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Offering a proposal model for electronic tourism in order to 
reform and correct the consumption pattern of tourism sources 
in rural tourism development plans (Comparative survey and 
model suggestion considering Iran’s contemporary conditions)

Abstract:
Rural tourism especially rural natural tourism which is called 

rural ecotourism is one of the most important economical ap-
proaches in tourism for maximum and constant use of natural 
resource and rural environment and is considered so important 
in cultural, social, economical, growth and development aspects. 
Here environment and natural resources protection is one of the 
most important parts of it.

In fact to reform and correct the consumption pattern in Iran’s re-
sources Islamic Republic of  Iran leader’s speech is being used and 
we can consider natural resources and tourism attraction as a treasure 
which measures should be taken to draw and develop more attention 
of internal and foreign tourists to rural attractions and resources and 
developing information technology.

So in this article with comparative and descriptive method get-
ting help from case studies in Iran and other countries a model 
for electronic tourism development is represented. Results of this 
research represent a model in electronic rural tourism development 
based on doming cycle in 1. Planning and design; 2. Operation; 3. 
Investigation and control; 4. Correction and reforming which in 
contemporary condition can enable us to use the resources.

Key words: rural natural tourism, virtual tourism, information 
technology, doming cycle.

چکيده
گردشگری روستايی باالخص گردشگری طبيعی روستايی كه به نام اكوتوريسم روستايی 
تس��ميه يافته است، از مهم ترين رويکردهای اقتصاد گردشگری در راستای بهره وری بهينه 
و پايدار از منابع طبيعی و زيس��ت بوم روس��تايی به ش��مار می رود كه از جنبه های فرهنگی و 
اجتماعی، اقتصادی و معيش��تی و رشد و پيشرفت رشد ناخالص ملی مورد التفات فزاينده ای 
قرار گرفته و در اين ميان، پاسداشت و نگهداشت محيط زيست و منابع طبيعی، از مهم ترين 

محورها و مؤلفه های گسترش آن به شمار می رود. 
در واقع می توان منابع طبيعی و جاذبه های گردش��گری ش��رايط فعلی ايران را گنجينه و 
منابعی دانست كه بايد در راستای استفاده بهينه، گسترش توجه گردشگران داخلی و خارجی 
به منابع و جاذبه های روستايی و روش های مديريت مؤثر و كارآمد اين صنعت راهکارهايی 
ارائه ش��ود و با توجه به گس��ترش فناوری اطالعات و ارتباطات، الزم است تا از اين فناوری 

در توسعه و مديريت گردشگری روستايی بهره برد. 
بر اين اس��اس در اين مقاله در روش تحقي��ق تطبيقی و توصيفی با رجوع به نمونه های 
م��وردی در ح��ال انجام و انجام ش��ده مل��ی و بين المللی ب��ه ارائه يک مدل برای توس��عه 
گردش��گری الکترونيک پرداخته می شود. نتايج و يافته های پژوهش حاضر بر ارائه مدلی در 
توسعه گردش��گری الکترونيک روستايی بر اساس چرخه دمينگ، به محورهای: 1- طراحي 
و برنامه ريزي؛ 2-اجرا؛ 3- بازرس��ي و كنترل؛ 4- اقدام اصالحي؛ اشاره دارد كه می تواند در 
ش��رايط معاصر ايران، در توسعه گردشگری روس��تايی در حوزه به كارگيری بهينه و كارآمد 

منابع و جاذبه های موجود مناطق روستايی مؤثر باشد.
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گردش��گری طبيعی روس��تايی، گردش��گری مجازی، فن��اوری اطالع��ات و ارتباطات، 

چرخه دمينگ.
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مقدمه
فناوری اطالعات و ارتباطات به واس��طه ايجاد محيط 
اطالعاتی برای هر يک از مؤسس��ات توريس��تی و ايجاد 
س��اختار اطالعات��ی ك��ه در آن، كل سيس��تم می تواند 
به خوبی كار كند، در سيستم توريسم تأثيرگزار بوده است. 
بخش ه��ای مختلف اين صنعت در اين محيط اطالعاتی 
می تواند به شناسايی فرصت های تجاری در بازار بپردازند 
و به توس��عه همکاری با تهيه كننده ها و واس��طه ها اقدام 
كنند و همچنين می توانند مؤسسات غيررسمی، به منظور 
توسعه و ارائه خدمات توريسم ايجاد كنند. به اين ترتيب 
بيش��تر سودها نصيب س��هامداران می شود؛ زيرا تغييرات 
تکنول��وژی، همکاری های مؤث��ری را به وجود مي آورد و 
ابزاری را برای جهانی شدن صنعت توريسم فراهم كرده 
است. فناوری اطالعات و ارتباطات با ارائه ابزار و امکانات 
مؤثر، هم برای مش��تری به منظور شناسايی و خريداری 
توليدات مناس��ب و هم ب��رای توليدكنن��دگان به منظور 
توس��عه، كنترل و توزيع توليدات در سطح جهانی، به طور 
مؤث��ری به تش��ديد، افزايش و حمايت از جهانی ش��دن 
)Globalization( س��طح عرضه و تقاضای فعلی در 

سراسر جهان در صنعت توريسم پرداخته است. 
عالوه بر اين در راس��تای اصالح الگوی مصرف منابع 
گردشگری در مناطق هدف گردشگری، خاصه در مناطق 
روستايی اس��تفاده از فناوری اطالعات می تواند تأثيرات 
مثبت فراگيری داش��ته باش��د كه توجه ب��ه اين موارد از 
مهم تري��ن راهکارهای گس��ترش اين صنعت به ش��مار 
می رود و در اين مقاله به  صورت ارائه مدلی پيش��نهادی 

مورد توجه قرار گرفته است.

گردشگری مجازی
گردش��گری مج��ازی )e-tourism( را مي ت��وان 
مؤلفه اي اساسي و از انواع گردشگري همگام با تکنولوژي 
اطالعات )Information Technology( به شمار 
آورد كه حداكثر دو دهه از ظهور آن نمی گذرد. گردشگری 
 Digital( مج��ازی، حضور در س��رزمين ديجيتالی وب

 ،)data Audio( و مش��اهده داده های صوتی )Web
متنی )text data( و تصويری از دنيای فيزيکی اس��ت 
كه امکان س��فرهاي مجازي و غيرواقع��ي و بهره گيري 
از جاذبه ه��اي طبيع��ي مناطق هدف گردش��گري، براي 
برخي كاربران كه قصد مراجعه به اين اماكن گردشگري 
هدف را دارند و يا براي كساني كه از اين امکان محروم 
مي مانن��د، فراهم مي كن��د. گردش��گري دور دنيا كه در 
نوشته ژول ورن، نويسنده شهير فرانسوی، در هشتاد روز 
امکان پذير ش��د، امروزه تنها با ابرمتن ه��ای اينترنتی، با 
يک كليک امکان پذير شده است. با استفاده از سايت های 
كاخ موزه ها و اماكن باس��تانی جه��ان می توان به دنيايی 
اطالع��ات متنی و تصويری از نمادهای تاريخ باس��تان و 

جلوه هايي از گردشگري تاريخي- باستاني دست يافت.
برخ��ی از پايگاه ه��ای دولت��ی در اينترن��ت، ام��روزه 
سيستم های دوربين شهری خود را به سرزمين ديجيتال 
ني��ز پيوند داده ان��د. با اين دوربين ها می توان ش��هرهای 
مختل��ف را به صورت زنده مش��اهده ك��رد و حتی از آنها 
عکس ي��ادگاری گرفت. خيلی از عالقمندان به بازديد از 
موزه های بزرگ جهان، از هرميتاژ مسکو تا لوور پاريس، 
از تارنماه��ای اينترنت��ی آنه��ا برای مش��اهده اطالعات 
استفاده می كنند. حتی، رزرو بليط هواپيما، هتل، مسابقات 
بين الملل��ی ورزش��ی و جش��نواره های فرهنگی- هنری 
جهان��ی، امروز با رفتارهای س��ازمانی الکترونيکی همراه 

شده است. 

مزایاي گردش�گری الکترونيک در راس�تای 
اصالح الگوی مصرف منابع کشور

از آنجا كه در طي فرآيند گردشگري الکترونيک، اكثر 
فعاليت هاي وابس��ته به فرآيند، به صورت الکترونيکي و با 
بهره گي��ري از فناوري اطالعات انجام مي ش��ود، بر اين 
اساس مزاياي بس��ياري را براي آن مي توان برشمرد كه 
در راستای اصالح الگوی مصرف يا اصالح ساختار توليد 
و امکان دهی دسترس��ی گردش��گران به منابع طبيعی و 

جاذبه های گردشگری قابل تبيين محتوايی است:
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1( فراهم آوردن خدمات اینترنتي با کيفيت و 
سرعت باال براي گردشگران 

به وجود آوردن يک زيرس��اختار مناس��ب جهت اتصال 
به اينترنت و ش��بکه گس��ترده اطالعات از مزايايي است 
كه در طي فرآيند گردشگري الکترونيک به دست مي آيد. 
اين زيرساختارها شامل اجزاي نرم افزاري و سخت افزاري 
الزم جهت برقراري ارتباطات و انتقال اطالعات به صورت 

الکترونيکي مي شود.
2( فراهم س�ازي کانال هاي آموزشي و محيط 
آموزش�ي همگاني ب�راي گردش�گران و اهالي 

صنعت گردشگري 
ابزارهايي كه فناوري اطالعات در اختيار گردش��گران 
قرار مي دهد، باعث تس��هيل فرآيند رزرواس��يون، ذخيره 
ج��ا و اخذ پذي��رش انتخاب اماكن هدف گردش��گري و 
رويه رس��يدن به مقصد و مس��افرت و برنامه ريزي بهتر 
و بيش��تر گردشگري در اس��تفاده از جاذبه هاي تاريخي، 
طبيعي و زيست محيطي اين اماكن مي شود. با استفاده از 
اين روش ها مي توان روش هاي آموزش مجازي را در هر 
زمان و مکان براي مخاطبان پياده س��ازي كرد؛ به طوري 
كه براي تحصيل و برگزاري كالس هاي آموزش��ي ديگر 
به حض��ور فيزيکي افراد در كالس نيازي نيس��ت، بلکه 
كالس ه��ا مي توانن��د به ط��ور مجازي و بر روي ش��بکه 
اينترنت برگزار شوند. بدين ترتيب روستاييان مناطق هدف 
گردشگري نيز كه به دليل عدم وجود امکانات فيزيکي از 
بس��ياري از خدمات ارائه شده محروم بوده اند با استفاده از 
اين روش، امکان اس��تفاده از خدمات و تسهيالتي را كه 

تنها در مناطق شهري وجود دارند، به دست مي آورند.
3( ش�رکت در فعاليت هاي اقتصادي شهري 

به وسيله روستایيان
از طريق فناوري اطالعات اين امکان براي روستاييان 
مناطق هدف، طرح هاي گردش��گري فراهم مي ش��ود تا 
بتوانن��د در فعاليت هاي اقتصادي روس��تا كه در ارتباط با 
بازارهاي ش��هري منطقه اي و حتي ملي اس��ت، مداخله 
كنند. اين امر به مثابه ابزاري توانمند است كه روستاييان 
در آن به عن��وان بازيگران اصلي در فعاليت هاي اقتصادي 

روس��تايي و حتي س��طح ملي مطرح مي ش��وند؛ چنانچه 
روس��تاييان مي توانن��د با حذف واس��طه هاي مربوطه، به 
ف��روش محص��والت و فرآورده هاي خ��ود بپردازند و يا 
مايحت��اج و م��واد مورد ني��از براي كش��ت و زرع خود را 

بي واسطه از فروشندگان خريداري نمايند.
4( افزایش و بهبود کيفيت زندگي 

در اين ساختار توزيع خدمات و تسهيالت رفاهي به طور 
متناس��ب و عادالنه ميان ساكنان ش��هري و روستايي و 
خود روستاييان با يکديگر، صورت مي گيرد كه در نتيجه 
موجب بهبود سطح رفاه اجتماعي و بسترسازي گسترش 
و بس��ط عدالت اجتماعي در س��اختار جامعه مي شود. در 
طي اين س��اختار روس��تاييان از آموزش ه��اي عمومي  و 
فرصت ه��اي تجاري و س��رمايه گذاري جدي��د برخوردار 
مي شوند كه بهبود ساختار كيفيت زندگي روستايي را نيز 

به همراه دارد.
5( ارائه بهتر و بيش�ينه خدمات و تسهيالت 

به روستایيان مناطق گردشگري 
در طي اين فرآيند اين امکان براي روس��تاييان فراهم 
مي ش��ود تا بتوانند از خدماتي كه در روس��تا وجود ندارد، 
برخوردار ش��وند و در واقع حلقه اي مکمل ميان ش��هر و 
روستا به شمار مي رود كه بس��ياري از دشواري هاي سفر 
به ش��هر را براي روس��تاييان كاهش مي دهد كه از جمله 
آنها مي توان به دسترس��ي به آموزش مجازي، بانکداري 
الکتروني��ک و پرداخت قبوض و عوارض س��اليانه، ورود 
ب��ه عرصه تج��ارت الکترونيک و ف��روش محصوالت و 
فرآورده هاي روس��تايي و حذف واس��طه هاي اقتصادي، 
و س��ازماندهي به بهداش��ت و مديريت روس��تايي، اشاره 

داشت.
6( ارائه خدمات یک مرحله اي به گردشگران 

و روستایيان مناطق گردشگري 
با ايجاد س��اختار مناس��ب ارتباطات به وس��يله فناوري 
اطالع��ات و همچنين الکترونيکي كردن، ديگر نيازي به 
مراجعه پي درپي مردم به ادارات و س��ازمان هاي مختلف 
وجود ن��دارد، بلکه تمام فرآيند تنها به يک فعاليت تقليل 

خواهد يافت. 
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7( تقویت رقابت تجاري و ایجاد فرصت هاي 
تجاري بيشتر در بستر تجارت الکترونيک 

و  دريافت ه��ا  و  پرداخت ه��ا  ك��ردن  الکترونيک��ي 
همچنين آگاهي س��ريع از فرصت ه��اي تجاري و امکان 
س��رمايه گذاري، محيط رقابتي قابل توجهي را در عرصه 
تجارت به وج��ود مي آورد. در اين ص��ورت تجار و اهالي 
روس��تا مي توانند نس��بت به فرصت هاي تجاري موجود 
آگاهي پيدا كنند و در صورت تمايل براي استفاده از آنها 

به صورت الکترونيکي اقدام كنند.
8( ارتب�اط بهت�ر س�ازمان ها و ارگان ه�اي 

وابسته به صنعت گردشگري
ارتب��اط س��ازمان ها و بخش ه��اي مربوط ب��ا يکديگر 
و تس��هيل ام��ر مکاتب��ات از طري��ق اينترنت، توس��ط 
زيرس��اختارهاي الکترونيک، ارتب��اط يکپارچه اي را بين 
س��ازمان هاي مرتبط با يکديگر به وجود مي آورد؛ چنانچه 
س��ازمان ها و نهاده��اي وابس��ته به فرآيند گردش��گري 
)تورها، آژانس هاي مس��افرتي، هتل ها، مديريت مركزي 
توريسم در مناطق گردشگري روستايي و حتي روستاييان 
پذيراي گردش��گر كه مي توانند با تش��کيل NGOهاي 
خصوصي به پذي��رش و جذب گردش��گران اقدام كنند( 
مي توانند در سريع ترين زمان ممکن به آخرين اطالعات 
راجع به گردشگران، نحوه س��کونت و ساماندهي فرآيند 
اقام��ت بپردازن��د و از اين طريق، اين ام��کان نيز فراهم 
مي ش��ود ت��ا ارگان ه��ا و نهاده��اي وابس��ته و مرتبط با 
گردش��گري به منظور ارتقاي كيف��ي خدمات قابل ارائه و 
بررس��ي مشکالت موجود با هدف ايجاد رفاه بيشتر براي 
گردش��گران و يا س��اكنان محلي از اين فناوري استفاده 

نمايند.
و  روس�تایي  مش�ارکت هاي  افزای�ش   )9
مداخالت مستقيم روستایيان در اداره امور محلي 

در ارتباط با روستا یا مسایل گردشگري
از اين طريق اين امکان فراهم مي ش��ود تا روستاييان 
 )Stake holders( به عن��وان بخش��ي از ذي نفع��ان
تصميم س��ازي  فرآين��د  در  گردش��گري  پروژه ه��اي 
 Decision( و تصميم گيري )Decision making(

taking( مداخله نمايند و به تدبير امور محلي روستايي 
و ي��ا بهبود و س��ازماندهي مس��ايل مرتبط ب��ا اداره امور 

روستايي بپردازند. 
10( دسترسي همگاني به خدمات شهري

از اين طريق اين امکان براي روستاييان مناطق هدف 
طرح گردش��گري فراهم مي ش��ود تا به برخي خدمات و 
تس��هيالت شهري دسترسي بالواسطه داشته باشند و در 
عين حال از مراجعه مستقيم آنها به مناطق شهري كه با 

صرف هزينه و زمان زياد ممکن مي شود، پرهيز نمايند.
11(همگون س�ازي فعاليت هاي گردش�گري 
و ظرفيت برد گردش�گري مناطق روس�تایي با 

پتانسيل هاي موجود
از اي��ن طريق اين امکان فراهم مي ش��ود تا عالوه بر 
هدايت، راهبري و كنترل مديريت گردشگري در مناطق 
روستايي هدف، اين امکان نيز فراهم شود تا بتوان ظرفيت 
كل پذيرايي جهانگردان و گردشگران اكوتوريسم خاص 
)توريسم كشاورزي، توريسم مزرعه، توريسم سبز و...( كه 
نياز به اسکان و همکاري نزديک روستاييان دارد، فراهم 
شود كه از اين طريق از ورود گردشگران خارج از ظرفيت 
محلي روس��تاييان جلوگيري مي شود؛ چنانچه بدون اين 
روش ممکن است گردشگران به برخي مناطق روستايي 
وارد ش��وند و مکاني براي اسکان آنها يا مزرعه اي براي 
گذران اوقات فراغت و يا خانواده اي روس��تايي براي ارائه 

خدمات به آنها وجود نداشته باشد.
12( ایجاد اش�تغال براي جوانان روستایي و 

افزایش درآمد خانوارهاي روستایي
در ط��ي اين فرآين��د اين ام��کان فراهم مي ش��ود تا 
خانوارهاي روستايي خود به جذب و پذيرش گردشگران 
بپردازن��د و از طريق اينترنت از برخي از گردش��گران كه 
تمايل به اقامت در روستا و در ميان خانوارهاي روستايي 
مناطق هدف را دارند، بخواهند تا در تاريخ، زمان و مکان 
مش��خص و از پيش تعيين ش��ده از خدمات و تسهيالت 
گردشگري اكوتوريس��م روستايي اين مناطق بهره گيري 

كنند.
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13( مدیریت، هدایت و کنترل و راهبري بهتر 
گردشگري روستایي

اس��تفاده از اين روش و فناوري اطالعات، اين امکان 
را فراهم مي كند تا بتوان به سازماندهي و كنترل و تدبير 
بهتر امور مربوط به گردشگري پرداخت و در واقع به عنوان 
مركزي براي برنامه ريزي محلي در توريس��م روس��تايي 
عم��ل مي كند. در طي اي��ن روش از اقدامات ناهماهنگ 
كه مي تواند نارضايتي گردش��گران و يا روس��تاييان را در 
پي داش��ته باشد، پرهيز مي ش��ود و امکان سازماندهي و 
مديريت مناسب طرح هاي گردشگري روستايي به صورت 
انف��رادي يا گروهي در ميان اجزاي صنعت گردش��گري 
)توره��ا، آژانس ه��ا، مراك��ز خدماتي و رفاه��ي محلي، 
محل هاي اس��کان و هتل ها و س��طوح خدماتي محلي و 

روستاييان( فراهم مي شود.
14( تس�ریع در برط�رف ک�ردن مش�کالت 

احتمالي و ارتباط مستقيم با گردشگران
در ط��ي اين فرآيند اين امکان وجود دارد تا در صورت 
ايجاد مش��کالت از پيش تعيين نش��ده و احتمالي، بتوان 
به س��رعت مراتب امر را به گردش��گران اط��الع داد و از 
ايش��ان خواس��ت تا در زمان و در بستر ش��رايطي ديگر، 
نس��بت به حضور در مناطق گردش��گري روستايي اقدام 
نمايند. اي��ن روش مي توان��د عالوه بر بهبود اش��کاالت 
موجود، باعث افزايش رضايت گردشگران و تسهيل امور 

رفع مشکالت را نيز در بر گيرد.
15( صرفه جویي در زمان و هزینه 

ب��ا افزايش اس��تفاده از فناوري اطالع��ات و در حوزه 
گردش��گري اين امکان فراهم مي شود تا دو عامل زمان 
و هزين��ه، تا ح��د امکان تقليل يابند. ب��ه اين صورت كه 
گردش��گران قادر خواهند بود ت��ا تنها با يک كليک روي 
صفحه نمايش��گر رايانه، نس��بت به رزرو محل اسکان و 
نوع و چگونگي برنامه ريزي احتمالي براي سفر )در طول 
مس��ير و يا حت��ي برنامه ريزي گذران اوق��ات فراغت در 
مناطق روس��تايي هدف( اقدام كنن��د؛ چنانچه اين امر با 
تنها فش��ار دادن چند كليد روي صفحه كليد يا موشواره 
رايان��ه ممکن مي ش��ود و از مراجع��ات حضوري پيش از 

س��فر يا بي برنامگ��ي احتمالي در حض��ور در اين مناطق 
مي كاهد.

16( ایجاد ساختارهاي الزم براي توسعه هاي 
آتي روستا و گردشگري محلي  

عالوه بر اين مراحل، گردش��گري يا تدبير امور محلي 
روس��تايي در آينده نيازمند سيستم هاي تکاملي و استفاده 
از فناوري ه��اي جديد خواهد ب��ود؛ به طوري كه هر فکر 
س��ليمي  اين امر را اذعان مي كند كه با وجود گس��ترش 
فن��اوري اطالعات و توس��عه انفورماتيک، الزم اس��ت تا 
اين موارد در صنعت گردشگري به عنوان صنعت برتر در 

آينده، مورد مالحظه قرار داده شود.
17( سيستم جامع اطالعات گردشگري 

مهم ترين و برترين مزيت استفاده از فناوري اطالعات، 
مديريت و س��ازماندهي سيس��تم اطالعات گردش��گري 
است؛ به طوري كه از اين طريق مي توان با معرفي اماكن 
توريستي و جاذبه هاي موجود طبيعي، تاريخي و فرهنگي 
اين مناطق به جذب و نگهداش��ت گردشگران در مناطق 
گردش��گري روس��تايي پرداخت. در ضمن اين امکان نيز 
فراهم مي ش��ود تا نوع خدمات و تس��هيالت رفاهي اين 
مناطق و نقش��ه چگونگي اس��تفاده از مناطق روس��تايي 
ش��امل: نقش��ه جغرافيايي و مکان قرارگيري جغرافيايي 
مناط��ق روس��تايي، نحوه دسترس��ي به اي��ن مناطق از 
طريق ش��ريان ها و مس��يرهاي ارتباطي و عالوه بر اينها، 
چگونگي حركت در روس��تا و مناطق گردش��گري و نوع 
مي��زان و چگونگ��ي ارائ��ه خدمات و تس��هيالت رفاهي 
)محل كمپينگ، دهکده هاي گردش��گري، فروش��گاه ها 
و رس��توران ها، هتل ه��ا و متل ه��اي محل��ي( در اختيار 
گردش��گران اكوتوريسم روس��تايي و يا ديگر دوستداران 

طبيعت قرار داده شود.
18( مدیریت و نظارت واحد گردشگري 

از اي��ن طري��ق مي ت��وان ب��ه تدوين چش��م اندازهاي 
بلندمدت و ميان مدت در صنعت گردش��گري روس��تايي 
 Integrated( پرداخت. با استقرار سيستم هاي يکپارچه
System( در گردش��گري روس��تايي از فعاليت ه��اي 
موازي، بي نظمي و اختالالت موجود جلوگيري مي شود و 
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تمام فعاليت ها تحت نظارت يک سيس��تم مديريتي واحد 
در حوزه گردش��گري صورت مي گيرد. عالوه بر اين، اين 
امکان نيز فراهم مي ش��ود تا بتوان به برنامه ريزي كالن 
براي مناطق روستايي هدف در طرح هاي گردشگري در 
انطباق با طرح هاي فرادست گردشگري )طرح هاي جامع 
گردش��گري منطق��ه اي و ملي( و بسترس��ازي آتي براي 

توسعه و مراحل گسترش طرح هاي هدف پرداخت.
19(نش�ر فرهنگ و ش�اخصه هاي فرهنگي و 

بومي مناطق روستایي
از طريق اينترنت و ايجاد درگاه هاي مناطق گردشگري 
روستايي مي توان به گس��ترش و پراكنش آداب و رسوم 
محلي روستايي و زنده سازي آداب و فرهنگ بومي برخي 
از ايل ها و اقوام روس��تايي پرداخت كه در حال فراموش 
شدن هستند. اين امر مي تواند باعث اعتالي شاخص هاي 
فرهنگ ملي و بهبود سطح آشنايي مردم و گردشگران با 
روستاييان مناطق هدف طرح هاي گردشگري منجر شود 
كه به افزايش درك متقابل روستاييان و ساكنان شهر، يا 
گردشگران و ميزبان هاي روستايي مناطق گردشگري با 
يکديگر منجر مي ش��ود و انسجام و همبستگي ملي را در 

ساختار اجتماعي جامعه افزايش مي دهد.
20( افزایش سطح آگاهي عمومي روستایيان 
و مداخل�ه بيش�تر آنها در سرنوش�ت سياس�ي 
اقتص�ادي و اجتماع�ي مناطق روس�تایي هدف 

طرح هاي گردشگري اکوتوریسم روستایي 
از اين فرآيند توس��عه اي مي توان براي افزايش سطح 
آگاه��ي عمومي روس��تاييان نس��بت به آنچ��ه در دنياي 
اطراف آنها در حال وقوع است، استفاده كرد. شايان ذكر 
است كه تنها از اين طريق مي توان روستاييان را به عنوان 
گروه��ي از افراد اجتماع، تحت عنوان بازيگراني جديد در 
عرصه فرآيندهاي تصميم سازي و تصميم گيري در رابطه 
با امور محلي و ملي وارد كرد و مشاركت هاي روستايي را 
افزايش داد كه يکي از مهم ترين روش هاي توانمندسازي 

روستايي به شمار مي رود.

چالش هاي گردشگری الکترونيک 
در فرآيند تحقق گردش��گري الکترونيک و بهره مندي 
از منافع آن، چالش هاي اساس��ي وجود دارد كه بايد مورد 
توج��ه قرار گيرد و براي رفع آنها برنامه ريزي هاي مربوط 

صورت گيرد. اين چالش هاي اساسي عبارتند از:
نرم افزاره�اي  و  س�خت افزار  فق�دان   -1

رایانه اي 
در راس��تاي توسعه گردش��گري الکترونيک در مناطق 
شهري و روستايي و با توجه به شرايط اجتماعي، اقتصادي 
و فرهنگ��ي اي��ران به راحت��ي دريافت مي ش��ود كه عدم 
وجود بسترس��ازي زيرساخت هاي گردشگري الکترونيک 
)سخت افزار و نرم افزار( از مهم ترين چالش هاي موجود در 
برابر توسعه و مراحل گسترش آن به شمار مي رود. در اين 
ميان مي توان به كمبود رايانه و ملحقات س��خت افزاري 
 CPU ،دستگاه هاي كامپيوتري )كيس، كيبورد، موشواره
و مادرب��ورد( و در عين حال كمبود نرم افزارهاي كاربري 
گردش��گري )كمبود برنامه نويس ه��اي ماهر و كاردان و 

برنامه هاي اينترنتي گردشگري( اشاره داشت.
2 - فقدان سواد اطالعاتي 

آشکار است كه در صورت وجود زيرساختار الکترونيک 
)ICT و ش��بکه هاي مخابرات��ي و كانال هاي ارتباطي(، 
الزم اس��ت تا كاربران، گردشگران و روستاييان بتوانند از 
اين زيرس��اخت هاي الکترونيکي استفاده كنند كه نياز به 
س��واد اطالعاتي و توانمندي گردشگران و روستاييان در 

استفاده از رايانه و اينترنت مطرح مي شود.
3 - فقدان زیرساختار الکترونيکي 

در عي��ن حال غير از م��وارد فوق مي ت��وان به كمبود 
كانال هاي مخابراتي و مجاري انتقال و خطوط مخابراتي 
و زيرس��اخت هاي گردش��گري در ش��بکه مخابرات��ي و 
ارتباطاتي ايران اش��اره داش��ت كه بدون فراهم سازي و 
تدارك آنها يا گسترش ش��بکه مخابراتي و الکترونيکي، 
نمي ت��وان انتظار داش��ت تا فرآيند توس��عه گردش��گري 

الکترونيک از رشد قابل قبولي برخوردار شود.
4- دسترسي به اینترنت و شکاف دیجيتالي 
طبق آمار، تا پايان سال 2002 ميالدي بين 750 تا 90 
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ميليون نفر در سراسر جهان به اينترنت دسترسي داشته اند 
ك��ه از اين تعداد نزدي��ک به 50 درصد آنه��ا در اياالت 
متح��ده امريکا و كانادا زندگ��ي مي كرده اند، در حالي كه 
س��هم خاورميانه و آفريقا درصد اندكي برآورد شده است. 
با توجه به آمار موجود، اس��تنباط مي ش��ود كه بسياري از 
مردم دنيا هنوز به اينترنت دسترسي ندارند و بدين ترتيب 
ايجاد شهر الکترونيک و يا توسعه گردشگري الکترونيک 
با چالش هاي جدي در اين منظر روبه رو مي شود. بنابراين 
رفع ش��کاف ديجيتال و اطمينان از دسترس��ي عمومي، 
يکي از مهم ترين و ابتدايي ترين اقدامات در جهت تحقق 

دولت الکترونيک مي باشد.
5 - امنيت و حریم درگاه هاي اینترنتي وابسته 

به صنعت گردشگري 
يک��ي از نگراني ه��اي اساس��ي كه در م��ورد اينترنت 
و فضاي س��ايبر وجود دارد، حفظ و پاسداش��ت امنيت و 
حريم ش��خصي افراد )گردشگران، روستاييان، كاربران و 
تورها و س��ايت هاي خدمات دهنده گردشگري( است كه 
مي بايس��ت راهکارهايي مناسب جهت حل آنها، انتخاب 

و اجرا گردد.
گردش�گري  توس�عه  در  آم�وزش   -  6

الکترونيک 
در توس��عه گردش��گري الکترونيک، آموزش از دو بعد 
اساس��ي مورد بررس��ي قرار مي گيرد: اول اطالع رس��اني 
عمومي و آماده س��ازي مردم و ش��هروندان براي استفاده 
از خدمات ش��هر الکتروني��ک يا گردش��گري مجازي و 
ديگري تربيت و فراهم س��ازي نيروي انس��اني مورد نياز 
براي ايجاد، توس��عه و اداره گردش��گري الکترونيکي در 
مناطق روس��تايي. بر اين اساس، الزم است تا با آموزش 
روس��تاييان و جوانان محلي تالش شود تا امکان تربيت 
نيروي انساني ماهر روستايي براي اداره امور گردشگري 
الکترونيک روس��تايي در مناطق روس��تايي هدف اجراي 

طرح هاي گردشگري فراهم شود.
7- چالش هاي فرهنگي و اجتماعي

اصلي تري��ن چالش گس��ترش فن��اوري اطالعات در 
مناطق روس��تايي، باالخص در ايران، ايجاد مش��کالت 

فرهنگي و چالش هاي اجتماعي اس��ت. هجوم گس��ترده 
فرهنگ هاي گوناگون و امکان دسترسي عامه روستاييان 
به اطالعات گس��ترده در درگاه ه��اي گوناگون موجود در 
اينترن��ت، برخي ناهنجاري ه��ا را در رواب��ط فرهنگي و 
اجتماع��ي مردم به وجود مي آورد. در كش��ورهاي در حال 
توس��عه از جمله كش��ور ايران نيز، بنابر شرايط فرهنگي 
و اجتماعي، احتمال آس��يب پذيري در اثر تعامل گسترده 
با ديگر فرهنگ ها وجود دارد. هر چند كه پيش��رفت هاي 
قاب��ل توجهي در عرصه مکانيس��م هاي امنيتي و كنترلي 
اينترنت حاصل شده اس��ت، ولي قابليت هاي كنترلي در 
اي��ن گونه م��وارد كمتر مؤثر واقع مي ش��ود. با عنايت به 
موارد فوق، منظور كردن فاكتورهاي فرهنگي، س��نتي و 
اجتماعي كشورها و يا مناطق جغرافيايي خاص، در تبيين 
اهداف و رسالت گردش��گري الکترونيک قبل از ايجاد و 

توسعه آن ضروري جلوه مي كند.
بررسی نمونه های موردی

هر چند كه تجربيات گوناگوني در رابطه با ش��هرهاي 
مختلف در مورد پياده سازي شهر الکترونيک صورت گرفته 
است و يا در حال شکل گيري است، ولي نمونه هاي اندكي 
در ادبيات جهاني و ايران در اين رابطه ديده مي ش��ود. در 
هر حال از آنجا كه ش��باهت ها و س��طوح مورد بحث در 
گردش��گري الکترونيک روس��تايي و مراحل توسعه آن با 
ايجاد ش��هرهاي الکترونيک مش��اهده مي شود، مي توان 
از برخ��ي از تحقيقات مربوط به ش��هرهاي الکترونيک، 
مراحل گس��ترش و س��طوح خدمات ارائه شده در آنها در 
راس��تاي گردشگري الکترونيک شهري و تعميم دهي آن 
به گردش��گري روس��تايي اس��تفاده كرد. از سويي ديگر، 
رويکرده��اي مرتبط با پياده س��ازي ش��هر الکترونيک يا 
گردش��گري الکترونيک در مناطق روستايي و شهري در 
كش��ورهاي مختلف متفاوت است كه علت اين امر را نيز 
ش��رايط خاص اقتصادي و سياسي و وضعيت زيرساختار 
فناوري اطالعات هر كشور و حتي شهرهاي موجود در آن 
مي دانند. البته شايان ذكر است كه سياست ها و برنامه هاي 
پيش بيني شده اوليه جهت ايجاد شهرهاي الکترونيک در 
كشورهاي گوناگون مي تواند مورد استفاده قرار داده شود 
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و در مرحله تعيين و تدوين خدمات مورد نياز گردشگري 
الکتروني��ک و معيارها و مؤلفه هاي ديده ش��ده در فرآيند 
برنامه ريزي و طرح ريزي آنها، مي توان اين موارد را لحاظ 
ك��رد. در اين بخش مقاله الزم اس��ت تا روش هاي مورد 
استفاده در شهرهاي تورنتو و چين تايپه براي پياده سازي 
گردشگري الکترونيک بررسي  ش��ود و مطالعات صورت 
گرفت��ه در اي��ران ني��ز در قال��ب مطالعات پژوهش��کده 
الکترونيک دانشگاه علم و صنعت ايران و در نظر گرفتن 
فاكتوره��اي اجتماع��ي، اقتصادي و فرهنگ��ي ايران، به 
ارائه روش خاصي براي ايجاد شهرهاي الکترونيک و در 
بس��تر آن گردشگري الکترونيک ارائه گردد. در پايان نيز 
گردشگري الکترونيک روستاي شاهکوه به تفصيل مورد 
اش��اره قرار داده مي ش��ود و برخي مؤلفه ه��ا و خدمات و 

تسهيالت ارائه شده در آن مورد اشاره قرار مي گيرد.
گردشگري در شهر الکترونيک تورنتو

از نظر محقق��ان و مجريان ش��هر الکترونيک تورنتو، 
برپايي اين امر شامل سه مرحله است:

1- طراحي؛ 2- پياده سازي؛ 3- تثبيت.
الف( مرحله اول 

بر اس��اس دي��دگاه مزبور، اولي��ن مرحله از ايجاد ش��هر 
الکترونيک طراحي ابعاد و مشخص نمودن اجزا و قسمت هاي 
ضروري است كه قابليت اجرايي داشته باشد. طي اين فرآيند 
نقاط قوت و ضعف ش��هر و يا به تعبيري بهتر، فرصت ها و 
تهديده��اي رودرروي ش��هر در فرآيند عملياتي مش��خص 
مي شود. س��پس فرصت ها و تهديدهاي موجود با قوت ها و 
ضعف هاي مکنون در ساختار شهر انطباق داده مي شود تا با 
شناسايي پتانسيل هاي موجود، تالش شود تا از دل تهديدهاي 
ساختار فعلي، فرصت هايي براي توسعه آتي فراهم گردد. پس 
از اي��ن مرحله، فرصت ها و تهديدهاي فوق مورد بررس��ي و 
تجزيه و تحليل قرار مي گيرند و بر اساس آن، معيارهاي الزم 

و اوليه براي پياده سازي شهر الکترونيک ارائه مي شوند. 
ب( مرحله دوم

در محله دوم بايد زيرس��اختار الزم براي پياده س��ازي 
ش��هر الکتروني��ک طراحي ش��ود و از گروه ه��اي كاري 
متخص��ص در زمينه ه��اي مختلف ب��راي عملي نمودن 

طرح ارائه شده در مرحله اول استفاده گردد. در اين راستا 
بايد چالش هاي طرح نيز مورد شناس��ايي قرار گيرند و با 
اتخاذ راهکارهاي مناس��ب، حل و فصل ش��وند تا بتوان 
ش��هر الکترونيک كم نقصي داشت. هدف هاي عمده اين 

مرحله عبارتند از:
- ايجاد زيرس��اختار س��خت افزاري الزم ب��راي پياده 

كردن طرح؛
- تهيه ضواب��ط و قوانين مرتبط ب��ا امنيت و مالکيت 

به عنوان بخشي از طرح؛
- هماهنگ كردن بخش هاي مختلف شهري؛

- كمينه كردن فعاليت هاي تکراري انجام گرفته در شهر؛
-كمينه كردن زمان انجام فعاليت ها در شهر؛

-كمين��ه كردن كارهاي اداري و دفتري با اس��تفاده از 
سيستم هاي مکانيزه و بهبود روش ها؛

- يکپارچه س��ازي فعاليت هاي تجاري در پياده س��ازي 
طرح به منظور افزايش كارايي و راندمان؛

- بهينه سازي منابع موجود شهري.
ج( مرحله سوم 

آخري��ن مرحله در ايجاد ش��هر الکترونيک، برقراري و 
تثبيت آن اس��ت. ه��دف نهايي از اي��ن مرحله ارائه يک 
محيط كاماًل تکامل يافته )با توجه به مقتضيات و امکانات 
موجود( براي فناوري و مديريت اطالعات در سطح شهر 
است. اجراي اين مرحله از نظر عملي نقطه پاياني ندارد و 
در هر زمان با پيشرفت در فناوري و مديريت اطالعات و 
همچنين باال رفتن سطح نيازهاي شهروندان اين مرحله 
ب��ه مراحل تکاملي نزديک مي ش��ود. برخي اهداف را كه 

مي توان در اين ارتباط دنبال كرد، عبارتند از:
- تکامل دائمي  و بهبود مس��تمر فن��اوري و مديريت 

اطالعات؛
- هم��گام نمودن فناوري هاي موج��ود با نيازمندي ها 

وسطح توقع شهروندان؛
- دستيابي به اهداف استراتژيک و ديدگاه هاي آرماني 

پيش بيني شده؛
- برطرف كردن نيازمندي هاي تجاري مختلف به طور 

همزمان در شهر.
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گردشگري در شهر الکترونيک تایپه
 از نظر بنيانگذاران اين درگاه اينترنتي، براي ايجاد يک 

شهر الکترونيک سه مرحله را بايد پشت سر گذاشت:
ال�ف( کارب�ري فن�اوري اطالع�ات در درون 

فعاليت هاي شهري 
اولي��ن مرحل��ه از ايج��اد ي��ک درگاه اينترنت��ي براي 
توسعه مفهوم شهر الکترونيک يا گردشگري الکترونيک 
مجتمع س��ازي فناوري اطالعات و كاربري آن در درون 
عمليات مديريت ش��هري است. در اين مرحله، آن دسته 
از ابزارها و كاربردهاي فناوري اطالعات كه در شهر قابل 
اجرا و پياده سازي اس��ت، شناسايي مي شوند و به منظور 
تطبيق آنها با نيازهاي ش��هري )ب��ا توجه به ويژگي هاي 
فرهنگ��ي- اقتصادي ش��هر( و كارب��ري همگاني، مورد 
بازنگ��ري قرار مي گيرند. هدف از اين مرحله، مهندس��ي 
مجدد فعاليت هاي ش��هري اس��ت؛ به گونه اي كه تمامي 
زواي��اي كار لحاظ ش��ود و كمبوده��ا و نقصان ها كاماًل 

شناسايي و راهکاري مناسب جهت آنها يافت شود.
ب( ارتباط فعاليت هاي شهري 

اگر اين مرحله ايجاد شهر الکترونيک نگرش به درون 
شهر باش��د، دومين مرحله، بر نگرش بيروني تکيه دارد، 
چراك��ه روش ه��اي آن، خدمات ارائه ش��ده در ش��هر به 
مش��تريان يا به عبارتي ديگر شهروندان و گردشگران را 
بهبود مي بخش��د. خروجي اين مرحله، خدمات مجتمع و 
يکپارچه يک مرحله اي و بدون اس��تفاده از كاغذ مي باشد. 
در اين مرحله ارتباط با فعاليت ها و خدمات و تسهيالت در 

نظر گرفته شده، مشخص مي شود و اين ارتباط به صورت 
الکترونيک بين آنها برقرار مي ش��ود. پس از اين مرحله، 
ب��ه تحليل و ارزيابي سيس��تم موج��ود و انجام فعاليت ها 
در شهر و بهينه س��ازي رابطه بين فعاليت هاي مربوط به 
توس��عه طرح گردش��گري پرداخته مي شود. بديهي است 
كه تمامي اين موارد با نگرش دقيق به راهکارهاي جلب 
رضايت شهروندان، روستاييان و گردشگران و ايجاد رفاه 
و آس��ايش براي آنان مي باش��د تا به عنوان يک رسالت و 

هدف آرماني مورد نظر مسئوالن شهر قرار گيرد.
ج( یکپارچه سازي فعاليت ها و تسهيالت

س��ومين مرحل��ه بر ارائ��ه اطالعات مرتب��ط با بخش 
غيردولت��ي و اس��تفاده از ي��ک راب��ط عموم��ي متمركز 
مي ش��ود. با اين روش، اطالعات مربوط به شيوه زندگي، 
كار و تفريح به هم مرتبط مي ش��ود كه هدف از آن ايجاد 
سيستم منسجم و يکپارچه به منظور مديريت فعاليت هاي 

شهري با تأكيد بر استفاده از فناوري اطالعات است.
اس�تراتژي هاي تایپه در پياده س�ازي ش�هر 

الکترونيک
ش��هر تايپه از س��ال 2000 ميالدي براي رس��يدن به 
اه��داف آرماني خ��ود اس��تراتژي هايي را در پيش گرفته 

است:
پي ريزي زيرس��اختار: ايجاد و توس��عه يک زيرساختار 

اطالعاتي با ظرفيت باال در تايپه
تايپه در حال مجتمع س��ازي ش��بکه هاي گس��ترده 
ش��بکه  ي��ک  ايج��اد  و  خصوص��ي  س��ازمان هاي 
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خدمات ده��ي با كيفيت و س��رعت باال در آن ش��هر 
اس��ت. با اين روش تايپه قادر اس��ت تم��ام بنگاه ها، 
را  خانه ه��ا  و  بيمارس��تان ها  و  مجمع ه��ا  م��دارس، 
ب��ه  هم متص��ل كند و ش��هر را جهت تبديل ش��دن 
ب��ه ي��ک محيط زندگ��ي كاماًل ش��بکه اي پيش برد. 
ب��ه زودي يک ش��بکه اطالعاتي در س��طح ش��هر بر 
MAN بنا نهاده مي شود كه به عالوه  اس��اس مدل 
تم��ام بنگاه هاي دولتي ش��هر با اس��تفاده از ش��بکه 
وس��يع ADSL به هم متصل خواهند ش��د. در اين 
رابط��ه به منظور ايجاد س��هولت در عرضه مراودات 
اجتماع��ي و اقتصادي، راه اندازي مکانيس��م امضاي 
الکتروني��ک را ب��ا هدف توس��عه همگاني كارت هاي 

الکترونيک توسط ش��هروندان در دس��ت اجرا دارد.

مردم: ایجاد آموزش از راه دور 
هدف مجتمع س��ازي رايانه ها در مدارس سطح شهر و 
نهادها و ارگان ها اين است كه به منظور توسعه آموزش، 
با سيس��تم هاي كامپيوتري به هر كدام از شهروندان يک 
دوره آموزش��ي سه س��اعته به صورت برخط ارائه مي كند 
تا س��طح علمي م��ردم را افزاي��ش دهد. تايپ��ه در حال 
س��ازمان دهي رقابت ها و فعاليت ه��اي عمومي گوناگون 
برخط به منظور تش��ويق شهروندان به اكتساب و تقويت 
مهارت هاي به كارگيري اينترنت مي باشد. آموزش اينترنتي 
از برنامه درس��ي تمام رشته ها ش��ده است. اين روش به 

آشنايي مردم با فناوري اطالعات كمک مي كند.
مهندس�ي مجدد شهرداري: اطالعاتي کردن 

مدیریت شهري
از طريق به كارگيري فن��اوري ارتباطات و اينترانت، 
تايپه سيستم هاي اطالعات بنگاهاي مختلف در سطح 
ش��هر را با شهرداري مجتمع س��ازي نموده است. 435 
بنگاه و مدرسه مس��تقيمًا تحت نظارت شهرداري تايپه 
در س��ال 2000، سيس��تم تبادل داده هاي الکترونيکي 
)EDI( خود را ايجاد نموده اند. بر طبق آمار ارائه ش��ده 
توس��ط س��ايت تايپه، تا آخر آوريل 2000 نرخ درصد 
كارهايي كه كاماًل توس��ط EDI انجام مي شود به 52 
درصد و هم اكنون به بيش از 74 درصد رس��يده است. 
با خصوصي س��ازي ايجاد خدم��ات اطالعاتي، تايپه از 
توانمندي بخش خصوصي در صنعت اطالعات استفاده 
مي كن��د. با اي��ن روش، تايپه ايجاد ش��هر الکترونيک 
خ��ود را به گون��ه اي كه خدم��ات بس��يار متفاوتي ارائه 

دهد، تس��ريع خواهد كرد.

افزای�ش کارایي دول�ت: به کارگيري فناوري 
اطالع�ات در جه�ت بهبودبخش�ي خدمات به 

شهروندان و گردشگران
ب��ه منظ��ور بهبود خدمات رس��اني، تم��ام بنگاه هاي 
تحت نظارت ش��هرداري به ايجاد درگاه هاي اينترنتي 



فصلنامه مدیریت شهری
Modiriat Shahri
ش��ماره 23 - بهار 1388

 No.23.Spring 2009 

81

پرداخته اند تا قابليت هاي جستجوي اطالعات و پردازش 
برخط را فراهم كنند. اين امر در س��ال 1999 به انجام 
رس��يده اس��ت و هر س��ال، خدمات اين درگاه ها مورد 
بازرس��ي قرار مي گيرد. خدمات بدون كاغذ شهرداري 
و دوري از بوروكراس��ي اداري در حال تبديل شدن به 
يک امر عادي اس��ت. هر زمان ش��هروندان موردي را 
بايگاني كنند اگر متقاض��ي موافقت كند، تمام بنگاه ها 
پس از آن مي توانن��د اطالعات الزم )مثل پرونده ها يا 
موارد بايگاني شده قبلي( را به دست آورند و ديگر نيازي 
به جمع آوري اطالعات الزم توس��ط بنگاه ها نمي باشد. 
به عالوه فرم هاي درخواس��ت بر روي وب س��ايت قرار 
گرفته اند تا مردم بتوانند يک كپي از فرم درخواس��ت را 
از اينترن��ت دريافت و پ��س از تکميل، آن را به صورت 
برخط تحويل دهند. كالس هاي آموزش��ي شبکه هاي 
اطالعاتي برگزار مي ش��ود و ابزارها و وس��ايل توانا با 
ش��بکه )Net- enabled devices( در دسترس 
عموم قرار خواهد گرفت تا ش��هروندان به ش��هروندان 

ش��بکه اي )Net Citizen( تبديل ش��وند.

خدمات عمومي غيردولتي: ایجاد ش�بکه هاي 
اطالعات عمومي

طرح ايجاد 9 ش��بکه اطالعات عمومي برنامه ريزي و 
اجراي آن تا س��ال 2001 به انجام رسيده است. بر روي 
اين ش��بکه، امنيت عمومي، خدم��ات داوطلبانه، خدمات 
مراقبت درماني و دارويي، خدمات دس��تگيري از بينوايان 
و ديگر خدمات اجتماعي موجود است. تايپه منابع بخش 
خصوصي را گردآوري كرده است تا اطالعات مختلف در 
سازمان هاي مختلف، براي عموم به راحتي قابل دسترس 
باش��د. اين كار باعث گس��ترش و تقويت توس��عه صنايع 
گردش��گري و مس��افرتي مي گردد. تايپ��ه درصدد ايجاد 
وب سايت هاي مجتمع و گروه ها به منظور ارائه وب سايت 
مجمع هاي مديريتي اس��ت تا دامنه ديد و محتواي مراكز 
خدمات رساني را گسترش دهد و تا جايي كه قانون اجازه 
مي ده��د اطالع��ات مراكز اطالعاتي دول��ت را در اختيار 

عموم و صنايع اطالعاتي برمبناي اشتراك قرار دهد.
 نمونه هاي موردی موجود در ایران

موض��وع ش��هر الکتروني��ک در ايران و توس��عه آن 
در مناطق روس��تايي، به پيش��نهاد پروفسور علي اكبر 
جالل��ي در س��ال 1379 مطرح گردي��د؛ چنانچه طبق 
تفاهم نام��ه اي بي��ن دانش��گاه علم و صنع��ت ايران و 
س��ازمان منطق��ه آزاد كيش قرار ب��ود جزيره كيش به 
اولي��ن ش��هر الکترونيک��ي ايران تبديل ش��ود. پس از 
ط��رح موضوع، همايش جهاني ش��هرهاي الکترونيکي 
و اينترنت��ي در جزي��ره كي��ش برگزار گرديد ت��ا ابعاد 
مختل��ف موضوع ش��هر الکترونيک كي��ش مورد نقد و 
بررسي قرار گيرد. عالوه بر اين در سال 1381 موضوع 
ش��هر الکترونيک مش��هد با محوريت شهرداري مطرح 
گرديد و پروژه سند راهبردي ش��هر الکترونيک مشهد 
به عهده دانش��گاه علم و صنعت اي��ران قرار گرفت و 
در ح��ال حاضر ني��ز اقدامات پراكنده اي درباره ش��هر 
الکتروني��ک اكبات��ان، ش��هر الکترونيک كرج و ش��هر 
الکترونيک ش��يراز در رس��انه ها مطرح ش��ده است. در 
رابطه با گردش��گري الکترونيک و درگاه هاي اينترنتي 
روس��تايي نيز مي توان به روستاي الکترونيکي شاهکوه 
اش��اره كرد كه ب��ه همت پروفس��ور جالل��ي در حال 
بهره برداري اس��ت و اولي��ن نمونه قابل قبول و موجود 
در گردش��گري الکتروني��ک روس��تايي در ايران و در 
انطباق با ادبيات اين تحقيق به ش��مار مي رود. در ادامه 

به اين موارد اش��اره مختصري مي ش��ود:

روستاي الکترونيک شاهکوه
شاهکوه روس��تايي كوهس��تاني واقع در البرز مركزي 
است كه از شمال به گرگان و از جنوب شرقي به شاهرود 
و از جنوب غربي به دامغان مي رس��د و از نظر تقسيمات 
كش��وري در استان گلس��تان قرار مي گيرد. اين روستا در 
ارتفاع 2000 متري دريا قرار دارد و با ش��هرهاي گرگان 
و ش��اهرود ارتب��اط زميني از راه شوس��ه دارد. ش��اهکوه 
به علت موقعيت جغرافيايي، داراي زمس��تان هايي س��رد 
و تابس��تان هايي معت��دل اس��ت و مردم آن ب��ه كارهاي 
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كش��اورزي و دامپروري اش��تغال دارند. در زمستان مردم 
اين منطقه به ش��هرهاي گرگان و شاهرود كوچ مي كنند 
ولي در تابس��تان جمعيت زيادي را در خود جاي مي دهد 
و به تعداد 500 خانوار مي رس��د. در تابستان 1379 و بعد 
از اينکه مخابرات روستاي چهارباغ افتتاح گرديد، مجمع 
دانشگاهيان منطقه ش��اهک���وه با دعوت از آقاي دكتر 
عمادي مع��اون محترم وزير جهاد س��ازندگي اتصال به 
ش��بکه جهاني اينترنت را برقرار نموده اس��ت و به عنوان 
اولين روستاي ايراني در ش��بکه جهاني اينترنت شناخته 
شد. اتصال روستا به اينترنت مورد توجه رسانه هاي داخلي 
و خارجي نيز قرار گرفت و چندين روزنامه و مجله داخلي 
و خبرگزاري هاي خارجي از جمله فرانس پرس خبر اتصال 
اولين روس��تاي ايراني به اينترنت را تيتر خود قرار دادند. 
بعد از اتصال به اينترنت، كالس هاي آش��نايي با اينترنت 
و آموزش كامپيوتر در دو روستاي چهارباغ و شاهکوه در 
روزه��اي 15 تا 18 مرداد ماه برگزار ش��د كه مورد توجه 
مردم و دانش  آموزان منطقه قرار گرفت. مسأله مهمي كه 
در برگزاري اين كالس ها به چش��م مي خورد، اين بود كه 

امکانات موجود اصاًل جوابگوي شور و شعف دانش   آموزان 
نبود و قطعًا اگر امکانات بيشتري وجود داشت، كالس ها 
از كيفي��ت بهت��ري برخوردار مي ش��دند. اين س��ايت در 
تابس��تان 1379 و با مديريت جناب آقاي دكتر علي اكبر 
جاللي عضو برجسته مجمع و پشتيباني و همکاري اعضا 
و اهالي راه اندازي ش��د. اين امر در رس��انه هاي داخلي و 
خارجي انعکاس فراواني يافته است و در مدت زمان كمتر 
از سه ماه قريب 6هزار نفر از سايت شاهکوه ديدن كردند 
كه اغلب آنها ايرانيان مقيم خارج از كش��ور بودند و چنين 
كاري برايش��ان بسيار دور از ذهن و قابل ستايش بود. در 
همين راس��تا، بنياد دانش و هن��ر كه بنيادي خيريه براي 
كمک به امر آموزش در ايران است و توسط ايرانيان مقيم 
خارج از كشور حمايت مي شود، تعداد 9 دستگاه كامپيوتر، 
چاپگر و اسکنر به مجمع اهدا كردند. در پيام دكتر جاللي 
از دانشگاه ويرجينيا به مجمع ايشان در روستاي شاهکوه 
آمده است: خوشبختانه س��ايت شاهکوه جزء سايت هاي 
معروف جهان شده  است و خيلي ها تمايل دارند كاالهاي 
ش��اهکوه را خري��داري نمايند و حتي در س��ايت بزرگ 
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آمازون دات كام كه بزرگ ترين فروش��گاه اينترنتي جهان 
اس��ت، كتاب و موسيقي شاهکوهي در ليست فروش آن 
شركت قرار گرفته است. اگر ميليون ها دالر هزينه مي شد 

اين مقدار اثر نداشت. 
- خدمات گردشگري الکترونيکي در سايت شاهکوه؛

- درآمدزايي و تبليغات در درگاه اينترنتي شاهکوه؛
- جلب كمک هاي دولتي و غيردولتي؛

- اس��تفاده از س��طوح مخاب��رات و ايجاد س��طوح و 
زيرساختار الکترونيکي؛

- مشاركت سازي روستايي در ايجاد و توسعه زيرساختار 
و سخت افزارهاي الزم در توسعه روستاي الکترونيک؛

-  ارائه محصوالت كشاورزي و زراعي و فرآورده هاي 
دامپروري و صنايع دستي.

 
نتيجه گيری راهکارها و پيشنهادها

چگونگي ایجاد گردشگري الکترونيک
دي��دگاه  از  الکتروني��ک  گردش��گري  پياده س��ازي 
صاحبنظران و انديش��مندان اين حوزه در دنيا روش هاي 
متفاوتي دارد و به طور كلي داراي رويه مشخص و خاصي 
نيس��ت. اما در مجموع همه آنه��ا داراي يک چهارچوب 
و قال��ب كل��ي هس��تند و به ط��ور كل��ي و در عين حال 
نامحسوس به همديگر وابسته اند. با توجه به اينکه منابع 
و مطالب علمي بسيار محدودي در مورد شهر الکترونيک 
وجود دارد و ايجاد گردشگري الکترونيکي نيز يک پديده 
نوظهور اس��ت، هنوز روش علمي و تئوريک تأييدشده اي 
براي پياده سازي گردش��گري الکترونيک و مجازي ارائه 
نشده اس��ت و بيش��تر مطالب نيز حاصل تجارب موجود 
در نتايج ايجاد و توسعه گردشگري الکترونيک در جهان 
مي ش��ود. عالوه بر اين از آنجا كه اين كاربس��ت فناوري 
اطالع��ات در صنع��ت گردش��گري خاصه گردش��گري 
روس��تايي چالش ه��اي مخصوص به  خ��ود را دارد، الزم 
است تا در قالب تحليل سوات )S.W.O.T( به تجزيه و 
تحليل ويژگي ها، شاخصه ها و شرايط محيطي، فرهنگي، 
اجتماعي و اقتصادي روس��تای هدف نيز پرداخته شود تا 

بت��وان بر پايه اين ش��ناخت و تجزيه و تحلي��ل به ارائه 
راهکارها و راهبردها، سياس��ت ها و برنامه اقدام احتمالي 
در توس��عه گردشگري روس��تايي با اس��تفاده از فناوري 
اطالعات در اين حوزه روس��تايي پرداخت. بر اين اساس 
اس��ت كه مراحل روش اجراي گردش��گري الکترونيک 

روستايي به طور عام، شامل موارد زير مي شود:
ال��ف( ش��ناخت و شناس��ايي ش��اخصه ها، س��نجه و 

ويژگي هاي منطقه گردشگري در ابعاد عام، شامل: 
ويژگي هاي طبيعي جغرافيايي و اقليمي؛

ويژگي هاي اجتماعي و فرهنگي؛
ويژگي هاي اقتصادي؛

جاذبه ها و پتانسيل هاي گردشگري.
ب( شناخت و شناسايي شاخصه ها، سنجه و ويژگي هاي 

منطقه گردشگري در ابعاد خاص، شامل: 
زيرساختار الکترونيک موجود و امکان توسعه و گسترش 
احتمال��ي بس��ترهاي الکترونيک موجود ب��راي رويکرد 

گردشگري الکترونيک در منطقه روستايي هدف؛
ويژگي ه��اي نرم اف��زاري موج��ود و امکان توس��عه و 
گس��ترش احتمالي بس��ترهاي نرم افزاري موجود يا مورد 
نياز براي توس��عه گردش��گري الکترونيک روس��تايي در 

منطقه روستايي هدف؛
ويژگي هاي س��خت افزاري موجود و امکان توس��عه و 
گسترش احتمالي بسترهاي سخت افزاري موجود يا مورد 
نياز براي توس��عه گردش��گري الکترونيک روس��تايي در 

منطقه روستايي هدف؛
ويژگي هاي مربوط به سواد اطالعاتي و ميزان آشنايي 
احتمالي روستاييان و يا بسترهايي كه مي تواند در فرآيند 
توسعه سواد اطالعاتي در منطقه روستايي مورد نظر مورد 

استفاده قرار داده شود.
ج( تجزيه تحليل و آناليز جاذبه ها و پتانسيل هاي منطقه 
با اهداف گردشگري منطقه مورد نظر توسعه گردشگري 
براي اس��تخراج نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهديدهاي 
موج��ود در رابط��ه با توس��عه گردش��گري الکترونيک و 

استفاده از فناوري اطالعات در قالب تحليل سوات.
د( تدوين چش��م اندازها، اهداف و آرمان هاي توس��عه 



فصلنامه مدیریت شهری
Modiriat Shahri
ش��ماره 23 - بهار 1388

 No.23.Spring 2009 

84

ط��رح گردش��گري الکتروني��ک در منطقه گردش��گري 
و بررس��ي ميزان انطباق آنها با ش��رايط ع��ام فرهنگي، 
اقتصادي، اجتماعي و زيس��ت محيطي و ش��رايط خاص: 
زيرساخت هاي توس��عه فناوري اطالعات، سخت افزارها، 

نرم افزارها و سواد اطالعاتي.
ه( ارائه راهکارها، راهبردها، سياس��ت ها و برنامه هاي 
اق��دام احتمالي براي توس��عه و گس��ترش گردش��گري 
الکتروني��ک و پيش ش��رط هاي آن در مناطق روس��تايي 

هدف.
بر اين اساس در گام نخس��ت مي بايست به شناسايي 
ويژگي ها و ش��اخصه هاي عام در منطقه مورد نظر طرح 
گردشگري پرداخت. در اين راستا، الزم است تا شناسايي 
كاملي از وضع موجود منطقه روس��تايي تحقيق برداشته 
شود كه در دو بعد عام و خاص صورت مي گيرد تا امکان 
تحلي��ل و س��اماندهي نتاي��ج آن، در تدوي��ن راهکارها، 

راهبردها و سياست ها و برنامه هاي اقدام فراهم شود. 

راهکارهای پيشنهادی
ارائه مدل پيش��نهادي جهت پياده س��ازي گردشگري 

الکترونيک
با توجه به وضعي��ت فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي و 
شرايط خاص حاكم بر آن اجراي مراحل توسعه گردشگري 
الکتروني��ک در روس��تاها و مناطق داراي پتانس��يل هاي 
طبيعي )اكوتوريسم( در نواحي حاشيه شهري و روستايي، 
اجراي گردش��گري الکترونيک و پياده س��ازي آن، دقت 
عمل و برنامه ريزي خاصي را نياز دارد؛ چنانچه با در نظر 
گرفتن تمام محدوديت ها و فرصت هاي موجود بتوان در 
كمتري��ن زمان و يا صرف كمترين هزينه ممکن، اهداف 
پيش بيني ش��ده را تحقق بخش��يد. از آنجا كه در بسياري 
از عملي��ات صنعتي و اجرايي از م��دل »چرخه دمينگ« 
استفاده مي شود، در ارائه اين مدل براي توسعه گردشگري 
الکترونيک روستايي در ايران نيز به صورت پيشنهادي در 
قالب اين روش به ارائه مراحل توس��عه و گسترش فرآيند 

طرح ريزي و اجرا اشاره مي شود. 

اي��ن مراحل عبارتند از: 1- طراحي و برنامه ريزي؛ 2- 
اجرا؛ 3- بازرسي و كنترل؛ 4- اقدام اصالحي.

 
الف( طراحي و برنامه ریزي

ه��دف از انجام اين مرحله طراحي تغييراتي اس��ت كه 
منج��ر به بهبود وضعيت موجود مي ش��ود. در اين روند با 
بررسي هاي اوليه، انجام تجزيه و تحليل بر روي سيستم 
پيشنهادي و مدنظر، رسم نمودارهاي پاراتو و نمودار علت 
و معلولي، نقاط ضعف و قدرت سيس��تم موجود بررسي و 
س��پس طرحي براي بهبود وضعيت موجود ارائه مي شود. 
در اين بخش فرآيند پيشنهادش��ده، دقيقًا بايستي الگوي 
گردش��گري و توس��عه توريسم در روس��تاي پيشنهادي، 
اه��داف، برنامه هاي عمليات��ي و اجرايي، زمان و س��اير 
عوامل مش��خص  شود و از مکانيس��م هاي مختلف براي 
همپوشاني فعاليت ها و تعيين زمان شناوري آنها، با هدف 
كاهش هزينه ها و صرفه جويي در وقت و نيروي انس��اني 

استفاده  شود.

ب( اجرا
در اين مرحل��ه طرح و برنامه، اهداف پيش بيني ش��ده 
اولي��ه حالتي اجراي��ي به خود مي گيرن��د و عمليات الزم 
جهت تحقق آن صورت مي پذيرد. با توجه به جديد بودن 
موضوع ايجاد و توس��عه گردشگري روستايي الکترونيک 
و ب��ا توجه به ش��رايط فرهنگي، جغرافياي��ي و مقوالتي 
نظير زيرساخت هاي الکترونيک، سخت افزار و نرم افزارها 
و س��واد اطالعاتي، الزم اس��ت تا گردش��گري روستايي 
الکتروني��ک در برخي نقاط خاص كش��ور در نظر گرفته 
ش��ود تا دس��تاوردها و نتايج حاصل از آن، پس از اصالح 
و نقد و رفع مشکالت و معايب به ساير نقاط تعميم داده 

شود.
د( بازرسي و کنترل

پس از اجراي آزمايشي طرح، به منظور تشخيص مؤثر 
بودن يا مفيد بودن سيستم آزمايشي پياده شده، الزم است 
تا تغييرات و اقدامات و س��رمايه گذاري هاي صورت گرفته 
در كل فرآيند، مورد بازرسي قرار گيرد. خروجي اين مرحله 
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در صورت مثبت بودن نتايج، به نوعي اثبات موفقيت آميز 
بودن نسخه آزمايشي طرح تلقي مي گردد.

ه( اقدام اصالحي
ه��دف از اين مرحله، پياده س��ازي اقدامات اصالحي و 
اعم��ال تغييرات م��ورد نياز براي كل سيس��تم به منظور 
اصالح ساختار سيستم و دس��تيابي به هدف مورد انتظار 
مي باش��د. انتظ��ارات اي��ن مرحله نيز ش��امل طرح ريزي 
فرآيندها، اس��تاندارد ك��ردن فرآيندها و اخ��ذ بازخورد از 
سيس��تم و انجام آموزش هاي الزم ب��راي اجراي فرآيند 

استانداردسازي مي باشد.

 »مدل چرخه دمينگ يک مدل استاندارد جهاني براي 
انجام پروژه هاي عملي كالن است كه مي تواند در توسعه 

گردشگري الکترونيک نيز مورد استفاده قرار گيرد.«
ب��ا توج��ه ب��ه آنچه گفته ش��د، توس��عه و گس��ترش 
گردش��گري الکترونيک روس��تايي در مناطق روس��تايي 
نيازمن��د  طبيع��ي،  گردش��گري  پتانس��يل هاي  داراي 
پياده س��ازي يک نمونه اس��ت تا پس از رفع اش��کاالت 
و اعمال اصالحات الزم، نس��بت به تعميم آن به س��اير 
روستاها و حاشيه ش��هرهاي داراي پتانسيل هاي طبيعي 
گردش��گري و برخوردار از امکانات بالق��وه اقدام كرد. بر 
اين اس��اس در مرحله اول، برطبق چرخه دمينگ و با در 
نظر گيري ش��رايط اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي ايران 

مي توان چارچوب زير را پيشنهاد كرد: 

1( طراح��ي گردش��گري الکترونيکي روس��تايي ؛ 2( 
اجراي نمونه و آزمايش��ي؛ 3( بازرسي و بازبيني كيفي؛ 4( 

پياده سازي وتثبيت.

 
طراحي گردشگري الکترونيک روستایي 

اين مرحله شامل موارد زير مي شود:
1- تعري��ف چش��م اندازها، راهبرده��ا، سياس��ت هاي 
گردشگري روستايي در پياد ه سازي گردشگري الکترونيک؛ 
2- مشخص كردن طرح هاي كاربردي و قابل اجرا براي 
گردش��گري الکترونيک؛ 3- تعريف پروژه هاي راهبردي 
م��ورد نياز؛ 4- آموزش ني��روي متخصص و كاردان؛ 5- 

اطالع رساني و فرهنگ سازي همگاني.

 
- اجراي نمونه و آزمایشي

اين مرحله بايد موارد زير را در بر داشته باشد:
1- بازنگ��ري و مهندس��ي مجدد س��اختار و فرآيندهاي 
فعاليت ها و جاذبه هاي گردش��گري؛ 2- واردسازي فناوري 
اطالعات در فرآيندهاي اجرايي س��ازمان هاي گردش��گري 
و روس��تاهاي ش��امل طرح؛ 3- تعريف ارتباط فعاليت هاي 
گردشگري با استفاده از سيستم هاي الکترونيکي؛ 4- اجراي 
پروژه هاي راهبردي؛ 5- آموزش گسترده شهروندان جهت 
اس��تفاده و كاربري سيستم؛ 6- ارائه بخش��ي از خدمات و 

تسهيالت گردشگري به صورت الکترونيکي نمونه.
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- بازرسي و بازبيني کيفي
اين مرحله نيز موارد زير را شامل مي شود:

1- ارزيابي و بررسي نقاط قوت و ضعف؛ 2- مديريت 
اطالعات )به منظور كسب بازخوردهاي حاصل از نواحي 
روستايي ش��امل طرح(؛ 3- مديريت تغيير )اصالح نقاط 
ضعف طرح نمونه در حال اجرا يا اجراش��ده(؛ 4- تجزيه 
و تحليل سيستم جديد پيش��نهادي؛ 5- مقايسه سيستم 

جديد با سيستم قبلي.

- پياده سازي
اين مرحله نيز مواردي به شرح زير را شامل مي شود:

در  گردش��گري  فعاليت ه��اي  يکپارچه س��ازي   -1
ح��وزه مناطق روس��تايي مش��تمل بر ط��رح؛ 2- تدوين 
اس��تاندارهاي الزم در ح��وزه گردش��گري الکتروني��ک؛ 

3- ايجاد وب س��ايت درگاه واحد براي دسترس��ي تمامي 
خدمات گردشگري روس��تايي در مناطق روستايي هدف 
طرح گردش��گري؛ 4- ايجاد زيرس��اختار الزم براي ارائه 
خدمات الکترونيکي؛ 5- فراهم سازي امکان دسترسي به 
تمامي خدمات و اطالعات مورد نياز براي گردش��گران و 
جهانگردان از مناطق روس��تايي موضوع طرح و از طريق 
اينترن��ت؛ 6- بازنگ��ري منظم سياس��ت ها و برنامه هاي 
دولت الکترونيک ايران و تطبيق طرح هاي گردش��گري 

با چشم اندازهاي موجود.
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