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Introduction: Providing access to comprehensive tourism information is one of the 
major challenges. Undoubtedly, the most important factor accelerating tourism is 
the use of information technology, access, storage, and retrieval of information in 
the tourism distribution system. Therefore, the present study aimed to design a 
smart tourism model in the sports industry. 
Methods: The present study is based on the purpose of basic research and is 
exploratory in terms of data collection. The data collection tool was a semi-
structured in-depth interview. The statistical population included university 
professors who were familiar with the subject of tourism as well as tourism 
executives, and a targeted sampling method with the snowball technique was used. 
The collected data were analyzed using open, axial, and selective coding, and the 
final pattern was extracted. 
Results: The final model consists of a set of central categories, causal conditions, 
necessary contexts, intervening variables, strategies, and consequences of smart 
tourism for the sports industry. 
Conclusion: In general, it can be said that the use of digital tools will bring 
countless benefits to businesses and activists in the sports tourism industry. 
Including the development of tourism to reduce reliance on oil and exit the mono-
product economy. Also, the sports tourism industry with its unique value chain on 
the one hand is faced with digitally transformed tourists and on the other hand with 
basic spaces such as the origin of travel, travel route, tourist destination, and its 
external environment. 
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Extended Abstract 
 

Introduction  
Providing accessibility to comprehensive tourism information 
is one of the major challenges. Undoubtedly, the most 
important factor for accelerating tourism is the use of 
information technology, access, storage and retrieval of 
information in the tourism distribution system. Therefore, the 
present study was carried out to design a smart tourism 
model in the sports industry. 
 
Methods 
This study was applied in terms of applied research and was 
conducted using a semi -structured interview. The analysis of 
the qualitative data was based on the instructions provided by 
Corbin, & Strauss. This method consists of three main steps: 
open coding, central coding and selection coding. The 
statistical population of the research included all relevant 
(current and former) officials, including: Sports and sports 
managers and executives in the Ministry of Sport and Youth, 
Tourism Executives, and faculty members who had 
investigated relevant issues in the field of research. The 
research was used by snowball sampling; the theoretical 
saturation was achieved by 15 interviews. The main method 
of data collection in the present study was the technique of 
semi -structural deep interviews. The scientific accuracy of 
qualitative studies included four criteria of credibility, 
transferability, reliability and verification of data analysis by 
coding. 

Results 
 In 15 interviews, experts pointed out a wide range of factors 
in response to research questions. And finally, with the 
elimination of similar concepts 121 of which were taken from 
the text of the interviews, more clearly at this stage, many 
themes were obtained by combining and reducing the data 
analysis process, the set of the whole codes to the codes. Less 
reduced in order to prevent repetition, all repetitive or similar 
codes that were very conceptually close to each other were 
placed in a single set and created concepts that formed the 
categories in a total of 32 categories.  
 
Conclusion 
In accordance with causal conditions,18 concepts were 
identified, and these concepts were divided into 7 categories, 
including multimedia services, spatial systems, axial services, 
user interfaces, geographical information systems, rapid 
modeling. By summing up the concepts and eliminating 
similar concepts, 42 concepts for necessary contexts, 
including 7 categories of information integration, cloud 
services, information profiles, information gain, quality, 
intelligent search engine, intelligent were identified. Coding 
results for the intervention factors in the design of the smart 
tourism model in the sports industry included 19 concepts 
and 7 permissible categories, intelligent search, scales, effort, 
story and information retrieval, supportive laws, accessibility. 

Coding results for the necessary strategies for implementing 
the smart tourism project of the sport industry included 11 
concepts and 4 categories of information databases, input 
costs, costs, optimization. Coding results for the 
consequences of implementing the smart tourism plan of the 
sports industry included 31 concepts and 7 categories of 
aspect, waiting time, central service, rapid recovery, 
efficiency, efficiency, productivity. Compared to the model 
designed with the backgrounds in the field of smart tourism, 
the innovation in this study can be in the field of priors as a 
rapid central service and modeling section, in the category of 
quality, and in the consequences of waiting time and time. 
Also in the obstacles section, the amount of effort that was 
not mentioned in past research were pointed out. Like many 
other under developing countries, Iran is facing severe 
economic, political, social and cultural problems such as high 
unemployment rates, rapid growth in population work, 
inflation, and so on. Developing the tourism industry, 
especially sports tourism, due to the benefits of economic, 
business boom, employment creation, improvement of life 
status, promoting social cohesion and cultural sharing, can 
reduce severe economic, political, social and economic 
problems. Finally, according to the results of current research 
for the development of intelligent tourism in the sport 
industry in Iran, it is proposed that the officials adopt a 
comprehensive vision with respect to both micro and macro 
levels. 
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 نیترمهمشک یبعمده است.  يهاچالشاز  یکی يبه اطالعات جامع گردشگر یدسترس تیقابل ساختنفراهم  مقدمه:
 عیم توزاطالعات در نظا یابیو باز رهیذخ ،یابیعات، دستاطال يآورفن يریکارگبه يگردشگر ةدهندشتابعامل 

 فته است.ش انجام گرهوشمند در صنعت ورز يگردشگر يالگو یحاضر با هدف طراح قیتحق روازاین است. يگردشگر
 .است یتشافاطالعات اک يو برحسب گردآور يادیبن قاتیپژوهش حاضر براساس هدف از نوع تحقروش پژوهش: 

با موضوع  آشنا یدانشگاه تاداناسشامل  يآمار ۀجامعبود.  افتهیساختارمهین قیعم ۀمصاحب هاداده يابزار گردآور
شد.  استفاده یبرفلولهگ کیهدفمند با تکن يریگنمونهبود و از روش  يگردشگر ییاجرا رانیمد نیو همچن يگردشگر

اج استخر ییهان يو الگو هشد لیوتحلهیتجز ،یو انتخاب يباز، محور يبا استفاده از کدگذار شدهيآورجمع يهاداده
 .دیگرد

، راهبردها و گرلهمداخ يرهایالزم، متغ يهانهیو زم بسترها ،یعل طیشرا ،يمحور ۀمقولاز مجموع  ییمدل نها: هاافتهی
 شده است. لیصنعت ورزش تشک يهوشمند برا يگردشگر يامدهایپ

 یزشور يردشگرو فعاالن صنعت گ وکارهاکسب يرا برا يشماریبع مناف یتالیجید ياستفاده از ابزارها: يریگجهینت
. یمحصولتکقتصاد کاهش اتکا به نفت و خروج از ا يراستادر  يگردشگر ۀتوسعدنبال خواهد داشت. از جمله به

 ةشدن متحولبا گردشگرا رفط کیخود از  فردمنحصربه یارزش ةریزنجبا  یورزش يصنعت گردشگر نیهمچن
آن  یونریب طیو مح يسفر، مقصد گردشگر ریسفر، مس مبدأچون  یاساس يبا فضاها گریاز طرف د و یتالیجید

 .ستروهروب
 

هوشمند در  يگردشگر یفیک يالگو ۀئارا). 1401( پوریان، محمدجوادتقیسعید؛ محمدي، نصراهللا و ، امیرنژاد؛ سید محمدحسین، رضوي ؛عظیم، صالحی کجور: استناد
 .132-117، 14)3( ،یورزش تیریمد ۀینشر. صنعت ورزش

                  http//doi.org/10.22059/JSM.2021.304168.2502DOI: 
 
 
  

 ندگان.نویس ©           .                                           یتندرستو  یورزشعلوم  ةدانشکدشر: دانشگاه تهران، نا

 

https://orcid.org/0000-0003-0272-5948
https://orcid.org/0000-0002-3952-3664
https://orcid.org/0000-0003-3564-0481
https://orcid.org/0000-0003-1785-7919
https://orcid.org/0000-0002-8296-3331
mailto:azim.salahi@yahoo.com
mailto:azim.salahi@yahoo.com
mailto:jpouryan@gmail.com
doi:http//doi.org/10.22059/JSM.2021.304168.2502
https://orcid.org/0000-0003-0272-5948�
https://orcid.org/0000-0002-3952-3664�
https://orcid.org/0000-0003-3564-0481�
https://orcid.org/0000-0003-1785-7919�
https://orcid.org/0000-0002-8296-3331�


 1401مدیریت ورزشی، دورة چهاردهم، شمارة سوم، پاییز                                                                                                               120

 

 مقدمه 

 با یورزش رانیمد یورزش يهابرنامه در کنندگانشرکت و ورزشکاران تیرضا و یورزش يهاسازمان مؤثر ةادار يبرا ریاخ يهاسال در
 يباال نۀیهز تورم، ،یورزش يهارشته بیشتر شدن يتجار کشور ورزش در تیریمد شدن دهیچیپ ندیفرا . دراندشده مواجه یمشکالت
 ریپاگ دست و مقررات و اراتانتظ و توقعات سطح رفتن باال و دستمزدها شیافزا ،یورزش زاتیتجه و لیوسا دیخر و وسازهاساخت

 يبرا( چگونه باشد نوع و چه زا ورزش که کندینمفرق  یحت). امروزه 1397جمشیدي و شکیب زاد، باشد ( داشته دخالت تواندیم ،یدولت
 طیشرا در ورزش که است نیا مهم بحث بلکهو تن)؛  روان سالمت کسب ای یمل افتخار کسب، ییدرآمدزا ،یمیت و یفن مهارت کسب
و  ردیگیم انجام آن از شتریب ددرآم کسب و توسعه يبرا و يگذارهیسرما و توجه نیشتریب هافرهنگو  جوامع از ياریبس در یکنون

 حال در که يامقوله انیم نیا ). در1397دوست، خرمامامی و ( شودیم شناخته ياقتصاد ةگسترد يهاتیفعال نیترمهم از یکی عنوانبه
 این از یکی .است يگردشگر بحث دارند، دیتأک آن بر خود يکشورها ياقتصادرشد  يبرا کشورهاي مختلف دولتمردان حاضر
 در فرابخشی امر یک هب شدن تبدیل قابلیت و است گردشگران يبرا انگیزه ایجاد عامل که است ورزش تیپراهم و مهم يهابخش
 ). 1397اب و محمدپناهی، ورمقانی، مهت( شده است برده نام »ورزشی يگردشگر« عنوانبه آن از که دارد، را يگردشگر صنعت

، فیزیکی يهارساختیز چون متفاوتی يهارساختیز نیز گردشگري صنعت در ،است ییهارساختیز نیازمند صنعتی هر ۀتوسع
 باارزش هايداده سر بر جنگ امروز يدنیا ). در2014، 1آنتیروکو، والکاما و بایلی(د شومی تعریف اجتماعی، اقتصادي،، سیاسی کنولوژیک،ت

 را خود مشتریان ها و نیازهايخواسته بتواند تکنولوژیک بعد کمک با که بگیرد پیش را توسعه راه تواندیم صنعتی .است و اطالعات
 خدمت در تواندمی فناوري و نیست مستثنا نیز گردشگري ورزشی صنعت در امر این. دهد مناسبی پاسخ آن به و کند اییشناس ترعیسر
. دهدیم شکل مردم زندگی به که است نیروهایی مؤثرترین از فناوري). 2010و همکاران،  2هریسونگیرد ( قرار گردشگران و صنعت این

و  3گرتزل( آورندیم همراه به را اقتصادي فعالیت و يگذارهیسرما افزایش ۀنیزم ،ندکنیم تأمین ار نیازها بهتر که جدیدي يهافناوري
 بررسی). 2014، یلیو با والکاما روکو،یت(آناست  بوده فناوري يریکارگبه مقدم خط در همواره گردشگري صنعت. )2015،  همکاران
 این در فعال يوکارهاکسب به آنها، يریکارگبه نحوه با آشنایی و استفاده زیتم از آگاهی برعالوه گردشگري، صنعت نوین يهافناوري
 یتوجهیب این از ناشی شکست تا کندیم کمک دارند، تردید آن کارگیريبه در خصوص یا ندااطالعبی فناوري يهاشرفتیپ از که صنعت

و  5لی( نام دارد هوشمند گردشگري گردشگري، صنعت در ريفناو يریکارگبه). 2017و همکاران،  4استبان کاریانکنند ( تجربه را
 .)2017همکاران، 

 خدمات به را گردشگري صنعت سنتی خدمات که است کاتالیزوري بلکه نیست، گردشگري ۀتوسع پیامد صرفاً هوشمند گردشگري
 شده شناخته جامع يرویکرد عنوانبه هوشمند گردشگري همچنین ).2007، 6هک و وروست( کندیم تبدیل گردشگري صنعت مدرن
 فناوري طریق از یراحتبه را سفر راهنماي رزرو، ،ونقلحمل غذا، مقصد، مانند سفر به مربوط خدمات گردشگري، اطالعات که است

 واکنشی جهت یک براي مقصد و بازدیدکننده بین رابط ایجاد هوشمند گردشگري از کلی هدف .دهدیم ارائه گردشگران به اطالعات
 ویژهبه ،گردشگري ۀتوسعدر  فناوري نقش ۀزمین در اندکی تحقیقات متأسفانه ).2014، 7تو و لیو( است خاص نیازهاي حل نظورمبه

نبودن  قبول قابل توانیم را کنونی يهاستمیسدر  موجود مشکالت از برخی همچنین. است هگرفت کشور انجام مختلف نواحی در ورزشی
 عدم اطالعات، يآورجمع يهانهیهز بودن زیاد اطالعات، بودن غیر مرتبط و زائد اطالعات، موقعبه دریافت عدم اطالعات، صحت

                                                 
1. Anttiroiko, Valkama & Bailey 
2. Harrison  
3. Gretzel  
4. Esteban Curiel  
5. Li  
6. Heck & Vervest 
7. Tu & Liu 



گو ک    121                                                                                                                    هوشمند در صنعت ورزش يگردشگر یفیارائه ال

 

مدل  ۀارائپژوهشی مبنی بر  تاکنونولی  .دکر عنوان مرتبط يهاسازمان و هاستمیس هماهنگینا و اطالعات توزیع ساختار مطلوبیت
  .گردشگري هوشمند ورزشی در ایران صورت نپذیرفته است

 
 هوشمند يوم توجه به گردشگرلز

ة دهندشتابعامل  نیترمهمعمده است. بدون شک  يهاچالشاز  یکی يبه اطالعات جامع گردشگر یدسترس تیقابلدن کرفراهم 
 یمختلف يهاستمیس زههررو .است يرگردشگ عیاطالعات در نظام توز یابیو باز رهیذخ ،یابیاطالعات، دست يورافن يریکارگبه يگردشگر

را  کنندگانفمصر ازیورد نممحصوالت و خدمات، اطالعات  يراهنما يهاستمیس. شوندیم یمسافران و گردشگران طراح یراحت يبرا
ونق در بازار پرر ).2017ن، و همکارا ایر(استبان کا ندینمایم لیآنان را در انتخاب مقصد، اسکان را تسه يریگمیتصم فرایندفراهم کرده و 

درصد  1/0تنها  ياز گردشگر رانیسهم ا ،کنندیمقلمداد  وزهح نیکشور بالقوه در ا 10که آن را جزو  میعظ لیپتانسبا  رانیا يگردشگر
 يبازارها کهیدرحال ،)1395، لو فردحمزهرونق نگرفته است ( رانیدر ا يگردشگر یاطالعات يهاستمیسو هنوز  است یناخالص مل دیتول

 یارتباط يهابکهش قیاز طر ایدن يادر هر کج يهر فرد يبرا يروزشبانه تیو فعال جانبههمهحضور  قیاز طر يگردشگر یکیالکترون
زل و (گرت ذاردندمحصوالت صحه گة کنندعرضهو  يمشتر نیب ۀرابطبه استمرار  يآورفن قیاست. محققان از طر یقابل دسترس یراحتبه

  ).2015همکاران، 

طالعات اطول سفر  رند دردا لیاستفاده کرده است. مسافران م اریس يهافناوري يایابود که از مز یصنعت نیاول يگردشگر صنعت
قابل توجه  شیافزا دبا وجو). 1391زاده، حاجیسرفرازي، فیض و ( ردیقرار گ ارشانیدر اخت موردنظردر زمان و مکان  شانازیمورد ن

 زانیم نیاز ا يشتریب مراتبهب تیظرف رانیدر ا يعت گردشگرکارشناسان معتقدند که صن ران،یدر ا ریاخ يهادر سال یگردشگر خارج
 ۀهماز  تواندینم نرایناسب و ... ام غاتیتبل ،يزیربرنامهو  یاسیس ،یرساختیز يهاتیمحدود رینظ هاتیمحدود یبرخ لیو به دل است
 ).1397ورمقانی، مهتاب و محمدپناهی، ( جذب گردشگر استفاده کند يخود برا يهاتیظرف

آن  ياقتصاد شماریب يایز مزادر جهت گسترش آن و استفاده کردن ا نینو يهايفناورو استفاده از  یورزش يتوجه به گردشگر وملز
 ساخته يرورضرا  یورزش گردشگري ۀتوسعاطالعات و ارتباطات و  يگسترش فناور نیب ۀرابطدر زمینۀ و تتبع  قیکشورها تحق يبرا

 یکیتکن يهابحث جهیو در نت طیو شرا سازوکارها ،یکیتکنولوژ ژرف ی). در عصر حاضر دگرگون1393ی، زاده، رضایی و قربانمهدياست (
 ياقتصاد يهایدگرگون انیم نی). در ا1390اران، کمعین فرد و هماست ( افتهی شیگرا يشتریتنوع و ظرافت ب ،یدگیچیپ يسوبه یو فن

 .گسترش دارد رو به يوندر شدن یانکه در امر جه است یو روابط مبادالت ریفراگ ،دهیچیپ دیاز روابط تول يشمار ةرندیبرگمهم حاصله در
دن آن ش ریه فراگبشده که  اریرا پذ یتحوالت ،استسوم مورد توجه  ةهزارخاص در  يکردیکه در رو زین یورزش يمبنا گردشگر نیبر ا

 يرگذاریتأث هیدر دوسو یورزش يگردشگر زمینۀدر  شدهیادتحوالت حاصل از مباحث  ).1397زاد،  بیو شک يدی(جمشاست  دهش یمنته
با رشد  وسبب شده است  هوشمند را يگردشگر يریگشکلسو  گریو از د دهش یمنته یکیالکترون يگردشگر يریگشکلسو به  کیاز 
 یابیو دست هانهیهزش کاه و مسافرت، یابیبه امر بازار دنیو سرعت بخش یکیالکترون ۀمبادلدر چارچوب نظام  یرساناطالع فناوري عیسر

 ).1397دوست، خرمو  ی(امامفراهم آورده است  یورزش يدشگرگر ۀنیزمرا در  دیجد يبه بازارها

 

 یهوشمند ورزش يگردشگر تیاهم

 و استفاده که هوشمند، هايسیستم ،پردازندمی ویژه سفرهاي به مربوط نیازهاي به که ییهاحلراه ارائۀ هدف با هوشمند گردشگري
 کالن هايسیستم و هاسازمان مدیریت در مفهومی عنوانبه سازد،می میسر را کاربران نیازهاي کردن برآورده براي اطالعات کارگیريبه
 قابل جنبه دو از صنعت گردشگري ورزشی ۀوسعت در فناوري ). نقش2011، 1کیم، چونگ و لیاست ( ظهور حال در اصل یک عنوانبه

                                                 
1. Kim, Chung & Lee 
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 هايپتانسیل از جانبههمه ةاستفاد يمعنا به که گردشگري خدمات ۀارائ و رسانیاطالع در اطالعات فناوري يریگکاربه یکی: است بررسی
استفاده  معناي به که هوشمند گردشگري دیگري و است گردشگري ورزشی صنعت يهارساختیز ۀتوسع جهت اطالعات فناوري صنعت

 ).1998، 1گیبسوناست ( ساختگی فضاهاي حتی یا موجود گردشگري منابع شدن یکیالکترونو  فناورياز 

 در که تداش خواهد دنبالبهورزشی  يگردشگر صنعت فعاالن و وکارهاکسب براي را يشماریب منافع دیجیتالی ابزارهاي از استفاده
 با خدمات ئۀارا براي اتقاض سریع درش و سو یک از شغل هر ایجاد براي يگذارهیسرما متوسط بودن پایین و ییزااشتغال زمینه این

 و اینترنتی يهاتیسا براي محتوا تولید و یسینوبرنامه تبلیغات، و بازاریابی چون ییهانهیزم در هوشمند و دیجیتال ابزارهاي از استفاده
 را لیتفعا از شکل این هب تخصصی و ویژه نگاه گردشگري، تخصصی هايآپاستارت پیدایش و هانگرش تغییر و اجتماعی يهاشبکه
 تغییرات پرسرعت و رشد به ور روند و اطالعاتی و ارتباطاتی تحوالت عصر ). در1396زاده و نوبخت رمضانی، زکی( سازدیم تیپراهم

 موجب نوین ايابزاره با سنتی يهارشنگ در تغییر ایجاد و فعالیت اجرایی هايفرایند و هاروش اصالح به دادن اهمیت و دیجیتالی، توجه
 رتباطا صحیح مدیریت و مشتري ضایتر حیاتی عنصر که شودمی کار اجراي زمان و خدمات ئۀارا و بازاریابی عملیاتی، يهانهیهز کاهش

 يفناور خالی يجا یران،ا ورزشی در يگردشگر صنعت وضعیت به گذرا نگاهی با ).2014، وی(تو و لساخت  خواهد محقق را آنها با
 ضرر تواندیم اطالعات يناورفو  تکنولوژي از استفاده به یتوجهبی متأسفانه. شودیم حس یخوببه صنعت این استفاده از اطالعات و

 ياشدهيزیربرنامه و يجد حرکت نتاکنو این حال با). 1396حیدري و حیدري، ( کند وارد يگردشگر سنتی ةشیو به حتی يریناپذجبران
 طوربه فناوريپذیرش  زم،ال حمایتی و قانونی يهارساختیز نبود دلیلبهاست و  هگرفتن هوشمند ورزشی انجام يگردشگر يسوبه

 به يضرور روازاین .است نرسیده نجاما هوشمند به يگردشگر در موجود وکارکسب در يسازنهینهاد آن ۀواسطبه نگرفته و انجام صحیح
 الزم يهاتالش و ودش اتخاذ ورزشی يدشگرگر به بخش خصوصی و دولتی مرتبط يهاسازمان يسو از کافی توجه تا رسدیم نظر
 انجام گیرد. آن کردن نهادینه و يسازادهیپ هوشمند و يگردشگر پذیرش آن پی در و سازمانیبرون آمادگی ایجاد منظوربه

 براي راهکارهایی و رداختهپ موضوع این در کشورهاي مختلف به مختلف جوانب از اخیر ۀده در ویژهبهم بسیاري يهاپژوهش
 گردشگري در موضوع این کاربردهاي همچنین و هاپژوهش که آنجا از اما. اندداده ارائه موجود يهايفناور از بیشتر هرچه يریگبهره

 جامعی و قعمی فهم به نیاز ایران، رد خارجی و داخلی گردشگري ۀتوسع اندازچشم به توجه با و نداشته چشمگیري پیشرفت ورزشی ایران،
 زد.ورزش ایران بپردا صنعت در هوشمند يگردشگر ییالگوتا به طراحی  است آن بر حاضر پژوهش روازاین. شودیم ساحسا موضوع از

 

 پژوهش ۀنیشیپ

 ارائه شده است. حاضر در داخل و خارج از کشور قیمرتبط با تحق يهانهیشیپ جیقسمت نتا نیدر ا
 
 
 

 تحقیق يهانهیشیپ .1 جدول
 نتیجه محقق

ي آبادفر و حکمحیفص
)1393(  

شامل  تمسیس نیست. اشده ا ارائه ،رانیدر ا يگردشگر يهوشمند راهنما اریدست عنوانبهبر دانش،  یخبره مبتن ستمیس کیپژوهش  نیدر ا
توسط ستنتاج ا ةریزنج یو با ط ،رسف يگردشگر برا مدنظر يارهایکه با در نظر گرفتن مع است رانیا يمناطق و شهرها تمامیاطالعات  گاهیپا

 ۀنیهز نیا، همچنآنه نیفت بنطقه و مساماز آن  یهمراه با اطالعات جامع ت،یاولو ۀرا با ارائ مقصدها نیترمناسبشده،  یموتور استنتاج طراح
 .دهدیمکاربر قرار  اریرا در اخت ،یبیتقر

زاده و همکاران يمهد
)1393 ( 

د طالعات وجواقت و صحت دسرعت، مرتبط بودن و  نظر از يمعنادارفاوت مطلوب ت یبا طرح مفهوم ياطالعات موجود گردشگر ستمیس نیب
  شد. مشاهده يگرو گردش یفرهنگ راثیورزش و جوانان و م ةادار نیب در فاکتور مرتبط بودن اطالعات يمعنادارتفاوت  نیدارد. همچن

                                                 
1. Gibson 
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 نتیجه محقق

  )1397( زادهقاسم
 ردم، عواملگردشگران، م يدیو عوامل کل هامؤلفهو  ن،یشیپ يهاافتهیو  اهمؤلفهو مجموع  رهایمتغ یو بررس SWOT کیبا استفاده از تکن

 وامع هوشمندمطلوب جهت ج ۀجینت آوردن دستهب يبرا شرطشیپاز  يامجموعهآنها در قالب  يبندتیاولو نیو همچن یرساختیو ز ينهاد
 .دانسته است

 بلوچ و برفروشان
)1397(  

هوشمند،  یکیتراف ینیبشیپ، هوشمند ییآب و هوا ینیبشیپتحت عنوان  يمقاصد گردشگر يدسازهوشمن يکارکردها عنوانبه مؤلفه10
، ندان هوشمندهوشمند، شهرو ونقلحملهوشمند، اقتصاد هوشمند،  طیهوشمند، مح یمنیا ستم،یهوشمند، س ياطالعات گردشگر ستمیس

 شناخته شدند. هوشمند يادار تیریهوشمند و مد یروش زندگ
ور  هیبرما و یکوکب

)1398 ( 
ته شناخ يشهر يگردشگر ياطالعات و ارتباطات و فضاها يو گردشگران، فناور اثرانيشامل ذ یاصل يعملکرد ةحوزبا سه  برپاركیسا
 .دیآیموجود هها بحوزه نیا نیمشترك ب يهاتیفعال يریگسه حوزه و شکل نیکنش ابرهم قیطر از برپاركیواقع سا . درشودیم

همکاران تان و 
)2007(  

راهنماها از  ط به نقشه وخدمات مربو که اندکرده يبندطبقه د،یبازد نیو در ح دیهوشمند را به دو گروه قبل از بازد يآنها خدمات گردشگر
 .را دارند تیمحبوب نیگوناگون، کمتر يهايبازخدمات مربوط به  کهیدرحال ،برخوردارند تیمحبوب نیشتریب

کیم و همکاران 
)2011(  

شمند هو لیز وساااستفاده  رشیو موجب پذ گذارندیماثر  یادراک ةاستفادبودن و سهولت  دیمثبت بر مف طوربه يفناور ۀتجربسفر و  ۀتجرب
 .شوندیم يهمراه در گردشگر

 سواویک و پابلوویک
)2018( 

 نیا رشیدم پذع ای رشیپذ یو چگونگ لیدل درك يامروز يرو شیهوشمند همراه، چالش پ لیبا توجه به گسترش انبوه خدمات و وسا
 .افراد مختلف است يو خدمات از سو هايفناور

  )2018گاجدوسیک (

 يردشگرگنعت را از ص نیکه ا يگردشگر دی: بعد نخست، اشکال جدبرندیم، نام شوندیم يرا که موجب تحول در گردشگر راتییدو بعد از تغ
گذاشته  يروالت گردشگمصرف محص و دیتول ت،یکه بر خالق یراتیتأثاطالعات و ارتباطات و  يفناوربعد، گسترش  نیو دوم کندیمانبوه جدا 

تجارت  مجدد و یمهندس يرا برا ییهافرصت تواندیمکه  کنندیم ادینوآورانه  یعامل عنوانبهاطالعات و ارتباطات  يفناور زاست. آنها ا
 .فراهم کند کیالکترون

آرناس و همکاران 
)2019(  

 يگردشگر ه از خدماته استفادب يرفتار لیموجب تما یاجتماع راتیو تأث يخودباور ،یادراک ةاستفادهمراه سهولت به ،یبودن ادراک دیمف
 منظورهب دیخدمات با کنندگانفراهمکه  اندگرفته جهیاستفاده خواهند شد. محققان نت نیموجب کاهش ا هانهیهز کهیدرحال، شوندیمهوشمند 

 .غلبه کنند هانهیهز یمنف تأثیراتگردشگران، بر  شتریهرچه بجذب 

 

نجام اهوشمند  يراز صنعت گردشگ ياحوزههر کدام در  قاتیگفت که تحق توانیممرتبط با موضوع،  يهانهیشیپ یبا توجه به بررس
و عوامل  گرداخلهمعوامل  ،رگذاریتأث يهامؤلفهعوامل موجود از جمله  ۀهممورد اشاره  يهاقیتحقدر  نکهیبا توجه به ا .اندگرفته
ز صنعت احوزه  نیلزوم توجه به ا روازاین ،دیآینم حساببه یمدل جامع ،آن مورد اشاره قرار نگرفته است يامدهایو پ کنندهلیتسه

 .شودیمآشکار  شیاز پ شیب يگردشگر

 

  پژوهش یشناسروش
انجام گرفته  افتهیساختارهمین ۀمصاحببوده و با استفاده از  یفیاطالعات ک يدآورو برحسب گر يکاربرد یپژوهش از نظر هدف پژوهش نیا

 .است

، 1و اشتراس نیکورب(گرفت ) انجام 1998( نیتوسط اشتراس و کورب شدهارائهبر اساس دستورالعمل  یفیک يهاداده لیوتحلهیتجز
از متن  میباز مفاه يانتخاب است. در کدگذار يو کدگذار يمحور يباز، کدگذار ي: کدگذاریاصل ۀمرحلشامل سه  وهیش نی. ا)2014

 نیارتباط ب یانتخاب يدر کدگذار تیو در نها انددادهمقوله را  کی لیمفهوم با هم تشک دچن يمحور يو در کدگذار دشمصاحبه استخراج 
بق)، مشتمل و منتخب از متخصصان و سا یمسئوالن مرتبط (فعل تمامیپژوهش شامل  يآمار ۀجامعاست.  دهشمقوالت و ابعاد مشخص 

 ۀطیحکه در  یعلم تأیه ياعضا و يبخش گردشگر ییاجرا رانیدر وزارت ورزش و جوانان، مد ییاجرا رانیو مد یورزش رانیو مد
به  دنیتا زمان رس يریگنمونه استفاده شد، یگلوله برف يریگنمونهپژوهش، از روش  نیدر ا هستند. انددادهپژوهش انجام  يگردشگر

                                                 
1. Corbin & Strauss 
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 ي. اشباع نظرافتیادامه  ،پژوهش ندارد ۀینظر ایمدل  ۀتوسعدر  يریتأث دیجد يهانمونهاضافه کردن  گریکه د يانقطه یعنی ياشباع نظر
است که در آن محقق از قبل  افتهیساختارمهین قیعم يهامصاحبه کیتکن هاداده يگردآور یمصاحبه حاصل شد. روش اصل 15با انجام 

 هیاز قبل ته یعنیند؛ ایصورت باز و کلبه هاپرسش ی، ولکندیمپوشش دادن به اطالعات را آماده  يالزم برا نیوموضوعات و عنا
 .ندیآیم شیپ شوندهمصاحبهو  گرمصاحبهدر تعامل  خودخودبهاست که  ییهاپرسشبر  یمتک يادیمصاحبه تا حد ز انیو جر شوندینم

است  يریپذدییتأو  نانیاطم تیقابل ،يریپذانتقال تیاعتبار، قابل تیقابل اریهار معشامل چ یفیمطالعات ک یصحت علم یبررس
  ارائه شده است. 2موارد در جدول  نی). ا1985، 1لینکولن و گوبا(

 
 یفیک قیدر روش تحق ییایو پا ییروا ةدکنندییتأموارد  .2جدول 

 هاداده ينگرچندجانبه دان،یدر م مدتیطوالنشدن  ریدرگ ،اشباع حد به هاداده دنیتا رس يریگنمونه اعتبار تیقابل

 پژوهشگر ينگرانبهچندج مات،یها و تصمها، روشداده در خصوصپژوهشگر  يمستندساز ،یبازرس نانیاطم تیقابل

 بودن یو انعکاسررسی موازي نتایج ب يریپذدییتأ

 شوندگانمصاحبهو تجارب گوناگون  هاهدگایدکنندگان و تنوع وصف مفصل محیط و شرکت يریپذانتقال تیقابل

 
 هامصاحبهشده از راجاستخ ۀیاول يه کدهاباز، با مراجعه ب يکدگذار ۀمرحلدر  .گرفتانجام  يکدگذار قیاز طر هاداده لیوتحلهیتجز
 يبندطبقه و سهیز مقاا و ساختند را میشدند و مفاه يبندگروهمشترك اشاره داشتند،  یکه به موضوع یی)، کدهايدینکات کل ي(کدگذار

 یمیپارادا ياز الگو ،یفرع يهامقولهبه  یاصل يهامقولهمرتبط کردن  منظوربه ،يمحور يکدگذار ۀمرحلشدند. در  نییتع هامقوله زیآنها ن
هستند،  يورمح ياردگذک يکه اجزا دهاامی، راهبردها و پگرمداخله يرهایمتغ ،يانهیزمعوامل  ،يمحوردهیپد ،یعل طیاستفاده شد تا شرا

از و ب يدر کدگذار هامقولهریو ز هامقوله نیب ةشدییشناساارتباط  يو براساس الگو یانتخاب يکدگذار قیمشخص شوند. سپس از طر
 .ارائه شد همربوط يبه هم مرتبط شدند و نظام نظر هامقوله ،يمحور

 

  پژوهش يهاافتهی

از عوامل در پاسخ به  یعیسو گسترةگانه به  15 يهامصاحبهدر  نظرانصاحب دهدیمنشان  3طورکه جدول همانکدگذاري باز: 
 نیدر ا ترواضح صورتبه ،گرفته شده است هامصاحبهمفهوم از متن  121مشابه  میبا حذف مفاه تیاشاره کردند. در نها تحقیق يهاسؤال
 هايها، مجموعه کل کدادهد لیتحل یشترفت و برگ فرایندفاده از آنها با است لیق و تقلیدست آمد که با تلفهب يادیز يهامضمون ،مرحله

 یز لحاظ مفهومامشابه که  ای يتکرار ۀیاول يکدها از تکرار، تمام يریجلوگ منظوربهکه  گونهنیابه  ،افتندی لیتقل يکمتر يبه کدها هیاول
 32ر مجموع د ،دادند لیت را تشکوجود آوردند که مقوالهرا ب یمیو مفاه رفتندواحد قرار گ ۀمجموع کیدر  ،بودند کیبه هم نزد اریبس

 .مقوله نیز شناسایی شد

وم به مدل جامع و کلی مرس این کار بر مبناي سرمشق و الگوي ،هایشان استمقولهبه زیر هامقولهدهی ربط فرایندکدگذاري محوري: 
 ماننـد  جـزاي کدگـذاري محـوري   امحـوري   ۀمقول عنوانبهک مقوله بر گزینش یعالوهدر این مرحله از کدگذاري  .گیردپارادایم انجام می

جدول  صورتبه شدهيگردآور يهاداده ، راهبردها و پیامدها با استفاده ازگرمداخله، متغیرهاي يانهیزم محوري، عوامل ةپدیدشرایط علی، 
 مشخص شدند. 3

 
 
 

                                                 
1. Lincoln & Guba 
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 بهمصاح يهاسؤال زمینۀ در شدهییشناسا مفاهیم و مقوالت. 3 جدول

 یفرع ۀمقول )شدهییشناساکدها(مفاهیم 
 يهامقوله

 منتخب 

 ۀمقول

 اصلی

 ياچندرسانه يهاسیسرو یلیدر اطالعات تکم لیتسه، رسانه غاتیتبل يهاروشبهبود 

وله
مق

 يها
لی

ع
 

یپ
یشا

دها
ن

ش
ورز

ت 
صنع

ند 
شم

هو
ي 

گر
دش

 گر
ي

 

 )ییفضا(یمکان يهاستمیس ابیمختصات زاتیده از تجهاستفا لیتسهیی، ایجغراف ۀدر هر منطق ازیبه اطالعات مورد ن یدسترس

 يمحور سیسرو هوشمندسازي خدمات توسط دولت، خودکارسازي خدمات توسط نهادهاي دولتی

 يکاربرواسط  يسرعت در انتخاب مقصد گردشگر، در انتخاب مقصد لیتسه، هوشمند يگردشگر ۀتوسع

اطالعات  يهاستمیستوجه به ، ازین مورد یاطالعات يهافناوري، یجمعارتباط يهاشبکه تیوضع

 قبل از سفر يمجاز يسازهیشب ياستفاده از ابزارها امکانیی، ایجغراف
 ییایجغرافاطالعات  ستمیس

 يریپذتوسعه هارساختیز ۀتوسع امکان، ازیمورد ن یامکانات مال

ي، و دفاتر خدمات مسافربر هاآژانس تیوضع، ساده کردن کار گردشگران يمدل برا یامکان طراح

 مناسب یو رفاه یاقامت ساتیتأس
 سریع يمدلساز

قرار  اریدر اختی، بهتر اطالعات تور داخل قرار دادن اریدر اختی، سنت يدادن اطالعات تورها بهتر از گردشگر

 امکیارسال پ ییتوانا، اطالعات تورها نیدادن آنال
 یاطالعات گاهیپا

وله
مق

 يها
دي

هبر
را

 

ینمکا
 يهازم

مند
وش

ي ه
گر

دش
گر

 

 يورود يهانهیهز شدهپرداخت يهانهیهزکاهش 

 )Cost(نهیهز سفر يهانهیهزکاهش 

، قیسال ییبهبود شناسا، مناسب اطالعات يبندطبقه(تمایز)،  مقصد نیانتخاب بهتر، هانهیهزکاهش 

 گسترش بازار
 يسازنهیبه

 مجاز شماري نترنتیبه ا یسطح دسترس

وام
ع

ل 
خله

مدا
 گر

انع
مو

 
ش

ورز
ت 

صنع
ند 

شم
هو

ي 
گر

دش
گر

 

 هوشمند يوجوجستامکان  یمیاقل طیاطالعات مربوط به شرا

، ونقلحملمربوط به  يهارساختیزو  ساتیتأسجدید توسط دولت به خدمات کشوري،  يهافناوريورود 

 ياچندرسانه ياستفاده از ابزارها امکان
 يریپذاسیمق

 تالش زانیم کار يروین يهانهیهز کاهش، جامعه ياقتصاد تیوضع

، و متخصص طیواجد شرا یانسان يروین، ازیبه اطالعات مورد ن یو دسترس یکپارچگی ،يسازرهیذخامکان، 

 مناسب یسازمان يهاهیرو
 اطالعات یابیبازو  رهیذخ ستمیس

و مقررات  نیقوان، اطالعات يناورف يهاستمیساز  یدولت تیحما، گردشگران يبرا یتیمناسب حما نیقوان

مناسب  یتیحما نیقواني، گردشگر ةحوز يهایمشخطو  هااستیس، گردشگران تیامن در خصوصمناسب 

 ربطيذ يهاسازماناز جانب 

 قوانین حمایتی

ی، از لحاظ زمان ستمیس يسازادهیپ، کارشناسان ياز سو ستمیس ازیدر دسترس بودن اطالعات مورد ن

 کردن انتظارات کاربران برآورده
 يریپذدسترس

دن کرفراهم ي، گردشگر يهاداده يگذاراشتراك، هاداده يسازکپارچهی، کپارچهی يخدمات گردشگر جادیا

 یسفارش اطالعات
 اطالعات يسازکپارچهی

ل 
وام

ع
 يانهیزم

رها
ست

ب
ند 

شم
هو

ي 
گر

دش
 گر

ي

ش
ورز

ت 
صنع

 

 نیقرار دادن بهتر اریدر اخت، مقصد يهاییتوانادن مشخص شی، در آگاه لیتسه، به اطالعات یدسترس

 کیمناطق نزد شنهادیپ، سفر ۀنیگز
 يخدمات ابر

، اتیعمل يسازساده، اطالعات يحفظ و نگهدار، موقعبهخلق اطالعات ، اطالعات يسازیشخص

 رو هوشمندرز امکان، هادادهاز  یعیحجم وس يآورجمع، اطالعات ينگهدار شیافزا، اتیعمل يخودکارساز
 اطالعات يسازلیپروفا
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 یفرع ۀمقول )شدهییشناساکدها(مفاهیم 
 يهامقوله

 منتخب 

 ۀمقول

 اصلی

، کردن سطوح خدمات هوشمند، موقعبهاطالعات  ئۀارا، به محصوالت و خدمات شتریب یدسترس

 سطوح خدمات يخودکارساز
 به دست آوردن اطالعات

ي، به محصوالت در گردشگر یبهبود دسترسي، خدمات در گردشگر ئۀارا، باارزشبه اطالعات  یدسترس

 بهبود سطحي، در گردشگر ییبه پرداخت نها یدسترس بهبودي، در گردشگر هااقامتگاهو  تیبل دیخر بهبود

 ییدر پاسخگو عیتسر، حرکت يهاساعت نیبهتر انتخاب، شده افتیدر یمنیا

 تیفیک

و  هاهتل اطالعات، از حس انتخاب مقصد يتجربه بهتر، بهتر يشنهادهایپ ۀهوشمند و ارائ يوجوجست

به سوابق  یدسترس، نیشیاطالعات پ يحفظ و نگهدار، و زمان آنها وآمدرفت اطالعاتی، تامکان اقام

 از خدمات يسبد ئۀدر مورد ارا يریگمیتصمی، ستیتور

 هوشمند يوجوجستموتور 

 بیترک نیترنهیبه، ندهیآ يدهایخرنوع  ینیبشیپ، رفتار صیتشخ ییتوانا، دیخر شنهادیپ يهانهیگزبهبود 

 پرداخت طیشرا بیترغ، صفحات مختلف فروش نیب وندیپ جادیا ،اطالعات
 يهوشمند

 ییگراجنبه شدهارائهبهبود خدمات ، فردمنحصربه اربتجخلق ي، گردشگر یقرار دادن خدمات سنت ریتأث

قول
م

یپ ۀ
 يامد

اي
ده

یام
پ

 
گر

دش
گر

 ي
مند

وش
ه

 
ش

ورز
ت 

صنع
 

 ۀهم به يگردشگر ییبهبود تواناي، ردشگربهبود ابعاد مقصد گ، اطالعات يآورجمع يهانهیهزکاهش 

 کاهش زمان در انتظار ماندن، نقاط
 زمان انتظار

 يمحور سیسرو يخدمات مشتر شیبهتر، افزا یستیتور ۀتجربخلق 

، ترآساندست آوردن اطالعات به، ترعیسردست آوردن اطالعات به، ترنهیهزکماطالعات  ،به دست آوردن

 سطوح خدمات شیافزا، باال تیفیبا ک يریگمیتصم
 عیسر یابیباز

شدن  ترنهیهزکم، دیخر سطح شیافزای، رقابت تیمز جادیای، سنت ينسبت به گردشگر شتریرشد ب

 بهبود سطحي، در گردشگر انیبهبود رابط با مشتري، خدمات در گردشگر ئۀسطح ارا شیافزاي، گردشگر

 اطالعات تیریبهبود مد، خوب ۀبهبود تجرب، دیاز خر بخشتیرضابهبود حس ، شدهتافیدررفاه 

 يکارامد

 ییکارا از سفر يبهتر یستیتور ۀتجرب، ندهیآ يسفرها يبرا ینیبشیپ، سرعت انتخاب مقصد

 يوربهره شدن کارامد، هوشمند يگردشگر ستمیس يسازادهیپحاصل از  يایمزا

 

اي منتخب ناشی از مقوالت علی، محوري، راهبردي، پیامدي و زمینه يکدهاترسیم  انتخابی، کدگذاري ۀمرحل در گام ینترمهم
 دارد.یمالگوي کدگذاري انتخابی منتج از کدگذاري محوري مندرج در سطور باال را عنوان  4است. جدول 

 
 قیتحق مدل درمقوالت محوري و منتخب  .4 جدول

 اصلی ۀمقول )شدهییشناسا(مفاهیم  کدها منتخب يهامقوله

 علی يهامقوله

 ياچندرسانه يهاسیسرو

ي گردشگري هوشمند ندهایشایپ

 صنعت ورزش

 )ییفضا(یمکان يهاستمیس

 يمحورسیسرو

 يکاربرواسط 

 ییایجغرافاطالعات  ستمیس

 يریپذتوسعه

 سریع يمدلساز
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 اصلی ۀمقول )شدهییشناسا(مفاهیم  کدها منتخب يهامقوله

 يامدیپ يهامقوله

 ییگراجنبه

 هوشمند يگردشگر پیامدهاي

 صنعت ورزش

 رزمان انتظا

 يمحورسیسرو

 عیسر یابیباز

 يکارامد

 ییکارا

 يوربهره

 راهبردي يهامقوله

 یاطالعات گاهیپا

 گردشگري هوشمند يهاسازوکار
 )Effort( يورود يهانهیهز

 )Cost( نهیهز

 يسازنهیبه

 گرمداخله يهامقوله

 مجاز شماري

گردشگري هوشمند صنعت  موانع

 ورزش

 هوشمند يوجوجست امکان

 يریپذاسیمق

 )Effort( تالش زانیم

 اطالعات یابیبازو  رهیذخ ستمیس

 قوانین حمایتی

 يریپذدسترس

 يانهیزم يهامقوله

 اطالعات يسازکپارچهی

ي گردشگري هوشمند بسترها

 صنعت ورزش

 يخدمات ابر

 اطالعات يسازلیپروفا

 دست آوردن اطالعاتبه

 تیفیک

 هوشمند يوجوجستموتور 

 يهوشمند

 اصلی ةپدید الگوي گردشگري هوشمند صنعت ورزش محوري ۀمقول

 
گانه بـه شـرح زیـر خواهـد     شش میپارادابا استفاده از نتایج کدگذاري باز و محوري، مدل گردشگري هوشمند صنعت ورزش براساس  
 بود:
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 . مدل پارادایمی نتایج کدگذاري باز و محوري، گردشگري هوشمند صنعت ورزش1 شکل

 

ي مشابه که در این تحقیـق تحلیـل   هامدلآن با سایر  ۀمقایسقابلیت نشان دادن مراحل مدل پیشنهادي این پژوهش و نیز  منظوربه
 نشان داده شده است. 5قالب جدول  ورزش در در صنعت گردشگري هوشمند يالگو یطراحي پیشنهادشده براي هاگام، شد

 يسازکپارچهی* 
 اطالعات

 ابري خدمات* 
 يسازلیپروفا* 

 اطالعات
 آوردن دستبه* 

 اطالعات
  

   
 

  

بستر و 
 

 
 ي يهاسیسرو* 
 یمکان يهاستمیس* 

 )ییفضا(
 يمحورسیسرو* 

 يکاربر واسط* 
 اطالعات ستمیس* 

 ییایجغراف
يریپذتوسعه*   
   

شرایط 
 گاهیپا*            

 یاطالعات
 يهانهیهز*          

 يورود
 نهیهز*           

)C t( 
            

ها
رد

اهب
ر

 

 
 ییگراجنبه* 
 انتظار زمان* 

 يمحورسیسرو* 
 عیسر یابیباز* 

 يکارامد* 
 ییکارا* 
 يوربهره* 

 پیامدها

 شماري مجاز* 
 هوشمند يوجوجست امکان* 

 يریپذاسیمق* 
 )Effort(تالش  زانیم* 
 یابیباز و رهیذخ ستمیس* 

 اطالعات
 حمایتی قوانین* 

 يریپذدسترس*          

گرمداخله
 

الگوسازي گردشگري 
 هوشمند صنعت ورزش

 ةپدید
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 هگرفتانجام يهانهیشیپبا  شدهیطراحمدل  ۀسیمقا. 5جدول 

  

ن (
کارا

هم
 و 

س
آرنا

20
19

 ( 

ک (
وسی

جد
گا

20
18

(  

ک (
ووی

پابل
 و 

ک
واوی

س
20

18
(  

ن (
کارا

هم
 و 

یم
ک

20
11

(  

ن (
کارا

هم
 و 

ان
ت

20
07

(  

بی
کوک

 و 
ایه

برم
 

ر (
و

13
98

(  

وچ
بل

 و 
ن (

وشا
رفر

ب
13

97
(  

سم
قا

اده
ز

 )
13

97
(  

دي
مه

 
اده

ز
 و 

ن (
کارا

هم
13

93
(  

حیفص
 و 

فر
کم

ح
( يآباد

13
93

(  

وي
الگ

 
دي

نها
یش

پ
 

ش
وه

پژ
 

ها
ند

شای
پی

 

 *    * *    * * ياچندرسانه يهاسیسرو

 *  *  *  *  *  * )ییفضا( یمکان يهاستمیس

 *           يمحورسیسرو

 *   *  *  *    يکاربر واسط

 * *   * * *   * * ییایافجغر اطالعات ستمیس

 *      *  *   يریپذتوسعه

 *           سریع يمدلساز

ها
تر

س
ب

 

 *     *  *   * اطالعات يسازکپارچهی

 *    *    * *  ابري خدمات

 * * * *    *    اطالعات يسازلیپروفا

 *   *  *  * *  * اطالعات آوردن دستبه

 *           تیفیک

 *  *  *   *   * هوشمند يوجوجست ورموت

 *   *   *   *  يهوشمند

زم
انی

مک
 ها

 * *  *   *  *  * یاطالعات گاهیپا

 *           يورود يهانهیهز

 *      *  *  * )Cost( نهیهز

 *         *  يسازنهیبه

ها
مد

پیا
 

 *      *  *   ییگراجنبه

 *           انتظار زمان

 *   *   * *  *  يمحورسیسرو

 * *   *  *  *  * عیسر یابیباز

 *  * *  *    *  يکارامد

 *   *  * * *  *  ییکارا

 * * *  *  *  *  * يوربهره

نع
موا

 

 *    * *  *  *  مجازشماري

 *      *  * * * هوشمند يوجوجست امکان

 *    * *  * * *  يریپذاسیمق

 *           تالش زانیم

 *  *  *  *    * يریپذدسترس

 * *  *  *    *  حمایتی قوانین

 *    *  * *  * * اطالعات یابیباز و رهیذخ ستمیس
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  يریگجهینتبحث و 

 امدهايی، راهبردها و پگرمداخله یرهايالزم، متغ هايینهو زم بسترها ی،عل یطشرا ي،محورۀ مقولمجموع پژوهش از  ینا ییمدل نها
، موردنظر ةیدپد(هسته) مورد مطالعه،  یاصل یدةپد یا) ي(محور یاصل ۀشده است. مقول یلصنعت ورزش تشک يهوشمند برا يگردشگر

به  یاتا آن را اداره، کنترل  شوندیآن رهنمون م يسوبهها ها و واکنشکنش یاناست که جر ياواقعه یااتفاق  ،حادثه ي،و فکرمحور یدها
 که) است یمفهومبرچسب  ای(نام  یعنوانمقوله همان  نیااست.  ندیفرااساس و محور  کهاست  يادهیپد يمحور ۀمقولند. دهآن پاسخ 

هوشمند  يگردشگر يالگو یپژوهش طراح ینمورد مطالعه در ا يمحور ةید. پدشودیمنظر گرفته  روجودآمده دبهطرح  ایچارچوب  يبرا
دست به یا،اش ینترنتهوشمند، ا يگردشگر يخدمات ابر ي،اطالعات هوشمند گردشگر يهاسیسرودر صنعت ورزش است که شامل 

محتوا و هوش  یابیهوشمند، بازار يوجوجست مکانا یی،کاربر نها ینترنتیخدمات ا یستمهوشمند، س يآوردن اطالعات گردشگر
 شودیم یمصنوع

 ینبر ا یممفاه يبندمیتقس ةیوش .اندشده يبنددستهمقوله  هفتدر  یممفاه ینشد و ا ییمفهوم شناسا 18 یعل یطشرا يراستا در
 مربوط به یجنتا وارخالصه طوربه ،اندداده یلتشکمقوله را  یکخاص  ةحوز یکدر که به هم  یهمرتبط و شب یماساس بوده است که مفاه

، واسط يمحور سیسرو)، ییفضا( ینمکا يهاستمیس، ياچندرسانه يهاسیسرودر صنعت ورزش شامل  ندهوشم يگردشگر یعل یطشرا
 بوده است. یعسر يمدلساز، يریپذتوسعه، ییایجغرافاطالعات  ستمیس، يکاربر

. یدهپد به متعلق یعمحل حوادث و وقا یعنی کند؛یموردنظر داللت م ةیدپداست که به  ايیژهو يهامجموعه مشخصه ینهزم یا بستر
 یمو حذف مفاه یممفاه يبندجمع. با پذیردیو واکنش صورت م کنش ين راهبردهااست که در آ یخاص یطمجموعه شراانگر بیبستر 

اطالعات، به دست  يسازلیپروفا ي،اطالعات، خدمات ابر يسازکپارچهی ۀمقول هفتو شامل  يانهیزم یطشرا يمفهوم برا 42مشابه 
 بوده است. يهوشمندهوشمند،  يوجوجست، موتور تیفیکآوردن اطالعات، 

. آنها هستند ،گذارندیکنش و واکنش اثر م يتعلق دارند و بر راهبردها ايیدهکه به پد يساختار یطشامل شرا گرداخلهم عوامل
 یگر در طراحعوامل مداخله يبرا يکدگذار یج. نتاکنندیم یدآنها را محدود و مق یا بخشندیسهولت م یخاص ۀینزمراهبردها را در درون 

، يریپذاسیمقهوشمند،  يوجوجستامکان  ي،مجازشمار ۀمقول هفتمفهوم و  19نعت ورزش شامل هوشمند در ص يگردشگر يالگو
 بوده است. يریپذدسترس یتی،حما یناطالعات، قوان یابیبازو  رهیذخ ستمیستالش،  زانیم

و به  ند، هدفمندرنددامقصود . راهبردها موردنظرند ةیدکنترل، اداره و برخورد با پد يبرا ییهاها و واکنشبر کنش یمبتن راهبردها
 یج. نتاسازندیآن را محدود م یا بخشندیحضور دارند که راهبردها را سهولت م یزن يگرمداخله یط. همواره شرادنگیریصورت م یلیدل

، یعاتاطال گاهیپا ۀمقولچهار مفهوم و  یازدههوشمند صنعت ورزش شامل  يطرح گردشگر ياجرا يالزم برا يراهبردها براي يکدگذار
 بوده است. يسازنهیبه، نهیهز، يورود يهانهیهز

 بینییشپ توانیهمواره نم را یامدهاها هستند. پو واکنش هاو حاصل کنش یجنتا یامدها. پشودیم یدارکه در اثر راهبردها پد نتایجی
 یرند،به خود بگ یدث و اتفاقات باشند، شکل منفممکن است حوا یامدهااند. پکه افراد قصد آن را داشته یستندن ییهاکرد و الزاماً همان

شمار به یامداز زمان پ ياامکان وجود دارد که آنچه در برهه ینا ین. همچنیوندندبه وقوع بپ یندهآ یاباشند، و در حال  یضمن یا یواقع
هوشمند صنعت  يطرح گردشگر يجراا یامدهايپ يبرا يکدگذار یجشود. نتا یلو عوامل تبد یطاز شرا یبه بخش یگرد یدر زمان ،رودیم

 بوده است. يوربهره، ییکارا، يکارامد، عیسر یابیباز، يمحورسیسرو ،، زمان انتظارییگراجنبه ۀمقول هفتمفهوم و  31ورزش شامل 

در  وانتیمپژوهش  ینوجودآمده در اهب يهوشمند، نوآور يگردشگر ةحوزدر  شدهانجام يهانهیشیپبا  شدهیطراحمدل  ۀیسمقا در
زمان انتظار  ۀبه مقول یامدهاو در بخش پ تیفیک ۀمقولو در بخش بسترها به  یعسر يمدلسازو  يمحورسیسرو ۀمقولبه  یشایندهابخش پ
 بود. دهشنمقوله به آنها اشاره  یکصورت بهگذشته  يهاقیتحقکه در د کرتالش اشاره  زانیم ۀمقولبه  عدر بخش موان ینو همچن
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دیگر، با معضالت شدید اقتصادي، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مثل نرخ باالي  ۀتوسع حال اري از کشورهاي درایران مانند بسی
به  با توجه گردشگري ورزشی ویژهبه گردشگريصنعت  ۀتوسعبیکاري، رشد سریع در سن کار جمعیت، تورم و غیره مواجه است. 

و اشتراك  یاجتماعانسجام يارتقا، ایجاد اشتغال، بهبود وضعیت زندگی، کاروکسباقتصادي، رونق  يهانهیزمهاي مناسبی که در مزیت
معضالت شدید اقتصادي، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کمک کند. با توجه به اهمیت نقش صنعت  به کاهشتواند فرهنگی دارد، می

در  هوشمند صنعت گردشگري يارتقااي ریزي و توسعه بر، برنامهدر کشورهادر کاهش معضالت و مشکالت مختلف  ورزشی گردشگري
گردشگري  ۀتوسعهاي به درآمدهاي نفتی در حاشیه قرار گرفته است. همچنین طرح دردسریبو  ازحدشیبدلیل اتکاي به اغلبایران 

د این نوع بر ورو مؤثرکنند و کمتر به عوامل در ایران، بیشتر روي تعداد گردشگري خارجی به ایران تمرکز میهوشمند صنعت ورزش 
. کنندیماجتماعی حاکم بر جامعه توجه  -سیاسی طیشراها، رسانه و تبلیغات و هاي کلی حکومتزیرساختی، سیاست ۀتوسعگردشگر مثل 

سازي، ب) مثل: الف) فقدان جامعیت و یکپارچه یدر ایران داراي نواقص هوشمند صنعت ورزش پایدار گردشگري ۀتوسعکلی  طوربه
انداز در میان نهادهاي مرتبط، ج) عدم تمرکززدایی همراه با تمایل به استفاده از منافع حکومت مرکزي و د) فقدان چشم هماهنگی بین ونا

 .استمحلی 

جامع با توجه به هر  ياندازدر ایران، اتخاذ چشم هوشمند صنعت ورزش گردشگريۀ توسعپژوهش براي نتایج در نهایت، با توجه به 
 یمعرف ،کارساز باشد تواندیمراهبرد  ۀینزمرا که در  یپژوهش عوامل ینا یجنهاد شده است که با توجه به نتادو سطح خرد و کالن پیش

 . شد

 تشکرو  ریتقد

دلیل همچنین از سرکار خانم سعیده موسوي به .شودیم يسپاسگزار یو علم يساختار ينظرها ۀارائ سبباز داوران محترم به
 کمال تشکر و قدردانی را دارم. هامصاحبه مینۀزدر  آمدهعملبه يهایهماهنگ
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