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 ها:كلید واژه

هوشمند، صنعت  یگردشگر

 بیورزش، فرا ترک

 کیدهچ

انواع  از بیفرا ترک کیهوشمند صنعت ورزش با تکن یعوامل مؤثر بر گردشگر ییشناسا قیتحق نیا یهدف از اجرا

 جینتا لیحلبه ت ،یفیک بیو فراترک کیستماتیمرور س کردیرو یریکارگفرا مطالعه است. در پژوهش حاضر با به یهاروش

بر  امل مؤثرعو یسو، مدل مفهومو بارو یروش ساندلوسک گانهفته یهاپرداخته و با انجام گام یقبل نیمحقق یهاافتهیو 

 یمقوله اصل 8 عوامل در نیا یاسه مرحله یاست. بر اساس کدگذار شدهیبندهوشمند صنعت ورزش دسته یگردشگر

ا مطالعه حاضر از روش کاپ تیفیو کنترل ک ییایمنظور سنجش پاشدند. به یبندو دسته لیتحل یکد محور 90و 

نشان دادند  جیبوده که در سطح توافق معتبر قرارگرفته است. نتا 660/0شده برابر با کاپا محاسبه بیشد. ضر ادهاستف

 یت ابرخدما ،یاطالعات هوشمند گردشگر یهاسیهوشمند در صنعت ورزش شامل؛ سرو یعوامل مؤثر بر گردشگر

 ،ییهاناربر ک ینترنتیخدمات ا ستمیس وشمند،ه یبه دست آوردن اطالعات گردشگر ا،یاش نترنتیهوشمند، ا یگردشگر

را  یشماریافع بمن یتالیجید یبودند. استفاده از ابزارها یمحتوا و هوش مصنوع یابیهوشمند، بازار یامکان جستجو

ای مله توسعه گردشگری در راستاشت. ازجبه دنبال خواهد د یورزش یوکارها و فعاالن صنعت گردشگرکسب یبرا

 .باشدیم یمحصولو خروج از اقتصاد تک  تکاهش اتکا به نف

 

 مقدمه:

ميدیرانورزشيیهایبرنامهدر کنندگانشرکت وورزشکارانرضایت وورزشیهایسازمانمؤثریادارهبرایاخیرهایسالدر

تورم،ورزشی،هایرشتهاکثرشدنکشور تجاریورزشدرمدیریتشدنپیچیدهفرایند. دراندشدهمواجهمشکالتیورزشی با

مقررات وانتظارات وتوقعاتسطحرفتنباال ودستمزدهاافزایشورزشی،تجهیزات ووسایلخرید ووسازهاساختباالیهزینه

چهازورزشکهکندنمیفرق (. امروزه حتی1397زاد،  شکیب باشد )جمشیدی وداشتهدخالتتواندمیدولتی،پاگیردست و

و تين(؛ بلکيهروانسيالمتکسبیا و ملیافتخاردرآمدزایی، کسبتیمی، وفنیمهارتکسب)برایاست باشدچگونهنوع و

توسعهبرای و گذاریسرمایه وتوجهبیشترینهافرهنگو جوامعازبسیاریدرکنونیشرایطدرورزشکهاستاینمهمبحث

                                                           
 ورزش می باشد صنعت در هوشمند گردشگری مدل ارائه عنوان با شمال دانشگاه دکتری رساله از برگرفته حاضر مقاله. 
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 )اميامی و شيودمی شيناخته اقتصادی دهگستر هایفعالیت ترینمهم از یکی عنوانبهو  شودمی انجام آن از بیشتر درآمد کسب و

 کشورهای خود رشد اقتصادی برای کشورهای مختلف دولتمردان حاضر حال در که ایمقوله میان این (. در1397دوست،  خرم

 بيرای انگیيزه ایجياد عاميل کيه است ورزش پراهمیت و مهم هایبخش این از . یکیباشدمی گردشگری بحث ،تأکیددارند آن به

 ورزشيی گردشيگری عنوانبه آن از که دارد را گردشگری صنعت در فرا بخشی امر یک به شدنتبدیل قابلیت و است گردشگران

 صينعت در ،باشيدمی هاییزیرسياخت بيه نیازمنيد صينعتی هر در برای توسعه(. 1397ورمقانی و همکاران، ) شده است بردهنام

 گيرددمی تعریيف اجتماعی، اقتصادی،، سیاسی تکنولوژیک،، زیکیفی هایزیرساخت چون متفاوتی هایزیرساخت نیز گردشگری

 بگیيرد پیش تواندمی را توسعه راه صنعتی باشدمی و اطالعات باارزش هایداده سر بر جنگ امروز دنیا (. در327: 2016، 1)بایلی

. بدهيد مناسيبی پاسيخ آن بيه و ندک شناسایی ترسریع را خود مشتریان ها و نیازهایخواسته بتواند تکنولوژیک بعد کمک با که

گیيرد  قيرار گردشيگران و صينعت ایين خدمت در تواندمی تکنولوژی و نیست مستثنا نیز گردشگری ورزشی صنعت در امر این

 هيایتکنولوژی. دهيدمی شکل مردم زندگی به که است نیروهایی مؤثرترین از یکی کنولوژیت(. 9: 2017، 2)هریسون و همکاران

گرتيزل و آورنيد )می هميراه بيه را اقتصيادی فعالیت و گذاریسرمایه افزایش یزمینه ،کنندمی تأمین را نیازها بهتر که جدیدی

 بررسيی (.325: 2016است )بایلی،  تکنولوژی بوده کارگیریبه مقدم خط در همواره گردشگری صنعت. (180: 2015، 3همکاران

 ،شودمی هاآن کارگیریبه نحوه با آشنایی و استفاده مزیت از آگاهی باعث اینکه بر عالوه گردشگری، صنعت نوین هایتکنولوژی

 دارنيد، تردید آن کارگیریبه به نسبت یا و هستند اطالعبی تکنولوژی هایپیشرفت از که صنعت این در فعال یوکارهاکسب به

 تکنوليوژی کارگیریبيه(. 137: 2017، 4یکيانکنند )رودریگيرز و آنتونوو تجربه را توجهیبی این از ناشی شکست تا کندمی کمک

 توسيعه پیامد صرفاً هوشمند . گردشگری(297: 2016)لی و همکاران،  شودمی گفته هوشمند گردشگری گردشگری، صنعت در

 -تبيدیل گردشيگری صينعت مدرن خدمات به را گردشگری صنعت سنتی خدمات که است کاتالیزوری بلکه نیست، گردشگری

 کيه اسيت شيدهشناخته جيامع رویکيرد یيک عنوانبه هوشمند گردشگری ،همچنین (.30: 2017، 5وروست )وان هک و کندمی

 تکنوليوژی طریيق از راحتیبيه را سفر راهنمای رزرو، ،ونقلحمل غذا، مقصد، مانند سفر به مربوط خدمات گردشگری، اطالعات

 جهتیک برای مقصد و بازدیدکننده بین رابط یک یجادا هوشمند گردشگری از کلی هدف .دهدمی ارائه گردشگران به اطالعات

در  تکنوليوژی نقيش زمینيه در انيدکی تحقیقيات متأسفانه (.146: 2018، 6)تو و لیو است خاص نیازهای حل جهت در واکنشی

 هایسیسيتمدر  کيه مشيکالتی از برخيی همچنین. است شدهانجامکشور  مختلف نواحی در ورزشی خصوصاً گردشگری، توسعه

 اطالعيات، بودن غیر مرتبط و زائد اطالعات، موقعبه دریافت عدم اطالعات، نبودن صحت قبولقابل توانمی را دارد وجود نونیک

 هایسيازمان و هاسیسيتم عيدم همياهنگی و اطالعيات توزیيع ساختار مطلوبیت عدم اطالعات، آوریجمع هایهزینه بودن زیاد

 مبنی بر ارائه مدل گردشگری هوشمند ورزشی در ایران صورت نپذیرفته است. پژوهشی تاکنونولی  .نمود عنوان مرتبط

 

 لزوم توجه به گردشگري هوشمند

 رشد بیشترین گردشگری، مختلف هایبخش میان در و هاستآن از یکی ورزشی گردشگری که دارد گوناگونی اقسام گردشگری

 سه به دهدمی بروز که متمایزی رفتارهای به توجه با ورزشی یگردشگر (.1396رمضانی،  نوبخت و عبدالصالحی) است داشته را

                                                           
1 Bailey 
2 Harrison et al 
3 Gretzel et al 
4 Rodríguez & Antonovica 
5 Van Heck & Vervest 
6 Tu & Liu 
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 گردشيگری .(2015، 1)گیبسون شوندمی تقسیم ورزشی خاطرات گردشگری و ورزشی رویداد گردشگری فعال، گردشگری دسته

 دیجهيانگر (.2017، 2است )فردریيک آمده پدید «ورزش» صنعت و «گردشگری» صنعت دو ترکیب از که است صنعتی ورزشی

 فعالیت تماشای فراغتی، رقابتی، ورزشی فعالیت یک در شرکت جهت موردنظر مکان به اقامت محل از مسافرت به معنی ورزشی

 (.2015گیبسون، ) باشدمی ورزشی جاذبه یک از بازدید یا و ورزشی

 عاميل تيرینمهم شيک بيدون. اسيت عميده هيایچالش از یکيی گردشيگری جامع اطالعات به دسترسی قابلیت نمودن فراهم 

 اسيت گردشيگری توزیيع نظيام در بازیيابی اطالعيات و ذخیره دستیابی، اطالعات، آوریفن کارگیریبه گردشگری دهندهشتاب

 خيدمات، و محصيوالت راهنمای هایسیستم. گردندمی طراحی هرروزه گردشگران و مسافران راحتی برای مختلفی هایسیستم

 ینيدنمامی تسيهیل را اسيکان مقصد، انتخاب در را آنان گیریتصمیم فرآیند و کرده فراهم ار کنندگانمصرف موردنیاز اطالعات

 حيوزه این در بالقوه کشور 10 جزو را آن که عظیم پتانسیل با ایران گردشگری پررونق بازار در (.2017 آنتونوویکا، و رودریگرز)

 گردشيگری اطالعياتی هایسیستم هنوز و باشدمی ملی اخالصن تولید درصد 1/0 تنها گردشگری از ایران سهم کنندمی قلمداد

 و جانبيههمه حضيور طریيق از گردشيگری الکترونیکيی بازارهيای کيهدرحالی( 1397لوفرد،  حمزه) است نگرفته رونق ایران در

 طریيق از محققان. است دسترسیقابل راحتیبه ارتباطی هایشبکه طریق از دنیا هرکجای در فردی هر برای روزیشبانه فعالیت

 (.2017، 3گذاردند )گرتزل صحه محصوالت کنندهعرضه و مشتری بین رابطه استمرار به آوریفن

 حيداکثر بيا و اثيربخش، ارزنيده، ایيران اقليیم بيا کشوری در گردشگری، صنعت اندازهبه صنعتی هیچ که است آشکار همگان بر

 مؤلفيه صيدها داشيتن اختیيار در بيا ،چهارفصيل طبیعت و کهن تمدن با ایران نیست. کشور همراه فرهنگی و اقتصادی بازدهی

 ترینپرظرفیيت از یکيی بایيد را ایيران. آیيدمی شيمار بيه گردشگری حوزه در جهان کشورهای نظیرترینبی از یکی گردشگری،

 توانمنيدی صدمیک که امارات مثل کشوری باوجودآنکه آمارها، اساس بر اما و دانست گردشگر جذب زمینه در جهان کشورهای

 در ميالزی برای وضعیت این که کند جذب سال در گردشگر میلیون 10 از بیش است توانسته ندارد، را ایران فرهنگی و تاریخی

 کنیم، جذب سال در گردشگر میلیون 2 از بیش ایمنتوانسته پتانسیل، همهبااین ما چرا کهاین. است چنین نیز آسیا شرق جنوب

 سازمان جهان، امروزه گردشگری استانداردهای اساس بر. شود داده دخالت آن در دستگاه یا ارگان یک فقط که نیست ایمسئله

زاده،  عبياس و )جوکيار دهنيدمی تشکیل را گردشگری هایزیرساخت، کشور یک 5اطالعاتی جامعه راستای در 4الکترونیک دولت

 در دارنيد میيل مسيافران. اسيت کرده استفاده   سیار هایلوژیتکنو مزایای از که بود صنعتی اولین گردشگری صنعت .(1397

 (.1397گیرد )سرفرازی و همکاران،  قرار اختیارشان در موردنظر مکان و زمان در هاآن موردنیاز اطالعات سفر طول

 

 اهمیت گردشگري هوشمند ورزشي

 ایيران در گردشيگری تصينع کيه معتقدنيد اسانکارشن ایران، در اخیر هایسال در خارجی گردشگر توجهقابل افزایش رغمعلی

 و سیاسيی ،زیرسياختی هایمحيدودیت نظیير هامحيدودیت برخيی دلیيل بيه و باشدمی میزان این از بیشتری مراتببه ظرفیت

 و سيرفرازی)کنيد  سيتفادها گردشيگر جيذب بيرای خيود هيایظرفیت همه از تواندنمی ایران...  و مناسب تبلیغات ،ریزیبرنامه

 (.1397 ان،همکار

                                                           
1 Gibson 
2 Friederike 
3 Gretzel 
4 E-Government 
5 Information Society 



104      فصلنامه علمی پژوهشی برنامه ریزی و توسعه گردشگری                                                           3ی . شماره9. دوره 1399پاییز 

 شيماربی یمزایيا از کيردن اسيتفاده و آن گسيترش جهيت در نيوین هایفناوری از استفاده و گردشگری ورزشی به توجه لزوم

 را سيم ورزشيیتوری توسعه و ارتباطات و اطالعات فناوری گسترش بین رابطه پیرامون تتبع و تحقیق کشورها برای آن اقتصادی

 و شيرایط و هيامکانیسيم تکنوليوژیکی، ژرف دگرگيونی حاضير عصير در .(1396مکياران، زاده و ه است )مهدی ساخته ضروری

 .(1396همکاران،  فرد و است )معین یافته گرایش بیشتری ظرافت و تنوع پیچیدگی، سویبه فنی و تکنیکی هایبحث درنتیجه

 باشيدمی ادالتیمبي روابط و فراگیر یچیده،پ تولید روابط از شماری دربرگیرنده حاصله مهم اقتصادی هایدگرگونی میان این در

 سيوم زارههي در خياص رویکيردی در کيه نیز گردشگری ورزشی ،مبنا این بر دارد گسترش به رو روندی شدنجهانی امر در که

 تتحوال .(1397 زاد، شکیب و است )جمشیدی گردیده منتهی آن شدن فراگیر به که شده پذیرا را تحوالتی باشدمی موردتوجه

 الکترونیکيی گردشيگری گیریشيکل بيه سویک از تأثیرگذاری دوسویه در گردشگری ورزشی با رابطه در فوق مباحث از لحاص

 در رسيانیاطالع تکنوليوژی سيریع رشيد بيا و اسيت شده سبب را هوشمند گردشگری گیریشکل سو دیگر از و گردیده منتهی

 را جدید بازارهای هب دستیابی و هاهزینه کاهش مسافرت، و بازاریابی امر به بخشیدن سرعت و الکترونیکی مبادله نظام چارچوب

 .(1397دوست،  خرم و است )امامی آورده فراهم گردشگری ورزشی زمینه در

 کيه هوشيمند هایسیسيتم. پردازنيدمی ویژه سفرهای به مربوط نیازهای به که هاییحلراه ارائه باهدف«هوشمند گردشگری »

 و هاسيازمان مدیریت در مفهومی عنوانبه سازد،می میسر را کاربران نیازهای کردن برآورده برای اطالعات یکارگیربه و استفاده

صينعت  توسيعه در تکنوليوژی (. نقيش2018، 1اسيت )کيیم و همکياران ظهيور حيال در اصيل یيک عنوانبه کالن هایسیستم

 که گردشگری خدمات ارائِه و رسانیاطالع در اطالعات وریفنا کارگیریبه یکی: است بررسیقابل جنبه دو از گردشگری ورزشی

 گردشيگری ورزشيی صينعت هایزیرسياخت توسعه جهت اطالعات فناوری صنعت هایپتانسیل از جانبههمه استفاده به معنای

 حتيی یيا و موجيود گردشگری منابع شدن و الکترونیکی تکنولوژیاستفاده از  به معنای که هوشمند گردشگری دیگری و است

 (.2015است )گیبسون،  ساختگی فضاهای

 با دیگر طرف از و دیجیتالی شده متحول گردشگران با طرفازیک خود فردمنحصربه ارزشی زنجیره ورزشی با گردشگری صنعت

 ارتباطيات و عاتاطال فناوری. باشدمی روبرو آن بیرونی محیط و گردشگری مقصد، سفر مسیر، سفر مبدأ: چون اساسی فضاهای

 گردشيگران بین ارتباط خوبیبه دتوانمیورزشی  گردشگری بیرونی محیط در ضروری شریک یک عنوانبه دیجیتالی ابزارهای و

گردشيگری  نعتصي آنجيائی کيه از. (1397سيازد )ورمقيانی و همکياران،  فراهم جهانی مقیاس در را خدمات کنندگانعرضه و

 ،ليذا .یسيتن مقيدور آن برای مصرف از قبل خدمات و محصول ارزیابی امکان و بوده نامشهود متغیر با خدماتی صنعتی ورزشی،

 .(1396رمضانی،  نوبخت و )چریک باشدمی خدمات نمایش و توصیف معرفی، به وابسته شدتبه

 داشيت خواهيد دنبال ورزشی به گردشگری صنعت فعاالن و وکارهاکسب برای را شماریبی منافع دیجیتالی ابزارهای از استفاده

 ارائيه بيرای تقاضا سریع رشد و سویک از شغل هر ایجاد برای گذاریسرمایه متوسط بودن پایین و زاییاشتغال راستا این در که

 بيرای محتيوا تولیيد و نویسیبرنامه تبلیغات، و بازاریابی چون هایی زمینه در هوشمند و دیجیتال ابزارهای از استفاده با خدمات

 و ویيژه نگياه گردشيگری، تخصصيی هيای آپ اسيتارت پیيدایش و هيانگرش تغییر و اجتماعی هایکهشب و اینترنتی هایسایت

 بيه رو رونيد و اطالعياتی و ارتباطاتی تحوالت عصر (. در1397زاده،  )زکی سازدمی پراهمیت را فعالیت از شکل این به تخصصی

 در تغییير ایجياد و فعالیيت اجرایيی فرآینيدهای و اهيروش اصيال  به دادن اهمیت و دیجیتالی، توجه تغییرات پرسرعت و رشد

 کيه کيار گردیيده اجيرای زميان و خيدمات ارائه و بازاریابی عملیاتی، هایهزینه کاهش باعث نوین ابزارهای با سنتی یهانگرش

 بيه ذراگي نگياهی (. بيا2018ساخت )تو و لیيو،  خواهد محقق را هاآن با ارتباط صحیح مدیریت و مشتری رضایت حیاتی عنصر

                                                           
1 Kim et al 
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 حيس خوبیبيه صينعت ایين استفاده از اطالعات و و فناوری تکنولوژی خالی جای ایران، ورزشی در گردشگری صنعت وضعیت

 سينتی شيیوه بيه حتيی ناپيذیریجبران د ضيررتوانمی اطالعات و فناوری تکنولوژی از استفاده به توجه عدم متأسفانه. شودمی

هوشمند ورزشی  گردشگری سویبه ایشدهریزیبرنامه و جدی حرکت تاکنون حالنباای(. 1397حیدری، ) کند وارد گردشگری

 واسيطهبه نگرفته و انجام صحیح طوربهپذیرش تکنولوژی  الزم، حمایتی و قانونی هایزیرساخت نبود دلیل است و به نشدهانجام

 توجيه تيا رسيدمی نظر به ضروری روازاین .تاس نرسیده انجام هوشمند به گردشگری در موجود وکارکسب در سازینهادینه آن

 ایجياد منظوربيه الزم هيایتالش و اتخاذشيده ورزشی گردشگری به بخش خصوصی و دولتی مرتبط هایسازمان سوی از کافی

 انجام گیرد. آن کردن نهادینه و سازیپیاده هوشمند و گردشگری پذیرش آن پی در و سازمانیبرون آمادگی

 و رداختيهپ موضيوع ایين در کشيورهای مختليف بيه مختليف جوانيب از اخیر یدهه در مخصوصاً بسیاری یهاپژوهش روازاین

 ایين کاربردهيای همچنین و هاوهشپژ ازآنجاکه اما؛ اندداده ارائه موجود هایفناوری از بیشتر هرچه گیریبهره برای راهکارهایی

 در خيارجی و یداخل گردشگری توسعه اندازچشم به توجه با و نداشته چشمگیری پیشرفت ورزشی ایران، گردشگری در موضوع

 گردشيگری وییالگيتا بيه طراحيی  است آن بر حاضر پژوهش لذا. شودمی احساس موضوع از جامعی و عمیق فهم به نیاز ایران،

 ورزش ایران بپردازد. صنعت در هوشمند

 

 تحقیق شناسيروش

 علمی تحقیق نقش بسیار مهمی در کیفیت یيک پيژوهش علميی دارنيد. انتخاب یک روش مناسب و رعایت اصول ،گذاریهدف

بير گردشيگری هوشيمند صينعت  مؤثربرای شناسایی عوامل  .باشدمیروش مطالعه در پژوهش حاضر کیفی و از نوع فراترکیب 

مقياالت  ایهیافتيهآوردن ترکیب جيامعی از ایين موضيوع بير پایيه  به دستروشی مناسب برای که روش فرا ترکیب ورزشی از 

بيرای  هياروش ترینبرجسيتهیکی از  روش ساندولوسکی و باروسوبا توجه به اینکه است.  شدهاستفاده باشدمیداخلی و خارجی 

 شاز ایين رو، به همین دلیل در این تحقیيق (350: 2007، 1تانگ و همکاران) کندمیانجام فرا ترکیب است و نتایج بهتری ارائه 

 است. شدهاستفاده ایمرحلههفت 

 تحقیق سؤالمرحله اول: تنظیم 

 «چه چیزی»ستی یا هدف، ابتدا بای سؤالیا یک هدف است. برای تنظیم این  سؤالیک اولین گام در هر پژوهشی اقدام به طر  

. در گيام بعيدی گیيردمیبررسيی قيرار  بر گردشگری هوشمند صنعت ورزش مؤثردر این مقاله شناسایی عوامل  مشخص گردد.

قيرار  ررسيیموردبداده و مجالت  هایپایگاهکه در این پژوهش  مشخص نمودرا  موردبررسیجامعه « چه کسی»ی پرسش بایست

. در ایين تحقیيق مطالعيات سازدمیرا مشخص  شدهبررسیقاالت چارچوب زمانی م« چه وقت؟». در مرحله بعد پرسش گیردمی

(، سيالهده یک دوره) 2019میالدی الی  2010رجی در بازه زمانی و مطالعات خا 1398شمسی الی  1389داخلی در بازه زمانی 

تحقیيق  هيایداده گيردآوریاست که بیيانگر روشيی اسيت کيه بيرای « چگونه؟»آخر پرسش  سؤال. گیرندمیقرار  موردبررسی

ی و آمیختيه( در )کیفيی، کميعلمی  هایروشصورت گرفته با  هایپژوهشاز  هادادهی گردآوری برا .گیردمیقرار  مورداستفاده

ی فيرا ترکیيب بيه بعد هایگامتحقیق برای طی  سؤال است. با توجه به ذکر موارد فوق، شدهاستفاده گردشگری هوشمندحوزه 

 :باشدمیشر  زیر 

                                                           
1. Tong et al 
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گونيه چچیسيت؟  2019ميیالدی تيا  2010سيال  (1398اليی  1389) سيالهدهدر دوره گردشگری هوشمند بر  اثرگذارعوامل 

 نمود؟ بندیگروهل را این عوام توانمی

 منابع مندنظامجستجوي  مرحله دوم:

 2010 بيازه زميانی د با مشخص کردنارکه روند یکسان و مشخصی دو فرا ترکیب  مندنظاممقاله در فرآیند اجرای مرور در این 

و  هياژورنالدر نشيریات،  منتشرشدهبر مقاالت  مندنظام وجویجست منظوربه ،اندشدهانتخابدر مطالعات در آن که  2019الی 

 هایهواژمرحله اول،  سؤاالتبه  دهیپاسخ منظوربهگان کلیدی مرتبط را باید تعریف نمود. حال ژاطالعاتی مختلف، وا هایپایگاه

 قرار خواهند گرفت. موردبررسیزیر 

 كلمات كلیدي تحقیق

بيین  شيدهتعریفی بيا کلميات کلیيد پایگاه، 10 درمجموع پایگاه داده فارسی 5پایگاه داده به زبان انگلیسی و  5در این تحقیق 

 .مورد جستجو قرار گرفت 2019تا  2010 هایسال

 كلمات كلیدي جستجو (1جدول )

 اطالعاتی مورد جستجو هایپایگاه

 فارسی انگلیسی

Emerald  ایران )مگ ایران( مجالتپایگاه 

ScienceDirect (Elsevier) اد دانشگاهیپایگاه مرکز اطالعات علمی جه ُ( SID) 

ResearchGate ایران داک 

Google Scholar پایگاه ISC 

Proquest نور )نورمگز( تخصصی پایگاه مجالت 

 

 مرحله سوم: جستجو و انتخاب متون مناسب

و در  شيوندمیرد  نيابعتعيدادی از م ،هاناميهپایانینی و پاالیش مقاالت علميی پژوهشيی و در این گام پس از چندین مرتبه بازب

 .گیرندمیقرار ن موردبررسیرکیب فرآیند فرات

 انتخاب مطالعات() گیرينمونهچارچوب 

 و 1ورود هيایمالکبيرای انتخياب متيون مناسيب از دو معیيار هدفمنيد اسيت و  گیرینمونيه در این پژوهش گیرینمونهروش 

 و ارزیيابی منظوربيهن دقت، اعتبار و اهمیيت و نیيز برای تعیی است. شدهاستفاده (1مندرج در جدول شماره ) 2خروج هایمالک

 ،مرحله پياالیش 4در این مرحله پس از  است. شدهاستفاده ورود و خروج هایمالک، از موردبررسی هایپژوهش تردقیقگزینش 

 اطالعات انتخاب گردید. وتحلیلتجزیهپژوهش برای  33و  ذفح، مطالعه 266مطالعه،  299از میان 

 ودور هايمالک

 معیارهيا. تنظیم شودمیوارد مطالعه  موردنظرکه بر اساس آن پژوهش  شودمیگفته  معیارهایورود به  معیارهای ،در این مقاله

 .گیردمیانجام  متخصصینطبق اصول و موازین علمی و بر اساس نظر محققین و 

 

 

                                                           
1. Inclusion criterion 

2. Exclusion criterion 
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 خروج هايمالک

 هستند.خروج  هایمالکالعات مناسب فیلتر یا صافی دوم در انتخاب مط

 ورود و خروج منابع به مطالعه حاضر هايمالک( 2جدول )

 خروج هایمالک ورود هایمالک

منيدرج در پایگياه ایيران  هایناميهپایانو  شدهچاپمقاالت علمی پژوهشی 

 موردنظرداک در حوزه 

نيداده  اهداف این تحقیق گيزارش زمینه درکه اطالعات کافی  هاییپژوهش

 بودند.

ی و علميی پژوهشيی کميی، کیفي هيایروشکه بيا  هاییوهشپژمقاالت و 

 باشد. شدهانجام ترکیبی
 بودند شدهانجامکه با عناوین و اهداف یکسان  هاییپژوهش

پيژوهش،  و اطالعات کافی را در ارتباط بيا اهيداف هادادهتحقیقات بایستی 

 گزارش کرده باشد.
 .مناسب بودند شناختیروشکه فاقد الگوی  هاییپژوهش

تحقیقاتی که فرآیند بررسی تخصصيی را زیير نظير داوران متخصيص طيی 

کامييل  طوربيهمقاليه کامييل از طریيق بيرخط یييا  صييورتبهکيرده باشيند و 

 باشد. شدهچاپ

 در مجييالت ازآنجاکييهکييه فاقييد کیفیييت الزم علمييی بودنييد  هيياییپژوهش

 بودند. منتشرشده کیفیتبی

 2010 هایسيالدر بین  وردنظرمدر حوزه  شدهچاپ هایپژوهشمقاالت و 

 .2019الی 
 ایکتابخانهمطالعات مروری و 

و  وردنظرميعلمی به بررسی موضوع  هایروشکه با  هاییپژوهشمقاالت و 

 .اندپرداختهبر گردشگری هوشمند  مؤثرعوامل 
 شمسی 1388میالدی و  2010مطالعات قبل از سال 

 

 ه شده است.آورد 1اجمالی در شکل شماره  طوربهخروج مذکور  ورود و هایمالکفرآیند پاالیش و بازبینی با توجه به 

 

 
 منتخب اطالعاتي هايپایگاهاز  موردمطالعه هايپژوهش لیستچک( مراحل انتخاب 1شکل )

 

 

 گام چهارم: استخراج اطالعات متون

، دگی محقيق یيا محققيینخانوال نام و نام بر اساس مرجع مربوط به هر مقاله شام هامقالهتحقیق، اطالعات  هاییافتهاستخراج 

ی نهایی به روش تحلیل محتيوا هامقاله. در این مرحله، شودمی بندیطبقهدر هر مقاله  شدهبیانو اجزای هماهنگی  سال انتشار

 است. شدهدادهنشان  3از این مرحله در جدول  آمدهدستبهنتایج  مطالعه شدند.
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 از منابع منتخب شدهاستخراج هوشمندگردشگري بر  مؤثرعوامل  (3)جدول 

 هوشمند گردشگری بر مؤثر عوامل سال نام محقق/ محققان

 1393 اصغر زمانی و همکاران
 هاپیشينهاد ارائيه و هوشيمند رقابتی، جستجوی مزیت ، ایجادموقعبه اطالعات ارائهپیامک،  ارسال توانایی

 هاهزینه بهتری، کاهش

 1393 کوهی کبیر و سلطانی
 بيرای بینيیپیشگردشيگری،  در هيااقامتگاه و بلیيت خریيد اینترنيت، بهبيود به دسترسی سطح ایشافز

 آینده سفرهای

 رقابتی مزیت اطالعات، ایجاد مدیریت ، بهبودهایداده سازییکپارچه 1394 صفری و فرزین

 1395 مقدم نخعی و نژادکیخا
 گردشيگری، در هيااقامتگاه و لیيتب خریيد خيدمات، بهبيود سيطو  مشيتری، افيزایش خيدمات افزایش

 آینده سفرهای برای بینیپیش

 1395 آبادیحکم و فر فصیح
 رفياه سيطح ودگردشيگری، بهبي در مشيتریان بيین رابطه ایجاد ، بهبودهاداده از وسیعی حجم آوریجمع

 اقامتی امکان و هاهتل گردشگری، اطالعات در محصوالت به دسترسی شده، بهبود دریافت

 نوبخيييت و الحیعبدالصييي

 رمضانی
1396 

 بيه دسترسيی هبودبخوب،  تجربه ، بهبودشدهپرداخت هایهزینه رسانه، کاهش تبلیغات هایروش بهبود

 گردشگری در محصوالت

 اسيييدیان و فيييرد تقيييوی

 اردکانی
1396 

 بيه نسبت بیشتر ، رشدهادالل توسط گریواسطه از گردشگری، جلوگیری سنتی خدمات قرار دادن تأثیر

 اقامتی امکان و هاهتل سنتی، اطالعات دشگریگر

 اطالعات مدیریت خدمات، بهبود سطو  تورها، افزایش اطالعات آنالین قرار دادن اختیار در 1396 همکاران و زاده مهدی

 1397 زادهقاسم
گردشيگری،  شيدن ترهزینيهکم، موقعبيه اطالعيات ارائيهنزدیک،  مناطق پیامک، پیشنهاد ارسال توانایی

 مقصد انتخاب در سفر، تسهیل هایهزینه کاهش

 1397 برفروشان و بلوچ
 امکيان و هياهتل خيدمات، اطالعيات سيطو  کردن آگاهی، هوشمند در ، تسهیلهایداده سازییکپارچه

 اقامتی

پييور  هاشييمی و خيياتمی

 موسوی
1397 

 در نهيایی خيتپردا بيه دسترسيی ، بهبيودموقعبيه اطالعيات یکپارچيه، خليق گردشيگری خدمات ایجاد

 مقصد انتخاب در گردشگری، تسهیل

 1398 ور کوکبی و برمایه
 بهتيرین ابسفر، انتخ هایهزینه کاهش اینترنت، به دسترسی سطح تکمیلی، افزایش اطالعات در تسهیل

 مقصد

 2010 1بگیو و کوپر
، هياآن زميان و وآمدرفت بهتر، اطالعات توریستی تجربه تورها، خلق اطالعات آنالین قرار دادن اختیار در

 مقصد بهترین بازار، انتخاب گسترش

 2011 2نام و پاردو
 کيردن خيدمات، هوشيمند سيطو  آگاهی، خودکارسيازی در یکپارچه، تسهیل گردشگری خدمات ایجاد

 ترسریع اطالعات آوردن دست خدمات، به سطو 

 2012 3جین
 ، بيهموقعبه تاطالعا داخلی، خلق تور اطالعات بهتر قرار دادن اختیار سفارشی، در اطالعات نمودن فراهم

 ترسریع اطالعات آوردن دست

 2012 4ژانگ و همکاران
اطالعيات،  ینگهيدار مقصيد، افيزایش هيایتوانایی شيدن گردشيگری، مشيخص هایداده گذاریاشتراک

 سفر از بهتری توریستی خرید، تجربه و فروش مشتری، افزایش خدمات افزایش

 2012 بادر و همکارانش5
، ترهزینيهکم اطالعيات آوردن دست عملیات، به تورها، خودکارسازی اطالعات آنالین قرار دادن اختیار در

 پرداخيت، بهبيود شيرایط بازار، ترغیب مقصد، گسترش انتخاب ، سرعتترآسان اطالعات آوردن دست به

                                                           
1. Baggio & Cooper 

2. Nam & Pardo 

3. Jin 

4. Zhang et al 

5. Bader et al 
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 هوشمند گردشگری بر مؤثر عوامل سال نام محقق/ محققان

 خرید پیشنهاد هایگزینه

 2012 لمباردی و همکاران1
 قيرار دادن اختیيار رداخلی، د تور اطالعات بهتر قرار دادن اختیار گردشگری، در ایهداده گذاریاشتراک

 اطالعات سازیشخصیسفر،  گزینه بهترین

 2013 فو و ژانگ2

 کارسيازیجغرافیيایی، خود منطقه هر در موردنیاز اطالعات به سفارشی، دسترسی اطالعات نمودن فراهم

 ترینبهینيه، هياآن زميان و وآميدرفت خریيد، اطالعيات و فيروش یشافزا هوشمند، رزرو عملیات، امکان

 اطالعات ترکیب

 2013 وانگ و همکاران3
 فیيایی، خليقجغرا منطقيه هير در موردنیياز اطالعيات بيه یدسترس گردشگری، هایداده گذاریاشتراک

 ندهوشم یگردشگر مقصد، توسعه انتخاب حس از بهتری مقصد، تجربه انتخاب ، سرعتموقعبه اطالعات

 2014 بوهالیس و الو4
 مقصيد انتخياب در یياب، سيرعت مختصيات تجهیيزات از اسيتفاده تکمیلی، تسهیل اطالعات در تسهیل

 رفتار تشخیص پرداخت، توانایی شرایط سالیق، ترغیب شناسایی گردشگری، بهبود

 و اسييييييييييييتامبولیس
 اسکایانیس5

2015 
شيده،  افيتدری ایمنيی سيطح نقاط، بهبود همه به گردشگری توانایی ، بهبودفردمنحصربه تجربیات خلق

 حرکت هایساعت بهترین گردشگری، انتخاب در مشتریان بین رابطه ایجاد بهبود

 2015 رویگ و کالو6
اطالعات،  ینگهدار و هوشمند، حفظ رزرو مقصد، امکان هایتوانایی شدن پیامک، مشخص ارسال توانایی

 اطالعات ترکیب ترینینهبه گردشگری، قصدم انتخاب در سرعت خدمات، سطو  خودکارسازی

 2015 بوس و همکاران7

 دسيت ، بيهخيدمات سطو  نقاط، خودکارسازی همه به گردشگری توانایی ، بهبودشدهارائه خدمات بهبود

 در نهيایی اخيتپرد بيه دسترسيی بهبيود ،بياارزش اطالعيات بيه ، دسترسيیترهزینهکم اطالعات آوردن

 وشمنده گردشگری گردشگری، توسعه

 2015 دلچیپا و بگیو8
، شيدهپرداخت هایهزینيه نقياط، کياهش هميه به گردشگری توانایی ، بهبودفردمنحصربه تجربیات خلق

 گردشگری در خدمات ارائه سطح افزایش

 2016 کائو و اشنایدر جانز9
 یرنگهيدا و نزدیيک، حفيظ منياطق پیاميک، پیشينهاد ارسيال سفارشی، توانيایی اطالعات نمودن فراهم

 مقصد تخابان حس از بهتری گردشگری، تجربه در خدمات ارائهباال،  باکیفیت گیریتصمیماطالعات، 

 2016 کارلسون10

 در یلتسيه اطالعيات، آوریجميع هایهزینيه اطالعيات، کياهش بيه ، دسترسيیهایداده سازییکپارچه

 خریيدهای نيوع بینيیپیشاطالعيات،  مدیریت بهبود پاسخگویی، در عملیات، تسریع سازیسادهآگاهی، 

 آینده

 2017 تان و همکاران11

 کارسيازیگردشيگری، خود مقصيد ابعياد مانيدن، بهبيود انتظيار در زمان ، کاهششدهارائه خدمات بهبود

 ارائيه ميورد در گیریتصيمیمخرید،  از بخشرضایت حس خدمات، بهبود سطو  کردن عملیات، هوشمند

 خدمات از سبدی

 2017 ژیانگ و فسنمایر12
اطالعيات،  سيازیشخصیگردشيگری،  مقصيد ابعاد بهبود اطالعات، به ، دسترسیهایداده سازییکپارچه

 یتوریست سوابق به اقلیمی، دسترسی شرایط به مربوط باال، اطالعات باکیفیت گیریتصمیم

                                                           
1. Lombardi et al 

2. Fu & Zheng 

3. Wang et al 

4. Buhalis & Law 

5. Stamboulis & Skayannis 

6. Roig & Clavé 

7. Boes et al 

8. Del Chiappa & Baggio 

9. Cao & Schniederjans 

1 0. Carlsson 

1 1. Tan et al 

1 2. Xiang & Fesenmaier 
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 هوشمند گردشگری بر مؤثر عوامل سال نام محقق/ محققان

 2018 کیم و همکارانش1

 حجيم آوریجمعسفر،  گزینه نبهتری قرار دادن اختیار سنتی، در گردشگری از بهتر تورها اطالعات دادن

 ارائيهگری، گردشي در خيدمات ارائيه سيطح ، افيزایشترآسان اطالعات آوردن دست ، بههاداده از وسیعی

 آینده خریدهای نوع بینیپیشاقلیمی،  شرایط به مربوط گردشگری، اطالعات در خدمات

 2018 سواویک و پابلوویک2

بهتير،  توریستی تجربه یاب، خلق مختصات تجهیزات از هاستفاد سفارشی، تسهیل اطالعات نمودن فراهم

 مختليف تصيفحا بین پیوند اطالعات، ایجاد مناسب بندیطبقهخدمات،  و محصوالت به بیشتر دسترسی

 فروش

 2018 گاجدوسیک3

 ، دسترسيیهياداده از وسيیعی حجيم آوریجميعتکمیليی،  اطالعات در ، تسهیلشدهارائه خدمات بهبود

گردشيگری،  شيدن ترهزینيهکمخریيد،  از بخشرضيایت حيس خيدمات، بهبيود و تمحصيوال بيه بیشتر

 هوشمند گردشگری بهتری، توسعه هاپیشنهاد ارائه و هوشمند جستجوی

 2019 آرناز و همکاران4

عملیيات،  سيازییاب، خودکار مختصات تجهیزات از استفاده گردشگری، تسهیل هایداده گذاریاشتراک

 بنيدیطبقهپیشيین،  اطالعيات نگهيداری و پاسيخگویی، حفيظ در ، تسریعارزشبا اطالعات به دسترسی

 اطالعات ترکیب ترینبهینهاطالعات،  مناسب

 

 هاتحلیل و تركیب یافته گام پنجم:

 است. شدهانجامباز  کدگذاریاز روش  ،های کیفیو تلفیق یافته وتحلیلتجزیهبرای  در این تحقیق 

 یيک ر نظر گرفتن معنای هراست. سپس با د شدهگرفتهدر نظر  کدباز ،از مطالعات شدهاستخراج لام، ابتدا تمام عوین منظوره اب

جدول است. در  گرفتهشکلهای(، پژوهش تم) مفاهیم ترتیباینبهاست.  شدهبندیدسته دریک مفهوم مشابه،ور، ککدهای مذاز 

 .است شدهدرجخالصه  طوربهعوامل  (،4شماره )

 

 ياطالعات منابع و كدها (4) جدول

 فراوانی منابع عوامل

 هایسرویس

 اطالعييييات

 هوشييييمند

 گردشگری

 فيراهم ،(1398، کوکبی و برمایه ور، 1396تقوی فرد و اسدیان اردکانی، ) گردشگری سنتی خدمات قرار دادن تأثیر

، جيین، 2012مکاران، ه و ، لمباردی2019همکاران،  و ، آرناز2016جانز،  اشنایدر و سفارشی )کائو اطالعات نمودن

، کيوکبی و 1397، بليوچ و برفروشيان، 2016، کارلسون، 2017فسنمایر،  و )ژیانگ هایداده سازییکپارچه (،2012

 و ، کيائو2015کالو،  و پیامک )رویگ ارسال توانایی (،1398صفری، کوکبی و برمایه ور،  و ، فرزین1398برمایه ور، 

، کيوکبی و 1397، زادهقاسيم، 1398، کيوکبی و برمایيه ور، 1393مکياران، ، اصغر زميانی و ه2016جانز،  اشنایدر

همکياران،  و ، تيان1396، مهدی زاده و همکياران، 2018)گاجدوسیک،  شدهارائه خدمات (، بهبود1398برمایه ور، 

 و بگیيو، 2012همکيارانش،  و تورهيا )بيادر اطالعيات آنالین قرار دادن اختیار (، در2015همکاران،  و ، بوس2017

تکمیلييی  اطالعييات در (، تسييهیل1398، کييوکبی و برمایييه ور، 1396همکيياران،  و زاده ، مهييدی2010کييوپر، 

 (، دادن1398، کيوکبی و برمایيه ور، 2014، بوهيالیس و الو، 1396، مهدی زاده و همکياران، 2018)گاجدوسیک، 

 تجربیيات (، خلق1396اده و همکاران، ، مهدی ز2018سنتی )کیم و همکارانش،  گردشگری از بهتر تورها اطالعات

گردشگری )آرنياز  هایداده گذاریاشتراک(، 2015، استامبولیس و اسکایانیس، 2015)دلچیپا و بگیو،  فردمنحصربه

 خيدمات (، ایجاد2012، ژانگ و همکاران، 2012، لمباردی و همکاران، 2013، وانگ و همکاران، 2019و همکاران، 
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1. Kim et al 

2. Savić & Pavlović 

3. Gajdošík 

4. Arenas et al 



   111   عوامل مؤثر برگردشگری هوشمند در صنعت پرورش مبتنی بر تکنیک فراترکیب کاوی او

 فراوانی منابع عوامل

 اطالعيات بهتر قرار دادن اختیار (، در1397، پور موسوی، خاتمی و هاشمی 2011و پاردو، یکپارچه )نام  گردشگری

رسيانه )عبدالصيالحی و نوبخيت  تبلیغيات هيایروش (، بهبود2012، جین، 2012داخلی )لمباردی و همکاران،  تور

 (.1396رمضانی، 

 خيييييدمات

 ابييييييييری

 گردشييگری

 هوشمند

مقصيد )ژانيگ و  هيایتوانایی شيدن (، مشيخص2016، کارلسيون، 2017 )ژیانگ و فسنمایر، اطالعات به دسترسی

، 2019 یياب )آرنياز و همکياران، مختصيات تجهیيزات از اسيتفاده (، تسهیل2015، رویگ و کالو، 2012همکاران، 

مانيدن  تظياران در زمان (، کاهش2014، بوهالیس و الو، 1396، مهدی زاده و همکاران، 2018سواویک و پابلوویک، 

اده و ز، مهيدی 2018سيفر )کيیم و همکيارانش،  گزینيه بهتيرین قيرار دادن اختیيار (، در2017و همکياران،  )تان

 (، بهبيود2016، اطالعيات )کارلسيون آوریجميع هایهزینه (، کاهش2012، لمباردی و همکاران، 1396همکاران، 

بگیيو،  ، دلچیپيا و2015ران، ، بيوس و همکيا2015نقياط )اسيتامبولیس و اسيکایانیس،  هميه به گردشگری توانایی

هی )کارلسيون، آگيا در (، تسيهیل1397، زادهقاسيم، 2016نزدیک )کائو و اشنایدر جيانز،  مناطق (، پیشنهاد2015

، ژیانيگ 2017، گردشگری )تان و همکاران مقصد ابعاد (، بهبود1397بلوچ و برفروشان، ، 2011، نام و پاردو، 2016

وهی، ، سيلطانی و کبیير کي1398اینترنيت )کيوکبی و برمایيه ور،  بيه سترسيید سطح (، افزایش2017و فسنمایر، 

 (.2013، ، وانگ و همکاران2013جغرافیایی )فو و ژانگ،  منطقه هر در موردنیاز اطالعات به (، دسترسی1393

12 

 اینترنيييييت

 اشیا

کيارانش، بيادر و هم ،2013، فيو و ژانيگ، 2017، تيان و همکياران، 2019عملیات )آرناز و همکاران،  خودکارسازی

، 2012)جيین،  موقعبيه اطالعيات (، خليق2013، فيو و ژانيگ، 2015هوشمند )رویگ و کالو،  رزرو (، امکان2012

)فصيیح فير و  هياداده از وسيیعی حجم آوریجمع(، 2013، وانگ و همکاران، 1397، پور موسویخاتمی و هاشمی 

هيدی زاده و ، م2018، گاجدوسيیک، 1396و همکياران،  ، مهدی زاده2018، کیم و همکارانش، 1395، آبادیحکم

 تجربيه ق(، خلي2015، رویيگ و کيالو، 2016اطالعات )کيائو و اشينایدر جيانز،  نگهداری و حفظ (،1396همکاران، 

 نگهيداری زایش(، اف2010، بگیو و کوپر، 1396، مهدی زاده و همکاران، 2018بهتر )سواویک و پابلوویک،  توریستی

مکياران، ه، لمبياردی و 2017اطالعيات )ژیانيگ و فسينمایر،  سيازیشخصی(، 2012و همکياران،  اطالعات )ژانيگ

، ژانيگ و 1395مشتری )نژادکیخا و نخعی مقيدم،  خدمات (، افزایش2016عملیات )کارلسون،  سازیساده(، 2012

 (.2012همکاران، 

10 

 دسيييت بيييه

 آوردن

 اطالعييييات

 گردشييگری

 هوشمند

خدمات )رویيگ  سطو  (، خودکارسازی2015، دلچیپا و بگیو، 2017)ژیانگ و فسنمایر، باال  باکیفیت گیریتصمیم

ی مقيدم، خيدمات )نژادکیخيا و نخعي سيطو  (، افيزایش2011، نام و پاردو، 2015، بوس و همکاران، 2015و کالو، 

، بيادر و 2015ران، )بيوس و همکيا ترهزینيهکم اطالعيات آوردن دسيت (، به1396، مهدی زاده و همکاران، 1395

بلييوچ و ، 2011، نييام و پيياردو، 2015خييدمات )بييوس و همکيياران،  سييطو  کييردن (، هوشييمند2012همکييارانش، 

 موقعبيه عياتاطال ارائيه(، 2012، جيین، 2011)نام و پياردو،  ترسریع اطالعات آوردن دست به (،1397برفروشان، 

ک و پابلوویيک، خدمات )سواوی و محصوالت به ربیشت (، دسترسی1393، اصغر زمانی و همکاران، 1397، زادهقاسم)

 آوردن دسييت (، بييه1396، مهييدی زاده و همکيياران، 2018، گاجدوسييیک، 1396، مهييدی زاده و همکيياران، 2018

 (.2012، بادر و همکارانش، 1396، مهدی زاده و همکاران، 2018)کیم و همکارانش،  ترآسان اطالعات

9 

 سیسيييييتم

 خيييييدمات

 اینترنتييييی

 نهایی کاربر

 در هيااقامتگاه و بلیت خرید (، بهبود2015، بوس و همکاران، 2019)آرناز و همکاران،  باارزش اطالعات به دسترسی

شيده  دریافيت ایمنيی سيطح (، بهبيود1395، نژادکیخا و نخعيی مقيدم، 1393گردشگری )سلطانی و کبیر کوهی، 

تقيوی فيرد و ) هيادالل توسيط گریواسيطه از (، جليوگیری2011، نام و پياردو، 2015)استامبولیس و اسکایانیس، 

، 1396، مهيدی زاده و همکياران، 2018خرید )گاجدوسيیک،  از بخشرضایت حس (، بهبود1396اسدیان اردکانی، 

، عبدالصيالحی و نوبخيت رمضيانی، 2015)دلچیپا و بگیيو،  شدهپرداخت هایهزینه (، کاهش2017تان و همکاران، 

 خيدمات ارائيه سطح (، افزایش1396تقوی فرد و اسدیان اردکانی، سنتی ) دشگریگر به نسبت بیشتر (، رشد1396

 در (، تسييریع1396، مهييدی زاده و همکيياران، 2018، کييیم و همکييارانش، 2015گردشييگری )دلچیپييا و بگیييو،  در

گردشييگری  در مشييتریان بييین رابطييه ایجيياد (، بهبييود2016، کارلسييون، 2019پاسييخگویی )آرنيياز و همکيياران، 

20 
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 فراوانی منابع عوامل

، 2013خریيد )فيو و ژانيگ،  و فيروش (، افيزایش1395، آبادیحکم، فصیح فر و 2015مبولیس و اسکایانیس، )استا

، فيرزین و 1396، مهيدی زاده و همکياران، 2016اطالعيات )کارلسيون،  ميدیریت (، بهبود2012ژانگ و همکاران، 

 بهتيرین (، انتخياب1393ان، ، اصيغر زميانی و همکيار1394رقابتی )فرزین و صيفری،  مزیت (، ایجاد1394صفری، 

، مهيدی 2018گردشگری )گاجدوسيیک،  شدن ترهزینهکم(، 2015حرکت )استامبولیس و اسکایانیس،  هایساعت

 ارائيه (،1396خيوب )عبدالصيالحی و نوبخيت رمضيانی،  تجربيه (، بهبيود1397، زادهقاسم، 1396زاده و همکاران، 

(، 1396، مهيدی زاده و همکياران، 2018، کيیم و همکيارانش، 2016گردشگری )کائو و اشنایدر جيانز،  در خدمات

(، 1397، پيور موسيوی، خاتمی و هاشمی 2015گردشگری )بوس و همکاران،  در نهایی پرداخت به دسترسی بهبود

گردشگری )فصيیح  در محصوالت به دسترسی (، بهبود1395، آبادیحکمشده )فصیح فر و  دریافت رفاه سطح بهبود

 (.1396، عبدالصالحی و نوبخت رمضانی، 1395، یآبادحکمفر و 

 امکيييييييان

 جسيييتجوی

 هوشمند

مکياران، ه، مهيدی زاده و 2018، کيیم و همکيارانش، 2017اقلیمی )ژیانگ و فسينمایر،  شرایط به مربوط اطالعات

 رائيها و هوشيمند (، جسيتجوی2017خيدمات )تيان و همکياران،  از سيبدی ارائيه ميورد در گیریتصمیم(، 1396

 بيه (، دسترسی1393، اصغر زمانی و همکاران، 1396، مهدی زاده و همکاران، 2018بهتر )گاجدوسیک،  هایشنهادپ

، زادهسيمقا، 1398سيفر )کيوکبی و برمایيه ور،  هایهزینيه (، کياهش2017توریسيتی )ژیانيگ و فسينمایر،  سوابق

مقصيد )وانيگ و  خيابانت (، سرعت2010وپر، ، بگیو و ک2013)فو و ژانگ،  هاآن زمان و وآمدرفت (، اطالعات1397

 (، تجربيه2019پیشيین )آرنياز و همکياران،  اطالعات نگهداری و (، حفظ2012، بادر و همکارانش، 2013همکاران، 

 از هتيریب توریسيتی (، تجربيه2013، وانيگ و همکياران، 2016مقصد )کائو و اشنایدر جانز،  انتخاب حس از بهتری

لطانی و کبیير سي، 1395آینده )نژادکیخا و نخعی مقيدم،  سفرهای برای بینیپیش(، 2012سفر )ژانگ و همکاران، 

، 1396ردکيانی، تقيوی فيرد و اسيدیان ا، 1397بلوچ و برفروشان، اقامتی ) امکان و هاهتل (، اطالعات1393کوهی، 

 (.1395، آبادیحکمفصیح فر و 
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 بازاریيييييابی

 محتوا

، 2018هوشيمند )گاجدوسيیک،  گردشيگری (، توسعه2010، بگیو و کوپر، 2012بازار )بادر و همکارانش،  گسترش

 دمقصي انتخياب در (، سيرعت2013، وانيگ و همکياران، 2015، بيوس و همکياران، 1396مهدی زاده و همکياران، 

 (، انتخياب2014سالیق )بوهالیس و الو،  شناسایی (، بهبود2014، بوهالیس و الو، 2015گردشگری )رویگ و کالو، 

نياز و همکياران، اطالعيات )آر مناسيب بنيدیطبقه(، 1398، کوکبی و برمایيه ور، 2011مقصد )نام و پاردو،  ینبهتر

هاشيمی  مقصد )خياتمی و انتخاب در (، تسهیل1396، مهدی زاده و همکاران، 2018، سواویک و پابلوویک، 2019

 (.1393کاران، )اصغر زمانی و هم هاهزینه (، کاهش1397، زادهقاسم، 1397، پور موسوی

8 

 هيييييييوش

 مصنوعی

(، 2016، ، کارلسيون1396، مهيدی زاده و همکياران، 2018آینيده )کيیم و همکيارانش،  خریيدهای نوع بینیپیش

فيروش  تلفمخ صفحات بین پیوند ایجاد (،2012، بادر و همکارانش، 2014پرداخت )بوهالیس و الو،  شرایط ترغیب

(، 2014، رفتيار )بوهيالیس و الو تشيخیص (، توانيایی1396همکياران،  ، مهدی زاده و2018)سواویک و پابلوویک، 

 هایگزینيه ، بهبيود(2013، فو و ژانيگ، 2015، رویگ و کالو، 2019اطالعات )آرناز و همکاران،  ترکیب ترینبهینه

 (.2012خرید )بادر و همکارانش،  پیشنهاد

6 

 

 ششم: كنترل كیفیتگام 

 جلسيات در ،شيدهطراحی مدل فراترکیب، مراحل متدولوژی تکمیل از پس .باشدمی ؤلفهم 90بعد و  8شامل  شدهطراحی مدل

 شد داده قرار موردبررسی مدل سطح سه تمامی جلسات این شد. در ارائه حوزه گردشگری نخبگان از نفر هفت به متمرکز گروه

 از ميدل حاضير، نگردید. روایی کسر یا اضافه مدل به راهنمایی نکته یا زیر معیار معیار، درواقعنگرفت.  آن انجام روی تغییری و

 شدهارائه هایمدل عوامل و اجزاء از اول، استفاده است. جنبه گرفته جنبه صورت دو از امر این که شدهحاصل محتوا روایی طریق

 بيه جلسيات ایين در مدل ارائه و متمرکز گروه جلسات تشکیل دوم، و جنبه گرددمی منجر مدل روایی به خود که است پیشین



   113   عوامل مؤثر برگردشگری هوشمند در صنعت پرورش مبتنی بر تکنیک فراترکیب کاوی او

 طراحيی مراحيل در کيهازآنجاییاسيت.  شدهطراحی مدل روایی دهندهنشان مدل، تغییرعدم است که حوزه گردشگری متولیان

 ادغام به اقدام کدها، بین معنایی هایشباهتگرفتن  نظر در با و شد گرفته نظر در کد عنوانبه پیشین هایمدل معیارهای مدل،

فراینيد کدگيذاری و کنتيرل کیفیيت آن از شياخص کاپيای کيوهن  اعتبار دهيیبنابراین جهت ؛ است دهش ایجاد مفاهیم و آنان

محقق،  کدگذاریبدون اطالع از  شودمیجهت محاسبه شاخص کاپا از یک فرد خبره در امر موضوع خواسته است.  شدهاستفاده

توسيط فيرد  شيدهارائهتوسط پژوهشگر با مفياهیم  شدهارائهمفاهیم اقدام نماید. سپس مفاهیم  بندیدستهو  کدگذارینسبت به 

 کاپيا شياخص متفياوت، ایجادشيده و مفياهیم مشيابه ایجادشيده مفياهیم تعيداد بيه توجه با ،درنهایتمقایسه شده است.  خبره

 که اندکرده ایجاد مفهوم 7 دیگر و فرد مفهوم 8 محقق ،گرددمی مشاهده (5شماره ) جدول در که طورهمان. است شدهمحاسبه

 هستند. مشترک مفهوم 6 تعداد این از

 دیگر فرد و محقق توسط مفاهیم به كدها تبدیل وضعیت (5جدول )

  نظر محقق

 بله خیر مجموع

7 B= 1 A=6 نظر فرد  بله

 خیر D= 0 C= 2 2 دیگر

 مجموع 8 1 9

 

 
( در 6که با توجه به جيدول شيماره ) شدهمحاسبه 660/0کاپا برابر با  شاخصمقدار  :است شدهدادهکه در ادامه نشان  طورهمان

 .است قرارگرفته معتبرسطح توافق 

 كاپا شاخص وضعیت (6) جدول

 وضعیت توافق کاپا مقدار عددی شاخص

 0کمتر از 

2/0 -0 

4/0- 21/0 

6/0- 41/0 

8/0- 61/0 

1-81/0 

 ضعیف

 اهمیتبی

 متوسط

 مناسب

 معتبر

 عالی
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 نتایجگام هفتم: ارائه 

ل ميؤثر بير ميؤثر عوامي عواميل شناسيایی کيه مقاله این اصلی هدف اساس بر موردنیازاطالعات پس از انجام مراحل فراترکیب، 

اميل( حاصيل )معیارهيا و عو دوالیيه، مشتمل بير شد و الگوی مفهومی شناسایی ،باشدمی گردشگری هوشمند در صنعت ورزش

 است. مشاهدهلقاب (،6) در جدول آمدهدستبهگردید. مدل 

 

 بنديدستهو  معیارهاشناسایي  (6)جدول 

 معیارها عوامل

اطالعييات  هایسييرویس

 هوشمند گردشگری

گری سينتی، در تبلیغيات رسيانه، دادن اطالعيات تورهيا بهتير از گردشي هایروش، بهبود خدمات سنتی گردشگری قرار دادن تأثیر

ر اطالعيات اميک، تسيهیل دآنالین اطالعات تورها، توانایی ارسال پی قرار دادنار بهتر اطالعات تور داخلی، در اختی قرار دادناختیار 

گردشيگری، خليق تجربیيات  هيایداده گذاریاشيتراک، هيایداده سيازییکپارچهتکمیلی، ایجياد خيدمات گردشيگری یکپارچيه، 

 شدهارائه، فراهم نمودن اطالعات سفارشی، بهبود خدمات فردمنحصربه

خييييييدمات ابييييييری 

 ری هوشمندگردشگ

، مشيخص شيدن اطالعات، بهبيود ابعياد مقصيد گردشيگری آوریجمع هایهزینه، تسهیل در آگاهی، کاهش دسترسی به اطالعات

فاده قاط، تسهیل اسيتنهمه  در هر منطقه جغرافیایی، بهبود توانایی گردشگری به موردنیازمقصد، دسترسی به اطالعات  هایتوانایی

 نياطق نزدیيک،مبهترین گزینه سفر، پیشينهاد  قرار دادنایش سطح دسترسی به اینترنت، در اختیار از تجهیزات مختصات یاب، افز

 کاهش زمان در انتظار ماندن

 اینترنت اشیا
گهيداری اطالعيات، ، افزایش خيدمات مشيتری، حفيظ و نموقعبه، خلق تجربه توریستی بهتر، خلق اطالعات اطالعات سازیشخصی

 ، امکان رزرو هوشمندهادادهحجم وسیعی از  آوریجمعرسازی عملیات، افزایش نگهداری اطالعات، عملیات، خودکا سازیساده

بيييييه دسيييييت آوردن 

اطالعيييات گردشيييگری 

 هوشمند

 باکیفیيت گیریتصيمیم، ترنآسيا، به دست آوردن اطالعات ترسریع، به دست آوردن اطالعات ترهزینهکمبه دست آوردن اطالعات 

و  خيدمات، ، هوشيمند کيردن سيطموقعبيهاطالعيات  ارائيهبه محصوالت و خدمات، افزایش سطو  خدمات، باال، دسترسی بیشتر 

 خودکارسازی سطو  خدمات

سیسييييتم خيييييدمات 

 اینترنتی کاربر نهایی

 ترهزینيهکم، بياارزش، ایجاد مزیت رقابتی، افزایش فروش و خریيد، دسترسيی بيه اطالعيات رشد بیشتر نسبت به گردشگری سنتی

خيدمات در گردشيگری، بهبيود دسترسيی بيه محصيوالت در  ارائيهخدمات در گردشيگری، افيزایش سيطح  ارائهردشگری، شدن گ

ین ایجاد رابطيه بي در گردشگری، بهبود دسترسی به پرداخت نهایی در گردشگری، بهبود هااقامتگاهو  بلیتگردشگری، بهبود خرید 

ایمنيی  د سيطحاز خرید، بهبود تجربه خوب، بهبيو بخشرضایتهبود حس رفاه دریافت شده، ب مشتریان در گردشگری، بهبود سطح

، شيدهپرداخت هایهزینيهحرکت، بهبود مدیریت اطالعات، تسریع در پاسخگویی، کياهش  هایساعتدریافت شده، انتخاب بهترین 

 هاتوسط دالل گریواسطهجلوگیری از 

امکييييان جسييييتجوی 

 هوشمند

برای سفرهای آینده، اطالعات  بینیپیشسفر، سرعت انتخاب مقصد،  هایهزینه، کاهش بهتر هاپیشنهادجستجوی هوشمند و ارائه 

، هياآنو زميان  وآميدرفتو امکان اقامتی، اطالعات  هاهتلمربوط به شرایط اقلیمی، تجربه بهتری از حس انتخاب مقصد، اطالعات 

 سيبدی ارائهدر مورد  گیریتصمیمترسی به سوابق توریستی، تجربه توریستی بهتری از سفر، حفظ و نگهداری اطالعات پیشین، دس

 از خدمات

 بازاریابی محتوا
د ، انتخياب بهتيرین مقصيد، تسيهیل در انتخياب مقصيد، سيرعت در انتخياب مقصيهاهزینيه، کياهش توسعه گردشگری هوشيمند

 مناسب اطالعات، بهبود شناسایی سالیق، گسترش بازار بندیطبقهگردشگری، 

 هوش مصنوعی
 ایجياد پیونيد ترکیب اطالعيات، ترینبهینهآینده،  خریدهاینوع  بینیپیش، توانایی تشخیص رفتار ،پیشنهاد خرید هایگزینهبهبود 

 ، ترغیب شرایط پرداختبین صفحات مختلف فروش

 

 

 



   115   عوامل مؤثر برگردشگری هوشمند در صنعت پرورش مبتنی بر تکنیک فراترکیب کاوی او

 :گیريو نتیجه بحث

از برای این منظور  «؟اندکدمورزش  عتصندر  هوشمند گردشگری تأثیرگذارعوامل »: بود سؤال این یافتن دنبال به مطالعه این

مقياالت داخليی و  هاییافتيهآوردن ترکیب جامعی از یيک موضيوع بير پایيه  به دستروش فرا ترکیب که روشی مناسب برای 

ی هوشمند، مشيتمل بر گردشگر مؤثراست. پس از انجام مراحل فراترکیب، مدل مفهومی عوامل  -شدهاستفاده باشدمیخارجی 

 :حاصل گردید معیار 90و عامل  8بر 

و  یغیرسفارشي تنهيا اطالعيات کيه را گردشيگری سينتی گردشگری: این عامل خيدمات هوشمند اطالعات هایعامل سرویس

 هيایروش طریيق از هياآژانس توسيط اطالعيات ایين .اسيت تغییير داده کلیبه را کردمی فراهم گردشگران برای را غیرشخصی

 و سيایر وهواآب بینیپیش ازجمله. شوندمی ارائه مقصد، در بالقوه گردشگران به تور اطالعات ارائه برای ها و غیرهرسانه تبلیغات

گيردد. در ایين زمینيه می مقصد ارائيه ورود از قبل گردشگران به تور داخلی اطالعات سرویس پیامک و تلفن طریق از اطالعات

( و 2019ران )همکيا و (، آرنياز2018همکيارانش ) و (، کیم1398) ور برمایه و نتایج تحقیق حاضر با نتایج تحقیق های، کوکبی

 باشد. ( که در نتایج تحقیق های خود به این عامل اشاره نموده بودند همراستا می1397موسوی ) پور هاشمی و خاتمی

 انيواع به را وب مرورگر بر مبتنی دسترسی که است این ابری خدمات کلیدی هوشمند: از ویژگی گردشگری ابری عامل خدمات

اطالعيات،  ميدیریت از پشيتیبانی بيا را هوشمند مقاصد. کندمی فراهم هاداده و افزارهانرم کاربردها، شامل تکنولوژیکی ابزارهای

کند. در این زمینه نتایج تحقیق حاضير بيا نتيایج تحقیيق می فراهم کنترل و اتوماسیون با ارتباط در پیچیدگی و وتحلیلتجزیه

( که در نتایج 1398ور ) برمایه و ( و کوکبی2017فسنمایر ) و (، ژیانگ2017همکاران ) و (، تان2018کارانش )هم و های، کیم

 تحقیق های خود به این عامل اشاره نموده بودند همراستا می باشد.

 افيزایش را ودخي مشيتریان تيا کنيدمی کمک ها،آن با مرتبط صنایع و گردشگری هایشرکت به عامل، اشیا: این عامل اینترنت

 بيه بهتيری خيدمات تيا کنيدمی کميک هاشيرکت ایين به اشیا، اینترنت حال،درعین. دارندنگه راضی را فعلی مشتریان و دهند

یين زمینيه نتيایج ادر  .دهنيد افيزایش نیيز را خود درآمد مشتری، برای سفر از مطلوبی یتجربه ایجاد با و دهند ارائه مشتریان

( 1397موسيوی ) پور هاشمی و ( خاتمی2018پابلوویک ) و (، سواویک2018قیق های، گاجدوسیک )تحقیق حاضر با نتایج تح

 اشد.( که در نتایج تحقیق های خود به این عامل اشاره نموده بودند همراستا می ب1396همکاران ) و زاده و مهدی

 روش بيه نسيبت ورزشيی وشيمنده گردشيگری اطالعيات آوردن دست هوشمند: به گردشگری اطالعات آوردن دست عامل به

 بيه بیشيتر دسترسيی باشيد همچنيین امکيانگیری میمتصمی برای بیشتر باالی باکیفیت ترتر، سریعهزینهکم تر،آسان سنتی،

، گاجدوسيیک در این زمینه نتایج تحقیيق حاضير بيا نتيایج تحقیيق هيای .کندمی فراهم مشتریان برای را خدمات و محصوالت

( که در نتایج تحقیق های خود به این عامل اشاره نموده بودند همراسيتا 1397زاده )( و قاسم1397روشان )برف و (، بلوچ2018)

 می باشد.

 هایبرناميه و( زاتتجهیي) ابزارهيا بيا کياربران از نهيایی کاربر سرویس هاینهایی: سیستم کاربر اینترنتی خدمات عامل سیستم

 سيویبه کيه دهسيتن کاربردهيایی شامل موارد این. کنندمی پشتیبانی ردشگریگ با مرتبط خدمات به دسترسی برای کاربردی

 و پرداخيت یسيتمس از استفاده شامل پشتیبانی خدمات و محصوالت به دسترسی امکان که هستند هاتوریست به رسانیخدمات

 اسيدیان و فيرد (، تقيوی2019مکاران )ه و در این زمینه نتایج تحقیق حاضر با نتایج تحقیق های، آرناز .آورندمی فراهم را رابط

ده بودنيد ( که در نتایج تحقیق های خيود بيه ایين عاميل اشياره نميو1396رمضانی ) نوبخت و ( و عبدالصالحی1396اردکانی )

 همراستا می باشد.
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 صيیشخ اطالعات بر اساس هوشمند جستجوی امکان ایجاد با ورزشی هوشمند گردشگری هوشمند: در جستجوی عامل امکان

دهنيد، می بهبيود هاآن برای قصدم انتخاب دهد، سرعتمی ارائه سفر برای را بهتری هاپیشنهاد هاآن پروفایل در مشتریان برای

 و شيود، حفيظمی خليق مقصيد انتخياب حيس از بهتيری است، تجربيه تخمین قابل هاآن برای آینده سفرهای برای بینیپیش

بيود و  دخواهي فيراهم همیشيه مشتریان برای توریستی سوابق به شود، دسترسیمی ترآسان مشتری پیشین اطالعات نگهداری

اضير بيا نتيایج تحقیيق در این زمینه نتایج تحقیق ح .شودمی تسهیل مشتریان به خدمات از سبدی ارائه مورد در گیریتصمیم

قیق هيای خيود بيه ( که در نتایج تح1398ور ) برمایه و ( و کوکبی2016جانز ) اشنایدر و (، کائو2017فسنمایر ) و های، ژیانگ

 این عامل اشاره نموده بودند همراستا می باشد.

 انتخياب در هیلتسي مقصد، بهترین انتخاب ها،هزینه کاهش هوشمند، گردشگری محتوا: این عامل سبب توسعه عامل بازاریابی

شود. در این یبازار م گسترش سالیق، یشناسای بهبود اطالعات، مناسب بندیطبقه گردشگری، مقصد انتخاب در سرعت مقصد،

موسيوی  ورپ هاشمی و (، خاتمی2018(، گاجدوسیک )2019همکاران ) و زمینه نتایج تحقیق حاضر با نتایج تحقیق های، آرناز

 ( که در نتایج تحقیق های خود به این عامل اشاره نموده بودند همراستا می باشد.1397زاده )قاسم ( و1397)

 آینيده، خریدهای نوع بینیپیش رفتار، تشخیص توانایی خرید، پیشنهاد هایگزینه عی: این عامل سبب بهبودمصنو عامل هوش

شيود. در ایين زمینيه نتيایج پرداخيت می شيرایط ترغیب فروش، مختلف صفحات بین پیوند ایجاد اطالعات، ترکیب ترینبهینه

 و زاده هيدیم( و 2016(، کارلسون )2018پابلوویک ) و سواویک(، 2018همکارانش ) و تحقیق حاضر با نتایج تحقیق های، کیم

 ( که در نتایج تحقیق های خود به این عامل اشاره نموده بودند همراستا می باشد.1396همکاران )

 یدرآميدهای نفتي ردیفمهدرآمد حاصل از آن،  میکه بدان شودمی ترروشن یمرتبط با آن، زمان هایفعالیتارزش گردشگری و 

 هيایحرکتری هوشمند را منشيأ گردشگ یعنیو شاخه هوشمند آن،  اندبردهنامصنعت گردشگری  عنوانبهو امروزه از آن  است

اکو ی، قدمت و تمدن ایران دهد کهمینتایج تحقیق نشان  .اندنامیدهگردشگری  نقالببالقوه دانسته و آن را ا یاقتصادی و فرهنگ

تيرین هيمدر ایيران از م ورزشيی های کيم گردشيگریهزینيه وها و مذاهب مختليف فرقه، وجود فردمنحصربهمناسب و  توریسم

ریزی، اتکيای های سیاسی و برنامهچنین وجود محدودیت. همباشدمیدر این کشور  ورزشی های گردشگریها و پتانسیلفرصت

های در چنيد شيهر بيزرم، محيدودیترکز شدن صنایع و خدمات های زیربنایی و متمبه درآمدهای نفتی، محدودیت ازحدبیش

ورزشيی های صنعت گردشگری ها و محدودیتترین چالشمهم ازجملهآموزش  زمینه درمرتبط با تبلیغات و رسانه و محدودیت 

 ماتخيد بهبيود موجيب کيه اسيت سیستمی هوشمند گردشگری .باشدمی در راستای رسیدن به گردشگری هوشمند در ایران

 از برگرفتيه ندهوشيم واژه طورکلیبيه. شيد خواهيد مشتریان به یکپارچه گردشگری خدمات ارائه و گردشگران برای گردشگری

 و سيازییکپارچه ،منيدیبهره معنيای بيه مفهوم این درواقع است گردشگری خدمات ارائه منظوربه اطالعات فناوری جدید نسل

 بيه محليی ميردم و ردشيگرگ بيرای را فردیمنحصربه اتتجربی که است واقعی دنیای به مجازی دنیای از هاداده گذاریاشتراک

 .آوردمی وجود

دیگر، با معضالت شدید اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مثل نير  بياالی  توسعهدرحالمانند بسیاری از کشورهای  ایران

 با توجه شگری ورزشیگرد خصوصاً بیکاری، رشد سریع در سن کار جمعیت، تورم و غیره مواجه است. توسعه صنعت گردشگری

 انسجام اجتماعی، ایجاد اشتغال، بهبود وضعیت زندگی، ارتقاء وکارکسبهای اقتصادی، رونق زمینه درهای مناسبی که به مزیت

کنيد. بيا توجيه بيه  معضالت شدید اقتصادی، سیاسی، اجتمياعی و فرهنگيی کميک به کاهشتواند و اشتراک فرهنگی دارد، می

ریزی و توسيعه بيرای ارتقياء ، برناميهدر کشورهادر کاهش معضالت و مشکالت مختلف  ورزشی شگریاهمیت نقش صنعت گرد

اسيت.  قرارگرفتهبه درآمدهای نفتی در حاشیه  دردسربیو  ازحدبیشدر ایران عموماً به دلیل اتکای  هوشمند صنعت گردشگری



   117   عوامل مؤثر برگردشگری هوشمند در صنعت پرورش مبتنی بر تکنیک فراترکیب کاوی او

ر بر روی تعداد گردشگری خارجی به ایران تمرکيز در ایران، بیشتهوشمند صنعت ورزش های توسعه گردشگری چنین طر هم

ها، رسانه و تبلیغيات های کلی حکومتبر ورود این نوع گردشگر مثل توسعه زیرساختی، سیاست مؤثرکنند و کمتر به عوامل می

در  هوشيمند صينعت ورزش توسيعه پایيدار گردشيگری ،کلیطوربهکنند. اجتماعی حاکم بر جامعه توجه می -سیاسی شرایطو 

سازی، ب( عدم هماهنگی بيین و در میيان نهادهيای ميرتبط، ج( عيدم الف( فقدان جامعیت و یکپارچه مثلایران دارای نواقص 

 .باشدمیانداز محلی تمرکززدایی همراه با تمایل به استفاده از منافع حکومت مرکزی و د( فقدان چشم

انداز جامع با توجه به هير دو سيطح خيرد و ، اتخاذ یک چشمدر ایران هوشمند صنعت ورزش ، برای توسعه گردشگریدرنهایت

های  -ازمدت، سیاستدر در هوشمند ورزشی سطح کالن، باید به باال بردن اولویت توسعه گردشگری شود. درکالن پیشنهاد می

 شيمندهو ه گردشيگریبرای توسيع موردنیازهای بهبود زیرساخت ریزی، هماهنگی و نظارت وتوسعه ملی، توجه بیشتر به برنامه

گیری برای منطقيه خيود مشيارکت بیشيتری داشيته توجه بیشتری شود. همچنین در سطح خرد، جوامع محلی باید در تصمیم

 هيا و غیيره(، کارگاهوپرورشآموزشهای جمعی، )از طریق رسانه هوشمند ها از اثرات مثبت و منفی گردشگریباشند، آگاهی آن

 نشد تفکیک کنترلی یا ستقلم وابسته، عامل عنوانبه هاآن اثر نوع اما شد شناسایی مدل این در یادیز مؤثر عواملافزایش یابد. 

 و کمی الگوهای طریق از توانیم را مجزا صورتبه و باهم عوامل از بسیاری ارتباط و تعامل ثانیاً. است بررسیقابل موضوع این که

هوشمند صنعت  گردشگری بر روابط این اثر همچنین و عوامل بین روابط که دشومی باعث عمل این. قرار داد موردبررسی کیفی

 .گیرد قرار شناخت مورد بیشتری بااعتبار ورزش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



118      فصلنامه علمی پژوهشی برنامه ریزی و توسعه گردشگری                                                           3ی . شماره9. دوره 1399پاییز 

  :منابع

 

 در لکترونیکیا گردشگری سازوکارهای بررسی(. 1393) یمهد گون، گندم و جبار بابائی، احسان؛ رشید بیگی، اکبر؛ زمانی، اصغری .1

 .جغرافیایی علوم پژوهشکده اصفهان، آینده، اندازچشم و ملی هایسرمایه ی،گردشگر ملی همایش ایران،

 و ارتقاء ملی مایشه دومین ایران، به ورزش واسطهبه گردشگر جذب راهکارهای بررسی(. 1397. )علی دوست، خرم و فاطمه مامی،ا .2

 .ردبیلا استان همگانی هایورزش هیئت اردبیل، اردبیل، استان همگانی هایورزش توسعه

 امنیت احساس بر ثرمؤ عوامل شناختیجامعه تحلیل(. 1397فضه ) هوالری، پور نو محمد و سید شبیری، مصطفی؛ جلودار، اقریانب .3

 .45-25(, 25)7، گردشگری توسعه و ریزیبرنامه(. بابلسر: گردشگران موردی مطالعه) گردشگران اجتماعی

 رونیکيی،الکت گردشگری توسعه در گردشگری مقاصد سازی هوشمند کارکردهای بررسی(. 1397) یهشاز برفروشان، و محمود لوچ،ب .4

 تحقیقيات و مطالعيات مرکيز تهيران، ایيران، حسيابداری و اقتصاد مدیریت، علوم در کاربردی هایپژوهش ملی کنفرانس چهارمین

 .مرتضوی حکمت سروش اسالمی

 -سياختاری سازیمدل رویکرد با الکترونیکی گردشگری یتوسعه مدل ارائه(. 1396فائزه ) اردکانی، اسدیان و محمدتقی فرد، قویت .5

 .19-39 صفحات ،33 شماره یازدهم، سال گردشگری، مدیریت مطالعات فصلنامه تفسیری،

 صيفهان،ا اسيتان ورزشيی گردشيگری توسيعه در بازاریيابی هایشاخص نقش بررسی(. 1397. )میثم زاد، شکیب و سارا مشیدی،ج .6

 .بنیادین فنون و علوم ترویج و توسعه انجمن: تهران ایران، بدنیتربیت و ورزشی علوم ملی همایش چهارمین

 دوميین ترونیيک،الک گردشيگری در هوشيمند هایسیستم و کاربردی هایبرنامه نقش(. 1397. )مهدی زاده، عباس و مریم وکار،ج .7

 همایش ئمیدا دبیرخانه همدان، یدار،پا زیستمحیط و جغرافیا گردشگری، ملی همایش پنجمین و المللیبین همایش

 در انسيانی عليوم و ميدیریت هيایپژوهش همایش گردشگری، صنعت در پیشنهاددهنده هایسیستم(. 1397. )شبنم لوفرد، حمزه .8

 .تهران دانشگاه مدبر، مدیریت پژوهشی موسسه تهران، ایران،

ارتقياء  بيرای شيهری ونقيلحمل ریزیبرناميه اسيتراتژیک ایهيحلراه ارزیابی(. 1397) یممر پور موسوی، هاشمی و رایحه خاتمی، .9

 تبریيز اهدانشگ تبریز، اسالم، جهان کشورهای شهرسازی و ی، معمارعمران کنفرانس مشهد، شهر موردی نمونه هوشمند گردشگری

 .تبریز شهرداری کاربردی علمی دانشگاه - آذربایجان مدنی شهید دانشگاه -

: ميوردی طالعيهم) گردشيگری پایيدار توسعه و اجتماعی سرمایه علی رابطه تحلیل(. 1397) یقربانعل ابراهیمی، هادی و مله، رازقی .10

 .71-46(, 25)7، گردشگری توسعه و ریزیبرنامه(. ساری شهر شهروندان

 اوليین سيیار، ریگردشيگ و الکترونیکيی گردشگری دوسویه ارتباط(. 1397. )مجتبی ،زادهحاجی و سمانه فایض، مهرزاد؛ سرفرازی، .11

 .آبادنجف واحد اسالمی آزاد دانشگاه ،آبادنجف سوم، هزاره در گردشگری و جغرافیا ملی همایش

 مقصيد ترینمناسيب یيافتن جهيت گردشيگران راهنمای هوشمند سیستم یک ارائه(. 1393نرگس ) کوهی، کبیر و فاخته سلطانی، .12

 .فردا زیستمحیط اندیشان هم تشرک همدان، زمین،ایرانگردی طبیعت و گردشگری ملی همایش دومین مسافرت،

 قيزوین، تاناسي ورزشيی گردشيگری توسعه در اطالعات آوریفن نقش بررسی(. 1396زهرا ) رمضانی، نوبخت و بصیر عبدالصالحی، .13

 بنیادین فنون و علوم ترویج و توسعه انجمن تهران، ایران، بدنیتربیت و ورزشی علوم ملی همایش سومین

 راهنميای هوشمند دستیار عنوانبه فازی، دانش بر مبتنی خبره سیستم یک طراحی(. 1395) ینحس آبادی،حکم و زهره فر، فصیح .14

 .دالون طبیعت سپیدار شرکت همدان، پاک، زیستمحیط و جغرافیا گردشگری، ملی همایش اولین ایران، در گردشگری

 در کلیيدی عواميل و یپایدار چگونگی واکاوی تبریز ردشگریگ محور سازی در هوشمند مؤثر هایمؤلفه(. 1397) یدمج زاده،قاسم .15

 شيهید انشيگاهد - تبریيز دانشيگاه تبریز، اسالم، جهان کشورهای شهرسازی و معماری ،عمران کنفرانس شهرسازی، و معماری بعد

 .تبریز شهرداری کاربردی علمی دانشگاه - آذربایجان مدنی
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