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چكيده
امــروزه به كارگيري ابزارهاي نوين در ارتباطات و اطالع رســاني، تغيير و تحــول در فنون زندگي را اجتناب 
ناپذيركرده است. يكي از مهمترين ابعادكاربرد اين ابزارها، دگرديسي درگردشگري و فرم جديد جاذبه هاي ميراث 
فرهنگي و در واقع تولد گردشــگري مجازي روســتايي اســت كه بازديد اينترنتي از ميراث فرهنگي و تاريخي 
يك روستا، به همراه كليه اطالعات و آگاهي از امكانات مربوطه را، ميسر كرده است. باتوجه  به  اين كه  گردشگري 
 روســتايي  پيش درآمد توسعه  صنعت گردشگري تلقي مي شود و گردشگري مجازي كه  آن را انقالب گردشگري 
ناميده اند منشــأ حركت هاي اقتصادي و فرهنگي بالقوه به شــمار مي آيد، بنابراين گردشگري مجازي روستايي 
مي تواند با قابليت هاي گســترده خود نقش مهمي در توسعه پايدار ايفا نمايد. هدف از مقاله حاضر، بررسي ابعاد 
گردشــگري مجازي روستايي و تشريح  نقش آن در توســعه پايدار روستايي مي باشد. اين مقاله بر اساس روش 
مطالعه كتابخانه اي و مطالعه اســناد مدارك علمي، همچنين جستجوي گسترده اينترنتي در پايگاه هاي اطالع 

رساني انجام گرفته است.

واژگان كليدي:گردشگري مجازي روستايي،توسعه پايدار روستايي وگردشگري،گردشگري وتوسعه پايدار
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مقدمه
 دردنيــاي امــروز كه از آن به عصر ارتباطات و اطالعات ياد مي شــود، صنايع مختلف بــدون بهره برداري از 
فن آوري هاي دنياي مجازي و همسو شدن با تحوالت ديجيتال،  نمي توانند به سادگي، راه پويايي و توسعه در اقتصاد 
پررقابت جهاني و حتي محلي را طي كنند و صنعت گردشگري نيز از اين قاعده مستثني نيست(مرندى،1386).

امروزه در عرصه ي  گردشگري مجازي روستايي، توريسم الكترونيكي واينترنت، نقش مهمي در رقابت هاي ملي 
 و فرا ملي كشورها ايفا مي كند وكيفيت و ميزان بهره برداري از كاربردهاي آن تا حد قابل توجهي در بازارهاي رقابتي 
تاثيرگذار بوده و هر روز نقش اين فن آوري  با سرعت غير قابل باوري در حال تعميم و گسترش است. به استدالل 
آمارهاي منتشــر شده توسط سازمان جهاني توريسم1 در آينده اي بسيار نزديك، كشورهاي فاقد زيرساخت هاي 
مناسب  الكترونيكي عمال از چرخه رقابت هاي جهاني و منطقه اي گردشگري حذف خواهند شد(مرندى،1386). 

با توجه به اينكه يكي از 10 عامل مهم در عدم تمايل به ســرمايه گذاري هاي خارجي در صنعت گردشــگري 
ايران، فقدان يا ضعف ساختارهاي گردشگري مجازي در كشور است و يكي از اصلي ترين موانع ورود گردشگران 
خارجي به ويژه در قشــر گردشــگران متمول، فقدان هاي تكنولوژيكي موجود است و با عنايت به اين كه، نظام 
توزيع الكترونيكي امكانات وخدمات گردشگري جهان، 50 درصد گردش مالي توريسم جهاني را در برمي گيرد، 
گردشگري روستايي بدون پورتال گردشگري، ناشــناخته  باقي مي مانند.  بنابراين بدون زيرساخت هاي مناسب 
گردشگري مجازي و جاري و همه گير شدن كاربردهاي آن در تمامي بخش هاي صنعت، اميدي به برتري رقابتي 

و كسب سهم فراخور از اقتصاد توريسم جهاني و حتي منطقه اي در آينده نخواهد بود(خليلي،1384).
درعصر كنوني، به كارگيري گردشــگري مجازي روستايي ، دستيابي به اهداف اقتصادي، اجتماعي و محيطي 
توســعه پايدار روستايي را تسريع و تقويت مي بخشــد. هرچند، كاربردهاي گسترده ي فن آوري هاي اطالعات و 
ارتباطات در عرصه گردشگري مجازي روستايي و نقش آن در دستيابي به توسعه پايدار ناشناخته و مهجور مانده، 
بدون شك براي برون رفت از وضعيت كنوني تمامي اهالي گردشگري  روستايي مي بايست با درك شرايط جديد 
توريسم جهاني و ميزان وابستگي آن به  فن آوري هاي نو، انقالب الكترونيكي در صنعت گردشگري  روستايي را 
رقم بزنند، در اين رهگذر قبل از هر چيز بسط فرهنگ عمومي گردشگري مجازي روستايي در ميان جامعه بسيار 
حايز اهميت اســت. در اين راستا هدف از مقاله حاضر، آشنايي با ابعاد و مفاهيم گردشگري  مجازي روستايي و 

بررسي نقش آن در توسعه پايدار روستايي است. 

گردشگري روستايي
در زمينه ي گردشگري روستايي در بين صاحبنظران و متخصصان جهانگردي اتفاق نظر وجود ندارد و تعاريف 
مختلفي در اين خصوص ارائه شــده اســت. برخي صاحبنظران، جهانگردي را كه در حومه ي شهرها اتفاق مي 
افتد جهانگردي روســتايي مي دانند. در سال 1986 كميسيون جوامع اروپايي، گردشگري روستايي را نه فقط 
گردشــگري در مزارع يا گردشگري كشــاورزي دانست، بلكه انواع فعاليت هاي گردشگري در نواحي روستايي را 
در تعريف گردشــگري روستايي گنجاند.آبرمان نيز در تعريف گردشــگري مي گويد: «گردشگري روستايي به 
1. WTO
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فعاليت هاي مزرعه اي و غير مزرعه اي گفته مي شود كه در جوامع و نواحي روستايي انجام مي شود، اما فعاليت هاي 
تفريحي بيروني مانند پارك هاي موضوعي و نواحي حيات و حش را شامل نمي شود»(سقايي،1385). به طوركلي 
گردشــگري روســتايي را مي توان به كليه فعاليت هاي تفريحي و گردشگري در مناطق روستايي كه بر پايه ي 
كشاورزي، دامداري، ماهيگيري، هنرها و صنايع دستي، آداب و رسوم محلي، بافت سنتي، معماري بومي، شكار 

و... انجام مي گيرد، ناميد. 
برخي از صاحبنظران، گردشگري روستايي را از نظر نوع فعاليت به دو نوع تفكيك مي نمايند:

الف) گردشگري روستايي با تاكيد بر كشاورزي و در مزرعه : كشاورزي و ديگر فعاليت هاي مربوط به آن 
محور اصلي اين نوع از گردشگري را تشكيل مي دهد كه به آن اگروتوريسم1 نيز اطالق مي شود و به طوركلي هدف 
از اگروتوريسم تمدد اعصاب، استراحت و در صورت تمايل، درگير شدن در فعاليت هاي روزمره ي كشاورزي است.

   ب) گردشــگري روستايي بدون تكيه بر كشاورزي و خارج از مزرعه : محور فعاليت ها چيزي غير از 
فعاليت هاي كشاورزي است، مثل شكار، گشت و گذار در طبيعت و حضور در روستاها، صعود از ارتفاعات، دوچرخه 

سواري، قاطر سواري، اسب سواري، شتر سواري و ديدن هنر عامه ي مردم روستايي. 
بنابراين فعاليت هاي گردشگري روستايي بسيار متنوع است. از جمله ديدن مزارع و مناظر مناطق روستايي، 
كسب آرامش در محيط روستا، آشنا كردن مردم شهر با زندگي روستايي، گشت و گذار در طبيعت، داد و ستد با 
روستاييان، شكار، راهپيمايي و پياده روي، كوهنوردي، قايقراني، مطالعه ي طبيعت، دوچرخه سواري، مطالعه ي 
آداب و رسوم و سنن روستايي، گذران اوقات فراغت براي تمدد اعصاب در محيط روستا، شركت در جشنواره هاي 

روستايي، خريد صنايع دستي، اسب سواري، شتر سواري و....
ارمغان گردشــگري روستايي بخصوص اگروتوريسم براي گردشگران اســتفاده از غذاي سالم، ورزش، تفرج، 
مشاهده ي رقص و موسيقي محلي، رسيدن به آرامش و تمدد اعصاب است، به عالوه از انواع تفرج كم هزينه به 
شمار مي آيد. ولي با اين حال در ايران تاكنون از گردشگري روستايي به عنوان يك وسيله جهت رفع مشكالت 
روستاييان يا حفاظت از محيط زيست استفاده نشده و تنها تعداد معدودي از روستاها مانند ريجاب، پالنگان و... 
در طول ســالهاي اخير مقصد گردشگران بوده اســت. لذا الزم است با توجه به ويژگي ها و قابليت هاي روستاها 
برنامه ريزي هاي الزم به منظور توسعه ي گردشگري روستايي و در نتيجه توسعه و عمران روستايي صورت پذيرد. 
با توسعه گردشگري روستايي، ثروت ها به طور مستقيم به منازل روستائيان مي رود و با اين شرايط، چيزي به نام 

مهاجرت از روستاها به شهرها، ديگر وجود نخواهد داشت (سقايي،1385).

توسعه پايدار روستايي
در ابتداي گســترش مفهوم توسعه پايدار روستايي،كميسيون بين المللي محيط زيست و توسعه (مشهور به 
كميسيون برانت)2 برحفظ منابع طبيعي تاكيد داشت تا اينكه در سال 1987 اين كميسيون مفهوم توسعه پايدار 
را چنين تعريف كرد:»توســعه اي كه نيازهاي فعلي را بدون خدشــه دار كردن توانايي نسل آينده براي برآورده 
ســاختن نيازهاي خود برآورده نمايد». از آغاز دهه 1990 انديشــه سيستمي بر توسعه پايدار حاكم شد و تاثير 
1. Agrotourism
2. WCED(World Commission on Environment and Development)
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متقابل اقتصاد، اجتماع و محيط زيست مورد توجه قرار گرفت. در اين ديدگاه توسعه پايدار، توسعه اي بلند مدت 
است كه نسل هاي آينده را نيز در برمي گيرد. كميسيون جهاني محيط زيست و توسعه، اهداف كاركردي توسعه 

پايدار را وسيع و به شرح زير دانسته است:
افزايش رشــد، تغيير كيفيت رشــد، رفع نيازهاي ضروري براي اشــتغال، غذا، انرژي، آب و بهداشت، كنترل 
جمعيت در يك حد پايدار، حفاظت ونگهداري منابع طبيعي، دگرگوني تكنولوژي، مد نظر قرار دادن توام محيط 
زيســت و اقتصاد در تصميم گيري ها، دگرگون كردن روابط بين المللي اقتصاد، مشاركتي كردن توسعه. (پابلي 

يزدي و ابراهيمي،1385).
ازكيا به نقل از رحماني مي گويد «درنهايت توسعه پايدار روستايي به معني عدم تحميل آسيب هاي اقتصادي، 

اجتماعي و يا زيست محيطي به نسل هاي آينده است»(ازكيا،1381).
در اين اهداف رشد اقتصادي دراولويت است، چرا كه نظريه مناسب بارشد اقتصادي در توسعه پايدار آن است 
كه فقر موجب بهره برداري شديد از محيط زيست و منابع طبيعي مي شود. بنابراين رشد اقتصادي مهمترين عامل 
در رسيدن به توسعه پايدار است. در مقابل مي توان گفت كه امروزه تمايل به رشد اقتصادي بيشتر جهت فقرزدايي 
نه تنها حفظ منابع محيطي را در برنداشته، بلكه سبب سود جويي بهره برداران و تخريب شديد محيط زيست و 
منابع آن گرديده است كه از آن جمله مي توان به نابودي پوشش جنگلي،آلودگي هوا، بهره برداري شديد از منابع 
سوخت فسيلي و غيره به ويژه در كشورهاي جهان سوم اشاره كرد. معرفي اصول توسعه پايدار چهار فايده عمده  
زير را دربر دارد: نگاه دقيق تر به تعاريف و مدل ها، دستيابي به شيوه هاي اندازه گيري آثار زيست محيطي، بازنگري 
سياست ها و تبديل شدن به يك نظريه فلسفي در راستا ي پيوند دهي كشورها (پابلي يزدي و ابراهيمي،1385). 

خط مشي گردشگري پايدار روستايي
خط مشي گردشگري پايدار، موارد زير را شامل مي شود كه در يك پروژه ي گردشگري روستايي رعايت اين 

نكات ضروري است و توجه به اين اصول، چنين پروژه هايي را در درازمدت با موفقيت بيشتري توام مي نمايد:
1.  برنامه ريزي به گونه اي باشد كه يك ديالوگ هميشگي بين بخش دولتي، بخش خصوصي، جوامع محلي 

و عالئق آنها در ارتباط با آينده برقرار نمايد. 
2.  تقويت و تشــويق سرمايه گذاري هاي زيربنايي در بخشهاي حمل و نقل، اقامتي و پذيرايي، سرويس هاي 

عمومي، بازار يابي و اطالع رساني
3.  گردشگري پايدار احتياج به منطقه ي آرام و با امنيت دارد. 

4. خط مشي ما بايد بتواند نيروهاي گروه هاي مختلف هنري، فرهنگي و زيست محيطي را در خدمت توسعه ي 
گردشگري قرار دهد. 

5.  حفظ مناظر زيبا، ميراث فرهنگي و تاريخي منطقه
6. بايد فعاليت هاي متنوعي را در برگيرد تا موجبات اشتغال همه ي اركان اجتماع از جمله بانوان را فراهم كند. 
7. انجام آناليز و تحقيقات منطقه اي شامل نيازهاي منطقه از نظر اقتصادي، اكولوژيكي، فرهنگي و اجتماعي

8. ايجاد زمينه ي مناسب به منظور مشاركت مردم در اجراي طرح هاي گردشگري روستايي 
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گردشگري روستايي با تأكيد بر توسعه پايدار
گردشگري روستايي امروزه با توجه به اين كه صنعت كشاورزي اهميت خود را به عنوان محور اصلي توسعه 
روستايي از دست داده است، رو به توسعه دارد. زيرا رشد جمعيت، افزايش بهره برداري ها و كاهش منابع طبيعي 
و در نتيجه آن تهديد محيط زيســت انساني، جوامع روستايي را براي ادامه حيات و تداوم رشد خود فكر كردن 
به منابع درآمدي ديگري وا داشــته است. دولت ها و برنامه ريزان نيز سعي دارند تا از عرضه كنندگان بخواهند 
جريان گردشگري روستايي را به نواحي مختلف سوق دهندتا از اين طريق عالوه بر رشد اقتصاد محلي، وضعيت 

خانواده هاي كشاورزان نيز بهبود يابد. 
اين رويكرد به گردشگري روستايي موجب آن شده تا راهكارها ي توسعه مورد بررسي مجدد قرار گيرند و يك 
نگرش منطقه اي در تجميع فعاليت هاي گردشگري روستايي براي به نتيجه رسيدن اهداف مورد نظر اخذ گردد 
تا با شناســايي مناطق مستعد و گو نه هاي مختلف گردشگري روستايي به تبيين منطقه اي توسعه گردشگري 
پرداخته شــود. اين روندخود به پايداري و حفظ محيط روســتا، احيا وثبات اقتصادي جوامع روستايي و توسعه 
تجارت گردشگري در مقياس كوچك به عنوان شيوه اي براي عمل، وابسته مي باشد، كه در چارچوب منطقه بندي 

زمينه هاي مناسبي رادر تلفيق تركيب شرايط مختلف فراهم مي آورد(سقايي،1385). 
در زمينه گردشگري روســتايي، منطقه بندي مي توانند مقاصد گردشگري را در يك منطقه جغرافيايي كه 
شــامل تعداد زيادي از عوامل اصلي و حياتي توســعه  مي باشــند را در بر بگيرد كه درآن جاذبه هاي مناسب از 
نظر جذب بازديدكنندگان غير محلي وجود دارد. اين گونه منطقه بندي گردشــگري روســتايي را مي توان با 
توجه به شاخص هايي همچون جاذبه هاي گردشگري در محيط هاي روستايي و پيرامون آنها، راه هاي ارتباطي و 
سهولت دسترسي، مقدار تراكم جمعيت در واحد سطح و ظرفيت گردشگر پذيري، تاسيسات زير بنايي واقتصادي، 
امكانات اقامتي، قابليت هاي فرهنگي، پيامدهاي گردشگري در اشتغال و سطح درآمد و باالخره دست يابي به يك 
گردشگري پايدار انجام داد. براي به  نتيجه رسيدن منطقه بندي گردشگري روستايي با توجه به شاخص هاي فوق 
الذكر الزم مي آيد تا از ابزارهاي تسهيل كننده ايي نظير دنياي اينترنت با تاكيد بر گردشگري مجازي روستايي 
بهره جست تاحول اهداف توسعه پايدار روستايي تسريع يابد و تقويت گردد تا دراين راستا ابعاد مختلف اقتصادي، 
اجتماعي و زيســت محيطي گردشگري مجازي روستايي در چارچوب يك نگرش منطقه اي براي توسعه مورد 

بررسي قرار گيرد (سقايي،1385).

گردشگري مجازي روستايي
گردشگري مجازي، چيزي فراتر از ورود به يك سايت گردشگري و ديدن مناطق گوناگون دنيا از طريق اينترنت 
است. هدف از گردشگري مجازي، فراهم آوردن زمينه هاي مناسب براي گردشگران، اعم از رفاه، آسايش و امنيت 

سفر، توسعه گردشگري و سرانجام، لذت ازگردشگري است. 
اگرگردشگري الكترونيكي را صرفنظر از سرويسهاي ارائه شده توسط سايتهاي گردشگري، تنهامنحصر به ديدن 
تصاوير ارســالي از دوربينهاي كار گذاشــته شده در مناطق ديدني و مرور تصاوير سه بعدي، روشهاي رايانهاي و 
نقشهها بدانيم، آنگاه اين نوع گردشگري براي استفاده از آب و هواي مناطق مختلف، لذت قدم زدن در سواحل، 
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شــنا كردن، استفاده از عطر گياهان بومي، طعم غذاهاي محلي، ادويه هاي بازار، و ديدن كاهگل بناهاي قديمي، 
مناسب نخواهد بود. 

اين فناوري كاربرها را در عملكرد و انتقال اطالعات توليدشــده كنــار هم قرار مي دهد، بطوري كه ميان هر 
گردشگري با گردشگر ديگر كه آميزهايي از تجربيات ويژه، انگيزه ها و تمايالت متفاوت است تفاوت مي گذارد، تا 

اندازه اي كه هر مسافر جديد، به عنوان يك تجربه جديد به حساب مي آيد. 
بهره گيري از فناوري اطالعات و ارتباطات، از سال1980 صنعت گردشگري را درجهان به كلي متحول ساخته 
و باعث شــده كه اين صنعت به عنوان يك صنعت بين المللي و بزرگ ترين توليدكننده مشاغل روي كره زمين 
در مقابل بسياري از صنايع ديگر عرض اندام نمايد. شتاب و برخورد بين فناوري و گردشگري در سال هاي اخير 
دگرگوني هاي اساسي اي، هم در صنعت گردشـگري و هم در درك ما از اين صنعت پديد آورده است. لذا توجه 
به ابعاد اقتصادي، اجتماعي وزيست محيطي توسعه پايدار روستايي در چهارچوب گردشگري مجازي روستايي در 

اين تحقيق  مورد بررسي قرار مي گيرد.
تصوير شماره (1): توسعه پايدار؛ تعادل سه بعد محيط زيست، اقتصاد و اجتماع در دستيابى به گردشگري مجازي روستايي

ابعاد  اقتصادي گردشگري مجازي روستايي
گردشــگري مجازي تلفيقي از تجارت الكترونيك و دولت الكترونيك است؛ زيرا با رونق بخشيدن به بازارهاي 
رسمي و محلي كشورها و به مدد توسعه بازاريابي و تبليغات، نياز به تجارت الكترونيكي را بيش از پيش نموده، 
تجارت الكترونيك را در سطح داخلي و نيز بين المللي، افزايش خواهد داد. از سوي ديگر، با اثر غيرمستقيم بر ساير 
كاركردهاي جامعه و پيشبرد آن به سمت استفاده بيشتر و بهينه تر از فناوري اطالعات و ابزارهاي الكترونيك، سبب 

پيشرفت اهداف دولت الكترونيك و تحقق آن در جامعه خواهد شد.
به طوركلي گردشــگري مجازي روســتايي به گونه اي فزاينده، براي رقابت با سازمان ها، مقصدها و مكان هاي 
گردشگري، نقشــي بحراني بازي مي كند. توسعه ماشين هاي جســت وجو، سرعت شبكه ها و ظرفيت جابجايي 
اطالعات بر روي تعداد مسافريني كه در سراسر دنيا از اين فناوري براي برنامه ريزي مسافرت هاي خود استفاده 
مي كنند تاثير زيادي گذاشته و با تغيير مسير كسب وكار به سمت بازاريابي، اساسا كارآمدي و طرز كار سازمان هاي 
گردشگري مجازي روستايي را به همان صورت كه مشتري ها با سازمان ها ارتباط برقرار مي كنند، تغيير داده است.

 اين فناوري، فرآيند كسب وكار گردشگري را به سمت مهندسي مجدد، كشانيده و مشاهده مي شود كه توليدات 
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تدريجي اين صنعت تمايل به ســمت يك الگوي جديد را دارند. اين جريان، ســاختار كل صنعت گردشگري را 
دگرگون كرده و دامنه كلي فرصت هاي شــغلي را براي كليه دست اندركاران، توسعه بخشيده است. گردشگري 
مجازي روستايي، به طور فزاينده اي باعث مي شودكه مسافرين به اطالعات دقيق و با ثباتي دسترسي پيدا كنند و 
در يك مقطع زماني رزرو انجام دهند و با روش هاي قراردادي، هزينه و نيازمندي هايشان را در اختيار داشته باشند.

در بسياري از سازمان هايي كه براي ارتباط مستقيم با مشتريان ازالگوي گردشگري مجازي روستايي استفاده 
مي كنند، قيمت گذاري از موضوعات مهم صنعت گردشگري اينترنتي به شمار مي رود. 

در اين صورت فقط كرايه ها، نرخ ها، تخفيف هايي كه از كارفرماها گرفته مي شود و پرداخت هاي پراكنده، در 
يك زنجيره مالي كوچك تعيين مي شود. پژوهش ها نشان داده اند كه قيمت بليط هاي هواپيماي معتبر داخلي در 
آمريكا كه بوسيله اينترنت ارائه مي شود، متفاوت بوده و نسبت به قيمت متوسط بليط هايي كه از طريق آژانس هاي 

مسافرتي سنتي به فروش مي رسند، ارزان تر است.
 اينترنت هم اكنون روي رفتار مشــتري ها در كشــورهاي در حال توســعه مثل چين تاثير بســزايي دارد و 
به مشــتري ها كمك مي كند كه انتخاب هاي بسيار زيادي داشته باشــند. مشتري ها براي صرف وقت كمتر و 
كوتاه كردن زمان انتظار و برنامه ريزي و لذت بيشتر عالقه مند هستند كه رزرو بليط و دريافت آن را درخانه و از 

طريق وب سايتهاي گردشگري دريافت كنند.
 از اين گذشــته، وقتي مشــتري در خانه خريدهاي خود را از طريق اينترنت انجام مي دهد، فروش اينترنتي 
منطقه جغرافيايي وسيعي را در اختيار او قرار مي دهد. در جايي كه سرعت انجام كارها اهميت زيادي يافته است 
متقاضيان دائمي، تمايلي به تاخير و انتظار ندارند. كليد موفقيت اين است كه نياز متقاضي به سرعت شناسايي 
شود و به نحو احسن خدمات و امكانات روزمرگي را به گونه اي كه نيازمندي هاي آنها را ارضا نمايد در اختيارشان 
قرار دهد.  زندگي خيال انگيز متقاضيان در جهان توسعه يافته، تنها فرصت كوتاهي براي استراحت و اشتغال به 

فعاليت هاي موردعالقه شان، در اختيار آنها قرار مي دهد. 
اينترنت رفتار متقاضيان گردشگري روســتايي را به گونه اي حيرت انگيز تغيير داده است. مسافرين آينده نگر 
تمايل به دستيابي مستقيم به هزينه ها از طريق كسب اطالعات بيشتر، تهيه شده توسط سازمان هاي گردشگري، 
مهارت هاي شخصي و نيز به وسيله ديگر متقاضيان و مصرف كنندگان دارند. متقاضيان قادرند كه از طريق اينترنت، 
جســت وجوي اطالعات مربوط به مسافرت از قبيل رزرو بليط و اطاق و انجام سايرخريدها را مستقيما خودشان 
انجام دهند. به واسطه عموميت پيدا كردن تقاضاهاي اينترنتي، بسياري از سازمان هاي توريستي، مثل آژانس هاي 
مســافرتي با به كارگيري اينترنت به عنوان بخش مهمي از اســتراتژي هاي ارتباطي و بازاريابي متحول شده اند. 
جست وجوي اطالعات كه بخش مهمي از فرآيند تصميم گيري خريد به حساب مي آيد، به عنوان دستاورد اينترنت 
تكامل يافته است. گردشگري مجازي روستايي نه تنها خطرات دريافت و ترديد را كاهش مي دهد، بلكه كيفيت 
مسافرتها را نيز باال مي برد. ايجاد فعاليت هاي اقتصادي بلندمدت و مداوم باعث ايجاد منافع اقتصادي - اجتماعي 

براي تمامي ذي نفعاني مي شود كه به نحوي به اين صنعت مرتبط هستند.
 ازجمله اين منافع مي توان به مواردي همچون استخدام دايم، درآمد ثابت و همچنين ايجاد خدمات اجتماعي 

براي جامعه ميزبان اشاره كرد، كه اين موارد خود گامي در جهت كاهش فقر در جامعه محلي ميزبان است.



107

فصلنامه جمعيت. پاييز و زمستان91

گردشگري الكترونيكي  روستايي و نقش آن در توسعه پايدار با تاكيد برICT روستايي

ابعاد  اجتماعي گردشگري مجازي روستايي
گردشگري مجازي روستايي مي تواند در بهبود كيفيت خدمات، ياري رساند و در رضايتمندي بيشتر مسافرين 
و مهمانان سهم داشته باشد. اين فناوري، كاربرها را در عملكرد و انتقال اطالعات توليدشده كنار هم قرار مي دهد، 
به طوري كه ميان هر گردشگري با گردشگر ديگر كه آميزهايي از تجربيات ويژه، انگيزه ها و تمايالت مختلف است 

تفاوت مي گذارد، تا اندازه اي كه هر مسافر جديد، به عنوان يك تجربه جديد به حساب مي آيد. 
گردشگران مناطق مختلف و عمده جهان، مسافرين دائمي مي شوند و مهارت هاي زبانشناسي و تكنولوژيكي 
پيدا مي كنند و مي توانند در كشورهاي بيگانه و چند فرهنگي كار كنند. توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات و به 
ويژه اينترنت به گردشگر جديد اختيار عمل مي دهد. اين جست وجوگران عالقه چنداني به بسته هاي شلوغ ندارند 
و بيشتر به دنبال برنامه ريزي و انتخاب هاي خودشان هستند، زيرا بسته هاي حاوي اطالعات تورها، از طريق توليد 
بســته هاي پويا كه توسط شركت هاي فعال به نفع تسهيالت گردشگري سازمان يافته مستقل توليد مي شوند از 

دست مي روند.
لذا جست وجوهاي بيشتري درباره مسافرت انجام مي گيرد و اطالعات بيشتري در اين زمينه كسب مي گردد، 
مي توان نيازمندي هاي مشتري را بهتر دريافت و خدمات مورد نياز را به آنها ارائه داد. يك متقاضي آشنا و باتجربه 
قادر اســت با منابع محلي و فرهنگي ارتباط بهتري برقرار كند، محصوالت و خدماتي را كه براي نيازمندي هاي 
او ارائه مي شــود، بشناسد و از خدمات ويژه و تخفيف قيمت ها، امتياز كسب نمايد. جامعه مسافرت مجازي1، به 
طور باورنكردني برروي گردشگري تأثير گذاشته است، به طوري كه مشتري ها به اطالعات همكاران خود بيش از 
پيام هاي بازاريابي اعتماد  مي كنند. بهترين و نخستين تعريفي كه از جامعه مسافرت مجازي شده است به وسيله 
رينگلد2 در سال 1993 بوده است. با اين تعريف «جامعه مسافرت مجازي گروهي از مردم هستند كه ممكن است 
يكديگر را رودررو ببينند يا نبينند و واژه ها و ايده هايي را از طريق شــبكه ها يا بوردهاي كامپيوتري با يكديگر 

مبادله كنند.» 
جامعه مســافرت مجازي تســهيالتي را در اختيار مردم قرار مي دهد كه بتوانند با به دست آوردن اطالعات 
موردنياز در برقراري ارتباطات موثر و توســعه روابط و در نهايت تصميم گيري هاي مربوط به گردشگري موفق 
باشــند. به طور كلي عضويت و نگرش دو بعد آغازين رفتار مشــتري در جوامع مجازي به حساب مي آيد، چون 
بســياري از گردشــگران عالقه مند هستند كه تجربيات گردشــگري خود را با ديگران به اشتراك گذاشته و به 
آنها پيشــنهاداتي بدهند، براي اين منظور، جامعه مسافرت مجازي يكي از فضاهاي مطلوب براي ارائه خاطرات 

گردشگري آنها شده است.
 از اين گذشته گردشگران اينترنتي بسيار مشتاق هستند كه با ديگر گردشگراني كه نگرش ها، تمايالت و شيوه 
زندگي مشابه آنها را دارند، ديدار كنند. به همين دليل درك بهتر از انگيزه و رفتار كاربران، جوامع مجازي را قادر 
مي سازد كه به دست اندركاران و برنامه ريزان گردشگري روستايي كمك كنند كه در ايجاد، اجرا وحفظ اين جوامع 
شيوه هاي مؤثرتري را ايفا نمايند كه به نوبه خود بازاريابي ارتباطي را تسهيل مي كند. به هر حال جوامع مسافرت 
مجازي اگر نتوانند رضايت خاطر مشتريان خود را از جهات محتواي طراحي و امنيتي برآورده كنند، ممكن است در 
1. Virtual Travel Community
2. Rheingold
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خطر از دست دادن مشتريان خود قرارگيرند. وب 2 و گردشگري مجازي ظهور وب 2,0 يا گردشگري 2,0 مفهوم 
شبكه اجتماعي و جوامع مجازي را به هم آميخت و آن را در اختيار صنعت گردشگري قرارداد.

ســايت راهنماي مسافرت1 يكي از موفقترين شبكه هاي اجتماعي، جامعه مجازي در امر گردشگري است كه 
آسان سازي دسترسي به تمام هتل هاي سراسر جهان و گردآوري افراد براي بحث وگفت وگو را به عهده دارد. اين 
سايت امكان بررسي مستقل كاربران را براي امور گردشگري و ارائه پيشنهادات كتبي به اعضاي راهنماي مسافرت 
و همچنين ماهرسازي راهنمايان را فراهم مي سازد و سكوي قدرتي براي برخورد بين افراد همسان فراهم مي كند.
 بايد توجه داشــت كه مهمترين فاكتور براي ارزشــيابي سازمان گردشــگري رضايت مندي كاربر است، لذا 
ســازمانهاي گردشــگري مي توانند با تجزيه و تحليل محتواي جوامع گردشــگري مجازي، نوع رفتار و ميزان 
رضايتمندي مشتري هايشان را بفهمند و براي بهبود خدمات خود به فعاليتهاي اصالحي بپردازند. همچنين سطح 

آگاهي ها را باال ببرند و بين دستياران جوامع گردشگري مجازي همكاري هاي قوي تري به وجود آورند.
 اينترنت تعداد انتخاب ها را براي مشتريان در حد قابل توجهي افزايش داده است. تا پيش از پيدايش اينترنت، 
متقاضيان فقط مي توانستند به مكان هاي مشهور و همچنين سازمان هايي كه در مجاورتشان بود دسترسي داشته 
باشند. هم اكنون متقاضيان ميتوانند از طريق اينترنت انتخاب هاي بسيار زيادي براي جست وجو و خريد داشته 
باشند. اين قابليت خصوصا براي معرفي نواحي روستايي دور افتاده كه پتانسيل گردشگري بااليي داشته باشند 

داراي اهميت زيادي است.
معرفي روستاهاي داراي پتانسيل گردشگري وامكانات آنها توسط اينترنت به دليل  ارزان قيمت بودن هزينه 
مســافرت به روستاها بي شك طرفداران بيشــتري را در بر مي گيرد. از مشكالت مطرح شده در كسب اطالع از 
طريق اينترنت، داشتن انتخاب هاي بسيار زياد آن است، هنگامي كه كاربران نوآور اينترنت براي كسب اطالعات 
گردشــگري جســت وجو مي كنند، تمايل دارند كه چندين وب ســايت را بگردند كه اين امر اغلب نتيجه شروع 

جست وجوي اطالعات در موتورهاي جست وجو از نوع گوگل است. 
الزم اســت يك سيستم پيشــنهادي در فرآيند اجتماعي براي نشان دادن شاخص ها يا دريافت اطالعات، به 
افراد كمك كند و مشخص كند كه در جست وجوي يك مورد خاص براي افراد خاص چه انتخابي بهتر است، زيرا 
مي تواند اطالعات ارزشمندي ارائه دهد كه براي فرآيند تصميم گيري به مشتري ها كمك كند تا انتخاب مناسبتري 
داشته باشند. اينترنت همچنين مكانيزم هاي مؤثري را براي مشترياني كه از گردشگري روستايي شكايت داشته اند 

فراهم كرده است. 
در گذشــته كمتر از 5 درصد مشــترياني كه ناراضي بودند شــكايت هاي خود را ابراز مي كردند. سازمان هاي 
گردشگري براي مشتريان شاكي بايد كانال هايي فراهم نمايند. اين امر با پياده سازي بخش شكايت هاي الكترونيكي 
بر روي وب سايتها و ايجاد يك كانال عمومي براي ارتباطات بين مديريت و مشتري هاي ناراضي محقق شده است. 
بنابراين، با پيشــرفت سريع گردشگري مجازي روستايي، هم اكنون كاربران مي توانند به آساني شكايت هاي 
خودشان را ابراز نمايند، كه به نوبه خود مي توانند تاثير مشخصي روي خدمات ارائه شده توسط شركت ها داشته 

باشند.

1. www.tripadvisor.com
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ابعاد زيست محيطي و گردشگري مجازي روستايي
يكي از ضروريات مسافرت به مناطق روستايي جهت گردشگري،آگاهي واطالع كلي در مورد وضعيت جغرافيايي 
و اقليمي منطقه، به همراه آگاهي از وضعيت آب و هواي منطقه مورد نظراست كه سايت هاي گردشگري به صورت 

آنالين و 24 ساعته وضعيت آب و هوايي و پيش بيني چند روز آينده را خيلي ساده گزارش مي دهد.
گردشگري مجازي روستايي از نظر زيست محيطي در موارد ذيل، مي تواند اطالع رساني مفيدي ارائه نمايد:

1.  مديريت صحيح بين بخش گردشگري و محيط زيست و روابط في ما بين.
2. محدود كردن آن دسته از فعاليت ها كه موجب ضربه زدن به منابع و موجوديت آينده ي روستاها مي شود. 

3. فعاليت هاي پيشنهادي درجهت جلوگيري از تخريب و آلودگي محيط زيست روستايي.
4.  ايجاد تعادل بين نيازهاي جهانگردان، ساكنين محلي و مكان گردشگري.

5. استفاده از منابع انرژي تجديد شونده و وسايل كم مصرف.
جدول1) ارتباط دستاوردهاي گردشگري مجازي روستايي با مؤلفه  هاي توسعه ي پايدار روستايي

مزا ياي گردشگري مجازي روستايي 
مزاياي گردشــگري الكترونيكي، بســيار حائز اهميت بوده، ما را به اســتفاده از آن، ترغيب خواهد نمود. اين 

ويژگي ها و مزايا عبارتند از: 
 *كمك به توسعه اقتصادي مناطق كمتر توسعه يافته، به مدد بازاريابي و تبليغات در جهت جذب گردشگر، 

فروش صنايع دستي و استقرار منابع در آن مناطق. 
* عدم نياز به پيمودن مسافتهاي طوالني و خسته كننده كه در نتيجه، براي افراد مسن، بيمار و كودكان كه 

تحمل طي مسافت هاي طوالني را ندارند، قابل استفاده است. 
*بسياري از نوجوانان، جوانان و دختران، بدون حضور والدين و با امنيت خاطر، مي توانند با كمك گردشگري 

الكترونيكي، به سفر بپردازند. 
* امكان سفر به مناطق مختلف جهان، بدون نگراني از مسائل فرهنگي، اجتماعي، مذهبي و سياستهاي بين 

دستاوردهاي گردشگري مجازي روستاييمولفه هاي توسعه ي پايدار روستايي

اقتصادي

ايجاد يك منبع ثابت درآمد از طريق ايجاد 
سيستم گردش پول

افزايش بهره وري
ايجاد اشتغال
كاهش هزينه

صرفه جويي در وقت و انرژي

اجتماعي

فراهم آوردن خدمات با كيفيت و سرعت باال
توزيع عادالنه خدمات

فراهم آوردن محيط 24 ساعته خدمت رساني
تسهيل هويت بخشي به روستاها

افزايش مشاركت مردمي در امورات گردشگري
بستر سازي براي مديريت روستايي

كاهش ترافيكمحيط زيستي
كاهش آلودگي هوا و منابع طبيعي
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دو كشور. 
* كاهش ساخت و سازهاي بيمورد جهت سكونت مسافران. 

* انجام بازديدهاي علمي و همايش هاي مختلف با كمك ابزارهاي الكترونيكي؛ همچون ويدئو كنفرانس و عدم 
نياز به سفر به آن مناطق و در نتيجه، حذف خطر جاده و كاهش هزينه ها. 

* كاهش صف هاي طويل تهيه بليط. 
* فراهم آمدن امكان خريد اينترنتي از مراكز خريد صنايع دستي و در نتيجه رونق تجارت الكترونيك و كمك 

به توليد و راه اندازي كارگاههاي كوچك و بزرگ صنايع دستي و محلي. 
* اشتغالزايي. 

* ايجاد رقابت در زمينه هتل داري و اقامتگاه ها و بهبود ســرويس دهي و امكانات رفاهي مكان هاي تفريحي و 
گردشگري. 

* مناســب بودن براي كشورهاي كمتر توســعه يافته، به دليل عدم نياز به هزينه هاي احداث و توسعه مراكز 
گردشگري و سرويس هاي سفر. 

* عدم نياز به راهنماي آموزش ديده براي معرفي مكانها و مناطق گردشگري. 
* سودمند بودن براي محققان و پژوهشگران، به دليل بررسي موردي يك موضوع خاص. 

* كاهش ترافيك و ترددهاي غيرضروري. 
* كاهش و تغيير هزينه هاي سفر. 

* صرفه جويي در وقت. 
* حفاظت از ميراث فرهنگي، به دليل عدم ارتباط مستقيم با آثار و....

نتيجه گيري و پيشنهادات
گردشگرى مجازى روستايي، دور دنيا با يك كليك تنها نيست، بلكه ابزاري است كه توسط آن، يك گردشگر 
بتواند در كم ترين زمان، باكم ترين امكانات وبا كم ترين هزينه، و با كم ترين دانش، ظرفيت هاي گردشــگري يك 
روستا را شناسايي و با يك برنامه هدفمند و طرح هدايت گر، از سوي دولت و آژانس ها و مراكز مربوطه، به مكانى 
خاص مسافرت كند. از طرف ديگر، منظور از توسعه پايدار روستايي، تنها حفاظت از محيط زيست نيست،  بلكه 
مفهوم جديدي از رشد اقتصادي واجتماعي است كه با بهره گيري از قابليت هايي نظيرگردشگري مجازي روستايي 
مي توان بستري را فراهم كرد كه متوليان امر براي بهبود بخشيدن ارتباط شان بايكديگروبا مشتريانشان، شرايط 
مناسبي را در جهت توسعه پايدار روستايي فراهم نمايند. ازآنجايي كه اصول پايداري به ابعاد محيطي، اقتصادي 
و اجتماعي توســعه گردشگري مي پردازد، براي تداوم بلندمدت اين پايداري مي بايستي بين اين سه بعد، تعادل 
موردنياز به وجود بيايد. در نهايت، براي گسترش گردشگري مجازي روستايي به عنوان ابزاري جهت نيل به  توسعه 
پايدار موارد ذيل توصيه مي گردد: افزايش آگاهي افراد در زمينه ي محافظت از محيط زيست در دنياي مجازي، 
متعادل نگه داشــتن پيوندهاي محيط شــهري و روستايي براي تقويت توسعه پايدار از طريق اينترنت و معرفي 

طبيعت و آداب و رسوم سنتي مربوط به روستاها.
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