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دهیچک
مقصدها را به  گذاران سیاستو  یرانتوجه مد هوشمند گردشگری ظهور و یدر گردشگر یاورفنّ یعسر ةتوسع

 این بر. شود می یجادا یگردشگر یدر مقصدها یراهبرد هوشمند یقده است که از تطبکرجلب  ییها فرصت
 ین. اگویند می «یگردشگر مقصد هوشمند» آن هشده که ب  یدارمقصدها پد یبرا یدیجد یشناس، گونهاساس

 یگردشگر یمقصدها یهوشمند عوامل و ها مؤلفهاست که در آن  یمفهوم یچارچوب ةارائ یپژوهش در پ
 یعوامل و چگونگ ها، یژگیاز و یقفهم و ادراک عم یو برا منظور ینشده باشد. بد یینو تب ییشناسا یشهر

 برای فراترکیب روش از و اتخاذ تفسیری و کیفی رویکرد ی،شهر یگردشگر یدر مقصدها یهوشمند اجرای
 مفاهیم که دهد می نشان پژوهش از حاصل نتایج. است شده استفاده پیشین های پژوهش تلفیق و گردآوری

 و مند نظام یا خرد عوامل کالن، عوامل مقولة سه در توان می را گردشگری مقصدهای هوشمندی درزمینة موجود
 یزمتما یگرد های پژوهش ازرا  آن که پژوهش این نتایج دیگر از. کرد یبند دسته هوشمندی خاص های ویژگی

. درنظرگرفتن 1 :است گردشگری مقصدهای هوشمندی چارچوب ارائة در اصلی ویژگی سه شناسایی کند، یم
که  یشهر یگردشگر یبودن مقصدهاشهر بعد به توجه. 2 ی،گردشگر نظامدر قالب  یهوشمند های مؤلفه
 ةدادن وجوه مشخص قرار مدنظر. 3 ،هست یزساکنان ن سکونتخدمات به گردشگران محل  ةارائ بر عالوه

در شهرها، و ابزارمند یشترب یریپذیستو ز یبرابر یداری،پا ی،در دو وجه اثربخش یشهر یمقصدها یهوشمند
 یانبه کاربرد بنتوجه  بامقصدها  ینبودن ا طباطبائی عالمه دانشگاه دانشیار و هوشمند پیوستگی هم بهبودن، 

  5.یشهر یگردشگر یمقصدها نفعان یذ یعملکرد تمام بهبوددر  یاورفنّ
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مقدمه
گردشگران و مسافران در  یمشارکت باال ازجمله ی،محصوالت سفر و گردشگر فرد منحصربه های یژگیو

آن را  ید،خر یباال یریبودن و خطرپذناملموس ی،گردشگر یبودن کاالهامحورمحصوالت، تجربه یریگ شکل
 یتاز اهم چون وه،گردشگران بالق یندارد. بنابرا بسزایی یتکه اطالعات در آن اهم کند یم یلتبد یبه صنعت

سفر را از مردم اطالعات  ةعمد درگذشته. گیرند می بهره گوناگونی یند، از منابع اطالعاتا اطالعات سفر آگاه
و  یاطالعات های یاورفنّ گسترش. با آوردند می دست بهسفر  یها کتاب یا یدفاتر خدمات مسافرت یان،آشنا

وجو کنند.  جست ها بگاهکه اطالعات سفر را در و اند یافتهرا در مهم ینا وزیمسافران امر ینترنت،ا یژهو به ی،ارتباط
از  بسیاریو  گیرند می تصمیم یگراننظر د یبر مبنا یدگردشگران انفرا یمی،قد یبرخالف گردشگران گروه

 ییترو تو بوک یسمانند ف یاجتماع یها رسانه میان، دراین. کنند یم دریافت آنانسفر را از  یبرا یاطالعات ضرور
مردم  واند  شده یلمردم و مسافران تبد یاندر م یشده و محبوب شناخته یبه منابع اطالعات گوناگون یها بالگوو 
موضوعات گوناگون مرتبط با سفر  درزمینة آورند، یدست م ها به خود را از آن یازاطالعات موردن که آن بر الوهع

 . (Chung & Han, 2017: 370-371) کنند یم یجادا یروابط اجتماع
اول قرن  ةده ستم،یآخر قرن ب ةدهاست:  افتهیاطالعات در سه مرحله توسعه  یاورفنّ ةلیوس به یگردشگر

 رییاوّل به تغ ةبا بازار در مرحل یابزار ارتباط ةمنزل به نترنتیاز ا یریگ بهرهتاکنون.  2010و پس از سال  کمیوتسیب
 نیتأم ةریارزش در زنج نینو یها با تمرکز بر خلق شکل یگردشگر یها از سازمان یاریوکار بس مدل کسب

 یها یبر فنّاور یمبتن دیجد یاجتماع یها سوم سامانه ة. سپس در مرحلافتی رییدوم تغ ةدر مرحل یگردشگر
با مشارکت عرضه و تقاضا و  یگردشگر ةتجرب ینیآفر که بر هم افتندیتوسعه و تکامل  یو ارتباط یاطالعات

 ها یفنّاور نیا قیبه آنان را ازطر شده یشخص اریخدمات بس ةو ارائ یگردشگر یگردشگران در مقصدها شدن میسه
 افتهی یاساس یدگرگون یاطالعات یاورفنّ ریتأثبا  یسوم، سفر و گردشگر ةدر مرحل ،قتیبه همراه داشت. در حق

هوشمند  یگردشگر دوراندرحال ورود به  جهانپژوهشگران وجود دارد که  نیب در یروزافزوناجماع  ن،یبنابرااست. 
 (. Xiang & Fesenmaier, 2017: 300-302; Marchiori & Cantori, 2015: 195) است

 یریگ بهره. 2 نترنت،یا به یدسترس. 1: ردیگ یبرم در را بعد سه که است یا گسترده ةحوز هوشمند یرگردشگ
 یبرقرار مانند ییها تیفعال. 3 و هوشمند یشخص یها انهیرا و ها ساعت همراه، یها تلفن مانند ییها دستگاه از

 چت، اسنپ نستاگرام،یا تر،ییتو اپ، واتس بوک، سیف شامل ،یاجتماع یها رسانه قیطر)از  گرانید با ارتباط
 1زر،یادوا  پیتر مانند ،یزیر برنامه یها شنیکیاپل و یسلف و عکس گرفتن و...(  و یمتن یها امیپ و لیمیا چت، یو

 هوشمند یگردشگر یواقع یمعن نیبنابرا. (Tribe & Mkono, 2017: 106)و...  3اکسپرت پیتر 2فور اسکوئر،
 و گردشگران تیرضا یساز نهیشیب ،یارتباط و یاطالعات یها یفنّاور بیترک با نگردشگرا یازهاین بر تمرکز
 در یاساس راتییتغ جادیا بر عالوه ،یگردشگر در یهوشمند فنون کاربرد. است منابع تیریمد یاثربخش بهبود
 کرده وندگرگ شدت به زین را( عرضه)سمت  یگردشگر صنعت ساختار و کارکردها تقاضا، تیهدا و گردشگر رفتار
هوشمند در  یها یو فنّاور ها دستگاه از شتریب و تر گسترده ةاستفاد با شده، ینیب شیپ ةندیآ در رسد یم نظر به. است

 .(Wang et al., 2016: 309-310)خود ادامه دهد  ریچشمگ رییبه رشد و تغ یگوناگون، گردشگر یها بخش
مقصدها را به  گذاران استیسو  رانیتوجه مد ندهوشم یگردشگر ظهور و یدر گردشگر یاورفنّ عیسر ةتوسع
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 نیا بر. شود یم جادیا یگردشگر یدر مقصدها یراهبرد هوشمند قیده است که از تطبکرجلب  ییها فرصت
 نی. اندیگو یم «یمقصد هوشمند گردشگر» آن هشده که ب  داریپد مقصدها یبرا یدیجد یشناس، گونهاساس

است تا بر  رفته کار بهدر آن  یا گسترده صورت به نینو یها یاورت که فنّاس یمقصد گردشگر هر انگریمفهوم ب
د کن تیحما یگردشگر ةتوسع یها و از طرح دهدمقصد را بهبود  یریپذ ، رقابتگذارد ریتأث یگردشگر ةتجرب

(Buonincontri & Micera, 2016: 286). 
هوشمند وجود دارد،  یابعاد شهرها نییتب ی(، برا2012)در  1کوهن مدل مانند ،یمشخص مدل که نیا با
ها و عوامل  که ابعاد، مؤلفه یا گونه به یهوشمند گردشگر یمقصدها یمشخص برا یچارچوب نییتع ةنیدرزم

ارائه نشده است. فقط پژوهشگران  یجامع و مشخص  شده باشد، مدل یکامل طراح یا ها در بسته آن یهوشمند
 جمله از کند؛ یم مطرح را مقصد یهوشمند از یمشخص ابعاد کیهر که اند  کردهارائه  ییها مدل یشمار انگشت

چارچوب سنجش  نیی(، تعGermann Molz, 2012) مقصد در هوشمند یگردشگر یاصل یاجزا یمفهوم مدل
 نیچ یهوشمند گردشگر یابتکار عمل مقصدها ،Borruso, 2013) (Murgante &شهرها  یهوشمند

(Wang et al., 2013)، یگردشگر هوشمند یمقصدها یها یژگیو (Buhalis & Amaranggana, 2014 ،)
 ینیآفر هم ،(Del Chiappa & Baggio, 2015) یهوشمند گردشگر یمقصدها ةساختار شبک راتیتأث لیتحل

وکار  مدل کسب لیتحل ،(Buonincontri & Micera, 2016) یهوشمند گردشگر یتجربه در مقصدها
هوشمند  یمقصدها یو مدل مفهوم (Díaz-Díaz et al., 2017)مند شهر هوش ستمیدر اکوس یخدمات عموم

 .  (Shafiee et al., 2019) داریپا
بر  دیتأکبا  یهوشمند یابیعوامل ارز و ها مؤلفهابعاد،  یبررس براساسجامع  یمفهوم چارچوبعدم  رو، نیازا

 نیشده است. بر ا ییشناسا قیتحق نیدر ا یپژوهش خألشکاف و  ةمنزل به ن،یشیپ قاتیتحق در یشهر یمقصدها
 یمقصدها یعوامل هوشمند و ها مؤلفهاست که در آن  یمفهوم چارچوب ةارائ پژوهش نیا هدفاساس، 
 شده باشد. نییو تب ییشناسا کامل و جامع یشکل به یشهر یگردشگر



قیتحقۀنیشیپوینظریمبان
بخش در درون مقصد با  ینخش چنداثرب یریتمد یاطالق مفهوم هوشمند به مقصد گردشگر طورکلی، به

 امروزه،. (Marchiori & Cantori, 2015: 195) دهد یرا نشان م یو ارتباط یاطالعات های یاز فنّاور یریگ بهره
 ارائة برای پژوهشگران تالش و دارد قرار گردشگری حوزة های پژوهش اولویت در گردشگری هوشمند مقصدهای

 مقصد هر. است  امیدوارکننده بسیار مقاصد هوشمندانة پیکربندی فرایند دارسازیپای راهبردهای و ابزارها ها، الگو
 به و پیوند هم باز، فرایندهای حضور و نوآوری از باالیی درجة پیشرفته، خدمات دهندة ارائه گردشگری هوشمند
 گردشگری دهوشمن مقصد. شود می توصیف گردشگران و ساکنان زندگی کیفیت بهبود برای شده گذاشته اشتراک
 ها، فنّاوری پیوندسازی هم نیازمند گردشگری هوشمند مقصد خلق. گیرد می دربر را نهادها و مردم و فنّاوری
آزاد،  یبر داشتن دسترس عالوه ی،آت یها توسعه یاست که برا یکارگان ةدر درون شبک ها یتها، خدمات و قابل سامانه
 . (Del Vecchio et al., 2018: 848)باشد  یرپذ و انعطاف یچندبخش یکاف ةبه انداز

 یها رساختیز با یارتباط و یاطالعات یها یفنّاور آن قالب در که است یمفهوم هوشمند مقصد قت،یدرحق
 و ها دستگاه ةلیوس به و مناسب اتصال و ارتباط یبرقرار با بتوانند گردشگران تا شوند یم  وندیپ هم یکیزیف

                                                           
1. Cohen 
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شکل برآورده سازند  نیخود را به بهتر یازهاین ها شنیکیاپل به یدسترس و یا شبکه یها یفنّاور
(Almobaideen et al., 2017: 343) .ةگون به سفر یتجرب دگاهید از یگردشگر صنعت تیهو مفهوم، نیا در 

مقصد  یفرصت برا نیا ب،یترت نیشود. بد  بیبا خود مقصد ترک یگردشگر اتیکه تجرب شود یم یطراح یا ژهیو
و انتظارات گردشگران  ازهایبراساس ن شده ایاز کاالها و خدمات مه یا مجموعه  ةمثاب که به آن به دیآ یفراهم م

است که  ریپذ میاز عوامل تنظ یا منطقه ةپارچ کینظام  ةمنزل به یهوشمند گردشگر یشود. مقصدها ستهینگر
طور  ردشگران مطابقت دارد بهگ ةو بودج یکه با چارچوب زمان یافزار نرم یا بسته ةمثاب آن را به توان یم

 . (Del Vecchio & Passiante, 2017: 163-164)کرد  تیریمد یا ستهیشا
 ای مؤلفه شش در نینو یها یفنّاور کاربرد که هستند ییمقصدها یشهر یگردشگر هوشمند یمقصدها

 یها بسته 3ت،و امکانا ساتیتأس 2،یدسترس 1ها، جاذبه شامل موفق یگردشگر مقصد ةدهند شکل یاساس عنصر
 ت،یمقصدها در ابعاد حاکم نیا یبر هوشمند یمثبت راتیتأث 6یو خدمات ضرور 5ها تیفعال 4سفر در دسترس،

کننده به مقصدند که  منابع جذب ةها هم خواهد گذاشت. منظور از جاذبه یونقل، اقتصاد، مردم و زندگ حمل ط،یمح
به مقصد و  دنیرس یونقل برا حمل ستمیکل س  هب یباشند. دسترس یفرهنگ ای یمصنوع ،یعیممکن است طب

راحت را فراهم  یکه امکانات اقامت شود یگفته م یخدمات ةو امکانات به هم ساتیدر آن اشاره دارد. تأس ییجا جابه
سفر در دسترس به  یها . بستهیخدمات گردشگر گریخوراک و د یةته التیمانند اقامتگاه، تسه آورند؛ یم

در دسترس در  یها تیفعال ةبه هم ها تیفعال. دارد اشاره ها واسطه یبرا شده میتنظ شیپخدمات از  یها بسته
 یخدمات ةهم زین یاقامتشان انجام دهند. خدمات ضرور یکه گردشگران ممکن است در ط شود یمقصد اطالق م

ها، خدمات  نکمانند با ست؛ین یو منحصر به گردشگر کنند یکه گردشگران از آن استفاده م ردیگ یرا دربر م
 . (Buonincontri & Micera, 2016: 291)و...  یپست

هوشمند را در تمرکز  یهوشمند و مقصدها ی( تفاوت شهرها2015) 7ینینورسیا و سیبوهال بوئس،
 رند،یگ یدرنظر م یو ارتباط یاطالعات یها یفنّاور قیهوشمند بر بهبود تجارب گردشگر از طر یمقصدها

 یرا برا یها چارچوب ها متمرکز است. آن آن یزندگ طیند بر شهروندانش و بهبود شراهر شهر هوشم که یدرحال
 ،یانسان یةسرما ،ی)شامل رهبر  یاساس یساختارها ازمندیکه ن رندیگ یدرنظر م یابعاد مقصد هوشمند گردشگر

 یقو رساختیو ز یفنّاور یها شنیکیساختارها با اپل نی( است. ایاجتماع یةو سرما ینوآور نان،یکارآفر
 یاز عناصر گردشگر یبانیپشت یرا برا یانیخود، بن ةنوب که به شوند یم یبانیپشت یو ارتباط یاطالعات یها یفنّاور

 ،یها، دسترس )جاذبه یگردشگر یاساس ة( و شش مؤلفیگردشگر یریپذ و رقابت یگردشگر ة)شامل تجرب
هوشمند فراهم  ی( و شهرهایخدمات ضرورو  ها تیسفر در دسترس، فعال یها و امکانات، بسته ساتیتأس

 (. Marine-Roig & Clavé, 2015: 163) آورند یم
 بستر  ةمثاب به اطالعات، یفنّاور آن در که است یهوشمند شهر یگردشگر هوشمند مقصد ،یطورکل به
 یعاجتما سعادت و یخوشبخت ،یگردشگر ةتوسع به و کند یم ارائه خدمت یاقتصاد یها تیفعال در ،ینوآور

 و بودن دردسترس ت،یخالق ،ییجا جابه یبانیپشت یگردشگر هوشمند یمقصدها ةتوسع یآرمان هدف. انجامد یم

                                                           
1. Attractions 

2. Access 

3. Amenities 

4. Available Packages 

5. Activities 

6. Ancillary Services 

7. Boes, Buhalis & Inversini 
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 و شده هماهنگ یها تالش اس،یمق بزرگ یدهایبازد انجام و یزندگ تیفیک و یداریپا منابع، صیتخص
 دیبا هوشمند یصدهامق هدف، نیا به یابیدست یبرا. است یفنّاور رساختیز در یراهبرد یگذار هیسرما

 به سپس و آوردن دست به)مانند  خالق و فعال صورت به ها داده میتسه به انیمشتر که بسازند یاطالعات یساختار
 توان یحمل( بپردازند. م قابل یدنیپوش لیوسا ایگرها  حس قی)از طر یمجاز ایتجارب هر فرد(  یگذار اشتراک
کنترل خرد  یبه مردم و علم شهروند یسپار جمع قیکرد و از طر جادی( ای)آزاد یباز ةفنّاوران یها پلتفرم
و  ستمیس ةافراد در جامعه به دانش گسترد ةموجب آن، مشارکت داوطلبان را به دست گرفت تا به یاجتماع

 .(Xiang & Fesenmaier, 2017)برساند  یاریارزش  ینیآفر هم
 یها دستگاه و ایاش نترنتیا ،یابر دازشپر خدمات یِاصل بیترک سه با یشهر یگردشگر هوشمند مقصد

 اگرچه بخشد؛ یم بهبود را یگردشگر ةتجرب و کند یم جادیا یمؤثرتر تعامل تقاضا و عرضه نیب یینها کاربر
. شود ینم منحصر یگردشگر صنعت در یرسان اطالع و کردن یتالیجید به صرفاً یگردشگر هوشمند مقصد

که در تعامل عناصر عرضه و تقاضا  یا )تجربه یگردشگر ةتجرب یگرگونعمل مستلزم د ابتکار  نیا یریکارگ به
به   متفاوت یدگاهیروابط( و داشتن د تیریمقصد )مد یابیدر راهبرد بازار راتییشده است(، تغ ینیآفر هم

 در یهوشمند از هدف اساس، نیبرا. (Wang et al., 2013)ها( است  داده مقصد )منابع مؤثر، بزرگ یریپذ رقابت
 بر عالوه است، شده گر جلوه یگردشگر هوشمند یمقصدها قالب در که یشهر یگردشگر یمقصدها ةتوسع

 ةتوسع راه از مقصد یریپذ رقابت شیافزا ،یگردشگر ةتجرب بهبود و خدمات ةارائ در ینوآور به دادن شتاب
 .(Park & Kim, 2017)اطالعات است   یفنّاور یها یتوانمند و رساختیز

 یمشترک برا یمکان ةمنزل شهر هوشمند به ةنیبا پژوهش درزم ز،ین (74 ,67 ;2018)مکاران و ه رومائو
و ساکنان را مطرح  دکنندگانیبازد تیبر جذاب یشهر یگوناگون کارکردها راتیگردشگران و ساکنان، تأث

ساکنان و شمار  تیو جمع ستیز طیمح ،یریپذ ستیز نیب یو نامناسب  کننده . از نظر آنان، تعادل نگرانکنند یم
و منافع  حاتیبا ترج ییکه شهرها دندیرس جهینت نیپژوهشگران به ا نی)گردشگران( وجود دارد. ا دکنندگانیبازد

 وجه چیه دارند و به یاریبس یهوشمند( نمودها و نماها یشهر یگردشگر ی)مانند مقصدها نفعان یگوناگون ذ
 یگذار استیس یبرا شرفتهیپ ییایدانش جغراف ساختریز جادی. روشن است که استندین کسانیو  کنواختی

 یها و راهبردها نگرش ازمندیمدرن هوشمند ن یشهرها نینو ریاست. تصو یهوشمند ضرور یشهر یمقصدها
 همه، یزندگ یبرا یمکان ندهیآ داریپا شهر تا است مرتبط هوشمند اقدامات و ها حل راه و دیجد یگذار استیس

 یراهبردها ةدربردارند یگردشگر درخصوص هوشمند شهر استیس. شود جادیا ندگان،دکنیبازد و ساکنان ازجمله
 .شود یم یبانیپشت یمستحکم یاطالعات یها سامانه با که است چندگانه یها یژگیو بر استوار ةتوسع

 و پژوهش شرح/ هدف موضوع، منبع، به اشاره با یگردشگر در یهوشمند درخصوص نیشیپ یها پژوهش
 یها یاوربر فنّ عمدتاًها  پژوهش نیکه ا دهد ی. نشان ماست  شده  یبند دسته و خالصه 1 لجدو در جینتا

در هر دو  یگردشگر یمقصدها ةو توسع تیریدر مد ها یاورفنّ نیا یها یژگیو کاربرد و و یو ارتباط یاطالعات
 هوشمند یصدهامق مفهوم یبرا یاندک نسبتاً یها پژوهش در. ندمتمرکز یگردشگر یبعد عرضه و تقاضا

 و ها مؤلفه و شده حیتشر کامالً مقصدها نیا کارکرد و ها یژگیو و ابعاد و شده استدالل و یساز هیفرض یگردشگر
 نیا ةجمل از. است شده ریتفس و لیتحل جامع یشکل به یشهر یگردشگر یمقصدها یهوشمندعوامل 
 ,Germann Molz) مقصد در شمندهو یگردشگر یاصل یاجزا یمفهوم مدل ةارائ به توان یم ها پژوهش

 عمل ابتکار ،and Borruso, 2013) (Murganteشهرها  یچارچوب سنجش هوشمند نیی(، تع2012
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 ) یگردشگر هوشمند یمقصدها یها یژگیو(، Wang et al., 2013) نیچ یگردشگر هوشمند یمقصدها
Buhalis & Amaranggana, 2014 ،)یگردشگر وشمنده یمقصدها ةشبک ساختار راتیتأث لیتحل (Del 

Chiappa & Baggio 2015 ،)یگردشگر هوشمند یمقصدها در تجربه ینیآفر هم (Buonincontri & 

Micera, 2016 ،)هوشمند شهر ستمیاکوس در یعموم خدمات وکار کسب مدل لیتحل (Díaz-Díaz et al., 

 ره کرد. ( اشاShafiee et al., 2019) داریپا هوشمند یمقصدها یمفهوم مدل و( 2017
 دیتأکبا  یهوشمند یابیعوامل ارز و ها مؤلفهابعاد و  یبررس اساسجامع بر یِمفهوم چارچوب فقدان رو، نیازا

شده است.  ییشناسا پژوهش نیدر ا یپژوهش خألشکاف و  ةمثاب به نیشیپ یها در پژوهش یشهر یبر مقصدها
 یشهر یگردشگر یمقصدها یو عوامل هوشمند ها لفهؤم نییو تب ییشناسا در پژوهش نیا ینوآوراساس، نیبرا
 است. یمفهوم یقالب چارچوب در کامل و جامع یشکل به 

 
 (1398پژوهش،ۀنیشیپواتیادب)منبع:بندیمطالعاتدرزمینۀهوشمندیگردشگری:تلخیصودسته1جدول
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فرزین و 
صفری 

(1388) 

 یردشگرگ مقصد تیریمد نظام شناخت
 رانیا در آن ةتوسع مشکالت و

های تجارت الکترونیک  نبودن زیرساخت به لحاظ فراهم
اجرای نظام مدیریت مقصد ایران، امکان اجرای این  منظور به

 نظام وجود ندارد

پسونن و 
هورستر 
(2012) 

ها و کاربرد فنّاوری ارتباط  ویژگی
 ( در گردشگریNFCمیدانی نزدیک )

ای پیشین درزمینة فنّاوری ارتباط میدانی ه بندی پژوهش دسته
نزدیک، شناسایی کاربردهای حال حاضر و بالقوة این فنّاوری 

 ها و راهکارهای مدیریتی در گردشگری و ارائة پیشنهاد

وانگ و 
همکاران 
(2013) 

عمل مقصدهای هوشمند  ابتکار
گردشگری چین؛ تجربة منطق 

 بودن خدمات غالب

قصدهای هوشمند گردشگری کارگیری ابتکار عمل م به
مستلزم دگرگونی تجربة گردشگری، تغییرات در راهبرد 
بازاریابی مقصد )مدیریت روابط( و داشتن دیدگاهی متفاوت به 

 ها( است داده پذیری مقصد )منابع مؤثر، بزرگ رقابت

چیاپا و  دل
باگیو 

(2015) 

چگونگی انتقال دانش در مقصدهای 
تحلیل هوشمند گردشگری با تأکید بر 

 تأثیرات ساختار شبکه

مطالعات اثربخش درزمینة مدیریت مقصد برپایة دانش باید 
هم عناصر مجازی و هم عناصر واقعی ساختار شبکة مقصد را 

 مدنظر قرار دهد

رو ـ مارینه
یگ و کلیو 

(2015) 

های گردشگری با محتواهای  تحلیل
گستردة تولیدشده از سوی 

هر کنندگان از خدمات در ش استفاده
 بارسلونا

کنندگان از خدمات  دست استفاده تحلیل محتوای تولیدشده به
مٍثابة راهبردی برای توسعة  بر استفاده به گردشگری، عالوه

ها را برای  گردشگری شهرهایی، مانند بارسلونا، توان آن
 کند سازی شهر و مقصد هوشمند تقویت می مفهوم

چانگ و 
همکاران 
(2015b) 

ری بر رفتار تأثیر وبگاه گردشگ
گردشگران برای تعیین نحوة انتخاب 
مقصد: مطالعة موردی اقتصاد خالق 

 در کرة جنوبی

ای از ترکیب مدل  شده مدل موفقیت نظام اطالعات تعدیل
 تأیید توسعه یافت. ـ موفقیت نظام اطالعات با مدل انتظار

سانگ 
(2015) 

سوی دانش و فنّاوری اطالعات  هتغییر جهت اقتصاد جهانی ب اقتصاد خالق در رقابت جهانی
بنیان  های اکوسیستم اقتصادی و اقتصاد دانش که بیانگر بنیان

 ویکم است قرن بیست
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سوپاک و 
همکاران 
(2015) 

تحلیل پخشایش فضایی مقصدهای 
گردشگری با مدیریت دولت فدرال 

متحده و بازارهای تقاضای  ایاالت
 ها آن

های اطالعات  مهای فنّاوری نظا استفاده از توانمندی
جغرافیایی برای ادراک بهتر از پخشایش فضایی تقاضای 

گیری مدیران  مقصدهای گردشگری سبب بهبود تصمیم
ریزی، بازاریابی،  تأثیرگذاری بر تجارب بازدیدکنندگان، برنامه

 شود محیطی و ساکنان مقصد می حفاظت زیست

هائو و 
همکاران 
(2015) 

م رویکرد یادگیری براساس الگوریت
ژنتیک در درک رضایت مشتری از 

 وبگاه دفاتر خدمات مسافرتی برخط

 تا حوزه نیا پژوهشگران و شاغالن یبرا  سازنده یها شنهادیپ
 خدمات و داده توسعه را شده یساز یسفارش یابیبازار یکارزارها

 .بخشند بهبود را برخط یمسافرت خدمات دفاتر یها وبگاه

مارچیوری و 
کانتوری 
(2015) 

 مقصد از ادراک در نیشیپ ةتجرب ریتأث
 دیتول یمحتوا به توجه با یگردشگر

 نترنتیا از کنندگان استفاده ةلیوس به شده

 نکهیا احتمال ،یگردشگر مقصد از نیشیپ دیبازد
 معرض در گرفتن قرار از پس را خود ةدیعق کنندگان استفاده
 دهد یم کاهش دهند، رییتغ برخط یاجتماع یها رسانه یمحتوا

بوهالیس و 
فورسته 
(2015) 

بازاریابی زمینة اجتماعی بر ساس تلفن 
همراه برای سفر و گردشگری:  

 آفرینش ارزش توانمندسازی هم

منزلة  همراه به پیشنهاد بازاریابی زمینة اجتماعی براساس تلفن
سازد تا ارزش  چارچوبی نوین است که بازاریابان را قادر می

 زایش دهندنفعان مقصد را اف برای همة ذی

چانگ و 
همکاران 
(2015a) 

قصد گردشگران از بازدید قصد: نقش 
( در TRاپلیکیشن واقعیت افزوده )

 سایت میراثی

شده بر قصد استفاده از  سودمندی و سهولت استفادة ادراک
واقعیت افزوده و قصد بازدید از مقصد از طریق ایجاد رویکرد 

 گذارد. مثبت گردشگران به واقعیت افزوده تأثیر می

آیسکیو و 
همکاران 
(2016) 

استفاده از خدمات موقعیت بنیان میدرک بهتری از چگونگی  ساکنان کردیرو پژوهش و اریس یفنّاور
های عمدة  تأثیرگذاری فاصلة زندگی ساکنان از جاذبه

 کند گردشگری بر رویکرد آنان دربارة گردشگری ایجاد می

رائون و 
همکاران 
(2016) 

گردشگری با سنجش مقصدهای 
 های ردیابی سیار داده

 توان یم دهایبازد یبیترک و یزمان ،ییایجغراف یپارامترها با
 نیا. ساخت زیمتما کشورکلدر را تر کوچک مقصد یها پهنه

 کند یم اثبات را مقصد تیریدرمد ها داده بزرگ یکاربردها ها افتهی

هوپل و  دین
گرتزل 
(2016) 

. ردیگ یم شکل گرانید ةلیوس به یگردشگر در گرفتن یسلف ردشگریمانند دیدگاه گ گرفتن به سلفی
 گردشگران ،یگردشگر مقصد در ها یشگفت یساز یفانتز یجا به
 هستند خودشان یها یشگفت ضبط یوجو جست در

یوآن و 
همکاران 
(2016) 

سفر خود را هوشمندتر کنید: 
سازی اطالعات گردشگری  خالصه

 دههای عم های وبالگ شهری از داده

شکلی اثربخش اطالعات محبوب سفر  به  روش پیشنهادشده 
 کند. ها بررسی و استخراج می داده را از بزرگ

هان و 
همکاران 
(2016) 

پذیرش ارتباط حوزة نزدیک و تأثیر آن 
 بر رفتار بازدیدکنندگان از نمایشگاه

شده و  کیفیت اطالعات و پشتیبانی سازمانی بر ارزش ادراک
 حوزة نزدیک تأثیرگذار است رضایت از ارتباط

آنجلونی 
(2016) 

شده در ایتالیا:  بستة گردشگری ساخته
ای هوشمند برای اجرای  سامانه
 های نسل جدید مقصد کارت

این مدل به این علت شایسته توجه است که احتماالً اوّلین 
مورد در جهان است که اپراتور بزرگ پستی با پیشنهاد طرحی 

فته مقصد به بخش گردشگری وارد پیوند و پیشر کارت هم
 شده است.
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وانت و 
همکاران 
(2016) 

چگونه جاذبة گردشگری شما هوشمند 
است؟ سنجش ترجیحات گردشگران 

های هوشمند گردشگری از  از جاذبه
 IPAو  FCEM-AHPطریق رویکرد 

سامانة اطالعاتی هوشمند، مدیریت هوشمند گردشگری، 
ی گردشگری، عوامل های مجاز بینی هوشمند و جاذبه پیش

 اند های هوشمند گردشگری ارزیابی کلیدی جاذبه

بونینکونتری 
و میسرا 
(2016) 

آفرینی تجربه در مقصدهای  هم
هوشمند گردشگری: تحلیل موردی 

 چندگانه در مقصدهای اروپایی

پیشنهاد چارچوب تفسیری توانمند درزمینة تشریح شیوة بهبود 
ة عناصر فنّاورانه در وسیل آفرینی تجارب گردشگری به هم

 مقصد هوشمند گردشگری

شفیعی و 
همکاران 

(1396) 

اطالعات بر   بررسی تأثیر فنّاوری
توسعة پایدار مقاصد گردشگری 

منظور توسعة مقاصد گردشگری  به
 هوشمند )با رویکرد فراترکیب(

اهمیت توسعه و اجرای مقاصد گردشگری هوشمند 
از نوآوری  خاطرنشان شده است. مزیت رقابتی ناشی

هوشمندانه، تأثیر مثبتی بر توسعة فضایی پایدار و هوشمند 
 دارد.

دیاز و -دیاز
همکاران 
(2017) 

وکار خدمات  تحلیل مدل کسب
عمومی اجراشده در اکوسیستم شهر 

 هوشمند: مورد شهر هوشمند سانتاندر

 از یخوب به که یا یعموم خدمات در بلندمدت در ها نهیهز کاهش
 و است شده استفاده ها آن تیریمد در ایاش رنتنتیا یفنّاور

. یاجتماع و یطیمح ستیز راتیتأث ،یانرژ مصرف کاهش
 که یستمیاکوس ظهور و مشابه پلتفرم با ها داده تیریمد

 دارند یعموم امور در مشارکت یبرا یشتریب ةزیانگ شهروندان

کیم و 
همکاران 
(2017) 

آنچه موجب احساس منفی گردشگران 
شود؟  قصدهای گردشگری میدربارة م

کاوی ترکیبی  شناسی داده کاربرد روش
 برای مدیریت مقصدهای هوشمند

ادراک گردشگران از خدمات در هر مقوله با موفقیت سنجیده 
 شد 

بونینکونتری 
و همکاران 

(2016) 

آفرینی تجربه در  مدیریت فرایند هم
های  مقصدهای گردشگری: یافته

 تجربی از ناپل

کنندگان خدمات گردشگری  گردشگران و فراهم تعامالت بین
آفرینی تجربه  آیندهای هم و مشارکت فعال گردشگران پیش
آفرینی تجربه در رضایت  در صنعت گردشگری است. هم

ها تأثیر  ها و خرسندی آن کرد آن گردشگران، سطح هزینه
گذارد. رویکرد گردشگران دربارة اشتراک تجارب  مثبت می

 آفرینی تجربه تأثیرگذار نیست. همخود با دیگران بر 
یو و 

همکاران 
(2017) 

بهبود رضایت پشتیبانی از تصمیم سفر 
های گردشگری هوشمند:  با فنّاوری

چارچوبی برای تعیین احتمال مشارکت 
 گردشگر و خودکارآمدی

های فنّاوری گردشگری هوشمند درزمینة کیفیت  ویژگی
ترسی اثر مثبتی بر بودن و دس اطالعات، اعتبار منبع، تعاملی

 رضایت پشتیبانی از سفر داشته است

پارک و کیم 
(2017) 

 و مسافران نیب یزبان یها تفاوت یابیارز
 برخط سفر ةدهند شنهادیپ یها سامانه

 یبرا ژاکارد ةفاصل ازیامت روش با
 وب یکاو داده

فهم کامل از زبانی که با مسافران برای تشریح اطالعات 
های پیشنهاددهندة  ، برای توسعة سامانهشود مقصد استفاده می

 برخط اثربخش ضروری است

بوگیچویچ و 
همکاران 
(2017) 

های فرودگاهی متمرکز بر  اثر فنّاوری
مسافر بر رضایت مسافر در بستر 

 گردشگری هوشمند

 منافع و یفرودگاه یخدمت خود یها یفنّاور نیب مثبت یا رابطه
 به تیدرنها که دارد جودو مسافران ییجو لذت و نفس به اعتماد

 انجامد یم مسافر ةجانب همه تیرضا بر مثبت راتیتأث
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آلموبعیدین و 
همکاران 
(2017) 

 ییایجغراف یابیری: مسایاش نترنتیا
براساس مجاورت مراکز بهداشت و 

 اریس هوشمند یگردشگر مقصدبا درمان

دهد تا  شده به گردشگران این اجازه را می رویکرد استفاده
جغرافیایی را انتخاب کنند که باالترین تعداد مراکز  مسیرهای

 درمانی نزدیک به خود را داشته باشند

چانگ و 
هان 

(2017) 

کردن و ایجاد  رابطة بین متقاعد
وابستگی در گردشگران و تغییرات 

 های اجتماعی رفتاری در رسانه

ای  های اجتماعی باید اعتبار منبع و اثر شبکه های رسانه پلتفرم
های بازاریابی گردشگری باید  رویج کنند. سازمانرا ت

های اجتماعی  کنندگان از رسانه هایی را برای استفاده وابستگی
ایجاد کنند و باید از پروفایل و شهرت منتقدان و بازبینان 

 های اجتماعی استفاده کنند. شبکه

بورسکاوا و 
همکاران 
(2017) 

سازی هوشمند برای توسعة  ویژه
: راهبردی نوآورانه هوشمند فضایی

 های رقابتی  برای ساخت مزیت

سازی هوشمند و ساخت مزیت رقابتی هوشمند  نوآوری، ویژه
هایی را برای ایجاد مقصدهای جدید گردشگری فراهم  فرصت

 آورد. می

لی و 
همکاران 
(2017b) 

مفهوم گردشگری هوشمند درزمینة 
 خدمات اطالعات گردشگری

های تجارت  ها و سیاست داده ایجاد اطالعات، تحلیل بزرگ
گیری گردشگری  الکترونیک دولتی، تأثیر بسزایی در شکل

 عهده دارند هوشمند، در مفهوم نوین آن، بر

زیانگ و 
فسنمایر 
(2017) 

تحلیل طراحی گردشگری  و تجزیه
 هوشمند

ها و گردشگری هوشمند با بهبود  داده وتحلیل بزرگ تجزیه
ها، از صنعت  ل و تفسیر دادههای خود در ضبط، تحلی توانمندی

 گردشگری و مسافران پشتیبانی خواهد کرد

دل وچیو و 
پاسیانته 
(2017) 

آیا گردشگری پیشرانی برای 
سازی هوشمند است؟ شواهدی از  ویژه

ای با توان بالقوه  آپولیا، منطقه
 گردشگری در ایتالیا

و های عملی راهبردی برای بازاریابی  ها و گزینه ارائة پیشنهاد
منزلة مقصدی هوشمند و استفاده از  مدیریت منطقة آپولیا به

 سازی هوشمندی مقصد آپولیا های ویژه فرصت

لی و 
همکاران 
(2017a) 

بازاریابی مقصد: استفاده از فنّاوری 
 پس از هزارة دوم

ای در  های فنّاورانه سریع و گسترده پیشرفت و نوآوری
 مدیریت مقصد در حال وقوع است

بوش و 
راویس گا

(2017) 

 موضوع اتیادب بر یمرور: یانفراد پرواز
 ضعف که یسالمندان یبرا یابیریمس

 کنند یم تجربه را یشناخت ای یبصر

های نوین بسیار  حل کنندة راه رویکردهای فنّاورانه ارائه
ای برای بهبود و افزایش عملکرد ناوبری  امیدوارکننده

 اند فرودگاهی ارائه کرده

ترایب و 
و کون ام

(2017) 

چنین گردشگری هوشمند نیست؟ 
 مفهوم بیگانگی اینترنتی

منزلة شکل ویژة  سازی ایدة بیگانگی اینترنتی به مفهوم
های  وسیلة فنّاوری بیگانگی در گردشگری توانمندشده به

 اطالعاتی و ارتباطی

توکلی و 
مورا 

(2018) 

شناسی دیجیتالی یا اینترنتی در  انسان
 2.0وب فراتر از  ـ  گردشگری

های  ها/ روش شناسی گسترش دانش و ادراک از روش
شناسی  طور عام و رویکردهای انسان پژوهش در گردشگری به

 طور خاص دیجیتالی به

ژانگ و 
همکاران 
(2018) 

شده، تجارب  مدل تصویر ذهنی ادارک
انگیز و عزم بازدید  گردشگری خاطره

 دوباره

های اطالعاتی  اوریهای اخیر در حوزة فنّ تأثیرگذاری پیشرفت
انگیز برای  کردن و خلق تجربة خاطره و ارتباطی در فراهم

 وسیلة مقصدهای گردشگری گردشگران به
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لیوا و 
همکاران 
(2018) 

ها برای  داده وتحلیل بزرگ تجزیه
بینی گردشگران ورودی به  پیش

مقصدهای گردشگری با مدل 
 اتورگرسیون برداری کاربردی

ها در حوزة گردشگری با  داده زرگوتحلیل ب کاربرد تجزیه
ها، ابزارهای تحلیلی و  ها، فنون ضبط داده داده مجموعة بزرگ

 نتایج تحلیل

وچیو و  دل
همکاران 
(2018) 

های  داده خلق ارزش از بزرگ
اجتماعی: کاربردهایی برای مقصدهای 

 هوشمند گردشگری،

گیری، خلق  زمینة بهبود تصمیم ها شواهدی در یافته
شدة بیشتر،  سازی های سفارشی ی بازاریابی با پیشنهادراهبردها

نفعان و ظهور  شفافیت و اعتماد در گفتمان با مشتریان و ذی
 گذارد. کند و به بحث می وکار را ارائه می های نوین کسب مدل

رومائو و 
همکاران 
(2018) 

منزلة مکانی مشترک  شهر هوشمند به
برای گردشگران و ساکنان: تحلیل 

کنندة جذابیت  عوامل تعیین ساختاری
 شهری

نتایج مدل منحنی رشد پنهان این پژوهش تأثیرات گوناگون 
کارکردهای شهری در جذابیت بازدیدکنندگان و ساکنان را 

پذیری،  ای بین زیست کننده کند. تعادل نگران تأیید می
 زیست و جمعیت و حجم و رشد بازدیدکننده وجود دارد. محیط

قربانی و 
همکاران 

(1398) 

شناسایی عوامل هوشمندی سازمان در 
دهندة خدمات  های ارائه سازمان

 گردشگری 

های  ترین عوامل هوشمندی در سازمان شناسایی مهم
گردشگری، مانند ارائة تجربة سفر هوشمند و استفاده از 

 های نوین بازاریابی گردشگری روش

شفیعی و 
همکاران 
(2019) 

ند توسعة مدلی برای مقصدهای هوشم
 مند پایدار با رویکرد مرور نظام

 مقولة فرعی تعیین شد. 28درنهایت شش مقولة اصلی و 

قربانی و 
همکاران 
(2019) 

طراحی سازمان هوشمند گردشگری 
برای مدیریت گردشگری: مطالعة 

های گردشگری استان  موردی سازمان
 خراسان جنوبی ایران

شترین کردن خدمات الکترونیک برای گردشگران بی فراهم
های  تأثیر را بر توسعة سازمان هوشمند گردشگری دارد. روش

نوین بازاریابی گردشگری اثر حداقلی بر توسعة سازمان 
 هوشمند گردشگری دارد. 

 

 پژوهشروش

 یگردشگر یمقصدها یو عوامل هوشمند ها مؤلفهکه در آن  مفهومی چارچوب ة)ارائ پژوهش هدف به توجه با
 با همچنین. دارد قرار نظری یا بنیادین های پژوهش زمرة در پژوهش اینشده باشد(،  یینو تب ییشناسا یشهر
 یها اند، ازجمله پژوهش شده یو دخل و تصرف گردآور گیری جهت بدون پژوهش این در ها داده که این به توجه
 ( است. یرآزمایشی)غ یفیتوص
 هدف به توجه با که است شده انجام لعهفرامطا یها بخش از یکی ةمثاب به بیفراترک روش به پژوهش نیا

 پژوهش ةنیشیپ دل از یمفهوم یچارچوب جادیا و مشترک یها مقوله ییشناسا در روش نیا ییتوانا و پژوهش
 توان یرا م بی(. فراترک2016 1پالمر، و کالرسون از نقل به 7-6: 1395 همکاران، و)آقازاده  است شده انتخاب

اطالق  یروش پژوهش کیبه  یزمان بیفراترک یعبارت گذشته دانست. به یها هشمند پژو نظام یمطالعه و بررس
 جیو نتا کند یم بیخود ترک جیبه نتا ییگو پاسخ یمطالعات را برا ریسا یةثانو یها که پژوهشگر داده شود یم

و  2006 3مر،یز؛ 2009 2ادواردز، و ادواردز از نقل به 146: 1395 همکاران، و شهیپ تی)رع آورد یدست م به یدیجد
                                                           

1. Carlson & Palmer 

2. Edwards & Edwards 

3. Zimmer 
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 بیفراترک یاجرا یبرا (2011)و همکاران  نیاِرو یا مرحله پژوهش از روش شش نی(. در ا2013 1کاتاالنو،
 .است(، استفاده شده 1)نمودار 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 (Erwin et al., 2011)بیفراترکیاجرایامرحلهششندیفرا:1نمودار

 

(بیفراترکروشیهاگامبراساس)پژوهشیهاافتهیوجینتا
مشخصکامالًصورتبهپژوهشمسئلۀمشکلویناوّل:تدوگام

در روش  یاست. سؤال پژوهش یبمرحله از فراترک ینو مشخص اوّل ینهدف و سؤال پژوهش مع توسعة
 :ibid)کند  یترا هدا شود یم یبکه ترک یاتیادب یلشود که انتخاب و تحل یطراح یا گونه به یدبا یبفراترک

 یچارچوب مفهوم ةپژوهش ارائ ینهدف ا شده، ییشناسا یپژوهش و شکاف پژوهش یشینة. با توجه به پ(191
و  ییشناسا کامل و جامع صورتی به یشهر یگردشگر یمقصدها یو عوامل هوشمند ها مؤلفهاست که در آن 

 یشهر یردشگرگ یمقصدها یچارچوب هوشمند»است که  ینسؤال پژوهش ا اساس، ینشده باشد. برا یینتب
 «دارد؟ یها و عوامل چگونه است و چه ابعاد، مؤلفه

 
موضوعیاتادببرجامعیدوم:مرورگام

 در اطالعاتی های پایگاه به مشخص زمانی های بازه در و کند می تعیین را کلیدی های واژه پژوهشگر گام، این در
 و سیال توان می را پژوهش چارچوب در التمقا قرارگیری عدم یا قرارگیری معیارهای. کند می مراجعه دسترس

                                                           
1. Catalano 

 مشخصصورتکامالًبهقیتحقۀئلمشکلومسنیگاماول:تدو

 موضوعاتیگامدوم:مرورجامعادب

یهانهیابگزانتخیبرایمطالعاتپژوهشقیدقیابیگامسوم:ارز

 مناسب

یبرابیفراترکحیصحیهاروشیریکارگگامچهارم:انتخابوبه

 پژوهشیفیکیهاافتهیلیوتحلقیتلف

 مطالعاتیهاافتهیبیترکۀگامپنجم:ارائ

 ندیملدرفراأگامششم:ت
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 و عوامل متغیرها، ها، مدل با پژوهش فرایند در پژوهشگران اینکه به توجه با زیرا گرفت، درنظر پذیر انعطاف
 ;ibid) کنند تغییر است ممکن مقاالت غربالگری های رویه شوند، می آشنا بیشتر پژوهش موضوع های ویژگی

 های پایگاه کلیدی، های واژه و است 1398 شهریورماه از پیش زمانی بازة وهشپژ این زمانی قلمرو(. 192
 .اند گرفته قرار استفاده مورد 2 جدول شرح به فارسی و انگلیسی زبان دو به وجو جست موتورهای و اطالعاتی

 
پژوهشدرمورداستفادهوجوجستیموتورهاویاطالعاتیهاگاهیپا،یدیکلیهاواژه:2جدول

وجوجستیموتورهایاطالعاتیهاگاهیپایدیکلیهاهواژ
Smart Destinations 
Information and Communication 

Technologies in Tourism 
Smartness in Tourism 
Smart Tourism 
Smart Tourism Destination 
Smart Urban Tourism Destination 

 هوشمند یمقصدها
 یگردشگر در یتباطار و یاطالعات یها یفنّاور

 یگردشگر در یهوشمند
 هوشمند یگردشگر
 یگردشگر هوشمند یمقصدها
 یشهر یگردشگر هوشمند یمقصدها

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

Google 
Google Scholar 

 
مناسبهایینهتخابگزانیبرایمطالعاتپژوهشیقدقیابیگامسوم:ارز

 چه و دارند قرار پژوهش موضوع چارچوب در مطالعاتی چه که است مهم این تعیین گام این اصلی عملکرد
 مطالعات های مشابهت تعیین برای ابزارهایی توسعة شامل گام این. گیرند قرار مدنظر باید ارزیابی در هایی ویژگی

 نوع و داده تحلیل داده، گردآوری فنون پژوهش، سؤاالت ، شپژوه اهداف مانند ای، مقایسه های مؤلفه با
(، 2008) 1سامرز و همکاران یپژوهش با اقتباس از الگو ین(. در اibid: 192-193) است شده ارائه های یافته
 :است شده تعیین زیر شرح به پژوهش حوزة در مقاالت قرارگیری ارزیابی برای معیار سه

 (؟پژوهش)عنوان  است مرتبط هوشمند یگرگردش به پژوهش موضوع ایآ. 1

 طور به یگردشگر یمقصدها و عام طور به یگردشگر در یهوشمند مفهوم یریکارگ به بر پژوهش ایآ. 2
 (؟پژوهش دهی)چک است کرده تمرکز خاص

 کرده اشاره یگردشگر یمقصدها یهوشمند یرهایمتغ و عوامل ها، مؤلفه ابعاد، به پژوهش یها افتهی ایآ. 3
 مقاله(؟ ی)محتوا است
 ندیفرا 2 نمودار. است گرفته صورت ها آن یغربالگر و منابع یةاوّل یبررس مذکور، یارهایمع به توجه با

 در یغربالگر یمبنا منابع یمحتوا و دهیچک عنوان، بیترت به ندیفرا نیا در. دهد یم نشان را منابع یغربالگر
 یبررس منظور به منبع 44 تعداد منابع، یمحتوا سپس و دهیچک ن،یعناو یبررس از پس. است بوده گانه سه مراحل
 .اند شده انتخاب یبعد گام در ییمحتوا

                                                           
1. Summers et.al 
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مقاالتانتخابندیفرا:2نمودار


کیفیهاییافتهتحلیلوتلفیقبرایفراترکیبصحیحهایروشکارگیریبهوانتخاب:چهارمگام

 پژوهش

 مطالعات های یافته از شده استخراج مهم های استعاره یا ها مضمون م،مفاهی آزمون از استفاده با گام، این در
 های یافته تمام و درون در موجود روابط دیگر،  بیان  به. شود می تعیین ها آن بودن مرتبط چگونگی منتخب،
. وندش می شناسایی مطالعات تمام تعابیر و سوم مرتبة و دوم مرتبة اوّل، مرتبة های مضمون و بررسی مطالعات

 تحلیل دقیق بسیار های شیوه و روندها از استفاده گام، این در باال کیفیت با فراترکیب یک هدایت در مهم بحث
 مطالعات بین روابط به مربوط اولیه مفروضات دادن قرار مدنظر به توان می ها  شیوه این جملة از. است ها داده کیفی

مطالعات براساس  یگربا د یسهدر مقا یمقاالت بعد وتحلیل هیتجز یامداوم  یسة( و روش مقا2002در  1)نلسون
باز و  یمجدد مطالعات با کدگذار یرو تفس یلتحل یسوم برا ةدوم و مرتب ةاوّل، مرتب ةمرتب یها قالب سازه

 :Erwin et al., 2011)( اشاره کرد 2007و همکاران در  3و اسکراگز 2008و همکاران در  2)تانگ یمحور

. است شده استفاده کیفی های یافته تلفیق و تحلیل برای مذکور روش دو ترکیب از پژوهش این در. (193-195
 کالن یا بیرونی محیط دو در عوامل بندی دسته و یکدیگر با ها آن ارتباط و گردشگری نظام عناصر دیگر،  بیان  به
  دستی کدگذاری با ها داده مفروضات، این به توجه با. اند بوده تحلیل این اولیة مفروضات خرد، یا داخلی محیط و

 و مقوله زیر قالب در مفاهیم سپس و شده کدگذاری جداگانه منبع هر که شکل بدین. است شده وتحلیل تجزیه
 .دهد می نشان را کدگذاری فرایند 3 نمودار. اند شده بندی دسته ها مقوله قالب در ها مقوله زیر

 
یکدگذارندیفرا:3نمودار

                                                           
1 . Nelson 

2. Tong  

3. Scruggs  

 کد مفهوم زیرمقوله مقوله

 شدهافتهیمنابعتعداد

N=374 

 دهیچکیبررسیبرامنابعتعداد

N=174 

 کاملیمحتوایبررسیبرامنابعتعداد

N=117 

 یینهامنابعتعداد

N=44 

 )عنوان(شدهردمنابعتعداد

N=200 

 )محتوا(شدهردمنابعتعداد

N=73 

 (دهی)چکشدهردمنابعتعداد

N=57 
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 مطالعاتیهایافتهیبترکۀارائگامپنجم:

 متفاوتی مخاطبان باید ها یافته اثربخش ارائة. شود می ارائه یافته بروز کیفی فراترکیب طریق از آنچه گام، این در
 از بسیاری در. کنند ایجاد عمل و پژوهش بین پلی فراترکیب از استفاده با توانند می که دهد قرار مدنظر را

)نمودارها،  تصویری نمایش از فراترکیب روش با خوانندگان، به ها یافته ارائة برای شده، انجام های پژوهش
 ها یرمقولهمنابع و ز یانمشترک م یم( . مفاهibid: 195) کنند می استفاده گرافیکی صورت به( ها جدول و ها شکل

ها و  مقوله ینب ارتباط یبرقرار ةنحو یننشان داده شده است. همچن 3در جدول  یاستخراج یها و مقوله
 در یشهر یهوشمند گردشگر یمقصدها یچارچوب مفهوم ةارائ یبرا یباز فراترک شده استخراج های یرمقولهز

 محیطی، زیست فرهنگی، ـ اجتماعی اقتصادی، سیاسی، کالن عوامل 1 شکل در. است درآمده نمایش به 1 شکل
 که اند شده  گرفته درنظر گردشگری نظام یا خرد عوامل گیری شکل بسترساز محیط منزلة به فنّاوری و قانونی

 در مقصد هوشمند مدیریت شامل خرد عوامل. دارند گردشگری هوشمند مقصد هر سیستم ظهور در بنیادین تأثیر
( زیرساخت و خدمات ها، جاذبه و)منابع  عرضة کنترل، و اجرا ریزی، برنامه گذاری، سیاست اقدامات، های حوزه

 کارکرد تا کنند می تعامل یکدیگر با که هوشمندند گردشگران و ساکنان بعد دو در شمندهو تقاضای و هوشمند
 کالن و خرد عوامل تعامل از همچنین،. شود عملیاتی و ایجاد هوشمند شهری گردشگری مقصد هر اثربخش

 و پایداری و نفعان ذی عملکرد بهبود بعد دو در گردشگری هوشمند مقصد هر مشخصة وجوه گردشگری،
 خواهد ای مشخصه وجوه هوشمند شهری گردشگری مقصد هر که معنی بدین. گیرد می شکل پذیری زیست
 و گردشگری، های فعالیت کارایی و اثربخشی بر تأکید با نفعان ذی عملکرد بهبود وجه دو در را آن که داشت

 .گرفت درنظر توان می گردشگران برای هم و ساکنان برای هم مقصد این پذیری زیست و برابری پایداری،
  

ازمنابعشدهاستخراجمیمفاهی:کدگذار3جدول
منابع (شدهیکدگذارمی)مفاهکدهارمقولهیزمقوله

عوامل 
 کالن

 سیاسی

 ،یاسیس مشارکت ،یاسیثبات س
مقصد، عدم تمرکز  یتیامن یکل تیوضع

 یگردشگر تیریو مد یگذار استیس
به  ییو اجرا یتیریمد اراتیاخت ضی)تفو
 /ییاجرا تیری(، مدیوالن محلمسئ
 یدست پاکو شفاف،  نینو یعموم یادار

 فساد( زانیبودن م حداقلدولت )

 گیروـ  نهیمار ،(2016)و همکاران  وانگ
 همکاران و چانگ ،(2015) ویکل و

 ،(2015) همکاران و سوپاک ،(2015)
 همکاران و یل ،(2017) ریفسنما و انگیز

 (2018) همکاران و رومانو ،(2017)

 اقتصادی

روز و دارای  ی بهو مال یبانک منظا
وضعیت تجارت  ،استانداردهای جهانی

اقتصاد،  یکل طیشراالکترونیک، 
 نیکارآفرو نوآور  یها بنگاه

 و نیفرز ،(2017) همکاران و ازید-ازید
 ،(2017) همکاران و میک ،(1388) یصفر

 و مورگانته ،(2017) همکاران و یل
 ویکل و گیرو-هنیمار ،(2013) باروسو

 و انگیز ،(2015) سانگ ،(2015)
 همکاران و یعیشف ،(2017) ریفسنما

(2019) 

 فرهنگی ـ اجتماعی

 جامعه، یفرهنگ ـ یاجتماع یکلتیوضع
 ،یاجتماع اعتماد ،یاجتماع یةسرما

 ،یفرهنگ یدادهایرو در مشارکت
 یعمل و یعلم یها آموزش تیفیک

-مارینه ،(2013) باروسو و مورگانته
 و زیانگ ،(2015) کلیو و رویگ

 همکاران و ، قربانی(2017) فسنمایر
 (2019 و 1398)
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منابع (شدهیکدگذارمی)مفاهکدهارمقولهیزمقوله

 محیطی زیست
مقصد،  یطیمح ستیز تیفیک

 مقصد یکل یزگیپاک

 و سوپاک ،(2013) باروسو و مورگانته
 همکاران و دیاز-دیاز ،(2015) همکاران
 (2019) همکاران و شفیعی ،(2017)

 قانونی
-لیمتعارض، تسهو مقررات نا نیقوان

 یگردشگر ةتوسع کننده قیو تشو کننده
، شفیعی و (2017)لی و همکاران 

 (2019)همکاران 

 فنّاوری
های  توسعة عمومی کاربرد فنّاوری

اطالعاتی و ارتباطی، توسعة 
 های نوین فنّاوری

 گیرو-نهیمار ،(2013) باروسو و مورگانته
 ،(2017) همکاران و وی ،(2015) ویکل و
 مورا و یتوکل ،(2017) ریفسنما و انگیز

 وانگ ،(2017) کونو ام و بیترا ،(2018)
 همکاران و یعیشف ،(2016) همکاران و

(2019) 

خرد عوامل 
)نظام 

 گردشگری(

 منابع و 
 ها  جاذبه

 یها دستگاه و سنسورها از استفاده
 یطیمح ستیز تیفیک ش،یپا و کنترل
 یدارا و حیصح یمحتوا دیتول منابع،

 و منابع ریتفس و حیتشر یبرا اصالت
و  یارتباط یها یاورفنّ ها، جاذبه

 تیواقعمانند  ها جاذبهدر  یاطالعات
 ةارتباط حوز افزوده، تیواقع ،یمجاز

 ،یفا یبلوتوث و وا یها دستگاه ک،ینزد
 یگردشگر یها جاذبه و منابع بودن ایمه

 خدمات و امکانات ازنظر

 و وچیو دل ،(2017) فسنمایر و زیانگ
 همکاران و یو ،(2017) اسیانتهپ

، (2016) همکاران و ، وانگ(2017)
 و ، شفیعی(2016) میسرا و بونینکونتری

 همکاران و ، آیسکیو(2019) همکاران
 (2017) همکاران و راماپراساد ،(2016)

 خدمات و 
تسهیالت 
 گردشگری 

 ،ییرایپذ ،یو تنوع خدمات اقامت تیفیک
 ،ینگو فره یورزش ،یسرگرم ،یحیتفر

خدمات،  ةارائ ندیفرا یخودکارساز
 یها خدمات، سامانه ةدر ارائ ینوآور

برخط )رزرو، ارتباط  یو ارتباط یاطالعات
 ات،یبه شکا یدگیرس ،یبا مشتر

کنترل و نظارت و  ها، شنهادیپ افتیدر
 دهیاگردشگران در  شدن می...(، سه

 و ها شنهادیپ یخلق و طراح ،یپرداز
 خدمات ةارائ یخدمات گردشگر

 ةهم یها یژگیو با مطابق یگردشگر
-طیمح دوستدار ان،یمشتر یها گروه

و امکانات  ساتیتأس بودن ستیز
 ةدر ارائ ییکارا زانیم ،یگردشگر

 یخدمات بانکدار ،یخدمات گردشگر
 هیکرا پرداختخدمات  ک،یالکترون

و در دسترس، خدمات  برخطخودرو 
 ،ینشان آتش مانند ،یاضطرار و یمنیا

 یتیخدمات امن ،... و یپزشک یها تیفور
به خدمات  یدسترس ،یو حفاظت

 ک،یالکترون یزایخدمات و ،یفروش خرده

 و ، کیم(2013) باروسو و مورگانته
 همکاران و ژانگ ،(2017) همکاران
 همکاران و آلموبعیدین ،(2018)
، (2019) همکاران و شفیعی ،(2017)
 همکاران و ، قربانی(2016) آنجلونی

 همکاران و ، آیسکیو(2019 و 1398)
 زیانگ ،(2017) همکاران و یو ،(2016)

 همکاران و وانگ ،(2017) فسنمایر و
، (2016) همکاران و هان ،(2016)
 و ترایب ،(2015) فورسته و بوهالیس

 همکاران و ، چانگ(2017) کونو ام
 ،(2016) میسرا و بونینکونتری ،(2015)

 ،(2017) همکاران و بونینکونتری
 و دیاز-یاز، د(2017) پاسیانته و وچیو دل

 کلیو و رویگ-، مارینه(2017) همکاران
، (2018) همکاران و وچیو دل ،(2015)
 و یو ،(2016) همکاران و آیسکیو

 (2017) همکاران
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منابع (شدهیکدگذارمی)مفاهکدهارمقولهیزمقوله

 یها یاورفنّ مناسب، یخدمات گمرک
 ةدهند ارائهمراکز  رد یو اطالعات یارتباط

 ک،ینزد ةخدمات مانند ارتباط حوز
خدمات  ،یفا یبلوتوث و وا یها دستگاه

 ةرائا لیروز و متنوع، تسه به یپست
خاص  یها گروه یبرا یخدمات ضرور

 سالمندان، کودکان و معلوالن رینظ

 ها  زیرساخت

 یفضا ،یدسترس تنوع و تیفیک
 ونقل، حمل یها انهیپا و نگیپارک
 ار،یس و پرسرعت نترنتیا نفوذ بیضر

 درصد زباله، افتیباز و کیتفک درصد
 آب، یبازچرخان و فاضالب یابیباز

 و آب)نشت  یآبرسان تیفیک و راندمان
 یها یانرژ از استفاده(، آب یةتصف
 یمبلمان شهر تیفیک ر،یدپذیتجد

روها(،  و سواره روها ادهیسبز، پ ی)فضاها
گسترده و  یونقل عموم حمل ةشبک

-ستیز یکارآمد، استفاده از خودروها

محدود،  کیفبا ترا ییها پهنه ،یطیمح
موتورها ،یسوار دوچرخهیرهایمس

 ،یاشتراک ای یا هیکرا یوخودروها
 یازهاین براساس ها رساختیز یطراح
 یها نظام از استفاده ژه،یو یها گروه

 التیتسه ،یانرژ و آب مصرف ةکاهند
 یبهداشت و یدرمان امکانات و

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

 (2017) کونو ام و ترایب

 بازدیدکنندگان/
 گردشگران 

 مستقل، یها  یریگ میتصم در یتوانمند
 ،یبررس یبرا آگاهانه و دهیچیپ ع،یسر

 ،یگردشگر محصوالت دیخر و انتخاب
 و گردشگران گرید با تعامل و ارتباط

سفر با  ةتجرب یگذار اشتراک به ساکنان،
ها  محتوا در بستر رسانه دیبا تول گرانید

 از استفاده ،یاجتماع یها و شبکه
 و افزارها نرم همراه، اریس یها دستگاه

 انجام یبرا وب براساس یها شنیکیاپل
 ،یگردشگر و سفر با مرتبط یها تیفعال

گردشگران در  یختگیو خودانگ تیخالق
 یآگاه ،یگردشگر ةتجرب دیتول ایکسب 
و  یفرهنگ یها یژگیگران از وگردش

و  برخطمقصد، ارتباط  یطیمح ستیز
 ها شنهادیپ ةارائ یبا مسئوالن برا عیسر

 اتیو طرح شکا

 و هوپل نید ،(2015) فورسته و سیبوهال
 همکاران و نیدیآلموبع ،(2016) گرتزل

 ،(2017) ریفسنما و انگیز ،(2017)
 و یوریمارچ ،(2017) هان و چانگ
 سرایم و ینکونتریبون ،(2015) یکانتور

 ،(2018) همکاران و رومانو ،(2016)
 و میک ،(2015) یکانتور و یوریمارچ

 و ینکونتریبون ،(2017) همکاران
 همکاران و هان ،(2017) همکاران
 ،(2017) کونو ام و بیترا ،(2016)

 همکاران و وانگ ،(2016) یآنجلون
 ،(2018) همکاران و ژانگ ،(2016)

 و ویوچ دل ،(2018) انهمکار و رومانو
 همکاران و وانی ،(2018) همکاران
(2016) 
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منابع (شدهیکدگذارمی)مفاهکدهارمقولهیزمقوله

 ساکنان 

 ،یبه خدمات گردشگر یدسترس
و  یاطالعات یها یبه فنّاور یدسترس
و  گریکدیارتباط و تعامل با  ،یارتباط

در  یخودخدمت یها نهیگردشگران، گز
 یها شهروندان، استفاده از شبکه اریاخت

و تعامل با روزمره  یدر زندگ یاجتماع
 ،یفرهنگ یفضاها تیکفا گران،ید

 ساکنان، یبرا مقصد یخدمات و یرفاه
 ها، یریگ میتصم در ساکنان مشارکت

 مقصد تیریمد و ها یگذار استیس
 و عناصر به توجه ،یشهر یگردشگر

 ،یمحل ساکنان یفرهنگ یها یژگیو
 رشیپذ و یریپذهمانیم یةروح
ارتباط  گردشگران، / دکنندگانیبازد
 ةارائ یبا مسئوالن برا عیو سر خطبر
 اتیو طرح شکا ها شنهادیپ

 و بوش ،(2013) باروسو و مورگانته
 و راماپراساد ،(2017) گاراویس
 همکاران و دیاز-دیاز ،(2017) همکاران
 ،(2017) گاراویس و ، بوش(2017)

 و ترایب ،(2017) همکاران و بوگیچویچ
 همکاران و ، هان(2017) کونو ام

 ،(2015) فورسته و بوهالیس، (2016)
 و زیانگ ،(2017) همکاران و کیم

 کلیو و رویگ-، مارینه(2017) فسنمایر
 ،(2015) همکاران و ، سوپاک(2015)

 و رومانو ،(2017) همکاران و لی
 همکاران و ، وانگ(2018) همکاران
(2016) 

  تیریمد
 مقصد

با  یطیمح ستیز یها استیس قیتطب
 ،یقصد شهرم ةو توسع یزیر برنامه

 ،یگردشگر یطیمح ستیز آثارکنترل 
 یاخالق یکدها یاجرا و نظارت بر اجرا

 ژهیو توسعه، به نفعان یذ یتمام یبرا
و  یگردشگران، ساکنان محل

 وکارها کسب
مقصدها،  گریبا د یساز شبکه ییتوانا

مقصد،  یابیبازار یها تیفعال یاثربخش
 یها مشارکت

نهاد،  مردم ـ یخصوص ـ یعموم
و  یمحل یوکارها رکت کسبمشا

بحران،  تیریمد یها برنامه ،یالملل نیب
 بیا ترکبگردشگران  یازهایتمرکز بر ن

در  یو ارتباط یاطالعات یها یاورفنّ
 نفعان، یذ یةکل یتیریمد یعملکردها

خدمات  ک،یالکترون یخدمات بانکدار
در  تینرخ جرم و جنا ک،یالکترون دولت

 یفرهنگ ـ یمقصد، کنترل آثار اجتماع
 بگاهو تیو جامع بودن روز به ،یگردشگر
 ،یمقصد، طراح یرسان اطالع ةو سامان

 یاخالق یکدها یاجرا و نظارت بر اجرا
 ژهیو توسعه، به نفعان یذ یتمام یبرا

و  یگردشگران، ساکنان محل
و  یآموزش علم نظاموکارها،  کسب

 تیترب یو هدفمند برا تیفیباک یعمل
 ده،ید آموزشتوانمند،  یانسان یروین

 و زیانگ ،(2015) همکاران و سوپاک
 همکاران و لی ،(2017) فسنمایر
، (2018) همکاران و رومانو ،(2017)

 و چانگ ،(2015) کلیو و رویگ-رینهما
 همکاران و ، شفیعی(2015) همکاران
 ،(1388) صفری و ، فرزین(2019)
 و کیم ،(2013) باروسو و مورگانته
 و راماپراساد ،(2017) همکاران
 کیم و پارک ،(2017) همکاران
، (2017) همکاران و دیاز-، دیاز(2017)

 و ، وانگ(2015) باگیو و چیابا دل
 فورسته و بوهالیس ،(2013) همکاران
 ،(2015) همکاران و ، هائو(2015)
 همکاران و قربانی ،(2016) آنجلونی

 همکاران و ، چانگ(2019 و 1398)
، (2016) میسرا و ، بونینکونتری(2015)

 ،(2017) همکاران و بونینکونتری
 و ، بوش(2017) پاسیانته و وچیو دل

 کانتوری و ، مارچیوری(2017) گاراویس
 و ، هان(2018) مورا و توکلی ،(2015)
 گرتزل و هوپل دین ،(2016) همکاران
 (2017) کونو ام و ترایب ،(2016)
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منابع (شدهیکدگذارمی)مفاهکدهارمقولهیزمقوله

 ةنیدرزم یدانش و مهارت کاف یدارا
و مسلط به کاربرد  یتخصص

 ،یو ارتباط یاطالعات یها یاورفنّ
 یو تنوع اطالعات و محتوا تیفیک

 ةارائ لیتسه ،مقصد ةدربار دشدهیتول
خاص  یها گروه یبرا یخدمات ضرور

 ،سالمندان، کودکان و معلوالن رینظ
 مقصد در گوناگون نفعان یتعامل ذ

 خدمات ،یمقصد گردشگر تیریمد
 نیب)ارتباط  اءیاش نترنتیا ،یابر پردازش

 یها دستگاه ،(یتالیجید صورت به اءیاش
 ل،یتحل ،یگردآور امکانات ،یینها کاربر

 داده اتیعمل و قیتلف

وجوه 
مشخصة 
 هوشمندی

بهبود عملکرد 
 نفعان ذی

، گردشگران تیرضا یساز نهیشیب
ی و کارایی عملیاتی، بهبود اثربخش

شده به شهروندان،  خدمات ارائه
صد، سازی موقعیت رقابتی مق بیشینه

بهبود تبادل افزایش سودآوری، 
و  یگردشگر انیمتصد نیب یارتباط

از  درست یذهن ریتصو ،گردشگران
 ،یاجتماع یها در شبکه ژهیو مقصد، به

سفر و  یها بگاهو و ها شنیکیاپل
 اربتج گذاری اشتراکبه  ،یگردشگر

 گریکدیگردشگران از مقصد با 

 و زیانگ ،(2015) کلیو و رویگ-مارینه
 همکاران و وانگ ،(2017) فسنمایر
، (2018) همکاران و وچیو دل ،(2016)

 و ژانگ ،(2017) همکاران و کیم
 و آلموبعیدین ،(2018) همکاران
 همکاران و شفیعی ،(2017) همکاران
 و قربانی ،(2016) ، آنجلونی(2019)
 و ، شفیعی(2019 و 1398) همکاران
 همکاران و دیاز-دیاز ،(1396) همکاران
 ،(2017) همکاران و بورسکاوا ،(2017)

 (2018) همکاران و رومانو

پایداری و 
 پذیری زیست

، بلندمدت مقصد یداریپا
پذیری بیشتر مقصد شهری،  زیست
های برابر برای استفاده تمامی  فرصت

شهروندان از منابع و امکانات، تعامل 
مؤثر و مثبت بین ساکنان و 

 یزندگ تیفیبهبود کگردشگران، 
 گردشگران و شهروندان

 و وانگ ،(1396) همکاران و یعیشف
 همکاران و ازید-ازید ،(2016) همکاران
 ،(2017) همکاران و بورسکاوا ،(2017)

 و ویوچ دل ،(2017) ریفسنما و انگیز
 همکاران و رومانو ،(2018) همکاران
 ،(2013) باروسو و مورگانته ،(2018)

 و راماپراساد ،(2017) سیگاراو و بوش
 یکانتور و یوریمارچ ،(2017) همکاران
 ،(2016) سرایم و ینکونتریبون ،(2015)
 و یعیشف ،(2015) همکاران و سوپاک

 همکاران و نیدیآلموبع ،(2019) همکاران
 و 1398) همکاران و یقربان ،(2017)

 بیترا ،(2016) همکاران و وانی ،(2019
 همکاران و رومانو ،(2017) کونو ام و

 ،(2015) رانهمکا و سوپاک ،(2018)
 (2019) همکاران و یعیشف
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یچارچوبمفهومۀارائیبرابیازفراترکشدهاستخراجیهارمقولهیهاوزمقولهنیبارتباطیبرقرار:1کلش

یشهریهوشمندگردشگریمقصدها

 
ینددرفراتأملگامششم:

 از گوناگون های هشپژو در. شود بررسی پژوهش صحت و اعتبار است ضروری کیفی مطالعات همة در
 سوی از کردن کنترل به توان می ها روش این جملة از. شود می استفاده روایی تأیید برای متفاوتی های روش

و  یارتباط مفهوم یموجود و بررس یتواقع یبازتابندگ 2گوناگون، یایانجام پژوهش از زوا 1تحقیق، گروه اعضای
اشاره کرد  4یگرد یکردن با کمک پژوهشگر و کنترل 3شابه،ها و مطالعات م پژوهش یگرد یجبا نتا ییمحتوا

(Erwin et al., 2011: 195)یتواقع یاز روش بازتابندگ یقو اعتبار تحق ییروا ییدتأ یپژوهش برا ین. در ا 
مشابه استفاده شده است. در ادامه، ضمن  های پژوهش یگرد یجبا نتا ییو محتوا یارتباط مفهوم یموجود و بررس

 و اعتبار آن پرداخته شده است. ییروا یبه بررس ها، یرمقولهها و ز شامل مقوله  پژوهش های فتهیا یحتشر
 

کالنعوامل:اوّلمقولۀ

 یلو تسه یعوامل در بسترساز ینا یر. تأثاند یگردشگر یمقصدها ةو بسترساز توسع ساز ینهکالن زم عوامل

                                                           
1. Member checking 

2. Triangulation 

3. Reflexivity 

4. Peer debriefing 

 وجوه مشخصه 

 هوشمندی

 

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

 وامل خرد )سیستم گردشگری(ع

 
)اقدامات  مدیریت هوشمند مقصد

ریزی، اجرا و سیاستگذاری، برنامه

 کنترل(

 

 

 

 های هوشمند، خدمات گردشگری هوشمند، زیرساخت هوشمندمنابع و جاذبه

 هوشمند عرضه

 

 
 

 ، ساکنان هوشمندهوشمند گردشگران

 تقاضای هوشمند

 

 بهبود عملکرد ذینفعان

 پذیریو زیستپایداری 
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 های یطمح بندی یمعوامل براساس تقس یناست. ابارز و برجسته  یزن یشهر یگردشگر یشدن مقصدها هوشمند
 بندی دسته یو قانون محیطی یستز ی،اورفنّ ی،فرهنگ ـ یاجتماع ی،اقتصاد یاسی،س یرمقولةبه پنج ز یرامونیپ
 یتیامن یکل یتوضع یاسی،س مشارکت یاسی،ثبات س یمشامل مفاه یاسیعوامل کالن س یرمقولة. زشوند یم

به مسئوالن  ییو اجرا یریتیمد یاراتاخت یضتفو یا یگردشگر یریتو مد یگذار یاستمقصد، عدم تمرکز س
 یمفساد است. مفاه یزانبودن م حداقل یادولت  یدستو شفاف و پاک یننو یعموم ی/ ادارییاجرا یریتمد ی،محل

 اقتصاد، یکل یطشرا یک،تجارت الکترون یتوضع ی،جهان یاستانداردها یروز و دارا به یو مال ینظام بانک
عوامل  مقولة یر. زگیرند یقرار م یعوامل کالن اقتصاد مقولة یردر ز یننوآور و کارآفر یها بنگاه

 ی،اعتماد اجتماع ی،اجتماع یةجامعه، سرما فرهنگی ـ اجتماعی کلی وضعیت مفاهیم شامل فرهنگی ـ یاجتماع
 محیطی یستز یفیتک یماست. مفاه یو عمل یعلم یها آموزش یفیتو ک ی،فرهنگ یدادهایمشارکت در رو

، نامتعارفو مقررات  ینو مفهوم قوان محیطی یستعوامل کالن ز یرمقولةمقصد در ز یکل یزگیمقصد و پاک
عوامل  ینتر . مهمگیرند می قرار قانونی کالن عوامل زیرمقولة در یگردشگر ةتوسع کنندة یقو تشو کننده یلتسه

 استهوشمند  یشهرها یاصل ویژگیاست که  یورافنّ یانبن گردشگری مقصدهای هوشمندی بسترساز کالن
(Marchiori & Cantori, 2015؛Buonincontri & Micera, 2016 ؛Almobaideen et al., 2017  ؛Del 

Vecchio et al., 2018است.  یشهر یهوشمند گردشگر یمقصدها یریگ بسترساز شکل ای گونه ( و به 
 

(گردشگری)نظامخردعوامل:دوممقولۀ

. دارند بسزایی تأثیر شهری گردشگری مقصدهای شدن هوشمند تسهیل در گردشگری نظام تعامالت و هاعملکرد
 مدیریت و تقاضا عرضه،. اند شده تعریف گردشگری نظام یا خرد عوامل چارچوب در تعامالت و عملکردها این

 ارائة در که است یعناصر همة دربردارندة گردشگری مقصد هر عرضة. اند عوامل این اصلی دستة سه مقصد
 گان(، 2000) بوهالیس(، 1392) اینسکیپ نظر براساس و جامع رویکردی با. دارد تأثیر گردشگران به خدمات

ها  جامع و متناسب شامل منابع و جاذبه ةعناصر هر نظام عرض ،(2016) یسراو م ینکونتری( و بون2003)
سه( است. در  یرمقولة)ز ها یرساختدو( و ز یرمقولة)ز یو امکانات و خدمات گردشگر یسات(، تأسیک یرمقولة)ز

ممکن  یهوشمند یکردرو یقچهار( از طر یرمقولة)ز گردشگران/ یدکنندگانبازد ی،هر مقصد هوشمند گردشگر
مشارکت  یشخو اربتج ینیآفر و در هم کنندتعامل  یآورندگان خدمات گردشگر صورت فعال با فراهماست به

 یمقصد هوشمند گردشگر ین(. همچنGermann Molz, 2012 ؛Buonincontri & Micera, 2016) یندنما
و به  یوندپ باز، هم ایندهایو حضور فر یاز نوآور ییباال ةدرج یشرفتهخدمات پاز گیری بهرهبا  شهری

 Del) شود یم یفپنج( و گردشگران توص یرمقولةساکنان )ز یزندگ یفیتبهبود ک یشده براگذاشته اشتراک

Vecchio et al., 2018)چههمه باشد،  یزندگ یبرا یمکان یدبا یشهر یمقصد هوشمند گردشگر یقت. درحق 
و  یدکنندگانعامل تقاضا هم گردشگران/ بازد بنابراین. (Romãoa et al., 2018) یدکنندگانبازد چهساکنان و 

همان  یاشش(  یرمقولة)ز یمقصد گردشگر یریترا دربر دارد. مد یشهر یهم ساکنان مقصد هوشمند گردشگر
 درنهایتکننده و  کننده و نظارت کنترل کننده، یتهدا یز،ر برنامه گذار، سیاستنقش  یفایبه ا یتیبعد حاکم
 مدیریت. پردازد یم یشهر یگردشگر یمقصدها ةتوسع نفعان یذ یتمام یجمع یها کننده تالش هماهنگ

بر عناصر عرضه و  ی،و ارتباط یاطالعات های یورفنّا یژهو به ها، یاز فنّاور یریگ با بهره یشهر یمقصد گردشگر
 یازمندن یگردشگر یکردن مقصدهاهوشمند ،(2016) یسراو م ینکونتری. براساس نظر بونگذارد یتقاضا اثر م
کرد گردشگران را بتوان ینههز ةاعمال و نحو ی،است که در آن اطالعات منابع محل یاورفنّ بنیاناستفاده از 
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 نفعان یذ سوی ازکه  شوند یفعال م ییمحتواها یقاز طر ها یاورقرار داد. فنّ نفعان یدسترس ذکرد و در  یوندپ هم
 منزلة بهکه  ی)پلتفرم( فنّاور یاداز بن یاپو ةدر استفاد نفعان، ی. ذشود می یدتول یکدیگرچندگانه با  یدر نقاط ارتباط

نظر راماپراساد و همکاران  براساس. کنند یمشارکت م یکدیگربا  یمطور مستق به کند، یکار م یعصب یستمیس
شهر  متفاوت یعملکردها یریتمد یاطالعات و ارتباطات برا یاوراز فنّ یزهوشمند ن یدر شهرها (2017)
 .شود یاستفاده م

 
 هوشمندیمشخصۀوجوه:سوممقولۀ

 ةمشخص وه، وجیبیرون و درونی صورت به خرد، یا عملیاتی عوامل و کالن یا بسترساز عوامل یناز تعامل ب
مقصد هوشمند شامل  یاشهر  هراز  موردانتظار یامدهایکه با توجه به پ گیرد یمقصد شکل م یهوشمند
 یا ییدر شناسا بسزایی یتاهم ،(Díaz-Díaz et al., 2017) یشترب یستز یتو قابل یبرابر یداری،پا ی،اثربخش

به مفهوم هوشمندتر یگردشگر یهوشمند موضوع یات. در ادبدارد یشهر یهر مقصد هوشمند گردشگر یفتعر
در شهرها و  یشترب یریپذیستو ز یبرابر یداری،پا ی،اثربخش یکردبا دو رو یشهر یگردشگر یبودن مقصدها

 نفعان یذ یبر بهبود عملکرد تمام یاثرگذار ومقصدها  ینبودن ابودن و هوشمندتر پیوسته هم بهبودن، ابزارمند
 Buonincontri؛ Marchiori & Cantori, 2015؛ Germann Molz, 2012) یشهر یگردشگر یمقصدها

& Micera, 2016 ؛Xiang & Fesenmaier, 2017 ؛Díaz-Díaz et al., 2017 ؛Del Vecchio et al., 

 و نفعان ذی عملکرد بهبود زیرمقولة دو در مقوله این مفاهیم. است شده اشاره( Shafiee et al., 2019؛ 2018
است:  یممفاه ینا ةدربردارند نفعان یبهبود عملکرد ذ زیرمقولة. شوند می بندی دسته پذیری زیست و پایداری

 سازی یشینهبه شهروندان، ب شده ارائهبهبود خدمات  یاتی،عمل کاراییو  یگردشگران، اثربخش یترضا سازی یشینهب
 یرو گردشگران، تصو یشگرگرد یانمتصد ینب یبهبود تبادل ارتباط ی،سودآور یشمقصد، افزا یرقابت یتموقع
به  و ی،سفر و گردشگر های بگاهو و ها یکیشناپل ی،اجتماع یها در شبکه یژهو از مقصد به درست یذهن

 یشترب پذیری یستبلندمدت مقصد، ز یداریپا یم. مفاهیکدیگرگردشگران از مقصد با  جاربت گذاری اشتراک
 ینو مثبت ب مؤثرندان از منابع و امکانات، تعامل شهرو یتمام ةاستفاد یبرابر برا یها فرصت ی،مقصد شهر

قرار  پذیری یستو ز یداریمقوله پا یرشهروندان و گردشگران در ز یزندگ یفیتساکنان و گردشگران، بهبود ک
 .گیرند یم
 

یریگجهینتوبحث
 یمقصدها یهوشمند یرهای، عوامل و متغها مؤلفهاست که در آن  یمفهوم یچارچوب ةپژوهش ارائ یناز ا هدف

 یمقصدها یهوشمند ینةموجود درزم یمپژوهش، مفاه یجشده باشد. بنابر نتا یینو تب ییشناسا یشهر یگردشگر
کرد.  یبند دسته یهوشمند ةعوامل کالن، عوامل خرد و وجوه مشخص ةدر سه مقول توان یرا م یگردشگر

 ی،فرهنگ ـ  یاجتماع ی،اقتصاد یاسی،س یرمقولةبه پنج ز یرامونیپ های یطمح بندی یمعوامل کالن براساس تقس
 یریگ در شکل ینظام گردشگر یةخرد براساس نظر عوامل. شوند یم یبند دسته یو قانون محیطی یستز ی،اورفنّ

امکانات و خدمات  یسات،ها، تأس منابع و جاذبه یرمقولةشش ز اساس، یندارند. برا یرتأث یگردشگر یتفعال
عوامل خرد را شکل  ةمقصد مقول یریتاکنان و گردشگران )تقاضا( و مد)عرضه(، س ها یرساختو ز یگردشگر

 شامل نیز گیرد می شکلعوامل کالن و عوامل خرد  ینکه از تعامل ب یهوشمند ةوجوه مشخص ة. مقولدهند یم
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 که ییها پژوهش با وجود مشابهت ینا یجاست. نتا پذیری یستو ز یداریو پا نفعان یعملکرد ذ بهبود زیرمقولة دو
وجوه  ینهست. ا یزن ای یزکنندهوجوه متما یدارد، دارا یدر اشاره به ابعاد گوناگون هوشمند یگرد یها با پژوهش

 یمقصدها یهوشمند ةوجوه مشخص یفمند و براساس تعر جامع و نظام یچارچوب ةدر ارائ یزکنندهمتما
فقط  شده، یمنابع بررس یانمدنظر قرار نگرفته است. از م یشینپ یها است که در پژوهش یشهر یگردشگر

و  یسبوهال ،(2013)وانگ و همکاران  ،(2013)(، مورگانته و باروسو 2012هشت پژوهش شامل جرمن مولز )
و  (2017)و همکاران  یازد-یازد ،(2016) یسراو م ینکونتری(، بون2015) یوو باگ یاپاچ (، دل2014آمارانگانا )

و  یفها تعر پژوهش یناند. در ا هوشمند پرداخته یمقصدها ینةزممدل در ةبه ارائ (2019)و همکاران  یعیشف
و ابعاد  یرهادر صورت اشاره به متغ یا،بعد صورت گرفته  یکفقط در  یها و عوامل هوشمند مؤلفه یینو تب یینتع

 ةتعامل با جامع ی،مشارکت شهروند ی،فنّاور یان( به بن2012الزم را ندارد. جرمن مولز ) یتگوناگون، جامع
وجه عرضه و عوامل کالن  یژهو به یاشاره کرده است، اما به نظام گردشگر یداریدر بهبود پا یو توانمند یزبانم

اند و با  شهر توجه داشته یفقط به هوشمند (2013)نداشته است. مورگانته و باروسو  یتوجه یبسترساز هوشمند
 یهر مقصد گردشگر های یژگیشهر، به و یهر بعد هوشمند یبرا شده یفتعر یها مدل و شاخص یتوجود جامع 

خدمات پردازش  یفنّاور یبفقط به سه ترک (2013)اند. وانگ و همکاران  آن نپرداخته ةو وجوه مشخص یشهر
 یای( به تعامل پو2014و آمارانگانا ) یساند. بوهال کرده  اشاره ییکاربر نها یها و دستگاه یااش ینترنتا ی،ابر
و  یاپاچ اند. دل منابع پرداخته یریتمد ییو کارا یانمشتر یترضا سازی یشینهها، ب داده رگبر بز یدبا تأک نفعان یذ

را  یدانش و نوآور یممشترک، تسه یاز همکار یبانیپشت یجیتال،د یطمح ی،فنّاور یرساخت( فقط ز2015) یوباگ
مقصد هوشمند  (2016) یسراو م ینکونتریاند. بون درنظر گرفته یمقصد هوشمند گردشگر یها مؤلفه ةمنزل به

 ی،مقصد گردشگر ةعرض نظام ةگان ، عناصر ششیاورفنّ یادمتشکل از چهار دسته عامل بن را یگردشگر
 ةو از توجه به وجوه مشخص دانند می یهوشمند گردشگر ةتجرب ینیآفر و هم یگردشگر یتقاضا یاگردشگران 

 یازد-یازاند. د بازمانده یساکنان محل یزندگ و یگردشگر های یرساختز یرعوامل کالن بسترساز، سا ی،هوشمند
 شهردر شش بعد  یریتدر مد یو نوآور یمش در خطّ یاورانه، نوآورفنّ ینوآور یها به مؤلفه (2017)و همکاران 

و همکاران  یعیشف یتاند. درنها کرده  ( اشارهیطمح یت،ونقل، حاکم مردم، حمل ی،هوشمند )اقتصاد، زندگ
، ای ینهزم یطشرا یده،پد ی،بر ظهور هوشمند تأثیرگذار یعلّ یطشرا ةبه شش مقول با وجود توجه ،(2019)

 نیز و هوشمند مقصد هر در گردشگری نظام عملکرد چگونگی به یج،و نتا یا مداخله یطشرا ،اقدامات/ تعامالت
 .اند نپرداخته هوشمند مقصد مشخصة وجوه

. 1: کند یم زیمتما گرید یها ن را از پژوهشمهم دارد که آ یژگیپژوهش سه و نیا جینتا ن،یبنابرا
 یگردشگر یبودن مقصدهاشهر بعد. توجه به 2 ،یگردشگر نظامدر قالب  یهوشمند یها مؤلفهدرنظرگرفتن 

 ةمشخص وجوه. توجه به 3هست و  زیساکنان ن سکونتخدمات به گردشگران، محل  ةارائ بر عالوهکه  یشهر
و  ،شهرها شتریب یریپذ ستیو ز یبرابر ،یداریپا ،یاثربخش وجه ود در یشهر یگردشگر یمقصدها یهوشمند
در بهبود عملکرد  یاورفنّ انیتوجه به کاربرد بن بامقصدها  نیبودن ابودن و هوشمندتر وستهیپ هم بهبودن، ابزارمند

 عجام یها شاخص وجود ةنیدرزم ییها تیمحدود با  پژوهش نیا. یشهر یگردشگر یمقصدها نفعان یذ یتمام
 و یکمّ یها روش از استفاده ن،یبنابرا. است مواجه یشهر یگردشگر یمقصدها یهوشمند سنجش یبرا

 تیوضع یبررس و یشهر یگردشگر یمقصدها یهوشمند سنجش یاتیعمل مدل ةارائ یبرا ختهیآم ای یبیترک
 موکول یآت یها پژوهش به ها آن یبررس که است یموضوعات گوناگون یها روش و فنون با ها آن یهوشمند

 .شود یم
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