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Extended Abstract
Introduction
Today, tourism is one of the most dynamic activities in creating socio-economic transformation
in the world, which has become increasingly important. Whereas coastal cities, as one of the
most attractive spaces for tourists, have important economic, scientific, medical centers, etc..;
therefore, in order to achieve sustainable tourism development, cities must be considered from
all social, cultural, economic and environmental dimensions. Due to the advancement of
technology and technological tools, the field of tourism also needs to be reviewed and changed.
Therefore, a smart tourism destination with the level of utilization of innovative electronic and
technological facilities and equipment is introduced. In other words, the development and
quality of smart tourism platforms is an inevitable necessity and the importance of improving
the level of intelligence of existing tourism infrastructure is always raised. But the
fragmentation and vastness of this infrastructure is very costly and time consuming. Hence the
need to create a tourist village in a smaller area, especially in coastal cities to accelerate its
realization. Therefore, the present article as the main goal, assesses the need to establish a smart
tourism village in Bandar-Anzali city, which has become one of the most important tourist
attractions in Gilan province due to its beautiful beaches, natural attractions and beautiful
landscapes.
Methodology
The present research is applied based on the purpose of the research, and in order to achieve the
objectives of the research, on the one hand, the situation and position of tourism in the region
should be recognized and on the other hand, its level of sustainability should be measured so
that the necessity and need of creating a smart tourist village can be better explained. Therefore,
the Butler life cycle model was selected to identify the situation and position of tourism in the
region, and the Prescott Allen model was determined to distinguish the level of sustainability. In
the present article, the data were prepared in two categories such as questionnaire information
and data collected from related organizations. Therefore, in addition to the Delphi method, 20
experts in the field of tourism and 384 samples in the two groups of the host and guest
community in equal numbers were sampled according to the Cochran table in winter 2020.
Then, through Prescott Allen's sustainability model, the trend of smart tourism sustainability
was classified.
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Results and discussion
In order to provide a proper understanding of the current situation in the Butler life cycle
explanation model, 21 items have been used in the questionnaire items in order to explaining the
view of the host and guest community in terms of quantity, motivation and type of travel, the
level of awareness of recognizing the tourism destination, the effects of tourism in different
areas, the effects of management and planning, infrastructure and centralized intelligence
activities. According to the results obtained from the Butler model, Bandar-Anzali city is in a
range of sustainability stages. The level of satisfaction with tourism activity in the tourist village
with a value of 0.64 in the Butler model has been largely satisfied by the host and guest
respondents as well as experts. This degree of value in Prescott Allen's classification is at the
level of potential stability. The level of familiarity with smart tourism, with a value of 0.27 in
the Butler model, has been met to a small extent by the host and guest respondents as well as
experts. This degree of value in Prescott Allen's classification is at the level of potential
instability. The item of cyber infrastructure in the field of tourism, with a value of 0.16 in the
Butler model, has been largely met by the host and guest respondents. This degree of value in
Prescott Allen's classification is unstable. However, from the perspective of experts in this field,
the value of this item is estimated to be 0.59 in the Butler model on average. This degree of
value in Prescott Allen's classification is at a moderate level of stability. As a result, it can be
said that the items related to smart tourism infrastructure are at the level of instability; which is
very significant by those involved in this field and on the other hand, the level of satisfaction of
the host community with tourism activities in the tourist village is at the level of potential
sustainability and can be trusted and considered with a little focus and strategic plan.
Conclusion
According to the studies conducted in the current situation, the need for smart tourism is in the
semi-life stage and in transition to the stage of consolidation and maturity, which is even more
felt in the Post-Corona situation. Therefore, the need for this type of tourism (smart one) by
strengthening the cyber infrastructure of the host community can put itself in the stage of
stabilization and maturity for a long time. What seems more important than other factors, is to
change attitudes and introduce the advantages of this type of tourism in the form of a smart
village in the host community. If this situation is stabilized, it can be a good model for the
development of smart tourism, especially in tourist villages.
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چکیده
در قرن بیست و یکم رشد فناوریهای نوین در همه حوزهها بـهویژه گردشـگری یـک امـر اجتنابناپـذیر اسـت.
ازاینرو ایجاد زیرساختهای گردشگری هوشمند در کنار پتانسیلهای بالقوه و بالفعل یک نیـاز اساسـی محسـوب
میشود .بندر انزلی نیز ،بهعنوان یکی از مهمترین بندرها شمالی کشور و استان گیالن ،قابلیت باالیی را در زمینـه
گردشگری طبیعی دارا میباشد .اینکه نگرش جامعه میزبان و مهمان به ایجاد یک دهکده گردشگری هوشمند در
این بندر چگونه است؛ از دغدغههای اصلی این پژوهش بوده و لذا در این مقاله سعی شده اسـت بهصـورت ویـژه
نیازسنجی ایجاد دهکده گردشگری هوشمند در بندر انزلی پرداخته شود .نوع تحقیق حاضر بر اساس هدف تحقیق،
کاربردی و بر اساس مدل باتلر موردبررسی قرارگرفته است .در این پژوهش بهمنظور نیازسنجی ایجاد گردشـگری
بهصورت هوشمند ،دادهها بر اساس آمار رسمی ارائه سازمان میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایعدسـتی اسـتان و
نتایج پرسشنامه آمادهسازی شده و پس ازآنجام تحلیل بر اساس شـاخصهای هوشـمند سـازی و گردشـگری بـا
بهرهگیری از سنجش پایداری پرسکات آلن نهایی شده است .نتایج حاصله حـاکی از آن اسـت کـه بـا توجـه بـه
دادههای پرسشنامهای میزان رضایت از فعالیـت گردشـگری بـا ارزش  0/64در مـدل بـاتلر بـه میـزان زیـاد و در
طبقه بندی پرسکات آلن در سطح پایداری بالقوه است .گویه میزان آشنایی با گردشگری هوشمند ،بـا ارزش 0/27
در مدل باتلر به میزان کم و در طبقهبندی پرسکات آلن در سـطح ناپایـداری بـالقوه اسـت .گویـه زیرسـاختهای
سایبری در حوزه گردشگری ،با ارزش  0/16در مدل باتلر به میزان زیاد و در طبقهبندی پرسـکات آلـن در سـطح
ناپایدار است و درنهایت در شرای کنونی نیاز گردشگری هوشمند در مرحله نیمه چرخه حیات و در حال گـذار بـه
مرحله تثبیت و بلوغ است که در شرای پساکرونایی نیز نیاز آن بیشتر احساس میشود.
واژگان کلیدی :نیازسنجی ،دهکده گردشگری ،گردشگری هوشمند ،شهر بندر انزلی.
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مقدمه
امروزه گردشگری یکی از پویاترین فعالیتها در ایجاد تحول اقتصـادی  -اجتمـاعی در گسـتره جهـان بـوده کـه بـهطور
روزافــزون اهمیــت یافتــه اســت و بــهعنوان یکــی از مهمتــرین بخشهــای حیــاتی کشـــورها ،در رقــابتی تنگاتنــگ بــا
کسبوکارهای بزرگ جهان قـرار دارد ( .)Bhargava,2016:142ایـن صــنعت در یـک کلیـت دربرگیرنـده جریـانی از
سرمایه ،انسان ،فرهنگ و کنش متقابل میان آنهاست که در فضاهای جغرافیایی آثار مختلفی بر جای مینهد (شـاطریان
و همکاران .)196 :1396،ازآنجاییکه شهرهای ساحلی بهعنوان یکی از جذابترین فضاها برای گردشـگران دارای مراکـز
مهم اقتصادی ،علمی ،پزشکی و ...هستند؛ بنابراین برای دسـتیابی بـه توسـعه پایـدار گردشـگری ،شـهرها از تمـام ابعـاد
اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی ،زیستمحیطی باید موردتوجه قرار بگیرند .ســازمان گردشــگری جهانی در گـزارش اخیـر
خود در مورد گردشــگری در شــهرها ،نیاز به بررســی را برای "اطمینان از سیاسـتها و شـیوههای پایـدار کـه اثـرات
نامطلوب گردشگری بر استفاده از منابع طبیعی ،زیرساخت ،جابجایی و حملونقل ،همچنین تأثیرات اجتماعی  -فرهنگـی
آن را به حداقل میرساند" تشخیص داده است (احمدی دهکاء و تردست .)79 :1398،بدون تردید با پیشرفت تکنولوژی و
ابزارهای فناورانه ،حوزه گردشگری نیز نیازمند بازنگری و تغییر رویکرد است .ازاینرو یک مقصد گردشگری هوشـمند بـا
سطح بهرهگیری از امکانات و تجهیزات نوآورانه الکترونیکی و فناورانـه معرفـی میشـود .بـهبیاندیگر گسـترش و کیفـی
سازی بسترهای هوشمند گردشگری بهعنوان یک ضرورت اجتنابناپذیر بوده و میزان اهمیـت ارتقـاء سـطح هوشـمندی
زیرساخت های موجود گردشگری همواره مطرح است؛ اما پراکندگی و گستره زیاد ایـن زیرسـاختهای دارای هزینـههای
بسیار سنگین و مستلزم صرف زمان طوالنی است .ازاینرو ضرورت ایجاد دهکده گردشگری در یک محـدوده کوچـکتر،
بهویژه در شهرهای ساحلی برای تسریع در تحقق بخشیدن به آن مطـرح میشـود .ایجـاد اینگونـه فضـاهای رفـاهی و
گردشگری از جمله ساخت دهکده گردشگری یکی از مدرنترین و جذابترین روشهـایی اسـت کـه برنامـهریزان حـوزه
گردشگری به آن توجه دارند و از جمله مناطق پیشرو در حوزه گردشگری سالمت در دنیا (پیشرفته در این حوزه) میتوان
به بحرین ،سنگاپور ،کوبا ،کاستاریکا ،مجارستان ،اردن ،لیتوانی ،مالزی ،تایلنـد ،بلژیـک ،لهسـتان ،ترکیـه ،دبـی ،آمریکـا،
آفریقای جنوبی و هند؛ و مناطق پیشرو در حوزه گردشگری ساحلی دهکده ساحلی پانورمو در یونان؛ و  ...اشاره نمـود؛ امـا
نکته مهم و متمایز این تحقیق هوشمند سازی این نوع دهکدههای گردشگری است (احمدی دهکـاء .)37 :1396،صـرف
اجرای دهکده گردشگری نمیتواند نیازهای گردشگران امروزی را مرتفع سازد ،ازاینرو این مقاله نیازسنجی ایجاد دهکده
گردشگری هوشمند را در شهرستان بندر انزلی به دلیل برخورداری از سواحل زیبای کناره دریای خـزر در شـمال شـهر و
جاذبههای طبیعی و مناظر و چشماندازهای مفرح در بخش جنوبی شهر ،یعنی تاالب انزلی ،بـه یکـی از قطبهـای مهـم
جذب گردشگر در استان گیالن تبدیلشده است؛ بهطوریکه حتی نقش گردشگری این شهر در مقیـاس ملـی قابلتوجـه
است( .عظیمی گهراز و همکاران .)138 :1394،این مقوله در کنار سـایر زیرسـاختهای شـهری از ملزومـاتی اسـت کـه
ساکنان شهرهای بندری عطش فراوانی نسبت به آن دارند؛ هرکدام از بندرها ویژگیهای خاص خود را دارد که کاملترین
و بزرگترین آنها بندر انزلی در استان گیالن است .مقصد هوشمند در گردشگری را که نمونه خاصـی از شـهر هوشـمند
است ،مقصدی نوآور گویند که زیرساختهای آن با تکیهبر تکنولوژی ایجادشده و نهتنها تضـمینکننده توسـعه پایـدار در
مناطق گردشگری است بلکه برای همه افراد قابل دسترس بوده و تعامل گردشگران را با محی اطـراف تسـهیل میکنـد.
بنابراین کیفیت تجربه مقصد افزایشیافته و کیفیت زندگی شهروندان نیز بهبود مییابد و اهمیت تحقیق مبین میگردد.
مقصدهای گردشگری هوشمند فضایی مناسب برای تقویت گردشگری هوشمند هستند .برای رسیدن به این مهم بخش
گردشگری باید توس تمام بخشها بهعنوانمثال دولتهای محلی بهعنوان مدیران ،افرادی که در محل اشیاء گردشگری
هستند و مشارکت بخش خصوصی بهعنوان توسعهدهندگان حمایت و پشتیبانی شود ( .)Kodir,2018:254دغدغه و
مسئله اصلی دیدگاه جامعه میزبان و شناخت وضعیت زیرساختی مؤثر در هوشمند سازی بندر انزلی است که در مقاله
حاضر نیز به این مسئله بهصورت ویژهای اشارهشده است ازاینرو مدل چرخه حیات در شناخت وضعیت موجود و
نیازسنجی ایجاد دهکده گردشگری هوشمند (بر اساس سه مؤلفه اصلی شناخت ،رضایت جامعه میزبان و زیرساختهای
سایبری) میپردازد.
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ابراهیمپور لنبران و همکاران ( )1399در مقاله خود با عنوان الگوریتم پیشنهادی برای تشخیص جایگاه مقصد گردشـگری
در چرخه حیات پرداخته است .نتایج حاصل از تحقیق نشان میدهد که عین جایگاه هـر مقصـد در چرخـه حیـات مقصـد
گردشگری منطقاً از فرایندی سه مرحلهای تبعیت میکند .ابتدا بایستی ویژگیهای مراحل مختلـف چرخـه حیـات تعیـین
شود ،شرای این شاخصها در مراحل شش گانه چرخه حیات باتلر تدقیق و درنهایت برای تعیـین جایگـاه مقصـد ،شـرای
فعلی آن با شاخصه ای مربوط به هر مرحله تطبیق داده شود .در این راستا عوامل متغیر مراحل مختلـف چرخـه حیـات در
قالب بیست شاخص از مطالعات نظری استخراجشده است که آنها میتوان در قالب سه گروه کمیت گردشـگران ،شـیوه
سفر و وضعیت مقصد طبقهبندی کرد .زندمقدم و الهیاری ( )1394در مقاله خود با عنوان توسعه اکوتوریسـم در شـهرهای
ساحلی با تأکید بر توسعه پایدار به بررسی تأثیرات اکوتوریسم در توسعه شـهرهای سـاحلی و ارائـه اسـتراتژی مناسـب در
جهت نیل به توسعه پایدار شهری در این مناطق پرداخته است .نتایج حاصل از تحقیق نشان میدهـد کـه اکوتوریسـم در
صورت برنامهریزی صحیح یک کاربری سازگار با طبیعت است که از لحاظ اقتصـادی میتوانـد تـأثیر مثبتـی بـر زنـدگی
جوامع بومی داشته باشد .ارغان و همکاران ( )1395در مقاله خود با عنوان ارزیابی عملکرد منظر و ساختار طبیعی شهر در
مقاصد گردشگری مطالعه موردی شهر کالردشت سعی نموده است کـه همـواره میـان سـاختار طبیعـی و منظـر شـهری
کالردشت و میزان جذب گردشگر به این شهر ارتباط معناداری وجود دارد .همچنین جهـت تعیـین متغیرهـایی از ضـریب
رگرسیونی استفاده شد که بر این اساس و بر طبق وزن بتا ،متغیرهای نمای ساختمانها ،هندسـه سـاختمانها ،تابلوهـای
اطالعرسانی ،ساختار طبیعی ،توپوگرافی ،منظر ،فضای سبز ،خیابانها و شبکه گذرگاهی ،نورپردازی ،نـورپردازی ،مبلمـان
شهری و مصلح ساختمانی به ترتیب دارای بیشترین تأثیر در تغییرات متغیر ساختار طبیعی و منظر شهر در جذب گردشگر
میباشند .احمدی دهکاء ( )1396در یک طرح مطالعاتی برای شهرداری کرج ،امکانسنجی ایجاد دهکـده گردشـگری در
شهر کرج را مورد ارزیابی قرار داده است این طرح بر اساس مدل  SWOTو مطالعات میدانی و کتابخانهای از شـهروندان
کرج انجامشده است و نتایج حاصل از این طرح حاکی از آن است که شهروندان و گردشگران ،شهر کرج را به لحـاظ دارا
بودن مکان گردشگری متوس به باال ارزیابی نمودند ،از طرف دیگر با توجه به اینکه پاسخدهندگان شهر کرج را نیازمنـد
به ایجاد یک مکان گردشگری مناسب و سازماندهی شده میدانند و همچنین بـا توجـه بـه اینکـه حـدود  95درصـد از
پاسخ دهندگان شرای طبیعی شهر کرج را برای جذب توریست و توسعه گردشگری عالی بـرآورد کردهانـد .آلبـرت کیمبـو
( )2012در مقاله خود با عنوان تمرکززدایی متمرکز از توسعه گردشگری :دیدگاه شـبکه؛ بـه بررسـی یـک مـدل توسـعه
گردشگری ساخته شده در اطراف یک شبکه گردشگری هماهنگ اما غیرمتمرکز اشاره نموده و نتایج حاصله تأکیـد بـر آن
داشته که پیامدهای مثبت اثرات تدوین و اجرای سیاستهای گردشگری ،به همه ذینفعان آن میرسـد .شـینا کارلیسـل
( )2013در مقاله خود با عنوان حمایت از نوآوری برای توسعه گردشگری از طریق ذینفعان روش :تجـاربی از آفریقـا بـر
اهمیت همکاری چند ذینفعان با نشان دادن بر روی دو مورد آفریقایی متمـایز :انجمـن صـنفی در گامبیـا و یـک برنامـه
آموزشی ظرفیتسازی کارآفرینی در یک دانشگاه در تانزانیا که نتایج حاصل از آن گویای ارتباط معنادار در هر دو محـی
حمایتی کارآفرینی بومی و محی نوآورانه دارد که به اهمیت این موضوع افزوده است .پتر فردمن ( )2012در کتاب خود با
عنوان توسعه گردشگری در مناطق محیطی فرآیندهای نوآوری محلی و تغییر در شمال سوئد به تحلیل چند مقاله پرداخته
است نتایج این مقاالت نشان میدهد که تکامل همکاری مشارکتکنندگان در صنعت گردشگری ،در طـول زمـان میسـر
شده و شبکههای رسمی شل نیز تمرکز خود را مبتنی بر پـروژه قـرار داده اسـت .وایـان پانتیاسـا و همکـاران ( )2019در
مقالهای با عنوان مدل ساخت و توسعه دهکده گردشگری با رویکرد اکوتورریسم هوشمند در پاکسبالی بیان مینمایـد کـه
ساخت مدل توسعه پاکسبالی به سمت هدف دهکده بوم گردی هوشمند با شناسـایی مؤلفـههای پشـتیبانیکننده ،شـروع
میشود .این را میتوان بهعنوان یک استراتژی توسعه دهکده توریستی از جمله مدیریت مبتنـی بـر  ICTمعرفـی نمـود.
پاکسبالی یک دهکده توریستی تازه توسعهیافته در بالی است .این توسعه با چالشهایی در زمینه مدیریت مقصـد ،ارتقـا و
حمایت سهامداران روبرو است .نتایج حاصله حاکی از آن است که با کنترل مؤلفـههایی نظیـر سـهولت دسترسـی ،بهبـود
مداوم امکانات رفاهی هوشمند ،ساختار سازمانی ،وظایف و عملکرد هر بخش ،حفاظت محی زیست در جاذبههای طبیعی،
بازاریابی مبتنی بر ،ITارائه خدمات هوشمند میتوان این دهکده را بهعنوان نماد دهکده گردشگری هوشمند مطرح نمود.
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مبانی نظری
دهکده گردشگری

دهکده گردشگری به مکانهایی گفته میشود که در وضـعیت موجـود در آن مکان یا فواصل نزدیک به آن از جنبـههای
طبیعی فرهنگی و تاریخی قابلیتهای الزم برای جذب گردشـگران وجـود دارد .این در حالی است که ایـن مکانهـا بـه
لحاظ خدمات و امکانات گردشگری و نیز اطالعرسانی به اتخاذ تدابیری مـؤثر نیاز دارند .توسعه گردشگری ،حفـ منـاظر
زیبای طبیعی ،گسترش مناطق حفاظتشده زیستمحیطی و مکانیابی مراکز خـدماتی ،کارخانـهها ،واحـدهای تولیـدی و
انبارها و غیره موضوعاتی میباشند که اکثر برنامـهریـزان فـضایی بـا آن سـروکار دارنـد ،رهیافت پایه بـرای مکانیـابی
محل استقرار هر یک از ایـن فعالیـتهـا ،مـستلزم در نظـر گـرفتن مجموعـهای از عوامـل محدودکننده مانند دسترسـی
به منابع ،راهها ،بازارها ،اراضی مناسب و غیره میباشد( .شهرکی دهسوخته .)104 :1397،دهکده گردشگری توسـ مؤلفـه
رقابت قیمتها در رابطه با پایداری سفر و توسعه گردشگری ،در دسترس بودن و کیفیت انواع حملونقـل ،و تعـداد نقـاط
طبیعی و مناطق مختلف و همچنین میراث فرهنگی و شناختهشده میراث فرهنگی از یکسو و یـک عوامـل دیگـر نظیـر
محی گردشگری ،که شامل امنیت کسبوکار ،بهداشت و عوامل مرتب با منـابع انسـانی اسـت ()Liou et al,2020:4؛
تأثیرگذار است .ازاینرو دهکده گردشگری دارای تمامی ویژگیهای موردنیاز سـاکنان ،گردشـگران و کسـانی کـه اوقـات
فراغت خود را در دهکده میگذراننـد؛ باشـد .بنـابراین سـاخت فضـاهای تفریحـی ،ورزشـی ،خـدماتی و رفـاهی در حـد
استاندارهای جهان امروز برای ایجاد دهکده پیشبینی میشود .دهکدههای گردشگری ،نواحی هسـتند کـه دارای برخـی
خصوصیات یک مکان بهعنوان موضوع گردشگری است .دهکده گردشگری همچنین ترکیبی از برخی عوامل حمـایتی و
حفاظتی است که در آن عـالوه بـر اینکـه طبیعـت و محی زیسـت بکـر میمانـد مـواردی از قبیـل شـیوههای آشـپزی،
سیستمهای کشاورزی سنتی و جوامع محلی نیز حف میشوند .ازآنجاکه اکثر فعالیتها به میـزان قابـلتوجهی بـا سـطح
حفاظت یا مقادیر تنوع زیستی یک سایت ارتباط ندارند ،میتوان برنامهریزی کرد تا از تنوع زیستی منطقه محافظت شـود
( .)Tolvanen,2020:1ازاینرو دهکدههای گردشگری بر اساس مقدار قابلیتها و جاذبههای اطراف ممکن اسـت دارای
اقامتگاه باشند یا اینکه تنها کاربریهای محدودی را شامل شوند .دهکدههای گردشگری با توجه به قابلیتهـای طبیعـی
که در آنجا مکانیابی و ساخته میشوند و همچنین با توجه به نقشها و عملکردهای مختلف به انواع مختلفی دستهبندی
میشوند .الف -شهركها و دهکدههای سالمت ب -دهکده سـاحلی پ -دهکـده کوهسـتانی ت -دهکـدههای بیابـانی
(احمدی دهکاء.)68 :1396،
گردشگری هوشمند

فضای گردشگری هوشمند میتواند بستر الزم را جهت تسریع در حل این مسائل و مشکالت بهمنظور دستیابی بـه شـهر
پایــدار فــراهم کنــد (کــوکبی و همکــاران )46 :1399،گردشــگری هوشــمند بــهعنوان زیرمجموعــهای از مفهــوم شــهر
هوشمند ظاهرشده است ،با هدف ارائه راهحلهایی که به نیازهـای مربـوط بـه سـفرهای ویـژه میپردازنـد .سیسـتمهای
هوشمند ،که استفاده و بهکارگیری اطالعات برای برآورده کردن نیازهای کاربران را میسر میسازد ،بهعنوان مفهـومی در
مدیریت سازمانها و سیستمهای کالن بهعنوان یک اصل در حال ظهور است .بهطور خاص ،این مقاصـد از فناوریهـای
پیشرفته و فناوریهای باز ،چندقطبی ،یکپارچه و مشترك با هدف بهبود کیفیـت زنـدگی سـاکنان و توریسـتها اسـتفاده
میکنند ()Micera,2017:84؛ مشاهده شد .بهینهسازی منابع برای عملکرد سیستمها در مقصدهای گردشگری هوشمند،
که چنین مفهومی را به پایداری ارتباط میدهد ،جداییناپذیر است.
روش پژوهش
نوع تحقیق حاضر بر اساس هدف تحقیق ،کاربردی است و برای رسیدن به اهداف موردنظر پژوهش از یکسـو بایـد بـه
شناخت وضعیت و جایگاه گردشگری در منطقه پرداخت و از سوی دیگر سطح پایداری آن نیز موردسنجش قرار گیرد؛ تـا
بر اساس آن ضرورت و نیاز ایجاد دهکده گردشگری هوشمند بهتر تبیین شود .ازاینرو برای شـناخت وضـعیت و جایگـاه
گردشگری در منطقه مدل چرخه حیات باتلر انتخاب گردید و برای تعیین سطح پایداری نیز مدل پرسکات آلن تعیین شد.
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روش مورداستفاده برای سنجش مقادیر پایداری و محاسبه ارزشها در مدل چرخه حیات باتلر در این تحقیـق بـر اسـاس
رابطه زیر است:
در این فرمول  Xijبرابر ارزش هر نماگر Xmin ،برابر مقدار کمینه هر نماگر در کل جامعه نمونـه و  Xmaxنیـز برابـر
مقدار بیشینه هر نماگر است .مقادیر بهدستآمده بین صفر و یک خواهد بود (یـاری حصـار و همکـاران )202 :1394 ،در
مقاله حاضر دادهها در دودسته اطالعات پرسشنامهای و دادههای جمعآوریشده از سازمانهای ذیرب تهیه شد .ازاینرو
عالوه روش دلفی از  20نفر از متخصصان حوزه گردشگری و تعداد  384نمونه در دو گروه جامعـه میزبـان و مهمـان بـه
تعداد مساوی بر اساس جدول کوکران در زمستان  1398نمونهگیری صورت پذیرفت و سپس با بهرهگیری مدل پایـداری
پرسکات آلن به روند پایداری گردشگری هوشمند طبقهبندی شـد .طبقـات پنجگانـه پیشـنهادی پرسـکات -آلـن جهـت
طبقهبندی سطوح پایداری در جدول زیر نمایش دادهشده است.
جدول شماره  .1طبقات پنجگانه پیشنهادی پرسکات -آلن جهت طبقهبندی سطوح پایداری
حالتهای پایداری
ناپایدار
ناپایداری بالقوه
پایداری متوس
پایداری بالقوه
پایدار

ارزشهای پایداری
0 - 0/2
2/1 – 0/4
4/1 – 0/6
6/1 – 0/8
8/1 – 10

منبع( :حصاری یاری)202 :1394،

محدوده موردمطالعه
بندر انزلی اولین و بزرگترین بندر سواحل جنوبی دریای خزر در منطقهای جلگهای و ساحلی در طول جغرافیایی  49درجه
و  28دقیقه و عرض جغرافیایی  37درجه و  28دقیقه واقعشده است و ارتفاع آن از سطح دریـا  -26متـر میباشـد .ایـن
شهرستان از شمال به دریای خزر ،از جنوب به تاالب انزلی ،از مشرق به رشت و از مغرب به منطقـه طـوالش (شهرسـتان
رضوانشهر) محدود میشود .در فاصله  40کیلومتری شهرستان رشت (مرکز استان گیالن) و در منطقهای معتدل واقعشده
است و از لحاظ بارندگی یکی از پربارانترین مناطق کشور محسوب میشود .شهر بندر انزلی از دو قسمت انزلی و غازیان
تشکیلشده است که بهوسیله کانال موجود بین این دو قسمت ،آب چهار رودخانه  -از شرق (سوسر روگا ،پیر بـازار روگـا،
راست خانه ،نهنگ روگا) و یک رودخانه از غرب (شنبهبازار روگا) – وارد دریا میشود .جمعیت شهرسـتان بنـدر انزلـی بـر
اساس آمار سال  1395برابر با  139016نفر میباشد که  118564نفر آن جمعیت شهری است .مسـاحت شهرسـتان نیـز
بالغبر  299کیلومترمربع و  33کیلومترمربع آن به مساحت شهری اختصاصیافته و از این نظر بندر انزلـی از متراکمتـرین
شهرهای ایران محسوب میگردد( .سازمان جغرافیایی.)211 :1392،

شکل شماره  .1نقشه گردشگری بندر انزلی
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بحث و یافتهها
جهت افزایش دقت دادهها ،دو دسته (دادههای پرسشنامهای و دادههای کتابخانهای رسمی) تهیهشده که در این قسمت به
آن اشاره میگردد .هر دو داده بر اساس مدل باتلر و سپس طبقهبندی پرسکات آلن مورد تحلیل قرار میگیرد.
الف -دادههای پرسشنامهای

بر اساس آخرین سرشماری جمعیت کشور در سـال  ،1395جمعیـت شهرسـتان بنـدر انزلـی  139016نفـر میباشـد کـه
 118564نفر آن جمعیت شهری است (مرکز آمار ایران .)1399 ،بر اساس جدول کوکران جمعیت بیشتر از یکصـد هـزار
نفر تعداد  384پرسشنامه برای جامعه میزبان و مهمان (گردشگر) در نظر گرفتهشده است که بهصورت مساوی توزیع شد.
از این تعداد مشخصات سنی ،جنسیتی ،تحصیالتی و شغلی پرسش شدگان جامعه میزبان در جـدول شـماره دو بیانشـده
است .الزم به توضیح است که پرسشنامه تهیهشده در زمستان سال  1398آمادهشده است .بر اساس یافتههـای توصـیفی
پرسشنامه  279نفر پاسخگویان مرد و  105نفر زن میباشد .از نظر توزیع سنی نیز  45نفر پاسخدهندگان  18تا  20سـاله،
 189نفر  21تا  40ساله 58 ،نفر  41تا  60سال و  92نفر باالتر از  61ساله بودهاند 41 .نفر پاسخگویان کمتر از دیـپلم38 ،
نفر دارای مدرك فوق دیپلم 201 ،نفر مدرك کارشناسی 86 ،نفر مدرك کارشناسی ارشد و  18نفر دارای مـدرك دکتـری
میباشند .از نظر شغلی نیز  245نفر دارای مشاغل مرتب با گردشگری 49 ،نفر شغل دولتی و  90نفر سایر مشاغل مـی-
باشند .دادهها مربوط به گردشگران ورودی به شهرستان بندر انزلی (آمار مربوط به گردشگرانی است که از امـاکن اقـامتی
رسمی استفاده نمودهاند) است که از سال  1390تا  1398در جدول زیر بیانشده است.
جدول شماره  .2تعداد مسافران استفادهکنندگان از اماکن اقامتی شهرستان بندر انزلی از سال  1390تا 1398
سال
بندر انزلی

1390
587747

1391
759889

1392
950240

1393
707311

1395
841604

1394
710211

1397
1201880

1396
857847

1398
711083

جمع کل
18227812

منبع( :اداره میراث فرهنگی استان گیالن)1398،

ویژگی مراکز اقامتی رسمی که مسافران ورودی از آن در شهرستان بندر انزلی استفاده مینمایند؛ در جدول زیر نشان
دادهشده است.
جدول شماره  .3اماکن اقامتی شهرستان بندر انزلی
مراکز اقامتی
بندر انزلی

هتل
22

هتلآپارتمان
17

مهمانپذیر
3

مجتمع اقامتی و تفریحی
31

خانه مسافر
282

بینراهی
24

جمع کل
379

منبع( :اداره میراث فرهنگی استان گیالن)1398 ،

برای اینکه شناخت مناسبی از وضعیت موجود در مدل تبیین چرخه حیات باتلر ارائه شود در گویـههـای پرسشـنامه از 21
عنوان بهره گرفته شده است که ضمن تبیین نگاه جامعه میزبان و مهمان به لحـاظ کمیتـی ،انگیـزه و نـوع سـفر ،میـزان
آگاهی سنجی از شناخت مقصد گردشـگری ،اثـرات گردشـگری در حوزههـای مختلـف ،اثـرات مـدیریت و برنامـهریزی،
زیرساختها و فعالیتهای متمرکز هوشمند سازی نیز مشخص و تبیین گردد .بررسـی گویـههای پرسشـنامهای بـا مـدل
چرخه حیات باتلر در جدول شماره  4در شهرستان بندر انزلی در سال  1398نشان دادهشده است.
جدول شماره  .4وضعیت متغیرهای موردبررسی بر اساس مدل باتلر در بندر انزلی در سال 1398
گویه
نسبت تعداد گردشگران به جامعه محلی
گردشگران آگاه و فرهیخته (دارای تحصیالت دانشگاهی و اهداف علمـی در
گردشگری)
انگیزه کسب تجربه جدید در گردشگران
عالقهمندی گردشگران به برقراری ارتباط با جامعه محلی

خیلی باال
85

باال
203

متوس
96

پائین
-

خیلی پائین
-

میانگین
3/97

125

164

83

12

-

4/04

41
186

103
81

211
82

24
14

5
21

3/39
4/03

موالیی و همکاران  /نیازسنجی ایجاد دهکده گردشگری هوشمند در شهر بندر انزلی
نوع ساماندهی سفر (فردی)
نوع ساماندهی سفر (گروهی)
نوع ساماندهی سفر (تور)
نحوه شناخت از مقصد (رسانه)
نحوه شناخت از مقصد (بیان ویژگیهای مقصـد از زبـان دیگـران و تجربـه
قبلی)
نحوه شناخت از مقصد (مجازی)
تصویر بینالمللی از مقصد
تکرار سفر
سطح مشارکت جامعه بومی
تنوع در انواع جاذبه
اثرات منفی اجتماعی
اثرات منفی فرهنگی
اثرات منفی زیستمحیطی
برنامهریزی و مدیریت گردشگری
زیرساختهای سایبری در حوزه گردشگری
میزان آشنایی شما با گردشگری هوشمند
تمرکز رضایت از فعالیت گردشگری در دهکده گردشگری

55

5
211
18
64

35
150
97
51

94
23
161
177

99
79
34

151
29
28

2/07
4/48
2/98
2/99

229

92

60

3

-

5

2
3
119
89
56
27
46
221
97

25
9
146
157
67
99
111
119
30
99

241
51
56
117
189
147
127
36
101
77
109
143

54
220
63
21
23
60
71
168
96
118
24

62
101
49
51
29
115
211
127
21

2/61
1/94
3/83
3/81
3/15
2/97
3/19
4/39
1/96
1/65
2/1
3/59

میزان نظرات ارائهشده از پرسششوندگان میبایست با مراحل باتلر مورد انطباق قرار گیرد و جایگاه هر گویه در مدل باتلر
مشخص شود .ازاینرو مطابق یافتههای ارائهشده در جداول فوق و بررسی گویهها و متغیرهای مدل بـاتلر جهـت انطبـاق
نتایج با مدل چرخه حیات در جدول شماره  5جمعبندی گردید.
جدول شماره  .5انطباق نتایج با مراحل حیات مدل باتلر
مرحله حیات
نسبت تعداد گردشگران به جامعه محلی
نظر شما در مورد کیفیت گردشگران آگاه و فرهیخته (دارای
تحصیالت دانشگاهی و اهداف علمی در گردشگری)
انگیزه کسب تجربه جدید در گردشگران
عالقهمندی گردشگران به برقراری ارتباط با جامعه محلی
نوع ساماندهی سفر (فردی)
نوع ساماندهی سفر (گروهی)
نوع ساماندهی سفر (تور)
نحوه شناخت از مقصد (رسانه)
نحوه شناخت از مقصد (بیان ویژگیهای مقصد از زبان دیگران و
تجربه قبلی)
نحوه شناخت از مقصد (مجازی)
تصویر بینالمللی از مقصد
تکرار سفر
سطح مشارکت جامعه بومی
تنوع در انواع جاذبه
اثرات منفی اجتماعی
اثرات منفی فرهنگی
اثرات منفی زیستمحیطی
برنامهریزی و مدیریت گردشگری

مرحله معرفی
مشارکت
اکتشاف

رشد یا
توسعه
باال

بلوغ یا
تثبیت

خیلی باال
باال
خیلیباال
خیلیباال
متوس
متوس
خیلیباال
متوس
پائین
باال
باال
باال
متوس
باال
خیلی باال
پائین

افول یا
رکود

تجدید
حیات
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زیرساختهای سایبری در حوزه گردشگری
میزان آشنایی شما با گردشگری هوشمند
تمرکز رضایت از فعالیت گردشگری در دهکده گردشگری

پائین
متوس
باال

با تعیین جایگاه هر گویه در جدول  5سطح پایداری آن نیز میبایسـت موردسـنجش قـرار گیـرد .ازایـنرو اطالعـات
گردآوریشده از طریق روشهای پیمایشی و اسنادی مرتب با هرکدام از نماگرها ،معیارها و مؤلفهها در ابعاد مختلف پس
از طبقهبندی برای آمادهسازی و وارد کردن به مدلهای سنجش پایداری مدل پرسکات آلن مورد پردازش قرار میگیرند.
در این مدل به منظور سنجش میزان پایداری نماگرها ،متوس ارزش نهایی هر نماگر محاسبهشده و عدد بهدستآمده کـه
ارزشی از صفر تا یک را دارد ،نمایانگر میزان پایداری هر شاخص است .توضیح آنکه صفر به معنی ناپایداری کامل و یک
نیز به معنای پایـداری کامـل اسـت .طبقهبندی سطوح مختلف پایداری بر اساس مدل پرسـکات آلـن (پایـدار ،پایـداری
بالقوه ،پایداری متوس  ،ناپایدار بالقوه و ناپایدار) است که در جدول شماره  6مالحظه میشود.
جدول شماره  .6سنجش پایداری گویهها بر اساس مدل پرسکات آلن
گویهها
نسبت تعداد گردشگران به جامعه محلی
نظر شما در مورد کیفیت گردشگران آگـاه و فرهیختـه (دارای تحصـیالت دانشـگاهی و
اهداف علمی در گردشگری)
انگیزه کسب تجربه جدید در گردشگران
عالقهمندی گردشگران به برقراری ارتباط با جامعه محلی
نوع ساماندهی سفر (فردی)
نوع ساماندهی سفر (گروهی)
نوع ساماندهی سفر (تور)
نحوه شناخت از مقصد (رسانه)
نحوه شناخت از مقصد (بیان ویژگیهای مقصد از زبان دیگران و تجربه قبلی)
نحوه شناخت از مقصد (مجازی)
تصویر بینالمللی از مقصد
تکرار سفر
سطح مشارکت جامعه بومی
تنوع در انواع جاذبه
اثرات منفی اجتماعی
اثرات منفی فرهنگی
اثرات منفی زیستمحیطی
برنامهریزی و مدیریت گردشگری
زیرساختهای سایبری در حوزه گردشگری
میزان آشنایی شما با گردشگری هوشمند
تمرکز رضایت از فعالیت گردشگری در دهکده گردشگری

میانگین نتایج
3/97
4/04

ارزش هر نماگر
0/74
0/76

طبقهبندی پرسکات
پایداری بالقوه
پایداری بالقوه

3/39
4/03
2/07
4/48
2/98
2/99
5
2/61
1/94
3/83
3/81
3/15
2/97
3/19
4/39
1/96
1/65
2/1
3/59

0/59
0/82
0/26
0/87
0/49
0/49
1
0/4
0/23
0/7
0/7
0/53
0/49
0/54
0/84
0/24
0/16
0/27
0/64

پایداری متوس
پایدار
ناپایداری بالقوه
پایدار
پایداری متوس
پایداری متوس
پایدار
پایداری متوس
ناپایداری بالقوه
پایداری بالقوه
پایداری بالقوه
پایداری متوس
پایداری متوس
پایداری متوس
پایدار
ناپایداری بالقوه
ناپایدار
ناپایداری بالقوه
پایداری بالقوه

نتایج جدول  6حاکی از آن است که گویههای مربوط بـه زیرسـاختهای گردشـگری هوشـمند در سـطح ناپایـداری
قرارگرفته است؛ که بسیار قابلتوجه از سوی دستاندرکاران این حوزه بوده و از سوی دیگـر میـزان رضـایتمندی جامعـه
میزبان از فعالیت گردشگری در دهکده گردشگری در سطح پایداری بالقوه بوده و با اندکی تمرکز و برنامه راهبردی قابـل
اتکا و توجه است .برای نمایش بهتر یافتههای دادههای فوق یک نمودار راداری تنظیمشده تـا نحـوه توزیـع و پراکنـدگی
آنها بهتر نمایش داده شود.
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شکل شماره  .2سنجش و ارزش پایداری گویهها بر اساس مدل پرسکات آلن

ب -متخصصان و روش دلفی

برای انطباق صحیحتر نظرات پرسششوندگان جامعه میزبان و مهمان از نظر متخصصان این حوزه نیـز بهـره گرفتهشـده
است .ازاینرو در این بخش از بررسی و بهمنظور کشف این نکته که (شهر هدف گردشگری موردمطالعه در چه سطحی از
نیازسنجی قرارگرفتهاند؟) سطوح نیازسنجی شـهر هـدف گردشـگری در اسـتان گـیالن در ابعـاد اجتمـاعی ،اقتصـادی و
زیستمحیطی و زیرساختهای هوشمند سازی که جزء اصلی نیازسنجی رفاه اکوسیستم نیز میباشـد ،بـا نظـر  20نفـر از
متخصصان و روش دلفی موردسنجش قرارگرفتهاند.
جدول شماره  .7ابعاد نیازسنجی رفاه اکوسیستم در شهر هدف گردشگری (بندر انزلی)
ابعاد سنجی

مراحل
مشارکت

اجتماعی

اقتصادی

اجتماعی و فرهنگی

اقتصادی

بستر هوشمند سازی

زیستمحیطی

بستر

گردشگری

سایبری

هوشمند

کیفیت

مراقبت

منابع

ثبات

رفاه

عدالت

بهداشت

منابع

آسیبپذیری

خدمات

یکپارچگی

کیفیت

ارتباطات

تأسیسات

زندگی

اجتماعی

انسانی

اقتصادی

اقتصادی

اقتصادی

محی

سرزمین

محی

محی

فضایی

مکان

هوشمند

گردشگری

کالبدی

اکولوژیکی

کل
ارزش

سطح

اکتشاف
مرز بین
اکتشاف

0/15

و مداخله

0/2

(اکوتون)
مداخله و
درگیر
شدن

0/22

0/4

0/4

0/42

جوامع
محلی
0/52

توسعه

0/62

0/42

0/57
1

تثبیت

0/75

0/85

0/67

0/51

رکود و
افول
تجدید و
حیات
جمع
کل
ارزش
سطح
نیاز

2 /11

0/77

2/47

1/17

1/18

0/52

0/25

0/61

0/58

0/59

پایداری متوس

ناپایداری بالقوه

پایداری بالقوه

پایداری متوس

پایداری متوس

0/51
پایداری
متوس

پایداری
متوس
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مطابق نتایج بهدستآمده از این مدل ،بندر انزلی در طیف مختلفی از مراحل پایداری قرار دارد .اطالعات موجود در جدول
باال نشان میدهد که شهر بندر انزلی از منظر گردشگری در سطح پایداری متوس قـرار دارنـد .افـزون بـر ایـن فعالیـت
گردشگری در زمینههای مختلف در سطح پایداری متفاوتی بوده و همچنین بررسی و مقایسـه سـطوح پایـداری در ابعـاد
مختلف نشان میدهد که بعد زیستمحیطی گردشگری در بندر انزلی از سطح پایـداری متوسـ برخـوردار اسـت و ابعـاد
اقتصادی در سطح ناپایداری بالقوه و اجتماعی در سطوح بعدی پایداری متوس و همچنین در بعد زیرساختهای پایـداری
متوس جای گرفته است .مجموع نظر کارشناسان و اساتید در حوزه پایداری گردشگری در سطح پایـداری متوسـ جـای
گرفته است .این بدان معنی است که اقدامات و برنامههای زیادی برای رسیدن به سطوح باالی توسعه پایدار گردشـگری
در سطح شهرستان بندر انزلی صورت نگرفته و هنوز مقدار قابلتوجهی تـا رسـیدن بـه سـطوح بـاالی پایـداری در کـل
شهرستان فاصله وجود دارد .شکل شماره  3نیز این وضعیت را به نمایش گذاشته است.

شکل شماره  .3وضعیت سنجش و ارزش پایداری گویهها با مدل پرسکات آلن از منظر متخصصین

نتیجهگیری
با توجه به محدودیت فصلی تهیه گزارش در زمستان سال  98از یکسو و فضای انتخاباتی حاکم بر کشور تـا حـد بسـیار
زیادی در بررسی و حوصله پاسخدهندگان تأثیرگذار بوده است .علیهذا در مدلهای ایجـاد و توسـعه دهکـده گردشـگری
هوشمند با استفاده از مؤلفههای مختلف موردبررسی قرارگرفته که در پیشینه تحقیق نیز به آنها اشارهشـده؛ امـا در ایـن
پژوهش نظر جامعه میزبان و مهمان نیـز بـهعنوان عناصـر اصـلی شـکلدهنده و اجراکننـده طرحهـای گردشـگری نیـز
موردبررسی قرارگرفته است .بررسیها حاکی از آن است که جهت تحول در چرخه حیات گردشـگری در شهرسـتان بنـدر
انزلی ضرورت دارد تا سیستم فراگیر و همه جانبهای از پارامترها مدنظر قرارگرفته شـود تـا از ایـن طریـق توسـعه پایـدار
گردشگری بهویژه در منطقه آزاد در سطح عمیقتری مورد تجزیهوتحلیل قرار گیرد .بررسی مقاصد گردشگری بـر اسـاس
چارچوب آلن  -باتلر نشان میدهد که رسیدن به تکامل مستلزم تفکیک شاخصهای برنامهریزی در هر مرحله از چرخـه
حیات مقاصد گردشگری است .بهعبارتدیگر ،گامهای برنامهای و اقدامات توسعهای قابل انجام بـرای ارتقـا فعالیتهـای
گردشگری در مراحل ششگانه باتلر بستگی دارد و به همین دلیل تحلیل مقاصد گردشگر پـذیر از جملـه منطقـه آزاد بـا
رویکرد پیشنهادی ضروری خواهد بود؛ بنابراین در مقاله کنونی تالش شده با بهرهگیری از مدل تلفیقـی آلـن  -بـاتلر بـه
تحلیل جایگاه مقاصد گردشگری شهرستان بندر انزلی پرداخته شود .مطابق نتایج بهدسـتآمده از مـدل بـاتلر ،شهرسـتان
بندر انزلی در طیف مختلفی از مراحل پایداری قرارگرفتهاند .گویههای پرسشنامهای همانگونـه کـه در جـدول شـماره در
خصوص نیازسنجی ایجاد دهکده گردشگری هوشمند ،گویه میزان رضایت از فعالیت گردشگری در دهکده گردشگری بـا
ارزش  0/64در مدل باتلر به میزان زیاد از سوی پاسخدهندگان میزبان و مهمان و همچنـین متخصصـین بـرآورده شـده
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است .این درجه از ارزش در طبقه بندی پرسکات آلن در سطح پایداری بالقوه است .گویـه میـزان آشـنایی بـا گردشـگری
هوشمند ،با ارزش  0/27در مدل باتلر به میزان کم از سـوی پاسـخدهندگان میزبـان و مهمـان و همچنـین متخصصـین
برآورده شده است .این درجه از ارزش در طبقهبندی پرسکات آلن در سطح ناپایداری بـالقوه اسـت .گویـه زیرسـاختهای
سایبری در حوزه گردشگری ،با ارزش  0/16در مدل باتلر به میزان زیاد از سوی پاسخدهندگان میزبان و مهمـان بـرآورده
شده است .این درجه از ارزش در طبقهبندی پرسـکات آلـن در سـطح ناپایـدار اسـت؛ ایـن در حـالی اسـت کـه از منظـر
متخصصان این حوزه ارزش این گویه به  0/59در مدل باتلر به میزان متوس برآورده شده است .ایـن درجـه از ارزش در
طبقهبندی پرسکات آلن در سطح پایداری متوس است .با عنایت به بررسیهای صـورت گرفتـه در شـرای کنـونی نیـاز
گردشگری هوشمند در مرحله نیمه چرخه حیات و در حال گذار به مرحله تثبیت و بلوغ است که در شرای پساکرونایی نیز
نیاز آن بیشتر احساس میشود .لذا نیاز به این نوع از گردشگری (هوشمند) با تقویت زیرساختهای سایبری جامعه میزبان
می تواند برای مدت طوالنی خود را در مرحله تثبیت و بلوغ قرار دهد .آن چیزی که بیش از سایر عوامل به نظـر میرسـد
حیاتی باشد تغییر نگرش و معرفی مزیتهای این نوع گردشگری در قالب دهکده هوشمند در جامعه میزبـان اسـت .ایـن
وضعیت در صورت تثبیت میتواند الگوی مناسبی بر توسعه گردشگری هوشمند بهویژه در دهکدههای گردشگری باشد.
تقدیر و تشکر
بنا به اظهار نویسنده مسئول ،این مقاله که مستخرج از رساله دکتری است ،حامی مالی نداشته است.
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