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چکیده	
بــهعلــتنبــودزیرســاختهایکافــيبــرایایجــادگردشــگریهوشــمندو

ایــران فّنــاوریدرصنعــتگردشــگری، بهکارگیــری برنامهریــزیضعیــفدرجهــت

ــوی ــیالگ ــقطراح ــنتحقی ــرایای ــدفازاج ــهدارد.ه ــنزمین ــدیدرای ــکالتیج مش

گردشــگریهوشــمنددرصنعــتورزشاســت.ایــنپژوهــشبــرحســبگــردآوری

اطالعــاتاکتشــافیوبــراســاسهــدفازنــوعتحقیقــاتبنیــادیاســتوبــاروشنظریــۀ

ــقنیمهســاختاریافته ــۀعمی ــامصاحب ــردآوریدادهه ــزارگ ــادانجــامشــدهاســت.اب دادهبنی

بــود.جامعــۀمشــارکتکنندهدربردارنــدۀاســتاداندانشــگاهیآشــنابــاموضــوعگردشــگری

ــی ــکگلولهبرف ــاتکنی ــدب ــریهدفمن ــودهاســتوازروشنمونهگی ــرانگردشــگریب ومدی

اســتفادهشــدهاســت.دادههــایجمعآوریشــده،بــاکدگــذاریبــاز،محــوریوانتخابــی،

تجزیــهوتحلیــلشــدهاندوالگــوینهایــیاســتخراجشــدهاســت.الگــوینهایــیازمجموع

ــی،بســترهاوزمینههــایالزم،متغیرهــایمداخلهگــر،
ّ
مقولــۀمحــوری،شــرایطعل

ــدهاســت. ــتورزشتشــکیلش ــرایصنع ــمندب ــایگردشــگریهوش ــاوپیامده راهبرده

درمجمــوعمیتــوانگفــتکــهاســتفادهازابزارهــایدیجیتالــیمنافــعبیشــماریرابــرای

کســبوکارهاوفعــاالنصنعــتگردشــگریورزشــیبــهدنبــالخواهــدداشــت،ازجملــه

توســعۀگردشــگريدرراســتايکاهــشاتــکابــهنفــتوخــروجازاقتصــادتکمحصولــی.

ــک ــودازی ــردخ ــیمنحصربهف ــرۀارزش ــازنجی ــیب ــگریورزش ــتگردش ــنصنع همچنی

طــرفبــاگردشــگرانمتحولشــدۀدیجیتالــیوازطــرفدیگــربــافضاهــایاساســیچــون

ــهرواســت. ــیآنروب ــطبیرون ــدأســفر،مســیرســفر،مقصــدگردشــگریومحی مب
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مقدمه
درســالهایاخیــر،مدیــرانورزشــیبــرایادارۀمؤثــر

ــرکتکنندگان ــکارانوش ــتورزش ــیورضای ــازمانهایورزش س

ــد ــامشــکالتیمواجــهشــدهاند.درفراین دربرنامههــایورزشــیب

پیچیدهشــدنمدیریــتدرورزشکشــور،تجاریشــدنبیشــتر

ــد ــادساختوســازهاوخری ــۀزی ــورم،هزین رشــتههایورزشــی،ت

ــدن ــتمزدهاوزیادش ــشدس ــی،افزای ــزاتورزش ــایلوتجهی وس

توقعــاتوانتظــاراتومقــرراتدســتوپاگیردولتــیممکــناســت

دخالــتداشــتهباشــد)جمشــیدیوشــکیبزاد، 1397: 4(.امــروزه

ــهباشــد حتــیتفاوتــینمیکنــدکــهورزشازچــهنوعــیوچگون

)بــرایکســبمهــارتفنــیوتیمــی،درآمدزایــی،کســبافتخــار

ملــییــاکســبســالمتروانوتــن(؛موضــوعمهــمایــناســتکه

ــترین ــابیش ــعوفرهنگه ــیاریازجوام ــی،دربس ــرایطکنون درش

ــتراز ــدبیش ــبدرآم ــعهوکس ــرایتوس ــرمایهگذاریب ــهوس توج

فعالیتهــای مهمتریــن از یکــی و میگیــرد صــورت ورزش

گســتردۀاقتصــادیشــناختهمیشــود)امامــیوخرمدوســت،

ــردان ــهدرحــالحاضــردولتم ــهایک ــان،مقول 1397: 3(. دراینمی
کشــورهایمختلــفبــرایرشــداقتصــادیکشــورهایخــودبــرآن

ــای ــنبخشه ــیازای ــت.یک ــگریاس ــد،گردش ــدمیکنن کی تأ

ــگران ــرایگردش ــزهب ــادانگی ــلایج ــهعام ــتک ــمورزشاس مه

ــت ــهایفرابخشــیدرصنع ــهمقول ــتتبدیلشــدنب اســتوقابلی

ــام ــی«ن ــگریورزش ــوان»گردش ــهعن ــگریراداردوازآنب گردش

ــعهدر ــکاران، 1397: 5(.توس ــیوهم ــت)ورمقان ــدهاس ــردهش ب

ــگری ــتگردش ــاختهاییالزمدارد.درصنع ــیزیرس ــرصنعت ه

ــی، ــاختهایفیزیک ــونزیرس ــیچ ــاختهایمتفاوت ــززیرس نی

ــود ــفمیش ــیتعری ــادیواجتماع ــی،اقتص ــه،سیاس فّناوران
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 صالحی کجور و همکاران168

امــروز جهــان در .)Anttiroikoetal.,2014:328(

ــیراه ــاارزشواطالعــاتاســت.صنعت ــرایدادههــایب ــتب رقاب

ــه ــدفّناوران ــکبع ــاکم ــهب ــتک ــدگرف ــشخواه ــعهرادرپی توس

ــد خواســتههاونیازهــایمشــتریانخــودراســریعترشناســاییکن

وبــهآنپاســخمناســبیبدهــد.صنعــتگردشــگریورزشــینیــز

ــتو ــنصنع ــتای ــددرخدم ــاوریمیتوان ــتوفّن ــتثنانیس مس

ــاوری ــرد)Harrisonetal.,2010:6(.فّن ــرارگی ــگرانق گردش

یکــیازمؤثرتریــننیروهایــیاســتکــهبــهزندگــیمــردمشــکل

تأمیــن بهتــر را نیازهــا کــه فّناوریهــایجدیــدی میدهــد.

میکننــدزمینــۀافزایــشســرمایهگذاریوفعالیــتاقتصــادی

فراهــممیآورنــد)Gretzeletal.,2015:182(.صنعــت را

گردشــگریهمــوارهدرخــطمقــدمبهکارگیــریفّنــاوریبــوده

اســت)Anttiroikoetal.,2014:329(.بررســیفّناوریهــای

ــیاز گاه ــثآ ــهباع ــراینک ــگری،عالوهب ــتگردش ــنصنع نوی

ــامیشــود، ــریآنه ــانحــوۀبهکارگی ــتاســتفادهوآشــناییب مزی

ــرفتهای ــهازپیش ــتک ــنصنع ــالدرای ــبوکارهایفع ــهکس ب

ــدکمــک ــددارن ــریآنتردی ــادربهکارگی ــدوی ــاوریبیاطالعان فّن

ــد ــهنکنن ــیراتجرب ــنبیتوجه ــیازای ــاشکســتناش ــدت میکن

)DeEstebanCurieletal.,2017:324(.بهکارگیــریفّناوری

Li(درصنعــتگردشــگری،گردشــگریهوشــمندگفتــهمیشــود

پیامــدتوســعۀ
ً
etal.,2017:296(.گردشــگریهوشــمندصرفــا

گردشــگرینیســت،بلکــهکاتالیــزوریاســتکــهخدمــاتســنتی

Heck(صنعــتگردشــگریرابــهخدمــاتمــدرنتبدیــلمیکنــد

هوشــمند گردشــگری همچنیــن .)& Vervest, 2007:32

رویکــردیجامــعشــناختهشــدهاســتکــهاطالعــاتگردشــگری

ــهســفرماننــدمقصــد،غــذا،حمــلونقــل، ــوطب وخدمــاتمرب

ــات ــاوریاطالع ــقفّن ــیازطری ــفررابهراحت ــایس رزرو،راهنم

گردشــگری از کلــی هــدف میدهــد. ارائــه گردشــگران بــه

هوشــمندایجــادرابطــیبیــنبازدیدکننــدهومقصــدبــرایواکنشــی

Tu&Liu,2014:(درجهــتحــلنیازهــایخــاصاســت

143(.متأســفانهتحقیقــاتاندکــیدرزمینــۀنقــشفّنــاوری

ــف ــی،درنواحــیمختل ورزش
ً
ــگری،خصوصــا ــعۀگردش درتوس

کشــورانجــامشــدهاســت.همچنیــنبرخــیازمشــکالتیراکــه

درسیســتمهایکنونــیوجــودداردمیتــوانقابلقبــولنبــودن

ــدو ــات،زائ ــعاطالع ــردنبهموق ــات،دریافتنک ــتیاطالع درس

ــعآوری ــایجم ــودنهزینهه ــات،زیادب ــودناطالع ــطب غیرمرتب

ــدان ــاتوفق ــعاطالع ــاختارتوزی ــودنس ــات،مطلوبنب اطالع

هماهنگــیسیســتمهاوســازمانهایمرتبــطعنــوانکــرد.امــاتــا

کنــونپژوهشــیمبنــیبــرطراحــیالگــویگردشــگریهوشــمند

ــهاســت. ــرانصــورتنپذیرفت ورزشــیدرای

مروری بر ادبیات موضوع

لزوم توجه به گردشگری هوشمند

گردشــگریاقســامگوناگونــیداردکــهگردشــگریورزشــی

ــونگردشــگری، ــایگوناگ ــانبخشه ــیازآنهاســتودرمی یک

نوبخــت و )عبدالصالحــی اســت داشــته را رشــد بیشــترین

رمضانــی،4:1396(.گردشــگریورزشــیبــاتوجــهبــهرفتارهای

ــال، ــگریفع ــتهگردش ــهدس ــهس ــدب ــروزمیده ــهب ــزیک متمای

ــی ــراتورزش ــگریخاط ــیوگردش ــدادورزش ــگریروی گردش

تقســیممیشــوند)Gibson,1998:109(.گردشــگریورزشــی

صنعتــیاســتکــهازترکیــبدوصنعــت»گردشــگری«وصنعــت

Papathanassis &Knolle,( اســت آمــده پدیــد »ورزش«

.)2011: 218

ــهمعنــیمســافرتازمحــلاقامــت جهانگــردیورزشــیب

بــهمــکانموردنظــربــرایشــرکتدریــکفعالیــتورزشــی

ــک ــدازی ــابازدی ــیی ــتورزش ــایفعالی ــی،تماش ــی،فراغت رقابت

.)Gibson,1998:110(جاذبــۀورزشــیاســت

جامــع اطالعــات بــه دسترســی قابلیــت فراهمکــردن

بیتردیــد اســت. عمــده چالشهــای از یکــی گردشــگری

ــاوری ــریفّن ــگریبهکارگی ــتابدهندۀگردش ــلش ــنعام مهمتری

ــام ــاتدرنظ ــیاطالع ــرهوبازیاب ــتیابی،ذخی ــات،دس اطالع

توزیــعگردشــگریاســت.هــرروزهسیســتمهایگوناگونــیبــرای

ــتمهای ــود.سیس ــیمیش ــگرانطراح ــافرانوگردش ــیمس راحت

موردنیــاز اطالعــات خدمــات و محصــوالت راهنمــای

ــان ــریآن ــدتصمیمگی ــدوفراین ــممیآورن ــدگانرافراه مصرفکنن

رادرانتخــابمقصــدواســکانتســهیلمیکننــد

.)RodríguezHerráez&Antonovica,2017:325(
ــاپتانســیلعظیمــیکــهآن ــران،ب ــقگردشــگریای ــازارپررون درب

ــهم ــد،س ــرارمیده ــوزهق ــنح ــوهدرای ــوربالق ــزودهکش راج

ایــرانازگردشــگریفقــط1/0 درصــدتولیــدناخالــصملــی
اســتوهنــوزسیســتمهایاطالعاتــیگردشــگریدرایــرانرونــق

ــای ــهبازاره ــرد،1397: 17(؛درحالیک ــت)حمزهلوف ــهاس نگرفت

ــت ــهوفعالی ــقحضــورهمهجانب الکترونیکــیگردشــگریازطری

ــق ــانازطری ــایجه ــرکج ــردیدره ــرف ــرایه ــبانهروزیب ش

ــان ــت.محقق ــیاس ــلدسترس ــیقاب ــیبهراحت ــبکههایارتباط ش

ازطریــقفّنــاوریبــراســتمراررابطــۀبیــنمشــتریوعرضهکننــدۀ

.)Gretzel,2011:761(ــد ــهگذاردن ــوالتصح محص

ــدازۀ ــهان ــیب ــچصنعت ــههی ــتک ــکاراس ــگانآش ــرهم ب

صنعــتگردشــگری،درکشــوریبــااقلیــمایــران،ارزنــده،

ــراه ــیهم ــادیوفرهنگ ــیاقتص ــربازده ــاحداکث ــشوب اثربخ

نیســت.کشــورایــرانبــاتمــدنکهــنوطبیعــتچهارفصــل،بــادر

ــن ــۀگردشــگری،یکــیازبینظیرتری ــارداشــتنصدهــامؤلف اختی
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ــرانرا ــد.ای کشــورهایجهــاندرحــوزۀگردشــگریبهشــمارمیآی

ــۀجــذب ــاندرزمین ــنکشــورهایجه ــیازپرظرفیتتری ــدیک بای

ــارات، ــدام ــوریمانن ــا،کش ــاسآماره ــراس ــگردانســت.ب گردش

کــهیکصــدمتوانمنــدیتاریخــیوفرهنگــیایــرانرانــدارد،

ــذب ــالج ــگردرس ــونگردش ــشاز10میلی ــتبی ــتهاس توانس

ــز ــیانی ــرقآس ــوبش ــزیدرجن ــرایمال ــتب ــنوضعی ــد.ای کن

ــش ــت،بی ــهقابلی ــتناینهم ــاداش ــران،ب ــهای ــوددارد.اینک وج

ــئلهای ــت،مس ــردهاس ــذبنک ــالج ــگردرس ــونگردش از2میلی

ــادســتگاهدرآندخالــتدادهشــود. نیســتکــهفقــطیــکارگانی

ــازمان ــان،س ــروزۀجه ــکریام ــتانداردهایگردش ــاساس ــراس ب

دولــتالکترونیــک1درراســتایجامعــۀاطالعاتــی2هــرکشــور،

و )جــوکار میدهــد تشــکیل را گردشــگری زیرســاختهای

عبــاسزاده،7:1397(.

ــای ــهازمزای ــتک ــیاس ــنصنعت ــگریاولی ــتگردش صنع

ــددر فّناوریهــایســیاراســتفادهکــردهاســت.مســافرانمیــلدارن

طــیســفراطالعــاتالزمدرزمــانومــکانموردنظردراختیارشــان

قــرارگیــرد)ســرفرازیوهمــکاران،9:1391(.

اهمیتگردشگریهوشمندورزشی

در خارجــی گردشــگر چشــمگیر افزایــش وجــود بــا

ســالهایاخیــردرایــران،کارشناســانمعتقدنــدکــهصنعــت

گردشــگریدرایــرانظرفیــتبــهمراتــببیشــتریداردوبــهعلــت

زیرســاختی، محدودیتهــای نظیــر محدودیتهــا، برخــی

سیاســیوبرنامهریــزی،وتبلیغــاتمناســب،اســتفادهازهمــۀ

ظرفیتهــایآنبــرایجــذبگردشــگرممکــننیســت)ســرفرازی

.)11 :1391 همــکاران، و

لــزومتوجــهبــهگردشــگریورزشــیواســتفادهازفّناوریهای

ــمار ــایبیش ــتفادهکردنازمزای ــترشآنواس ــتگس ــندرجه نوی

ــن ــونرابطــۀبی ــعپیرام ــقوتتب ــرایکشــورها،تحقی اقتصــادیآنب

گســترشفّنــاوریاطالعــاتوارتباطــاتوتوســعۀگردشــگری

ورزشــیراضروریســاختهاســت)مهــدیزادهوهمــکاران،1393:

78(.امــروزهدگرگونــیژرففّناورانــه،ســازوکارهاوشــرایطو

ــوع ــی،تن ــویپیچیدگ ــهس ــیب ــیوفن ــایتکنیک ــهبحثه درنتیج

ــکاران، ــردوهم ــت)معینف ــهاس ــشیافت ــتریگرای ــتبیش وظراف

مهــم اقتصــادی دگرگونیهــای میــان، ایــن در .)13 :1390

ــط ــرورواب ــده،فراگی ــدپیچی ــطتولی ــماریازرواب ــدۀش دربرگیرن

مبادالتــیاســتکــهدرجهانیشــدنرونــدیروبــهگســترش

ــردی ــهدررویک ــز،ک ــینی ــگریورزش ــا،گردش ــنمبن ــرای دارد.ب

ــی ــوردتوجــهاســت،دســتخوشتحوالت ــزارۀســومم خــاصدره

ــیدیو ــت)جمش ــدهاس ــیش ــدنآنمنته ــهفراگیرش ــهب ــدهک ش

شــکیبزاد،5:1397(.ایــنتحــوالتدرگردشــگریورزشــی

1. E-Government
2. Information Society

ــر ــیوازدیگ ــگریالکترونیک ــکلگیریگردش ــهش ــوب ــکس ازی

ــتو ــدهاس ــیش ــمندمنته ــگریهوش ــکلگیریگردش ــهش ــوب س

بــارشــدســریعفّنــاوری،اطالعرســانیدرچارچــوبنظــاممبادلــۀ

ــهبازاریابــیومســافرت،کاهــش الکترونیکــیوسرعتبخشــیدنب

ــۀگردشــگری ــدرادرزمین ــایجدی ــهبازاره ــتیابیب ــاودس هزینهه

ــت،5:1397(. ــیوخرمدوس ــت)امام ــمآوردهاس ــیفراه ورزش

راهحلهایــی ارائــۀ هــدف بــا هوشــمند گردشــگری

ــد. ــژهمیپردازن ــفرهایوی ــهس ــوطب ــایمرب ــهنیازه ــهب ــتک اس

بهکارگیــریاطالعــات و اســتفاده سیســتمهایهوشــمند،کــه

ــۀ ــرانرامیســرمیســازد،بهمنزل ــردننیازهــایکارب ــرایبرآوردهک ب

ــوان ــتمهایکالن،بهعن ــتســازمانهاوسیس مفهومــیدرمدیری

.)Kimetal,2018:53(یــکاصــلدرحــالظهــوراســت

نقــشفّنــاوریدرتوســعۀصنعــتگردشــگریورزشــیازدوجنبــه

قابــلبررســیاســت:یکــیبهکارگیــریفّنــاوریاطالعــاتدر

ــایاســتفادۀ ــهبهمعن ــاتگردشــگریک ــۀخدم اطالعرســانیواراِئ

بــرای فّنــاوریاطالعــات ازظرفیتهــایصنعــت همهجانبــه

توســعۀزیرســاختهایصنعــتگردشــگریورزشــیاســتو

ــاوری ــتفادهازفّن ــایاس ــهبهمعن ــمندک ــگریهوش ــریگردش دیگ

ــای ــیفضاه ــودوحت ــگریموج ــعگردش ــدنمناب والکترونیکیش

.)Gibson,1998:112(اســت ســاختگی

ارزشــی زنجیــرۀ بــا ورزشــی، گردشــگری صنعــت

ــدۀ ــگرانمتحولش ــاگردش ــرفب ــکط ــود،ازی ــردخ منحصربهف

دیجیتالــیوازطــرفدیگــربــافضاهــایاساســیچــونمبــدأســفر،

ــهرو ــیآنروب ــطبیرون ــگریومحی ــدگردش ــفر،مقص ــیرس مس

اســت.فّنــاوریاطالعــاتوارتباطــاتوابزارهــایدیجیتالــی،

بهمنزلــۀشــریکضــروریدرمحیــطبیرونــیگردشــگریورزشــی،

بیــنگردشــگرانوعرضهکننــدگان ارتبــاط بهخوبــی میتوانــد

و )ورمقانــی ســازد فراهــم جهانــی مقیــاس در را خدمــات

ــی ــیصنعت ــگریورزش ــهگردش ــکاران،6:1397(.ازآنجاک هم

ــیمحصــول ــکانارزیاب ــرنامشــهوداســتوام ــامتغی ــیب خدمات

ــدت ــت،بهش ــدورنیس ــرایآنمق ــرفب ــلازمص ــاتقب وخدم

وابســتهبــهمعرفــیوتوصیــفونمایــشخدمــاتاســت)چریــک

ونوبخــترمضانــی،5:1396(.شــاخصۀاطالعاتمحــوربــودن

ــودنفرایندهــاواســتفاده ــدب صنعــتگردشــگریورزشــی،نظاممن

ازابزارهــایدیجیتالــیرابــرایمدیریــتمقاصــدگردشــگری

.)6 احمدونــد،1396: و )زرینپــر مینمایــد ضــروری

را بیشــماری منافــع دیجیتالــی ابزارهــای از اســتفاده

ــه ــیب ــگریورزش ــتگردش ــاالنصنع ــبوکارهاوفع ــرایکس ب

میانگیــن پایینبــودن و اشــتغالزایی داشــت؛ خواهــد دنبــال

ســرمایهگذاریبــرایایجــادهــرشــغلازیــکســو،ورشــدســریع

ــای ــتفادهازابزاره ــااس ــاتب ــۀخدم ــرایارائ ــاب تقاض
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دیجیتــالوهوشــمنددرزمینههایــیچــونبازاریابــیو

ســایتهای بــرای محتــوا تولیــد و برنامهنویســی تبلیغــات،

ــش ــاوپیدای ــرنگرشه ــیوتغیی ــبکههایاجتماع ــیوش اینترنت

اســتارتآپهایتخصصــیگردشــگری،نــگاهویــژهوتخصصــی

بــهایــنشــکلازفعالیــتراپراهمیــتمیســازد)زکــیزاده،

ــدرو ــیورون ــیواطالعات ــوالتارتباطات 1396: 4(.دردورۀتح
ــتدادن ــی،توجــهواهمی ــراتدیجیتال ــهرشــدوپرســرعتتغیی ب

بــهاصــالحروشهــاوفرایندهــایاجرایــیفعالیــتوایجــاد

ــش ــثکاه ــنباع ــاینوی ــاابزاره ــنتیب ــایس ــردرنگرشه تغیی

هزینههــایعملیاتــی،بازاریابــیوارائــۀخدمــاتوزمــاناجــرای

کارشــدهاســتکــهعامــلحیاتــیرضایــتمشــتریومدیریــت

Tu&Liu,(صحیــحارتبــاطبــاآنهــارامحقــقخواهــدســاخت

2014:144(.بــانگاهــیگــذرابــهوضعیــتصنعــتگردشــگری

ــاتو ــاوریاطالع ــاوریوفّن ــیفّن ــران،جــایخال ورزشــیدرای

ــفانه ــود.متأس ــاسمیش ــیاحس ــتبهخوب ــنصنع ــتفادهازای اس

ــن ــاتممک ــاوریاطالع ــاوریوفّن ــتفادهازفّن ــهاس ــیب بیتوجه

ــگری ــنتیگردش ــیوۀس ــهش ــیب ــریحت ــتضــررجبرانناپذی اس

واردکنــد)حیــدری، 1396: 7(.بااینحــال،تاکنــونحرکــت
جــدیوبرنامهریزیشــدهایبــهســویگردشــگریهوشــمند

ــاختهای ــودزیرس ــتنب ــهعل ــتوب ــدهاس ــامنش ــیانج ورزش

انجــام بهدرســتی فّنــاوری پذیــرش وحمایتــیالزم، قانونــی

ــوددر ــبوکارموج ــازیدرکس ــطۀآن،نهادینهس ــهوبهواس نگرفت

گردشــگریهوشــمندبــهانجــامنرســیدهاســت.ازایــنروضــروری

ــی ــیوخصوص ــطدولت ــازمانهایمرتب ــهس ــدک ــرمیرس بهنظ

بــهبخــشگردشــگریورزشــیتوجــهکافــیکننــدوبــرایایجــاد

آمادگــیبرونســازمانیودرپــیآنپذیــرشگردشــگریهوشــمند

وپیادهســازیونهادینهکــردنآنبکوشــند.

در بهویــژه درجهــان، بســیاری پژوهشهــای ازایــنرو

ــد ــوعپرداختهان ــنموض ــهای ــونب ــبگوناگ ــر،ازجوان ــۀاخی ده

وراهکارهایــیبــرایبهرهگیــریهرچــهبیشــترازفّناوریهــای

موجــودارائــهدادهانــد.امــاازآنجاکــهپژوهشهــاوهمچنیــن

کاربردهــایایــنموضــوعدرگردشــگریورزشــیایــرانپیشــرفت

ــعۀ ــماندازتوس ــهچش ــهب ــاتوج ــتوب ــتهاس ــمگیرینداش چش

ــقو ــهفهــمعمی ــازب ــران،نی ــیوخارجــیدرای گردشــگریداخل

جامعــیازموضــوعاحســاسمیشــود.بنابرایــنپژوهــشحاضــر

ــمنددر ــگریهوش ــویگردش ــیالگ ــهطراح ــاب ــتت ــرآناس ب

ــردازد. ــرانبپ ــتورزشای صنع

پیشینۀ پژوهش

درایــنبخــشنتایــجتحقیقــاتداخلــیوخارجــیمرتبــط

ــهمیشــود. ــاتحقیــقحاضــرارائ ب

جدول	1:	پیشینۀ	تحقیق

نتیجهمحقق

فصیحفرو

حکمآبادی)1394(

دراینپژوهشیکسیستمخبرۀمبتنیبردانش،
بهعنواندستیارهوشمندراهنمایگردشگریدر
ایران،ارائهشدهاست.اینسیستمشاملپایگاه
اطالعاتکلیۀمناطقوشهرهایایراناستکه
بادرنظرگرفتنمعیارهایمدنظرگردشگربرای

سفر،وباطیزنجیرۀاستنتاجتوسطموتوراستنتاج
طراحیشده،مناسبترینمقصدهاراباارائۀ

اولویت،همراهبااطالعاتجامعیازآنمنطقهو
مسافتبینآنها،همچنینهزینۀتقریبی،دراختیار

کاربرقرارمیدهد.

مهدیزادهوهمکاران

)1393(

بینسیستماطالعاتموجودگردشگریباطرح
مفهومیمطلوبتفاوتمعنیداریازنظرسرعت،
مرتبطبودنودقتوصحتاطالعاتوجوددارد.
همچنینتفاوتمعنیداریدرفاکتورمرتبطبودن

اطالعاتبینادارۀورزشوجوانانومیراثفرهنگی
وگردشگریمشاهدهشد.

قاسمزاده)1397(

بااستفادهازروشسوات)SWOT(وبررسی
متغیرهاومجموعمؤلفههاویافتههایپیشین،

مؤلفههاوعواملکلیدیگردشگران،مردم،عوامل
نهادیوزیرساختیوهمچنیناولویتبندیآنهادر
قالبمجموعهایازپیششرطهابرایبهدستآوری
نتیجۀمطلوبجهتجوامعهوشمنددانستهاست.

بلوچوبرفروشان

)1397(

دهمؤلفهبهمنزلۀکارکردهایهوشمندسازیمقاصد
گردشگریباعنوان؛پیشبینیآبوهواییهوشمند،
پیشبینیترافیکیهوشمند،سیستماطالعات

گردشگریهوشمند،سیستمایمنیهوشمند،محیط
هوشمند،اقتصادهوشمند،حملونقلهوشمند،
شهروندانهوشمند،روشزندگیهوشمندو
مدیریتادرایهوشمندشناختهشدند.

کوکبیوبرمایهور

)1399(

سایبرپارکباسهحوزۀعملکردیاصلیشامل
ذیاثرانوگردشگران،فّناوریاطالعاتوارتباطات
وفضاهایگردشگریشهریشناختهمیشود.

درواقعسایبرپارکازطریقبرهمکنشاینسهحوزه
وشکلگیریفعالیتهایمشترکبیناینحوزهها

بهوجودمیآید

Tanetal.

)2017(

آنانخدماتگردشگریهوشمندرابهدوگروه
قبلازبازدیدودرحینبازدیدطبقهبندیکردهاند
کهخدماتمربوطبهنقشهوراهنماهاازبیشترین

محبوبیتبرخوردارند،درحالیکهخدماتمربوطبه
بازیهایگوناگونکمترینمحبوبیترادارند.

Kimetal,

)2018(

تجربۀسفروتجربۀفّناوریدرمفیدبودنوسهولت
استفادۀادراکیتأثیرمثبتمیگذارندوموجب
پذیرشاستفادهازوسایلهوشمندهمراهدر

گردشگریمیشوند.
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نتیجهمحقق

Savić&
Pavlović
)2018(

باتوجهبهگسترشانبوهخدماتووسایلهوشمند
همراه،چالشپیشرویامروزیدرکعلتو
چگونگیپذیرشیاعدمپذیرشاینفّناوریهاو

خدماتازسویافرادمختلفاست.

Gajdošík
)2018(

دوبعدازتغییراتراکهموجبتحولدرگردشگری
میشوندناممیبرند:بعدنخست،اشکالجدید
گردشگریکهاینصنعتراازگردشگریانبوهجدا
میکندودومینبعد،گسترشفّناوریاطالعاتو
ارتباطاتوتأثیراتیکهبرخالقیت،تولیدومصرف
محصوالتگردشگریگذاشتهاست.آنانفّناوری
اطالعاتوارتباطاتراعاملینوآورانهمیدانند
کهفرصتهاییرابرایمهندسیمجددوتجارت

الکترونیکفراهممیکند.

Arenasetal.
)2019(

مفیدبودنادراکی،بههمراهسهولتاستفادۀادراکی،
خودباوریوتأثیراتاجتماعیموجبتمایل

رفتاریبهاستفادهازخدماتگردشگریهوشمند
میشوند،درحالیکههزینههاموجبکاهشاین
استفادهخواهندشد.محققاننتیجهگرفتهاندکه

فراهمکنندگانخدماتبایدبرایجذبهرچهبیشتر
گردشگران،برتأثیراتمنفیهزینههاغلبهکنند.

روش شناسی تحقیق

بــاتوجــهبــهبررســیپیشــینههایمرتبــطبــاموضــوع،

ــوزهای ــدهدرح ــاتانجامش ــکازتحقیق ــههری ــتک ــوانگف میت

ــه ــهب ــاتوج ــدهاند.ب ــامش ــمندانج ــگریهوش ــتگردش ازصنع

موجــود عوامــل همــۀ بــه اشارهشــده تحقیقهــای در اینکــه

عوامــل و مداخلهگــر عوامــل تأثیرگــذار، مؤلفههــای ازجملــه

ــی ــدلجامع ــدهاســت،م ــارهنش ــایآناش ــهیلکنندهوپیامده تس

ــنحــوزهازصنعــت ــهای ــزومتوجــهب ــنل ــد.بنابرای بهشــمارنمیآی

میشــود. آشــکار بیشازپیــش گردشــگری

ایــنپژوهــشازنظــرهــدفپژوهشــیکاربــردیوبرحســب

گــردآوریاطالعــاتکیفــیاســتوبــااســتفادهازنظریــۀدادهبنیــاد

انجــامگرفتــهاســت.نظریــۀدادهبنیــادنوعــیراهبــردروشتحقیــق

مفاهیــم از مجموعــهای توســعۀ بهمنظــور کــه اســت کیفــی

ــه ــوریموردمطالع ــدۀمح ــتوازپدی ــدهاس ــیش ــجمطراح منس

ــیرا ــوریکامل ــنتئ ــتورزش(تبیی ــمندصنع ــگریهوش )گردش

ــرا ــاعینیتگ ــنپژوهــشازروشاشــتراوسی ــد.درای ــهمیده ارائ

بــرایتحلیــلدادههــااســتفادهشــدهاســت،زیــراروشــینظاممنــد

دارد.جامعــۀآمــاریپژوهــشدربردارنــدۀاســتاداندانشــگاهیکــه

بــاموضــوعگردشــگریآشــنابودهانــدوهمچنیــنمدیــرانصنعــت

ــری ــرینظ ــش،ازروشنمونهگی ــنپژوه ــگریاســت.درای گردش

ــه ــردیاســتک ــریراهب ــوعنمونهگی ــنن ــتفادهشــدهاســت.ای اس

ــای ــرمبن ــریب ــواننمونهگی ــتفاده،وبهعن ــاداس ــۀدادهبنی درنظری

مفاهیــمدرحــالظهــورتعریــفمیشــودوازقاعــدۀانتخــاب

)Corbin&Strauss,2008:221(ــد ــرویمیکن ــیپی تدریج

نمونهگیــریتــازمــانرســیدنبــهاشــباعنظــرییعنــینقطــهایکــه

ــا ــدلی ــریدرتوســعۀم ــدتأثی ــایجدی ــردننمونهه دیگــراضافهک

نظریــۀپژوهــشنــداردادامــهیافــت.اشــباعنظــریدرایــنپژوهــش

ــیگــردآوری ــهبهدســتآمــد.روشاصل ــزدهمصاحب ــاانجــامپان ب

دادههــامصاحبههــایعمیــقنیمهســاختاریافتهاســتکــهدرآن

ــه ــرایپوشــشدادنب ــنالزمب ــاتوعناوی ــلموضوع ــقازقب محق

اطالعــاتراآمــادهمیکنــد،ولــیپرســشهابهصــورتبــازو

ــه ــانمصاحب ــودوجری ــهنمیش ــلتهی ــیازقب ــت؛یعن ــیاس کل

ــود ــهخودبهخ ــتک ــشهاییاس ــرپرس ــیب ــادیمتک ــدزی ــاح ت

درتعامــلمصاحبهگــرومصاحبهشــوندهپیــشمیآیــد.بــرای

تدویــنســؤاالتازادبیــاتپژوهشــیموجــودوفراینــدگردشــگری

بهــرهگرفتــهشــدهاســت.نمونــهایازپرســشهایمصاحبــه

از: عبارتانــد

ــتورزش ــمنددرصنع ــگریهوش ــرگردش ــرب ــلمؤث عوام

کدامانــد؟

بــرایگردشــگریهوشــمنددرصنعــتورزشچــهشــرایطی

بایــدفراهــمباشــد؟

ــمنددر ــگریهوش ــهگردش ــتیابیب ــرایدس ــیب ــهموانع چ

صنعــتورزشوجــوددارد؟

ــمنددر ــگریهوش ــادگردش ــرایایج ــیراب ــهراهکارهای چ

صنعــتورزشپیشــنهادمیدهیــد؟

ــهنظــرشــماگردشــگریهوشــمنددرصنعــتورزشچــه ب

ــیو...(؟ ــی،فرهنگ ــادی،اجتماع ــذارد)اقتص ــیمیگ تأثیرات

ــار ــاملچه ــیش ــاتکیف ــیمطالع ــتعلم ــیصح بررس

ــان ــتاطمین ــری،قابلی ــتانتقالپذی ــار،قابلی ــتاعتب ــارقابلی معی

وتأییدپذیــریاســت)Lincoln&Guba,1985:307(.ایــن

ــت. ــدهاس ــهش ــدول2ارائ ــوارددرج م

جدول 2:	موارد	تأییدکنندۀ	روایی	و	پایایی	در	روش	
تحقیق	کیفی

قابلیت اعتبار
ــد  ــه ح ــا ب ــیدن داده ه ــا رس ــری ت نمونه گی
در  طوالنی مــدت  درگیرشــدن  اشــباع، 

داده هــا چندجانبه نگــری  میــدان، 

قابلیت اطمینان
درخصوص  پژوهشگر  مستندسازی  بازرسی، 
تصمیمات، چندجانبه نگری  و  داده ها، روش ها 

پژوهشگر

بررسی موازی نتایج و انعکاسی بودنتأییدپذیری

انتقال پذیری
وصــف مفصــل محیــط و شــرکت کنندگان 
گوناگــون  تجــارب  و  دیدگاه هــا  تنــوع  و 

ن ندگا حبه شــو مصا
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ــت. ــامگرف ــذاریانج ــاکدگ ــاب ــلدادهه ــهوتحلی تجزی

اولیــۀ بــهکدهــای بــامراجعــه بــاز، درمرحلــۀکدگــذاری

کلیــدی(، نــکات )کدگــذاری مصاحبههــا از استخراجشــده

ــدی، ــتندگروهبن ــارهداش ــترکاش ــیمش ــهموضوع ــهب ــیک کدهای

ومفاهیــمســاختهشــدوازمقایســهوطبقهبنــدیآنهــانیــز

ــور ــذاریمحــوری،بهمنظ ــۀکدگ ــنشــد.درمرحل ــاتعیی مقولهه

ــدل ــی،ازم ــایفرع ــهمقولهه ــیب ــایاصل ــردنمقولهه مرتبطک

ــی،پدیــدۀمحــوری،
ّ
پارادایمــیاســتفادهشــدتــاشــرایطعل

عوامــلزمینــهای،متغیرهــایمداخلهگــر،راهبردهــاوپیامدهــاکــه

اجــزایکدگــذاریمحوریانــدمشــخصشــوند.ســپسازطریــق

ــده ــاطشناساییش ــویارتب ــاسالگ ــراس ــیوب ــذاریانتخاب کدگ

بــازومحــوری، وزیرمقولههــادرکدگــذاری بیــنمقولههــا

مقولههــابــههــممرتبــطشــدندونظــامنظــریمربوطــهارائــهشــد.

یافته ها

تجزیــهوتحلیــلدادههــایکیفــیبــراســاسدســتورالعمل

اشــتراسوکوربیــن)1998(انجــامشــد.ایــنشــیوهشــاملســه

ــاز،کدگــذاریمحــوریوکدگــذاری مرحلــۀاصلــیکدگــذاریب

ــه ــنمصاحب ــمازمت ــاز،مفاهی ــذاریب ــت.درکدگ ــاباس انتخ

ــم ــاه ــومب ــدمفه ــوریچن ــذاریمح ــدودرکدگ ــتخراجش اس

ــی ــدودرنهایــتدرکدگــذاریانتخاب ــهرادادن تشــکیلیــکمقول

ــادمشــخصشــد. ــنمقــوالتوابع ــاطبی ارتب

ــاز:همانطــورکــهجــدول3نشــانمیدهــد، کدگــذاریب

ــفوســیعیاز ــهطی ــهب ــایپانزدهگان صاحبنظــراندرمصاحبهه

عوامــلدرپاســخبــهســؤاالتتحقیــقاشــارهکردنــد.درنهایــت،

بــاحــذفمفاهیــممشــابه،121مفهــومازمتــنمصاحبههــاگرفتــه

ــادی ــهمضمونهــایزی ــنمرحل ــر،درای شــد.بهصــورتواضحت

ــااســتفادهازفراینــد ــاتلفیــقوتقلیــلآنهــاب بهدســتآمــدکــهب

رفتوبرگشــتیتحلیــلدادههــا،مجموعــۀکلکدهــایاولیــه

ــور ــهبهمنظ ــهک ــهاینگون ــت،ب ــلیاف ــریتقلی ــایکمت ــهکده ب

جلوگیــریازتکــرار،تمامــیکدهــایاولیــۀتکــرارییــامشــابهکــه

ازلحــاظمفهومــیبســیاربــههــمنزدیــکبودنــددریــکمجموعــه

قــرارگرفتنــدومفاهیمــیرابهوجــودآوردنــدکــهمقــوالترا

تشــکیلدادنــد.درمجمــوع32مقولــهنیــزشناســاییشــد.

بــه مقولههــا ربطدهــی فراینــد محــوری کدگــذاری

ــایسرمشــقوالگویــی ــرمبن ــنکارب زیرمقولههایشــاناســت.ای

جامــعوکلــیموســومبــهمــدلپارادایــمانجــاممیگیــرد.درایــن

ــوان ــهبهعن ــکمقول ــشی ــرگزین ــذاری،عالوهب ــهازکدگ مرحل

ــرایط ــلش ــوریازقبی ــذاریمح ــزایکدگ ــوری،اج ــۀمح مقول

ــی،پدیــدۀمحــوری،عوامــلزمینــهای،متغیرهــایمداخلهگــر،
ّ
عل

ــه ــدهب ــایگردآوریش ــتفادهازدادهه ــااس ــاب ــاوپیامده راهبرده

ــدند. ــدول3مشــخصش صــورتج

جدول	3:	مفاهیم	و	مقوالت	شناسایی	شده	در	رابطه	با	سؤال	های	مصاحبه

مقولۀفرعیکدها)مفاهیمشناساییشده(

ی
ها
وله
مق

ب
خ
منت

د(
عا
)اب

لۀ
قو
م

ی
صل
ا

بهبودروشهایتبلیغاترسانه،تسهیلدراطالعاتتکمیلی
سرویسهای
چندرسانهای

ی
ّ عل
ی
ها
وله
مق

ش
رز
تو

نع
ص
د
من
وش
ه
ری
شگ
رد
یگ

ها
ند
شای
پی

دسترسیبهاطالعاتالزمدرهرمنطقۀجغرافیایی،تسهیلاستفادهازتجهیزاتمختصاتیاب
سیستمهای
مکانی)فضایی(

سرویسمحوریهوشمندسازیخدماتتوسطدولت،خودکارسازیخدماتتوسطنهادهایدولتی

واسطکاربریتوسعهگردشگریهوشمند،تسهیلدرانتخابمقصد،سرعتدرانتخابمقصدگردشگری

وضعیتشبکههایارتباطجمعی،فّناوریهایاطالعاتیالزم،توجهبهسیستمهایاطالعات
جغرافیایی،امکاناستفادهازابزارهایشبیهسازیمجازیقبلازسفر

سیستماطالعات
جغرافیایی

توسعهپذیریامکاناتمالیالزم،امکانتوسعۀزیرساختها

امکانطراحیمدلبرایسادهکردنکارگردشگران،وضعیتآژانسهاودفاترخدمات
مسافربری،تأسیساتاقامتیورفاهیمناسب

مدلسازیسریع

دادناطالعاتتورهابهترازگردشگریسنتی،دراختیارقراردادنبهتراطالعاتتورداخلی،در
اختیارقراردادنآنالیناطالعاتتورها،تواناییارسالپیامک

پایگاهاطالعاتی

ی
رد
هب
را
ی
ها
وله
مق

ند
شم
هو
ی
گر
دش
گر
ی
ها
ار
وک
از
س

هزینههایورودیکاهشهزینههایپرداختشده

هزینه)Cost(کاهشهزینههایسفر

کاهشهزینهها،انتخاببهترینمقصد)تمایز(،طبقهبندیمناسباطالعات،بهبودشناسایی
سالیق،گسترشبازار

بهینهسازی



173طراحی الگوی گردشگری هوشمند در صنعت ورزش با رویکرد داده بنیاد 
عه

وس
 و ت

ی
گر

دش
 گر

ی
هش

ژو
ی - پ

لم
ه ع

نام
صل

ف
14

00
یز 

پای
م، 

سو
ره 

ما
، ش

م 
ده

ل 
سا

مقولۀفرعیکدها)مفاهیمشناساییشده(

ی
ها
وله
مق

ب
خ
منت

د(
عا
)اب

لۀ
قو
م

ی
صل
ا

مجازشماریسطحدسترسیبهاینترنت

گر
له
اخ
مد
ل
وام
ع

ش
رز
تو

نع
ص
د
من
وش
ه
ری
شگ
رد
عگ

وان
م

اطالعاتمربوطبهشرایطاقلیمی
امکانجستوجوی

هوشمند

ورودفّناوریهایجدیدتوسطدولتبهخدماتکشوری،تأسیساتوزیرساختهایمربوطبه
حملونقل،امکاناستفادهازابزارهایچندرسانهای

مقیاسپذیری

میزانتالشوضعیتاقتصادیجامعه،کاهشهزینههاینیرویکار

امکانذخیرهسازی،یکپارچگیودسترسیبهاطالعاتالزم،نیرویانسانیواجدشرایطو
متخصص،رویههایسازمانیمناسب

سیستمذخیرهو
بازیابیاطالعات

قوانینمناسبحمایتیبرایگردشگران،حمایتدولتیازسیستمهایفّناوریاطالعات،قوانین
ومقرراتمناسبراجعبهامنیتگردشگران،سیاستهاوخطمشیهایحوزۀگردشگری،

قوانینحمایتیمناسبازجانبسازمانهایذیربط
قوانینحمایتی

دردسترسبودناطالعاتموردنیازسیستمازسویکارشناسان،پیادهسازیسیستمازلحاظ
زمانی،برآوردهکردنانتظاراتکاربران

دسترسپذیری

ایجادخدماتگردشگرییکپارچه،یکپارچهسازیدادهها،اشتراکگذاریدادههای
گردشگری،فراهمکردناطالعاتسفارشی

یکپارچهسازی
اطالعات

ی
نها
زمی
ل
وام
ع

ش
رز
تو

نع
ص
د
من
وش
ه
ری
شگ
رد
یگ

ها
تر
بس

گاهی،مشخصشدنتواناییهایمقصد،دراختیارقراردادن دسترسیبهاطالعات،تسهیلدرآ
بهترینگزینۀسفر،پیشنهادمناطقنزدیک

خدماتابری

شخصیسازیاطالعات،خلقاطالعاتبهموقع،حفظونگهداریاطالعات،سادهسازی
عملیات،خودکارسازیعملیات،افزایشنگهداریاطالعات،جمعآوریحجموسیعیاز

دادهها،امکانرزروهوشمند

پروفایلسازی
اطالعات

دسترسیبیشتربهمحصوالتوخدمات،ارائۀاطالعاتبهموقع،هوشمندکردنسطوحخدمات،
خودکارسازیسطوحخدمات

بهدستآوردن
اطالعات

دسترسیبهاطالعاتباارزش،ارائۀخدماتدرگردشگری،بهبوددسترسیبهمحصوالتدر
گردشگری،بهبودخریدبلیطواقامگاههادرگردشگری،بهبوددسترسیبهپرداختنهاییدر

گردشگری،بهبودسطحایمنیدریافتشده،انتخاببهترینساعتهایحرکت،تسریعدرپاسخگویی
کیفیت

جستوجویهوشمندوارائۀپیشنهادهایبهتر،تجربۀبهتریازاحساسانتخابمقصد،
اطالعاتهتلهاوامکاناقامتی،اطالعاترفتوآمدوزمانآنها،حفظونگهداریاطالعات

پیشین،دسترسیبهسوابقگردشگری،تصمیمگیریدربارۀعرضۀسبدیازخدمات

موتورجستوجوی
هوشمند

بهبودگزینههایپیشنهادخرید،تواناییتشخیصرفتار،پیشبینینوعخریدهایآینده،بهینهترین
ترکیباطالعات،ایجادپیوندبینصفحاتمختلففروش،ترغیبشرایطپرداخت

هوشمندی

جنبهگراییتحتتأثیرقراردادنخدماتسنتیگردشگری،خلقتجربیاتمنحصربهفرد،بهبودخدماتارائهشده

ی
مد
پیا
لۀ
قو
م

ش
رز
تو

نع
ص
د
من
وش
ه
ری
شگ
رد
یگ

ها
مد
پیا

کاهشهزینههایجمعآوریاطالعات،بهبودابعادمقصدگردشگری،بهبودتواناییگردشگری
بههمۀنقاط،کاهشزماندرانتظارماندن

زمانانتظار

سرویسمحوریخلقتجربۀگردشگریبهتر،افزایشخدماتمشتری

بهدستآوردن،اطالعاتکمهزینهتر،بهدستآوردناطالعاتسریعتر،بهدستآوردناطالعات
آسانتر،تصمیمگیریباکیفیتباال،افزایشسطوحخدمات

بازیابیسریع

رشدبیشترنسبتبهگردشگریسنتی،ایجادمزیترقابتی،افزایشسطحخرید،
کمهزینهترشدنگردشگری،افزایشسطحارائۀخدماتدرگردشگری،بهبودرابطبامشتریاندر
گردشگری،بهبودسطحرفاهدریافتشده،بهبوداحساسرضایتازخرید،بهبودتجربۀخوب،

بهبودمدیریتاطالعات

کارآمدی

کاراییسرعتانتخابمقصد،پیشبینیبرایسفرهایآینده،تجربۀگردشگریبهتریازسفر

بهرهوریمزایایحاصلازپیادهسازیسیستمگردشگریهوشمند،کارآمدشدن
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 صالحی کجور و همکاران174

جدول	4:	مقوالت	محوری	و	منتخب	در	مدل	تحقیق

مقولۀ اصلیکدها )مفاهیم شناسایی شده(مقوله های منتخب

مقوله های علّی

سرویس های چندرسانه ای

پیشایندهای گردشگری هوشمند صنعت ورزش

سیستم های مکانی فضایی(
سرویس محوری
واسط کاربری

سیستم اطالعات جغرافیایی
توسعه پذیری

مدل سازی سریع

مقوله های پیامدی

جنبه گرایی

پیامدهای گردشگری هوشمند صنعت ورزش

زمان انتظار
سرویس محوری

بازیابی سریع
کارآمدی
کارایی

بهره وری

مقوله های 

راهبردی

پایگاه اطالعاتی

سازوکار های گردشگری هوشمند )Effort( هزینه های ورودی

)Cost( هزینه
بهینه سازی

مقوله  های 

مداخله گر

مجازشماری

موانع گردشگری هوشمند صنعت ورزش

امکان جست وجوی هوشمند
مقیاس پذیری

)Effort( میزان تالش
سیستم ذخیره و بازیابی اطالعات

قوانین حمایتی

دسترس پذیری

مقوله های 

زمینه ای

یک پارچه سازی اطالعات

بسترهای گردشگری هوشمند صنعت ورزش

خدمات ابری
پروفایل سازی اطالعات
به دست آوردن اطالعات

کیفیت

موتور جست وجوی هوشمند

هوشمندی

پدیدۀ اصلیالگوی گردشگری هوشمند صنعت ورزشمقولۀ محوری

مهمتریــنگامدرمرحلــۀکدگــذاریانتخابــی،ترســیم

ــی،محــوری،راهبــردی،
ّ
کدهــایمنتخــبناشــیازمقــوالتعل

پیامــدیوزمینــهایاســت.جــدول4الگــویکدگــذاریانتخابــی

ــد. ــهمیکن ــدهراارائ ــوریگفتهش ــذاریمح ــجازکدگ منت
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مدل پارادایمی

بــااســتفادهازنتایــجکدگــذاریبــازومحــوری،مــدل

گردشــگریهوشــمندصنعــتورزشبــراســاسپارادیــمشــشگانه

ــود. ــدب ــهشــرحشــکل1خواه ب

مقایسۀ مدل طراحی شده با پیشینه های انجام شده

ــن بهمنظــورقابلیــتنشــاندادنمراحــلمــدلپیشــنهادیای

ــاســایرمدلهــایمشــابهکــهدرایــن پژوهــشونیــزمقایســۀآنب

ــرای ــایپیشنهادشــدهب ــت،گامه ــرارگرف ــلق ــوردتحلی ــقم تحقی

طراحــیالگــویگردشــگریهوشــمنددرصنعــتورزشدرقالــب

جــدول5نشــاندادهشــدهاســت.

شکل	1:	مدل	پارادایمی	نتایج	کدگذاری	باز	و	محوری،	گردشگری	هوشمند	صنعت	ورزش

جدول	5:	مقایسۀ	مدل	طراحی	شده	با	پیشینه	های	انجام	شده
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بحث و نتیجه گیری

زمانــی آن بــا مرتبــط فعالیتهــای و گردشــگری ارزش

روشــنترمیشــودکــهبدانیــمدرآمــدیهمردیــفدرآمدهــای

نفتــیداردوامــروزهآنراصنعــتمیداننــدوشــاخۀهوشــمند

ــادی ــایاقتص ــأحرکته ــمند،رامنش ــگریهوش ــیگردش آن،یعن

ــد. ــگرینامیدهان ــالبگردش ــتهوآنراانق ــوهدانس ــیبالق وفرهنگ

ــم ــدن،اکوتوریس ــتوتم ــهقدم ــدک ــانمیده ــقنش ــجتحقی نتای

مناســبومنحصربهفــرد،وجــودفرقههــاومذاهــبگوناگــون

وهزینههــایکــمگردشــگریورزشــیدرایــرانازمهمتریــن

ــت. ــراناس ــیدرای ــگریورزش ــایگردش ــاوظرفیته فرصته

محدودیتهــایسیاســیوبرنامهریــزی،اتــکایبیــشازحــد

ــدن ــیومتمرکزش ــایزیربنای ــی،محدودیته ــاینفت ــهدرآمده ب

ــط ــزرگ،محدودیتهــایمرتب ــدشــهرب ــعوخدمــاتدرچن صنای

بــاتبلیغــاتورســانهومحدودیــتدرزمینــۀآمــوزشازمهمتریــن

در ورزشــی گردشــگری ومحدودیتهــایصنعــت چالشهــا

ــهگردشــگریهوشــمنداســت.گردشــگری ــرایرســیدنب ــرانب ای

هوشــمندسیســتمیاســتکــهموجــببهبــودخدمــاتگردشــگری

بــرایگردشــگرانوارائــۀخدمــاتگردشــگرییکپارچــهبــه

مشــتریانخواهــدشــد.بهطــورکلــی،واژۀهوشــمندبرگرفتــه

ازنســلجدیــدفّنــاوریاطالعــاتبهمنظــورارائــۀخدمــات

ــدی ــایبهرهمن ــهمعن ــومب ــنمفه ــعای ــت.درواق ــگریاس گردش

ازدادههــاویکپارچهســازیواشــتراکگذاریآنهــاازدنیــای

مجــازیبــهجهــانواقعــیاســتکــهتجربیــاتمنحصربهفــردیرا

ــیآورد. ــودم ــیبهوج ــردممحل ــگروم ــرایگردش ب

ــوری، ــۀمح ــوعمقول ــشازمجم ــنپژوه ــیای ــدلنهای م

ــر، ــایمداخلهگ ــایالزم،متغیره ــترهاوزمینهه ــی،بس
ّ
ــرایطعل ش

ــرایصنعــتورزش راهبردهــاوپیامدهــایگردشــگریهوشــمندب

ــدۀاصلــی ــاپدی ــۀاصلــی)محــوری(ی تشــکیلشــدهاســت.مقول

ــوری، ــرمح ــدهوفک ــر،ای ــدۀموردنظ ــه،پدی ــته(موردمطالع )هس

حادثــه،اتفــاقیــاواقعــهایاســتکــهجریــانکنشهــاوواکنشهــا

ــا ــدی ــرلکنن ــاآنراادارهوکنت ــوندت ــونمیش ــویآنرهنم ــهس ب

بــهآنپاســخدهنــد.مقولــۀمحــوریاســاسومحــورفراینــد

ــی( ــبمفهوم ــابرچس ــامی ــی)ن ــانعنوان ــههم ــنمقول ــت.ای اس

ــه ــدهدرنظــرگرفت ــاطــرحبهوجودآم ــرایچارچــوبی ــهب اســتک

ــنپژوهــشطراحــی ــهدرای ــدۀمحــوریموردمطالع میشــود.پدی

الگــویگردشــگریهوشــمنددرصنعــتورزشاســتکــهشــامل

ــری ــاتاب ــگری،خدم ــمندگردش ــاتهوش ــرویسهایاطالع س

ــات ــتآوردناطالع ــیا،بهدس ــتاش ــمند،اینترن ــگریهوش گردش

ــی، ــرنهای ــیکارب ــاتاینترنت ــتمخدم ــمند،سیس ــگریهوش گردش

هــوش و محتــوا بازاریابــی هوشــمند، جســتوجوی امــکان

ــیاســت. مصنوع

ــیهجــدهمفهــومشناســاییشــدواین
ّ
درراســتایشــرایطعل

ــیمبندی ــیوۀتقس ــد.ش ــیمبندیش ــهتقس ــتمقول ــمدرهف مفاهی

مفاهیــمبــرایــناســاسبــودهاســتکــهمفاهیــممرتبــطوشــبیهبــه

هــمدریــکحــوزۀخــاصتشــکیلیــکمقولــهرادادهانــد.بهطــور

ــیگردشــگریهوشــمنددر
ّ
ــهشــرایطعل ــوطب ــجمرب خالصــهنتای

ــتمهای ــانهای،سیس ــرویسهایچندرس ــاملس ــتورزشش صنع

ــری،سیســتم ــی(،ســرویسمحــوری،واســطکارب ــی)فضای مکان

ــوده ــریعب ــازیس ــعهپذیری،ومدلس ــی،توس ــاتجغرافیای اطالع

اســت.

بســتریــازمینــهمجموعــۀمشــخصههایویــژهایاســتکــه

ــوادثو ــلح ــیمح ــد؛یعن ــتمیکنن ــردالل ــدۀموردنظ ــهپدی ب

وقایــعمتعلــقبــهپدیــده.بســترنشــانگرمجموعــهشــرایطخاصــی

ــرد. ــشصــورتمیپذی ــشوواکن ــهدرآنراهبردهــایکن اســتک

بــاجمعبنــدیمفاهیــموحــذفمفاهیــممشــابه، 42 مفهــوم
ــازی ــۀیکپارچهس ــتمقول ــاملهف ــهایوش ــرایطزمین ــرایش ب

اطالعــات، پروفایلســازی ابــری، خدمــات اطالعــات،

جســتوجوی موتــور کیفیــت، اطالعــات، بهدســتآوردن

ــت. ــودهاس ــمندیب ــمند،وهوش هوش

ــه ــتک ــاختاریاس ــرایطس ــاملش ــرش ــلمداخلهگ عوام

ــر ــشاث ــشوواکن ــایکن ــرراهبرده ــدوب ــقدارن ــدهایتعل ــهپدی ب

ــهولت ــیس ــۀخاص ــارادردرونزمین ــاراهبرده ــد.آنه میگذارن

نتایــج میکننــد. مقیــد و محــدود را آنهــا یــا میبخشــند

کدگــذاریبــرایعوامــلمداخلهگــردرطراحــیالگــویگردشــگری

ــۀ ــوموهفــتمقول ــوزدهمفه هوشــمنددرصنعــتورزششــاملن

مجازشــماری،امــکانجســتوجویهوشــمند،مقیاسپذیــری،

میــزانتــالش،سیســتمذخیــرهوبازیابــیاطالعــات،قوانیــن

حمایتــی،ودســترسپذیریبــودهاســت.

بــرای واکنشهایــی و کنشهــا بــر مبتنــی راهبردهــا

ــامقصــود ــد.راهبرده ــدۀموردنظرن ــاپدی ــرل،ادارهوبرخــوردب کنت

ــوارهشــرایط ــیاتخــاذمیشــوند.هم ــهعلت ــدوب ــد،هدفمندن دارن

مداخلهگــرینیــزحضــورداردکــهراهبردهــاراســهولتمیبخشــد

ــای ــرایراهبرده ــذاریب ــجکدگ ــازد.نتای ــدودمیس ــاآنرامح ی

الزمبــرایاجــرایطــرحگردشــگریهوشــمندصنعــتورزش

شــاملیــازدهمفهــوموچهــارمقولــۀپایــگاهاطالعاتــی،هزینههــای

ورودی،هزینــه،وبهینهســازیبــودهاســت.

ــاو ــدارمیشــود،پیامده ــاپدی ــرراهبرده ــهدراث نتایجــیک

نتایــجوحاصــلکنشهــاوواکنشهــاهســتند.پیامدهــاراهمــواره

ــراد ــهاف ــتندک ــینیس همانهای
ً
ــا ــردوالزام ــیک ــوانپیشبین نمیت

ــات قصــدآنراداشــتهاند.پیامدهــاممکــناســتحــوادثواتفاق

باشــند،شــکلمنفــیبــهخــودبگیرنــد،واقعــییــاضمنــیباشــند،و

درحــالیــاآینــدهبــهوقــوعبپیوندنــد.همچنیــنایــنامــکانوجــود

ــیرود،در ــمارم ــدبهش ــانپیام ــهایاززم ــهدربره ــهآنچ داردک

ــهبخشــیازشــرایطوعوامــلتبدیــلشــود.نتایــج زمانــیدیگــرب

ــمند ــگریهوش ــرحگردش ــرایط ــایاج ــرایپیامده ــذاریب کدگ

صنعــتورزششــامل 31 مفهــوموهفــتمقولــۀجنبهگرایــی،

ــدی، ــریع،کارآم ــیس ــوری،بازیاب ــرویسمح ــار،س ــانانتظ زم

ــودهاســت. کارایــی،وبهــرهوریب
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ــیندر ــایپیش ــانمونهه ــدهب ــدلطراحیش ــۀم درمقایس

حــوزۀگردشــگریهوشــمند،نــوآوریایــنپژوهــشرامیتــواندر

بخــشپیشــایندهامقولــۀســرویسمحــوریومدلســازیســریع

ــۀ ــامقول ــتودربخــشپیامده ــۀکیفی ــترهامقول ودربخــشبس

ــالش ــزانت ــۀمی ــعمقول ــندربخــشموان ــاروهمچنی ــانانتظ زم

ــه ــهب ــکمقول ــورتی ــتهبهص ــایگذش ــهدرتحقیقه ــتک دانس

آنهــااشــارهنشــدهبــود.

ایــران،ماننــدبســیاریازکشــورهایدرحــالتوســعۀدیگــر،

ــامعضــالتشــدیداقتصــادی،سیاســی،اجتماعــیوفرهنگــی ب

ــن ــریعدرس ــدس ــکاری،رش ــاالیبی ــرخب ــلن ــت،مث روبهروس

بهویــژه توســعۀصنعــتگردشــگری تــورم. و کارجمعیــت،

گردشــگریورزشــی،بــاتوجــهبــهمزیتهــایمناســبیکــه

درزمینههــایاقتصــادی،رونــقکســبوکار،ایجــاداشــتغال،

ــشانســجاماجتماعــیواشــتراک ــی،افزای ــتزندگ ــودوضعی بهب

فرهنگــیدارد،بــهکاهــشمعضــالتشــدیداقتصــادی،سیاســی،

اجتماعــیوفرهنگــیکمــکمیکنــد.بــاتوجــهبــهاهمیــتنقــش

صنعــتگردشــگریورزشــیدرکاهــشمعضــالتومشــکالت

ارتقــای و توســعه بــرای برنامهریــزی کشــورها، در مختلــف

ــهعلــتاتــکای ب
ً
صنعــتگردشــگریهوشــمنددرایــرانعمومــا

ــرار ــیدرحاشــیهق ــاینفت ــهدرآمده ــشازحــدوبیدردســرب بی

ــنطرحهــایتوســعۀگردشــگریهوشــمند ــهاســت.همچنی گرفت

صنعــتورزشدرایــران،بیشــتربــررویتعــدادگردشــگری

خارجــیتمرکــزمیکننــدوکمتــربــهعوامــلمؤثــربــرورودایــن

نــوعگردشــگرمثــلتوســعۀزیرســاختی،سیاســتهایکلــی

حکومتهــا،رســانهوتبلیغــاتوشــرابطسیاســیـاجتماعی

ــرجامعــهتوجــهمیکننــد.بهطــورکلــی،توســعۀپایــدار حاکــمب

چنیــن دارای ایــران در ورزش هوشــمندصنعــت گردشــگری

نواقصــیاســت:الــف(فقــدانجامعیــتویکپارچهســازی،

ــاننهادهــایمرتبــط،ج(عــدم ب(عــدمهماهنگــیبیــنودرمی

ــت ــعحکوم ــتفادهازمناف ــهاس ــلب ــاتمای ــراهب ــیهم تمرکززدای

ــی. ــماندازمحل ــدانچش ــزیود(فق مرک

ــت ــمندصنع ــگریهوش ــعۀگردش ــرایتوس ــت،ب درنهای

ــردو ــهه ــهب ــاتوج ــعب ــردیجام ــاذرویک ــران،اتخ ورزشدرای

ســطحخــردوکالنپیشــنهادمیشــود.درســطحکالن،بایــد

بــهباالبــردناولویــتتوســعۀگردشــگریهوشــمندورزشــی

دربلندمــدت،سیاســتهایتوســعۀملــی،توجــهبیشــتربــه

زیرســاختهای بهبــود و نظــارت و هماهنگــی برنامهریــزی،

ــود. ــتریش ــهبیش ــمندتوج ــگریهوش ــعۀگردش ــرایتوس الزمب

همچنیــن،درســطحخــرد،جوامــعمحلــیبایــددرتصمیمگیــری

ــی گاه ــند،آ ــتهباش ــتریداش ــارکتبیش ــودمش ــۀخ ــرایمنطق ب

ــق ــمند)ازطری ــگریهوش ــیگردش ــتومنف ــارمثب ــاازآث آنه

ــش ــرورش،کارگاههــاو...(افزای رســانههایجمعــی،آمــوزشوپ

ــد. یاب

ایــنمقالــهازرســالۀدورۀدکتــریتخصصــیمدیریــت

ورزشــیمصــوبدردانشــگاهشــمالآمــلاســتخراجشــدهاســت.

ــه ــکرصمیمان ــبتش ــدمرات ــودالزممیدانن ــرخ ــندگانب نویس

خــودراازکلیــۀمســئوالنپژوهشــیایــندانشــگاهکــهآنهــارادر

انجــاموارتقــایکیفــیایــنپژوهــشیــاریدادنــداعــالمنماینــد.

همچنیــنازســرکارخانــمســعیدهموســویکــهدرانجــامهرچــه

ــدکمــالتشــکروقدردانــیرا ــاریکردن ــرمصاحبههــامــارای بهت

دارنــد.

منابع

ــی ــی)1397(.»بررس ــهوخرمدوســت،عل ــی،فاطم امام

راهکارهــایجــذبگردشــگربــهواســطهورزشبــهایــران«.

دومیــن همایــش ملــی ارتقــا و توســعۀ ورزش هــای همگانــی اســتان 

اردبیــل، اردبیــل،هیئــتورزشهایهمگانیاســتاناردبیــل.ص1-8.

.)1397( شــازیه برفروشــان، و محمــود بلــوچ،

»بررســیکارکردهــایهوشمندســازیمقاصــدگردشــگریدر

توســعۀگردشــگریالکترونیکــی«.چهارمیــن کنفرانــس ملــی 

پژوهش هــای کاربــردی در علــوم مدیریــت، اقتصــاد و حســابداری 

ــروش ــالمیس ــاتاس ــاتوتحقیق ــزمطالع ــران:مرک ــران. ته ای

.1-13 ص مرتضــوی. حکمــت

ــم)1397(.»بررســی جمشــیدی،ســاراوشــکیبزاد،میث

ــی ــگریورزش ــعۀگردش ــیدرتوس ــاخصهایبازاریاب ــشش نق

ــی و  ــوم ورزش ــی عل ــش مل ــن همای ــان«.چهارمی ــتاناصفه اس

ــومو ــجعل ــعهوتروی ــنتوس ــران:انجم ــران،ته ــی ای ــت بدن تربی

ــن.ص1-7. ــونبنیادی فن

جــوکار،مریــموعبــاسزاده،مهــدی)1394(.»نقــش

برنامههــایکاربــردیوسیســتمهایهوشــمنددرگردشــگری

ــن المللــی و پنجمیــن همایــش  الکترونیــک«.دومیــن همایــش بی

ملــی گردشــگری، جغرافیــا و محیط زیســت پایــدار،همــدان.

ــص1-14. ــش.ص ــیهمای ــۀدائم دبیرخان

چریــک،احمــدونوبخــترمضانــی،زهــرا)1396(.

»عوامــلمؤثــربــررشــدگردشــگریورزشــیوتأثیــرآنبــراقتصاد

ــن  ــان«. اولی ــدگاهکارشناس ــدازدی ــهوبویراحم ــتانکهگیلوی اس

همایــش بین المللــی پژوهش هــای نویــن در علــوم ورزشــی و 

ــش.ص1-8. ــۀهمای ــدان:دبیرخان ــی،هم ــت بدن تربی

ــنهاددهنده ــتمهایپیش ــبنم)1397(.»سیس ــرد،ش حمزهلوف

درصنعــتگردشــگری«.همایــش پژوهش هــای مدیریــت و علــوم 

ــر، ــت مدب ــی مدیری ــۀ پژوهش ــران، مؤسس ــران، ته ــانی در ای انس

ــران.ص1-22. دانشــگاهته

ــای ــی)1396(.»چالشه ــدری،تق ــروحی ــدری،اکب حی

ــن کنگــرۀ  ــرانآسیبشناســی«.یازدهمی گردشــگرانورزشــیدرای

ملــی پیشــگامان پیشــرفت.تهــران:مرکــزالگــویاســالمیایرانــی

ــرفت.ص1-13. پیش

زرینپــر،علیرضــاواحمدونــد،محمدعلــی)1396(.

»شناســاییشــاخصهایکســبوکارالکترونیکــیگردشــگری
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ورزشــی«. اولیــن همایــش بین المللــی پژوهش هــای نویــن در 

ــش. ــۀهمای ــدان:دبیرخان ــی،هم ــت بدن ــی و تربی ــوم ورزش عل

.1-11 ص
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