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چکیده
 بشر از زمانی که پا به صحنه هستی گذاشته تا به امروز ، همواره بدنبال 
روزمره  مسائل  و  امورات  بر  آمدن  فائق  ضمن  بتواند  که  بوده  راه هایی  یافتن 
زندگی خود برنامه هایی نیز برای آینده خویش پیش بینی نماید تا ضامن تأمین 
آینده اش بوده و به بهترین شکل از امکانات و فضای پیرامونی خود بهره برداری 
نماید. لذا جهت نیل به اهداف و آمال خود دست به ایجاد ابتکارات و ابداعاتی 

زده تا به آرزوهایش جامه عمل بپوشاند.
 از آن جمله می توان به اختراع کامپیوتر و به تبع آن اینترنت اشاره نمود که 

دگرگونی شگرفی را در جهان در پی داشته است.
آنچه قابل توجه است بهره گیری از این صنعت پیشرفته توسط انسان در دهه 
اخیر برای استفاده در تفریحات، سرگرمی ها و مقوله جدیدتر آن یعنی»گردشگری« 
است که امروزه در برنامه های زندگی افراد جایگاهی بس شاخص و قابل توجه 
اقتصادی هر  از پردرآمدترین بخش های  را بخود اختصاص داده است و یکی 

کشوری را تشکیل می دهد.
در حال حاضر مسئله ای که با آن روبرو هستیم بهره گیری کشورهای مختلف 
حتی کشورهای کوچک و کم اهمیت در صنعت توریسم با عبور از شیوه های 
با  گردشگری  زمینه  در  اقتصادی  کالن  اهداف  برنامه ریزی  و  قدیمی  و  سنتی 
الکترونیکی  یا  مجازی  گردشگری  پدیده  از  اطالعات  فناوری  به  توجه خاص 
»E-TOURISM « جهت جلب و جذب مشتریان خود برای استفاده از سود 

سرشار حاصل از آن و توسعه و رفاه اقتصادی کشورهای متبوع خود می باشد.
  کشور ما نیز به لحاظ برخورداری از منابع غنی فرهنگی، هنری، تاریخی 
و اقلیمی پتانسیل های بسیاری را در زمینه جذب گردشگر و توریسم دارد که 
در  موجود  ظرفیت های  مناسب  معرفی  و  هدفمند  برنامه ریزی های  با  می توان 
اشتغال  ایجاد  اموری همچون  قابلیت های توریستی، زمینه های  کشور و معرفی 

افراد و شکوفایی اقتصادی را فراهم نمود. 
این مقاله ضمن پرداختن به مفهوم و ماهیت گردشگري الکترونیکي و بررسي 
اهمیت آن، ابعاد این نوع گردشگري رامورد تأکید قرار مي دهد. یافته هاي مقاله 
امکانات  و  گردشگري  فراوان  پتانسیل هاي  به  توجه  با  ایران  که  مي دهد  نشان 
بي شمار تکنیکي، فني و نیروي انساني باید بهترین بهره را از توسعه گردشگري 

به ویژه گردشگري الکترونیکي براي توسعه پایدار اقتصادي و اجتماعي ببرد.
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مقدمه:
توسعه  در  مهم  بسيار  صنايع  از  يكی  عنوان  به  امروزه  گردشگری 
فرهنگ ها و ارتباطات ملل نقش ممتازی در استقرار صلح و آرامش در جهان 
ايفا کرده است و خدمات رسانی به جهانگردان در سريع ترين و بهترين شكل 
موجود اکنون بحثی است که دغدغه خاطر برنامه ريزان کالن صنعت توريسم 

را تشكيل می دهد.
از  بازديد  قبال  در  خدمات رسانی  ضعف  ديروز  جهانگرد  برای  اگر   
جاذبه های يك کشور محروم قابل اغماض بود امروزه به دليل کثرت مقاصد 
استانداردهای  نحوه و  ميان کشورها در خصوص  رقابت  آغاز  گردشگری، 
به  تكنولوژيكی  پيشرفت های  نيست، چون  قابل چشم پوشی  ارايه خدمات 
از  انتظارات جهانگردان  توقعات و  تا سطح  باعث شده   IT ويژه در حوزه 

خدمات ارايه شده در کشورهای ميزبان باال رود.
 اين امر تا حّدی انتخاب کشورهای مقصد را با پيچيدگی مواجه کرده 
و در اين رهگذر و باال رفتن رقابت، کشورهايی در جذب توريست موفق 
خواهند بود که تحوالت بنيادين را در E-TOURISM بوجود آورده باشند. 
اين مقاله به بررسي گردشگري الكترونيكي و اهميت آن در توسعه پايدار 

مي پردازد.

مفاهیم و ماهیت گردشگري
جهانگردی روندی است که از دير زمان با اشكال خاص خود در جوامع 
را  خود  تكاملی  سير  تاريخی  مراحل  طی  تدريجًا  و  داشته  وجود  انسانی 
اساسی سفر  بنياد عامل  بر  پديده عمومًا  اين  است.  پيموده  تا عصر حاضر 
فرهنگی،  روانی،  گوناگون  نياز های  زاده  خود  که  دارد  قرار  جابه جايی  و 

اجتماعی و اقتصادی انسان است.
بی شماری  مشكالت  و  سختی ها  با  خود  سفر های  اولين  در  انسان ها   
تنها  نداشتند.  اطالعی  هيچ گونه  آن  احتمالی  پيامدهای  از  و  بودند  مواجه 
انگيزه ای که آنان را به مسافرت وا می داشت، حس کنجكاوی و جستجوگری 
آنان بود، ولی ضمن سفر به دستاوردهای ارزشمندی نيز می رسيدند که به امر 

مسافرت معنايی تازه می بخشيد و اهميت بيشتری می يافت. 
به سفر را  نياز  نيز،  انسانی  اقتصادی و فرهنگی جوامع  رشد و توسعه 
مهمترين  از  شهر نشينی  توسعه  که  صنعتی  انقالب  شروع  می داد.با  افزايش 
اثرات آن محسوب می شود، نياز به مسافرت و گذران اوقات فراغت افزايش 
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يافت. تكنولوژی پيشرفته در امر ساخت و ساز وسايل نقليه، حمل و نقل و 
ايجاد راه های ارتباطی نيز چنان مؤثر واقع شده که به امر جابجايی سهولت 

بخشيده و تقاضا برای مسافرت را افزايش داده است.
در آمد  افزايش  کار،  مطلوب  قوانين  تدوين  همچون  ديگری  عوامل   
کارگران و کارمندان، سطح بينش و آگاهی آنان می تواند به توسعه توريسم 
کمك نمايد. اين امر نه تنها در کشورهای صنعتی مؤثر واقع شده است بلكه 
در کشورهای در حال رشد و جهان سوم هم خواهد توانست به فعاليت های 

جهانگردی رونق بخشد.)رضوانی، 1377، ص 8 (
گردشگر:  کسی است که به منظوری غير از کار و کسب درآمد برای مدتی 
بيش از يك شب و کمتر از يكسال به سرزمينی جز محيط متعارف خود پای 

می گذارد و در آن اقامت می گزيند.  
و  نقل  و  حمل  از  گوناگون  فعاليت های  از  آميزه ای  گردشگری:  صنعت 
به  در جهت خدمت رسانی  که  است  رويدادها  مديريت  و  اقامت  تا  تغذيه 

گردشگران، به صورت زنجيره ای بهم پيوسته ايفای نقش می کنند.
گردشگری: شامل کليه فعاليت هايی است که گردشگران در هنگام سفر انجام 
می دهند و به ايشان مرتبط می شود و اين می تواند شامل برنامه ريزی برای 
سفر، جابجايی ميان مبدا و مقصد، و نظاير آن باشد. اين تعريف شامل چهار 

مرحله از رفتار مصرف کننده است که گاه با يكديگر همپوشانی دارند.
1. فعاليت های قبل از سفر که شامل کسب اطالعات در مرحله پيش از سفر 
از منابع گوناگون، از جمله دوستان و خانواده، بروشورهای گردشگری، و 
نظاير آن، ذخيره جا برای سفر، اسباب حمل و نقل، اقامت گاه يا به طور کلی 

برنامه و بسته سفر، و باالخره آماده شدن برای سفر است.
2. انجام سفر از مبداء به مقصد و برعكس که ممكن است مدتی بيش از يك 

روز را در برگيرد.
3. آنچه گردشگر در مقصد انجام می دهد همچون بازديد از يك جاذبه، يا 

شرکت در يك رويداد گردشگری که ماهيتی بسيار متنوع دارند.
4.رفتارهای پس از سفر از قبيل چاپ فايل و عكس های گرفته شده در طول 

 )www.Iran tourism.ir(.سفر و بيان خاطرات آن برای ديگران
گردشگری  الكترونيكی  خدمات  دريافت   :)ET(الکترونیکي گردشگري 
و  سازمانی  طراحی  همراه  به  مستقيم،  بطور  اطالعات  فن آوری  کمك  با 
آماده سازی اطالعات اصلی بطور ON LINE با توجه به نواحی گردشگری، 

صنعت توريسم و تكنولوژی ارتباطات.)محمودی، 1386،ص 496(.
توسعه پایدار: توسعه ای است که نيازهای جامعه امروز را با در نظر گرفتن 

نياز های نسل های آينده تأمين کند.)فرامرزي، 1388، ص 40(

ماهیت گردشگري الکترونیکي
يكی از دستاوردهای فناوری مدرن، توليد وقت اضافی يا اوقات فراغت 
است. هر چه فناوری در مديريت پيشرفته تر باشد وقت اضافی بيشتری توليد 
می شود. بزرگترين توليد و مصرف قرن بيست و يكم حول محور توليد و 
را  فراغت  اوقات  از  فراغت است. گردشگری بحث مهمی  اوقات  مصرف 
پر می کند و پر کردن اوقات فراغت منجر به يك عمل اقتصادی می گردد. 
يك  است  نهفته  آن  در  که  فلسفی ای  و  علمی  مضامين  همه  با  گردشگری 

عمل اقتصادی است و پيش بينی می شود که يكی از بزرگترين محرکه های 
اقتصادی قرن حاضر باشد. يكی از مهمترين فناوری های تأثير گذار در صنعت 
گردشگری ابزار اطالعاتی و گذرگاه های مخابراتی»اينترنت« است. اينترنت با 
سابقه بسيار کم توانست ظرف کمتر از 4 سال تعداد مشترکين خود را به 50 
ميليون نفر برساند. در ابتدای سال 2002 تعداد اعضای اينترنت در سراسر 
فن آوری  اين  وسيع  رشد  نشان  از  حجم  اين  بود.  نفر  ميليون   480 جهان 
اينترنت  ترافيك  درصد   38 اينكه  اهميت  حائز  نكته  دارد.  در سطح جهان 
در  اينترنت  فراوان  کاربرد  مبين  اين خود  و  به گردشگری می باشد  مربوط 
صنعت گردشگری است. آمارها نشان می دهد 60 درصد اهالی اينترنت برای 
اينترنت  از  تفريحی  و  کاری  سفرهای  درباره  تصميم گيری  و  برنامه ريزی 
استفاده می کنند. حجم باالی استفاده کننده های اينترنت در کشورهای مختلف 
حال  در  کشورهای  به  را  بهينه تر  و  سريع تر  ارزان تر،  اطالع رسانی  امكان 
مثال کشور مالزی در سال 2000  برای  توسعه در جذب توريسم می دهد. 
توانست 380 ميليون دالر درآمد حاصل از توريسم را بصورت مجازی )از 
طريق اينترنت( جذب نمايد. تحريم ها و فشارهای سياسی، اقتصادی باعث 
گرديده که خارج از مرزهای کشور معرفی مناسبی از گردشگری ايران در 

اينترنت صورت نگيرد.)ازاني، 1386، ص 244(
آن ها  از  يكی  که  می شود  ارائه  گوناگونی  خدمات  اينترنت  در  امروزه 
گردشگری مجازی و استفاده از خدمات مسافرتی اينترنتی کاربران از طريق 
رايانه های شخصی جهت رزرو جا در هتل، رزرو بليط در هواپيما يا قطار و... 
  e-tourism معروف است. در گردشگری مجازی يا crs می باشد که به سيستم
استفاده گر می تواند از طريق سايت های گردشگری به بازديد از جاذبه هايی 
و...  موزه ای، صنايع دستی  و  قديمی  اشيای  قديمی و جديد،  ابنيه  قبيل  از 
بصورت تصاوير سه بعدی بپردازد. حداقل کارايی اين مقوله از گردشگری 
عمل  بازاريابی  و  تبليغات  برای  نو  و  قوی  ابراز  يك  بعنوان  که  است  اين 
ساير  کنار  در  هدف،  بازارهای  از  گردشگران  جذب  ساز  زمينه  و  می کند 

وسايل ارتباطی و رسانه ها خواهد بود.)صرافي زاده، 1387، ص 12(
نکته حائز اهمیت در مورد گردشگری مجازی امکان معرفی دقیق، 

ملموس و جذاب تر انواع جاذبه ها می باشد.
گردشگری،  اندازه صنعت  به  هيچ صنعتی  که  است  آشكار  همگان  بر 
در کشوری با اقليم ايران، ارزنده، اثربخش و با حداکثر بازدهی اقتصادی و 
فرهنگی همراه نيست. کشور ايران با تمدن کهن و طبيعت چهار فصل، با 
بی نظيرترين کشورهای  از  اختيار داشتن صدها مؤلفه گردشگری، يكی  در 
جهان در حوزه گردشگری به شمار می آيد. طبق تعريف سازمان بين المللی 
جهانگردی، جهانگرد به فردی گفته می شود که برای مدتی از محل سكونت 
خود خارج  شود و با هدف تفريح يا  تجارت،  در مكانی ديگر اقامت  کند. با 
اين تعريف می توان گفت همه ما در طول سال زمان های زيادی بدون آنكه 
خود از آن اطالع داشته باشيم، هنگامی که برای کار تجاری و ديگر امور 
از شهر يا کشور خود دور می شويم به عنوان گردشگر بوده ايم.  اما امروزه 
از زندگی  مردم حذف  بعد زمان و مكان را  اينترنتی که  ابزار های  با ظهور 
کرده، ديگر پيمودن مسافت بين کشورها فقط جهت شناسايی نقاط ديدنی 
از طريق  کنيد  اراده  که  لحظه  هر  و  داشت  نخواهد  ارزشی  آن  امكانات  و 
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اينترنت و دنيای مجازی در کسری از ثانيه  می توانيد به يك کشور سفر کرده 
و از امكانات گردشگری آن به صورت مجازی بازديد کنيد و اطالعات مورد 
نظر خود را بدست آوريد. به همين جهت، از جمله مباحثی که اين روزها 
نوع  اين  است.  مجازی«  »جهانگردی  بحث  گرفته،  قرار  توجه  مورد  بسيار 
بخصوص جهانگردی به افراد امكان می دهد پيش از آنكه به صورت فيزيكی 
سفر خود را آغاز کنند، به صورت مجازی و از طريق ابزارهای اينترنتی وارد 
محل مورد نظرشان شده و با در اختيار گرفتن برنامه های تلويزيونی، مقاله ها، 
گزارش های منتشر شده در نشريات، کتاب ها و... درباره آن مكان، مزايا و 
معايب اين سفر را دريابند و به راحتی در مورد انجام اين سفر تصميم گيری 
امروزه  که  است  اقتصادی  اقدام  يك  مجازی«  »جهانگردی  اصل  در  کنند. 
توسط بسياری از شرکت های فعال در اين حوزه عرضه می شود و افرادی 
نظير روزنامه نگاران، عكاسان، جغرافی دانان، نويسندگان و... را بكار می گيرد 

   )www.ictna.ir(.تا بتواند خدمات بهتری را به مردم ارايه دهد
يكی ديگر از مسايلی که وارد صنعت جهانگردی شده، راه اندازی »تورهای 
مجازی« است. اين قبيل تورها به کمك تصاوير ويدئويی و عكس های سه 
بعدی، چشم اندازهای زيبايی را از محل سفر عرضه می کند تا تمايل فرد برای 
انجام اين مسافرت افزايش يابد. مسؤوالن تورهای مجازی معموالً عكس هايی 
را روی اينترنت به نمايش می گذارند که بسيار باکيفيت است و در يك صحنه 
می تواند تمام جزئيات يك مكان بخصوص را نمايان کند. ايران را بايد يكی 
اما  دانست  گردشگر  جذب  زمينه  در  جهان  کشورهای  ظرفيت ترين  پر  از 
براساس آمارها، با وجود آنكه کشوری مثل امارات که يك صدم توانمندی 
تاريخی و فرهنگی ايران را ندارد، توانسته است بيش از 10 ميليون گردشگر 
نيز  آسيا  شرق  جنوب  در  مالزی  برای  فوق  آمار  که  کند  جذب  سال  در 
چنين است. کارشناسان سازمان بين المللی جهانگردی در آخرين مطالعات و 
بررسی های خود دريافته اند که هم اکنون فرانسه بيش از ديگر کشورهای دنيا 
از فناوری ارتباطات و اطالعات برای جذب توريست استفاده می کند که پس 
از آن به ترتيب کشورهای اسپانيا، آمريكا، چين، ايتاليا، بريتانيا، هنگ کنگ، 
مكزيك، آلمان و اتريش در رده های دوم تا دهم قرار دارند.تأثير استفاده از 
فناوری اطالعات در صنعت توريسم برای 10 کشور مذکور موجب شده تا 
تعداد جهانگردان خارجی آنها در سال 2006 ميالدی به ترتيب به حدود 77، 

55، 48، 43، 38، 29، 23، 22، 21 و 6 ميليون نفر برسد.
)www.ictna.ir(

اهمیت گردشگری الکترونیکی 
صنعت گردشگری امروزه در رديف صنعت های پردرآمد، پاک و کم هزينه 
دنيا قرار دارد. از طرفی صنعت گردشگری دنيا ابعاد متنوعی همچون توريسم 
و  فرهنگی  روستايی،  ورزشی،  درمانی،  توريسم  اکوتوريسم،  الكترونيكی، 
تاريخی يافته است. با توجه به اين وضعيت و با توجه به اينكه ايران طبق 
آمار سازمان جهانی جهانگردی دارای رتبه پنجم جاذبه های طبيعی و رتبه 
دهم جاذبه های باستانی و تاريخی است و همچنين با جمعيت جوان روبه 
و سرمايه گذاری  ارزی  درآمد  افزايش  لزوم  بيكاری،  باالی  نرخ  گسترش، 
خارجی توجه بيش از پيش به اين بخش می تواند زمينه رسيدن به اشتغال 

کامل، افزايش درآمد ارزی، معرفی تمدن و فرهنگ ايرانی به جهانيان، تعامل 
گسترده و سازنده با کشورهای دنيا، در هم شكستن مرزهای قومی و اقليتی، 

را فراهم کند.
طی سال های اخير گردشگری تبديل به صنعتی رقابتی شده و کشورها 
در  نوآوری  ارائه  و  جديد  روش های  به  متمايل  بيشتر  درآمد  کسب  برای 
اين صنعت شده اند. برگزاری جشن های مختلف در کشورها، مانند جشن 
بادبادک ها يا جشنواره ساخت مجسمه های يخی و حتی برگزاری مسابقات 
ورزشی مانند المپيك، برگزاری کنفرانس ها و حتی استفاده از پزشكان مجرب 
جهت وارد کردن بيماران به کشور، روش های جديدی برای جذب توريست 

و شناساندن فرهنگ يك کشور به جهان می باشد.
در کنار روش های پرهزينه، روش های کم هزينه، ولی پرباری نيز برای 
جمله  آن  از  می شود.  دنبال  صنعتی  کشورهای  اکثر  در  توريست  جذب 
می توان به استفاده از سمبل ها و مكان های گردشگری در فيلم های سينمايی 
اطالعات  دنيای  و  اينترنت  در  کرد.  اشاره  تلويزيونی  کارتون های  حتی  يا 
نيز با ايجاد سايت های متعدد در زمينه های مختلف گردشگری و اطالعات 
ميان حتی  اين  آسانتر شده است. در  توريست  اين سايت ها، جذب  وسيع 
نشده اند. مستثنی  گردشگری  اهداف  تحقق  در  نيز  کامپيوتری   بازی های 
     اما فضای مجازی گردشگری روشی نوين با توانايی نمايش سه بعدی 
همزمان با اراده کاربر و ارتباط مستقيم با او تأثيرگذارتر از مابقی روش ها و با 
هزينه به مراتب کمتر وارد عمل شده است. فضای مجازی با کاربردهای بسيار 
همچون شبيه سازی مكان های تفريحی، ساختمان ها، شهرک ها، فروشگاه ها، 
کارخانه ها و...، آموزش با قابليت اتصال به محيط واقعی و ثبت وقايع محيط 
به صورت همزمان در فضای مجازی و کاربردهای آدرس دهی و مكان يابی 
قبل از سفر و حتی کاربردهای تبليغاتی، فرهنگ سازی اکنون ابزاری بسيار 

)www.forum.gigapars.com(.قدرتمند برای تبليغ شده است

دنیای مجازی پیشرو در صنعت گردشگری:
اينترنت جزء گريزناپذير صنعت، تجارت و خدمات جهان امروز است 
می شود.  افزوده  کاربرانش  تعداد  و  آن  گسترش  سرعت  بر  روز  روزبه  و 
اصوالً هر جهانگردی با هر انگيزه و دامنه دانشی که نيت بازديد از يك مسير 
جهانگردی يا يك سايت تاريخی را داشته باشد، خواهان اين است که قبل از 
سفر به محل مورد نظر، اطالعاتی از قبيل نحوه دسترسی به محل، امكانات 
رفاهی، اقامتی و پذيرايی موجود، وضعيت آب و هوا و موارد مشابه را تهيه 
کند. اگر اين اطالعات در قالب يك برنامه چندرسانه ای و با رنگ و لعابی 
به مثابه آنچه در واقعيت است از طريق يك سايت اطالع رسانی در اختيار 
مسافر قرار گيرد، اشتياق سفر برای او دو چندان شده و مسافرت برای او 

بسيار لذت بخش تر خواهد بود.
 از طرف ديگر امكانات سه بعدی، افكت های صوتی، تصويری و ده ها 
کاربرپسند  و  مجازی جذاب  طريق  از  را  جاذبه ها  نمايش  که  ديگر  وسيله 
می کند دست سفارش دهنده را برای جذاب تر کردن جاذبه های گردشگری 
باز می کند. توريسم مجازی يا تور چشم انداز کامل؛ وانمودی از مكان های 
واقعی بوده و در خالل آن غالبًا ترکيبی از تصاوير و مناظر گذران و گسترده، 
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مدل های  يا  ويدئويی  تصاوير  يا  ثابت  لينك  زيادی  تعداد  از  صحنه هايی 
می گذارد.  نمايش  به  اينترنتی  کاربر  برای  را  واقعی  مكان های  از  مجازی 
همچنين ممكن است از عناصر ديگر چندرسانه ای مانند جلوه های صوتی، 

موسيقی، گفتار روی متن و متن استفاده شود.
کامپيوتر  از طريق  که  باشد  تور مجازی می تواند هر شخصی  مخاطب 
هوشمند،  کيوسك های  طريق  از  يا  می کند  استفاده  اينترنت  از  شخصی 
اطالعات کسب می کند. در تور مجازی کاربر با ورود به سايت مورد نظر، 
طيفی از فيلم های ويدئويی و عكس ها را از زوايای مختلف می بيند و حس 
)چشم انداز  همه نما  يا  پاناروميك  دليل  اين  به  دارد.  قرار  محل  در  می کند 
کامل( گفته می شود که منظره را می توانيم بدون انقطاع از همه زوايا ببينيم. 
همچنين پاناروميك می تواند يكسری فيلم ويدئويی باشد. مانند اينكه از يك 
از زوايای  امكان ديدن يك منظره  فيلمبرداری شده و  از چند زاويه  منظره 

مختلف وجود داشته باشد. 
از طريق دنيای مجازی کاربر می تواند نقشه های مختلف را ببيند. نمونه 
تماشاگری که  مانند  به  از طريق آن می توان  ارث است که  بارز آن گوگل 
اينكه کره زمين همچون  يا  نقاط جهان را ديد  تمام  در فضا نشسته است، 
يك کره جغرافيايی در دستان کاربر است و با چرخاندن آن تمام کشورها 
را می بيند با اين تفاوت که در گوگل ارث امكان زوم کردن و ديدن تمام 
شهرها، روستاها، نقاط جغرافيايی و تمامی عوارض طبيعی و ساخت دست 

بشر با وضوح کامل وجود دارد. 
جهانگردی مجازی همچون ساير بخش های اين صنعت ابزار و اهرم های 
سرمايه گذاری های  و  زيرساخت ها  ساخت  نيازمند  و  دارد  را  خود  خاص 
کالن است. اگر در اين راه اهتمام نورزيم و فرصت را از کف بدهيم، فاصله 
www.(.ما با کشورهای صاحب نام در اين زمينه بيشتر و بيشتر خواهد شد

 ) sarmaye.net

با  مي کند  دنبال  را  سنتي  بازاريابي  اهداف  همان  الكترونيك  بازاريابي 
اين تفاوت که بازاريابي الكترونيك با بكارگيري ابزارها و روش هاي بديع 
فناوري نوين به دنبال نوآوري است. بازاريابي الكترونيكي يك عملكرد مجزا 
که منحصراً با فروش محصوالت و خدمات ارتباط دارد نبوده، بلكه فرآيندي 

مديريتي است براي اداره کردن ارتباط ايجاد شده ميان سازمان و مشتري. 
وضعیت اینترنت در ایران 

که  است  جمعی  ارتباط  وسايل  اصلی ترين  از  يكی  اينترنت  امروزه 
می تواند اخبار و اطالعات را در کوتاه ترين زمان ممكن به دورترين نقطه 
جهان مخابره کند. بنابراين هر چه تعداد کاربران در يك کشور بيشتر باشد 

آن کشور پيشرفته تر به حساب می آيد.
زمانی که  از  که  به طوری  فراگيرتر می شود  ايران هر روز  در  اينترنت 
مرکز  توسط  ايران  در  بار  اولين  برای   1370 سال  در  ايرانی  پژوهشگران 
تحقيقات فيزيكی نظری و رياضی به اينترنت متصل شدند 21 سال می گذرد  
رشد  انفجاری  بصورت  جهان  کشورهای  در  اينترنت  تاکنون  زمان  آن  از 
باالتر  آسيا  متوسط  از  ايران  در  اينترنت  نفوذ  ضريب  اکنون  و  است  کرده 
رفته و درخاورميانه نيز به مقام اول دست يافته است. با اين حال ايران برای 
رسيدن به جايگاه مناسب در دسترسی به اينترنت، هنوز بايد گام های بلندی 

ميالدی،   2005 سال  پايان  تا  ارتباطات،  جهانی  اتحاديه  آمار  طبق  بردارد. 
تعداد کاربران اينترنت در ايران به 11 ميليون نفر رسيد که ضريب نفوذ 16/6 

درصدی را به خود اختصاص داد. )محمودي، 1386، ص 496(

نقش اینترنت در جذب گردشگر
نكته مهم براي کشورهاي درحال توسعه اين است که اينترنت مي تواند 
بيشترين  کمتر  هزينه  با  زيرا  کند.  ايفا  توريسم  براي جذب  را  مهمي  نقش 
سودهي را نتيجه خواهد داد در حقيقت مشتريان اصلي آن ها يعني کشورهاي 
استفاده  مسافرت  و  تجارت  براي  اينترنت  از  گسترده اي  بصورت  پيشرفته 
مي کنند و به همين ترتيب درصد بااليي از جمعيت آن کشور نيز با اينترنت 
ديده  اطالعاتي  بزرگ  بستر  اين  در  نبودن  بنابراين  متصل اند.  آن  به  و  آشنا 
نشدن توسط حجم زيادي از مسافران خارجي است. در سفر 2 نكته اساسي 

وجود دارد؛ اطالع رساني در مورد سفر و استفاده از خدمات رزرواسيون. 
چشمگير  بهبود  و  باال  کيفيت  با  خدمات  دريافت  نتيجه  در  مشتريان 
استاندارد زندگي از ابزار پيشرفته تر در محيط خود استفاده مي کنند و به طور 
روز افزون پيچيده تر، فرهيخته تر و نكته سنج تر مي شوند.  لذا گردشگران پر 
توقع شده، خدمات با کيفيت باال تقاضا کرده و براي پول و زمان خود ارزش 

باالتر قائل مي شوند.

 مجهز نشدن به شبکه اینترنت چه پیامدي دارد؟
چنانچه شرکت ها در کشورهاي درحال توسعه در اينترنت حضور نداشته 
باشند، ضرر جبران ناپذيري را متقبل خواهند شد و امكان نابودي آن ها توسط 
شرکت هاي رقيب وجود دارد. زيرا شرکت هاي کشورهاي پيشرفته با داشتن 
امكانات و استفاده از آخرين تكنولوژي، و سرمايه کافي مي توانند رقيب سر 

سخت و شكست ناپذيري براي جهان سوم باشند.

 بازاریابي از طریق اینترنت چه فوایدي دارد؟
هنگامي که با مردم بصورت رو در رو صحبت مي کنيد براي اينكه مورد 
تأييد واقع شويد مدت زمان زيادي طول مي کشد تا حرف ها و خدمات خود 

را آماده کنيد. 
مقاله  يك  به  مي شود  تبديل  صحبت هايتان  تمامي  کامپيوتر  پشت  اما 
کوتاه. اين به مراتب ساده تر از آن است که يك مقاله بنويسيد و بتوانيد سر 

فرصت آن را بارها تصحيح کنيد.
بازارياب نه چندان جسور، خطر تهديدکننده اي وجود  دوم آنكه براي 
دکور  هميشه  نيست  نياز  است.  بي دردسر  و  راحت  بسيار  همچنين  ندارد. 
اتاق هتل خود را براي نمايشگاه همراه ببريد يا stock بليط را همراه داشته 
باشيد. مي توانيد تبادل افكار و اطالعات داشته باشيد و دوستان حرفه اي قابل 
بيابيد که شما را در ماجراهاي روي خط  با کفايتي  اطمينان و متخصصين 

ياري کنند. مردم روي خط بسيار صميمي تر هستند.
 چگونه یک وب سایت براي تجارت مناسب مي شود؟ 

وب سايت تأثيری قوي بر اعتماد مشتري هاي بالقوه دارد. يك طراحي 
و  محصوالت  از  مفيد  اطالعات  خوب،  نوشتار  با  مناسب  متن  حرفه اي، 
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شبكه  خدمات  به  مشتريان  اعتماد  افزايش  باعث  مناسب  تماس  اطالعات 
مي شود. همچنين وب سايت باعث مي شود خدمات شما در هر زمان و از 
هر مكان قابل دسترس باشد. ضمن آنكه وجود وب سايت سهولت ارجاع 

مشتريان جديد به هتل يا خدمات را فراهم مي کند.
فروش خدمات از طريق يك سايت رزرو online يك راه بسيار عالي 
بالقوه در  با مشتريان  افزايش فروش است. وب سايت کمك مي کند  براي 
ارتباط باشيد. مردم زيادي وجود دارند که به آنچه شما ارائه مي کنيد عالقمند 
هستند ولي ممكن است هم اکنون تصميم به سفر نداشته باشند. شما بايد با 
آن ها در ارتباط باشيد تا زماني که آنها براي سفر آمادگي يافتند، با خبر شويد. 

وب سايت يك روش عالي براي تسهيل اين فرايند است.

 آیا در کشور ما نیز چنین اقداماتي شده یا خواهد شد؟
نمونه بارز آن در ارايه خدمات مستقيم به مشتريان فروش بليط اينترنتي 
شبكه  نيز  فروش  سطح  در  است.  قطار  و  اير  ارم  و  اير  ايران  هواپيمايي 

رزرواسيون پرديس در کشور درحال ارايه خدمات است.
قابليت  و  کرده  عمل   GDS يك  بصورت  پرديس  رزرواسيون  شبكه 
قرار  هواپيمايي  شرکت هايي  و  هتل ها  اختيار  در  را   Online رزرواسيون 
مي دهد. اين شبكه يكي از عوامل توزيع خدمات هتل هاي ايراني به داخل 
 online و خارج کشور و ارايه بليت هاي شرکت هاي هواپيمايي به صورت
است. در حقيقت هتل ها و شرکت ها با نرم افزار مخصوص خود به شبكه 

)www.iranview.ir(.متصل شده و با آن تبادل اطالعات مي کند
به اين ترتيب ابزار ICT منجر به تغيير و تسريع روند گردشگري و ايجاد 
سازوکارهاي جديد راهبردي و مديريتي در اين صنعت شده است که عدم 
توجه به اين ابزار طي چند سال آينده، ايران را از رقابت در بازار جهاني اين 

صنعت حذف مي کند. 
محيط  اساسي  عناصر  از  يكي   )ICT(ارتباطات و  اطالعات  فناوري 
بيروني در صنعت گردشگري است که توسعه آن در سال هاي اخير باعث 
e-(الكترونيكي گردشگري  واژه  است.  شده  صنعت  اين  در  نوآوري هايي 
tourism(  به معناي کاربرد کسب وکار الكترونيكي در مسافرت و گردشگري 

و  اطالعاتي  نظام هاي  کسب وکار،  مديريت  متمايز  مجموعه  سه  و  است 
مديريت و گردشگري را شامل مي شود. 

بنابراين سطح توانايي ميراث فرهنگی و گردشگري بايد به يك سطح 
حداقلي از توانايي هاي ايجاد بانك اطالعاتي در جهان برسد تا ارايه خدمات 
به مسافران با کمك اينترنت آسان تر شود و صدور بليت، اطالعات هتل ها، 
و  گردشگران  دسترس  در  غيره  و  نرخ ها  ديدني،  مراکز  گردشگري،  مراکز 

دست اندرکاران گردشگري قرار گيرد. 
مانند ساير کارهاي الكترونيكي اين قبيل سفرها به کمك تصاوير ويدئويي 
و عكس هاي سه بعدي چشم اندازهاي زيبايي را از محل سفر عرضه مي کنند 
تا تمايل افراد براي انجام اين مسافرت افزايش يابد و در انواع پيشرفته آن 
فيلم ها و فضاهاي چند رسانه اي سعي در شبيه سازي محيط مقصد براي کاربر 
را دارند. اما شايد بهترين، پرمصرف ترين و ساده ترين وسيله براي تورهاي 
مجازي، وب سايت باشد. موارد زير مي تواند شاخصه هاي يك وب سايت 

جذاب باشد: 
چند زبانه بودن مي تواند با توجه به زبان غيربومي، گردشگران زبان هاي 
رايج دنيا را به کار بگيرد و تمام اطالعات را به زبان هاي مختلف ارائه دهد. 
زبان و  از  فارغ  اطالع رساني است که  ابزار  از  نيز يكي  بودن  چندرسانه اي 
فرهنگ خاص مي تواند گوياي منظور طراح باشد.  عكس، فيلم و متن، براي 
اطالع رساني در محيط چندرسانه اي استفاده مي شود و طراحي سايت بي روح 
هر چند هم که اطالعات مفيدي در آن باشد، اثرگذار نخواهد بود. اگر آن 
سايت به خوبي به روزرساني شود، تأثير بهتري خواهد داشت که اين امكان 
می تواند  رسانی  بروز  اين   . ندارد  وجود  آن  امثال  و  چاپی  نسخه های  در 
که  باشد  آن  ويا گروه گردشگری صاحب  کيفيت خدمات مؤسسه  گويای 
کاربر پسندی آن می تواند کاربر را به سايت وفادار کرده و اورا هرچه بيشتر 
نيز اعتماد او را به اطالعات داده شده باال برد. به اين سفر ترغيب کند و 

)www.itiran.com(

همچنين يك سايت معتبر سرويس دهنده در زمينه گردشگری الكترونيكی 
بايد خدمات مربوط به رزرو و فروش الكترونيكی بليت مؤسسات مختلف 
حمل و نقل )هوايی، دريايی، ريلی، و جاده ای( را دارا باشد و اين کار را 
به ساير خدمات  تا مشتريان نسبت  انجام دهد  باال  بسيار  امنيت و دقت  با 
بی اعتماد نشوند. به بيان ساده تر، امروزه کافی است شما مقصد را مشخص 

کنيد تا شرکت های مسافرتی، شما را در تمام مدت سفر همراهی کنند. 
به  مجتمع  صورت  به  فوق  سرويس های  کليه  اطالعات  که  آنجا  از 
گردشگر ارايه می شوند همواره امكان مقايسه گزينه های مختلف و انتخاب 
گزينه بهينه برای گردشگر با توجه به معيارها و انتظارات او ميسر است، به 
عبارتی ديگر در عرصه ET هر گردشگری امكان می يابد که برنامه ای برای 
سفر خود انتخاب کند که بيشترين مطلوبيت را برای او دارد، اين سرويس 
بدون حضور فن آوری اطالعات مبتنی بر اينترنت امكان پذير نبوده است و 

تنها از طريق ET ميسر است. 
 )e-commerce( حاصل اتصال مدل های تجارت الكترونيكی ET در واقع
و  ايجاد سرويس ها  باعث  که  است   )e-government( الكترونيك  دولت  و 

مفاهيم جديد در عرصه e-tourism گرديده است.
اولين گام در بعد اطالع رسانی در يك سايت فعال در ET ارايه اطالعات 
عمومی به گردشگران است. اطالعاتی نظير موقعيت جغرافيايی منطقه سفر، 
زبان های رسمی و غير رسمی محلی مورد استفاده، اختالف زمانی و ساعت 
رسمی، ساعات کاری، واحد پولی و نرخ تبديل ارزهای خارجی که بايستی 
با اتصال اين بخش از سايت به يك مؤسسه معتبر نرخ های لحظه به لحظه 
ارائه شوند. همچنين معرفی سيستم اندازه  گيری و واحدها برای توريست ها 
که به سيستم های متفاوتی عادت دارند از اهميت خاصی برخوردار است. 
کليات آب و هوايی منطقه سفر نيز بايد به صورت کلی در بعد اطالع رسانی 

موجود باشد. 
ارايه اطالعات تعطيالت رسمی و بسياری اطالعات ديگر همگی بدنه 
اطالع رسانی سايت های ET را تشكيل می دهند. يكی از مهمترين فاکتورهای 
تصميم گيری برای سفر وضعيت آب و هواست. يك سايت معتبر ET بايستی 
عالوه بر ارايه کليات آب و هوايی منطقه سفر، اطالعات دقيق و لحظه ای آب 
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و هوا  را به همراه پيش بينی آب و هوا ارايه کند. برای اين منظور راهكاری 
عمومی وجود دارد و آن ايجاد لينك سايت های پيش بينی هوا در وب سايت 

می باشد.
در گام بعدی اطالعات مربوط به صدور ويزا قرار می گيرد. گردش کاری 
که مورد نياز است تا گردشگر ويزا اخذ کند، ارايه کليه اطالعات مورد نياز، 
در دسترس قراردادن کليه فرم های مورد نياز برای اخذ ويزا، معرفی امكان 
استفاده از آژانس های مختلف برای انجام خدمات ويزا، هزينه های اين گونه 
عمليات، آدرس ها و تلفن های سفارتخانه  ها، همه اطالعاتی هستند که برای 

اخذ ويزا بايد به توريست عرضه شوند.
سازمان های  لينك های  بايد  معتبر   ET سايت  يك  در  مجزا  بخشی  در 
دولتی در ارتباط با توريست ها نظير وزارت خارجه، سازمان های توريستی 
امكان جستجوی اطالعاتی در سايت های رسمی توسط  تا  ... قرار گيرد  و 
توريست مهيا باشد. همچنين امكان ارتباط با پليس، تلفن های ضروری مورد 

نياز در اين بخش بايد به گردشگران ارايه گردد. 
يكی از مهمترين لينك ها در اين زمينه لينك سازمان های بهداشتی است. 
يكی از معروف ترين اين سازمان ها سازمان بهداشت جهانی )WHO( است 
ايجاد  می کند.  ارايه  مختلف  اماکن  به  برای سفر  را  اخطارهايی  همواره  که 
اين چنين ارتباطی به گردشگر اين امكان را می دهد که پيش از سفر به مقصد 

از تمامی تهديداتی که ممكن است وجود داشته باشد آگاه شود.
تا  شوند  مشخص  سفر  منطقه  به  دسترسی  راه های  کليه  بايد  ادامه  در 
توريست امكان انتخاب از ميان روش های متفاوت را دارا باشد. سايت های 
امكان  آن ها  از  که   ... و  دريايی  بنادر  فرودگاه ها،  جاده ها،  کليه   ET فعال 
دسترسی به منطقه سفر وجود دارد را معرفی می کنند و برای استفاده از آن ها 

گردشگر را تشويق می کنند.
در نهايت در بعد اطالع رسانی بايستی يك نقشه کامل از منطقه سفر با 
کليه جزئيات و قابليت زوم کردن وجود داشته باشد که همه اماکن سرويس 
دهنده به گردشگران مشخص بوده و گردشگر بتواند از طريق سايت تمامی 
مسيرها را دنبال کند و نيازهای خود را مرتفع کند. چون اينگونه اطالعات 
ارايه  مختلف  زبان های  قالب  در  که  آنست  بهتر  لذا  اوليه هستند  اطالعات 
www.(.شود تا گردشگران به راحتی اطالعات مورد نياز خود را جستجو کنند

)daneshnameh.roshd.ir

 ارائه     خدمات    گردشگري    در   اينترنت    به    سه صورت  انجام مي گيرد که عبارتند از:
اينترنتي  سايت هاي  از  اطالعات  آوردن  بدست   :E-Information  -1
توريستي به وسيله کتابچه هاي الكترونيكي، راهنماهاي صوتي، آلبوم تصاوير 

، تصاوير واقعي يا مجازي، کليپ هاي ويدئويي، راهنماهاي سفر.
انتخاب هتل ها، سفرهاي هوايي، کرايه کردن  يا  E-Booking: رزرو و   -2

ماشين و ...
ديجيتالي،  پرداخت هاي  اعتباري،  کارت هاي  از  استفاده   :E-Payment  -3

پرداخت هزينه هاي سفر مانند ويزا، بليط هواپيما و قطار و... 
از  است  عبارت   )E-Tourism( الكترونيك  گردشگري  اساس  اين  بر 
با  نياز گردشگران  مورد  ارائه سرويس هاي  براي  نوين  ابزارهاي  بكارگيري 
استفاده از فن آوري اطالعات با کيفيتي باالتر و هزينه اي کمتر. در گردشگري 

الكترونيك برخالف روش هاي سنتي که گردشگر نيازهاي خود را به طريق 
از  بدون مراجعه مستقيم و  اين روش  برطرف مي کرد، در  مراجعه مستقيم 

طريق سايت هاي اينترنت نيازهاي خود را برطرف مي کند. 
ميليون   30 از  بيش   2007 سال  در  آمده  عمل  به  تحقيقات  اساس  بر 
اينترنت براي تعيين مقاصد مورد نظر خود جهت سپري کردن  از  اروپايي 
تعطيالت استفاده کردند. همچنين حدود 8 ميليون نيز بليط هاي خود را به 
صورت اينترنتي دريافت کرده اند. در سال 2008 نيز درآمد جهاني حاصل از 

گردشگري الكترونيك به بيش از 40 ميليارد يورو رسيده است. 
از  بخش  اين  شدن  وارد  و  الكترونيك  گردشگري  زمينه  در  بايد  اما 
گردشگري به گردشگري ايران به اين واقعيت اذعان کرد که در حال حاضر 
از  داليلي  به  که  نداشته  ايران  در  چنداني  پيشرفت  الكترونيك  گردشگري 
جمله مشكالت زيرساختي در زمينه اينترنت، عدم دسترسي بسياري از مردم 
به اينترنت و تعداد کم کاربران اينترنت نسبت به ساير کشورها مانع از توسعه 

گردشگري الكترونيك در ايران شده است.
آن ها  از  استفاده  و  ارتباطي  و  اطالعاتي  تجهيزات  و  امكانات  رشد 
شكل گيري  نهايت  در  و  الكترونيكي  تجارت  الكترونيكي،  بازاريابي  در 
با  را  اقتصادي  فعاليت هاي  تطابق  لزوم  الكترونيك در جهان،  مفهوم دولت 
تكنولوژي هاي مدرن جهت افزايش کارايي و بهره وري خود و بدست آوردن 
افزايش  افزايش داده است. در واقع  ارائه محصوالت  بازارهاي بيشتر براي 
نقش ICT در فعاليت هاي مختلف اقتصادي نحوه رقابت و بازاريابي را نيز 
ايفا  آن ها  موفقيت  در  کليدي  نقشي  اينترنت  از  استفاده  و  است  داده  تغيير 

خواهد کرد.
جهت  امروزه  اقتصادي،  فعاليتي  عنوان  به  نيز  گردشگري  بين  اين  در 
بازاريابي و ارائه محصوالت خود در سطح وسيعي از اينترنت استفاده مي کند 
رشد  و  باعث شكل گيري  گردشگري  در  اينترنت  نقش  افزايش  نوعي  وبه 

گردشگري الكترونيك شده است. 
نيز  مجازي  واقعي، جهاني  با جهاني  که همسو  مي توان گفت  بنابراين 
شكل گرفته که در آن بسياري از فعاليت هاي مربوط به گردشگري نيز انجام 
مي شود. دنياي مجازي به افراد اين امكان را مي دهد به راحتي به هر نقطه اي 
از جهان سفر کرده، با اشخاص مختلف گفتگو کرده، از مناظر و چشم اندازها 

و آثار تاريخي و فرهنگي ديدن کرد. 
طريق  از  مي توانند  روز  هر  مردم  از  بسياري  امروزه  اساس  اين  بر 
شبكه هاي به هم پيوسته جهاني اقدام به مسافرت کرده و بدون اينكه نيازي 
به ترک مكان سكونت خود داشته باشند، بلكه اين تنها ذهن آنهاست که از 
طريق اينترنت آن ها را به نواحي ديگر جهان مي برد. اين مسئله اضافه بر توان 
دنياي مجازي و اينترنت براي انجام کارهايي همچون رزرو بليط يا اتاق يا 
خريد و پرداخت است. همچنين به اين شيوه، عرضه و تقاضاي گردشگري 
دچار تحول شده و مي توان محصول گردشگري را از محل سكونت خود نيز 

)www.ittic.com(.دريافت کرد
مزایاي گردشگري الکترونیکي

منابع طبيعي  از  اقتصادي و سالم  استفاده  براي کسب وکار و  ايجاد بستر   -
و محيطي که يكي از مهم ترين مزيت هاي امور توريستي است. شرکت هاي 
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سازمان دهنده تور سيستم هاي کامپيوتري براي ذخيره جا   را به صورت گسترده 
به کاربر مي دهند که باعث کاهش خطا، کاهش هزينه سفر براي مشتري و 
افزايش سود نهايي آن ها مي شود. اين شرکت ها با حذف واسطه ها، مستقيمًا 

با مشتري ارتباط برقرار مي کنند.
با  واسطه  بدون  و  مستقيم  مصاحبه  و  سنجی  نظر  امكان  نمودن  فراهم   -

مخاطبان ، آگاهی از ديدگاه و ساليق مشتريان.
- اين نوع گردشگري براي کشورهايي که از امكانات تبليغ بين المللي محرومند، 
بسيار مفيد است و داشتن تنها يك سايت اينترنتي مي تواند آن ها را به مقصود 
برساند که هزينه خاصي نيز در بر ندارد.  از ديگر مزاياي بي شمار اين کار را 
زماني  مكاني و  نبود محدوديت هاي  و  می توان همان صرفه جويي در وقت 

)www.norportal.net(.دانست که ويژگي اصلي فناوري اطالعات است
ارائه دهنده  برای  سود دهی  و  مشتريان  رضايت  بيشترين  کمتر  هزينه  با   -

خدمات را بدنبال دارد.
زمان  کمترين  در  نياز  مورد  اطالعات  و  امكانات  به  دسترسی  سهولت   -

ممكن.
- با توجه به هجوم تبليغات گسترده دشمنان کشور می توان از اينترنت بعنوان 

ابزاری مناسب برای تبليغات و معرفی بهينه کشور سود برد.
- افزايش جذب گردشگران با توجه به جاذبه های بصری در اينترنت.

- سهولت دسترسی گردشگران در اينترنت به مواردی که در عالم واقعيت 
دسترسی به آن ها امكان پذير نبوده و يا ممكن است خطراتی جانی همچون 

جنگ يا باليای طبيعی نيز برای آن ها داشته باشد.
- حفاظت از ميراث و گنجينه های تاريخی ملل و حفاظت از محيط زيست 

خاصی از برخی نقاط.
- حداقل کارايی اين مقوله از گردشگری اين است که بعنوان يك ابراز قوی 
و نو برای تبليغات و بازار يابی و زمينه ساز جذب گردشگران از بازارهای 

هدف، در کنار ساير وسايل ارتباطی و رسانه ها خواهد بود.

معایب گردشگري الکترونیکي
اين موضوع به مانند ديگر موضوعات همانگونه که مزايايی دارد معايب 

کمی نيز دارد که از آن جمله:
- امكان کالهبرداری های اينترنتی از افراد .

- بزرگنمايی امكانات در وب الگ ها و يا سايت ها.
- از بين رفتن برخی فرصت های ايجاد اشتغال برای افراد.

حسن  از  سود جويی  با  تسهيالت  و  امكانات  مورد  در  دروغ پردازی   -
با  آن  برای  سفر و مغايرت داشتن  افراد جهت جذب و جلب آن ها  نيت 

واقعيت های موجود.

راهکارها
- فعال کردن بخش خصوصی با هماهنگی و نظارت دولت.

- آموزش نيروی انسانی و تربيت کادر متخصص.
نيز  و  اسالمی  ايران  معرفی  برای  تبليغاتی  برنامه های  تقويت  و  توسعه   -
نشان دادن جاذبه های طبيعی و تاريخی و خصوصيات مهمان نوازی ايرانيان 

.)رضواني، 1377، ص 15(
- ايجاد نهادی تحت عنوان مرکز گردشگری مجازی در ايران.

- دخالت دادن قابليت های گردشگری مجازی در چشم انداز گسترش صنعت 
گردشگری در ايران.

- ايجاد و تدوين برنامه های مهم و کارا در زمينه ايجاد گردشگری مجازی با 
اقتباس از آنچه در کشور های مختلف جهان انجام شده است.

- تبليغ کليه خدمات ارائه شده در زمينه گردشگری در سطح کشور. 
- استفاده از تجربه کشور هايی که در زمينه گردشگری موفق عمل کرده اند. 

)محمودي، 1386، ص 20(
- فعال کردن مباحث مربوط به گردشگری بصورت علمی در دانشگاه ها با 
ايجاد امكانات مورد نياز در راستای ارتقای گردشگری کشور. )مدني، 1387، 

ص  16 (

 نتیجه گیري
محرک  بزرگترين  امروز  دنيای  در  گردشگری  که  است  اين  واقعيت 
اجتماعی و يكی از مهمترين و فعال ترين بخش های اقتصادی در دنيا بشمار 
ايتاليا،  اتريش،  اسپانيا،  يونان،  مانند  کشورها  برخی  ملی  اقتصاد  رود.  می 
اقتصاد  به  اياالت متحده آمريكا تا حدود زيادی  انگلستان و حتی  ترکيه و 
گردشگری وابسته است. حجم پولی که بوسيله جهانگردان جابجا می شود 
از  اوپك  نفت  توليد کننده  در کشورهای  که  است  پولی  برابر   2/5 ، حدود 

فروش نفت بدست می آورند.
 از اين رو همگان برای جذب بخشی از اين بازار به مسابقه و رقابت 
شديدی کشانده شده اند تا از اين طريق اقتصاد ملی را با رونق تر و مبادالت 
از طرف  از جمله کشورهايی است که  ايران  فرهنگی را گسترده تر سازند. 
سازمان ملل متحد در رديف ده کشور مهم تاريخی و يادمانی دنيا طبقه بندی 
شده است. اصلی ترين نماد ايران در جذب گردشگران، جاذبه های يادمانی 
تاريخی کشور و جاذبه های طبيعی است که از تنوع فراوانی برخوردار است 
وليكن در عين حال تاکنون در قالب محدودی مورد بهره برداری قرار گرفته 
است.)ناظری، شفیقه، بررسی و ارزیابی پتانسیل ها و جاذبه های گردشگری همدان، نشریه 
علمی تخصصی پویش، دانشگاه آزاد اسالمی شهرری، پاییز1388( )ناظري، 1381، ص 22(.

در اين زمينه عالوه بر اينكه دولت بايد تالش خود را در جذب توريسم 
از طريق شناساندن ايران و امكانات گردشگری آن از طريق برگزاری هفته 
فرهنگی ايران در ديگر کشورها انجام دهد، ارگان های مسؤول نيز بايد تا حد 
امكان با گذاشتن سايت هايی که اطالعاتی را در اختيار عالقه مندان در اين 
زمينه قرار می دهد، عموم مردم و مخصوصًا گردشگران را از وضعيـت مناطق 

ديدنی کشور مطلع سازد. 
زمينه  اين  در  می توانند  نيز  دارند  دسترسی  اينترنت  به  که  عادی  مردم 
کمك شايانی کنند. به عنوان نمونه افراد می تواند بدون کمترين تخصص در 
اين زمينه با وبالگ های خود اقدام به انتشار اطالعاتی در زمينه گردشگری 
همراه با توضيحاتی درباره آثار باستانی شهر و استان خود همراه با عكس های 

آن منطقه کنند.
گردشگری مسأله ای نيست که فقط يك ارگان يا دستگاه در آن دخالت 
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اطالعات  فناوری  ابزارهای  طريق  از  گردشگر  می خواهيم  اگر  شود.  داده 
يعنی  باشيم.  الكترونيك داشته  بايد دولت  ابتدا  بيايد،  ايران  به  ارتباطات  و 

سازمان ها و ارگان ها و امكانات کشور در فضای اينترنتی معرفی شود.
براساس استانداردهای گردشگری امروزه جهان، دولت الكترونيك در 
راستای جامعه اطالعاتی يك کشور، زيرساخت های گردشگری را تشكيل 
در  گردشگری  مقوله  با  نوعی  به  که  مراکزی  و  دستگاه ها  همه  و  می دهد 
ارتباط هستند، بايد حداقل يك وب سايت دوزبانه مالتی مديا در اختيار داشته 
باشند. مثاًل همه هتل ها، آژانس های مسافرتی، شرکت های هواپيمايی و حمل 
و نقل، مراکز اطالع رسانی و هماهنگی در امور گردشگری و امثال هم، بايد از 
کانال وب سايت با گردشگر در ارتباط باشند تا ارتباطات سريع تر و با هزينه 

کمتری انجام بگيرد.
خاطر  به  فقط  دارد،  مالی  گردش  دالر  ميلياردها  ساالنه  مالزی  اگر 
برج های پتروناس يا برج های تجاری آن نيست! بلكه هتل ها، فروشگاه ها، 
اين  که  مدونی   IT صنعت  کل،  طور  به  و  بانكداری  الكترونيك،  تجارت 
کشور در اختيار دارد و باعث اطالع رسانی جامع و برقراری ارتباط نزديك 
گردشگر با امكانات و موقعيت های تفريحی و کاری اين کشور شده است. 

)www.ictna.ir(

گسترش روزافزون فناوری های نوين، به سرعت چهار گوشه جهان را 
زيادی  حدود  تا  را  فرهنگی  و  مكانی  زمانی،  فاصله  کرده،  نزديك  هم  به 
کاهش داده و امكان استفاده پژوهشگران و نسل حاضر را در هر نقطه از 
جهان برای شناخت هويت و گذشته جامعه خود و ساير جوامع فراهم کرده 
است. در اين جامعه اطالعاتی جديد عالوه بر نتايج مثبت کاربرد فناوری به 
لحاظ اقتصادی و غيره، ميزان اقتدار و پايداری هر قوم يا جامعه نيز بستگی 
به نحوه معرفی هويت فرهنگی تاريخی خود با اتخاذ يك راهكار فراگير و 

نوين دارد. 
ميراث  در  فعاليت ها  گستردگي  و  اطالعات  انبوه  حجم  به  توجه  با 
فرهنگي و گردشگري، فناوري اطالعات و ارتباطات مي تواند به عنوان يك 
بر  اتكا  و  گذاشتن  احترام  با  اطالعاتي  جوامع  در  حاضر  عصر  مؤثر  ابزار 
هويت فرهنگي برای تقويت عمليات جهت رسيدن به اهداف کالن و انجام 

)www.itiran.com(.بهينه وظايف و ماموريت ها مورد استفاده قرار گيرد
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