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 چکیده:

سير و جهانگردى و نيز برداشت و  ،مسأله گردشگرىاصل مراجعه به آیات قرآن کریم نشان از آن دارد که 

ضمن تحریك و  ست. این آیاتدریافت ژرف و عميق از این سيروسفر, مورد عنایت و توجه خداوند متعال ا

که باید  آن استیادآور  ،ایجاد انگيزه در مسلمانان براى حرکت و گردش در جهان و سيروسفر در طبيعت

های پيشرفت امروزه تا از تجارب و راز و رمز تمدن ها آموخت.ر ساخت همت کرد و رنج سفر برخود هموا

سفر به دورترین نقاط دنيا را تحت تاثير خود قرار داده است، به طوری که اگر  ،تکنولوژیك در دنيای مجازی

های فردی قصد دارد برای دیدن آثار تاریخی و طبيعی به شهر یا کشوری سفر کند، با مراجعه به سایت

 نبود محدودیت زمانی، نبود محدودیت مکانی. مجازی انجام دهد یسفرتواند یك پيشالین میگردشگری آن

های مهم این نوع گردشگری است که رفاه گردشگر را هزینه، از ویژگی و سرعت دسترسی به اطالعات کم

در هر نقطه از جهان که هستند با استفاده از این امکانات برای سفر آن ها موجب می شود . و دهدافزایش می

است؛ و هدف کلی آن  تحليلی -توصيفیدر این تحقيق روش مورد استفاده از نوع  .ریزی کنندخود برنامه

است که ضمن برقراری ارتباط بين محورهای شهر اسالمی و اصول گردشگری مجازی، این ارتباط را در 

و سعی بر آن بوده که با در نظر گرفتن محورهای  ؛وضعيت موجود گردشگری مجازی شهر مشهد بررسی کند

گردشگری مجازی در شهر مشهد ارائه  بهبود وضعيت هایی برایهکارشهر اسالمی، در نهایت اصول و را

 گردد.
 مجازی، شهر اسالمی، سفر، زیارت، شهر مشهدگردشگری  واژگان کلیدی:
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 مقدمه: -1

در ساختار شهر، رفتارها و تعامالت شهروندان است.  نظم بخشيدن و ایجاد تعادل به دنبال شهر اسالمی

بستر همکاری و تعاون بين آن ها، در ، را آرامش و آسایش شهروندان آموزه های دینی در شهر اسالمی

  به مفاهيم و دستورات اسالمی دنبال می کند. برقراری عدالت در شهر و توجه

از جمله چالش هایی که شهرهای امروزی ما با آن ها درگيرند، مسائل و مشکالت روزمره و دوری آن ها 

از یکدیگر است. به گونه ای که در بسياری از موارد با واژه روزمرگی مواجه می شویم. افزون بر آن، 

به همان اندازه نيرومند است که محدوده های آن به وضوح قابل درک  احساس تعلق داشتن به اهالی محله

است. شهر هر اندازه مهم تر و وسيع تر باشد، ساکنانش کمتر احساس می کنند که جزئی از آن هستند و در 

 (91، ص 1931)محمدی، مویدفر، صفرآیادی،  آن صورت، بيشتر احساس تنهایی و له شدن خواهند داشت.

ین موضوع و نيز توجه قرآن کریم به امر سياحت و گردشگری، الزم است در شهرهای اسالمی با توجه به ا

مقدمات الزم برای حضور گردشگران و سير و سياحت آن ها فراهم شود. به گونه ای که آن ها بتوانند از 

 اشته باشند.مبدا، ضمن کسب شناخت الزم از شهر مقصد در ارتباط با آن برنامه ریزی کرده و دغدغه ای ند

که امروزه مورد توجه شهرهای کشورهای مختلف جهان قرار گرفته است، این امکان را گردشگری مجازی 

فراهم می سازد تا با در اختيار گرفتن امکانات فناوری ارتباطات و برنامه ریزی یکپارچه بين بخش های 

بخش ها و اطالعات مختلف به مختلف، ضمن خلق محيطی جذاب برای کاربران، دسترسی راحت آن ها را 

 فراهم کند.

امام هشتم در آن قرار دارد، ساالنه پذیرای زائران و گردشگران زیادی می  ملکوتیشهر مشهد که بارگاه 

و امکانات و  مورد توجه قرار گيرد؛باشد. بنابراین الزم است موضوع گردشگری مجازی در این شهر 

ضمن اینکه بحث زیارت به عنوان  باید توجه داشتخدمات الزم برای زائران از این طریق فراهم شود. 

هدف اصلی زائران و گردشگران دیده شود، اطالع رسانی و دسترسی آن ها به سایر امکانات همچون موزه 

 رایی و گردشگری فراهم باشد.ها، اماکن تاریخی، مساجد و همچنين مراکز درمانی، مراکز خرید، پذی
 

 روش تحقیق:  -2

در ارتباط با توریسم مجازی با محوریت شهرهای اسالمی، پژوهش مستقلی صورت نگرفته است، 

گردشگری مجازی  اریف مربوط بهضمن بررسی تع و ؛است تحليلی-توصيفیبنابراین تحقيق حاضر از نوع 

 در نهایت اصول مورد توجه برای گردشگری مجازیو مفاهيم شهر اسالمی بر اساس تحقيقات انجام شده، 

 در شهر زیارتی مشهد ارائه شده است.با محوریت شهر اسالمی، 
  



 

 :هدف تحقیق -3

ضمن برقراری ارتباط بين محورهای شهر اسالمی و اصول هدف کلی در این پژوهش آن است که 

مشهد بررسی کند و گردشگری مجازی، این ارتباط را در وضعيت موجود گردشگری مجازی شهر 

 راهکارهایی برای بهبود آن ارائه دهد.

 

 دیدگاه ها، تعاریف -4
 شهر اسالمی: -4-1

در توجيه ارتباط اسالم با شهر می توان گفت که شهر تجلی باورها و آرمان ها و ارزش های فرهنگی 

مردم است. و مشتمل بر ویژگی ها و فضاها و عناصری است که مردم را در شيوه زیست مورد نظر و مورد 

) نقی تاثير دارد. عالقه شان راهبری و کمك می کند و بر تحوالت فرهنگی و ساماندهی رفتارهای مردمان 

در یك شهر اسالمی قبل از هر چيز رفتارها و اصول شهروندی بر اساس آموزه های  (8، ص 1932زاده، 

اسالمی و سنت پيامبر، از اسالمی بودن شهر حکایت می کنند. هر شهر پر از مسجد و گنبد و مناره ای، شهر 

روندان در سيمای شهر است که هویت آن را اسالمی نيست و این تجلی اندیشه ها و اعتقادات اسالمی شه

نشان می دهد. در یك شهر اسالمی از نظر فرهنگی باید سه اصل وجود داشته باشد: عدالت گستری و 

شایسته ساالری، تکریم شهروندان و مهرپروری و در نهایت رونق اقتصادی و آبادانی که به اجرای دو مورد 

 (91، ص 1931آیادی، ، صفرموید فر)محمدی، اول کمك می کند. 

 به بخشيدن تجلى براى اسالمى شهر .است مومن زیست مناسب شهر و اسالم تجلى شهر اسالمى، شهر

 شهر.جوید را مى مکان و زمان مناسب روشهاى و راهها مداوم طور جامعه مسلمانان،به احترام مورد ارزشهاى

 کند نمی فراموش بشرى، جوامع و تمدنها و تجارب فنون و علوم دستاوردهاى از بهره گيرى ضمن اسالمى

 زندگى مادى ابعاد اسالمى شهر در .او واالى کرامات رشد و انسان به خدمت در جهت ابزارند، همه اینها که

 (1931)نقی زاده،  .باشند مى معنوى بعد خدمت به در ابزارى بلکه نيستند، هدف

 عنوان به عنصر، سه یا “فضا” سه همپوشانی و انطباق شهری، هر ظهور همانند اسالمی، شهر ظهور برای

 فضای یا عينی فضای و عملی فضای فکری، فضای :از فضا عبارتند سه این .دارد ضرورت آن “ارکان”

 تعریف در نيز دیگر مهم مقولۀ دو ،“کالبد”بر  عالوه و نيست، کالبد فقط اسالمی شهر حقيقت، در. کالبدی

 مهم ترین البتّه که است مؤمن ای انسان عنصر، ترین اصلی .کنند می نقش ایفای آن تجلّی و اسالمی شهر

 اهل “ایمان” توان می که است ترتيب این به .اوست ایمان عبارتی به یا “فکری وجه” نيز او به مربوط مقولۀ

 “قوانين” بعدی عنصر .ناميد “اسالمی شهر” کنندة تعریف و دهنده شکل و عنصر عامل مهمترین را شهر یك



 

 انسانی آثار و طبيعت و شهر اهل و مدیر شهر از اعم ها انسان بين که است روابطی همۀ بر و شهر بر حاکم

 (7، ص 1983نقی زاده، ) .حاکماند

از مطالبی که گفته شد می توان نتيجه گرفت، آنچه معرف شهر اسالمی است در درجه اول، کاربست 

درستکاری، رعایت انصاف و عدالت در کسب و کار،  ،اخالقاصول و آموزه های اسالمی همچون رعایت 

توجه به محرومين و ... است. توجه به امر زیبایی در شهر، حفظ مناره ها، زیارتگاه ها و ایجاد ارتباط و 

تعامل بيشتر مردم شهر با مساجد و اماکن مذهبی در یك شهری که خود را اسالمی می نامد از اهميت 

 زیادی برخوردار است.

 
 ردشگری مجازیگ -4-2

ای اساسی و از انواع گردشگری همگام با تکنولوژی اطالعات به  مؤلفهگردشگری مجازی را می توان 

شمار آورد که حداکثر دو دهه از ظهور آن نمی گذرد. گردشگری مجازی، حضور در سرزمين دیجيتالی وب 

سفرهای مجازی و غير واقعی  و مشاهده داده های صوتی متنی و تصویری از دنيای فيزیکی است که امکان

های طبيعی مناطق هدف گردشگری، برای برخی کاربران که قصد مراجعه به این  جاذبهگيری از  و بهره

)بمانيان،  اماکن گردشگری هدف را دارند و یا برای کسانی که از این امکان محروم می مانند، فراهم می کند.

فضای  درکليك  با سفر و سير همان یا الکترونيك گردشگرى (72، ص1988، محمودی نژاد، پور جعفر

 گردشگریواژه  .نيست ذهن از دور و ناشناخته موضوع بسياری برای دیگر احتماال اینترنتی نامحدود

. راه است جا افتاده e-tourism نام با جهان در که است سال 21از  کمتر مجازی گردشگری یا الکترونيك

 ميان در موضوع شدن این پذیرفته از نشان نيز کشور در متفاوت مجازی گردشگری هاى سایت وباندازی 

 از را زیبایی اندازهای تواند چشم مى بعدى سه هاى عکس و ویدئویى تصاویر .دارد مختلف نهادهاى و افراد

 چند فضاهای و ها فيلم آن انواع پيشرفته در و یابد افزایش مسافرت براى افراد تا تمایل کند عرضه سفر محل

( از جمله مزایای گردشگری 1931رحيمی،) .دارند را کاربر براى مقصد محيط سازى شبيه در سعی اى رسانه

 رفع اقشار، همه برای دسترسی قابليت ها، پرداخت هزینه استطاعت آسان، دستيابی مجازی می توان به قابليت

 نمودن کمرنگ و زمانی های محدودیت ها، رفع واسطه حذف و فرهنگی – محيطی های محدودیت موانع و

 جلوگيری ،زیست محيط حفظ راستای در) پایدارتوسعه  تحقق خدمات، و اشکال تنوع مرزهای جغرافيایی،

)یوسفی،  ( اشاره کرد.فرهنگی ميراث و باستانیآثار  به رسانی آسيب کاهش ها، بيماری و ها آلودگی از انواع

  (193؛ ص 1931ملك آبادی، خادم الحسينی، 
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 اسالم و سفر -4-3

ها و آنچه که قرآن در آیات متعدد از آن نام برده است واژه هایی را  فرهنگ نامهمراجعه به کتب لغت و 

 ،قرآن مجيدیادآور می شود که در کليات مشابه هستند، اما در مفاهيم هریك هدف خاصی را دنبال می کنند. 

 :دستور به گردشگرى و جهان گردى مى دهد ،هاى گوناگون ها و هيأت با به کارگيرى واژه )سير( در شکل

پس بر روى ، هایى بوده است پيش از شما سنت ،.(…)قد خلت من قبلکم سنن فسيروا فى االرض 

 .127آیه،سوره )آل عمران(. زمين بگردید و بنگرید

پس در زمين بگردید و بنگرید که عاقبت کار  ،عاقبۀ المکذبين.()فسيروا فى األرض فانظروا کيف کان 

 .93آیه  ،سوره )نحل( .آنان که پيامبر را به دروغ نسبت مى دادند, چگونه بوده است

بگو در زمين سير کنيد و بنگرید که پایان کار  ،)قل سيروا فى األرض فانظروا کيف کان عاقبۀ المجرمين.(

 .33ره )نمل(, آیه سو. مجرمان چگونه بوده است

از مجموع این آیات و مانند آن مى توان دریافت که اصل مسأله گردشگرى و سير و جهانگردى و نيز  

 .مورد عنایت و توجه خداوند متعال در قرآن مجيد است ،برداشت و دریافت ژرف و عميق از این سيروسفر

می توان به مواردی اشاره موضوع گردشگری پرداخته اند  طور پرسشی به که بهآیاتی  همچنين از جمله

آیه  ،سوره )یوسف(تا بنگرند که پایان کار پيشينيانشان چه بوده است؟  ،آیا در روى زمين نمى گردندکرد: 

 .63آیه  ،سوره )حج( …هایى گردند که بدان تعقل کنند آیا در زمين سير نمى کنند تا صاحب دل. 113

تنها مطالعه کسب تجربه از زندگی گذشتگان، براى  این نکته را مشخص می کند کهتوجه به آیات فوق 

ها دست  ها و تمدن راز و رمز پيشرفت تر به کشفتا به بلکه سفر کردن موجب می شود ،کافی نيستآثار 

ی حج آداب خاص خود را فریضهعالوه بر این ها برای سفر آداب خاصی در نظر گرفته شده است. . یافت

ی رمضان د از جمله قصر و جمع نمازها در سفر و واجب نبودن روزهندیگر سفرها هم احکامی دار و رددا

   و الزم است.امرى پسندیده  از نظر خداوند که سيروسفر در زمين . در نتيجه می توان گفتبر مسافر
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قرار می دهد: اوال گردشگری زمينه مشاهده جهان خلقت، اسالم گردشگری را از دو منظر مورد توجه 

دستاوردهای بشری، تفکر در آثار صنع الهی، بدست آوردن ثروت و غنيمت و نيز بهره گيری از مواهب 

طبيعی را فراهم می آورد. و نيز عالوه بر آن گردشگری موجب آشنایی فرهنگ های دیگر با فرهنگ اسالمی 

ز به کرات به حضور بيگانگان در کشورهای اسالمی و نحوه برخورد با آن ها می شود. در آیات قرآنی ني

 (11؛ ص 1931)شفقی، حسنوند، مصلحی،  پرداخته شده است.

از جمله چالش هایی که شهرهای امروزی ما با آن ها درگيرند، مسائل و مشکالت روزمره و دوری آن ها 

د با واژه روزمرگی مواجه می شویم. افزون بر آن، از یکدیگر است. به گونه ای که در بسياری از موار

احساس تعلق داشتن به اهالی محله به همان اندازه نيرومند است که محدوده های آن به وضوح قابل درک 

است. شهر هر اندازه مهم تر و وسيع تر باشد، ساکنانش کمتر احساس می کنند که جزئی از آن هستند و در 

 (91، ص 1931ادی، ب)محمدی، مویدفر، صفرآایی و له شدن خواهند داشت. آن صورت، بيشتر احساس تنه

شهر اسالمی هميشه یك موجود زنده بوده که با نيازهای جامعه اسالمی توسعه یافته و همچنين با ریشه ها و 

اصول اسالم پيوند خورده است. فقه اسالمی، نقش اصلی و مهمی در ساخت شهر اسالمی، آبادی آن، 

ظام مدیریتی آن داشته است. از آن جا که فقه، اصول و قوانين خود را از قرآن و سنت استخراج زندگی و ن

وجود آمده در جامعه ه می کند، از نحوه زندگی اسالمی نيز تاثير یافته و پيوسته در جهت حل مشکالت ب

 ، ص1931آقابابایی،  )فرزاد بهتاش، پيربابایی، کی نژآد، اسالمی، راه حل های مناسب را جستجو می نماید.

117) 

اگر بخواهيم گردشگری مجازی را در یك شهر اسالمی و با مفاهيم اسالمی پياده کنيم، الزم است بين 

در جدول  های این دو ارتباط برقرار شود و ابعاد مختلف کالبدی و غير کالبدی مورد توجه قرار گيرد. مؤلفه

 های مختلفی که الزم است در سامانه گردشگری مجازی مد نظر قرار گيرند ارائه شده است. مؤلفه(، 1)

  



 

 محورهای شاخص شهر اسالمی در گردشگری مجازی -1جدول

 محورهای شهر اسالمی در گردشگری مجازی مؤلفه

 عملکردی -کالبدی

شاخص بودن نشانه های کالبدی شهر اسالمی همچون 

 مسجد،..

 تاریخی فرهنگی آثار و ابنيه

 -اجتماعی

 اقتصادی

 توجه به خواسته ها و نيازهای شهروندان

 دسترسی عادالنه به امکانات

 توجه به رونق اقتصادی و آبادانی

 تکریم شهروندان

 رعایت قوانين 

 مذهبی

 تاریخچه، علل پيدایش، زمينه و شکل گيری شهر اسالمی

 تجلی اندیشه ها و اعتقادات اسالمی

 اوقات شرعی، ادعيه،..توجه به 

 مدیریتی

 خدمات رسانی به شهروندان و مسافران

 همکاری و هماهنگی نهادهای گوناگون

 توجه به صرفه جویی زمان و مکان

 

 شهر مشهدمعرفی نمونه موردی:  -6

کيلومتر مربع مساحت در شمال شرق ایران و در طول  928 ، بامرکز استان خراسان رضوی ،شهر مشهد

 97دقيقه تا  69درجه و  9۹دقيقه و عرض جغرافيایی  98درجه و  31دقيقه تا  2درجه و  ۹3جغرافيایی 

اع ارتف ست.هزار مسجد واقع اهای بينالود و دقيقه و در حوضه آبریز کشف رود، بين رشته کوه 7درجه و 

با توجه به وجود بارگاه ملکوتی  .کيلومتر است 333 تهران از آن صلهمتر و فا 333شهر از سطح دریا 

از ميليون ها زائر ساالنه  الرضا )ع( و سایر جاذبه های زیارتی و سياحتی، شهر مشهدموسیابنحضرت علی

 .کندپذیرایی می از داخل و خارج از کشور

 
 گردشگری در شهر مشهد-4-1

باورهای مذهبی و بدون شك مهمترین و موثرترین عامل در سيستم گردشگری شهر مشهد مرهون 

 است.  الرضا)ع( رای زیارت امامب فرهنگ معنوی

)باورهای مذهبی/ پيامدهای فضایی ارتباط متقابل جهان بينی سيستم گردشگری کنونی مشهد محصول

از یك طرف با اجزاء و  ) منابع و توان های طبيعی، سياسی، اجتماعی، فرهنگی و...( با محيط فرهنگی(



 

عناصر عرضه )جاذبه ها، حمل و نقل، واحد های اقامتی/ پذیرایی، خدمات و...( و تقاضا) زائران و 

يب گردشگران محلی، منطقه ای، ملی و بی المللی( از طرف دیگر است که در طول تاریخ خود با فراز و نش

هایی اورگانيك گونه و گاهی سازمان یافته شکل گرفته است؛ به طوریکه ساختار گردشگری آن خاص و 

و دسته های مختلف مذهبی را  یخيرخواهانه مردم ،مشارکت داوطلبانهه و عام المنفع ،متنوعکارکردهای آن 

  (17، ص 1931)قاسمی،  کرده است. به خود جلب

ده از مدل های سری زمانی پيش بينی شده است، شهر مشهد در سال بر اساس آمارهایی که با استفا

ميليون  27، حدود 193۹ميليون نفر و در سال  23، حدود 1936ميليون گردشگر، در سال  26، حدود 1939

 (1931گردشگر خواهد داشت. )سقایی و جوانبخت، 

 گردآوری شده است.(، 2به طور کلی مهمترین جاذبه های گردشگری شهر مشهد در جدول )

 
 مهمترین جاذبه های گردشگری شهر مشهد (:2جدول)

 جاذبه های مذهبی
آرامگاه هرثمه ، آستانه متبرکه امام زادگان سيد ناصر و سيد یاسر)ع(، حرم مطهر امام رضا

گنبد ، مزار سيد عبداهلل السحاقی، آستانه متبرکه امام زاده یحيی، بن اعين)خواجه مراد(

 خشتی

-های فرهنگیجاذبه 

 گردشگری

بقعه ، موزه و آرامگاه نادری، موزه مرکزی آستان قدس رضوی، آرامگاه فردوسی

 پيرپاالندوز

 مراکز تفریحی
، کوهستان پارک شادی، سرزمين موجهای آبی، پارک و شهربازی ملت، پارک کوهسنگی

 مرکز خرید و مجموعه های تفریحی الماس شرق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 عملکردهای جاذب گردشگر در شهر مشهدپراکنش  -1تصویر

 

  



 

 گردشگری مجازی در شهر مشهد -4-2

وضعيت زیر به گفته کارشناسان به رغم گسترش و فراگير شدن انواع فناوری های اطالعاتی نوین، 

ساختی فناوری اطالعات و ارتباطات در شهر مشهد در مقایسه با سایر شهرهای زیارتی دنيا از شرایط 

یکی از مهمترین شاخص ها و ابزار توسعه فرهنگی که در دهه های اخير توجه  .برخوردار نيست مطلوب

 ویژه ای به آن شده، اطالع رسانی است، لذا فراهم ساختن بسترها و زیرساخت های اطالع رسانی فرهنگی

 .مشهد باشد یشهر مدیریت باید از راهبردهای در قالب گردشگری مجازی
 :ت های بازدید مجازی شهر مشهدمعرفی برخی از سای

http://www.mashhad.ir/ 

این سایت متعلق به شهرداری مشهد است. اطالعاتی در ارتباط با شهر مشهد، گردشگری، خدمات ویژه 

برای زائرین، نقشه  شهر مشهد در این سایت گردآوری شده است. و همچنين به سایت های خدماتی 

گردشگری، اخرین تيترهای روزنامه ها، مسيرهای خطوط اتوبوس، و... دیگری همچون سامانه تورهای 

 لينك شده است.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گردشگری مجازی شهر مشهد های سایتنمونه ای از  -2تصویر 

 

http://mashhadtourism.net 

در این سایت اطالعات کلی در مورد شناخت شهر مشهد، تعيين جهت قبله بر نقشه شهر مشهد، وضعيت 

و  ، برنامه ریزی سفر، دیدنی های شهر مشهد، مراکز خرید، نمایشگاه هامسير یابیآب و هوا، راهنمای 

 ...فراهم آورده شده است.

 



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گردشگری مجازی شهر مشهدنمونه ای از سایت های  -9تصویر 

http://razavitv.aqr.ir 

این سایت با فراهم کردن تصاویر سه بعدی، امکان زیارت مجازی حرم مطهر امام رضا )ع( را فراهم 

 کرده است. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نمونه ای از سایت های گردشگری مجازی شهر مشهد -6تصویر 

 

با گردشگری مجازی در شهر مشهد فعاليت می کنند،  ارتباطبا بررسی برخی از سایت هایی که در 

 ضعف ها و قوت هایی یافته می شوند. در این بخش به برخی از مهمترین این موارد اشاره شده است:

 

 



 

تعداد جاذبه های گردشگری معرفی شده در سایت های مجازی شهر مشهد از تنوع باالیی برخوردار  -

 است.

تواند دارد؛ بنابراین گردشگر با یك کليك بر نقشه می مختلفی هاینقشه جامع بارگذاری شده، الیه -

 .کندمی رسانی اطالعرا به او  مسير بهترینو مسيریاب تا محل موردنظر  کجاستبفهمد که 

 پخش زندهارتباط با بخش های مذهبی و تاریخی شهر از طریق تصاویر سه بعدی است. در حاليکه  -

 برنامه ها به خصوص در حرم اما رضا )ع(، برای گردشگران و بازدیدکنندگان جذاب تر خواهد بود. 

با وجود اینکه اطالع رسانی و خدمات مجازی سایت های گردشگری مجازی به نوعی تمام خدمات  -

 مورد نياز گردشگر را پوشش می دهد، وليکن می توان نواقصی را در این خدمات رسانی دید که به

نظر می رسد رفع آن ها به کارایی سایت در افزایش جذب گردشگران داخلی و خارجی کمك می 

 کند.

برخی از بخش های موجود در این سایت های گردشگری مربوط به تعاریفی هستند که در سایت  -

موضوعيت ندارند. از جمله تعاریف مربوط به انواع موزه ها که نقش آموزشی دارند و می تواند به 

 مت مربوط به آموزش سایت منتقل شود.قس

مربوط به زبان سایت های گردشگری مشهد است که فارسی می باشد و لذا  دیگر، مساله مهم -

کاربران خارجی زبان نمی توانند از آن استفاده کنند. از آنجا که یکی از اهداف گردشگری 

ه کردن سایت اقداماتی الکترونيکی جذب گردشگران خارجی است، می بایست در زمينه چند زبان

 صورت گيرد.

کند. نمی صفحه است که نظر مخاطب را به خوبی جذب  ورودی ها، سایت اینهای یکی از ضعف -

 کند موارد گردشگر را سردرگم می برخیمنوهای کشویی هم در 

 است تا آنالینرزرو یا ارائه خدمات  سيستمو  تبليغات مجازی، گردشگری های مهم جنبه از -

ها را از شهر مبدا ها و پارکورود به موزه حتیغذا و  ميزسفر، سفارش  بليت بتواندگردشگر 

 وجود ندارد.مشهد  شهر درو یکپارچه  آنالینصورت خدمات به اینهماهنگ کند، اما 

 خصوصی سایت چندینزائر و  ميزبان، رضوی، آستان قدس شهرداریدر حال حاضر سایت  -

شده است و  تکرارها ، اما مقوله محتوا در همه سایتاست شده اندازیراه در شهر مشهد کاربردی

 !گردشگر برایساده شباهت دارد تا راهنمایی  معرفیبه یك  بيشتر تکرار این

آنچه گردشگر را به یك شهر جذب می کند فقط عناصر کالبدی آن نيست. بلکه برخی مراسم و   -

تواند برای آن ها جذاب باشد و انگيزه نيز می موسيقی محلی آداب خاص مردم یك شهر و حتی 



 

به آن شهر را تقویت کند. در این سایت ها به فرهنگ و سنن مردم شهر اشاره چندانی نشده   سفر

 است.

بخش های فعالی برای ارتباط گردشگران و مسئولين در فضای گردشگری مجازی شهر مشهد،   -

و یا  بازدیدها و تورهای گروهی زیارتی هماهنگی برایبرای کسب اطالعات بيشتر، وجود ندارد. که 

 اعالم انتقادات و پيشنهادات ارتباط برقرار کنند.

سایت ها در زمينه راهنمایی مسير یابی به نقاط گردشگری و خدماتی و چگونگی دسترسی به آن ها   -

 با وسایل نقليه مختلف، اطالعات کاملی در اختيار کاربران قرار نمی دهند.

 

 :و ارائه راهکارها جمع بندی -5

، وجهه این کشورها را به لحاظ وجود امنيت و شرایط مناسب حضور گردشگران در کشورهای اسالمی

بنابراین از منظر فرهنگی و سياسی نيز بحث برای حضور گردشگران، به سطح جهانی معرفی می کند. 

وقتی صحبت کند. می ادیکمك زیصنعت توریست به شناساندن فرهنگ و تمدن اسالمی به دیگر کشورها 

اسالمی کافی نيست،  یی گردشگرتنها به کار بردن واژهاز گردشگری با محورهای شهر اسالمی می شود 

باشد. همانطور که گفته شد در آیات دین اسالم در تمامی رفتارها نمود داشته مفاهيم و مقررات باید بلکه 

ای که حرکت در زمين برای رسيدن به درکی گونهبه و سير و سفر اشاره شده است، جهانگردیالهی نيز به 

 . است قرآن سفارش هایاز  و تأمل در نظام آفرینش خداوند باال جهت ستایش قدرت مطلق

 ،هتل هااسالمی کردن  ،توجه به معماری اسالمی ،آن مناره هایتوجه به مساجد و  ،مهمان نوازی اسالمی

آوری مدیریت کيفی در گردشگری و استفاده از فن ،ها دقت در تمدن اسالم با توجه به امنيت شهرها و راه

 قوانين به احترام ،قرآنی فرهنگ در شناسیزیبایی ،ایجاد فضای معنوی در تورهای گردشگری فرهنگی ،نوین

 ا توجه کرد.از جمله مواردی هستند که در گردشگری اسالمی باید به آن ه …اسالم و 

در عصر امروزه که فناوری ارتباطات و اطالعات اهميتی دو چندان یافته است، در امر مهمی همچون 

که با اطالع رسانی  ضمن آن گردشگری مجازیگردشگری نباید از کاربرد این موضوع مهم غافل بود. 

مناسب به گردشگران امکان حضور بيشتر آن ها را فراهم می کند، از سردرگمی آن ها در شهر مقصد 

در برنامه ریزی برای جلوگيری می کند و نيز مدیران شهری را در برنامه ریزی بهتر یاری می رساند. 

ائر شاید کسی است که نيت زیارت ز باید از این نکته غافل شد کهنمشهد  ی زیارتی چونگردشگران شهر

 و مکان خدمات به زائر نباید محدود به زمان ؛ بنابراینزیارت را ندارد توانو مقدمات زیارت  یدارد ول

فضای مجازی فرصت مناسبی برای خدمتگزاری بهتر و پذیرایی شایسته تر از گردشگران و زائران  باشد.

 شهر مقدس مشهد را فراهم می کند.



 

 راهکارها:

موضوع مهمی که در گردشگری مجازی شهر مشهد باید به آن توجه داشت این است که از طرفی 

موضوع زیارت باید به عنوان نقطه عطف و هدف اصلی در نظر گرفته شود. از سویی دیگر نباید از سایر 

زائر و امکانات و نيازهای گردشگران غافل شد. بنابراین الزم است طراحی آن ها به گونه ای باشد که 

گردشگر با صرف کمترین زمان به نيازهای اطالعاتی خود دسترسی داشته باشد و با هزینه کمتر امکان برنامه 

ریزی کردن را داشته باشد. در این بخش در ارتباط با این موضوعات و انسجام و یکپارچگی بهتر در 

 ، پيشنهاداتی ارائه شده است:صبه طور خا در شهر مشهد به طور عام و نيز پرداختن به گردشگری مجازی

 راهکارهای عام:

 اطالع رسانی، فرهنگ سازی و ارائه آموزش های الزم به گردشگران با تبليغات هدفمند -

 در نظر گرفتن ویژگی های فرهنگی بومی شهر مشهد در طراحی و ایجاد سایت های گردشگری -

تبليغات محيطی، رسانه ها و شبکه های تبليغ سایت ها و مراکز اطالع رسانی دیجيتالی از طریق  -

 اجتماعی

 بازبينی، اصالح و مدیریت سایت های اطالع رسانی مراکز گردشگری در اینترنت -

امکان هماهنگی از طریق سایت ها برای گردشگران نيازمند به همراه، همچون سالمندان و  -

 معلولين برای تورهای زیارتی به طور گروهی و با همراهی افراد داوطلب

از طریق  های داوطلب راهنمای فرهنگیگروهیا ر گرفتن تيم ترجمه، تيم همراه و امکان در اختيا -

 سایت ها

تفکيك و مشخص کردن فضاهای تاریخی، تفریحی، مراکز خرید، فضاهای ورزشی، درمانی و  -

 ....در بخش های مختلف شهر همراه با معرفی کامل آن ها با عکس، فيلم، توضيحات 

صاد شهر با امکاناتی همچون امکان خرید سوغات و یا تامين نيازهای شخصی از کمك به اقت -

 طریق سایت 

 برقراری امکان گفتگو و سوال و جواب آن الین  -

 معرفی سایت های مجازی گردشگری به کاروان ها و تورهای مسافرتی -

 به رسيدن یبرا پيشنهادی مسير بهترین ارائه و نظر مورد ی مکان وجو فراهم کردن امکان جست -

 آن

 مشکالتبه  نسبت مسئوالن اینترنتی سریع پاسخگویی -

 

 :راهکارهای خاص )شهر مشهد(



 

تهيه طرح جامع گردشگری مجازی در شهر مشهد برای یکپارچه نمودن خدمات گردشگری  -

 مجازی با توجه به زیارتی و گردشگری بودن این شهر

جشنواره های بين المللی شناساندن سایت های مربوط به گردشگری مجازی شهر مشهد در  -

 و از طریق رایزن های فرهنگیمانند جشنواره امام رضا)ع( 

ارتباط برقرار کردن گردشگری مجازی شهر مشهد با برنامه های تبليغات فرهنگی و ویدئو  -

 کنفرانس ها برای خارج از کشور

هدف برای خدمات گردشگری مجازی شهر مشهد شامل زائران و  تعریف و تشخيص جامعه -

گردشگران از سایر شهرها و شهرهای کشورهای دیگر و برنامه ریزی مناسب برای خدمات 

 رسانی جامع به همه آن ها در بر طرف کردن نيازهای گروه های سنی مختلف

ایجاد جذابيت برای مشارکت و پاسخگویی گردشگران در سایت ها. )مثال بتوانند عکس و کليپ  -

و تجربه   کنند و یا خاطرات و تصویر ذهنی بار گذاریهایی که از سطح شهر تهيه کرده اند 

خود از شهر مشهد را بيان کنند. تا هم برای گردشگران دیگر قابل استفاده باشد، هم مدیران 

 را در برنامه ریزی بهتر یاری کند.(سایت ها 

 اختصاص دادن بخش های مجزایی به آموزش اعمال زیارت به صورت تصویری  -

  سایت این طریقمشهد از  گردشگریو  خبریهای مختلف پوشش بخش -
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