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 چکیده
هاي هوشمندسازي صنعت گردشگري در ایران بوده است. هدف اصلی این پژوهش، شناسایی مؤلفه

ع آمیخته و با استفاده از روش تحلیل محتواي کیفی قراردادي در بخش کیفی و پیمایش پژوهش از نو
ک گیري هدفمند و تکنیدر بخش کمّی انجام گرفته است. در بخش کیفی، با استفاده از روش نمونه

گلوله برفی تعداد سیزده نفر از مدیران گردشگري کشور مورد مصاحبه عمیق قرار گرفتند. نمونه 
نفر از کارشناسان  390گیري تصادفی، تعداد ی نیز با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونهبخش کمّ

ابی یها از طریق مدلهاي مسافرتی و گردشگران این سه شهر تعیین گردید. پس از تحلیل دادهآژانس
 رپذیمعادلات ساختاري با رویکرد حداقل مربعات جزئی، مشخص شد که تمامی متغیرهاي مشاهده

هاي پژوهش، چهار اساس یافته بر دار بوده و مورد تائید قرار گرفتند.معنی 05/0و پنهان در سطح 
ي نوین هايفنّاورفرهنگی، توسعه کاربرد  -مؤلفه؛ حکمرانی هوشمند، توانمندسازي اجتماعی

هاي هوشمندسازي صنعت عنوان مؤلفههوشمند و هوشمندسازي جامع خدمات گردشگري، به
 در ایران شناسایی شدند. گردشگري
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 مقدمه
ـــگري بـهامروزه،  ـــنعـت گردش ـــنـایعترین ترین و بزرگمتنوعیکی از عنوان ص ، جهان در ص

ــتمهم ــتترین منبع درآمد و ایجاد فرص ــورهاي دنیا اس ــیاري از کش ــغلی براي بس ین ا .هاي ش
افزوده شــود، با ایجاد بالاترین میزان ارزشمی یاداز آن نیز عنوان موتور توســعه نعت که بهصــ

أثیر هاي اقتصــادي و فرهنگی را تحت تســایر فعالیت تواندیصــورت مســتقیم و غیرمســتقیم مبه
تریلیون دلار تخمین زده  10,478، حدود 2019ارزش صــنعت گردشــگري در ســال دهد.  قرار

 کشـورهاي جهان را شامل خواهد شد. 1از تولید ناخالص داخلی %9,5ین مبلغ شـده اسـت که ا
بندي جهانی پس از نفت و خودروسـازي، صنعت گردشگري در رده در تقسـیمبر این اسـاس، 

 ).2011، 2چن( ردیگسوم قرار می

ـــعه فناوري اطلاعات و ارتباطات با تأثیر قابل ه خود بر توجهمگـام بـا این تحولات، توس
ـــترهاي یکپارچه فراهم حوزه ـــهیل امور را با ایجاد بس ـــریع و تس هاي مختلف، زمینه تحول، تس

ــب ــت. حوزه کس ــر امروز نیز از این امر نموده اس ــتثنوکار زندگی بش  ی نبوده و در این میانمس
ــگري  ــنعت گردش ــب مثابهبهص ــالیکی از کس ــودآور و مهم دنیا در س هاي اخیر، وکارهاي س

هاي یدي را به خود دیده و با تغییراتی چشمگیر سعی کرده است تا گامها و تحولات جدتجربه
که ). ازآنجایی1391هـاي نوین بردارد (عطافر و همکاران، بزرگی براي تطبیق خود بـا فنـاوري

سعه هاي مهم توترین بخش اقتصادي و درآمدزا، یکی از چالشعنوان مهمتوسعه این صنعت به
فناوري  هاي نوینی ازکارگیري جلوهاند که با بهایی موفق بودهاقتصـادي در دنیا اسـت، کشوره

ـــنعت و یافتن راه اي ههاي جدیدتر به نحو مطلوبی از توانمندياطلـاعات و ارتباطات در این ص
 این حوزه بهره ببرند.

ـــاس آخرین آمـار  ـــدهارائهبر اس ـــگري و  ش ـــوي وزارت میراث فرهنگی، گردش از س
ــنایع ــور، جمهوري اص ــتی کش ــلامی ایران در دس ــهس ــال  ماههس  2،030،523پذیراي  98اول س

میلیون گردشگر خارجی در سال را  6گردشـگر خارجی بوده اسـت و ظرفیت حضـور بیش از 

1. Gross Domestic Product 
2. Chen 
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ــت ــگر در این میان نمی؛ 1داراس ــنتی به جذب گردش ــتواند بنابراین، نگاه س ــا باش د و با کارگش
ــاخت ــور هاي فعلی زیرس ــگري درنمیکش  .هاي آن امیدوار بودهمه گونه توان به رونق گردش

ن سرعت در حال طی شدامروزه، دوران گذر از عصـر صنعتی به فراصنعتی است، گذري که به
ي بقا و تداوم حیات در این عصر، اي که لازمهگونهو پدید آوردن عصـري پر چالش اسـت، به

 ویژه فناوري اطلاعات هوشمند است.تجهیز به فناوري نوین به
ـــمند ـــدن هوش ـــر نوینپدیده ش ـــت.  ،ها در عص ـــوعی غیرقابل کتمان اس مفهوم موض

 کهچراهاي زیادي برخوردار اســت گردشــگري هوشــمند نیز در عین جدید بودن از پیچیدگی
 هاي گردشگري برايبرداري از دادهگذاري و بهرهو گسترده و به اشتراك سـامانمندهماهنگی 

ــت. ا ــازي نیاز به مقدمات و ین مفهوم جهت پیادهایجاد ارزش هنوز در مراحل ابتدایی آن اس س
ســازي گردشــگري هوشــمند در ایران، نیازمند هاي اســاســی دارد. موفقیت در پیادهســاختزیر

هاي این مهم و طراحی مدل راهبردي هوشـمندسازي گردشگري است شـناسـایی ابعاد و مؤلفه
رو در پژوهش حاضـــر شـــدت مغفول مانده اســـت. ازاینهاي محققان ایرانی بهکه در پژوهش

اسـت تا با مرور بر مفاهیم صنعت گردشگري هوشمند و تحلیل دیدگاه نخبگان، به  تلاش شـده
 این سؤالات پاسخ دهیم که؛

 اند؟هاي هوشمندسازي گردشگري در ایران کدممؤلفه

 مدل هوشمندسازي گردشگري مقاصد شهري ایران کدام است؟

 برخوردار است یا خیر؟، از اعتبار لازم شدهاستخراجآیا مدل 

 
 مبانی نظري و پیشینه پژوهش

 تکنولوژي و گردشگري
است هاي اطلاعاتی جدید، مسیر کل صنعت گردشگري را تغییر داده ظهور فناوري

). فناوري اطلاعات و ارتباطات به یک عنصر ضروري در صنعت گردشگري 2،2008بوهالیس(

 یدستعیگزارش آماري وزارت گردشگري، میراث فرهنگی و صنا .1
2. Buhalis 
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اه هاي گردشگري و ری و کارایی سازماننوین تبدیل شده است و ازلحاظ ساختاري، اثربخش
، 1روعلی و فاست (ها را با سهامداران متحول کرده کننده آنتعاملات تجاري و مربوط به مصرف

2009.( 
حاصل ترکیب دو حوزه گردشگري و فناوري اطلاعات است  2گردشگري الکترونیک

هاي شغلی در جهان فرصتهاي درآمدزا و مولد ترین نوع فعالیتکه هر دو پدیده از متداول
ناوري و در این میان ف میتقسقابلروند. گردشگري خود به انواع گوناگونی امروزي به شمار می
بوهالیس، ست (اي گوناگون بر توسعه گردشگري تأثیرگذار شده هاتیقابلاطلاعات نیز با ایجاد 

ه مند بقهوسیله آن شخص علا). گردشگري در فضاي سایبري ابزاري است که به2003
ا یک هاي گردشگري را شناسایی و بتواند در زمان کوتاه و با هزینه بهینه ظرفیتگردشگري می

 با رشد استفاده از فناوري اطلاعات،برنامه هدفمند و هدایتگر به مکانی خاص مسافرت کند. 
طلاعات ا کند. فناوريپیدا می درك و طراحی واقعیت جدید دنیاي امروز نیز تکامل ابزارها براي

، 3ژانگ وانگ وانجامد (می گیري مسافرانجدیدي در رفتار تصمیم مستقیم به ایجاد الگوهاي
عه هاي جدید براي توسیابند و مستلزم نگرشهاي فناوري ادامه میعلاوه رشد نوآوري). به2016

هاي نو در هاي فناوري جدید به ایجاد روش). زیرساخت2015، 4گرتزلهستند (گردشگري 
شود و بنابراین بر روشی که به کمک آن ارتباطات براي سفرهاي داخلی و خارجی منجر می

ها، مستلزم ). این توسعه2016وانگ و ژانگ، گذارد (شود، تأثیر میفرآیند سفر درك می
 نوبههبگیري الگوهاي جدید رفتار سفر، طراحی محصول، پژوهش و ارزیابی است که شکل

د که دارن نظراتفاقدهد. دانشمندان مدیریت گردشگري را شکل می خود یک الگوي جدید از
). ردیابی ریشه کلمه 2015گرتزل، ( میهستما در حال ورود به حوزه گردشگري هوشمند 

تواند کمک کند، درك درستی از اینکه چگونه دوره ارتباط با شهرها می "5هوشمند"
 د، صورت گیرد.شوهوشمندي و به دنبال آن مقاصد هوشمند ایجاد می

1. Ali & Frew 
2. Electronic Tourism (e-tourism) 
3. Wang & Zhang 
4. Gretzel 
5. Smart 
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 هایژگیوو  هامؤلفهمقصود از شهر هوشمند؛ 
رات و المللی مخاببین هینشست اجلاس مشترك اتحاد نیدر پنجم شدهارائهبر اساس تعریف 

، شهر هوشمند، شهري نوآور در اروگوئه 2014در مورد شهر هوشمند در ماه ژوئن سال  ونسکوی
ا کیفیت کند توا) و وسایل دیگر استفاده بهینه میاست که از فناوري اطلاعات و ارتباطات (فا

ه کپذیري را ارتقاء دهد، درحالیعلاوه رقابتیی عملیات شهري و خدمات، بهکارازندگی، 
، اجتماعی هاي اقتصاديهاي کنونی و آتی را با توجه به جنبهسازگاري و مطابقت با نیازهاي نسل

 ).1395الزامات قانونی،  شهر هوشمند وکند (محیطی، تضمین میو زیست
ه امکان ویژخاستگاه اندیشه شهر هوشمند را باید در سرمایه اجتماعی بالاي شهروندان به

 شهر طرح اندیشه از غایی وجو کرد و هدفها جستبین آن» ییجاهمه«برقراري ارتباط 
ر این د .دانست شهروندان زندگی کیفیت بهبود و پایدار اقتصادي توسعه ایجاد را هوشمند
اند از: مردم که عبارت گرفت خواهد قرار مدنظر هوشمند، شهر اساسی بُعد شش پژوهش،

هوشمند و  تحرك هوشمند، اقتصاد هوشمند، حکمرانی هوشمند، زندگی هوشمند،
 شدن هوشمند سمت به شهر هر حرکت ). براي2007، 1گیفینگرهوشمند (زیست محیط

 .دباش حاضر آن هايعمل ابتکار ها وپروژه رد فوق شش ویژگی از یکی حداقل بایستمی
 

 مروري بر شهرهاي هوشمند جهان و ایران
 سالانه هايگزارش از نسخه ، ششمین2019در ژوئن  دانشگاه آي.ایی.اس.ایی بارسلونا (اسپانیا)

 شاخص« عنوان تحتهرساله  که گزارش این در. کرد منتشر را جهان ي»2شهرها هوشمندترین«
 اصلی معیار 9 مبناي بر جهان شهرهاي زندگی کیفیت و ثبات شود،می منتشر »پویایی شهرها

 یهسرما« ،»اجتماعی همبستگی« ،»اقتصاد« از اندعبارت معیار 9 . این3گیردمی قرار ارزیابی مورد
 و »مللیالبین نفوذ« ،»تکنولوژي« ،»شهري ریزيبرنامه« ،»حکمرانی« ،»زیستمحیط« ،»انسانی

 80 از شهر 174 رفاهی وضعیت گانه مذکور،اساس معیارهاي نه بر. »جاییجابه و ونقلحمل«

1. Giffinger 
2. Cities in Motion Index 
3. https://citi.io/2019/06/27/the-top-50-smart-cities-in-the-world-2019/ 
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 »هوشمندترین« عنوانبه لندن 2019سال  گزارش در. است گرفته قرار ارزیابی مورد جهان کشور
 این سوم و دوم هايرده در ترتیببه  آمستردام و نیویورك. است شده معرفی جهان شهر
 .اندگرفته جاي بنديرتبه

 

 )2019هوشمند جهان ( يبندي شهرهارتبه: 1جدول 
 

 )100(از  شاخص پویایی شهرها کشور-نام شهر رتبه جهانی ردیف
 100 انگلستان -لندن اول 1

 دوم 2
ایالت متحده  -نیویورك

 آمریکا
94,63 

 86,70 هلند -آمستردام سوم 3
 86,23 فرانسه -پاریس چهارم 4
 85,35 ایسلند -ریکیاویک پنجم 5

 

 ) IESE ،2019هاي دانشگاه ( منبع: یافته

 
در وزارت کشور، هوشمندسازي حداقل پنج  اتخاذشدهدر ایران طبق آخرین تصمیمات 

با در نظر داشتن «گذاري شده است. شهر ارومیه، اصفهان، تبریز، مشهد و تهران هدف
 هوشمند رهايحقق شهت براي فراکنشی و نگرآینده ریزيهاي کلی توسعه کشور، برنامهسیاست

لزامات (شهر هوشمند و ا» شود تدوین مقاومتی اقتصاد و اسلامی -ایرانی الگوي رویکرد با باید
 ).1395قانونی، 

 عنوانطور که توضیح داده شد، شهر، شهروند، مدیریت شهري و شهر هوشمند بههمان
میان، فعالان  در این مفاهیمی هستند که ارتباط بسیار تنگاتنگ و نزدیکی با یکدیگر دارند.

 تأکید دارند. مقصد» مقصد هوشمند در گردشگري«صنعت گردشگري بر مفهوم جدید 
ه ک گویند نوآور مقصدي است، هوشمند شهر از خاصی نمونه که را گردشگري در هوشمند

 مناطق در ایدارپ توسعه کنندهنیتنها تضمنه و جادشدهیا تکنولوژي بر تکیه با آن هايزیرساخت
 اطراف حیطم با را گردشگران تعامل و بودهدسترس قابل افراد همه براي بلکه است دشگريگر

 نیز شهروندان ندگیز کیفیت و افتهیشیافزا مقصد تجربه کیفیت بیترتنیا. بهکندمی تسهیل
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براي ایجاد نظام  یگاههیتکی، دستیابی به ساختار شهر هوشمند، اساس و طورکل. بهابدییم بهبود
 ).2015، 1ژوانگاست (شگري هوشمند هم در سطح مفهومی و هم در سطح عملی گرد

 
 گردشگري هوشمند

 تعریف گردشگري هوشمند
عنوان یک پیشروي منطقی از گردشگري الکترونیکی لحاظ توان بهگردشگري هوشمند را می

ماعی هاي اجت). این خط سیر پیشرفت با بکار گیري گسترده از رسانه2003بوهالیس، کرد (
آن  موجببهکه  رودیمي شرایطی پیش وسوسمت) و به 2012، 2سیگالااست (شده  دارادامه

وانگ و رود (یمگردشگري در تشخیص و انتقال اطلاعات گردشگران و مشتریان مربوطه بکار 
). گردشگري هوشمند اساساً یک گام متمایز در تحول فناوري اطلاعات و 2012، 3زیانگ

آن ابعاد نظارتی و فیزیکی گردشگري وارد زمینه  موجببهدشگري است که در گر 4ارتباطات
گرتزل، ( دیآهاي گردشگري به دست میدیجیتال شده و سطح جدیدي از هوشمندي در سیستم

هاي هوشمندي متعددي است که از طریق فناوري ). گردشگري هوشمند شامل اجزا و لایه2011
 ).1شکل (شوند اطلاعات و ارتباطات حمایت می

 
 
 
 
 
 

 
 

1. Zhuang 
2. Sigala 
3. Wang & Xiang 
4. Information and Communication Technologies 

 ي گردشگري هوشمندهاهیلا: اجزا و 1 شکل

 )2015 منبع: گرتزل و همکاران،(
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قصد یک مکنند: صورت زیر تعریف می) مقصد گردشگري هوشمند را به2015گرتزل (
هاي فناوري مبتنی بر جدیدترین تکنولوژي ساخته گردشگري هوشمند بر پایه زیرساخت

توسعه پایدار مناطق گردشگري با دسترسی همگانی است و تعامل  ضمانت کنندهشود و می
 تواند با محیط اطراف خود ارتباط برقرار کند ول کرده و گردشگر بهتر میگردشگر را تسهی

ی جامعه و درنهایت شرایط زندگ افتهیشیافزاحال امکان کسب تجربه گردشگر از مقصد درعین
مشخص روي  طوربه) لایه تجربه هوشمند 2: 2015گرتزل، کند (میزبان نیز ارتقاء پیدا می

ي، سازیشخصاز طریق فناوري و ارتقاي تجربیات از طریق  تجربیات گردشگري حاصل آمده
) 2015، 1بوهالیس و آمارانگانادارد (ي موجود و پایش در زمان واقعی تأکید هانهیزمآگاهی از 

ي ساززمانهمو  جاهمه)، به انبوه اطلاعات، موجود بودن آن در 2015و همکارانش ( 2نیوهوفر
 اند.اصلی تجربیات گردشگري هوشمند اشاره کردهي هامحركعنوان در زمان واقعی به

هرحال، تجربه گردشگري هوشمند، معناي بسیار غنی دارد. گردشگران نقش اصلی را به
و  دهجادکننیاکننده بلکه تنها مصرفها نهدر کسب تجربه گردشگري هوشمند دارند. آن

 ).2015نیوهوفر، باشند (و نیز ارتقاء دهنده اطلاعات می رکنندهیتفس
که  اي اشاره داردعنوان سومین لایه، به اکوسیستم تجاري پیچیدهتجارت هوشمند به

شود. موجب آن تبادل منابع توریستی و ایجاد تجربیات گردشگري، خلق و پشتیبانی میبه
را دیجیتالی  هاسازمان) بر این باورند که لایه تجارت هوشمند، 2014بوهالیس و آمارانگانا (

گردد. یک جنبه سازمانی، تجارت هوشمند، فعالیت ها میتر شدن آنث چابککرده و باع
 هاي نوین است. در گردشگري هوشمند،مشترك بخش خصوصی و دولتی و تمرکز بر فناوري

ها را حال آننمایند و درعینهاي افزوده فراوانی ایجاد و ارائه میمشتریان یا گردشگران ارزش
توانند در این سبک از گردشگري، نقش نظارتی بر تجارت کنند. گردشگران میپایش می

دیگر نیز  هیلا ریزهوشمند را نیز ایفاء کنند. گردشگري هوشمند در کنار سه لایه مذکور، داراي 
 است:

 هاست.آوري دادهزیر لایه اطلاعاتی هوشمند که هدف آن، جمع -
 است.زیر لایه تبادلی هوشمند که هدف آن، پشتیبانی از روابط  -

1. Amaranggana 
2. Neuhofer 
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زیر لایه پردازشی هوشمند که مسئولیت آنالیز، تصویرسازي، تلفیق و استفاده هوشمند  -
 ).2،2014و لیو1تودارد (ها را بر عهده از داده

توان مجموعه آمد، گردشگري هوشمند را می آنچهعنوان ارائه تعریفی جامع از به
اي هري و پردازش دادهآوهاي یک مقصد گردشگري دانست که وظیفه تهیه، جمعفعالیت

هاي فیزیکی، روابط اجتماعی و منابع سازمانی (دولتی و خصوصی) آمده از زیرساختدستبه
ي هاي نوین، تجربیاتی باارزش تجارشده با تلفیق فناوريهاي پردازشدارد و این داده بر عهدهرا 

هاي گردشگري سه ویژگی)، به مقای2آورند. در جدول شماره (بالا را براي گردشگران فراهم می
 الکترونیک و گردشگري هوشمند پرداخته شده است.

 
 هوشمند يگردشگر و کیالکترون يگردشگر هايویژگی سهیمقا: 2 جدول

 

 گردشگري هوشمند گردشگري الکترونیکی عنوان
 هاي دیجیتال و فیزیکیایجاد ارتباط بین حوزه دیجیتال دامنه فعالیت
 هاي هوشمندرها و تلفنحسگ سایتوب فناوري اصلی
 در طول سفر پیش و بعد از سفر مرحله سفر

 3کلان داده اطلاعات نیروي محرك
 اي براي بازخلق تجربهتکنولوژي واسطه تعامل پارادایم
 اکوسیستم زنجیره ارزش ساختار
 تعامل در فضاي خصوصی و عمومی –مشارکت  B2B ،B2C ،C2C تبادل

 )2015(منبع: گرتزل و همکاران،

 
 مبانی فناوري گردشگري هوشمند

تند. سازي و توسعه گردشگري هوشمند هسطورقطع، کلید مفهومهاي نوین ارتباطی بهتکنولوژي
 کنند و گردشگري را براياي هوشمندانه حمایت میها از گردشگري به شیوهاین تکنولوژي

هوشمند ارتباطی، از  هاي). تکنولوژي2011گرتزل، دهند (ي بلندمدت توسعه مییک دوره

1. Tu 
2. Liu 
3. Big Data 
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نند تا بتوانند کبرند. اطلاعات حاصله از این تجربیات را پردازش میتجربیات گردشگران بهره می
 هاي متفاوت ارائه دهند.پاسخی سریع و مناسب در موقعیت

بایست مبتنی بر تجربیات گردشگران طراحی و تولید شوند تا بتوانند ها میاین فناوري
ند، خدماتی مناسب و درخور ارائه دهند و لذت گردشگري را براي آنان به گردشگران هوشم

هاي هوشمند گردشگري، بر ). فناوري2014، 2و چالکیتی1سیگالاباشند (به همراه داشته 
ها، حمایت از گردشگران در موارد ورزد. هدف از این فناوريگردشگران هوشمند تأکید می

 زیر است:
ري هاي گوناگون و ارائه فناوبر اساس مؤلفه بینی نیازهاي گردشگرانپیش  •

هاي آنان، قبل، حین و پس از سفر از قبیل اماکن دیدنی، محل اقامت، با توجه به فعالیت
 هاي تفریحی؛جاذبه

ارتقاي تجربیات گردشگران در حین سفر با ارائه اطلاعات صحیح مبتنی بر   •
 موقعیت جغرافیایی و ارائه خدمات تعاملی

گذاري تجربیات سفر، حین و زي گردشگران براي به اشتراكتوانمندسا  •
حال نگیري کمک نماید و درعیکه به دیگر گردشگران در تصمیمطوريپس از سفر به

ر خود شناسی را از تجربیات سفتجربیات سفر خود را تقویت کرده و درنهایت خویشتن
 ).2012سیگالا، دهند (افزایش 

ک آید و صرفاً یحساب میک زیرساخت چندگانه بهدر گردشگري هوشمند، فناوري ی
شود که هاي محاسباتی هوشمند متنوعی را شامل میسیستم اطلاعاتی مجزا نیست بلکه فناوري

میمات کند تا تصدهد و به آنان کمک میآگاهی کاملی از دنیاي واقعی به گردشگران ارائه می
ب فرآیندهاي بهینه تجاري و عملکرد مناس هوشمندانه اتخاذ کنند که درنهایت این تصمیمات به

 ).2010، 3واشبورنگردد (منجر 

1. Sigala 
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هاي موبایلی فرصت امروزه، استفاده روزافزون از تلفن همراه هوشمند و اپلیکیشن
ر جدول که د طورهمانبه اینترنت و ابزارهاي ارتباطی را فراهم ساخته است.  جانبههمهدسترسی 

ي اصلی هادغدغهنیاي فیزیکی با واقعیتی دیجیتال، یکی از ) بیان شد، برقراري ارتباط د2(
همراه این  هاي تلفنشود. لیکن افزایش استفاده از اپلیکیشنگردشگري هوشمند محسوب می

ز ا شدهارائههاي هاي همراه هوشمند با سیگنالکه تلفنطورينگرانی را کاهش داده است. به
وانگ کنند (اي بهتر شناسایی میگونهفیاي پیرامون را بهدنیاي واقعی ارتباط برقرار کرده و جغرا

 ).2012و زیانگ، 
هاي اطلاعات و ارتباطات در مقاصد گردشگري هوشمند، وجود سه شکل از فناوري

لازم و ضروري  3و کاربر نهایی سیستم خدمات اینترنتی 2، اینترنت اشیاء1شامل رایانش ابري
 است.

 و سازيرهذخی تا گرفته هااپلیکیشن از( پردازشی هايسرویس ارائه یعنی ابري رایانش
 ارائه عدرواق. شودمی انجام هزینه پرداخت با معمولاً و اینترنت بستر بر که ،)پردازشی قدرت

 غیره و آنالیزها افزار،نرم شبکه، ها،دیتابیس سازي،ذخیره سرورها، براي هاي رایانشیسرویس
 بهکه نآ بدون کاربر و است تقاضا اساس بر ابري، ایانشر در کاربر به سرویس ارائه .است

 باشد، اهآگ پردازش این انجام محل از حتی یا و باشد داشته نیاز پردازش براي خاصی تجهیزات
اند تا روشی خدمات رایانش ابري براي آن طراحی شده. رسدمی خود موردنظر سرویس به

هایی خاص هاي داده را از طریق شبکهپایگاه هاي سالید وب ومناسب براي دسترسی به پلتفرم
ها را به و این هزینه شدهثابتهاي فراهم آورد. استفاده از رایانش ابري موجب کاهش هزینه

که رایانش ابري، به ). ازآنجایی2009، 4اترودهد (می نوبتهاي متغیري مبتنی بر ضرورت هزینه
براي پیشبرد مقاصد گردشگري هوشمند کند، سازي میگذاري اطلاعات را شبیهاشتراك

تواند به تعداد اي، میشود. براي مثال، یک سیستم راهنماي تور حرفهضروري تلقی می
اي هصورت واقعی روي دستگاهشماري از گردشگران خدمات ارائه کند، بدون آنکه بهبی

1. Cloud Computing 
2. Internet of Things: IOT 
3. End User 
4. Etro 
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 نوزه د لیکنمطرح گردی پیش ها). مفاهیم اینترنت اشیاء سال2013وانگ، شود (شخصی نصب 
 ).1،2014سورشدارد ( قرار خود تجاري توسعه از اولیه مراحل در

 اشیاء رنتاینت توسط توانندمی کنیم،می استفاده روزمره زندگی در که تجهیزاتی تمام
. وندشمی انجامگرها حس توسط اشیاء اینترنت در فرآیندها اکثر. شوند نظارت و کنترل
 بدیلت دیجیتال هايسیگنال به را خام فیزیکی هايداده و اندشده مستقرجا همه درگرها حس
اینترنت اشیاء با فراهم کردن  ).3،2014و واتین2یودهند (می انتقال مرکز به را هاآن و کرده

هاي به يکند. نوآوراطلاعات، تحلیل و کنترل آن از مقاصد گردشگري هوشمند پشتیبانی می
 ؛، کاربردهاي مهمی براي توسعه گردشگري هوشمند دارندوجود آمده از طریق اینترنت اشیاء

گري شود. اینترنت اشیاء در گردشي زمانی و مکانی را شامل میهاییجاجابهزیرا سفر فی النفسه 
ها در خلال این کند تا نیازهاي ملموس و ناملموس آنهوشمند به گردشگران کمک می

هاي قرار داده شده بر روي بلیط اماکن ل، تراشه). براي مثا2015گرتزل، شود (جایی مرتفع جابه
تواند فرصتی را مهیا سازد تا متولیان مقاصد گردشگري، موقعیت جغرافیایی گردشگري می

مکانی  ها را ردیابی کرده تا بتوانند تبلیغی مبتنی بر موقعیتگردشگران و مسیر سفر و گردش آن
توانند تعداد نت اشیاء، متولیان گردشگري میها برایشان ارسال کند. همچنین با کمک اینترآن

بازدیدکنندگان را در یک منطقه گردشگري کنترل نمایند. براي محقق ساختن این امر، از 
 ).4،2012مینگ جونکنند (حسگرهاي مختلفی در هر مکان گردشگري استفاده می

اربر ک هاي اطلاعات و ارتباطات در مقاصد گردشگري هوشمند،سومین شکل از فناوري
 نهایی سطح در هک شودمی گفته کاربرانی به نهایی یی خدمات مبتنی بر اینترنت است. کاربرنها

 حوزه رد بالایی تخصصی دانش از معمولاً و گیرندمی قرارافزار نرم یا محصول یک از استفاده
هوشمند از در مقاصد گردشگري  کاربران. این 5نیستند برخوردار افزارنرم تولید نحوه و رایانه

برند که ترکیبی از خدمات رایانش ابري و اینترنت اشیاء را پشتیبانی افزارهایی بهره مینرم

1. Suresh 
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3. Watteyne 
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 کند.می
هاي اطلاعات و ارتباطات در مقاصد برقراري ارتباط بین سه شکل مختلف فناوري

دین نفعان این صنعت باشد. بتواند به نفع متولیان گردشگري و ذيگردشگري هوشمند، می
مختلف  اننفعيذهاي مبتنی بر هر سه شکل، از سوي متولیان و نیز ظور ضروري است فناوريمن

هاي افو از بروز شک جادشدهیاحمایت شود تا شبکه پوششی مناسبی در شهرهاي گردشگري 
 دیآدیجیتالی در مناطق گردشگرپذیر و اماکن تجاري در این مقاصد جلوگیري به عمل 

 ).2014بوهالیس و آمارانگانا،(
 

 مبانی نظري
تکیه  ربطیذيهاي نوین و حکمرانی چند در این پژوهش، نگارنده بر دو نظریه پذیرش فناوري

 نموده است. در ذیل به بررسی این دو نظریه پرداخته شده است:
 

 هاي نویننظریه پذیرش فناوري
ها، ، اعتقادهاكادراي است و مجموعه وسیعی از متغیرهاي مهم مانند چندبعداي پذیرش، پدیده

، گریدانیببهشود. نیز میزان درگیري آنان با فناوري را شامل می وهاي افراد ها و ویژگینگرش
صورت اختیاري در قصد استفاده از فناوري پذیرش فناوري میزان احساسی است که افراد به

یت یزان موفقدر م کنندهنییتعرو، پذیرش یا عدم پذیرش عاملی ضروري و خاص دارند. ازاین
منظور سنجش میزان استفاده ). به1394هاي نوین است (جهانگیر و نوکاریزي،یا شکست فناوري

هاي متنوعی ارائه و آزمون شده ها و مدلو عوامل مؤثر بر پذیرش یا عدم پذیرش فناوري، نظریه
 را آن) 1989( 2دیویس که 1فناوري هاي مطرح پذیرش فناوري، مدل پذیرشاز بین مدلاست. 

 لمد اصلی کرده، براي پژوهش حاضر انتخاب شده است. هدف مطرح خود دکتراي در رساله
 قصد و گرشن درونی، باورهاي بر بیرونی عوامل اثر براي پیگیري مبنایی ارائه فناوري، پذیرش
 دهد.می نشان را فناوري مدل پذیرش زیر ). شکل1989است (دیویس و دیگران،  استفاده

1. Technology Acceptance Model (TAM) 
2. Davis 
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سهولت  و سودمندي باورهاي همیشه، که است این بر فرض فناوري پذیرش مدل رد
 ).1989ان، دیویس و دیگرهستند ( فناوري از استفاده تصمیم اصلی يهاکنندهنییتع استفاده،

 
 ربطیمدل حکمرانی چند ذي

 در ربطان گوناگونکه بر مشارکت ذيربطی رویکردي در حکمرانی است حکمرانی چند ذي
بط رکند. ذيها، قوانین و مقررات در حوزه عمومی تأکید میین، اجرا و ارزیابی سیاستتدو

است از هر فرد، گروه یا سازمان که منفعت/علاقه مستقیم یا غیرمستقیمی در زمینه مسئله  عبارت
ها، وکارها، جامعه مدنی، دولتکسب توانندیربطان مهدف موردبحث داشته باشد. ذي یا

راد، معمولاً براي اشاره به این اف هاي غیردولتی باشند.سسات تحقیقاتی و سازماننخبگان، مؤ
عمدتًا معنایی اقتصادي را به » نفع«شود، اما واژه استفاده می» ذینفع«ها از واژه سازمان ها وگروه
 مرانیحک مدلربطان همواره اقتصادي نیست. که علائق/منافع ذيکند، درحالیمتبادر می ذهن

 در تا آورد گرد هم را ربطانذي دارد سعی که است حکمرانی ساختار نوعی ربطیذي دچن
 تمشترك مشارک اهداف به رسیدن یا مسائل براي هاحلراه اجراي و تصمیم سازي گفتگو،

 بر ري مبتنیگیتصمیم ربطان،ذي تمامی کامل شدن درگیر مستلزم ربطیذي چند فرایند. کنند
 ). فرایندهاي1398خوشنویس، پاسخگوست ( و شفاف باز، شیوهاي به کردن عمل و اجماع

 لدر شک را اصلی ربطانذي دارند قصد که کندمی توصیف را فرایندهایی ربطیذي چند

 : مدل پذیرش فناوري2شکل 

 ) 1989منبع: دیویس و دیگران، (
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هم  گرد خاص موضوعی مورد در تصمیم سازي احتمالاً و تصمیم یابی ارتباطات، از جدیدي
میان  تارتباطا در پاسخگویی و برابري به یافتن دست اهمیت درك بر فرایندها این. آورند

و  اندمتکی مشارکت و شفافیت دموکراتیک اصول به فرایندها این همچنین. اندمبتنی ربطانذي
این . ودش تقویت ربطانذي میان هايشبکه و گیرد شکل مشارکت که است این هاآن از هدف

 رب در ربطانذي شدن یردرگ مختلفِ  سطوح در را ساختارها از ايگسترده طیف فرایندها
 اجراي و تصمیم سازي اجماع، به یافتن دست تا هاسیاست درباره گفتگو گیرند؛ ازجملهمی
 ).2002هاي عملی (همتی، حلراه

ط ربطان مرتبربطی رویکرد خاصی در حکمرانی است که در آن، ذيحکمرانی چند ذي
که نحويکنند؛ بهمشارکت می گیري تحولات و کاربردهاي اینترنتبه نحوي جمعی در شکل
اره ها دربگیريتنها یک یا چند قدرت اصلی در تصمیمربطان و نهعلائق/منافع همه این ذي

ربطی باید داراي خصوصیات فراگیري، گوناگونی، اینترنت منعکس شوند. رویکرد چند ذي
وعیت، داشتن شري، پاسخگویی و مریپذانعطافهمکارانه بودن، شفافیت، تساوي طلبانه بودن، 

 ).1398خوشنویس، باشد (قدرت واکنش به تغییرات 

 
 پیشینه پژوهش

در دنیا مرتبط با شهر و مقصد هوشمند گردشگري است و  شدهانجامهاي بسیاري از پژوهش
ده ي کمتر پرداخته شگردشگرهاي هوشمندسازي مقاصد شهري تاکنون به شناسایی مؤلفه

در ارتباط با موضوع هوشمندسازي گردشگري  شدهانجامهاي است. جدیدترین پژوهش
شهرهاي هوشمند و ") در پژوهشی با عنوان 2019و همکاران ( 1اند از: ماتیوسعبارت

گري هاي گردشبه بررسی دگرگونی "آورند؟ي را به ارمغان میاندهیآگردشگري هوشمند: چه 
یاري آن بود که فناوري بس توسعه هوشمندي در آن پرداختند. نتایج پژوهش حاکی از واسطهبه

از تفکرات ما را در مورد مسائل گردشگري درهم خواهند شکست و منابع انسانی ناکارآمد، 
 ازدحام و ترافیک و بسیاري دیگر از مسائل را برطرف خواهد کرد.

1. Matos 
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گردشگري هوشمند و مزیت رقابتی براي ") در پژوهشی با عنوان 2019و همکاران ( 1کو
اد مزیت رقابتی در گردشگري و مزایاي آن براي سهامداران پرداختند. نتایج به ایج "سهامداران

کار، وپژوهش حاکی از آن بود که هوشمندي با تغییر در پیامدهاي پایداري، مقصد، کسب
) در 2017همکاران (و  2شوند. سانتوس جونیورساکنان و مسافران باعث ایجاد مزیت رقابتی می

به  "دارانهیسرمادشگري هوشمند؛ بررسی از منظر ذینفعان و مقاصد گر"پژوهشی با عنوان 
، شدهجامانهاي هوشمندسازي گردشگري پرداختند. بر اساس تحلیل محتواي شناسایی مؤلفه

ردشگري هاي اصلی گهاي نوین ارتباطی، نوآوري، دسترسی و توسعه پایدار از مؤلفهتکنولوژي
کارشناسی ارشد خود را با عنوان  نامهانیپا) 6201(3آیند. دویونگ کیمهوشمند به شمار می

ولف در دانشگاه گ "در گردشگري هوشمند؛ مطالعه موردي کره جنوبی گذاريسیاستشبکه "
در کره جنوبی  STPگذاري ي سیاستي شبکهکانادا به انجام رسانید. این پژوهش به مطالعه

ردشگري ر گردشگري سنتی و گگذاري دي سیاستپرداخته است. این پژوهش به مقایسه شبکه
اي ههوشمند توجه فراوانی داشته است. در گردشگري سنتی، تبادل اطلاعات میان بخش

کارآمدي همیشگی بخش خصوصی ناقص است و  رغمیعلخصوصی و دولتی گردشگري 
ي هدهد که استفادهاي تحقیق پیشنهاد میگردشگري رونق خود را از دست داده است. یافته

هاي اطلاعاتی، تعاملات میان بخش خصوصی و دولتی را افزایش داده است از شبکه هیچند سو
 گذاري گردشگري به وجود آورده است.ی براي سیاستجمسمن و شبکه

 
 شناسی پژوهشروش

ري هاي هوشمندسازي صنعت گردشگازآنجاکه در پژوهش حاضر ابتدا به دنبال شناسایی مؤلفه
هاي ه هستیم و سپس قصد داریم با استفاده از پرسشنامه، مؤلفهدر ایران با استفاده از مصاحب

ي وتهبرا اعتباریابی کرد و کیفیت مدل هوشمندسازي صنعت گردشگري را به  شدهییشناسا
 آزمون بگذاریم. لذا، پژوهش حاضر از نوع پژوهش آمیخته است.

1. Koo 
2. Santos Junior 
3. Doyoung Kim 
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 شناسی بخش کیفیروش
ق انجام افزار مکس کیودا در بخش کیفی تحقیتحلیل محتواي کیفی قراردادي با استفاده از نرم

 گرفت.
ها و با برخورداري از شناختی که از داده نیترتیفیباکگردآوري  باهدفدر پژوهش حاضر 

 ايهاولی هايي عمیق اولیه انجام شد و پرسشهامصاحبهمدیران حوزه گردشگري وجود داشته، 
 و رهامحو .گرفت قرار يردبازنگرمو بود، شده فهرست تحقیق اصلی سؤال راستاي در که

 رارق بازبینی مورد شد، اخذ اولیه هايکه از مصاحبه بازخوردهایی اساس بر مصاحبه سؤالات
 هاهمصاحب از جدید مصاحبه دهم مطالب از پس شد. در این پژوهش اصلاح جیتدربه و گرفت

 یافت. دامها نفر سیزدهم تا هامصاحبه نظري، اشباع از اطمینان حصول براي اما نگردید مستخرج
عنوان نمونه مصاحبه به 3ها، در حین انجام این پژوهش و در جریان کدگذاري مصاحبه

مورد کدگذاري مجدد قرار گرفت. تعداد کل کدها در دو فاصله  روزهستیبدر یک فاصله 
عدم توافقات و تعداد کل  36، تعداد کل توافقات در این دو زمان برابر 98برابر  روزهستیبزمانی 
درصد است. با توجه به  73هاي این پژوهش برابر مصاحبه باز آزمونکد است. پایایی  7برابر 

 درصد است، قابلیت اعتماد کدگذاري مورد تائید است. 60اینکه میزان پایایی بیشتر از 
هاي موردبررسی، ابعاد اصلی مدل پیشنهادي یعنی محتوا، زمینه و فرآیند تغییر مؤلفه

اهداف پژوهش، جامع، مانع و مستقل باشند. در این پژوهش براي  کنندهمنعکسند تا هست

وهش ي استقرایی استفاده شده است. ازآنجاکه پژهاي کیفی از شیوهبندي دادهبندي و طبقهمقوله

ظرات ي نبندجمعو با  شدهاستفادهبه دنبال استخراج مدلی بومی است، از روش استقرایی 

 هاي مؤثر در هر مقوله شکل گرفت.، مؤلفهنشوندگامصاحبه

 
 شناسی بخش کمیروش

، سؤال 23مل بر ي آنلاین مشتاپرسشنامهدر بخش کیفی،  شدهییشناساهاي براي اعتباریابی مؤلفه

 مرحله هاي بند (الف و ب) توزیع گردید. درطراحی شد که در میان کارشناسان آژانس
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 آماري هايتحلیل براي پردازش از پس و شدهیلتکم پرسشنامه 390 اطلاعات آوريجمع

ها در این مرحله، مدل یابی معادلات ساختاري بوده روش تحلیل داده .اندقرارگرفته مورداستفاده

جهت انجام تحلیل  2افزار پی.ال.اس هوشمندو از نرم 1است. لذا از رویکرد حداقل مربعات جزئی

 ، استفاده گردید.شدهییشناسا هايعاملی تائیدي براي اعتباریابی مؤلفه

و براي  4شدهاستخراجاز شاخص متوسط واریانس  3در ادامه براي سنجش روایی همگرا

یا واگرا از معیار آزمون بار عرضی استفاده شد. همچنین براي بررسی  5سنجش روایی تشخیصی

گلدشتاین بهره گرفته -دلوي pیا  7و پایایی ترکیبی 6ي، از آلفاي کرونباخریگاندازهپایایی ابزار 

 است. 0,70، مقادیر بالاتر از هاشاخصبودن براي این  قبولقابلشد. معیار 

نتایج پژوهش حاکی از آن بود که آلفاي کرونباخ و پایایی ترکیبی پرسشنامه به ترتیب 
شود. همچنین براي بررسی است که این مقادیر در سطح خوبی ارزیابی می 0,86و  0,79برابر 

و  8گیري و ساختاري به ترتیب از شاخص اشتراك با روایی متقاطعهاي اندازهمدلکیفیت 
استفاده گردید. چنانچه میزان شاخص اشتراك با روایی  9شاخص افزونگی با روایی متقاطع

گیري از کیفیت لازم برخوردار است. در خصوص متقاطع عددي مثبت را نشان دهد، مدل اندازه

Qگیري این توانایی،ترین شاخص اندازهمتقاطع که معروفشاخص افزونگی با روایی  2
 

 ،ضعیف عنوان مقادیررا به ترتیب به 0,35و  0,15، 0,02گایسلر است، محققین سه مقدار -استون
 نمودند. معرفی شاخص این براي قوي و متوسط

 
 

1. PLS 
2. Smart PLS 
3. Convergent Validity 
4. Average Variance Extracted (AVE) 
5. Disctiminant Validity 
6. Cronbach's Alpha 
7. Composite Reliability 
8. Crossvalidated Communality 
9. Crossvalidated Redundency 
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 هاي پژوهشیافته
 شمندسازي صنعت گردشگري در ایران هاي هوشناسایی مؤلفه هدف اول پژوهش:

گرفت.  مصاحبه صورت 13افزار مکس کیودا، کدگذاري متون در این مرحله با استفاده از نرم
شـامل کسـانی هسـتند که حداقل سه ویژگی زیر را داشته  شـوندگانمصـاحبهدر این پژوهش، 

ی در پُست مدیریتسـال سابقه مرتبط با صنعت گردشگري باشد، داراي  5باشـند؛ داراي حداقل 
دستی و یا دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگري وزارت میراث فرهنگی، گردشـگري و صـنایع

هاي (بند الف و ب) باشـد و داراي مدرك تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر در یکی از حوزه
 مرتبط با گردشگري و تکنولوژي باشد.

مقایسه، برچسب زدن و وتحلیل، در جریان کدگذاري باز، به خرد کردن، تجزیه
است که هر قسمت از تعاملات،  نیسازي امنظور از مفهومها پرداخته شد. سازي دادهمفهوم

در فرآیند تحقیق تعداد کدهاي  گردد.هایی که در متن وجود دارد، استخراج مینظرات و ایده
رحله بعد، برقراري کد ثانویه رسید. م 199به تعداد  شدهانجامهاي بود که در بررسی 234اولیه 

 ياساس فرایند ارتباط دهی در کدگذاردر کدگذاري باز است.  دشدهیتولرابطه بین مفاهیم 
عنوان مقوله محوري و سپس قرار دادن سایر مقولات محوري، در تمرکز و تعیین یک مقوله به

دیک و زجنس فرعی ذیل مقوله اصلی است. در ادامه با بررسی مفاهیم و قرارگیري مفاهیم نهم
مقوله اصلی به شرح ذیل است:  4 .شدمقوله محوري آن استخراج ، جنس حول یک طبقههم

-هاي نوین هوشمند، توانمندسازي اجتماعیحکمرانی هوشمند، توسعه کاربرد تکنولوژي
 فرهنگی، هوشمندسازي جامع خدمات گردشگري (محیطی).

 رانمدل هوشمندسازي گردشگري مقاصد شهري ای هدف دوم پژوهش:
، مدل هوشمندسازي هامصاحبهاز  شدهاستخراجبا توجه به مقولات اصلی و خرده مقولات 

 گردد:گردشگري مقاصد شهري ایران مبتنی بر کدها، در ذیل ارائه می
 

هوشمندسازي صنعت گردشگري  شدهییشناساهاي اعتبارسنجی مؤلفه هدف سوم پژوهش:
 در ایران
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 مدل مفهومی هوشمندسازي صنعت گردشگري در ایران: 3 شکل
 ي تحقیق حاضر)هاافته( منبع: ی
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گیري در پیمایش تحقیق حاضر، مفاهیم اصلی تحقیق با استفاده از پرسشنامه آنلاین اندازه
هاي جمعیتی نمونه تحقیق و اطلاعات شده است. این مفاهیم شامل اطلاعات مربوط به ویژگی

 شود.اي میسازهمربوط به متغیرهاي 
ها، مبناي سنجش اهمیت آن هاي هر یک از مؤلفهمیزان موافقت پاسخگویان با گویه

مشخص  5تا  1ي بین انمرهآید. نظر هر یک از پاسخگویان در پرسشنامه با مؤلفه به شماره می
ؤلفه ، امتیاز هر م1هاي هر مؤلفه، با استفاده از رابطه شده است. پس از دریافت نمرات گویه

 محاسبه شده است.

 )1رابطه (
 
 

 

 ها بر اساس نظر پاسخگویان به ترتیب:بر این اساس میزان اهمیت مؤلفه
 100از  12/78متوسط امتیاز هوشمندسازي جامع خدمات گردشگري  -

 100از  87/77هاي نوین هوشمند متوسط امتیاز توسعه کاربرد تکنولوژي -

 100از  61/66 فرهنگیمتوسط امتیاز توانمندسازي اجتماعی و  -

 محاسبه گردید. 100از  62/61متوسط امتیاز حکمرانی هوشمند   -
براي اعتبارسنجی و ارزشیابی برازش الگوي پیشنهادي از تحلیل عاملی تأییدي و تکنیک 

استفاده شد. در مرتبه اول  Smart PLSافزار ي نرمریکارگبهیابی معادلات ساختاري با مدل
پذیر روي متغیر مکنون مربوط به خود و در مرتبه دوم، بارهاي هاي مشاهدهبارهاي عاملی متغیر

 عاملی متغیرهاي مکنون سطح اول، روي متغیرهاي مکنون سطح دوم موردبررسی قرار گرفت.
 

 تحلیل عاملی تأییدي
 ي مربوط به خود موردبررسی قرارمؤلفهدر تحلیل عاملی تأییدي، بار عاملی هر نشانگر روي 

 96/1متناظر با هر بار عاملی باید بالاتر از  tبوده و مقدار  70/0که میزان آن باید بالاتر از  گیردمی
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گیري آن باشد. در این صورت این نشانگر از دقت لازم براي اندازه 05/0در سطح معناداري 
 ).3مؤلفه یا صفت مکنون برخوردار است. (جدول 

 

 هر مؤلفه در قالب مدل هوشمندسازي گردشگري در ایران ی براي نشانگرهايبار عامل: مقادیر 3جدول 
 

هاگویه سازه  نتیجه tآماره  بار عاملی 
 
 

 یحکمران
 هوشمند

قانون تجارت  قیو تطب یبروز رسان
 یکیالکترون

778/0  855/1
3 

 تائید نشانگر

781/0 منشور حقوق گردشگر یرسان بروز  080/1
3 

 تائید نشانگر

از حقوق  تیقانون حما یرسان بروز
 ياانهیرا يافزارهانرم آورندگاندیپد

740/0  920/1
1 

 تائید نشانگر

گذاري در هاي سرمایهمشوق ارائه
 يگردشگر يبخش هوشمندساز

765/0  001/8  تائید نشانگر 

به  یده مجوز يندهایفرآ لیتسه
ورود به  يبرا یبخش خصوص

 يگردشگر يهوشمندساز

761/0  185/1
9 

 تائید نشانگر

هاي دولت زیرساخت هتوسع
 کیالکترون

771/0  401/8  تائید نشانگر 

 يگذاري کلان گردشگرسیاست رییتغ
 يسودر کشور و حرکت به

 يهوشمندساز

762/0  842/1
3 

 تائید نشانگر

 ینیگزیجا يجامع برا ریزيبرنامه
کننده نقش دولت از عرضه یجیتدر

به  يمحصولات گردشگر
 ییکارا گذاري و نظارت برسیاست

 هاآن

766/0  324/1
4 

 تائید نشانگر

 
 
 

آموزش جامعه میزبان براي پذیرایی 
 از گردشگري و مهمانداري

805/0  630/1
4 

 تائید نشانگر

آموزش جامعه میزبان براي استفاده از 
 هوشمند هايتکنولوژي

762/0  500/1
4 

 تائید نشانگر
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 يتوانمندساز

و  یاجتماع
یفرهنگ  

فاده از تولید محتواي آموزشی است
هاي هوشمند براي تکنولوژي
 گردشگران

793/0  297/2  تائید نشانگر 

تقویت اعتماد الکترونیک در جامعه 
 میزبان و گردشگران

805/0  630/1
4 

 تائید نشانگر

سازي در جامعه میزبان و فرهنگ
گردشگران براي پذیرش گردشگري 

 هوشمند در سطح کشور

722/0  811/9  تائید نشانگر 

اي جامعه براي دستیابی پایهآموزش 
 به مردم هوشمند

762/0  088/1
1 

 تائید نشانگر

توسعه کاربرد 
هاي تکنولوژي

هوشمند نینو  

نفوذ بهتر اینترنت در مقاصد 
 گردشگري

811/0  842/9  تائید نشانگر 

تخصیص بودجه کافی جهت توسعه 
 الکترونیک مقاصد گردشگري

842/0  915/1
1 

 تائید نشانگر

ادل اطلاعات گردشگري در توسعه تب
 فضاي هوشمند

793/0  312/5  تائید نشانگر 

هاي کاربري توسعه زیرساخت
 هاي نوین گردشگريفناوري

706/0  620/2  تائید نشانگر 

 يهوشمندساز
جامع خدمات 

يگردشگر  

توسعه زیرساخت براي برقراري 
ي تعاملی هوشمند جامعه میزبان رابطه

 با گردشگر

798/0  270/6 رنشانگ تائید   

ونقل هوشمند در مقاصد توسعه حمل
 گردشگري

729/0  738/5  تائید نشانگر 

847/0 توسعه مراکز اقامتی هوشمند  492/2
0 

 تائید نشانگر

توسعه زیرساخت پایگاه داده 
 گردشگران در مقاصد گردشگري

778/0  890/6  تائید نشانگر 

رسانی جامع مقاصد معرفی و اطلاع
تعاملی و گردشگري در فضاي 

 هوشمند

734/0  203/8  تائید نشانگر 
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ها داراي بار عاملی مناسبی (بالاتر ) مشخص است تمامی گویه3طور که از جدول (همان
دار معنی 0,05) بر متغیر مکنون مربوط به خود هستند و این بارهاي عاملی در سطح 0,7از 
) در 1,96لی بیشتر از مقدار بحرانی آن (متناظر با هر بار عام tدیگر، مقدار عبارتیباشند. بهمی

هاي فهگیري مؤلتوان گفت این نشانگرها از دقت لازم براي اندازهاست. درنتیجه می 0,05سطح 
 گیرند.هاي) مربوط به خود برخوردار هستند و مورد تأیید قرار می(سازه

آلفاي  و )گلدشتاین -دلوینp( ترکیبی پایایی است، ) مشخص4جدول ( از که طورهمان
پایایی  لذا،است  70/0 از بالاتر هوشمندسازي گردشگري به مربوط متغیرهاي تمامی کرونباخ

 شدهاجاستخر واریانس متوسط شاخص از همچنین،. گیردمی تأیید قرار مورد گیرياندازه ابزار
جدول  بهتوجه  باباشد.  50/0 از بالاتر باید آن میزان که شد استفاده همگرا روایی براي سنجش

 بر روایی دلیل خود که است شتریب 50/0 میزان از متغیرها همه در مورد AVE) شاخص 4(
 هوشمندسازي صنعت گردشگري در ایران است. مدل مناسب همگراي

 
 براي شدهاستخراجهاي پایایی ترکیبی، آلفاي کرونباخ و متوسط واریانس شاخص :4 جدول

 مدل هوشمندسازي گردشگري 
 

پایایی  انام متغیره
 ترکیبی

 آلفاي
 کرونباخ

شاخص متوسط 
 شدهاستخراجواریانس 

907/0 حکمرانی هوشمند  883/0  550/0  

863/0 توانمندسازي اجتماعی و فرهنگی  803/0  522/0  

830/0 هاي نوین هوشمندتوسعه کاربرد تکنولوژي  729/0  554/0  

843/0 هوشمندسازي جامع خدمات گردشگري  766/0  512/0  

 

گیري، از معیار آزمون امه جهت بررســی روایی تشــخیصــی یا واگراي مدل اندازهدر اد
ذیر پرود که متغیرهاي مشــاهدهبار عرضــی اســتفاده شــد. طبق شــاخص بار عرضــی، انتظار می

ذیر روي مؤلفه پمربوط به یک مؤلفه خاص، بار عاملی بیشتري نسبت به سایر متغیرهاي مشاهده
گیري دیگر هاي اندازهدیگر، بار عرضی کمتري بر مؤلفهعبارتیبه مربوط به خود داشـته باشند.
ي روي پذیر، بار عاملی بیشترهاي پژوهش، تمام متغیرهاي مشاهدهداشـته باشـند. بر اساس یافته
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ن مدل توان گفت ایمتغیر مکنون مربوط به خود را دارند، لذا با توجه به شاخص بار عرضی می
ي لفهمؤیصـی مناسـبی برخوردار اسـت. در ذیل شاخص بار عرضی گیري از روایی تشـخاندازه

 ) آورده شده است.5حکمرانی هوشمند براي نمونه در جدول (
 

 : شاخص بار عرضی مدل هوشمندسازي گردشگري5جدول 
 

هوشمند 

سازي جامع 

خدمات 

 گردشگري

توسعه کاربرد 

هاي تکنولوژي

 نوین هوشمند

توانمندسازي   

اجتماعی و 

 فرهنگی

مرانی حک

 هوشمند

 

بروز رسانی و تطبیق قانون تجارت  77/0 24/0   20/0 34/0
 الکترونیکی

 بروز رسانی منشور حقوق گردشگر 78/0 22/0   15/0 28/0

قانون حمایت از حقوق بروز رسانی  73/0 14/0   15/0 26/0
 ايافزارهاي رایانهآورندگان نرمپدید

گذاري در هاي سرمایهارائه مشوق 66/0 24/0   18/0 26/0
 بخش هوشمندسازي گردشگري

تسهیل فرآیندهاي مجوزدهی به  76/0 25/0   20/0 31/0
بخش خصوصی براي ورود به 

 هوشمندسازي گردشگري
هاي دولت توسعه زیرساخت 67/0 20/0   11/0 21/0

 الکترونیک

گذاري کلان تغییر سیاست 76/0 33/0   22/0 34/0
رکت گردشگري در کشور و ح

 سوي هوشمندسازيبه
جایگزینی ریزي جامع براي برنامه 76/0 44/0   21/0 34/0

 کنندهتدریجی نقش دولت از عرضه
محصولات گردشگري به 

 ییکارا گذاري و نظارت برسیاست
 هاآن
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شــود. محاســبه می متقاطعگیري توســط شــاخص اشــتراك با روایی کیفیت مدل اندازه
ادیر پذیر از طریق مقبینی متغیرهاي مشــاهدهمدل مســیر را در پیشدرواقع این شــاخص توانایی 

گیري سنجد. چنانچه این شاخص عدد مثبتی را نشان دهد، مدل اندازهمتغیر پنهان متناظرشان می
) مشــخص است، در مدل 6طور که از جدول (انعکاسـی از کیفیت لازم برخوردار اسـت. همان

ه این ک ص اشــتراك با روایی متقاطع مثبت و بالا اســتگیري موردبررســی، مقادیر شــاخاندازه
 نماید.گیري را تائید میخود کیفیت مدل اندازه

 
 هوشمندسازي گردشگري مدل متقاطع ییروا با اشتراك شاخص: 6جدول 

 
 عمتقاطشاخص اشتراك یا روایی  مؤلفه

هوشمند یحکمران  551/0  

یو فرهنگ یاجتماع يتوانمندساز  523/0  

هوشمند نیهاي نوبرد تکنولوژيتوسعه کار  554/0  

يجامع خدمات گردشگر يهوشمندساز  520/0  

542/0 مدل نهایی هوشمندسازي گردشگري  

 
به شد. محاس متقاطعهمچنین کیفیت مدل سـاختاري توسـط شـاخص افزونگی با روایی 

ســلر گای-اســتون 2Qگیري این توانایی شــاخص ترین معیار اندازهشــدهترین و شــناختهمعروف
زا انعکاســـی را اســت که بر اســـاس این ملاك، مدل باید نشــانگرهاي متغیرهاي مکنون درون

ـــان می 2Qبینی نمـایـد و مقـادیر پیش ـــفر نش ـــاهدهبـالاي ص ـــده خوب دهند که مقادیر مش ش
ـــازي ـــدهبـازس ـــورتیعبارتیبینی دارد. بهاند و مدل توانایی پیشش ه مقادیر که کلیدیگر، درص

ـــتبه ـــاخص افزونگی با روایی آمده برادس ـــتن متغیر پنهان درون متقاطعي ش زا با در نظر داش
. در ستاتوان گفت مدل ساختاري از کیفیت مناسبی برخوردار انعکاسـی شده مثبت باشد، می

و  15/0، 02/0زا ســـه مقدار بینی مدل در مورد متغیرهاي پنهان درونمورد شـــدت قدرت پیش
 .ودندنمدیر ضعیف، متوسط و قوي براي این شاخص معرفی عنوان مقارا به ترتیب به 35/0
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در همه متغیرها مثبت و بالاتر از  2Q) مشخص است میزان 7جدول (طور که از همان
ر مدل دیگعبارتگیري است. بهدهنده کیفیت مناسب مدل اندازهاست که این خود نشان 35/0
 2Q بینی نماید. همچنین میزانرا پیشزا انعکاسی تواند نشانگرهاي متغیرهاي مکنون درونمی

آمده قوي ارزیابی دستحاصل آمد و نتیجه به 0,528براي کل مدل محاسبه گردید که برابر با 
توان گفت که مدل ساختاري موردبررسی از کیفیت مناسبی برخوردار است و شود. لذا میمی

ارد و بینی بالایی دانایی پیشاند و مدل موردبررسی توشدهشده خوب بازسازي مقادیر مشاهده
 بینی نماید.زا را پیشتواند متغیر مکنون درونمی

 
 هوشمندسازي گردشگري مدل متقاطع ییروا با یافزونگ شاخص: 7جدول 

 
 متقاطعشاخص افزونگی یا روایی  مؤلفه

هوشمند یحکمران  551/0  

یو فرهنگ یاجتماع يتوانمندساز  523/0  

هوشمند نیاي نوهتوسعه کاربرد تکنولوژي  554/0  

يجامع خدمات گردشگر يهوشمندساز  520/0  

 528/0 (هوشمندسازي گردشگري) مدل نهایی

 
 گیريبحث و نتیجه

اده بینی جامعه ما را تغییر دپیشطور غیرقابلهاي اخیر، فناوري اطلاعات و ارتباطات بهدر دهه
ر پهناور ر تحول شده است. کشویی است که بیشتر دچاهابخشاست. سفر و گردشگري یکی از 

ایران با توجه به شرایط آب و هوایی، اقلیمی، فرهنگی و باستانی یکی از بهترین کشورهاي دنیا 
صورت مستمر، نیازهاي در حال تغییر ي صنعت گردشگري است. لذا باید بهسازادهیپبراي 

سافران نیت و لذت مگردشگران را شناسایی کرده و به نکات اساسی آن یعنی رضایتمندي، ام
 توجه نماید.

گردشــگري هوشــمند یک اصــطلاح جدید کاربردي اســت که به توصــیف وابســتگی 
روزافزون مقاصـد گردشـگري، صـنایع و اشـکال مختلف گردشگران به اشکال جدید فناوري 
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ـــمند تبدیل میهاگزارههـا را به اطلـاعـات و ارتبـاطـات کـه حجم انبوهی از داده کند، ي ارزش
هاي اطلاعاتی و ســازي گردشــگري با اســتفاده از فناوريهوشــمند). 2015گرتزل، د (پردازیم

وریستی، ت يهاکه همه ارکان گردشگري اعم از گردشگر، مکان استاي گونهبه ارتباطی نوین
گذاران گردشگري دهندگان خدمات و جامعه میزبان و سـیاستهاي راهنماي تور، ارائهآژانس

 د.را شامل شو
گردشگري در مقاصد شهري ایران، نیازمند طراحی پلتفرم و مدلی است ازي هوشمندس

ـــود. این مدل باید به نحوي طراحی گردد تا داده هاي خام کـه بـا کمـک همه ذینفعان انجام ش
 گردشگران را به اطلاعات و ارزش فزاینده تبدیل نماید.

ر گردشگري د هاي هوشمندسازياز این پژوهش حاضـر کوشـید تا با شـناسـایی مؤلفه 
 مقاصد شهري ایران، حرکت در این مسیر را هموار سازد.

 هاي تحقیق حاضر، چهار مؤلفه ذیل حاصل آمد:بر اساس یافته
 حکمرانی هوشمند -

 هاي نوین هوشمندتوسعه کاربرد تکنولوژي -

 فرهنگی-توانمندسازي اجتماعی -

 هوشمندسازي جامع خدمات گردشگري (محیطی) -

حاصل  3/0در این پژوهش، بالاتر از  شدهییشناساي مؤلفهضریب مسیر تمامی چهار 
ها بر هوشمندسازي صنعت گردشگري مقاصد شهري آمده است و این نشان از تأثیر قوي مؤلفه

 تهوسیپهمبه، به معنی اعمال حاکمیت شدهییشناساي حکمرانی هوشمند ایران دارد. مؤلفه
که  شودکه شامل خدمات و تعاملاتی می ي در سراسر شهر و مقصد گردشگري استشهردرون

هاي مدنی، دولتی و خصوصی و نظام جهانی را به هم متصل نموده و در صورت نیاز، با سازمان
کند تا مقصد گردشگري بتواند همانند یک ارگانیسم کارآمد و اثربخش به حیات هم ادغام می

بطی قابل تأمل است. بدین رخود ادامه دهد. حکمرانی هوشمند در نظریه حکمرانی چند ذي
ي هاروهگبایست فراگیر باشد و تمام ربطی، این حکمرانی میلحاظ که طبق رویکرد چند ذي
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ا جلب ها رعنوان بستر ارتباطات را شناسایی و مشارکت آنربط فعال در فضاي مجازي بهذي
 نماید.

ت که اس "مندهاي نوین هوشتوسعه کاربرد تکنولوژي"، شدهییشناساي دومین مؤلفه
نترنت عداد مشترکان ایبا مدیران گردشگري احصاء شده است. ت شدهانجامي هامصاحبهبر اساس 

باند طبق آخرین آمار منتشرشده در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تا پایان سال پهن
ترك اینترنت مش 112هزار و  137میلیون و  64است که شامل  595هزار و  518میلیون و  74، 97

ار . این آمشودمشترك اینترنت پهن باند ثابت می 483هزار و  381میلیون و  10باند سیار و پهن
 20 يبالا يتعداد روستاها، منتشرشدهدر روستاها کمی متفاوت است. بر اساس آخرین آمار 

نون به درصد بود که اک 25دولت دوازدهم  يدر ابتدا ینترنتیخانوار متصل به خدمات مناسب ا
معیتی و هاي جضریب اینترنت روستایی در ایران به توجه به شاخص .افتی شیدرصد افزا 55

شود که در برنامه ششم توسعه بدان اشاره مستقیم شده است. مساحتی و جغرافیایی محاسبه می
درصد برسد. بر اساس اطلاعات  90شود تا پایان برنامه ششم توسعه این ضریب به بینی میپیش

و  ي بخش ارتباطاتانهیهزکل کشور، کل اعتبارات  وبودجهبرنامهاز سوي سازمان  شدهائهار
هاي صورت ریزيمیلیارد ریال است که بر اساس برنامه 7128، معادل 98فناوري در بودجه سال 

ر روستاها خصوص دتوسعه زیرساخت ارائه خدمات دولت الکترونیک بهگرفته، این اعتبار به 
ومی و حمایت از تولیدات ب، هاي محتوایی بومی، توسعه زیرساختافتهیتر توسعهو مناطق کم

 اختصاص داده شده است. هاي نوینتوسعه فناوري و داخلی
یک  توانمندياست.  "فرهنگی-توانمندسازي اجتماعی" شدهییشناساي سـومین مؤلفه

 ازي،توانمندس هدف از اسـاساً. هاي اجتماعی تک علتی نیسـتندپدیده اجتماعی اسـت و پدیده
ـــم ـــت. يریگمیمشـــارکت افراد و دخالت در فرآیند تص  در جهت رویکرد توســـعه پایدار اس

در بستر  که گراستتوسعهي فناوري محور و دهیپدهوشمندسازي صنعت گردشگري نیز یک 
ـــود، نمیاجتمـاع ایجـاد می ـــیـات آن جدا نمود. یکی از ش ـــوص توان آن را از اجتمـاع و خص

بارز جوامع انسانی این است که بدون مشارکت افراد هیچ پدیده اجتماعی تداوم خصـوصـیات 
نخواهد یافت. همین جمله براي بیان اهمیت مشـــارکت در موفقیت هوشـــمندســـازي صـــنعت 
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توان در را می» عنوان ابزار رســیدن به هدفمشــارکت به«کند. رویکرد گردشــگري کفایت می
از تلاش براي بسیج نمودن توده مردم جهت همکاري راسـتاي یک پیوسـتار در نظر گرفت که 

هاي توسـعه تا توانمندسـازي مردم براي اداره توسعه ادامه یابد (فرهنگی و همکاران، در فعالیت
ــارکت به ).1395 ــی تا حدي مخاطراتی مش ــیاس ــازي اگرچه ازلحاظ س عنوان فرآیند توانمندس

و فرآیندهاي توسعه نقش فعال دارند؛  هابرنامهدارد، ولی رویکردي مطلوب اسـت که افراد در 
 دهندیمکنند؛ نیازها و مشکلات خود را شرح کنند؛ اقدام به ابتکار میي خود را بیان میهادهیا

ــان می ــتقلال خود را نش ــت چراکه و اس ــازي اس ــاً هدف ازدهد و این به معناي توانمندس ــاس  اس
ــازي، ــم توانمندس ــارکت افراد و دخالت در فرآیند تص ــعه  يریگمیمش در جهت رویکرد توس

 توانمندســازي در تر و زیر بنایی اســت رویکرد و نگرش حاکم برپایدار اســت؛ اما آنچه مهم
) و این به معناي ارتقاي 1394(مظفري،  توســـعه نیروي انســـانی و مدیریت حاکم بر آن اســـت

 شدهییاساشنی ي توانمندسازي اجتماعی و فرهنگمؤلفهنیروي انسـانی به سـرمایه انسانی است. 
 5داري در ســطح معنی 5,690و قدر مطلق آماره  0,337در این پژوهش، با ضــریب مســیر (بتا) 

 درصد، تأثیر مثبت و مستقیمی بر هوشمندسازي گردشگري دارد.
 "هوشمندسازي جامع خدمات گردشگري (محیطی)" شدهییشـناسـاي چهارمین مؤلفه

ـــت. امروزه  ـــاناعاتی و ارتباطاتی به زندگی روزمره هاي اطلورود فناوري بـاوجوداس  از هاانس
ــافت و  ــبک هايریدرگیک طرف؛ و نیز بُعد مس ــی و کاري روزمره، تغییراتی در س ــخص ي ش

ی به یجاهمهزندگی افراد به وجود آمده اسـت. این تغییرات که در راسـتاي دسـترسـی آسان و 
ـــد ـــت، تجربیـات افراد، اطلـاعـات موجود و نیز مدیریت زمان ایجاد ش ي جز انتقال اچارهه اس

از  لیتفصبه هآنچارتباطات سـنتی بر بسـتر ارتباطات هوشـمند را باقی نگذاشـته است. بر اساس 
منظور ایجاد حس تعامل هوشـمند، بسـتر هوشـمندسازي نیازمند نگاه جامع آن سـخن رفت و به

و  نگرکلرد کگرایانه اي است که بتواند پاسخگوي تمامی نیازهاي گردشگران باشد. یک روی
مناسبی براي  حلراهتواند جامع در خصـوص ابعاد هوشـمندسـازي و خدمات گردشـگري، می

 ي هوشمندسازي گردشگري باشد.یافتن بهترین شیوه
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