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 چکیده 
پس از بهره    لذا بپردازد.  استان گیالن  گردشگری الکترونیک   ارزیابی زمینه های توسعهست تا به  آن احاضر بر  پژوهش

  با ملحوظ داشتن   پرسشنامهتکمیل  ی بر  مبتن   در بخش میدانی از روش پیمایش  و کتابخانه ای،  روش اسنادیگیری از  

فرهنگی، دولتی و    –الکترونیک شامل اجتماعیگردشگری    ابعاد  در  به عنوان جامعه آماری  شهرستان استان گیالن  16

و سیستممدیری افزار(  زیرساخت )سخت  )نرمتی،  اطالعاتی  گرفته شدافزار(    های  های. همچنین  بهره  آماری    نمونه 

  Tتجزیه و تحلیل داده ها از آزمون    برای .  اندمحلی بوده    رایی، بخش خصوصی و جامعهی اجشامل دستگاه ها  منتخب

نمونه شهرستانها  تک  بندی  رتبه  جهت  و  مدل  ای  از  الکترونیک  گردشگری  توسعه  وضعیت  ارزیابی  راستای  در 

که های اجتماعی  شدن استفاده از شبفراگیرشاخص   کـه  دهدنشان می تاپسیس بهره گرفته شده است. نتایج پژوهش  

گردشگران توسط  گردشگری  با  میانگین ،  مرتبط  اول   34/ 70با  دسترسشاخص    و  رتبه  ا  یسرعت  با   ، نترنتیبه 

در    07/3فرهنگی با میانگین    -بعد اجتماعیرا به خود اختصاص داده اند. همچنین    رتبهپایین ترین    60/56میانگین

در ابعاد  سایر  و  داشته  قرار  مطلوب  نام  وضعیت  دارند.  طلوب  وضعیت  و  شهرستاننهایتا  قرار  الهیجان  رشت،  های 

ضرایب   با  ترتیب  به  و    0/ 576و    578/0،  636/0بندرانزلی  سوم  تا  اول  های  رتبه  شدنددر  ارزیابی    و   مطلوب 

در وضعیت نامطلوب    311/0و رودبار با ضریب    335/0، صومعه سرا با ضریب    349/0باضریب    املشهای  شهرستان

های واقع در شرق  دارای وضعیت مطلوب و شهرستاند که شهرستان رشت  یافته ها نشان میده   نینهمچ   قرار گرفتند. 

   . تری نسبت به غرب و جنوب استان از لحاظ توسعه گردشگری الکترونیک قرار دارندوضعیت مناسب استان گیالن 

 
 . استان گیالن ،توسعه گردشگری الکترونیک گردشگری الکترونیک، گردشگری عالیق خاص،  :واژگان کلیدی
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 مقدمه 

نیاز های روز افزون انسان شهر نشین به محیط های تفریحی و استراحتگاهی و مهم تر از همه جابه جایی میلیون ها  
گردشگر در طول سال، لزوم و اهمیت پژوهش در جوانب صنعت گردشگری و امکانات آن را بیشتر می نماید )شکویی، 

می  جاذبه ها، امکانات رفاهی، ساختمان ها، مناظر و غیره را مورد تاکید قرار  چون  و ویژگی های ملموسی    (.17:  1354
اب  .(Camilleri،25:2018)دهد   گردشگرعه  توس  دگاه،ید  ــنیا  ب  یکشورهای  برا  ژهیو  به  یصنعت  که  توسعه  ا درحال 
ارز  تی محدود  ،یکاریب  یبال   نرخ  همچون  یت المعض اقتصاد  یمنابع  اولو  اند   مواجه  یمحصول  تک  و  دارد   تیدر    قرار 

(UNWTO, 2016.)    ایران  گردشگری  هانداز آتی حوز  چشم  ،1راساس گزارش شورای جهانی سفر و گردشگریب"همچنین  
میلیارد دلر    14/8درصدی ایـن بخش حدود 4/9ی اسـت، رشـد  نرا رو بـه رشد ارزیابی کرده اسـت. گفت  2026سال    تا

های    گونهحال از    (.1:1399رونقی و دهقانی،    ؛1396)دهدشتی و همکاران،   "شتبرای اقتصاد ایران به همراه خواهد دا
  ، گردشگریهاکسب وکار گردشگری  فرهنگی،    گردشگریگردشگری تفریحی، ورزشی،    می توان بهمختلف گردشگری  

الکترونیککشاورزی،    گردشگری،  انهماجراجوی  گردشگریها،    کنفرانس  گردشگری،  تجاری   راث، ، توریسم میگردشگری 
 انواع یکی از    که  ؛( 1392محمودی میمند و همکاران، ) اشاره کرد  تاریک و...    گردشگریمحیطی و    فضایی، زیست  زیارتی،

  ،و توسعه شبکه های مخابراتی و رایانه ای  تالیجید  یفراگیرشدن ابزارها   گردشگری الکترونیک است.گردشگری،    نوین
و    شبکه اجتماعی  امکان  افراد  دسترسیمیزان  افزایش  های  اینترنت،   برای  را  مکانی  و  زمان   هــر  در  خدمات  ارائه  به 

ارزش و اهمیتی که فناوری اطالعات برای توسعه   و(.  Ukpabi & Karjaluoto, 2017:4) فراهم کرده  گردشگری  کاربران  
ایجاد کرده است دنیا  برانگیز است  زیرساخت های گردشگری در  تامل  و  بسیار جالب   (.2:1391  ،و همکاران  )پوراحمد، 

بنابراین توسعه صحیح و پیگیرانه گردشگری الکترونیک به عنوان یکی از ابزارهای مهم توسعه اقتصادی در دنیای امروز، 
می تواند باعث رونق بسیاری از زیرساخت های اقتصاد هر کشوری شده و نقش بسزایی در افزایش سطح درآمد ناخالص  

باشد داشته  آباد،    ملی  برباستان گیالن  حال    (.2:1392)نقوی و جمال  از  ا  تاریخی خورداری  جاذبه های طبیعی، سابقه 
از گردشگران  میلیون نفر    5هرساله حدود  و    کشور استدر  های گردشگری    از قطبیکی    کهن، آثار و بناهای تاریخی و...

حضور گسترده گردشگران در    با توجه به   لذا  .( 1398)سازمان برنامه و بودجه استان گیالن،    از این استان دیدن می کنند
این استان توجه به توسعه گردشگری الکترونیک می تواند از جمله اولویت های برنامه ریزی گردشگری در استان گیالن  
نرم  های  زیرساخت  توسعه  و  تقویت  و  بسترسازی  با  الکترونیک  گردشگری  با  مرتبط  نهادهای  و  های  سازمان  و  باشد 

سیستم   افزاری،  سخت  و  و...  افزاری  اطالعاتی  کنند.  های  فراهم  را  مهم  این  به  گردشگری  دسترسی  تحقق  که  چرا 
تقوی  زمینه  در  بسیاری  مزیت های  استان گیالن  در  بیشترالکترونیک  اقتصاد و جذب سرمایه های  تجارت  و    ت  توسعه 

 . الکترونیک به همراه خواهد داشت
زمینه    پیش روخص و شفاف می توان گفت، پژوهش  همچنین در رابطه با جنبه ی نوآوری پژوهش حاضر به طور مش

های گردشگری الکترونیک در سطح استان گیالن را با توجه به لزوم بررسی و پرداختن به این موضوع مهم مورد مطالعه  
. همچنین این پژوهش به طور تخصصی جنبه های جغرافیایی و تحلیل پراکندگی ها )شاخص ها و ابعاد استقرار داده  
الکترونیک را با استفاده از نقشه های متعدد در سطح شهرستان های  سی در پژوهش( در توسعه ی گردشگری  مورد برر

بیان می کند م  .استان گیالن  این  اهمیت  به  با توجه  این سوال    وضوع پژوهش حاضر در پیلذا  به   در   است کهپاسخ 
 دارد؟وجود  یک الکترونگردشگری  توسعه پتانسیلشهرستانهای استان گیالن تا چه حد 

 در ادامه به برخی از مطالعات داخلی و خارجی صورت گرفته مرتبط با پژوهش اشاره می شود: حال

 
1 - World Travel and Tourism Council 
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 3                                : شهر اصفهانیمورد مطالعه  1420شهر هوشمند در افق   تحقق یبرا  ینگرپس / سجودی و همکاران

 

بیان   "گردشگری الکترونیکی: تعریف، توسعه و چارچوب مفهومی"در مقاله خود تحت عنوان    (2019)  1کازاندژیا و سانتانا 
ایند شناخته می شود و روش های تحقیق و رویکرد علمی مورد گردشگری الکترونیکی به عنوان  یک فرداشته اند که  

و  تحلیل  و  تجزیه  غربالگری سیستماتیک،  زمانی  و  رویکرد سیستماتیک  نظری،  اکتشافی  رویکرد  شامل:  آن  برای  نیاز 
ترکیب تجزیه و تحلیل محتوا، نتیجه تحقیق علمی، ساخت چارچوبی مفهومی )نظری( از سیستم گردشگری الکترونیکی،  

  ( 2017)  2نا ناسایی تعامالت خاص بین آنها است. پامعرفی گروه های اساسی )زیر سیستم ها( و مولفه های یکپارچه و ش

اشاره داشته است که  "واقعیت ها و چشم اندازها، اقدامات گردشگری الکترونیک  -ادغام اروپا "در مقاله خود تحت عنوان 
وسعه یافته، فرصتی منحصر به فرد برای تعامل با محیط مجازی را سال با نرخ نمایی ت  10گردشگری الکترونیک طی  

تقاضا به آن دسترسی پیدا   فراهم می کند، جایی که بازار یک جعبه کنترل است که هم از طریق عرضه و هم از طریق

کند. عنوان    (2013)  3میهالسسکو می  تحت  مقاله خود  در  "در  الکترونیکی  گردشگری  اندازهای  و چشم  سطح تأثیرات 

رقابت پذیری آن   گردشگری به یکی از بزرگترین صنایع در جهان تبدیل شده است و  امروزهبیان نموده است؛    "جهانی
فناوری علم،  توسط  شود.  بیشتر  می  هدایت  نوآوری  و  مرادی  اطالعات  و  عنوان   (2011)  4محمد  تحت  خود  مقاله  در 

گردشگرا" برای  الکترونیکی  گردشگری  عوامل رضایت  از  خارجی مدلی  مانند معتقدند    "ن  هایی  برچسب  از  استفاده  که 

خرید" برای  اعتباری  کارت  از  پول"،  "استفاده  آسان  آنالین "،  "انتقال  مهمترین   "اطالعات  بروزرسانی"و    "پرداخت 
که   کند  می  توصیه  گردشگری  مقامات  به  تحقیق  این  سرانجام،  هستند.  الکترونیکی  گردشگری  سیستم  برای  عوامل 

ها باشندزیرساخت  داشته  مطابقت  زمینه  این  رقابت  با  بتوانند  تا  دهند  توسعه  را  الکترونیکی  گردشگری  و   .ی  بیکاشکن 

به این نتیجه رسیده    "الکترونیکی  گردشگریبرنامه های سیستم هوشمند در  "در مقاله خود تحت عنوان    (2011)  5آگن 
فناو اهمیت روزافزون  اخیر در رفتار گردشگران و  این معنی است که توجه  اند که تغییرات  به  ارتباطات  ری اطالعات و 

بیشتری به گردشگری الکترونیکی لزم است. با تبدیل شدن اینترنت به گزینه رسانه ای مورد عالقه بسیاری از مسافران  
ه برای به دست آوردن اطالعات سفر، آژانس های مسافرتی آنالین و پیشنهادات آنها در سراسر جهان و همچنین در ترکی

مدل کسب و کار گردشگری "در مقاله خود تحت عنوان    (1399)  یاوری گهر و همکاراناهمیت بیشتری پیدا می کنند.  

 تأمین به مربوط  عناصر از بیشتر  مشتریان به مربوط  عناصر بر اجتماعی شبکه های حضور در که اشاره کرده اند"الکترونیک 

 کانال های و پیشنهادی، ارزش  هزینه، ساختار با مشتریان، ارتباط به ط مربو دیگر، عناصر سخن می گذارد. به اثر کنندگان

می   تاثیر کلید مشارکت های و کلیدی فعالیت های کلیدی،  منابع جریان های درآمدی، به مربوط عناصر از بیشتر توزیع

همکاران   پذیرند. و  عنوان  (  1398)مینایی  تحت  خود  مقاله   خدمات دیخر بر کیالکترون یگردشگر ر یتأث مدل"در 

 از استفاده که اجتماعی شبکه های بیان داشته اند پلتفرم های  "ی رانیا رفتار گردشگران با  آن مطابقت سنجش و یگردشگر

 تعامل امکان با و ارتباطات است و اطالعات فناوری ابزار ارزشمندترین از شده، فراگیر موبایل اینترنت به دسترسی با آن

شبکه   مزایای از باید بازاریابان  .است نموده  ایجاد را گردشگران رفتار و زندگی از جدیدی سبک وا،محت انواع تبادل و کاربران
 با مطابق خدمات ارائه  سود با وکسب بازار سهم رقابتی، توان افزایش برای الکترونیک گردشگری و اینترنتی اجتماعی های

مدل ساختاری "در مقاله خود تحت عنوان(  1392)باد  آ جمال بایشاهرخ و شک یدهدشت نمایند.   اقدام گردشگران خواست

 بر  اثربخش راهبردی مؤلفه های "جهت شناسایی مولفه های استراتژیک اثربخش بر نهادینه سازی گردشگری الکترونیک
 و بررسی  مورد مفهومی مدلی بکارگیری با حوزه، این در فعال مدیران دیدگاه از را الکترونیک گردشگری نهادینه سازی

 بهره و سازمانی پشتیبانی مؤلفه های که گرفت پذیرش قرار مورد فرضیه چهار نهایت داده اند که در قرار تحلیل و زیهتج

 
1 - Kazandzhieva and Santana 
2 - Pauna 

3 - Mihãlcescu 
4 - Mohamed and Moradi 

5 - Ergun and Buyukozkan 
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ادراکی ارزشهای متغیر بر تأثیرگذاری با مدیریتی وری  صورت به سازمانی درون الکترونیک آمادگی عامل و استراتژیک 

 به توجهی بی دلیل به الکترونیک گردشگری نهادینه سازی  اما شندمؤثر می با الکترونیک گردشگری پذیرش  بر مستقیم

در مقاله خود تحت عنوان  (1392) روحانی و زارع رواسان .است نرسیده تکامل بخش به این در آن سازی پیاده راهکارهای

 عوامل شناسایی ه در زمین مفهومی مدلی  "ایران الکترونیکی در گردشگری ارتقاء بر موثر عوامل دسته بندی و شناسایی"

 گردشگری ارتقای بر  موثر عوامل  تاییدی، عاملی تحلیل نتایج . براساس نموده اند ارایه الکترونیکی گردشگری ارتقاء بر موثر

سخت  کاربردی، های برنامه و افزارها نرم مدیریتی، و دولتی های از: سیاست عبارتند اولویت ترتیب کشور به در الکترونیکی
 پشتیبان.  اطالعاتی سیستم های عامل در نهایت و اجتماعی و فرهنگی عوامل ،زیرساخت افزار و

در پایان این بخش با توجه به آن چه در زمینه مطالعات خارجی و داخلی مرتبط با پژوهش می توان گفت که در مجموعه  
انسته اند که ما ناگزیر از بهره  مطالعات این نوع از گردشگری را دارای بارمعنایی و ساختاری متفاوت با انواع پیشین آن د

یک   عنوان  به  آن  و مندی  اطالعات  فناوری  بر  متکی  که  نوین  رقابتی  البته  و  اقتصادی  شاخه  یک  و  قدرتمند  صنعت 
بود.   خواهیم  است،  گردشگری ارتباطات  های  پتانسیل  مواردی چون  موضوع،  این  به  یافته  اختصاص  های  پژوهش  در 

با آن،  الکترونیک، برنامه های استراتژ یک موثر در بهره وری آن، سیستم های پشتیبان، مدل های کسب و کار مرتبط 
پژوهش   بر این اساس فراهم سازی بستر های سخت افزاری و نرم افزاری الکترونیک و...مورد تاکید و توجه بوده است.  

مینه سیستم های اطالعاتی  تا با توجه به ضعف های موجود در زحاضر نیز در ادامه تحقیقات صورت گرفته برآن است  
بررسی و ارزیابی نوپا بودن این شاخه از گردشگری وجود دارد؛ به    زیرساخت ها و مدیریتی که به سبب  موجود، ناکارامدی

زمینه های توسعه گردشگری الکترونیک در سطح استان گیالن که دارای پتانسیل های بالقوه و بالفعل بسیاری در زمینه 
 ، مردم شناسی، موقعیت ارتباطی ویژه با کشورهای حوزه دریای خزر و... می باشد؛ بپردازد.  های طبییعی، فرهنگی

 
 مبانی نظری

 گردشگری عالیق خاص 

تغییرات بسیاری از زمان گردشگری سنتی انبوه تا گردشگری پست مدرن رخ داده است. شکل گیری    با توجه به این که
محصو تنوع  افزایش  جدید،  تجربیات  و  گردشگریمقاصد  بعضالت  و  پایداری  رویکرد  با  همگی  گردشگری   ،  قالب  در 

خاص  )وثوقی،  1عالیق  است  مدرن  پست  دنیای  مصادیق  تعبیری  (.  106:   1388از  شامل گگردشیه  خاص  عالیق  ری 
طبیعی حفاظت شده، لذت بردن از تماشای    ایی یک منطقهمواردی چون؛ لذت بردن از فعالیت در تماس با طبیعت، زیب

ران در زیستگاه طبیعی خود، همچنین کاوش، کشف و یادگیری و غلبه بر موانع و احساس لذت بردن از غلبه بر آنها  جانو
. در واقع گردشگری در دنیای امروز به عنوان  (Kruja and Gjyrezi،80:2011)  از مهم ترین  ویژگی های آن می باشد

پیچیده و متعدد   اثرات  با  پویا ترین فعالیت ها  از  از فعالیت هاست که کشورهای یکی  تابع طیف گسترده ای  است، که 
ی گردشگری موجب کشورهای صنعتی توسعه دردر همین زمینه    .(etal  Hamović،57:2010متعددی پذیرای آن هستند )

د کنمی گردد و در کشورهای در حال توسعه، فرصتی برای صادرات ایجاددر اقتصاد می تنوع درآمدها و کاهش ناهماهنگی
بنابراین گردشگری منبعی قابل اتکا در .  (Stephen.F,1994:475)  است  بیشتر  صادرات  سنتی  اشکال  از که نرخ رشد آن  

ای بر روی افزایش درآمد در سطح ملی  تواند تأثیر فزاینده یافته و در حال توسعه است که میبسیاری از کشورهای توسعه  
افزایش فرصت نیز  افزایش دستمزدو  باشدها و تحوهای شغلی،  ... داشته  تولیدات و  )جعفری مهرآبادی و    ل و گسترش 

و   نقش مهمی در احیا  که گردشگری(.  Frenzel   Koens and،2:2012. به خصوص پس از پایان آپارتاید )( 1397سجودی،
جتماعی، اقتصادی ا  تواند باعث ایجاد تغییراتی در محیط، اما در عین حال میداشته استایفا   سازی اقتصادی جوامعمتنوع 
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زیستی   فضای  عنوان حال    (.J and Richard,1997:12  Sharply .)  شود  و  به  الکترونیک  گردشگری  که  جایی  آن  از 
 در چهارچوب گردشگریاین نوع از  به تعبیری ساده  بخشی نوظهور در گردشگری عالیق خاص رو به پیشرفت است و  

 هزینه با کوتاه، زمان در می تواند به گردشگری عالقمند یک آن یریبکارگ با که است کارآمد وسیله ای اینترنتی فضای

اهمیتی مضاعف (.  (Alexis & Friederike, 2011به مکانی خاص مسافرت کند   هدایتگر و هدفمند برنامه یک با و بهینه
دشگری الکترونیک  آن شامل گردشگری الکترونیک و مدیریت گر  ر ادامه به ارائه مفاهیم سازندهمنظور دبدین  می یابد.  

 پرداخته می شود.  
 

 گردشگری الکترونیک 

از  قابل توجهی  پیشروی است و حجم  با سرعت فزاینده ای در حال  اقتصادی است که  از حوزه های  گردشگری یکی 
در بخش های  روزافزونی  با سرعت  نیز  اطالعات  فناوری  و  است  داده  اختصاص  به خود  را  ملی  تولید  و  اشتغال  درامد، 

 را   الکترونیکی گردشگری  در همین راستا می توان(.  117،  1397زندگی انسان نفوذ کرده )فالح تفتی و همکاران،   مختلف

 (.  19، 1395و اسدیان اردکانی،  )تقوی فرد دانستاطالعات  فناوری و گردشگری میان پیوند حاصل
 کاربرد معنای به الکترونیکی  گردشگری  :می کند تعریف اینگونه را الکترونیکی گردشگری واژه گردشگری، جهانی سازمان

زنجیره  و فرایندها تمام شدن دیجیتالی یعنی الکترونیکی گردشگری .است گردشگری و مسافرت  در الکترونیکی کسب وکار
مسافرت در ارزش  های پذیری و گردشگری،   گردشگری مفهومبنابراین    .(Et al  Kiprutto،  2011)  فراغت و میهمان 

 محتوای الکترونیکی، تولید توسعه و تحقیق الکترونیکی، وکار کسب قبیل از کسب وکار اجزای کلیه رندهدربرگی الکترونیک

نقوی، گردشگری حوزه در الکترونیک خدمات ارائه و الکترونیکی )سید  آوری های    .(4،   1392میباشد  فن  بکارگیری  لذا 
صنعت توسعه  منظور  به  اطالعاتی  و  ارتباطی  گردشگ  نوین  را  الکترونیکی گردشگری  گردشگری    1ری  نامند.  می 

اطالعات  ارایه  امکان  دهد  الکترونیکی،  می  را  گردشگران  و  کاربران  به  نوین  ارایه خدمات  همچنین  و  روز  به  و   دقیق 
 گرید حذف کرده، مردم یزندگ از را مکان و زمانجنبه    که ینترنتیا یها ابزار ظهور چرا که با(.1:   1397)نجفی و همکاران،

 دیکن اراده که لحظه هر و داشت نخواهد یارزش  آن امکانات و  یدنید نقاط ییشناسا جهت فقط ن کشورهایب مسافت مودنیپ
 دیبازد یمجاز صورت به آن یگردشگر امکانات از کرده و کشوری سفر  به دیتوان یم یمجاز یایدن و نترنتیق ایطر از
نظر اطالعات و دیکن ، یآور بدست را خود مورد  نیت  )خوش  از   (.104-103:  1392د  نوع  این  پیداست  که  گونه  همان 

 را جهان در ساختارهای صنعتی الکترونیک، تجارت و اینترنت جهانی  گسترش  اطالعات،  فناوری سریع گردشگری؛ توسعه 

 تأثیر تحت را آن های  بخش تمام و نبود تأثیر نیز بی گردشگری بزرگ صنعت روی تحول اینه است.  داد  قرار تحول مورد

حال علیرغم آن چه در باب مزیت های این نوع از گردشگری بیان شد،    (.132-131:  1394رداد )یادگاری و همکاران،قرا
رسانه  قدرت و ها فعالیت  تنوع محبوبیت، تأثیرگذاری،  جنبه های از بودن،  نوپا باوجود اجتماعی شبکه هایمی توان گفت،  

 به مربوط بیشتر تاکنون شده ارائه های مدل که است این است ائز اهمیتح آنچه اما دارند قرار مناسبی بسیار شرایط در ای

 محدودیت ها، که اند بوده الکترونیکی  گردشگری حوزه در یا و گردشگری های  سایت حیطه وب  در وکار کسب های مدل

ها های فرصت  توانمندی  در و  های موجود  )یاوری   نشده لحاظ آنها در کامل طور به اجتماعی شبکه  و است  گهر 
 (. لذا مهم ترین محدودیت ها و موانع آن ها را می توان به شرح زیر بیان کرد:223: 1399همکاران،

 انتشار و  ها آن عالیق و  نیازها  با  متناسب  خدمات دریافت برای مشتریان افزون روز  درخواستهای بین تعادل عدم و  تنش  -

  اینترنت  از استفاده برای کنندگان مصرف میان در میلی بی به  جرمن و گردیده استفاده  سوء موجب که اینترنت در اطالعاتی
 .شود می

 . حضوری و رو در رو صورت به پیچیده های تراکنش انجام به مشتریان از بسیاری ترجیح -
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  است  موجود مسافرتی های  آژانس فعالیت  از حاصل مشاغل دادن دست از با معادل الکترونیک گردشگری شدن جایگزین -
 (. 95: 1397همکاران،  )دلشاد و

 
 الکترونیک  مدیریت گردشگری

  می   نام  پایدار  توسعه  اصلی  رکن  عنوان   گردشگری به  از  توسعه  سیاست گذاران  و  ریزان  برنامه   از  بسیاری  حاضر،  عصر  در
کهلذا    (.13  :1387  پازکی،)  برند کند  می  ایجاب  ای  منطقه  و  شهر  هر  در  گردشگری  متولی   توسعه  نهادهای  همه 

با گردشگ نیز  اجرایی  و  علمی  صورت  به  آنهاست،  همه  بیانیه  معمول  که  مابین  فی  همکاری  به  تمایل  بر  عالوه  ری، 
( باشند  داشته  جانبه  همه  همکاری  واقع  (.  Selin and Beason,1991:639همدیگر  فناوری  در  به  دسترسی  و  توسعه 

)پوراحمد   از آن جایی که    و(.  18،   1396و همکاران،اطالعات برای ارتقای صنعت گردشگری ضروری به نظر می رسد 
و  است ریزی  برنامه   نوع  هر کلینف بخش  مدیریت مقوله؛  است نهادی و سازمان هر بخش حیات و اصلی مدیریت، عامل 

 برنامه و اصالح کنترل هماهنگی، هدایت، سازماندهی، ریزی، برنامه  که گفت توان می رو، این از.  باشد آن اصلی رکن شاید

(. که در کشورها توسعه یافته به عنوان  Elliot, 1977:116)شوند   می محسوب گردشگری مدیریت چرخه اصلی صرعنا ها،
نیل به توسعه اقتصادی و شهری    براییک منبع مطمئن و در کشورهای در حال توسعه به عنوان یکی از محورهای ویژه  

تو مورد  ای  ویژه  ) به صورت  است  گرفته  قرار  شهری  مدیران  طیف  263:  1386کاظم،  شیخ  جه  گردشگری  مدیریت   .)
 از مستقیم تاثیرات ارزیابی  که شامل محیط زیستیارزیابی پایداری  وسیعی از مسائل را پوشش می دهد به عنوان مثال:  

 ,.Sutcliffe,et alاست ) محیطی زیان بار زیست آثار کاهش برای تالش  و جایگزین ها به توجه با زیست محیط در پروژه

 محیط آثار از کلیدی اطالعاتی که است مادی غیر و مادی اقدامات بیانگر محیطی زیست در این راستا پایداری  (.6 :2009

 و اثربخشی از تعاریفی ی دهنده نشان و می آورد فراهم سازمانی سیستم های و ذینفعان روابط رعایت مقررات، زیست،
جولی لئونز  همچنان که  یا    (. Henri & Journeault,2008:166است ) زیست محیط در گرفته  اقدام های صورت وری بهره

از1995) از بزرگترین منافع حاصل  دارد که یکی  ایجاد درآمد و  ( عقیده  نواحی و مناطق مختلف  صنعت گردشگری در 
است افرادی  برای  می دستمزد  تأکید  نیز  و  دارند  اشتغال  آن  در  افرادکه  را  شاغالن  این  اغلب  که  بومی کند  و   محلی 

 به یا گردشگران رضایتمندی از زمانی گردشگری مدیریت   در حیطه  به عالوه  .(Leones.J,1995:16) دهندتشکیل می

و    (.Wong and Law, 2003: 405)    گردشگری بازار در  رقابت  به مقصد  یک که بحث می شود مشتری رضایتمندی نوعی
 تسهیالت  و خدمات کارایی سنجش روشهای از یکی زهامروچرا که    نیاز دارد.(  Laws, 1998:56)مشتری   تجربه کیفیت

 ,Rodriguez and et al) است   خدمات این از استفاده کنندگان و بهره برداران نظر ارزیابی گردشگری، یک مقصد در موجود

2006: 667 .) 
 

 روش شناسی 

  ی انواع غذاها ی،  جهان  تیاهم  با  انبوه  یها و جنگل  رینظ  یب   عتی طب  ی،خیتار  نهیشیپ  به دلیل برخورداری از  گیالن  استان
داشته و همواره    یدست   عیصنای،  و سنت  یمحل زیادی  بسیار  گردشگران و... شهرت  توجه  نقاط مختلف    مورد  از  بسیاری 

اطالعات و ارتباطات  ینفود فناور  بیرا داراست و ضر  ی( رتبه دهم کشور IDIدر شاخص توسعه فاوا ) النی استان گاست. 
ا گد  81.36استان    ن یدر  حاضر  حال  در  است.  درصد  زم  النیرصد  را  کشور  چهارم  خود    نه یرتبه  به  همراه  تلفن  نفوذ 

 98از    شیب  نیتلفن همراه برخوردار هستند. همچن  ماستان از خدمات نسل سوم و چهار   یشهرها  یاختصاص داده و تمام
در حدود  نترنتیبه ا یهره مند و دسترسخانوار استان از ارتباط صوت و مکالمه تلفن همراه را ب 20 یبال  یدرصد روستاها

 (. 1399 الن،یاطالعات استان گ یاداره کل ارتباطات و فناور ) است ریخانوار امکان پذ  20 یبال  یدرصد از روستاها 90
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 1395سازمان جغرافیایی،  منبع:. : نقشه موقعیت استان گیالن در کشور 1شکل

 
  گردآوری اطالعات در بخش نظری   به منظور.  تحلیلی است-فیکاربردی و روش آن توصی  لحاظ هدفاز    پژوهش حاضر

مرور   از طریقاست.  شده  استفادهمبتنی بر پرسشنامه    و در بخش میدانی از روش پیمایش  و کتابخانه ای  از روش اسنادی
-خصدر نهایت ابعاد و شا)داخلی و خارجی( متعدد بخش نظری پژوهش تکمیل و    مقالتو    منابع موجود از جمله کتب

 (. 1)جدول های مورد استفاده بدست آمد
 

 گردشگری الکترونیک  قابل بررسی در زمینه ابعاد و شاخص های  : 1جدول

 بعد  کد  شاخص منبع
 A1 آشنایی مردم با مزایای فناوری اطالعات  ( 1393همکاران ) نی وزما  یاصغر

 ی اجتماع -یفرهنگ 

 A2 گردشگری الکترونیکی  ستفاده موثر از خدماتآشنایی به زبان انگلیسی برای ا  1397تفتی و همکاران، 

1392دهدشتی و شکیبا جمال آباد،   A3 پذیرش بکارگیری فناوری های نوین توسط افراد جامعه  

1392اشگرف و همکاران،   A4 میزان استفاده از دفاتر خدمات ارتباطی، کافی نت و... 

 A5 ای اجتماعی مرتبط با گردشگری توسط گردشگران فراگیر شدن استفاده از شبکه ه 1397تفتی و همکاران، 

1392روحانی و زارع رواسان،   B1 برگزاری دوره های آموزش گردشگری الکترونیک )قوانین شیوه نامه ها(  

 دولتی و مدیریتی

 B2 حمایت مالی سازمان های دولتی از پروژه های زیربنایی گردشگری الکترونیک  1393فرسادروح و توقعی، 

1399ری و همکاران، قنب  B3 حمایت مدیران ارشد سازمان های مرتبط در پیاده سازی گردشگری الکترونیکی  

 B4 استفاده از نیروی انسانی متخصص و آموزش دیده در حوزه گردشگری الکترونیک  1397تفتی و همکاران، 

و همکاران یزمان یاصغر  B5 ژیکی آگاهی مدیران گردشگری از مسائل روز تکنولو (1393) 

 C1 سرعت دسترسی به اینترنت  1392هاشمی و همکاران،  

 زیرساخت 
 )سخت افزار( 

1399و حاج مندی،  هیفکور ثق  C2 کیفیت نرم افزارهای در دسترس  

1392اشگرف و همکاران،   C3 استقرار به کارگیری زیرساخت های سخت افزاری شبکه ای  

1399و حاج مندی،  هیفکور ثق  C4 اختصاص یافته جهت اجرای پروژه های گردشگری الکترونیک  بودجه و تسهیالت 

1392روحانی و زارع رواسان،   C5 تناسب خدمات اینترنتی با نیاز گردشگران  

 D1 به روزرسانی پایگاه داده و اطالعات  1393فرسادروح و توقعی، 

 سیستم های
 اطالعاتی  

 )نرم افزار( 

 D2 درست از جاذبه های گردشگری مکانیابی 2008و افسرمنش،   1ها کارمارین

 D3 سامانه های مورداستفاده  به کارگیری سیستم های موقعیت یاب ماهواره ای در 1397تفتی و همکاران، 

1391ی، و ستار نژادی باقر  D4 به کارگیری سیستم های پشتیبانی از تصمیم و برنامه ریزی در گردشگری  

1392اشگرف و همکاران،   D5 ستم های الکترونیکی ذخیره هتل ها و یا اقامتگاه و بهره گیری از خدمات استفاده از سی 

 1400، : یافته های پژوهشمنبع

 

 
1- Camarinha 
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شهرستان( استان گیالن است. 16)  هایشهرستانبوده و محدوده مطالعاتی آن    1400-1399پژوهش سال  قلمرو زمانی  
ت افزایش دقت کیفیت کار و اتکا به نظر متخصصین امر با  به دلیل ازدیاد میزان نمونه ها و به جه  پژوهش  یجامعه آمار

ه گونه ای انتخاب  که ب   عرصه گردشگری و فعالیت های مربوط    نفر از کنشگران  146شامل  استفاده از روش قضاوتی  
اند   واقعیشده  جامعه  ویژگی های  امکان  تا حد  دهند  که  نشان  گروه:  را  سه  بخش   ،ییاجرا  های  دستگاهکارکنان    در 

به  و    شهرستان های استانسطح  در  بودند؛    گردشگری  امل افراد مطلع و فعال در زمینهکه ش  یجوامع محل  ی وصخصو
و در    )ساختاریافته(پرسشنامه با سوال های بستههمچنین    (2جدول)  .عنوان نمونه انتخاب شدند)هدفمند( بهیقضاوت   روش 

 تهیه و در اختیار پاسخگویان قرار داده شده است.  (کم اریمتوسط، کم، بس اد،یز اد،یز اری)بس کرتی ل الب طیفق
 

 به سواالت پرسشنامه  پاسخگویان گروه بندی . 2جدول

 شرح درصد  تعداد  جامعه آماری  ردیف 
99/36 54 دستگاه اجرایی  1  مدیران و کارکنان سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، کارمندان شرکت مخابرات  

56/33 49 خصوصی بخش  2  
 ،ی خدمات مسافرت یها  ، آژانسییرایپذ و یاماکن اقامت  دشگری، گر انپژوهشگر 

 ی گردشگر یهامجتمع و تور انیراهنما 

45/29 43 جامعه محلی  3  گردشگری  افراد مطلع و فعال در زمینه 

 - 100 146 مجموع 

 1400، منبع: یافته های پژوهش

 
پا  یبرا سطح  گردآور  ییایسنجش  آلف  یابزار  روش  از  ها)پرسشنامه(  مقدار     یا داده  که  شد  استفاده   715/0کرونباخ 
به منظور تجزیه و تحلیل داده ها و اطالعات بدست آمده از طریق آن است.    ییایاعتماد و پا  تیقابل  انگر یدست آمده ببه

آزمون   از  نمونه  Tپرسشنامه   توسعه تک  وضعیت  ارزیابی  راستای  در  استان  های  شهرستان  بندی  رتبه  جهت  و  ای، 
الک دادهگردشگری  تحلیل  در  همچنین  است.  شده  استفاده  تاپسیس  مدل  از  نرمترونیک  از  نیز     ،Arc GISافزارهای  ها 

Excel  و SPSS    بهره گرفته  به ترتیب جهت ترسیم نقشه های موضوعی، ثبت داده ها و تجزیه و تحلیل بخشی از کار
 شده است. 

 
 ی پژوهش یافته ها

پژوهش    شاخص  20تحلیل   استفاده در  اجتماعی شاخص    کـه   نشان می دهدمورد  از شبکه های  استفاده  فراگیر شدن 
گردشگران توسط  گردشگری  با  اول،  در  بالترین  70/34میانگین  مجموع  با    مرتبط  سرعت شاخص    همچنین  رتبه 

ا  یدسترس میانگین  نترنتیبه  مجموع  ترین  60/56با  آخر  پایین  رتبه  است  و  داده  اختصاص  خود  به  را  سایر )بیستم(   .
استفاده   و شاخص  10/36مجموع میانگین    با اطالعات  یفناور  اییمردم با مزا  ییآشنااخص های مورد بررسی همچون  ش

رتیب در به ت  60/40مجموع میانگین  با    از خدمات  ی ریاقامتگاه و بهره گ  ایهتل ها و    رهیذخ  یک یالکترون  یها  ستمیاز س
 ن های استان قرار گرفتند.های مورد مطالعه در شهرستارتبه های دوم و سوم شاخص 

ای استفاده شده تک نمونه  Tاز آزمون    النیاستان گ  رد  کیالکترون  یتوسعه گردشگر  ابعاد  یابیو ارز  یبررس  جهتادامه  در
ابعاد توسعه گردشگری  ارزیابی وضعیت    (3در جدول )  .دار استدرصد معنی  95  سطح اطمینانآزمون در  ایننتایج    است.

قرار داشته و سایر در وضعیت مطلوب    07/3فرهنگی با میانگین    -بعد اجتماعیکه طبق نتایج    شدهداده  نشان  الکترونیک  
 3های اطالعاتی با میانگین بدست آمده کمتر از میانگین ثابت عدد  مدیریتی و سیستم  -، دولتییزیرساخت ابعاد همچون  

 قرار دارند. نامطلوب وضعیت  در
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 تک نمونه ای  T آزمونسی با استفاده از مقایسه ابعاد مورد برر. نتایج  3جدول 

 ( sigمعناداری) تفاوت میانگین  درجه آزادی  Tمقدار میانگین ابعاد 

 اطمینان سطح 
 95/0تفاوت 

 پایین بال

3/ 0795 اجتماعی -فرهنگی  499/99  145 37397/0  000/0 1406 /3  0183 /3  

2/ 3795 زیرساختی   030/68  145 42262/0  000/0 4486 /2  3103 /2  

2/ 1452 مدیریتی -دولتی  109/68  145 38058/0  000/0 2075 /2  0830 /2  

2/ 3836 سیستم های اطالعاتی   692/87  145 32843/0  000/0 4373 /2  3298 /2  

3مقدار ثابت:  

 1400های پژوهش، منبع: یافته
 

گیالن استان  الکترونیک  گردشگری  توسعه  ارزیابی  در  آمده  بدست  نتایج  وضعیت    فرهنگی  -اجتماعیبعد  ،  طبق  در 
دارد  این راستا،  مطلوبی قرار  از پیش و  در  بیش  تاثیرات   گسترش  فناوری اطالعات و  مزایای  با  اکثر شهروندان  آشنایی 

از مردم در شهرها و    تاثیر بسزایی دارد. چنان که بسیاریدر بهبود وضعیت این بعد در سطح استان  متعدد آن بر زندگی  
روستاها خدمات بسیاری را از این طریق دریافت می کنند و به نوعی از سوی افراد جامعه مقبولیت زیادی دارا می باشد. 
مشارکت حداکثری   به طوری که  بوده  اهمیت  با  بسیار  استان  در  الکترونیک  گردشگری  تقویت  راستای  در  موضوع  این 

را بدنبال خواهد داشت. در سایر ابعاد مورد بررسی وضعیت نامطلوب    گردشگری  ای متعددافراد جامعه در اجرای برنامه ه
وردار است. بروز رسانی و تقویت  ارزیابی شده، بعد سیستم های اطالعاتی نسبت به دو بعد دیگر از میانگین بالتری برخ

نیا اثرگذاری است که  ارائه اطالعات .  زمند توجه بسیار استداده ها و اطالعات در گردشگری الکترونیک مقوله مهم و 
 های پشتیبان مانند ذخیره و رزرواسیون  و سیستم  دقیق و کافی به گردشگران و توسعه ظرفیت سیستم های اطالعاتی

و...( ها  اقامتگاه  ها،  است.  )هتل  الکترونیک  گردشگری  رونق  با  راستا  آزمون    هم  نتایج  بعد   Tبراساس  ای  نمونه  تک 
در   نیز  برداری  زیرساختی  بهره  استان جهت  در  موجود  گردشگری  پتانسیل های  به  باتوجه  دارد.  قرار  نامطلوب  وضعیت 

تقویت زیرساخت ها از اولویت    از طریق گردشگری الکترونیک نیز  بیش از پیش از منافع اقتصادی و سرمایه های ورودی
اشاره شد سرعت دس نیز  بررسی  ارزیابی شاخص های مورد  نامناسبی  ها است. چنانکه در  اینترنت در وضعیت  به  ترسی 

زیرساخت ها و زیرساخت  ضعف  .  قرارداشته که این موضوع نیازمند توجه بیش از پیش توسط سازمان های مربوطه است
بعد مدیریتی و دولتی در بین ابعاد مورد بررسی نامطلوب   .استهای شبکه ای بر روی سایر ابعاد و شاخص ها اثرگذار  

. توجه هرچه بیشتر به زمینه تقویت زیرساخت ها و مقایسه با سایر ابعاد نیز در وضعیت نامطلوب است و در  ارزیابی شده  
سیستم های اطالعاتی مورد نیاز جهت توسعه گردشگری الکترونیک در سایه مدیریت منطقی و روش مند محقق خواهد 

ایش حمایت های مالی دولت باعث  مچنین افزو ه  مدیران از مسائل روز تکنولوژیکی هر چه بیشتر  آگاهی  شد. از این رو  
در ادامه جهت رتبه   بهبود وضعیت فعلی و حرکت در مسیر توسعه توسعه گردشگری الکترونیک استان گیالن خواهد بود. 

مدیریتی، -فرهنگی، زیرساختی، دولتی-)اجتماعی  بندی شهرستان های استان گیالن در هریک از چهار بعد مورد بررسی
تعداد و حجم بالی جداول و داده های به دلیل    ( استفاده شده است.TOPSIS)  عاتی( از مدل تاپسیسسیستم های اطال

همچنین ضمن تشریح وضعیت ابعاد به صورت جداگانه در    هریک از مراحل این مدل صرفا نتایج نهایی ارائه شده است.
 قشه پراکندگی تهیه و ارائه شده است. شانزده شهرستان جهت نمایش وضعیت کلی شهرستان ها در هریک از ابعاد ن

 

 فرهنگی -اجتماعیبعد 

فرهنگی نشان داده شده  -( نتایج حاصل از رتبه بندی وضعیت شهرستان های استان گیالن در بعد اجتماعی4)  جدولدر  
در    309/0در رتبه اول و بهترین وضعیت و شهرستان رودبار با ضریب    832/0است. در این بعد شهرستان رشت با ضریب  
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شکل)  16رتبه   در  است.  گرفته  قرار  وضعیت  بدترین  اجتماعی2و  بعد  در  ها  شهرستان  پراکندگی  نقشه  به -(  فرهنگی 
در وضعیت مطلوب   رودسر  ، آستانه اشرفیه وشهرستان های رشت، بندرانزلی، لهیجان   که طبق آن   نمایش درآمده است.

 املش در وضعیت نامطلوب قرار دارند. و شهرستان های آستارا، رضوانشهر، رودبار، صومعه سرا و
 

 فرهنگی -در بعد اجتماعی   TOPSIS.نتایج رتبه بندی شهرستان ها با استفاده از مدل 4جدول

 اجتماعی
 فرهنگی-

 رودبار رضوانشهر  رشت  تالش بندرانزلی  املش  آستانه اشرفیه  آستارا شهرستان

 0.309 0.416 0.832 0.508 0.774 0.346 0.713 0.445 ضریب 
 16 13 1 11 3 14 5 12 رتبه

 ماسال  الهیجان لنگرود فومن صومعه سرا شفت سیاهکل رودسر  شهرستان 
 0.542 0.805 0.574 0.635 0.344 0.539 0.539 0.732 ضریب 

 8 2 7 6 15 9 10 4 رتبه
 1400های پژوهش، منبع: یافته

 
 فرهنگی -.نقشه پراکندگی شهرستان های استان گیالن در بعد اجتماعی2شکل

 1400ترسیم: نگارندگان، 

 مدیریتی-دولتیبعد 

نشان داده  (5) مدیریتی که در جدول-طبق نتایج حاصل از رتبه بندی وضعیت شهرستان های استان گیالن در بعد دولتی
سیاهکل با ضریب شهرستان   همچنین بوده و در رتبه اول و بهترین وضعیت 673/0شده است. شهرستان رشت با ضریب 

 مدیریتی -دولتی( نقشه پراکندگی شهرستان ها در بعد  3)  و بدترین وضعیت قرار گرفته است. در شکل  16در رتبه    0/ 312
در    ، فومن و ماسال رودسر  ، آستانه اشرفیه،شهرستان های رشت، بندرانزلی، لهیجان  براساس آنبه نمایش درآمده است.  

 بار در وضعیت نامطلوب قرار دارند.رودو  سیاهکل، صومعه سراوضعیت مطلوب و شهرستان های 
 

 مدیریتی -در بعد دولتی  TOPSIS.نتایج رتبه بندی شهرستان ها با استفاده از مدل 5جدول

 –دولتی 
 مدیریتی 

 رودبار  رضوانشهر رشت تالش بندرانزلی املش  آستانه اشرفیه  آستارا  شهرستان

 0.410 0.492 0.673 0.521 0.642 0.450 0.603 0.496 ضریب
 14 11 1 9 2 13 5 10 هرتب

 ماسال  الهیجان  لنگرود فومن صومعه سرا شفت  سیاهکل   رودسر  شهرستان
 0.603 0.629 0.551 0.610 0.396 0.491 0.312 0.599 ضریب

 6 3 8 4 15 12 16 7 رتبه
 1400های پژوهش، منبع: یافته
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 یت ی ریدم-یدولت.نقشه پراکندگی شهرستان های استان گیالن در بعد  3شکل

 1400ترسیم: نگارندگان، 

 زیرساخت بعد 

( نشان 6مدیریتی که در جدول)-نتایج حاصل از رتبه بندی وضعیت شهرستان های استان گیالن در بعد دولتیبراساس  
در   266/0با ضریب    رودبارشهرستان  و    در رتبه اول و بهترین وضعیت  498/0داده شده است. شهرستان رشت با ضریب  

زیرساخت را نمایش می دهد  ( نقشه پراکندگی شهرستان ها در بعد  4)  ترین وضعیت قرار گرفته است. شکلو بد  16رتبه  
رودسر در وضعیت مطلوب و شهرستان های و  براساس آن شهرستان های رشت، بندرانزلی، لهیجان، آستانه اشرفیه  که  

 دارند. در وضعیت نامطلوب قراررودبار و املش صومعه سرا، آستارا، رضوانشهر، 
 

 در بعد زیرساخت   TOPSISنتایج رتبه بندی شهرستان ها با استفاده از مدل  . 6جدول

 زیر 
 ساخت

 رودبار  رضوانشهر رشت تالش بندرانزلی املش  آستانه اشرفیه  آستارا  شهرستان

 0.266 0.277 0.498 0.362 0.455 0.276 0.433 0.280 ضریب
 16 14 1 8 2 15 4 13 رتبه

 ماسال  الهیجان لنگرود فومن صومعه سرا شفت سیاهکل رودسر  شهرستان
 0.345 0.439 0.376 0.366 0.304 0.342 0.357 0.420 ضریب
 10 3 6 7 12 11 9 5 رتبه

 1400های پژوهش، منبع: یافته

 
 .نقشه پراکندگی شهرستان های استان گیالن در بعد زیرساخت 4شکل

 1400ترسیم: نگارندگان، 

 عاتی سیستم های اطالبعد 

( نشان داده  7)  در جدولی  اطالعات  یها  ستمیسنتایج حاصل از رتبه بندی وضعیت شهرستان های استان گیالن در بعد  
در رتبه    0/ 260در رتبه اول و بهترین وضعیت و شهرستان رودبار با ضریب    0/ 541شده است. شهرستان رشت با ضریب  
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پراکندگی شهرستان ها در بعد زیرساخت را نمایش می دهد که  ( نقشه  5)  و بدترین وضعیت قرار گرفته است. شکل  16
در وضعیت مطلوب و شهرستان   فومنو    ، لنگرودبراساس آن شهرستان های رشت، بندرانزلی، لهیجان، آستانه اشرفیه

 در وضعیت نامطلوب قرار دارند.شفت و رودبار رضوانشهر،  صومعه سرا،های 
 

 ی اطالعات یها  ستمیسدر بعد   TOPSISا استفاده از مدل .نتایج رتبه بندی شهرستان ها ب7جدول

 سیستم های
 اطالعاتی  

 رودبار  رضوانشهر رشت تالش بندرانزلی املش  آستانه اشرفیه  آستارا  شهرستان

 0.260 0.300 0.541 0.365 0.435 0.325 0.425 0.347 ضریب
 16 13 1 8 3 12 5 10 رتبه

 ماسال  الهیجان لنگرود فومن صومعه سرا شفت سیاهکل رودسر  شهرستان
 0.360 0.441 0.429 0.421 0.297 0.286 0.335 0.382 ضریب
 9 2 4 6 14 15 11 7 رتبه

 1400های پژوهش، منبع: یافته

 
 ی اطالعات یها ستمیس .نقشه پراکندگی شهرستان های استان گیالن در بعد 5شکل

 1400ترسیم: نگارندگان، 

)مطلوب، نسبتا مطلوب، متوسط، نسبتا نامطلوب، نامطلوب( شهرستان های استان   وضعیت  در نهایت رتبه بندی نهایی و
( نشان داده شد است. طبق نتایج بدست آمده  8)  گیالن در زمینه گردشگری الکترونیک انجام شد که نتایج آن در جدول

در رتبه های اول تا سوم و در    0/ 576و    578/0،  636/0شهرستان های رشت، لهیجان و بندرانزلی به ترتیب با ضرایب  
و فومن    533/0، رودسر با ضریب  544/0وضعیت مطلوب ارزیابی شدند، همچنین شهرستان های آستانه اشرفیه با ضریب  

ضریب   گرفتند.  508/0با  قرار  مطلوب  نسبتا  وضعیت  های  در  با    شهرستان  ضریب  0/ 482ضریب  لنگرود  با  ماسال   ،
، 0/ 392در وضعیت متوسط و شهرستان های آستارا با ضریب    414/0با ضریب    ، شفت439/0، تالش با ضریب  0/ 462

نهایت شهرستان های    371/0با ضریب    رضوانشهر،  385/0با ضریب    سیاهکل در  و  نامطلوب  نسبتا    املش در وضعیت 
 در وضعیت نامطلوب قرار گرفتند. 311/0و رودبار با ضریب  335/0، صومعه سرا با ضریب 0/ 349باضریب 

 

 .رتبه بندی نهایی وضعیت گردشگری الکترونیک در شهرستان ها8ل جدو

 شهرستان ضریب رتبه  وضعیت 

 آستارا 0.392 11 نامطلوبنسبتا 

 آستانه اشرفیه  0.544 4 نسبتا مطلوب 

 املش  0.349 14 نامطلوب 

 بندرانزلی  0.576 3 مطلوب 

 طوالش  0.439 9 متوسط
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 رشت  0.636 1 مطلوب 

 رضوانشهر  0.371 13 نامطلوبنسبتا 

 رودبار 0.311 16 نامطلوب 

 رودسر 0.533 5 نسبتا مطلوب 

 سیاهکل  0.385 12 نامطلوبنسبتا 

 شفت 0.414 10 متوسط

 صومعه سرا 0.335 15 نامطلوب 

 فومن 0.508 6 نسبتا مطلوب 

 لنگرود  0.482 7 متوسط

 لهیجان  0.578 2 مطلوب 

 ماسال 0.462 8 متوسط

 1400هش، های پژومنبع: یافته

 
 .نقشه پراکندگی شهرستان های استان گیالن در زمینه توسعه گردشگری الکترونیک 5شکل

 1400ترسیم: نگارندگان، 

شهرستان  نشان داده شده شهرستان رشت که در مرکز استان واقع شده دارای وضعیت مطلوب و (5همانطور که در شکل)
منهای   وضعیت  طورکلی  به  گیالن  استان  شرق  در  توسعه  واقع  لحاظ  از  استان  جنوب  و  غرب  به  نسبت  تری  اسب 

گردشگری الکترونیک قرار دارند بین شهرستان های غرب استان، شهرستان های بندر انزلی و فومن به ترتیب مطلوب و 
ا اندنسبتا مطلوب  نسبتا  رزیابی شده  متوسط،  مابقی در وضعیت  نامطلوب هستند.  و  اهمیت   حال  نامطلوب و  به  با توجه 

گیالن  گر استان  در  که  ودشگری  نکته  این  بر  متنوعی    تاکید  گردشگری  های  جاذبه  از  استان  های  شهرستان  اکثر 
گردشگری الکترونیک در شهرستان    ود در رابطه با زمینه های توسعهاز اهم دلیل ضعف و کاستی های موجبرخوردارند،  

، عالوه بر آن چه از نتایج حاصل از شاخص ها  رفته اندهایی که در وضعیت های متوسط، نسبتا نامطلوب، نامطلوب قرار گ 
شود؛ می  به    استنباط  توان  فضای  می  طریق  از  خودشان  شناساندن  به  مرتبط  نهادهای  و  مردم  آمادگی  و  تمایل  عدم 

، اشاره کرد.  مجازی، ضعف در وجود زیرساخت های گردشگری الکترونیک که ماهیتا با گردشگری فیزیکی متفاوت است
بالی آن شهرستان را   تواند رتبهبالی شهرستانی در نوع متداول و فیزیکی گردشگری نمی    الزاما رتبه  رت کهبدین صو

ارتباط معنا داری بین این دو وجود  از این است که  نماید و شواهد و یافته ها حاکی  الکترونیک تضمین  در گردشگری 
نباشنداین دو  ممکن است  ندارد و   به   ، چرا که زمینه هاهمسو   از گردشگری شدیدا متکی  نوع  این  و زیرساخت های 

اگر چه به عنوان مثال در  متفاوتی از سرمایه گذاری را طلب می نماید.    و اینترنتی است و گونه  سیستم های اطالعاتی
 ینهو امکانات توانسته است در زممانند رشت با توجه به مرکزیت و دسترسی بالتر به منابع    شهرستان های برخورداری

اما بدیهیست شهرستان هایی که آمار بالی گردشگر   گردشگری الکترونیک هم پیشرو تر از مابقی شهرستان ها باشد. 
پذیر بودنشان تا حد زیادی متکی بر بکر بودن و جاذبه های طبیعی بوده است، به نسبت دور بودن از امکانات و زیرساخت 

ین همان گونه که اشاره شد یک دلیل مهم در این زمینه این است که در  بنابراهای مجازی از این عرصه جا مانده اند.  
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مناطق دارای جاذبه گردشگری زمینه ها و امکانات لزم در عرصه الکترونیک فراهم نشده است؛ به عنوان مثال در بین  
ست آمد ماننداین که  شهرستان هایی که انتظار می رفت از رتبه های بالتری برخوردار باشند؛ نتیجه ای خالف آن به د

مدیریتی و   –فرهنگی، صومعه سرا و رضوانشهر در زمینه های دولتی    –اجتماعی    رستان های املش و تالش در زمینهشه
زیرساختی در مضیغه و تنگنا بوده اند و نتوانسته اند پتانسیل و ظرفیت  و یا املش و آستارا در زمینه  سیستم های اطالعاتی

 ه از گردشگری به نمایش بگذارند. های خود را در این شاخ
 

 نتیجه گیری

دنیای ارتباطات و فناوری های نوین اطالعاتی به موتور محرکی برای صنعت پر رونق گردشگری در دنیا تبدیل امروزه  
دنبال   به  که  پژوهش حاضر  در  منظور  بدین  است.  توسعهبشده  های  زمینه  ارزیابی  و  الکترونیک  ررسی  در   گردشگری 

جاذبه های طبیعی، سابقه تاریخی کهن،  با برخورداری از  الن بوده است، اعتقاد بر این است که استان گیالن  استان گی
و توجه به توسعه گردشگری الکترونیک می تواند    کشور استدر  های گردشگری    از قطبیکی    آثار و بناهای تاریخی و...

باشد چرا که تحقق گردشگری الکترونیک در استان گیالن  از جمله اولویت های برنامه ریزی گردشگری در استان گیالن 
خواهد   همراه  به  الکترونیک  تجارت  توسعه  و  بیشتر  های  سرمایه  و جذب  اقتصاد  تقویت  زمینه  در  بسیاری  های  مزیت 

منظور  داشت.   اجتماعی  بدین  شامل  الکترونیک  گردشگری  ابعاد  )سخت    –که  زیرساخت  مدیریتی،  و  دولتی  فرهنگی، 
های اجرایی، بخش    آماری منتخب شامل دستگاه  افزار( بوده است. همچنین جامعه  سیستم های اطالعاتی )نرمافزار( و  

نتایج تحقیق    خصوصی و جامعه   کـه  مورد استفاده در پژوهش نشان می دهد  شاخص  20تحلیل  محلی بوده است. که 
با گردشگری توسط  شاخص     70/34با مجموع میانگین    گردشگرانفراگیر شدن استفاده از شبکه های اجتماعی مرتبط 

همچنین اول،  رتبه  و  دسترسشاخص    بالترین  ا  یسرعت  میانگین  نترنتیبه  مجموع  رتبه    60/56با  و  ترین  پایین 
حاصل از پژوهش یاوری گهر و همکاران لزم است تاکید و    نتیجه   لذا در تایید  آخر)بیستم( را به خود اختصاص داده اند. 

 اثر کنندگان تأمین به مربوط عناصر  از بیشتر مشتریان به مربوط عناصر بر اجتماعی شبکه های درحضور   یادآوری شود که

و   10/36با مجموع میانگین    تاطالعا  یفناور  اییمردم با مزا  ییآشناسایر شاخص های مورد بررسی همچون  می گذارد.  
به    60/40مجموع میانگین    با از    یری بهره گ  اقامتگاه و  ا یهتل ها و    رهیذخ  یکیالکترون  یها  ستمیاستفاده از س  شاخص

در نهایت رتبه بندی ترتیب در رتبه های دوم و سوم شاخص های مورد مطالعه در شهرستان های استان قرار گرفتند.  
نهایی شهرستان های استان گیالن در زمینه گردشگری الکترونیک انجام شد که طبق نتایج بدست آمده شهرستان های 

در رتبه های اول تا سوم و در وضعیت مطلوب    576/0و    578/0،  636/0و بندرانزلی به ترتیب با ضرایب  رشت، لهیجان  
ضریب   با  اشرفیه  آستانه  های  شهرستان  همچنین  شدند،  ضریب  544/0ارزیابی  با  رودسر  ضریب    533/0،  با  فومن  و 

به مقامات گردشگری    ژوهش محمد و مرادی مانند پدر این زمینه می توان    وضعیت نسبتا مطلوب قرار گرفتند.  در  0/ 508
که بت این زمینه مطابقت داشته باشند  زیرساخت های گردشگری الکترونیکی را توسعه دهند تا بتوانند با رقا  توصیه نمود

با نگاهی کلی تر می توان گفت شهرستان رشت که در مرکز استان واقع شده دارای وضعیت مطلوب و شهرستان های  
تان گیالن به طورکلی وضعیت مناسب تری نسبت به غرب و جنوب استان از لحاظ توسعه گردشگری واقع در شرق اس

بدین منظور تالش برای توسعه یکپارچه گردشگری الکترونیک در تمام شهرستان های استان می   .الکترونیک قرار دارند
توسعه تجارت الکترونیک  را به همراه  تواند مزیت های بسیاری در زمینه تقویت اقتصاد و جذب سرمایه های بیشتر و  

 داشته باشد.
، فرهنگی، اجتماعی،  نهایتا می توان با توجه به پتانسیل ها و توان های بالقوه و بالفعل استان گیالن در زمینه های طبیعی

 گردشگری الکترونیک را به خوبی برای این این استان باز تعریف نمود.  مردم شناسی و...
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پ توان  می  آمدن  نهایتا  فراهم  جهت  پژوهش  های  یافته  اساس  بر  را  زیر  توسعهیشنهادات  های  گردشگری    زمینه 
 الکترونیک در استان گیالن مطرح نمود:

زمینه های فرهنگی متنوع در  پیگیری مشارکت حداکثری افراد جامعه در اجرای برنامه های گردشگری با توجه به   -
 استان

گردشگری    ناسی متنوعی هستند اما در زمینهابلیت های طبیعی و مردم شتوجه ویژه بر شهرستان هایی که دارای ق -
 الکترونیک نتوانسته اند حضور فعالی داشته باشند. 

اهمیت   خارج شدن بسیاری از زمین های کشاورزی از کاربری کشاوزی در سال های اخیر و همچنین  با توجه به  -
با تقویت    می توانهای نوین بر این صنعت،  فناوری  گردشگری در رشد اقتصادی و همچنین بررسی تاثیر به سزای

استان گیالن   طبیعی و بکر  های گردشگریها و جاذبهپتانسیل  تاکید و بارور کردنهای گوناگون فناورانه و  سیستم
 روند اقتصادی جدیدی را برای آن رقم زد. 

چه بهتر و خالقانه تر تکنولوژی با توجه به ظرایف و حساسیت های این نوع از گردشگری و اهمیت بکارگیری هر  -
می تواند ضمن تسریع در    این حوزهگذاری در  حمایت از بخش خصوصی برای سرمایههای نوین به نظر می رسد  

 اطالع رسانی، از شیوه های متنوع تری نیز بهره گرفت.  

ه های قابل قبولی را  مدیریتی و سیستم های اطالعاتی که رتب  -توجه و تاکید بر ابعادی همچون زیرساختی، دولتی -
 به دست نیاورده اند. 

بهره مندی از حاشیه ی دریای خزر و همسایگی با کشور های حاشیه ی خزر، موقعیت خاص و ویژه ای را برای  -
از دارد  بین  استان گیالن رقم زده است؛ لذا ضرورت  به گردشگران  امنیتی  و    المللینگاه  ابعاد پرهیز شود  به  توجه 

)تبادل  )اشتغالاقتصادی   فرهنگی  درآمدزایی(  بین   تو  سیاسی  فضای  ایجاد  و  صلح  )ترویج  سیاسی  فرهنگی( 
 داشته باشیم.  گردشگری نوین از   این گونهالمللی( در بین
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