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چکیده
امروزه توسعه سریع فناوری ،هوشمندی را به همه سازمانها و جوامع معرفی کرده است .مفهوم
گردشگری هوشمند 1تلفیقی از فناوری اطالعات و ارتباطات 2با صنعت گردشگری برای پاسخگویی به
نیازها و خواستههای فردی گردشگران قبل ،حین و بعد از سفر است که میتواند سطح رقابتپذیری
مقصد(ها) را افزایش دهد .هدف اصلی این مقاله ،شناسایی و اولویتبندی عوامل موثر بر گردشگری
هوشمند درکشور ایران است .روش پژوهش توصیفی-پیمایشی ،از نظر هدف کاربردی ،روش نمونهگیری
در دسترس و از پرسشنامه آنالین محقق ساخته استفاده شده است .جامعه آماری ورودی گردشگران
داخلی و خارجی به شهر اصفهان و حجم نمونه آماری  483نفر در نظر گرفته شده است .دادههای
جمعآوری شده به کمک نرمافزار Spss22و  Smart Pls2.0تجزیه و تحلیل شده اند .یافتههای پژوهش
حاکی از آن است که شرایط علّی بر پدیده محوری گردشگری هوشمند ،پدیده محوری گردشگری
هوشمند بر بعد تعامل ،بعد تعامل بر پیامدها ،عوامل مداخلهگر و عوامل زمینه ای بر بعد تعامل تاثیر
مثبت و معناداری دارد .همچنین نتایج رتبه بندی نشان میدهد با احتمال  59درصد در اولویت زیر
بعدهای موثر بر گردشگری هوشمند تفاوت معناداری وجود دارد.

کلمات کلیدی
گردشگری ،گردشگری هوشمند ،گردشگران ،فناوری اطالعات و ارتباطات
-1گروه مدیریت بازرگانی ،واحد تهران مرکز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران  ،ایرانZahra.dashtlaali@gmail.com .
-2گروه مدیریت بازرگانی ،واحد تهران مرکز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران (نویسنده مسئول)man.aligholi@iauctb.ac.ir
-4گروه مدیریت بازرگانی ،واحد تهران مرکز،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایرانS_k_nourbakhsh@yahoo.com.
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مقدمه
بر اساس مطالعات صورت گرفته توسط دانشگاهیان و متخصصان صنعت ،کیفیت زندگی 4از طریق
اوقات فراغت یا فعالیتهای گردشگری حاصل میشود (مک کاب و جانسون 2114 ، 3؛ نیل ،اویزال ،و
سیری )2112، 9با پیشرفت چشمگیر فناوری اطالعات و ارتباطات و افزایش رضایت گردشگران از این
فناوری ،گردشگری هوشمند به یک امر مهم در گردشگری تبدیل شده است (بوهالیس و آمارنگنگا،6
 .)2119گرتزل و همکاران )2119(2برای توصیف استفاده خالقانه از فناوری در گردشگری شهری
اصطالح «هوشمند» را بکار بردند و به حداکثر رساندن منابع ،مدیریت مؤثر ،پایداری مقصد و کیفیت
زندگی را از منافع مختلف آن به شما آوردند .ویسینی و همکاران  )2112(8استدالل کردند که
هوشمندسازی شهر مقصد از طریق فناوری اطالعات و ارتباطات به نفع ساکنان و بازدید کنندگان است.
به عبارتی ،فناوری هوشمند فرصتی برای برقراری ارتباط بهتر و تعامل با شهروندان ایجاد میکند که
متعاقبا منجر به بهبود کیفیت زندگی میشود (بوهالیس و آمارنگنگا .)2119 ،از نظر محققان 5رشد
سریع فناوری در بازار گردشگری جهان ،روز به روز سطح انتظارات مصرف کنندگان از محصوالت و
خدماتی که استفاده میکنند ،را فراتر میبرد و برای کسب موفقیت و استفاده بهینه از فرصتهای
بوجود آمده باید تغییرات سریع تکنولوژی را دنبال کرد و برای بهبود رقابت ،به روز رسانی مقصد(ها)
گردشگری ،استفاده بهینه از منابع طبیعی ،فرهنگی و اقتصادی ،الزم است از مکانیسمها و فرآیندهای
خالقانه و نوآور استفاده کرد .از اینرو ،میتوان گفت مردم و فناوری بهم وابسته هستند و به عنوان
بازیگران برابر درک میشوند (التور2119، 11؛ میجر و بولیوار .)2119،11با توجه به اهمیت گردشگری
هوشمند ،این پژوهش به دنبال شناسایی و اولویتبندی عوامل موثر بر گردشگری هوشمند در کشور
ایران است .امید است شناسایی این عوامل به رشد و افزایش تقاضای گردشگران داخلی و خارجی کمک
کند و گامی موثر در جهت بهبود توسعه کسب و کارهای گردشگری کشور بر داشته شود.
مبانی نظری و پیشینه ی پژوهش
گردشگری
گردشگری پدیده پیچیدهای است که توصیف مختصر آن بسیار دشوار است و هر نوع گردشگری در
برگیرنده اجزاء ،مولفهها و فرآیندهای کلیدی است که در چارچوب گردشگری به وقوع میپیوندد.
بطورکلی ،مفهوم گردشگری عبارت است از فعالیتهایی که شخص در طی سفر و در زمان اقامت در
محلی به جز محیط متعارف 12خود به مدت کمتر از یک سال متوالی و با اهدافی چون گذران اوقات
فراغت ،کسب و کار و غیره انجام میدهد (گلدنر و برنت ریچی .)8-2 ،2115،14باید اذعان کرد که در
691

فصلنامه مدیریت کسب و کار -شماره چهل و هشتم -زمستان 9911
عصر خدمات معاصر ،بسیاری از تئوریهای خدمات در حال بازخوانی و ارائه عملی آنها نیز مطابق با
منطق جدید در حال تغییر است و با توجه به ماهیت اطالعات گردشگری و وابستگی حاصل به فناوری
اطالعات و ارتباطات ،توصیف گردشگری هوشمند برای مرحله فعلی الزم و ضروری است.
گردشگری هوشمند
گردشگری هوشمند بهعنوان پلتفرم یکپارچه  ICT13تعریف شده است که منابع گردشگری و
فناوریهای اطالعاتی مانند هوش مصنوعی ،محاسبات ابری (رایانش ابری) و اینترنت اشیاء را برای ارائه
اطالعات صریح و خدمات کارآمد برای گردشگران در شهرهای خاص بر اساس توسعه تکنولوژی نوآورانه
تلفن همراه تلفیق میکند (ژانگ ،لی و لیو2112، 19؛ وانگ ،لی و لی .)2114، 16گوردون

فیلیپس12

( )2111گردشگری هوشمند را «اتخاذ یک رویکرد جامع ،بلند مدت و پایدار برای برنامهریزی ،توسعه،
بهرهبرداری ،بازاریابی محصوالت و مشاغل گردشگری» تعریف کرد و به نظر وی ،گردشگری هوشمند با
دو نوع تکنیک شکل میگیرد )1 :تقاضای هوشمند و تکنیکهای مدیریتی و  )2بازاریابی هوشمند .در
 28ژانویه  2115جفری لیپمن18معاون دبیر کل سازمان ملل متحد در اولین دیدار در مادرید اسپانیا در
کمیته گردشگری سازمان جهانی گردشگری سازمان ملل از کشورهای عضو خواست تا گردشگری
هوشمند را گسترش دهند و گردشگری هوشمند را به عنوان گردشگری سبز ،تمیز ،اخالقی و با ارائه
خدمات با کیفیت باال تعریف کرد (سازمان جهانی گردشگری  .)2112،یائو بیان می کند ،از طریق
ترکیب فناوری اطالعات مدرن با خدمات گردشگری ،مدیریت گردشگری و بازاریابی گردشگری امکان
پذیر میشود و با قرار دادن تجربه تعاملی گردشگران به عنوان مرکز ،این امر برای منابع گردشگری و
اطالعات گردشگری به شکل منظم ،یکپارچه میشود .از چنین پیشرفتهایی میتوان برای خدمت به
مردم ،سازمانهای تجاری و دولتی استفاده کرد (یائو و لو .)2114،15شیانگ و همکاران)2119( 21
دریافتند که خدمات مبتنی بر گردشگری هوشمند برای جستجوی محصوالت اولیه مانند بلیط هواپیما،
کرایه اتومبیل و محل اقامت از اینترنت استفاده میشود که قبال به سطح بلوغ رسیده است و برای
جستجوهای اطالعات و معامالت به طور فزاینده مانند محصوالت ثانویه از قیبل بلیط موزه ،خرید و
غیره از برنامههای تلفن همراه استفاده میشود .از نظر ژانگ و شی 21گردشگری هوشمند اشاره دارد به
بهبود اهداف خدمات گردشگری ،تقویت تجربیات گردشگری ،نوآوری در مدیریت گردشگری و
بهینهسازی منابع گردشگری .آنها نقش گردشگری هوشمند را ارتقاء رقابت در شرکتهای گردشگری
و بهبود سطح مدیریت صنعت گردشگری و گسترش مقیاس صنعت مهندسی مدرن میدانند (لی و
همکاران22

.)2116،
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پیشینهی تحقیق
برای پیشینه پژوهش باید گفت گردشگری هوشمند پدیده جدید و نوظهور است .لذا ،از میان
مطالعات انجام شده میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
آقایی و همکاران در سال 1456در مقالهای به بررسی نقش فناوری اطالعات و ارتباطات ،توسعهیمالی و مصرف انرژی و رابطهی بین گردشگری بینالمللی و رشد اقتصادی پرداختند .نتایج بدست آمده
نشان میدهد که گردشگری بینالملل ،توسعه مالی ،مصرف انرژی و فناوری اطالعات و ارتباطات در
کوتاهمدت و بلندمدت تأثیر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی ایران داشته و برآورد رابطه علیت بین
متغیرها نیز نشاندهنده وجود رابطه علیت از تمامی این متغیرها به رشد اقتصادی است ،درحالیکه
براساس نتایج حاصل از بررسی رابطه علیت بین عوامل مؤثر بر گردشگری بینالملل ،رابطه علّی
معناداری از رشد اقتصادی ،فناوری اطالعات و ارتباطات ،توسعه مالی و مصرف انرژی به گردشگری بین
الملل در کوتاهمدت و بلند مدت وجود ندارد .بنابراین نمیتوان تاثیرگذاری این متغیرها بر رابطه بین
رشد اقتصادی و درآمد حاصل از گردشگری بینالملل را طی دوره مورد بررسی تایید کرد.
 ابراهیم زاده و همکاران در سال  1459در مقالهای به تبیین نقش عوامل موثر بر اعتمادالکترونیک در وب سایتهای گردشگری پرداختند .پژوهش ،توصیفی و از نوع همبستگی است .جامعه
آماری پژوهش حاضر ،کاربرانی است که حداقل یکبار از سایتهای گردشگری خدمات دریافت نمودند.
تعداد نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران  483نمونه محاسبه شد و برای تجزیه و تحلیل دادههای
جمعآوری شده از نرمافزارهای  SPSS 16و  AMOS18استفاده شده است .نتایج نشاندهنده رابطه
مثبت و معنادار تجربه خرید ،آشنایی با سایت ،قدرت برند ،حریم خصوصی ،امنیت ،سفارشی سازی با
اعتماد الکترونیک میباشد .از اینرو ،با شناسایی این عوامل میتوان راهکارهایی برای افزایش اعتماد
کاربران به آژانسهای مسافرتی ارائه داد.
رم و نیتس )2112(24در مطالعه بررسی خصوصیت گردشگری هوشمند ،توسعه پایدار منطقهای وسرمایه محلی :تجربیات اروپا دریافتند که الگوهای گوناگون پویایی گردشگری در مناطق اروپایی
بستگی به کسانی دارد که به بخش اجتماعی و اقتصادی اهمیت میدهند .عالوه بر این ،مکان
گردشگری و سرمایههای گردشگری با سطح باالی از تقاضای گردشگری مرتبط هستند .منابع طبیعی
تنها داراییهای سرمایهای محلی هستند که به طور مستقیم بر گردشگری هوشمند تأثیر میگذارند و
گردشگری هوشمند بر سهم ارزش افزوده ناخالص گردشگری تاثیرگذار است در کل ارزش افزوده
ناخالص منطقه و سهم اشتغال گردشگری با هم مرتبط هستند .بین گردشگری هوشمند و عملکرد
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گردشگری ارتباط وجود دارد و به طور کلی با سهم ارزش افزوده ناخالص گردشگری منطقه ارتباط
مثبت دارد .به همین ترتیب ،سهم اشتغال در گردشگری با تقاضای گردشگری رابطه مثبت دارد از
طرف دیگر ،سهم اشتغال در گردشگری در کل اشتغال تاثیر دارد.
 لی و همکاران)2112(23در مطالعهی تجربه ادراک شده گردشگران از فناوری گردشگری هوشمند( )STT29و ارزش مقصد با استفاده از نمونهی  151گردشگر بینالمللی در سئول دریافتند که تجربه
فناوری گردشگری هوشمند و تجربه مقصد بر رضایتمندی گردشگران اثرات مثبت دارد .مهمتر از همه،
ارزش درک شده گردشگر از مقصد به عنوان عامل اصلی و تاثیرگذار بر رضایتمندی گردشگر است.
یو و همکاران26در سال  2116به بررسی تأثیر ویژگیهای مهم فناوری گردشگری هوشمند بررضایت از تصمیمگیری سفر و اثرات تعدیل کننده خودکارآمدی پرداختند .این تحقیق ،دارای
فرضیههای اصلی و فرعی است و دادهها بصورت پیمایشی جمعآوری شده است و جامعه آماری آن کره
جنوبی است .یافتهها نشان میدهد که ویژگیهای فناوری گردشگری هوشمند (کیفیت اطالعات ،اعتبار
منبع ،تعامل و دسترسی به آن) بر رضایت از پشتیبانی تصمیم سفر تاثیر مثبت دارد .خودکارآمدی اثر
تعدیل کنندگی مثبت بین کیفیت اطالعات و رضایت از تصمیمات سفر دارد .خودکارآمدی اثر
تعدیلکنندگی منفی بین اعتبار منبع ،تعامل و دسترسی بارضایت از تصمیمات سفر دارد.
مدل نظری تحقیق
در مورد چگونگی شکلگیری مدل نظری تحقیق ،دادههای مورد نیاز از طریق مصاحبههای عمیق و
نیمهساختاریافته به صورت انفرادی با خبرگان حوزه گردشگری که به صورت هدفمند انتخاب شده
بودند ،دادههای کیفی الزم جمعآوری و با استفاده از روش گراندد تئوری به مثابه تکنیکی پژوهشی،
مفاهیم ،مقولهها و عوامل اصلی و فرعی مورد شناسایی قرار گرفتند.
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نمودار  : 9مدل سنجش عوامل موثر بر گردشگری هوشمند( منبع :نگارندگان)

روش پژوهش
این پژوهش با توجه به روش ،پژوهش توصیفی -پیمایشی و از نظر هدف کاربردی و روش
نمونهگیری در دسترس استفاده شده است .جامعه آماری ورودی گردشگران داخلی و خارجی به شهر
اصفهان است با توجه به جدول مورگان حجم نمونه آماری  483نفر در نظر گرفته شد که از تعداد
نمونه  483نفری  2/4آن مربوط به گردشگران داخلی و  1/4آن مربوط به گردشگران خارجی است و
جهت سهولت ارائه پرسشنامه و دریافت پاسخ از پرسشنامه آنالین محقق ساخته مورد استفاده
قرارگرفت .پس از جمعآوری دادهها ،تجزیه و تحلیل آنها در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی با
استفاده از نرم افزار  SPSS 22و  Smart PLS 2.0انجام شد.
جدول  : 9ورودی گردشگران داخلی و گردشگران خارجی به شهر اصفهان سالهای9911-9914
سال

تعدادگردشگران داخلی

تعدادگردشگران خارجی

1456

884285

324513

1452

554313

362261

ده ماهه 1458

818422

314248

ماخذ آماری :اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان1458
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برای سنجش برازش مدل اندازهگیری انعکاسی از آزمونهای پایایی( 22دو معیار آلفای کرونباخ28و
پایایی مرکب )25و آزمونهای روایی( 41دو روش روایی همگرا41و روایی واگرا  )42استفاده شده است.
بدیهی است هرقدر شاخص آلفای کرونباخ به  1نزدیکتر باشد ،همبستگی درونی بین سوالها بیشتر و
در نتیجه پرسشها همگنتر خواهند بود .کرونباخ ضریب پایایی  %39را کم %29 ،را متوسط و قابل
قبول ،و ضریب  %59را زیاد پیشنهاد کرده است .درصورت پایین بودن مقدار آلفا ،بایستی بررسی شود
که با حذف کدام پرسشها مقدار آن را میتوان افزایش داد (کرونباخ .)1591 ،44درجدول  ،2اطالعات
مربوط به نتایج پایایی و روایی متغیرها ارائه شده است.
جدول  : 2نتایج پایایی و روایی متغیرها
آلفای کرونباخ

پایایی مرکب()CR

میانگین واریانس استخراج شده()AVE

متغیرها
رفتار گردشگر

1/241

1/838

1/691

هم آفرینی گردشگر

1/862

1/856

1/996

استراتژی رقبا

1/841

1/826

1/931

عوامل فرهنگی

1/826

1/514

1/931

مقصد گردشگر

1/858

1/518

1/998

عوامل اقتصادی

1/835

1/885

1/929

عوامل محیطی

1/282

1/899

1/934

ارزش تجربیات

1/858

1/541

1/265

عوامل فنی و زیرساختی

1/811

1/863

1/9120

عوامل طبیعی

1/285

1/513

1/829

عوامل سیاسی

1/812

1/862

1/921

رضایت

1/212

1/842

1/643

تامینکنندگان خدمات

1/251

1/892

1/932

گردشگری هوشمند

1/512

1/515

1/915

عوامل اجتماعی

1/238

1/8880

1/255

ذینفان گردشگری

1/256

1/861

1/996

توسعه پایدار

1/281

1/822

1/653

اعتماد

1/833

1/851

1/6230

ارزش ادراک شده

1/542

1/532

1/955
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شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر گردشگری هوشمند/...دشتلعلی ،علیقلی و نوربخش
بر اساس نتایج مدل اندازه گیری مندرج در جدول  2مقدار میانگین واریانس استخراجشده

)(AVE

همواره بزرگتر از  1/9است و مقدار پایای ترکیبی( )CRنیز در تمام موارد مقداری بیشتر از  1/2به
دست آمده که از مقدار میانگین واریانس استخراجشده ) (AVEنیز بزرگتر است؛ بنابراین روایی همگرا
نیز ائیدمیشود .جهت بررسی روایی واگرای مدل اندازهگیری ،ازمعیارفورنل والرکراستفاده گردیده است.
در مجموع با تائیدروایی همگرا و روایی واگرا ،روایی کلی مدل اندازهگیری مورد قبول واقع شده است.
تجزیه و تحلیل یافته
سنجش مدل کلی
تنن هاوس و همکاران )2119( 43شاخص کلی برازش )GOF( 49را برای بررسی برازش مدل معرفی
نمودهاند .مالک کلی برازش را میتوان با محاسبه میانگین هندسی میانگین مقادیر اشتراکی 46و ضریب
تعیین ( )R2به دست آورد .برای این شاخص ،مقادیر  1/29 ،1/11و  1/46به ترتیب ضعیف ،متوسط و
قوی توصیف شده است.

جدول  : 9مقادیر اشتراکی و R2

022

متغیر

مقادیر اشتراکی

رفتار گردشگر

1/691

R2
1/991

شرایط علّی

1/361

---

هم آفرینی گردشگر

1/996

1/9930

استراتژی رقبا

1/931

1/2430

پیامدها

1/465

1/244

عوامل زمینه ای

1/458

---

عوامل فرهنگی

1/931

1/512

مقصد گردشگر

1/998

1/658

عوامل اقتصادی

1/929

1/863

عوامل محیطی

1/934

1/261

ارزش تجربیات

1/265

1/211

عوامل فنی و زیرساختی

1/912

1/829

بعد تعاملی

1/289

1/998
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عوامل مداخله گر

1/326

---

عوامل طبیعی

1/829

1/1620

عوامل سیاسی

1/921

1/265

رضایت

1/643

1/341

تامین کنندگان خدمات

1/932

1/219

گردشگری هوشمند

1/915

1/281

عوامل اجتماعی

1/255

1/338

ذینفان گردشگری

1/996

1/951

توسعه پایدار

1/653

1/342

اعتماد

1/623

1/612

ارزش ادراک شده

1/955

1/623
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همانطور که در جدول  4دیده میشود ،فقط متغیرهای درونزا دارای مقدار  R2هستند .پس از
انجام محاسبات ،مقدار شاخص  GOFعددی برابر  1/926به دست میآید که شاخصی قوی است و
نشان از کیفیت باالی کلی مدل دارد.
آزمون فرضیههای پژوهش
در مورد معناداری ضرایب مسیر باید  tآماری محاسبه و مشخص شود .این اعداد اگر بیشتر از 1/56
باشند نشاندهنده اثر مثبت و معنادار در سطح  59درصد هستند و اگر بین  +1/56و -1/56باشند،
بدین معنا است که اثر معناداری وجود ندارد و اگر کوچکتر از  -1/56باشند نشاندهنده اثر منفی ولی
معنادار هستند .نتایج آزمون فرضیهها حاصل از خروجی نرم افزار  Smart PLS 2.0در جدول  3ارائه
شده است.
جدول  : 8اثرات کلی مدل
فرضیه ها

اثر کل

آماره تی

نتیجه

شرایط علّی بر پدیده محوری گردشگری هوشمند تاثیر دارد.

1/941

3/221

تایید

پدیده محوری گردشگری هوشمند بر بعد تعاملی تاثیر دارد.

1/311

3/552

تایید

بعد تعاملی بر پیامدها تاثیر دارد

1/896

21/362

تایید

عوامل مداخله گر بر بعد تعاملی تاثیر دارد

1/2190

2/295

تایید

عوامل زمینه ای بر بعد تعاملی تاثیر دارد

1/235

2/211

تایید
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رتبه بندی عوامل
در جدول  9مشاهده میگردد مقدار معناداری آزمون برابر  1/111محاسبه شده است که از سطح
خطای  1/19کوچکتر است و نشان از معناداری ضریب است ،پس فرض  H0رد شده و ادعای یکسان
بودن رتبه (اولویت) این متغیرها پذیرفته نمیشود که به معنای وجود اختالف رتبه در متغیرهای مورد
آزمون است .بنابراین میتوان گفت با احتمال59درصد تفاوت معناداری در اولویت زیر بعدها وجود دارد.
جدول  : 0رتبه فریدمن زیربعدها
متغیر

میانگین

رتبه فریدمن

اولویت

عوامل سیاسی

2/5881

9/23

12

عوامل فرهنگی

4/3332

5/32

2

عوامل اقتصادی

4/3211

5/25

6

عوامل محیطی

4/3158

5/18

11

عوامل فنی و زیرساختی

4/3292

5/88

9

عوامل طبیعی

4/5164

12/64

3

عوامل اجتماعی

4/1654

2/21

16

مقصد گردشگر

4/3464

5/31

8

رفتار گردشگر

4/8399

14/16

2

ذینفان گردشگری

2/5542

9/63

18

هم آفرینی گردشگر

4/3252

5/41

5

اعتماد

4/3196

8/88

12

رضایت

4/8611

14/12

4

ارزش ادراک شده

4/4631

8/81

14

ارزش تجربیات

4/2612

2/26

19

توسعه پایدار

4/5656

14/52

1

تامین کنندگان خدمات

4/3124

5/18

11

استراتژی رقبا

4/49443

8/628

13
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بحث و نتیجه گیری
مشاهدات میدانی پژوهشگران حاکی از آن است که شناخت گردشگری هوشمند با توجه به خدمات
اطالعرسانی گردشگری ،توسعه گردشگری هوشمند را تسریع میکند و به سازمانها یا مؤسسات کمک
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میکند تا مسیر خود را بهتر بشناسند .همچنین ،یافتههای پژوهش نشان میدهد که شرایط علّی شامل
دو مقوله عوامل اقتصادی و ع وامل فنی و زیر ساختی بر پدیده محوری گردشگری هوشمند تاثیر مثبت
دارد .این نتیجه موید پیشینه نظری پژوهش یعنی این دو مقوله موثرترین علل پیش روی برای توسعه
گردشگری هوشمند در کشور است .این یافته با نتایج تحقیقات ما و

همکاران42

( ،)2119یونگ

ویویینگ )2114(48همراستا است .آنها دریافتند که سه سطح خرد ،میانه و کالن از ارزشهای اصلی
توسعه گردشگری هوشمند هستند و این سه سطح به صورت ترکیبی به همدیگر وابسته هستند و
یکدیگر را ارتقاء میدهند .در فرضیه دوم مشخص شد که پدیده محوری گردشگری هوشمند بر بعد
تعاملی که شامل چهار مقوله رفتار گردشگر ،تامینکنندگان خدمات گردشگری ،استراتژی رقبا و
ذینفعان گردشگری تاثیر مثبت دارد .در واقع ،این مقولهها راهبردهایی هستند که برای دستیابی به
رشد و بهبود گردشگری هوشمند در کشور ایفای نقش میکنند .برسکوف و همکاران )2112( 45بیان
کردند که با روشهای نوآورانه و هوشمندگرایی در گردشگری ،مزیت رقابتی هوشمند بوجود میآید و
این فرصتی جدید برای مقصد(های) توریستی است .بنابراین ،موفقیت یک مکان گردشگری به طور
مستقیم به رقابت بستگی دارد (پورتر .)1555،31از سویی ،پیرس )2119( 31بیان میکند که درک و
آگاهی از رفتار گردشگر یک عامل مهم و ضروری برای توسعه گردشگری است و شناخت رفتار
گردشگران برای همه ذینفعان گردشگری دارای ارزش عملی است .از اینرو ،برنامهریزان گردشگری باید
همه گروههای اثر گذار و ذینفع را شناسایی و با ایجاد ارتباط ،زمینه تعامل و همکاری را پیش از شروع
توسعه فراهم نمایند (راسل و همکاران .)2118، 32فرضیه سوم نشان میدهد که بعد تعاملی بر پیامدها
شامل مقصد گردشگر ،هم آفرینی ،توسعه پایدارگردشگری ،اعتماد ،رضایت ،ارزش ادراک شده و ارزش
تجربیات تاثیر مثبت دارد .یافته هاسپرز  )2111(34نشان داد که یک ارتباط روشن و سازگار از
رویکردهای هوشمند به مدیریت مقصد ،مشارکت و حمایت از ذینفعان اصلی مقصد بستگی دارد.
بوهالیس )2111(33بیان میکند که گردشگران تجربه سفر خود را به صورت یک کل ارزیابی میکنند و
مقصد را هم به تولیدکنندگان محلی و تامینکنندگان ربط میدهند .بدین ترتیب ،چانگ و
همکاران )2116(39و آلموبایدین و

همکاران36

( )2116دریافتند که اجراء فناوری اطالعات و ارتباطات

و برنامههای آن در صنعت گردشگری میتواند تجربههای مختلف گردشگری را افزایش دهد .در عوض،
ماتیس و همکاران )2116(32تمرکز کردند بر پیامدهای همآفرینی تجربه گردشگری و نشان دادند که
رضایت هم آفرینی تجربیات مشتری تاثیر مثبت با رضایت تجربه اوقات فراغت و وفاداری با ارائه
خدمات دارد .ازسویی ،هوانگ و همکاران  )2112(38استدالل کردند که برای بهبود کیفیت خدمات
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گردشگری و ترویج مدیریت گردشگری ،الزم است که فناوری اطالعات و ارتباطات را با بازاریابی مقصد
ترکیب کنیم .همچنین ،بیان کردند که رضایت از اوقات فراغت در سفر بر گردشگری تاثیر دارد .فرضیه
چهارم نشان میدهد عوامل مداخلهگر شامل دو مقوله عوامل سیاسی و عوامل محیطی بر بعد تعاملی
تاثیر مثبت دارد .در واقع ،عملکرد این دو مقوله به صورت مستقیم و غیرمستقیم تحت تاثیر
سیاستگذاریها وخطمشیهای کالن یک کشور است .فرضیه پنجم نشان میدهد که عوامل زمینهای
شامل عوامل فرهنگی ،عوامل اجتماعی و عوامل طبیعی بر بعد تعاملی تاثیر مثبت دارد .یافتههای
کرسنزی و رودریگز ،)2111( 35برسکوف و همکاران  )2112 (91نشان میدهد که توسعه گردشگری
بستگی به ارتباطات میان گردشگری ،نوآوری و مزیت رقابتی دارد .شناسایی و ارزیابی این متغیرها بر
توسعه پایدار اثر میگذارد و کلید اصلی ایجاد فضای رقابتی ،نوآوری است که عوامل اجتماعی و
فرهنگی و زمینههای نهادی بر آن اثرگذار است .در رابطه با اولویتبندی زیر بعدهای عوامل موثر بر
گردشگری هوشمند ،نتایج بیانگر اینکه توسعه پایدار و رفتار گردشگر در اجرایی کردن گردشگری
هوشمند دارای بیشترین اهمیت هستند و رتبههای بعدی در جدول  9مشخص شده است .بطور کلی،
میتوان گفت گردشگری هوشمند میتواند تغییر عمیقی در صنعت گردشگری کشور ایجاد کند .یعنی،
موانع طوالنی مدت در روش سنتی توسعه گردشگری برداشته میشود و توسعه «هوشمند سازی»
گردشگری یک موفقیت مهم بعد از «اطالعرسانی» گردشگری خواهد شد .بنابراین ،اپراتورهای تجاری
میتوانند با جستجو در مسیر توسعهی هوشمندسازی گردشگری ،جریان اصلی خدمات اطالع رسانی
گردشگری را دنبال کنند و بر موقعیت نامطلوب خود غلبه کنند .این استراتژی با در نظر گرفتن
اطالعات محلی و شایستگی تکنولوژیکی در موقعیتهای مختلف قابل تطبیق است .و در نهایت ،توسعه
گردشگری هوشمند میتواند تضمینی برای آینده توسعه گردشگری کشور باشد.
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منابع
 تبیین نقش.)1459(  ابوالحسن، میثم؛ حسینی،سیده زینب؛ گنجی شیرخدایی، ) ابراهیم زاده1
.44 شماره،فصلنامهمطالعاتمدیریتگردشگری،عوامل موثربراعتمادالکترونیکدروبسایتهایگردشگری
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