ميكنند

رسانه ها ميتوانند انسان هايي كه هيچوقت يكديگر را نديده اند و ارتباطي باهم نداشته اند و از هم فاصله دارند 

با يكديگر مرتبط مي سازند و نقش مؤثري در تكوين هويتهاي مذهبي، قومي و ناحيه اي ايفا كرده و در شكل ده

عمومي جامعه علي الخصوص در ارتباط با ساختار و قدرت سياسي حاكم كاركرد مهمي دارند

اقدام به مسافرت در فضايي غير از سكونتگاه دائم : چنين تعريف شده است) توريسم(گردشگري » ربر

تفريحي و تفنني به منظور سرگرمي و خودپروري انجام مي گيرد مسافرتي كه عالوه بر جنيه ي

در فرهنگ الروس، گردشگري اقدام به مسافرتي است كه به لحاظ خشنودي و تفريح انجام مي گيرد و گردشگري بين 

  .المللي به شناخت بهتر مليت ها امكان مي دهد

)G:Mariotti ( متكي به نياز و ميل به جنبش و حركت بوده و مسافرتي پايه هاي اوليه گردشگري

است كه به منظور شناخت جهان انجام مي گيرد و پديده اي است كه نمي توان درتمام تمدنها براي شروع آن تاريخي معين 

(  

Touring(به معناي گشت وگذار و تورينگ ) Tour(در زبان انگليسي كلمه تور 

كسي كه در جريان اين مهاجرات آزاد قرار مي گيرد، در هر دو زبان ياد شده به . گردشگري و يا جهانگردي در زبان فارسي است

نشريات الكترونيك كه تنها تفاوت آن با نشريه هاي چاپي نحوة عرضه ي آنهاست - 5-2

مي شود نشريه الكترونيك تلقي مي شود چاپي عيناً از راديو پخش

رسانه هاي ديجيتال كه محتواي آن ها از صفر و يك تشكيل مي شود - 5-3

يعني متن بصورت صفر و يك بر روي اينترنت قرار ميگيرد و با فرمت مختلفي چون 

)browser( فراخواني مي شود

رسانه هاي سايبر كه - 5-4

كه روي كاغذ است رسانه چاپي ولي اگر آن را بصورت آنالوگ تبديل كنيم نشريه الكترونيك داريم و اگر روزنامه تا زماني

محتواي آن را به صفر و يك تبديل كنيم وارد مقوله ديجيتال شده ايم و

ديگر متفاوت از نسخه هاي چاپي به آن اضافه كنيم رسانه سايبر داريم

:كاركرد رسانه ها -

منظور از كاركرد، نقش و وظيفه اي است كه بر عهده رسانه هاي جمعي گذاشته شده است و انتظار مي رود رسانه ها در 

مده ترين و مهمترين كاركردها به قرار ذيل استع. تحقيق آن عمل كنند

جامعه پذير بودن -1

محيط هاي زندگي صورت ميگرفت، حال اين رسانه هاي جمعي هستند و اين موضوع بطور تدريجي و مستمر از ابتداي تولد

بزرگسالي، ارزش ها و هنجارهاي فرهنگي را با اعضاي جامعه ميسازند و موجب همنوايي و همگرايي فرد با خود جامعه ميشوند

تفريح وسايل ارتباط جمعي سرگرمي -2

وسيله سرگرمي و تفريح افراد باشند زير

و بطور موقت از واقعيت جدا شوند تا با آرامش بيشتر بكار خود بپردازند

موضوع نظارت رسانه بيشتر به نوع كاركرد و نقش خبري ونحوة اطالع رساني اشاره ميكند، لذا امكان نظارت : نظارت -3

يط انسان ها ميسر مي گرددبرمح

نميتوانيم به آن دسترسي پيدا نماييم

در مرحله تفسير، رسانه ها معاني و مفهوم اطالعات را براي ما تبيين نموده و از اهميت آن آگاه ميشويم :تفسير -4

نحوي سواد رسانه اي ما را بيشتر ميكنند به

رسانه ها ميتوانند انسان هايي كه هيچوقت يكديگر را نديده اند و ارتباطي باهم نداشته اند و از هم فاصله دارند : پيوند -5

با يكديگر مرتبط مي سازند و نقش مؤثري در تكوين هويتهاي مذهبي، قومي و ناحيه اي ايفا كرده و در شكل ده

عمومي جامعه علي الخصوص در ارتباط با ساختار و قدرت سياسي حاكم كاركرد مهمي دارند

  

  گردشگري - 1- 3

ربر«در فرهنگ : توريسم

مسافرتي كه عالوه بر جنيه ي. انسانها

در فرهنگ الروس، گردشگري اقدام به مسافرتي است كه به لحاظ خشنودي و تفريح انجام مي گيرد و گردشگري بين 

المللي به شناخت بهتر مليت ها امكان مي دهد

(از نظر جي ماريوتي 

است كه به منظور شناخت جهان انجام مي گيرد و پديده اي است كه نمي توان درتمام تمدنها براي شروع آن تاريخي معين 

)36-34: 1381.فريد. (كرد

در زبان انگليسي كلمه تور 

گردشگري و يا جهانگردي در زبان فارسي است
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ساعت يا بيش از آن اقامتگاه دائمي  24اما مشمول اين كلمه به فردي است كه حداقل 

اضافه كنيم كه افرادي هم كه جابجايي و مسافرت آنان براي شركت 

اين تعريف اگر چه از . در مجامع علمي، اداري، سياسي، مذهبي و حتي ورزشي باشد، توريست يا گردشگر محسوب مي شوند

يان و مورد قبول برخي از كشورها نظير تركيه، ايتاليا، آلمان، 

  :كميته مخصوص آمارگيري مجمع ملل، افراد زير را جهانگرد شناخت

  .فر مي كنند

كساني كه براي شركت در كنفرانسها، نمايشگاهها، مراسم مذهبي و مسابقات ورزشي و از اين قبيل به كشورهاي ديگر 

  )همان منبع( .ساعت اقامت نمايند

اين نوع جهانگردي، شامل افراد يا گروههايي است كه جهت استفاده از تعطيالت، 

ميزان هزينه و مقصد كه . تفريح و استراحت، استفاده از آن و هواي گرمتر يا خنكتر از محل اقامت خود به مسافرت مي روند

ي تفريح و استفاده از مرخصيهاي ساليانه و 

در انتخاب شهر و يا كشور محل اقامت نيز عواملي مانند هزينه رفت و برگشت، هزينه هتل، غذا 

رد و توريستي هر كشور انجام مي گي... جهانگردي تفريحي توسط آژانسهاي مسافرتي

با هدف پزشكي و (اين نوع شامل افراد و گروههايي هستند كه براي استفاده از تغيير آب و هوايي 

  .استفاده از آبهاي معدني، گذران دوران نقاهت، معالجه و نظاير آن مسافرت مي كنند

اين نوع جهانگردي براي آشنايي با ميراث فرهنگي و هنري، آداب و رسوم، بناها و آثار 

توريستهايي كه در اين گروه قرار دارند، توريست و جهانگرد 

نوع جهانگردي، عمدتاً هدفهاي اجتماعي، مردم شناسي، جمعه شناسي و امثال آن مورد نظر 

  .ديدار آشنايان، خويشاوندان و دوستان نيز از نوع جهانگردي اجتماعي به شمار مي آيند

مانند اسكي، . هر نوع مسافرتي كه به منظور فعاليتهاي ورزشي باشد، جهانگردي ورزشي ناميده مي شود

پياده روي، كوه پيمايي، كوه نوردي، دوچرخه سواري، شكار، شنا، قايقراني، شركت در مسابقات ورزشي و تماشاي مسابقات و 

بسياري از كشورها با تأسيس . اينگونه مسافرت، ممكن است به صورت انفرادي و يا دسته جمعي صورت گيرد

جهانگردان  را اغلب از طريق توريسم ورزشي جذب مي 

جاذبه هاي . اين نوع از جهانگردي يكي از رايج ترين اشكال جهانگردي در سراسر جهان است

تأسيسات اقامتي و . به سوي خود جلب مي كنند

پذيرايي اين نوع از جهانگردان مانند مسافرخانه ها و زائرسراها با توجه به بافت اجتماعي و فرهنگي و عقيدتي جهانگردان داراي 

سفرهايي كه افراد براي : مهمترين مسافرتهايي كه تحت اين عنوان صورت مي گيرد، عبارتند از

شركت در بازارهاي . شركت در بازارهاي مكاره، نمايشگاههاي كاال، سركشي و بازديد از تأسيسات كارخانه و نظاير آن مي نمايند
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اما مشمول اين كلمه به فردي است كه حداقل . گفته مي شود

اضافه كنيم كه افرادي هم كه جابجايي و مسافرت آنان براي شركت . شود و در فضاي ديگر جغرافيايي سكني گزيند

در مجامع علمي، اداري، سياسي، مذهبي و حتي ورزشي باشد، توريست يا گردشگر محسوب مي شوند

يان و مورد قبول برخي از كشورها نظير تركيه، ايتاليا، آلمان، ب» اتحاديه بين المللي سازمانهاي رسمي جهانگردي

  .واقع شده است، دور از نقد و انتقاد نمانده است

كميته مخصوص آمارگيري مجمع ملل، افراد زير را جهانگرد شناخت

فر مي كنندكساني كه براي تفريح و داليل شخصي يا مقاصد پزشكي و درماني س

كساني كه براي شركت در كنفرانسها، نمايشگاهها، مراسم مذهبي و مسابقات ورزشي و از اين قبيل به كشورهاي ديگر 

  .كساني كه به منظور بازاريابي و امور بازرگاني مسافرت مي كنند

ساعت اقامت نمايند 24افرادي كه با كشتي مسافرت مي كنند و در بندري در مسير راه تا 

  اشكال عمده توريسم

اين نوع جهانگردي، شامل افراد يا گروههايي است كه جهت استفاده از تعطيالت،  :توريسم تفريحي و استفاده از تعطيالت

تفريح و استراحت، استفاده از آن و هواي گرمتر يا خنكتر از محل اقامت خود به مسافرت مي روند

ي تفريح و استفاده از مرخصيهاي ساليانه و غالباً از طرف سرپرست خانواده تعيين مي شود، با توجه به نياز به مسافرت برا

در انتخاب شهر و يا كشور محل اقامت نيز عواملي مانند هزينه رفت و برگشت، هزينه هتل، غذا . تعطيالت و اوقات فراغت است

جهانگردي تفريحي توسط آژانسهاي مسافرتي. و نوشيدني و خريدهاي اضافي مؤثر است

  .نيز اقدام به انجام آن مي نمايند» 

اين نوع شامل افراد و گروههايي هستند كه براي استفاده از تغيير آب و هوايي 

استفاده از آبهاي معدني، گذران دوران نقاهت، معالجه و نظاير آن مسافرت مي كنند

اين نوع جهانگردي براي آشنايي با ميراث فرهنگي و هنري، آداب و رسوم، بناها و آثار  :سم فرهنگي و آموزشي

توريستهايي كه در اين گروه قرار دارند، توريست و جهانگرد . تاريخي با هدفهاي آموزشي، تحقيقاتي و پژوهش صورت مي گيرد

  

نوع جهانگردي، عمدتاً هدفهاي اجتماعي، مردم شناسي، جمعه شناسي و امثال آن مورد نظر در اين 

ديدار آشنايان، خويشاوندان و دوستان نيز از نوع جهانگردي اجتماعي به شمار مي آيند

هر نوع مسافرتي كه به منظور فعاليتهاي ورزشي باشد، جهانگردي ورزشي ناميده مي شود

پياده روي، كوه پيمايي، كوه نوردي، دوچرخه سواري، شكار، شنا، قايقراني، شركت در مسابقات ورزشي و تماشاي مسابقات و 

اينگونه مسافرت، ممكن است به صورت انفرادي و يا دسته جمعي صورت گيرد

جهانگردان  را اغلب از طريق توريسم ورزشي جذب مي ... تسهيالت در امر ورزشي، شكار و  مجموعه هاي ورزشي مجهز و ايجاد

اين نوع از جهانگردي يكي از رايج ترين اشكال جهانگردي در سراسر جهان است :زيارتي

به سوي خود جلب مي كنند مذهبي، زيارتگاه و اماكن مقدسه هر ساله تعداد زيادي از جهانگردان را

پذيرايي اين نوع از جهانگردان مانند مسافرخانه ها و زائرسراها با توجه به بافت اجتماعي و فرهنگي و عقيدتي جهانگردان داراي 

  .ويژگيهاي خاص خود است كه در هر كشوري از تنوع بسياري زيادي برخوردار است

مهمترين مسافرتهايي كه تحت اين عنوان صورت مي گيرد، عبارتند از :توريسم بازرگاني و تجاري

شركت در بازارهاي مكاره، نمايشگاههاي كاال، سركشي و بازديد از تأسيسات كارخانه و نظاير آن مي نمايند

گفته مي شود) گردشگر(آن توريست 

شود و در فضاي ديگر جغرافيايي سكني گزيند خود خارج

در مجامع علمي، اداري، سياسي، مذهبي و حتي ورزشي باشد، توريست يا گردشگر محسوب مي شوند

اتحاديه بين المللي سازمانهاي رسمي جهانگردي«سوي 

واقع شده است، دور از نقد و انتقاد نمانده است... اتازوني، ژاپن و

كميته مخصوص آمارگيري مجمع ملل، افراد زير را جهانگرد شناخت 1925در سال 

كساني كه براي تفريح و داليل شخصي يا مقاصد پزشكي و درماني س -1

كساني كه براي شركت در كنفرانسها، نمايشگاهها، مراسم مذهبي و مسابقات ورزشي و از اين قبيل به كشورهاي ديگر  -2

  .مي روند

كساني كه به منظور بازاريابي و امور بازرگاني مسافرت مي كنند -3

افرادي كه با كشتي مسافرت مي كنند و در بندري در مسير راه تا  -4

  

اشكال عمده توريسم - 2- 3

توريسم تفريحي و استفاده از تعطيالت

تفريح و استراحت، استفاده از آن و هواي گرمتر يا خنكتر از محل اقامت خود به مسافرت مي روند

غالباً از طرف سرپرست خانواده تعيين مي شود، با توجه به نياز به مسافرت برا

تعطيالت و اوقات فراغت است

و نوشيدني و خريدهاي اضافي مؤثر است

» ياتا«كمپانيهاي  مسافرتي 

اين نوع شامل افراد و گروههايي هستند كه براي استفاده از تغيير آب و هوايي  :توريسم درماني

استفاده از آبهاي معدني، گذران دوران نقاهت، معالجه و نظاير آن مسافرت مي كنند) درماني

سم فرهنگي و آموزشيتوري

تاريخي با هدفهاي آموزشي، تحقيقاتي و پژوهش صورت مي گيرد

  .كاوشگر ناميده مي شوند

در اين  :توريسم اجتماعي

ديدار آشنايان، خويشاوندان و دوستان نيز از نوع جهانگردي اجتماعي به شمار مي آيند. است

هر نوع مسافرتي كه به منظور فعاليتهاي ورزشي باشد، جهانگردي ورزشي ناميده مي شود :توريسم ورزشي

پياده روي، كوه پيمايي، كوه نوردي، دوچرخه سواري، شكار، شنا، قايقراني، شركت در مسابقات ورزشي و تماشاي مسابقات و 

اينگونه مسافرت، ممكن است به صورت انفرادي و يا دسته جمعي صورت گيرد. امثال آن

مجموعه هاي ورزشي مجهز و ايجاد

  .كنند

زيارتي توريسم مذهبي و

مذهبي، زيارتگاه و اماكن مقدسه هر ساله تعداد زيادي از جهانگردان را

پذيرايي اين نوع از جهانگردان مانند مسافرخانه ها و زائرسراها با توجه به بافت اجتماعي و فرهنگي و عقيدتي جهانگردان داراي 

ويژگيهاي خاص خود است كه در هر كشوري از تنوع بسياري زيادي برخوردار است

توريسم بازرگاني و تجاري

شركت در بازارهاي مكاره، نمايشگاههاي كاال، سركشي و بازديد از تأسيسات كارخانه و نظاير آن مي نمايند
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د شركت كننده مي توانند با شرايط آسان تر و بافرصت بهتري از 

معموالً در مسافرتهاي بازرگاني محل  اقامت اختياري نيست و هزينه اين قبيل مسافرتها به عهده 

طبق برنامه هاي مشخص و از قبل تعيين شده 

معموالً مسافرتهاي گروهي و دسته جمعي در قالب توريسم سارمان يافته 

. آژانسهاي  خدمات مسافرتي و توريستي از جمله سازمانهايي هستند كه چنين وظايفي را به عهده دارند

تورهاي مسافرتي سازمان يافته كه عمدتاً توسط آژانس هاي توريستي به اجرا در مي آيد در انواع تورهاي جامع گروهي و 

  .تورهاي اختصاصي گروه بندي مي شوند كه ويژگيهاي هر يك از آنها در ذيل مورد بررسي قرار مي گيرد

منظم و مخارج زميني به انضمام تأسيسات پذيرايي و 

مجموع قيمت نبايستي كمتر . استراحتي و الاقل يكي از خدمات ديگر از قبيل حمل و نقل، گردشهاي تفريحي و غير مي گردد

قل از كرايه هوايي باشد، يا در نظر گرفتن مقصد اين نوع امكانات قابل عرضه به مسافران منفرد و يا گروههاي حدا

در بسياري موارد فقطتور . هر قدر تعداد افراد گروه زيادتر باشد، قيمت تور جامع پايين تر مي آيد

  .جامعگروهي در دسترس مي باشد، اينگونه مسافرتها به طور كلي توسط تورگردان ترتيب مي يابد

توان از تورهاي تشويقي كه مؤسسات دولتي و يا شركتهاي خصوصي به عنوان پاداش به 

  :كاركنان شايسته خود و يا عنوان مزايايي در قبال حسن انجام وظيفه به آنها مي دهند، نام برد

كه برنامه اي در اينگونه مسافرتها گروهي از مردم داراي عالقه واحد در يك زمينه ويژه اي هستند 

فرهنگي و  –تورهاي اختصاصي شامل كليه زمينه هاي موردي، علمي 

نوع ديگر اين تورها كه داراي . تفريحي مي باشند كه در كشورهاي مختلف جهان از تنوع بسيار زيادي برخورداند

  .تصاص به گروه معيني از اقشار اجتماعييعني ثروتمندان و طبقه اشراف دارد

خدمات تبليغي نيز از مهمترين فعاليتهاي هر سازمان توريستي وعوامل تبليغاتي كه شيوه هاي آن را برحسب مورد نشان 

نشريات توريستي و : رتند ازاين عوامل عبا

عوامل توريستي و عوامل تبليغاتي، راديو و تلويزيون، برگزاري نمايشگاهها، استفاده از بروشورها و نقشه هاي توريستي، پوستر، 

فيلم و اساليد، برگزاري سمينار، و ايراد سخنرانيها و سازماندهي تورها از ديگر وظايفي است كه انجام آن موجب سهولت 

رت گروههاي توريستي مي شود و در صورتي كه سفرنامه تضميني كامل و بدون عيب و نقص باشد، رضايت خاطر 

ارائه خدمات ديگر از جمله تسهيالت . توريست فراهم شده و به عنوان يك عامل تقويت كننده به توسعه تورگردان مي افزايد

مداد پزشكي هركدام جايگاه خاص خود را دارد و از بين بردن موانع 

دست و پا گير و در اختيار نهادن امكانات الزم و سهولت در اجراي كار مي تواند در كنار ساير عوامل خدماتي رفع مشكل نموده 

كند و سفراو بيش از يك  يا كشوري غير ازمحل اقامت خود سفر مي

بازديد كننده به . سال تجاوز نكرده و مقصود اصليش از سفر،فعاليتي است كه در ازاء آن از كشور مقصد مزدي دريافت نمي كند

مجموعه آثار باستاني و يادمانهاي تاريخي است كه جهانگرد داخلي و خارجي را به خود جذب مي 
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د شركت كننده مي توانند با شرايط آسان تر و بافرصت بهتري از مكاره نه فقط باعث پيدايش خريداران كاال مي گردد، بلكه افرا

معموالً در مسافرتهاي بازرگاني محل  اقامت اختياري نيست و هزينه اين قبيل مسافرتها به عهده . نقاط ديدني كشور بازيد كنند

طبق برنامه هاي مشخص و از قبل تعيين شده در صورتي كه مسافرتهاي جهانگردي  :توريسم سازمان يافته و انواع آن

معموالً مسافرتهاي گروهي و دسته جمعي در قالب توريسم سارمان يافته . انجام پذيرد، مفهوم توريسم سازمان يافته مي يابد

آژانسهاي  خدمات مسافرتي و توريستي از جمله سازمانهايي هستند كه چنين وظايفي را به عهده دارند

تورهاي مسافرتي سازمان يافته كه عمدتاً توسط آژانس هاي توريستي به اجرا در مي آيد در انواع تورهاي جامع گروهي و 

تورهاي اختصاصي گروه بندي مي شوند كه ويژگيهاي هر يك از آنها در ذيل مورد بررسي قرار مي گيرد

منظم و مخارج زميني به انضمام تأسيسات پذيرايي و بهاي اينگونه مسافرتها شامل تردد با پروازهاي 

استراحتي و الاقل يكي از خدمات ديگر از قبيل حمل و نقل، گردشهاي تفريحي و غير مي گردد

از كرايه هوايي باشد، يا در نظر گرفتن مقصد اين نوع امكانات قابل عرضه به مسافران منفرد و يا گروههاي حدا

  .نفري مي باشد

هر قدر تعداد افراد گروه زيادتر باشد، قيمت تور جامع پايين تر مي آيد :تورهاي جامع گروهي

جامعگروهي در دسترس مي باشد، اينگونه مسافرتها به طور كلي توسط تورگردان ترتيب مي يابد

توان از تورهاي تشويقي كه مؤسسات دولتي و يا شركتهاي خصوصي به عنوان پاداش به از ديگر انواع جهانگردي مي 

كاركنان شايسته خود و يا عنوان مزايايي در قبال حسن انجام وظيفه به آنها مي دهند، نام برد

در اينگونه مسافرتها گروهي از مردم داراي عالقه واحد در يك زمينه ويژه اي هستند 

تورهاي اختصاصي شامل كليه زمينه هاي موردي، علمي . طبق سليقه و ذوق آنها به ايشان عرضه مي شود

تفريحي مي باشند كه در كشورهاي مختلف جهان از تنوع بسيار زيادي برخورداند

تصاص به گروه معيني از اقشار اجتماعييعني ثروتمندان و طبقه اشراف داردبرنامه هاي ويژه خاص خود مي باشد اخ

خدمات تبليغي نيز از مهمترين فعاليتهاي هر سازمان توريستي وعوامل تبليغاتي كه شيوه هاي آن را برحسب مورد نشان 

اين عوامل عبا. مي دهد، داراي عملكردهاي ويژه خود هستند كه وجودشان ضروري و واجب است

عوامل توريستي و عوامل تبليغاتي، راديو و تلويزيون، برگزاري نمايشگاهها، استفاده از بروشورها و نقشه هاي توريستي، پوستر، 

فيلم و اساليد، برگزاري سمينار، و ايراد سخنرانيها و سازماندهي تورها از ديگر وظايفي است كه انجام آن موجب سهولت 

رت گروههاي توريستي مي شود و در صورتي كه سفرنامه تضميني كامل و بدون عيب و نقص باشد، رضايت خاطر 

توريست فراهم شده و به عنوان يك عامل تقويت كننده به توسعه تورگردان مي افزايد

مداد پزشكي هركدام جايگاه خاص خود را دارد و از بين بردن موانع ويزايي و گذرنامه، خدمات بانكي،تسهيالت ارزي، بيمه و ا

دست و پا گير و در اختيار نهادن امكانات الزم و سهولت در اجراي كار مي تواند در كنار ساير عوامل خدماتي رفع مشكل نموده 

  .و فعاليتهاي توريستي را پر رونق كنند

يا كشوري غير ازمحل اقامت خود سفر مي به شخصي اطالق مي شود كه به شهر

سال تجاوز نكرده و مقصود اصليش از سفر،فعاليتي است كه در ازاء آن از كشور مقصد مزدي دريافت نمي كند

  

  ).جهانگرد يا توريست

  

مجموعه آثار باستاني و يادمانهاي تاريخي است كه جهانگرد داخلي و خارجي را به خود جذب مي 

مكاره نه فقط باعث پيدايش خريداران كاال مي گردد، بلكه افرا

نقاط ديدني كشور بازيد كنند

  .شركتهاي تجاري است

توريسم سازمان يافته و انواع آن

انجام پذيرد، مفهوم توريسم سازمان يافته مي يابد

آژانسهاي  خدمات مسافرتي و توريستي از جمله سازمانهايي هستند كه چنين وظايفي را به عهده دارند. شكل مي گيرد

تورهاي مسافرتي سازمان يافته كه عمدتاً توسط آژانس هاي توريستي به اجرا در مي آيد در انواع تورهاي جامع گروهي و 

تورهاي اختصاصي گروه بندي مي شوند كه ويژگيهاي هر يك از آنها در ذيل مورد بررسي قرار مي گيرد

بهاي اينگونه مسافرتها شامل تردد با پروازهاي  :تورهاي جامع

استراحتي و الاقل يكي از خدمات ديگر از قبيل حمل و نقل، گردشهاي تفريحي و غير مي گردد

از كرايه هوايي باشد، يا در نظر گرفتن مقصد اين نوع امكانات قابل عرضه به مسافران منفرد و يا گروههاي حدا

نفري مي باشد 25و يا 20،15،12،4

تورهاي جامع گروهي

جامعگروهي در دسترس مي باشد، اينگونه مسافرتها به طور كلي توسط تورگردان ترتيب مي يابد

از ديگر انواع جهانگردي مي 

كاركنان شايسته خود و يا عنوان مزايايي در قبال حسن انجام وظيفه به آنها مي دهند، نام برد

در اينگونه مسافرتها گروهي از مردم داراي عالقه واحد در يك زمينه ويژه اي هستند  :تورهاي اختصاصي

طبق سليقه و ذوق آنها به ايشان عرضه مي شود

تفريحي مي باشند كه در كشورهاي مختلف جهان از تنوع بسيار زيادي برخورداند - سرگرمي

برنامه هاي ويژه خاص خود مي باشد اخ

خدمات تبليغي نيز از مهمترين فعاليتهاي هر سازمان توريستي وعوامل تبليغاتي كه شيوه هاي آن را برحسب مورد نشان 

مي دهد، داراي عملكردهاي ويژه خود هستند كه وجودشان ضروري و واجب است

عوامل توريستي و عوامل تبليغاتي، راديو و تلويزيون، برگزاري نمايشگاهها، استفاده از بروشورها و نقشه هاي توريستي، پوستر، 

فيلم و اساليد، برگزاري سمينار، و ايراد سخنرانيها و سازماندهي تورها از ديگر وظايفي است كه انجام آن موجب سهولت 

رت گروههاي توريستي مي شود و در صورتي كه سفرنامه تضميني كامل و بدون عيب و نقص باشد، رضايت خاطر مساف

توريست فراهم شده و به عنوان يك عامل تقويت كننده به توسعه تورگردان مي افزايد

ويزايي و گذرنامه، خدمات بانكي،تسهيالت ارزي، بيمه و ا

دست و پا گير و در اختيار نهادن امكانات الزم و سهولت در اجراي كار مي تواند در كنار ساير عوامل خدماتي رفع مشكل نموده 

و فعاليتهاي توريستي را پر رونق كنند

به شخصي اطالق مي شود كه به شهربازديد كننده 

سال تجاوز نكرده و مقصود اصليش از سفر،فعاليتي است كه در ازاء آن از كشور مقصد مزدي دريافت نمي كند

  :دو دسته تقسيم مي شود

جهانگرد يا توريست(گردشگر ) الف

  .بازديد يك روزه) ب

مجموعه آثار باستاني و يادمانهاي تاريخي است كه جهانگرد داخلي و خارجي را به خود جذب مي : تاريخيجاذبه هاي 

  .كند
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مجموعه مظاهر و پديده هاي طبيعي كه موجب جلب توجه و جذب جهانگردان داخلي و خارجي مي 

ي ورودي و ياخروجي شهرها همچون؛ فرودگاهها، 

ايستگاههاي راه آهن و يا پايانه هاي مسافربري و يا در جنب آثار و يادمانهاي معروف جهانگردي و ياهتلهاي بزرگ و بعضاً در 

راهنمايي معموالً اين اطالعات و . وظيفه آنها ارائه اطالعات و راهنمايي جهانگردان است

  .از طريق ارائه نقشه ها، بروشور، كتاب و راهنماي جهانگردي و يا عكس و رايانه موجود در اين مراكز انجام مي پذيرد

عبارتست از مجموعه تأسيسات اقامتي، پذيرايي و تفريحي كه در محلهاي وسيع براي استراحت و 

  .باشد... داراي واحدهاي هتل، رستورانهاي ملي و بين المللي، زمين گلف، تنيس و

بازيد كننده است كه به كشوري غير از محل اقامتش سفر مي كند و حداقل يك 

آن از كشور مقصد مزدي دريافت شب و حداكثر يك سال در آنجا اقامت كرده و مقصد اصليش از سفر؛فعاليتي است كه در ازاء 

گردهمايي، مأموريت، مسافرتهاي تشويقي،مطالعه و ترانزيت 

انگيزه هاي ميزبان وتوليد فضاي گردشگري دررابطه با سفرمناطق شهري با 

متفاوت وبازديد ازجاذبه ها واستفاده ازتسهيالت وخدمات مربوط به گردشگري است كه آثارمتفاوتي را بر فضا و اقتصاد شهري 

  :، گردشگري شهري چنين تعريف شده كه

ي مجموعه اي ازمنابع وفعاليتهايي است كه درشهرها يا شهرك قراردارند وبه بازديد كنندگان سايرنواحي 

به عبارت ديگرگردشگري شهري به مجموعه فعاليت هاي توسعه يافته درمراكزشهري كه داراي 

ه صورت يك قطب جاذب ازطريق عرضه محصوالت 

ميزبان وتوليد فضاي گردشگري دررابطه با سفرمناطق شهري 

ازتسهيالت وخدمات مربوط به گردشگري است كه آثارمتفاوتي را برفضا 

  :به سه دسته تقسيم مي شوند كه عبارتند از

پذيرايي، مهمان نوازي، (وانساني ...) ي و شهري، بوستان وباغ

گنجينه ها، نمايشگاه هاي فرهنگي وورزشي 

  .سرا،بنگاههاي حمل ونقل جهانگردي هستند

كه به عناصراضافي مشهورند وشامل تسهيالت دسترسي به نقاط مختلف ازجمله توقفگاهها، اطالع رساني 

  

اگرچه كشورما ازلحاظ پتانسيل هاي طبيعي وتاريخي 

  .كشورتاريخي نخست دنياست، اما بدون برنامه ريزي درست استفاده ازاين نعمت خدادي غيرممكن است

رند ولي گردشگري شامل همه خدمات وويژگي هايي است كه دركنارهم قرارمي گيرند تاآنچه مسافرمي خواهد، فراهم آو

بطوري كه باتوجه به جايگاه ويژه شهر، دربسياري ازكشورهاي موفق دراين 
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مجموعه مظاهر و پديده هاي طبيعي كه موجب جلب توجه و جذب جهانگردان داخلي و خارجي مي 

ي ورودي و ياخروجي شهرها همچون؛ فرودگاهها، به دفاتري اطالق مي شود كه مباد: مراكز راهنمايي جهانگردي

ايستگاههاي راه آهن و يا پايانه هاي مسافربري و يا در جنب آثار و يادمانهاي معروف جهانگردي و ياهتلهاي بزرگ و بعضاً در 

وظيفه آنها ارائه اطالعات و راهنمايي جهانگردان است. نقاط پر روفĤمد شهري احداث مي شود

از طريق ارائه نقشه ها، بروشور، كتاب و راهنماي جهانگردي و يا عكس و رايانه موجود در اين مراكز انجام مي پذيرد

عبارتست از مجموعه تأسيسات اقامتي، پذيرايي و تفريحي كه در محلهاي وسيع براي استراحت و 

داراي واحدهاي هتل، رستورانهاي ملي و بين المللي، زمين گلف، تنيس و تفريح مسافر و مشتري ايجاد شده و

بازيد كننده است كه به كشوري غير از محل اقامتش سفر مي كند و حداقل يك : جهانگرد - گردشگر خارجي

شب و حداكثر يك سال در آنجا اقامت كرده و مقصد اصليش از سفر؛فعاليتي است كه در ازاء 

گردهمايي، مأموريت، مسافرتهاي تشويقي،مطالعه و ترانزيت  - نمي كند و به منظورهاي تفريحات و تحصيات،تجرات، اجالس

1374(  

ميزبان وتوليد فضاي گردشگري دررابطه با سفرمناطق شهري با  - عملكرد متقابل گردشگر

متفاوت وبازديد ازجاذبه ها واستفاده ازتسهيالت وخدمات مربوط به گردشگري است كه آثارمتفاوتي را بر فضا و اقتصاد شهري 

1388(  

  گردشگري شهري

، گردشگري شهري چنين تعريف شده كه1990دراولين كارگروه گردشگري دراروپا درسال

ي مجموعه اي ازمنابع وفعاليتهايي است كه درشهرها يا شهرك قراردارند وبه بازديد كنندگان سايرنواحي 

به عبارت ديگرگردشگري شهري به مجموعه فعاليت هاي توسعه يافته درمراكزشهري كه داراي . 

ه صورت يك قطب جاذب ازطريق عرضه محصوالت زيرساختهاي مناسب گردشگري وعناصرطبيعي، تاريخي وفرهنگي هستند وب

  .ومصرف توليدات وخدمات براي جذب گردشگرها عمل مي كنند تعريف شده است

ميزبان وتوليد فضاي گردشگري دررابطه با سفرمناطق شهري  -گردشگري شهري، عملكرد متقابل گردشگر

ازتسهيالت وخدمات مربوط به گردشگري است كه آثارمتفاوتي را برفضا با انگيزه هاي متفاوت وبازديد ازجاذبه ها واستفاده 

  ).1388شاهي، ( "واقتصاد شهري بر جاي مي نهد

به سه دسته تقسيم مي شوند كه عبارتند از "ياسنن وربك"عناصرتشكيل دهنده جاذبه هاي جهانگردي شهري ازنظر

ي و شهري، بوستان وباغميراث تاريخ(كه زمينه ها وپايه مادي 

گنجينه ها، نمايشگاه هاي فرهنگي وورزشي (وهمچنين فعاليت ها وتجهيزات ويژه مستعد جذب جهانگردان 

  .را با هم ادغام مي كند

سرا،بنگاههاي حمل ونقل جهانگردي هستند كه دربرگيرنده تسهيالت خريد؛ اقامت، خوراك

كه به عناصراضافي مشهورند وشامل تسهيالت دسترسي به نقاط مختلف ازجمله توقفگاهها، اطالع رساني 

  )1386تقواي و صابري، . (هستند) دفاتر،اسناد وراهنماها(به مسافران وبازديدكنندگان 

اگرچه كشورما ازلحاظ پتانسيل هاي طبيعي وتاريخي . ري وصنعت توريسم استمسافرتهاي شهري گام اول توسعه گردشگ

كشورتاريخي نخست دنياست، اما بدون برنامه ريزي درست استفاده ازاين نعمت خدادي غيرممكن است

گردشگري شامل همه خدمات وويژگي هايي است كه دركنارهم قرارمي گيرند تاآنچه مسافرمي خواهد، فراهم آو

بطوري كه باتوجه به جايگاه ويژه شهر، دربسياري ازكشورهاي موفق دراين . سرآمدترين نوع گردشگري، گردشگري شهريست

  .اساس توسعه گردشگري است

مجموعه مظاهر و پديده هاي طبيعي كه موجب جلب توجه و جذب جهانگردان داخلي و خارجي مي : جاذبه هاي طبيعي

  .شود

مراكز راهنمايي جهانگردي

ايستگاههاي راه آهن و يا پايانه هاي مسافربري و يا در جنب آثار و يادمانهاي معروف جهانگردي و ياهتلهاي بزرگ و بعضاً در 

نقاط پر روفĤمد شهري احداث مي شود

از طريق ارائه نقشه ها، بروشور، كتاب و راهنماي جهانگردي و يا عكس و رايانه موجود در اين مراكز انجام مي پذيرد

عبارتست از مجموعه تأسيسات اقامتي، پذيرايي و تفريحي كه در محلهاي وسيع براي استراحت و : مجتمع جهانگردي

تفريح مسافر و مشتري ايجاد شده و

گردشگر خارجي -توريست

شب و حداكثر يك سال در آنجا اقامت كرده و مقصد اصليش از سفر؛فعاليتي است كه در ازاء 

نمي كند و به منظورهاي تفريحات و تحصيات،تجرات، اجالس

1374:رضواني.(صورت مي گيرد

عملكرد متقابل گردشگر: گردشگري شهري

متفاوت وبازديد ازجاذبه ها واستفاده ازتسهيالت وخدمات مربوط به گردشگري است كه آثارمتفاوتي را بر فضا و اقتصاد شهري 

1388شاهي،. (بر جاي مي نهد

گردشگري شهري -3- 3

دراولين كارگروه گردشگري دراروپا درسال

ي مجموعه اي ازمنابع وفعاليتهايي است كه درشهرها يا شهرك قراردارند وبه بازديد كنندگان سايرنواحي گردشگري شهر "

. "خدمات عرضه مي كنند

زيرساختهاي مناسب گردشگري وعناصرطبيعي، تاريخي وفرهنگي هستند وب

ومصرف توليدات وخدمات براي جذب گردشگرها عمل مي كنند تعريف شده است

گردشگري شهري، عملكرد متقابل گردشگر"به عبارت ديگر

با انگيزه هاي متفاوت وبازديد ازجاذبه ها واستفاده 

واقتصاد شهري بر جاي مي نهد

عناصرتشكيل دهنده جاذبه هاي جهانگردي شهري ازنظر

كه زمينه ها وپايه مادي : عناصرنخستين) الف

وهمچنين فعاليت ها وتجهيزات ويژه مستعد جذب جهانگردان ) سنن، امنيت

را با هم ادغام مي كند...) وجشنواره هاو 

كه دربرگيرنده تسهيالت خريد؛ اقامت، خوراك: عناصرثانوي) ب

كه به عناصراضافي مشهورند وشامل تسهيالت دسترسي به نقاط مختلف ازجمله توقفگاهها، اطالع رساني : عناصركيفي) ج

به مسافران وبازديدكنندگان 

مسافرتهاي شهري گام اول توسعه گردشگ

كشورتاريخي نخست دنياست، اما بدون برنامه ريزي درست استفاده ازاين نعمت خدادي غيرممكن است 10جزء 

گردشگري شامل همه خدمات وويژگي هايي است كه دركنارهم قرارمي گيرند تاآنچه مسافرمي خواهد، فراهم آو

سرآمدترين نوع گردشگري، گردشگري شهريست

اساس توسعه گردشگري است صنعت، شهرپايه و
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ايجاد وتوسعه فضاهاي شهري مناسب، بازسازي فضاهاي ظاهرا متروك ومرده به قصد زنده كردن جنبه هاي كهن جامعه 

  .بدين منظور بسياري درصدند تاازويژگي ها وامكانات خاص شهرخود سود برده وازمزاياي جلب توريست شهري بهره گيرند

  ...اها، ميادين و

  .فضاهاي سنتي نظيربازارها، امام زاده ها، گورستانها، باغ ها، مساجد وسايراماكن تاريخي

گردشگري همان گونه كه ازنامش برمي آيد بردوپايه كلي گردشگروجاذبه گردشگري استوارمي باشد، ازاين رودربررسي 

نوع گردشگران ورودي به هركالن شهروتعيين گروههاي هدف 

  .درمسيراين بررسي، هدفها وانگيزه هاي ورود گردشگران درهركالن شهر، بايستي مورد توجه قرارگيرند

جشنواره هاي هنري، مسابقات «فعاليتهاي تخصصي 

دومين گامي كه درمقوله گردشگري ونقش آن دراقتصاد شهري مورد بررسي قرارمي گيرد، توان اقتصادي گروههاي هدف 

براي گروههاي مختلف ازاهميت زيادي برخورداراست، ازاين رومي توان گردشگران رابه لحاظ 

  .ي باشدسومين گامي كه دراين ميان واجد اهميت است؛ شناسايي گروه هزينه هاي گردشگران دركالن شهرهاي مقصد م

. براي دستيابي به اهداف اقتصادي ازطريق رونق گردشگري مي بايست بيش ازهرچيزمديريت شهري متمركزايجاد كرد

  .سيستمي كه درآن، يك مديريت متمركز، پاسخگويي نيازهاي اصلي هر گردشگري باشد

مراكزخريد با استانداردهاي : ـ اصالح وارتقاي سطح كيفي وكمي اقامتگاهها وبه طوركلي تمامي نيازهاي گردشگري شامل

همان گونه كه مشاهده مي شود، پايه ها وبسترهاي مناسب جهت توسعه صنعت گردشگري به عنوان يك انقالب مهم 

دراين ميان به . ران، درحال فراهم شدن است وساختارهاي قديمي، نمي تواند به تنهايي جوابگوي گردشگران باشد

  

گردشگاههاي مورد گردشگري درشهرها باتوجه به تنوع فعاليتهاي مختلف گردشگري واستقرارآنها درفضاهاي مختلف، 

  گردشگاههاي برون شهري

هاي اين نوع تقسيم بندي ازيك سونحوه استقراروپراكنش اماكن تفريحي وفراغتي رانشان مي دهد وازسويي ديگرنياز

1386(  
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ايجاد وتوسعه فضاهاي شهري مناسب، بازسازي فضاهاي ظاهرا متروك ومرده به قصد زنده كردن جنبه هاي كهن جامعه 

  .جمله آثارتوسعه گردشگري شهري است

بدين منظور بسياري درصدند تاازويژگي ها وامكانات خاص شهرخود سود برده وازمزاياي جلب توريست شهري بهره گيرند

  :فضاهاي شهري درشهرهاي معاصرراميتوان به دودسته تقسيم نمود

اها، ميادين وفضاهاي مدرن يا جديد نظيرپارك ها، مراكزفروش مدرن، فرهنگسر

فضاهاي سنتي نظيربازارها، امام زاده ها، گورستانها، باغ ها، مساجد وسايراماكن تاريخي

گردشگري همان گونه كه ازنامش برمي آيد بردوپايه كلي گردشگروجاذبه گردشگري استوارمي باشد، ازاين رودربررسي 

نوع گردشگران ورودي به هركالن شهروتعيين گروههاي هدف  نقش گردشگري دراقتصاد كالن شهرها، مهمترين گام، شناخت

درمسيراين بررسي، هدفها وانگيزه هاي ورود گردشگران درهركالن شهر، بايستي مورد توجه قرارگيرند

  :هدف افراد ازگردشگري شهري معموال عبارت است از

فعاليتهاي تخصصي ) 6كاري  اهداف) 5درمان ) 4گردشگري ) 3

  ساير فعاليتها) 7» ورزشي، همايش ها وسمينارهاي منطقه اي، محلي وبين المللي

دومين گامي كه درمقوله گردشگري ونقش آن دراقتصاد شهري مورد بررسي قرارمي گيرد، توان اقتصادي گروههاي هدف 

براي گروههاي مختلف ازاهميت زيادي برخورداراست، ازاين رومي توان گردشگران رابه لحاظ  اين امردرايجاد امكانات

  :توان اقتصادي درسه گروه كلي قراردارد

  .گروه متمول) 3گروه متوسط 

سومين گامي كه دراين ميان واجد اهميت است؛ شناسايي گروه هزينه هاي گردشگران دركالن شهرهاي مقصد م

براي دستيابي به اهداف اقتصادي ازطريق رونق گردشگري مي بايست بيش ازهرچيزمديريت شهري متمركزايجاد كرد

سيستمي كه درآن، يك مديريت متمركز، پاسخگويي نيازهاي اصلي هر گردشگري باشد

  : براين مبنا براي بهبود وضعيت گردشگري شهري بايد به موارد زيراشاره كرد

  برقراري سيستم مديريت شهري يكپارچه ومتمركز

  ـ باال بردن ضريب امنيت شهري

ـ اصالح وارتقاي سطح كيفي وكمي اقامتگاهها وبه طوركلي تمامي نيازهاي گردشگري شامل

  .روزدنيا، مراكزپزشكي، مراكزعلمي وهنري، مراكزورزشي وسايرفعاليتهاي مشابه

  .ح وارتقاي سيستم حمل ونقل شهري وبرون شهري

  .ـ اصالح وارتقاي سيستم آتش نشاني واورژانس پزشكي واجتماعي

  .ـ ايجاد آژانسها ومراكزتوسعه اي واطالع رساني

همان گونه كه مشاهده مي شود، پايه ها وبسترهاي مناسب جهت توسعه صنعت گردشگري به عنوان يك انقالب مهم 

ران، درحال فراهم شدن است وساختارهاي قديمي، نمي تواند به تنهايي جوابگوي گردشگران باشد

  .نظرمي رسد بهتراست شوراي راهبردي گردشگري رابامديريت واحد شهري فعال نمود

گردشگري درشهرها باتوجه به تنوع فعاليتهاي مختلف گردشگري واستقرارآنها درفضاهاي مختلف، 

  :نيازشهرازنظر تجانس عملكردي ونحوه دسترسي به سه گروه عمده تقسيم مي شوند

گردشگاههاي برون شهري) 3گردشگاههاي حاشيه شهري ) 2گردشگاههاي درون شهري 

اين نوع تقسيم بندي ازيك سونحوه استقراروپراكنش اماكن تفريحي وفراغتي رانشان مي دهد وازسويي ديگرنياز

1386ارمغان، (گردشگران شهري ونحوه تأمين آنها را ازجهات مختلف تعيين مي نمايد 

  گردشگري وكاربري زمين شهري

  :به طوركلي شهردررابطه با گردشگري خصلتي دوگانه دارد

ايجاد وتوسعه فضاهاي شهري مناسب، بازسازي فضاهاي ظاهرا متروك ومرده به قصد زنده كردن جنبه هاي كهن جامعه 

جمله آثارتوسعه گردشگري شهري استاز

بدين منظور بسياري درصدند تاازويژگي ها وامكانات خاص شهرخود سود برده وازمزاياي جلب توريست شهري بهره گيرند

فضاهاي شهري درشهرهاي معاصرراميتوان به دودسته تقسيم نمود

فضاهاي مدرن يا جديد نظيرپارك ها، مراكزفروش مدرن، فرهنگسر) الف

فضاهاي سنتي نظيربازارها، امام زاده ها، گورستانها، باغ ها، مساجد وسايراماكن تاريخي) ب

گردشگري همان گونه كه ازنامش برمي آيد بردوپايه كلي گردشگروجاذبه گردشگري استوارمي باشد، ازاين رودربررسي 

نقش گردشگري دراقتصاد كالن شهرها، مهمترين گام، شناخت

درمسيراين بررسي، هدفها وانگيزه هاي ورود گردشگران درهركالن شهر، بايستي مورد توجه قرارگيرند. دراين زمينه مي باشد

هدف افراد ازگردشگري شهري معموال عبارت است از -

3خريد ) 2سياحت )1

ورزشي، همايش ها وسمينارهاي منطقه اي، محلي وبين المللي

دومين گامي كه درمقوله گردشگري ونقش آن دراقتصاد شهري مورد بررسي قرارمي گيرد، توان اقتصادي گروههاي هدف 

اين امردرايجاد امكانات. مي باشد

توان اقتصادي درسه گروه كلي قراردارد

گروه متوسط ) 2گروه اقتصادي )1

سومين گامي كه دراين ميان واجد اهميت است؛ شناسايي گروه هزينه هاي گردشگران دركالن شهرهاي مقصد م

براي دستيابي به اهداف اقتصادي ازطريق رونق گردشگري مي بايست بيش ازهرچيزمديريت شهري متمركزايجاد كرد

سيستمي كه درآن، يك مديريت متمركز، پاسخگويي نيازهاي اصلي هر گردشگري باشد

براين مبنا براي بهبود وضعيت گردشگري شهري بايد به موارد زيراشاره كرد

برقراري سيستم مديريت شهري يكپارچه ومتمركزـ 1

ـ باال بردن ضريب امنيت شهري2

ـ اصالح وارتقاي سطح كيفي وكمي اقامتگاهها وبه طوركلي تمامي نيازهاي گردشگري شامل3

روزدنيا، مراكزپزشكي، مراكزعلمي وهنري، مراكزورزشي وسايرفعاليتهاي مشابه

ح وارتقاي سيستم حمل ونقل شهري وبرون شهريـ اصال4

ـ اصالح وارتقاي سيستم آتش نشاني واورژانس پزشكي واجتماعي5

ـ ايجاد آژانسها ومراكزتوسعه اي واطالع رساني6

همان گونه كه مشاهده مي شود، پايه ها وبسترهاي مناسب جهت توسعه صنعت گردشگري به عنوان يك انقالب مهم 

ران، درحال فراهم شدن است وساختارهاي قديمي، نمي تواند به تنهايي جوابگوي گردشگران باشداقتصادي دراي

نظرمي رسد بهتراست شوراي راهبردي گردشگري رابامديريت واحد شهري فعال نمود

گردشگري درشهرها باتوجه به تنوع فعاليتهاي مختلف گردشگري واستقرارآنها درفضاهاي مختلف، 

نيازشهرازنظر تجانس عملكردي ونحوه دسترسي به سه گروه عمده تقسيم مي شوند

گردشگاههاي درون شهري )1

اين نوع تقسيم بندي ازيك سونحوه استقراروپراكنش اماكن تفريحي وفراغتي رانشان مي دهد وازسويي ديگرنياز

گردشگران شهري ونحوه تأمين آنها را ازجهات مختلف تعيين مي نمايد 

گردشگري وكاربري زمين شهري

به طوركلي شهردررابطه با گردشگري خصلتي دوگانه دارد
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ميزان اين .تنابهي برويژگي هاي كاربري زمين برجاي مي گذارد

  شگري يا جايگاه گردشگري دراقتصاد شهري

  )1388شاهي، (ـ ظرفيت شهرازنظرزيست محيطي، زيرساختها، فرهنگ وپذيرش جامعه، قوانين و مقررات حاكم 

فرهنگ ميزبان مجموعه اي به هم پيوسته از معارف، 

هنجارها و ارزشهاي اجتماعي، حقوقي، ديني، ادبي، هنري وسياسي است كه مي تواند هم برفرهنگ جامعه مهمان تأثيرگذارد، 

اكنون قابليت عناصرفرهنگ ايراني ازآغازت

وجاذبه هاي فراواني رابا خود حمل كرده كه اين جاذبه ها كمترشناخته شده است كه دراين زمينه گردشگري شهري 

 راههاي ارتباطي و جاذبه هاي گردشگري درمحيط هاي شهري وپيرامون آن،

سهولت دسترسي، ميزان تراكم جمعيت درواحدسطح وظرفيت گردشگرپذيري، تأسيسات زيربنايي، امكانات اقامتي، قابليت هاي 

خط مشي هاي گردشگري پايدارشهري . 

بين بخش هاي دولتي وخصوصي جوامع شهري، تقويت وتشويق سرمايه گذاري هاي زيربنايي، 

ايجاد منطقه آرام وامن، حفظ مناظرزيبا وميراث تاريخي ـ فرهنگي، تعليم مهارت به اشخاص كم توان، تجريه وتحليل دقيق 

زمينه ميزان همكاري مردم براي طرح نيازهاي منطقه، شناخت محدوديت هاي فرهنگي واجتماعي، ظرفيت سنجي منطقه در

آنچه درتوسعه . تحقق گردشگري پايدارشهري، نيازمند شهري پايداروانسانهايي با كنش هاي فرهنگ شهرنشيني است

اقتصادي واجتماعي اين صنعت براي شهروندان وشهرها، 

اثرات زيست (وآثارتوسعه درمكان جغرافيايي 

گونه برنامه ريزي، ضروري است كه سياست گذاري هاي گردشگري 

اين سياست گذاري ها رهنمون كلي بخش دولتي درمورد 

ي سياست گذاري درسطح شهرها، م. داليل توسعه گردشگري ونحوه سرمايه گذاري بخشي براي برنامه ريزي گردشگري است

بوچاني، (تواند توسط مديران شهري ومشاركت مردم محلي، با تأكيد برارزش هاي مذهبي وموازين توسعه پايدار تدوين گردد 

با سياست دولت، برنامه ريزان  گروههاي درگير

است و از  غرب كشور واقع گرديده هاي مهم، پرجمعيت و آباد ايران است كه در گوشه شمال

دقيقه الي  45درجه و  36دقيقه طول شرقي و 

درصد  81/2حدود (كيلومتر مربع  45490
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  به عنوان مقصد گردشگري شهر) 2به عنوان مبدأ گردشگري 

تنابهي برويژگي هاي كاربري زمين برجاي مي گذاردفعاليت گردشگري درشهرهاي گردشگرپذيراثرات م

  :اثرگذاري به عوامل زيروابسته است

  ...)مذهبي و فرهنگ، تفريحي، اكوتوريسم،(ماهيت گردشگري 

  ...)شمارگردشگران، ارزش افزوده، حوزه كشش و(ـ حجم ومقياس گردشگري 

شگري يا جايگاه گردشگري دراقتصاد شهريـ ميزان وابستگي اقتصاد شهربه فعاليتهاي گرد

  برقراري جريانات گردشگري درشهر

ـ ظرفيت شهرازنظرزيست محيطي، زيرساختها، فرهنگ وپذيرش جامعه، قوانين و مقررات حاكم 

  گردشگري شهري وتوسعه پايدار

فرهنگ ميزبان مجموعه اي به هم پيوسته از معارف، . دبسط توسعه گردشگري، باروري فرهنگ نقشي ارزنده دار

هنجارها و ارزشهاي اجتماعي، حقوقي، ديني، ادبي، هنري وسياسي است كه مي تواند هم برفرهنگ جامعه مهمان تأثيرگذارد، 

عناصرفرهنگ ايراني ازآغازت.سرزميني، اخالقي، اجتماعي، ادبي وفرهنگي مهمان تأثير پذيرد

وجاذبه هاي فراواني رابا خود حمل كرده كه اين جاذبه ها كمترشناخته شده است كه دراين زمينه گردشگري شهري 

  )1384ناظم، . (درشناساندن زواياي جهانگردي فرهنگي جايگاه خاصي دارد

جاذبه هاي گردشگري درمحيط هاي شهري وپيرامون آن،: شاخص هاي توسعه پايدارشهري شامل

سهولت دسترسي، ميزان تراكم جمعيت درواحدسطح وظرفيت گردشگرپذيري، تأسيسات زيربنايي، امكانات اقامتي، قابليت هاي 

. فرهنگي، پيامدهاي اشتغال زايي گردشگري وسطح درآمد وتوانايي هاي اقتصادي است

بين بخش هاي دولتي وخصوصي جوامع شهري، تقويت وتشويق سرمايه گذاري هاي زيربنايي،  برپايه برنامه ريزي وهماهنگي

ايجاد منطقه آرام وامن، حفظ مناظرزيبا وميراث تاريخي ـ فرهنگي، تعليم مهارت به اشخاص كم توان، تجريه وتحليل دقيق 

نيازهاي منطقه، شناخت محدوديت هاي فرهنگي واجتماعي، ظرفيت سنجي منطقه در

  )1384ناظم، . (مدرن است انواع وسايل سنتي و ها وتصميم ها وبهره گيري از

تحقق گردشگري پايدارشهري، نيازمند شهري پايداروانسانهايي با كنش هاي فرهنگ شهرنشيني است

اقتصادي واجتماعي اين صنعت براي شهروندان وشهرها،  گردشگري پايدارشهري بر آن تأكيد مي شود عالوه بررهاوردهاي

وآثارتوسعه درمكان جغرافيايي ) توجه به نسل هاي آينده(اهميت به تداوم برنامه هاي توسعه گردشگري درزمان 

1388 .(  

گونه برنامه ريزي، ضروري است كه سياست گذاري هاي گردشگري  هر شهرها قبل از پيرامون برنامه ريزي گردشگري در

اين سياست گذاري ها رهنمون كلي بخش دولتي درمورد . شهري، درراستاي سياستهاي منطقه اي وملي كشورتدوين شوند

داليل توسعه گردشگري ونحوه سرمايه گذاري بخشي براي برنامه ريزي گردشگري است

تواند توسط مديران شهري ومشاركت مردم محلي، با تأكيد برارزش هاي مذهبي وموازين توسعه پايدار تدوين گردد 

گروههاي درگير ملي و توسعه اين صنعت فرايند پيچيده اي است كه عوامل بين المللي و

  (Tefler, 2008). وقانون گذاران را دربر مي گيرد

  تبريزاستان آذربايجان شرقي و شهر 

هاي مهم، پرجمعيت و آباد ايران است كه در گوشه شمال شرقي از استان

دقيقه طول شرقي و  20درجه و  48دقيقه الي  7درجه و  45نظر موقعيت جغرافيايي در محدوده 

88/45490اين استان با مساحتي برابر . است دقيقه عرض شمالي قرار گرفته

به عنوان مبدأ گردشگري  شهر)1

فعاليت گردشگري درشهرهاي گردشگرپذيراثرات م

اثرگذاري به عوامل زيروابسته است

ماهيت گردشگري  ـ نوع و

ـ حجم ومقياس گردشگري 

ـ ميزان وابستگي اقتصاد شهربه فعاليتهاي گرد

برقراري جريانات گردشگري درشهر) سابقه(ـ مدت زمان 

ـ ظرفيت شهرازنظرزيست محيطي، زيرساختها، فرهنگ وپذيرش جامعه، قوانين و مقررات حاكم 

گردشگري شهري وتوسعه پايدار

بسط توسعه گردشگري، باروري فرهنگ نقشي ارزنده دار در

هنجارها و ارزشهاي اجتماعي، حقوقي، ديني، ادبي، هنري وسياسي است كه مي تواند هم برفرهنگ جامعه مهمان تأثيرگذارد، 

سرزميني، اخالقي، اجتماعي، ادبي وفرهنگي مهمان تأثير پذيرد: هم ازويژگي هاي

وجاذبه هاي فراواني رابا خود حمل كرده كه اين جاذبه ها كمترشناخته شده است كه دراين زمينه گردشگري شهري 

درشناساندن زواياي جهانگردي فرهنگي جايگاه خاصي دارد

شاخص هاي توسعه پايدارشهري شامل

سهولت دسترسي، ميزان تراكم جمعيت درواحدسطح وظرفيت گردشگرپذيري، تأسيسات زيربنايي، امكانات اقامتي، قابليت هاي 

فرهنگي، پيامدهاي اشتغال زايي گردشگري وسطح درآمد وتوانايي هاي اقتصادي است

برپايه برنامه ريزي وهماهنگي

ايجاد منطقه آرام وامن، حفظ مناظرزيبا وميراث تاريخي ـ فرهنگي، تعليم مهارت به اشخاص كم توان، تجريه وتحليل دقيق 

نيازهاي منطقه، شناخت محدوديت هاي فرهنگي واجتماعي، ظرفيت سنجي منطقه در

ها وتصميم ها وبهره گيري از

تحقق گردشگري پايدارشهري، نيازمند شهري پايداروانسانهايي با كنش هاي فرهنگ شهرنشيني است

گردشگري پايدارشهري بر آن تأكيد مي شود عالوه بررهاوردهاي

اهميت به تداوم برنامه هاي توسعه گردشگري درزمان 

1388تقوايي، (است ) محيطي

پيرامون برنامه ريزي گردشگري در

شهري، درراستاي سياستهاي منطقه اي وملي كشورتدوين شوند

داليل توسعه گردشگري ونحوه سرمايه گذاري بخشي براي برنامه ريزي گردشگري است

تواند توسط مديران شهري ومشاركت مردم محلي، با تأكيد برارزش هاي مذهبي وموازين توسعه پايدار تدوين گردد 

1383 .(  

توسعه اين صنعت فرايند پيچيده اي است كه عوامل بين المللي و

وقانون گذاران را دربر مي گيرد

  

استان آذربايجان شرقي و شهر گردشگري در  -4

شرقي از استان استان آذربايجان

نظر موقعيت جغرافيايي در محدوده 

دقيقه عرض شمالي قرار گرفته 26درجه و  39
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بر اساس نتايج سرشماري . دهاي كشور در رتبه دهم قرار دار

درصد از  81/0معادل شرقي با نرخ رشدي 

درصد از سطح آن را  40شود كه حدود 

از . است فرا گرفته) كوهي هاي ميان هها و جلگ

هاي  توان توده آتشفشاني سبالن در شرق و سهند در غرب و جنوب غربي و رشته كوه

شرق  هاي تخت سليمان و اربط در جنوب و ارتفاعات بزقوش در جنوب شرق و قوشاداغ در شمال

 وضعيت زمين شناسي و توپوگرافي منطقه

باعث ايجاد كوهستان هاي آتشفشاني سهند و سبالن، غارها، دره ها، دشت ها، گردنه هاي متعدد با چشم اندازهاي 

چشمه هاي آب معدني رودخانه ها، آبشارها، درياچه ها، تاالب ها، جزاير، 

سابقه كهن فرهنگي و تاريخي . بنادر و سدها در شهرستان هاي مختلف استان از جمله جاذبه هاي طبيعي به شمار مي آيند

سجد كبود يكي از مسجدهاي قديمي استان است 

ساختمان امام زاده ها، كليساها، بقعه ها، خانقاه ها، خانه ها، عمارت هاي قديمي 

ته ها، تيمچه ها كه اغلب در سفرنامه سياحان از آن ها نام برده شده است، 

تپه هاي باستاني كه قدمت برخي از آن ها به هزاره هاي پيش از ميالد مي رسد، شهرها و دهستان هاي تاريخي و قديمي مانند 

قديمي، قبور شعرا، عرفا و سياست مداران 

اين جاذبه هاي طبيعي و تاريخي در تمام شهرستان هاي استان 

.  

 فرش، انواع استان اين در. شود مي محسوب

ظروف سفالي و سراميك، اقسام سبد حصيري ، پارچه هاي پشمي و ابريشمي، 

موارد عمده ... بافي، كفاشي و كفش دوزي و

و زيارتي شكل گرفته دوران اسالمي و تبلوري از يك نوع 

معنويت ... ها مقابر عرفا و منسوبين ائمه اطهار و 

، مسجد )ان اسالمفيروزه جه(توان به مسجد كبود 

عارف و شاعر و دانشمند اين  300مدفن بيش از 

الدين اهري در اهر و كليساي سنت  مقبره شيخ شهاب

سال پيش در زمينه آموزش تخصصي  70

هزار پزشك متخصص و عمومي فقط در مراكز درماني 

تخت و  400گترين بيمارستان بين المللي بخش خصوصي كشور با 

ميليارد دالر ارز از طريق توريسم درماني عايد كشورهاي پيشرفته مي 

نعتي كم هزينه و پردرآمد است و عالوه بر جذب گردشگر و كسب درآمدهاي ارزي مي تواند 
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هاي كشور در رتبه دهم قرار دار مي باشد و از لحاظ وسعت در بين استان

شرقي با نرخ رشدي  ، جمعيت استان آذربايجان1385و  1375هاي  عمومي نفوس و مسكن در سال

  . است  رسيده 1385نفر در سال  3603456به  1375

شود كه حدود  شرقي يك منطقه كوهستاني محسوب مي در حالت كلي، استان آذربايجان

ها و جلگ دشت(هاي هموار  درصد را زمين 8/31ماهورها و  درصد را تپه 

توان توده آتشفشاني سبالن در شرق و سهند در غرب و جنوب غربي و رشته كوه مناطق كوهستاني معروف منطقه، مي

هاي تخت سليمان و اربط در جنوب و ارتفاعات بزقوش در جنوب شرق و قوشاداغ در شمال داغ در شمال و رشته كوه

وضعيت زمين شناسي و توپوگرافي منطقه. داراي مكان هاي ديدني و تاريخي با ارزش جهانگردي زيادي است

باعث ايجاد كوهستان هاي آتشفشاني سهند و سبالن، غارها، دره ها، دشت ها، گردنه هاي متعدد با چشم اندازهاي 

چشمه هاي آب معدني رودخانه ها، آبشارها، درياچه ها، تاالب ها، جزاير، . شده است...  ش وزيبا و ارتفاعاتي چون كيامكي، بزغو

بنادر و سدها در شهرستان هاي مختلف استان از جمله جاذبه هاي طبيعي به شمار مي آيند

سجد كبود يكي از مسجدهاي قديمي استان است م. استان باعث ايجاد اماكن تاريخي و فرهنگي بسياري در منطقه شده است

  .كه همه آن ها از مكان هاي تاريخي و ديدني به شمار مي روند

ساختمان امام زاده ها، كليساها، بقعه ها، خانقاه ها، خانه ها، عمارت هاي قديمي : ديگر بناهاي ديدني استان عبارتند از

ته ها، تيمچه ها كه اغلب در سفرنامه سياحان از آن ها نام برده شده است، مانند عمارت ائل گلي، خانه مشروطيت، بازارها، راس

تپه هاي باستاني كه قدمت برخي از آن ها به هزاره هاي پيش از ميالد مي رسد، شهرها و دهستان هاي تاريخي و قديمي مانند 

قديمي، قبور شعرا، عرفا و سياست مداران روستاي كندوان، قلعه هاي تاريخي مانند قلعه بابك، پل هاي تاريخي، گورستان هاي 

اين جاذبه هاي طبيعي و تاريخي در تمام شهرستان هاي استان . كه تمامي آن ها جزو مناطق ديدني استان به شمارمي آيند

.مجموع آنها جذابيت خاصي به استان بخشيده است آذربايجان شرقي پراكنده هستند و

محسوب ايران دستي صنايع هاي كانون از يكي و شهر تبريز آذربايجان شرقي

ظروف سفالي و سراميك، اقسام سبد حصيري ، پارچه هاي پشمي و ابريشمي،  گليمچه، شال، گليم، خورجين،

بافي، كفاشي و كفش دوزي و) هر چيز گستردني(سوزن دوزي، نقره سازي، قالب بافي، حوله و پتوبافي، مفرش 

  .صنايع دستي را تشكيل مي دهند

و زيارتي شكل گرفته دوران اسالمي و تبلوري از يك نوع هاي مذهبي  اي از يادمان شرقي گنجينه

ها مقابر عرفا و منسوبين ائمه اطهار و  ها و برج اي، مناره بيني خاص است وجود گنبدهاي نيلگون و فيروزه

توان به مسجد كبود  از آن جمله مي. هاي گردشگري استان دميده است

مدفن بيش از (الشعرا  مقبره) بزرگترين بناي اسالمي در قرن هشتم هجري

مقبره شيخ شهاب) الدين مخبزي الدين بهزاد و كمال كمال(، مقبره دو كمال 

   

70يعني حدود  1324تبريز به دليل راه اندازي دومين دانشكده طب كشور در سال 

هزار پزشك متخصص و عمومي فقط در مراكز درماني  20علوم پزشكي در صدر استانهاي كشور است و هم اكنون بيش از 

گترين بيمارستان بين المللي بخش خصوصي كشور با دولتي و خصوصي شهر تبريز فعال هستند و عالوه بر آن بزر

   .مجهز به انواع مختلف تجهيزات مدرن پزشكي در تبريز افتتاح شده است

ميليارد دالر ارز از طريق توريسم درماني عايد كشورهاي پيشرفته مي  50طبق آخرين آمارهاي ارائه شده ساالنه بيش از 

نعتي كم هزينه و پردرآمد است و عالوه بر جذب گردشگر و كسب درآمدهاي ارزي مي تواند شود و اين صنعت درحال رشد ، ص

  .موقعيت و جايگاه كشورمان را از لحاظ علمي، اجتماعي و اقتصادي بسيار باال ببرد

مي باشد و از لحاظ وسعت در بين استان) مساحت كل كشور

عمومي نفوس و مسكن در سال

1375نفر در سال  3325540

در حالت كلي، استان آذربايجان

درصد را تپه  2/28كوهستان و 

مناطق كوهستاني معروف منطقه، مي

داغ در شمال و رشته كوه قره

  .نام برداستان را 

داراي مكان هاي ديدني و تاريخي با ارزش جهانگردي زيادي است شهر تبريز

باعث ايجاد كوهستان هاي آتشفشاني سهند و سبالن، غارها، دره ها، دشت ها، گردنه هاي متعدد با چشم اندازهاي  آذربايجان

زيبا و ارتفاعاتي چون كيامكي، بزغو

بنادر و سدها در شهرستان هاي مختلف استان از جمله جاذبه هاي طبيعي به شمار مي آيند

استان باعث ايجاد اماكن تاريخي و فرهنگي بسياري در منطقه شده است

كه همه آن ها از مكان هاي تاريخي و ديدني به شمار مي روند

ديگر بناهاي ديدني استان عبارتند از

مانند عمارت ائل گلي، خانه مشروطيت، بازارها، راس

تپه هاي باستاني كه قدمت برخي از آن ها به هزاره هاي پيش از ميالد مي رسد، شهرها و دهستان هاي تاريخي و قديمي مانند 

روستاي كندوان، قلعه هاي تاريخي مانند قلعه بابك، پل هاي تاريخي، گورستان هاي 

كه تمامي آن ها جزو مناطق ديدني استان به شمارمي آيند

آذربايجان شرقي پراكنده هستند و

آذربايجان شرقي استان 

خورجين، ، جاجيم قاليچه،

سوزن دوزي، نقره سازي، قالب بافي، حوله و پتوبافي، مفرش 

صنايع دستي را تشكيل مي دهند

شرقي گنجينه استان آذربايجان

بيني خاص است وجود گنبدهاي نيلگون و فيروزه جهان

هاي گردشگري استان دميده است خاصي در كالبد جاذبه

بزرگترين بناي اسالمي در قرن هشتم هجري(ارك عليشاه، 

، مقبره دو كمال )سرزمين

 .استپانوس در جلفا نام برد

تبريز به دليل راه اندازي دومين دانشكده طب كشور در سال 

علوم پزشكي در صدر استانهاي كشور است و هم اكنون بيش از 

دولتي و خصوصي شهر تبريز فعال هستند و عالوه بر آن بزر

مجهز به انواع مختلف تجهيزات مدرن پزشكي در تبريز افتتاح شده است

طبق آخرين آمارهاي ارائه شده ساالنه بيش از 

شود و اين صنعت درحال رشد ، ص

موقعيت و جايگاه كشورمان را از لحاظ علمي، اجتماعي و اقتصادي بسيار باال ببرد
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 رابطه يشهر يگرگردش شيافزا زانيم 

و بررسي سواالت مربوط به فرضيات و استفاده از آزمون هاي آماري مرتبط، از 

براي آزمون فرضيات اقدام شد و با توجه به نتايج حاصله و سطح معني داري صفر، فرضيه اول با سطح خطاي 

بنابراين بين دسترسي به رسانه هاي ارتباط جمعي و ميزان افزايش گردشگري شهري 

  نمونه مستقل براي فرضيه اول

  درصد 95احتمال خطاي   تفاوت خطاي استاندارد

48938.  4.56803  

 با مردم ييآشنا زانيم و يجمع ارتباط 

و بررسي سواالت مربوط به فرضيات و استفاده از آزمون هاي آماري مرتبط، از آزمون 

 95براي آزمون فرضيات اقدام شد و با توجه به نتايج حاصله و سطح معني داري صفر، فرضيه اول با سطح خطاي 

ن توجه به گردشگري شهري در رسانه هاي ارتباط جمعي و ميزان آشنايي مردم با 

  .آزمون فرضيه اول را نشان مي دهد

  نمونه مستقل براي فرضيه دوم

  درصد 95احتمال خطاي   تفاوت خطاي استاندارد

74512.  2.63238  

گردشگري منافع زيادي براي شهرها به همراه دارد و به دليل پيامدهاي مثبت اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ورود 

ي و با توسعه شهرنشيني كه يكي از داليل اصلي توسعه ي گردشگري بود و در پي افزايش فشارهاي ناشي از زندگي شهر

از سوي ديگر به علت وجود امكانات رفاهي، تفريحي، فعاليت هاي فرهنگي، هنري و تاريخي، شهرها به يكي از مقصدهاي مهم 

گردشگري بدل شدند و در بين انواع گردشگري، گردشگري شهري بيشتر مورد توجه گردشگران قرار گرفت؛ با توجه به 

به سبب منافع و مزاياي حاصل از گردشگري، رقابت بين استان ها براي جذب 

گردشگر بيشتر با توسعه و ارتقاء امكانات و فراهم آوردن شرايط مطلوب و مناسب براي گردشگران و برنامه ريزي و مديريت 

زات اقامتي و ساير تجهيزات و اصولي با هدف تقويت و بهبود امكانات موجود از نظر كمي و كيفي مانند تأسيسات و تجهي

با وجود توان باالي توسعه ي گردشگري در ايران كه داراي جاذبه هاي متعددي است 

و تعدادي از آن ها در سطح جهاني ثبت شده اند، اين بخش اقتصادي تاكنون آن گونه كه بايد توسعه پيدا نكرده است و استان 

يران با داشتن بسياري از جاذبه هاي تاريخي، طبيعي و فرهنگي نتوانسته اند از گردشگري در توسعه همه جانبه پايدار و 
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 و ي ارتباط جمعيها رسانه به يدسترس نيببنظر ميرسد؛ 

و بررسي سواالت مربوط به فرضيات و استفاده از آزمون هاي آماري مرتبط، از  spssبا بررسي پرسشنامه در نرم افزار 

براي آزمون فرضيات اقدام شد و با توجه به نتايج حاصله و سطح معني داري صفر، فرضيه اول با سطح خطاي 

بنابراين بين دسترسي به رسانه هاي ارتباط جمعي و ميزان افزايش گردشگري شهري . مورد تاييد قرار مي گيرد

  .آزمون فرضيه اول را نشان مي دهد) 1(جدول شماره . 

نمونه مستقل براي فرضيه اول Tآزمون ): 1(جدول شماره 

تفاوت خطاي استاندارد  ميانگين تفاوت ها  ايمعني داري آزمون دو دامنه 

0  5.53024  48938

 يها رسانه در يشهر يگردشگر به توجه نيببنظر ميرسد؛ 

  .دارد وجود ميمستق رابطه آنها به 

و بررسي سواالت مربوط به فرضيات و استفاده از آزمون هاي آماري مرتبط، از آزمون spssبا بررسي پرسشنامه در نرم افزار 

براي آزمون فرضيات اقدام شد و با توجه به نتايج حاصله و سطح معني داري صفر، فرضيه اول با سطح خطاي 

ن توجه به گردشگري شهري در رسانه هاي ارتباط جمعي و ميزان آشنايي مردم با بنابراين بي. درصد مورد تاييد قرار مي گيرد

آزمون فرضيه اول را نشان مي دهد) 2(جدول شماره . نقاط گردشگري و مراجعه به آنها رابطه مستقيم وجود دارد

نمونه مستقل براي فرضيه دوم Tآزمون ): 2(جدول شماره 

تفاوت خطاي استاندارد  ميانگين تفاوت ها  دامنه ايمعني داري آزمون دو 

0  4.09743  74512

  جمع بندي يافته ها

گردشگري منافع زيادي براي شهرها به همراه دارد و به دليل پيامدهاي مثبت اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ورود 

  . گردشگران، بهترين فرصت براي توسعه ي شهر ها فراهم مي شود

با توسعه شهرنشيني كه يكي از داليل اصلي توسعه ي گردشگري بود و در پي افزايش فشارهاي ناشي از زندگي شهر

از سوي ديگر به علت وجود امكانات رفاهي، تفريحي، فعاليت هاي فرهنگي، هنري و تاريخي، شهرها به يكي از مقصدهاي مهم 

گردشگري بدل شدند و در بين انواع گردشگري، گردشگري شهري بيشتر مورد توجه گردشگران قرار گرفت؛ با توجه به 

به سبب منافع و مزاياي حاصل از گردشگري، رقابت بين استان ها براي جذب استقبال گردشگران از استانها ي ديگر همچنين 

گردشگر بيشتر با توسعه و ارتقاء امكانات و فراهم آوردن شرايط مطلوب و مناسب براي گردشگران و برنامه ريزي و مديريت 

اصولي با هدف تقويت و بهبود امكانات موجود از نظر كمي و كيفي مانند تأسيسات و تجهي

با وجود توان باالي توسعه ي گردشگري در ايران كه داراي جاذبه هاي متعددي است . امكانات مورد نياز گردشگران بيشتر شد

و تعدادي از آن ها در سطح جهاني ثبت شده اند، اين بخش اقتصادي تاكنون آن گونه كه بايد توسعه پيدا نكرده است و استان 

يران با داشتن بسياري از جاذبه هاي تاريخي، طبيعي و فرهنگي نتوانسته اند از گردشگري در توسعه همه جانبه پايدار و 

  .حل مشكالت استفاده كنند

  آزمون فرضيات - 5

بنظر ميرسد؛ : آزمون فرضيه اول

  .دارد وجود ميمستق

با بررسي پرسشنامه در نرم افزار 

براي آزمون فرضيات اقدام شد و با توجه به نتايج حاصله و سطح معني داري صفر، فرضيه اول با سطح خطاي T-Testآزمون 

مورد تاييد قرار مي گيرددرصد  95

. رابطه مستقيم وجود دارد

معني داري آزمون دو دامنه   درجه آزادي

382  

  

بنظر ميرسد؛ : آزمون فرضيه دوم

 مراجعه و يگردشگر نقاط

با بررسي پرسشنامه در نرم افزار 

T-Test براي آزمون فرضيات اقدام شد و با توجه به نتايج حاصله و سطح معني داري صفر، فرضيه اول با سطح خطاي

درصد مورد تاييد قرار مي گيرد

نقاط گردشگري و مراجعه به آنها رابطه مستقيم وجود دارد

معني داري آزمون دو   درجه آزادي

382  

  

جمع بندي يافته ها -6

گردشگري منافع زيادي براي شهرها به همراه دارد و به دليل پيامدهاي مثبت اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ورود 

گردشگران، بهترين فرصت براي توسعه ي شهر ها فراهم مي شود

با توسعه شهرنشيني كه يكي از داليل اصلي توسعه ي گردشگري بود و در پي افزايش فشارهاي ناشي از زندگي شهر

از سوي ديگر به علت وجود امكانات رفاهي، تفريحي، فعاليت هاي فرهنگي، هنري و تاريخي، شهرها به يكي از مقصدهاي مهم 

گردشگري بدل شدند و در بين انواع گردشگري، گردشگري شهري بيشتر مورد توجه گردشگران قرار گرفت؛ با توجه به 

استقبال گردشگران از استانها ي ديگر همچنين 

گردشگر بيشتر با توسعه و ارتقاء امكانات و فراهم آوردن شرايط مطلوب و مناسب براي گردشگران و برنامه ريزي و مديريت 

اصولي با هدف تقويت و بهبود امكانات موجود از نظر كمي و كيفي مانند تأسيسات و تجهي

امكانات مورد نياز گردشگران بيشتر شد

و تعدادي از آن ها در سطح جهاني ثبت شده اند، اين بخش اقتصادي تاكنون آن گونه كه بايد توسعه پيدا نكرده است و استان 

يران با داشتن بسياري از جاذبه هاي تاريخي، طبيعي و فرهنگي نتوانسته اند از گردشگري در توسعه همه جانبه پايدار و هاي ا

حل مشكالت استفاده كنند
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تبريز مانند ديگر شهرهاي ايران توانمندي ها و قابليت هاي زيادي 

شگري شهري دارد، و توجه به گردشگري در رسانه ها و همسو شدن آنها مي تواند ظرفيتهاي گردشگري 

  :مهم ترين توان ها و محدوديتهاي توسعه ي گردشگري شهري تبريز به شرح زير است

است كه شهرت جهاني كه نمونه آن فرش تبريز 

 

شبكه هاي ارتباطي درون شهري نامناسب و تنگ و باريك در بافت مركزي و در نتيجه ازدحام و شلوغي اين 

با توجه به مشكالتي كه در ارتباط با گردشگري و توسعه ي آن وجود دارد، پرداختن به جنبه هاي مختلف گردشگري 

ر شهري در رسانه ها و ارايه راهبردهاي مناسب توسعه ي گردشگري و استفاده از پتانسيل رسانه هاي ارتباط جمعي د

ارتباط بين انسانها مبناي پيدايش فرهنگ و جامعه است و در آن فرايند نظرها، انديشه ها، عواطف، احساسات و هيجانات 

ديگر پيشرفت جوامع به از سوي . از طريق نمادها و نشانه ها بصورت كالمي و غير كالمي منتقل مي شود يا نمو پيدا مي كند

روابط انساني از محدوديت ارتباطات چهره 

به چهره يا نداي جارچيان به حوزه وسيعي از ارتباطات جمعي در سطح ملي و جهاني از طريق امواج ماهواره و بزرگراه هاي 

مطبوعات، راديو، . رسانه ها در عصر جديد از جمله عوامل تفكيك نشدني از زندگي روزمره اند

تلويزيون، اينترنت، ماهواره از جمله رسانه هايي هستند كه همواره مورد استفاده افراد جامعه قرار گرفته و به تناسب ميزان 

امروزه رسانه ها تأثيرات . تأثيرات رسانه ها بر معرفي جاذبه هاي گردشگري مقصد بصورت فعلي، مكاني و زماني مي باشد

زيادي را بر جاذبه هاي مقصد گردشگري دارند، رسانه ها با استفاده از تصاوير ويژه اي كه از مقصد مي سازند و نقش حمايتي 

براي جاذبه هاي گردشگري الزم است كه 

ارزش آنها شناخته شود، رسانه هاي ارتباط جمعي توانايي ارزش دهي به جاذبه هاي گردشگري را از راه تصويرسازي دارا 
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تبريز مانند ديگر شهرهاي ايران توانمندي ها و قابليت هاي زيادي . شهر تبريز جزو شهرهاي تاريخي، فرهنگي كشور است

شگري شهري دارد، و توجه به گردشگري در رسانه ها و همسو شدن آنها مي تواند ظرفيتهاي گردشگري 

  .شهري تبريز را افزايش دهد

مهم ترين توان ها و محدوديتهاي توسعه ي گردشگري شهري تبريز به شرح زير است

 وجود جاذبه هاي تاريخي، باستاني فراوان و مهم

كه نمونه آن فرش تبريز برخورداري از جاذبه هاي فرهنگي و هنري مانند صنايع دستي 

 وجود جاذبه هاي طبيعي زياد

 موقعيت جغرافيايي و استقرار در چهارراه مواصالتي شمال غرب كشور

 وجود امكانات مناسب براي توسعه ي گردشگري سالمت

 تفريحي و فراغتي كمبود فضاهاي

 وجود امكانات اقامتي نامناسب و پايين بودن كيفيت ارايه خدمات در آن ها

شبكه هاي ارتباطي درون شهري نامناسب و تنگ و باريك در بافت مركزي و در نتيجه ازدحام و شلوغي اين 

 ...نبود زير ساخت هاي مناسب توريستي مانند پاركينگ و

 هز و كافي در بافت تاريخيكمبود پاركينگ هاي مج

  حمل و نقل درون شهري ناكارآمد

با توجه به مشكالتي كه در ارتباط با گردشگري و توسعه ي آن وجود دارد، پرداختن به جنبه هاي مختلف گردشگري 

شهري در رسانه ها و ارايه راهبردهاي مناسب توسعه ي گردشگري و استفاده از پتانسيل رسانه هاي ارتباط جمعي د

  . گردشگري شهري در اين شهر ضروري است

ارتباط بين انسانها مبناي پيدايش فرهنگ و جامعه است و در آن فرايند نظرها، انديشه ها، عواطف، احساسات و هيجانات 

از طريق نمادها و نشانه ها بصورت كالمي و غير كالمي منتقل مي شود يا نمو پيدا مي كند

روابط انساني از محدوديت ارتباطات چهره .لحاظ فرهنگي و فناوري، زمينه هاي گسترش و تنوع ارتباطات را فراهم آورده است

به چهره يا نداي جارچيان به حوزه وسيعي از ارتباطات جمعي در سطح ملي و جهاني از طريق امواج ماهواره و بزرگراه هاي 

رسانه ها در عصر جديد از جمله عوامل تفكيك نشدني از زندگي روزمره اند.شده است

تلويزيون، اينترنت، ماهواره از جمله رسانه هايي هستند كه همواره مورد استفاده افراد جامعه قرار گرفته و به تناسب ميزان 

  )1387ي، شهاب. (كارايي شان مخاطبان خاص خود را جذب مي كنند

تأثيرات رسانه ها بر معرفي جاذبه هاي گردشگري مقصد بصورت فعلي، مكاني و زماني مي باشد

زيادي را بر جاذبه هاي مقصد گردشگري دارند، رسانه ها با استفاده از تصاوير ويژه اي كه از مقصد مي سازند و نقش حمايتي 

براي جاذبه هاي گردشگري الزم است كه .ر ايجاد انگيزه در مخاطبان دارند تا اقدام به مسافرت كنندكه دارند تأثير بسزايي را د

ارزش آنها شناخته شود، رسانه هاي ارتباط جمعي توانايي ارزش دهي به جاذبه هاي گردشگري را از راه تصويرسازي دارا 

شهر تبريز جزو شهرهاي تاريخي، فرهنگي كشور است

شگري شهري دارد، و توجه به گردشگري در رسانه ها و همسو شدن آنها مي تواند ظرفيتهاي گردشگري براي توسعه ي گرد

شهري تبريز را افزايش دهد

مهم ترين توان ها و محدوديتهاي توسعه ي گردشگري شهري تبريز به شرح زير است

  :توانمندي ها

وجود جاذبه هاي تاريخي، باستاني فراوان و مهم -

برخورداري از جاذبه هاي فرهنگي و هنري مانند صنايع دستي  -

 دارد

وجود جاذبه هاي طبيعي زياد -

موقعيت جغرافيايي و استقرار در چهارراه مواصالتي شمال غرب كشور -

وجود امكانات مناسب براي توسعه ي گردشگري سالمت -

  :محدوديت ها

كمبود فضاهاي -

وجود امكانات اقامتي نامناسب و پايين بودن كيفيت ارايه خدمات در آن ها -

شبكه هاي ارتباطي درون شهري نامناسب و تنگ و باريك در بافت مركزي و در نتيجه ازدحام و شلوغي اين  -

 محدوده

نبود زير ساخت هاي مناسب توريستي مانند پاركينگ و -

كمبود پاركينگ هاي مج -

حمل و نقل درون شهري ناكارآمد -

با توجه به مشكالتي كه در ارتباط با گردشگري و توسعه ي آن وجود دارد، پرداختن به جنبه هاي مختلف گردشگري 

شهري در رسانه ها و ارايه راهبردهاي مناسب توسعه ي گردشگري و استفاده از پتانسيل رسانه هاي ارتباط جمعي د

گردشگري شهري در اين شهر ضروري است

  

  نتيجه گيري - 1- 6

ارتباط بين انسانها مبناي پيدايش فرهنگ و جامعه است و در آن فرايند نظرها، انديشه ها، عواطف، احساسات و هيجانات 

از طريق نمادها و نشانه ها بصورت كالمي و غير كالمي منتقل مي شود يا نمو پيدا مي كند

لحاظ فرهنگي و فناوري، زمينه هاي گسترش و تنوع ارتباطات را فراهم آورده است

به چهره يا نداي جارچيان به حوزه وسيعي از ارتباطات جمعي در سطح ملي و جهاني از طريق امواج ماهواره و بزرگراه هاي 

شده است اطالعاتي هدايت

تلويزيون، اينترنت، ماهواره از جمله رسانه هايي هستند كه همواره مورد استفاده افراد جامعه قرار گرفته و به تناسب ميزان 

كارايي شان مخاطبان خاص خود را جذب مي كنند

تأثيرات رسانه ها بر معرفي جاذبه هاي گردشگري مقصد بصورت فعلي، مكاني و زماني مي باشد

زيادي را بر جاذبه هاي مقصد گردشگري دارند، رسانه ها با استفاده از تصاوير ويژه اي كه از مقصد مي سازند و نقش حمايتي 

كه دارند تأثير بسزايي را د

ارزش آنها شناخته شود، رسانه هاي ارتباط جمعي توانايي ارزش دهي به جاذبه هاي گردشگري را از راه تصويرسازي دارا 

  .هستند
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ست تنها اشكال چون ادبيات مصور، موسيقي با تداعي مكان 

به اين سو برنامه هاي تلويزيون و توليد فيلم هاي 

طريق قدرت رسانه اغلب نقاط گردشگري از 

. ها بعنوان مقصد گردشگري شناخته شده اند و بعنوان مهمترين عناصر انگيزشي براي انتخاب و سفر به مقصد بشمار مي روند

رسانه ها بر شناساندن جاذبه هاي گردشگري شهري در جامعه تاثير فراوان داشته و ميتوانند با هماهنگي نهادهاي 

در اين تحقيق به بررسي تاثيرات رسانه هاي 

ارتباط جمعي ملي و محلي بر كميت و كيفيت گردشگري شهري تبريز پرداخته شده و بر اساس نتايج حاصله، فرضيات ارائه 

هبين دسترسي به رسانه هاي ارتباط جمعي و ميزان افزايش 

و هر چه دسترسي به رسانه هاي ارتباط جمعي بيشتر باشد، بر تعداد گردشگران 

مردم با  همچنين بين توجه به گردشگري شهري در رسانه هاي ارتباط جمعي و ميزان آشنايي

و هر چه رابطه بين رسانه ها و هماهنگي آنها براي پرداخت به 

  .بحث گردشگري شهري بيشتر باشد، ميزان آشنايي مردم با نقاط گردشگري و مراجعه به آنها نيز بيشتر خواهد بود

  افزايش توجه به گردشگري شهري در رسانه ها

گردشگري همان گونه كه ازنامش برمي آيد بردوپايه كلي گردشگروجاذبه گردشگري استوارمي باشد، ازاين رودربررسي 

نقش رسانه ها در گردشگري شهري تبريز، مهمترين گام، شناخت نوع گردشگران ورودي به شهروتعيين گروههاي هدف دراين 

درمسيراين بررسي، هدفها وانگيزه هاي ورود گردشگران درشهر، بايستي مورد توجه قرارگيرند و از اين رو در 

  .رسانه هاي ارتباط جمعي، بر اساس نوع و هدف گردشگران، نسبت به تبليغات مناسب و شناساندن مراكز هدف اقدام گردد

جشنواره هاي هنري، مسابقات «فعاليتهاي تخصصي 

  باال بردن ضريب امنيت شهري

مراكز خريد با : اصالح و ارتقاي سطح كيفي وكمي اقامتگاهها و به طوركلي تمامي نيازهاي گردشگري شامل

  . استانداردهاي روز دنيا، مراكز پزشكي، مراكز علمي و هنري، مراكز ورزشي و ساير فعاليتهاي مشابه

  ناسب در مورد ايران

  ايجاد سيستم صحيح جمع آوري و دفع زباله ها، كاهش آلودگي هاي ناشي از فعاليت هاي صنعتي 
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ست تنها اشكال چون ادبيات مصور، موسيقي با تداعي مكان در گذشته رسانه هاي بصري بصورت امروزه متداول نبوده ا

به اين سو برنامه هاي تلويزيون و توليد فيلم هاي  20بعنوان رسانه هاي جمعي اقدام به ايجاد ذهنيت مي كردند اما از قرن 

اغلب نقاط گردشگري از . موضوعي مختلف بيشترين تأثير را بر معرفي جاذبه هاي مقاصد گردشگري دارند

ها بعنوان مقصد گردشگري شناخته شده اند و بعنوان مهمترين عناصر انگيزشي براي انتخاب و سفر به مقصد بشمار مي روند

رسانه ها بر شناساندن جاذبه هاي گردشگري شهري در جامعه تاثير فراوان داشته و ميتوانند با هماهنگي نهادهاي 

در اين تحقيق به بررسي تاثيرات رسانه هاي . سبت به كاناليزه كردن رفتار گردشگران و ميزبانان اقدام نمايند

ارتباط جمعي ملي و محلي بر كميت و كيفيت گردشگري شهري تبريز پرداخته شده و بر اساس نتايج حاصله، فرضيات ارائه 

هبين دسترسي به رسانه هاي ارتباط جمعي و ميزان افزايش بر اين اساس مشخص شد ك. شده مورد تاييد قرار گرفتند

و هر چه دسترسي به رسانه هاي ارتباط جمعي بيشتر باشد، بر تعداد گردشگران . گردشگري شهري رابطه مستقيم وجود دارد

همچنين بين توجه به گردشگري شهري در رسانه هاي ارتباط جمعي و ميزان آشنايي. شهري نيز افزوده خواهد شد

و هر چه رابطه بين رسانه ها و هماهنگي آنها براي پرداخت به . نقاط گردشگري و مراجعه به آنها نيز رابطه مستقيم وجود دارد

بحث گردشگري شهري بيشتر باشد، ميزان آشنايي مردم با نقاط گردشگري و مراجعه به آنها نيز بيشتر خواهد بود

افزايش توجه به گردشگري شهري در رسانه ها پيشنهادات قابل ارائه براي

گردشگري همان گونه كه ازنامش برمي آيد بردوپايه كلي گردشگروجاذبه گردشگري استوارمي باشد، ازاين رودربررسي 

نقش رسانه ها در گردشگري شهري تبريز، مهمترين گام، شناخت نوع گردشگران ورودي به شهروتعيين گروههاي هدف دراين 

درمسيراين بررسي، هدفها وانگيزه هاي ورود گردشگران درشهر، بايستي مورد توجه قرارگيرند و از اين رو در 

رسانه هاي ارتباط جمعي، بر اساس نوع و هدف گردشگران، نسبت به تبليغات مناسب و شناساندن مراكز هدف اقدام گردد

  :هدف افراد ازگردشگري شهري معموال عبارت است از

فعاليتهاي تخصصي ) 6اهداف كاري ) 5درمان ) 4گردشگري ) 3

  ساير فعاليتها) 7» ورزشي، همايش ها وسمينارهاي منطقه اي، محلي وبين المللي

  : اين مبنا براي بهبود وضعيت گردشگري شهري بايد به موارد زيراشاره كرد

باال بردن ضريب امنيت شهريو  يريت شهري يكپارچه و متمركزبرقراري سيستم مد

اصالح و ارتقاي سطح كيفي وكمي اقامتگاهها و به طوركلي تمامي نيازهاي گردشگري شامل

استانداردهاي روز دنيا، مراكز پزشكي، مراكز علمي و هنري، مراكز ورزشي و ساير فعاليتهاي مشابه

  .سيستم حمل و نقل شهري و برون شهري اصالح و ارتقاي

  .اصالح و ارتقاي سيستم آتش نشاني و اورژانس پزشكي و اجتماعي

  . ايجاد آژانسها و مراكز توسعه اي و اطالع رساني

 .فعال شدن شوراي راهبردي گردشگري با مديريت واحد شهري

ناسب در مورد ايراناطالع رساني وتبليقات در خارج از كشور براي از بين بردن ذهنيت نا م

  افزايش سطح آگاهي مردم در مورد ارزش جاذبه هاي تاريخي باستاني 

  استفاده از نيروهاي متخصص در اماكن تاريخي فرهنگي

ايجاد سيستم صحيح جمع آوري و دفع زباله ها، كاهش آلودگي هاي ناشي از فعاليت هاي صنعتي 

  ي آنها باال بردن كيفيت و كشش منابع گردشگري و توسعه 

 بازنگري در مجموعه ي اقدامات مديران و برنامه ريزان

 اقدامات اساسي براي بر طرف كردن كمبود زير ساختهاي توريستي

در گذشته رسانه هاي بصري بصورت امروزه متداول نبوده ا

بعنوان رسانه هاي جمعي اقدام به ايجاد ذهنيت مي كردند اما از قرن 

موضوعي مختلف بيشترين تأثير را بر معرفي جاذبه هاي مقاصد گردشگري دارند

ها بعنوان مقصد گردشگري شناخته شده اند و بعنوان مهمترين عناصر انگيزشي براي انتخاب و سفر به مقصد بشمار مي روند

  )1392حميدي، (

رسانه ها بر شناساندن جاذبه هاي گردشگري شهري در جامعه تاثير فراوان داشته و ميتوانند با هماهنگي نهادهاي 

سبت به كاناليزه كردن رفتار گردشگران و ميزبانان اقدام نمايندمديريتي محلي ن

ارتباط جمعي ملي و محلي بر كميت و كيفيت گردشگري شهري تبريز پرداخته شده و بر اساس نتايج حاصله، فرضيات ارائه 

شده مورد تاييد قرار گرفتند

گردشگري شهري رابطه مستقيم وجود دارد

شهري نيز افزوده خواهد شد

نقاط گردشگري و مراجعه به آنها نيز رابطه مستقيم وجود دارد

بحث گردشگري شهري بيشتر باشد، ميزان آشنايي مردم با نقاط گردشگري و مراجعه به آنها نيز بيشتر خواهد بود

  

پيشنهادات قابل ارائه براي - 2- 6

گردشگري همان گونه كه ازنامش برمي آيد بردوپايه كلي گردشگروجاذبه گردشگري استوارمي باشد، ازاين رودربررسي 

نقش رسانه ها در گردشگري شهري تبريز، مهمترين گام، شناخت نوع گردشگران ورودي به شهروتعيين گروههاي هدف دراين 

درمسيراين بررسي، هدفها وانگيزه هاي ورود گردشگران درشهر، بايستي مورد توجه قرارگيرند و از اين رو در . باشد زمينه مي

رسانه هاي ارتباط جمعي، بر اساس نوع و هدف گردشگران، نسبت به تبليغات مناسب و شناساندن مراكز هدف اقدام گردد

هدف افراد ازگردشگري شهري معموال عبارت است از

3خريد ) 2سياحت )1

ورزشي، همايش ها وسمينارهاي منطقه اي، محلي وبين المللي

اين مبنا براي بهبود وضعيت گردشگري شهري بايد به موارد زيراشاره كرد بر

برقراري سيستم مد -

اصالح و ارتقاي سطح كيفي وكمي اقامتگاهها و به طوركلي تمامي نيازهاي گردشگري شامل -

استانداردهاي روز دنيا، مراكز پزشكي، مراكز علمي و هنري، مراكز ورزشي و ساير فعاليتهاي مشابه

اصالح و ارتقاي -

اصالح و ارتقاي سيستم آتش نشاني و اورژانس پزشكي و اجتماعي -

ايجاد آژانسها و مراكز توسعه اي و اطالع رساني -

فعال شدن شوراي راهبردي گردشگري با مديريت واحد شهري -

اطالع رساني وتبليقات در خارج از كشور براي از بين بردن ذهنيت نا م -

افزايش سطح آگاهي مردم در مورد ارزش جاذبه هاي تاريخي باستاني  -

استفاده از نيروهاي متخصص در اماكن تاريخي فرهنگي -

ايجاد سيستم صحيح جمع آوري و دفع زباله ها، كاهش آلودگي هاي ناشي از فعاليت هاي صنعتي  -

باال بردن كيفيت و كشش منابع گردشگري و توسعه  -

بازنگري در مجموعه ي اقدامات مديران و برنامه ريزان -

اقدامات اساسي براي بر طرف كردن كمبود زير ساختهاي توريستي -
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