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Abstract 
The industrial revolution has affected the economy and various industries. 

Technology is the main factor of the fourth industrial revolution, which has a 

significant impact on tourism. The development of information technology 

and intelligence has led to the transformation of the tourism industry and 

creates a lot of competition and makes many developers of the tourism 

sector to engage in real innovations to attract tourists. Therefore, to 

investigate the smart economy in tourism, this study tries to evaluate the 

indicators of the smart tourism economy in Iran by using a model based on 

the best-worst multi-criteria decision-making method. For this purpose, first, 

by studying the research literature and the opinions of experts in the field of 

tourism, the effective dimensions and indicators of the smart economy in the 

tourism industry have been determined. According to experts, the best-worst 

method, increasing attractions and activities is the most important criterion 

in the economy of smart tourism. In addition, creating new markets for 

selling domestic products and using information technology are placed in the 

second and third priorities, respectively. The results of this research show 
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that managers of the tourism industry should focus on increasing attractions, 

introducing services related to tourism information through smart tools, 

using online markets or e-commerce and making more use of the 

information technology platform. 

Keywords: Intelligence, Smart Tourism, Smart Economy, Best-Worst 

Approach. 
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استفاده از  با یعوامل مؤثر اقتصاد هوشمند در صنعت گردشگر

 نیبدتر-نیبهتر ارهیچندمع یریگ میروش تصم

 رانینور، تهران. ا امیدانشگاه پ ،یکاربرد یاضیگروه ر اریاستاد   ییسلوکال یشیداوود درو

  

 رانینور، تهران، ا امیکارشناس ارشد اقتصاد، دانشگاه پ   یگرج یدریح رایسم

 

   یپور پرکوه یسحر ول
و  یدانشکده علوم اقتصاد ،یصنعت تیریمد یدکتر یدانشجو

 دانشگاه مازندران، بابلسر، مازندران. ،یادار

 چکیده
توسعه فناوری است که تأثیر بسزایی در گردشگری دارد.  انقالب صنعتی چهارم عامل اصلی فناوری،

کند و باعث  رقابت زیادی ایجاد می اطالعات و هوشمند سازی به تحول صنعت گردشگری منجر شده و

های واقعی بپردازند.  بخش گردشگری برای جذب گردشگر به نوآوریدهندگان  شود بسیاری از توسعه می

رو، برای بررسی اقتصاد هوشمند در گردشگری این مطالعه سعی دارد تا با استفاده از مدلی مبتنی بر  ازاین

های اقتصاد گردشگری هوشمند در ایران  بدترین به ارزیابی شاخص-گیری چند معیاره بهترین روش تصمیم

ه همین منظور، ابتدا با استفاده از مطالعه ادبیات پژوهش و نظرات خبرگان حوزه گردشگری، ابعاد بپردازد. ب

شده است. بر اساس نظرات خبرگان روش  های مؤثر اقتصاد هوشمند در صنعت گردشگری تعیین و شاخص

شده  ند شناختهترین معیار در اقتصاد گردشگری هوشم ها مهم ها و فعالیت افزایش جاذبهبدترین،  -بهترین

گیری از فناوری اطالعات به  است. عالوه بر آن، ایجاد بازارهای نو برای فروش محصوالت داخلی و بهره

دهد که مدیران صنعت گردشگری  اند. نتایج این تحقیق نشان می ترتیب در اولویت دوم و سوم قرارگرفته

ه اطالعات گردشگری از طریق ابزارهای ها، معرفی خدمات مربوط ب باید تمرکز خود را به افزایش جاذبه

گیری بیشتر از بستر فناوری  هوشمند سازی، استفاده از بازارهای آنالین یا تجارت الکترونیکی و بهره

 اطالعات اختصاص دهند.

  .نیبدتر -نیهوشمند، اقتصاد هوشمند، روش بهتر یگردشگر ،یهوشمند ساز :ها واژهکلید
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 مقدمه

عنوان انقالب  ز یک انقالب فناوری است که اغلب از آن بهجهان اکنون در حال گذر ا

طور  شود که شیوه زندگی، کار و ارتباط را به ، یا اینترنت صنعتی یاد می1صنعتی چهارم

کند که  های فناوری عصر جدید اتوماسیونی را ایجاد می اساسی تغییر خواهد داد. پیشرفت

تر در محل کار مستقر  مقیاسی بزرگ پذیرتر در های هوشمندتر و انعطاف در آن ماشین

های  (. خدمات گردشگری هوشمند با استفاده از فناوریShaturae, 2022خواهند شد )

های  های ارتباطی، داده کلیدی انقالب صنعتی چهارم، مانند اینترنت اشیا، زیرساخت

 ریزی سفر و بزرگ، هوش مصنوعی و هواپیماهای بدون سرنشین، خدماتی مانند برنامه

(. گردشگری Seung Ko et al., 2022کند ) راهنمای تور را به گردشگران ارائه می

گذاری زیرساختی، درآمد ارزی را  کند، سرمایه های شغلی جدیدی ایجاد می فرصت

کند و باعث کاهش فقر در یک  توجهی را فراهم می دهد، مزایای مالیاتی قابل افزایش می

(. عالوه بر این، گردشگری به ایجاد  et al.,Badulescu 2020شود ) کشور یا منطقه می

کند  گذاری و منابع مالی برای ادارات دولتی محلی و مرکزی کمک می های سرمایه جریان

های شغلی و استاندارد زندگی و همچنین هماهنگ کردن نرخ رشد  و با بهبود فرصت

(. انقالب 19Sehleanu, 20کند ) ای به حل مسائل اجتماعی کمک می محلی و منطقه

های گردشگری مناسب برای  ای را در طراحی سیستم صنعتی چهارم تحوالت عمده

شده توسط  های معرفی ها و فناوری کند. درواقع، روش کنندگان فناورانه ایجاد می مصرف

های بزرگ، اتوماسیون، واقعیت مجازی و واقعیت افزوده، رباتیک و فناوری اطالعات  داده

(. در Bilotta et al., 2021ی با پارادایم گردشگری مطابقت دارند )خوب و ارتباطات به

، بقای بسیاری از 11-گیری مداوم کووید ای از رویدادها و اقدامات برای مقابله با همه رشته

ویژه در صنعت گردشگری به چالش کشیده شده است.  هان بهمشاغل در سطح ج

های مناسب  توجهی در استراتژی، تطبیق فناوری متخصصان گردشگری نیاز به تغییر قابل

دارند؛ بنابراین  11-انقالب صنعتی چهارم و رسیدگی به تأثیرات تغییر بازار پس از کووید

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Industry 
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ازی( برای برآورده کردن محصوالت گردشگری مناسب و مرتبط )مانند تورهای مج

باعث  11-(. همچنین کووید Lade et al., 2022انتظارات عادی جدید موردنیاز است )

کارآمد اقتصادی را  مدت نامطلوب شده که امکان استقرار منابع طوالنی های ایجاد شوک

بهداشتی در کشورهای  های توجهی محدود کرده و در بسیاری از سیستم طور قابل به

 (.Drozdowski, 2021شده است ) وسعه به اولویت تبدیلت درحال

رود  های مهم گردشگری در جهان به شمار می ازآنجاکه کشور ایران یکی از قطب

که با برخورداری از سابقه دیرین تمدن و فرهنگ، طبیعت و شرایط اقلیمی گوناگون و 

رجاذبه گردشگری در دست، توانایی قرارگیری در جایگاه مناسب نقاط پ عوامل دیگر ازاین

سازی مقاصد گردشگری هوشمند در ابتدای راه  المللی را دارد، اما در پیاده سطح آسیا و بین

توسعه خود قرار دارد و باوجود ضرورت توسعه گردشگری در ایران به فناوری مذکور 

تواند عامل  انداز در این راستا می کمتر توجه شده است. لذا توجه به اهداف سند چشم

 می برای شتاب بخشیدن به آهنگ رشد و توسعه را فراهم نماید.مه

(، یانگ و 2222) 1(، لی2222های لید و همکاران ) بر اساس مرور ادبیات پژوهش

(، زنگویی و 1022(، باقری و نیکبخت )2222کو و همکاران ) آنگ (، سی2222) 2لین

گری هوشمند (، به بررسی گردش1911لعلی و همکاران ) (، دشت1911همکاران )

اند، اما ازنظر کاربردی پژوهش حاضر دارای نوآوری نسبت به ادبیات موجود است  پرداخته

تری را در صنعت گردشگری در نظر گرفته است و  سو ابعاد و معیارهای جامع زیرا از یک

به ارزیابی عوامل اقتصادی توجه گردیده است بلکه برای بررسی این عوامل از تکنیک 

بدترین(، بهره برده است که در مقاالت هوشمند دیگر -چند معیاره )بهترینگیری  تصمیم

فقط به ارائه مدل پرداختند. از سوی دیگر، در این پژوهش به بررسی تأثیر اقتصادی 

دهد  شده است و این در حالی است که مرور ادبیات نشان می گردشگری هوشمند پرداخته

 اند. ن موضوع داشتههای موجود سهم اندکی در بررسی ای پژوهش

های موجود در ادبیات موضوع در پژوهش حاضر تالش شـده  با توجه به شکاف
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Li, H 

2. Yang, W &  Lin, Y 

https://www.emerald.com/insight/search?q=Yigang%20Lin
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اسـت تا با مرور بر مفاهیم صنعت گردشگری هوشمند و تحلیل دیدگاه خبرگان، به این 

 سؤاالت پاسخ داده شود:

 معیارهای اقتصاد گردشگری هوشمند کدامند؟ -1

ای اقتصاد گردشگری هوشمند واقع در کشور ایران بندی معیاره ارزیابی و اولویت -2

 چگونه است؟

 پیشینه پژوهش

که چطور  کند. این علم اقتصاد درباره چگونگی انتخاب برای ایجاد رفاه صحبت می

صورت بهینه مدیریت کرد. اقتصادی که در  توان از منابع محدود، نیازهای نامحدود را به می

تال با رویکردهای جدید پلتفرمی و نگاه اکوسیستمی های دیجی آن هسته مبتنی بر فناوری

آفرین هستند را اقتصاد  های فکری ارزش است، محوریت داده و نوآوری است و سرمایه

خوانند. مواردی مانند اقتصاد پلتفرمی، اقتصاد اشتراکی و اقتصاد گیگ در این  هوشمند می

د را ارتباط و پیوستگی افراد، عصر توسعه پیدا کردند. درواقع ستون فقرات اقتصاد هوشمن

های توانمندسازی مانند اینترنت اشیاء در  دهد که فناوری ها تشکیل می ها و ماشین سازمان

 آن دخیل هستند.

ای است که توصیف مختصر آن بسیار دشوار است و هر  گردشگری پدیده پیچیده

در چارچوب  ها و فرآیندهای کلیدی است که نوع گردشگری دربرگیرنده اجزا، مؤلفه

هایی  طورکلی، مفهوم گردشگری عبارت است از فعالیت پیوندد. به گردشگری به وقوع می

جز محیط متعارف، خود به مدت  که شخص در طی سفر و در زمان اقامت در محلی به

وکار و غیره انجام  کمتر از یک سال متوالی و با اهدافی چون گذران اوقات فراغت، کسب

ترین و  عنوان یکی از متنوع (. صنعت گردشگری به1911همکاران،  دهد )دشت لعلی و می

های شغلی برای بسیاری  ترین منبع درآمد و ایجاد فرصت ترین صنایع در جهان، مهم بزرگ

شود، با ایجاد  عنوان موتور توسعه نیز از آن یاد می از کشورهای دنیا است. این صنعت که به

های  تواند سـایر فعالیت ت مسـتقیم و غیرمسـتقیم میصور افزوده به باالترین میزان ارزش

ها در عصر نوین،  اقتصادی و فرهنگی را تحت تأثیر قرار دهد. هوشمند شدن پدیده
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موضوعی غیرقابل کتمان است. مفهوم گردشگری هوشمند نیز در عین جدید بودن از 

ده و به مند و گستر های زیادی برخوردار است، چراکه هماهنگی سـامان پیچیدگی

های گردشگری برای ایجاد ارزش هنوز در مراحل  برداری از داده گذاری و بهره اشتراک

عنوان  که توسعه این صنعت به (. ازآنجایی1911ابتدایی آن است )زنگویی و همکاران، 

های مهم توسعه اقتصادی در دنیا  ترین بخش اقتصادی و درآمدزا، یکی از چالش مهم

های نوینی از فناوری اطالعات و  کارگیری جلوه اند که با به بودهاسـت، کشورهایی موفق 

های این حوزه  های جدیدتر به نحو مطلوبی از توانمندی ارتباطات در این صنعت و یافتن راه

بهره ببرند. گردشگری هوشمند اساساً یک گام متمایز در تحول فناوری اطالعات و 

بعاد نظارتی و فیزیکی گردشگری وارد موجب آن ا ارتباطات در گردشگری است که به

های گردشگری به دست  زمینه دیجیتال شده و سطح جدیدی از هوشمندی در سیستم

های هوشمندی متعددی است که از طریق  آید. گردشگری هوشمند شامل اجزا و الیه می

 (.1911شوند )باقری و نیکبخت،  فناوری اطالعات و ارتباطات حمایت می

آمده  دست های اخیر این نتایج به های صورت گرفته در سال وهشپس از بررسی پژ 

شده یا در ارتباط با موضوع هوشمند سازی  های انجام است که جدیدترین پژوهش

عنوان ارتباط  باشند. درواقع پژوهشی به گردشگری هستند یا در ارتباط با اقتصاد هوشمند می

هم در عین هوشمند سازی باشد بسیار اندک این دو مؤلفه و یا تأثیر این دو متغیر در کنار 

بوده است؛ بنابراین پیشینه موردنظر در دو بخش اقتصاد هوشمند و گردشگری هوشمند 

 عبارتند از: گردد که بررسی می

 11ای پس از کووید  (، در پژوهشی با عنوان بازیابی گردشگری جزیره2222) 1گیدما

حلی برای بازیابی  منظور یافتن راه ، بهبا استفاده از چارچوب مقصد گردشگری هوشمند

به بررسی چارچوب یکپارچه مقصد گردشگری  11گردشگری پس از بحران کووید 

کننده از همه ذینفعان در جزیره  شرکت 93هوشمند پرداخت. سپس از روش دلفی با 

ای ه کاناریا، اسپانیا استفاده کرد. بیشترین اقدامات موردتوافق مربوط به توسعه مدل گرن

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Giduma, J 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212571X22000014#!
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های جدید فعالیت اقتصادی، تضمین سالمت و  تجاری جدید پیرامون گردشگری و بخش

های گردشگری و توضیح  اندرکاران گردشگری، کمک مالی به شرکت ایمنی دست

هایی که گاهی با  دوراز لفاظی وضعیت مقصد در بازارهای مبدأ بود. نتایج نشان داد که به

هوشمند مرتبط است، استفاده از اقدامات ملموس  پیشنهادها و اقدامات مقاصد گردشگری

تواند نقشه راه ارزشمندی برای مدیریت مقصد،  و خاص با محوریت موارد خاص می

 سازی مدیریت بحران و بهبودی پس از بحران ارائه کند. آماده

(، در پژوهشی با عنوان بررسی الگوی توسعه گردشگری هوشمند 2222) 1لی

عنوان مبنایی برای هوشمندتر  ه اینترنت اشیا، از فناوری کالن داده بهروستایی بر اساس پیشین

کند. این تحقیق باهدف  کردن گردشگری روستایی سنتی و دیجیتالی کردن استفاده می

ساخت و توسعه مدل استراتژیک گردشگری هوشمند روستایی بر اساس فناوری کالن 

ی هوشمند روستایی همراه با ادبیات شده است. از طریق بررسی واقعی گردشگر داده انجام

های کالن نشان داد که تراکم جریان مردم به گردشگران  مرتبط، کاربرد نوآورانه داده

موقع  کند تا مسیرهای متناسب با تراکم را انتخاب کنند و جریان متراکم را به کمک می

قابلی را ارائه کند. همچنین اقدامات مت کند و مدیریت گردشگران را تقویت می مدیریت می

کند که توسعه گردشگری هوشمند روستایی برای بهبود پلتفرم اطالعات گردشگری  می

هوشمند روستایی، تدوین استانداردهای خدمات هوشمند، ایجاد پلتفرم خدمات 

استعدادهای هوشمند و ایجاد مدل جدیدی از بازاریابی گردشگری هوشمند روستایی به آن 

 نیاز دارد.

وکار  (، در پژوهشی با عنوان مدل تحقیق عملیات تعاملی کسب2222) 2یانگ و لین

ای، به  ها و مفهوم اقتصاد دایره منابع گردشگری تجارت الکترونیک بر اساس کالن داده

ها به روشی  بررسی بهبود هوش بستر گردشگری به ادغام اطالعات و بهبود اثر پردازش داده

وتحلیل  د. این تحقیق یک پلتفرم آزمایشی برای تجزیهکاوی پرداختن جانبه از طریق داده همه

دهد که مدل  کند. نتایج نشان می کند و عوامل مختلف را ادغام می عملکرد مدل ایجاد می
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Li, H 

2. Yang, W &  Lin, Y 

https://www.emerald.com/insight/search?q=Yigang%20Lin
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تواند باعث ارتقای بیشتر توسعه گردشگری، بهبود کارایی  شده در این مطالعه می ساخته

 ای شود. ردن نظریه اقتصاد دایرهمنابع گردشگری، ارائه اثرات بازاریابی و برآورده ک

ای  وکار اقتصاد دایره مدل کسب»(، در پژوهشی با عنوان 2221) 1دلوکو و همکاران

کنند که  پذیر می ، درک این موضوع را امکان«برای گردشگری هوشمند: مورداِکناب

توانند دو دیدگاه مهم برای مدیریت  ای می چگونه گردشگری هوشمند و اقتصاد دایره

ها و مقاصد گردشگری به سمت فرآیندهای ایجاد ارزش پایدار  یدگی و هدایت شرکتپیچ

 و هوشمند باشند.

نیازسنجی ایجاد دهکده »(، در پژوهشی با عنوان 1911موالیی و همکاران )

، به بررسی نگرش جامعه میزبان و مهمان به ایجاد «گردشگری هوشمند در شهر بندر انزلی

ها حاکی از آن است که  در بندر انزلی پرداختند. بررسی یک دهکده گردشگری هوشمند

جهت تحول در چرخه حیات گردشگری در شهرسـتان بنـدر انزلی ضرورت دارد تا سیستم 

ای از پارامترها مدنظر قرارگرفته شـود تـا از ایـن طریـق توسـعه پایـدار  جانبه فراگیر و همه

وتحلیل قرار گیرد.  تری مورد تجزیه ویژه در منطقه آزاد در سطح عمیق گردشگری به

دهد که رسیدن به  باتلر نشان می -بررسی مقاصد گردشگری بر اساس چارچوب آلن 

ریزی در هر مرحله از چرخه حیات مقاصد  های برنامه تکامل مستلزم تفکیک شاخص

 گردشگری است.

ی آفرینی فضای گردشگر هم»(، در پژوهشی با عنوان 1911ور ) کوکبی و برمایه

، تالش نمودند «هوشمند از طریق تعامالت دیجیتالی ارائه مدل مفهومی سایبر پارک

سایبر پارک را توسعه  ةهای تحلیل محتوایی، مفاهیم اصلی درزمین برداری از ویژگی بهره

دهد که سایبر پارک  های پژوهش نشان می داده و مدل مفهومی برای آن ارائه نماید. یافته

اصلی شامل ذی اثران و گردشگران، فناوری اطالعات و ارتباطات و با سه حوزه عملکردی 

کنش این  شود. درواقع، سایبر پارک از طریق برهم فضاهای گردشگری شهری شناخته می

 آید. ها به وجود می های مشترک بین این حوزه گیری فعالیت سه حوزه و شکل
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لگوی کاربردی ارائه ا»(، در پژوهشی با عنوان 1911لعلی و همکاران ) دشت

، به ارائه مدل بـومی «گردشگری هوشمند در مناطق شهری مطالعه موردی: شهر اصفهان

اند.  آفرینی گردشـگر پرداخته گردشگری هوشمند و اثر آن بر رضایت گردشگر و هم

ها  شده است. بخش یافته بـرای انجـام کـار از روش طرح تحقیق آمیخته اکتشافی استفاده

آفرینی  توانـد بر هم مؤلفه است؛ که می 11شگری هوشمند دارای دهد گرد نشان می

گردشگر و رضایت گردشگر تأثیر مثبت بگذارد. این پژوهش نشان داد که نوع و میزان 

ریزی سفر دارد. گردشـگری هوشمند موجب  دریافت اطالعات رابطه مستقیمی با برنامه

یت یک مقصد گردشگری تسهیل تجارب گردشگران، بهبود و اثربخشی بیشتر مدیر

شـود. درنتیجـه، گردشگری هوشمند رفتار گردشگران را در انتخاب و بازدید از یک  مـی

 دهد مقصد تحت تأثیر خود قرار می

شهرهای هوشمند و گردشگری »(، در پژوهشی با عنوان 2211) 1ماتیوس و همکاران

های گردشگری  نیبه بررسی دگرگو« آورند؟ ای را به ارمغان می هوشمند: چه آینده

واسطه توسعه هوشمندی در آن پرداختند. نتایج پژوهش حاکی از آن بود که فناوری  به

بسیاری از تفکرات ما را در مورد مسائل گردشگری درهم خواهند شکست و منابع انسانی 

 ناکارآمد، ازدحام و ترافیک و بسیاری دیگر از مسائل را برطرف خواهد کرد.

گردشگری هوشمند و مزیت رقابتی »(، در پژوهشی با عنوان 2211) 2کو و همکاران 

به ایجاد مزیت رقابتی در گردشگری و مزایای آن برای سهامداران « برای سهامداران

پرداختند. نتایج پژوهش حاکی از آن بود که هوشمندی با تغییر در پیامدهای پایداری، 

 شوند. قابتی میوکار، ساکنان و مسافران باعث ایجاد مزیت ر مقصد، کسب

 1شناسی روش

باشد. در  آوری اطالعات، میدانی می پژوهش حاضر ازلحاظ هدف کاربردی و ازنظر جمع
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شده اسـت؛ زیرا  این پژوهش از روش ترکیبی برای دستیابی به اهداف تحقیق استفاده

های موردنیاز از طریق ابزارهای پژوهش کیفی )مصاحبه( و پژوهش کمی  گردآوری داده

گردید. در قـسمت اول از روش کیفـی بـا رویکرد استقرایی، به لحاظ ماهیت،  انجام

هـای  گیری، چـون بـه دنبـال شناسـایی مقولـه پژوهشی اکتشافی بوده و ازنظر جهت

شود. ازآنجاکه پرداختن به  باشد، پژوهشی کاربردی محسوب می گردشگری هوشمند می

پذیر نیست، بنابراین معیارهای  کانتمام معیارهای اقتصاد گردشگری هوشمند ام

رو در قسمت اول از روش کیفی در پژوهش  بندی شوند. ازاین شده باید اولویت شناسایی

هـای اقتصادی تأثیرگذار بر گردشگری هوشمند به روش داده  حاضر بـرای شناسایی مؤلفـه

روش  شده است. در قسمت دوم برای وزن دهی هر یک از معیارها از بنیاد استفاده

 استفاده شد. 1بدترین -گیری چند معیاره بهترین تصمیم

ها ابزارهای متعددی مورداستفاده قرارگرفته  منظور گردآوری داده در این تحقیق به

روند. به  ها به شمار می های کانونی و مصاحبه در زمره آن است که اسناد و مدارک، گروه

ای از  ل مبانی نظری، بخش گستردهمنظور تکمی دلیل نوظهور بودن این مطالعات و به

صورت  اطالعات با استفاده از منابع اینترنتی شامل کتب، مقاالت و مطالعات موردی به

های  آوری گردیده است. از سوی دیگر در راستای گردآوری داده برداری، جمع فیش

منابع  شده است. جدول زیر نحوه استخراج از کیفی موردنیاز از مصاحبه با خبرگان استفاده

 دهد. اطالعاتی را نشان می

 های اطالعاتی و موتورهای جستجو مورداستفاده در پژوهش های کلیدی، پایگاه واژه .1جدول 
 موتورهای جستجو های اطالعاتی پایگاه های کلیدی واژه
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 موتورهای جستجو های اطالعاتی پایگاه های کلیدی واژه

های  م مقصدهای هوشمند فناوری

اطالعاتی و ارتباطی در گردشگری 

 هوشمندی در گردشگری هوشمند

 اقتصاد هوشمند 

 بدترین-روش بهترین 

 ایران )مگ ایران(پایگاه مجالت  

پایگاه مرکز اطالعات علمی جهاد  

 (SIDدانشگاهی )

 داک ا ایران

 ISCپ پایگاه 

 پایگاه مجالت تخصصی نور 

از همه خبرگان حوزه گردشگری و اقتصادی بوده است که با  گیری متشکل تیم تصمیم

صورت هدفمند و  گلوله برفی که به گیری های مدنظر با استفاده از نمونه توجه به ویژگی

سال  12نفر از خبرگان و کارشناسان خبره باسابقه کاری باالی  12انتخابی است، شامل 

باشند که  گردشگری و اقتصادی می ةدارای مدارک کارشناسی ارشد و دکتری در درزمین

 ةسال( درزمین 12ای دارای تجربه و دانش کافی )بیش از  ضمن داشتن مدرک حرفه

 دهد. مراحل انجام پژوهش را نشان می 1باشند. شکل  گردشگری و اقتصادی می

شود: الف(  جامعه آماری این پژوهش در مرحله کیفی به دو بخـش تقـسیم می

ویژه افرادی  نظران دانشگاهی و مدیریت و به نظران حوزه گردشگری، شامل صاحب صاحب

باشـند. بـا  پژوهشی و آموزشی میمدیریت گردشگری دارای سوابق علمی،  ةکـه درزمین

صورت نظری )غیر احتمالی( و  توجـه بـه تعـداد محدود ایـن افـراد، نمونـه موردبررسی به

هدفمند موردبررسی و مصاحبه قرار گرفت؛ یعنی تمرکز بر افـرادی بـود کـه آگاهی 

ره سازمان بیشتری نسبت به موضوع پژوهش داشتند. ب( مدیران و معاونان و کارشناسان خب

های دموگرافیکی خبرگان را بیان  گردشـگری در حوزه کشوری. جدول زیر ویژگی

 کند. می
 های جمعیت شناختی خبرگان ویژگی .4جدول 

پست و جایگاه 

 خبرگان
 تخصص خبرگان تعداد

مدرک 

 خبرگان

سابقه 

 کاری

افراد مشغول به 

کار در سازمان 

 گردشگری

3 

 11 س ارشدکارشنا کارشناس اقتصاد بازرگانی

 11 دکتری تخصصی کارشناس توسعه گردشگری

 12دکتری  کارشناس توسعه گردشگری
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پست و جایگاه 

 خبرگان
 تخصص خبرگان تعداد

مدرک 

 خبرگان

سابقه 

 کاری

 گردشگری

 11 کارشناس ارشد کارشناس اقتصاد نظری

 11 دکتری تخصصی دستی کارشناس توسعه صنایع

 22 دکتری تخصصی مدیریت سازمان گردشگری استان

خبرگان 

 دانشگاهی
0 

 10 دکتری تخصصی شته گردشگری اکو توریسمنفر از اساتید ر 2

 11 دکتری رشته مدیریت گردشگری

 11 دکتری ریزی گردشگری رشته برنامه

 دهد. مراحل انجام پژوهش را نشان می 1شکل 

تعری  و  یان مس له 
مرور اد یا  و 
است را  شاخ  

شناسایی شاخ  های 
م  ر در ا ت اد 

گردشگری هوشمند

تعیی  اوزان شاخ  
ها

او ویت  ندی 
شاخ  ها

 تیجه گیری و 

پیشن ادا 

 دتری  -تکنی    تری 

 ر یند

ا  ار

 . مراحل اجرای تحقیق1شکل 

شده است. در این  ارائه(، 2211توسط جعفر رضایی ) 2211بدترین در سال  -وش بهترینر

شده و مقایسه زوجی بین هر  گیرنده مشخص روش بهترین و بدترین شاخصه توسط تصمیم

گیرد. سپس یک  ها صورت می یک از این دو معیار )بهترین و بدترین( و دیگر شاخصه

گردد.  های مختلف فرموله و ایجاد می کردن وزن شاخص برای مشخص 1مسئله ماکسی مین

ین روش، یک فرمول برای محاسبه نرخ ناسازگاری برای بررسی اعتبار همچنین در ا

های برجسته این روش نسبت به سایر  شده است. ازجمله ویژگی مقایسات در نظر گرفته

 توان به موارد زیر اشاره نمود: گیری چند معیاره می های تصمیم روش

 ای کمتر های مقایسه نیاز به داده -1

های  شود، بدین معنی که جواب ای استوارتر می یسهاین روش منجر به مقا -2

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

2. Maximin 
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 دهد. تری می اطمینان قابل

 :باشد (، برای انجام این تکنیک نیاز به مراحل زیر می2211بر اساس مقاله رضایی )

 گیری را تعیین نمایید. ای از معیارهای تصمیم مجموعه .1

ترین معیار  ترین یا مهم بتواند مطلو بهترین و بدترین معیار را تعیین نمایید. بهترین می .2

 باشد.

ها تعیین  های زوجی بین بهترین معیار با سایر معیارها را انجام دهید )ارجحیت مقایسه .9

 شود(.

 های زوجی بین سایر معیارها نسبت به بدترین معیار را انجام دهید. مقایسه .0

 ی خطی(.ریز سازی و برنامه های بهینه ترین اوزان را پیدا کنید )از طریق روش بهینه .5

 ها یا ته

صورت ها به در ابتدا، مجموعه شاخصه , , ,1 2 nC C C شود که برای  تعریف می

گرفتن یک تصمیم موردنیاز است. با مرور ادبیات پژوهش در حوزه اقتصاد گردشگری 

 گردآوری شد. 1هوشمند معیارهایی مطابق جدول 

 های ا ت اد گردشگری هوشمند شاخ  .1جدول 
 منابع های اقتصاد گردشگری هوشمند هشاخص

ایجاد بازارهای نو برای فروش محصوالت داخلی )بازارهای آنالین یا تجارت 

 الکترونیکی(

، 1وینود کومار و بهارات

2212 

 2212، 2ترایب و کونو ها )با اطالعات در دسترس از طریق هوشمند سازی ابزار( ها و فعالیت افزایش جاذبه

 2212، 9ساجید و همکاران ها و امکانات و خدمات گردشگری محلی از جاذبهاستفاده ساکنین 

 افزایش عرضه نیروی کار
وینود کومار و بهارات، 

2212 

 2213، 0سالم افزایش مشاغل فصلی و بیکاری

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Vinod Kumar and Bharat 

2. Tribe and Mkono 

3. Sajid et al. 

4. Salem 
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 منابع های اقتصاد گردشگری هوشمند هشاخص

 درآمد حاصل از گردشگری و ورود گردشگران خارجی و داخلی در منطقه
وینود کومار و بهارات، 

2212 

سازی و مرمت سازی و سایر  گذاری در بخش خصوصی )هتل مایهفزایش سر ا

 خدمات(
 2213سالم، 

 2213سالم،  جلب سرمایه خارجی

 2213سالم،  تحرک سرمایه مالی

 2213سالم،  های موجود محلی کارگیری توانایی به

های  گیری از فناوری اطالعات )افزایش تعداد کاربران اینترنتی و توسعه شبکه بهره

 ی ارتباطات(جهان
 2212ترایب و کونو، 

 2212وینود کومار،  ونقل شهری برای ورود و خروج گردشگر تحول در حمل

 توسعه انرژی تجدید پذیر )انرژی کارآمد(
وینود کومار و بهارات، 

2210 

 (های پژوهش حاضر مأخذ: یافته)

تأیید نمایند. با  ای از خبرگان خواسته شد تا مرتبط بودن معیارها را نامه سپس طی پرسش

ها و امکانات و  های استفاده ساکنین محلی از جاذبه توجه به نظرات خبرگان شاخص

های موجود محلی و توسعه انرژی  کارگیری توانایی خدمات گردشگری، به

تجدیدپذیرحذف شده و معیارهای نهایی مؤثر در اقتصاد گردشگری هوشمند در ایران 

 .صورت زیر شناسایی شدند به

 چارچوب پیشن ادی  رای ا ت اد گردشگری هوشمند .2ول جد

 منابع کد های اقتصاد گردشگری هوشمند شاخصه

ایجاد بازارهای نو برای فروش محصوالت داخلی )بازارهای آنالین یا تجارت 

 الکترونیکی(
C1 

وینود کومار و بهرات، 

2210 

ق هوشمند سازی ها )با اطالعات در دسترس از طری ها و فعالیت افزایش جاذبه

 ابزار(
C2  ،2212ترایب و کونو 

 C9 افزایش عرضه نیروی کار

وینود کومار و بهرات، 

2212 

وینود کومار و بهرات،  C0 درآمد حاصل از گردشگری و ورود گردشگران خارجی و داخلی در منطقه
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 منابع کد های اقتصاد گردشگری هوشمند شاخصه

2212 

سازی و مرمت سازی و سایر  گذاری در بخش خصوصی )هتل افزایش سرمایه

 خدمات(
C1  ،2213سالم 

 2213سالم،  C3 جلب سرمایه خارجی

 2213سالم،  C2 تحرک سرمایه مالی

گیری از فناوری اطالعات )افزایش تعداد کاربران اینترنتی و توسعه  بهره

 های جهانی ارتباطات( شبکه
C1  ،2212ترایب و کونو 

 2212وینود کومار،  C1 ونقل شهری برای ورود و خروج گردشگر تحول در حمل

طورکلی تعریف  گیرنده بهترین و بدترین شاخصه را به ای هر تصمیم در ادامه طی پرسشنامه

ارجحیت بهترین شاخصه انتخابی خود را  پردازد و کند. سپس به مقایسه زوجی می می

های زبانی و  ، مقیاس1کند. جدول  مشخص می 1تا  1ها با اعداد  نسبت به سایر شاخصه

 دهد. را نشان میها  اعداد معادل آن

 مقیاس ز ا ی تعیی  ارجحیت .5جدول 

 اعداد متناظر متغیر زبانی

 1 اهمیت برابر

 2 اهمیت کم

 9 اهمیت متوسط

 0 متوسط رو به باال

 1 اهمیت قوی

 3 اهمیت قوی رو به باال

 2 اهمیت خیلی قوی

 1 اهمیت خیلی خیلی قوی

 1 تر کامالً مهم

صورت زیر نمایش داده  ها به ه نسبت به دیگر شاخصهبردار ارجحیت بهترین شاخص

 شود. می

 (1 )AB=(aB1, aB2, …..aBn) 
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دهد،  ام را نشان می j( نسبت به شاخصه Bارجحیت بهترین شاخصه )Bjaدر بردار فوق

1BBaواضح است که   ها و  ایش جاذبهافز»عنوان نمونه خبره یک معیار  است. به

عنوان بهترین و یا  را به« ها )با اطالعات در دسترس از طریق هوشمند سازی ابزار( فعالیت

ترین معیار در نظر گرفته است و ارجحیت این معیار را نسبت به سایر  دیگر مهم عبارتی به

 تعیین نمود. 0صورت جدول  معیارها به

   معیارمقایسه زوجی خبره ی   سبت  ه   تری .6جدول 

 C1 C2 C3 C4  C5  C6 C7 C8 C9 بهترین معیار

 C2 2 1 1  3   9   1  3 0  2  

ها نسبت به بدترین شاخصه انتخابی هر  ارجحیت همه شاخصههمچنی  در گام  عد، 

شود. در این گام نیز از جدول  توسط خودش مشخص می 1تا  1گیرنده نیز با اعداد  تصمیم

ها نسبت به بدترین  شود. بردار ارجحیت سایر شاخصه میبرای تعیین ارجحیت استفاده  9

 شود. صورت زیر نمایش داده می شاخصه به

 (2 ) , , ,
T

W W W nWA a a a 1 2 

 Wنسبت به بدترین شاخص  ام jدهنده ارجحیت شاخصه  نشان jWaدر بردار فوق

1WWaباشد، واضح است که  می  افزایش عرضه نیروی »عنوان نمونه خبره یک  است. به

صورت جدول  ترین معیار معرفی کرده است و مقایسه زوجی به اهمیت عنوان کم را به« کار

 ( آورده شده است.2)

 مقایسه زوجی خبره ی   سبت  ه  دتری  معیار .7جدول 

 C3 بدترین معیار

C1 2 

C2 1 

C9 1 

C0 9 
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 C3 بدترین معیار

C1 1 

C3 0 

C2 1 

C1 2 

C1 9 

ها  در گام بعد برای مقادیر بهینه وزن * * *, , ,1 2 nw w w
 باید شرایط زیر برقرار باشد: 

 (9 )

j

jW

W

w
a

w


 

 (0 )

B
Bj

j

w
a

w


 

حلی پیدا شود تا عبارات ها، باید راه jبرای برآورده کردن این شرایط در همه 

B
Bj

j

w
a

w


و 

j

jW

W

w
a

w


 هایی که حداقل شده است حداکثر نماید. jرا برای همه  

صورت زیر فرموله  توان مدل را به ها و مجموع اوزان می با توجه به غیر منفی بودن وزن 

 نمود.

 (1 )

max min ,

. .

jB
Bj jW

j W

n

j

j

j

ww
a a

w w

s t

w

w j



  
  

  



 


1

1

0 

 توان مدل فوق را به مدل زیر تبدیل نمود: همچنین می
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 (3 )

min

. .

B
Bj

j

j

jW

W

n

j

j

j

s t

w
a j

w

w
a j

w

w

w j









  

  



 


1

1

0
 

 

 صورت زیر ارائه شد: مدل خطی تابع فوق نیز به

 

min

. .

B Bj j

j jW W

n

j

j

j

s t

w a w j

w a w j

w

w j









  

  



 


1

1

0
 (2)  

با حل مدل خطی، مقادیر بهینه  * * *, , ,1 2 nw w w
و  

* آید. با حل مدل  به دست می

آمده توسط نظرات هر  دست هد آمد. اوزان بهفوق برای هر خبره، وزن معیارها به دست خوا

خبره را با یکدیگر ادغام کرده و درجه اهمیت نهایی تمامی معیارها به دست خواهد آمد. 

 شده است. آمده نشان داده دست (، اوزان به1جدول )
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 محاسبه وزن معیارها. 8جدول 

 وزن نهایی معیار

C1  بازارهای آنالین یا تجارت ایجاد بازارهای نو برای فروش محصوالت داخلی(

 الکترونیکی(

2101/2 

C2 2122/2 ها )با اطالعات در دسترس از طریق هوشمند سازی ابزار( ها و فعالیت افزایش جاذبه 

C9 2992/2 افزایش عرضه نیروی کار 

C0 2112/2 درآمد حاصل از گردشگری و ورود گردشگران خارجی و داخلی در منطقه 

C1 1212/2 سازی و مرمت سازی و سایر خدمات( ذاری در بخش خصوصی )هتلگ افزایش سرمایه 

C3 2210/2 جلب سرمایه خارجی 

C2 2322/2 تحرک سرمایه مالی 

C1 های  گیری از فناوری اطالعات )افزایش تعداد کاربران اینترنتی و توسعه شبکه بهره

 جهانی ارتباطات(

1102/2 

C1 2011/2 برای ورود و خروج گردشگرونقل شهری  تحول در حمل 

ترین معیار در  ها مهم ها و فعالیت شود، افزایش جاذبه دیده می 1طور که در جدول  همان

شده است و ایجاد بازارهای نو برای فروش محصوالت  اقتصاد گردشگری هوشمند شناخته

العات )افزایش گیری از فناوری اط داخلی )بازارهای آنالین یا تجارت الکترونیکی( و بهره

های جهانی ارتباطات( به ترتیب در اولویت دوم و  تعداد کاربران اینترنتی و توسعه شبکه

 اند. سوم قرارگرفته

الزم به ذکر است که با استفاده از 
* آید، نرخ  که از حل مدل به دست می

شود. هر چه مقدار سازگاری محاسبه می
* دهنده نرخ سازگاری  تر باشد، نشان بزرگ

Bjکه  باالتر است. ازآنجایی jW BWa a a   و 1,2,…,9BWa  توان  باشد و می می

های سازگاری موجود در جدول  را به دست آورد. با استفاده از شاخصه حداکثر مقدار 

 توان نرخ سازگاری را محاسبه کرد. ه مربوطه میو رابط 1
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 های سازگاری شاخ . 9جدول 

BWa
 

1 2 9 0 1 3 2 1 1 12 

 3009 1029 0002 9029 9022 2092 1039 1022 2000 2022 شاخص سازگاری

  نرخ سازگاری
*

شاخص سازگاری 
 

تر باشد، نتایج سازگاری بیشتری دارد. همچنین  زگاری به صفر نزدیکهرچه مقادیر نرخ سا

بدین با توجه به مشاهده اعداد در جدول، سازگاری تمامی نظرات خبرگان تأییدشده است. 

صورت  منظور سنجش اعتبار نظرات خبرگان، نرخ سازگاری برای نظرات خبره به ترتیب به

 به دست آمد. 12جدول 

 ری مقایسا  زوجی هر خبره رخ سازگا. 14جدول 

 12 1 1 2 3 1 0 9 2 1 خبره

 21/2 221/2 211/2 233/2 213/2 11/2 1/2 21/2 213/2 12/2 نرخ سازگاری

 گیری  حث و  تیجه

های برتر و بررسی علمی کاربرد تکنولوژی در حوزه  های دیجیتالی و فناوری توجه به روش

شود و  ی گردشگری سراسر دنیا میها ها و جاذبه گردشگری سبب تعریف مجدد مزیت

دهد. امروزه  طور چشمگیری ارتقا می پذیری کشورهای گوناگون در این زمینه را به رقابت

هایی برای جذب هر چه بیشتر گردشگران  گذاران اقتصادی در پی یافتن راه سیاست

ای کاری ه رو مطالعات در این زمینه به یکی از زمینه خارجی به کشورهایشان هستند؛ ازاین

 در تحقیقات کشورها مبدل گشته است.

های اقتصاد گردشگری هوشمند  ترین شاخص در این تحقیق سعی شد تا مهم

گیری  ها از روش تصمیم بندی شاخص منظور بررسی و اولویت موردبررسی قرار گیرد. به

کالن های  بندی شاخص بدترین استفاده گردید. این مسئله برای اولویت–چند معیاره بهترین

ها  ترین و بهترین بخش اقتصادی صورت گرفت تا با توجه به کمبود منابع اقتصادی بهینه
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 مشخص گردند.

شاخص اقتصاد گردشگری توسط خبرگان  12ها نشان داد،  طور که یافته همان

ترین معیار در  ها مهم ها و فعالیت ها افزایش جاذبه موردپذیرش قرار گرفت که از میان آن

های موالیی و  شده است؛ که این یافته مطابق با پژوهش گری هوشمند شناختهاقتصاد گردش

توان نتیجه گرفت که گردشگران از  باشد. می ( می2211(، کو و همکاران )2222همکاران )

دهندگان خدمات گردشگری درگیر  طور فعال با ارائه توانند به طریـق رویکرد هوشمند می

ها همکاری کنند و حتی ممکن است مستقیماً  ا و فعالیته شوند و در ایجاد افزایش جاذبه

های  در نوآوری پیشنهادهای گردشگری مشارکت داشته باشند. تفاوت این یافته با یافته

های اقتصادی در کنار افزایش  شده، در بررسی سایر شاخص های عنوان دیگر پژوهش

ده است؛ اما دو پژوهش تری را نتیجه دا جامع باشند که تحقیق های گردشگری می جاذبه

 های گردشگری صورت گرفته است. دیگر تنها بر روی معیار افزایش جاذبه

دومین شاخص موردپذیرش خبرگان، ایجاد بازارهای نو برای فروش محصوالت 

(، 2222باشد که تحقیقات گیدما ) داخلی )بازارهای آنالین یا تجارت الکترونیکی( می

باشد. با توجه به این شاخص  مطابق با یافته حاصل می ( نیز2222لعلی و همکاران ) دشت

گردشـگری هوشمند موجب تسهیل فروش در بازار و گسترش بازارهای الکترونیکی و 

گردد. درنتیجه، گردشگری هوشمند رفتار  بهبود و اثربخشی بازارهای آنالین می

دهد. دو پژوهش  گردشگران را در انتخاب و بازدید از یک مقصد تحت تأثیر خود قرار می

برده تنها در چارچوب بازاریابی گردشگری هوشمند پرداخته و اقدامات الزم در جهت  نام

های جدید فعالیت اقتصادی  های تجاری جدید پیرامون گردشگری و بخش توسعه مدل

پردازند که در مقایسه با پژوهش حاضر از عوامل مؤثر اقتصادی محدودتری سنجیده  می

به این معیار باید گفت به علت پیشرفت بازارهای الکترونیک در جهان  گردد. با توجه می

تواند  های کسب درآمد و توسعه اقتصادی در بخش گردشگری می یکی از مؤثرترین راه

استفاده از بازارهای آنالین و تجارت الکترونیک باشد که در کشور ایران نیاز به توجه و 

 بررسی بیشتر دارد.
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گیری از فناوری  های پژوهش عبارتند از بهره شده با توجه به یافته سومین معیار شناخته

باشد که  های جهانی ارتباطات( می اطالعات )افزایش تعداد کاربران اینترنتی و توسعه شبکه

( و 2222(، موالیی و همکاران )2222(، یانگ و لین )2222های لی ) مطابق با پژوهش

جه به انقالب صنعتی افزایش فناوری در دنیا بر روی ( است. با تو2222ور ) کوکبی و برمایه

ها موجب ایجاد توسعه  گردشگری تأثیرگذار بوده و خدمات هوشمند و فناوری کالن داده

گردد. در این پژوهش چند عامل مؤثر اقتصادی  بازاریابی در گردشگری هوشمند می

گردد  ی سنجیده میدرنتیجه فناوری الکترونیکی توجه شده است و اثرات آن بر گردشگر

عنوان یک عامل مؤثر در کنار بازارهای  های جهانی ارتباطات را به که درواقع توجه شبکه

 آنالین در نظر گرفته است.

ازآنجاکه کشور ایران دارای مقاصد گردشگری ارزشمندی است، اولین معیاری که 

که نیاز به تواند نظر هر گردشگر را جلب کند، بازدید از مقاصد گردشگری است  می

های گردشگری از نوع هوشمند دارد که در کنار آن وجود بازارهای  افزایش جاذبه

عنوان توسعه  تواند در جذب گردشگران به گیری از فناوری اطالعات می الکترونیک و بهره

 تواند مسمر ثمر باشد. اقتصاد هوشمند می

سازی در کشور ایران هوشمند  ةدر این پژوهش به علت نبود کارشناسان خبره درزمین

های هوشمند برای گردشگری با دشواری و از طریق مقاالت خارجی  تعیین شاخص

کند تا بتوانند جهت  گذاران کمک می صورت گرفته است. نتایج این پژوهش به سیاست

شود  تری را انتخاب کنند. پیشنهاد می توسعه گردشگری هوشمند مسیر مناسب

مسؤولین مربوطه بیشترین تمرکز خود را به افزایش گذاران بخش گردشگری و  سرمایه

ها و معرفی و خدمات مربوط به اطالعات گردشگری از طریق ابزارهای هوشمند  جاذبه

سازی، ایجاد بازارهای نو برای فروش محصوالت داخلی با استفاده از بازارهای آنالین یا 

ت از طریق افزایش تعداد گیری بیشتر از بستر فناوری اطالعا تجارت الکترونیکی، بهره

گذاری در بخش  های جهانی ارتباطات، افزایش سرمایه کاربران اینترنتی و توسعه شبکه

سازی و سایر خدمات مرتبط اختصاص دهند. همچنین با توجه عدم  خصوصی ازجمله هتل



 4104زمستان  | 14شماره | زدهمیا سال |وکار هوشمند کسب تیریمطالعات مد | 441

های خاکستری  های فازی یا سیستم توان از مجموعه های مسئله می قطعیت موجود در داده
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 منا ع
 ،002از انقالب صنعتی چهارم تا صنعت گردشگری (، 1911باقری، مسلم.، نیکبخت، امین.، )

 المللی ساالنه تحوالت نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری. رمین کنفرانس بینچها

ارائه الگوی توسعه گردشگری الکترونیک با (. »1913تقوی فرد، م.،  اسدیان اردکانی،  ف.، )

(، 11) 99مجله مطالعات مدیریت گردشگری. «. تفسیری-سازی ساختاری رویکرد مدل

11-91. https://doi.org/10.22054/tms.2016.4162doi:  

بندی  شناسایی و اولویت(. 1911دشت لعلی، زهرا.، علیقلی، منصوره.، نوربخش، س کامران.، )

، فصلنامه مدیریت عوامل مؤثر بر گردشگری هوشمند در ایران )مطالعه موردی: اصفهان(

 ..1بازرگانی، شماره 
 20.1001.1.22520104.1399.12.48.10.1doi:  

و ها  (. فرصت1913رسول زاده، ای.، میرمحمدتبار، س.، عدلی پور، س. م.، زینی وند، ی. )

-39( 92) 1له مطالعات جامعه شناسی، . مجهای صنعت گردشگری در ایران محدودیت

12.  

های  شناسایی مؤلفه(، 1911)زنگویی، فرنوش.، خرازی. م. الف.، زهرا.، صالحی. سه، جمشید.، 

وکار  ، مجله علمی مطالعات مدیریت کسبهوشمند سازی صنعت گردشگری در ایران

  :IMS.2020.47173.1607 doi/9.10.22054شماره  -سال هشتم  -هوشمند 
 0536.83910.22059/JUT.2021.31 doi:  

استفاده ضد »(. 1912اهلل تبار لداری، مریم. ) شیرخدایی، میثم.، فالح الجیمی، حمیدرضا.، فضل

گیری چند  مهای تصمی ها با استفاده از تکنیک بندی استراتژی بازاریابی تنباکو و اولویت

 .133-102(، 9) 12مجله مدیریت بازرگانی،  ،«معیاره

 doi: 10.22059/jibm.2018.249042.2895 

ایجاد یک فضای هوشمند گردشگری از طریق تعامالت (. 1911کوکبی، لیال.، برمایه ور، بهنود.، )

ه ، شمار2مجله گردشگری شهری جلد.  دیجیتالی: پیشنهاد یک مدل مفهومی سایبرپارک،

1.1556.65710.22059/JUT.2019.28 doi:   

بررسی و ارزیابی (. 1912الدین، عرب، علیرضا. ) محقر، علی. حسینی دهشیری.، سید جالل

 2. تحقیق مدیریت منابع سازمانی. های پروژه بر اساس بهترین و بدترین رویکرد ریسک

(2 ،)112-129. 

https://doi.org/10.22054/tms.2016.4162
https://dorl.net/dor/20.1001.1.22520104.1399.12.48.10.1
https://doi.org/10.22059/jut.2021.310536.839
https://doi.org/10.22059/jut.2019.281556.657
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 20.1001.1.22286977.1396.7.2.8.5doi 
طراحی مدل تکاملی گذار ایران به اقتصاد (. 1912مرادی، محمدعلی.، هدایتی، محمدرضا.، )

. 11 2-211(، 11) 31مجله تحقیقات اقتصادی.  دیجیتال.
https://doi.org/10.22054/joer.2018.8692 doi:  

نیازسنجی ایجاد دهکده (، 1911موالیی، فهیمه.، کرک آبادی، زینب.، کامیابی، سعید. )

 . 0، شماره 2، مجله گردشگری شهری، جلد. گردشگری هوشمند در بندر انزلی
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