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چکیده
توسعة سریع فنّاوری در گردشگری و ظهور گردشگری هوشمند توجه مدیران و سیاستگذاران مقصدها را به
فرصتهایی جلب کرده است که از تطبیق راهبرد هوشمندی در مقصدهای گردشگری ایجاد میشود .بر این
اساس ،گونهشناسی جدیدی برای مقصدها پدیدار شده که به آن «مقصد هوشمند گردشگری» میگویند .این
پژوهش در پی ارائة چارچوبی مفهومی است که در آن مؤلفهها و عوامل هوشمندی مقصدهای گردشگری
شهری شناسایی و تبیین شده باشد .بدینمنظور و برای فهم و ادراک عمیق از ویژگیها ،عوامل و چگونگی
اجرای هوشمندی در مقصدهای گردشگری شهری ،رویکرد کیفی و تفسیری اتخاذ و از روش فراترکیب برای
گردآوری و تلفیق پژوهشهای پیشین استفاده شده است .نتایج حاصل از پژوهش نشان میدهد که مفاهیم
موجود درزمینة هوشمندی مقصدهای گردشگری را میتوان در سه مقولة عوامل کالن ،عوامل خرد یا نظاممند و
ویژگیهای خاص هوشمندی دستهبندی کرد .از دیگر نتایج این پژوهش که آن را از پژوهشهای دیگر متمایز
میکند ،شناسایی سه ویژگی اصلی در ارائة چارچوب هوشمندی مقصدهای گردشگری است .1 :درنظرگرفتن
مؤلفههای هوشمندی در قالب نظام گردشگری .2 ،توجه به بعد شهربودن مقصدهای گردشگری شهری که
عالوهبر ارائة خدمات به گردشگران محل سکونت ساکنان نیز هست .3 ،مدنظر قراردادن وجوه مشخصة
هوشمندی مقصدهای شهری در دو وجه اثربخشی ،پایداری ،برابری و زیستپذیری بیشتر در شهرها ،و ابزارمند
بودن ،بههمپیوستگی و هوشمند دانشیار دانشگاه عالمه طباطبائی بودن این مقصدها با توجه به کاربرد بنیان
5
فنّاوری در بهبود عملکرد تمامی ذینفعان مقصدهای گردشگری شهری.
واژههایکلیدی :گردشگری ،هوشمندی ،مقصدهای شهری ،فراترکیب


 .1نویسنده مسئول :دکتری جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشیار دانشگاه عالمه طباطبائی ()mahmoodziaee@yahoo.com؛
 .2دانشجوی دکتری گردشگری دانشگاه عالمه طباطبائی؛
 .3دکتری مهندسی صنایع ،دانشیار دانشگاه عالمه طباطبائی؛
 .4دکتری مدیریت بازرگانی ،دانشیار دانشگاه عالمه طباطبائی؛
 .5این مقاله از رسالة دکتری استخراج شده است.
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مقدمه
ویژگیهای منحصربهفرد محصوالت سفر و گردشگری ،ازجمله مشارکت باالی گردشگران و مسافران در
شکلگیری محصوالت ،تجربهمحوربودن کاالهای گردشگری ،ناملموسبودن و خطرپذیری باالی خرید ،آن را
به صنعتی تبدیل میکند که اطالعات در آن اهمیت بسزایی دارد .بنابراین گردشگران بالقوه ،چون از اهمیت
اطالعات سفر آگاهاند ،از منابع اطالعاتی گوناگونی بهره میگیرند .درگذشته عمدة مردم اطالعات سفر را از
آشنایان ،دفاتر خدمات مسافرتی یا کتابهای سفر بهدست میآوردند .با گسترش فنّاوریهای اطالعاتی و
ارتباطی ،بهویژه اینترنت ،مسافران امروزی این مهم را دریافتهاند که اطالعات سفر را در وبگاهها جستوجو کنند.
برخالف گردشگران گروهی قدیمی ،گردشگران انفرادی بر مبنای نظر دیگران تصمیم میگیرند و بسیاری از
اطالعات ضروری برای سفر را از آنان دریافت میکنند .دراینمیان ،رسانههای اجتماعی مانند فیسبوک و توییتر
و وبالگهای گوناگون به منابع اطالعاتی شناختهشده و محبوبی در میان مردم و مسافران تبدیل شدهاند و مردم
عالوهبر آنکه اطالعات موردنیاز خود را از آنها بهدست میآورند ،درزمینة موضوعات گوناگون مرتبط با سفر
روابط اجتماعی ایجاد میکنند ).(Chung & Han, 2017: 370-371
گردشگری بهوسیلة فنّاوری اطالعات در سه مرحله توسعه یافته است :دهة آخر قرن بیستم ،دهة اول قرن
بیستویکم و پس از سال  2010تاکنون .بهرهگیری از اینترنت بهمنزلة ابزار ارتباطی با بازار در مرحلة اوّل به تغییر
مدل کسبوکار بسیاری از سازمانهای گردشگری با تمرکز بر خلق شکلهای نوین ارزش در زنجیرة تأمین
گردشگری در مرحلة دوم تغییر یافت .سپس در مرحلة سوم سامانههای اجتماعی جدید مبتنی بر فنّاوریهای
اطالعاتی و ارتباطی توسعه و تکامل یافتند که بر همآفرینی تجربة گردشگری با مشارکت عرضه و تقاضا و
سهیمشدن گردشگران در مقصدهای گردشگری و ارائة خدمات بسیار شخصیشده به آنان را ازطریق این فنّاوریها
به همراه داشت .در حقیقت ،در مرحلة سوم ،سفر و گردشگری با تأثیر فنّاوری اطالعاتی دگرگونی اساسی یافته
است .بنابراین ،اجماع روزافزونی در بین پژوهشگران وجود دارد که جهان درحال ورود به دوران گردشگری هوشمند
است (.)Xiang & Fesenmaier, 2017: 300-302; Marchiori & Cantori, 2015: 195
گردشگری هوشمند حوزة گستردهای است که سه بعد را در برمیگیرد .1 :دسترسی به اینترنت .2 ،بهرهگیری
از دستگاههایی مانند تلفنهای همراه ،ساعتها و رایانههای شخصی هوشمند و  .3فعالیتهایی مانند برقراری
ارتباط با دیگران (از طریق رسانههای اجتماعی ،شامل فیسبوک ،واتساپ ،توییتر ،اینستاگرام ،اسنپچت،
1
ویچت ،ایمیل و پیامهای متنی و  )...و گرفتن عکس و سلفی و اپلیکیشنهای برنامهریزی ،مانند تریپ ادوایزر،
فور اسکوئر 2،تریپ اکسپرت 3و .(Tribe & Mkono, 2017: 106) ...بنابراین معنی واقعی گردشگری هوشمند
تمرکز بر نیازهای گردشگران با ترکیب فنّاوریهای اطالعاتی و ارتباطی ،بیشینهسازی رضایت گردشگران و
بهبود اثربخشی مدیریت منابع است .کاربرد فنون هوشمندی در گردشگری ،عالوهبر ایجاد تغییرات اساسی در
رفتار گردشگر و هدایت تقاضا ،کارکردها و ساختار صنعت گردشگری (سمت عرضه) را نیز بهشدت دگرگون کرده
است .بهنظر میرسد در آیندة پیشبینیشده ،با استفادة گستردهتر و بیشتر از دستگاهها و فنّاوریهای هوشمند در
بخشهای گوناگون ،گردشگری به رشد و تغییر چشمگیر خود ادامه دهد ).(Wang et al., 2016: 309-310
توسعة سریع فنّاوری در گردشگری و ظهور گردشگری هوشمند توجه مدیران و سیاستگذاران مقصدها را به
1. Trip Advisor
2. Foursquare
3. Trip Expert
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فرصتهایی جلب کرده است که از تطبیق راهبرد هوشمندی در مقصدهای گردشگری ایجاد میشود .بر این
اساس ،گونهشناسی جدیدی برای مقصدها پدیدار شده که به آن «مقصد هوشمند گردشگری» میگویند .این
مفهوم بیانگر هر مقصد گردشگری است که فنّاوریهای نوین بهصورت گستردهای در آن بهکار رفته است تا بر
تجربة گردشگری تأثیر گذارد ،رقابتپذیری مقصد را بهبود دهد و از طرحهای توسعة گردشگری حمایت کند
).(Buonincontri & Micera, 2016: 286
1
با اینکه مدل مشخصی ،مانند مدل کوهن (در  ،)2012برای تبیین ابعاد شهرهای هوشمند وجود دارد،
درزمینة تعیین چارچوبی مشخص برای مقصدهای هوشمند گردشگری بهگونهای که ابعاد ،مؤلفهها و عوامل
هوشمندی آنها در بستهای کامل طراحی شده باشد ،مدل جامع و مشخصی ارائه نشده است .فقط پژوهشگران
انگشتشماری مدلهایی ارائه کردهاند که هریک ابعاد مشخصی از هوشمندی مقصد را مطرح میکند؛ از جمله
مدل مفهومی اجزای اصلی گردشگری هوشمند در مقصد ( ،)Germann Molz, 2012تعیین چارچوب سنجش
هوشمندی شهرها ) ،(Murgante & Borruso, 2013ابتکار عمل مقصدهای هوشمند گردشگری چین
) ،(Wang et al., 2013ویژگیهای مقصدهای هوشمند گردشگری (،)Buhalis & Amaranggana, 2014
تحلیل تأثیرات ساختار شبکة مقصدهای هوشمند گردشگری ) ،(Del Chiappa & Baggio, 2015همآفرینی
تجربه در مقصدهای هوشمند گردشگری ) ،(Buonincontri & Micera, 2016تحلیل مدل کسبوکار
خدمات عمومی در اکوسیستم شهر هوشمند ) (Díaz-Díaz et al., 2017و مدل مفهومی مقصدهای هوشمند
پایدار ).(Shafiee et al., 2019
ازاینرو ،عدم چارچوب مفهومی جامع براساس بررسی ابعاد ،مؤلفهها و عوامل ارزیابی هوشمندی با تأکید بر
مقصدهای شهری در تحقیقات پیشین ،بهمنزلة شکاف و خأل پژوهشی در این تحقیق شناسایی شده است .بر این
اساس ،هدف این پژوهش ارائة چارچوب مفهومی است که در آن مؤلفهها و عوامل هوشمندی مقصدهای
گردشگری شهری به شکلی جامع و کامل شناسایی و تبیین شده باشد.

مبانینظریوپیشینۀتحقیق
بهطورکلی ،اطالق مفهوم هوشمند به مقصد گردشگری مدیریت اثربخش چندین بخش در درون مقصد با
بهرهگیری از فنّاوریهای اطالعاتی و ارتباطی را نشان میدهد ) .(Marchiori & Cantori, 2015: 195امروزه،
مقصدهای هوشمند گردشگری در اولویت پژوهشهای حوزة گردشگری قرار دارد و تالش پژوهشگران برای ارائة
الگوها ،ابزارها و راهبردهای پایدارسازی فرایند پیکربندی هوشمندانة مقاصد بسیار امیدوارکننده است .هر مقصد
هوشمند گردشگری ارائهدهندة خدمات پیشرفته ،درجة باالیی از نوآوری و حضور فرایندهای باز ،همپیوند و به
اشتراک گذاشتهشده برای بهبود کیفیت زندگی ساکنان و گردشگران توصیف میشود .مقصد هوشمند گردشگری
فنّاوری و مردم و نهادها را دربر میگیرد .خلق مقصد هوشمند گردشگری نیازمند همپیوندسازی فنّاوریها،
سامانهها ،خدمات و قابلیتها در درون شبکة ارگانیک است که برای توسعههای آتی ،عالوهبر داشتن دسترسی آزاد،
به اندازة کافی چندبخشی و انعطافپذیر باشد ).(Del Vecchio et al., 2018: 848
درحقیقت ،مقصد هوشمند مفهومی است که در قالب آن فنّاوریهای اطالعاتی و ارتباطی با زیرساختهای
فیزیکی همپیوند میشوند تا گردشگران بتوانند با برقراری ارتباط و اتصال مناسب و بهوسیلة دستگاهها و
1. Cohen
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فنّاوریهای شبکهای و دسترسی به اپلیکیشنها نیازهای خود را به بهترین شکل برآورده سازند
) .(Almobaideen et al., 2017: 343در این مفهوم ،هویت صنعت گردشگری از دیدگاه تجربی سفر به گونة
ویژهای طراحی میشود که تجربیات گردشگری با خود مقصد ترکیب شود .بدینترتیب ،این فرصت برای مقصد
فراهم میآید که به آن بهمثابة مجموعهای از کاالها و خدمات مهیاشده براساس نیازها و انتظارات گردشگران
نگریسته شود .مقصدهای هوشمند گردشگری بهمنزلة نظام یکپارچة منطقهای از عوامل تنظیمپذیر است که
میتوان آن را بهمثابة بستهای نرمافزاری که با چارچوب زمانی و بودجة گردشگران مطابقت دارد بهطور
شایستهای مدیریت کرد ).(Del Vecchio & Passiante, 2017: 163-164
مقصدهای هوشمند گردشگری شهری مقصدهایی هستند که کاربرد فنّاوریهای نوین در شش مؤلفه یا
عنصر اساسی شکلدهندة مقصد گردشگری موفق شامل جاذبهها 1،دسترسی 2،تأسیسات و امکانات 3،بستههای
سفر در دسترس 4،فعالیتها 5و خدمات ضروری 6تأثیرات مثبتی بر هوشمندی این مقصدها در ابعاد حاکمیت،
محیط ،حملونقل ،اقتصاد ،مردم و زندگی خواهد گذاشت .منظور از جاذبهها همة منابع جذبکننده به مقصدند که
ممکن است طبیعی ،مصنوعی یا فرهنگی باشند .دسترسی به کل سیستم حملونقل برای رسیدن به مقصد و
جابهجایی در آن اشاره دارد .تأسیسات و امکانات به همة خدماتی گفته میشود که امکانات اقامتی راحت را فراهم
میآورند؛ مانند اقامتگاه ،تسهیالت تهیة خوراک و دیگر خدمات گردشگری .بستههای سفر در دسترس به
بستههای خدمات از پیش تنظیمشده برای واسطهها اشاره دارد .فعالیتها به همة فعالیتهای در دسترس در
مقصد اطالق میشود که گردشگران ممکن است در طی اقامتشان انجام دهند .خدمات ضروری نیز همة خدماتی
را دربر میگیرد که گردشگران از آن استفاده میکنند و منحصر به گردشگری نیست؛ مانند بانکها ،خدمات
پستی و.(Buonincontri & Micera, 2016: 291) ...
بوئس ،بوهالیس و اینورسینی )2015( 7تفاوت شهرهای هوشمند و مقصدهای هوشمند را در تمرکز
مقصدهای هوشمند بر بهبود تجارب گردشگر از طریق فنّاوریهای اطالعاتی و ارتباطی درنظر میگیرند،
درحالیکه هر شهر هوشمند بر شهروندانش و بهبود شرایط زندگی آنها متمرکز است .آنها چارچوبی را برای
ابعاد مقصد هوشمند گردشگری درنظر میگیرند که نیازمند ساختارهای اساسی (شامل رهبری ،سرمایة انسانی،
کارآفرینان ،نوآوری و سرمایة اجتماعی) است .این ساختارها با اپلیکیشنهای فنّاوری و زیرساخت قوی
فنّاوریهای اطالعاتی و ارتباطی پشتیبانی میشوند که بهنوبة خود ،بنیانی را برای پشتیبانی از عناصر گردشگری
(شامل تجربة گردشگری و رقابتپذیری گردشگری) و شش مؤلفة اساسی گردشگری (جاذبهها ،دسترسی،
تأسیسات و امکانات ،بستههای سفر در دسترس ،فعالیتها و خدمات ضروری) و شهرهای هوشمند فراهم
میآورند (.)Marine-Roig & Clavé, 2015: 163
بهطورکلی ،مقصد هوشمند گردشگری شهر هوشمندی است که در آن فنّاوری اطالعات ،بهمثابة بستر
نوآوری ،در فعالیتهای اقتصادی خدمت ارائه میکند و به توسعة گردشگری ،خوشبختی و سعادت اجتماعی
میانجامد .هدف آرمانی توسعة مقصدهای هوشمند گردشگری پشتیبانی جابهجایی ،خالقیت ،دردسترسبودن و
1. Attractions
2. Access
3. Amenities
4. Available Packages
5. Activities
6. Ancillary Services
7. Boes, Buhalis & Inversini
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تخصیص منابع ،پایداری و کیفیت زندگی و انجام بازدیدهای بزرگمقیاس ،تالشهای هماهنگشده و
سرمایهگذاری راهبردی در زیرساخت فنّاوری است .برای دستیابی به این هدف ،مقصدهای هوشمند باید
ساختاری اطالعاتی بسازند که مشتریان به تسهیم دادهها بهصورت فعال و خالق (مانند بهدستآوردن و سپس به
اشتراکگذاری تجارب هر فرد) یا مجازی (از طریق حسگرها یا وسایل پوشیدنی قابلحمل) بپردازند .میتوان
پلتفرمهای فنّاورانة بازی (آزادی) ایجاد کرد و از طریق جمعسپاری به مردم و علم شهروندی کنترل خرد
اجتماعی را به دست گرفت تا بهموجب آن ،مشارکت داوطلبانة افراد در جامعه به دانش گستردة سیستم و
همآفرینی ارزش یاری برساند ).(Xiang & Fesenmaier, 2017
مقصد هوشمند گردشگری شهری با سه ترکیب اصلیِ خدمات پردازش ابری ،اینترنت اشیا و دستگاههای
کاربر نهایی بین عرضه و تقاضا تعامل مؤثرتری ایجاد میکند و تجربة گردشگری را بهبود میبخشد؛ اگرچه
مقصد هوشمند گردشگری صرفاً به دیجیتالیکردن و اطالعرسانی در صنعت گردشگری منحصر نمیشود.
بهکارگیری این ابتکار عمل مستلزم دگرگونی تجربة گردشگری (تجربهای که در تعامل عناصر عرضه و تقاضا
همآفرینی شده است) ،تغییرات در راهبرد بازاریابی مقصد (مدیریت روابط) و داشتن دیدگاهی متفاوت به
رقابتپذیری مقصد (منابع مؤثر ،بزرگدادهها) است ) .(Wang et al., 2013برایناساس ،هدف از هوشمندی در
توسعة مقصدهای گردشگری شهری که در قالب مقصدهای هوشمند گردشگری جلوهگر شده است ،عالوهبر
شتابدادن به نوآوری در ارائة خدمات و بهبود تجربة گردشگری ،افزایش رقابتپذیری مقصد از راه توسعة
زیرساخت و توانمندیهای فنّاوری اطالعات است ).(Park & Kim, 2017
رومائو و همکاران ) (2018; 67, 74نیز ،با پژوهش درزمینة شهر هوشمند بهمنزلة مکانی مشترک برای
گردشگران و ساکنان ،تأثیرات گوناگون کارکردهای شهری بر جذابیت بازدیدکنندگان و ساکنان را مطرح
میکنند .از نظر آنان ،تعادل نگرانکننده و نامناسبی بین زیستپذیری ،محیطزیست و جمعیت ساکنان و شمار
بازدیدکنندگان (گردشگران) وجود دارد .این پژوهشگران به این نتیجه رسیدند که شهرهایی با ترجیحات و منافع
گوناگون ذینفعان (مانند مقصدهای گردشگری شهری هوشمند) نمودها و نماهای بسیاری دارند و بههیچوجه
یکنواخت و یکسان نیستند .روشن است که ایجاد زیرساخت دانش جغرافیایی پیشرفته برای سیاستگذاری
مقصدهای شهری هوشمند ضروری است .تصویر نوین شهرهای مدرن هوشمند نیازمند نگرشها و راهبردهای
سیاستگذاری جدید و راهحلها و اقدامات هوشمند مرتبط است تا شهر پایدار آینده مکانی برای زندگی همه،
ازجمله ساکنان و بازدیدکنندگان ،ایجاد شود .سیاست شهر هوشمند درخصوص گردشگری دربردارندة راهبردهای
توسعة استوار بر ویژگیهای چندگانه است که با سامانههای اطالعاتی مستحکمی پشتیبانی میشود.
پژوهشهای پیشین درخصوص هوشمندی در گردشگری با اشاره به منبع ،موضوع ،هدف /شرح پژوهش و
نتایج در جدول  1خالصه و دستهبندی شده است .نشان میدهد که این پژوهشها عمدتاً بر فنّاوریهای
اطالعاتی و ارتباطی و کاربرد و ویژگیهای این فنّاوریها در مدیریت و توسعة مقصدهای گردشگری در هر دو
بعد عرضه و تقاضای گردشگری متمرکزند .در پژوهشهای نسبتاً اندکی برای مفهوم مقصدهای هوشمند
گردشگری فرضیهسازی و استدالل شده و ابعاد و ویژگیها و کارکرد این مقصدها کامالً تشریح شده و مؤلفهها و
عوامل هوشمندی مقصدهای گردشگری شهری به شکلی جامع تحلیل و تفسیر شده است .از جملة این
پژوهشها میتوان به ارائة مدل مفهومی اجزای اصلی گردشگری هوشمند در مقصد ( Germann Molz,
 ،)2012تعیین چارچوب سنجش هوشمندی شهرها ) ،(Murgante and Borruso, 2013ابتکار عمل
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مقصدهای هوشمند گردشگری چین ( ،)Wang et al., 2013ویژگیهای مقصدهای هوشمند گردشگری (
 ،)Buhalis & Amaranggana, 2014تحلیل تأثیرات ساختار شبکة مقصدهای هوشمند گردشگری ( Del
 ،)Chiappa & Baggio 2015همآفرینی تجربه در مقصدهای هوشمند گردشگری ( & Buonincontri
 ،)Micera, 2016تحلیل مدل کسبوکار خدمات عمومی در اکوسیستم شهر هوشمند ( Díaz-Díaz et al.,
 )2017و مدل مفهومی مقصدهای هوشمند پایدار ( )Shafiee et al., 2019اشاره کرد.
ازاینرو ،فقدان چارچوب مفهومیِ جامع براساس بررسی ابعاد و مؤلفهها و عوامل ارزیابی هوشمندی با تأکید
بر مقصدهای شهری در پژوهشهای پیشین بهمثابة شکاف و خأل پژوهشی در این پژوهش شناسایی شده است.
برایناساس ،نوآوری این پژوهش در شناسایی و تبیین مؤلفهها و عوامل هوشمندی مقصدهای گردشگری شهری
به شکلی جامع و کامل در قالب چارچوبی مفهومی است.
:تلخیصودستهبندیمطالعاتدرزمینۀهوشمندیگردشگری(منبع:ادبیاتوپیشینۀپژوهش)1398،

جدول1
منبع

موضوعپژوهش

نتایجپژوهش

فرزین و
صفری
()1388
پسونن و
هورستر

شناخت نظام مدیریت مقصد گردشگری
و مشکالت توسعة آن در ایران

به لحاظ فراهمنبودن زیرساختهای تجارت الکترونیک
بهمنظور اجرای نظام مدیریت مقصد ایران ،امکان اجرای این
نظام وجود ندارد
دستهبندی پژوهشهای پیشین درزمینة فنّاوری ارتباط میدانی
نزدیک ،شناسایی کاربردهای حال حاضر و بالقوة این فنّاوری
در گردشگری و ارائة پیشنهادها و راهکارهای مدیریتی
بهکارگیری ابتکار عمل مقصدهای هوشمند گردشگری
مستلزم دگرگونی تجربة گردشگری ،تغییرات در راهبرد
بازاریابی مقصد (مدیریت روابط) و داشتن دیدگاهی متفاوت به
رقابتپذیری مقصد (منابع مؤثر ،بزرگدادهها) است
مطالعات اثربخش درزمینة مدیریت مقصد برپایة دانش باید
هم عناصر مجازی و هم عناصر واقعی ساختار شبکة مقصد را
مدنظر قرار دهد
تحلیل محتوای تولیدشده بهدست استفادهکنندگان از خدمات
گردشگری ،عالوهبر استفاده بهمٍثابة راهبردی برای توسعة
گردشگری شهرهایی ،مانند بارسلونا ،توان آنها را برای
مفهومسازی شهر و مقصد هوشمند تقویت میکند
مدل موفقیت نظام اطالعات تعدیلشدهای از ترکیب مدل
موفقیت نظام اطالعات با مدل انتظار ـ تأیید توسعه یافت.

ویژگیها و کاربرد فنّاوری ارتباط
میدانی نزدیک ( )NFCدر گردشگری

)(2012

وانگ و
همکاران

ابتکار عمل مقصدهای هوشمند
گردشگری چین؛ تجربة منطق
غالببودن خدمات

دلچیاپا و
باگیو

چگونگی انتقال دانش در مقصدهای
هوشمند گردشگری با تأکید بر تحلیل
تأثیرات ساختار شبکه
تحلیلهای گردشگری با محتواهای
گستردة تولیدشده از سوی
استفادهکنندگان از خدمات در شهر
بارسلونا
تأثیر وبگاه گردشگری بر رفتار
گردشگران برای تعیین نحوة انتخاب
مقصد :مطالعة موردی اقتصاد خالق
در کرة جنوبی
تغییر جهت اقتصاد جهانی بهسوی دانش و فنّاوری اطالعات
اقتصاد خالق در رقابت جهانی
که بیانگر بنیانهای اکوسیستم اقتصادی و اقتصاد دانشبنیان
قرن بیستویکم است

)(2013

)(2015

مارینه ـ رو
یگ و کلیو
)(2015

چانگ و
همکاران
)(2015b

سانگ
()2015
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منبع

موضوعپژوهش

نتایجپژوهش

سوپاک و
همکاران

تحلیل پخشایش فضایی مقصدهای
گردشگری با مدیریت دولت فدرال
ایاالتمتحده و بازارهای تقاضای
آنها

هائو و
همکاران

رویکرد یادگیری براساس الگوریتم
ژنتیک در درک رضایت مشتری از
وبگاه دفاتر خدمات مسافرتی برخط
تأثیر تجربة پیشین در ادراک از مقصد
گردشگری با توجه به محتوای تولید
شده بهوسیلة استفادهکنندگان از اینترنت
بازاریابی زمینة اجتماعی بر ساس تلفن
همراه برای سفر و گردشگری:
توانمندسازی همآفرینش ارزش
قصد گردشگران از بازدید قصد :نقش
اپلیکیشن واقعیت افزوده ( )TRدر
سایت میراثی
فنّاوری سیار و پژوهش رویکرد ساکنان

استفاده از توانمندیهای فنّاوری نظامهای اطالعات
جغرافیایی برای ادراک بهتر از پخشایش فضایی تقاضای
مقصدهای گردشگری سبب بهبود تصمیمگیری مدیران
تأثیرگذاری بر تجارب بازدیدکنندگان ،برنامهریزی ،بازاریابی،
حفاظت زیستمحیطی و ساکنان مقصد میشود
پیشنهادهای سازنده برای شاغالن و پژوهشگران این حوزه تا
کارزارهای بازاریابی سفارشیسازیشده را توسعه داده و خدمات
وبگاههای دفاتر خدمات مسافرتی برخط را بهبود بخشند.
بازدید پیشین از مقصد گردشگری ،احتمال اینکه
استفادهکنندگان عقیدة خود را پس از قرارگرفتن در معرض
محتوای رسانههای اجتماعی برخط تغییر دهند ،کاهش میدهد
پیشنهاد بازاریابی زمینة اجتماعی براساس تلفنهمراه بهمنزلة
چارچوبی نوین است که بازاریابان را قادر میسازد تا ارزش
برای همة ذینفعان مقصد را افزایش دهند
سودمندی و سهولت استفادة ادراکشده بر قصد استفاده از
واقعیت افزوده و قصد بازدید از مقصد از طریق ایجاد رویکرد
مثبت گردشگران به واقعیت افزوده تأثیر میگذارد.
استفاده از خدمات موقعیت بنیان میدرک بهتری از چگونگی
تأثیرگذاری فاصلة زندگی ساکنان از جاذبههای عمدة
گردشگری بر رویکرد آنان دربارة گردشگری ایجاد میکند
با پارامترهای جغرافیایی ،زمانی و ترکیبی بازدیدها میتوان
پهنههای مقصد کوچکتر را درکلکشور متمایز ساخت .این
یافتهها کاربردهای بزرگدادهها درمدیریت مقصد را اثبات میکند
سلفیگرفتن در گردشگری بهوسیلة دیگران شکل میگیرد.
بهجای فانتزیسازی شگفتیها در مقصد گردشگری ،گردشگران
در جستوجوی ضبط شگفتیهای خودشان هستند
روش پیشنهادشده به شکلی اثربخش اطالعات محبوب سفر
را از بزرگدادهها بررسی و استخراج میکند.

)(2015

)(2015

مارچیوری و
کانتوری
)(2015

بوهالیس و
فورسته
)(2015

چانگ و
همکاران
)(2015a

آیسکیو و
همکاران
)(2016

رائون و
همکاران

سنجش مقصدهای گردشگری با
دادههای ردیابی سیار

)(2016

دینهوپل و
گرتزل
)(2016

یوآن و
همکاران
)(2016

هان و
همکاران

سلفیگرفتن بهمانند دیدگاه گردشگری

سفر خود را هوشمندتر کنید:
خالصهسازی اطالعات گردشگری
شهری از دادههای وبالگهای عمده
پذیرش ارتباط حوزة نزدیک و تأثیر آن کیفیت اطالعات و پشتیبانی سازمانی بر ارزش ادراکشده و
رضایت از ارتباط حوزة نزدیک تأثیرگذار است
بر رفتار بازدیدکنندگان از نمایشگاه

)(2016

آنجلونی
)(2016

بستة گردشگری ساختهشده در ایتالیا :این مدل به این علت شایسته توجه است که احتماالً اوّلین
سامانهای هوشمند برای اجرای مورد در جهان است که اپراتور بزرگ پستی با پیشنهاد طرحی
کارت همپیوند و پیشرفته مقصد به بخش گردشگری وارد
کارتهای نسل جدید مقصد
شده است.
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وانت و
همکاران
)(2016

بونینکونتری
و میسرا
)(2016

شفیعی و
همکاران
()1396
دیاز-دیاز و
همکاران
)(2017

کیم و
همکاران
)(2017

بونینکونتری
و همکاران
)(2016

یو و
همکاران
)(2017

پارک و کیم
)(2017

بوگیچویچ و
همکاران
)(2017

چارچوب مفهومی هوشمندی مقصدهای گردشگری شهری با رویکرد فراترکیب
نتایجپژوهش

موضوعپژوهش

چگونه جاذبة گردشگری شما هوشمند سامانة اطالعاتی هوشمند ،مدیریت هوشمند گردشگری،
است؟ سنجش ترجیحات گردشگران پیشبینی هوشمند و جاذبههای مجازی گردشگری ،عوامل
از جاذبههای هوشمند گردشگری از ارزیابی کلیدی جاذبههای هوشمند گردشگریاند
طریق رویکرد  FCEM-AHPو IPA
همآفرینی تجربه در مقصدهای پیشنهاد چارچوب تفسیری توانمند درزمینة تشریح شیوة بهبود
هوشمند گردشگری :تحلیل موردی همآفرینی تجارب گردشگری بهوسیلة عناصر فنّاورانه در
مقصد هوشمند گردشگری
چندگانه در مقصدهای اروپایی
بررسی تأثیر فنّاوری اطالعات بر اهمیت توسعه و اجرای مقاصد گردشگری هوشمند
توسعة پایدار مقاصد گردشگری خاطرنشان شده است .مزیت رقابتی ناشی از نوآوری
بهمنظور توسعة مقاصد گردشگری هوشمندانه ،تأثیر مثبتی بر توسعة فضایی پایدار و هوشمند
دارد.
هوشمند (با رویکرد فراترکیب)
تحلیل مدل کسبوکار خدمات کاهش هزینهها در بلندمدت در خدمات عمومیای که بهخوبی از
عمومی اجراشده در اکوسیستم شهر فنّاوری اینترنت اشیا در مدیریت آنها استفاده شده است و
هوشمند :مورد شهر هوشمند سانتاندر کاهش مصرف انرژی ،تأثیرات زیستمحیطی و اجتماعی.
مدیریت دادهها با پلتفرم مشابه و ظهور اکوسیستمی که
شهروندان انگیزة بیشتری برای مشارکت در امور عمومی دارند
آنچه موجب احساس منفی گردشگران ادراک گردشگران از خدمات در هر مقوله با موفقیت سنجیده
دربارة مقصدهای گردشگری میشود؟ شد
کاربرد روششناسی دادهکاوی ترکیبی
برای مدیریت مقصدهای هوشمند
مدیریت فرایند همآفرینی تجربه در تعامالت بین گردشگران و فراهمکنندگان خدمات گردشگری
مقصدهای گردشگری :یافتههای و مشارکت فعال گردشگران پیشآیندهای همآفرینی تجربه
در صنعت گردشگری است .همآفرینی تجربه در رضایت
تجربی از ناپل
گردشگران ،سطح هزینهکرد آنها و خرسندی آنها تأثیر
مثبت میگذارد .رویکرد گردشگران دربارة اشتراک تجارب
خود با دیگران بر همآفرینی تجربه تأثیرگذار نیست.
بهبود رضایت پشتیبانی از تصمیم سفر ویژگیهای فنّاوری گردشگری هوشمند درزمینة کیفیت
با فنّاوریهای گردشگری هوشمند :اطالعات ،اعتبار منبع ،تعاملیبودن و دسترسی اثر مثبتی بر
چارچوبی برای تعیین احتمال مشارکت رضایت پشتیبانی از سفر داشته است
گردشگر و خودکارآمدی
ارزیابی تفاوتهای زبانی بین مسافران و فهم کامل از زبانی که با مسافران برای تشریح اطالعات
سامانههای پیشنهاد دهندة سفر برخط مقصد استفاده میشود ،برای توسعة سامانههای پیشنهاددهندة
با روش امتیاز فاصلة ژاکارد برای برخط اثربخش ضروری است
دادهکاوی وب
اثر فنّاوریهای فرودگاهی متمرکز بر رابطهای مثبت بین فنّاوریهای خودخدمتی فرودگاهی و منافع
مسافر بر رضایت مسافر در بستر اعتمادبهنفس و لذتجویی مسافران وجود دارد که درنهایت به
تأثیرات مثبت بر رضایت همهجانبة مسافر میانجامد
گردشگری هوشمند

195

سال نهم ،شمارة اول ،بهار 99

فصلنامة علمی ـ پژوهشی گردشگری و توسعه.


منبع

موضوعپژوهش

آلموبعیدین و اینترنت اشیا :مسیریابی جغرافیایی
همکاران براساس مجاورت مراکز بهداشت و
) (2017درمان بامقصد گردشگری هوشمند سیار
رابطة بین متقاعدکردن و ایجاد
چانگ و
وابستگی در گردشگران و تغییرات
هان
)(2017
رفتاری در رسانههای اجتماعی

بورسکاوا و
همکاران
)(2017

لی و
همکاران

ویژهسازی هوشمند برای توسعة
هوشمند فضایی :راهبردی نوآورانه
برای ساخت مزیتهای رقابتی
مفهوم گردشگری هوشمند درزمینة
خدمات اطالعات گردشگری

)(2017b

زیانگ و
فسنمایر

تجزیه و تحلیل طراحی گردشگری
هوشمند

)(2017

دل وچیو و
پاسیانته
)(2017

لی و
همکاران

نتایجپژوهش

رویکرد استفادهشده به گردشگران این اجازه را میدهد تا
مسیرهای جغرافیایی را انتخاب کنند که باالترین تعداد مراکز
درمانی نزدیک به خود را داشته باشند
پلتفرمهای رسانههای اجتماعی باید اعتبار منبع و اثر شبکهای
را ترویج کنند .سازمانهای بازاریابی گردشگری باید
وابستگیهایی را برای استفادهکنندگان از رسانههای اجتماعی
ایجاد کنند و باید از پروفایل و شهرت منتقدان و بازبینان
شبکههای اجتماعی استفاده کنند.
نوآوری ،ویژهسازی هوشمند و ساخت مزیت رقابتی هوشمند
فرصتهایی را برای ایجاد مقصدهای جدید گردشگری فراهم
میآورد.
ایجاد اطالعات ،تحلیل بزرگدادهها و سیاستهای تجارت
الکترونیک دولتی ،تأثیر بسزایی در شکلگیری گردشگری
هوشمند ،در مفهوم نوین آن ،بر عهده دارند
تجزیهوتحلیل بزرگدادهها و گردشگری هوشمند با بهبود
توانمندیهای خود در ضبط ،تحلیل و تفسیر دادهها ،از صنعت
گردشگری و مسافران پشتیبانی خواهد کرد
ارائة پیشنهادها و گزینههای عملی راهبردی برای بازاریابی و
مدیریت منطقة آپولیا بهمنزلة مقصدی هوشمند و استفاده از
فرصتهای ویژهسازی هوشمندی مقصد آپولیا

آیا گردشگری پیشرانی برای
ویژهسازی هوشمند است؟ شواهدی از
آپولیا ،منطقهای با توان بالقوه
گردشگری در ایتالیا
بازاریابی مقصد :استفاده از فنّاوری پیشرفت و نوآوریهای فنّاورانه سریع و گستردهای در
مدیریت مقصد در حال وقوع است
پس از هزارة دوم

)(2017a

بوش و
گاراویس
)(2017

ترایب و
امکونو

پرواز انفرادی :مروری بر ادبیات موضوع
مسیریابی برای سالمندانی که ضعف
بصری یا شناختی را تجربه میکنند
چنین گردشگری هوشمند نیست؟
مفهوم بیگانگی اینترنتی

)(2017

توکلی و
مورا

انسانشناسی دیجیتالی یا اینترنتی در
گردشگری ـ فراتر از وب 2.0

)(2018

ژانگ و
همکاران
)(2018

مدل تصویر ذهنی ادارکشده ،تجارب
گردشگری خاطرهانگیز و عزم بازدید
دوباره

رویکردهای فنّاورانه ارائهکنندة راهحلهای نوین بسیار
امیدوارکنندهای برای بهبود و افزایش عملکرد ناوبری
فرودگاهی ارائه کردهاند
مفهومسازی ایدة بیگانگی اینترنتی بهمنزلة شکل ویژة
بیگانگی در گردشگری توانمندشده بهوسیلة فنّاوریهای
اطالعاتی و ارتباطی
گسترش دانش و ادراک از روششناسیها /روشهای
پژوهش در گردشگری بهطور عام و رویکردهای انسانشناسی
دیجیتالی بهطور خاص
تأثیرگذاری پیشرفتهای اخیر در حوزة فنّاوریهای اطالعاتی
و ارتباطی در فراهمکردن و خلق تجربة خاطرهانگیز برای
گردشگران بهوسیلة مقصدهای گردشگری
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منبع

لیوا و
همکاران
)(2018

دلوچیو و
همکاران
)(2018

رومائو و
همکاران
)(2018

قربانی و
همکاران
()1398
شفیعی و
همکاران

چارچوب مفهومی هوشمندی مقصدهای گردشگری شهری با رویکرد فراترکیب
نتایجپژوهش

موضوعپژوهش

تجزیهوتحلیل بزرگدادهها برای کاربرد تجزیهوتحلیل بزرگدادهها در حوزة گردشگری با
پیشبینی گردشگران ورودی به مجموعة بزرگدادهها ،فنون ضبط دادهها ،ابزارهای تحلیلی و
مقصدهای گردشگری با مدل
نتایج تحلیل
اتورگرسیون برداری کاربردی
خلق ارزش از بزرگدادههای یافتهها شواهدی در زمینة بهبود تصمیمگیری ،خلق
اجتماعی :کاربردهایی برای مقصدهای راهبردهای بازاریابی با پیشنهادهای سفارشیسازیشدة بیشتر،
شفافیت و اعتماد در گفتمان با مشتریان و ذینفعان و ظهور
هوشمند گردشگری،
مدلهای نوین کسبوکار را ارائه میکند و به بحث میگذارد.
شهر هوشمند بهمنزلة مکانی مشترک نتایج مدل منحنی رشد پنهان این پژوهش تأثیرات گوناگون
برای گردشگران و ساکنان :تحلیل کارکردهای شهری در جذابیت بازدیدکنندگان و ساکنان را
ساختاری عوامل تعیینکنندة جذابیت تأیید میکند .تعادل نگرانکنندهای بین زیستپذیری،
محیطزیست و جمعیت و حجم و رشد بازدیدکننده وجود دارد.
شهری
شناسایی عوامل هوشمندی سازمان در شناسایی مهمترین عوامل هوشمندی در سازمانهای
سازمانهای ارائهدهندة خدمات گردشگری ،مانند ارائة تجربة سفر هوشمند و استفاده از
روشهای نوین بازاریابی گردشگری
گردشگری
توسعة مدلی برای مقصدهای هوشمند درنهایت شش مقولة اصلی و  28مقولة فرعی تعیین شد.
پایدار با رویکرد مرور نظاممند

)(2019

قربانی و
همکاران
)(2019

طراحی سازمان هوشمند گردشگری فراهمکردن خدمات الکترونیک برای گردشگران بیشترین
برای مدیریت گردشگری :مطالعة تأثیر را بر توسعة سازمان هوشمند گردشگری دارد .روشهای
موردی سازمانهای گردشگری استان نوین بازاریابی گردشگری اثر حداقلی بر توسعة سازمان
هوشمند گردشگری دارد.
خراسان جنوبی ایران

روشپژوهش
با توجه به هدف پژوهش (ارائة چارچوب مفهومی که در آن مؤلفهها و عوامل هوشمندی مقصدهای گردشگری
شهری شناسایی و تبیین شده باشد) ،این پژوهش در زمرة پژوهشهای بنیادین یا نظری قرار دارد .همچنین با
توجه به اینکه دادهها در این پژوهش بدون جهتگیری و دخل و تصرف گردآوری شدهاند ،ازجمله پژوهشهای
توصیفی (غیرآزمایشی) است.
این پژوهش به روش فراترکیب بهمثابة یکی از بخشهای فرامطالعه انجام شده است که با توجه به هدف
پژوهش و توانایی این روش در شناسایی مقولههای مشترک و ایجاد چارچوبی مفهومی از دل پیشینة پژوهش
انتخاب شده است (آقازاده و همکاران 7-6 :1395 ،به نقل از کالرسون و پالمر .)2016 1،فراترکیب را میتوان
مطالعه و بررسی نظاممند پژوهشهای گذشته دانست .بهعبارتی فراترکیب زمانی به یک روش پژوهشی اطالق
میشود که پژوهشگر دادههای ثانویة سایر مطالعات را برای پاسخگویی به نتایج خود ترکیب میکند و نتایج
جدیدی بهدست میآورد (رعیتپیشه و همکاران 146 :1395 ،به نقل از ادواردز و ادواردز2009 2،؛ زیمر 2006 3،و
1. Carlson & Palmer
2. Edwards & Edwards
3. Zimmer
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کاتاالنو .)2013 ،در این پژوهش از روش ششمرحلهای اِروین و همکاران ) (2011برای اجرای فراترکیب
(نمودار  ،)1استفاده شده است.
1

گاماول:تدوینمشکلومسئلۀتحقیقبهصورتکامالًمشخص

گامدوم:مرورجامعادبیاتموضوع

گامسوم:ارزیابیدقیقمطالعاتپژوهشیبرایانتخابگزینههای
مناسب

گامچهارم:انتخابوبهکارگیریروشهایصحیحفراترکیببرای
تلفیقوتحلیلیافتههایکیفیپژوهش

گامپنجم:ارائۀترکیبیافتههایمطالعات

گامششم:تأملدرفرایند


مرحلهایاجرایفراترکیب)(Erwin et al., 2011


شش
نمودار:1فرایند

گامهایروشفراترکیب)
افتههایپژوهش(براساس 
نتایجوی 
بهصورتکامالًمشخص
گاماوّل:تدوینمشکلومسئلۀپژوهش 

توسعة هدف و سؤال پژوهش معین و مشخص اوّلین مرحله از فراترکیب است .سؤال پژوهشی در روش
فراترکیب باید بهگونهای طراحی شود که انتخاب و تحلیل ادبیاتی که ترکیب میشود را هدایت کند (ibid:
) .191با توجه به پیشینة پژوهش و شکاف پژوهشی شناساییشده ،هدف این پژوهش ارائة چارچوب مفهومی
است که در آن مؤلفهها و عوامل هوشمندی مقصدهای گردشگری شهری بهصورتی جامع و کامل شناسایی و
تبیین شده باشد .برایناساس ،سؤال پژوهش این است که «چارچوب هوشمندی مقصدهای گردشگری شهری
چگونه است و چه ابعاد ،مؤلفهها و عواملی دارد؟»
گامدوم:مروریجامعبرادبیاتموضوع

در این گام ،پژوهشگر واژههای کلیدی را تعیین میکند و در بازههای زمانی مشخص به پایگاههای اطالعاتی در
دسترس مراجعه میکند .معیارهای قرارگیری یا عدم قرارگیری مقاالت در چارچوب پژوهش را میتوان سیال و
1. Catalano
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چارچوب مفهومی هوشمندی مقصدهای گردشگری شهری با رویکرد فراترکیب

انعطافپذیر درنظر گرفت ،زیرا با توجه به اینکه پژوهشگران در فرایند پژوهش با مدلها ،متغیرها ،عوامل و
ویژگیهای موضوع پژوهش بیشتر آشنا میشوند ،رویههای غربالگری مقاالت ممکن است تغییر کنند ( ;ibid
 .)192قلمرو زمانی این پژوهش بازة زمانی پیش از شهریورماه  1398است و واژههای کلیدی ،پایگاههای
اطالعاتی و موتورهای جستوجو به دو زبان انگلیسی و فارسی به شرح جدول  2مورد استفاده قرار گرفتهاند.
جستوجومورداستفادهدرپژوهش

گاههایاطالعاتیوموتورهای
واژههایکلیدی،پای 
جدول :2
واژههایکلیدی
Smart Destinations
Information and Communication
Technologies in Tourism
Smartness in Tourism
Smart Tourism
Smart Tourism Destination
Smart Urban Tourism Destination

مقصدهای هوشمند
فنّاوریهای اطالعاتی و ارتباطی در گردشگری
هوشمندی در گردشگری
گردشگری هوشمند
مقصدهای هوشمند گردشگری
مقصدهای هوشمند گردشگری شهری

گاههایاطالعاتی
پای 
Science Direct
Emerald
Springer
Taylor and Francis
Wiley
SAGE
Library Genesis
Magiran

جستوجو

موتورهای
Google
Google Scholar

ینههایمناسب
گامسوم:ارزیابیدقیقمطالعاتپژوهشیبرایانتخابگز 

عملکرد اصلی این گام تعیین این مهم است که چه مطالعاتی در چارچوب موضوع پژوهش قرار دارند و چه
ویژگیهایی در ارزیابی باید مدنظر قرار گیرند .این گام شامل توسعة ابزارهایی برای تعیین مشابهتهای مطالعات
با مؤلفههای مقایسهای ،مانند اهداف پژوهش ،سؤاالت پژوهش ،فنون گردآوری داده ،تحلیل داده و نوع
یافتههای ارائه شده است ( .)ibid: 192-193در این پژوهش با اقتباس از الگوی سامرز و همکاران،)2008( 1
سه معیار برای ارزیابی قرارگیری مقاالت در حوزة پژوهش به شرح زیر تعیین شده است:
 .1آیا موضوع پژوهش به گردشگری هوشمند مرتبط است (عنوان پژوهش)؟
 .2آیا پژوهش بر بهکارگیری مفهوم هوشمندی در گردشگری بهطور عام و مقصدهای گردشگری بهطور
خاص تمرکز کرده است (چکیده پژوهش)؟
 .3آیا یافتههای پژوهش به ابعاد ،مؤلفهها ،عوامل و متغیرهای هوشمندی مقصدهای گردشگری اشاره کرده
است (محتوای مقاله)؟
با توجه به معیارهای مذکور ،بررسی اوّلیة منابع و غربالگری آنها صورت گرفته است .نمودار  2فرایند
غربالگری منابع را نشان میدهد .در این فرایند به ترتیب عنوان ،چکیده و محتوای منابع مبنای غربالگری در
مراحل سهگانه بوده است .پس از بررسی عناوین ،چکیده و سپس محتوای منابع ،تعداد  44منبع بهمنظور بررسی
محتوایی در گام بعدی انتخاب شدهاند.
1. Summers et.al
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تعدادمنابعیافتهشده
=374N
تعدادمنابعردشده(عنوان)
=200N
تعدادمنابعبرایبررسیچکیده
=174N
تعدادمنابعردشده(چکیده)
=57N
تعدادمنابعبرایبررسیمحتوایکامل
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نمودار:2فرایندانتخابمقاالت


یافتههای کیفی
روشهای صحیح فراترکیب برای تلفیق و تحلیل  

بهکارگیری 
گام چهارم:انتخاب و  
پژوهش

در این گام ،با استفاده از آزمون مفاهیم ،مضمونها یا استعارههای مهم استخراجشده از یافتههای مطالعات
منتخب ،چگونگی مرتبطبودن آنها تعیین میشود .به بیان دیگر ،روابط موجود در درون و تمام یافتههای
مطالعات بررسی و مضمونهای مرتبة اوّل ،مرتبة دوم و مرتبة سوم و تعابیر تمام مطالعات شناسایی میشوند.
بحث مهم در هدایت یک فراترکیب با کیفیت باال در این گام ،استفاده از روندها و شیوههای بسیار دقیق تحلیل
کیفی دادهها است .از جملة این شیوهها میتوان به مدنظر قراردادن مفروضات اولیه مربوط به روابط بین مطالعات
(نلسون 1در  )2002و روش مقایسة مداوم یا تجزیهوتحلیل مقاالت بعدی در مقایسه با دیگر مطالعات براساس
قالب سازههای مرتبة اوّل ،مرتبة دوم و مرتبة سوم برای تحلیل و تفسیر مجدد مطالعات با کدگذاری باز و
3
2
محوری (تانگ و همکاران در  2008و اسکراگز و همکاران در  )2007اشاره کرد (Erwin et al., 2011:
) .193-195در این پژوهش از ترکیب دو روش مذکور برای تحلیل و تلفیق یافتههای کیفی استفاده شده است.
به بیان دیگر ،عناصر نظام گردشگری و ارتباط آنها با یکدیگر و دستهبندی عوامل در دو محیط بیرونی یا کالن
و محیط داخلی یا خرد ،مفروضات اولیة این تحلیل بودهاند .با توجه به این مفروضات ،دادهها با کدگذاری دستی
تجزیهوتحلیل شده است .بدین شکل که هر منبع جداگانه کدگذاری شده و سپس مفاهیم در قالب زیرمقوله و
زیرمقولهها در قالب مقولهها دستهبندی شدهاند .نمودار  3فرایند کدگذاری را نشان میدهد.
کد

زیرمقوله

مفهوم

مقوله

نمودار:3فرایندکدگذاری
1 . Nelson
2. Tong
3. Scruggs
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محمود ضیائی و همکاران

چارچوب مفهومی هوشمندی مقصدهای گردشگری شهری با رویکرد فراترکیب

یافتههایمطالعات
گامپنجم:ارائۀترکیب 

در این گام ،آنچه از طریق فراترکیب کیفی بروز یافته ارائه میشود .ارائة اثربخش یافتهها باید مخاطبان متفاوتی
را مدنظر قرار دهد که میتوانند با استفاده از فراترکیب پلی بین پژوهش و عمل ایجاد کنند .در بسیاری از
پژوهشهای انجامشده ،برای ارائة یافتهها به خوانندگان ،با روش فراترکیب از نمایش تصویری (نمودارها،
شکلها و جدولها) بهصورت گرافیکی استفاده میکنند ( . )ibid: 195مفاهیم مشترک میان منابع و زیرمقولهها
و مقولههای استخراجی در جدول  3نشان داده شده است .همچنین نحوة برقراری ارتباط بین مقولهها و
زیرمقولههای استخراجشده از فراترکیب برای ارائة چارچوب مفهومی مقصدهای هوشمند گردشگری شهری در
شکل  1به نمایش درآمده است .در شکل  1عوامل کالن سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی ـ فرهنگی ،زیستمحیطی،
قانونی و فنّاوری بهمنزلة محیط بسترساز شکلگیری عوامل خرد یا نظام گردشگری درنظر گرفته شدهاند که
تأثیر بنیادین در ظهور سیستم هر مقصد هوشمند گردشگری دارند .عوامل خرد شامل مدیریت هوشمند مقصد در
حوزههای اقدامات ،سیاستگذاری ،برنامهریزی ،اجرا و کنترل ،عرضة (منابع و جاذبهها ،خدمات و زیرساخت)
هوشمند و تقاضای هوشمند در دو بعد ساکنان و گردشگران هوشمندند که با یکدیگر تعامل میکنند تا کارکرد
اثربخش هر مقصد گردشگری شهری هوشمند ایجاد و عملیاتی شود .همچنین ،از تعامل عوامل خرد و کالن
گردشگری ،وجوه مشخصة هر مقصد هوشمند گردشگری در دو بعد بهبود عملکرد ذینفعان و پایداری و
زیستپذیری شکل میگیرد .بدین معنی که هر مقصد گردشگری شهری هوشمند وجوه مشخصهای خواهد
داشت که آن را در دو وجه بهبود عملکرد ذینفعان با تأکید بر اثربخشی و کارایی فعالیتهای گردشگری ،و
پایداری ،برابری و زیستپذیری این مقصد هم برای ساکنان و هم برای گردشگران میتوان درنظر گرفت.
استخراجشدهازمنابع

جدول:3کدگذاریمفاهیم
مقوله

عوامل
کالن

زیرمقوله

یشده)
کدها(مفاهیمکدگذار 

منابع

سیاسی

ثبات سیاسی ،مشارکت سیاسی،
وضعیت کلی امنیتی مقصد ،عدم تمرکز
سیاستگذاری و مدیریت گردشگری
(تفویض اختیارات مدیریتی و اجرایی به
مسئوالن محلی) ،مدیریت اجرایی/
اداری عمومی نوین و شفاف ،پاکدستی
دولت (حداقلبودن میزان فساد)

وانگ و همکاران ) ،(2016مارینه ـ رویگ
و کلیو ) ،(2015چانگ و همکاران
) ،(2015سوپاک و همکاران )،(2015
زیانگ و فسنمایر ) ،(2017لی و همکاران
) ،(2017رومانو و همکاران )(2018

اقتصادی

دیاز-دیاز و همکاران ) ،(2017فرزین و
نظام بانکی و مالی بهروز و دارای صفری ( ،)1388کیم و همکاران )،(2017
استانداردهای جهانی ،وضعیت تجارت لی و همکاران ) ،(2017مورگانته و
باروسو ) ،(2013مارینه-رویگ و کلیو
الکترونیک ،شرایط کلی اقتصاد،
) ،(2015سانگ ( ،)2015زیانگ و
بنگاههای نوآور و کارآفرین
فسنمایر ) ،(2017شفیعی و همکاران
)(2019

وضعیتکلی اجتماعی ـ فرهنگی جامعه ،مورگانته و باروسو ) ،(2013مارینه-
سرمایة اجتماعی ،اعتماد اجتماعی ،رویگ و کلیو ) ،(2015زیانگ و
اجتماعی ـ فرهنگی
مشارکت در رویدادهای فرهنگی ،فسنمایر ) ،(2017قربانی و همکاران
( 1398و )2019
کیفیت آموزشهای علمی و عملی
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مقوله

زیرمقوله

زیستمحیطی

یشده)
کدها(مفاهیمکدگذار 

کیفیت زیستمحیطی
پاکیزگی کلی مقصد

مقصد،

قانونی

قوانین و مقررات نامتعارض ،تسهیل-
کننده و تشویقکننده توسعة گردشگری

فنّاوری

توسعة عمومی کاربرد فنّاوریهای
اطالعاتی و ارتباطی ،توسعة
فنّاوریهای نوین

منابع

مورگانته و باروسو ) ،(2013سوپاک و
همکاران ) ،(2015دیاز-دیاز و همکاران
) ،(2017شفیعی و همکاران )(2019
لی و همکاران ) ،(2017شفیعی و
همکاران )(2019
مورگانته و باروسو ) ،(2013مارینه-رویگ
و کلیو ) ،(2015یو و همکاران )،(2017
زیانگ و فسنمایر ) ،(2017توکلی و مورا
) ،(2018ترایب و امکونو ) ،(2017وانگ
و همکاران ) ،(2016شفیعی و همکاران
)(2019

منابع و
جاذبهها

عوامل خرد
(نظام
گردشگری)
خدمات و
تسهیالت
گردشگری

استفاده از سنسورها و دستگاههای
کنترل و پایش ،کیفیت زیستمحیطی
منابع ،تولید محتوای صحیح و دارای
اصالت برای تشریح و تفسیر منابع و
جاذبهها ،فنّاوریهای ارتباطی و
اطالعاتی در جاذبهها مانند واقعیت
مجازی ،واقعیت افزوده ،ارتباط حوزة
نزدیک ،دستگاههای بلوتوث و وایفای،
مهیابودن منابع و جاذبههای گردشگری
ازنظر امکانات و خدمات
کیفیت و تنوع خدمات اقامتی ،پذیرایی،
تفریحی ،سرگرمی ،ورزشی و فرهنگی،
خودکارسازی فرایند ارائة خدمات،
نوآوری در ارائة خدمات ،سامانههای
اطالعاتی و ارتباطی برخط (رزرو ،ارتباط
با مشتری ،رسیدگی به شکایات،
دریافت پیشنهادها ،کنترل و نظارت و
 ،)...سهیمشدن گردشگران در ایده
پردازی ،خلق و طراحی پیشنهادها و
خدمات گردشگری ارائة خدمات
گردشگری مطابق با ویژگیهای همة
گروههای مشتریان ،دوستدار محیط-
زیست بودن تأسیسات و امکانات
گردشگری ،میزان کارایی در ارائة
خدمات گردشگری ،خدمات بانکداری
الکترونیک ،خدمات پرداخت کرایه
خودرو برخط و در دسترس ،خدمات
ایمنی و اضطراری ،مانند آتشنشانی،
فوریتهای پزشکی و  ،...خدمات امنیتی
و حفاظتی ،دسترسی به خدمات
خردهفروشی ،خدمات ویزای الکترونیک،

202

زیانگ و فسنمایر ) ،(2017دلوچیو و
پاسیانته ) ،(2017یو و همکاران
) ،(2017وانگ و همکاران )،(2016
بونینکونتری و میسرا ) ،(2016شفیعی و
همکاران ) ،(2019آیسکیو و همکاران
) ،(2016راماپراساد و همکاران )(2017

مورگانته و باروسو ) ،(2013کیم و
همکاران ) ،(2017ژانگ و همکاران
) ،(2018آلموبعیدین و همکاران
) ،(2017شفیعی و همکاران )،(2019
آنجلونی ) ،(2016قربانی و همکاران
( 1398و  ،)2019آیسکیو و همکاران
) ،(2016یو و همکاران ) ،(2017زیانگ
و فسنمایر ) ،(2017وانگ و همکاران
) ،(2016هان و همکاران )،(2016
بوهالیس و فورسته ) ،(2015ترایب و
امکونو ) ،(2017چانگ و همکاران
) ،(2015بونینکونتری و میسرا )،(2016
بونینکونتری و همکاران (،)2017
دلوچیو و پاسیانته ) ،(2017دیاز-دیاز و
همکاران ) ،(2017مارینه-رویگ و کلیو
) ،(2015دلوچیو و همکاران )،(2018
آیسکیو و همکاران ) ،(2016یو و
همکاران )(2017

محمود ضیائی و همکاران
مقوله

زیرمقوله

زیرساختها

بازدیدکنندگان/
گردشگران

چارچوب مفهومی هوشمندی مقصدهای گردشگری شهری با رویکرد فراترکیب
یشده)
کدها(مفاهیمکدگذار 

خدمات گمرکی مناسب ،فنّاوریهای
ارتباطی و اطالعاتی در مراکز ارائهدهندة
خدمات مانند ارتباط حوزة نزدیک،
دستگاههای بلوتوث و وایفای ،خدمات
پستی بهروز و متنوع ،تسهیل ارائة
خدمات ضروری برای گروههای خاص
نظیر سالمندان ،کودکان و معلوالن
کیفیت و تنوع دسترسی ،فضای
پارکینگ و پایانههای حملونقل،
ضریب نفوذ اینترنت پرسرعت و سیار،
درصد تفکیک و بازیافت زباله ،درصد
بازیابی فاضالب و بازچرخانی آب،
راندمان و کیفیت آبرسانی (نشت آب و
تصفیة آب) ،استفاده از انرژیهای
تجدیدپذیر ،کیفیت مبلمان شهری
(فضاهای سبز ،پیادهروها و سوارهروها)،
شبکة حملونقل عمومی گسترده و
کارآمد ،استفاده از خودروهای زیست-
محیطی ،پهنههایی با ترافیک محدود،
مسیرهایدوچرخهسواری،موتورها
وخودروهای کرایهای یا اشتراکی،
طراحی زیرساختها براساس نیازهای
گروههای ویژه ،استفاده از نظامهای
کاهندة مصرف آب و انرژی ،تسهیالت
و امکانات درمانی و بهداشتی
توانمندی در تصمیمگیریهای مستقل،
سریع ،پیچیده و آگاهانه برای بررسی،
انتخاب و خرید محصوالت گردشگری،
ارتباط و تعامل با دیگر گردشگران و
ساکنان ،به اشتراکگذاری تجربة سفر با
دیگران با تولید محتوا در بستر رسانهها
و شبکههای اجتماعی ،استفاده از
دستگاههای سیار همراه ،نرمافزارها و
اپلیکیشنهای براساس وب برای انجام
فعالیتهای مرتبط با سفر و گردشگری،
خالقیت و خودانگیختگی گردشگران در
کسب یا تولید تجربة گردشگری ،آگاهی
گردشگران از ویژگیهای فرهنگی و
زیستمحیطی مقصد ،ارتباط برخط و
سریع با مسئوالن برای ارائة پیشنهادها
و طرح شکایات

203

منابع

مورگانته و باروسو ) ،(2013راماپراساد و
همکاران ) ،(2017وانگ و همکاران
) ،(2016شفیعی و همکاران )،(2019
ترایب و امکونو )(2017

بوهالیس و فورسته ) ،(2015دینهوپل و
گرتزل ) ،(2016آلموبعیدین و همکاران
) ،(2017زیانگ و فسنمایر )،(2017
چانگ و هان ) ،(2017مارچیوری و
کانتوری ) ،(2015بونینکونتری و میسرا
) ،(2016رومانو و همکاران )،(2018
مارچیوری و کانتوری ) ،(2015کیم و
همکاران ) ،(2017بونینکونتری و
همکاران ( ،)2017هان و همکاران
) ،(2016ترایب و امکونو )،(2017
آنجلونی ) ،(2016وانگ و همکاران
) ،(2016ژانگ و همکاران )،(2018
رومانو و همکاران ) ،(2018دلوچیو و
همکاران ) ،(2018یوان و همکاران
)(2016
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مقوله

زیرمقوله

ساکنان

مدیریت
مقصد

یشده)
کدها(مفاهیمکدگذار 

منابع

دسترسی به خدمات گردشگری،
دسترسی به فنّاوریهای اطالعاتی و
ارتباطی ،ارتباط و تعامل با یکدیگر و
گردشگران ،گزینههای خودخدمتی در
اختیار شهروندان ،استفاده از شبکههای
اجتماعی در زندگی روزمره و تعامل با
دیگران ،کفایت فضاهای فرهنگی،
رفاهی و خدماتی مقصد برای ساکنان،
مشارکت ساکنان در تصمیمگیریها،
سیاستگذاریها و مدیریت مقصد
گردشگری شهری ،توجه به عناصر و
ویژگیهای فرهنگی ساکنان محلی،
روحیة میهمانپذیری و پذیرش
بازدیدکنندگان  /گردشگران ،ارتباط
برخط و سریع با مسئوالن برای ارائة
پیشنهادها و طرح شکایات
تطبیق سیاستهای زیستمحیطی با
برنامهریزی و توسعة مقصد شهری،
کنترل آثار زیستمحیطی گردشگری،
اجرا و نظارت بر اجرای کدهای اخالقی
برای تمامی ذینفعان توسعه ،بهویژه
گردشگران ،ساکنان محلی و
کسبوکارها
توانایی شبکهسازی با دیگر مقصدها،
اثربخشی فعالیتهای بازاریابی مقصد،
مشارکتهای
عمومی ـ خصوصی ـ مردمنهاد،
مشارکت کسبوکارهای محلی و
بینالمللی ،برنامههای مدیریت بحران،
تمرکز بر نیازهای گردشگران با ترکیب
فنّاوریهای اطالعاتی و ارتباطی در
عملکردهای مدیریتی کلیة ذینفعان،
خدمات بانکداری الکترونیک ،خدمات
دولت الکترونیک ،نرخ جرم و جنایت در
مقصد ،کنترل آثار اجتماعی ـ فرهنگی
گردشگری ،بهروزبودن و جامعیت وبگاه
و سامانة اطالعرسانی مقصد ،طراحی،
اجرا و نظارت بر اجرای کدهای اخالقی
برای تمامی ذینفعان توسعه ،بهویژه
گردشگران ،ساکنان محلی و
کسبوکارها ،نظام آموزش علمی و
عملی باکیفیت و هدفمند برای تربیت
نیروی انسانی توانمند ،آموزشدیده،

مورگانته و باروسو ) ،(2013بوش و
گاراویس ) ،(2017راماپراساد و
همکاران ) ،(2017دیاز-دیاز و همکاران
) ،(2017بوش و گاراویس )،(2017
بوگیچویچ و همکاران ) ،(2017ترایب و
امکونو ) ،(2017هان و همکاران
) ،(2016بوهالیس و فورسته )،(2015
کیم و همکاران ) ،(2017زیانگ و
فسنمایر ) ،(2017مارینه-رویگ و کلیو
) ،(2015سوپاک و همکاران )،(2015
لی و همکاران ) ،(2017رومانو و
همکاران ) ،(2018وانگ و همکاران
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دلچیابا و باگیو ) ،(2015وانگ و
همکاران ) ،(2013بوهالیس و فورسته
) ،(2015هائو و همکاران )،(2015
آنجلونی ) ،(2016قربانی و همکاران
( 1398و  ،)2019چانگ و همکاران
) ،(2015بونینکونتری و میسرا )،(2016
بونینکونتری و همکاران (،)2017
دلوچیو و پاسیانته ) ،(2017بوش و
گاراویس ) ،(2017مارچیوری و کانتوری
) ،(2015توکلی و مورا ) ،(2018هان و
همکاران ) ،(2016دینهوپل و گرتزل
) ،(2016ترایب و امکونو )(2017

محمود ضیائی و همکاران
مقوله

زیرمقوله

بهبود عملکرد
ذینفعان

وجوه
مشخصة
هوشمندی

پایداری و
زیستپذیری

چارچوب مفهومی هوشمندی مقصدهای گردشگری شهری با رویکرد فراترکیب
یشده)
کدها(مفاهیمکدگذار 

دارای دانش و مهارت کافی درزمینة
تخصصی و مسلط به کاربرد
فنّاوریهای اطالعاتی و ارتباطی،
کیفیت و تنوع اطالعات و محتوای
تولیدشده دربارة مقصد ،تسهیل ارائة
خدمات ضروری برای گروههای خاص
نظیر سالمندان ،کودکان و معلوالن،
تعامل ذینفعان گوناگون مقصد در
مدیریت مقصد گردشگری ،خدمات
پردازش ابری ،اینترنت اشیاء (ارتباط بین
اشیاء بهصورت دیجیتالی) ،دستگاههای
کاربر نهایی ،امکانات گردآوری ،تحلیل،
تلفیق و عملیات داده
بیشینهسازی رضایت گردشگران،
اثربخشی و کارایی عملیاتی ،بهبود
خدمات ارائهشده به شهروندان،
بیشینهسازی موقعیت رقابتی مقصد،
افزایش سودآوری ،بهبود تبادل
ارتباطی بین متصدیان گردشگری و
گردشگران ،تصویر ذهنی درست از
مقصد ،بهویژه در شبکههای اجتماعی،
اپلیکیشنها و وبگاههای سفر و
گردشگری ،به اشتراکگذاری تجارب
گردشگران از مقصد با یکدیگر

مقصد،
بلندمدت
پایداری
زیستپذیری بیشتر مقصد شهری،
فرصتهای برابر برای استفاده تمامی
شهروندان از منابع و امکانات ،تعامل
مؤثر و مثبت بین ساکنان و
گردشگران ،بهبود کیفیت زندگی
شهروندان و گردشگران
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وجوه مشخصه

بهبود عملکرد ذینفعان

هوشمندی

پایداری و زیستپذیری

عوامل خرد (سیستم گردشگری)
عرضه هوشمند
منابع و جاذبههای هوشمند ،خدمات گردشگری هوشمند ،زیرساخت هوشمند
مدیریت هوشمند مقصد (اقدامات
سیاستگذاری ،برنامهریزی ،اجرا و
کنترل)

تقاضای هوشمند

گردشگران هوشمند ،ساکنان هوشمند

عوامل کالن (سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی-فرهنگی ،زیستمحیطی ،قانونی ،فناوری)



استخراجشدهازفراترکیببرایارائۀچارچوبمفهومی

رمقولههای

مقولههاوزی

شکل:1برقراریارتباطبین
مقصدهایهوشمندگردشگریشهری

گامششم:تأملدرفرایند

در همة مطالعات کیفی ضروری است اعتبار و صحت پژوهش بررسی شود .در پژوهشهای گوناگون از
روشهای متفاوتی برای تأیید روایی استفاده میشود .از جملة این روشها میتوان به کنترلکردن از سوی
اعضای گروه تحقیق 1،انجام پژوهش از زوایای گوناگون 2،بازتابندگی واقعیت موجود و بررسی ارتباط مفهومی و
محتوایی با نتایج دیگر پژوهشها و مطالعات مشابه 3،و کنترلکردن با کمک پژوهشگری دیگر 4اشاره کرد
) .(Erwin et al., 2011: 195در این پژوهش برای تأیید روایی و اعتبار تحقیق از روش بازتابندگی واقعیت
موجود و بررسی ارتباط مفهومی و محتوایی با نتایج دیگر پژوهشهای مشابه استفاده شده است .در ادامه ،ضمن
تشریح یافتههای پژوهش شامل مقولهها و زیرمقولهها ،به بررسی روایی و اعتبار آن پرداخته شده است.
مقولۀاوّل:عواملکالن

عوامل کالن زمینهساز و بسترساز توسعة مقصدهای گردشگریاند .تأثیر این عوامل در بسترسازی و تسهیل
1. Member checking
2. Triangulation
3. Reflexivity
4. Peer debriefing
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هوشمندشدن مقصدهای گردشگری شهری نیز بارز و برجسته است .این عوامل براساس تقسیمبندی محیطهای
پیرامونی به پنج زیرمقولة سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی ـ فرهنگی ،فنّاوری ،زیستمحیطی و قانونی دستهبندی
میشوند .زیرمقولة عوامل کالن سیاسی شامل مفاهیم ثبات سیاسی ،مشارکت سیاسی ،وضعیت کلی امنیتی
مقصد ،عدم تمرکز سیاستگذاری و مدیریت گردشگری یا تفویض اختیارات مدیریتی و اجرایی به مسئوالن
محلی ،مدیریت اجرایی /اداری عمومی نوین و شفاف و پاکدستی دولت یا حداقلبودن میزان فساد است .مفاهیم
نظام بانکی و مالی بهروز و دارای استانداردهای جهانی ،وضعیت تجارت الکترونیک ،شرایط کلی اقتصاد،
بنگاههای نوآور و کارآفرین در زیرمقولة عوامل کالن اقتصادی قرار میگیرند .زیرمقولة عوامل
اجتماعی ـ فرهنگی شامل مفاهیم وضعیت کلی اجتماعی ـ فرهنگی جامعه ،سرمایة اجتماعی ،اعتماد اجتماعی،
مشارکت در رویدادهای فرهنگی ،و کیفیت آموزشهای علمی و عملی است .مفاهیم کیفیت زیستمحیطی
مقصد و پاکیزگی کلی مقصد در زیرمقولة عوامل کالن زیستمحیطی و مفهوم قوانین و مقررات نامتعارف،
تسهیلکننده و تشویقکنندة توسعة گردشگری در زیرمقولة عوامل کالن قانونی قرار میگیرند .مهمترین عوامل
کالن بسترساز هوشمندی مقصدهای گردشگری بنیان فنّاوری است که ویژگی اصلی شهرهای هوشمند است
(Marchiori & Cantori, 2015؛ Buonincontri & Micera, 2016؛ Almobaideen et al., 2017؛ Del
 )Vecchio et al., 2018و بهگونهای بسترساز شکلگیری مقصدهای هوشمند گردشگری شهری است.
مقولۀدوم:عواملخرد(نظامگردشگری)

عملکردها و تعامالت نظام گردشگری در تسهیل هوشمندشدن مقصدهای گردشگری شهری تأثیر بسزایی دارند.
این عملکردها و تعامالت در چارچوب عوامل خرد یا نظام گردشگری تعریف شدهاند .عرضه ،تقاضا و مدیریت
مقصد سه دستة اصلی این عواملاند .عرضة هر مقصد گردشگری دربردارندة همة عناصری است که در ارائة
خدمات به گردشگران تأثیر دارد .با رویکردی جامع و براساس نظر اینسکیپ ( ،)1392بوهالیس ( ،)2000گان
( )2003و بونینکونتری و میسرا ) ،(2016عناصر هر نظام عرضة جامع و متناسب شامل منابع و جاذبهها
(زیرمقولة یک) ،تأسیسات و امکانات و خدمات گردشگری (زیرمقولة دو) و زیرساختها (زیرمقولة سه) است .در
هر مقصد هوشمند گردشگری ،بازدیدکنندگان /گردشگران (زیرمقولة چهار) از طریق رویکرد هوشمندی ممکن
است بهصورت فعال با فراهمآورندگان خدمات گردشگری تعامل کنند و در همآفرینی تجارب خویش مشارکت
نمایند (Buonincontri & Micera, 2016؛  .)Germann Molz, 2012همچنین مقصد هوشمند گردشگری
شهری با بهرهگیری ازخدمات پیشرفته درجة باالیی از نوآوری و حضور فرایندهای باز ،همپیوند و به
اشتراکگذاشتهشده برای بهبود کیفیت زندگی ساکنان (زیرمقولة پنج) و گردشگران توصیف میشود (Del
) .Vecchio et al., 2018درحقیقت مقصد هوشمند گردشگری شهری باید مکانی برای زندگی همه باشد ،چه
ساکنان و چه بازدیدکنندگان ) .(Romãoa et al., 2018بنابراین عامل تقاضا هم گردشگران /بازدیدکنندگان و
هم ساکنان مقصد هوشمند گردشگری شهری را دربر دارد .مدیریت مقصد گردشگری (زیرمقولة شش) یا همان
بعد حاکمیتی به ایفای نقش سیاستگذار ،برنامهریز ،هدایتکننده ،کنترلکننده و نظارتکننده و درنهایت
هماهنگکننده تالشهای جمعی تمامی ذینفعان توسعة مقصدهای گردشگری شهری میپردازد .مدیریت
مقصد گردشگری شهری با بهرهگیری از فنّاوریها ،بهویژه فنّاوریهای اطالعاتی و ارتباطی ،بر عناصر عرضه و
تقاضا اثر میگذارد .براساس نظر بونینکونتری و میسرا ) ،(2016هوشمندکردن مقصدهای گردشگری نیازمند
استفاده از بنیان فنّاوری است که در آن اطالعات منابع محلی ،اعمال و نحوة هزینهکرد گردشگران را بتوان
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همپیوند کرد و در دسترس ذینفعان قرار داد .فنّاوریها از طریق محتواهایی فعال میشوند که از سوی ذینفعان
در نقاط ارتباطی چندگانه با یکدیگر تولید میشود .ذینفعان ،در استفادة پویا از بنیاد (پلتفرم) فنّاوری که بهمنزلة
سیستمی عصبی کار میکند ،بهطور مستقیم با یکدیگر مشارکت میکنند .براساس نظر راماپراساد و همکاران
) (2017در شهرهای هوشمند نیز از فنّاوری اطالعات و ارتباطات برای مدیریت عملکردهای متفاوت شهر
استفاده میشود.
مقولۀسوم:وجوهمشخصۀهوشمندی

از تعامل بین عوامل بسترساز یا کالن و عوامل عملیاتی یا خرد ،بهصورت درونی و بیرونی ،وجوه مشخصة
هوشمندی مقصد شکل میگیرد که با توجه به پیامدهای موردانتظار از هر شهر یا مقصد هوشمند شامل
اثربخشی ،پایداری ،برابری و قابلیت زیست بیشتر ) ،(Díaz-Díaz et al., 2017اهمیت بسزایی در شناسایی یا
تعریف هر مقصد هوشمند گردشگری شهری دارد .در ادبیات موضوع هوشمندی گردشگری به مفهوم هوشمندتر
بودن مقصدهای گردشگری شهری با دو رویکرد اثربخشی ،پایداری ،برابری و زیستپذیری بیشتر در شهرها و
ابزارمندبودن ،بههمپیوستهبودن و هوشمندتربودن این مقصدها و اثرگذاری بر بهبود عملکرد تمامی ذینفعان
مقصدهای گردشگری شهری (Germann Molz, 2012؛ Marchiori & Cantori, 2015؛ Buonincontri
& Micera, 2016؛ Xiang & Fesenmaier, 2017؛ Díaz-Díaz et al., 2017؛ Del Vecchio et al.,
2018؛  )Shafiee et al., 2019اشاره شده است .مفاهیم این مقوله در دو زیرمقولة بهبود عملکرد ذینفعان و
پایداری و زیستپذیری دستهبندی میشوند .زیرمقولة بهبود عملکرد ذینفعان دربردارندة این مفاهیم است:
بیشینهسازی رضایت گردشگران ،اثربخشی و کارایی عملیاتی ،بهبود خدمات ارائهشده به شهروندان ،بیشینهسازی
موقعیت رقابتی مقصد ،افزایش سودآوری ،بهبود تبادل ارتباطی بین متصدیان گردشگری و گردشگران ،تصویر
ذهنی درست از مقصد بهویژه در شبکههای اجتماعی ،اپلیکیشنها و وبگاههای سفر و گردشگری ،و به
اشتراکگذاری تجارب گردشگران از مقصد با یکدیگر .مفاهیم پایداری بلندمدت مقصد ،زیستپذیری بیشتر
مقصد شهری ،فرصتهای برابر برای استفادة تمامی شهروندان از منابع و امکانات ،تعامل مؤثر و مثبت بین
ساکنان و گردشگران ،بهبود کیفیت زندگی شهروندان و گردشگران در زیر مقوله پایداری و زیستپذیری قرار
میگیرند.
جهگیری
بحثونتی 
هدف از این پژوهش ارائة چارچوبی مفهومی است که در آن مؤلفهها ،عوامل و متغیرهای هوشمندی مقصدهای
گردشگری شهری شناسایی و تبیین شده باشد .بنابر نتایج پژوهش ،مفاهیم موجود درزمینة هوشمندی مقصدهای
گردشگری را میتوان در سه مقولة عوامل کالن ،عوامل خرد و وجوه مشخصة هوشمندی دستهبندی کرد.
عوامل کالن براساس تقسیمبندی محیطهای پیرامونی به پنج زیرمقولة سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی ـ فرهنگی،
فنّاوری ،زیستمحیطی و قانونی دستهبندی میشوند .عوامل خرد براساس نظریة نظام گردشگری در شکلگیری
فعالیت گردشگری تأثیر دارند .برایناساس ،شش زیرمقولة منابع و جاذبهها ،تأسیسات ،امکانات و خدمات
گردشگری و زیرساختها (عرضه) ،ساکنان و گردشگران (تقاضا) و مدیریت مقصد مقولة عوامل خرد را شکل
میدهند .مقولة وجوه مشخصة هوشمندی که از تعامل بین عوامل کالن و عوامل خرد شکل میگیرد نیز شامل
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دو زیرمقولة بهبود عملکرد ذینفعان و پایداری و زیستپذیری است .نتایج این پژوهش با وجود مشابهتهایی که
با پژوهشهای دیگر در اشاره به ابعاد گوناگون هوشمندی دارد ،دارای وجوه متمایزکنندهای نیز هست .این وجوه
متمایزکننده در ارائة چارچوبی جامع و نظاممند و براساس تعریف وجوه مشخصة هوشمندی مقصدهای
گردشگری شهری است که در پژوهشهای پیشین مدنظر قرار نگرفته است .از میان منابع بررسیشده ،فقط
هشت پژوهش شامل جرمن مولز ( ،)2012مورگانته و باروسو ) ،(2013وانگ و همکاران ) ،(2013بوهالیس و
آمارانگانا ( ،)2014دلچیاپا و باگیو ( ،)2015بونینکونتری و میسرا ) ،(2016دیاز-دیاز و همکاران ) (2017و
شفیعی و همکاران ) (2019به ارائة مدل درزمینة مقصدهای هوشمند پرداختهاند .در این پژوهشها تعریف و
تعیین و تبیین مؤلفهها و عوامل هوشمندی فقط در یک بعد صورت گرفته یا ،در صورت اشاره به متغیرها و ابعاد
گوناگون ،جامعیت الزم را ندارد .جرمن مولز ( )2012به بنیان فنّاوری ،مشارکت شهروندی ،تعامل با جامعة
میزبان و توانمندی در بهبود پایداری اشاره کرده است ،اما به نظام گردشگری بهویژه وجه عرضه و عوامل کالن
بسترساز هوشمندی توجهی نداشته است .مورگانته و باروسو ) (2013فقط به هوشمندی شهر توجه داشتهاند و با
وجود جامعیت مدل و شاخصهای تعریفشده برای هر بعد هوشمندی شهر ،به ویژگیهای هر مقصد گردشگری
شهری و وجوه مشخصة آن نپرداختهاند .وانگ و همکاران ) (2013فقط به سه ترکیب فنّاوری خدمات پردازش
ابری ،اینترنت اشیا و دستگاههای کاربر نهایی اشاره کردهاند .بوهالیس و آمارانگانا ( )2014به تعامل پویای
ذینفعان با تأکید بر بزرگدادهها ،بیشینهسازی رضایت مشتریان و کارایی مدیریت منابع پرداختهاند .دلچیاپا و
باگیو ( )2015فقط زیرساخت فنّاوری ،محیط دیجیتال ،پشتیبانی از همکاری مشترک ،تسهیم دانش و نوآوری را
بهمنزلة مؤلفههای مقصد هوشمند گردشگری درنظر گرفتهاند .بونینکونتری و میسرا ) (2016مقصد هوشمند
گردشگری را متشکل از چهار دسته عامل بنیاد فنّاوری ،عناصر ششگانة نظام عرضة مقصد گردشگری،
گردشگران یا تقاضای گردشگری و همآفرینی تجربة هوشمند گردشگری میدانند و از توجه به وجوه مشخصة
هوشمندی ،عوامل کالن بسترساز ،سایر زیرساختهای گردشگری و زندگی ساکنان محلی بازماندهاند .دیاز-دیاز
و همکاران ) (2017به مؤلفههای نوآوری فنّاورانه ،نوآوری در خطّمشی و نوآوری در مدیریت در شش بعد شهر
هوشمند (اقتصاد ،زندگی ،مردم ،حملونقل ،حاکمیت ،محیط) اشاره کردهاند .درنهایت شفیعی و همکاران
) ،(2019با وجود توجه به شش مقولة شرایط علّی تأثیرگذار بر ظهور هوشمندی ،پدیده ،شرایط زمینهای،
اقدامات /تعامالت ،شرایط مداخلهای و نتایج ،به چگونگی عملکرد نظام گردشگری در هر مقصد هوشمند و نیز
وجوه مشخصة مقصد هوشمند نپرداختهاند.
بنابراین ،نتایج این پژوهش سه ویژگی مهم دارد که آن را از پژوهشهای دیگر متمایز میکند.1 :
درنظرگرفتن مؤلفههای هوشمندی در قالب نظام گردشگری .2 ،توجه به بعد شهربودن مقصدهای گردشگری
شهری که عالوهبر ارائة خدمات به گردشگران ،محل سکونت ساکنان نیز هست و  .3توجه به وجوه مشخصة
هوشمندی مقصدهای گردشگری شهری در دو وجه اثربخشی ،پایداری ،برابری و زیستپذیری بیشتر شهرها ،و
ابزارمندبودن ،بههمپیوستهبودن و هوشمندتربودن این مقصدها با توجه به کاربرد بنیان فنّاوری در بهبود عملکرد
تمامی ذینفعان مقصدهای گردشگری شهری .این پژوهش با محدودیتهایی درزمینة وجود شاخصهای جامع
برای سنجش هوشمندی مقصدهای گردشگری شهری مواجه است .بنابراین ،استفاده از روشهای کمّی و
ترکیبی یا آمیخته برای ارائة مدل عملیاتی سنجش هوشمندی مقصدهای گردشگری شهری و بررسی وضعیت
هوشمندی آنها با فنون و روشهای گوناگون موضوعاتی است که بررسی آنها به پژوهشهای آتی موکول
میشود.
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