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  تجارت الکترونیکیگردشگري الکترونیکی ، تاثیر متقابل 
 eTourism      در صنعت گردشگري

  
 

  2)استاد راهنما(و حسین وظیفه دوست 1مازیار یاري
 maziar_yari@yahoo.com: پست الکترونیک 

  
  :چکیده 

و بکارگیري فناوري  اینترنتی به شکل فزاینده اي رو به رشد می باشند ارتباطی تعداد کاربران اینترنت و شبکه هاي بین المللی
ف است تا پاسخگوي خیل خدماتی موظ –بدین ترتیب هر بنگاه تجاري  .ارتباطی نوین ، جزء الینکف زندگی امروز شده است 

  .  عظیم این گروه از مشتریان و کاربران بدون در نظر گرفتن مرزهاي جغرافیایی باشد 
در صنعت گردشگري است و به دلیل نقش و اهمیتی که  فناوري اطالعات و ارتباطات و اینترنت ، کاربردهايیکی از مهمترین 

مله ایجاد درآمدهاي ارزي و افزایش تولید ناخالص داخلی ، منبع در صنعت گردشگري خارجی می تواند در ابعاد مختلف از ج
بنابراین براي ورود به بازار رقابتی جهان مجبور به  ،آمد براي دولت ، منبع ایجاد اشتغال و بهبود خدمات اجتماعی داشته باشد 

  .تجهیز امکانات و بهره برداري از تکنولوژیهاي نوین می باشند
خطوط هوائی ، مهمان پذیري ، گردانندگان تور ، : اینترنت در تمام زنجیره توزیع خدمات گردشگري شامل  ابزار الکترونیکی و

با توجه به آنچه مطرح شد ورود تجارت الکترونیک یک  .تغییرات شگرفی ایجاد کرده است آژانسهاي مسافرتی و مقاصد سفر 
                                   .این فن آوري در صنعت گردشگري هستیم ضرورت انکار ناپذیر می باشد و ما ناگریز به استفاده از 

 
  :واژه هاي کلیدي 
خطوط هوائی الکترونیکی ، مهمانپذیري الکترونیکی ، آژانسهاي ،  الکترونیکی ي، گردشگر تجارت الکترونیکی

 مسافرتی الکترونیکی ، گردانندگان تور الکترونیکی ، مقاصد سفر الکترونیکی

                                                
1 کارشناس ارشد مدیریت بازاریابی بین الملل  –کارشناس کامپیوتر گرایش سخت افزار    
2 استاد راهنما  –دکتراي مدیریت بازرگانی    
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 قدمهم

دنیاي ،  حمل و نقلو  سیر تکاملی بشر و بویژه پیشرفت هاي فناوري قرن حاضر در زمینه هاي مختلف از جمله ارتباطات   
بارزترین ویژگی جهان امروز که آن را از زمانهاي . بسیار بزرگ ما را به جهان کوچک و به هم وابسته اي تبدیل کرده است 

نمونه بسیار ساده . ارتباطات و همزیستی در سایه همیاري و روابط باسایر ملل می باشد  گذشته متمایز ساخته است ، ضرورت
  . این نوع همیاري در قالب تجارت بین الملل قابل مشاهده است 

سال قبل از میالد ، فینیقیان تکنیک  2000در حدود . ارتباط بین فناوري و تجارت به سالهاي خیلی دور بر می گردد    
با این . را به کار بردند تا نخستین کسانی باشند که از دریاي مدیترانه گذشته و به سرزمینهاي دور دست یابند  ساخت کشتی

پشترفت براي اولین بار در تاریخ جهان مرزهاي جغرافیایی براي انجام تجارت گسسته شد  و تجارت با سایر اقوام و ملل شروع 
رایج  3ت عنوان اینترنت به صحنه زندگی بشر، تجارتی موسوم به تجارت الکترونیکیامروزه نیز با ورود فناوري جدیدي تح. شد 

  .شده است 
گردشگري که به عنوان صنعت پاك در کنار صنایع نفت و خودروسازي مطرح است نیز به طور  ،در عصر اطالعات و اینترنت   

  . سانی است استفاده می کند گسترده اي از این فناوري جدید که مهمترین و سریعترین ابزار اطالع ر
و این میلیون نفر بالغ خواهد شد  1560تعداد جهانگردان به  2020بر اساس پیش بینی هاي سازمان جهانگردي ، تا سال    

 6,7درصد را تجربه خواهد کرد ، قابل توجه است که نرخ رشد براي منطقه خاورمیانه بالغ بر  4,1صنعت نرخ رشد متوسط 
  .این امر کوشش کشورها و دولت ها را براي جذب سهم بیشتري از این بازار ، سبب شده است . شده است  درصد پیش بینی

 

 تاثیر فناوري اطالعات و ارتباطات در صنعت گردشگري
باشند، معموالً مشخص  به شدت به یکدیگر مربوط می 4و فناوري اطالعات و ارتباطاتصنعت گردشگري از آنجایی که توسعه    
دن این مطلب که آیا فناوري اطالعات و ارتباطات تغییراتی را در عرضه و تقاضاي صنعت توریسم ایجاد کرده و یا تنها ایجاد کر

  .کند، کار مشکلی خواهد بود تر می  این تغییرات را آسان
واسطه ي متعادل کردن را فراهم کرده وارزیابی عرضه وتقاضا در حرفه ي توریسم را ب فناوري اطالعات و ارتباطات لوازمی 

خود را از ) احتیاجات(در نتیجه، صنعت توریسم تقاضاهاي. نیازهاي موجود وچشم اندازهاي تجاري امکان پذیر خواهد کرد
هاي مربوط به  ها و بوسیله ي اسپانسر کردن فعالیت و بوسیله توسعه نیازهاي مربوط به خود و احتیاجات مشتري  ICTطریق

ابزار   ICTدر عوض، پیشرفت. کند، افزایش خواهد داد تر می را هم آسان ICTظایف مربوط به خودپیشرفت تکنولوژي که و
به این ترتیب طبق این شیوه اولیه، . باشد، ارائه خواهد کرد هاي صنعت می تري را که مطابق با نیاز گسترده تر و امکانات بالقوه 

هر دو با هم ( کنند م سریعتر به سمت جلو حرکت مییک بخش، بخش دیگر را تحریک کرده وسپس هر دو بخش با ه
 .در طول دهه ي گذشته تاثیر بسزایی بر کل صنعت توریسم برجاي گذاشته است ICT توسعه ي متداوم). کنند پیشرفت می

ICT  مخابراتی هاي اطالعاتی، مدیریتی و کند، بلکه سیستم نه تنها سخت افزار، نرم افزار وشبکه اطالعاتی را به هم مرتبط می
را به کار گرفته وتوزیع اطالعات مربوط به توریسم را درداخل و مابین موسسات امکان پذیر کرده وهمچنین تمامی تجهیزات را 

   .ها وارئه خدمات به کار خواهد گرفت براي تولید کاال
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توریسم، سفر، مهمان داري  ها در صنعت یابی وارزش) مراحل(توریسم الکترونیکی  نشان دهنده دیجیتالی شدن تمامی کارها
به منظور حداکثر  ICTدر سطح ماهرانه توریسم الکترونیکی شامل تجارت الکترونیکی  واستفاده از. باشد وصنایع پذیرایی می

در سطح استراتژیک، توریسم الکترونیکی تمامی مراحل کاري و مراحل . کارایی وتاثیر گذاري در صنعت توریسم می باشد
توریسم الکترونیکی با . ن ارتباط استراتژیک موسسات توریستی با همه ي سهامدارنشان را تغییر خواهد دادارزشیابی وهمچنی

معتبر و با ) همکاران(هاي داخلی، اکسترانت به منظور توسعه معامالت با اعضا استفاده از مزایاي اینترانت براي تشخیص فرآیند
مفهوم . کند اتمامی سهامداران، رقابت را بین موسسات توریستی ایجاد میب) همکاري( استفاده از اینترنت به منظور تعامل

از قبیل تجارت الکترونیکی، بازاریابی الکترونیکی، پول الکترونیکی، (توریسم الکترونیکی شامل تمامی فعالیت هاي بازرگانی
و تولیدات  توسعه الکترونیکی تحقیق و، خرید الکترونیکی، مدیریت منابع انسانس الکترونیکیحسابداري الکترونیکی، 

هاي صنعت  کی ومدیریت الکترونیکی در تمامی بخشنیوهمچنین استراتري الکترونیکی، برنامه ریزي الکترو) الکترونیکی
ها وبخش عمومی موسسات خواهد  تورسیم که عبارتند از توریسم، سفر، حمل ونقل، تعطیالت، مهمان داري، مسئوالن، واسطه

  . شد
این امر . به کار بردن فن آوري اطالعات در نظام هاي توزیع گردشگري بوده است  ،مهم ترین عامل شتاب دهندهبدون شک    

امکان دستیابی به اطالعات به موقع در خصوص تسهیالت و اسکان در اماکن گردشگري را در تمامی مراحل توزیع و در هر 
فاسد شدنی و قابل استهالك است این امر از اهمیت خاصی ,  زمانی که عرضه غیر ملموس.مقطع زمانی فراهم ساخته است 

هزاران عرضه کننده در سراسر جهان را قادر ساخته است تا با نظام هاي ثبت نام رایانه اي مرتبط , به عالوه . برخوردار است 
  .شوند 

کارمندان عملیاتی   "اده است قبالمهارت هاي مورد نیاز پرسنل بخش تجارت جهانگردي را تغییر د, فن آوري اطالع رسانی    
اصالح تعرفه ها و تهیه و ارائه بلیت ها , تائید برنامه ها , به مهارت هایی مهم نظیر برنامه هاي مسیرها و برنامه هاي مسافرت 

مشتریان ائه شده به ان می توانند روي کیفیت خدمات ارکارکن. امروزه این کارها را کامپیوتر انجام می دهد , نیاز داشتند 
  .وفروش و مشاوره سفر کار کنند 

  

 گردشگريتعامل بین فناوري اطالعات وارتباطات و صنعت  – 5توریزم الکترونیکی 
بواسطه ایجاد محیط اطالعاتی براي هر یک از موسسات توریستی و ایجاد ساختار اطالعاتی  فناوري اطالعات وارتباطات   

بخش هاي مختلف این صنعت در این محیط اطالعاتی می تواند به . بوده است تاثیر گزار گردشگري، در سیستم  متمرکز
شناسایی فرصت هاي تجاري در بازار پرداخته ، به توسعه همکاري با تهیه کننده ها  و واسطه ها بپردازند و همچنین می 

این ترتیب بیشتر سودها نصیب به . ایجاد کنند  ، گردشگريتوانند موسسات غیر رسمی را به منظور توسعه و ارائه خدمات 
سهامداران می شود ، چرا که تغییرات تکنولوژي همکاري هاي موثري را بوجود آورده و ابزاري را براي جهانی شدن صنعت 

  .فراهم کرده است  گردشگري
داري تولیدات مناسب و با ارائه ابزار و امکانات موثر هم براي مشتري ها به منظور شناسایی و خری فناوري اطالعات وارتباطات   

به طور موثري به افزایش و حمایت از  ، هم براي تولید کنندگان به منظور توسعه ، کنترل و توزیع تولیداتشان در سطح جهانی
  .پرداخته است  گردشگريجهانی شدن سطح عرضه و تقاضاي فعلی در سراسر جهان در صنعت 

  
  

                                                
5 eTourism 

Archive of SID

www.SID.ir



 

  
  
  
مشتري ها ممکن است محصوالت مختلفی را مستقیما از تولید . شده است در شکل زیر نمایش داده  گردشگريکانال توزیع    

مسافر . فعالیت می کنند  خدمات گردشگريکننده دریافت کنند درحالی که توزیع کننده ها و واسطه هاي فروش براي تبلیغ 
  .آینده هم ممکن است از بیش از یک یا یک دسته کانال توزیع توریستی براي یک سفر استفاده کند

  
  گردشگريمکانیزم توزیع در صنعت : شکل 

  
  
یکپارچگی افقی تواما موازي با . منحنی عمومی عمودي و یا افقی پیوسته اي را می توان در صنعت گردشگري مشاهده کرد   

ي هر یک از کانال هاي توزیع توریستی شکل می گیرد و موسسات مشابه را قادر می سازد تا بتوانند محصوالت و سرویس ها
یکپارچگی عمودي زمانی پدیدار می گردد که سازمان ها کانال توزیع . فوق را به شکل موثر تر و کار آمد تري توزیع کنند 

توریست در یک سطح را با اعضاء در سطح دیگر را براي دستیابی به مقیاس هاي اقتصادي ، کنترل بهتر هزینه ها ،هماهنگی 
مدیران متصدیان تور و موسسات مسافرتی . و افزایش امکانات به هم ارتباط دهند  مدیریت سرویس ها ، کنترل بیشتر کانال

  .خارجی ، هواپیمایی و موسسات همکار نمونه یکپارچگی عمودي هستند
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Archive of SID

www.SID.ir



 

 
 
 
 
 
 
 

  نیازها و خواسته هاي اعضاء کانال توزیع گردشگري: شکل 
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تباطات و بطور اخص ، اینترنت و تجارت الکترونیک در زنجیره توریسم از زمان تصمیم استفاده از امکانات فناوري اطالعات و ار

تا رضایت مندي پس از انجام سفر ، نشان دهنده تاثیر این فناوري در تمام چرخه تولید و توزیع خدمات توریسم است که به 
  :بخشهاي زیر قابل تقسیم است 

  6خطوط هوایی الکترونیکی •
 7 )اسکان (ونیکی میهمان پذیري الکتر •
 8متصدیان تور الکترونیکی •
    9آژانسهاي مسافرتی الکترونیکی •
    10مقصد سفر الکترونیکی •

 
 

 11خطوط هوایی الکترونیکی 
 

شرکت هاي هواپیمایی شاید جزو اولین شرکتهایی بودند که نیاز به نوآوري ، ارتباط موثر ، سریع ، ارزان و صحیح با آژانس    
سرمایه گذاري سنگینی  ، شرکتهاي هواپیمایی از آغاز اولین مراحل پیشرفتشان. ع مشابه را درك کردند هاي مسافرتی و صنای

 .اند  کردهفناوري اطالعات و ارتباطات روي 
آژانس هاي  .ایجاد شد  1950ابتدا استفاده از رزویشن بر روي بردهاي نمایشی دستی حاوي فهرست مسافرین در دهه  

 به صورت دستی از روي راهنماي یانشانرا  براي مشتر و خطوط هوائی بهترین و مناسب ترین مسیرها مسافرتی مجبور بودند
یا راهنماي الفبایی شرکت هاي هواپیمایی جهانی پیدا کرده سپس براي بررسی عدم )  OAG12 (رسمی خطوط هوائی 

  .ا بلیط را به صورت دستی صادر کنند تکمیل ظرفیت ، رزرو و ثبت نهایی پرواز با شرکت مذکور تماس گرفته و نهایت
به عنوان راه   SABREخود را تحت نام )  CRS13 ( سیستم رزرویشن کامپیوتري 1962در سال  خطوط هوائی آمریکا

پروژه که بعدها به  این . معرفی کرد)  12هواپیما به  8از ( خود  707پروازهاي ناوگان بویینگ  يدرصد 50حلی براي توسعه 
از سیستم کد گذاري مورد استفاده در پروژه  ،شگفت آور عرضه کننده عملیات برنامه ریزي شناخته شد  عنوان تکنیک

  . مرکوري ناسا پیشی گرفت
تکنولوژي موجود در آن بهترین امکانات . به مراتب فراتر از یک سیستم کنترلی ابداعی بود   SABRE، 1970در اواسط دهه 

هواپیماها ، خریداري قطعات یدکی ، تهیه برنامه کاري کارمندان و توسعه انواع سیستم هاي را براي طراحی برنامه هاي پرواز 
  .پشتیبان مدیریتی فراهم می کرد 

ردي و استراتژیکی بنقش کلیدي خود را در مدیریت کار فناوري اطالعات و ارتباطات ، با وجود اینکه سالها از آن سال می گذرد
نشان داد که شرکتهاي هوایی براي مدرن سازي  airlines IT 2001بررسی هاي . ند شرکتهاي هواپیمایی دنبال می ک

   اینترنتمبتنی بر  سیستمهايسیستم هاي سنتی خود یا به منظور سرمایه گذاري راه حل هاي جدید ، به سرعت به سمت 
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 ناوري اطالعات و ارتباطاتفنزدیکتر شدن به مشتري ها و شکستن قیمت ها محرك هاي کلیدي پروژه هاي . د نرو پیش می
  .هستند

 فروش 2007احتماال تا سال . شرکت هاي هوایی به وب سایت خود به صورت مهمترین کانال توزیع نگاه می کنند هم اکنون 
  .مکانیسم اصلی توزیع بلیط شرکتهاي هوایی را تشکیل خواهند داد  14سیستم صدور بلیط الکترونیکیو  مستقیم اینترنتی

  

 15ري الکترونیکی میهمان پذی
فناوري به منظور مدیریت موجودي و کنترل دارایی خود شروع به بکارگیري  )سکونت دهی(موسسات مهمان پذیري   

 .کرده اند  اطالعات و ارتباطات
درصد در سال  25( درصد کل درآمد صنعت مهمانپذیري از طریق اینترنت ایجاد خواهد شد  29تا  27میالدي  2006در سال 

الین انجام ندرصد دیگر از کل رزرواسیون هتل ها تحت تاثیر اینترنت ولی بصورت آ 27)  . 2004درصد در سال  20و  2005
درصد از  39میالدي پیش بینی می شود  2007در پایان سال ). از طریق مراکز تماس ، مراجعه و رزرو گروهی (خواهد شد 

  .و آنالین خواهد بود کل فروش خدمات مسافرتی از طریق امکانات اینترنت 
عملیات بازاریابی ،  طراحی مجددبه سرعت در حال نفوذ از طریق یکپارچه کردن عملیات هتل ،  فناوري اطالعات و ارتباطات

بازاریابی و بوجود آمدن مشارکت و افزایش خدمات مشتریان  هايبهبود کارایی نهایی ، فراهم کردن وسایل و ابزار براي پژوهش
     . فراهم کردن فرصت هاي استراتژیک هستند حال و درعین

رایگان  کردن تلفنی و از طریق شماره هاي اخیرا مدرکی در آمریکا نشان داده است که تغییر مسیر شدیدي از سمت رزرو 
. شده است ایجاد توزیع در مورد رزرو هتل ها جامع به سمت رزرو هاي اینترنتی و از طریق سیستم هاي  16براي تماس گیرنده

  .بنابراین هتل ها بدون استفاده گسترده از تکنولوژي قادر به اجراي سود مندانه عملیات خود نخواهند بود 
  

در عملیات خود  فناوري اطالعات و ارتباطاتدر همین راستا اغلب موسسات مهمانپذیري اقدام به استفاده و به کارگیري 
  . نمودند که در شکل زیر نشان داده شده است 

  
 عملیات، اینترنت می باشد  17پذیريهمان یرقابتی براي صنعت م مزیتبه ي براي دست یابی ابزار ري اطالعات و ارتباطاتفناو

توزیع و رزرو بصورت آنالین پیشنهاد داده می  فرآینداي از  خدمات گسترده ، رزرو هتل را به مقدار زیادي بهبود بخشیده است
  در به توسعه حضور خود و مشارکت اهتل ها ق.  از ویژگیهاي آن می باشد خ دهی سریع تنوع و پاس ،اطمینان  یتشوند که قابل
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امکانات ، تسهیالت و خدماتشان را ارائه دهند  ازاي  با توزیع کنندگان می باشند به این منظور که اطالعات چند رسانه
  .نمایند همچنین می توانند رزرو آنالین و تعامل بین مصرف کنندگان و شر کا را فراهم 

به ویژه براي مشتریانی که بطور دائم از هتل ها استفاده می کنند مکانیزم ارتباطی کارا و  اثر  اینترنترزرو کردن از طریق 
فرصت هاي بی نظیري را براي صنعت  فناوري اطالعات و ارتباطاتبنابر این بسیار واضح است که . بخشی را فراهم می کند 

  .دمهمان پذیري فراهم می کنن
  

 18متصدیان تور الکترونیکی 
  

مهمترین عملکرد متصدیان تور در مسیر توزیع خدمات مسافرتی تفریحی ، مجموعه هاي مسافرتی است که شامل همه    
عرضه می  گردشگري 19این مجموعه ها تحت عنوان پکیج. مخارج و امکانات می باشد و ترکیبی از محصوالت و خدمات هستند

  . شوند
 ي دیگرگردشگرمتشکل از حمل و نقل ،اتاق هتل و محل اسکان ، سرویسهاي  رکیبهاي از پیش مرتب شدهکیج ها تپ   

  . می شوندشده فروخته و عرضه  که براي کاهش قیمت کل ، جمع آوري و در یک قیمت محاسبه هستند
ند بطوري که سیستم ارتباطات و کسب و کار متصدیان تور را به میزان زیادي تغییر داده ا فناوري اطالعات و ارتباطات   
  .مل با تمام سهامداران را متحول کرده اند اتع
 CRSکشورهاي اروپایی شمالی ، جایی که متصدیان تور بازار مسافرتهاي تفریحی را در دست دارند خطوط هوایی سنتی و    

پکیج هاي متصدیان تور هنوز  .هاي هتل ها براي ترتیب دان مسافرت هاي تفریحی کمتر استفاده می شوند  GDSها و 
که  فناوري اطالعات و ارتباطاتسافرت هاي تفریحی را تشکیل می دهد و از این رو سیستم هاي مدرصد زیادي از خدمات 

  .استفاده میکنند نقش مهمی براي توزیع خدماتشان ایفا می کنند 
ت مختلفی در زمینه  صنعت جهانگردي در تورهاي الکترونیکی این است که می تواند محصوالمتصدیان بزرگترین مزیت 

حذف هزینه هاي سربار مربوط به دفاتر فروش  ،هزینه اي بسیار اندك در اختیار متقاضیان و مسافران قرار دهد اسراسر دنیا ب
بلیت و ذخیره جا ، کاهش هزینه چاپ و صدور بلیت و پرداختن کمیسیون به آژانس هاي مسافرتی توانسته است هزینه هاي 

 .ذیربط را کاهش دهد 
  

  20آژانسهاي مسافرتی الکترونیکی
با وجودي که . آژانس هاي مسافرتی خارجی اغلب واسطه صنعت گردشگري و مشتریان دور از منطقه گردشگري می باشند    

واضحی بین  بسیاري از آژانس هاي سراسر دنیا تواما به عنوان آژانس هاي داخلی  و خارجی عمل می کنند ، اما وجوه تمایز
ایجاد مکان دستیابی راحت خریداران به  ، عنوان می کند که نقش اصلی نمایندگان 21هولووي. این دو رشته وجود دارد 

در طی تعطیالت و فصول سفر هم این نمایندگان ، منبع اطالعات ، نماینده رزرو و مشاور . محصوالت گردشگري است 
  تریان آنها براي کسب اطالعات کارشناسانه و کسب مشاوره به آنها مراجعه مش. سرویس هاي مسافرتی محسوب خواهند شد 

                                                
18 eTour operators  
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بعالوه آژانسهاي مسافرتی خارجی سرویس هاي فرعی مسافرتی مانند ارائه چک هاي مسافرتی ، ارز خارجی ، تهیه . می کنند 
 .پاسپورت و ویزا و بیمه سفر را هم ارائه می دهد

ا واسطه هایی هستند که روزنه فروش صنایع گردشگري و محصوالت عمده به حساب آژانس هاي مسافرتی خرده پا ناچار   
به همین سبب سرویس هاي ارائه شده توسط آنها به خودشان  تعلق نداشته و نمی توانند محصوالت و اطالعات . می آیند 

داده ذخیره می کنند و توام با  در عوض اطالعات مسافرتی را به صورت بروشور ،نشریه و یک سري. مسافرتی را ذخیره کنند 
در نتیجه این نوع آژانس ها به دلیل اینکه نمی توانند . عرضه این خدمات مشاوره هاي کارشناسانه گردشگري به افراد میدهند 

این آژانس ها فقط مدارك . محصوالت گردشگري پیشرفته را خریداري کنند دائما ریسک محدودیت مالی را تحمل می نمایند 
  .تی را رزرو ، ثبت ، خریداري و صادر می کنند مسافر

مناسب براي مبادله اطالعات و پخش محصوالت مسافرتی ، ابزارهاي مختلفی راهکارهاي با ارائه  فناوري اطالعات و ارتباطات   
ها و اطالعات  با ارائه برنامه هاي به روز ، قیمت فناوري اطالعات و ارتباطات. براي آژانس هاي مسافرتی فراهم می کنند 

افزایش روز . مربوط به ظرفیت خالی مکان ها ، به آژانس ها امکان تنظیم لحظه اي برنامه هاي سفري پیچیده را میدهند 
رزروسازي موثري ارائه میدهند که آژانس هاي مسافرتی را در مسیر کسب اطالعات ،  امکاناتهم  GDSها و  CRSافزون 

براي سایر دست اندر کاران این صنعت هم از نظر کار کردي هم از نظر صرفه جویی  رزرو سازي و صدور مدارك مسافرتی
براي کسب  فناوري اطالعات و ارتباطاتبنابراین آژانس هاي مسافرتی از . زمانی در مقایسه با شیوه هاي دستی یاري می کند

  .ثبت رزروسازي استفاده می کنند اطالعات جامع در مورد دست اندر کاران این صنعت ، نرخ و ظرفیت هاي موجود و 

  

 22مقصد سفر الکترونیکی 
 

این مکان ها نیاز به سفر کردن را ارضاء می کنند و . صنعت گردشگري است  ، فلسفه وجودي مقصد و مکان گردشگري   
ت ، تسهیالت و مقصد به عنوان مجموعه اي از محصوال. جذابیت این مکان هاست که انگیزه بازدهی از آنها را ایجاد می کند 

به عنوان مثال . را در بر می گیرد ، محسوب می گردد  "تجربه سفر  "یا  "مجموعه سرویس هاي گردشگري  "که  خدماتی
، موزه ها ، تئاتر ها  ، مناطق تاریخی مثال جذابیت بومی( به عنوان یک مکان سیاحتی جذابیت ها و ویژگی هاي ملموس  شیراز

مثال ( زیادي را توام با سرویس ها و تسهیالت گردشگري و منطقه اي ) محیط ، فرهنگ و هنر( س وجوه نا ملمو) ، پارك ها 
. را به همراه دارد ) اي اغذیه فروشی ، تاکسی ها ، مترو و سایر وسائل حمل و نقل عمومی ههتل ها ، رستوران ها ، و دکه 
برنامه ریزي ،مدیریت ، بازاریابی ، و . کور را تداعی می کنند تصویر و محصول مکان سیاحتی مذ ، تمام انی جنبه ها توام با هم

یا مشارکت ) در سطح بومی ، منطقه اي یا ملیتی ( هماهنگی مکان هاي سیاحتی به شکل سنتی به عهده بخش هاي عمومی 
 .ما بین دست اندر کاران بومی صنعت گردشگري گذاشته می شد 

بنابراین نیاز به ارسال اطالعات . مسافت هاي دور از بازار ارائه شان جذب می کنند مکان هاي سیاحتی مسافرین را از فواصل یا
این . بازارهاي بومی هم سریعا گسترش می یابند . جهانی با نیاز مشتري به اطالعات صحیح بیشتر روز به روز افزایش می یابد 
با این وجود نیازهاي بجاي بازارها و اطالعات . یرند بازار هاي اغلب به دنبال انگیزه متکی بر تجربه هاي قبلی تحقق می پذ

الگوهاي انتظارات هم دائما همزمان با عالقه مسافران با تجربه و آگاه . صحیح بر روي نیازهاي فردي مسافرین اثر می گذارند 
خواهان اطالعات مسافرین پیش از حرکت و در طول سفر ، . تجربه هاي جدید معموال متکی بر اطالعات را تغییر می کند 
  .جامعی از منطقه ، تسهیالت ، جذابیت ها و فعالیت ها هستند 
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بنابراین ترکیب ناتوانی هاي تکنیکی و درخواست هاي روز افزون عواملی هستند که تحقق سیستم هاي مدیریتی مراکز    

ار اصلی براي پیشرفت و مدیریت مکان به صورت ابز فناوري اطالعات و ارتباطاتتاکنون . سیاحتی را با مشکل مواجه می کنند 
فناوري اطالعات و با این وجود مدیریت مکان هاي سیاحتی با استفاده از . هاي سیاحتی مورد استفاده قرار نگرفته اند 

و تکنولوژي به تدریج افزایش می یابد و عملکرد و سرویس هاي قابل ارائه این سازمان ها همراه با شیوه هاي ارسال  ارتباطات
به تدریج ثابت می شود که مکان هاي سیاحتی اي که قادرند اطالعات جامع .جهانی پیام هاي بازاریابی بهبود می پذیرد 

توانایی .  خواهند داشتصحیح و قابل اعتمادي به مشتریان و سایر واسطه هاي دست اندر کار بدهند شانس باالتري براي بقاء 
ي رزرو سازي و اطالعاتی موثر خریداران از طریق استفاده و تنظیم اطالعات آنالین مکان هاي سیاحتی در پاسخگویی به نیازها

خصوصا به مکان  23سیستمهاي مدیریت مقصدو  فناوري اطالعات و ارتباطاتبنابراین . براي جذابیت آینده آنها ضروري است 
  .هاي سیاحتی در تقویت قدرت رقابتی شان کمک شایانی خواهد نمود 

براي اطالع رسانی و پشتیبانی عملیات رزرو فناوري اطالعات و ارتباطات به دلیل استفاده از  مدیریت مقصدسیستمهاي    
. و تسهیالت یک مکان سیاحتی خاص ، ابزارهاي جدیدي براي بازاریابی و تبلیغ مکان ها سیاحتی فراهم می کنندخدمات 

کل کلکسیونی از مجموع اطالعات متقابل کامپیوتري مکان  وجود دارد اما در سیستمهاي مدیریت مقصدمعانی زیادي براي 
ذبه ها و تسهیالت اطالعاتی می باشند  اما گاهی هم می امتشکل از جسیستمهاي مدیریت مقصد عموما . سیاحتی می باشد 

  .توان با استفاده از آنها برخی عملیات رزروسازي را هم انجام داد 
  

                                                
23 DMS : Destination Management System 

Archive of SID

www.SID.ir



 

  :ا نشان می دهد شکل زیر اجزاي سیستم مدیریت مقصد ر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

(Buhalis,2003,p295)  
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  نتیجه گیري
  

تجارت الکترونیکی یکی از بارزترین مثالهایی است که در آن فناوري اطالعات و ارتباطات می تواند در مبادله اقتصادي    
ورود کشورهاي در حال . جاري شان را بهبود بخشندتجارت الکترونیکی به کشورها کمک می کند تا کارایی ت. مشارکت کند 

توسعه را در اقتصاد جهانی تسهیل می کند و به مشاغل و شرکتها اجازه  رقابتی تر شدن را می دهد و ایجاد مشاغل و به 
مورد  براي اطمینان از اینکه از آن در بهترین ،ثروت می نماید ولی دانستن اینکه ابزار قدرتمندي است افزایش موجب آن

ما نیازمند فهم چگونگی کار آن هستیم و اینکه چگونه و چه وقت باید از آن استفاده کرد و . استفاده شود کافی نمی باشد 
راههاي خالق عملی کردن این دانسته ها ، انتشار آن بطور وسیع و در نهایت قدرت آنرا در گسترش تجارت و پیشبرد اقتصادي 

  .در یابیم 
کشور . وري اطالعات به سرعت رو به پیشرفت است و هر لحظه برتعداد استفاده کنندگان آن اضافه می شود در این دوران فنا 

در حقیقت . ایران نیز با توجه به امکانات بیشمار تکنیکی و فنی و نیروي انسانی باید با این موج جدید همسو و هم جهت شود 
از . گر در جهان در حال رخ دادن است که جاي گریزي از آن نیست پس از انقالب کشاورزي و انقالب صنعتی ، انقالبی دی

  . اینرو الزم است فرصتهاي حاصله از این تحول فناوري را غنیمت شمرد و با توجه به مالحظات ملی از آن بهره گرفت 
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 ده ، تهران ، نشر کتابدار ، ، ترجمه زهیر حیاتی ، هاجر ستو "کتابخانه هاي دیجیتال  "، ) 1380(آرمز ، ویلیام ، .1
، ترجمه محمد ابراهیم  "بازاریابی از طریق وب  ")1382(، .. کینگ جانسین نایت ، پل و میسن ، جیمز. ام  .2

 .گوهریان 
، معاونت اقتصادي و برنامه ریزي "اصول و مبانی جهانگردي  ") 1373(الوانی ، سید مهدي و زهره دهدشتی ،  .3

 . ن بنیاد مستضعفان و جانبازا
، دفتر پژوهشهاي فرهنگی  "فرایند مدیریت جهانگردي  ") 1385(اولوانی ، سید مهدي و پیروز بخت ، معصومه ، .4

. 
، مترجم  "از مبادله الکترونیکی اطالعات تا تجارت الکترونیک ") 1376(ك ، وناگ ، دبجانی ،. باجاج ، ك  .5

 .نی ، تهران بهنام مجتهدي ، ایرج ، موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگا
 .، دفتر پژوهشهاي فرهنگی  "جهانگردي در چشم اندازي جامع  ") 1382(دکتر پارساییان و اعرابی ،  .6
 .، دفتر فرهنگ اسالمی  "تجارت در اینتر نت ")1379(پرند، دکتر علی ، .7
 .انتشارات سمت  " اصول بازاریابی خدمات ") 1382(تاج زاده ، اردشیر ،  .8
، مجموعه مقاالت همایش جهانی  شهر " آشنایی با تجارت الکترونیک  "، حمیرا ،  حشمتی ، علیرضا و فرید .9

 .1380هاي الکترونیکی و اینتر نتی ، کیش ، اردیبهشت 
گسترش تجارت الکترونیکی در ایران و چالشها و راههاي بهبود بهره وري  ") 1382(حقیقت خواه ، حسین ، .10

 .، موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگانی  "
مبانی ، راهبردها و : مدیریت جهانگردي  "، ) 1379(داس ویل ، راجر ، ترجمه دکتر اعرابی و ایزدي ،  .11

 .،دفتر پژوهشهاي فرهنگی "آثار
 .، انتشارات میر  "فناوري اطالعات در سازمان مفاهیم و کاربردها "، ) 1383(صرافی زاده ، اصغر ،  .12
 .، نشر پرسش  "و مدیریت بازاراصول بازاریابی  "، ) 1374(صنایعی ، علی ،  .13
 .، انتشارات جهاد دانشگاهی واحد اصفهان "تجارت الکترونیک در هزاره سوم "، ) 1381(صنایعی ، علی ،  .14
 .، انتشارات جهاد دانشگاهی واحد اصفهان "بازاریابی و تجارت الکترونیک "، ) 1380(صنایعی ، علی ،  .15
، مجموعه مقاالت همایش  " ترونیکی در مراکز اطالع رسانی تجارت الک ")1380(علیپور  حافظی ، مهدي ،  .16

 .جهانی شهرهاي الکترونیکی و اینتر نتی ، اردیبهشت 
همایش تجارت الکترونیکی و نقش آن در نوسازي صنایع  "چیست ؟ E-Commerce"دکتر عبده تبریزي ،  .17

 . 1379ایران ، آبان 
راهنمایی براي مدیران در کشور هاي در (الکترونیک  بازاریابی ") 1382(فنایی نجف آبادي ، محمد علی ، .18

 .، شرکت چاپ و نشر بازرگانی ") حال توسعه 
، وزارت بازرگانی معاونت برنامه ریزي و بررسی هاي " کنکاشی در تجارت الکترونیک ")1383(وزارت بازرگانی ، .19

 .اقتصادي  
 .تر پژوهشهاي فرهنگی ، دف "بازاریابی گردشگري  ") 1380(گوهریان ، محمد ابراهیم ، .20
 .، موسسه فرهنگی هنري دیباگران تهران "تجارت الکترونیکی  ") 1380(مهدي پور عطایی ، خسرو ، .21
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، دانشگاه " ITکاربرد تجارتهاي الکترونیکی در شرکتهاي  "،) 1380اردیبهشت  17( پرفسور نروم ، آرچر ، .22
 .صنعتی شریف 

 .وزارت بازرگانی ) 1384(وزارت برنامه ریزي و امور اقتصادي ،  .23
انتشارات ، ) نگرشی کاربردي (تحقیقات بازاریابی "، )1382.(روستا،احمد،ابراهیمی ،عبدالحمید.ونوس ،داور .24

 .سمت 
 .، ترجمه محمد رضا آیت اهللا زاده شیرازي ، انتشارات ناقوس  "راهنماي جامعه اینتر نت") 1378(هنري هانن ،  .25
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