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 چکیده
در ادبیات  نوینی مفهوم کارها،وکسب در اطالعات فناوري از استفاده گیرچشم پیشرفت و اینترنت نفوذ بازمان هم

در مطالعاتی  ي اخیرهادر سال اگرچهگردیده است.  مطرح مقاصد گردشگري هوشمند عنوان گردشگري تحت
شفاف  روشن واین فناوري  معرفی و توسعه، روندهاي تحقیقاتی به دلیل زمان کوتاه این حوزه صورت گرفته

اي آن انجام هگیري درباره ماهیت تکاملی این موضوع و توسعه تئورينتیجه منظوربهسنتز دانشی  عالوهبه نیست،
دین ب بررسی تحقیقات از روش قیف پارادایم استفاده کرده است. و این خأل پرکردن. این مطالعه براي نشده است

و  مقاله، شناسایی 34س از گزینش مقاالت  موردبررسی قرار گرفت و پ 2017تا  2000سال  از مقاله 105 منظور
شناسی در حوزه هستی مقاالتنبود  و هاي خاصسطح تئوري مقاالت تمرکز دهندهنشان هابندي شدند. یافتهطبقه

یم هاي صورت گرفته، آشنایی با مفاهجهت درك بهتر روند پژوهش محققان. این مطالعه به است و فرضیات پایه
 شکاف پژوهشی موجود کمک شایان توجهی خواهد کرد. ها و شناساییو مولفه
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 مقدمه 
در طول چند دهه گذشته گردشگري رشد و توسعه زیادي را تجربه کرده است و به یکی از 

شده است. صنعت گردشگري از پویاترین هاي اقتصادي در جهان مبدل ترین بخشبزرگ
ع توان آن را به عنوان یکی از منابهاي اقتصاد ملی بسیاري از کشورهاست تا جایی که میبخش

 و بوسکو(دلمحیطی به حساب آورد مهم توسعه اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و زیست
شناخته  جهانترین صنعت در ترین و متنوععنوان بزرگ امروزه گردشگري به ).1،2008مارتین

 یناخالص داخل دیتول از صنعت سفر و گردشگريسهم کل  ).1394،و همکاران (یادگاريشودمی
و ه است، ) بودیناخالص داخل دیدرصد از تول 4/10( آمریکا دالر میلیارد  82723، 2017در سال 
 دتولی درصد 5/10(  دالر میلیارد 60458به  درصد 4با رشد  2018رود که در سال  یانتظار م
کشورها جهت دستیابی به این .)۲،2017يسفر و گردشگر یجهان يشورا( ی) برسدداخل ناخالص

الملل جهت ساخت و هاي روابط بینسهم از درآمدها، به طور فعاالنه در جستجوي استراتژي
  ).2012، ۳باشند(لی، رودریگرز، سارارتقاء تصویري مثبت از کشورشان می

مختلف  هايافزونی در بخش صنایع مختلف، فناوري اطالعات نیز با سرعت روزبا پیشرفت  
 کارو هاي مختلف کسب هاي اثرگذار در حوزهزندگی انسان نفوذ کرده و به عنوان یکی از مؤلفه

فناوري اطالعات درآن  توان یافت کهامروزه هیچ صنعتی را نمی آید تا جایی کهبه شمار می
در این میان . )1392شکیبا،و  (دهدشتی مات آن بخش محسوب نشودواز ملزو رسوخ نکرده

ها ربههاي اخیر تجوکارهاي سودآور و مهم دنیا در سال یکی از کسب عنوان صنعت گردشگري به
 در جهت هاي بزرگیو تحوالت جدیدي را مشاهده و با تغییراتی چشمگیر سعی کرده است تا گام

اکنون توسعه ). از آنجایی که هم1391،و همکاران (عطافرتطبیق خود با فناوري نوین بردارد
صنعت گردشگري در گرو استفاده فناوري اطالعات است، براي رشد و توسعه این صنعت، 

اجتناب ناپذیر است و باید از منابعی که در این حوزه وجود دارد  ICT استفاده و وابستگی به
هاي بنیادین در اثربخشی و کارایی سازماناین فناوري تغییراتی  ،نهایت استفاده را ببریم

رده نفعان ایجاد کگردشگري، نحوه انجام کسب و کار در این نهادها و تعامالت مشتریان با ذي

1. del Bosque, San Martín 
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ناوري ف حاصل پیوند میان گردشگري و نیز گردشگري الکترونیکی .)1،2003بوهالیس( است

گردشگري الکترونیک از عوامل مهم در هاي رقابتی حاصل از ها و مزیتقابلیت. اطالعات است
 ). 1395اردکانی،  و (تقوي فردشودایجاد جهش اقتصادي در صنعت گردشگري محسوب می

 توان به عنوان پیشرفتی منطقی از گردشگري سنتیاز بسیاري جهات، گردشگري هوشمند را می 
و  ري فناورانه صنعتگیها و جهتاي براي نوآوريو جدید الکترونیکی دانست که در آن زمینه

 .)2،2017یرفسنما و مصرف کنندگان با پذیرش گسترده فناوري اطالعات فراهم شده است(ژیانگ
بدون شک، گردشگري هوشمند گام جدیدي در تکامل فناوري اطالعات در بخش گردشگري 

هوشمند، در پاسخ به تغییرات ذکر گردشگري ظهور مقاصد ). 2016،و همکاران (گرتزل است
هوشمند پایدار،  مقاصد  .پدیده شهرهاي هوشمند است و الهام گرفته از ناشی از فناوريشده 

ازد. این سرا میسر می یطیمحستی، زی، اجتماعياقتصاد يهادگاهیمطالعه عمیق گردشگري از د
دیریت هایی جهت مرویکرد باعث درك بهتر موقعیت فعلی صنعت گردشگري شده و متدولوژي

  ).2015سیگاال،و  (گرتزل کنددي رقابتی، هوشمند و پایدار فراهم میگردشگري با رویکر
ي سریع تکنولوژي در گردشگري و رشد تمایل به هوشمندسازي شهرها، از سوي دیگر توسعه

هاي ایجاد شده از طریق اتخاذ یک گذاران را نسبت به فرصتتوجه مدیران مقصد و سیاست
مفهوم ). 2013، 3ي افزایش داده است(رونی و ایگراستراتژي هوشمند در سطح مقاصد گردشگر
 ردشگريي گابزاري استراتژیک براي توسعه عنوانگردشگري هوشمند اخیراً، به طور ویژه به 

و مطالعه و پژوهش در  این حوزه در کشورهاي  اهمیت پیدا کرده است در کشورهاي مختلف
-هیها در سراسر جهان در حال سرمادولت. )2015(گرتزل و همکاران، مختلف در حال رشد است

 زل(گرتهوشمند و به تبع آن مقاصد گردشگري هوشمند هستند هاي شهربر روي پروژه يگذار
گري هاي گردشها در سرتاسر جهان، به دنبال ایجاد اکوسیستمبسیاري دولت ).2016،و همکاران

هاي سال ردازد. براي مثال سهوشمند هستند. اما پیچیدگی این بخش، این کار را بسیار دشوار می
-دولت .صورت گرفته استگردشگري هوشمند  توسعههاي هماهنگی براي آسیا، تالشاخیر در 

که  کنندهایی میو کره جنوبی به شدت بودجه صرف طرح) 4،2012(ژانگ چینتایوان،  ها در

1. Buhalis 
2. Xiang and Fesenmaier 
3. Ronay & Egger 
4. Zhang 
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و  هوانگ( دهاي فناوري گردشگري هوشمند متمرکز هستنعمدتاً بر ایجاد زیرساخت
هاي شهر هاي گردشگري هوشمند از پروژه). در اروپا، بسیاري از طرح1،2015همکاران

کشور در حال  کیبه عنوان  ران،یدر ا ).2،2012مارتین و المفسوس( اندهوشمند به وجود آمده
د و رشدر حال  حوزه کیبه  نیز هوشمند ي، گردشگرنیآنال کسب و کار رونقبا  توسعه،
با وجود ضرورت توسعه گردشگري در ). 2018، 3(قادري و همکاران شده است لیتبد توسعه

 رانیا ،یجهان يطبق گزارش سازمان گردشگرایران به فناوري مذکور کمتر توجه شده است. 
این  ه بگردشگر که به عنوان است  ياز لحاظ تعداد افراد ،انهیکشور برتر خاورمیکی از ده 

شور ایران پتانسیل اجراي طرح کلذا  )،2015، 4يگردشگر یجهان ن(سازما ندکنیکشور سفر م
ورت ریزي مناسب صبرنامهرا داراست و باید در این زمینه  هوشمند هاي تحقق توسعه گردشگري

  پذیرد.
هاي هوشمند ي فناوريکنندهاند قدرت دگرگونها در کل دنیا به رسمیت شناختهآنچه دولت

 و (گرتزلي اقتصادي، بلکه ابعاد اجتماعی و تجربی استبالقوهنه تنها از لحاظ توان 
ها به دالیل بسیار هنوز در مراحل ابتدایی خود هرچند، واضح است که توسعه .)5،2015همکاران
رود که گردشگري هوشمند به شدت در بین شهرهاي جهان و مقاصد برند، انتظار میبه سر می

سازي موفقیت در پیاده شک، بدون). 6،2016و همکاران گردشگري رشد داشته باشد(گرتزل
و شامل نوآوري در فناوري،  است، دشوار و مدت ملی کاري بلند سطح در هوشمند گردشگري

ها نه در سطح کالن دولت. شودها،  در مراحل طراحی و عملیاتی میهمکاري دولت و سازمان
به تشویق ایجاد گردشگري مبتنی بر اطالعات بپردازند،  مقررات، ها واستیدر قالب ستنها باید 

 (ژو دو تدوین کنن مشخص را یمل اسیمق در هوشمند ياستاندارد چارچوب گردشگر بایدلکه ب
علی رغم پتانسیل باالي گردشگري هوشمند در ارائه بهتر خدمات به  ).7،2014و همکاران

ققان به طور جامع و مناسب مورد توجه قرار گردشگران، استفاده از این فناوري هنوز از منظر مح

1. Hwang et al. 
2. Lamsfus & Martin 
3. Ghaderi 
4. UNWTO 
5. Gretzel et al. 
6. Gretzel et al. 
7. Zhu et al. 
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). تحقیقات موجود جهت توسعه مناسب گردشگري 2016،و  همکاران نگرفته است(گرتزل

مند ارائه طور نظاهوشمند کافی نیستند و چارچوب تئوریک پایه براي گردشگري هوشمند به 
   ).2014، ۱نشده است (تو و لیو

و  وجودماز مقاالت  یسنتز کاملتاکنون است،  دینسبتاً جد حوزه پژوهشی نیکه ا ییاز آنجا
تحلیلی درباره رویکرد تحقیقات موجود حوزه مقاصد گردشگري هوشمند انجام نشده است. لذا 

مقاصد گردشگري هوشمند، دانش در  ییایپو یابیارز ،هاي کنونیپژوهش تیوضع فیتعر يبرا
 مرور ده،نیآ قاتیتحق تیهدا جهتو  گرفتهگیري از نتایج تحقیقات صورت بررسی و بهره

رسد. این پژوهش در پاسخ به این شکاف ادبیات این حوزه ضروري به نظر می کیستماتیس
استفاده کرده است تا وضعیت نظري مقاالت مورد بررسی را  2تحقیقاتی از رویکرد قیف پارادایم

ظر لی ژرف از ادبیات حوزه مورد نتواند تحلیمشخص نماید. استفاده از رویکرد قیف پارادایم می
هوشمند به دلیل رشد  ي مقاصد گردشگريارائه دهد. بررسی ادبیات به طور خاص براي مطالعه

ي آکادمیک براي توسعه سریع مقاالت آکادمیک منتشر شده، حائز اهمیت است، و جزء حیاتی
به منظور  این حوزه اتیادب). لذا مرور 3،2015اسکات و باشد (لیي تحقیقاتی مییک رشته

است:  نیما ا پژوهشسؤال انجام شده است.  ندهیآ يهاپژوهش تیو هدا کیتحر ل،یتسه
 "؟گونه استچ حوزه گردشگري هوشمند و مقاصد گردشگري هوشمنددانش در  تیوضع"

ري از روش گیبراي پاسخ به این سؤال به مرور سیستماتیک ادبیات موجود در این حوزه با بهره
). همچنین به منظور 4،2010شبرم و ) خواهیم پرداخت (اوکلی2010همکاران( اوکلی و

و  ) استفاده شده است(برتون2003ها از رویکرد قیف پارادایم برتون(ساختاردهی تحلیل
 ).2003، 5همکاران

در  بندي مقاالت موجودنوآوري این پژوهش درك بهتر مسیر تحقیقات نوین این حوزه با طبقه

دانش  ییایپو یابیارز ،جدید هايگیريجهتتوسعه  باشد.ها میقایسه متدولوژي آناین حوزه و م

 تیهدا جهت هاي صورت گرفتهگیري از نتایج پژوهشمقاصد هوشمند، بررسی و بهرهدر 

1. Tu &Liu 
2.  Paradigm funnel 
3. Lee & Scott 
4. Okoli & Schabram, 
5. Berthon et al. 
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ژرف از  ارائه تحلیلیهوشمند براي مقاصدگردشگري سازي و تمرکز بر مفهوم ندهیآ قاتیتحق

 ضروري است.هوشمند مقاصد مدیریت موثر ادبیات موجود و 

 بر مروري س از ارائه تعاریف و مفاهیم مرتبط با مقاصد گردشگري هوشمند، وپ در این مقاله

 در آن کاربرد و تکنیک قیف پارادایم شامل پژوهش که روش بررسی به پژوهش ادبیات

 است. شده پرداخته است، هاآن اطالعات وتحلیل و تجزیه مرجع مقاالت سیستماتیک استخراج

 شده پرداخته مقاالت تحلیل و تجزیه از حاصل هايتفسیر یافته و ارائه به نیز پژوهش انتهاي در

توسعه  ،شناسایی موضوعات پیرامون مقاصد هوشمند به شایانی معرفی این مفاهیم کمک .است
  کند.تحقیقات و بهبود شکاف تحقیقاتی موجود در این حوزه می

 

 پژوهشپیشینۀ نظري 
 فناوري اطالعات، شهر هوشمند و توسعه گردشگري 

ر فناوري اطالعات منج .درصنعت گردشگري رخ داده است توجهی قابل تغییرات ها،دهه طول در
هاي اخیر شهرها ). در سال2017به تحول در تجربه گردشگري شده است(ژانگ و فسنمایر، 

-ا و استراتژيهاند و این پتانسیل توسعه سیاستدیدهپتانسیل استفاده از فناوري اطالعات را به خود 

به فشارهاي  پاسخشهر هوشمند، شهرها براي در . شودهاي تازه براي اهداف پایدار را شامل می
هري پایدار ي شها و راهبردهاي جدید براي دستیابی به توسعهناشی از شهرنشینی و ایجاد سیاست

و  ؛ بو2013آمارانگانا، و بوهالیس(تی استفاده کنندهاي اطالعاو رشد اقتصادي، از فناوري
هایی را به مردم جهت یافتن ). شهر هوشمند روش2016، 1طهماسبی و ؛ اَلمی2015،همکاران

ت ی از خدماکیبه عنوان  ي هوشمند،گردشگردهد. از مشکالت شهري ارائه می برايهایی حلراه
 ف شهر هوشمنداهداز ا کیهوشمند به عنوان  يگردشگرمقاصد و  شودیاد میشهر هوشمند 

 مفهوم وجود دارد،دو  نیا نیحال، تفاوت عمده ب نیبا ا).  2،2014سازي می شود(تو و لیومفهوم
 يکه گردشگر ی، در حالپردازندمناطق شهري میساکنان ه ببه ارائه خدمات هوشمند  يشهرها

مقاصد هوشمند و  يواقع، شهرهاردشگران است. در گبه دهی بر مبناي سرویسهوشمند 

1. Alami & Tahmasebi Aria 
2. Tu & Liu 
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ه بساکنان و گردشگران  خود را براي ارائه خدمات بهامکانات  نیها و همچنرساختیهوشمند، ز

 يالزم به ذکر است که شهر هوشمند و ساختارها ).1،2017گذارند(خان و همکاراناشتراك می
 جادیا نفعانیذ يبرا یتلفداشته باشند، اما تجارب مخ یمشابه يتوانند اجزایهوشمند م يگردشگر

هاي اساسی شهر هوشمند در جهت عملیات گردشگري هوشمند به عنوان یکی از مؤلفه .کنندمی
کارآمد و بدون نقص این سیستم همانند سایر ساختارها مثل دولت هوشمند، بهداشت و درمان 

 . )2،2015کند (ژانگهوشمند، حمل و نقل هوشمند و ... تالش می
 

 گردشگري هوشمندمقاصد 
مقاصد گردشگري هوشمند امروزه جزو موضوعات پرکاربرد و پرطرفدار براي پژوهش در حوزه 

) ، بسیاري محققان به بررسی مدلها، ابزارها، 2017گردشگري است(دل وچیو و همکاران،
اند(بوهالیس و هاي مناسب براي توسعه هوشمندي در مقاصد پرداختهها و فناورياستراتژي

؛ 2015؛ گزتزل و وارتنر، 2015؛ گرتزل و سیگاال،2015؛ دل چیپا و باگیو،2013انگانا،آمار
را به عنوان قسمت جدایی ناپذیري از اکوسیستم گردشگري  مقاصد هوشمند  ).2015، 3ژانگ

هاي کسب و کار و الگوهاي تعاملی جدید و حتی انواع جدیدي ند که مدلاههوشمند تجسم کرد
. با کمک مفهوم هوشمندي در مقاصد جهت دهدش میرگردشگري را پروهاي از کسب و کار

ي ریپذرقابتتوانند سطح و پس از سفر آنان، مقاصد می نیدر حدرك نیازهاي مسافران از قبل، 
اشیا و خدمات اینترنتی  نترنتیا ي،ابر انشیرا). 2013آمارانگانا، و خود را افزایش دهند(بوهالیس

تند(المی هسهوشمند  يمقصد گردشگر کیتوسعه  يبرا ازیمورد ن يها رساختیزکاربر نهایی از 
؛ وانگ و 2015؛ گرتزل و سیگاال، 2013؛ بوهالیس و آمارانگانا،2016و طهماسبی، 

هاي کاربردي، نرم خدمات ابري جهت دسترسی راحت به برنامه ).2014؛ ژو، 2013همکاران،
مربوط به وجود  (IoT)شوند. اینترنت اشیامیها از طریق مرورگرهاي وب، طراحی افزار و داده

-حسگرها و تلفن ،(RFID) هاي شناسایی فرکانس رادیوییفراگیر طیفی از اشیا مانند برچسب

هاي منحصر به فرد، قادر به تعامل با یکدیگرند و با شود که ازطریق آدرسهاي همراه می

1. Khan et al. 
2. Zhuang 
3. Zhuang 
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ند. مولفه سوم مقاصد هوشمند کنتجهیزات مجاور خود جهت نیل به اهداف مشترك همکاري می
انی تجهیزات هاي کاربردي و پشتیبسیستم خدمات اینترنت کاربر نهایی است که مربوط به برنامه

شود (گرتزل و همکاران، از خدمات ابري و اینترنت اشیا درسطوح مختلف کاربران نهایی می
2015 .( 

هوشمند بیشتر مقاالت به بررسی مفاهیم هاي انجام شده در حوزه مقاصد با توجه به مرور پژوهش
 توسعه و يهابرنامههاي مقاصد هوشمند، هاي کلیدي، حوزه فعالیت، خدمات و فناوريو مؤلفه

) و تأثیر این 2016،و همکاران )، نقاط ضعف و قوت آن(وانگ2015،و همکاران سازي (بوپیاده
قاالت م پردازند.)، می2015؛ بو،2015،و همکاران ي(بوصنعت گردشگرتوسعه  مقاصد بر

)، 2011، و همکاران عمدتاً به بیان مفاهیمی مانند شهر هوشمند(کارگیلیو و نظري یمفهوم
) و ابعاد آن، ۲،2016) و مقاصد هوشمند(جویسیس1،2014و همکاران گردشگري هوشمند(ژو

 )،2017فسنمایر، و ؛ژیانگ۳،2013(وانگ، لی هوشمندسازي یاصل يهاسازي مؤلفهمفهوم
اند، براي مثال تري ارائه کردهنتایج را در طیف گسترده  اند. برخی نویسندگان نیزمتمرکز بوده

) بیشتر به بررسی تاثیرات محیطی، اقتصادي و اجتماعی ناشی از توسعه هوشمندي 2014گرازیانو (
) تاثیرات مثبت اقتصادي و اجتماعی گردشگري 2015در مقاصد پرداخته، گرتزل و همکاران (

هاي کلی بر روي را بررسی  کرده است. برخی مطالعات عالوه بر ارائه خروجی و مفهوم سازي
سازي مقاصد هوشمندي یا تغییرات و پیامدهاي ناشی از توسعه هوشمندي تاکید داشتند. تاثیر پیاده

 د. اناجتماعی ناشی از توسعه هوشمندي پرداخته -هاي فنیبرخی دیگر از محققان بر ارزش
وجود تعداد نسبتاً محدود مقاالت مورد بررسی قرار گرفته طیف کلی نتایج اکتسابی از مقاالت، با  

ها، قیف پارادایم نسبت به سایر روش يشنهادیروش پ رسد. با توجه به برتريمتنوع به نظر می
مدل  یهیک حوزه پژوهشی بر پا اتیدر ادبات رییتغ ییایپو لیو تحل يبندطبقه ،یبررسجهت 

 کی عنوان به این مقاله تالش کرده با استفاده از این روش مقاصد هوشمند را کوهن، میداپارا
هاي مرور با توجه به اینکه بیشتر مقاالت بررسی شده با روش تعریف کند. فراگیر ساختار

 تحلیلی حدودیتم کنند بر این باوریم کهمی استفاده تحلیلی نه و توصیفی روش سیستماتیک از

1. Zhu et al. 
2. Jovicic 
3. Wang & Li 
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ارادایم ح قیف پولذا در این پژوهش از سط. دارد تردقیق مطالعات با همراه پاالیش، به نیاز کنونی

 ایم.بندي مقاالت مرور سیستماتیک استفاده کردهبراي سطح

 

 قیف پارادایم
مقاالت موجود  هايبندي، تجزیه و تحلیل و ترکیب یافتهاین تحقیق از قیف پارادایم براي دسته

قیف  "در مقاله برتون و همکاران  با عنوان  2003روش اولین بار در سال کند. این استفاده می
و به منظور مرور تحقیقات حوزه بازاریابی مورد  "پارادایم: ابزاري مفهومی براي تحلیل ادبیات

). قیف پارادایم ابزاري است که به پژوهشگران 2003، و همکاران استفاده قرار گرفت(برتون
و تجزیه و تحلیل پویایی تغییرات درون ساختار یک مقاله علمی کمک  بندي،جهت کاوش، طبقه

). استفاده از این ابزار در زمانی که پژوهشگر به ارزیابی مقاالت 2007،و همکاران  (نارین نمایدمی
 ). 1،2017پالود و شود(دي مویاتوصیه می پردازد،ناهمگون می

که  "هایی علمیساختار انقالب") 1970اصطالح پارادایم در علوم طبیعی پس از کتاب کوهن ( 
کوهن سه کانون اصلی را براي  آمد. به وجودبر تکامل تاریخی علوم طبیعی متمرکز بودند، 

 -3تطابق حقیقت و نظریه؛  -2تعیین حقیقت اصلی؛  -1کند: ارزیابی علمی واقعی معرفی می
ا است. ه. تعیین حقیقت اصلی شامل مشاهدات اصلی از متغیرهاي کلیدي و ثابتتفسیر تئوري

الح و شود. تفسیر نظریه نیز اصها و اصول تحلیلی میتطابق حقیقت و نظریه شامل اصالح روش
توسعه فرضیات اساسی است. از آنجایی که علم شامل مشاهدات تجربی، ادغام حقیقت با حدس 

هاي هاي مربوط به تمام پارادایم، پویایی )1970(کوهن، یه استو گمان، و تدوین یک نظر
اي از ساختار علمی صریح و قابل مشاهده تا غیرصریح و غیرقابل مشاهده را ها، محدودهپژوهش
سطح  4تواند بر مبناي این تمایزات، ). قیف پارادایم ما می2007،و همکاران گیرند(ناریندر برمی

اهده غیرقابل مش"تا  "قابل مشاهده و صریح"امنه این سطوح از موارد متفاوت را تشخیص دهد. د
 باشد. می "و غیرصریح

 
 )2007،و همکاران . سطوح قیف پارادایم (نارین1جدول 

1. De Moya & Pallud 
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هاي پژوهشی در حوزه مورد دهد تا نحوه گسترش تالشقیف پارادایم به پژوهشگران اجازه می
تواند در سطحی بسیار نمایند. قیف پارادایم می مطالعه را طی یک دوره زمانی خاص، بررسی

سازي انبوه مقاالتی گردد که پژوهشگران در اولین بنیادي موجب فراهم شدن نقطه شروع مرتب
 و شوند (برتونها مواجه میهاي آنالین با آنهاي دادهها یا پایگاهجستجوي خود در کتابخانه

 ).2003، همکاران
ایق ، هدف اصلی آن تعیین حقدسته مقاالت با طبیعت تجربی است قیف، نشان دهنده آن 1سطح 

 ینشان دهنده مقاالتاین سطح  .ژرف، شامل مشاهدات تجربی متغیرهاي کلیدي و ثابت است
ستفاده ا اتیشکاف موجود در ادب ي و شناساییفهرست بندبراي  یمشاهدات تجرباز است که 

  کنند.می
شناسی، هاي جاري در روشهاي تحلیلی، دیدگاهعمدتاً با روششامل مقاالتی است که  2سطح 

شناسی در حوزه ي مرسوم در روشهادگاهیددهند. شناخت را مورد تحلیل و بررسی قرار می
واند با تدهد و بدین ترتیب او میاي به پژوهشگر میمورد مطالعه، رویکرد متمرکزتر و آگاهانه

 اي مورد استفاده در مطالعه خود را انتخاب نماید.      هها و روشکمک این رویکرد، تکنیک

 .هاي پیشرفته استهاي خاص، با هدف ایجاد نظریهشامل مقاالت تشکیل شده از نظریه 3سطح 
 يتئوراخت سکه در  نویسندگانیو  اندپرداخته خاص يهاهینظر یکه به بررس یمقاالتاین سطح 
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مشارکت  گیري نظریهجدا کردن نویسندگانی که در شکل .کندرا مشخص می اندمشارکت داشته

 تواند پژوهشگر را براي سؤال بنیادي پژوهش راهنمایی کند.   اند میداشته

-شناسی و روششناسی، معرفتقیف شامل مقاالت محدودي است که به مقوله هستی 4سطح  

نند، کخاص مقایسه میهاي خاص را درباره یک موضوع ها و دیدگاهشناسی مقاالت که فرضیه
هاي اصلی مرتبط با هسته اصلی مفروضات، پژوهشگر را به پرداخته است. شناسایی تمام چالش

ار شناسی حوزه انتخابی براي مطالعه، وادشناسی، یا ارزششناسی، معرفتتفکر در سطح هستی
  ).2،2009؛ بریزله1،2015؛ کانفنت2003کند(برتون، نارین، مانی، می

ها، و رویکرد نظري، اساس تغییرات بین چهار سطح ها، روش تفسیر دادهمشاهده داده بنابراین
موافق  خاص هینظر کیبا  میپارادا کی يهاتیکه واقع یزمان دهند.قیف پارادایم را تشکیل می

 تیواقع را با يمجدد نتواند تئور ریکنند. اگر تفسیم یابیها را ارزداده رینحوه تفس محققان ستند،ین
به  نجرم تغییر احتمالی گیرند وها مورد سؤال قرار مینظریه نیا یهاي اساسدهد، فرضیه قیتطب

مام توانند تبریزله با این توجیه که چهار سطح مذکور نمی 2009شود. در سال می دیجد میپارادا
. اضافه کرد و آن را مرور نامید 1مقاالت را پوشش دهند یک سطح مقدماتی را پیش از سطح 
کند که مناسب چهار سطح قبلی این سطح مقاالتی مروري و مقاالتی که مباحثی را مطرح می

 ابل، قمیپارادا فیق کیسطوح  نیب پژوهشنابرابر  عیتوز ).2009گیرد(بریزله،نیستند، در برمی
 ).2003، و همکاران (برتون استانتظار 

 

 ی پژوهششناسروش
رور م است، شده معرفی پیشین مطالعات ترکیب بررسی و منظور به که هاییروش از یکی

مع، براي یک متد سیستماتیک، صریح، جا«از  عبارت استاست. مرور سیستماتیک  سیستماتیک
شناسایی، ارزیابی، و ترکیب ساختار موجود تحقیقات انجام شده توسط محققان، دانشمندان و 

). متدهاي مختلفی براي مرور سیستماتیک وجود دارد. نویسندگان 3،2005(فینک» متخصصان

1. Confente 
2. Breazeale 
3. Fink 
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؛ 2،2013؛ سیلوستار1،2006الیسو  اند (لويمختلف این فرایند را تا حدي متفاوت توضیح داده
)، اما در واقع فرایندها اساساً مشابه هستند. چالش اصلی یافتن 2009؛ ونبروك،3،2015باندرابارا

 .)2015آوردن خالصه جامعی از مجموعه ادبیات است(کانفنت، به دستي ترین ابزار برامناسب
آنچه بیشتر از همه براي در این رویکرد ضروري است، این است که فرآیند مرور در هرگام، 

هاي مختلف مرور اوکلی و همکارانش پس از بررسی روش 2010جامع و دقیق باشد. در سال 
انجام  اي را جهتاطالعاتی، یک فرایند هشت مرحلههاي سیستماتیک ادبیات در حوزه سیستم

). در این پژوهش از این مدل هشت 2010شبرم، و بررسی سیستماتیک معرفی کردند(اوکلی
 اي جهت مرور سیستماتیک تحقیقات استفاده شده است.مرحله

1. Levy& Ellis 
2. Sylvester 
3. Bandara 
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 )2010اي مرور سیستماتیک (اوکلی، شبرم،مرحله. مدل هشت 1شکل

 

هدف بررسی مقاالت: گام اول تعیین هدف از پیش تعیین شده مقاله به طور واضح و مشخص 
) مرور سیتماتیک ادبیات موجود در حوزه مقاصد 1است. اهداف این پژوهش به شرح زیر است. (

 تهیه ) نشان دادن شکاف تحقیقاتی موجود و سیر تحقیقات آینده 2گردشگري هوشمند (
ي کیچنهام براي افزایش دقت و اعتبار سنجی پژوهش هاشنهادیپاز نویس پروتکل: یکی پیش

ر ه شرح روش مرواست ک يابرنامه . پروتکلایجاد یک پروتکل براي هدایت مطالعات است

 هدف بررسی ادبیات-1

 پروتکل و آموزش -2

 مقاالتجستجو در -3

 نمایش عملی -4

 یفیک یابیارز  -5

 استخراج داده -6

 سنتز مطالعات -7

 نوشتن نظرات و نقدها -8

 کیفی کمی

 ترکیبی

 سیستماتیک

 حیصر

 جامع

 حیصر

 

 صریح

 حیصر

 ریپذ دیتجد

 يزیبرنامه ر

 انتخاب

 استخراج

 اجرا

 کیفی کمی

 کمی
 کیفی
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، اتیادب یابیباز يبرا يدیکلمات کلاستفاده از  ).1،2009سیستماتیک را بر عهده دارد(کیچنهام،
تعریف  هاياز جمله پروتکل ،بندي مقاالته براي رتبهکدگذاري مقاالت، استفاده از یک خبر

 شده هستند.
ور صریح و طجستجوي در میان مقاالت: نویسنده باید بتواند جزئیات جستجو بین مقاالت را به

 واضح شرح داده و میزان جامع بودن جستجوي صورت گرفته را توضیح دهد.
 تحقیق فهد با مرتبط که است مطالعاتی کلیه شامل پژوهش این در بررسی و مقاالت مورد متون 

 ر اینهاي کلیدي منتخب پرداخته شد. دباشد. به این منظور به شناسایی مقاالت با استفاده از واژه
مقاصد  حوزه شده در انجام هايپژوهش کلیه شامل مطالعه مورد مدارك و اسناد تحقیق،

درآمده در این حوزه به علت نو بودن  باشد. از آنجا که مقاالت به رشته تحریرگردشگري می
ته اند که بیشترین نزدیکی را با قلمرو حوزه پژوهش داشموضوع، زیاد نیستند مقاالتی انتخاب شده

 باشدیمهاي شهر هوشمند چنین با توجه به این که گردشگري هوشمند یکی از مؤلفهباشند. هم
-اب شدهاند نیز انتخبرخی مقاالت این حوزه که ارتباط معنایی نزدیکی با موضوع پژوهش داشته

 اند. 
 هاي دادهمقاالت بررسی شده در پایگاه .2جدول 

 

1. Kitchenham 
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 2000 هاي سال بین ذکر شده وجوي جست موتورهاي و هانشریه داده، هايپایگاه پژوهش این در
عنوان شد به دلیل نو بودن حوزه  قبالًکه  طورهماناند. اما بررسی شده  2017نیمه اول سال  تا

 اند.به بعد به رشته تحریر درآمده 2009مورد مطالعه بیشتر مقاالت در این حوزه از سال 
در مرور سیستماتیک و مطالعات بررسی شده  نمایش عملی: در این مرحله الزم است مطالعات

جهت کنترل ، مقاالت  3در جدول شده نییتع ياارهیمعحذف شده مشخص گردند. با توجه به 
 شوند. بهتر محدود می

 . معیارهاي بررسی مقاالت3جدول

 
 

  

 ردیف پارامترها معیارهاي انتخاب معیارهاي حذف
 

 1 زباندرآمدهاند مطالعاتی که به زبان انگلیسی به رشته تحریر  مطالعاتی که به زبان انگلیسی نیستند.

 2 زمان 2017 تا نیمه اول سال 2000مقاالت چاپ شده از سال  2000مقاالت چاپ شده قبل از سال 

مقاالت با موضوع و حوزه پژوهشی 
 متفاوت با اهداف تحقیق

مقاالتی که ارتباط معنایی نزدیکی را با قلمرو حوزه پژوهش 
 داشته باشند و کلمات کلیدي مورد جستجو را در برگیرند.

 3 موضوع تحقیق

 4 نوع مطالعات ي علمی معتبرکنفرانسها و ژورنالهامقاالت منتشر شده در  ژورنالهاي غیر معتبر، نظرات شخصی

مقاالتی که از فرایند و نتایج تحقیق 
 روشن و شفافی برخوردار نیستند

 مقاالتی با فرایند و نتایج تحقیق روشن و شفاف
وضعیت 

 اطالعات مقاله
5 
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 فلوچارت روند بررسی مقاالت  . 4جدول 

 
ین طور واضح معیارهاي مورد استفاده براي تعیدر این مرحله الزم است نویسنده به: یفیک یابیارز

 نتخابادر این تحقیق براي تعیین دقت، اعتبار مقاالت   .نمایدکیفیت هریک از مقاالت را بیان 
) استفاده شده است. بدین منظور یک فرم با 1(برنامه مهارت ارزیابی حیاتی CASPشده از ابزار 

ایجاد و به هر سؤال براي اساس محتویات هر مقاله امتیازي  CASPاستفاده از معیارهاي ارزیابی 
، پژوهش ، متدولوژيقیروشن اهداف تحق انیب از: اندعبارت CASPداده شد. ده معیار ابزار 

، دهکننپژوهشگر و مشارکت رابطه، هاداده آوريجمع ي،ریکارگبه ياستراتژطرح پژوهش، 
ه به (و با توج این معیارهاارزیابی مقاالت . یاخالق مسائلو  قیتحق ارزش، هاافتهی انیبت، دق

1. Critical Appraisal Skills Program  
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 34ده شاخذ  امتیازهايبر اساس امتیازات داده شده توسط تیم خبرگان) صورت گرفته است. 

است که در  بوده 49 امتیاز داده شده و حداکثر 31ات امتیاز میانگین حداقل مقاله برگزیده شدند،
 باشد.) می40-31) و خیلی خوب(50-40رنج امتیازي عالی(

طور ناسایی تمام مقاالت، الزم است نویسندگان اطالعات کاربردي را بهاستخراج داده: پس از ش
 از دهش استخراج عوامل تمام ابتدا حاضر، پژوهش سیستماتیک از هر مقاله استخراج نمایند. در

 واي هریکو محت مفهوم نظرگرفتن در با سپس و شده گرفته نظر در کد عنوان به مقاالت مطالعه
با  وهشپژ هايمفاهیم و مقوله ترتیب این به تا کرده يبنددستهمشابه  مفهوم یک در را هاآن ،

ندي شد. بشد. سپس کدهاي کلیدي مرتبط شناسایی و دسته داده ترکیب کدهاي مشابه شکل
براي تحلیل اطالعات کیفی مقاالت و کدگذاري اطالعات جهت شکل دادن مفاهیم از 

سازي بندي و خالصهبه محققان توانایی طبقه NVivoاستفاده شده است.   NVivo11افزارنرم
 ).2014دهد(سوتریادو،بروسر،لو،نتایج کدگذاري شده را به بهترین فرمت می

ف و با توجه به سطوح قیهر مقاله  یاصل هدف ، بر اساسسنتز مطالعات (آنالیز): در این پژوهش
محتوا  ،الههر مق هیهدف اولسطح، با در نظر گرفتن از پنج  یکیبه ی مقاالت مورد بررس پارادایم

اند، نقطه ارائه شده 1که در جدول  "پرسش مطرح شده"خصیص داده شد. چهار ت قیو روش تحق
 باشند. شروع تخصیص مقاالت به هر سطح می

نوشتن مقاله: در نوشتن مقاالت پژوهشی عالوه بر قوانین استانداردي که باید دنبال شوند، الزم 
طور مستقل تیک با جزئیات کافی گزارش گردد تا نتایج این مقاله، بهاست فرآیند مرور سیستما

 منتشر شوند. 
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 بندي مقاالت بر اساس سطح قیف پارادایم. تقسیم5جدول 

 

 یتجرب قاتی: تحق1سطح 
 داده است. همه دیسطح، تول نیهر مقاله در ا یتمرکز کل مقاله در این سطح شناسایی شد. 9

فاده است ي هوشمندگردشگرمقاصد در مورد  واقعیات نییتع يبرا یتجرب يهاروشاز مقاالت 
 ای هیلاو يهاداده يآورو جمع یفیکروش  ای یاز روش کم شتریسطح ب نیا در مقاالت  .دکننیم

ر از بررسی و بیشت  مقاالت این سطح. کننداین حوزه استفاده میحل مسائل مرتبط با  يبرا هیثانو
 ) ، پرسشنامه(دي استباین2013کو،  ؛2017 ،گو، نام، یو و ؛ هانگ2016آنالین(ساچو ی نظرسنج

) و مصاحبه و 2016میسرا، و ( بونینکاتري ) ، تحلیل موردي2016؛ سانچز،2017، و همکاران
بیشتر مقاالت در این سطح به  اند.) استفاده کرده2015آمارانگارانا، و (بوهالیس تحلیل محتوا

ارائه  هايهاي کلیدي، حوزه فعالیت، خدمات و فناوريموضوعاتی مانند مفاهیم و مؤلفهبررسی 
 اند. شده مقاصد گردشگري هوشمند پرداخته

 سطوح قیف 
تعداد 
 مقاالت

درصد 
 مقاالت

 منابع

سطح یک: مشاهدات 
 تجربی

 

9 
 

26.47 %

؛ دي 2015؛ بوهالیس، آمارانگارانا، 2016(بونونکارتی، میسرا،
؛ 2016؛ ساچو،2016استبالن، جانون، هرات، آنتنیویوچ،

؛ المبردي، 2015؛ دل چی پا، باگو،2017هانگ، گو،نام، یو،
؛ 2013؛ کو، شین، یانگ، 2011جیوردانو، فاراوه، یوسف،

 )2016وارگس،

سطح دوم: متدهاي 
 تحلیل

 

10 
29.41 %

 

؛ بو، 2015؛ بو، بوهالیس، اینورسینی،2015(بو، بوهالیس، 
؛ دل واچیو، 2016اینورسینی، ماسون، گرتزل، 

؛ نیتی، 2014؛ پرسنزا، میزارال، دل چیپا،2016گلوسوینا،
؛  2017؛ ویسینی، بلینی، سانا، 2014؛ گرازیانو،2017پیلونی،

 )2016؛ وانگ،لی، ژنگ، ژانگ،2017سوالنو، کاسودو، اربا،

يتئورسطح سوم: 
 ي خاصها

 13 
38.23 %

 

؛ 2013؛ بوهالیس، آمارانگانا، 2011(کارگیلیو، دل بو، نیجکام، 
؛ گرتزل، رینو، کوپرا، 2012چورابی و دیگران، 

؛ 2015؛ گرتزل، سیکگاال،2016؛جویسیس، 2015کو،
؛ 2013؛ رونی، ایگر،2015المسفوس، مارتین، آلدو، تورس، 

؛ 2014؛ تو، لیو،2017؛ ژیانگ، فسنمایر،2014ژو،ژانگ، لی،
 )2013؛ وانگ،لی، 1017لو، هو،هانگ، دان،

: فرضیات 4سطح 
 پایه

 
0 0  -

% 5.88 2  مروري  )2017؛ جوویسیس، 2017(کو، پارك، لی، 

  34 100%  
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 هاي تحلیلیروش: 2سطح 
 يردهاکیرواز با استفاده  هايبه تئوررا ها است که داده یقاتینشان دهنده تحق ف،یق 2سطح 

ا از هاستفاده از فنون پیشرفته براي نظم و ساختاردهی و دستکاري تئوري .کنندی مرتبط میلیتحل
 %41/29سطح  نیمقاالت در ا ).1،2017جوریکاست(داغرتی و خصوصیات مقاالت این سطح 

 جینتا يریپذ سهیمقا ای قیعمدتاً بر انتخاب روش تحقاین مقاالت ؛ شودمقاالت را شامل می کل از
ی و کم یفیک يهاسطح از روش نیا بیشتر مطالعاتکنند. یمرکز مت یبیترک يهاحاصل از روش

و  ؛ ویسینی2016گلوسوینا، و ؛ دل واچیو2015،و همکاران (بوکنندیاستفاده م هم در کنار
؛ ) ، برخی مقاالت براي تکمیل حوزه تحقیقاتی 3،2017 و همکاران ؛  سوالنو2017، 2 همکاران

 و همکاران اند(پرسنزاسازي استفاده کرده) و شبیه2016اینورسینی ،  و خود از مطالعه موردي (بو
 کاري؛). تمرکز همه مقاالت این سطح بر نظم، ساختاربندي و دست2017پیلونی، و ؛ نیتی2014،

 و خدمات آینده شهر هوشمندتحلیل سطح بر  نیا مقاالت ،یاز لحاظ موضوع ها بوده است.داده
 يهابرنامههاي فناوري مقاصد هوشمند و ) نوآوري2012، کارانو هم مورد نیاز آن(ویسینی

)، نقاط ضعف و قوت 2015، و همکاران (بو سازي مقاصد گردشگري هوشمندتوسعه و پیاده
؛ 2015، و همکاران ي(بوصنعت گردشگرتوسعه  ) و تأثیر این مقاصد بر2016، و همکاران (وانگ

 اند. متمرکز بوده )2015بو،
 هاي خاصتئوريسطح سوم: 

در حوزه مقاصد گردشگري هوشمند  یخاص يهايتئور یبررس ی مقاالت این سطحهدف اصل
نسبتاً جدید است و هنوز بیشتر کشورها در مرحله  است. حوزه تحقیقاتی گردشگري هوشمند

منجر  ها ممکن استداده تیمحدودلذا   سازي این مقاصد هستند،بررسی چگونگی توسعه و پیاده
 هستند. 3سطح  مقاالت متعلق به %23/38 شود. يو نظر یفیتوص ،یمقاالت مفهوم ادیتعداد زبه 

صنعت  ها درمقاالت مفهومی یا مطالعاتی که به معرفی مقاصد گردشگري هوشمند و کاربرد آن
-یاند نیز در این سطح قرار مهاي توصیفی و بدون داده پرداختهگردشگري با استفاده از روش

 همکاران و عمدتاً به بیان مفاهیمی مانند شهر هوشمند(کارگیلیو و نظري یاالت مفهومقگیرند. م

1. Daugherty & Djuric  
2. Vicini et al. 
3. Solano et al. 
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) و مقاصد گردشگري 2014، و همکاران )، گردشگري هوشمند(ژو2011، 
 و ( وانگ هوشمندسازي یاصل يهاسازي مؤلفهمفهوم ) و ابعاد آن،2016هوشمند(جویسیس،

اد جیبه یکدیگر جهت ا هان مؤلفهیی اتصال ادرك چگونگ )،2017فسنمایر، و ؛ژیانگ2013لی،
یهوشمند م يتجسم عناصر مقاصد گردشگر يبرا یارزش مشترك، و ارائه چارچوب

   ).2013آمارانگارانا،(بوهالیس و پردازند
 سطح چهارم: فرضیات پایه

ا پرسش بشده،  تحقیقات پیشین ایجادرا که توسط  یقیعم اتیفرض ف،یق 4سطح  ت،یدر نها
 یمورد بررس میپارادا کی يها و باورهامرتبط با ارزش يهاروش ایدانش  ،پایهچارچوب درباره 
 اي متعلق به این سطح یافت نشد.در این تحقیق مقاله. کشدیبه چالش مو  دهدیقرار م

 سطح پنجم: مرور
نتوانستند به چهار سطح قبلی خاص خود، موضوعات  لی، به دلاز مقاالت بررسی شدهمقاله دو 

-) به مرور ادبیات مربوط به مفهوم2017براي مثال جویسیس ( قیف پارادایم تخصیص داده شوند. 

هاي مختلف از مقاصد گردشگري به منظور کمک به توسعه مفاهیم نظري در گردشگري سازي
 پرداخته است. 

 تمام مقاالت مربوط به هر سطحالزم به ذکر است به دلیل محدودیت صفحات مقاله از توضیح 
 شد. نظرصرف

 

 هاي پژوهشیافته
هاي اخیر توجه بیشتري به موضوع مقاصد گردشگري هوشمند محققان حوزه گردشگري در سال

 خالصه کردن يروش نوآورانه برا کیالزم است از  نیبنابرااند. جهت انجام تحقیقات کرده
تري از مفاهیم و کاربردهاي این حوزه عمیقی جهت دستیابی محققان به درك مطالعات قبل

که ما  قیف پارادایم تکنیکی است .استفاده شود موضوعی در صنعت گردشگري و توسعه شهري
 براي بررسی مطالعات انجام شده در این حوزه از آن بهره بردیم. 

اد داده ا پیشنهپرداخته و مفهوم چهار سطحی از قیف پارادایم ر ن مقاله به مرور مفهوم پارادایم ای
حلیل مقاالت ناهمگن را تکه ی پژوهشگران يبرا مهم ، پنج مزیتمیپارادا قیفاستفاده از است. 
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ترین مزیت این است که پژوهشگر با استفاده از قیف پارادایم اولین و شاید مهم .کنند، داردمی

جه نموده و ده، توها بنا ششود به مفروضات متافیزیکی که مبناي پژوهش بر اساس آنمجبور می
 میاراداپ فیقاختالف بین اصل فرضیه و واقعیت مشاهده شده را در نظر بگیرد. عالوه بر این، 

 کی يراشناسی بو هستی ي،نظر ،شناختیروش ،یتجرب يکردهایرو کیتفکپژوهشگر را به 
 ییهاشیها و گراها، پارادوکسشکاف ییشناسا موجب تسهیل امر نیکند. ایم قیتشو ،موضوع

تواند یم میپارادا فیق شود. مزیت سوم این است کهمی د،نریگیرا در برم دیجد يهاکه پژوهش
 را مشخص نماید. بدین ترتیب امکان یزمانبازه  کیدر  یپژوهش يهاتالشتوزیع  هايروش

فراهم  ،بگیرد در نظر راوضوعی م تواندمیجامعه  کیچگونه  طور کلیاین مطلب که بهدرك 
گردد. قیف پارادایم در چهارمین مزیت خود موجب تشخیص ماهیت سهم پژوهش که توسط می

گردد شده و در نتیجه به پژوهشگر توانایی شناسایی هاي خاص تعیین میمجالت و نویسنده
دهد. پنجمین و آخرین مزیت این است که پژوهشگران اي خاص را میتعصبات موجود در مقاله

ازتاب مفروضات عمیق و ارائه مفهومی صریح از تلفیق بین سطوح پارادایم، به دلیل نیاز قیف به ب
قاالت، بعید بندي مالزم است به ماهیت و وقوع تغییرات در پارادایم توجه داشته باشند. براي طبقه

سطح مقاله بتواند تحلیلی بسیار دقیق از مقاالتی داشته باشد که  4است پژوهشگر بدون تعیین 
 ها تمرکز دارند.وضات اساسی و غیرصریح پژوهشعمدتاً بر مفر

ققان را درك کنند. مح یتجرب قاتیروند تحق یتوانند به راحتی، محققان م1مقاالت سطح  با مرور
 ندهیمطالعات آ قیها و روش تحقموضوع پژوهش، منبع نمونه، نوع دادهدرباره توانند یم نیهمچن

 يهاهیفرض دنیبه چالش کش ن،ی. عالوه بر ارندیبگ میمتص یقبل ادغام تحقیقاتخود را با توجه به 
توسعه و به جلو در رو گام  کیتواند یم )1ی (و توسعه مطالعات سطح در مطالعات قبل يکاربرد

بیشتر  4و  2مطالعات سطح  باشد. يگردشگر سازي مقاصد گردشگري هوشمند در صنعتپیاده
 اهو به محققان جهت درك جریان کنندیتوجه م قیتحق يهاروش يو نوآور بیبه انتخاب، ترک

 لعهمطابراي هدایت تر مناسب يهاراستا و انتخاب روش نیدر او متدهاي تحقیقاتی نوآورانه 
العات دهد که بیشتر مطگیري از سطوح قیف در این مطالعه نشان میکنند. بهرهکمک می ندهیآ

ظریه مفهومی (سطح سوم)، هنگامی که این حوزه بر حل مشکل از طریق ارائه چارچوب یا ن
طالعات توان از میم نیهمچنها کافی نیستند یا اکتساب داده مشکل است، متمرکز هستند. داده
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ي تکنولوژ رشیپذبررسی نحوه با  گردشگري هوشمند دیجد يورافن یبه منظور معرف یفیتوص
ده (سطح هاي انجام شبررسی ي استفاده کرد.صنعت گردشگر درظهور و کاربرد آن  یچگونگ ای

 ت انجام شدهاقیتحق از مسیر ايهیاول بینشپژوهشگران است تا بتوانند  يمؤثر برا راهی کی) 5
سازد. روندهاي تحقیقاتی را در یک حوزه خاص خالصه میمقاالت   نیا رای، زکسب کنند

-حوزهبر  مندهوش مقاصد گردشگريدرك بهتر از تأثیر  یتوانند به راحتیمحققان و متخصصان م

شمند سازي مقاصد هوپیاده نیارتباط ب ،هاي آنمفاهیم و مؤلفه ،يمختلف صنعت گردشگر هاي
ست هاي سطوح مختلف به دو تحلیل یافته میپارادا فیاز روش ق دهبا استفا ،و توسعه پایدار

  آورند.
 اشاره خواهیم کرد.با این وجود برخی مسائل در پژوهش حاضر وجود دارد که در ادامه به آن 

 متکی برو ) 3تمرکز کرده بودند (سطح  یفیتوص يهااستفاده از روش رمطالعات ب بیشتر، الًوا
مفاهیم گردشگري هوشمند و در خصوص موضوعات مربوط به  ژهیمحققان، به و یقضاوت ذهن

هاي تجربی ي ذهنی بوده و دادههایابیارزهاي آن هستند و این مطالعات بر اساس ابعاد و مؤلفه
هاي مرتبط با هاي مفهومی و تئورياند. دوم کارهاي انجام شده در حوزه چارچوبارائه نداده

هاي مقاصد مقاصد گردشگري هوشمند کمبود مطالعات در حوزه استخراج ابعاد و مؤلفه
گردشگري هوشمند و تأثیر توسعه آن بر توسعه گردشگري پایدار در مقاصد گردشگري را نشان 

مام ت ت،یدر نهارسد. ی ضروري به نظر میو مفهوم ينظر نهیدر زم قاتیتحق انجام ،هد. لذادمی
 يهاداده آوريجمع يبرا جیرا يهاروشبر  شتریب انجام شده لیو تحل هیدر تجز یمطالعات تجرب

 براي این تحقیقات اندك هیاستفاده از منابع اطالعات ثانو رسدیاست. به نظر م متمرکز هیاول
سازي مقاصد هوشمند موجب توسعه با وجودي که توسعه و پیاده گر،ید ياست. از سو

شود، با این مسئله در مطالعات قبلی کمتر توجه شده است، بررسی تأثیر گردشگري پایدار می
اي هر هها و شاخصهوشمند سازي مقاصد گردشگري بر توسعه پایدار و بررسی زیر سیستم

  توجه قرار گیرد. تواند موردمی ستمیرسیز
گاه نظري  ید عه  نیااز د طال ـــی پژوهش يبرا دیجد روش کیم قاصــــد  هاي حوزهبررس م

این در موجود شــکاف   این مدل، ه و تالش کرده با ارائهکرد یرا معرف گردشــگري هوشــمند
ــی مقاله ــی را پر کند. بررس ــط حوزه پژوهش ــنایی باح خاص، وبا توجه به س  يهاروش باعث آش
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ـــ، هاهینظر ،یلیتحل ـــمند قیعم يهاهیفرض ـــد هوش ـــودمی و عوامل و مفاهیم مقاص همچنین  .ش

پارادایم گیري همزمان ازبهره ماتیک و  قیف  ـــت ـــیس هاي این از دیگر نوآوري، روش مرور س
و  يبندبقهط ،یبررسها، قیف پارادایم نسبت به سایر روش يشنهادیروش پ برتري پژوهش است.

یه اتیدر ادبات رییتغ ییایپو لیو تحل هیتجز پا ـــی بر  پارادا یک حوزه پژوهش کوهن  میمدل 
ــد. یمی ر د دیگر در این حوزهمطالعات  یطراح يمحکم برا يمبنا کی هاي این پژوهشافتهباش

 باشد. می ندهیآ

 
 گیرينتیجه

به بررسی تحقیقات انجام شده توسط محققان در حوزه مقاصد گردشگري هوشمند  پژوهش نیا
پژوهشی  تیوضع یبررس يمنحصر به فرد برارویکرد  که یک میپارادا فیق روشبا استفاده از 

که  ینسبتاً کوتاه یزمان بازهو  این حوزهدر  اتقی. حجم تحق، پرداخته استاستدر این حوزه 
است.  حوزه پژوهشی نیا تیدهنده اهمتکامل است، نشان ات رو بهقیتحقاین  انیدر آن جر

ح قیف پارادایم به محققان اهمیت به چالش کشیدن مفروضات نگاشت تحقیقات موجود در سطو
قیف) که مبناي تفکر مقاصد هوشمند است، را براي  4پایه (توجه به توسعه تحقیقات در سطح 

ازد. سها خاطرنشان میي سنتی و هوشمند و وجه تمایز آنگردشگردرك بهتر تفاوت مقاصد 
را با  2017تا  2000هاي هوشمند را بین سالمقاله در حوزه مقاصد گردشگري  34این مطالعه 

استفاده از روش مرور سیستماتیک و تکنیک قیف پارادایم بررسی، مقاالت را در سطوح مختلف 
رك جهت د محققانکند. این مطالعه به بندي کرده و روند تحقیقات هر سطح را ارائه میطبقه

شناسایی شکاف پژوهشی موجود کمک ها و بهتر روند تحقیقات، آشنایی با تعاریف و مولفه
  شایان توجهی خواهد کرد.

ر هاي انجام شده دبندي پژوهشبا بررسی مقاالت در سطوح مختلف قیف پارادایم ضمن سطح
معرفی  این حوزه، با شناسایی و فهرست کردن روند مطالعات تجربی (سطح نخست قیف) و

هاي ارائه شده مقاصد گردشگري فناوريهاي کلیدي و مقاالتی که به ارائه  مفاهیم، مؤلفه
اي صورت هاي در اختیار پژوهشگران براي آشنایی با فعالیتاند، بینش اولیههوشمند پرداخته

ران مفهوم هوشمندي مدی گیرد. آشنایی باگرفته و سیر تحوالت گردشگري هوشمند قرار می
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 را درك کرده و شمنديتوسعه هو هاي مختلفرا قادر می سازد تا مولفه گردشگري مقاصد
مناسب را انجام  اقدام مقاصد گردشگري هوشمندبرداري و پیاده سازي درست بهره جهت

شناسی و فنون تحلیل (سطح دوم و سوم) پژوهشگران معرفی روش ).2016دهند(بو و همکاران،
و  هاي تحقیقاتی بدیعگیري از روشگذاران عرصه گردشگري هوشمند را جهت بهرهو سیاست

کند. تمرکز تحقیقات در هدایت می ندهیآ اتمطالعریزي براي طرح مناسب يهانتخاب روشا
سطوح دو و سه نشان دهنده این مساله است که در حوزه گردشگري هوشمند بیشتر تحقیقات 
صورت گرفته تحقیقات توصیفی و مفهومی هستند و با استفاده از مشاهدات به تبیین نظریات 

نبود  در جهت ارتقا نظام گردشگري هوشمند ضروري باشد.بیشتر  انجام تحقیقاتلذا  پردازند.می
مطالعاتی در سطح چهار قیف بیانگر این مساله است که در خصوص بررسی فرضیات پایه، 

فرصت هاي وز هنتحقیقات منتشر شده،  برخی به رغم کیفیت باالي پژوهش مناسبی انجام نشده و
 . وجود دارداین حوزه در درك ما  توسعهزیادي براي 

طیف کلی نتایج اکتسابی از مقاالت متنوع و ناهمگن،  بررسی شدهبا وجود تعداد محدود مقاالت 
 سیبرر هاي سطح سوم برايها به خصوص پژوهشبا وجود تمرکز برخی پژوهش  مشهود است.

؛ 2016؛کو و همکاران، 2015همکاران،   و گذشته (مانند بو در مفاهیم مقاصد هوشمند
 در متعدد هايها به بررسی مولفه)، این پژوهش2015؛ گرتزل و همکاران، 2016جوویسیس،

اوت هاي متفپردازند. محققین مختلف هر کدام به بررسی جنبهنمی مقاصد هوشمند با رابطه
اند. هرچند برخی مولفان به معرفی برخی ابعاد و مولفه هاي این سیستم مقاصد هوشمند پرداخته

اي هکدام مدل خاصی درباره اجزا مقاصد هوشمند یا مولفهاند، مقاالت بررسی شده هیچپرداخته
دهنده همین مساله است. مساله اند، نبود مقاالت در سطح چهارم قیف نیز نشانآن ارائه نکرده

 مقاصد در مورد اجزاء دهد این است که برخی توصیفاتدیگري که مرور ادبیات نشان می
ها و ساختارهاي مورد نیاز مقاصد هوشمند به زه اي داراي ابهام است. به سیاستتا اندا هوشمند

 یکل به توصیف مفاهیم و ساختار ). بیشتر مقاالت2015طورکامل پرداخته نشده است(ژانگ،
 مورد تعریف در نظر اختالف هنوز رسد و به نظر می مقاصد گردشگري هوشمند پرداخته بودند

 مطالعات گردد با انجام برخیپیشنهاد می. دارد وجود صد هوشمندمقا هايسازه در مورد و
ر د همچنین با توجه به کمبود مقاله موردي، به ساخت تئوري مناسب این حوزه کمک شود. 
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اي هبه این مهم پرداخته شود و مولفهمقاصد هوشمند  اجزاي پیوندهاي حوزه بررسی روابط علی و

اند(مانند عنوان اجزاي اصلی مقاصد هوشمند معرفی شده مشابهی که در تحقیقات گوناگون به
 دمور تاییدي آماري تحقیقات از استفاده با )،2017فسنمایر،و  ؛ژیانگ۱،2013پژوهش وانگ، لی

) 2015؛ گرتزل و همکاران، 2014با وجود انجام تحقیقاتی توسط (گارازیانو،  .گیرند قرار بررسی
جربی جهت ت هایی به طوردر زمینه تاثیرات مثبت اقتصادي و اجتماعی گردشگري ، انجام پژوهش

قاصد م نتایج و اجزا بر آنها بالقوه تاثیر و محیطی، اقتصادي و اجتماعی عوامل نقش بررسی
  ست.حائز اهمیت اهوشمند 

هم از نظر آکادمیک و هم از نظر ارتقا نظام گردشگري هوشمند داراي اهمیت است.  پژوهشاین 
گذاران این حوزه را جهت ارتقا و آگاهی از شرایط و راهبردهاي توسعه مقاصد هوشمند سیاست

هاي درصورت فراهم شدن زیرساخت دهد.شان یاري میهوشمندسازي مقاصد گردشگري
 می توان زمینه رشد و، اجتماعی و اقتصادي مورد نیاز گردشگري هوشمند در کشورهافناوري، 

توسعه مقاصد گردشگري هوشمند در درازمدت  .توسعه گردشگري را بیش از پیش فراهم نمود
 به توجه د.شواي بهتر براي کشورها و توسعه پایدار میموجب توسعه صنعت گردشگري و آینده

 عتصن اندرکاراندست و گذارانسیاست به حوزه، این در فتهگر صورت تحقیقات الگوي
 جهت نیاز مورد هايزیرساخت و شرایط بخواهند که صورتی در کندمی کمک گردشگري

 نیاز وردم هاينیازمندي و بسترها شناسایی به ابتدا کنند، فراهم را هوشمند مقاصد سازي پیاده

 درك حیحص صورت به شرایط این که صورتی در زیرا کنند؛ توجه هاسیستم این استقرار براي

 ذارانگسیاست به .گرددمی مواجه مشکل با هوشمند گردشگري مقاصد سازيپیاده نشوند،
 و حیطیم اجتماعی، اقتصادي، شرایط تمامی به پژوهشی هايشکاف شناسایی با شودمی توصیه

 و کنند درص کامل طور به را ابعاد این و باشند داشته توجه هوشمند مقاصد زیرساختی و فناورانه
  .نمایند فراهم امکانات این به دستیابی جهت در را الزم اقدامات

 .است هبرداشت خوبی هايگام گردشگري صنعت توسعه زمینه در اخیر هايسال در ایران، کشور
 مورد قبل زا بیش ایران، گردشگري هدف مناطق که باشد قرنی باید یکم، و بیست قرن سوم دهه

 شمند،هو گردشگري .دنکن کمک آن به نیز هوشمندي و اطالعات فناوري و بگیرد قرار توجه

1. Wang & Li 
                                                                                                                                                                                 



 59 شفیعی و همکاران
 

 توانیم حوزه این هايسیاست در بازنگري با که است ایران در گردشگري صنعت مفقود حلقه
 نیااي هنتایج یافته .شد مندبهره آن فواید از و برداشت صنعت این توسعه جهت در بلندي گام

 هااخصش شناسایی جهت گذارانسیاست و يگردشگر صنعت زانیربرنامه يبرا نیمطالعه همچن
 بهبود و هوشمند مقاصد توسعه منظور به مناسب بستر کردن فراهم براي ریزيبرنامه همچنین و

  .بود خواهد مفید گردشگري در کشور جایگاه
این امر به دلیل نوظهور که  استتعداد کم مقاالت بررسی شده  پژوهش نیا هايتیمحدوداز 

. بودن حوزه گردشگري هوشمند و تعداد کم مطالعات انجام شده مناسب در این حوزه است
ت بررسی شدند. در آینده و با رشد تحقیقا یسیانگلبا زبان  مقاالتدر این پژوهش تنها  نیهمچن

-پایاندر  میپارادا فیکه ق شودیم شنهادیپرا انجام داد.  يترجامع قاتیتحقتوان در این زمینه می

 یمحرک به عنوان نیو همچن قیدق يمرورمقاله  کی تهیه يبرا يبه عنوان ابزار یقاتیتحقهاي نامه
 مورد استفاده قرار گیرد. پژوهش، تیماه در مورد قیبحث عم جهت
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