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  چکیده
تجارت الکترونیکی زمینه هاي مختلفی را در بر می گیرد که هر یک به نحوي سعی در افزایش خدمات مناسـب تـر و افـزایش    

گردشگري الکترونیکی بخصوص بـراي کشـوري نظیـر ایـران مـی توانـد یکـی از مهمتـرین         . را دارنده طارزش افزوده در آن حی
در ایـن مقالـه گردشـگري    . نقش بسیار چشمگیري در جهت توسعه منافع ملی ایفا نماید کاربردهاي تجارت الکترونیکی باشد و

الکترونیکی را از این منظر مورد بررسی و پژوهش قرار داده و وضعیت آن در ایـران و جهـان را مطالعـه کـرده، برخـی موانـع و       
  . خواهیم داد ارائهراهکارهاي توسعه آن را 

  
  
  

  ، گردشگري ایرانe-tourism، ITیکی، گردشگري مجازي، گري الکترونگردش: کلمات کلیدي
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  مقدمه -1

آمارها رشد سریع و توسعه پویاي گردشـگري  . جهانی تبدیل شده است ترین صنایعیکی از  شکوفا به امروزه صنعت گردشگري
پـیش بینـی هـاي     بـر اسـاس  .  میلیون نفر بوده اسـت  750بیش از  2006تعداد گردشگران در سال  . جهانی را نشان می دهد

صـنعت نـرخ رشـد     میلیـون نفـر بـالغ خواهـد شـد و ایـن       1600تعـداد جهـانگردان بـه     2020تـا سـال    ،جهانگردي سازمان
ون میلیـ  252درصـد رشـد بـه     6بـا   2007 رشد گردشگري جهانی از ژانویه تـا آوریـل  . درصد را تجربه خواهد کرد1/4متوسط

  ]1[رسیده است 2006به در سال میلیون نفر بیشتر از مدت مشا 15گردشگر یعنی 
دهکـده اي   .درآورده است "دهکده جهانی"از طرفی نفوذ و گسترش فناوري اطالعات و ارتباطات جهان پهناور ما را به صورت  

و با این مـوج فنـاوري هـاي نـوین اسـت       که زندگی در آن و خلق موقعیت ها و فرصت هاي جدید، نیازمند  آگاهی و همراهی
  .  را به دیگران خواهد سپرد اندکی سهل انگاري، فرصت هابدیهی است که 

صنعت گردشـگري اسـت و بـه دلیـل نقـش و اهمیتـی کـه صـنعت          ،تیکی از مهمترین کاربردهاي فناوري اطالعات و ارتباطا
آمد براي  منبع در ،ابعاد مختلف از جمله ایجاد درآمدهاي ارزي و افزایش تولید ناخالص داخلی گردشگري خارجی می تواند در

براي ورود به بازار رقـابتی جهـان مجبـور بـه تجهیـز       ، بنابرایناجتماعی داشته باشدمنبع ایجاد اشتغال و بهبود خدمات  ،دولت
   .یممی باش  "الکترونیکی گردشگري "در قالب  تکنولوژیهاي نوین  امکانات و بهره برداري از

ــه م  آوري بکــارگیري فــن ــوین ارتبــاطی و اطالعــاتی ب                     گردشــگري الکترونیکــیرا  گردشــگري نظــور توســعه صــنعتهــاي ن
e-tourism  می نامند.   
کـاربران و گردشـگران را مـی    ی را بـه  ارائه خدامات نوینشاخه هاي مختلفی را در بر می گیرد و امکان ، یکیالکترون يگردشگر
کان ارائه آن وجود نداشت و امروزه باعث تسهیل و رونـق روز  ی که قبل از ظهور فناوري هاي نوین ارتباطی امنوینخدمات . دهد

 e-visaبرخی کشورها، . را شامل می شود e-visa در زمینه صدور روادید شاخهبطور مثال  .افزون صنعت گردشگري شده است
را بـه صـورت    روادیـد دانند و برخی دیگر کل عملیـات الزم بـراي اخـذ     از طریق اینترنت می روادیدرا درحد ارائه اطالعات اخذ 

ارائه خدمات روادید به صـورت بـرخط بـه همکـاري و همـاهنگی      واضح است که  .دهند الکترونیکی و از طریق اینترنت انجام می
براي ارائه این گونه خدمات به گردشگران خارجی باید خدمات  و ارگان هاي گوناگون در دولت و آژانس هاي مسافرتی نیاز دارد

  ]2[ . نهادینه شده باشد در کشور مورد نظر ترونیکیدولت و شهروند الک
توسعه این گونه از تورهاي مجازي بـه ایجـاد پایگـاه داده    . از دیگر شاخه هاي مطرح این زمینه تورهاي مجازي می باشد

العـات  یا همان سیسـتم اط  GIS .سته استواب ١GISهاي مناسب و استفاده از سیستم هاي چند رسانه اي قوي و البته فناوري 
  ] 3[.جغرافیایی بستر مناسبی است که زمینه تجزیه و تحلیل و اکتشاف داده ها را به ما می دهد

 Dynamic)   پویــا هــاي مســافرتی صــورت بســته بــهی را خــدماتدارد کــه ایــن گردشــگري الکترونیکــی امــروزه ســعی بــر 

Packages)دریافت اطالعـات از  (ییر متناسب با خواست گردشگریک برنامه سفر کامل با قابلیت تغاین بسته ها باید . کند عرضه
  ]4[.کنند  ارائه )گردشگر و ارائه بسته اي مطابق با عالیق گردشگر

 کردن تصمیم سفر به نقطـه اي خـاص،   دهد که قبل از عملیان این امکان را ببه گردشگر می تواند این تسهیالت بنابراین کلیه
 ،صـوتی و تصـویري   ،مطالعه و مشاهده اطالعات متنـی و با  هدش ارد محل مورد نظرو وبصورت مجازي و از طریق ابزارهاي   به

   .گیري کنند در مورد انجام این سفر تصمیم راحتی  مزایا و معایب این سفر را دریابند و بهامکان سفر و 

  

                                                
١ geographical information system  
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  :الکترونیکی گردشگريایران به  نیازمندي هاي -2

جاذبـه هـاي طبیعـی    فصل،  چهارطبیعت . در میان ده کشور برتر جهان قرار دارد ایران از نظر دارا بودن جاذبه هاي گردشگري
خزر، طبیعت رویایی اردبیل،  آسمان پر ستاره و دیگر دیدنی هاي کویر، خلیج فارس و  جاذبه هاي کیش، مراکـز مهـم    مناطق

و دیگر شهر هاي ایران، کشـور مـا را از    زیارتی شیعیان  و مهمتر از همه جاذبه هاي بی نظیرتاریخی و فرهنگی اصفهان و شیراز
. اما این پتانسیل بدون اطالع رسانی، آنهم به زبان روز دنیا، سودي نخواهـد داشـت  . نظر پتانسیل گردشگري ممتاز ساخته است

     .  ، از جریان رشد و توسعه جهان عقب خواهیم ماندگردشگري الکترونیکیبدون استفاده از فناوري هاي نو و 
  :در ایران عبارتند از گردشگري الکترونیکیورت ها و نیازمندي هاي برخی ضر

فناوري . صنعت گردشگري بین المللی از جمله صنایعی است که بعد مکانی بین عرضه کننده و مشتري مطرح است •
 خدمات گردشري را دردسترس نموده، زمینه توسعه گردشگري و دیگر صنایع وابسته را فـراهم  اطالعات و ارتباطات

  .می  کند
فعـاالن   .پاك کردن ذهنیت منفی جهانیان  نسبت به ایران که دشمنان مغرض در همه حال به آن دامـن مـی زننـد    •

واقعیـت هـاي اجتمـاعی     معرفـی می توانند با معرفی جاذبه هاي فراوان گردشگري همراه بـا   گردشگري الکترونیکی
 .این تبلیغات منفی را خنثی نمایند ،ایران

کـاهش هزینـه خـدمات    . راهی به صرفه، موثر و کارا  براي جذب گردشگر به شمار می آیـد  ترونیکیگردشگري الک   •
باعث صرفه جویی در هزینه و زمان شـده، هزینـه و وقـت نیـروي      بلیط  برخطفروش  ،رسانی مانند برنامه ریزي تور

 .بردن کیفیت خدمات می شود انسانی صرف باال
اطالعـات  درصد زیادي از مردم  کثر جهانگردان نیز از همین کشور ها می باشند،رکشورهاي توسعه یافته که ادامروز  •

درصـد از امریکـایی هـا اطالعـات      30مـیالدي،   2003سـال  آمـار   طبق .روزمره خود را از اینترنت بدست می آورند
بلـیط   هذخیـر آنـان از خـدمات    3/2کسب کرده انـد و بـیش از    برخطمربوط به مقصد سفر آینده خود را به صورت 

گردشگر از روش باید دانست که در هزاره سوم  در نتیجه ]5[.اینترنتی براي برنامه ریزي سفر خود استفاده کرده اند
گردشگر به جایی که نتواند در مورد آن اطالعات و خـدمات مرسـوم را بیابـد، سـفر     .  هاي سنتی، جذب نخواهد شد

 .نخواهد کرد
 .دون تجهیز به فناوري هاي نو در این رقابت شکست خواهیم خوردب. گردشگري صنعتی به شدت رقابتی است •
 تنوع آداب و رسوم، لباس ها، غذا ها، مصنوعات دستی گویش هـا، لهجـه هـا،   . ایران کشور تنوع و گوناگونی ها است •

ز آن از براي ما به ودیعه نهاده که حفـظ و نگهـداري ا  اشیا و کتب تاریخی بی شمار ما گنجینه و میراث گرانقدري را 
این امر در سال . نو می باشد یک سو و وظیفه معرفی آن به جهانیان از سوي دیگر، نیازمند تجهیز ما به فناوري هاي

اکنون جامعه جهانی از جمله یونسـکو، میـراث    .مطرح شده استمیراث دیجیتالی   شدن موضوع هاي اخیر با مطرح
 ی کرده تا بتوانیم تمامی مستندات گذشـته از قبیـل شـنیداري،   بخشی از حافظه جهانی تلق عنوان را به 2 دیجیتالی

بـه فضـاي   هم با هدف حفظ این آثار و هم با هدف معرفی و گسـترش آن در فضـاي جهـانی     دیداري و نوشتاري را 
 .دیجیتال منتقل کنیم

صـوله بـودن   محراهکار کلیدي بسیاري از مشکالت کشور از جمله بیکاري، تک نقطه عطف و  گردشگري الکترونیکی •
با توسعه صنعت گردشگري مواهب زیـادي   گردشگري الکترونیکی. رکود صنایع دستی است صادرات و درآمد ارزي و

 .را براي ما به ارمغان می آورد
  

                                                
٢ E-heritage  
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در برخی از کشورها که از مواهـب   گردشگري هم اکنون در جهان به عنوان صنعتی کارآفرین ودرآمدزا جاي خود را باز کرده و
در  .اسـت عنوان اصلی ترین منبع درآمد کشور مورد توجه قـرار گرفتـه    ادن و ذخایر مناسبی برخوردار نیستند بهطبیعی و مع

  .در اختیار ما قرار دهدمی تواند مواهب این  صنعت درآمدزا را   گردشگري الکترونیکیتوجه به کشور ما 
  
  

  در ایران گردشگري الکترونیکیوضعیت -3
  :خدمات ارائه شده به کاربران می پردازیم  در ایران، به بررسی اطالعات و ري الکترونیکیگردشگبراي بررسی وضعیت  
  
  اطالع رسانی و ارائه اطالعات -3-1

گردشگري و میراث فرهنگی و یا شهرداري ها و استانداري هـا، سـایت هـاي گردشـگري      سایت هاي دولتی وابسته به سازمان
وسط افراد عالقه مند در زمینه گردشگري ایجاد شده است، به اطـالع رسـانی در   بخش خصوصی و همچنین وبالگ هایی که ت

از نظر کمی، با توجه به پتانسیل هاي فراوان و عالقه مندي و وطن دوستی ایرانیـان، وب سـایت    .زمینه گردشگري می پردازند
ـ       در بعضـی از سـایت هـاي دولتـی و      .دها و وبالگ هاي فراوانی  به اطالع رسانی در مـورد منـاطق مختلـف ایـران پرداختـه ان

اما از نظر تاثیر گذاري به خصوص در بعد جهـانی پیشـرفت    .خصوصی اطالعات مفید و کارشناسی شده اي به چشم می خورد
است و زمان زیادي از بـه روز رسـانی آن    و در اغلب وب سایت ها شبیه به هم این اطالعات معموال ناکافی. چندانی نداشته ایم

به خصوص در مورد موقعیت جغرافیایی مکان ها، پشتیبانی از زبان هاي زنده دنیـا و منطبـق نبـودن بـا سـلیقه      . ردها می گذ
  .است عمل شده ضعیف ،کاربران

  
  
  ارائه خدمات  -3-2

وارد سـایت هـا خصوصـی انجـام مـی      ن، بیشتر از طریق وب سایت هاي دولتی و در بعضی ماارائه خدمات به گردشگران در ایر
الکترونیکی، سیستم هاي برنامه ریزي مقصد و نقشـه هـاي تعـاملی هوشـمند هنـوز بـه طـور         روادیدارائه خدماتی نظیر . شود

  .ارائه نمی شودموثري انجام نشده و می توان گفت 
خی بسیاري از جاذبه هاي گردشگري ایران  نظیر مساجد، جاذبه هاي طبیعی، موزه ها، محوطه هاي باستانی و فرهنگی و تاری 

با توجه به وجود آثار تاریخی و فرهنگـی فـراوان    .که در فهرست میراث فرهنگی جهانی قراردارند، در بین گردشگران مهجوراند
امـا معـدود تـور هـاي     . در ایران، ارائه خدمات تور مجازي می تواند در جذب و هدایت گردشگران به ایران کمک شایانی نماید

  .زم براي جذب مخاطب برخوردار نیستندمجازي موزه هاي ایران از کیفیت ال
شرکت هاي هواپیمایی و راه آهن، بعضی شرکت هاي مسافربري . ررسی استایران بیشتر شناخته شده و قابل ب در برخط رزرو

البته خـدمات تورهـاي گردشـگري،    . اینترنتی ارائه می کنند ذخیرهجاده اي، گردانندگان تورهاي مسافرتی و هتل ها خدمات 
در بعضی موارد نیز اطالعات کافی به کـاربر  . تور هاي از مبدا تهران را پشتیبانی کرده، هنوز پراکندگی و گوناگونی ندارندبیشتر

     .ارائه نمی کنند
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  و جهان ایران  گردشگري الکترونیکی وضعیتمقایسه  -4
نقش ممتازي در استقرار صـلح و   اطات ملل،گردشگري امروزه به عنوان یکی از صنایع بسیار مهم در توسعه فرهنگ ها و ارتب 

 آمارهاي بین المللی و دیدگاه کارشناسان جهانگردي نشان می دهد که ایـن صـنعت تـا سـال    . می کندآرامش در جهان ایفا 
هاي شـغلی بـی شـماري را     میالدي به بزرگ ترین صنعت دنیا تبدیل خواهد شد و درآمد اقتصادي چشمگیر و فرصت 2010

سـبب   ،ها را براي جذب سهم بیشـتري از ایـن بـازار    این امر کوشش کشورها و دولت .مختلف فراهم می آورد براي کشورهاي
  .شده است

کشـورها ایفـا   بـین    اي در رقابـت  بعنوان رکن اساسی، نقش تعیـین کننـده   فناوري اطالعاتجهانی،  گردشگري در عرصه هامروز
ها با سرعت غیر قابل باوري در حال تعمـیم   آوري این فنن خدمات توسط و کاربرد و افزایش کارایی بخش هاي گوناگوکند  می

اي بسـیار نزدیـک،    در آینـده  )WTO( گردشـگري به استدالل آمارهاي منتشر شـده توسـط سـازمان جهـانی     . و گسترش است
بـراي   .داي گردشـگري حـذف خواهندشـ    ، عمال از چرخه رقابتهاي جهـانی و منطقـه  ICTکشورهاي فاقد زیرساختهاي مناسب 

  .  رسیدن به پیش بینی ها و استفاده از این فرصت طالیی، نیاز به برنامه ریزي اصولی بیش از گذشته به چشم می آید

فرانسه بیش در سال هاي اخیر، اند که  خود دریافته هاي المللی جهانگردي در آخرین مطالعات و بررسی کارشناسان سازمان بین
ترتیـب کشـورهاي    کند که پس از آن به استفاده می گردشگراطالعات براي جذب  از دیگر کشورهاي دنیا از فناوري ارتباطات و

نـام ایـران بـه    ] 6[.دهم قرار دارند هاي دوم تا کنگ، مکزیک، آلمان و اتریش در رده آمریکا، چین، ایتالیا، بریتانیا، هنگ اسپانیا،
 کـه بیشـتر آن هـا     در حالی که کشورهاي در حال توسـعه  .در فضاي اطالعاتی، در این فهرست جایی نداردعلت حضور ضعیف 

بـا سـرمایه گـذاري در    ...، امارات و نامیبییاو هند آفریقاي جنوبی، ،مالزيمانند  دنتاریخی و فرهنگی ایران را ندار هاي توانمندي
وب سـایت هـاي کشـور هـاي فرانسـه،       .ي کشور خود به وجود آورده اندفرصت هاي زیادي را برا گردشگري الکترونیکیزمینه 

و البته وب سایت هـایی کـه توسـط شـرکت هـاي بـزرگ چنـد         ایتالیا، اسپانیا، چین، ایاالت متحده، کانادا، استرالیا و انگلستان
 پیونـد ع، اطالعـات جـامع و   امکانات وسـی   ،3ملیتی اداره شده قسمت وسیعی از خدمات گردشگري بین الملل را به عهده دارند

آنچه بیش از هر چیز ایـن وب سـایت هـا را پـر بیننـده سـاخته،        .ارائه می دهند هافراوان از جاذبه هاي گردشگري کشور هاي
   .می باشد آن ها اهمیت دادن به خواسته کاربر و به روز بودن اطالعات و خدمات

مـا را بـا جنـگ و     مـردم جهـان  هنوز بسیارى از  ،ما در معرفی ایران خودکوتاهى و سهل انگارى ایران و تبلیغات منفى به علت 
در موتـور جسـتجوي    Iranکلمـه  انجـام شـده بـراي    جستجوي  در یک .مى شناسند وبمب هسته اي  و خاورمیانه نفت و عراق

)Google یکـا سـت و در   سـازمان جاسوسـی و وزارت دفـاع امر    پیونداولین و دومین نتیجه بدست آمده )  86مهر  30در تاریخ
باز هم اخطاري از سازمان هاي دفاعی امریکا مبنی بر خطرات سفر به ایران در اولـین نتیجـه    Travel+ Iranعبارت  جستجوي 

البته توجه به این نکته ضروري اسـت   . متاسفانه این تبلیغات ناجوانمردانه هنوز بی پاسخ مانده است! جستجو مشاهده می شود
متولیان گردشگري در ایران به دلیل تفاوت هاي مذهبی و فرهنگی، نمی تواند و نباید کـامال مطـابق   ري هاي ذاسیاست گ که، 

مـذهبی اسـت، کـه شـیوه تبلیغـات      -تـاریخی –جاذبه هاي گردشگري ایران عمدتا، فرهنگی. با الگو هاي گردشگري غربی باشد
  .اسالمی را طلب می کند–متناسب با فرهنگ واالي ایرانی

  

                                                
 Orbitzو  Expediaو  Travelocityمانند  ٣
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خدمات کلیـدي و اساسـی   . اطالع رسانی ایرانی در اینترنت چندان مطلوب نیست نه وضعیت وب سایت ها و پایگاه هايمتاسفا
، نظیر اطالع رسانی به روز و کاربر پسند، ارتباط دو طرفه با کاربران، پشتیبانی از زبان هـاي زنـده دنیـا،    گردشگري الکترونیکی

ودیگر خدمات حیاتی مورد نیاز براي جذب گردشگر، یا وجود ندارنـد و یـا در اغلـب     برخط، آژانس هاي روادیدو  رزرو خدمات
در بعد گردشگري داخلی و ایجاد وب سایت هاي جامع گردشگري در سـال هـاي اخیـر فعالیـت هـاي      . موارد پاسخگو نیستند

در مورد وب سایت هاي ایرانی کـه  . ا و مدیریت مقطعی، کافی نیستخوبی انجام شده است، که البته جداي از به روز نشدن ه
گرافیک و ظـاهر قـدیمی، بـه    . خدمات گردشگري الکترونکی براي غیر فارسی زبانان ارائه می دهند، وضعیت نامناسب تر است

دگی و عدم جامعیت تور منطبق نبودن با سلیقه کاربران، پراکن ،شدن خدمات نام برده شده در سایتروز رسانی ضعیف، ارائه ن
در بعضی  www.ataland.com نظیر  البته اخیرا وب سایت هایی .ها و دیگر خدمات این وب سایت ها را ناکارامد ساخته است

اما با توجه به وجود نیروي انسـانی و کارشناسـان ماهروآگـاه،    . گام هایی به جلو برداشته اند گردشگري الکترونیکیزمینه هاي 
عوامـل بـه    .و هم در زمینه گردشگري، انتظار ها برآورده نشده و هنوز با وضعیت مطلوب فاصله زیادي داریم  IT هم در حوزه 

  :وجود آورنده این مشکالت را می توان در موارد زیر دسته بندي کرد که به ترتیب عبارتند از 
استفاده صحیح از با  نا آشنایی و ITعدم آشنایی مردم، گردشگران و مسئوالن با عملکرد : عوامل فرهنگی و اجتماعی •

 آن 
 فقدان پهناي باند مناسب براي اینترنت و مشکالت در امکانات نرم افزاري وب سایت ها: و زیرساختیعوامل فنی  •
            و فقـدان دوره هـاي آموزشـی رسـمی      در سازمان هاي گردشگري ITفقدان افراد متخصص در زمینه : عوامل انسانی •

e-tourism 
و IT نبود سیستم هاي بانکداري الکترونیک و دولت الکترونیکی، فقدان همکاري الزم بین بخشـهاي  : وامل محیطیع •

 گردشگري و عدم همکاري دانشگاه ها با سازمان ها و شرکت هاي فعال در زمینه گردشگري در ایران
طوالنی شدن مدت زمـان تصـویب   ات و ناآگاهی برخی از مدیران از مزایاي فناوري اطالع: عوامل سازمانی و مدیریتی •

  ] 7[یک طرح یا پروژه تا زمان آغاز به کار و زمان تحویل پروژه
  

  در ایران گردشگري الکترونیکیراهکارهاي توسعه  -6

مـی توانـد همـه مشـکالت را      در ایران و سرمایه گذاري برخطو آشنا به علم روز و رشد و گسترش کسب و کار  جمعیت جوان
بـه  . داست، رونق دهـ  را با سرعت افزون ترى که غیرقابل مقایسه با روش هاى موجود گردشگري یط رشد صنعت شراکنار زده 

  :می توان به موارد زیر اشاره کرد  گردشگري الکترونیکیدر زمینه  مهم ترین راهکارهاي توسعهعنوان برخی از 

  در نهاد هاي دولتی گردشگري الکترونیکیایجاد طرح جامع کاربرد  •
اجتمـاعی و   -برروي عوامل اصلی بازدارنده توسعه گردشگري الکترونیکی که طبق تحقیقـات عوامـل فرهنگـی   مرکز ت •

اجتمـاعی ماننـد آشـنا نبـودن مـردم و مسـئوالن بـا سـاختار و          -عوامل فرهنگی. تکنولوژیکی می باشد -عوامل فنی
تکنولوژیکی ماننـد کمبـود پهنـاي بانـد      -یعملکرد و سودمندي فعالیت هاي مبتنی بر فناوري اطالعات، و عوامل فن

 ] 7[.اینترنت و مشکالت فنی در طراحی وب سایت ها
جامعـه شناسـی و روان    ،ITتشکیل گروه هاي کاري متشکل از کارشناسان و متخصصان در عرصه هاي گردشـگري،    •

 ...ی و شناسی،گرافیک، تاریخ و میراث فرهنگی، ایران شناسی، ادبیات، موسیقی، کارشناسان مذهب
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این وب سایت جامع از طریق مجتمع کردن تمام وب سایت هاي فعال در  :جامع گردشگري ایران)پرتال(درگاه ایجاد  •
حقـق  ی بـراي ت تالش هـای . ، دسترسی به اطالعات و خدمات کاربران را تسهیل می کندگردشگري الکترونیکیزمینه 

 .این طرح در کشور در حال انجام است
داراى سـاختارى   گردشـگري  چنانچه سـایت هـاى  عات ارائه شده به خصوص به کاربران خارجی افزایش کیفیت اطال •

گسـترده تـر خواهـد     گردشگرياقبال به سایت هاى  حرفه اى باشند و محتوا و خدمات مناسبى ارائه دهند، رشد این
 . شد

 وب سایت هاي گردشگريدر استفاده از شیوه هاي جدید اطالع رسانی مانند استفاده از  از جلوه هاي بصري  •
از جملـه خـدمات بسـیار مفیـد و حیـاتی ارائـه        .ارائه بخشی از خدمات گردشگري الکترونیکی روي تلفن هاي همراه •

با استفاده از این سیستم می تـوان بـا   . می باشد GISسیستم هاي مکان یابی روي تلفن هاي همراه با کمک فناوري 
 ] 8[.ر آن جا قرار دارد، خدمات مورد نیاز را ارائه دادتوجه به مکانی که گردشگر در حال حاضر د

به کاربران در یک وب سایت مجتمع با هدف صرفه جویی در زمان و هزینه  گردشگري الکترونیکیارائه همه خدمات  •
 .صرف شده توسط کاربران

ردشگري و مهندسـی  براي فعاالن و فارغ التحصیالن رشته هاي گ گردشگري الکترونیکیبرگزاري دوره هاي آموزشی  •
 .رایانه و فناوري اطالعات

راه اندازي خدمات بانکداري الکترونیک به عنوان ستون فقرات همه طـرح هـاي توسـعه شـهروندان الکترونیکـی در         •
 .کشور

 .الکترونیکی به عنوان عاملی مهم در تسهیل ورود گردشگران خارجی روادیدارائه  •
وبالگ هاي فعال و بامحتوایی که در زمینه گردشگري فعالیت می کننـد،   معرفی و فراهم نمودن دسترسی کاربران به •

 .دادن سایت مجتمع خدمات گردشگري به آن ها پیونداز طریق 
  .ایجاد بانک اطالعاتی جامع هتل ها و تور هاي گردشگري و مراکز خمات رسانی به گردشگران •
، جاده اي، دریایی و ردون شهري در جهـت تمرکـز   ایجاد بانک اطالعاتی جامع شرکت هاي حمل و نقل هوایی، ریلی •

  .در خدمات رسانی به گردشگران به خصوص گردشگران خارجی
اطالع رسانی جشن ها و مناسبت هاي ملی و دینی مانند نوروز و دیگر جشنواره هاي گردشگري در سراسـر ایـران در    •

 .وب سایت هاي گردشگري
  .به خصوص زبان کشور هاي همسایه و زنده دنیا هاي بانچند زبانه شدن وب سایت ها و پشتیبانی از ز •
 .که به خدمات رسانی بهتر وب سایت ها منجر می شـود  گردشگرانارتباط با کاربران وب سایت و ایجاد تعامل پویا با  •

به طور مثال در وب سایت گردشگري کشور مالزي امکان ارتباط گردشگران با یکدیگر و بارگذاري عکـس هـایی کـه    
وب سایت را کمک زیـادي   گرفته اند قرار داده شده که به تنوع بخش گالري عکس این گران دربازدید از مالزيگردش

 ] 9[ .کرده است
درمـانی،  -پزشـکی  ،توجه به انواع گردشگري در وب سایت هاي گرشگري مانند گردشگري تاریخی، فرهنگی، طبیعی •

 ...ورزشی، مذهبی و 
کـه بـه    RSSنی جدید در وب سایت ها ي گردشگري از جمله سیستم خبر رسانی ساستم هاي اطالع راستفاده از سی •

 .کاربران امکان اطالع از آخرین به روز رسانی وب سایت ها را بدون مراجعه به وب سایت می دهد
  .ها براي ایجاد رابطه بین کاربران وب سایت )Forum (ایجاد تاالر هاي عمومی کاربران  •
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ط به استان ها به ساختار و استخوان بندي یکسان و یکنواخت که توسـط خـود اسـتان هـا     ایجاد زیر بخش هاي مربو •
 .پشتیبانی و به روز رسانی می شود

حل مناسبی براي بازاریابی این فروشگاه م. انجام  شود برخطایجاد فروشگاه اینترنتی که تمام مراحل خرید به صورت  •
 .صنایع دستی و سوغات محلی به شمار می آید برخط

بـه   راه اندازي بخش میراث دیجیتالی در وب سایت، که به انتشار محصوالت فرهنگی در قالب فیلم عکـس و صـوت    •
 .می پردازد براي نمونه موسیقی ملی و بومی ایرانی برخطصورت 

 ارائه چهره واقعی و فضاي اجتماعی رو به رشد ایران و اسـالم و بـه خصـوص شـیعیان بـه     و در آخر و مهم تر از همه  •
    .جهانجهانیان در جهت بهبود وجهه ایران در 
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  نتیجه گیري -7

و فعالیـت هـاي    و بازنگري در سیاسـت هـا   است که با توسعهگردشگري الکترونیکی، حلقه مفقوده صنعت گردشگري در ایران 
متمرکز کردن تـالش   .دمی توان گام بلندي براي توسعه این صنعت برداشت و از فواید بیشمار آن بهره مند ش ،پراکنده گذشته

هاي گروهی متخصصان و کارشناسان بر روي توسعه پرتال جامع گردشگري ایران، ارائه خدمات کارامد، به روز و حیـاتی نظیـر   
الکترونیکی به متقاضیان سفر، توجه به میراث دیجیتالی با توجه به وجود آثار بی شمار فرهنگی ایـران   روادیدتورهاي مجازي و 
   .می تواند ما را حائز رتبه مناسبی در بین کشور هاي جهان نمایدی شفاف، دقیق و به موقع و اطالع رسان

 .جایگاهی که شایستگی ایران بزرگ را داشته باشد
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