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چکیده
فعاليت گردشگري امروزه به عنوان يكي از مهمترين و پوياترين فعاليتها در جهان مطرح است ،به طوري كه شمار گردشگران خارجي و داخلي
و ميزان درآمدزايي آن در سطح جهاني پيوسته رو به افزايش است .بسياري از كشورها به صورت فزايندهاي به اين حقيقت واقفند كه براي
بهبود وضعيت اقتصادي خود بايد ابتكار عمل به خرج دهند و درصدد يافتن راههاي تازهاي برآيند .يكي از اين روشها كه طي دو دهه اخير
اهميت فراواني پيدا كرده و توجه اكثر كشورهاي جهان را به خود جلب كرده است ،گردشگري الكترونيک ( )e- Tourismاست .از اين رو با
توجه به اهميت اين موضوع و تأثير به سزاي آن در رشد اقتصادي كشورها ،مقاله حاضر به بررسي تأثير توسعه گردشگري الكترونيک بر رشد
اقتصادي شهرهاي ساحلي شمال ايران ميپردازد .در اين مقاله پس از نگارش مقدمه ،مفهوم گردشگري و گردشگري مجازي  ،به تاريخچه
كاربرد فنآ وري اطالعات در صنعت گردشگري اشاره شده است ،سپس مزايا و چالشهاي گردشگري مجازي بيان شده و راههاي توسعه
گردشگري الكترونيک به تفصيل شرح داده شده است .رشد اقتصادي و اثر گردشگري الكترونيک بر آن و رابطه اين دو متغير به صورت
شماتيک و مدل مفهومي به همراه راهكارهاي مناسب براي تحقق اين امر در انتهاي مقاله ارائه شده است.
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مقدمه
گردشگري امروزه به عنوان يكي از مهمترين و پوياترين فعاليتها در جهان مطرح است ،به طوري كه شمار گردشگران
خارجي و داخلي و ميزان درآمدزايي آن در سطح جهاني پيوسته افزايش است .امروزه توسعه گردشگري در تمامي عرصهها ،چه در
سطح ملي و منطقهاي و چه در سطح بينالمللي مورد توجه برنامهريزان دولتي و شركتهاي خصوصي قرار گرفته است .طي شصت
سال اخير ،گردشگري از رشد پيوستهاي برخوردار بوده ،به طوريكه به يكي از بخشهاي اقتصادي با رشد باال در جهان تبديل شده
است .گردشگري بين المللي با رشد ساالنه  6/5درصد ،از  55ميليون گردشگر در سال  0551به  561ميليون گردشگر در سال
 5115افزايش يافت .بر اساس پيشبينيهاي رسمي سازمان جهاني گردشگري ( )UNWTOتا سال  5151تعداد گردشگر ورودي
در سطح جهان به  0/5ميليارد نفر خواهد رسيد( .سازمان جهاني گردشگري )5116 ،از اينرو بسياري از كشورها به صورت
فزايندهاي به اين حقيقت پي بردهاند كه براي بهبود وضعيت اقتصادي خود بايد ابتكار عمل به خرج دهند و درصدد يافتن راههاي
تازهاي برآيند( .لطفي )61 :0831 ،آگاهي جوامع از اين كه گردشگري منبع درآمدي ارزي بسيار مناسب و قابل مالحظهاي در
اختيار اقتصاد يک كشور قرارميدهد ،باعث شده كه گردشگري مفهومي بسيار گسترده در ابعاد مختلف اقتصادي ،اجتماعي و
فرهنگي پيدا كند و به عنوان يک صنعت تلقي شود( .طهماسبي پاشا و مجيدي )83 :0831 ،بسياري از كشورها اين صنعت پويا را
به عنوان منبع اصلي درآمد ،اشتغال ،رشد بخش خصوصي و توسعه ساختار زيربنايي مي دانند .اگر چه در مناطق مختلف ،شرايط
متفاوت است ،گردشگري همواره عامل مهمي براي توسعه اقتصادي به حساب ميآيد( .ابراهيمي و خسرويان)015 :0831 ،
يكي از مفاهيم نويني كه در عرصه گردشگري در دو دهه اخير بسيار بدان اهميت داده شده ،گردشگري مجازي است .آمار 66
درصدي گرايش كاربران اينترنتي به گردشگري الكترونيک ،دليل مستندي است براي پرداختن به موضوعي كه ضرورت انكارناپذير
هزاره سوم بوده و براي پيشرفت و ارائه خدمات بهتر نيازمند تغييرات رفتاري اساسي است .امروزه گردشگري مجازي ،يكي از
بزرگترين بخشهاي اقتصادي در بسياري از كشورها بشمار ميرود .گردشگري و باالخص گردشگري مجازي كه فوايد بسياري دارد،
براي شهرهاي شمالي ايران كه وابستگي شديدي به درآمدهاي كشاورزي دارند ،ميتواند به عنوان راهي براي رهايي از وابستگي به
درآمد محصوالت كشاورزي و خروج از اقتصاد تکمحصولي باشد( .قرخلو و ديگران )5 :0833 ،از طرف ديگر درصد عمدهاي از
گردشگري مجازي را گردشگري مجازي متكي بر طبيعت تشكيل ميدهد و بخش عمدهاي از اين فعاليت در سطح جهان در حال
حاضر در نواحي ساحلي متمركز شده است .گردشگري مجازي ساحلي به عنوان يكي از زيرشاخههاي گردشگري مجازي به شمار
ميآيد كه رشد سريعي دارد و مي تواند تأثير زيادي بر رشد و توسعه اقتصادي بگذارد.

مبانی نظری
گردشگری

بنظر ميرسد در تعريف واژه گردشگري ،نوعي گستردگي و ناساختاري وجود دارد .از نظر انجمن آماري سازمان ملل ()0558
گردشگري شامل فعاليتهاي افراد از جمله مسافرت به مكانهائي خارج از محيط معمول زندگي و ماندن در آن جا براي كمتر از
يک سال به منظور تفريح ،تجارت و هدفهاي ديگر ميشود .گردشگري از سه ويژگي اصلي برخوردار است كه عبارتند از-0 :
ناملموس بودن خدمات؛ بدين معني كه در بيشتر اوقات ،قبل از خريد ،مشتري قادر به ديدن ،لمس كردن و يا آزمودن محصول
گردشگري (اقامت ،تور و )...نيست -5 .خدمت در محل خريد مصرف ميشود و قابل انتقال و جابه جايي نيست -8 .مردم و محل
خدمت بخشي از آن خدمتند .از اينرو گردشگري بسياري از بخشهاي جامعه را دربرميگيرد .اين سه ويژگي نشان ميدهند
مردمي كه در محلي خاص زندگي و كار ميكنند ،فقط كاال و خدمات توليد نميكنند ،بلكه بسياري از آنها بخشي از كاال و
خدمات توليدي هستند( .اعرابي و ايزدي )65 :0831،گردشگري فعاليتي چن منظوره است كه در مكاني خارج از محيط عادي
گردشگر انجام ميشود و هدف آن تفريح ،تجارت و يا فعاليت هاي ديگر است )W.T.O. 2005( .از نظر اكثريت مردم عبارت
گردشگري بر سفرهاي تفريحي داللت ميكند و بيشتر به صورت مترادف تعطيالت به كار ميرود .همچنين در كتابهاي لغت از
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گردشگري به عنوان مسافرت به منظور تفريح ياد ميكنند .برعكس ،سازمانهاي گردشگري و مراكز ديگري كه در پي توسعه،
بازاريابي و هماهنگي گردشگري در كشورشان هستند ،تالش ميكنند ديدگاه وسيعتري در اين مورد داشته باشند؛ از نظر آنها
گردشگري يعني مسافرت با اهداف مختلف به استثناي سفر به منظور كار ،مهاجرت و فعاليتهاي محلي و منطقه اي.
گردشگری ساحلی
مفهوم گردشگري ساحلي طيف كاملي از گردشگري ،فراغت و فعاليتهاي تفريحي است كه در نواحي ساحلي و آبهاي
نزديک آن روي ميدهد .بر اين اساس عرضه محصوالت گردشگري ساحلي شامل اسكان ،پذيرايي ،صنعت محصوالت غذايي ،خانه-
هاي دوم و زيرساخت پشتيبان توسعه ساحلي (مثل خردهفروشيها ،اسكله و تأمينكنندگان فعاليتها) ميشود .در واقع همان
گونه كه اداره ملي جو اقيانوس اياالت متحده اشاره ميكند ،در ميان تمام فعاليتهايي كه در نوار ساحلي و نزديكي سواحل
اقيانوس صورت ميگيرد ،هيچيک بيش از گردشگري و تفريح ساحلي از نظر حجم و تنوع در حال رشد نيست .ماهيت متغير اين
بخش و حجم آن ،لزوم توجه به برنامهها ،سياستها و طرحهاي دولتي مربوط به گردشگري در سواحل را مورد تأكيد قرار دهد .در
واقع تمام مسائل مربوط به سواحل به صورت مستقيم و غيرمستقيم برگردشگري و تفريح در سواحل تأثير ميگذارند( .عليقلي زاده،
 )56 :0836با رشد فعلي گردشگري ساحلي ،همه ساله به تعداد تفرجگاههاي جديد در برخي از كشورهاي منطقه اضافه ميشود.
اين صنعت كه اصوالً بر مبناي استفاده از منابع طبيعي ،همچون سواحل ماسهاي ،درياي شفاف ،محيط دوست داشتني و ...پايه-
گذاري شده ،اخيراً تغيير شكل يافته است .هماكنون طيف گستردهاي از تسهيالت جديد به منظور ارائه اقامتي آسوده و لذتبخش
از فعاليتهاي تفريحي متنوع در نواحي ساحلي ايجاد شدهاند .اين تسهيالت كه با صرف سرمايه هنگفت توسط انسانها بوجود
آمدهاند ،كيفيت گردشگري منطقه در امتداد كرانه دريا را افزايش ميدهند( .پوروخشوري)01 :0831 ،
توريسم ساحلي از قديميترين انواع گردشگري است .بهطوريكه سابقه برخي از تفرجگاههاي ساحلي به قرن  05باز ميگردد.
در ابتداي امر اين فضاها ،مختص افرادي بود كه تنها براي ديدار از سواحل دريا مراجعه ميكردند ،اما در دهههاي اخير بازار
گردشگري ساحلي اغلب تركيبات متنوعي از انواع اقامت و استفاده گردشگران  -به ويژه در طول تابستان -تجربه كرده و با رقابتي
فزاينده نيازمند سرمايهگذاريهاي عمده در زمينه زيرساختها و ايجاد تسهيالت و حفاظت منابع طبيعي اعم از دريا ،سواحل،
تاالبها و ساير ميراث طبيعي است .در حقيقت زمان ارضاي گردشگر ساحلي ،تنها با عواملي چون خورشيد ،دريا و ماسه سپري
شده و گردشگر مدرن امروزي در جستجوي فعاليتها و تجربيات متفاوتي است( .تركيبي از فعاليتهاي ورزشي ،تفريحي ،فرهنگي
و ميراث طبيعي و )...از ميان تمامي فعاليتهايي كه در مناطق ساحلي انجام ميگيرند ،هيچكدام به گستردگي و تنوع توريسم و
تفريحات ساحلي نيستند .بهطوريكه طبيعت پوياي اين بخش و وسعت تقاضا ،اغلب طرحهاي مربوطه را در زمره طرحهاي ملي و
منطقهاي قرار ميدهد و كل سواحل به صورت مستقيم و غيرمستقيم تحت تأثير آن قرار ميگيرند .آب پاک ،سكونتگاههاي ساحلي
سالم و محيطي ايمن و لذتبخش ،نيازهاي گردشگري ساحلي موفق است .به همين صورت آبزيان و منابع دريايي (ماهيها ،نرم-
تنان ،تپههاي مرجاني و تاالبها) نيز از اهميت برخوردارند( .انوري و نساج)1 :0836 ،
گردشگري ساحلي مستلزم مسافرت از يک محل اقامت و تمركز بر محيطهاي دريايي است )Orams, 1999: 8( .در اين
تعريف محيط دريايي از دو جهت مورد اشاره قرار ميگيرد :از نظر بيولوژيكي در برگيرنده مناطقي است كه داراي ويژگيهاي
دريايي (آب شور ،جذر و مد) است و از نظر بيولوژيكي در برگيرنده نقطه تالقي خشكي و آب به عنوان نواحي ساحلي است كه مي-
توان آن را در چهارچوب شهرهاي ساحلي در شمار آورد.
امروزه اثرات گردشگري ساحلي به عنوان يكي از عوامل مهم در رشد اقتصادي نواحي ساحلي و جزاير بشمار ميرود( .رمضان-
زاده و محمدي )5 :0831 ،برخورداري از حجم زياد آب و منابع موجود در آن اهميت سواحل را دو چندان مي كند
).(Chawla, 2004: 127
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تاریخچه و اهمیت کاربرد فناوری اطالعات در صنعت گردشگری
از زماني كه حمل و نقل هوايي گسترش يافت ،فناوريهاي نوين ارتباطي نيز شكل گرفتند .سابقه فعاليت بازارهاي الكترونيک
به دهه  0561بر ميگردد .زماني كه شركتهاي هواپيمايي آمريكايي سيستمهاي نگهداري جا را با هدف اعمال كنترلهاي ترافيكي
مرتبط با مسافران مورد استفاده قرار دادند .بدين ترتيب استفاده از سيستمهاي كامپيوتري براي ذخيره جا در صنعت هواپيمايي،
سبب تحوالت گسترده و تعيين كننده در عرصه فعاليتهاي گردشگري شد .در ايران نيز با پيشرفت صنعت هواپيمايي و با تأسيس
هواپيمايي ملي ايران (هما) ،تأثير فناوريهاي نوين در توريسم نمود پيدا كرد.
فعاليت گردشگري از سال  0551ميالدي با تحوالت عظيمي همراه شد كه برخي آن را «انقالب گردشگري» ناميدهاند .اين
تحول منجر به ظهور و گسترش «گردشگري انبوه» شد و در آينده نزديک به «گردشگري كيفي» تبديل خواهد شد .در حال حاضر
گردشگري ،فعاليتي قدرتمند و حرفهاي بزرگ در سطح جهان است .به نحوي كه ابتدا قبل از نفت ،آنگاه همرديف آن و سپس
باالتر از آن قرار گرفته است .در سال  0555از هر  05نفر شاغل در جهان 0 ،نفر در بخش گردشگري فعال بودهاند و كل شاغالن
اين بخش در همان سال  081ميليون نفر بودند .در حال حاضر ميزان  01درصد از شاغالن دنيا در مشاغل وابسته به بخش
گردشگري فعاليت دارند .تعداد گردشگران در جهان در سال  0556برابر  555ميليون نفر و درآمد حاصله از آن برابر  158ميليارد
دالر بوده است .ميزان درآمد فعاليت گردشگري از سال  0551تا  015 ،0553برابر شده و بنظر ميرسد كه در سال  5105بيش از
 035ميليون نفر در اين بخش شاغل باشند .از سال  0551تا  5100حدود  51ميليون شغل در اين بخش ايجاد شده و از سال
 5111تا  5100هر ساله  351ميليون نفر به گردشگري پرداختهاند.

مفاهیم و کاربردهای گردشگری الکترونیک
گردشگري الكترونيک ) (ETعبارت از فن تلفيق متدهاي كسب و كارهاي الكترونيكي و فناوري اطالعات در شيوهها و
ابزارهاي تدارک ،ارائه و پشتيباني خدمات گردشگري براي ارائه خدمات مورد نياز گردشگران با كيفيتي باالتر و هزينهاي كمتر
است .در واقع  ETارائه الكترونيكي تمامي خدماتي است كه در گذشته گردشگران به صورت سنتي از آنها استفاده ميكردند به
عالوه خدماتي كه به واسطه فناوري اطالعات ميسر شدهاند .از نگاهي ديگر به طور عام ،همه اجزاي كسب و كار از قبيل تجارت
الكترونيک ،تحقيق و توسعه الكترونيک ،توليد محتوا و ارائه خدمات به صورت الكترونيک در فضاي مجازي يا ارتباطي را شامل مي-
شود .همچنين گردشگري الكترونيک به مجموعهاي از پايگاههاي اينترنتي (دولتي و خصوصي) و استانداردها و پروتكلهاي خاصي
اطالق ميشود كه با توليد و بازنشر اطالعات در فرمتهاي مختلف از قبيل متن ،تصوير ،كاتالوگ و بروشور ،تيزرهاي تبليغاتي و
حتي خدماتي از قبيل رزرو هتل و خريد الكترونيكي ،معنا مي يابد( .حسني)5 :0833 ،
ارزش گردشگري الكترونيک هنگامي آشكار شد كه رويكردهاي مبتني بر  Single Windowبه سايتهاي فعال در زمينه
 ETاضافه شد .مطابق رويكرد  Single Windowيک گردشگر هنگامي كه به يک سايت  ETوارد ميشود ،تنها از طريق همان
سايت و استفاده از يک استاندارد خاص در آن كار و تمامي خدمات مورد نياز خود را دريافت ميكند .به اين معنا كه گردشگر
نيازي ندارد كه هر يک از سرويسهاي مورد نظر خود را از طريق يک سايت مجزا و با واسطه كاربري جديد مرتفع كند ،بلكه تمامي
سرويس هاي مورد نياز را از طريق يک سايت مشترک و با واسط كاربري يكسان دريافت كرده و اطالعات مورد نياز خود را آسانتر
بدست ميآورد .به واسطه اين فناوري ،گردشگر با مراجعه به يک سايت معتبر  ETهمه سرويسهاي مورد نياز براي سفر خويش را
دريافت كرده و با كيفيت ،سرعت و قيمت مناسب به خواستههاي خود دست مييابد.
سرويسهايي كه در گردشگري الكترونيک مرسومند عبارتند از:
 اطالعرساني شفاف ،دقيق و معتبر
 انجام تمام تشريفات اخذ ويزا
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 رزرو هتلها و مراكز تفريحي -سياحتي
 رزرو و اجاره وسايل نقليه

 اخذ بليت هواپيما ،اتوبوس و قطار و ...
 خريد برنامههاي سفر و تورهاي مختلف
اجزاء گردشگري الكترونيک درجات مختلفي دارد كه ميتواند از سادهترين كارها مانند دريافت كاتالوگ يک منطقه توريستي
و يا خريد الكترونيكي بليت شروع شود و تا سفري در دنياي مجازي ادامه يابد .تقريباً تمام كارهاي مورد نياز يک سفر را ميتوان به
صورت الكترونيكي انجام داد؛ مانند گرفتن ويزا از يک سفارتخانه خارجي كه به آن رواديد الكترونيكي ميگويند .ويزاي الكترونيكي
يكي از سرويسهاي بسيار مشهور در زمينه گردشگري الكترونيک است و كشورهايي كه خدمات ويزا را به صورت الكترونيكي ارائه
ميكنند ،آن را يكي از شاخصهاي پيشرفت در زمينه فناوري اطالعات و دولت الكترونيک ميدانند.

مزایای گردشگری الکترونیک در شهرهای ساحلی شمال ایران
از آنجا كه در فرايند گردشگري الكترونيک ،اكثر فعاليتهاي وابسته به آن بهصورت الكترونيكي و با بهرهگيري از فناوري
اطالعات انجام ميشود ،بر اين اساس مزاياي بسياري را ميتوان براي آن بر شمرد:
 فراهم آوردن خدمات اينترنتي با كيفيت و سرعت باال براي گردشگران :به وجود آوردن يک زيرساختار مناسب جهت
اتصال به اينترنت و شبكه گسترده اطالعات از مزايايي است كه در فرايند گردشگري الكترونيک بدست مي آيد.

 فراهمسازي كانالها و محيط آموزشي همگاني براي گردشگران و اهالي صنعت گردشگري :ابزارهايي كه فناوري اطالعات
در اختيار گردشگران قرار ميدهد ،باعث تسهيل فرايند رزواسيون ،ذخيره جا و اخذ پذيرش ،انتخاب مكانهاي هدف
گردشگري و راههاي رسيدن به مقصد و مسافرت و برنامهريزي بهتر و بيشتر گردشگران در استفاده از جاذبههاي تاريخي،
طبيعي و زيستمحيطي اين مكانها ميشود.

 افزايش و بهبود كيفيت زندگي مردم شهرهاي ساحلي شمال ايران :در اين ساختار توزيع خدمات و تسهيالت رفاهي به-
طور متناسب و عادالنه ميان ساكنان شهري و روستايي ،صورت ميگيرد كه در نتيجه موجب بهبود سطح رفاه اجتماعي و
بسترسازي گسترش و بسط عدالت اجتماعي در ساختار جامعه ميشود.
 ارائه خدمات يک مرحلهاي به گردشگران و مردم شهرهاي ساحلي شمال ايران :با ايجاد ساختار مناسب ارتباطات بهوسيله
فناوري اطالعات و همچنين الكترونيكي كردن ،ديگر نيازي به مراجعه پي در پي مردم به ادارات و سازمانهاي مختلف
نخواهد بود .بلكه تمام فرايند تنها به يک فعاليت تقليل خواهد يافت.

 ارتباط بهتر سازمانها و ارگانهاي وابسته به صنعت گردشگري :ارتباط سازمانها و بخشهاي مربوط با يكديگر و تسهيل
امر مكاتبات از طريق اينترنت ،توسط زيرساختارهاي الكترونيک ارتباط يكپارچهاي را بين سازمانهاي مرتبط با هم
بوجود ميآورد.
 صرفهجويي در زمان و هزينه :با افزايش استفاده از فناوري اطالعات در حوزه گردشگري اين امكان فراهم ميشود تا دو
عامل زمان و هزينه ،تا حد امكان تقليل يابند .به اين صورت كه گردشگران قادر خواهند بود در زمان بسيار كمي از طريق
اينترنت نسبت به رزرو محل اسكان و نوع و چگونگي برنامهريزي احتمالي براي سفر اقدام كنند.
 سيستم جامع اطالعات گردشگري :مهمترين و برترين مزيت استفاده از فناوري اطالعات ،مديريت و سازماندهي سيستم
اطالعات گردشگري است ،چنانچه از اين طريق ميتوان با معرفي مكانهاي توريستي و جاذبههاي موجود طبيعي،
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تاريخي و فرهنگي اين مناطق به جذب و حفظ گردشگران در مناطق گردشگري پرداخت( .بمانيان و ديگران:0833 ،
)16-18

چالشهای گردشگری الکترونیک در شهرهای ساحلی شمال ایران
در فرايند تحقق گردشگري الكترونيک و بهرهمندي از منافع آن ،چالشهاي اساسي وجود دارد كه بايد مورد توجه قرار گيرد و
براي رفع آنها برنامهريزيهاي مربوط صورت گيرد .اين چالشهاي اساسي عبارتند از:
 فقدان سختافزار و نرم افزارهاي رايانهاي :در راستاي توسعه گردشگري الكترونيک در مناطق شهري و روستائي و با توجه
به شرايط اجتماعي ،اقتصادي و فرهنگي ايران به راحتي دريافت ميشود كه فقدان بستر سازي زيرساختهاي گردشگري
الكترونيک (سخت افزار و نرم افزار) از مهمترين چالشهاي موجود در برابر توسعه و مراحل گسترش آن بشمار ميرود.
 فقدان سواد اطالعاتي در بين گردشگران و مردم شهرهاي ساحلي شمال ايران :آشكار است كه در صورت وجود
زيرساختار الكترونيک (شبكههاي مخابراتي و كانالهاي ارتباطي) ،الزم است تا كاربران و گردشگران بتوانند از آنها
استفاده كنند و به همين دليل نياز به سواد اطالعاتي و توانمندي گردشگران در استفاده از رايانه و اينترنت مطرح مي-
شود.
 فقدان زيرساختار الكترونيكي در شهرهاي ساحلي شمال ايران :در عين حال غير از موارد فوق ميتوان به كمبود كانال-
هاي مخابراتي ،مجاري انتقال و خطوط مخابراتي و زيرساختهاي گردشگري در شبكه مخابراتي و ارتباطاتي ايران اشاره
داشت كه بدون فراهمسازي و تدارک آنها يا گسترش شبكه مخابراتي و الكترونيكي ،نميتوان انتظار داشت تا فرايند
توسعه گردشگري الكترونيک از رشد قابل قبولي برخوردار شود.
 دسترسي به اينترنت و شكاف ديجيتالي :طبق آمار تا پايان سال  5101ميالدي بين  311تا  011ميليون نفر در سراسر
جهان به اينترنت دسترسي داشتهاند كه از اين تعداد نزديک به  51درصد آنها در اياالت متحده آمريكا و كانادا زندگي
ميكردند ،در حالي كه سهم خاور ميانه و آفريقا بسيار كم برآورد شده است.
 امنيت و حريم درگاههاي اينترنتي وابسته به صنعت گردشگري در ايران :يكي از نگرانيهاي اساسي كه در مورد اينترنت و
فضاي سايبر وجود دارد ،حفظ و پاسداشت امنيت و حريم شخصي افراد (گردشگران ،كاربران و تورها و سايتهاي
خدماتدهنده گردشگري) است كه بايد راهكارهايي مناسب جهت براي آنها ،انتخاب و اجرا شود.
 آموزش در توسعه گردشگري الكترونيک :در توسعه گردشگري الكترونيک ،آموزش از دو بعد اساسي مورد بررسي قرار
ميگيرد :اول اطالع رساني عمومي و آماده سازي مردم و شهروندان براي استفاده از خدمات شهر الكترونيک يا گردشگري
مجازي ،و ديگري تربيت و فراهم سازي نيروي انساني مورد نياز براي ايجاد ،توسعه و اداره گردشگري الكترونيكي.

 چالشهاي فرهنگي و اجتماعي :اصليترين چالش گسترش فناوري اطالعات ،بهويژه در شهرهاي ساحلي شمال ايران،
ايجاد مشكالت فرهنگي و چالشهاي اجتماعي است .هجوم گسترده فرهنگهاي گوناگون و امكان دسترسي عامه به
اطالعات گسترده در درگاههاي گوناگون موجود در اينترنت ،برخي ناهنجاريها را در روابط فرهنگي و اجتماعي مردم اين
مناطق بوجود ميآورد( .همان منبع)13-11 ،

توسعه گردشگری الکترونیک
فناوري اطالعات توانسته است در سالهاي اخير در صنعت گردشگري تحوالتي را پديد آورد و مفهوم جديدي را تحت عنوان
گردشگري الكترونيكي ابداع كند .به عبارت ديگر گردشگري الكترونيک نقطه عطفي بين گردشگري و فناوري اطالعات است .طبق
آمار در سال  5101در آمريكا  11درصد از افراد جامعه براي كسب اطالعات از مقصد سفر از اينترنت استفاده و همچنين  11درصد
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از اين افراد خدمات مسافرتي خود را به صورت الكترونيكي خريداري كرده اند )Cardoso, 2007: 56( .گردشگري الكترونيک
نوعي فعاليت مبتني بر فناوريهاي نوين و در امتداد ساختار و روشهاي سنتي است.
با وجود مزايا و ويژگي هاي خاص گردشگري الكترونيک در مقايسه با گردشگري سنتي ،به غير از برخي كشورهاي توسعهيافته
هنوز در سطح جهان بسياري از كشورها از آن بيبهره هستند و با كاربرد ناچيز و يا نامناسب از فناوري اطالعات و ارتباطات ،تنها به
داشتن وبسايتهاي ابتدايي براي به تصوير كشيدن جاذبههاي گردشگري خود ،فروش الكترونيكي بليط و خدماتي از اين دسته
بسنده كردهاند و ايران نيز از اين امر مستثني نيست .اگرچه اين كشور به جهت تنوع اقليمي و زيستي جزء  5كشور برتر جهان
است و از نظر تاريخي و فرهنگي بين  01كشور برتر جهان قرار دارد ( )Chatterjee et al, 2009: 92با اين حال آمارهاي سازمان
جهاني گردشگري در سال  5101حكايت از آن دارد كه سهم ايران از درآمد گردشگران خارجي در سال  5115كمتر از 0/5
ميليارد دالر بوده  ،در حالي كه مقدار سرمايه خارج شده از كشور به دليل فرستادن جهانگردان ايراني فقط در همين سال بيش از
 6ميليارد دالر بوده است)UNWTO, 2006( .
گردشگري الكترونيک امكان خريد الكترونيكي از مراكز صنايع دستي و درنتيجه رونق تجارت الكترونيكي را به همراه دارد،
به توليد و راهاندازي كارگاههاي كوچک و بزرگ صنايع دستي و محلي كمک ميكند ،همچنين هزينههاي سفر براي گردشگران را
كاهش ميدهد .اين نوع گردشگري ضمن اشتغالزايي ،در زمينه هتلداري و اقامتگاهها و بهبود سرويسدهي و امكانات رفاهي مراكز
تفريحي و گردشگري رقابت ايجاد ميكند )UNWTO, 2006( .كشورهاي كمتر توسعه يافته ،به دليل عدم نياز به هزينههاي
احداث و توسعه مراكز گردشگري و سرويسهاي سفر ميتوانند به خوبي از گردشگري الكترونيک بهرهمند شوندPease & ( .
)Cooper, 2007: 28

رشد اقتصادی
تاريخ اقتصاد به ما ميآموزد كه رشد ،فرآيندي آهسته و بطئي نيست ،بلكه مقولهاي است كه فرآيند بهره-
گيري از ابداع و اختراعات و گسترش فناوريها شتاب آن را در بستر زمان تغيير ميدهد .با بررسي شواهد آماري
و تجربي كشورها مالحظه ميشود كه هر چند بسياري از كشورهاي در حال توسعه در مسير رشد اقتصادي
حركت ميكنند ،نرخ رشد اقتصادي و پايداري آن به عنوان عامل توسعة اقتصادي مطرح ميشود ،و تفاوت آشكار
بين كشورهاي در حال توسعه و عقبمانده به حساب مي آيد" .رشد اقتصادي" ،مفهومي كمّي است و به تعبير ساده عبارت است
از افزايش توليد (كشور) در يک سال خاص در مقايسه با مقدار آن در سال پايه .در سطح كالن ،افزايش توليد ناخالص ملي
) (GNPيا توليد ناخالص داخلي ) (GDPدر سال مورد نياز به نسبت مقدار آن در يک سال پايه ،رشد اقتصادي محسوب
ميشود .منابع مختلف رشد اقتصادي عبارتند از افزايش بكارگيري نهادهها (افزايش سرمايه يا نيروي كار) ،افزايش كارايي اقتصاد
(افزايش بهرهوري عوامل توليد) و بكارگيري ظرفيتهاي احتمالي خالي در اقتصاد .نخستين دليل توسعه صنعت گردشگري در
اغلب كشورها ،بهرهبرداري از منافع اقتصادي آن است؛ اگر چه داليل ديگري نيز در اين مورد ارائه ميشود( .رنجبريان و زاهدي،
)055-053 :0815

رابطه گردشگری الکترونیک و رشد اقتصادی
گردشگري الكترونيک عبارت است از فن تلفيق متدهاي كسب و كار الكترونيكي و فناوري اطالعات در شيوهها و ابزارهاي
تدارک و ارائه و پشتيباني خدمات گردشگري براي ارائه خدمات مورد نياز گردشگران با كيفيتي باالتر و هزينهاي كمتر .از طرف
ديگر ،رشد اقتصادي معموالٌ به منزله افزايش در ظرفيتهاي توليدي هر كشور يا افزايش پايدار در توليد ناخالص داخلي ()GDP
سرانه در طول زمان تعريف ميشود.
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سؤالي كه در اينجا مطرح ميشود ،اين است كه آيا تجارت الكترونيک ميتواند به رشد اقتصادي كمک كند؟ روشن است كه
پيشرفتهاي سريع فناوري هاي اطالعاتي و ارتباطي به همراه رشد سريع گسترش آنها و تأثير آن بر گردشگري و ايجاد مفهوم
گردشگري الكترونيک ،به كاهش هزينهها و رفع موانع استفاده از امكانات منجر شده است .همه اين عوامل از طريق كاهش هزينهها
و قيمتها باعث افزايش رشد اقتصادي ميشود .همچنين استفاده از فناوريهاي اطالعاتي و ارتباطي در صنعت گردشگري اين
امكان را به گردشگران ميدهد كه فعاليتهاي گردشگري خود را در هر زمان و هر مكاني كه كامپيوترهاي شخصي با اتصال به
اينترنت موجود باشد ،به انجام برسانند .همه آنچه گفته شد به ترسيم اين چشم انداز ميانجامد كه گردشگري الكترونيک ( )ETبه
ارتقاء كارايي اقتصادي و افزايش رشد اقتصادي بلندمدت منجر ميشود.
در دو دهه اخير رشد معناداري در فناوري اطالعات و ارتباطات مالحظه ميشود .گسترش بهرهگيري از اين فناوريها به رشد
سريع «گردشگري الكترونيک» به منزله فعاليتي اقتصادي منجر شده است .استفاده فزاينده مؤسسات گردشگري از  ICTتوان
بالقوهاي را براي ارتقاء معنادار بهرهوري از طريق تسهيل تبادل اطالعات فراهم ميآورد ،به عالوه گردشگري الكترونيک يكي از
مهمترين موانع يعني فواصل جغرافيايي را حذف ميكند .به نظر " اوه ،)5115( "0صنعت گردشگري ميتواند تأثير مهمي بر
افزايش اشتغال ،درآمدهاي مرتبط با مكانهاي اقامتي ،امور تفريحي و نيز درآمدهاي دولتي كشورها داشته باشد .از اين رو،
گردشگري به دو صورت مستقيم و غير مستقيم بر رشد اقتصادي تأثير ميگذارد.
اثر مستقیم
هر چه تعداد ورود گردشگران به يک شهر افزايش يابد ،درآمد حاصل از آن نيز افزايش مييابد .از آنجائيكه گردشگري يكي از
صنايع خدماتي است ،درآمد حاصل از آن صنعت بخشي از توليد ناخالص داخلي كشور ميزبان محسوب شده و مستقيماً بر رشد
اقتصادي آن كشور تأثير ميگذارد .از اين رو صنعت گردشگري و باالخص گردشگري الكترونيک كه در دو دهه اخير رشد فزايندهاي
داشته است ،ميتواند راهكار مناسبي براي كسب درآمدهاي ارزي سرشار براي شهرها و در نتيجه رشد اقتصادي باالتر باشد.
به عنوان نمونه در سال  0555گردشگري بين المللي حدود هشت درصد از كل درآمدهاي جهان و  81درصد از صادرات
بخش خدمات را به خود اختصاص داده است )Rahbari, 2005: 6( .همچنين بر اساس پيشبينيهاي رسمي سازمان جهاني
گردشگري ،درآمد حاصل از گردشگري در سطح جهان تا سال  5151به ارزش تقريبي دو تريليون دالر در هر سال خواهد رسيد.
(ياوري و ديگران)555 :0835 ،
اثر غیر مستقیم
گردشگري به صورت غير مستقيم نيز بر رشد اقتصادي تأثير ميگذارد و نشاندهنده اثر پويايي بر كل اقتصاد به شكل اثرات
سرريز و يا ديگر آثار خارجي است )Marin, 1992: 678( .به اين صورت كه اگر گردشگري به دليل تعامل زياد با ديگر فعاليت-
هاي اقتصادي ،دچار رونق شود ،آن دسته از فعاليتهايي كه به آن كاال يا خدمت ميدهند و يا محصول آن را مصرف ميكنند،
همراه با آن حركت خواهند كرد .يعني گردشگري ميتواند به عنوان موتوري براي رشد اقتصادي عمل كندو ساير فعاليتها را نيز
به دنبال خود رو به جلو هدايت كند.
از سوي ديگر ،رشد اقتصادي نيز بر توسعه گردشگري مؤثر است .رشد اقتصادي ،با توسعه تسهيالت و زيربناهاي گردشگري از
جمله توسعه حمل و نقل و راهها ،گسترش پول الكترونيک ،توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات ( ،)ICTتوسعه مكانهاي اقامتي،
رستورانها و هتلها ،توسعه بهداشت عمومي و همچنين توسعه تسهيالت تفريحي و امور رفاهي ،موجب توسعه صنعت گردشگري
ميشود( .ياوري و ديگران)555 :0835 ،
Oh
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مدل مفهومی
با توجه به مطالبي كه تاكنون در اين مقاله به آنها اشاره شد و با توجه به ادبيات موجود در اين زمينه رابطه بين گردشگري
الكترونيک و رشد اقتصادي در شهرهاي شمالي ايران به صورت مدل مفهومي نوآورانه ارائه ميشود تا بتوان به سادگي رابطه اين دو
متغير (گردشگري الكترونيک و رشد اقتصادي) را نشان داد و براي ارائه راهكارهاي مناسب از آن استفاده كرد.
سیستم

گردشگری

کسب و کار

اطالعاتی
حمل و نقل

مدیریت
ارتباط از راه دور

مسافرت

بازاریابی
فناوریهای
اطالعاتی و

اوقات فراغت

سرمایهگذاری

ارتباطی

آثار فرهنگی

گردشگری الکترونیک
اثر مستقیم

اثر غیرمستقیم

رشد اقتصادی
صنایع دستی و
هنرهای بومی

فعالیتهای مربوط به
خدمات پذیرائی

فعالیتهای مربوط به
خدمات اقامتی

فعالیتهای مربوط به
امور تفریحی

فعالیتهای مربوط به
بازدید از اماکن
سیاحتی و زیارتی
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ارائه راهکار
نگاهي سريع به آنچه گفته شد ،نمايان ميسازد كه گردشگري الكترونيک و همچنين گردشگري ساحلي به عنوان يک صنعت
پولساز و زيربنائي در اقتصاد امروز جايگاه بسيار با اهميتي دارد ،حوزهها و كاركردهاي مختلفي را پوشش ميدهد و توسعه مناسب
آن ميتواند زمينه گسترش روابط فرهنگي و توسعه اقتصادي كشورها را فراهم سازد و الزمه اين مسئله تعامل صحيح بخش دولتي
و خصوصي است( .حسني)1 :0833 ،
به اين ترتيب براي ارتقاء صنعت گردشگري الكترونيكي ايران زمين ،باالخص شهرهاي ساحلي شمال ايران بايد به گردشگري
مجازي توجه زيادي شود .توسعه پايدار ،ارتقاء درآمد ملي و افزايش حداكثري دانش جهاني از توانمندي و پتانسيل فرهنگي ،علمي
و بومي ايران ،با گردشگري به بهترين شكل ممكن امكانپذير خواهد بود.
پيشنهادهايي كه در اينجا براي توسعه گردشگري مجازي در شهرهاي ساحلي شمال كشور ميتوان ارائه كرد به شرح زير
است:
 ايجاد طرح جامع "فناوري اطالعات" در گردشگري ايران ،باالخص گردشگري ساحلي
 ايجاد نهادي تحت عنوان مركز گردشگري مجازي در سازمان ايرانگردي ايران

 بازبيني ،اصالح و مديريت سايتهاي اطالعرساني مراكز گردشگري ساحلي در اينترنت
 دخالت دادن گردشگري مجازي و گردشگري ساحلي در چشم انداز گسترش صنعت گردشگري در ايران

 ايجاد و تدوين دورههاي آموزش الكترونيكي توسعه گردشگري در مراكز دانشگاهي كشور باالخص مراكز دانشگاهي
شمال ايران
 توجه به اطالعرساني گسترده پتانسيلهاي گردشگري شهرهاي ساحلي شمال ايران در رسانههاي ايران و جهان
 اختصاص بودجهاي خاص از صندوق ذخيره ارزي كشور براي گسترش گردشگري ساحلي

 جذب سرمايهگذاران داخلي و خارجي براي سرمايهگذاري در شهرهاي ساحلي شمال ايران
 بهبود زيرساختهاي حمل و نقل در شهرهاي ساحلي شمال ايران جهت رفاه حال گردشگران

 ايجاد كارتهاي الكترونيكي اعتباري براي استفاده از مراكز گردشگري شهرهاي ساحلي شمال ايران
 توجه بيشتر به آثار تاريخي و فرهنگي اين مناطق و تالش براي ساماندهي و مديريت آن

نتیجهگیری
گردشگري الكترونيک ،واقعيتي غير قابل انكار است .وقتي ما به شهروند الكترونيک ،دولت الكترونيک ،تجارت الكترونيک،
بانكداري الكترونيک و آموزش الكترونيک در قالب جامعه اطالعاتي معتقديم ،بايد زمينههاي گردشگري الكترونيک را نيز فراهم
كنيم .گردشگري الكترونيک تنها شامل تورهاي مجازي نميشود ،بلكه ابزاري است كه توسط آن ،يک گردشگر بتواند در كمترين
زمان ،با حداقل امكانات و با كمترين هزينه و دانش ،ظرفيتهاي گردشگري يک كشور را شناسايي و با يک برنامه هدفمند و طرح
هدايتگر ،از سوي دولت و آژانسها و مراكز مربوطه ،به مكاني خاص مسافرت كند.
امروزه توسعه گردشگري در تمامي عرصهها ،چه در سطح ملي و منطقهاي و چه در سطح بينالمللي مورد توجه برنامهريزان
دولتي و شركتهاي خصوصي قرار دارد .در كشورهايي مانند ايران ،درآمدهاي نفتي ،يک نوع رانت اقتصادي تلقي ميشود كه فاقد
هرگونه اثرات القايي مستقيم از لحاظ افزايش سطح توليد در اقتصاد است؛ در حالي كه صنعت گردشگري به صورت زنجيروار با
بعضي از فعاليتهاي اقتصادي ،وابستگي دوجانبه دارد و رونق آن ،از لحاظ افزايش درآمد در اقتصاد كشور ميزبان تأثير بسزايي
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دارد .در نتيجه توسعه گردشگري مخصوصاً گردشگري الكترونيک كه داراي مزاياي بسياري است ،اقتصاد كشور را از حالت تک-
محصولي خارج ميكند و رشد اقتصادي را به علت ثبات در درآمدهاي ناشي از جذب گردشگر براي كشور به همراه خواهد داشت.
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Determination the Relation between E-tourism and Economic Growth in
the Northern Coastal towns
Mojtaba Ghalandar

Abstract
Today, tourism activity is as one of the most important dynamic activities in the world which the number
of domestic and foreign tourists and the revenue amounts of this tourism are steadily increasing in
worldwide. In many countries, they increasingly realize that in order to improve the economic status, they
should take and seek the initiative new ways to follow. Using Electronic tourism (E-tourism) has been
one of the methods over the past two decades that have gained much attention worldwide. Thus,
considering the importance of issue and its effective role on economic growth of countries, the paper tries
to explain the relationship between these two variables (E-tourism and economic growth) in the northern
towns of Iran. In fact, the main hypothesis of this article is the topic itself topic that we can pay attention
in this article as main hypothesis: "there is a significant relationship between the development of etourism and economic development in the Caspian Sea coastal towns." The paper is based on descriptivereview method that has been performed on the basis of similar research and the new study results given
by referring to the previous study results. So, the current finding of the paper is innovative conceptual
model to draw the main hypothesis with its details and also provide a new model that can be tested in
future research in various aspects.
Keywords: Tourism, E-tourism, Economic growth, Coastal tourism

13

