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 ایران در  یالکترونیک نقش بازیگران کلیدی در حکمروایی گردشگری

 
 3، سعید شفیعا2، مهدیه صباغ پور آذریان0محمدرضا رضوانی
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 چکیده

تمامگستردگی درهاحکمرواییرویهایستکهبا نهایتارسالتارتقاءکیفیتخدماتدولتبهشهروندانرا
اثربخشیوانعطافپذیریبهدوشهاچارچوبشاخص هدفکشد.میییمانندشفافیت،عدالت،مشارکت،

 الکترونیکهشپژواین گردشگری کلیدی بازیگران نقش یبررسی در تحققایران الکترونیکیحکمروایی
لذامی موردهاشاخصباشد الکترونیکی گردشگری حوزه اصلی تفکیکبازیگران به خوب حکمروایی ی

اتژیروشاینپژوهشازنظرجهتگیریازنوعکاربردیباصبغهکیفیودارایاستربررسیقرارگرفتند.
ازروشنمونه استفاده با بهاسنادکتابخانهایو مراجعه ضمنمروروتحلیلمبانینظری، لذا پیمایشیاست.

مصاحبه برفیبه مصاحبههاگیریگلوله و شد هایاکتشافیپرداخته یافتند. ادامه نظریمحقق اشباع نتایجتا
ثیرمشروط،حالتمنفعلودرمواردیتاثیرمحدودنشانگرتاکهدرقالبمدلتحلیلیارائهشدهاستتحقیق

خدماترسان رویههادولت، بر ایران الکترونیکی مصرفکنندگان و الکترونیکی خوبهای حکمروایی ی
باشدمی نتایجنشاندادکههرچندقوانینمناسبیبرایدستیابیبهحکمرواییخوبوجوددارداماذاتبین.

نشدنکاملاستعدادبخشیبودنگردشگریون درقوانینوموجودیهابودنگاهییکپارچهوراهبردی،اجرا
منافعوقدرتبازیگراندرکسبمنافععمومی تضاد دسترسیبهحکمروایینهادهایپیشبینیشده، زمینه

خوبراباچالشروبروکردهاست.


الکترونیکی،الکترونیکیگردشگری،بازیگران،خوبحکمرواییواژگان کلیدی: و،حکمروایی قوانین

 مقررات
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 مقدمه

بلکهایجادپیوستگیباشد،صرفامحدودبهاتخاذواجرایتصمیماتنمیهاامروزهوظیفهحکومت

شود.لذامییطیفوسیعیازبازیگراندرشرایطمتغیروپیچیدهجهانرانیزشاملهابینفعالیت

نیزیمختلفهابهمذاکرهوتامیننظراتگروهمستلزمندن،برایبقا،علیرغمحکمراهاحکومت

ظهورمفهومیچونحکمرواییدالیلمتعددیدارد.رسانه(.6،6330باشند)اسبرنوگابلرمی

ابزاریهمچونشبکه با افزونو روز قدرتیبیمثالو وبالگهابا فرومهایاجتماعی، هاو

آگاهیجامعهمحلیمنجربهارتقاءایشدادهاست،لذاجامعهمحلیراافزاعضایسطحآگاهی

کاستی جبران و پیشرفت جهت در جدیدتری مطالبات شدن موجودهامطرح گردد.میی

رسمیتشناخته پیشبه بیشاز تصمیممیبنابراینبازیگران، حقمشارکت، طبع به و شوند

افزایش امور در آنها اجرایی یا و میگیری طرفی از فشارهایهاحکومتیابد. دفع برای

مضاعفناشیازشرایطرقابتیمستلزمتکمیلوظایفخودازطریقبرونسپاریوواگذاری

نظارتهابهسازمان قراردادیشدهوخودنقشتسهیلگرویا یغیردولتیبصورتپیمانییا

ایفا بررونداموررا چنینوضعیتیبستگیکاملبهشرایطرمیکننده قابتموجودنیزکنند،

(.0،78:0440)کولبچدارد

کهمیمطالعاتنشان رویهدهد از متاثر که عینحال گردشگریدر یحکمرواییهاپدیده

تاثیر نیز حکمروایی تحقق بر گردشگریگذاردمیاست جهانی 9)سازمان زیرا(0469، ،

باشندوازمیدخیلبازیگرانحوزهگردشگریبطوراجتنابناپذیریدرفرآیندحکمروایی

رابعنوانبخشعظیمیاززندگیافرادطرفیجداییناپذیریگردشگریازاوقاتفراغت،آن

گردشگرانهوشیارترازقبلدرجهترفعنیازهای،سازد.لذاباپیشرفتتکنولوژیمیمتبلور

باشد.میدارندوایننشانگرضرورتتجلیحکمرواییدرصنعتگردشگریمیخودقدمبر

                                                                                                                                                                                 
1- Osborne, D. and Gaebler  
2 - Colebatch, H. K. 
3- UNWTO 
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،گردشگرییپسازانقالبفناوریاطالعاتوآغازورودصنایعمختلفبهحوزهالکترونیک

باتوجهبهویژگیخدماتمحوریصنعتگردشگری،کسبنیزازاینقاعدهمستثنانبودبلکه

یهایاینصنعتبواسطهارائهخدماترزرواسیونحملونقل،اقامتیوتعریفبستههاوکار

آن ...تور و الکترونیکالین حوزه پیشگامان میمحسوبیجزو لذا گردشگریگردند،

بهمثابهابزاریازجنسرسانهاستوباهدفتسهیلگریدرخدماترسانیونهایتایالکترونیک

مولفه فراهمهاتحقق گردشگری پایدار توسعه اهداف به دستیابی برای را بستر پایداری ی

پایمی وقتیمقوله محلیدرییهاکلیدواژه،شودمیداریمطرحکند. چونمشارکتجامعه

حداقلتصمیم به کیفیتزندگیو ارتقاء پاسخگوییبهینه، نگهداشتمنابع، حفظو گیری،

ازطرفی د.آینمیرساندناثراتمنفیمحیطی،اقتصادی،اجتماعی،سیاسیوفرهنگیبهمیان

تواندلیلاهمیتمییحکمرواییراهاربارویههمسوییبسیارواضحاهدافگردشگریپایدا

ابزارتحققیروزافزونمباحثحکمرواییدرگردشگریقلمدادکردوحوزهالکترونیک را

(.01:0448-6،99)کریماوقلووسیراسیحکمرواییخوبدانست

 مبانی نظری

 مفهوم حکمروایی

 دهه طی واژه6334در از یکی به حکمروایی علوماهمیالدی، اجتماعی، علوم محوری ی

سیاسیوجغرافیایانسانیتبدیلشداماتعریفسنتیازینواژهتفاوتچشمگیریباتعاریف

بطوریکهدرتعاریفسنتی،حکمرواییبهاعمالاقتداریافرآیندحکومتبر مدرنآندارد،

شیوهویاسیستمادارهامورکشورتقلیلیافتهاستاماباگذشتزماناینمفهومدالبرکنش،

آنمرزهایبینسازمانمیتلقی در که بخشهاشود تنیدهها، هم یعمومیوخصوصیدر

حکمرواییرا جوهره لذا است. تعاملبینودرونمیشده و دوسویه توانروابطمتقابلو

بخش وهاحکومت، )برکپور دانست حکومتی غیر نیروهای سایر و مردم خصوصی، ی

                                                                                                                                                                                 

1- Kerimoglu E. and Ciraci H. 
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یسازمانهایها(.باتوجهبهگستردگیمفهومحکمروایی،محققانوبرنامه688:6988اسدی،

تعاریفمتعددیازاینواژهارائهنمودهاندکهبامقایسهوتحلیلآنهامیتوانبهدرک مرجع

.درستتریازاینمفهومرسید

تعاریفحکمرواییبرگرفتهازمتونفارسیوانگلیسی-6شمارهجدول

 تعریف حکمروایی محقق 

 حکمروایی هنر حکومت کردن و بهترین راه مدیریت منفعت عمومی است. 2222، 1آکلیر 1

برنامه محیط  2

زیست سازمان 

 2212، 2ملل

حکمروایی سرآغازی است برای دستیابی به توسعه پایدار جوامع انسانی، 

 هکه موجب پاسخگویی، مسئولیت پذیری، مشارکت و ارتباطات دوسوی

 شود. می

سازمان جهانی  3

 گردشگری

 حکمروایی یک فرایند هدایتی است که دارای ساختارهای نهادی و فنی

و شیوه تصمیم گیری جمعی استوار  ها باشد و بر پایه اصول، هنجارها، رویه می

است و برای دستیابی به اهداف مشترک و همزیستی مسالمت آمیز به تعامالت، 

 .پردازندی دولتی و غیر دولتی میها گانهماهنگی و همکاری با ار

، 3سرینیواس 2

1992 

حکمروایی مدیریت آگاهانه ساختارهای حکومتی، با قصد تقویت حوزه 

 .باشد می عمومی

برنامه توسعه  5

سازمان ملل 

 1999، 2متحد

، فرایندها و نهادهایی است که از طریق آنها ها حکمروایی شامل مکانیسم

کنند و شامل  می ی خود را بیانها مردم، خواسته یها شهروندان و گروه

ی اجتماع محلی است. در این سه ها دولت، بخش خصوصی و سازمان

حوزه نیاز به طراحی نهادهای حکمروایی در جهت توسعه پایدار انسانی به 

 زایی، حفظ محیط زیست و پیشرفت زنانمنظور کاهش فقر، اشتغال

 باشد. می

موسسه امور  6

مالی و 

ی ها حکمروایی فرایندی است که طی آن بخش دولتی با مشارکت بخش

کند و این منجر به رفتارهایی  می خصوصی و مردمی تالش بر انجام امور

                                                                                                                                                                                 

1- Auclair 
2- UNEP 
3- Srinivas 
4- UNDP 
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ابداری حس

، 1دولتی انگلیس

2222 

 شود. می صادقانه، عدالت محور، شفاف، پاسخگو و به موقع

تن بخش خصوصی و شود اما با دربرگرف می حکمروایی شامل دولت 1991، 2مهتا 2

رود. دولت محیط سیاسی و قانونی مساعد را  می اجتماع محلی از آن فراتر

کند و اجتماع  می سازد، بخش خصوصی شغل و درآمد ایجاد می فراهم

ی اقتصادی، سیاسی و ها و مشارکت در فعالیت ها محلی با بسیج گروه

 نماید. می اجتماعی تسهیل گری

، 3مک کلولین 1

1923 

ی غیر رسمی و ها ی غیر رسمی نیز میشود. شبکهها ی شامل شبکهحکمروای

 شوند. می مانند، وارد عمل می ی رسمی در کار فروها مردمی زمانی که شبکه

جانستون، جی ،  9

1312 

 باشد. می ی بین سازمانی خود سازمان دهها حکمروایی به مثابه شبکه

: 32برک پور،  12

1311 

 است که شامل دولت و عملکردهای آن حکمروایی به مثابه یک سیستم

 گردد اما با در برگرفتن بخش خصوصی و اجتماع محلی از آن فراتر می

توان حکمروایی را فرایندی دانست که متضمن نظام  می رود، بنابراین می

 گردد. می بهم پیوسته ایست که شامل حکومت و اجتماع

ابراهیم زاده و  11

 1392اسدیان، 

ی سه بعد مشهود است، بعد سیاسی )پایبندی حکومت در تعریف حکمروای

به مصالح همگانی و دموکراسی(، بعد هنجاری )مدیریت کارآمد در جهت 

اداری )توانمندی -( و بعد فنیها پیشبرد ارزشهای اجتماعی افراد و گروه

 بروکراتیک(.

شکوهی، رهنما،  12

 1393قاسم پور، 

و سازی منافع متضاد و حکمروایی فرایندی مستمر از تطبیق و هم س

ی رسمی و غیر رسمی ها ست، این فرایند شامل نهادها متفاوت افراد و گروه

 باشد. می و نیز سرمایه اجتماعی شهروندان
 نگارندگانمنبع:

                                                                                                                                                                                 

1- CIPFA 
2- Mehta 
3- Mcloughlin 
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بطورکلی،برخیمحققینمفهومحکمرواییرانزدیکبهحکومتودیگرانآنراهمترازبا

دموکراسی تحلیمیمفهوم در ماهیتدانند. به اشاراتمتعدد بر لتعاریفحکمرواییعالوه

کلیدواژه حکمروایی، محوری فرایند و مشارکتباهاسیستمی سویه، ارتباطاتدو ییچون

خورد،اینامریغیررسمیومنافععمومیبهچشممیهااجتماعمحلی،توسعهپایدار،شبکه

به عالقمند پایدار توسعه حوزه بخصوصدر را تحققحکمرواییبهمحققان شناسایینحوه

ممکن شیوه پژوهشمیبهترین و مطالعات تاکنون درهاسازد. همواره گرفته صورت ی

یحکمروایی،انواعحکمرواییوچگونگیپیادهسازیآن،نتایجیحاصلهاجستجویمولفه

ایندرصورتیاستکهنقشپلتفرمالکترونیکیدرتحققحکمرواییکمت رموردنمودهاند.

توجهقرارگرفتهاست.همچنینگردشگریبعنوانپدیدهایبینرشتهایوخدماتمحورکه

دنبالتحققپایداری،هیدولتی،خصوصیواجتماعمحلیرادربرمیگیردوهموارهبهابخش

گردشگران رضایت جلب و پاسخگویی کیفیت اثربخشمیارتقاء نگاهی بهترباشد،

یحکمرواییاست.هادنبالاهدافیهمجهتبارویههیرادرسطحمدیریتیبحکمرواییداردز

ازطرفیانتقالچشمگیرفرایندهایخدماتیگردشگریبهفضایمجازیوالکترونیکیشدن

مقصد در اقامتگاه رزرو نقل، و حمل وسیله رزرو مانند گردشگری فرآیندهای اغلب

گ مقاصد پیرامون اطالعات جستجوی بازخورهایگردشگری، از سودجستن ردشگری،

گردشگرانباتجربهو...موجببهینهسازیفرایندخدماترسانیدرگردشگری،صرفهجویی

وزمان،آگاهیبخشیوتسریعانجامامورگشتهاست.لذاموجبایجادمیزانیازهادرهزینه

عمومی بازیگرانمیرضایت شناسایی با دارد نظر در پژوهش این حوزهشود. در موثر

الکترونیک دهد.یگردشگری پیشنهاد راستا این خوبدر حکمروایی جهتتحقق الگویی

یموجوددرگردشگریهاگاههدفازارائهالگویپیشنهادیجلبتوجهمدیراننسبتبهگره

شوند.میباشدکهمانعتحققحکمرواییخوبمییالکترونیک
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 یحکمروایی خوب و گردشگری الکترونیک

یکسیستمبدانیمکهدارایفرایندهایی اینکهسیستممیاگرحکمرواییرا به توجه با باشد،

حکمروایی"دارایآنتروپیاستبرایمنفیکردنآنتروپینیازبهسلسلهاقداماتیاستکهآن

باشد.حکمرواییخوبگرایشیاستدربطنحکمرواییکهباهدفاثربخشیبهمی"خوب

ییچونمشارکتپذیری،پاسخگویی،هاحکمرواییبهتعریفوتاکیدبرمولفهعملکردنظام

محوری عدالت و پذیری محاسبه قانونمندی، استمیشفافیت، واضح چنین پردازد. وجود

یبرجستهیکحکومتدموکراتیکهاهاییدرمقولهحکمرواییخوبنشانگرویژگیشاخص

عتمادشهروندانبهدولتورضایتعمومیدراولویتباشد،درچنینحکومتیافزایشامینیز

سطحگسترده تحققحکمرواییخوبدر به مستلزم را خود حکومتمذکور لذا دارد قرار

همچنینحکمرواییخوبحالتیازحکمرواییاست (.6930نماید)ابراهیمزادهواسدیان،می

درجهتکهاسیودولتیاستکهمنجربهپایداریمحیطیوسرمایهگذارییکسیستمسی

بسترپاسخگوییبهنیازهایشهروندانبهشیوهایدموکراتیک،مشارکتیوشفاففراهمسازی

(.6،0464شود)بلترانونورفینیمیایجاد

ملل سازمان توسعه براساسبرنامه به6333)0لذا مستلزم بهترینحالتخود حکمرواییدر )

ب سه استکه بعد چهار گیریداشتن هدفتصمیم با مدیریتی و سیاسی اقتصادی، یهاعد

هدایت رسمی و دولتی جهتمیسازمانی، در است سیستمی بعد که چهارم بعد و شوند

دربعدچهارمحکمرواییخوب؛باشدمیتسهیلگریرونداعمالتصمیماتحائزاهمیت لذا

یبرابر،امنیت،آزادیعملهااشارهبهپایهگذاریسیستمیحکمرواییدرجهتارتقاءفرصت

گیرند.چنانچهدربخشاولمبانیمیشودبطوریکهنهادهایاجتماعیمحورقرارمیوتوسعه

باشندواینمهممییحکمرواییخوبهامرورشد،اهدافگردشگریپایداردرراستایرویه

                                                                                                                                                                                 

1- Beltran S., Noferini A., 
2- United Nations Development Program (UNDP) 
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شاکلهاقتصادی،عنوانیکیازصنایعپیشرودرایجادوتوسعههاهمیتعملکردگردشگریب

رقممی باجتماعیوفرهنگیکشوررا یحکمرواییهاطوریکهمیزانتحققشاخصهزند،

تواندمیخوبدرخاللخدماتگردشگریکهبااوقاتفراغتشهرونداندرارتباطاست،

قدمیدرجهتارتقاءرضایتعمومیافرادوهمسوییمردمباحکومتشود.بههمینمنظور

ینشهاشاخص )جدول شده داده حکمرواییخوب0ان پیرامون مطالعاتگسترده پساز )

تعریفشدهاند.یاستخراجوبادیدگردشگریالکترونیک



 ی استخراج شده حکمروایی خوب از مطالعاتها شاخص  -2 شماره جدول

ی ها شاخص 

 حکمروایی خوب

 
 تعریف

 
 منبع

برابری، عدالت  1

 و انصاف

که با تکیهه  خروجی یک نظام حقوقی 

بر انصهاف و عهدالت سهعی در رفهع     

اختالفههات و تعارتههات بههین افههراد و 

دارد و بهه همگهان توانهایی     ها سازمان

یکسانی برای همکاری، بهره مندی از 

ی الکترونیکهی، کسهب   هها  زیرساخت

درآمههد و منتفههع گشههتن از جریانههات 

 اقتصادی گردشگری بهمراه دارد.

UNTWO (2013), CIPFA 
(2007), CIPFA (2014), 
Eagles P. F. J. (2008), 
Glover, T. D. (1998), 
Jatamanee T., Bussabong 
C., (2013), Johnston M., 
(2003), Kurts M. J., 
Schrank A. (2007), 
Michael R. (2011), 
World Bank (2010), 
Anello E.(2008), 
Gisselquist  R. M. (2012) 

دن وظهایف و  قابلیت به انجهام رسهان   کارایی 2

ی الکترونیکی ها استفاده از زیرساخت

گردشگری در دسترس با هدف ارتقاء 

بههازده مثبههت و بههه حههداقل رسههاندن  

اتههالف زمههان و منههابع بهها اسههتفاده از 

اینترنت بطوری که پیامد قابهل انهدازه   

 گیری و سنجش باشد

UNTWO (2013), CIPFA 
(2007), CIPFA (2014), 
Eagles P. F. J. (2008),  
Glover, T. D. (1998) 
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میزان تاثیرات مثبهت ناشهی از انتقهال     اثربخشی 3

ی مههدیریتی بههه فضههای   ههها رویههه

، تسهیلگری در انجام امور یالکترونیک

برای کارکنهان گردشهگری ، سهنجش    

 اثربخشی بسیار پیچیده و دشوار است

UNTWO (2013), CIPFA 
(2007), Eagles P. F. J. 
(2008), Glover, T. D. 
(1998), Michael R. 
(2011) 

مسئولیت پذیری  4

 و پاسخگویی

مقامات و مهدیران حهوزه گردشهگری    

 کههه طبههق قههوانین رفتههار یالکترونیکهه

کننههد، قههادر بههه پههذیرفتن تبعههات  مههی

تصمیمات و عملکرد خود باشند و در 

 یقبههال عملکههرد سیسههتم الکترونیکهه 

 تحت کنترل خود پاسخگو باشند

CIPFA (2007), 
Jatamanee T., Bussabong 
C., (2013), Johnston M., 
(2003), Michael R. 
(2011), UN (2007), 
O'Reilly E., (2009), 
World Bank (2010), 
IFAD (1999), Gisselquist 
 R. M. (2012) 

ی ههها در تمههامی رویههه  ههها عملکههرد شفافیت 5

الکترونیکی به نحوی روشن و شفاف 

تعریف شوند. شفافیت در حدی باشد 

ه بها وجهود حفهظ امنیهت و حهریم      ک

و  ههها شخصههی، همگههان از گگههونگی

 آگاه باشند ها بازخور فعالیت

UNTWO (2013), CIPFA 
(2007), CIPFA (2014), 
Eagles P. F. J. (2008), 
Glover, T. D. (1998), 
Johnston M., (2003), 

Kurts M. J., Schrank A. 
(2007), Michael R. 
(2011), UN (2007), 
O'Reilly E., (2009), 
World Bank (2010), 
IFAD (1999), Gisselquist 
 R. M. (2012) 

همکههاری و مشههارکت شهههروندان در  مشارکت 6

و امور اجرایی حهوزه   ها تصمیم گیری

، برای دستیابی یگردشگری الکترونیک

به اهداف مشهترک و منتفهع شهدن از    

 مزایا و منافع بطور جمعی.

UNTWO (2013), UNEP 
(2014),  
CIPFA (2007), CIPFA 

(2014), Kurts M. J., 
Schrank A. (2007), UN 
(2007), World Bank 
(2010), Anello E. (2008) 

عملکرد مطالبق قانون در رونهد امهور    قانونمندی 7

اجرایی گردشگری در پلتفرم مجازی، 

UNTWO (2013), CIPFA 
(2007), CIPFA (2014), 
Michael R. (2011), UN 
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متعهد بودن بهه قهوانین الکترونیکهی،    

ض مسائل امنیتی و اخالقی و عدم تعر

 به حریم شخصی مشتریان الکترونیکی

(2007), IFAD (1999), 
Gisselquist  R. M. (2012) 

انعطاف پذیری  8

 و یکپارچگی

ی مختلهف  ها عملکرد یکپارگه بخش

در ارتبها  بها    یگردشگری الکترونیک

ارگههه، هههم، بههه طههور پیوسههته و یکپ 

متناسههب و همسههوی بهها تغییههرات    

 محیطی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی 

CIPFA (2014), Michael 
R. (2011),  
UN (2007), Anello E. 
(2008),  
Gisselquist  R. M. (2012) 

نگارندگانمنبع: 

 اهمیت شناسایی بازیگران حوزه مطالعاتی

ال عرصه گردشگریدر بیشتر چه هر توسعه به توجه دربا امور فرایندهایانجام کترونیکی،

الکترونیکهابخش فضای است. یافته بنیادین تغییراتی خصوصی و عمومی اتصالیی با که

سازد،موجبتقویتمییبازیگرانزمینهتعامالتآنهارافراهمهایعظیمیازگروههاشبکه

بطوریکهفضاییحکمرواییخوبهمجهتهستند،هاگرددکهباشاخصمیییهاشاخص

برایمشارکت،پاسخگویی،شفافیتومیبهمثابهابزاریشناختهیالکترونیک شودکهبستررا

فراهم بیشتر حکومتمیعدالتمحوریهرچه جاییکه تا ازهاسازد استفاده با یهوشمند

ردازند.پمییحکمرواییخوبهادرامورمختلف،بهارتقاءمولفههاالکترونیکیکردنفرایند

درحوزهگردشگری،درکچگونگیتحققحکمرواییخوبتوسطابزارالکترونیکیدارای

باتحلیلبازیگرانموثردرحوزهگردشگریهایبسیاریاستکهاینپیچیدگیهاپیچیدگی

گردشگرییالکترونیک بازیگران شناسایی زمینه در تحقیقی تاکنون بود. خواهد فهم قابل

الکترونیکصورتیالکترونیک حوزه بازیگران بر نگاهی با اما است، درینگرفته فعال

 گردشگریاینامرمیسرخواهدبود.

ب محدودیته افزایشهاطورکلی، منابعاهمیتتسلطبرآنرا اینمییدسترسیبه دهدکه

مهممنجربهشکلگیرینظامقدرتخواهدشد.نظامیکهدرآنافرادیاگروهیازآنهابا



 50 ایراندریالکترونیکنقشبازیگرانکلیدیدرحکمرواییگردشگری

 

کنند.می،تمایالتوابزارهایخود،برایدستیابیبهقدرت،اقدامبهکنشهاجهبهتواناییتو

تواندبهصورتمستقیمیابهصورتغیرمستقیممنجربهکسبمنفعتیاخلعمیهااینکنش

 اینجاقدرت6983منفعتازسایرینشود)شفیعا، تواندهرچیزیباشد،یککاال،یکمی(.

بازیگراندرشبکهایازارتباطاتبههااحتیفرصتفرایندی بازیگرانیا یاطالعاتیخاص.

گیرندوتحوالتمختلفاجتماعی،اقتصادی،محیطیو...رامیصورتتعاملیدرارتباطقرار

قرار بازیگراندارایاهمیتمیتحتتاثیر یا اینبازیگران بسترحکمروایی، در اما دهند.

زمانیکهرسیدنبهحکومتیخوب،تنهابااستقراریکحکومتیادولتمحققباالییهستند.

شبکهنمی و لذاشود است. اهمیت حائز مهم این به دستیابی برای بازیگران تعامالت ی

شود،نهسبکسلسلهمراتبی.درمیحکمرواییخوبدرارتباطشبکهایبینبازیگرانمحقق

رتباطاتمنعطف،افقی،سادهوآسانودرعینحالنامتمرکزاینجاآنچهحائزاهمیتاست،ا

)الوانی، دهد رخ بایستی حکمروایی در دخیل عناصر میان واقع دنیای در چیزیکه است.

6988.) 

گردشگریالکترونیک نگاهیمعقولاستدرجهتشناساییبازیگرانموثرحوزه نخستبا ،

بند دسته از برخی بررسی بازیهایحکمرواییخوببه از سپسبایموجود پرداخته، گران

راموردتوجهقرارییمختلفازبازیگرانگردشگریالکترونیکهاترتقسیمبندینگاهیعمیق

دسته ارائه با محققان، از برخی برهابندیداد. بازیگران پذیریآثار تحلیل امکان ییمنطقی

بازیگرانبهپنجگروهاصلیحوزهدولتتدربرخیتحقیقایتحقیقیرافراهمسازند.هاحیطه

درسطحملی،حوزهدولتدرسطحمحلی،حوزهغیررسمیوبخشخصوصی،حوزهمردمی،

شده تقسیم عمومی حوزه رضوانی)اندبازیگران سعیدی و کاظمیان که6986، حالی در .)

درایندستهبندیبهدستهبندیدرهمپیچیدهایتقسیمشدهاند.بازیگرانایدیگر،مطالعه

صورتاضالعیک قدرتسنتیبه بخشخصوصیو دولت، اصلیخانوارها، محور چهار

میمستطیل ازتداخلبینآنها، بازیگرانباشندکه اند)پیران, (.6973بینبخشیساختهشده

ششبخشخصوصی، به ای صورتحلقه به بازیگران خوب حکمروایی دید از همچنین

غیردوهاتشکل سازمانی دولت، گروههالتی، نظامی، و لشگری ذیهای نهادهایی و نفوذ



   6931،  زمستان 04شماره  فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری،  سال دوازدهم،  52

 

درنقشبازتابکنندهوابزاراطالعرسانیهایآنهارسانهبیقابلتقسیمهستندکهدرمیانهمذه

(.6988شود)الوانی،مییمختلفظاهرهابعنوانهستهبینبخش


 (1300ب )الوانی، ی کنشگر حکمروایی خوها گروه  - 1 شماره شکل

 

صورتهتوانالگویتعاملیصنعتگردشگریرابمیازطرفی،بانگاهسیستمیبهگردشگری

بازیگر از پیوسته بهم ای شاملدولتمبدشبکه گرفتکه نظر در مردمأان دولتمیزبان، ،

جاذبه زیرساختهابومی، نقل، و حمل شبکه سازمانها، موسساتآموزشی، خدمات، یها،

گردشگرگ فرد و زاهدی)شودمیردشگری به6989، تحلیلی نگاه امکان سیستمی دید .)

همچنینبصورتهابخش همو ارتباطبا در بصورتجداگانه، یمختلفدرگردشگریرا

تاکنوندسته نماید.میشود،فراهممیفرایندیکهازدلدروندادهاآغازوبهبروندادهاییختم

یمختلفموردبحثوبررسیقرارگرفتهاند،لذاهابازیگرانبانگرشیمتفاوتیازهابندی

 یمختلفیدارد.هانمایدکهالیهمیامریپیچیدهیشناساییبازیگرانموثردرحوزهالکترونیک
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 پیشینه تحقیق

فعالیت چارچوبحکمروایی در صنایع تمامی حقیقت بهمیدر حکمروایی اصول و کنند

 میزانیمشخصدر به درگرددمیاجراییآنها مستقیم بطور صنایع از هرکدام عملکرد لذا .

 بودهتحققحکمرواییخوباثر مختلفگذار صنایع مزیترقابتیدر دستیابیبه متعاقبا و

)موسسهاوریحکمرواییخوبداردهابستگیزیادیبهمیزانهمسوییعملکردآنهابامولفه

حسابداریدولتیانگلیس 6مالیو ،0447 ادعای(. پایبندیبه به در برخیمطالعاتاستمرار

برخیاصولحکمرواییخوبمانندحفظیکپارچگی،مشارکتشهروندی،عدالتوبرابری

0)میشلآرشودمیاجتماعیوپاسخگوییمنجربهپایداری 9وبانکجهانی0466، و0464،

مانمللتحققاصولحکمرواییخوبهمچنینساز(.0،0460برنامهمحیطزیستسازمانملل

)سازمانمللداندمیشود،میرابرابرباخدماترسانیمطلوبکهمنجربهرضایتشهروندان

 کند.ازطرفیمیواصلمشارکترامهمتریناصلحکمرواییخوبمعرفی(9،0447متحد

وموسسهامور0469وسازمانجهانیگردشگری،1،0448)پائولوایگلزشماریازتحقیقات

برشباهتونزدیکیدومولفهکاراییواثربخشیدر (،0447مالیوحسابداریدولتیانگلیس،

کنند.میحکمرواییخوبتاکیدکردهواستفادهایندوشاخصرابعنوانیکمولفهنیزتایید

هابراصولیدهدمبانیقدیمیترپیرامونمقولهحکمرواییخوبتنمیهمچنینمطالعاتنشان

باگذشتزمانوپیشرفت شفافیت،پاسخگوییوقانونمندیتاکیددارنداما همچونبرابری،

ییچونمشارکتشهروندی،انعطافپذیریویکپارچگیدرمبانیهاتکنولوژیظهورمولفه

خوردکهایننشانگرتوسعهمفاهیمحکمرواییخوبیاخیربهچشممیهاجدیدتردردهه

                                                                                                                                                                                 
1- CIPFA 
2- Michael R. 
3- World Bank 
4- UNEP 
5- United Nations 
6- Paul F.J. and Eagles 
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.(6،0469فرخندهزادهوهمکارانباشد)میجوامعیباتوسعهالکترونیکمتناسب

تحوالتیکهبواسطهتوسعهفناوریاطالعاتدرصنایعخدماتمحوردرحالرخداداست،

انکارند قابل تریورغیر و 0)الدن مانند (.0460، خدماتی صنایع عملکرد شدن الکترونیکی

کی ارتقاء چیز هر بگردشگریبیشاز را فیخدماترسانی است)صادقیوه داشته دنبال

 ب6984نوروزی، ) براساسماهیته کوتاهطوریکه خدماتدر ترینزمان،فناوریاطالعات،

بصورتدقیقتروفراگیردرنقاطجغرافیاییبافواصلمتعدد،برپایهتعاملدوسویه،دراوج

شوندوواضحاستکهمیهانیارائهغنایاطالعاتیوبراساساستانداردهایتعریفشدهج

برایجلبرضایتبیشترشهروندانو خصوصیاتپلتفرمالکترونیکیبهخودیخودزمینهرا

ازینرومطالعهتاثیررویههمانکند)میتحققدموکراسیفراهم درتحققییالکترونیکها(.

الکترونیک حکمروایی قالب در یافتگیحکمروایی 9)ریلیسترش حکمروایی(.0449،

رسانیالکترونیکیتعریفواعمالشودوسمتوتوانددرخاللهرخدماتمییالکترونیک

الکترونیک کاربران توسط شده ادراک خدمات ارائه کیفیت به جدیدی ببخشدیسوی

ازطرفیدرصنایعپیچیدهایمانندگردشگریکهتعددبازیگرانوقدرت(.0،0449)کلیفت

باشند،ضرورتتحلیلقدرتمیعریفکنندهوجهتدهندهاصولحکمرواییحقیقیآنانت

دایره و است مرز و حد بدون که الکترونیکی عرصه بخصوصدر ازیبازیگران وسیعی

بررسیومطالعهبازیگرانهرحوزهدر.شود،بیشازپیشمشهوداستمیبازیگرانراشامل

شارکتوتحوهمدیریتقابلانجاماستوآنچهچهاربخششناسایی،تحلیلقدرت،میزانم

یا اثرگذاری نحوه و آنان نگرشی رویه دارد اهمیت بازیگران قدرت تحلیل در مشخصا

بررسی قابلدرکو آنان عملکرد و جزئیاترفتار به توجه با گرددمیاثرپذیریاستکه

                                                                                                                                                                                 

1- Farkhondehzadeh et Al. 
2- Laudon K.C. and Traver C.G. 
3- Riley T.B. 
4- Clift, S. 
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6)نیلسون ،0464 .) بازیگران شناسایی به مطالعاتمحدودی کنون الکترونیکتا یگردشگری

اند زادهپرداخته  )فرخنده همکاران، انگلیس0469و گردشگری شورای 0و اما(.0440،

یپژوهشیکهعالوهبرشناساییبازیگرانموثربهتحلیلقدرتبازیگرانگردشگریالکترونیک

بهچشمنمی همچنیندرایرانمطالعاتیبهدرجهتتحققحکمرواییخوببپردازد، خورد.

مشخصاتعریفیشناساییبازیگرانگردشگریپرداختهانداماهنوزبازیگرانعرصهالکترونیک

وتبییننشدهاند.

 

 مدل تحلیلی تحقیق

تحلیلقدرتبازیگرانو اهمیتبرنامهریزانومدیران، اینکهیکیازابزارهایبا توجهبه با

بازیگربهواسطهعالیق،خصوصیاتویهاتفسیرنوعتعامالتبینآنهااست.هریکازگروه

شرایط،ازقدرتمتمایزوابزارهایمختلفیبرخورداراست،لذاتحلیلتاثیراتآنهابدونتوجه

لذارویکردششگامتحلیلیتحلیلبازیگرانبهصورتزیرهابهاینمولفه غیرممکناست.

 مورداستفادهقرارگرفتتااینمهممحققشود:

 هایهیسیستمموردمطالعهودرکاهدافورویهشناختاول.

 شناختبازیگرانکلیدی

 استنتاجعالیق،خصوصیاتوشرایطانگیزشیبازیگران 

 9شناساییسبکتعاملبینبازیگران

 سنجشقدرتوعملکردبالقوهبازیگران

 (0،0449)مایرزیممکنواتخاذرویکردبرایپیشرفتهاسنجشگزینه 

                                                                                                                                                                                 

1- Nielson 
2- English Tourism Council 

 باشد انواع تعریف شده ی تعامل بین بازیگران شامل، منع تعامل، تعامل مشروط، تعامل محدود، تعامل فعاالنه می  - 3

4- Mayers, J. 
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درکشورایراناستکهباتوجهبهیعهسیستمموردبررسیگردشگریالکترونیکدراینمطال

یگرایشبهاستنتاجوضعیتعملکردبالفعل،صرفایآنوبهواسطههاخصوصیاتومشخصه

یاینیسههاگام شرایطبالقوه تعاملو موضوع گرفتو قرار استفاده اولفوقمورد گانه

مدلتحلیلیتحقیقبراساسمطالعاتصورتگرفته9درجدول ت.بازیگرانمدنظرقرارگرف

 ومبانیموجودتوسطنگارنگانطراحیشد.

  
 ایران یشناسایی و تحلیل منابع قدرت بازیگران کلیدی گردشگری الکترونیک - 3شماره  جدول

تحلیلمنابعقدرتهامولفهابعاد

ی
بازیگرانکلید


یالکترونیک

گردشگر
ی

درایران


د
ت
ول


)تسهیلگرزیرساختی(



رسانهجمعی


قدرت دارای ایران لحاظخصوصیاتقدرتدر به دولتی نهادهای

گیرانهوعکسالعملیباشند.ازآنجهتکهاقداماتپیشمیمتمرکز

پایینیهادرقبالپدیده سرعتنسبتا یجدیدیمثلفضایمجازیبا

ازقدرتقانونگیردلذابخشدولتینسبتبهاینمواردمیصورت

عمل نسبی شناخت اساس بر ومیگذاری قانونی مرجعیت نماید.

یاجراییبخشدولتینوعیازقدرتقانونیورسمیرادرهاتوانایی

اینبخشایجادنمودهاست.

ت
زیرساخ

ها
الکترونیکیی


جاذبه
ها



گردشگریهاجاذبه مقصد در کششپذیری ایجاد عوامل از یکی

درمراحلمختلفهااطالعرسانیوآگاهیازجزئیاتجاذبههستند.

ابزارالکترونیک با وآنالینزمینهیگردشگری)قبل،بعدوحینسفر(

برایرونقبخشیآنفراهم دراینبخشقدرتمالکیتمیرا کند.

بخشدولتیبهواسطهیپشتوانهیحقوقیوجوددارد.

ترسا
خدما

نه
ا

الکترونیکی)تسهیی
لگرخدماتی(



اقامتی
اولویت و الکترونیکی گردشگری یافتگی توسعه عدم به توجه با

داشتنسبکگردشگریسنتی،جایگاهخاصقدرتیبرایاینگروه

براساسمنافعوکسبسود بازیگردیدهنشدهواقداماتآنهاصرفا

گیریمی شکل یا مشارکت از سطحی که مواردی در مگر باشد.

دهشودکهدراینشرایطقدرتقیمتگذاریوکنترلاتحادیهمشاه

بازاروجودخواهدداشت.

س
آژان

ها
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ت
شرک

ها
ی

حملونقل
یمحصوالتالکترونیکیتعریفشدهبرایعرضهیهاباتوجهبهسیستم

نبودرقابتباالبینبخش عرضهکنندگاناصلیعموماهااینبخشو ،

هست انحصاری نیمه یا بازارانحصاری بر تسلط و انحصار از نوعی ند،

یعرضهکنندههاوجوددارد.لذاقدرتشرکتیگردشگریالکترونیک

اصلیدرتعریفاستانداردهاونظامتامینالکترونیکیگردشگریاثرگذار

است.



فکنندهنهاییالکترونیکی
صر

م




گردشگر


اهمیتبه یبا مقوله دهان به قدرتتبلیغاتدهان چند حسابهر

امکانمی که الکترونیکی متمرکز و منسجم سیستم فقدان اما آید

انعکاسنظراتگردشگرانرافراهمسازد،ازقدرتاینبخشکاسته

است.بنابرایناینگروهدرفضایالکترونیکیازقدرتاطالعرسانی

ایاز ازسوییدرپاره سازیسایرینکمتربرخورداراست. وآگاه

فر که وعدهموارد خلف مراجعمیوشنده به اعتراض امکان نماید

قضاییوپیگیریقانونیمطالباتوجوددارد.

صوصی
یخ

نهادها

صانعلمی
ص
ومتخ



نظرات پیشنهاداتو ارائه در تخصصیاینگروه ایو حرفه اعتبار

علمیاست.اینقدرتصرفاازنوعتخصصیاستوضمانتاجرایی

ندارد.



 اننگارندگمنبع:

هاومصرفکنندگاندردرمدلتحلیلیتحقیق،سهدستهازبازیگراندولت،خدماترسان

موردشناساییواقعشدهاند.اینتقسیمبندیکهازمرورمبانییحوزهگردشگریالکترونیک

استنتاج بمیتحقیق گروه اولین دارد. اشاره تسهیلگر گروه دو به شود تسهیلگریه عنوان

ش دولتاستبمیناختهزیرساختی که شود ارگانطوریه تمامی انجمنهاکه وها، مراکز ،

وزارتهاسازمان گیرند،می(دروناینبخشجای1وبانکمرکزی)جدولهاخانهیدولتی،

حوزه در شهروندی الکترونیکی خدمات ارائه برای را بستر مذکور دولتی بازیگران تمامی

یاولیهکهضرورتبنایخدماتالکترونیکیبرایهارساختسازندوزیمیگردشگریمحیا

گروهمیباشدطبقعملکردوتصمیماتبازیگراندولتیایجادوتوسعهمیشهروندان گردد.

کهشاملهردوبخشهایالکترونیکیدارد.خدماترسانهادوممدلاشارهبهخدماترسان
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یمبندیازآنجهتکهمستقیماوبرشود،بخشعمومیدراینتقسمیعمومیوخصوصی

نقشیدرتصمیمگیری یکالنزیرساختینداردوصرفاهاتسهیلگریخدماتیداللتدارد،

گروه از متمایز است، مدلهااجرایی در بازیگران اول رامیی گروه این بازیگران گردد.

مراکزاقامتیدانست.وهایحملونقل،هتلهاشرکتیمسافرتی،هاتوانمشخصاآژانسمی

یالکترونیکیهاکنندهرامصرفیهمچنینگروهسومشناساییشدهازبازیگرانحوزهالکترونیک

ییازگردشگران،نهادهایخصوصیومتخصصانعلمیهادهندکهشاملزیرگروهمیتشکیل

این؛گرددمیباشد،مییکهمتقاضیکاالینهاییکههمانخدماتالکترونیک خدماتزیرا

برآورده آنها از نیازی خوبفراهممیالکترونیکی حکمروایی تحقق برای را بستر و سازد

هدفازطراحیمدلتحقیقاینمی رودباتوجهبهماهیتخدماتستکهانتظارمیاسازد.

مصرفیالکترونیک رضایت و اعتماد ارتقاء و قانونمندی شفافیت، ایجاد ناخودآگاه که

کشور،عملکردیهمسوییود،سهگروهبازیگرانحوزهگردشگریالکترونیکشکنندگانمی

موردارزیابی تحققحکمرواییخوبداشتهباشندکهاینمهمدرفازتحلیلتحقیقعمیقا با

گیرد.میقرار

 

 روش تحقیق

ازندیدستهباینپژوهشباتوجهبهپیازفرایندتحقیقازنظرجهتگیریازنوعکاربردی،ازنظر

اهدافاصلی نظر از پیمایشی، نوع استراتژیاز نظر از ای، کتابخانه نوع نظر از کیفی، نوع

استفادهازشیوه یمصاحبه،مطالعهمستنداتومدارکصورتهاتحقیقازنوعتوصیفیوبا

گران.باتوجهبهاینکههدفپژوهششناساییبازی(6930وآذر،فرد،الوانی)دانائیگرفتهاست

کلیدیدرحکمرواییگردشگریالکترونیکیدرایراناست،واینموضوعتابهحالدراین

اینداشتهاست،مفاهیمکلیدیتحقیقازمبانینظریاستخراجگردیدوبازیگرانیسابقهزمینه
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 شماره جدول لذا گرفت. قرار شناسایی مورد خبرگان با مصاحبه از استفاده با 0کلیدی

 دهد.میرانشانهایاستفادهشدهبرایاینبخشهاروش



 ی استفاده شده برای انجام این پژوهشها روش  - 4 شماره جدول

 روش استفاده شده موضوعات تحقیق

با استفاده از متون موجود در مورد حکمروایی پرداخته شد. به جدول  حکمروایی

 ( مراجعه شود.1)

حکمروایی خوب و 

 گردشگری الکترونیکی

ی حکمروایی خوب در گردشگری ها ی مولفهبا توجه به نیاز به ترجمه

تعاریف حکمروایی خوب، با استفاده از  گردآوریالکترونیک پس از 

نظرات خبرگان این مفهوم در قالب گردشگری الکترونیک به تفکیک 

 ( مراجعه شود.2نگارش یافت. به جدول ) ها مولفه

بازیگران گردشگری 

 انالکترونیکی ایر

با توجه به عدم کفایت و نزدیکی مطالعات موجود در این حیطه با 

مراجعه به قوانین و مقررات تجارت الکترونیک گروهی از بازیگران 

( موجود است. پس از آن با مراجعه به 3استخراج گردید که در جدول )

مبانی نظری و با استفاده از نظر خبرگان مدل تحلیلی بازیگران 

 ( استخراج گردید.2ن مطابق جدول )الکترونیک ایرا

گیری و جمع نتیجه

 بندی

 

 

ی حکمروایی خوب و بازیگران شناسایی شده و با ها از تقابل بین مولفه

استفاده از طیف گهار گانه انتخاب شده و ارتقا یافته کاظمیان و 

ی حکمروایی خوب مورد بررسی ها ( وتعیت شاخص1392جلیلی)

 قرار گرفت.
 گاننگارندمنبع:

نیازهایبومیووضعیتاجتماعیگروهافزودنیاستبهواسطه اینپژوهشبه یهایاینکه

موثربرگردشگریالکترونیکیپرداختهاست،مقاالتومطالعاتغیربومی،صرفادرساخت

یها،نظراتخبرگانوپیمایشهاوشاخصهاابعاد،مورداستفادهقرارگرفتوبرایزیرمولفه

بخشانجام در اما شد. گرفته کار به برایبررسیصحتیافتههاشده اینمطالعه یاهاییاز
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تخصصوتعداد6هدایتمحققینبهمستنداتقانونیوعلمیازخبرگاناستفادهگردید اما .

باشد.می(9خبرگانیکهدراینپژوهشهمکاریداشتندبهشرحجدول)



 تحقیقمشخصات خبرگان این   -5شماره جدول 

تعداد  تخصص خبره

 مصاحبه

 خروجی نظر خبرگان به تفکیک

 کسب و کارهای گردشگری الکترونیکی 

 ی گردشگری و...(ها )مدیران فنی، مدیران وبسایت

 ی اجراییها ارائه دیدگاه نفر 3

 بازیگران بخش دولتی 

 )نماد اعتماد، پلیس فتا، سازمان میراث فرهنگی و...(

ی قانونی و ها ارائه راهنمایی نفر 2

 اجرایی

آشنایان با مفاهیم گردشگری الکترونیکی و 

 حکمروایی 

 )اساتید دانشگاه و نویسندگان مقاالت(

 دستیابی به منابع و ماخذها نفر 3

شناخت بسترهای تجارت  نفر 2 مجریان تجارت الکترونیک ایران

 الکترونیک

قابل تحلیل و شناخت قوانین  نفر 2 آشنایان با قوانین و مقررات کشور

 مرتبط
نگارندگانمنبع:

                                                                                                                                                                                 
 حقیق مورد استفاده قرار گرفت.خبرگان به صورت صوتی ضبط و نهایتا در بخش های مختلف ت هایصحبت -0



 60 ایراندریالکترونیکنقشبازیگرانکلیدیدرحکمرواییگردشگری

 

باتوجهبهاینکهبخشپایهیمباحثاینتحقیقازمطالعاتکتابخانهایگردآوریشدهبود،

یاکتشافیوتکمیلیباخبرگاندرجهتدستیابیبهاشباعنظریمورداستفادهقرارهامصاحبه

یجدیددرحینتحقیقاست.بههاهگرفت.منظورازاشباعنظریعدماکتشافمفاهیمومقول

یافته پسازتعدادیمصاحبهمتوجهشودکهموضوعاتجدیدیبه کننده یهابیانیمصاحبه

.لذابا(6930،)خاکیتواندکاررااشباعشدهفرضکندمیپیشینتحقیقاضافهنشدهاستو

استفادهازروشنمونهگیریگلولهبرفییازنجیرهایکهدرفرایندتحقیقافرادباارزشبرای

شناساییقرار مورد انتخابمصاحبهمیمصاحبه شود، نظریمحقق یاشباع زمینه تا گیرند

.درروشگلولهبرفیواحدهایجمعآوری(6988)فلیکوجلیلی،صورتگرفتهاشونده

مکملواحهاداده عنوان به قرارهادیجدید استفاده برایمییپیشینمورد محقق و گیرند

راهنمایی مصاحبه در کنندگان شرکت از بعدی مناسب نفرات گیردمیانتخاب

)ابوالمعالی (6934حسینی، بندی دسته گرفت قرار نظر مد ابتدا در با9.آنچه خبره گروه

د توسطمحققان9رجدولشمارهخصوصیاتمطرحشده هرگروه نفراتابتداییاز است.

ینیمهساختارمندصورتگرفتندوبراساسنظرهاموردشناساییقرارگرفتهوازآنهامصاحبه

آنهانفردوممعرفیشد.دردوگروهمجریانوآشنایانبهقوانینبهدلیلمشخصبودنمبانی

اشباعنظریدرمصاحبهبهسرعترخداد.امادرسایرمواردمدنظرونبوددانشضمنیخاص،

بهنفراتسوموبیشترنیازشد.هانمونهگیری

 

 ی تحقیقها یافته

 در ایران یبازیگران گردشگری الکترونیک

ازتحلیلمحتوایمفادیدرراستایشناساییبازیگرانگردشگریالکترونیک استفاده ایرانبا

مص و موجود بهقانونی مراجعه با نخست مرحله در دانشگاهی، و اجرایی خبرگان با احبه

یمرجعبازیگرانگردشگریبطورکلیشناساییشدهودرگامبعدی،آندستهازهاسازمان

مستقیماً روندخدماتالکترونیکبازیگرانگردشگریکه اینیدر توجه دخیلهستندمورد

طبقمصاحبهصورت گرفتهشناختستادهماهنگیخدماتسفردرپژوهشقرارگرفتهاند.

باشدحائزاهمیتمیایرانکهبطورکلیشاملهجدهنهاددولتیاثرگذاردرحوزهگردشگری
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یگردشگریهایدولتیدرفراهمنمودنزیرساختهااست،زیرانشانگرمیزانقدرتارگان

 دولتی نهادهای شامل ستاد این است. 6ایران میراث سازمان و( دستی صنایع فرهنگی،

(پلیسراهورناجا،0(سازمانصداوسیما،9(وزارتصنعت،معدنوتجارت،0گردشگری،

شرکتفرودگاه9 ها( کشور، 1ی کشوری، هواپیمایی سازمان جمعیت7( جوانان سازمان )

 8هاللاحمر، جمعیتهاللاحمر، )3 وشهرسازی، وزارتراه )64 آهن، وزارتراه )66)

(کانوناتومبیلرانیو69(سازمانمناطقآزاد،60زارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکی،و

 60جهانگردی، هواشناسی، سازمان )69 اسالمی، ارشاد و فرهنگ سازمان وزارت61( )

 67دادگستری، پرورشو وزارتآموزشو وزارتکشور محیط68( حفاظتاز سازمان )

 بهمیزیست توجه با لذا بازیگرانشود. و ایران الکترونیکی فضای در موجود شرایط

گردشگریاینحیطه،دولتایرانبهعنوانتسهیلگرنقشمهمیدرتامینزیرساخترابرعهده

یمذکورهادارد.اینزیرساختنقشمهمیدرکیفیتخدماتالکترونیکیوجریانفعالیت

تحلیلوظایفبازیگرانم جهتشناساییو لذا گردشگریالکترونیکایرانودارد. وثردر

مقررات قوانینو مروریبه تحققاصولحکمرواییخوب، در آنها تاثیر به همچنیناشاره

مربوطهومصاحبهباخبرگاناینحیطه،امکاندستیابیبهنتایجمطلوبرافراهمخواهدساخت.

( ایرا9جدول الکترونیکی تجارت توسعه جامع برنامه استناد به از( متفاوتی بندی دسته ن

گردشگری حوزه مرتبط مستقیم غیر و وظایفکلیدی پایه بر ایران الکترونیکی بازیگران

دهد.میارائهیالکترونیک
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در برنامه جامع توسعه  یتحلیل وظایف بازیگران مرتبط با گردشگری الکترونیک  - 6شماره جدول 

 تجارت الکترونیکی 
ماده

قانونی

بازیگران

یکلید

فعالیتمحولهبازیگرانغیرمستقیم

معاونت6

حقوقیو

امور

مجلس

ریاست

جمهوری

هیأتدولت)دریافتکننده

لوایحقانونی(

تنظیملوایحقانونیفضایتبادلاطالعات

9و9و0

61و7و



وزارت

دادگستری

قوهقضاییه

وزارتبازرگانی

بانکمرکزی

وزارتکشور

وزارتامورخارجه

ینقژژژانونآیژژژیندادرسژژژیخژژژاصتجژژژارتتژژژدو

الکترونیکی

تدوینقانونخاصدرزمینهصالحیتبرایتجژارت

موادراجعبهاسترداد،همکاریمتقابل الکترونیکیو

فضایتبادلاطالعات6درجرایمخاص

موادقانونیفنونوابزارهایپیشژگیریبژرایجژرایم

                                                                                                                                                                                 
قانون  22بر اساس فصل ششم، ماده  ه است وتوسط مجلس شورای اسالمی تصویب شد 21/3/0388قوانین جرایم خاص در تاریخ . 0

قوة قضاییه موظف بوده است حداکثر پس از یك ماه از تاریخ تصویب این قوانین به تایید شورای نگهبان، کارگروه جرایم رایانه ای 

تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را در محل دادستانی کل کشور تشکیل دهد. اعضای کارگروه مصادیق محتوای مجرمانه را وزیر یا 

های آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطالعات، دادگستری، اطالعات، علوم تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد  نمایندة وزارتخانه

یغات اسالمی، رئیس سازمان صدا و سیما و فرمانده نیروی انتظامی، یك نفر خبره در فناوری اطالعات و اسالمی، رئیس سازمان تبل

ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی و یك نفر از نمایندگان عضو کمیسیون قضائی و حقوقی به 

قانون  20با توجه به ماده  .باشد گروه به عهده دادستان کل کشور میدهند. ریاست کار انتخاب کمیسیون قضائی و حقوقی تشکیل می

محتوا علیه عفت و اخالق عمومی، محتوا علیه مقدسات اسالمی،  شود: جرایم رایانه ای، مصادیق محتوای مجرمانه شامل موارد زیر می

محتوای که برای ارتکاب جرایم رایانه ای به کار محتوا علیه امنیت و آسایش عمومی، محتوا علیه مقامات و نهادهای دولتی و عمومی، 

رود، محتوا مجرمانه مربوط به امور سمعی و بصری و مالکیت معنوی، محتوای که تحریك، ترغیب و یا دعوت به ارتکاب جرم  می

 (.0388کند )پلیس فتا،  می

 



   6931،  زمستان 04شماره  فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری،  سال دوازدهم،  64

 

ارزهبژاخژاصفضژایتبژادلاطالعژاتبژهمنظژورمبژ

جرایمخاصفضایتبادلاطالعات

رعایتاستانداردهایعدالتکیفری

تژژدوینقژژانونمسژژوولیتکیفژژریبژژرایاشژژخاص

حقوقی-حقیقی

هایجدیدمسئولیتوتصژویبقژانونشناسایینظریه

برایجرایمناشژیازعمژدمطژابقکژدهایرفتژاری،

آنکدهایکیفریفضایتبادلاطالعاتوامثال

تدوینقواعدرفژعتعژارضقژوانینجدیژدبژهعنژوان

قانونآییندادرسژیخژاصتجژارتالکترونیکژیاز

گریبرخطبرایتسهیلجملهقواعدداوریوواسطه

وفصلاختالفاتناشیازتجارتالکترونیکیدرحل

تژژدوینحقژژوقجژژزایمژژاهویشژژاملبژژهرسژژمیت

درمحیطشناختنمسوولیتکیفریاشخاصحقوقی

جژژرایمجاسوسژژیصژژنعتی،تجژژارتالکترونیکژژیو

افشایاسرار،کالهبرداری)اشژکالخژاص(،کژارت

اعتباری،بانکژداریالکترونیکژی،حژقمؤلژفبژرای

همخوانیبااستانداردهایحقوقجزاوامکانمبارزه

موثرباجرایمعصرصنعتیوفراصنعتی

جرمژانوتدوینواصالحموادمربژوطبژهاسژتردادم

تنظیممعاهداتدویاچندجانبهبژرایایجژادمبژارزه

المللژیوامکژانهمژاهنگیبژاباجرایمدرسطحبژین

استانداردهایبینالمللی

ایجادمژدلدادرسژیومجژازاتبژرایاشژخاصتوقیژف

شده،مصادره،تفتیشوتوقیفجریانجنایژت،همکژاری

کترونیکیمتقابل،نیابتقضاییدرحوزهتجارتال
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هاوکژاربردتجژارتالکترونیکژیآموزشاستراتژی

هژاییچژونبرایقضاتوکادردادرسیدرسرفصل

ای،هژایرایانژهالمللژیجژرایموبژزههایبژینتعریف

هااحرازهویت،روشهایتعیینمسیرورهگیریداده

ای،اصژولرمزگژذاریوهژایرایانژهدروبوشبکه

یاطالعاتیهارمزگشاییدربسته

و1و0

00و00

و07و

98

وزارت

ارتباطاتو

فناوری

اطالعات

وزارتدادگستریقوه

قضاییه

وزارتاطالعات

بانکمرکزی

وزارتبازرگانیوزارت

فرهنگوارشاداسالمی

وزارتصنعتومعدن

اصژژالحقژژوانینمخژژابراتیبژژرایهمخژژوانکژژردن

مصژژژوباتنهادهژژژایذیژژژربطدرعرصژژژهفعالیژژژت

کنندگانخدماتاینترنتیومحتواتامین

حژریم تدوینقانونجامعوخژاصحمایژتازداده/

خصوصیدرمخابراتوالزامبهرعایتایمنیخاص

توسطکاربرانتجارتالکترونیکی

سژازیسازیابزارهایایمنحمایتازطراحیوپیاده

منژژدوتجژژارتالکترونیکژژی،انجژژامتحقیقژژاتنظژژام

افژزاریونگدرزمینهتولیژدابزارهژایسژختهماه

ای)ماننژدهژایپایژهدهنژدهسژرویسافزاریارایژهنرم

هژایتشژخیصنفژوذیو...(ودیوارهآتژش،سیسژتم

گیژژریازهژژابژژهبهژژرههژژاوسژژازمانتشژژویقدسژژتگاه

سازیتجارتالکترونیکیتولیدداخلابزارهایایمن

اینترنژتدرصدیضریبنفژوذکژاربران04افزایش

باارتقاءنرخنفوذتلفندرکشوررادرخطوطتلفژن

نفژرودر644خطبرایهر98ثابتبهازایحداقل

خطهمراهبژهازایهژرصژد04زمینهتلفنهایهمراه

نفژژژربژژژهمنظژژژورتژژژامیننیازهژژژایتوسژژژعهتجژژژارت

الکترونیکی
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افژژزاروتوسژژعهمنژژابعوسژژهولتدسترسژژیبژژهنژژرم

نفعژانیتجارتالکترونیکیبرایذیویژهافزارسخت

ن،آمژژوزشافژژرادوافژژزایشومتخصصژژیعمژژومی

گژژژذاریدربخژژژشفنژژژاوریاطالعژژژاتوسژژژرمایه

ارتباطات

هژایهایمتنبازدرسازمانپشتیبانیازکاربردبرنامه

هایبزرگخصوصیوپشژتیبانیازدولتیوشرکت

حقوقمالکیتمعنویموردنیازآن

افزارمبتنیمایتازایجادوتوسعهصنعتمهندسینرمح

هژایهایمتنبازماننداعطژایتسژهیالتووامحلبرراه

ویژژههژایهژاونمایشژگاهکمبهره،برگژزاریجشژنواره

باز،طراحیلوگوهایملیواعطژایافزارهایمتننرم

بژژازکژژهکیفیژژتبژژاالیآنافزارهژژایمژژتنآنبژژهنژژرم

.گواهیشدهاست

بژرداریرسژاندنسیسژتممژدیریتطراحیوبهبهژره

ارتباطبامشتریان/مشترکین

 
و3و8

60و66

و60و

09و 68

و09و

08

 
وزارت

بازرگانی

وزارتارتباطاتوفناوری

اطالعاتوزارتدادگستری

قوهقضائیه

وزارتآموزشوپرورش

وزارتعلومتحقیقاتو

فناوری

صداوسیما

رتفرهنگوارشادوزا

اسالمی

تنظیممدلقراردادیبرایمبادالتفرامرزیتجارت

الکترونیکی

تدوینالگویداوریدردعاویتجارتالکترونیکی

بژژرایکژژاهشدعژژاویحقژژوقیبژژااعمژژالحژژداقل

رصهتجارتالکترونیکیاستانداردهایحقوقیدرع

تدوینالگویقراردادیحلاخژتالفبژرایدعژاوی

وبنگاهبهمشتری(B2B)درالگوهایبنگاهبهبنگاه

(B2C)سژژازیرونژژدبژژهمنظژژورسژژادهوشژژفاف

فصلاختالفاتوحل
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دبیرخانهشورایعالیاطالع

رسانی

سازمانمدیریتو

ریزیکشوربرنامه

99تدوینوابالغاستانداردهایموضوعبندطمژاده

ی،اجتمژاعیویچهژارمتوسژعهاقتصژادقانونبرنامه

هژژایهژژایامنیژژتسیسژژتمفرهنگژژیکشژژوردرحژژوزه

یمحژژیطکژژاربردیتجژژارتالکترونیکژژی،فراینژژدها

رسژانی،پیغژام،ایاطالعهتجاری،تبادلاسناد،واسط

گذاریکاالوخدمات کد

اندازیسیستمکتابخانهجژامعفراینژدهایتجژاریراه

مشترکالکترونیکیدرصنایعذینفع

اسژاس ندازیسیستممژدیریتاسژنادتجژاریبژراراه

اسژژنادتجژژاریالکترونیکژژیسژژازمانملژژلاسژژتاندارد

متحد

هایارایهشژدهدرزمینژهاصالحاستانداردهاوتوصیه

هایتجاریتجارتالکترونیکیبهشرکت

هژژایتوسژژعهتسژژهیالتآموزشژژیازطریژژقرسژژانه

هژاوردهگروهی،وتشویقوتسهیلبرایتولیدفژراو

و هژژژاخژژژدماتفرهنگژژژیوبرگژژژزاریمسژژژابقه

هایاستانیوملیبرایخانوارهژابژهمنظژورجشنواره

نسژژبتبژژهمباحژژث افژژزایشسژژطحآگژژاهیعمژژومی

مختلفتجارتالکترونیکی

درآحژادمژردم،بژاهژدف عمژومیسژازیافزایشآگاه

فراگیریکاربرداینترنژتبژامحورهژایشناسژاندنتژاثیر

تالکترونیکیبرارتقایوضعیتاقتصادیخانوار،تجار

هژژایبژژهکژژارگیریتجژژارتآشژژناییبژژاابزارهژژاورویژژه

الکترونیکیوایجژادانگیژزهبژرایچیرگژیبژرمقاومژت

خانوارهژژادربرابژژرتغییژژردرفرهنژژگخریژژدنسژژبتبژژه

ملیهایاستانیوهاوجشنوارهبرگزاریمسابقه
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هژایآنیآموزشژیدورههژاتدوینواجرایبرنامژه

ویژژژهبازرگانژژانواصژژنافبژژاسژژطوحتحصژژیالت

هژایمبژانیزیردیپلم،دیپلمودانشگاهیدرسرفصژل

اینترنت،مبانیتجارتالکترونیکی،سیستمهاینقطژه

،رمزینژژژه)بارکژژژد(امنیژژژت(POSپایژژژانیفژژژروش)

اطالعاتومباحثحقوقی

سژتنادبژهسازیامکژانمبژادالتفرامژرزیبژاافراهم

امضژژایدیجیتژژالنسژژبتبژژهتژژدوینقراردادهژژاو

 المللیبین چندجانبهبرایشناسایی دویا معاهدات

مراجعصدورگواهیدیجیتال

بژژازتجژژارتافزارهژژایمژژتنهژژاینژژرمتوسژژعهبرنامژژه

سژازیمحتژوایفارسژیخژدماتالکترونیکیوغنژی

ارتباطیومخابراتی

(بخشبازرگژانیData Center)ایجادمرکزداده

وتجژژارتالکترونیکژژیکشژژوربژژرایگژژرداوریو

رسژانیکژاربردیتجژارتهایاطالعپردازشسیستم

الکترونیکیوارائهخدماتاصژلیپشژتیبانیتجژارت

الکترونیکی

01و64

91و

بانک

مرکزی

وزارتبازرگانی

شبکهبانکیکشور

همنظژورتدوینواجراینظامپرداختالکترونیکیبژ

کامژژلشژژدنچرخژژهتجژژارتالکترونیکژژیوتوسژژعه

بانکداریالکترونیکی

هایپرداختالکترونیکیوراهاندازیاجرایسیستم

6سیسژژتمجژژامعاتژژاقپایاپژژایوجژژوهالکترونیکژژی

                                                                                                                                                                                 
انکهایکشوربهنمایندگیازسویمشتریاناست.اینامرهایمستقیممیانبهاوبستانکاریوظیفهاصلیایناتاق،تسویهخودکاربدهی.6

هایمالیکههریکارزشکمتامتوسطدارندباعثکاهشحجمچکوپولنقددرگردشموردحجمزیادیازتراکنشبویژهدر

 .(6980شور،کالکترونیکیتجارتتوسعهجامعبرنامهشود)هابرایتراکنشهایمالیباارزشکمومتوسطمیمیانبانک



 69 ایراندریالکترونیکنقشبازیگرانکلیدیدرحکمرواییگردشگری

 
(ACH)وراهاندازیسیستمتسژویهناخژالصآنژی

(RTGS)6جامععملیاتبینبانکی

بژهمبانکژداریجژامعاینترنتژیاندازینظاایجادوراه

کژژاهشهزینژژهعملیژژاتی،اصژژالحوبهبژژودمنظژژور

کارآییبخشبانکی،ارایژهخژدماتجدیژدبژانکی،

بهبودنحوهارایهخدماتبهمشتریان

وزارت67

آموزشو

پرورش

وزارتبازرگانی

وزارتارتباطاتوفناوری

اطالعات

ونیکژیآموزشمفاهیم،مهارتهاومنافعتجارتالکتر

درمدارسکشور،تژدوینوتهیژهمطالژبآموزشژی

هژایوب،آمژوزشکاربردهژایویژهتوسعهمهژارت

مقدماتیتجارتالکترونیکیدرمواردیماننداصول

هاینقطهپایانیفژروشپرداختالکترونیکی،سیستم

(POS،وآشناییبامسژایلایمنژی)(،رمزینه)بارکد

نیکیحریمشخصیوحقوقتجارتالکترو

وزارت63

علوم،

تحقیقاتو

فناوری

هژژایمژژرتبطبژژاتجژژارتهژژاوگژژرایشایجژژادرشژژتهوزارتبازرگانی

الکترونیکژژژیدرمقژژژاطعکارشناسژژژیوتحصژژژیالت

تکمیلی

بژا هژایآموزشژیبژرخطتدوین،اجراوتوسعهدوره

همکژژاریدانشژژگاههایمعتبژژرخژژارجیبژژهمنظژژور

راهدوردرهژژایالکترونیکژژیازگسژژترشآمژژوزش

هژژایمقژژاطعمختلژژفتحصژژیلیبژژااولویژژترشژژته

مدیریت،اقتصادوحقوق

                                                                                                                                                                                 
بهبانکیاینسیستمبرخطخدماتآن.6 ایپیشگیریازوبرکندهاونیزمیانبانکومشتریانشارایهمیوغیرقابلاستردادمالیرا

جامعبرنامه)میلیونریالمقررشود64سالنخستحداقلمبلغتراکنشبرخط9اعمالبارزیادتراکنشبهاینسیستم،الزماستدر

 .(6980کشور،الکترونیکیتجارتوسعهت
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وزارتکار04

وامور

اجتماعی

وزارتبازرگانیوزارت

آموزشوپرورش

یهژایآموزشگذاریدرزمینهتشویقوتسهیلسرمایه

هژایکوتژاهمژدتوتجارتالکترونیکیدرقالژبدوره

یخصوصیمیانمدتتوسطموسساتآموزش

مرکزآمار06

ایران

ایسطحآمژادگیوکژاراییسنجشوارزیابیدورهوزارتبازرگانی

تجارتالکترونیکیدرکشوروکاراییزیرساختهاو

برداریازتجارتالکترونیکیدرمیژانگسترشبهره

بنگاههژاوجامعژژهبرپایژهسژژنجشپارامترهژایعلمژژی

حجژممعژامالتمانندالگویرفتارکاربراندروب،

تجاری،شماروحجمدعاوی،نقاطضعفوقدرت،

-توانمندسازها،حجموتغییراتشاخصبهایآگهی

هایتجاری،شناسژاییالگژویتغییژردرنژوعخریژد

کاالوخدماتازدیدگاهبژرخطوغیربژرخطبژودن

هژایتژازهانتشژاریافتژهتجژارتمعامله،شمارسژایت

هایمتروکالکترونیکیوسایت

بیمه94

مرکزی

ایران

بررسی،مطالعهوسیاستگذاریروشارایژهخژدمات

ایدرچژژارچوباسژژتانداردهایتجژژارتنژژوینبیمژژه

الکترونیکژژیازطریژژقخودکارسژژازیسیسژژتمبیمژژه

اندازیمرکزدادهمتمرکزوسیستمجامعهمراهباراه

ایوطراحیوراهاندازیپورتالجژامعپشتیبانیبیمه

ایایهانواعخدماتبرخطبیمهبیمهار

گمرک96

ایران

وریدرعملیژژژاتمبژژژادیورودیوارتقژژژاءبهژژژره

خروجیکشورازطریقتبژدیلایژنمبژادیبژهیژک

ایگمژژرکایژژرانوانجژژاممرکژژزپشژژتیبانیمنطقژژه

عملیاتترخیصکاالازگمرکاتکشورحداکثردر

زاوسژژاعت،مطالعژژهوبررسژژیمنژژاطقمشژژکل00

سیمجددفرایندهایگمرکیدرکشورمهند
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وزارت90

امور

اقتصادیو

دارایی

ایجادشفافیتوانسجامدرکلیژهفراینژدهایمالیژاتی

خودکژژژاردرچژژژارچوباسژژژتانداردهایتجژژژارت

الکترونیکژژژیازطریژژژقمطالعژژژه،بررسژژژیوتعیژژژین

چگونگینحوهاخذمالیاتهایتکلیفی،نقلوانتقالو

هوتسهیلدرامژرمژدیریتاخژذتدوینقانونمربوط

هامالیات

وزارت99

نفت

عضویتدریکیازبازارهایمعژامالتالکترونیکژی

تجهیزاتصنایعنفتوگازوپتروشیمی

بهمنظورفرایند6سازیسیستمخریدالکترونیکیپیاده

خرید،افزایشنقژدینگی،حمایژتازتولیدکننژدگان

اجرایطرحهاتاپایانداخلیوجلوگیریازتاخیردر

6989شهریورماهسال

اندازیبورسالکترونیکینفتبژهمنظژورایجادوراه

کاهشریسکمعامالت،استفادهازفرصتهایجدید

درمعامالتکاهشهزینهمعامالتوحضورفعالدر

6989المللینفتوگازتاپایانسالمعامالتبین

90





سازمان

میراث

فرهنگیو

گردشگری

ارتقایدرگاه)پورتال(موجوداطالعاتگردشگری

بهمنظورتسهیلدسترسیبهاطالعاتجژامع،ایجژاد

هایمشترکبازاریابیودرکبهتژرنیازهژایفعالیت

گردشگران

ایجادوراهاندازیپایگژاهاطالعژاتگردشژگریبژه

هژژایمنسژژجمومعتبژژردربخژژشمنظژژورتژژأمینداده

هایمژوازی،ایجژادازمیانبردنفعالیتگردشگری،

هژژایبژژژرخطمنبژژعواحژژداطالعژژاتبژژژرایطژژرح

گردشگری

                                                                                                                                                                                 

1- e-procurement 
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هژایگردشژگریدرقطژب6اندازیمرکژزتمژاسراه

یبژرخطجژادرهایذخیژرهکشور،گسترشسیستم

المللیهایبینهتلهاوگسترشارتباطآنهابهسیستم

وزارتراه99

وترابری

وسازمانمیراثفرهنگی

گردشگری

هژایگسترشگردشگریالکترونیکیوتوسعهطرح

برخطبلیتدرهایذخیرهالزمبرایگسترشسیستم

-هایهواپیمایی،موسساتحملونقلجژادهشرکت

ای،ریلیودریاییداخلیوگسترشارتباطآنهژابژه

المللیهایبینسیستم

(6-6980،69الکترونیکیایران:)استنادبهبرنامهجامعتوسعهتجارتنگارندگانمنبع:

الکترونیک قوانین در فوق، جدول به توجه ویبا کارشناسان مردم، آموزشعموم بر ایران

یالکترونیکیبهچندینارگانذیربطتاکیدویژهایهامسئوالنجهتاستفادهدرستازسیستم

امنیتالکترونیک ارتقاء لزوم همچنین است. بانکداریایشده ایجاد ضرورتیلکترونیک، و

تدوینقوانینواستانداردهایجدیدباتوجهبهشرایطویژهفضایمجازیدردستورالعملقرار

یمربوطهخطابگشتهاست.امادرمبانیموجودهاووزارتخانههاگرفتهاستوبهسازمان

گردشگریالکترونیک بازیگران بندیواضحیاز المللیتقسیم بین یداخلیو نمیبه چشم

توانمیصورتگرفتهکهبرآناساسیالکترونیکحوزهخورد،امامطالعاتیپیرامونبازیگران

 حوزهاینبازیگران گرفت. نظر در تر سطحیکالن در طرفیرا نگاهیجامعاز توانمیبا

خدماترسانیبازیگرانالکترونیک دولت، گروه سه به ومصرفکنندهییالکترونیکهارا

نمودنهای تقسیم ی همکاران، و زاده نظارتبر(.0469)فرخنده و دولتکنترل بطوریکه

ازطریقسازمان یموردنیازبخشهایبخشعمومیبرعهدهداردوزیرساختهاقوانینرا

یهاکهشاملآندستهازسازمانییالکترونیکهانماید،خدماترسانمیخصوصیرافراهم

خمیخدماتی اشوندکه را ابزاریچونوبدماتالکترونیکیخود طریقاینترنتبا ،هاسایتز

نمایندومیگریو...دراختیارمصرفکنندگانقراردادهوتسهیلها،فرومها،وبالگهااپلیکیشن

شودکهخدماتمیکهمشخصابهگردشگریگفتهیدرنهایتمصرفکنندهنهاییالکترونیک

کند.لذابراساسمبانیمرورشده،درروندشناساییبازیگرانموثردریمالکترونیکیدریافت
                                                                                                                                                                                 

1- Call-Centre 



 73 ایراندریالکترونیکنقشبازیگرانکلیدیدرحکمرواییگردشگری

 

یالکترونیکیوهمچنینهاایرانباسهبعداصلیدولت،خدماترسانیگردشگریالکترونیک

مواجهمصرف الکترونیکی نهایی ابعادمیکننده هریکاز استکه صورتی در این شویم.

قابلمشاهدهاست.7باشندکهدرجدولمیییهایرمولفهوزهامشخصشدهنیزدارایمولفه

بررسیوجهتهاپسازبررسیخصوصیاتبازیگران،وضعیتبازیگرانبهتفکیکشاخص

شود.دراینبخشازچهارمییحکمرواییخوبمورداشارههاگیریآنهانسبتبهشاخص

نسبتبهحکمرواییخوباستفادهطیفتعریفشدهیتعاملبرایارزیابیوضعیتبازیگران

بودن منفعل لذا مشروط6گردید. تاثیر محدود0، تاثیر فعاالنه9، تاثیر شاخص0و یهابه

 حکمروایی،بهعنوانطیفاستانداردمورداستفادهقرارگرفت.



                                                                                                                                                                                 

  های حکمروایی خوب.مولفهبی تاثیر بودن یا بی توجهی نسبت به   .1

  های حکمروایی خوب.های اجرایی الزم نسبت به مولفههای قانونی و نبود شواهد و ظرفیتداشتن زمینه. 2

  های حکمروایی خوب.ود شواهد تمنی یا انتخابی اجرایی نسبت به مولفههای قانونی و وجداشتن زمینه. 3

  های حکمروایی خوب.های قانونی و اجرایی الزم نسبت به مولفهداشتن زمینه. 2
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درتحققحکمرواییخوبیمدلتحلیلقدرتبازیگرانگردشگریالکترونیک-7شمارهجدول

گردشگری  بازیگران

 ایران یالکترونیک

 جمع بندی ی حکمروایی خوبها شاخص

مشارکت 

 شهروندی

مسئولیت  شفافیت قانونمندی

 پاسخگویی

جهت 

گیری 

 توافقی

عدالت 

و 

 انصاف

کارایی و 

 اثربخشی

پذیرا 

بودن 

و 

پاسخ 

ده 

 بودن

بینش 

 راهبردی

→ ↑ ← ↓ 

بخش 

 دولتی

ی ها رسانه

 جمعی

← ↑ ← ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ → 1 6 2 2 

 2 1 6 2 → → ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ← ↑ زیر ساخت

 

خدمات 

ای رسانه

 الکترونیکی

 2 2 6 3 → ↑ ↑ → ↑ ↑ ↑ ↑ → اقامتی

 2 2 6 3 → ↑ ↑ → ↑ ↑ ↑ ↑ → ها آژانس

ی ها شرکت

حمل و 

 نقل

→ ↑ ↑ ↑ ↑ → ↑ ↑ → 3 6 2 2 

 

مصرف 

کنندگان 

 الکترونیکی 

 2 1 3 5 → → → ↑ → → ← ↑ ↑ گردشگر

نهادهای 

 خصوصی 

↑ ↑ ↑ → → ↑ → → → 5 2 2 2 

متخصصان 

 علمی

↑ ↑ ↑ → → ↑ → → → 5 2 2 2 

 2 2 21 22 1 2 3 3 3 3 2 2 3 → جمع بندی

↑ 2 2 6 5 5 5 5 2 2  

← 1 1 2 2 2 2 2 2 2 

↓ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

نگارندگانمنبع:

وضعیتبازیگرانگردشگریالکترونیکمیاینتحقیقنشان یدهدکه تحققحکمرواییدر

درصدمنفعلوصرفا97درصددروضعیتتاثیرمشروط91خوببهشکلیاستکهحدود

باشند.هرچهازسمتبخشدولتیبهسمتبخشمیدرصددروضعیتتاثیرمحدود7حدود
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شودپراکندگیتاثیرمیحرکتیومصرفکنندگانالکترونیکییالکترونیکهاخدماترسان

شود.قابلاستنتاجاستکهاینمهمبهمیشدهوبهچگالیمنفعلبودنافزودهمحدود،کمتر

بخش سایر در و دارد بخشدولتیوجود در یالزاماتقانونیکه مشاهدههاواسطه کمتر

گیرد.عمالبخشدولتیبهواسطهوظیفهمتولیگریوتسهیلگریبرمبنایمیشود،صورتمی

تنظیمش اولیهیتحققحکمرواییخوبراقوانینومقررات، استکهبسترهایالزماما ده

نشانمیفراهم شواهد میان این در ازمیسازد. قانومندی و شفافیت موضوع که دهد

دیدهاشاخص نبود حالیکه در دارد. مطلوبتریقرار وضعیتنسبتا یحکمرواییخوبدر

مطلوبیندارند.اینمهمبدلیلاستفادهراهبردیوفقدانپذیرابودنوپاسخدهنبودنوضعیت

الکترونیک فضای از غیررقابتییابزاری فروش یا و طرفه یک رسانی اطالع جهت صرفا

محصوالتگردشگریحاصلشدهاست.

یگردشگرینیزفضایمجازیراابزاراطالعرسانیخودقراردادهاندوازهاازطرفیبنگاه

ایندرحالیستکهمیلتیبرایاینمهمبهرهبرداریوامکاناتبخشدوهازیرساخت کنند.

به کردن بسنده اما دارد وجود پاسخگویی و شفافیت ایجاد برای خوبی مقررات و قوانین

یاجراییونیمهفعالبودننهادنظارتیباعثشدهتاپاسخدهیالکترونیکینسبتبههاحداقل

یانجامشدهمشخصاستکهدرمواریهابهمصاحبهمشتریاندرسطحمطلوبینباشد.باتوجه

محققسازیاهدافموجودمرتبطبا موضوعاجراییشدنیا کهقوانینمناسبوجوددارد،

قوانینمذکورباچالشروبرواست.موضوعاتیمثلنماداعتمادیاحضورپلیسیفعالبهنامفتا

آیدکهمییالکترونیکیبهحسابدرفضایوببهعنوانیکنقطهیقوتبازارگردشگر

برایدستیابیبهحکمرواییخوبهاتراینقابلیتهمچناننیازمندشناختوبهکارگیریفعال

باشد.می

شاخص جهتگیریتوافقیاز راهبردیو ازهاهمچنینداشتندید یحکمرواییخوبو

نسبت یکپارچه و جامع دیدی نبود واسطه به استکه مواردی گردشگریجمله مقوله به

نیازهای اساس بر صرفا و بخشی مقررات و قوانین دارد. قرار پایینی سطح در الکترونیکی

یمختلفکسبوکارالکترونیکیونبودنهادیجهتهاموضوعیوموضعیبانگاهبهبخش

زباعثشدهنگاهراهبردیوتوافقیمشاهدهنگردد.ایدهندهبهمسائلگردشگریالکترونیک
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گروه انحصاری دسترسی بخشهاسویی به خاص کنندههای تعیین و متولی قیمتی ،های

نبود لذا و واحد قیمتگذاریمشخصو نظام نبود و ایران گردشگری بازار کششباالی

بینخدماترسان تفرق نابسامانیو گردشگریییالکترونیکهاشفافیت، فرایند در موجود

هاستعدادهایالکترونیکیموجودبهصورتکاملبالفعلنگردند.شودکمیباعثیالکترونیک

تحریم قیمتهاخبرگاناجراییگردشگریالکترونیکیحتیشرایطپیشاز ینابسامانهاو

پیشقیمت بیشاز آشفتگی برای ای بهانه را سامانههادالر در موجود گردشگریهای ی

قیمت شفافیت عدم نظر به اما محهادانستند. پذیریی دسترس عدم و گردشگری صوالت

همگانیبهاطالعاتموردنیازگردشگرانکهازخصوصیاتذاتیمحصوالتاینصنعتاست

نظاممیرا در موجود کاربردهای از یکی همچنین دانست. مدعا این اصلی دلیل توان

وشکلهامهیاسازیفضاییجامعومورداعتمادبرایتبادلدیدگاهیگردشگریالکترونیک

یاخیرتوسطکشورهایدیگربهشکلهاگیریتبلیغاتدهانبهدهاناست.اینمهمدردهه

ییقدرتمندبهشکلیکامالموثروپویاهدایتشدهاستامانبودسیستمیهانرمافزارهاووبگاه

مسئولی شفافیتو بستر و ساخته فراهم ایرانی برایگردشگران را امکان این که تمتمرکز

پاسخگوییرامهیاسازدبهعنوانیکخالدرگردشگریالکترونیکیایرانقابلمشاهدهاست.

 
 نتیجه گیری

حکمرواییخوبنتیجهیمطلوبحکومتیدموکراتیکاستکهدرآنشهروندانبهصورت

دارا اطالعاترا شفافامکاندسترسیبه توسعهمیمشارکتیو و اعتماد امنیت، و یباشند

محققپا قابلیتمییداررا فضایالکترونیکیبهعنوانابزاریبا یتحققحکمرواییهاسازند.

رضایتمصرفکنندگانخدماتوشهروندانب ارتقاء دهههخوبو در عام یاخیرهاطور

بسیاریازکسبوکارهایامروزیراازخودمتاثرنمودهاست.دراینمیانگردشگریشکلی

دانند.گردشگریالکترونیکیمیهخودگرفتهکهآنراگردشگریالکترونیکیتعاملیوپویاب

یحکمرواییخوبرافراهمسازدهاتواندبسترسازمحققسازیشاخصمیبهصورتذاتی

جهت هاگیریاگر زمینهیقانونیو امر ایناقداماتاجراییمجریان در اینمهمگردد. ساز

نقشب هدفبررسی با الکترونیکپژوهشکه کلیدیگردشگری محققیازیگران در ایران
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شاخص بود گرفته صورت خوب حکمروایی تفکیکهاسازی به خوب حکمروایی ی

بخشهابخش گرفت. قرار توجه مورد بازیگر مختلف رسانهای خدمات دولت، یهای

ب الکترونیکی گردشگری حوزه اصلی بازیگران عنوان به کنندگان مصرف و االکترونیکی

استفادهازتحلیلقوانینومقرراتومصاحبهباخبرگاناجراییودانشگاهیاینحیطهمورد

بررسیقرارگرفتند.نتایجنشاندادکههرچندقوانینومقرراتمناسب،تسهیلگرانهومناسبی

نبود گردشگریو بودن بخشی ذاتبین اما دارد حکمرواییخوبوجود به برایدستیابی

نشدنکاملاستعدادنگاهیی اجرا راهبردی، و نهادهایپیشهاکپارچه قوانینو در یوجود

بینیشده،تضادمنافعوقدرتبازیگراندرکسبمنافععمومی،ضعفدراحیایشفافیتو

یدسترسیبهحکمرواییخوبراباچالشروبرویخاصبهاطالعات،زمینههادسترسیگروه

ب اینمیان در است. واسطهکرده بوروکراسیاداریوخشدولتیبه تعریفشده یساختار

یقانونیتحققحکمرواییهایبازیگرانقابلیتهاوجودقوانینومقررات،بیشترازسایربخش

یگرایشزیادیالکترونیکیبهواسطههاباشد.درطرفدیگرخدماترسانمیخوبرادارا

نهادیمنسجمبرای نبود وضعیتتاثیرمشروطبرمینظارتموجببهکسبسودو تا شود

یحکمرواییخوببهسایرعواملبرتریداشتهباشد.هامولفه

دولت حضور گرو اصولحکمرواییخوبدر به نیل تحقیق پیشینه به توجه پلتفرمهابا در

استالکترونیکی اینحقیقتهستندیتحقیقهایافتههمچنین، بر دال وجودیکه با ربستکه

قابلیتبرایالکترونیکیموجود و یتحققحکمرواییهاگردشگریایرانعلیرغماستعدادها

دراین.شدهاستتبدیلابزاریبرایکسبمنفعتبهصرفااستوخوببهشکلجزیرهای

بهعنوانتامینکنندهحداقل فراهمنمودهاستومصرفهامیانبخشدولتیتنها یالزمرا

نهایی وکنندگان طوالنی مراحل طی به ناچار منتظره غیر مسائل بروز و شرایطمشکل در

بهعنوانایجادکنندهیجریانوچرخشاطالعاتوظیفهیآگاههاغیرشفافیهستند.رسانه

امکانات بدلیلضعفدر اما دارند برعهده مسئولیتپاسخگوییرا ارتقاء و سازیبازیگران

دگاندولتی،بخشزیرساختومصرفکنندگاناینبخشصرفاتعاملدوجانبهبینتامینکنن

درصد91پردازدکهجنبهیتبلیغاتیدارد.لذاهرچنددرمجموعحدودمیبهانتقالاطالعاتی

باشندوتنهامییحکمرواییخوبدروضعیتتاثیرمشروطهاازبازیگراننسبتبهشاخص
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 هستن7حدود محدود تاثیر موقعیت در قابلیتدرصد شاخصهاد، بهبود و توسعه یهای

براینایلشدنبهاینمهم حکمرواییخوبدرفضایگردشگریالکترونیکیبرقراراست.

تشکیلگرددیشود،مرکزیتیجامعوبینبخشیباتخصصگردشگریالکترونیکمیپیشنهاد

فضایانعکاسوموضوعاتگردشگریبادیدییکپارچهوکلنگرموردبررسیقرارگیرد.

نظراتوانتقاداتگردشگرانبهصورتکامالشفافوبدونمالحظهگریبرقرارشودوآگاه

نماد موضوع همچنین گیرد. قرار توجه مورد خود حقوق از الکترونیکی سازیگردشگران

یخدماتدهندههااعتمادآنگونهکهدارایظرفیتقانونیاست،بهکارگرفتهشودودرگاه

گیرندباجدیتبیشتریبهمیمجازکهازطریقسازمانمیراثوپلیسفتاموردبررسیقرارغیر

سمتقانونیشدنهدایتشوند.
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