تحلیل نقش توسعه گردشگری در رونق کسبوکارهای ُخرد روستایی
مطالعهموردی:دهستانباروق،شهرستانمیاندوآب

167

طراحی الگوی گردشگری هوشمند در صنعت ورزش با رویکرد دادهبنیاد

تاریخ دریافت1399/02/17 :
تاریخ پذیرش1399/07/10 :

گردشگری هوشمند ،صنعت ورزش،
ایران ،نظریۀ دادهبنیاد

چکیده
بــه علــت نبــود زیرســاختهای كافــي بــرای ایجــاد گردشــگری هوشــمند و
برنامهریــزی ضعیــف درجهــت بهکارگیــری ّفنــاوری در صنعــت گردشــگری ،ایــران
مشــکالتی جــدی در ایــن زمینــه دارد .هــدف از اجــرای ایــن تحقیــق طراحــی الگــوی
گردشــگری هوشــمند در صنعــت ورزش اســت .ایــن پژوهــش بــر حســب گــردآوری
اطالعــات اکتشــافی و بــر اســاس هــدف از نــوع تحقیقــات بنیــادی اســت و بــا روش نظریــۀ
دادهبنیــاد انجــام شــده اســت .ابــزار گــردآوری دادههــا مصاحبــۀ عمیــق نیمهســاختاریافته
بــود .جامعــۀ مشــارکتکننده دربردارنــدۀ اســتادان دانشــگاهی آشــنا بــا موضــوع گردشــگری
و مدی ـران گردشــگری بــوده اســت و از روش نمونهگیــری هدفمنــد بــا تکنیــک گلولهبرفــی
اســتفاده شــده اســت .دادههــای جمعآوریشــده ،بــا کدگــذاری بــاز ،محــوری و انتخابــی،
تجزیــه و تحلیــل شــدهاند و الگــوی نهایــی اســتخراج شــده اســت .الگــوی نهایــی از مجموع
ّ
مقولــۀ محــوری ،شــرایط علــی ،بســترها و زمینههــای الزم ،متغیرهــای مداخلهگــر،
راهبردهــا و پیامدهــای گردشــگری هوشــمند بــرای صنعــت ورزش تشــکیل شــده اســت.
در مجمــوع میتــوان گفــت کــه اســتفاده از ابزارهــای دیجیتالــی منافــع بیشــماری را ب ـرای
کس ـبوکارها و فعــاالن صنعــت گردشــگری ورزشــی بــه دنبــال خواهــد داشــت ،از جملــه
توســعۀ گردشــگري در راســتاي کاهــش اتــکا بــه نفــت و خــروج از اقتصــاد تکمحصولــی.
همچنیــن صنعــت گردشــگری ورزشــی بــا زنجیــرۀ ارزشــی منحصربهفــرد خــود از یــک
طــرف بــا گردشــگران متحولشــدۀ دیجیتالــی و از طــرف دیگــر بــا فضاهــای اساســی چــون
مبــدأ ســفر ،مســیر ســفر ،مقصــد گردشــگری و محیــط بیرونــی آن روب ـهرو اســت.

مقدمه
در ســالهای اخیــر ،مدیــران ورزشــی بــرای ادارۀ مؤثــر
ســازمانهای ورزشــی و رضایــت ورزشــكاران و شــركتكنندگان
در برنامههــای ورزشــی بــا مشــكالتی مواجــه شــدهاند .در فراینــد
پیچیدهشــدن مدیریــت در ورزش كشــور ،تجاریشــدن بیشــتر
رشــتههای ورزشــی ،تــورم ،هزینــۀ زیــاد ساختوســازها و خریــد
وســایل و تجهیــزات ورزشــی ،افزایــش دســتمزدها و زیادشــدن
توقعــات و انتظــارات و مقــررات دسـتوپاگیر دولتــی ممکــن اســت
دخالــت داشــته باشــد (جمشــیدی و شــکیبزاد .)4 :1397 ،امــروزه
حتــی تفاوتــی نمیكنــد كــه ورزش از چــه نوعــی و چگونــه باشــد
(ب ـرای كســب مهــارت فنــی و تیمــی ،درآمدزایــی ،كســب افتخــار
ملــی یــا كســب ســامت روان و تــن)؛ موضــوع مهــم ایــن اســت كه
در شــرایط كنونــی ،در بســیاری از جوامــع و فرهنگهــا بیشــترین

توجــه و ســرمایهگذاری بــرای توســعه و كســب درآمــد بیشــتر از
ورزش صــورت میگیــرد و یكــی از مهمتریــن فعالیتهــای
گســتردۀ اقتصــادی شــناخته میشــود (امامــی و خرمدوســت،
 .)3 :1397دراینمیــان ،مقولــهای كــه درحــال حاضــر دولتمــردان
کشــورهای مختلــف بـرای رشــد اقتصــادی كشــورهای خــود بــر آن
تأكیــد میکننــد ،گردشــگری اســت .یکــی از ایــن بخشهــای
مهــم ورزش اســت کــه عامــل ایجــاد انگیــزه بــرای گردشــگران
اســت و قابلیــت تبدیلشــدن بــه مقولــهای فرابخشــی در صنعــت
گردشــگری را دارد و از آن بــه عنــوان «گردشــگری ورزشــی» نــام
بــرده شــده اســت (ورمقانــی و همــکاران .)5 :1397 ،توســعه در
هــر صنعتــی زیرســاختهایی الزم دارد .در صنعــت گردشــگری
نیــز زیرســاختهای متفاوتــی چــون زیرســاختهای فیزیکــی،
ّفناورانــه ،سیاســی ،اقتصــادی و اجتماعــی تعریــف میشــود
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( .)Anttiroiko et al., 2014: 328در جهــان امــروز
رقابــت ب ـرای دادههــای بــاارزش و اطالعــات اســت .صنعتــی راه
توســعه را در پیــش خواهــد گرفــت کــه بــا کمــک بعــد ّفناورانــه
خواســتهها و نیازهــای مشــتریان خــود را ســریعتر شناســایی کنــد
و بــه آن پاســخ مناســبی بدهــد .صنعــت گردشــگری ورزشــی نیــز
مســتثنا نیســت و ّفنــاوری میتوانــد در خدمــت ایــن صنعــت و
گردشــگران قــرار گیــرد (ّ .)Harrison et al., 2010:6فنــاوری
یکــی از مؤثرتریــن نیروهایــی اســت کــه بــه زندگــی مــردم شــکل
میدهــدّ .فناوریهــای جدیــدی کــه نیازهــا را بهتــر تأمیــن
میکننــد زمینــۀ افزایــش ســرمایهگذاری و فعالیــت اقتصــادی
را فراهــم میآورنــد ( .)Gretzel et al., 2015:182صنعــت
گردشــگری همــواره در خــط مقــدم بهکارگیــری ّفنــاوری بــوده
اســت ( .)Anttiroiko et al., 2014:329بررســی ّفناوریهــای
نویــن صنعــت گردشــگری ،عالوهبــر اینکــه باعــث آگاهــی از
مزیــت اســتفاده و آشــنایی بــا نحــوۀ بهکارگیــری آنهــا میشــود،
بــه کســبوکارهای فعــال در ایــن صنعــت کــه از پیشــرفتهای
ّفنــاوری بیاطالعانــد ویــا در بهکارگیــری آن تردیــد دارنــد کمــک
میکنــد تــا شکســت ناشــی از ایــن بیتوجهــی را تجربــه نکننــد
( .)De Esteban Curiel et al., 2017:324بهکارگیــری ّفناوری
در صنعــت گردشــگری ،گردشــگری هوشــمند گفتــه میشــود (Li
ً
 .)et al., 2017:296گردشــگری هوشــمند صرفــا پیامــد توســعۀ
گردشــگری نیســت ،بلکــه کاتالیــزوری اســت کــه خدمــات ســنتی
صنعــت گردشــگری را بــه خدمــات مــدرن تبدیــل میکنــد (Heck
 .)& Vervest, 2007:32همچنیــن گردشــگری هوشــمند
رویکــردی جامــع شــناخته شــده اســت کــه اطالعــات گردشــگری
و خدمــات مربــوط بــه ســفر ماننــد مقصــد ،غــذا ،حمــل ونقــل،
رزرو ،راهنمــای ســفر را بهراحتــی از طریــق ّفنــاوری اطالعــات
بــه گردشــگران ارائــه میدهــد .هــدف کلــی از گردشــگری
هوشــمند ایجــاد رابطــی بیــن بازدیدکننــده و مقصــد بـرای واکنشــی
در جهــت حــل نیازهــای خــاص اســت (Tu & Liu, 2014:
 .)143متأســفانه تحقیقــاتاندکــی در زمینــۀ نقــش ّفنــاوری
ً
در توســعۀ گردشــگری ،خصوصــا ورزشــی ،در نواحــی مختلــف
کشــور انجــام شــده اســت .همچنیــن برخــی از مشــکالتی را کــه
در سیســتمهای کنونــی وجــود دارد  میتــوان قابلقبــول نبــودن
درســتی اطالعــات ،دریافتنکــردن بهموقــع اطالعــات ،زائــد و
غیرمرتبــط بــودن اطالعــات ،زیادبــودن هزینههــای جمــعآوری
اطالعــات ،مطلوبنبــودن ســاختار توزیــع اطالعــات و فقــدان
هماهنگــی سیســتمها و ســازمانهای مرتبــط عنــوان کــرد .امــا تــا
کنــون پژوهشــی مبنــی بــر طراحــی الگــوی گردشــگری هوشــمند
ورزشــی در ای ـران صــورت نپذیرفتــه اســت.

مروری بر ادبیات موضوع
لزوم توجه به گردشگری هوشمند
گردشــگری اقســام گوناگونــی دارد کــه گردشــگری ورزشــی
یکــی از آنهاســت و در میــان بخشهــای گوناگــون گردشــگری،
بیشــترین رشــد را داشــته اســت (عبدالصالحــی و نوبخــت
رمضانــی .)4 :1396 ،گردشــگری ورزشــی بــا توجــه بــه رفتارهای
متمایــزی کــه بــروز میدهــد بــه ســه دســته گردشــگری فعــال،
گردشــگری رویــداد ورزشــی و گردشــگری خاطــرات ورزشــی
تقســیم میشــوند ( .)Gibson, 1998:109گردشــگری ورزشــی
صنعتــی اســت کــه از ترکیــب دو صنعــت  «گردشــگری» و صنعــت
«ورزش» پدیــد آمــده اســت (Papathanassis & Knolle,
.)2011: 218
جهانگــردی ورزشــی بــه معنــی مســافرت از محــل اقامــت
بــه مــكان موردنظــر بــرای شــرکت در یــک فعالیــت ورزشــی
رقابتــی ،فراغتــی ،تماشــای فعالیــت ورزشــی یــا بازدیــد از یــک
جاذبــۀ ورزشــی اســت (.)Gibson, 1998:110
فراهمکــردن قابلیــت دسترســی بــه اطالعــات جامــع
گردشــگری یکــی از چالشهــای عمــده اســت .بیتردیــد
مهمتریــن عامــل شــتابدهندۀ گردشــگری بهکارگیــری ّفنــاوری
اطالعــات ،دســتیابی ،ذخیــره و بازیابــی اطالعــات در نظــام
توزیــع گردشــگری اســت .هــر روزه سیســتمهای گوناگونــی ب ـرای
راحتــی مســافران و گردشــگران طراحــی میشــود .سیســتمهای
راهنمــای محصــوالت و خدمــات اطالعــات موردنیــاز
مصرفکننــدگان را فراهــم میآورنــد و فراینــد تصمیمگیــری آنــان
را در انتخــاب مقصــد و اســکان تســهیل میکننــد
( .)Rodríguez Herráez & Antonovica, 2017:325
در بــازار پررونــق گردشــگری ای ـران ،بــا پتانســیل عظیمــی کــه آن
را جــزو ده کشــور بالقــوه در ایــن حــوزه قــرار میدهــد ،ســهم
ایــران از گردشــگری فقــط  1/0درصــد تولیــد ناخالــص ملــی
اســت و هنــوز سیســتمهای اطالعاتــی گردشــگری در ایـران رونــق
نگرفتــه اســت (حمزهلوفــرد)17 :1397 ،؛ درحالیکــه بازارهــای
الکترونیکــی گردشــگری از طریــق حضــور همهجانبــه و فعالیــت
شــبانهروزی بــرای هــر فــردی در هــر کجــای جهــان از طریــق
شــبکههای ارتباطــی بهراحتــی قابــل دسترســی اســت .محققــان
از طریــق ّفنــاوری بــر اســتمرار رابطــۀ بیــن مشــتری و عرضهکننــدۀ
محصــوالت صحــه گذاردنــد (.)Gretzel, 2011: 761
بــر همــگان آشــکار اســت کــه هیــچ صنعتــی بــه انــدازۀ
صنعــت گردشــگری ،در کشــوری بــا اقلیــم ایــران ،ارزنــده،
اثربخــش و بــا حداکثــر بازدهــی اقتصــادی و فرهنگــی همــراه
نیســت .کشــور ایـران بــا تمــدن کهــن و طبیعــت چهارفصــل ،بــا در
اختیــار داشــتن صدهــا مؤلفــۀ گردشــگری ،یکــی از بینظیرتریــن
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کشــورهای جهــان در حــوزۀ گردشــگری بهشــمار میآیــد .ای ـران را
بایــد یکــی از پرظرفیتتریــن کشــورهای جهــان در زمینــۀ جــذب
گردشــگر دانســت .بــر اســاس آمارهــا ،کشــوری ماننــد امــارات،
کــه یکصــدم توانمنــدی تاریخــی و فرهنگــی ایــران را نــدارد،
توانســته اســت بیــش از  10میلیــون گردشــگر در ســال جــذب
کنــد .ایــن وضعیــت بــرای مالــزی در جنــوب شــرق آســیا نیــز
وجــود دارد .اینکــه ایــران ،بــا داشــتن اینهمــه قابلیــت ،بیــش
از 2میلیــون گردشــگر در ســال جــذب نکــرده اســت ،مســئلهای
نیســت کــه فقــط یــک ارگان یــا دســتگاه در آن دخالــت داده شــود.
بــر اســاس اســتانداردهای گردشــکری امــروزۀ جهــان ،ســازمان
دولــت الکترونیــک 1در راســتای جامعــۀ اطالعاتــی 2هــر کشــور،
زیرســاختهای گردشــگری را تشــکیل میدهــد (جــوکار و
عبــاسزاده.)7 :1397 ،
صنعــت گردشــگری اولیــن صنعتــی اســت کــه از مزایــای
ّفناوریهــای ســیار اســتفاده کــرده اســت .مســافران میــل دارنــد در
طــی ســفر اطالعــات الزم در زمــان و مــکان موردنظر در اختیارشــان
ق ـرار گیــرد (ســرفرازی و همــکاران.)9 :1391 ،
اهمیت گردشگری هوشمند ورزشی
بــا وجــود افزایــش چشــمگیر گردشــگر خارجــی در
ســالهای اخیــر در ایــران ،کارشناســان معتقدنــد کــه صنعــت
گردشــگری در ای ـران ظرفیــت بــه مراتــب بیشــتری دارد و بــه علــت
برخــی محدودیتهــا ،نظیــر محدودیتهــای زیرســاختی،
سیاســی و برنامهریــزی ،و تبلیغــات مناســب ،اســتفاده از همــۀ
ظرفیتهــای آن ب ـرای جــذب گردشــگر ممکــن نیســت (ســرفرازی
و همــکاران.)11 :1391 ،
ّ
لــزوم توجــه بــه گردشــگری ورزشــی و اســتفاده از فناوریهای
نویــن در جهــت گســترش آن و اســتفادهکردن از مزایــای بیشــمار
اقتصــادی آن ب ـرای کشــورها ،تحقیــق و تتبــع پیرامــون رابطــۀ بیــن
گســترش ّفنــاوری اطالعــات و ارتباطــات و توســعۀ گردشــگری
ورزشــی را ضروری ســاخته اســت (مهــدیزاده و همــکاران:1393 ،
 .)78امــروزه دگرگونــی ژرف ّفناورانــه ،ســازوکارها و شــرایط و
درنتیجــه بحثهــای تکنیکــی و فنــی بــه ســوی پیچیدگــی ،تنــوع
و ظرافــت بیشــتری گرایــش یافتــه اســت (معینفــرد و همــکاران،
 .)13 :1390در ایــن میــان ،دگرگونیهــای اقتصــادی مهــم
دربرگیرنــدۀ شــماری از روابــط تولیــد پیچیــده ،فراگیــر و روابــط
مبادالتــی اســت کــه در جهانیشــدن رونــدی رو بــه گســترش
دارد .بــر ایــن مبنــا ،گردشــگری ورزشــی نیــز ،کــه در رویکــردی
خــاص در ه ـزارۀ ســوم مــورد توجــه اســت ،دســتخوش تحوالتــی
شــده کــه بــه فراگیرشــدن آن منتهــی شــده اســت (جمشــیدی و
شــکیبزاد .)5 :1397 ،ایــن تحــوالت در گردشــگری ورزشــی

از یــک ســو بــه شــکلگیری گردشــگری الکترونیکــی و از دیگــر
ســو بــه شــکلگیری گردشــگری هوشــمند منتهــی شــده اســت و
بــا رشــد ســریع ّفنــاوری ،اطالعرســانی در چارچــوب نظــام مبادلــۀ
الکترونیکــی و سرعتبخشــیدن بــه بازاریابــی و مســافرت ،کاهــش
هزینههــا و دســتیابی بــه بازارهــای جدیــد را در زمینــۀ گردشــگری
ورزشــی فراهــم آورده اســت (امامــی و خرمدوســت.)5 :1397 ،
گردشــگری هوشــمند بــا هــدف ارائــۀ راهحلهایــی
اســت کــه بــه نیازهــای مربــوط بــه ســفرهای ویــژه میپردازنــد.
سیســتمهای هوشــمند ،کــه اســتفاده و بهکارگیــری اطالعــات
ب ـرای برآوردهکــردن نیازهــای کارب ـران را میســر میســازد ،بهمنزلــۀ
مفهومــی در مدیریــت ســازمانها و سیســتمهای کالن ،بهعنــوان
یــک اصــل درحــال ظهــور اســت (.)Kim et al, 2018:53
نقــش ّفنــاوری در توســعۀ صنعــت گردشــگری ورزشــی از دو جنبــه
قابــل بررســی اســت :یكــی بهكارگیــری ّفنــاوری اطالعــات در
اطالعرســانی و ار ِائــۀ خدمــات گردشــگری كــه بهمعنــای اســتفادۀ
همهجانبــه از ظرفیتهــای صنعــت ّفنــاوری اطالعــات بــرای
توســعۀ زیرســاختهای صنعــت گردشــگری ورزشــی اســت و
دیگــری گردشــگری هوشــمند كــه بهمعنــای اســتفاده از ّفنــاوری
و الكترونیكیشــدن منابــع گردشــگری موجــود و حتــی فضاهــای
ســاختگی اســت (.)Gibson, 1998:112
صنعــت گردشــگری ورزشــی ،بــا زنجیــرۀ ارزشــی
منحصربهفــرد خــود ،از یــک طــرف بــا گردشــگران متحولشــدۀ
دیجیتالــی و از طــرف دیگــر بــا فضاهــای اساســی چــون مبــدأ ســفر،
مســیر ســفر ،مقصــد گردشــگری و محیــط بیرونــی آن روبــهرو
اســتّ .فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات و ابزارهــای دیجیتالــی،
بهمنزلــۀ شــریک ضــروری در محیــط بیرونــی گردشــگری ورزشــی،
میتوانــد بهخوبــی ارتبــاط بیــن گردشــگران و عرضهکننــدگان
خدمــات را در مقیــاس جهانــی فراهــم ســازد (ورمقانــی و
همــکاران .)6 :1397 ،از آنجاکــه گردشــگری ورزشــی صنعتــی
خدماتــی بــا متغیــر نامشــهود اســت و امــکان ارزیابــی محصــول
و خدمــات قبــل از مصــرف بــرای آن مقــدور نیســت ،بهشــدت
وابســته بــه معرفــی و توصیــف و نمایــش خدمــات اســت (چریــک
و نوبخــت رمضانــی .)5 :1396 ،شــاخصۀ اطالعاتمحــور بــودن
صنعــت گردشــگری ورزشــی ،نظاممنــد بــودن فرایندهــا و اســتفاده
از ابزارهــای دیجیتالــی را بــرای مدیریــت مقاصــد گردشــگری
ضــروری مینمایــد (زرینپــر و احمدونــد.)6 :1396 ،
اســتفاده از ابزارهــای دیجیتالــی منافــع بیشــماری را
بــرای کســبوکارها و فعــاالن صنعــت گردشــگری ورزشــی بــه
دنبــال خواهــد داشــت؛ اشــتغالزایی و پایینبــودن میانگیــن
ســرمایهگذاری بـرای ایجــاد هــر شــغل از یــک ســو ،و رشــد ســریع
تقاضــا بــرای ارائــۀ خدمــات بــا اســتفاده از ابزارهــای
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دیجیتــال و هوشــمند در زمینههایــی چــون بازاریابــی و
تبلیغــات ،برنامهنویســی و تولیــد محتــوا بــرای ســایتهای
اینترنتــی و شــبکههای اجتماعــی و تغییــر نگرشهــا و پیدایــش
اســتارتآپهای تخصصــی گردشــگری ،نــگاه ویــژه و تخصصــی
بــه ایــن شــکل از فعالیــت را پراهمیــت میســازد (زکــیزاده،
 .)4 :1396در دورۀ تحــوالت ارتباطاتــی و اطالعاتــی و رونــد رو
بــه رشــد و پرســرعت تغیی ـرات دیجیتالــی ،توجــه و اهمی ـتدادن
بــه اصــاح روشهــا و فرایندهــای اجرایــی فعالیــت و ایجــاد
تغییــر در نگرشهــای ســنتی بــا ابزارهــای نویــن باعــث کاهــش
هزینههــای عملیاتــی ،بازاریابــی و ارائــۀ خدمــات و زمــان اج ـرای
کار شــده اســت کــه عامــل حیاتــی رضایــت مشــتری و مدیریــت
صحیــح ارتبــاط بــا آنهــا را محقــق خواهــد ســاخت (Tu & Liu,
 .)2014: 144بــا نگاهــی گــذرا بــه وضعیــت صنعــت گردشــگری
ورزشــی در ای ـران ،جــای خالــی ّفنــاوری و ّفنــاوری اطالعــات و
اســتفاده از ایــن صنعــت بهخوبــی احســاس میشــود .متأســفانه
بیتوجهــی بــه اســتفاده از ّفنــاوری و ّفنــاوری اطالعــات ممکــن
اســت ضــرر جبرانناپذیــری حتــی بــه شــیوۀ ســنتی گردشــگری
وارد کنــد (حیــدری .)7 :1396 ،بااینحــال ،تاکنــون حرکــت
جــدی و برنامهریزیشــدهای بــه ســوی گردشــگری هوشــمند
ورزشــی انجــام نشــده اســت و بــه علــت نبــود زیرســاختهای
قانونــی و حمایتــی الزم ،پذیــرش ّفنــاوری بهدرســتی انجــام
نگرفتــه و بهواســطۀ آن ،نهادینهســازی در کســبوکار موجــود در
گردشــگری هوشــمند بــه انجــام نرســیده اســت .ازایـنرو ضــروری
بهنظــر میرســد کــه ســازمانهای مرتبــط دولتــی و خصوصــی
بــه بخــش گردشــگری ورزشــی توجــه کافــی کننــد و ب ـرای ایجــاد
آمادگــی برونســازمانی و در پــی آن پذیــرش گردشــگری هوشــمند
و پیادهســازی و نهادینهکــردن آن بکوشــند.
ازایــنرو پژوهشهــای بســیاری در جهــان ،بهویــژه در
دهــۀ اخیــر ،از جوانــب گوناگــون بــه ایــن موضــوع پرداختهانــد
و راهکارهایــی بــرای بهرهگیــری هرچــه بیشــتر از ّفناوریهــای
موجــود ارائــه دادهانــد .امــا ازآنجاکــه پژوهشهــا و همچنیــن
کاربردهــای ایــن موضــوع در گردشــگری ورزشــی ای ـران پیشــرفت
چشــمگیری نداشــته اســت و بــا توجــه بــه چشــمانداز توســعۀ
گردشــگری داخلــی و خارجــی در ای ـران ،نیــاز بــه فهــم عمیــق و
جامعــی از موضــوع احســاس میشــود .بنابرایــن پژوهــش حاضــر
بــر آن اســت تــا بــه طراحــی الگــوی گردشــگری هوشــمند در
صنعــت ورزش ایــران بپــردازد.
پیشینۀ پژوهش
در ایــن بخــش نتایــج تحقیقــات داخلــی و خارجــی مرتبــط
بــا تحقیــق حاضــر ارائــه میشــود.

جدول  :1پیشینۀ تحقیق
محقق

فصیحفر و
حکمآبادی ()1394

مهدیزاده و همکاران
()1393

قاسمزاده ()1397

بلوچ و برفروشان
()1397

کوکبی و برمایهور
()1399

Tan et al.
)(2017

Kim et al,
)(2018

نتیجه
در این پژوهش یک سیستم خبرۀ مبتنی بر دانش،
بهعنوان دستیار هوشمند راهنمای گردشگری در
ایران ،ارائه شده است .این سیستم شامل پایگاه
اطالعات کلیۀ مناطق و شهرهای ایران است که
با درنظرگرفتن معیارهای مدنظر گردشگر برای
سفر ،و با طی زنجیرۀ استنتاج توسط موتور استنتاج
طراحیشده ،مناسبترین مقصدها را با ارائۀ
اولویت ،همراه با اطالعات جامعی از آن منطقه و
مسافت بین آنها ،همچنین هزینۀ تقریبی ،در اختیار
کاربر قرار میدهد.
بین سیستم اطالعات موجود گردشگری با طرح
مفهومی مطلوب تفاوت معنیداری از نظر سرعت،
مرتبطبودن و دقت و صحت اطالعات وجود دارد.
همچنین تفاوت معنیداری در فاکتور مرتبطبودن
اطالعات بین ادارۀ ورزش و جوانان و میراث فرهنگی
و گردشگری مشاهده شد.
با استفاده از روش سوات ( )SWOTو بررسی
متغیرها و مجموع مؤلفهها و یافتههای پیشین،
مؤلفهها و عوامل کلیدی گردشگران ،مردم ،عوامل
نهادی و زیرساختی و همچنین اولویتبندی آنها در
قالب مجموعهای از پیششرطها برای بهدستآوری
نتیجۀ مطلوب جهت جوامع هوشمند دانسته است.
ده مؤلفه بهمنزلۀ کارکردهای هوشمندسازی مقاصد
گردشگری با عنوان؛پیشبینی آبوهوایی هوشمند،
پیشبینی ترافیکی هوشمند ،سیستم اطالعات
گردشگری هوشمند ،سیستم ایمنی هوشمند ،محیط
هوشمند ،اقتصاد هوشمند ،حملونقل هوشمند،
شهروندان هوشمند ،روش زندگی هوشمند و
مدیریت ادرای هوشمند شناخته شدند.
سایبرپارک با سه حوزۀ عملکردی اصلی شامل
ذیاثران و گردشگرانّ ،فناوری اطالعات و ارتباطات
و فضاهای گردشگری شهری شناخته میشود.
درواقع سایبرپارک از طریق برهمکنش این سه حوزه
و شکلگیری فعالیتهای مشترک بین این حوزهها
بهوجود میآید
آنان خدمات گردشگری هوشمند را به دو گروه
قبل از بازدید و در حین بازدید طبقهبندی کردهاند
که خدمات مربوط به نقشه و راهنماها از بیشترین
محبوبیت برخوردارند ،درحالیکه خدمات مربوط به
بازیهای گوناگون کمترین محبوبیت را دارند.
تجربۀ سفر و تجربۀ ّفناوری در مفیدبودن و سهولت
استفادۀ ادراکی تأثیر مثبت میگذارند و موجب
پذیرش استفاده از وسایل هوشمند همراه در
گردشگری میشوند.

طراحی الگوی گردشگری هوشمند در صنعت ورزش با رویکرد دادهبنیاد

Gajdošík
)(2018

دو بعد از تغییرات را که موجب تحول در گردشگری
میشوند نام میبرند :بعد نخست ،اشکال جدید
گردشگری که این صنعت را از گردشگری انبوه جدا
میکند و دومین بعد ،گسترش ّفناوری اطالعات و
ارتباطات و تأثیراتی که بر خالقیت ،تولید و مصرف
محصوالت گردشگری گذاشته است .آنان ّفناوری
اطالعات و ارتباطات را عاملی نوآورانه میدانند
که فرصتهایی را برای مهندسی مجدد و تجارت
الکترونیک فراهم میکند.

Arenas et al.
)(2019

مفیدبودن ادراکی ،بههمراه سهولت استفادۀ ادراکی،
خودباوری و تأثیرات اجتماعی موجب تمایل
رفتاری به استفاده از خدمات گردشگری هوشمند
میشوند ،درحالیکه هزینهها موجب کاهش این
استفاده خواهند شد .محققان نتیجه گرفتهاند که
فراهمکنندگان خدمات باید برای جذب هرچه بیشتر
گردشگران ،بر تأثیرات منفی هزینهها غلبه کنند.

روششناسی تحقیق
بــا توجــه بــه بررســی پیشــینههای مرتبــط بــا موضــوع،
میتــوان گفــت کــه هریــک از تحقیقــات انجامشــده در حــوزهای
از صنعــت گردشــگری هوشــمند انجــام شــدهاند .بــا توجــه بــه
اینکــه در تحقیقهــای اشارهشــده بــه همــۀ عوامــل موجــود
ازجملــه مؤلفههــای تأثیرگــذار ،عوامــل مداخلهگــر و عوامــل
تســهیلکننده و پیامدهــای آن اشــاره نشــده اســت ،مــدل جامعــی
بهشــمار نمیآیــد .بنابرایــن لــزوم توجــه بــه ایــن حــوزه از صنعــت
گردشــگری بیشازپیــش آشــکار میشــود.
ایــن پژوهــش از نظــر هــدف پژوهشــی کاربــردی و برحســب
گــردآوری اطالعــات کیفــی اســت و بــا اســتفاده از نظریــۀ دادهبنیــاد
انجــام گرفتــه اســت .نظریــۀ دادهبنیــاد نوعــی راهبــرد روش تحقیــق
کیفــی اســت کــه بهمنظــور توســعۀ مجموعــهای از مفاهیــم
منســجم طراحــی شــده اســت و از پدیــدۀ محــوری موردمطالعــه
(گردشــگری هوشــمند صنعــت ورزش) تبییــن تئــوری کاملــی را
ارائــه میدهــد .در ایــن پژوهــش از روش اشــتراوس یــا عینیتگ ـرا
ب ـرای تحلیــل دادههــا اســتفاده شــده اســت ،زی ـرا روشــی نظاممنــد
دارد .جامعــۀ آمــاری پژوهــش دربردارنــدۀ اســتادان دانشــگاهی کــه
بــا موضــوع گردشــگری آشــنا بودهانــد و همچنیــن مدی ـران صنعــت
گردشــگری اســت .در ایــن پژوهــش ،از روش نمونهگیــری نظــری
اســتفاده شــده اســت .ایــن نــوع نمونهگیــری راهبــردی اســت کــه
در نظریــۀ دادهبنیــاد اســتفاده ،و بهعنــوان نمونهگیــری بــر مبنــای
مفاهیــم درحــال ظهــور تعریــف میشــود و از قاعــدۀ انتخــاب

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

قابلیت اعتبار

نمونهگیــری تــا رســیدن دادههــا بــه حــد
اشــباع ،درگیرشــدن طوالنیمــدت در
میــدان ،چندجانبهنگــری دادههــا

قابلیت اطمینان

بازرسی ،مستندسازی پژوهشگر درخصوص
دادهها ،روشها و تصمیمات ،چندجانبهنگری
پژوهشگر

تأییدپذیری

بررسی موازی نتایج و انعکاسیبودن

انتقالپذیری

وصــف مفصــل محیــط و شــرکتکنندگان
و تنــوع دیدگاههــا و تجــارب گوناگــون
مصا حبهشــو ند گا ن
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& Savić
Pavlović
)(2018

با توجه به گسترش انبوه خدمات و وسایل هوشمند
همراه ،چالش پیشروی امروزی درک علت و
چگونگی پذیرش یا عدمپذیرش این ّفناوریها و
خدمات از سوی افراد مختلف است.
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محقق

نتیجه

تدریجــی پیــروی میکنــد ()Corbin & Strauss, 2008: 221
نمونهگیــری تــا زمــان رســیدن بــه اشــباع نظــری یعنــی نقطـهای کــه
دیگــر اضافهکــردن نمونههــای جدیــد تأثیــری در توســعۀ مــدل یــا
نظریــۀ پژوهــش نــدارد ادامــه یافــت .اشــباع نظــری در ایــن پژوهــش
بــا انجــام پانــزده مصاحبــه بهدســت آمــد .روش اصلــی گــردآوری
دادههــا مصاحبههــای عمیــق نیمهســاختاریافته اســت کــه در آن
محقــق از قبــل موضوعــات و عناویــن الزم بــرای پوشــشدادن بــه
اطالعــات را آمــاده میکنــد ،ولــی پرســشها بهصــورت بــاز و
کلــی اســت؛ یعنــی از قبــل تهیــه نمیشــود و جریــان مصاحبــه
تــا حــد زیــادی متکــی بــر پرســشهایی اســت کــه خودبهخــود
در تعامــل مصاحبهگــر و مصاحبهشــونده پیــش میآیــد .بــرای
تدویــن ســؤاالت از ادبیــات پژوهشــی موجــود و فراینــد گردشــگری
بهــره گرفتــه شــده اســت .نمونــهای از پرســشهای مصاحبــه
عبارتانــد از:
عوامــل مؤثــر بــر گردشــگری هوشــمند در صنعــت ورزش
کدامانــد؟
بـرای گردشــگری هوشــمند در صنعــت ورزش چــه شـرایطی
بایــد فراهــم باشــد؟
چــه موانعــی بــرای دســتیابی بــه گردشــگری هوشــمند در
صنعــت ورزش وجــود دارد؟
چــه راهکارهایــی را بــرای ایجــاد گردشــگری هوشــمند در
صنعــت ورزش پیشــنهاد میدهیــد؟
بــه نظــر شــما گردشــگری هوشــمند در صنعــت ورزش چــه
تأثیراتــی میگــذارد (اقتصــادی ،اجتماعــی ،فرهنگــی و)...؟
بررســی صحــت علمــی مطالعــات کیفــی شــامل چهــار
معیــار قابلیــت اعتبــار ،قابلیــت انتقالپذیــری ،قابلیــت اطمینــان
و تأییدپذیــری اســت ( .)Lincoln & Guba , 1985: 307ایــن
مــوارد در جــدول  2ارائــه شــده اســت.
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تجزیــه و تحلیــل دادههــا بــا کدگــذاری انجــام گرفــت.
در مرحلــۀ کدگــذاری بــاز ،بــا مراجعــه بــه کدهــای اولیــۀ
استخراجشــده از مصاحبههــا (کدگــذاری نــکات کلیــدی)،
کدهایــی کــه بــه موضوعــی مشــترک اشــاره داشــتند گروهبنــدی،
و مفاهیــم ســاخته شــد و از مقایســه و طبقهبنــدی آنهــا نیــز
مقولههــا تعییــن شــد .در مرحلــۀ کدگــذاری محــوری ،بهمنظــور
مرتبطکــردن مقولههــای اصلــی بــه مقولههــای فرعــی ،از مــدل
ّ
پارادایمــی اســتفاده شــد تــا شــرایط علــی ،پدیــدۀ محــوری،
عوامــل زمینـهای ،متغیرهــای مداخلهگــر ،راهبردهــا و پیامدهــا کــه
اجـزای کدگــذاری محوریانــد مشــخص شــوند .ســپس از طریــق
کدگــذاری انتخابــی و بــر اســاس الگــوی ارتبــاط شناساییشــده
بیــن مقولههــا و زیرمقولههــا در کدگــذاری بــاز و محــوری،
مقولههــا بــه هــم مرتبــط شــدند و نظــام نظــری مربوطــه ارائــه شــد.
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یافتهها
تجزیــه و تحلیــل دادههــای کیفــی بــر اســاس دســتورالعمل
اشــتراس و کوربیــن ( )1998انجــام شــد .ایــن شــیوه شــامل ســه
مرحلــۀ اصلــی کدگــذاری بــاز ،کدگــذاری محــوری و کدگــذاری
انتخــاب اســت .در کدگــذاری بــاز ،مفاهیــم از متــن مصاحبــه
اســتخراج شــد و در کدگــذاری محــوری چنــد مفهــوم بــا هــم
تشــکیل یــک مقولــه را دادنــد و درنهایــت در کدگــذاری انتخابــی
ارتبــاط بیــن مقــوالت و ابعــاد مشــخص شــد.

کدگــذاری بــاز :همانطــور کــه جــدول  3نشــان میدهــد،
صاحبنظ ـران در مصاحبههــای پانزدهگانــه بــه طیــف وســیعی از
عوامــل در پاســخ بــه ســؤاالت تحقیــق اشــاره کردنــد .در نهایــت،
ب��ا ح��ذف مفاهی��م مش��ابه 121 ،مفهــوم از متــن مصاحبههــا گرفتــه
شــد .بهصــورت واضحتــر ،در ایــن مرحلــه مضمونهــای زیــادی
بهدســت آمــد کــه بــا تلفیــق و تقلیــل آنهــا بــا اســتفاده از فراینــد
رفتوبرگشــتی تحلیــل دادههــا ،مجموعــۀ کل کدهــای اولیــه
بــه کدهــای کمتــری تقلیــل یافــت ،بــه اینگونــه کــه بهمنظــور
جلوگیــری از تکـرار ،تمامــی کدهــای اولیــۀ تکـراری یــا مشــابه کــه
از لحــاظ مفهومــی بســیار بــه هــم نزدیــک بودنــد در یــک مجموعـه
قــرار گرفتنــد و مفاهیمــی را بهوجــود آوردنــد کــه مقــوالت را
تشــکیل دادنــد .در مجمــوع  32مقولــه نیــز شناســایی شــد.
کدگــذاری محــوری فراینــد ربطدهــی مقولههــا بــه
زیرمقولههایشــان اســت .ایــن کار بــر مبنــای سرمشــق و الگویــی
جامــع و کلــی موســوم بــه مــدل پارادایــم انجــام میگیــرد .در ایــن
مرحلــه از کدگــذاری ،عالوهبــر گزینــش یــک مقولــه بهعنــوان
مقولــۀ محــوری ،اجــزای کدگــذاری محــوری از قبیــل شــرایط
ّ
علــی ،پدیــدۀ محــوری ،عوامــل زمینـهای ،متغیرهــای مداخلهگــر،
راهبردهــا و پیامدهــا بــا اســتفاده از دادههــای گردآوریشــده بــه
صــورت جــدول  3مشــخص شــدند.

جدول  :3مفاهیم و مقوالت شناساییشده در رابطه با سؤالهای مصاحبه

امکانات مالی الزم ،امکان توسعۀ زیرساختها

توسعهپذیری

امکان طراحی مدل برای سادهکردن کار گردشگران ،وضعیت آژانسها و دفاتر خدمات
مسافربری ،تأسیسات اقامتی و رفاهی مناسب

مدلسازی سریع

دادن اطالعات تورها بهتر از گردشگری سنتی ،در اختیار قراردادن بهتر اطالعات تور داخلی ،در
اختیار قراردادن آنالین اطالعات تورها ،توانایی ارسال پیامک

پایگاه اطالعاتی

کاهش هزینههای پرداختشده

هزینههای ورودی

کاهش هزینههای سفر

هزینه ()Cost

کاهش هزینهها ،انتخاب بهترین مقصد (تمایز) ،طبقهبندی مناسب اطالعات ،بهبود شناسایی
سالیق ،گسترش بازار

بهینهسازی

مقولههای
منتخب
(ابعاد)

وضعیت شبکههای ارتباط جمعیّ ،فناوریهای اطالعاتی الزم ،توجه به سیستمهای اطالعات
جغرافیایی ،امکان استفاده از ابزارهای شبیهسازی مجازی قبل از سفر

سیستم اطالعات
جغرافیایی

ّ
مقولههای علی

توسعه گردشگری هوشمند ،تسهیل در انتخاب مقصد ،سرعت در انتخاب مقصد گردشگری

واسط کاربری

مقولههای راهبردی

هوشمندسازی خدمات توسط دولت ،خودکارسازی خدمات توسط نهادهای دولتی

سرویس محوری

مقولۀ
اصلی

دسترسی به اطالعات الزم در هر منطقۀ جغرافیایی ،تسهیل استفاده از تجهیزات مختصاتیاب

سیستمهای
مکانی(فضایی)

پیشایندهای گردشگری هوشمند صنعت ورزش

بهبود روشهای تبلیغات رسانه ،تسهیل در اطالعات تکمیلی

سرویسهای
چندرسانهای

سازوکارهای گردشگری هوشمند

کدها (مفاهیم شناساییشده)

مقولۀ فرعی

طراحی الگوی گردشگری هوشمند در صنعت ورزش با رویکرد دادهبنیاد

امکان ذخیرهسازی ،یکپارچگی و دسترسی به اطالعات الزم ،نیروی انسانی واجد شرایط و
متخصص ،رویههای سازمانی مناسب
قوانین مناسب حمایتی برای گردشگران ،حمایت دولتی از سیستمهای ّفناوری اطالعات ،قوانین

سیستم ذخیره و
بازیابی اطالعات

و مقررات مناسب راجعبه امنیت گردشگران ،سیاستها و خطمشیهای حوزۀ گردشگری،
قوانین حمایتی مناسب از جانب سازمانهای ذیربط

مقولههای
منتخب
(ابعاد)

وضعیت اقتصادی جامعه ،کاهش هزینههای نیروی کار

میزان تالش

عوامل مداخله گر

ورود ّفناوریهای جدید توسط دولت به خدمات کشوری ،تأسیسات و زیرساختهای مربوط به
حملونقل ،امکان استفاده از ابزارهای چندرسانهای

مقیاسپذیری

قوانین حمایتی

دسترسی به اطالعات باارزش ،ارائۀ خدمات در گردشگری ،بهبود دسترسی به محصوالت در
گردشگری ،بهبود خرید بلیط و اقامگاهها در گردشگری ،بهبود دسترسی به پرداخت نهایی در
گردشگری ،بهبود سطح ایمنی دریافتشده ،انتخاب بهترین ساعتهای حرکت ،تسریع در پاسخگویی

کیفیت

جستوجوی هوشمند و ارائۀ پیشنهادهای بهتر ،تجربۀ بهتری از احساس انتخاب مقصد،
اطالعات هتلها و امکان اقامتی ،اطالعات رفتوآمد و زمان آنها ،حفظ و نگهداری اطالعات
پیشین ،دسترسی به سوابق گردشگری ،تصمیمگیری دربارۀ عرضۀ سبدی از خدمات

موتور جستوجوی
هوشمند

بهبود گزینههای پیشنهاد خرید ،توانایی تشخیص رفتار ،پیشبینی نوع خریدهای آینده ،بهینهترین
ترکیب اطالعات ،ایجاد پیوند بین صفحات مختلف فروش ،ترغیب شرایط پرداخت

هوشمندی

تحت تأثیر قراردادن خدمات سنتی گردشگری ،خلق تجربیات منحصربهفرد ،بهبود خدمات ارائهشده

جنبهگرایی

کاهش هزینههای جمعآوری اطالعات ،بهبود ابعاد مقصد گردشگری ،بهبود توانایی گردشگری
به همۀ نقاط ،کاهش زمان در انتظار ماندن

زمان انتظار

خلق تجربۀ گردشگری بهتر ،افزایش خدمات مشتری

سرویس محوری

بهدستآوردن ،اطالعات کمهزینهتر ،بهدستآوردن اطالعات سریعتر ،بهدستآوردن اطالعات
آسانتر ،تصمیمگیری با کیفیت باال ،افزایش سطوح خدمات

بازیابی سریع

رشد بیشتر نسبت به گردشگری سنتی ،ایجاد مزیت رقابتی ،افزایش سطح خرید،
کمهزینهترشدن گردشگری ،افزایش سطح ارائۀ خدمات در گردشگری ،بهبود رابط با مشتریان در
گردشگری ،بهبود سطح رفاه دریافتشده ،بهبود احساس رضایت از خرید ،بهبود تجربۀ خوب،
بهبود مدیریت اطالعات

کارآمدی

سرعت انتخاب مقصد ،پیشبینی برای سفرهای آینده ،تجربۀ گردشگری بهتری از سفر

کارایی

مزایای حاصل از پیادهسازی سیستم گردشگری هوشمند ،کارآمدشدن

بهرهوری

عوامل زمینهای

دسترسی بیشتر به محصوالت و خدمات ،ارائۀ اطالعات بهموقع ،هوشمندکردن سطوح خدمات،
خودکارسازی سطوح خدمات

بهدستآوردن
اطالعات

مقولۀ پیامدی

شخصیسازی اطالعات ،خلق اطالعات بهموقع ،حفظ و نگهداری اطالعات ،سادهسازی
عملیات ،خودکارسازی عملیات ،افزایش نگهداری اطالعات ،جمعآوری حجم وسیعی از
دادهها ،امکان رزرو هوشمند

پروفایل سازی
اطالعات

بسترهای گردشگری هوشمند صنعت ورزش

دسترسی به اطالعات ،تسهیل در آگاهی ،مشخصشدن تواناییهای مقصد ،در اختیار قراردادن
بهترین گزینۀ سفر ،پیشنهاد مناطق نزدیک

خدمات ابری

پیامدهای گردشگری هوشمند صنعت ورزش

ایجاد خدمات گردشگری یکپارچه ،یکپارچهسازی دادهها ،اشتراکگذاری دادههای
گردشگری ،فراهمکردن اطالعات سفارشی

یکپارچهسازی
اطالعات
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در دسترس بودن اطالعات مورد نیاز سیستم از سوی کارشناسان ،پیاده سازی سیستم از لحاظ
زمانی ،برآورده کردن انتظارات کاربران

دسترسپذیری

مقولۀ
اصلی

اطالعات مربوط به شرایط اقلیمی

موانع گردشگری هوشمند صنعت ورزش

سطح دسترسی به اینترنت

مجازشماری
امکان جستوجوی
هوشمند

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

کدها (مفاهیم شناساییشده)

مقولۀ فرعی
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صالحی کجور و همکاران

مهمتریــن گام در مرحلــۀ کدگــذاری انتخابــی ،ترســیم
ّ
کدهــای منتخــب ناشــی از مقــوالت علــی ،محــوری ،راهبــردی،

پیامــدی و زمینـهای اســت .جــدول  4الگــوی کدگــذاری انتخابــی
منتــج از کدگــذاری محــوری گفتهشــده را ارائــه میکنــد.

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

جدول  :4مقوالت محوری و منتخب در مدل تحقیق

مقولههای منتخب

مقولههای علّی

کدها (مفاهیم شناساییشده)
سرویسهای چندرسانهای
سیستمهای مکانی فضایی)
سرویس محوری
واسط کاربری
سیستم اطالعات جغرافیایی

مقولۀ اصلی

پیشایندهای گردشگری هوشمند صنعت ورزش

توسعهپذیری

مدلسازی سریع
جنبهگرایی
زمان انتظار

سال دهم  ،شماره سوم ،پاییز 1400

سرویس محوری
مقولههای پیامدی

بازیابی سریع

پیامدهای گردشگری هوشمند صنعت ورزش

کارآمدی
کارایی
بهرهوری

مقولههای
راهبردی

پایگاه اطالعاتی
هزینههای ورودی ()Effort
هزینه ()Cost

سازوکارهای گردشگری هوشمند

بهینهسازی
مجازشماری

امکان جستوجوی هوشمند
مقولههای
مداخلهگر

مقیاسپذیری

میزان تالش ()Effort
سیستم ذخیره و بازیابی اطالعات

موانع گردشگری هوشمند صنعت ورزش

قوانین حمایتی
دسترسپذیری
یکپارچهسازی اطالعات
خدمات ابری

مقولههای
زمینهای

پروفایلسازی اطالعات

بهدستآوردن اطالعات
کیفیت

بسترهای گردشگری هوشمند صنعت ورزش

موتور جستوجوی هوشمند
هوشمندی
مقولۀ محوری

الگوی گردشگری هوشمند صنعت ورزش

پدیدۀ اصلی
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طراحی الگوی گردشگری هوشمند در صنعت ورزش با رویکرد دادهبنیاد

مدل پارادایمی
بــا اســتفاده از نتایــج کدگــذاری بــاز و محــوری ،مــدل

گردشــگری هوشــمند صنعــت ورزش بــر اســاس پارادیــم شـشگانه
بــه شــرح شــکل  1خواهــد بــود.
فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه
سال دهم  ،شماره سوم ،پاییز 1400

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

مقایسۀ مدل طراحیشده با پیشینههای انجامشده
بهمنظــور قابلیــت نشــاندادن مراحــل مــدل پیشــنهادی ایــن
پژوهــش و نیــز مقایســۀ آن بــا ســایر مدلهــای مشــابه کــه در ایــن

تحقیــق مــورد تحلیــل ق ـرار گرفــت ،گامهــای پیشنهادشــده ب ـرای
طراحــی الگــوی گردشــگری هوشــمند در صنعــت ورزش در قالــب
جــدول  5نشــان داده شــده اســت.

جدول  :5مقایسۀ مدل طراحیشده با پیشینههای انجامشده

)Arenas et al. (2019

)Gajdošík (2018

)Savić & Pavlović (2018

)Kim et al. (2018

)Tan et al. (2017

کوکبی و برمایهور ()1399

بلوچ و برفروشان ()1397

قاسمزاده ()1397

مهدی زاده و همکاران ()1393

فصیحفر و حکمآبادی ()1394

الگوی پیشنهادی پژوهش

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

سیستمهای مکانی (فضایی)

*

سرویسهای چندرسانهای

پیشایندها

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

مدلسازی سریع

*

توسعهپذیری

*

سیستم اطالعات جغرافیایی

*

*

واسط کاربری

*

سرویس محوری
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*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

مکانیزم ها

*

*

*

هزینه ()Cos
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موتور جستوجوی
هوشمند

بسترها

*

*

*

*

*

*

*

*

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

)Arenas et al. (2019

)Gajdošík (2018

)Savić & Pavlović (2018

)Kim et al. (2018

)Tan et al. (2017

کوکبی و برمایهور ()1399

بلوچ و برفروشان ()1397

قاسمزاده ()1397

مهدی زاده و همکاران ()1393

فصیحفر و حکمآبادی ()1394

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

پیامدها

سرویس محوری

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

موانع

دسترسپذیری

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

سیستم ذخیره و بازیابی
اطالعات

الگوی پیشنهادی پژوهش
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بحث و نتیجهگیری
ارزش گردشــگری و فعالیتهــای مرتبــط بــا آن زمانــی
روشــنتر میشــود کــه بدانیــم درآمــدی همردیــف درآمدهــای
نفتــی دارد و امــروزه آن را صنعــت میداننــد و شــاخۀ هوشــمند
آن ،یعنــی گردشــگری هوشــمند ،را منشــأ حرکتهــای اقتصــادی
و فرهنگــی بالقــوه دانســته و آن را انقــاب گردشــگری نامیدهانــد.
نتایــج تحقیــق نشــان میدهــد کــه قدمــت و تمــدن ،اکوتوریســم
مناســب و منحصربهفــرد ،وجــود فرقههــا و مذاهــب گوناگــون
و هزینههــای کــم گردشــگری ورزشــی در ایــران از مهمتریــن
فرصتهــا و ظرفیتهــای گردشــگری ورزشــی در ایــران اســت.
محدودیتهــای سیاســی و برنامهریــزی ،اتــکای بیــش از حــد
بــه درآمدهــای نفتــی ،محدودیتهــای زیربنایــی و متمرکزشــدن
صنایــع و خدمــات در چنــد شــهر بــزرگ ،محدودیتهــای مرتبــط
بــا تبلیغــات و رســانه و محدودیــت در زمینــۀ آمــوزش از مهمتریــن
چالشهــا و محدودیتهــای صنعــت گردشــگری ورزشــی در
ای ـران ب ـرای رســیدن بــه گردشــگری هوشــمند اســت .گردشــگری
هوشــمند سیســتمی اســت کــه موجــب بهبــود خدمــات گردشــگری
بــرای گردشــگران و ارائــۀ خدمــات گردشــگری یکپارچــه بــه
مشــتریان خواهــد شــد .بهطــور کلــی ،واژۀ هوشــمند برگرفتــه
از نســل جدیــد ّفنــاوری اطالعــات بهمنظــور ارائــۀ خدمــات
گردشــگری اســت .در واقــع ایــن مفهــوم بــه معنــای بهرهمنــدی
از دادههــا و یکپارچهســازی و اشــتراکگذاری آنهــا از دنیــای
مجــازی بــه جهــان واقعــی اســت کــه تجربیــات منحصربهفــردی را
بــرای گردشــگر و مــردم محلــی بهوجــود مــیآورد.
مــدل نهایــی ایــن پژوهــش از مجمــوع مقولــۀ محــوری،
ّ
شــرایط علــی ،بســترها و زمینههــای الزم ،متغیرهــای مداخلهگــر،
راهبردهــا و پیامدهــای گردشــگری هوشــمند ب ـرای صنعــت ورزش
تشــکیل شــده اســت .مقولــۀ اصلــی (محــوری) یــا پدیــدۀ اصلــی
(هســته) موردمطالعــه ،پدیــدۀ موردنظــر ،ایــده و فکــر محــوری،
حادثــه ،اتفــاق یــا واقعـهای اســت کــه جریــان کنشهــا و واکنشهــا
بــه ســوی آن رهنمــون میشــوند تــا آن را اداره و کنتــرل کننــد یــا
بــه آن پاســخ دهنــد .مقولــۀ محــوری اســاس و محــور فراینــد
اســت .ایــن مقولــه همــان عنوانــی (نــام یــا برچســب مفهومــی)
اســت كــه ب ـرای چارچــوب یــا طــرح بهوجودآمــده درنظــر گرفتــه
میشــود .پدیــدۀ محــوری موردمطالعــه در ایــن پژوهــش طراحــی
الگــوی گردشــگری هوشــمند در صنعــت ورزش اســت کــه شــامل
ســرویسهای اطالعــات هوشــمند گردشــگری ،خدمــات ابــری
گردشــگری هوشــمند ،اینترنــت اشــیا ،بهدســتآوردن اطالعــات
گردشــگری هوشــمند ،سیســتم خدمــات اینترنتــی کاربــر نهایــی،
امــکان جســتوجوی هوشــمند ،بازاریابــی محتــوا و هــوش
مصنوعــی اســت.
ّ
در راســتای شـرایط علــی هجــده مفهــوم شناســایی شــد و این
مفاهیــم در هفــت مقولــه تقســیمبندی شــد .شــیوۀ تقســیمبندی
مفاهیــم بــر ایــن اســاس بــوده اســت کــه مفاهیــم مرتبــط و شــبیه بــه

هــم در یــک حــوزۀ خــاص تشــکیل یــک مقولــه را دادهانــد .بهطــور
ّ
خالصــه نتایــج مربــوط بــه ش ـرایط علــی گردشــگری هوشــمند در
صنعــت ورزش شــامل ســرویسهای چندرســانهای ،سیســتمهای
مکانــی (فضایــی) ،ســرویس محــوری ،واســط کاربــری ،سیســتم
اطالعــات جغرافیایــی ،توســعهپذیری ،و مدلســازی ســریع بــوده
اســت.
بســتر یــا زمینــه مجموعــۀ مشــخصههای ویــژهای اســت کــه
بــه پدیــدۀ موردنظــر داللــت میکننــد؛ یعنــی محــل حــوادث و
وقایــع متعلــقبــه پدیــده .بســتر نشــانگر مجموعــه شـرایط خاصــی
اســت کــه در آن راهبردهــای کن ـش و واکنــش صــورت میپذیــرد.
بــا جمعبنــدی مفاهیــم و حــذف مفاهیــم مشــابه 42 ،مفهــوم
بــرای شــرایط زمینــهای و شــامل هفــت مقولــۀ یکپارچهســازی
اطالعــات ،خدمــات ابــری ،پروفایلســازی اطالعــات،
بهدســتآوردن اطالعــات ،کیفیــت ،موتــور جســتوجوی
هوشــمند ،و هوشــمندی بــوده اســت.
عوامــل مداخلهگــر شــامل شــرایط ســاختاری اســت کــه
بــه پدیــدهای تعلــق دارنــد و بــر راهبردهــای کنــش و واکنــش اثــر
میگذارنــد .آنهــا راهبردهــا را در درون زمینــۀ خاصــی ســهولت
میبخشــند یــا آنهــا را محــدود و مقیــد میکننــد .نتایــج
کدگــذاری بـرای عوامــل مداخلهگــر در طراحــی الگــوی گردشــگری
هوشــمند در صنعــت ورزش شــامل نــوزده مفهــوم و هفــت مقولــۀ
مجازشــماری ،امــکان جســتوجوی هوشــمند ،مقیاسپذیــری،
میــزان تــاش ،سیســتم ذخیــره و بازیابــی اطالعــات ،قوانیــن
حمایتــی ،و دســترسپذیری بــوده اســت.
راهبردهــا مبتنــی بــر کنشهــا و واکنشهایــی بــرای
کنتــرل ،اداره و برخــورد بــا پدیــدۀ موردنظرنــد .راهبردهــا مقصــود
دارنــد ،هدفمندنــد و بــه علتــی اتخــاذ میشــوند .همــواره شــرایط
مداخلهگــری نیــز حضــور دارد کــه راهبردهــا را ســهولت میبخشــد
یــا آن را محــدود میســازد .نتایــج کدگــذاری بــرای راهبردهــای
الزم بــرای اجــرای طــرح گردشــگری هوشــمند صنعــت ورزش
شــامل یــازده مفهــوم و چهــار مقولــۀ پایــگاه اطالعاتــی ،هزینههــای
ورودی ،هزینــه ،و بهینهســازی بــوده اســت.
نتایجــی کــه در اثــر راهبردهــا پدیــدار میشــود ،پیامدهــا و
نتایــج و حاصــل کنشهــا و واکنشهــا هســتند .پیامدهــا را همــواره
ً
نمیتــوان پیشبینــی کــرد و الزامــا همانهایــی نیســتند کــه افــراد
قصــد آن را داشــتهاند .پیامدهــا ممکــن اســت حــوادث و اتفاقــات
باشــند ،شــکل منفــی بــه خــود بگیرنــد ،واقعــی یــا ضمنــی باشــند ،و
در حــال یــا آینــده بــه وقــوع بپیوندنــد .همچنیــن ایــن امــکان وجــود
دارد کــه آنچــه در برهــهای از زمــان پیامــد بهشــمار مــیرود ،در
زمانــی دیگــر بــه بخشــی از ش ـرایط و عوامــل تبدیــل شــود .نتایــج
کدگــذاری بــرای پیامدهــای اجــرای طــرح گردشــگری هوشــمند
صنعــت ورزش شــامل  31مفهــوم و هفــت مقولــۀ جنبهگرایــی،
زمــان انتظــار ،ســرویس محــوری ،بازیابــی ســریع ،کارآمــدی،
کارایــی ،و بهــرهوری بــوده اســت.
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در مقایســۀ مــدل طراحیشــده بــا نمونههــای پیشــین در
حــوزۀ گردشــگری هوشــمند ،نــوآوری ایــن پژوهــش را میتــوان در
بخــش پیشــایندها مقولــۀ ســرویس محــوری و مدلســازی ســریع
و در بخــش بســترها مقولــۀ کیفیــت و در بخــش پیامدهــا مقولــۀ
زمــان انتظــار و همچنیــن در بخــش موانــع مقولــۀ میــزان تــاش
دانســت کــه در تحقیقهــای گذشــته بهصــورت یــک مقولــه بــه
آنهــا اشــاره نشــده بــود.
ایـران ،ماننــد بســیاری از کشــورهای درحــال توســعۀ دیگــر،
بــا معضــات شــدید اقتصــادی ،سیاســی ،اجتماعــی و فرهنگــی
روبهروســت ،مثــل نــرخ بــاالی بیــکاری ،رشــد ســریع در ســن
کار جمعیــت ،و تــورم .توســعۀ صنعــت گردشــگری بهویــژه
گردشــگری ورزشــی ،بــا توجــه بــه مزیتهــای مناســبی کــه
در زمینههــای اقتصــادی ،رونــق کســبوکار ،ایجــاد اشــتغال،
بهبــود وضعیــت زندگــی ،افزایــش انســجام اجتماعــی و اشــتراک
فرهنگــی دارد ،بــه کاهــش معضــات شــدید اقتصــادی ،سیاســی،
اجتماعــی و فرهنگــی کمــک میکنــد .بــا توجــه بــه اهمیــت نقــش
صنعــت گردشــگری ورزشــی در کاهــش معضــات و مشــکالت
مختلــف در کشــورها ،برنامهریــزی بــرای توســعه و ارتقــای
ً
صنعــت گردشــگری هوشــمند در ای ـران عمومــا بــه علــت اتــکای
بیــش از حــد و بیدردســر بــه درآمدهــای نفتــی در حاشــیه ق ـرار
گرفتــه اســت .همچنیــن طرحهــای توســعۀ گردشــگری هوشــمند
صنعــت ورزش در ایــران ،بیشــتر بــر روی تعــداد گردشــگری
خارجــی تمرکــز میکننــد و کمتــر بــه عوامــل مؤثــر بــر ورود ایــن
نــوع گردشــگر مثــل توســعۀ زیرســاختی ،سیاســتهای کلــی
حکومتهــا ،رســانه و تبلیغــات و شــرابط سیاســی ـ اجتماعی
حاکــم بــر جامعــه توجــه میکننــد .بهطــور کلــی ،توســعۀ پایــدار
گردشــگری هوشــمند صنعــت ورزش در ایــران دارای چنیــن
نواقصــی اســت :الــف) فقــدان جامعیــت و یکپارچهســازی،
ب) عــدم هماهنگــی بیــن و در میــان نهادهــای مرتبــط ،ج) عــدم
تمرکززدایــی همــراه بــا تمایــل بــه اســتفاده از منافــع حکومــت
مرکــزی و د) فقــدان چشــمانداز محلــی.
در نهایــت ،بــرای توســعۀ گردشــگری هوشــمند صنعــت
ورزش در ایــران ،اتخــاذ رویکــردی جامــع بــا توجــه بــه هــر دو
ســطح خــرد و کالن پیشــنهاد میشــود .در ســطح کالن ،بایــد
بــه باالبــردن اولویــت توســعۀ گردشــگری هوشــمند ورزشــی
در بلندمــدت ،سیاســتهای توســعۀ ملــی ،توجــه بیشــتر بــه
برنامهریــزی ،هماهنگــی و نظــارت و بهبــود زیرســاختهای
الزم بــرای توســعۀ گردشــگری هوشــمند توجــه بیشــتری شــود.
همچنیــن ،در ســطح خــرد ،جوامــع محلــی بایــد در تصمیمگیــری
بــرای منطقــۀ خــود مشــارکت بیشــتری داشــته باشــند ،آگاهــی
آنهــا از آثــار مثبــت و منفــی گردشــگری هوشــمند (از طریــق
رســانههای جمعــی ،آمــوزش و پــرورش ،کارگاههــا و )...افزایــش
یابــد.

ایــن مقالــه از رســالۀ دورۀ دکتــری تخصصــی مدیریــت
ورزشــی مصــوب در دانشــگاه شــمال آمــل اســتخراج شــده اســت.
نویســندگان بــر خــود الزم میداننــد مراتــب تشــکر صمیمانــه
خــود را از کلیــۀ مســئوالن پژوهشــی ایــن دانشــگاه کــه آنهــا را در
انجــام و ارتقــای کیفــی ایــن پژوهــش یــاری دادنــد اعــام نماینــد.
همچنیــن از ســرکار خانــم ســعیده موســوی کــه در انجــام هرچــه
بهتــر مصاحبههــا مــا را یــاری کردنــد کمــال تشــکر و قدردانــی را
دارنــد.
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