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از تولد اينترنت ، مقصد هاي گردشگري از طريق فعاليت هاي پيش
بازاريابي سنتي و آژانس هاي مسافرتي به اهداف خود دست مي 

. امروزه اين فعاليت ها از طريق اينتر نت صورت مي گيرد.يافتند
گردشگري با فعاليت هاي فرصت بنابراين تلفيق فعاليت هاي سنتي 

  ....هاي آنالين فعلي يك ضرورت محسوب مي شود
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  اي بر گردشگري الكترونيكيقدمه م
1ابتهال زندي  

  :قدمه م

از تولد اينترنت ، مقصد هاي گردشگري از طريق فعاليت هاي بازاريابي سنتي و آژانس هاي مسافرتي به اهداف خود دست مي  پيش
گردشگري با فعاليت هاي فرصت هاي بنابراين تلفيق فعاليت هاي سنتي . امروزه اين فعاليت ها از طريق اينتر نت صورت مي گيرد.يافتند

   ).2،2007بورمن و سودربرگ( آنالين فعلي يك ضرورت محسوب مي شود

   :تعريف گردشگري الكترو نيكي 

آوري  با استفاده از فن. مورد نياز گردشگران آوري نوين براي ارائه سرويسهاي عبارتست از بكارگيري فن (ET) گردشگري الكترونيكي 
ارائه الكترونيكي  ET در واقع. پذيرد اي كمتر انجام مي تر، با كيفيتي باالتر و هزينه گردشگران ساده هاي مورد نياز ويساطالعات ارايه سر

آوري  كردند بعالوه سرويسهايي كه به واسطه فن استفاده مي كليه سرويسهايي است كه در گذشته گردشگران به صورت سنتي از آنها
  .اند اطالعات ميسر شده

. اضافه شد ET سايتهاي فعال در زمينه به single window ردشگري الكترونيك هنگامي آشكار شد كه رويكردهاي مبتني برزش گار
شود تنها از طريق همان سايت و با برخورد با  وارد مي ET كه به يك سايت يك گردشگر هنگامي single window مطابق رويكرد

به اين معنا كه گردشگر نيازي . كند دريافت مي كار كرده اما كليه سرويسهاي مورد نياز خود رااستاندارد خاص مورد استفاده در سايت  يك
 جديد مرتفع كند، (User Interface) خود را از طريق يك سايت مجزا و با واسط كاربري ندارد كه هر يك از سرويسهاي مورد نظر

تر  دريافت كرده و اطالعات مورد نياز خود را ساده با واسط كاربري يكسان بلكه كليه سرويسهاي مورد نياز را از طريق يك سايت مشترك و
 خويش را دريافت كليه سرويسهاي مورد نياز براي سفر ET آوري گردشگر با مراجعه به يك سايت معتبر فن به واسطه اين. آورد بدست مي

 .يابد مي هاي خود دست كرده و با كيفيت، سرعت و قيمت مناسب به خواسته

  :سرويسهايي كه در گردشگري الكترونيك مرسومند عبارتند ازز جمله ا

 

  اطالع رساني شفاف، دقيق و معتبر ـ

 ـ انجام كليه تشريفات اخذ ويزا

 سياحتي -رزرو هتلها و مراكز تفريحي ـ

 ـ رزرو و اجاره وسايل نقليه

 ... بليت هواپيما، اتوبوس و قطار و ـ اخذ

 مختلف يهاي سفر و تورها ـ خريد برنامه

 .شوند و بسياري سرويسهاي ديگر كه روز به روز ايجاد مي

 

                                                            
   دانشگاه عالمه طباطبايي –كارشناسي ارشد مديريت جهانگردي، گرايش بازاريابي    1

٢ Burman &Soderberg 
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هاي مختلف و انتخاب گزينه بهينه براي گردشگر با  مقايسه گزينه شوند همواره امكان كه اطالعات كليه سرويسهاي فوق به صورت مجتمع به گردشگر ارايه مي از آنجا   

اي براي سفر خود انتخاب كند كه بيشترين مطلوبيت را  برنامه يابد كه هر گردشگري امكان مي ET ارتي ديگر در عرصهانتظارات او ميسر است، به عب توجه به معيارها و
 پذير نبوده است و تنها از طريق آوري اطالعات مبتني بر اينترنت امكان بدون حضور فن براي او دارد، اين سرويس ET ميسر است. 

است كه باعث  (e-government)  دولت الكترونيك و (e-commerce) الكترونيكحاصل اتصال مدلهاي تجارت  ET در واقع
  .گرديده است e-tourism جديد در عرصه ايجاد سرويسها و مفاهيم

امروزه اين دو پديده هر دو از فعاليت هاي عمده و بسيار مهم . نقطه عطفي بين گردشگري و فناوري اطالعات است“ گردشگري الكترونيك
 .روند رآمد و فرصت هاي شغلي در جهان بشمار ميدر ايجاد د

گردشگري خود به انواع گوناگوني تقسيم شده است و فناوري اطالعات نيز با فعاليت هاي گوناگوني در هم آميخته و به بيشتر جوانب 
ي اطالعات با ساير واژه ها زندگي انسان نفوذ كرده است، بنحوي كه فهرست بلندي از انواع گردشگري و واژگان مركب متعددي از فناور

فناوري اطالعات از حدود دو دهه گذشته در بخش گردشگري بكار گرفته شد و در طول اين مدت، استفاده از آن، يك   .در دسترس است
دنيا امري رايج رزرو بليت هواپيما در همه جاي    بعنوان نمونه استفاده از اينترنت براي رزرو جا در هتل،. روند رو به افزايشي داشته است

    .ريزي بخش نيز اهميت حياتي خود را به خوبي نشان داده است استفاده از اين فناوري در مديريت و برنامه. است

اين نوع .نوع جديدي ازگردشگري الكترونيك به تازگي در آمريكا و اروپا مطرح شده است كه شايد بتوان آن را مسافرت الكترونيكي ناميد
تاكيد به برخورداري از تمام امكانات فناوري اطالعات در برنامه ريزي و مديريت بخش به ابتكار جديدي نيز تاكيد گردشگري عالوه بر 

...) شبكه، اينترنت، سي دي و(از طريق امكانات الكترونيك و محمل هاي اطالعاتي ) ارائه كاال( ابتكاري كه با اتكاء به آن بازديد . دارد
درصد از خانواده هاي آمريكايي سفر اينترنتي  35ر كميسيون گردشگري كانادا، يك چهارم مردم كانادا و بر اساس آما. ممكن شده است

ها،  اين تحول تا حدودي به كاهش و تغيير در هزينه  .برند روند و لذت مي كنند و به تقريب بدون صرف هزينه و وقت، به همه جا مي مي
منجر شده و بطور جدي به تغيير در الگوي موجود در جريان عرضه و تقاضا منتهي مي  حذف بعد مسافت، زمان و نياز به برخي خدمات

شود در آينده چهره كنوني گردشگري تغيير يافته و  اهميت حذف مسافت و زمان در گردشگري به اندازه اي است كه پيش بيني مي  . شود
يكي از مهمترين اين تغييرات، تحول در بازديد از . گردشگري ايجاد شود تغييراتي نيز در الگوها و مفاهيم موجود در برنامه ريزي و مديريت

  . ابنيه، اشياء و ميراث باستاني خواهد بود

هرچند در كشور ما تاكنون هيچ اثري از گرايش به اين سو ديده نمي شود با اين وجود در صورت اعتقاد به رقابتي بودن بخش، استقبال از 
صورت با گذشت  در غير اين. توسعه گردشگري الكترونيك از موضوعات اساسي و تعيين كننده خواهد بود سازي فناوري اطالعات و زمينه

فعاليت   پيامدهاي بالقوه توسعه گردشگري الكترونيك   .زمان فاصله ما با كشورهاي با گردشگري توسعه يافته بيشتر و بيشتر خواهد شد
اين تحول منجر به بلوغ و .نام نهاده اند“ انقالب گردشگري”ي شد كه برخي آن را ميالدي دچار تحوالت عظيم 1950گردشگري از سال 

در حال حاضر گردشگري، فعاليتي قدرتمند و . تبديل خواهد شد“ گردشگري كيفي”شده و در آينده نزديك به    “گردشگري انبوه”ظهور 
  . مرديف آن و سپس باالتر از آن قرار گرفته استبه نحوي كه ابتدا قبل از نفت،آنگاه ه. اي بزرگ در سطح جهان است حرفه

ميليون  130و كل شاغلين اين بخش در همان سال . اند نفر در بخش گردشگري فعال بوده 1نفر شاغل در جهان،  15از هر  1992در سال 
به بخش گردشگري فعاليت  درصد از شاغالن دنيا در مشاغل وابسته 10ميزان ) ميالدي 2003دسامبر سال (در حال حاضر. نفر بوده است

ميزان درآمد فعاليت . ميليارد دالر بوده است 423ميليون نفر و درآمد حاصله برابر  592برابر  1996تعداد گردشگران در جهان در سال   .دارند
بخش شاغل  ميليون نفر در اين 157بيش از  2005برابر شده و برآورد شده است كه در سال  132، 1992تا  1950گردشگري از سال 

ميليون نفر به  750هر ساله  2005تا  2000و از سال . شود ميليون شغل در اين بخش ايجاد مي 40حدود  2005تا  1990از سال . باشند
  . درصد از درآمد ناخالص جهان خواهد بود 6/6حدود  2005درآمد گردشگري در سال . گردشگري خواهند پرداخت
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ميليارد دالر و ميزان درآمد براي صنايع و اشخاص  800سافرتي، هتلداران و شركتهاي هواپيمائي حدود ميزان درآمد صاحبان دفاتر خدمات م

 20المللي بيش از  حجم مبادالت گردشگري بين  . ميليارد دالر برآورد شده است 550در حدود ) مستقيم و غير مستقيم(شاغل در اين بخش 
ميليون نفر  18ميليارد و  1در حدود  2010در سال “ سازمان جهاني جهانگردي”بيني  س پيشبراسا  . المللي است درصد از كل مبادالت بين

اين ارقام تا سال . تريليون دالر خواهد رسيد 5/1المللي در همان سال به  به گردشگري خواهند پرداخت و درآمد ناشي از گردشگري بين
برابر درآمد گردشگري در  7/4كه در حدود . تريليون دالر خواهد رسيد 2يش از اي ب ميليارد نفر گردشگر و درآمد ساالنه 6/1ساالنه  2020
اي، گردشگري را بعنوان تنها عامل استقرار منابع و توسعه مناطق كمتر توسعه يافته  در مواردي كارشناسان اقتصاد منطقه. است 1996سال 

   .اند پنداشته

درصد از كل توليد ناخالص ملي اياالت  8ميالدي توليدات ناشي از فناوري اطالعات  1998تا  1995بين سالهاي   اهميت فناوري اطالعات 
درصد از  8/76در ايالت ويرجينيا   . درصد از رشد واقعي اقتصاد ملي آن كشور نيز بوده است 35متحده را تشكيل داده كه به ميزان 

صد از آنها از اينترنت و پست الكترونيك بطور روزانه استفاده مي كنند در 38. شهروندان از خانه يا محل كار خود به اينترنت دسترسي دارند
 1987هزار پايگاه در سال  10به  1977پايگاه در سال  111تعداد پايگاهها در اينترنت از   .كه نشان دهنده عموميت يافتن اينترنت است

 840به  2001ميليون نفر در سپتامبر سال  407  بران اينترنت نيز ازتعداد كار.ميليون پايگاه رسيد 2به بيش از  2002اين تعداد در سال .رسيد
به  2020ميليارد نفر و تا سال  2اين رقم به حدود  2005شود تا سال  پيش بيني مي.كشور رسيد 218نفر در  2002ميليون نفر در سپتامبر 

     .درصد جمعيت روي كره زمين برسد 80بيش از 

، موج بعدي موج -عصر دانش و يا جامعه اطالعاتي (، موج سوم ) جامعه صنعتي( ، موج دوم)كشاورزي جامعه(پس از سپري شدن موج اول
ديگر مشكل عمده بشر در زمينه   در موج چهارم كه شكل توسعه يافته عصر اطالعات و دانش است. چهارم و يا عصر مجازي خواهد بود

در اين . شده است و نياز به تغيير و تحول بزرگتري در جامعه احساس مي شودتامين معاش، تهيه ابزار و دسترسي به دانش اطالعات حل 
تا دو دهه ديگر   .مثل خريد از طريق اينترنت.عصر اكثر امور در جامعه بصورت مجازي و امور بصورت غيرفيزيكي قابل انجام خواهد بود

كشور ما هنوز در اواسط موج دوم قرار دارد و هنوز موج سوم   .براي قسمت هايي از جهان توسعه يافته، عصر مجازي قابل لمس خواهد بود
گردشگري الكترونيك عبارتست از بكارگيري فناوري اطالعات و ابزار الكترونيك در انجام   گردشگري الكترونيك  .را نيز درك نكرده است

مسافرت   .ري و اقدامات گردشگران و ميزبانانفعاليت هاي گردشگري شامل برنامه ريزي،مديريت ، ارزيابي ، بازنگري فعاليتهاي گردشگ
هاي گردشگري بدون اقدام به سفر در  الكترونيك عبارتست از بكارگيري فناوري اطالعات و ابزار الكترونيك براي بازديد از جاذبه

امروزه با توسعه و پيشرفت        انيدر بازديد از ابنيه و ميراث باست   اهميت و محتواي گردشگري الكترونيك  . هاي جغرافيايي و طبيعت گستره
  .ابزار الكترونيك، برقراري ارتباط بين نقاط مختلف جهان بطور گسترده، سريع و با كيفيت بهتر فراهم شده است

. شود با وجود اين امكانات، نياز انسان به طي مسافت ها، اختصاص زمان طوالني كمتر شده و متعاقبا از برخي هزينه ها نيز كاسته مي
وقوع اين فعاليت . هايي است كه ساالنه ميلونها نفر هزينه، زمان و ارائه زيرساختها وخدمات متنوع است فعاليت گردشگري از جمله فعاليت

مسافرت نيز . هرچند براي گردشگران خوشايند در جهان براي پرداختن به آن اقدام به مسافرت مي كنند) جابجايي در گستره جغرافيايي(
جابجايي خود مستلزم و لذت بخش است با اين وجود براي خيل عظيمي از مردم ميسر نبوده و دولتمردان، برنامه .است   اييمستلزم جابج

بخش گردشگري كشور ما نيز با مشكالت   .ريزان و مديران بخش گردشگري را با مشكالت حل نشده فراواني تنها گذاشته است
شمار آثار تاريخي در كشور ما بسيار زياد است اما متأسفانه بدليل برخي مشكالت . ده استچشمگيري مواجه است كه تاكنون حل نشده مان

از نقطه نظر پذيرش  1993بندي سال  بطوريكه در جدول رتبه. المللي گردشگري نيافته است بين  هرگز جايگاه شايسته خود را در عرصه
است  اين در حالي. را دارا بوده است 40اي بعد از  طه نظر هزينه گردشگري نيز رتبهرا داشته و از نق 60اي بعد از  گردشگران و اخذ درآمد رتبه

وجود و تداوم اين مشكالت در . كه جوانان مستعد فراواني در كشور ما بيكار بوده و در زندگي با فشارهاي مالي و رواني گريبانگير هستند
  .ي شودبلند مدت به بروز مشكالت اقتصادي و اجتماعي متعدد منجر م



٥  www.tourismscience.ir    علم گردشگري                              ترونيكيقدمه اي بر گردشگري الكم:  ابتهال زندي

 
خواهند يافت بدين صورت كه با توسعه  بكارگيري ابزار الكترونيك بخشي از مشكالت موجود گردشگري حل شده و يا شدت كمتري با    

 از...) شبكه،اينترنت سي دي و(ها از طريق ابزار الكترونيك مراجعه حضوري به جاذبه گردشگري الكترونيك، بخشي از گردشگران بجاي
بازديد از مدل هاي رايانه اي،تصاوير سه بعدي، نقشه،  بعبارتي به جاي بازديد از واقعيت به).مسافرت الكترونيك(خواهند نمودجاذبه بازديد 

  . نوع سفر و بازديد در حال حاضر نيز رواج دارد اين.كنند فيلم و عكس اقدام مي

اينترنتي  درصد از خانواده هاي آمريكايي سفر 35دا و گردشگري كانادا، يك چهارم مردم كانا بر اساس آمار منتشر از سوي كميسيون
با بروز اين تحوالت، اثراتي بر روي تعداد دفعات بازديد   .برند روند و لذت مي و تقريبا بدون صرف هزينه و وقت ، به همه جا مي.كنند مي

فعاليت عمومي،درآمد،تعداد  ها ، حجم عبور و مرور در شبكه هاي ارتباطي ،نياز به انواع خدمات و زيرساختها، حضوري از برخي جاذبه
اين تغيير در مرحله . جريانها، الگوهاي بازار و سفر گردشگران تغيير خواهد كرد در نتيجه در بلند مدت. فرصت هاي شغلي، ظاهر خواهد شد

با توجه به . گذارد اثر مي)و غير مستقيم  اعم از با ارتباط مستقيم( تبط با بخش گردشگري در منطقه هاي مر بر روي تمامي فعاليت بعدي
 مناطق از اين پديده استفاده كرده و با جذب بازديدكنندگان جديد كه قبال امكان جذب رقابتي بودن بخش، ممكن است برخي كشورها و

اين اثر ممكن است به تغيير در .اثر بگذارند ديد بر بازارهاي گردشگري منطقه رقيبآنها وجود نداشت و با اختصاص سهم بيشتري از باز
  . و برنامه هاي توسعه محلي و منطقه اي و حتي قلمرو خاصي را با مشكل مواجه كند گردشگري انجاميده“ خوشه هاي”و “ شاخه ها”

هاي  اين نوع گردشگري براي معرفي جاذبه .يران بخش ضروري استريزان و مد رو آگاهي از نحوه رشد و اثر اين پديده براي برنامه از اين
كشورهاي  پديده مادي داراي فرم و حجم و اندازه كاربرد دارد و براي تمامي كشورها بخصوص باستاني، بناهاي جذاب، اشياء قيمتي و هر

خوردار نيستند و يا احداث و توسعه آنها بسيار گران و كافي بر توسعه نيافته و در حال توسعه كه غالبا از امكانات و زيرساخت هاي مناسب و
كننده اي خواهد  بنابراين توسعه اين نوع گردشگري در مناطق و كشورهايي اهميت تعيين. است مناسبتر است در كوتاه مدت غيرممكن

اين نوع گردشگري   .حجم و اندازه است پديده هاي مادي داراي فرم و داشت كه عمده ترين تاكيد آنها بر بازديد از ميراث باستاني و ساير
ديگر كه هدف  گردشگري روستايي، گردشگري كشاورزي، گردشگري ساحلي و هر نوع فعاليت گردشگري: از جمله براي انواع گردشگري

  . تهايي از اين گروه باشد مناسب و پاسخگو نيس گردشگران از آن استفاده از آب و هوا ، اقليم،آفتاب،طعم غذاها و جذابيت

كشورهاي  اين نوع گردشگري در  .صبحگاهي، هواي مطبوع از طريق ابزار الكترونيك ممكن نيست بعبارتي امكان استفاده از سواحل، نسيم
گردشگري الكترونيك براي   .تور موثر خواهد بود داراي مشكل در خصوص نيروي انساني آموزش ديده از جمله تورگرداني و راهنمايان

مطالعه را تا  چرا كه امكان بررسي و.كنند بسيار مفيد است مطالعه برروي يك جاذبه از آن بازديد مي قين كه صرفا برايافرادي مانند محق
معرفي صنايع دستي وجود داشته و حتي از طريق تجارت  در اين نوع گردشگري امكان. حدي در محل زندگي يا تحقيق خود خواهند داشت

بازديد از جاذبه  با توسعه گردشگري الكترونيك امكان  اجتماعي -بعد فرهنگي   .شود يع دستي كمك ميصنا الكترونيك به فروش توليدات و
  .فراهم مي گردد ها براي تمامي گروههاي سني، جنسي، فرهنگي و مذهبي ، قومي و نژادي

ساس عدم امنيت و بدون نياز به حضور والدين و بدون اح همچنين برخي اعضاي خانواده از جمله نوجوانان ، جوانان و دختران بدون
از قبيل  همچنين با حذف مسافرت، گردشگران نيز مشكالتي.جاذبه هاي كشورهاي ديگر بازديد نمايند توانند از مواظبت فيزيكي مي

هاي كنترل و مهار اثرات منفي اجتماعي و نگراني  اين نوع گردشگري گزينه اي جديد براي. خستگي سفر و بيماري را نخواهند داشت
هستند از  بعنوان نمونه كشورهايي كه از ارتباط مستقيم افراد جامعه خود با خارجي ها نگران. است بالقوه گردشگري براي برخي كشورها

هاي پنجساله كشور ما چه در دوره قبل از انقالب اسالمي وچه  از جمله در برنامه.ها و ميراث خود را معرفي كنند توانند جاذبه اين طريق مي
   .انقالب اسالمي معرفي فرهنگ و تمدن ايراني و اسالمي از مهمترين اهداف مصوب بوده است دوره پس از پيروزي در
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امكان اخذ ويزا و بازديد از . بحث و پيگيري است اهميت گردشگري الكترونيك در بعد سياسي بيشتر در گستره بين المللي قابل  بعد سياسي

 ممنوعيت خروج از كشور) 2نداشتن حدنصاب سني الزم ) 1گروههاي جامع به داليلي از جمله كشور ديگر براي بسياري از افراد و

كند و  محدوديت را تا حدود زيادي كمرنگ مي گردشگري الكترونيك اين.نامساعد بودن روابط كشورشان با كشور مقصد، مقدور نيست)3
 همچنين بر اساس. رود و به تبع فرهنگ و ميراث يكديگر بشمار ميجاذبه هاي گردشگري  گامي موثر در افزايش آگاهي و شناخت ملل از

گردشگران فرهنگي تشكيل داده اند كه  ميالدي در جهان را 1991درصد از گردشگران سال  90آمار سازمان جهاني جهانگردي ميزان 
    .سافرت كرده اندكنجكاوي و يا پر كردن اوقات فراغت خود م صرفا براي آشنايي با آثار تمدن بشري، ارضاي حس

جاي خوشبختي  با اين وجود.هرچند امكان گذاشتن فيلتر بر روي برخي سايتها ممكن و نگران كننده است Onlineدر خصوص بازديد
وضع برخي قوانين بين المللي راهكاري موثر براي . قائل شود است كه كمتر دولتي در مورد سايتهاي مفيد و فرهنگي چنين محدوديتي را

زيرساختهاي اوليه پر  در كشورهاي در حال توسعه ايجاد مراكز گردشگري الكترونيك بدليل نبود  .است يا حذف محدوديت ها كنترل و
رشد ناچيز فناوري اطالعات در )1: مشكل اساسي وجود خواهد داشت در كشور ما در زمينه گردشگري الكترونيك دو  .هزينه خواهد بود

    .جامعه بارتي تفاوت و فاصله در دستيابي به فناوري اطالعات در ميان افراداطالعاتي و بع فاصله) 2كشور و 

ايران فاقد نشاني اينترنت هستند و غالبا در مراحل ابتدايي  هاي دولتي و حتي خصوصي مرتبط با گردشگري در بسياري از نهادها و سازمان
با در نظر گرفتن تعداد جمعيت   .ميليون نفر است 27و در كشور كره جنوبي  ميليون نفر 7/1كاربران اينترنت در ايران  تعداد  .برند سر مي به

برابر  30بعبارتي فاصله الكترونيكي ما با آنها حدود .درصد است 5/2كشور ما  درصد و در 42دو كشور ضريب نفوذ اينترنت در كره جنوبي 
بازگوكننده غناي فرهنگي، كثرت و تنوع  سايتهاي موجود. نداردكشور ما حتي سايت هاي گردشگري با محتواي قابل قبول وجود  در. است

 و در طول اين  فناوري اطالعات از حدود دو دهه گذشته در بخش گردشگري بكار گرفته شده  نتيجه گيري  . جاذبه هاي كشور ما نيستند

با استقبال روبرو ...زرو جا در هتل ، رزرو بليت هواپيما ور بعنوان نمونه استفاده از اينترنت براي. مدت استفاده از آن رشد باشتابي داشته است
محدود نشده است بلكه  كاربرد اين فناوري در بخش گردشگري صرفا به فروش بليت هواپيما و رزرو جا در هتل گرديده، با اين وجود

اني،اشياء قديمي، صنايع دستي، مدلها، تصاوير سه ميراث، ابنيه وسايتهاي باست بازديد از جاذبه هايي از قبيل.كاربردهاي فراوان و متنوع دارد
  . از جمله اين كاربردهاي جديد هستند.... پالنهاو بعدي،

ريزي  قوي و فرصتي جديد براي كاهش تهديدات و نقاط ضعف و افزايش نقاط قوت در فعاليت برنامه بنابراين فناوري اطالعات، ابزاري
موجود را تا حدودي تغيير داده و در نهايت به تغيير در  هاي فناوري نياز به خدمات و زيرساختاستفاده از اين   گردشگري و مديريت آن است

گذاري ها منجر مي  جريانهاي گردشگري در منطقه مقصد، حجم و ميزان ساخت و سازها، زيرساختها و سرمايه بازارها و الگوي گردشگري،
سازي  و زمينه  بعنوان يك ابزار قوي و نو براي تبليغات و بازاريابي اين است كهحداقل كارايي اين مقوله از گردشگري الكترونيك   .شود

اجحاف زيادي از سوي برخي  در حال حاضر بدليل نبود تبليغات قوي،.بازارهاي هدف، در كنار ساير وسايل خواهد بود جذب گردشگران از
اين ابزار امكانات بيشتري را براي معرفي .شود يگرمشاهده ميملل د افراد صاحب نظر در مقايسه و معرفي شاهكارهاي ملي كشور ما و

  .جذابتر ارائه مي دهند تر و تر، ملموس دقيق

  

   :نت ابزاري مفيد براي گردشگري الكترونيكياينتر

دهد كه  با عنوان رضايت الكترونيكي در صنعت گردشگري نشان مي) 2006(يافته هاي پايان نامه دوره كارشناسي ارشد ماهارا معصومه 
طراحي خوب سايت . در واقع اين دو بهم گره خورده اند . آنچه كه بيشترين تاثير را بررضايت الكترونيكي  دارد طراحي سايت و راحتي است

راحتي شامل افزايش كارايي زمان و فراهم كردن شرايطي براي مشتريان تا بتوانند در . به معني سرعت باال و عدم وجود پارازيت ها است
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مباحث مربوط به تجارت الكترونيك . زمان و از هر مكان در دنيا به سايت دست پيدا كنند كه مهمترين عوامل براي گردشگران هستند هر

كه يافته هاي پژوهشگر نشان مي دهد كه .هميشه بيان مي كند كه مزاياي خريد الترونيكي ارائه كاالهاي بيشتر و اطالعات زيادتر است 
هرچند ارائه كاال و اطالعات بيشتر از نظر آماري تا حد معني داري بر  .اال بيشتر تاتثر زيادي بر رضايت الكترونيكي ندارداطالعات و ارائه ك

در حقيقت ضريب اين  دو عامل كمتر از نصف ضريب دو . اما معنيداري كاربردي آنها زياد باال نمي باشد. رضايت الكترونيكي تاثيردارند
  . حتي استعامل طراحي سايت و را

يافته هاي اين  تحقيق مي تواند به مديرا ن شركت هاي گردشگري الكترونيكي و مديران آژانس هاي مسافرتي سنتي كه قصد ورود به 
بازار الكترونيكي دارد كمك كند تا با توجه خاصي كه به طراحي سايت و راحتي آن دارند حداكثر رضايت الكترونيكي كاربران  را بدست 

  ).2007رمن و سودربرگ ،بو( آورند

  

  ويژگيهاي وب سايت مناسب گردشگري الكترو نيكي

  : بهتر است مديران هنگام ايجاد وب سايت به اهداف زير توجه كنند

ها تنها به چند هدف اصلي وب سايت اشاره كنيد ، به استفاده كنندگان هنگام طراحي وبيان اهداف توجه كنيد وازبازخور استفاده كنيد زيرا آن
م استفاده كننده وب هستندو هم گرداشگران مقصد، اطالعات را به عنوان هدف اصلي وب قرار دهيد زيرا بيشتر بازديد كنندگان سايت ها ه

  . به دنبال كسب اطالعات هستند

كردنو توسعه  و گردشگري آگاه باشيد و براي به روز IT وب سايت را به عنوان يك پوشه زنده در نظربگيرد و از خاصيت تغيير پذيري 
هميشگي وب سايت آماده باشيد، مطمئن شويد كه تصاويري كه در وب سايت به نمايش مي گذاريد حرفه اي و داراي كيفيت مناسب 

براي استفاده كنندگان امكان سفارش يا دانلود برشور ها را از وب سايت فراهم كنيد ،اينكي به آژانس هاي مسافرتي، خطوط . هستند
نقشي كه نشان دهد مقصد در كجاي . مثالهاي قيمتي بياوريد .ها، شركتهاي مربوط به گردشگري درمنطقه قرار دهيد هواپيمايي، هتل

  .جهان ودر كجاي كشور قرار دارد فراهم كنيد

توجه در زير چك ليستي براي مديران  مي آيد كه كه شامل مسائلي است كه بايد هنگام طراحي سايت و اهداف آن در زمان طراحي سايت 
  . داشته باشند

  موتور جستجو     :مشاهده 

  تعداد ليست موفقيت درموتورجستجو                 

  دانلود سريع    :راحتي استفاده   

  هنگام استفاده از برود باند                                

  هنگام استفاده از مدم                                 

                                Navigation آسان  

  متن هاي چشمك زن،  تصويرهاي با كيفيت ضعيف،  تصوير هاي متحرك غير ضروري   :كيفيت طراحي 
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  عناصر متحرك 

  پس زمينه،متن : رنگ ها  

  اندازه ،بخش خاص اطالعات جديد :متن 

  ثبات ،نقشه سايت :گرافيك 

  استفاده از صفحه نمايش 

  منو

Scroll and skim 

  اده هاي استفاده كننده د

Typeface 

  تفاوت بارز بين بخش هاي مختلف ،تقارن :   زيبا شناسي

  آيكون ها

   )3،2003ايساكسون و نيلسون( صفحه آرايي

ده است كه ساختار و كاركرد يك وب سايت مي تواند براي سازمان بسيار حياتي يبه اين نتيجه رس همچنين در مطالعه ديگري پژوهشگر
سرعت و تعامل در سايت بسيار . و تمايز بين بخش هاي مختلف را به خوبي نشان دهد. گها مي تواند براي كاربر آرامش بياوردرن. باشد 

  ثبات و سادگي و راحتي باعث مي شود كه كاربران با محيط . مهم است

امكانات جستجو بايد . تي قابل تعقيب باشداطالعات بايد ساختار يافته باشد و براح.محتواي سايت نيز بسيار مهم مي باشد. آشنا شوند
و جستجو گر بايد اطالعات درست در اختيار كاربر . و استاندارهاي كه درذهن كاربران درآن مورد وجوددارد بايد رعايت شود. وجودداشته باشد

يل دارند كه به صورت آنالين گردشگران امروزه تما.همچنين امكانات تبادل پول براي مقصد هاي گردشگري مهم تر مي شود. قرار دهد
  ).2007بورمن و سودربرگ ،( بايد مراقب بود كه اطالعات گردشگران را بدرستي كنترل كنيد .پرداخت كنند
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