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The rapid development of technology in tourism and the growing interest in smart cities have attracted the
attention of managers and policy makers of urban tourism destinations to the opportunities created by smart
tourism destinations. Accordingly, a new type of destination has emerged under the name of smart tourism
destination, which has been the subject of research by many researchers in the field of tourism. However, there
is no comprehensive framework for examining the dimensions or components and indicators of smartness
measurement and evaluation in a specific and operational manner and based on quantitative data. Therefore, the
purpose of this study is to determine the dimensions or components of smartness of urban tourism destinations,
and their measurement indicators in a way that can be used to measure the smartness of tourism destinations.
To achieve the research Purpose, three research steps have been designed. In the first step, the components of
smartness and their measurement indicators are validated using the opinion of experts. In the second step of the
research, using online questionnaire tool and surveys of 320 tourism experts at the level of 12 selected tourism
destinations and factor analysis method using LISREL software, , the effectiveness of each smartness
component are evaluated, in addition to analyzing the content of the measurement tool. In the third step of the
research, using one-way analysis of variance test and Tukey test, the difference between the smartness levels of
selected urban tourism destinations in general and by components is analyzed. Based on the research results,
six components of smartness including tourism business environment, environment, residents/tourists,
residents' life/tourist experience, governance/management, and access/transportation were determined. In
addition, 57 indicators were determined and validated separately to operationalize the evaluation of smartness
of urban tourism destinations. Finally, it was found that there is a significant difference between the smartness
of urban tourist destinations. The results of the research in determining the level of smartness in general and by
components and ranking of urban tourism destinations, would help policy makers and decision makers related
to tourism development of urban tourism destinations to assess the status of the destination in each Indicators
and components to improve their smartness status. As a result, the possibility of achieving smart goals of urban
tourism destinations including equity, livability, sustainability, effectiveness of resource management using
various technologies, especially with emphasis on two aspects (1) increasing the quality of tourism experience
and the level of tourists’ satisfaction and ( 2) Improving the quality of life of local residents will be provided.

Copyright©2021, Geography and Development. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attributionnoncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute the material just in noncommercial usages, provided the original
work is properly cited.

Extended Abstract
1- Introduction

T

he rapid development of technology
in tourism and the growing interest in
smart cities have attracted the
attention of managers and policy
makers of urban tourism destinations
to the opportunities created by smart
tourism destinations. Accordingly, a

*Corresponding Author:
Dr. Ali Delshad
Address: Department of Tourism
University of Yazd
Tel: +98 (9196003941)
E-mail: alidelshad@yazd.ac.ir

new type of destination has emerged under the name
of smart tourism destination, which has been the
subject of research by many researchers in the field
of tourism. A review of previous research on
smartness in urban tourism destinations shows that
these studies have mainly focused on information
and communication technologies and the application
and characteristics of these technologies in the
management & development of tourism destinations
in tourism supply and demand dimensions.
Relatively few studies have hypothesized and argued
for the concept of smart tourism destinations. In each
of them, a part of the features and functions of these
destinations have been examined. In addition, in
these researches, the difference between the
smartness of urban tourism destinations has not been
studied specifically and operationally and based on
quantitative data. Therefore, the lack of a
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comprehensive framework based on the study of
dimensions or components and indicators of
smartness measurement and evaluation with
emphasis on urban destinations in previous studies
has been identified as a research gap in this research.
Therefore, the main issue of this research is to
identify and explain the components or dimensions
and indicators of smartness of urban tourism
destinations in a comprehensive and systematic
manner and a specific framework to assess the
smartness status of selected tourism destinations and
examine the differences between their smartness in
general and the components of each.
2-Methods and Material
To achieve the research Purpose, three research steps
have been designed. In the first step, the components
of smartness and their measurement indicators are
validated using the opinion of experts. In the second
step of the research, using online questionnaire tool
and surveys of 320 tourism experts at the level of 12
selected tourism destinations and factor analysis
method using LISREL software, , the effectiveness
of each smartness component are evaluated, in
addition to analyzing the content of the measurement
tool. In the third step of the research, using one-way
analysis of variance test and Tukey test, the
difference between the smartness levels of selected
urban tourism destinations in general and by
components is analyzed. The highest level of
smartness of selected urban tourism destinations in
the components of business environment, tourism
environment, residents/tourists, residents 'lives/
tourists' experience, governance/management and
transportation/access, belongs respectively to the
cities of Hamadan, Qom, Hamadan, Shiraz , Qom
and Urmia. The city of Sari is in the last (twelfth)
rank of smartness in all components.
3-Results and Discussion
Based on the research results, six components of
smartness including tourism business environment,
environment, residents/tourists, residents' life/tourist
experience, governance/management, and access/
transportation were determined. Residents 'life/
tourists' experience component with 0.92 has the
highest smartness impact. The components of the
tourism environment, residents/ tourists are in the
second place, and the components of governance/
management, access/transportation and tourism
business environment are in the next ranks. In
addition,57 indicators were determined and validated
separately for components in order to implement the
smartness measurement of urban tourism
destinations. Then, it was finally found that there is a
significant difference between the smartness of urban
tourism destinations, using one-way analysis of
variance (ANOVA) test. In the next step, Tukey test
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was used to show the difference between the means
of the groups. The results of this test showed that the
urban tourism destinations of Qom, Hamedan,
Tabriz, Urmia, Shiraz, Isfahan, Mashhad, Yazd,
Tehran, Zanjan, Kermanshah and Sari have the first
to twelfth ranks in terms of smartness, respectively.
4-Conclusion
The theoretical findings of the research in
determining the 6 components and 57 indicators for
measuring the smartness of urban tourism
destinations, has not been specificd and categorized
in the previous researches. Therefore, it can be
claimed that this finding is the most important
theoretical innovation of this research that plays an
important role in filling the identified research gap.
The results of the research in determining the level of
smartness in general and by components and ranking
of urban tourism destinations, would help policy
makers and decision makers related to tourism
development of urban tourism destinations to assess
the status of the destination in each Indicators and
components to improve their smartness status. As a
result, the possibility of achieving smart goals of
urban tourism destinations including equity,
livability, sustainability, effectiveness of resource
management using various technologies, especially
with emphasis on two aspects (1) increasing the
quality of tourism experience and the level of
tourists’ satisfaction and ( 2) Improving the quality of
life of local residents will be provided. Finally,
measuring the smartness of tourism destinations
using the identified indicators, collect, analyze and
use big data to measure the state of smartness of
tourism destinations, and comparative analysis of top
smart tourism destinations and provide experiences
and lessons learned for application at the national
level to improve the smartness of tourism
destinations are suggested as the proposed future
studies.
Keywords: Tourism, Smartness, Urban tourism
destinations, Iran.
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چکیده

تاریخ دریافت0911/16/22 :
توسعۀ سریع فناوری در گردشگری و عالقهمندی فزاینده به هوشمندسازی شهرها ،توجه مدیران و سیاستگذاران
تاریخ پذیرش0411/10/90 :
مقصدهای گردشگری شهری را به فرصتهای ایجادشده از هوشمندسازی مقصدهای گردشگری جلب کرده است؛
برایناساس ،گونۀ جدیدی از مقصدها با عنوان مقصد هوشمند گردشگری پدیدار شده که موضوع پژوهش بسیاری از
صفحات 20 -44 :
پژوهشگران حوزۀ گردشگری قرار گرفتهاست؛ بااینوجود ،چارچوبی فراگیر برای بررسی ابعاد یا مؤلفهها و شاخصهای
سنجش و ارزیابی هوشمندی بهصورت مشخص و عملیاتی و مبتنی بر دادههای کمی ارائه نشدهاست؛ بنابراین هدف این
تحقیق ،تعیین ابعاد یا مؤلفههای هوشمندی مقصدهای گردشگری شهری و شاخصهای سنجش آنها بهگونهای است که
بتوان براساس آن به سنجش هوشمندی مقصدهای گردشگری پرداخت .برای دستیابی به هدف تحقیق ،گامهای سهگانۀ
پژوهشی طراحی شدهاند .در گام اول به احصای مؤلفههای هوشمندی و شاخصهای سنجش آنها و اعتبارسنجی
محتوای آنها با استفاده از نظر خبرگان پرداخته شدهاست .در گام دوم تحقیق ،با استفاده از ابزار پرسشنامۀ آنالین و
نظرسنجی از  921خبرۀ گردشگری در سطح  02مقصد گردشگری منتخب و روش تحلیل عاملی و نرمافزار ،LISREL
عالوهبر تحلیل محتوای سازۀ ابزار سنجش ،میزان تأثیرگذاری هریک از مؤلفههای هوشمندی نیز تعیین شدهاست .در
گام سوم تحقیق ،با استفاده از آزمون تحلیل واریانس یکطرفه و آزمون توکی ،تفاوت بین میزان هوشمندی مقصدهای
گردشگری شهری منتخب در کل و به تفکیک مؤلفهها تحلیل شدهاست .براساس نتایج تحقیق ،مؤلفههای ششگانۀ
هوشمندی شامل فضای کسبوکار گردشگری ،محیط ،ساکنان /گردشگران ،زندگی ساکنان /تجربۀ گردشگران،
حاکمیت /مدیریت و دسترسی /حملونقل تعیین شدند .همچنین برای عملیاتیشدن سنجش هوشمندی مقصدهای
گردشگری شهری  75شاخص به تفکیک مؤلفهها تعیین و اعتبارسنجی شدند .درنهایت مشخص شد که تفاوت معناداری
بین هوشمندی مقصدهای گردشگری شهری وجود دارد .نتایج تحقیق در تعیین میزان هوشمندی در کل و بهتفکیک
مؤلفهها و رتبهبندی مقصدهای گردشگری شهری ،به سیاستگذاران و تصمیمسازان مرتبط با توسعۀ گردشگری
مقصدهای گردشگری شهری مورد ارزیابی یاری میرساند تا با بررسی وضعیت مقصد در هریک از شاخصها و مؤلفهها ،به
بهبود وضعیت هوشمندی خود بپردازند .درنتیجه امکان دستیابی به اهداف هوشمندی مقصدهای گردشگری شهری
واژههای کلیدی:
گردشگری،مقصدهای گردشگریشهری ،شامل برابری ،زیستپذیری ،پایداری ،اثربخشی مدیریت منابع با استفاده از فناوریهای مختلف بهویژه با تأکید بر دو
وجه )0 :افزایش کیفیت تجربۀ گردشگری و میزان رضایت گردشگران و  )2بهبود کیفیت زندگی ساکنان محلی فراهم
هوشمندی ،ایران.
خواهد گشت.

مقدمه
در عصر حاضر مقصدهای گردشگری با چالشهای
ریشهای ،شامل نحوه و میزان بهکارگیری فناوریهای
نوین و تغییرات سریع در محیطهای کسبوکار،
ساختار صنعت و نیازها و احتیاجات گردشگران،
روبهرو هستند ).(Almobaideen et al, 2017: 342
برای مقابله با این چالشها ،میتوان از قابلیتهای
بسیار فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی استفاده کرد.
این فناوریها ،دسترسی به کمیت و کیفیت اطالعات
تسهیالت و خدمات مقصدهای گردشگری را بهبود
داده و به گردشگران کمک کردهاند تا هزینههای
جستوجوی خدمات موردنیاز خود را به حداقل
برسانند؛ عالوهبراین ،مقصدهای گردشگری با استفاده
استادیار گردشگری دانشگاه یزد  ،یزد ،ایران

از فنون بازاریابی پایگاه دادهها میتوانند گوشهها یا
بخشهای بازار کوچک و مشخصی که سودآور نیز
هستند را شناسایی و بهعنوان بازار هدف خود انتخاب
کنند )(Angeloni, 2016: 190؛ بنابراین فناوری به
بنیانی برای شکلگیری یا تغییر شکل مقصدهای
گردشگری تبدیل شدهاست تا خدمات گردشگری به
شکلی یکپارچه دردسترس استفادهکنندگان از آنها
قرار بگیرد .این توسعۀ سریع فناوری در گردشگری و
عالقهمندی فزاینده به هوشمندسازی شهرها ،توجه
مدیران و سیاستگذاران مقصدهای گردشگری شهری
را به فرصتهای ایجادشده از هوشمندسازی
مقصدهای گردشگری جلب کرده است .بر این اساس،
گونۀ جدیدی از مقصدها با عنوان مقصد هوشمند
alidelshad@yazd.ac.ir
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گردشگری پدیدار شدهاست .در این گونه از مقصدها از
فناوریهای نوین بهصورت گستردهای استفاده
شدهاست تا بر تجربۀ گردشگری تأثیر گذاشته،
رقابتپذیری مقصد را بهبود داده و از طرحهای توسعۀ
گردشگری حمایت شود ( Buonincontri & Micera,
.)2016: 286

بهطورکلی ،منظور از هوشمندی یک مقصد
گردشگری ،مدیریت اثربخش چندین بخش در درون
یک مقصد با استفاده از فناوریهای اطالعاتی و
ارتباطی است (.)Marchiori & Cantoni, 2015: 195
امروزه ،مطالعات مربوط به هوشمندی مقصدهای
گردشگری در اولویت مطالعات حوزۀ گردشگری قرار
دارد .دراینراستا تالشهای زیادی در زمینۀ ارائۀ
مدلها ،ابزارها و راهبردهای هوشمندسازی مقصدهای
گردشگری صورت گرفتهاست .برایناساس منظور از
هوشمندی یک مقصد گردشگری ،استفاده از خدمات
پیشرفته ،وجود درجۀ باالیی از نوآوری و طراحی
فرایندهای ارائۀ خدمات بهصورت باز ،همپیوند و
بهاشتراکگذاشتهشده برای بهبود کیفیت زندگی
ساکنان و گردشگران است .یک مقصد هوشمند
گردشگری فناوریها ،مردم و نهادها را دربرمیگیرد.
خلق یک مقصد هوشمند گردشگری نیازمند
همپیوندسازی فناوریها ،سامانهها ،خدمات و قابلیتها
در درون یک شبکۀ ارگانیک است .در این شبکه
عالوهبر چندبخشیبودن و وجود انعطافپذیری باال،
باید دسترسی آزاد برای همۀ ذینفعان وجود داشته
باشد (.)Del Vecchio et a., 2018: 848
2
با اینکه مدل مشخصی ،مانند مدل کوهن (،)1121
برای تبیین ابعاد شهرهای هوشمند وجود دارد ،در
زمینۀ تعیین چارچوبی مشخص برای مقصدهای
هوشمند گردشگری شهری بهگونهای که ابعاد،
مؤلفهها و عوامل هوشمندی آنها در بستهای کامل
طراحی شده باشد ،مدل جامع و مشخصی ارائه
1-Cohen

نشدهاست .فقط پژوهشگران انگشتشماری مدلهایی
ارائه کردهاند که هریک ابعاد مشخصی از هوشمندی
مقصد را مطرح میکند .ازجمله این پژوهشها میتوان
به مدل مفهومی ا جزای اصلی گردشگری هوشمند در
مقصد (جرمن مولز ،)1121 ،1تعیین چارچوب سنجش
هوشمندی شهرها (مورگانته و باروسو ،)1122 ،2ابتکار
عمل مقصدهای هوشمند گردشگری چین (وانگ و
همکاران ،)1122 ،2ویژگیهای مقصدهای هوشمند
گردشگری (بوهالیس و آمارانگانا ،)1122 2،تحلیل
تأثیرات ساختار شبکۀ مقصدهای هوشمند گردشگری
(دلچیاپا و باگیو ،)1122 ،2همآفرینی تجربه در
مقصدهای هوشمند گردشگری (بونینکونتری و میسرا،
 ،)1122تحلیل مدل کسبوکار خدمات عمومی در
اکوسیستم شهر هوشمند (دیاز -دیاز و همکاران )112 ،
و مدل مفهومی مقصدهای هوشمند پایدار (شفیعی و
همکاران )1122 ،اشاره کرد.
بنابراین بررسی پژوهشهای پیشین درخصوص
هوشمندی در مقصدهای گردشگری شهری نشان
میدهد که این پژوهشها عمدتا بر فناوریهای
اطالعاتی و ارتباطی و کاربرد و ویژگیهای این
فناوریها در مدیریت و توسعۀ مقصدهای گردشگری
در هر دو بعد عرضه و تقاضای گردشگری متمرکزند.
در پژوهشهای نسبتا اندکی برای مفهوم مقصدهای
هوشمند گردشگری فرضیهسازی و استدالل شده و در
هریک به بررسی بخشی از ابعاد و ویژگیها و
کارکردهای این مقصدها اشاره شدهاست .همچنین در
این تحقیقات بهصورت مشخص و عملیاتی و مبتنی بر
دادههای کمی ،به بررسی تفاوت بین هوشمندی
مقصدهای گردشگری شهری پرداخته نشدهاست.

2-Germann Molz
3-Murgante & Borruso
4-Wang et al.
5-Buhalis & Amaranggana
6-Del Chiappa & Baggio
7-Díaz-Díaz et al.
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ازاینرو ،فقدان چارچوبی فراگیر براساس بررسی
ابعاد یا مؤلفهها و شاخصهای سنجش و ارزیابی
هوشمندی با تأکید بر مقصدهای شهری در
پژوهشهای پیشین بهمثابه شکاف و خأل پژوهشی در
این پژوهش شناسایی شدهاست .برایناساس ،مسئلۀ
اصلی تحقیق این پژوهش ،شناسایی و تبیین مؤلفهها
یا ابعاد و شاخصهای هوشمندی مقصدهای
گردشگری شهری به شکلی فراگیر و سیستماتیک در
قالب چارچوبی مشخص برای سنجش وضعیت
هوشمندی مقصدهای گردشگری منتخب و بررسی
تفاوت بین میزان هوشمندی آنها در کل و براساس
مؤلفههای هریک است.
در راستای پاسخگویی به مسئلۀ اصلی تحقیق،
گامهای سهگانۀ پژوهش تعیین شدهاند .در ابتدا به
احصای مؤلفهها یا ابعاد هوشمندی مقصدهای گردشگری
شهری و شاخصهای سنجش آنها و اعتبارسنجی
آنها با استفاده از نظر خبرگان پرداخته شدهاست .در
ادامه میزان تأثیرگذاری هریک از ابعاد یا مؤلفهها بر
هوشمندی مقصدهای گردشگری تعیین شده و
درنهایت با سنجش میزان هوشمندی مقصدهای
گردشگری شهری منتخب ،تفاوت بین میزان
هوشمندی آنها در کل و به تفکیک مؤلفهها تحلیل
شدهاست.
مبانی نظری و پیشینۀ تحقیق
مقصد هوشمند گردشگری مفهومی است که در
قالب آن فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی با
زیرساختهای فیزیکی همپیوند میشوند تا گردشگران
بتوانند با برقراری ارتباط و اتصال مناسب و بهوسیلۀ
دستگاهها و فناوریهای شبکهای و دسترسی به
اپلیکیشنها ،نیازهای خود را به بهترین شکل برآورده
سازند )(Almobaideen et al, 2017: 343

پاییز  ،0011سال نوزدهم ،شماره 60

در این مفهوم ،هویت صنعت گردشگری از دیدگاه
تجربی سفر به گونۀ ویژهای طراحی میشود که
تجربیات گردشگری با خود مقصد ترکیب شود.
بدینترتیب ،این فرصت برای مقصد فراهم میآید که
به آن بهمثابه مجموعهای از کاالها و خدمات مهیاشده
براساس نیازها و انتظارات گردشگران نگریسته شود
(.)Del Vecchio & Passiante, 2017: 163-164

همچنین مقصدهای هوشمند گردشگری شهری
مقصدهایی هستند که کاربرد فناوریهای نوین در
شش مؤلفه یا عنصر اساسی شکلدهندۀ مقصد
گردشگری موفق ،شامل :جاذبهها ،2دسترسی،1
تأسیسات و امکانات ،2بستههای سفر در دسترس،2
فعالیتها 2و خدمات ضروری 2تأثیرات مثبتی بر
هوشمندی این مقصدها در ابعاد حاکمیت ،محیط،
حملونقل ،اقتصاد ،مردم و زندگی خواهد گذاشت
( .)Buonincontri & Micera, 2016: 291بوئس،
بوهالیس و اینورسینی ( )1122تفاوت شهرهای
هوشمند و مقصدهای هوشمند را در تمرکز مقصدهای
هوشمند بر بهبود تجارب گردشگر ازطریق فناوریهای
اطالعاتی و ارتباطی درنظر میگیرند؛ درحالیکه هر
شهر هوشمند بر شهروندانش و بهبود شرایط زندگی
آنها متمرکز است ( Marine-Roig & Anton Clavé,
 .)2015: 163بنابراین هدف آرمانی توسعۀ مقصدهای
هوشمند گردشگری پشتیبانی جابهجایی ،خالقیت،
دردسترس بودن و تخصیص منابع ،پایداری و کیفیت
زندگی و انجام بازدیدهای بزرگمقیاس،تالشهای
هماهنگشده و سرمایهگذاری راهبردی در زیرساخت
فناوری است .برای دستیابی به این هدف ،مقصدهای
هوشمند باید ساختاری اطالعاتی بسازند که مشتریان
به تسهیم دادهها بهصورت فعال و خالق (مانند
1-Attractions
2-Access
3-Amenities
4-Available Packages
5-Activities
6-Ancillary Services
7-Boes, Buhalis & Inversini
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بهدستآوردن و سپس به اشتراکگذاری تجارب هر
فرد) یا مجازی (از طریق حسگرها یا وسایل پوشیدنی
قابلحمل) بپردازند(.)Xiang & Fesenmaier,2017:305
مقصد هوشمند گردشگری شهری با سه ترکیب
اصلی خدمات پردازش ابری ،2اینترنت اشیا 1و
دستگاههای کاربر نهایی 2بین عرضه و تقاضا تعامل
مؤثرتری ایجاد میکند و تجربۀ گردشگری را بهبود
میبخشد؛ اگرچه مقصد هوشمند گردشگری صرفا به
دیجیتالیکردن و اطالعرسانی در صنعت گردشگری
منحصر نمیشود .بهکارگیری این ابتکار عمل مستلزم
دگرگونی تجربۀ گردشگری (تجربهای که در تعامل
عناصر عرضه و تقاضا همآفرینی شدهاست) ،تغییرات
در راهبرد بازاریابی مقصد (مدیریت روابط) و داشتن
دیدگاهی متفاوت به رقابتپذیری مقصد (منابع مؤثر،
بزرگدادهها) است (.)Wang et al., 2013: 59-60
برایناساس ،هدف از هوشمندی در توسعۀ مقصدهای
گردشگری شهری که در قالب مقصدهای هوشمند
گردشگری جلوهگر شدهاست ،عالوهبر شتابدادن به
نوآوری در ارائۀ خدمات و بهبود تجربۀ گردشگری،
افزایش رقابتپذیری مقصد از راه توسعۀ زیرساخت و
توانمندیهای فناوری اطالعات است
(.)Park & Kim, 2017: 381

رومائو و همکاران )1122( 2نیز با پژوهش در
زمینۀ شهر هوشمند ،بهمنزلۀ مکانی مشترک برای
گردشگران و ساکنان ،تأثیرات گوناگون کارکردهای
شهری بر جذابیت بازدیدکنندگان و ساکنان را مطرح
میکنند .از نظر آنان ،تعادل نگرانکننده و نامناسبی
بین زیستپذیری ،محیطزیست و جمعیت ساکنان و
شمار بازدیدکنندگان (گردشگران) وجود دارد
) .(Romãoa et al, 2018: 67-74این پژوهشگران به
این نتیجه رسیدند که شهرهایی با ترجیحات و
منافعگوناگون ذینفعان (مانند مقصدهای گردشگری
1-Cloud Computing
2-Internet of Things
3-End-user Devices
4-Romãoa et al

شهری هوشمند) نمودها و نماهای بسیاری دارند و
بههیچوجه یکنواخت و یکسان نیستند .روشن است که
ایجاد زیرساخت دانش جغرافیایی پیشرفته برای
سیاستگذاری مقصدهای شهری هوشمند ضروری
است .تصویر نوین شهرهای مدرن هوشمند ،نیازمند
نگرشها و راهبردهای سیاستگذاری جدید و
راهحلها و اقدامات هوشمند مرتبط است تا شهر
پایدار آیندۀ مکانی برای زندگی همه ،ازجمله ساکنان
و بازدیدکنندگان ،ایجاد شود .سیاست شهر هوشمند
درخصوص گردشگری دربردارندۀ راهبردهای توسعۀ
استوار بر ویژگیهای چندگانه است که با سامانههای
اطالعاتی مستحکمی پشتیبانی میشود.
مؤلفهها و شاخصهای سنجش هوشمندی مقصدهای
گردشگری شهری

برای هوشمندی مقصدهای گردشگری شهری،
محققان مؤلفههای مختلفی را ارائه کردهاند که
میتوان آنها را با توجه به الگوگیری از مدل کوهن
( )1121در زمینۀ ابعاد هوشمندی شهرها و نیز
مؤلفههای یکمقصد گردشگری ازدیدگاه بونینکونتری
و میسرا ( )1122در شش مؤلفه :فضای کسبوکار
گردشگری ،محیط ،ساکنان /گردشگران ،زندگی
ساکنان /تجربه گردشگران ،حاکمیت /مدیریت و
دسترسی /حملونقل دستهبندی کرد که در ادامه به
اختصار معرفی میشوند.
مؤلفۀ فضای کسبوکار گردشگری (مایکل و
همکاران )1122 ،2به مقصدهای شهری با محیط
اقتصادی -اجتماعی مبتنی بر نوآوری ،رقابت،
همکاری ،مشارکت ،استفاده از انواع فناوریهای نوین
و وجود صنایع ،بخشها ،خدمات و کسبوکارهای
هوشمندی اشاره دارد که از فناوریها ،بهویژه
فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی در فرایند تولید و
ارائۀ خدمات و محصوالت استفاده میکنند.

5-Michael et al
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مؤلفۀ محیط گردشگری به توسعۀ فناوریها ،بهویژه
فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی و استفاده از آنها در
حفظ و بهبود کیفیت زیستمحیطی مقصد گردشگری
شهری ،مدیریت زیرساختها و منابع و جاذبههای
گردشگری و افزایش اثربخشی و کارآیی بهرهبرداری از
محیطزیست ،زیرساختها و منابع با تأکید بر
زیستپذیری بیشتر مقصدگردشگری شهری و پایداری
طوالنیمدتتر توسعۀ آن ،اشاره دارد.
مؤلفۀ ساکنان /گردشگران عنصر اصلی و متمایزکنندۀ
مقصد هوشمند گردشگری شهری است .از این نظر
که یک مقصد گردشگری شهری هوشمند محلی برای
زندگی ساکنان و کسب و تجربۀ گردشگران و تعامل و
ارتباط مؤثر ،مثبت و ارزشآفرین این دو با یکدیگر
است .به بیان دیگر یک مقصد هوشمند گردشگری
شهری با توجه به قالب اصلی آن که شهر است ،باید
بهگونهای طراحی و توسعه یابد که عالوهبر بهبود
تجربۀ گردشگران ،کیفیت زندگی ساکنان محلی را
نیز افزایش دهد.
مؤلفۀ زندگی ساکنان /تجربۀ گردشگران به
جنبههای مختلف زندگی ساکنان و بازدید و اقامت
گردشگران (تجربۀ گردشگری) در مقصد گردشگری
شهری با تأکید بر استفاده از انواع فناوریها اشاره
دارد که در بهبود کیفیت زندگی و تجربۀ گردشگری
و فضای اجتماعی -فرهنگی مقصد گردشگری شهری
بسیار اثرگذار هستند.
مؤلفۀ حاکمیت /مدیریت در وهلۀ اول به وضعیت
کالن سیاسی مقصد در زمینههای ثبات سیاسی،
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وضعیت کلی امنیت و ایمنی مقصد ،عدمتمرکز
سیاستگذاری و مدیریت ،پاکدستی و حداقلبودن
میزان فساد و حاکمیت قانون اشاره دارد .خدمات
شهروندی مناسب و بهبود دسترسی به آنها و
استفادۀ هوشمند از دولت الکترونیک توسط ساکنان
شهری ازجمله مواردی است که به سطح عملیاتی و
مدیریت مقصد گردشگری مرتبط میشود.
تأکید مؤلفۀ دسترسی /حملونقل بر استفاده از
فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی بهمنظور بهبود
دسترسی به مقصد گردشگری شهری و ترافیک درون
شهری است؛ اما مواردی مانند کیفیت و تنوع
دسترسی به مقصد ،فضاهای پارکینگ و پیادهروها و
سوارهروها با تأکید بر بهبود دسترسی ساکنان و
گردشگران به مناطق مختلف شهری نیز در این بعد
مدنظر قرار میگیرند .همچنین برای ایجاد چارچوبی
برای عملیاتیکردن سنجش هوشمندی مقصدهای
گردشگری شهری ،عالوهبر تعیین مؤلفهها یا ابعاد
هوشمندی مقصدهای گردشگری شهری ،شاخصهای
اولیۀ سنجش هوشمندی بهتفکیک هریک از مؤلفهها
به شرح جدول  2ارائه شدهاست .در این جدول
مؤلفهها و شاخصها یا گویههای سنجش هوشمندی
بر مبنای یافتههای مبانی نظری و پیشینۀ تحقیق،
همراه با اشاره به منابعی که به شاخصهای
پیشنهادی اشاره داشتهاند ،شناسایی و گردآوری
شدهاست.
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جدول  :0مؤلفهها و شاخصهای سنجش هوشمندی مقصدهای گردشگری شهری

مؤلفه

شاخصها یا گویهها

منبع

سیستم بانکی و مالی بهروز
وضعیت تجارت الکترونیک

دیاز -دیاز و همکاران ( )112
فرزین و صفری ( ،)2222کیم و همکاران (  ،)112لی و همکاران ( )112
مورگانته و باروسو ( ،)1122مارین-روگ و آنتون-کالو ( ،)1122سانگ ( ،)1122زیانگ و
فسنمایر (  ،)112شفیعی و همکاران ()1122
مورگانته و باروسو ( ،)1122دلچیابا و باگیو ()1122
فرزین و صفری ( ،)2222وانگ و همکاران ( ،)1122بوهالیس و فورسته (،)1122
سوپاک و همکاران ( ،)1122مارین-روگ و آنتون کالو ( ،)1122هائو و همکاران
( ،)1122آنجلونی ( ،)1122لی و همکاران (  ،)112شفیعی و همکاران ( ،)1122قربانی
و همکاران ( 2222و )1122

تعداد بنگاههای نوآور و کارآفرین
توانایی شبکهسازی با دیگر مقصدها
اثربخشی فعالیتهای بازاریابی مقصد

فضای کسبوکار
گردشگری

وجود مشارکتهای بین بازیگران
(عمومی ،خصوصی و مردمنهاد)
مشارکت کسبوکارهای داخلی با خارجی
میزان بهرهوری عملیات اجرایی
کسبوکارها
تنوع خدمات گردشگری
خودکارسازی (اتوماسیون) ارائۀ خدمات
گردشگری
سامانههای اطالعاتی و ارتباطی آنالین
ارائۀ خدمات گردشگری
ارائۀ محصوالت گردشگری مطابق با
ویژگیهای همۀ گروههای مشتریان
دوستدار محیطزیستبودن تأسیسات و
امکانات گردشگری
کیفیت زیستمحیطی /زیستپذیری
بیشتر مقصد
اجرای کدهای اخالقی توسط همۀ
ذینفعان گردشگری
کیفیت زیستمحیطی منابع و جاذبههای
طبیعی

محیط

لی و همکاران ( )112
مورگانته و باروسو ()1122
مارین-روگ و آنتون کالو ( ،)1122زیانگ و فسنمایر (  ،)112وانگ و همکاران (،)1122
دلوچیو و همکاران ()1122
آنجلونی ( ،)1122آلموبعیدین و همکاران (  ،)112قربانی و همکاران ( 2222و )1122
آیسکیو و همکاران ( ،)1122یو و همکاران (  ،)112زیانگ و فسنمایر (  ،)112وانگ و
همکاران ( ،)1122هان و همکاران ()1122
بوهالیس و فورسته ( ،)1122یو و همکاران (  ،)112زیانگ و فسنمایر (  ،)112ترایب و
امکونو (  ،)112قربانی و همکاران ( 2222و )1122
چانگ و همکاران ( ،)1122بوهالیس و فورسته ( ،)1122بونینکونتری و میسرا (،)1122
آنجلونی ( ،)1122کیم و همکاران (  ،)112بونینکونتری و همکاران (  ،)112دلوچیو و
پاسیانته (  ،)112زیانگ و فسنمایر (  ،)112وانگ و همکاران ()1122
دیاز-دیاز و همکاران ( )112
مورگانته و باروسو ( ،)1122سوپاک و همکاران ( ،)1122دیاز-دیاز و همکاران ( ،)112
شفیعی و همکاران ()1122
دیاز-دیاز و همکاران ( )112
وانگ و همکاران ( ،)1122شفیعی و همکاران ()1122

میزان تفکیک و بازیافت زباله

مورگانته و باروسو ( ،)1122وانگ و همکاران ( ،)1122شفیعی و همکاران ()1122

میزان بازیابی فاضالب /بازچرخانی آب

مورگانته و باروسو ( ،)1122وانگ و همکاران ( ،)1122شفیعی و همکاران ()1122

کیفیت آبرسانی (نشت آب و تصفیۀ آب)
استفاده از سیستمهای کاهندۀ مصرف
آب و انرژی
استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر
طراحی زیرساختها مبتنی بر نیازهای
گروههای ویژه
تولید محتوای صحیح و اصیل در تشریح
و تفسیر جاذبهها
استفاده از سنسورها و دستگاههای
کنترل و پایش

مورگانته و باروسو ( ،)1122وانگ و همکاران ()1122

توسعۀ عمومی کاربرد فناوریهای
اطالعاتی و ارتباطی

مورگانته و باروسو ( ،)1122وانگ و همکاران ( ،)1122شفیعی و همکاران ()1122
مورگانته و باروسو ( ،)1122راماپراساد و همکاران (  ،)112شفیعی و همکاران ()1122
مورگانته و باروسو ()1122
بونینکونتری و میسرا ()1122
زیانگ و فسنمایر (  ،)112دلوچیو و پاسیانته (  ،)112یو و همکاران ( )112
مورگانته و باروسو ( ،)1122مارین-روگ و آنتون کالو ( ،)1122یو و همکاران ( ،)112
زیانگ و فسنمایر (  ،)112توکلی و مورا ( ،)1122ترایب و امکونو (  ،)112وانگ و
همکاران ( ،)1122شفیعی و همکاران ()1122
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تجهیز جاذبهها به فناوریهای ارتباطی و
اطالعاتی
وجود خدمات پردازش ابری
ایجاد اینترنت اشیا (ارتباط بین اشیا
بهصورت دیجیتالی)
امکان استفاده از دستگاههای کاربر نهایی
ضریب نفوذ اینترنت پرسرعت و سیار
امکانات گردآوری ،تحلیل و تلفیق دادهها

ساکنان/
گردشگران

همگانیبودن خدمات گردشگری (عدالت
اجتماعی)
میزان دسترسی به فناوریهای اطالعاتی
و ارتباطی
میزان اتوماسیون خدمات شهری در
اختیار شهروندان
ضریب نفوذ شبکههای اجتماعی در
زندگی روزمره و تعامل با دیگران
مشارکت ساکنان در مدیریت مقصد
ارتباط آنالین و سریع با مسئوالن برای
ارائۀ پیشنهادات و طرح شکایات

آیسکیو و همکاران ( ،)1122بونینکونتری و میسرا ( ،)1122زیانگ و فسنمایر ( ،)112
راماپراساد و همکاران ( )112
وانگ و همکاران ( ،)1122بونینکونتری و میسرا ( ،)1122زیانگ و فسنمایر ( ،)112
مارچیوری و کانتوری ( ،)1122توکلی و مورا ( ،)1122شفیعی و همکاران ()1122
پسونن و هورستر ( ،)1121وانگ و همکاران ( ،)1122بونینکونتری و میسرا (،)1122
زیانگ و فسنمایر (  ،)112مارچیوری و کانتوری ( ،)1122هان و همکاران (،)1122
شفیعی و همکاران ()1122
وانگ و همکاران ( ،)1122دینهوپل و گرتزل ( ،)1122بونینکونتری و میسرا (،)1122
زیانگ و فسنمایر (  ،)112مارچیوری و کانتوری ( ،)1122توکلی و مورا ( ،)1122ترایب
و امکونو (  ،)112شفیعی و همکاران ()1122
ترایب و امکونو (  ،)112شفیعی و همکاران ()1122
بوهالیس و فورسته ( ،)1122مارینروگ و آنتون-کالو ( ،)1122رائون و همکاران ()،
زیانگ و فسنمایر (  ،)112لی و همکاران (  ،)112شفیعی و همکاران (،)1122
مارچیوری و کانتوری ( ،)1122دلوچیو و پاسیانته (  ،)112لیو و همکاران ()1122
مورگانته و باروسو ( ،)1122بوش و گاراویس (  ،)112راماپراساد و همکاران ( ،)112
دیاز-دیاز و همکاران ( )112
بوش و گاراویس (  ،)112بوگیچویچ و همکاران (  ،)112ترایب و امکونو ( )112
بوگیچویچ و همکاران (  ،)112هان و همکاران ()1122
بوهالیس و فورسته ( ،)1122کیم و همکاران (  ،)112زیانگ و فسنمایر (  ،)112ترایب
و امکونو ( )112
مارین-روگ و آنتون-کالو ()1122
وانگ و همکاران ()1122

بهاشتراکگذاری تجربۀ سفر

مارچیوری و کانتوری ( ،)1122کیم و همکاران (  ،)112بونینکونتری و همکاران
(  ،)112هان و همکاران ( ،)1122ترایب و امکونو ( )112

توانایی و مهارت استفاده از انواع
فناوریها برای انجام فعالیتهای مرتبط
با سفر و گردشگری

بوهالیس و فورسته ( ،)1122دینهوپل و گرتزل ( ،)1122آلموبعیدین و همکاران
(  ،)112زیانگ و فسنمایر (  ،)112چانگ و هان ( )112

خالقیت و خودانگیختگی گردشگران در
کسب یا تولید تجربۀ گردشگری
ارتباط و تعامل ساکنان و گردشگران
وضعیت سرمایۀ اجتماعی
مشارکت در رویدادهای فرهنگی
کیفیت آموزشها
زندگی ساکنان/
تجربۀ گردشگران
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پایینبودن میزان جرم و جنایت
بهروزبودن و جامعیت وبسایت و سامانۀ
اطالعرسانی مقصد

دینهوپل و گرتزل ( ،)1122بونینکونتری و میسرا ( ،)1122آنجلونی ( ،)1122مارچیوری
و کانتوری ( ،)1122کیم و همکاران (  ،)112وانگ و همکاران ( ،)1122زیانگ و
فسنمایر (  ،)112ژانگ و همکاران ()1122
مارچیوری و کانتوری ( ،)1122بونینکونتری و میسرا ( ،)1122رومانو و همکاران ()1122
مورگانته و باروسو ( ،)1122مارین-روگ و آنتون-کالو ( ،)1122زیانگ و فسنمایر
( )112
مورگانته و باروسو ( ،)1122مارین-روگ و آنتون-کالو ()1122
مورگانته و باروسو ( ،)1122مارین-روگ و آنتون-کالو ( ،)1122قربانی و همکاران
( 2222و )1122
مورگانته و باروسو ( ،)1122وانگ و همکاران ( ،)1122راماپراساد و همکاران ( )112
چانگ و همکاران ( ،)1122وانگ و همکاران ()1122

مشارکت شهروندان در مدیریت مقصد

دلچیاپا و باگیو ( ،)1122بونینکونتری و میسرا ( ،)1122لی و همکاران ( ،)112
دلوچیو و پاسیانته ( )112

فرصتهای برابر برای استفادۀ تمامی
شهروندان از منابع و امکانات

مورگانته و باروسو ( ،)1122دیاز-دیاز و همکاران (  ،)112راماپراساد و همکاران ( )112

کیفیت زندگی ساکنان

سوپاک و همکاران ( ،)1122زیانگ و فسنمایر (  ،)112راماپراساد و همکاران ( ،)112
دیاز-دیاز و همکاران (  ،)112دلوچیو و همکاران ( ،)1122شفیعی و همکاران ()1122
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کیفیت تجربۀ گردشگران

سوپاک و همکاران ( ،)1122آلموبعیدین و همکاران (  ،)112زیانگ و فسنمایر ( ،)112
یو و همکاران (  ،)112دلوچیو و همکاران ( ،)1122شفیعی و همکاران ( ،)1122قربانی
و همکاران ( 2222و )1122

کیفیت اطالعات و محتوای تولیدشده
دربارۀ مقصد

بوهالیس و فورسته ( ،)1122زیانگ و فسنمایر ( )112

تفویض اختیارات و مدیریت مشارکتی

حاکمیت/مدیریت

مدیریت عمومی شفاف و پاسخگو
وجود برنامههای مدیریت بحران
قوانین و مقررات تشویقکننده و
تسهیلکنندۀ توسعۀ گردشگری
خدمات دولت الکترونیک

دسترسی/
حملونقل

سوپاک و همکاران ( ،)1122زیانگ و فسنمایر (  ،)112لی و همکاران (  ،)112رومانو و
همکاران ()1122
مارین-روگ و آنتون-کالو ( ،)1122چانگ و همکاران ()1122
زیانگ و فسنمایر (  ،)112لی و همکاران ( )112
لی و همکاران (  ،)112شفیعی و همکاران ()1122
فرزین و صفری ( ،)2222مورگانته و باروسو ( ،)1122کیم و همکاران ( ،)112
راماپراساد و همکاران (  ،)112شفیعی و همکاران ()1122

میزان کنترل و نظارت بر اثرات
گردشگری
کیفیت دسترسیها
وجود فضای پارکینگ کافی
سبزراهها و پیادهروهای با کیفیت و کافی
شبکۀ حملونقل عمومی گسترده و
کارآمد
استفاده از ناوگان حملونقل با سوخت
پاک
میزان محدودههای با ترافیک محدود
میزان استفاده از خودروهای کرایهای یا
اشتراکی

مورگانته و باروسو ( ،)1122پارک و کیم ( )112
راماپراساد و همکاران ( )112
مورگانته و باروسو ()1122
مورگانته و باروسو ()1122
مورگانته و باروسو ()1122
مورگانته و باروسو ()1122
مورگانته و باروسو ()1122
مورگانته و باروسو ()1122

مأخذ :پیشینۀ تحقیق2222 ،

روششناسی تحقیق
این پژوهش از نظر هدف بنیادی-کاربردی؛ از نظر
ماهیت و روش پژوهش ،توصیفی-تحلیلی و از نظر افق
زمانی ،مقطعی بوده و از نظر گردآوری و تجزیهوتحلیل
دادهها در سه مرحله دستهبندی میشود .در مرحلۀ
اول با استفاده از روشهای گردآوری و تحلیل دادۀ
آرشیوی ،مؤلفهها و شاخصهای هوشمندی مقصدهای
گردشگری شهری تعیین شدهاند .در این مرحله با
مطالعات آرشیوی صورتگرفته در ادبیات و پیشینۀ
تحقیق ،مؤلفهها و شاخصهای اثرگذار بر هوشمندی
مقصدهای گردشگری شهری تعیین شدند .براساس
ادبیات و پیشینۀ تحقیق 2 ،مؤلفه و  22شاخص برای
سنجش مؤلفههای هوشمندی مقصدهای گردشگری

شهری شناسایی و براساس مدلهای مفهومی اولیۀ
تحقیق دستهبندی شدند.
در ادامه این نیاز وجود داشت تا یافتههای تحقیق
شامل مؤلفهها و شاخصهای تعیینشده ،اعتبارسنجی
شوند .برای تعیین اعتبار ابزار اندازهگیری ،روشهای
مختلفی وجود دارد که یکی از آنها اعتبار محتوا
است .روایی محتوای پرسشنامۀ اولیه در ابتدا با دقت
در مطالعات آرشیوی و طراحی آن با استفاده از
مؤلفهها و شاخصهای قابلقبول و متناسب سنجیده
شدهاست .سپس پرسشنامۀ اولیۀ ارزیابی محتوا
طراحی و در اختیار  22نفر از خبرگان گردشگری
کشور قرار گرفت .برای تعیین اعتبار یا روایی محتوا،
شاخصهایی که دارای میانگین کمتر از ( 2یا متوسط
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در طیف لیکرت) بودند ،حذف شده و شاخصهایی که
میانگین آنها  2و باالتر است ،روایی محتوای آنها
مورد تأیید قرار گرفت و بهعنوان سؤاالت اصلی تحقیق
در پرسشنامۀ نهایی تعیین شدند .براساس نتایج
حاصل از اعتبارسنجی یافتهها و تعیین روایی محتوا ،از
22شاخص اولیه ،تعداد  2شاخص سنجش هوشمندی
مقصدهای گردشگری شهری تأیید و انتخاب شدند.
همچنین براساس نظر و پیشنهاد خبرگان گردشگری،
اصالحات الزم در زمینۀ بازنویسی یا سادهسازی برخی
از شاخصهای تأییدشده نیز انجام گرفت.
در مرحلۀ دوم ،پرسشنامهای بهصورت آنالین طراحی
شد و از کارشناسان ،آگاهان ،خبرگان ،پژوهشگران،
مسئوالن و مدیران مقصدهای منتخب خواسته شد تا
وضعیت و عملکرد هوشمندی مقصد خود را با توجه به
مقیاس  2امتیازی لیکرت در همۀ شاخصها و در
مقایسه با گروه مرجعی از مقصدهای رقیب اعالم کنند.
برای اجرای این مرحله از تحقیق ،با همکاری معاونت
گردشگری وزارت میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری کشور ،لینک پرسشنامه با استفاده از سامانۀ
 Google Formsتهیه و به تعدادی از اعضای جامعۀ
آماری ،شامل معاونان و کارشناسان گردشگری
ادارهکل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی،
استادان دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و
مسئوالن اتحادیهها و انجمن صنفی راهنمایان
گردشگری ،هتلداران و دفاتر خدمات مسافرتی در
مقصدهای منتخب دوازدهگانه ارسال شد و از آنها
خواسته شد تا ضمن تکمیل برای سایر افرادی که از
نظر آنان دارای ویژگیهای تعریفشدۀ جامعۀ آماری
هستند ،ارسال شود .درنهایت  211پرسشنامه تکمیل
و در سامانۀ  Google Formsثبت و نتایج آن در
دسترس محقق قرار گرفت .در مرحلۀ دوم بهمنظور
تأیید روایی سازه ابزار اندازهگیری (پرسشنامۀ سنجش
هوشمندی مقصدهای گردشگری شهری) و تحلیل
ساختار درونی پرسشنامه و کشف عوامل تشکیلدهندۀ
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هر سازه یا متغیر مکنون ،از روش تحلیل عاملی
تأییدی در نرمافزار لیزرل استفاده شدهاست .پایایی
تحقیق در مرحلۀ دوم با روش آلفای کرونباخ و با
استفاده از نرمافزار  SPSSاحصا شدهاست .براساس
نتایج بهدستآمده (جدول  ،)2میزان آلفای کرونباخ
بیش از  1/2بودهاست؛ بنابراین پایایی ابزار سنجش
تأیید شدهاست.
در زمینۀ تجزیهوتحلیل دادهها برای تعیین میزان
اثر هریک از مؤلفهها بر هوشمندی مقصدهای
گردشگری از روش تحلیل عاملی (با استفاده از
نرمافزار لیزرل) و برای بررسی تفاوت بین هوشمندی
مقصدهای گردشگری شهری ایران در کل و
بهتفکیک مؤلفهها از آزمون تحلیل واریانس یکطرفه
( )ANOVAدر نرمافزار  ،SPSSاستفاده شدهاست .در
آزمون آنووا ،منبع تغییرات (واریانسها) به دو دستۀ
بینگروهی و درونگروهی تقسیم میشود .بخشی از
واریانسها ناشی از تفاوت بین جوامع با گروهبندی
محقق است (بینگروهی) و بخشی از تفاوتها به
عوامل دیگر (خطا) برمیگردد (درونگروهی)؛ ولی
این آزمون بهتنهایی مشخص نمیکند که کدام
میانگینها متفاوت هستند؛ بههمین دلیل از
آزمونهای پس از تجربه ( )Post Hoc Testsمانند
آزمون  Tukeyبرای بیان تفاوت میان میانگینها یا
رتبهبندی تفاوت بین آنها استفاده شدهاست.
در زمینۀ شناسایی شهرهای هوشمند کشور نیز
مطالعۀ مشخص و معینی صورت نگرفته است و
مصداق کامل شهر هوشمند در کشور وجود ندارد؛
بنابراین منظور از مقصدهای هوشمند گردشگری
شهری در این تحقیق ،مقصدهای شهری هستند که
هوشمندتر بوده یا بهوجوهی از هوشمندیپرداختهاند.
برای شناسایی مقصدهای هوشمند گردشگری تنها
میتوان به برگزاری همایشها و گزارشهایی استناد
کرد که درآن به معرفی شهرهای هوشمند کشور
پرداخته شدهاست .در اولین همایش شهر هوشمند،
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زیرساخت و فرصتهای سرمایهگذاری در سال
 ،2222با همکاری وزارت کشور ،وزارت ارتباطات و
فناوری اطالعات،پنج شهر ارومیه ،اصفهان ،تبریز،
تهران و مشهد بهعنوان شهرهای هوشمند در نظر
گرفته شدند که این انتخاب در گزارش شهر هوشمند
و الزامات قانونی که توسط دفتر مطالعات ارتباطات و
فناوریهای نوین معاونت پژوهشهای زیربنایی و امور
تولیدی مرکز پژوهشهای مجلس تهیه شده بود نیز
مورد تأکید قرار گرفته است (شهر هوشمند و الزامات
قانونی  .)21 :2222در دومین همایش شهر هوشمند،
زیرساخت و فرصتهای سرمایهگذاری در سال 2222
نیز به شکل دیگری به معرفی هوشمندترین شهرهای
ایران پرداخته شد .براساس ارزیابیهای صورتگرفته،
در میان شهرهای کمتر از  111هزار نفر ،دو شهر
شاهرود و لطیفی شایستۀ تقدیر شناخته شدند .در
میان شهرهای بین  111هزار تا یک میلیون نفر نیز
در حوزۀ اتوماسیون شهری شهرهای یزد و همدان،
در حوزۀ پایدارسازی شهرداری زنجان ،در حوزۀ
جذب سرمایه خارج از بودجۀ شهرداری کرمانشاه و
در حوزۀ مدیریت هوشمندسازی شهر ساری رتبههای
برتر را کسب کردند .در بین شهرهای بیش از یک
میلیون نفر جمعیت نیز شهر تبریز در حوزۀ
اتوماسیون ،زیرساخت و مدیریت هوشمندسازی ،شهر
قم در حوزۀ خدمات شهروندی و اتوماسیون ،شهر
اصفهان در حوزۀ زیرساخت و خدمات شهروندی و
جذب سرمایه و شهر شیراز در دو حوزۀ جذب
سرمایه و مدیریت هوشمندسازی رتبههای برتر را
کسب کردند.
در زمینۀ تعیین مقصدهای برتر گردشگری کشور
نیز مطالعۀ مشخص و معین و مصوبی صورت نگرفته
است .با این وجود با استناد به معیارهایی ،مانند
میزان گردشگرپذیری براساس تعداد گردشگران
ورودی میتوان به رتبهبندی و تعیین مقصدهای برتر
و رقابتپذیر گردشگری پرداخت .براساس آخرین آمار
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ارائهشده توسط دفتر برنامهریزی و بودجۀ وزارت
میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی در سال
( 2222که اطالعات کامل گردشگران ورودی به همۀ
استانها در آن سال ارائه شدهاست) ،میتوان به
رتبهبندی و تعیین مقصدهای برتر پرداخت .براساس
این آمار ،مراکز استانهایی که اصوال بیشترین میزان
گردشگران خارجی ورودی به استان را به خود
اختصاص دادهاند و در زمرۀ شهرهای هوشمندتر
کشور نیز قرار دارند؛ بنابراین ،این تحقیق از نظر
قلمرو مکانی محدود به  21شهری (قم ،مشهد،
تهران ،ارومیه ،تبریز ،شیراز ،اصفهان ،یزد ،ساری،
کرمانشاه ،زنجان و همدان) است که عالوهبر پرداختن
به هوشمندی و هوشمندتربودن نسبتبه سایر
شهرها ،در زمرۀ مقصدهای گردشگرپذیر خارجی
کشور نیز قرار دارند.
گردآوری مطالعات آرشیوی توسط محقق در بازۀ
زمانی تابستان  2222تا تابستان  2222صورت گرفته
است .در زمینۀ گردآوری اطالعات مبتنی بر
پرسشنامه در مرحلۀ دوم ،قلمرو زمانی تحقیق بازۀ
زمانی آبان  2222تا اسفند  2222بودهاست .در هر
مرحله از پژوهش ،جامعۀ آماری پژوهش متفاوتی در
نظر گرفته شدهاست .در مرحلۀ اول پژوهش ،خبرگان
گردشگری کشور بهعنوان جامعۀ آماری پژوهش در
نظر گرفته شدهاند که از ویژگیهایی ،شامل
تحصیالت آکادمیک کارشناسی ارشد و باالتر ،تجربه
و تخصص مرتبط با توسعۀ گردشگری و سابقۀ
آموزشی-پژوهشی یا تجربی حداقل دهساله برخوردارند.
با توجه به ماهیت پژوهش در این مرحله ،از روش
نمونهگیری غیراحتمالی قضاوتی یا هدفمند استفاده
شدهاست .اندازۀ نمونۀ این جامعۀ آماری  22نفر،
شامل پنج استاد دانشگاه ،سه مدیر و کارشناس
معاونت گردشگری وزارت میراث فرهنگی ،گردشگری
و صنایع دستی ،سه پژوهشگر ارشد متخصص در حوزۀ
گردشگری و چهار تن از صاحبان کسبوکارهای
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گردشگری بودهاست که با توجه به حضور خبرگان
دانشگاهی ،مدیران و کارشناسان دولتی گردشگری و
صاحبان کسبوکارهای مرتبط با گردشگری ،ترکیب
مناسبی برای نظرسنجی اعتبار متغیرها و شاخصهای
استخراجشده از ادبیات و مبانی نظری پژوهش است.
در مرحلۀ دوم پژوهش ،کارشناسان ،آگاهان،
خبرگان ،پژوهشگران ،مسئوالن و مدیران کلیدی آگاه
و آشنا با وضعیت هوشمندی مقصدهای دوازدهگانۀ
گردشگری کشور بهعنوان جامعۀ آماری پژوهش در
نظر گرفته شدهاند .جامعۀ آماری شامل معاونان و
کارشناسان گردشگری ادارهکل میراث فرهنگی،
گردشگری و صنایع دستی ،استادان دانشگاهها و
مؤسسات آموزشی و پژوهشی و مسئوالن اتحادیهها و
انجمن صنفی راهنمایان گردشگری ،هتلداران و
دفاتر خدمات مسافرتی در مقصدهای منتخب
دوازدهگانه بودهاند که ضمن برخورداری از حداقل
یکی از دو ویژگی مرتبطبودن تخصص و رشتۀ
تحصیلی یا دارا بودن تجربه حداقل  2ساله در زمینه
فعالیتهای گردشگری مرتبط با مقصد در بخش

عمومی و خصوصی ،باید از آگاهی و اطالعات کافی
در زمینه سیستم گردشگری مقصد مورد ارزیابی نیز
برخوردار باشند .با توجه به عدم دسترسی به کل
جامعه آماری و پراکندهبودن آن در سطح دوازده
مقصد مورد ارزیابی ،از روش نمونهگیری گلولهبرفی
برای انتخاب جامعۀ نمونه استفاده شد که درنهایت
 211پرسشنامه گردآوری شد.
یافتههای تحقیق
براساس دادههای گردآوریشده (جدول  )1مشاهده
میشود که  22/2درصد از پاسخدهندگان از مقصد
یزد 22/2 ،درصد از شیراز 21/2 ،درصد از تبریز2/2 ،
درصد از قم 2/ ،درصد از اصفهان 22/ ،درصد از
تهران 22/2 ،درصد از مشهد 2/2 ،درصد از همدان،
 2/2درصد از زنجان 1/1 ،درصد از کرمانشاه1/1 ،
درصد از ساری و  2/2درصد از ارومیه به تکمیل
پرسشنامۀ سنجش هوشمندی و رقابتپذیری
مقصدهای گردشگری شهری پرداختهاند.

جدول  :2توزیع فراوانی مربوط به مقصدهای گردشگری شهری

مقصد گردشگری فراوانی درصد فراوانی مقصد گردشگری فراوانی درصد فراوانی
یزد

22

22/2

مشهد

22

22/2

شیراز

22

22/2

همدان

22

2/2

تبریز

22

21/2

زنجان

21

2/2

قم

12

2/2

کرمانشاه

1/1

اصفهان

22

2/

ساری

1/1

تهران

2

22/

ارومیه

جمع

211

211

2

2/2

مأخذ :نگارنده2222 ،

نتایج حاصل از محاسبۀ میزان آلفای کرونباخ در
جدول  2بهتفکیک مؤلفههای پرسشنامه آمدهاست.
نتایج این جدول درخصوص میزان پایایی شاخصهای
پرسشنامه براساس مقادیر آلفای بهدستآمده،

نشانگر میزان باالی همسازی درونی گویههای
مربوط به این شاخصها درجهت سنجش و بررسی
آنها است؛ بنابراین برازش مدل از جهت قابلیت
اعتماد یا پایایی مدل ،تأیید میشود.
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جدول  :9مشخصکنندههای آماری قابلیت پایایی ابزار اندازهگیری

مؤلفه

آلفای کرونباخ

فضای کسبوکار گردشگری

1/222

محیط گردشگری

1/221

ساکنان /گردشگران

1/2 1

زندگی ساکنان /تجربۀ گردشگران

1/222

حاکمیت /مدیریت

1/222

دسترسی /حملونقل

1/222

آلفای کرونباخ

هوشمندی

1/2 2

مأخذ :نگارنده2222 ،

نتایج حاصل از تحلیل عاملی همۀ شاخصها
(جدول  2و شکل  ،)2نشان میدهد که بار عاملی
همۀ شاخصها یا گویههای پرسشنامه باالتر از  1/2و
مقدار آمارۀ تی آنها بیشتر از  2/22است؛ بنابراین
این شاخصها یا گویههای پرسشنامه برای سنجش
مؤلفههای هوشمندی مقصدهای گردشگری شهری
متناسب هستند و روایی سازۀ پرسشنامه و قرارگیری
آنها بهعنوان مؤلفههای هوشمندی تأیید میشود.

براساس دیگر نتایج جدول  ،2مؤلفۀ زندگی ساکنان/
تجربۀ گردشگران با میزان  1/21از بیشترین میزان
اثرگذاری هوشمندی برخوردار است.مؤلفههای محیط
گردشگری ،ساکنان /گردشگران در رتبۀ دوم ،و
مؤلفههای حاکمیت /مدیریت ،دسترسی /حملونقل و
فضای کسبوکار گردشگری در رتبههای بعدی قرار
میگیرند.

جدول  :4نتایج میزان اثرگذاری مؤلفههای هوشمندی

مؤلفهها
فضای کسبوکار گردشگری

هوشمندی

مأخذ :نگارنده2222 ،

بار عاملی

آمارۀ تی

1/

22/12

محیط گردشگری

1/21

11/21

ساکنان /گردشگران

1/21

11/ 2

زندگی ساکنان /تجربۀ گردشگران

1/21

12/2

حاکمیت /مدیریت

1/22

22/12

دسترسی /حملونقل

1/ 2

22/22
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شکل  :0نتایج میزان اثرگذاری مؤلفههای هوشمندی (بارعاملی و آمارۀ تی)

تهیه و ترسیم :نگارنده2222 ،

بین آنها استفاده شدهاست .جدول  ،2نتیجۀ آزمون
آنووا را نشان میدهد .همانطور که مشاهده میشود،
سطح معناداری متغیر هوشمندی کمتر از سطح
خطا ،یعنی  )1/111( 1/12قرار دارد .معناداری
آزمون تأیید میشود؛ بهعبارتدیگر بین هوشمندی
در مقصدهای گردشگری مختلف تفاوت معناداری
وجود دارد .در مرحلۀ بعد برای نشاندادن تفاوت
میانگین گروهها از آزمون  Tukeyاستفاده میشود.

در مرحلۀ سوم پژوهش ،برای بررسی تفاوت بین
هوشمندی و مؤلفههای آن در مقصدهای گردشگری
شهری ایران ،از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه
( )ANOVAاستفاده شدهاست؛ ولی این آزمون
بهتنهایی مشخص نمیکند که کدام میانگینها
متفاوت هستند؛ بههمیندلیل از آزمونهای پس از
تجربه ( )Post Hoc Testsمانند آزمون  Tukeyبرای
بیان تفاوت میان میانگینها یا رتبهبندی تفاوت

جدول  :7نتایج آزمون ANOVA

جمع
مربعات
هوشمندی

بینگروهی 21/122

22

2/221

درونگروهی 222/121

212

1/222

222/1 2

222

بینگروهی 2 /222

22

2/222

درونگروهی 222/222

212

1/222

221/222

222

کل
فضای کسب و کار
گردشگری

محیط گردشگری

درجۀ
آزادی

میانگین
مربعات

کل

بینگروهی 22/222

22

2/222

درونگروهی 22 /222

212

1/222

222/112

222

بینگروهی 21/2 1

22

1/222

222/22

21

1/212

2 2/222

222

کل
ساکنان /گردشگران درونگروهی
کل

مأخذ :نگارنده2222 ،

f

درجۀ میانگین
جمع مربعات
آزادی مربعات

sig

 1/112 1/222زندگی ساکنان/
تجربۀ گردشگران

1/112 1/212

1/111 1/ 12

21/112

22

2/221

درونگروهی 22 / 21

21

1/222

بینگروهی
کل

222/222

222

بینگروهی

22/212

22

حاکیمت /مدیریت درونگروهی 222/222

21

کل

11 /222

222

بینگروهی

22/112

22

حملونقل /دسترسی درونگروهی 222/222

21

122/22

222

کل
1/122 2/212

2/222

f

sig

1/122 1/221

1/111 1/ 2

1/222
1/122 1/222 2/222
1/22
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نتایج آزمون توکی (جدول  )2نشان میدهد که
مقصدهای گردشگری شهری قم ،همدان ،تبریز،
ارومیه ،شیراز ،اصفهان ،مشهد ،یزد ،تهران ،زنجان،
کرمانشاه و ساری بهترتیب رتبههای اول تا دوازدهم

میزان هوشمندی را به خود اختصاص دادهاند.
همچنین شهر قم با میانگین  1/2222دارای بیشترین
میزان هوشمندی و شهر ساری با میانگین 2/22 2
دارای کمترین میزان هوشمندی است.

جدول  :6نتایج آزمون توکی
فضایکسبوکار

محیط

ساکنان/

زندگی ساکنان/

حاکمیت/

حملونقل/

گردشگری

گردشگری

گردشگران

تجربۀگردشگران

مدیریت

دسترسی

1/2222

1/2222

2/1122

1/2 2

1/2122

2/2222

2/2222

1/1222

1/22

2/1 2

1/2222

1/2222

1/2222

1/2222
1/ 222

تعداد

هوشمندی

یزد

22

1/ 122

1/2222

شیراز

22

1/2212

1/2222

1/2221

تبریز

22

1/2122

2/1212

1/2222

2/2221

قم

12

1/2222

2/1122

1/2 21

2/1212

1/2 21

اصفهان

22

1/ 212

1/2222

1/2222

1/2212

2/1 22

1/2221

تهران

2

1/2221

2/11

1/2222

1/2221

1/2122

1/2 2

1/2222

مشهد

22

1/ 21

2/1222

1/2222

2/1212

2/122

1/2222

1/ 12

همدان

22

1/212

2/12 2

1/ 212

2/1211

2/1122

1/2222

1/2112

زنجان

21

1/1222

1/2 21

1/2212

1/2221

1/21 2

2/2222

1/1211

کرمانشاه

1/1122

1/1 1

1/2121

1/21 2

1/22 2

2/2 21

1/222

ساری

2/22 2

1/1 2

2/222

1/2212

1/2222

2/2122

1/222

1/2222

1/2222

1/ 12

2/1222

2/1111

1/2122

2/1111

ارومیه

2

مأخذ :نگارنده2222 ،

براساس نتایج بهدستآمده براساس آزمون توکی که
در جدول به نمایش درآمدهاست .بیشترین میزان
هوشمندی مقصدهای گردشگری شهری منتخب در
مؤلفههای فضای کسبوکار ،محیط گردشگری،
ساکنان/گردشگران ،زندگی ساکنان /تجربۀ گردشگران،

حاکمیت /مدیریت و حملونقل /دسترسی ،بهترتیب به
شهرهای همدان ،قم ،همدان ،شیراز ،قم و ارومیه
اختصاص دارد .شهر ساری در رتبۀ آخر (دوازدهم)
میزان هوشمندی در همۀ مؤلفهها قرار گرفته است.
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جدول  :5رتبهبندی مقصدهای گردشگری براساس میزان هوشمندی و مؤلفههای آن
ساکنان/

حاکمیت/

حملونقل/

زندگی ساکنان /تجربۀ
گردشگران

هوشمندی

فضای کسبوکار
گردشگری

محیط
گردشگری

دسترسی

مدیریت

گردشگران

قم

ارومیه

قم

همدان

قم

همدان

شیراز

قم

همدان

تبریز

تبریز

قم

اصفهان

ارومیه

تبریز

مشهد

همدان

تبریز

تبریز

همدان

همدان

ارومیه

تهران

ارومیه

شیراز

مشهد

اصفهان

شیراز

شیراز

قم

اصفهان

ارومیه

همدان

یزد

مشهد

اصفهان

اصفهان

شیراز

مشهد

یزد

مشهد

اصفهان

مشهد

شیراز

مشهد

یزد

ارومیه

تبریز

تبریز

یزد

یزد

یزد

اصفهان

قم

شیراز

تهران

تهران

ارومیه

تهران

تهران

تهران

تهران

یزد

زنجان

کرمانشاه

زنجان

زنجان

زنجان

کرمانشاه

زنجان

کرمانشاه

زنجان

کرمانشاه

کرمانشاه

کرمانشاه

زنجان

کرمانشاه

ساری

ساری

ساری

ساری

ساری

ساری

ساری

مأخذ :نگارنده2222 ،

بحث و تحلیل یافتهها
در دهۀ اخیر توجه بسیاری از پژوهشگران حوزۀ
گردشگری به مفاهیم هوشمندی در گردشگری و
مقصدهای هوشمند گردشگری جلب شده و
پژوهشهای متعددی در این حوزه به ویژه با تأکید بر
مقصدهای گردشگری شهری صورت گرفته است .با
این وجود آنچه بیپاسخ مانده ،توجه به دو موضوع
مهم در این حوزه است .اولین موضوع ،توجه به ارائۀ
یک مدل یا چارچوب جامع برای تعیین مؤلفهها و
ابعاد هوشمندی مقصدهای گردشگری شهری است
که هم به ویژگیهای سیستم گردشگری این مقصدها
و برآیند آن ،یعنی بهبود کیفیت تجربۀ گردشگری
بپردازد و هم به ویژگیهای شهری این مقصدها توجه
داشته باشد که محل زندگی ساکنان محلی است و
اصوال باید بهبود کیفیت زندگی ساکنان را نیز مدنظر
قرار دهد؛ دومین موضوع به خارجشدن از مفاهیم

کیفی و طراحی چارچوبی برای سنجشپذیرکردن
هوشمندی مقصدهای گردشگری بهصورت مشخص و
عملیاتی و مبتنی بر دادههای کمی بازمیگردد.
بررسی تحقیقات پیشین نشان میدهد که این
تحقیقات صرفا به حوزۀ ارائۀ مفاهیم کیفی و تعیین
ابعاد یا مؤلفههای هوشمندی (بدون توجه به
فراگیربودن و قابل آزمون و سنجش بودن آن در
زمانها و مکانهای متفاوت) در شهرها یا مقصدهای
گردشگری پرداختهاند؛ برای نمونه میتوان به مدل
مفهومی اجزای اصلی گردشگری هوشمند در مقصد
(جرمنمولز،)1121،تعیین چارچوب سنجشهوشمندی
شهرها (مورگانته و باروسو  ،)1122 ،ویژگیهای
مقصدهای هوشمند گردشگری (بوهالیس و آمارانگانا ،
 ،)1122همآفرینی تجربه در مقصدهای هوشمند
گردشگری (بونینکونتری و میسرا )1122 ،و مدل
مفهومی مقصدهای هوشمندپایدار (شفیعی و همکاران،
 )1122اشاره کرد؛ ازاینرو ،فقدان چارچوبی فراگیر
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براساس بررسی ابعاد یا مؤلفهها و شاخصهای

دسترسی به خدمات و امکانات و زیستپذیری مقصاد

سنجش و ارزیابی هوشمندی با تأکید بر مقصدهای

شهری اشاره دارد .همچناین بیشاینهساازی کیفیات

شهری در پژوهشهای پیشین بهمثابه شکاف و خأل
پژوهشی در این پژوهش شناسایی و تالش شد تا با
شناسایی و تبیین مؤلفهها یا ابعاد و شاخصهای

زندگی /تجربۀ گردشگری ،آرمان اساسی شکلگیاری
و توسعۀ یک مقصد هوشمند گردشگری شهری است.
مؤلفههای محیط گردشگری و ساکنان /گردشگران باا

هوشمندی مقصدهای گردشگری شهری به شکلی
فراگیر و سیستماتیک در قالب چارچوبی مشخص ،به

 21درصااد در رتبااههااای بعاادی بیشااترین میاازان
تأثیرگاذاری بار هوشامندی قارار مایگیرناد .مؤلفاۀ

سنجش وضعیت هوشمندی مقصدهای گردشگری

محیط گردشگری بار دو وجاه یاا عامال مهام دیگار

منتخب و بررسی تفاوت بین میزان هوشمندی آنها
در کل و براساس مؤلفههای هریک پرداخته شود.

هوشمندی ،یعنی کاربرد فنااوریهاا در اجازا و ابعااد
مختلف محیط و پایاداری طاوالنیمادت مقصادهای

برای پرکردن شکاف پژوهشی شناساییشده در این
تحقیق ،مؤلفههای ششگانۀ هوشمندی شامل فضای
کسبوکار گردشگری ،محیط ،ساکنان /گردشگران،

گردشااگری شااهری تأکیااد دارد .مؤلفااۀ ساااکنان/
گردشگران نیز به وجوه یا ابعادی از هوشمندی شامل
برابااری ،کاااربرد فناااوریهااا ،بااهویااژه فناااوریهااای

زندگی ساکنان /تجربۀ گردشگران ،حاکمیت /مدیریت
و دسترسی /حملونقل تعیین شدند .همچنین برای
عملیاتی شدن سنجش هوشمندی مقصدهای
گردشگری شهری 2 ،شاخص به تفکیک مؤلفهها
تعیین و اعتبارسنجی شدند .این یافتۀ تحقیق ،در
هیچیک از تحقیقات پیشین بهصورت معین و
مشخص و دستهبندیشده وجود نداشت؛ بنابراین
میتوان این ادعا را مطرح کرد که این یافته،

اطالعاااتی و ارتباااطی و زیسااتپااذیری مقصاادهای
گردشگری شهری میپردازد.
دیگر نتایج تحقیق نشان داد که مقصدهای
گردشگری قم ،تبریز و شیراز در میزان هوشمندی،
در زمرۀ  2مقصد برتر هستند .این مقصدها عالوهبر
قرارگیری در زمرۀ شهرهای هوشمند دوازدهگانۀ
کشور در سال  ،2222در زمینۀ رتبهبندی براساس
تعداد گردشگر خارجی ورودی به اماکن اقامتی در

مهمترین نوآوری تئوریک این تحقیق است که در
پرکردن شکاف پژوهشی شناساییشده نقش بسزایی
دارد.

سال  2222نیز بهترتیب در رتبههای اول ،پنجم و
ششم قرار گرفتهاند .همچنین بیشترین میزان
هوشمندی مقصدهای گردشگری شهری منتخب در
مؤلفههای فضای کسبوکار ،محیط گردشگری،
ساکنان/گردشگران،زندگی ساکنان /تجربۀگردشگران،
حاکمیت /مدیریت و حملونقل /دسترسی ،بهترتیب
به شهرهای همدان ،قم ،همدان ،شیراز ،قم و ارومیه
اختصاص دارد .شهر ساری در رتبۀ آخر میزان

نتیجه
در زمینۀ دستاوردهای عملی تحقیق ،نتایج نشاان
داد ،مؤلفۀ زندگی ساکنان /تجرباۀ گردشاگران باا 21
درصد بیشترین میزان تأثیرگاذاری بار هوشامندی را
به خود اختصاص دادهاست .درحقیقت این مؤلفه کاه
مرتبط با زندگی و تجربه در مقصد گردشگری شهری
است ،باه دو وجاه اساسای شاکلگیاری مقصادهای
هوشمند گردشگری شهری ،یعنای بهباود براباری در

هوشمندی در تمام مؤلفهها قرار گرفته است .نتایج
تحقیق در تعیین میزان هوشمندی در کل و
بهتفکیک مؤلفهها و رتبهبندی مقصدهای گردشگری
شهری ،به سیاستگذاران و تصمیمسازان مرتبط با
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توسعۀ گردشگری مقصدهای گردشگری شهری

منابع

موردارزیابی یاری میرساند تا با بررسی وضعیت
مقصد در هریک از شاخصها و مؤلفهها به بهبود
وضعیت هوشمندی خود بپردازند .درنتیجه امکان
دستیابی به اهداف هوشمندی مقصدهای گردشگری

 -دفتر مطالعات ارتباطات و فناوریهای نوین معاونت

شهری شامل برابری،زیستپذیری ،پایداری ،اثربخشی

پژوهشهای زیربنایی و امور تولیدی مرکز پژوهشهای

مدیریت منابع با استفاده از فناوریهای مختلف بهویژه

مجلس .)2222( .گزارش شهر هوشمند و الزامات

با تأکید بر دو وجه )2 :افزایش کیفیت تجربۀ
گردشگری و میزان رضایت گردشگران و  )1بهبود

قانونی ،شهریور  .2222شمارۀ مسلسل .222 2

کیفیت زندگی ساکنان محلی فراهم خواهد گشت.
این تحقیق با محدودیتهایی شامل تأیید اثرگذاری
مؤلفههای هوشمندی مقصدهای گردشگری شهری
ایران بر مبنای نظر خبرگان و مبتنینبودن بر
دادههای کمی در زمینۀ وضعیت هوشمندی
مقصدهای گردشگری ،عدمدسترسی به اطالعات و
دادههای کافی ،بهویژه بزرگدادهها برای سنجش
وضعیت هوشمندی مقصدهای گردشگری شهری
مورد مطالعه و کمبود تحقیقات در زمینۀ هوشمندی
مقصدهای گردشگری کشور روبهرو بودهاست که
ممکن است بر نتایج و یافتههای تحقیق تأثیرگذار
باشند .برایناساس پیشنهاد میشود که در پژوهشهای
آتی به مواردی ،چون سنجش هوشمندی مقصدهای
گردشگری با استفاده از شاخصهای شناساییشده و
ارائۀ سیاستها و راهکارهای بهبود هوشمندی
مقصدهای گردشگری ،ارائۀ الگوی مؤثر برای
گردآوری ،تجزیهوتحلیل و کاربرد استفاده از
بزرگدادهها برای سنجش وضعیت هوشمندی
مقصدهای گردشگری ،انجام تحقیق مشابه در سایر
مقصدهای گردشگری کشور و تحلیل تطبیقی
مقصدهای هوشمند گردشگری مطرح جهانی و ارائۀ
تجارب و درسهای آموختهشده برای کاربرد در سطح
کشور برای بهبود هوشمندی مقصدهای گردشگری
پرداخته شود.

 دفتر برنامهریزی و بودجۀ وزارت میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی .)2222( .آمار گردشگران
ورودی به اماکن اقامتی استانها.

صفحات .2-21
https://rc.majlis.ir/fa/report/download/985405

 دومین همایش شهر هوشمند ،زیرساخت وفرصتهای سرمایهگذاری ( 2 .)2222و  1شهریور،
تهران ،مرکز همایشهای بینالمللی برج میالد.
http://2.iransmartcity.cnf.ir/fa

 فرزین ،محمدرضا؛ سارا صفری ( .)2222شناخت نظاممدیریت مقصد گردشگری ( )DMSو چالشهای
توسعۀ آن در ایران ،جغرافیا و توسعه .دورۀ  .شمارۀ
 .22زمستان  .2222صفحه.22 -222
https://gdij.usb.ac.ir/article_1177.html

 قربانی ،امیر؛ ابوالفضل دانایی؛ سیدمحمد زرگر؛ هادیهمتیان ( .)2222شناسایی عوامل هوشمندی سازمان
در سازمانهای ارائهدهندۀ خدماتگردشگری در
استان خراسان جنوبی،دورۀ .2شمارۀ  .21بهار .2222
صفحات .22 -222
https://gaij.usb.ac.ir/article_4445.html

 مرکز آمار ایران .)2222( .سالنامۀ آماری کشور.https://www.amar.org.ir/Portals/0/Files/fulltext/13
96/N_Salname_Keshvar_96.pdf
- Almobaideen, Wesam; Krayshan, Rand; Allan,
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