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  نقش شهر الكترونيك در توسعه گردشگري الكترونيك

  
  

  چكيده 
در اين مقاله در روش تحقيق تطبيقي و توصيفي با رجوع به نمونه هاي موردي در حال انجام و انجام شده ملي و 

براي آنكه بتوانيم به مكاني  .بين المللي به ارائه يك مدل براي توسعه گردشگري الكترونيك پرداخته مي شود
كه از منابع محدود تامين مي  .ياد سوخت هاي فسيلي به كار ببريمدوردست سفر كنيم ، مجبوريم به مقدار ز

طبق تازه ترين تحقيقات مشخص شده ، سفر هاي هوايي همه ساله بيشترين سوخت را در جهان مصرف . شوند 
اين سفر ها موجب مي شوند ميزان . مي كنند و در مقابل بيشترين آسيب را به محيط زيست وارد مي كنند 

افزايش پيدا كند و اين طور كه پيش بيني شده ، رقم ياد  كربن موجود در محيط زيست ساالنه دو تا سه درصد
پس از هواپيما ها، اتومبيل ها . درصد خواهد رسيد  10به  2050درصد و براي سال  5به  2015شده براي سال 

اما آيا  .مبيشترين آسيب را به محيط زيست وارد مي كنند تا در معرض ابتال به بيماري هاي مختلف قرار گيري
الكترونيك در اين مقاله سعي شده با شناخت شهر الكترونيك و گردشگري  ن مساله راه حلي وجود دارد ؟براي اي

و مسائل مربوط به ان بتوان راهي را براي توسعه گردشگري الكترونيك با توجه به نقش شهر الكترونيك پيدا 
  .كنيم

  
  گردشگري، الكترونيكتوسعه  گردشگري مجازي، شهر الكترونيك، گردشگري، :واژگان كليدي

  
  
   مقدمه - 1

المان , يكي از زيرساخت هاي اساسي كه مي تواند به گردشگري الكترونيكي وحهه مناسب و استانداردي بدهد آماده سازي ابزارها
ها و امكانات شهري بر اساس الگوهاي گردشگري الكترونيكي است و براي رسيدن به چنين الگويي نيازمند تدوين يك سند 
استاندارد براي شهر الكترونيكي است كه در آن تمامي نيازسنجي ها و پيش بيني هاي الزم براي تامين خواسته هاي گردشگران 

موزه ها و شهرهاي مختلف از فناوري ها و , ايستگاه هاي قطار يا اتوبوس, گردشگران بايد از لحظه ورود به فرودگاه ها. انحام شود
به سرويس ها و اطالعات مورد نظر بهره مند شوند و اين زماني ميسر مي شود كه شهر بر اساس قوانين  امكانات الزم براي دستيابي

شكل گرفت وبه سرعت دربسياري 1994اولين شهرمجازي درآمستردام هلنددرسال .و استانداردهايي تجهيز و تامين شده باشد
درايران نيزپروژه ملي شهرالكترونيكي كيش  گاپورهم واردشدازشهرهاي اروپايي،آمريكايي وبرخي شهرهاي آسيايي نظيرتوكيووسن

  .توسط دانشگاه علم وصنعت ايران وسازمان منطقه آزادكيش مطرح شده است
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  تعريف شهر الكترونيك - 2

امكان دسترسي الكترونيكي شهروندان به كليه ي ادارات ، اماكن درون شهري و دستيابي به : شهر الكترونيك عبارت است از 
 ]4[.قابل اطمينان ، امن و محرمانه  اطالعات مختلف مورد نياز به صورت شبانه روزي ، هفت روز هفته ، به شيوه اي با ثبات ،

كه توانايي استفاده از فناوري اطالعات را در انجام امور روزمره ي خود داشته باشد و بتواند   شهروند الكترونيك ، فردي است 
به اين ترتيب تفريحات . استفاده از سيستم هاي الكترونيكي از ادارات و مؤسسات ذيربط در يافت نمايد  خدمات مورد نياز خود را با

  .ارتباطات و تراكنش هاي فرد به طريق الكترونيكي انجام مي شود  آموزش ، ،
  هايي دارد؟ از شهر الكترونيك چيست و اين شهر چه ويژگي
كه بدون محدوديت در زمان و مكان و فارغ از مشكالت ناشي از عوامل بيروني و شهر الكترونيك عبارت است از قضايي مجازي 

روزي و آنالين از طريق  محيطي مانند حمل و نقل و ترافيك، متصديان پاسخگو و امثال آن، اطالعات و خدمات به صورت شبانه
هرچند . باشد براي انتشار اطالعات و خدمات مياي  بديهي است اينترنت بهترين محيط شبكه. شبكه، در اختيار شهروندان قرار گيرد

  .باشند باشد كه كمتر داراي توجيه اقتصادي و فني مي صور ديگري نيز متصور مي
ساعته براي هر فرد و در هر مكان و  24شهر الكترونيكي جايي است كه در آن تمام خدمات دولتي و بخش خصوصي به صورت 

سات بايد خدمات خود را به صورت الكترونيكي ارائه دهند و اگر برخي سازمان ها به اين شركت ها و مؤس .است زمان قابل دسترسي
كار اقدام كنند و بعضي ديگر خدماتشان را الكترونيكي نكنند، اثرات مثبتي نخواهد داشت و به شهر الكترونيكي دست نمي يابيم؛ 

  .ي و دولتي محسوب مي شودزيرا شهر الكترونيكي جمع كننده تمام خدمات دستگاه هاي بخش خصوص
   

 شهروند الكترونيك كيست ؟ - 3
-هاي متفاوت درطول زندگي براي وي بوجود مياي كه ايفاي نقششهروند الكترونيك، كسي است كه توانايي انجام وظايف روزمره

. و مادر را بر عهده داردبه عنوان مثال، يك زن در يك خانواده نقش يك همسر  .آورد را با كمك ابزارهاي الكترونيكي داشته باشد
ها وظيفه ريز و درشت اي از خريدهاي خانه بر عهده مادر است، پرداخت قبوض، پيگيري وضعيت تحصيلي فرزندان و دهبخش عمده

چنانچه اين مادر بتواند برخي از اين وظايف را با استفاده از ابزارهاي الكترونيكي مانند وب . ديگر بر عهده وي گذاشته شده است
جويي بسياري در وقت و هزينه خانواده خواهد شد و اين وقت و هزينه به انجام رساند، طبعا صرفه ...ها، پست الكترونيك و ايتس

اين مادر در محل كار خود در نقش يك معلم، كارمند، مدير و غيره است؛ در اين . اضافه را صرف امور مهم ديگري خواهد نمود
هاي كارمند نقش/ اين مادر. تر نمايدتفاده از ابزارهاي الكترونيكي انجام امور را تسريع و كم هزينهتواند با اسها نيز وي مينقش

وي  ]2[.نمايد كه در هر كدام از آنها ابزار الكترونيكي به نحوي مي تواند به وي كمك نمايداجتماعي متفاوت ديگري را نيز ايفا مي
تواند اين وظايف مختلف را با كمك ابزار الكترونيكي و با كيفيت و كميت بسيار وقتي يك شهروند الكترونيكي خواهد بود كه ب

  .بهتري به انجام رساند
در واقع . شهروند الكترونيك به شهروندي گفته مي شود كه توانايي استفاده از خدمات برخط دولتها را در حد مطلوب داشته باشد

  .هستند شهروندان الكترونيك همان كاربران جوامع اطالعاتي
ابعاد فرهنگي و اجتماعي شهر الكترونيكي كم اهميت تر از ابعاد فني و سخت افزاري آن نيست و كميته هاي چندگانه هر كدام بايد 
روي اين بحث كار كنند و همچنين از طريق جشنواره ها و برنامه هاي مختلف بستر فرهنگي و اجتماعي الزم براي رسيدن به شهر 

  .شودالكترونيكي فراهم 
با توجه به آنچه گفته شد ضرورت تحقق شهر الكترونيكي امري واضح و بديهي است و آنچه در اين ميان بايد مورد توجه بيشتر قرار 
گيرد اين است كه به ياد داشته باشيم، صرفاً شعار دادن درباره اينكه شهر الكترونيكي خوب است و دنياي امروز به كجا رفته و ما 
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قطعاً داشتن اراده قوي، برنامه ريزي جدي، متوليان توانمند، بودجه كافي و نيروهاي متخصص . به جايي نمي بردكجا هستيم، راه 
دانشگاه هاي كشور در رشته هاي مختلف تحوالت چشمگيري داشته اند كه . توانا در تحقق اين پروژه نقشي اساسي خواهد داشت
. ر حل علمي مسايل شهري از جمله شهر الكترونيكي بسيار مثمر ثمر خواهد بوداستفاده از اين توانمندي هاي علمي و دانشگاهي د

به عقيده تحليلگران همچنين راهكار علمي مسائل شهري در گرو مشاركت جامعه علمي و كارگزاران مديريت شهري در تحقق شهر 
  . الكترونيكي است

  
  گام هاي تحقق شهرالكترونيكي -4

دهاي بكارگيري فن آوري اطالعات و نيز مقدمه دستيابي به دولت الكترونيكي محسوب مي شود شهر الكترونيكي كه يكي از دستاور
و  550در بسياري از كشورهاي جهان به ثمر رسيده و حتي باعث شده است مثالً در كره جنوبي و كانادا مردم براي انجام به ترتيب 

مختلف تحقق شهر الكترونيكي در ايران هنوز به سرانجام مناسب كار از منزل خارج نشوند، اين در حالي است كه پروژه هاي  350
به عقيده كارشناسان تحقق شهر الكترونيكي در ايران به دو موضوع مهم زيرساخت و فرهنگ سازي و به بيان . خود نرسيده است

تا زماني كه شهروندان از نظر  در واقع. ديگر موضوعي به نام شهروند الكترونيكي وابسته است كه بايد مورد توجه جدي قرار گيرد
فرهنگي، آموزشي و اطالعاتي به حدي نرسند كه ترجيح دهند به جاي خدمات سنتي و كاغذمحور از خدمات الكترونيكي استفاده 

  .كنند، پروژه شهر الكترونيكي به نتيجه نخواهد رسيد
هوشمند، به معناي رسيدن به شهر الكترونيكي نيست  ، قطعاً صرف كاربرد و استفاده از فن آوري اطالعات در مواردي مانند كارت

درصد از رفت و آمدهاي  50بلكه تحقق شهر الكترونيكي در صورتي ممكن است كه خدمات الكترونيكي به حدي برسد كه حداقل 
  .كنوني حذف شود

  
 الزامات وب سايت هاي فعال در زمينه گردشگري الكترونيكي  - 5

توسعه گردشگري الكترونيكي به روز بودن و كامل بودن وب سايت هاي فعال در اين حوزه يكي از مهم ترين مباحث موجود در 
است تا بتوانند اطالع رساني را به صورت تمام و كمال به گردشگران ارايه دهنداولين گام در بعد اطالع رساني در يك سايت فعال 

  ]5[ ستدر زمينه گردشگري الكترونيكي ارايه اطالعات عمومي به گردشگران ا
طالعاتي نظير موقعيت جغرافيايي منطقه سفر، زبان هاي رسمي و غير رسمي محلي مورد استفاده، اختالف زماني و ساعت رسمي، ا

  ساعات كاري، واحد پولي و نرخ تبديل ارزهاي خارجي از جمله اطالعاتي است كه هر گردشگري به آن نياز دارد
براي توريست ها كه به سيستم هاي متفاوتي عادت دارند و همچنين كليات آب و  همچنين معرفي سيستم اندازه گيري و واحدها

  .هوايي منطقه سفر نيز بايد به صورت كلي در بعد اطالع رساني وب سايت هاي فعال در زمينه گردشگري موجود باشد
  .را تشكيل مي دهندارايه اطالعات تعطيالت رسمي و بسياري اطالعات ديگر همگي بدنه اطالع رساني اين سايت ها 

ك وب سايت معتبر گردشگري بايد عالوه بر ارايه كليات آب و هوايي منطقه سفر، اطالعات دقيق و لحظه اي آب و هوا را هم به ي
  دهمراه پيش بيني آب و هوا ارايه كن

  .تبراي اين منظور راهكاري عمومي وجود دارد و آن ايجاد لينك سايت هاي پيش بيني هوا در وب سايت اس
در بخشي مجزا در يك سايت معتبر گردشگري بايد لينك هاي سازمان هاي دولتي مرتبط نظير وزارت خارجه، سازمان هاي 

  .نيز قرار گيرد تا امكان جست وجوي اطالعاتي در سايت ها رسمي توسط گردشگر مهيا باشد... توريستي و
ر اين بخش هم بايد به گردشگران ارايه شود و عالوه بر اين تمامي همچنين امكان ارتباط با پليس و تلفن هاي ضروري مورد نياز د

  راه هاي دسترسي به منطقه سفر مشخص شود تا توريست امكان انتخاب از ميان راه هاي متفاوت را دارا باشد
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ايت وجود داشته در نهايت در بعد اطالع رساني بايستي يك نقشه كامل از منطقه سفر با كليه جزييات و قابليت زوم كردن روي س
باشد كه همه اماكن سرويس دهنده به گردشگران در آن مشخص بوده گردشگر بتواند از طريق سايت تمامي مسيرها را دنبال كند 

  و نيازهاي خود را مرتفع كند
با سرعت كارشناسان بر اين باورند كه همانند ساير زمينه هاي جديد، رويكرد مسووالن كشور در حوزه گردشگري نيز به زودي 

چشمگير ارتباطات و فناوري اطالعات در جهان متناسب خواهد شد، زيرا جذب گردشگر خارجي، بدون فراهم آوردن زيرساخت 
  .گردشگري الكترونيكي امري امكان ناپذير تلقي مي شود

  
  : مهم ترين مزاياي شهر الكترونيك عبارتند از  -6
  فراهم آوردن خدمات اينترنت با كيفيت و سرعت باال براي شهروندان        .1
  ]1[)شرايط يادگيري از راه دور ( فراهم آوردن كانال هاي آموزشي مختلف و محيط آموزشي مادام العمر        .2
  بهبود كيفيت زندگي مردم       .3
  ارائه ي خدمات از طريق اينترنت به مردم       .4
  ج تجارت و داد و ستد از طريق اينترنت تروي       .5
  ارتباط بهتر سازمان ها و ارگان هاي شهري با يكديگر       .6
  كاهش بروكراسي و فساد اداري با به كارگيري سيستم هاي مكانيزه       .7
  كاربه علت كاربرد بيشتر اينترنت و عدم خروج غير ضروري از منزل و محيط  كاهش ترافيك شهري ،       .8
  با كاهش ترافيك شهري  كاهش آلودگي هوا ،       .9

  تسريع در برطرف كردن مشكالت ايجاد شده در شهر و ارتباط مستقيم مسئولين شهري با شهروندان   .10
  صرفه جويي در وقت و انرژي   .11
  
  لش هاي رو در روي شهر الكترونيك مهم ترين چا -7
  عدم سرمايه گذاري الزم ، جهت به روز آوري اطالعات و حفاظت از سيستم ها        .1
  عدم وجود نرم افزار هاي الزم و يا عدم كارايي آن ها        .2
  عدم دسترسي مردم به اينترنت       .3
  از بين رفتن امنيت و حريم شخصي مردم        .4
  و كنترل شهر الكترونيك عدم وجود نيروي متخصص كافي براي اداره        .5
  آسيب پذيري فرهنگي جامعه ، به علت ورود فرهنگ هاي نوين       .6
  
  هاي شهر الكترونيك فعاليت -8

پذيرد قابليت اجرا در به صورت الكترونيكي و در غالب شهرهاي الكترونيكي  هايي كه در شهرهاي عادي صورت مي بسياري از فعاليت
  .گردد تر اجرا مي ها در شهرهاي الكترونيكي به صورت راحت توان گفت اين مجموعه فعاليت ميباشد و شايد  را دارا مي

  :رد كه بعضي از آنها عبارتند ازهايي تقسيم ك توان به مجموعه هاي انجام گرفته در يك شهر الكترونيك را مي فعاليت
  و غيره مثل پرداخت قبوض، برداشت پول از حساب، انتقال پول: هاي بانكي فعاليت
  مثل ثبت اسناد و امالك، درخواست پاسپورت و امثال آن: هاي اداري فعاليت
  مثل خريد و فروش كاال، موسيقي، فيلم و مواد غذايي: هاي تجاري فعاليت
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  ها ها و پارك اي، بازديد از موزه هاي رايانه مثل بازي: هاي تفريحي فعاليت
  ...هوا، ترافيك شهري، ساعات پرواز هواپيماها و  و  يت آبها، نشريات، وضع اخبار، روزنامه: كسب اطالعات

  ها و تاليفات جديد ها و كتاب  ها، دسترسي به منابع معتبر، كتابخانه ها، يافتن مقاله تحقيق در مورد پروژه: هاي علمي فعاليت
  ها مدرسه، دانشگاه و ساير آموزشگاه: هاي آموزشي فعاليت
  هاي سياسي باز به مجلس و بخش نظر   ابات، اعالمشركت در انتخ: هاي سياسي فعاليت
  رزرو بليط سفر، رزرو هتل و كرايه اتومبيل: هاي مسافرتي فعاليت

  كردن فرم درخواست كار، ارسال و گرفتن نتيجه  هاي كاري، پر آگاهي يافتن از فرصت: كاريابي و درخواست كار
  هاي پزشكي هاي ايمني و اطالع از تازه  لمراجعه به پزشك، دريافت دستورالعم: هاي درماني فعاليت
ترين مسير در شهر براي رسيدن به مقصد، بهترين رستوران براي صرف غذا، بهترين  خلوت   بهترين و: گيري هاي تصميم فعاليت

  اماكن تفريحي و ساير
  
 : شهرهاي الكترونيك جهان -9

اما يك شهر در حال ساخت كه شايد بعنوان اولين . اشاره كرد...مي توان به شهر هاي الكترونيك لندن، لس آنجلس، ونكوور، توكيو و
  : شهر تمام الكترونيك مطرح گردد 

  . پايان مي پذيرد  2014شهر نيوسونگدو در كره جنوبي كه پروژه ساخت اين شهر در سال 
  

  :فوايد ايجاد شهرهاي الكترونيك- 10
  كاهش هزينه -1
  افزايش درآمدها -2
  خدماتافزا يش كيفيت  -3
  كاهش زمان دسترسي به خدمات و باال بردن ميزان دسترسي به خدمات -4
  كاهش ميزان آلودگي هوا و ترا فيك -5
  شفاف كردن اطالعات و مراحل و انجام خدمات و قوانين وجلوگيري از اعمال سليقه كارمندان  -6

  
  : ملزومات جهت ايجاد شهرالكترونيك- 11

  .دولت الكترونيك، تجارت الكترونيك و آموزش الكترونيك الزامي است: سه بخش در ايجاد شهر الكترونيك ايجاد 
دولت الكترونيك عبارت است از متحول كردن دولت و فرايند كشورداري از طريق قابل دسترس تر، كارآمدتر و : دولت الكترونيك-1

  ]4[تي با استفاده از فنĤوري اطالعات و ارتباطات پاسخگوتر كردن آن و ارائه اطالعات و خدمات به شهروندان و ساير نهادهاي دول
  تجارت الكترونيك-2

امروزه فروشگاه هاي بزرگ به آساني محصوالت خود را از طريق اينترنت به فروش مي گذارند و شركت ها تبادالت عظيم خود را بر 
  روي اينترنت انجام مي دهند

در آموزش الكترونيك شركتهــــــا، فرهيختگان، مربيان و معلمان در سطح وسيع تر و تعداد باالترمي : آموزش الكترونيك -3
هرچه فناوران و معلمان بيشتر با هم باشند و بيشتر با هم كار كنند، استعـــــدادهاي دانش آموزان . توانند با يكديگر كار كنند

  . اد قويتر مي شود و كشور نيرو مي گيردبيشتر شكوفا مي گردد، اقتص
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  :تعريف جهانگردي- 12
جهانگردي ظاهراً معادل سياحت . "جهان گردنده و آنكه در اقطار عالم بسيار سفر كند"جهانگردي واژه اي است فارسي به مفهوم 

ادل فارسي آن، جهانگرد، كسي در عربي به معناي زياد سفر كردن است و سياح يا مع "سياحت". است) فرانسه(و توريسم ) عربي(
يعني اغلب . اما در زبان رايج فارسي، از نظر كمي، تفاوتي ميان جهانگردي و مسافرت يا سفر وجود دارد. است كه زياد سفر مي كند

مدت به سفرهاي كوتاه ” سفر و مسافرت“فارسي زبانان جهانگردي را مترادف با زياد سفر كردن مي دانند، در حالي كه واژه هاي 
 "جهانگردي و جهانگرد"با وجود اينكه در زبان فارسي گفتاري و نوشتاري استفاده از واژه هاي . دور يا نزديك نيز مربوط مي شود

به جاي سفر و مسافرت و مسافر مرسوم است، به كار بردن واژه هاي مزبور در گفتگوي ميان مردم چندان نيست و بيشتر مردم 
  ]5[افرت، سفر و مسافر را به كار برندترجيح مي دهند واژه هاي مس

  :تعريف گردشگري الكترونيك- 13
عبارت از فن تلفيق متدهاي كسب و كارهاي الكترونيكي و فناوري اطالعات در شيوه ها و ابزارهاي [1] الكترونيكي گردشگري

در . ستااي كمتر  با كيفيتي باالتر و هزينه. گردشگران گردشگري براي ارايه خدمات مورد نيازارايه و پشتيباني خدمات , تدارك
كردند به عالوه  مي الكترونيكي تمامي خدماتي است كه در گذشته گردشگران به صورت سنتي از آنها استفاده ارايه ET واقع

  .اند خدماتي كه به واسطه فناوري اطالعات ميسر شده
از نگاهي ديگر به طور عام، كليه اجزاي كسب و كار از قبيل تجارت الكترونيكي تحقيق و توسعه الكترونيكي توليد محتوا و ارايه 

  . خدمات به صورت الكترونيكي در فضاي مجازي يا ارتباطي را شامل مي شود
يده از عمده ترين فعاليت هاي در آمدزا و گردشگري الكترونيكي نقطه عطفي بين گردشگري و فناوري اطالعات است كه هردو پد

مولد فرصت هاي شغلي در جهان است گردشگري خود به انواع گوناگوني تقسيم شده است و فناوري اطالعات نيز با فعاليت هاي 
  گوناگوني بر توسعه گردشگري تĤثير گذار است

  :كه در گردشگري الكترونيك مرسومند عبارتند از سرويس هايي- 14
  رساني شفاف، دقيق و معتبراطالع   
 انجام كليه تشريفات اخذ ويزا   
 سياحتي -رزرو هتل ها و مراكز تفريحي   
 رزرو و اجاره وسايل نقليه   
 و قطار و اتوبوس هواپيما، اخذ بليت ...   
 هاي سفر و تورهاي مختلف خريد برنامه 
  
  

  شورمزاياي گردشگري الكترونيك در راستاي اصالح الگوي مصرف منابع ك- 15
  فراهم آوردن خدمات اينترنتي با كيفيت و سرعت باال براي گردشگران-
  گردشگري فراهم سازي كانالهاي آموزشي و محيط آموزشي همگاني براي گردشگران و اهالي صنعت-
  شركت در فعاليتهاي اقتصادي شهري بوسيله روستاييان-
  افزايش و بهبود كيفيت زندگي-
  و تسهيالت به روستاييان مناطق گردشگري ارائه بهتر و بيشينه خدمات  -
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  ارائه خدمات يك مرحله اي به گردشگران و روستاييان مناطق گردشگري-
  در بستر تجارت الكترونيك   تقويت رقابت تجاري و ايجاد فرصتهاي تجاري بيشتر-
  ارتباط بهتر سازمانها و ارگانهاي وابسته به صنعت گردشگري-
  با روستا يا مسايل گردشگري مداخالت مستقيم روستاييان در اداره امور محلي در ارتباط افزايش مشاركتهاي روستايي و-
  دسترسي همگاني به خدمات شهري-
  موجود همگون سازي فعاليتهاي گردشگري و ظرفيت برد گردشگري مناطق روستايي با پتانسيلهاي-
  تاييايجاد اشتغال براي جوانان روستايي و افزايش درامد خانوارهاي روس-
  مديريت، هدايت و كنترل و راهبري بهتر گردشگري روستايي-
  تسريع در بر طرف كردن مشكالت احتمالي و ارتباط مستقيم با گردشگران-
  صرفه جويي در زمان و هزينه  -
  ايجاد ساختارهاي الزم براي توسعه هاي آتي روستا و گردشگري محلي-
  سيستم جامع اطالعات گردشگري-
  نظارت واحد گردشگريمديريت و -
  نشر فرهنگ و شاخصه هاي فرهنگي و بومي مناطق روستايي-
اجتماعي مناطق روستايي هدف  افزايش سطح آگاهي عمومي روستاييان و مداخله بيشتر آنها در سرنوشت سياسي اقتصادي و-

  طرحهاي گردشگري اكوتوريسم روستايي
  چالشهاي گردشگري الكترونيك-16

  ]2[نرم افزارهاي رايانه اي فقدان سخت افزار و-
  فقدان سواد اطالعاتي-
  فقدان زير ساختار الكترونيكي-
 دسترسي به اينترنت و شكاف ديجيتالي-
  امنيت و حريم درگاه هاي اينترنتي وابسته به صنعت گردشگري-   

  آموزش در توسعه گردشگري الكترونيك
درگاه  ن و امكان دسترسي عامه روستاييان به اطالعات گسترده درهجوم گسترده فرهنگهاي گوناگو: چالشهاي فرهنگي و اجتماعي

  مردم بوجود مي آورد هاي گوناگون موجود در اينترنت، برخي ناهنجاريها را در روابط فرهنگي و اجتماعي
 گردشگري الكترونيكي  محورهاي توسعه- 17

ساعته حتي روزهاي تعطيل  24آسان و به صورت هدف از ايجاد گردشگري الكترونيك توزيع خدمات گردشگري به صورت سهل و 
هاي آمادگي  مبتني بر شبكه را نداشته باشد و مولفهاي آمادگي الكترونيكي دريافت خدمات گردشگري به شهروندان است،اگر جامعه
شهر الكترونيك و  دولت و شهروندان، در جامعه نهاديه نشده باشند تحقق ها، شرايط اجتماعي و فرهنگي، الكترونيكي نظير زيرساخت

حضور در سرزمين    زير مجموعه الكترونيك آن يعني گردشگري الكترونيك به سادگي امكان پذير نخواهد بودگردشگري الكترونيك
درصد  70ديجيتالي وب و مشاهده داده هاي صوتي ، متني و تصويري از دنياي فيزيكي پيرامون ما است، اكنون بيش از ]4[

گيرد و يكي از داليل بسيار مهمي كه دنيا و به  هاي اينترنتي صورت مي الملل از طريق شبكه سطح بين خدمات خريد گردشگري در
المللي تبليغات برخوردار  كنند تا از امكانات اينترنتي استفاده كنند، اين است كه از ابزار بين ويژه كشورهاي درحال توسعه تالش مي

تر  ها، ارزان اند كه با استفاده از آن هاي اينترنتي ها كمك كند، سايت المللي به آن لحاظ بين تواند به ترين ابزاري كه مي نيستند و بزرگ
 .توان حضور يافت گردي مي جهان  تر در حوزه و سريع
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اين سيستم از . هاست برداري از اين سيستم سازي براي بهره يكي از نكات اساسي توسعه گردشگري الكترونيكي، آموزش و فرهنگ 
تر انجام شوند، در بسياري از كشورهاي درحال  تر و آسان ها سريع شود، فعاليت كند و سبب مي زمان و هزينه جلوگيري مي اتالف

المللي حضور يابد و در دنيا  تواند به كشور كمك كند تا در شرايط بين ترين ابزاري كه مي توسعه، به اين نتيجه رسيدند كه بزرگ
گيري از لوگوي اطمينان است، اگر سايتي آغاز به فعاليت كند و در آن، لوگوي اطمينان وجود  هرقابت مطلوبي داشته باشد، بهر

كند، مورد تأييد  شود و اطالعات و مراجعي كه به آن اشاره مي كه اين سايت از سوي دولت حمايت مي داشته باشد، يعني اين
  .اهند بودتري براي آن سايت قائل خو اند و كشورهاي دنيا اعتبار بيش دولت
هاي خود را به  گردشگري الكترونيكي، اين است كه در اين زمينه، نداشته  يكي از محورهاي توسعه: مدرس دانشگاه گفت   يك

به . المللي وجود دارد، نداريم توانيم بگوييم، شرايطي را كه در سطح بين هاي خود را تقويت كنيم؛ ما نمي ها برسانيم و داشته داشته
همه شرايط را داريم، اما در اين شرايط، بسيار ضعيف هستيم و بايد تالش كنيم تا آن را تقويت كنيم تا يك نيروي  عبارت بهتر ما

  توانمند در بخش خصوصي و دولتي ايجاد شود و درصدي از خدمات خريد گردشگري از طريق اينترنت صورت گيرد
روز  يك شبكه به تقويت، به. گهداري مستمر و دائمي روزانه استاندازي يك سايت نيست، بلكه پشتيباني و ن ترين بخش، راه مهم

هاي دولتي و خصوصي در ايران حاكم است، اين  هاي بزرگي كه در بخش هاي جديد فني نياز دارد؛ يكي از ضعف كردن و سيستم
در صورتي كه . شود شكل حل مياندازي كنيم، م كنيم كه اگر يك شبكه را راه بازار الكترونيكي گردشگري فكر مي  است كه در حوزه

شكل  روز كردن اطالعات به اندازي و به مانده پشتيباني و ارائه خدمات پس از راه درصد باقي 95اين فقط پنج درصد كار است و 
  دايمي، مستمر و روزانه است

ها و  دولتي نيز بايد پايههاي علمي ـ پژوهشي و اجرايي ـ عملياتي بايد در اين زمينه فعال باشند و بخش خصوصي و  دستگاه
شوند، موضوع گردشگري الكترونيكي در كشور به سطح عالي برسد، انجام دهند؛ بخش خصوصي  هايي را كه سبب مي اسلوب

اند كه  هايي در بخش خصوصي داريم كه اين موضوع را متوجه شده گرچه شركت. تر پرداخته است متأسفانه خود به اين موضوع كم
  شان در صنعت گردشگري است هاي بازاريابي مي براي فعاليتاينترنت ابزار مه

  
  

  گردشگري در شهر الكترونيك تورنتو- 18
 

  ]5[:برپايي اين امر شامل سه مرحله است از نظر محققين و مجريان شهر الكترونيك تورنتو
 
  .تثبيت_3. پياده سازي _2. طراحي -1
  

روي شهر در فرايند  طي اين فرايند نقاط قوت و ضعف شهر و يا به تعبيري بهتر، فرصتها و تهديدهاي رو در :مرحله اول) الف
ضعفهاي مكنون در ساختار شهر انطباق داده مي شود  سپس فرصتهاي و تهديدهاي موجود با قوتها و. عملياتي مشخص مي شود

  .هديدهاي ساختار فعلي فرصتهايي براي توسعه آتي فراهم گرددتالش شود تا از دل ت تا با شناسايي پتانسيلهاي موجود ،
   :مرحله دوم) ب
 

طراحي شود و از گروههاي كاري متخصص در زمينه هاي  در محله دوم بايد زيرساختار الزم براي پياده سازي شهر الكترونيك
قرار  بايد چالشهاي طرح نيز مورد شناسايي در اين راستا. شده در مرحله اول استفاده گردد مختلف براي عملي نمودن طرح ارائه

هدفهاي عمده اين مرحله عبارتند . نقصي داشت گيرند و با اتخاذ راهكارهاي مناسب حل و فصل شوند تا بتوان شهر الكترونيك كم
  :از
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  .الزم براي پياده كردن طرح ايجاد زيرساختار سخت افزاري))
 

  .عنوان بخشي از طرح يت بهتهيه ضوابط و قوانين مرتبط با امنيت و مالك
 

  .هماهنگ كردن بخشهاي مختلف شهري
 

  .تكراري انجام گرفته در شهر كمينه كردن فعاليتهاي
 

  .كمينه كردن زمان انجام فعاليتها در شهر
 

  .روشها كردن كارهاي اداري و دفتري با استفاده از سيستم هاي مكانيزه و بهبود كمينه
 

  و راندمان در پياده سازي طرح به منظور افزايش كارايييكپارچه سازي فعاليتهاي تجاري 
. 

  بهينه سازي منابع موجود شهري
 

   :مرحله سوم
 

( كامال تكامل يافته  هدف نهايي از اين مرحله ارائه يك محيط. ايجاد شهر الكترونيك برقراري و تثبيت آن است آخرين مرحله در
  اطالعات در فناوري و مديريتبراي ) با توجه به مقتضيات و امكانات موجود

زمان با پيشرفت در فناوري و مديريت اطالعات و  اجراي اين مرحله از نظر عملي نقطه پاياني ندارد و در هر. سطح شهر است 
  شهروندان اين مرحله به مراحل تكاملي  همچنين باال رفتن سطح نيازهاي

  :دنبال كرد، عبارتند از ارتباط برخي اهداف را كه مي توان در اين. نزديك مي شود
 

  .اطالعات تكامل دائمي و بهبود مستمر فناوري و مديريت
 

  .شهروندان همگام نمودن فناوري هاي موجود با نيازمندي ها وسطح توقع
 

  .دستيابي به اهداف استراتژيك و ديدگاه هاي آرماني پيش بيني شده
 
  .شهرطرف كردن نيازمندي هاي تجاري مختلف بطور همزمان در  بر
 

  روستاي الكترونيك شاهكوه-19
شمال به گرگان و از جنوب شرقي به شاهرود و از جنوب غربي به  شاهكوه روستايي كوهستاني واقع در البرز مركزي است كه از

قرار دارد و با  متري دريا 2000ارتفاع  اين روستا در. تقسيمات كشوري در استان گلستان قرار مي گيرد دامغان مي رسد و از نظر
علت موقعيت جغرافيايي داراي زمستانهايي سرد و  شاهكوه به. شهرهاي گرگان و شاهرود ارتباط زميني از راه شوسه دارد
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در زمستان مردم اين منطقه به شهرهاي . كارهاي كشاورزي و دامپروري اشتغال دارند تابستانهايي معتدل است و مردم آن به
در . خانوار مي رسد 500 و شاهرود كوچ مي كنند ولي در تابستان جمعيت زيادي را در خود جاي مي دهد و به تعداد رگانگ

گرديد، مجمع دانشگاهيان منطقه شــاهكـــوه با دعوت از آقاي  و بعد از اينكه مخابرات روستاي چهارباغ افتتاح 1379تابستان 
اولين روستاي  ازندگي اتصال به شبكه جهاني اينترنت را برقرار نموده است و به عنوانوزير جهاد س دكتر عمادي معاون محترم

توجه رسانه هاي داخلي و خارجي نيز قرار گرفت و  اتصال روستا به اينترنت مورد. ايراني در شبكه جهاني اينترنت شناخته شد
تيتر  خبر اتصال اولين روستاي ايراني به اينترنت را خبرگزاريهاي خارجي از جمله فرانس پرس چندين روزنامه و مجله داخلي و

كامپيوتر در دو روستاي چهارباغ و شاهكوه در  بعد از اتصال به اينترنت، كالس هاي آشنايي با اينترنت و آموزش. خود قرار دادند
 ئله مهمي كه در برگزاري اينمس. آموزان منطقه قرار گرفت مورد توجه مردم و دانش  مرداد ماه برگزار شد كه 18تا  15روزهاي 

آموزان نبود و قطعا اگر امكانات بيشتري    موجود اصال جوابگوي شور و شعف دانش  ها به چشم مي خورد، اين بود كه امكانات كالس
 اكبر و با مديريت جناب آقاي دكتر علي 1379اين سايت در تابستان . برخوردار مي شدند وجود داشت، كالسها از كيفيت بهتري

هاي داخلي و خارجي  امر در رسانه اين. اندازي شده است جاللي عضو برجسته مجمع و پشتيباني و همكاري اعضاء و اهالي راه
اند كه اغلب آنها ايرانيان  نفر از سايت شاهكوه ديدار كرده 6000ماه قريب  انعكاس فراواني يافته است و در مدت زمان كمتر از سه

همين راستا بنياد دانش و هنر  در. دور از ذهن و قابل ستايش بوده است ند و چنين كاري برايشان بسيارا از كشور بوده مقيم خارج
دستگاه  9شود، تعداد  توسط ايرانيان مقيم خارج از كشور حمايت مي كه بنيادي خيريه براي كمك به امر آموزش در ايران است و

ايشان در روستاي شاهكوه  در پيام دكتر جاللي از دانشگاه ويرجينيا به مجمع. اسكنر به مجمع اهدا كرده است  كامپيوتر، چاپگر و
ها تمايل دارند كاالهاي شاهكوه را خريداري  است و خيلي شده خوشبختانه سايت شاهكوه جزء سايتهاي معروف جهان": آمده است

در ليست  كتاب و موسيقي شاهكوئي  است بزرگ آمازون دات كام كه بزرگترين فروشگاه اينترنتي جهان نمايند و حتي در سايت
   .نداشت شد اين مقدار اثر اگر ميليونها دالر هزينه مي. فروش آن شركت قرار گرفته است

  
  :خدمات گردشگري الكترونيكي در سايت شاهكوه   
  :تبليغات در درگاه اينترنتي شاهكوه درامد زايي و   

  :جلب كمكهاي دولتي و غير دولتي    
  :از سطوح مخابرات و ايجاد سطوح و زيرساختار الكترونيكي استفاده   
  :الكترونيك روستايي در ايجاد و توسعه زيرساختار و سخت افزارهاي الزم در توسعه روستاي مشاركت سازي   

   ارائه محصوالت كشاورزي و زراعي و فراورده هاي دامپروري و صنايع  دستي
 جهانگردي مجازي و كشور هاي آسيايي و اروپايي -20

مديران مراكز جهانگردي در شمال غرب اروپا دريافته اند كه اگر مي خواهند بازار خود را رونق : جهانگردي مجازي در اروپا ▪
  .بپردازندبخشند، بايد هرچه سريع تر سايت اينترنتي مشتركي را راه اندازي كنند و در آن به معرفي خدمات خود 

دولت بريتانيا با داشتن تجربه اي موفق در زمينه جهانگردي مجازي قصد دارد كه از : جهانگردي مجازي دولت بريتانيا انگليس ▪
سال گذشته مقامات جزاير ولز واقع در بريتانيا به ميزان قابل . اين پس سرمايه گذاري هاي بيشتري را در اين زمينه انجام دهد

اين امر كه اقتصاد ولز را با آسيب هاي . اهش جهانگردان داخلي و خارجي براي بازديد از اين منطقه مواجه شدندمالحظه اي با ك
از  .زيادي مواجه كرد، مسووالن دولتي را واداشت تا براي جبران خسارات وارد شده از اينترنت و ابزارهاي اينترنتي استفاده كنند
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لز، تعداد مسافران داخلي و خارجي اين منطقه تا چند برابر افزايش يافته و در مقابل، زمان ورود اينترنت به صنعت گردشگري و
  .رضايتمندي افراد براي استفاده از خدمات عرضه شده به آن ها باالتر رفته است

سرمايه گذاري ميليون پوند  13سال گذشته دولت بريتانيا براي آنكه وب سايتي را با خدمات جهانگردي راه اندازي كند، بيش از 
با اين وجود بسياري از كارشناسان بر اين باورند . كرد و در آن اطالعات كامل و جالبي را در مورد تمام اماكن ديدني بريتانيا قرار داد

بايد توجه داشت كه سياست هاي جذب مسافران داخلي و . كه اين سايت تنها به جذب مسافران داخلي بريتانيا كمك خواهد كرد
ر دنياي مجازي با يكديگر متفاوت است و اگر اين تفاوت توسط مسووالن سايت ها به درستي تشخيص داده نشود، مراكز خارجي د

  .جهانگردي مشتريان خود را از دست خواهند داد

  : جهانگردي مجازي و كشورهاي آسيايي-21
مناطق دنيا موفق به جذب جهانگردان شده اند، اگرچه كشورهاي اروپايي با در اختيار داشتن سرمايه و فناوري ، بيش از ديگر 

تحليل جداول منتشر شده از سوي سازمان بين المللي جهانگردي نشان مي دهد كه كشورهاي آسيايي نيز در سال هاي اخير 
گرفتن اين طور كه گفته شده، كشور چين در سال گذشته توانسته با پيشي . موفقيت هاي فراواني را در اين زمينه كسب كرده اند

در اين ميان هنگ كنگ نيز توانسته نام خود را در  ]4[.از ايتاليا رتبه خود را در ليست كشورهاي موفق در جذب توريست باال بياورد
  ]5[كشور برتر دنيا جاي دهد كه اين امر نشان مي دهد صنعت جهانگردي براي كشورهاي آسيايي هم مهم تلقي مي شود 10بين 

  
    ترونيكايران و گردشگري الك-

مقوله گردشگري از جمله مواردي است كه به مدد فضاي جديد و سايبر به وجود آمده در كنار شكل سنتي خود، چهره نويني نيز 
در شرايطي كه خوشبختانه در ايران نيز . كسب كرده و آن گردشگري مجازي يا محبث گردشگري در فضاي مجازي اينترنت است

حد تعاريف فراتر رفته و به صنعتي بودن اين مقوله اذعان نسبي حاصل شده است، شايد ال زم باشد نگاه رسمي به مقوله توريسم از 
با بازنگري در عملكرد سنتي فعاال ن اين صنعت پرسود اما متاسفانه ضعيف در كشوري كه ظرفيت خوبي براي سرمايه گذاري 

تاي توسعه صنعت گردشگري مطرح شود امري كه با توجه به بيشتر در اين زمينه دارد، لزوم بهره مندي از فضاي سايبر در راس
هر چند در حال حاضر وب سايت ها، وبال گ ها و تيز ر  .فضاي خاص فرهنگي و اجتماعي ايران مي تواند بسيار مفيد واقع شود

يچه هاي بسيار ارزشمندي هاي الكترونيك زيادي در زمينه توريسم ايراني فعال هستند و بنا به امكانات و سليقه و متد طراحان در
اما بايد به اين نكته توجه داشته باشيم كه قرار نيست ما در اين زمينه همچون . به روي مشتريان خارجي اين صنعت باز كرده اند

كه  توجه بيشتر به برنامه ريزي در زمينه گردشگري در ايران از آن رو ال زم است .موارد ديگر فاصله اي بعيد با دنيا داشته باشيم
يك معرفي خوب در مدتي بسيار كوتاه و يك تصوير تاثيرگذار در كوتاه ترين زمان در فضاي سايبر مي تواند در جذب مشتري موثر 

  .باشد
براي درك بهتر فاصله كنوني گردشگري سايبر در ايران با ديگر مناطق جهان كافي است تنها چند صفحه وب مرتبط با اين مقوله 

آنگاه مي . از وب سايت هتل ها گرفته تا شهر داري ها و شركت هاي فعال در زمينه توريسم. ا مشاهده كنيمدر كشور هاي ديگر ر
يقيناً منظور ما شبيه سازي و كپي برداري از كار  .بينيم كه ديگران با امكانات نرم افزاري برابر با ما چه كارهايي انجام مي دهند

ويسان و طراحان ايراني صفحات وب، خود هر كدام ايده پردازان ماهري هستند و در هاي ديگران نيست به ويژه اينكه برنامه ن
بدون شك اولين شرايط ارتقاي وضعيت  .صورت وجود بازار رقابتي در اين زمينه مي توانند خال قيت خود را به ظهور برسانند

امروزه سواد به چهار . دريافت هاي سايبر استسواد سايبر به معناي روان بودن در  .گردشگري در ايرن داشتن سواد سايبر است
سطح سواد پايه اي، سواد كاركردي، سواد فناورانه و سواد اطال عاتي طبقه بندي مي شود و داشتن سواد در هر چهار سطح مذكور 
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ريستي خود با چنين سطح توانايي است كه مي توانيم در عرصه معرفي ظرفيت هاي تو. به سهولت كار در عصر سايبر مي انجامد
بدين منظور به منابع الكترونيك اطال ع رساني . ارائه مفاهيم به صورت دو يا چند زبانه شرط بعدي موفقيت بيشتر است. اقدام كنيم

  مقوي نياز داريم كه بتوانيم به كمك آنها گسترده متنوعي از كاربران را مورد خطاب قرار دهي
  

 نتيجه گيري-22
ايجاد نهادي تحت عنوان مركز گردشگري مجازي در سازمان : بايد نسبت به موارد زير اهتمام ورزيمبراي توسعه جهانگردي مجازي 

ايرانگردي، بازبيني، اصالح و مديريت سايت هاي اطالع رساني مراكز گردشگري در اينترنت، دخالت دادن وزن گردشگري مجازي 
موزش الكترونيكي توسعه گردشگري در مراكز دانشگاهي، در چشم انداز گسترش صنعت گردشگري، ايجاد و تدوين دوره هاي آ

توجه به اطالع رساني الكترونيكي رسمي پتانسيل هاي گردشگري در رسانه هاي جهان، تبليغ سايت هاي گردشگري رسمي در 
الكترونيكي كليه سايت هاي دولتي كشور در وب، راه اندازي پايگاه هاي اطالع رساني ديجيتالي درون شهري، ايجاد كارت هاي 

امكانات فضاي مجازي ... . اعتباري براي استفاده از مراكز گردشگري و فروش آن از طريق وب براي مخاطبان داخلي و بين المللي و
كه روز به روز در حال افزايش است به ما اين امكان را مي دهد تا تصوير ديجيتال، فيلم هاي ويدئويي و گرافيك هاي زيبايي از 

وتوريسم فولكوريك و فرهنگي خود را در اختيار كاربران قرار دهيم اما ما متاسفانه در اين زمينه نيز آنچنان كه بايسته جاذبه هاي اك
بديهي است ارتقاي سطح صنعت گردشگري منوط به فراهم بودن مولفه هاي متعدد دولتي و . و شايسته است كار نكرده ايم

  عت مي دانند بايد صنعتي در مورد آن فكر و عمل كنندغيردولتي است كه اگر واقعاً گردشگري را صن
نگاهي سريع به آنچه گفته شد نمايان مي سازد كه گردشگري به عنوان يك صنعت پول ساز و زيربنايي در اقتصاد امروز جايگاه 

گسترش روابط  توسعه مناسب آن مي تواند زمينه. بسيار با اهميتي دارد و حوزه ها و كاركردهاي مختلفي را شامل مي شود
توسعه وب به . فرهنگي و توسعه اقتصادي كشورها را فراهم سازد و الزمه اين مساله تعامل صحيح بخش دولتي و خصوصي است

عنوان ابزار كاربردي اينترنت نقش بسيار تعيين كننده اي در موفقيت گردشگري الكترونيكي بازي مي كند و بهره برداري صحيح از 
 .باشدتوسعه و موفقيت هر چه بيشتراز آن مي تواند زمينه س
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