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Abstract 
 

 

Background and Aim: Benroud section of Isfahan Township has a traditional structure in tourism and 

reaching the smart bed requires going through the traditional structure of tourism and removing its obstacles 

and challenges in these villages. Therefore, the present study has been formed with the aim of identifying 

these challenges and trying to address them. 

Methods: The present research is of theoretical-applied type and in terms of study method, descriptive-

analytical. . In the process of preparing and producing data, first, the factors of obstacles to the transition from 

traditional tourism to smart tourism have been identified using the opinions of 30 experts in the field of 

tourism through the Delphi method. To analyze the information of thirteen factors as strong impact barriers on 

smart tourism in Benroud section of Isfahan city, interpretive-structural modeling of ISM and then Mikomak 

software has been used. 

Findings and Conclusion: The result obtained from the structural interpretation model showed that the 

most important factor of challenges and problems in providing a smart bed for local people and tourists in the 

villages of Ben Roud district of Isfahan district is related to the first level, which is related to business 

disbelief. Online platforms are the inability of eco-lodges to book online. These factors have the highest 

impact power. The results of Mick Mac analysis can be stated that all variables are part of the link variables, 

these variables have high dependence and high conductivity; also, the results of Mick Mac analysis can be 

stated that all variables are part of link variables; these variables have high dependence and high conductivity. 
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 چکیده

  ها شکل گرفته است. آن شدن برطرف جهت در تالش  و هاچالش این پژوهش حاضر با هدف شناسایی زمینه و هدف:

و  تهیه روند در تحلیلی است. -کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش مطالعه، توصیفی -حاضر از لحاظ هدف، نظریپژوهش  روش بررسی:

 طریق از حوزه گردشگری نفر از خبرگان 03 نظرات استفاده از هوشمند با گردشگری به سنتی گردشگری از گذار موانع عوامل ابتدا هاداده تولید
بخش بن رود  هوشمند گذار قوی بر گردشگریتأثیرسیزده عامل به عنوان موانع  اطالعات تحلیل و تجزیه سپس. است شده شناسایی روش دلفی

 . است شده گرفته بهرهمک با نرم افزار میکو سپس  ISMساختاری -تفسیری از مدلسازی شهرستان اصفهان،

 خصوص در مشکالتی و هاچالش عامل تریناساسی که داد نشان ساختاری تفسیر مدل از آمده دستبه نتیجه یافته ها و نتیجه گیری:

 که است اول سطح با مرتبط اصفهان شهرستان رود بن بخش روستاهای در گردشگران و محلی مردم برای هوشمند بستر کردن فراهم

 عوامل این.هستند آنالین رزرو برای گردیبوم هایاقامتگاه هایقابلیت عدم ،آنالین بسترهای به کار و کسب اعتقاد عدم به مربوط

 متغیرهای جزء متغیرهای همه کرد بیان توانمی مك میك تحلیل از حاصل هستند؛ همچنین نتایج گذاریتأثیر قدرت باالترین دارای

 برخوردارند. باال هدایت قدرت و باال وابستگی از متغیرها این هستند، پیوندی
 

 

 اصفهان. شهرستان رود،گردشگری سنتی، هوشمند، بخش بن  کلید واژه ها:
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 هألمقدمه و بیان مس
-سرگرمی از گردشگری زندگی، استانداردهای بهبود ملی و همچنین با های مختلفسیاست تأثیرمروزه تحت ا 

 سفرهای به تکی در گذشته گروهی تورهای سفر و از حالت است شده تبدیل جمعی تفریحات به کوچك گروهی های

 زندگی، و کار زیاد فشار دلیل به. است یافته تغییر انفرادی سفر و رایگان سفر گروهی، سفر مانند خارجی و داخلی چندگانه

-فزاینده طور به محدود گردشگری هایجاذبه و گردشگری تقاضای مستمر رشد بین تضاد کوتاه، تعطیالت و سریع سرعت

 اوقات برای سفر جدید هایگزینه به تدریج به روستایی سفرهای و پیرامونی در این میان سفرهای. است شده برجسته ای

 فناوری های دیجیتال عصر در باید روستایی گردشگری بنابراین توسعه .اندشده تبدیل شهرنشینان سرگرمی و فراغت

 چراکه مسیر  (Zhao & Zhang, 2021:1)کند کشف را روستایی هوشمند گردشگری صنعتی مسیر و یابد تکامل

فرصت های عصر فناوریهای دیجیتال و بستر های  از کامل استفاده با تواند می روستایی گردشگری ریزی برنامه و توسعه

 پاسخگوی گردشگری، خدمات محور اطالعات و هوشمند امکانات معرفی و گردشگری اطالعات انتشار تقویت ، هوشمند

  .باشد گردشگران گردشگری متنوع نیازهای

 هستند هوشمند شهرهای های پروژه از ناشی هوشمند گردشگری ابتکارات از بسیاری مقاصد گردشگری اروپا، در

 تمرکز حال، این با .شوند می ظاهر اروپا گردشگری انداز چشم در ای فزاینده طور به هوشمند گردشگری نتیجه، مقاصد در و

 با غنی گردشگری تجربیات از که است نهایی کاربر هوشمند کاربردی های برنامه توسعه و رقابت و نوآوری بر بیشتر اروپا در

 .Lamsfus et al. 2015; Boes et al) است شده پردازش جدید های روش به و شده ترکیب موجود های داده از استفاده

2015a, b) 
 به جهانی طور به ها دولت آنچه. است باز های داده خاص طور به و هوشمند حکمرانی بر تاکید استرالیا، در

 ابعاد در بلکه اقتصادی، پتانسیل نظر از تنها نه که است هوشمند های فناوری کننده دگرگون قدرت شناسند، می رسمیت

 برای اغلب که است شده تبدیل مبهم بسیار مفهوم یك هوشمند به عمل در حال، این با .باشد می نیز تجربی و اجتماعی

 گردشگری مورد در ویژه به امر این. شودمی استفاده تکنولوژیکی هایحل راه فروش و خاص سیاسی هایبرنامه هدایت

 فای وای ترویج مانند اهمیت بی نسبتاً هایپروژه برای یا باز داده ابتکارات زمینه در اغلب که جایی است، صادق هوشمند

 برای جدید رویکردهای و ها فناوری این که حالی در .شودمی استفاده همراه تلفن کاربردی هایبرنامه توسعه یا رایگان

 آنچه از کاملی تصویر اما هستند، هوشمند گردشگری سازی پیاده در مهمی های پله ها، داده اشتراک و مدیریت آوری، جمع

  .دهند نمی ارائه را گیرد می بر در هوشمند گردشگری

. شد اندازی راه 2416 سال در (EU) اروپا اتحادیه توسط هوشمند دهکده طرح هوشمند، شدن تخصصی هدف با

 هایفناوری طریق از جدید و سنتی هایشبکه از هوشمند از جمله استفاده شهرهای با هوشمند دهکده اولیه اصول

 پروژه این اولیه، مراحل در که است این اصلی است. تفاوت یکسان دانش از بهتر استفاده و ها نوآوری نوآوری، و دیجیتال

 برای های مفید و مؤثربنابراین یکی از راه. هستند تخصصی شهری و روستاییهای مختلف هوشمند برای مکان های

 و روستایی سنتی فرهنگ از ترکیبی عنوان به هوشمند، روستایی گردشگری توسعه روستایی، گردشگری از استفاده

 خواهد متمرکز طیمحی و اجتماعی پایداری با رقابت تعادل بر هدف آن است که ارتباطات و اطالعات فناوری کاربردهای

  .(Shen & Wang, 2018:86) بود

-شرکت و عمومی مؤسسات به که هاییکمك دلیل به تنها نه است، انکار غیرقابل مفهومی هوشمند گردشگری

 در و افراد روزمره عادات و استفاده در ارتباطات و اطالعات فناوری دائمی اجرای برای بلکه کند،می گردشگری خدمات های

  .(Ballina,2022:11) گردشگران مؤثر است نتیجه
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 و فرهنگی اجتماعی، ای پدیده گردشگری(2015) 1متحد ملل سازمان گردشگری جهانی سازمان اساس بر

 یا شخصی اهداف برای معمولشان محیط از خارج هایی مکان یا کشورها به افراد جایی جابه مستلزم که است اقتصادی

2ارتباطات و اطالعات فناوری به آن از ناشی زیاد وابستگی و گردشگری اطالعات شدت به توجه با. است ای حرفه/تجاری
 

(Law et al. 2014: 727; Koo et al. 2015:100; Benckendorff et al. 2014:15) که نیست تعجب جای 

 . رودمی کار گیرد نیز بهمی بر در را گردشگری که هاییپدیده مورد در هوشمند که مفهوم

 اخیراً و سنتی گردشگری از منطقی پیشرفت یك عنوان به توان می را هوشمند گردشگری جهات، بسیاری از

 گیری جهت و هانوآوری برای زمینه ارتباطات، و اطالعات گسترده پذیرش با زیرا گرفت، نظر در الکترونیکی گردشگری

 جهانی توزیع قالب در گردشگری، در ها آوری به عنوان مثال استفاده از فن .شد فراهم کنندگان مصرف و صنعت تکنولوژیکی

 سیر خط این .ظهور گردشگری الکترونیك شد به منجر که وب بر مبتنی های فناوری ادغام مرکزی، رزرو های سیستم و

 در سیار گردشگری تحقق سمت به حرکت و( (Sigala et al. 2012:416اجتماعی هایرسانه گسترده پذیرش با توسعه

 ,Buhalis and Law)یافت. ادامه گردشگری کنندگان مصرف و گردشگری اطالعات باالی تحرک شناختن رسمیت به

2008:610; Wang et al. 2012:309) اطالعات فناوری تکامل در متمایز گامی قطعاً هوشمند گردشگری حال، این با 

 است، دیجیتال بازی میدان به ورود حال در گردشگری حاکمیتی و فیزیکی ابعاد زیرا است، گردشگری در ارتباطات و

 دیگر بار صنعت ساختار(، (Gretzel, 2011:759 آید می دست به گردشگری های سیستم در هوش از جدیدی سطوح

 .است متفاوت اساساً گردشگری تجربیات گذاری اشتراک به و مصرف مبادله، ایجاد، هایروش و است کرده تغییر

رغم این تغییر و تحوالت در صنعت گردشگری یکی از مسائل مهمی که وجود دارد این است که گردشگری علی 

 نیازهای پاسخگوی دیگر بوده برخوردار آن از تاکنون که سنتی روستایی بر اساس ساختارهای و به خصوص گردشگری

 اصطالح یك هوشمند گردشگری. است رواج پیدا کرده هوشمند امروزه مبحث گردشگری علت همین به نیست گردشگران

 هایشکل به گردشگران مختلف اشکال و صنایع گردشگری، مقاصد روزافزون وابستگی توصیف به که است کاربردی جدید

 و نادعلی) کندمی تبدیل ارزشمند هایگزاره به را هاداده از انبوهی حجم کم ارتباطات و اطالعات فناوری جدید

 و مدیران توجه هوشمند گردشگری ظهور و گردشگری در فنّاوری سریع در این زمینه توسعة(. 127: 1316سفیدچیان،

 ایجاد گردشگری مقصدهای در هوشمندی راهبرد تطبیق از است که کرده جلب هاییفرصت به را مقصدها سیاستگذاران

 در است الزم بنابراین است، حرکت هوشمند در بستر و شدن بنیان دانش  سمت به امروز جهان که این به توجه با. شودمی

 به رقیب کشورهای سایر و دنیا از مورد در این تا داده، قرار هدف یك را دیجیتال تحول و تغییر نیز روستایی مقاصد

  .نماند عقب روستایی گردشگری زمینه در خصوص

 تاریخی شهر مرکزیت به اصفهان شهرستان رود بن بخش روستاهای ی مورد مطالعه در این پژوهش،محدوده

 گردشگری در سنتی ساختار از کشور گردشگرپذیر روستاهای بیشتر همانند نیز بخش این .است اصفهان استان در ورزنه

 روبرو هاآن رسانی به خدمات و گردشگر ی جذبزمینه در مشکالتی با روستاها این و در شرایط حاضر است برخوردار

 پذیر گردشگر این مقصدهای در گردشگر سنتی ساختار از گذار جهت هوشمند بستری سازی در این راستا فراهم. هستند

 بستر این به رسیدن لذا ببرد؛ بین از را امروزه گردشگری مشکالت از بسیاری تواندمی که بستری. نمایدضروری می

 روبرو ایعمده هایچالش و مشکالت با که است روستاها این در گردشگری سنتی ساختار از گذشتن مستلزم هوشمند

 چراکه انجام این. از اهداف مهم این پژوهش است هاآن شدن برطرف جهت در تالش و هاچالش این شناسایی که هستند

                                                           
1
 . United Nations World Tourism Organization 

2
 . ICTs 
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روستایی بخش  گردشگرپذیر مقاصد گردشگری سنتی ساختار از گذار هایچالش و مشکالت زمینه حل تواندمی پژوهش

در این راستا سوأل اصلی که در این پژوهش مطرح است و نگارندگان در  .آورد فرآهم را هوشمند بستر به بن رود اصفهان

 مقاصد در هوشمند بستر کردن فراهم خصوص در موانعی و مشکالت پی پاسخگویی به آن هستند این است که چه

 دارد؟ وجود اصفهان شهرستان رود بن بخش روستایی گردشگری

 

 مبانی نظری
 تعریف گردشگری هوشمند

 این. شودگفته می « گردشگری هوشمند مقصد» آن به که شده ایجاد مقصدها برای جدیدی شناسی گونه امروزه

 تجربة بر تا است رفته کار به آن در ایگسترده صورت به نوین فنّاوریهای که است گردشگری مقصد هر بیانگر مفهوم

 و ضیائی) کند حمایت گردشگری توسعة هایطرح از و دهد بهبود را مقصد پذیری رقابت گذارد، تأثیر گردشگری

 (.114: 1311همکاران،

 بیشینه ارتباطی، و اطالعاتی هایفنّاوری ترکیب با گردشگران نیازهای بر تمرکز هوشمند گردشگری واقعی معنی

 ایجاد بر عالوه گردشگری، در هوشمندی فنون کاربرد. است منابع مدیریت اثربخشی بهبود و گردشگران رضایت سازی

 شدت به نیز را( عرضه سمت) گردشگری صنعت ساختار و کارکردها تقاضا، هدایت و گردشگر رفتار در اساسی تغییرات

 هایفنّاوری و هادستگاه از تربیش و ترگسترده استفادة با شده، بینیپیش آیندة در آید می نظر به. است کرده عوض

-Wang et al.,2012: 309 بدهد ادامه خود چشمگیر تغییر و رشد به گردشگری گوناگون، هایبخش در هوشمند

310)). 

 ارتباطات و اطالعات فناوری توسط که است هوشمند از متعددی هایالیه و هامؤلفه شامل هوشمند گردشگری

 شهرهای از خاصی موارد که دارد اشاره هوشمند مقصدهای به طرفی، گردشگری هوشمند از (.1شکل ) شود می پشتیبانی

 بلکه ساکنان، تنها نه و کنندمی اعمال روستایی یا شهری مناطق در را هوشمند شهر اصول هاآن: هستند هوشمند

-زندگی ترغیب می کیفیت و پایداری تخصیص، و منابع بودن دسترس در تحرک، از حمایت برای تالش در را گردشگران

 کنند. 

 

 Gretzel, 2011:759هوشمند گردشگری های الیه و ها مؤلفه: 1شکل

 

 سازی، شخصی طریق از آنها بهبود و فناوری بر مبتنی گردشگری تجربیات بر خاص طور به هوشمند تجربه مؤلفه

 همکاران و نوهوفر .(Buhalis and Amaranggana 2015:378)است متمرکز زمان بر نظارت و زمینه از آگاهی

 تجارب چنین اصلی های محرک عنوان به را واقعی زمان سازی هماهنگ و حاضر جا همه اتصال اطالعات، تجمیع( 2412)

 آن ایجاد در است؛ چراکه گردشگران غنی و کارآمد هوشمند گردشگری تجربه .کردند شناسایی هوشمند گردشگری
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 ها عکس آپلود با مثال، عنوان به)نویسی حاشیه ایجاد، بلکه کنند، می مصرف را هایی داده تنها نه ها دارند و آن فعال مشارکت

 دهد. گردشگران می تشکیل را تجربه اساس که بخشند می آن را بهبود (مقصد با مرتبط های هشتگ با اینستاگرام در

 مجازی صورت به یا مقصد در شده ارائه اطالعاتی های زیرساخت از استفاده برای هوشمند هایتلفن نیز از هوشمند

 .بیافزایند ارزش خود تجربیات به تا کنندمی استفاده

 ایجاد و گردشگری منابع تبادل که دارد اشاره ای پیچیده تجاری اکوسیستم به هوشمند، کار و کسب سوم، جزء

 گردشگری کار و کسب عالوه براین برخی محققان دیگر مؤلفه. کندمی پشتیبانی و ایجاد را گردشگری تجربه مشترک

-می توصیف سازمانی چابکی و اصلی تجاری فرآیندهای شدن دیجیتالی پویا، پیوسته بهم ذینفعان با را هوشمند

 .(Buhalis and Amaranggana,2015:378)کنند

 حدی تا خصوصی-عمومی همکاری شامل که است این هوشمند وکار کسب مؤلفه این متمایز های جنبه از یکی

 عالوه. است ها داده و ها زیرساخت دهندگان ارائه عنوان به فناوری بر تمرکز و ها دولت شدن بازتر از ناشی که است غیرعادی

 و کنند عرضه و کنند خلق ارزش توانند می همچنین کنندگان مصرف که دهد می تشخیص هوشمند گردشگری این، بر

 گردشگری که است این مهم نکته .بگیرند عهده بر را حاکمیتی یا تجاری های نقش بنابراین و کنند نظارت همچنین

 یك. است داده آوری جمع آن هدف که هوشمند اطالعاتی الیه یك: دهد می پوشش مؤلفه سه این در را الیه سه هوشمند

 تحلیل، و تجزیه مسئول که هوشمند پردازش الیه یك و. کند می پشتیبانی متقابل اتصال از که هوشمند تبادل الیه

 .(Tu and Liu, 2014:140)است ها داده از هوشمندانه استفاده و سازی یکپارچه تجسم،

 در یکپارچه های تالش با که شود می تعریف گردشگری عنوانبه هوشمند گردشگری مالحظات، این اساس بر 

 منابع اجتماعی، ارتباطات فیزیکی، های زیرساخت از حاصل های داده گیری بهره/آوری جمع و آوری جمع برای مقصد یك

 ارزش و محل در تجربیات به را هاداده این پیشرفته های فناوری از استفاده با ترکیب در انسانی ذهن/بدن و سازمانی/دولتی

 گردشگری مقصد در واقع .کنید تبدیل تجربه سازی غنی و پایداری کارایی، بر واضح تمرکز با تجاری پیشنهادی های

 پایدار توسعه کننده تضمین که روز تکنولوژی از زیرساختی روی بر شده ساخته مبتکرانه، توریستی مقصد یك هوشمند

-می تسهیل را آن با ادغام و خود اطراف محیط با بازدیدکننده تعامل که است، همه برای دسترسی قابل توریستی، مناطق

 بخشد.  می بهبود مقصد را در ساکنان زندگی کیفیت دهد و می افزایش را تجربه کیفیت کند،

 عنوان به. است فیزیکی های زیرساخت در ارتباطات و اطالعات فناوری ادغام هوشمند، مقاصد کلیدی جنبه

 رسیدن زمان و گردشگری اطالعات تنها نه که دهد می ارائه تعاملی اتوبوس های پناهگاه مسافران به بارسلون مثال،

 این، بر عالوه .دهد می ارائه نیز همراه تلفن های دستگاه شارژ برای را USB های پورت بلکه دهد، می ارائه را اتوبوس

 برنامه یك طریق از را خود مکانی موقعیت توانند می مسافران و دهد می قرار دسترس در شهر سرتاسر در را ها دوچرخه

 هوشمند گردشگری کند. می تقویت را شهر در زیست محیط دار دوست ونقل حمل نتیجه در کنند، بررسی هوشمند تلفن

 گردشگری تجربه با ارتباطات و اطالعات فناوری همگرایی از که است اجتماعی پدیده یك مقصد، جزء یك شامل بر عالوه

  .(Hunter et al. 2015:106)شود می ناشی

 ها آن گردشگران و صنایع گردشگری، مقاصد روزافزون اتکای توصیف برای که است ای واژه هوشمند گردشگری

 های گزاره به را ها داده از عظیمی حجم تبدیل امکان که شود می استفاده ارتباطات و اطالعات فناوری نوظهور اشکال به

 Mora et)است شده مشتق هوشمند شهر ادبیات از مستقیماً که است مفهومی هوشمند گردشگری.کند می فراهم ارزشی

al., 2017) .به توجه با. زیرساخت و. کار و کسب تمرکز: دارد وجود شهری مقصد رویکرد از پیروی برای مختلفی دالیل 

 اتخاذ مقصدها انواع سایر در هوشمند گردشگری مفهوم اعمال برای را پیچیده رویکردی مفهوم این ،«شهری» بار این

. نهادی و انسان؛ فناوری؛: اندکرده پیشنهاد زیر شرح به هوشمند گردشگری در را بعد کرد. برخی محققان دیگر سه خواهد



 
 
 

 ....ساختارهای از گذار موانع تحلیل و شناسایی
19 

 

 توریستی به مقدماتی هایحل راه مبانی همچنین و کند، می ایجاد فیزیکی های زیرساخت با را پیوندهایی فناورانه بعد

همکاران . رادویتری و (Gretzel et al., 2015)کندمی فراهم را هاداده و هافناوری با شده غنی ایتجربه مثال، عنوان

  اند.( نشان داده2)شکل های روستای گردشگری هوشمند را به صورت ( نیز مشخصه2421)

 

 
  (Rudwiarti et al, 2021:4)های روستای گردشگری هوشمند: مشخصه3شکل

 

 های گردشگری هوشمندنظریه

های متفاوتی در این زمینه وجود دارد که در این پژوهش به بررسی دو نظریه مهم در این زمینه پرداخته نظریه

 است.شده

 

 نظریه حکمرانی چند ذی ربطی

گیری تغییر و تحوالت و کاربردهای خاص در حکمرانی است که ذی نفعان در شکل این نوع نظریه رویکردی

گردد. ها درباره فناوری و اینترنت منعکس میگیریها در تصمیمکنند  و منافع و عالئق آناینترنتی مشارکت جمعی می

اوی طلبانه بودن، پاسخگویی، چون شفافیت، گوناگونی، فراگیری،تسهای همربطی باید دارای خصوصیترویکردی چند ذی

 (.  221: 1311پذیری و داشتن واکنش به تغییرات باشد )زنگوئی و همکاران، گرایی، انعطافمشارکت

 

 های نویننظریه پذیرش فناوری

باشد که صورت اختیاری میاین نظریه میزان احساسی است که افراد در قصد استفاده از فناوری خاص دارند و به

کننده و ضروری در میزان شکست و موفقیت فناوری نوین است. در زمینه سنجش یا پذیرش آن عاملی تعیینعدم پذیرش 

( 1191)1های متنوعی ارائه شده است که مدل پذیرش دیویس و همکارانش میزان استفاده از این نظریه، نظریه و مدل

گذار بیرونی تأثیرارائه مبانیی برای پیگیری اثر عوامل باشد که هدف آن پذیرش این فناوری و بهترین مدل در این زمینه می

 است. شده( مدل پذیرش فناوری دیویس نشان داده3بر هنجارها و باورهای درونی، قصد و نگرش است که در شکل)

                                                           
1
 Davis et al 
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 : مدل پذیرش فناوری دیویس 3شکل

 

کننده سهولت استفاده، تعیین براساس نظریه دیویس فرض این مدل  بر این مبنا است که اکثراً باورهای مفید و

 (. 222: 1311اصلی استفاده از این نوع فناوری هستند)زنگوئی و همکاران، 

 

 هوشمند گردشگری فناوری مبانی

. است هوشمند گردشگری توسعه همچنین و سازی مفهوم کلید شك بدون (ICT)فناوری اطالعات و ارتباطات

 ارتباطات و اطالعات فناوری است، شده رایج متخصصان و دانشگاهیان بین در اخیراً هوشمند گردشگری مفهوم که حالی در

 بوده بینی پیش و توسعه بحث، مورد طوالنی مدت برای هوشمندانه روشی به گردشگری از حمایت قابلیت با

 ببرد، بهره تجربه از کند، درک بتواند هوشمند ارتباطات و اطالعات فناوری رود می انتظار .(Gretzel, 2011:759)است

 محیط یك در .دهد نشان واکنش جدید موقعیت به موفقیت با و سرعت به و کند، حفظ و آورد دست به را دانش

 خدمات دهندگان ارائه و کنندگان مصرف به که است اطالعاتی های سیستم کلیدی جزء فناوری هوشمند، گردشگری

 را تر بخش لذت گردشگری های تجربه نهایت در و بیشتر تحرک بهتر، گیری تصمیم پشتیبانی تر، مرتبط اطالعات گردشگری،

 در ها فناوری از ای گسترده طیف شامل هوشمند های سیستم ، این.(Sigala and Chalkiti 2014:802)دهد می وعده

 آگاه های سیستم جدیدتر، کننده توصیه های سیستم و تصمیم پشتیبانی های سیستم مانند گردشگری از مستقیم پشتیبانی

 های واقعیت که هستند هایی سیستم همچنین و محیطی هوش وب، منابع استخراج و مستقل عوامل جستجوی زمینه، از

 .کنند می ایجاد افزوده

 برای اساسی رکن یك عنوان به (ICT) ارتباطات و اطالعات فناوری به( 2417) همکاران و کو و( 2419) گرتزل

 به دستیابی به قادر مقاصد ،ICT از استفاده بدون چگونه، که داد نشان ( 2416)1جویز حال، این با. کردند اشاره رقابت

 نشان نیز (2419. )همکاران و 2فمنیا. نیستند گردشگری بازار در خود جغرافیایی های ویژگی برای توجهی قابل ارزش

 مقصد خود با گردشگر رابطه تغییر برای اول درجه در ارتباطات و اطالعات فناوری از مقصدهای گردشگری، که دادند

  .کنندمی استفاده

 مورد در قبلی تحقیقات دلیل به را روستایی گردشگران رفتار اجتماعی های رسانه و ها فناوری مشخص، طور به

 تغییر بازگشت در تجربه گذاشتن اشتراک به نحوه در حتی و سفر طول در شده انجام های فعالیت و اقامت محل مقصد،

 رویکردهای که شودمی دیکته روستایی کارآفرینان توسط روند این بنابراین، (Santos et al., 2016:655) اند داده

                                                           
1
 . Jovicic 

2
 . Femenia 
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 ,Weindenfeld کنندمی ارائه گردشگری تجربه به ارزش افزودن برای را ارتباطات و اطالعات فناوری جدید

2018:48)).  

 و سازیسفارش زیرا دارد حضور جا همه گردشگران تعطیالت تقاضای در ارتباطات و اطالعات فناوری در واقع،

 جمله از گردشگری انواع همه در اساسی نقش ارتباطات و اطالعات بنابراین فناوری رساند.می حداکثر به را تعامل

 ارتباطات، دید، به تا دهدمی اجازه روستایی مناطق به ارتباطات و اطالعات فناوری چراکه .کندمی ایفا روستایی گردشگری

 گردشگری کنندگان مصرف یابند.  دست باالتر کیفیت با خدمات و محصوالت بازاریابی توریستی، های جریان در ادغام

 بسیار روستایی مقاصد به توجه با هامکان و اطالعات جستجوی برای آنها که معنا این به هستند، مشتاق بسیار روستایی نیز

 فراتر شهری محدوده از باید هوشمند گردشگری مفهوم نتیجه، در (Rodrigues & Ventura, 2019:3) هستند فعال

 .یابد دست گردشگری فضاهای تمام به بتواند تا رود

 گرفته نظر در زیرساخت یك عنوان به فردی، اطالعاتی های سیستم جای به فناوری هوشمند، گردشگری در

 ادغام هم با را شبکه های فناوری و افزار نرم افزار، سخت که گیرد می بر در را هوشمند محاسباتی های فناوری انواع و شود می

 مردم. کنند فراهم شما به کمك برای پیشرفته های وتحلیل تجزیه و واقعی دنیای از واقعی زمان در آگاهی تا کنند می

 عملکرد و تجاری فرآیندهای که گیرندمی اقداماتی همچنین و جایگزین های گزینه مورد در تری هوشمندانه تصمیمات

 های برنامه و هوشمند های تلفن از ویژه به همراه، تلفن های دستگاه از گسترده استفاده کند. امروزه،می بهینه را تجاری

 .(Wang and Xiang,2012:309)است اینترنت به فراگیر دسترسی و سابقه بی اتصال عصر دهنده نشان آن، متعدد

 و ابری رایانش مانند کنند، می پشتیبانی موبایل دسترسی از که فناوری های پیشرفت از بسیاری بنابراین،

 با فیزیکی دنیای زدن پل .هستند مفید هوشمند گردشگری اهداف تسهیل برای نهایی، کاربر اینترنتی خدمات های سیستم

 اولین گردشگری در فناوری از روزافزون استفاده. است هوشمند گردشگری توسعه برای اصلی نگرانی یك دیجیتال قلمرو

 واکنش فیزیکی دنیای های سیگنال به تا دهد می اجازه هوشمند های تلفن به زیرا کند، می تضمین مسیر این در را گام

 و فراگیر آوری فن محیط ایجاد برای اینترنت نهایت، در حال، این با .کنند پشتیبانی محیط بافت شناسایی از تا دهند نشان

 این در زیادی حد تا که اینترنت. بود خواهد حیاتی گیرد،می بر در را متصل دیجیتالی و فیزیکی های زیرساخت که مطلوب

 زیرساخت یك عنوان به جدید واقعیت یك به سرعت به که دارد را پتانسیل این ماند،می باقی انداز چشم یك مرحله

 .(Atzori et al. 2010:2787)  شود تبدیل فناوری

 ایده .است شده شناخته گردشگری هوشمند شهرهای توسط شده ارائه خدمات برای مهم پایه یك عنوان به این

 (،RFID) رادیویی فرکانس شناسایی های برچسب مانند مختلفی اشیاء از ما اطراف در فراگیر وجود اشیا اینترنت اصلی

 دستیابی برای یکدیگر با همکاری و یکدیگر با تعامل به قادر که است غیره و همراه تلفن هایدستگاه ها،محرک حسگرها،

 پر را دیجیتال قلمرو و واقعی دنیای بین شکاف نتیجه در که هستند متصل اینترنت به اشیاء این مشترک هستند. اهداف به

 از مختلفی انواع و گسترده طیف بتوانند که سازد می قادر را مختلف های پلتفرم توسعه اشیا اینترنت رو، این از. کند می

 ظهور همه، از مهمتر .(Gutiérrez et al. 2013:174)دهند انتقال مشارکتی سنجش های سیستم از استفاده با را ها داده

 به وب، عصر در معمول فعال، همیشه های سرویس فعلی دیدگاه از که کند، می ارائه خدمات ارائه تغییر یك اشیا اینترنت

 می حرکت خاص، یك به پاسخگویی برای اجرا زمان در شده ساخته و شده ساخته پاسخگو، همیشه موقعیتی های سرویس

 است. کاربر زمینه کردن حساب به قادر و نیاز. کند

 اشیاء و کالسیك هایشبکه از یکپارچه بخشد رویای تحقق را طوالنی انداز چشم زودی به اینترنت بنابراین،

 در همه خدمات و محتوا. شوند مدیریت و نظارت یابی، مکان شناسایی، مکان هر و زمان هر در توانندمی که است ایشبکه

 های روش و کنند می ایجاد جدید کاربردی های برنامه برای را شرایطی هستند، دسترس در دائماً بود، خواهند ما اطراف

 .(Miorandi et al. 2012:1498)سازند می پذیر امکان را زندگی و سرگرمی تعامل، کار، جدید
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 تر متحرک اطالعاتی های سیستم فراگیر، های زیرساخت از که است بعدی چند هوشمند گردشگری آوری فن عامل

 و جامعه با بلکه فرد، فیزیکی محیط با تنها نه بالدرنگ تعامالت از که پویا و پیچیده ای فزاینده اتصال و متن، از تر آگاه و

 .است مرتبط مسافر با غیرمستقیم یا مستقیم طور به کلی، طور به جامعه. است بعدی چند کند، می پشتیبانی نیز جامعه

 هوشمند، ذخیره برای بلکه ها، داده از عظیمی حجم آوری جمع تنها نه توانایی بر وضوح به همچنین هوشمند گردشگری

 .است تجاری خدمات و عملیات ها، نوآوری به رسانی اطالع برای ها داده کالن از استفاده و تحلیل و تجزیه ترکیب، پردازش،

 در که هستند هایی آن اغلب هوشمند، گردشگری زمینه در و کنند می پشتیبانی داده کالن ایجاد از متعددی های فناوری

 استخراج نهایی هدف با نیز داده کالن های حوزه سایر در زیادی های نوآوری حال، این با. گیرند می قرار توجه کانون

 ,Gretzel et al)است هوشمند گردشگری ابتکارات اصلی هسته که افتد، می اتفاق داده، انبوه مقادیر از اطالعات

2018:183) 
 فناوری توسعه بر موثر عوامل. دارد هوشمند گردشگری روستایی توسعه در مهمی نقش ICT کلی، نگاه یك در

 از استفاده پوشش گستره ارتباطات، و اطالعات فناوری توسعه سرعت: از عبارتند گردشگری دهکده در ارتباطات و اطالعات

( به 1در جدول) .آینده نیازهای هایچالش و ارتباطات و اطالعات فناوری مدیریت سیستم ارتباطات، و اطالعات فناوری

 است.الکترونیك پرداخته شده هوشمند و گردشگری گردشگری هایویژگی مقایسه

 
  الکترونیک هوشمند و گردشگری گردشگری هایویژگی : مقایسه1جدول 

 گردشگری الکترونیکی گردشگری هوشمند عنوان

 دیجیتال های فیزیکی و دیجیتالایجاد ارتباط بین حوزه دامنه فعالیت

 سایتوب های هوشمندحسگرها و تلفن فناوری اصلی

 پیش و بعد از سفر در طول سفر مرحله سفر

 اطالعات کالن داده نیروی محرک

 تعامل ای برای بازخلق تجربهتکنولوژی واسطه پاردایم

 زنجیره ارزش اکوسیستم ساختار

 C2C,B2C,B2B تعامل در فضای عمومی و خصوصی -مشارکت تبادل

 317: 1399منبع: زنگوئی و همکاران، 

 هوشمند گردشگری ارکان

 و آمد پدید کیوتو پروتکل تأسیس از ناشی «هوشمند رشد» هایبحث از هوشمند گردشگری ایده که حالی در

 تعجب جای شد. بنابراین مهم ظاهر  مفهوم یك عنوان به هوشمند گردشگری پایداری، اهداف در محکم طور به بنابراین

 تأکید هوشمند گردشگری در اطالعات فناوری نقش بر هوشمند گردشگری اولیه های سازی مفهوم که نیست

  .(Wang, and Li, 2013:60)کند می

 مانند هوشمند، های فناوری از وسیعی طیف از گیری بهره با منظر این از هوشمند گردشگری خاص، طور به

 مترهای ،(NFC) نزدیك میدان ارتباطات ،(RFID) رادیویی فرکانس شناسایی همراه، تلفن های برنامه ها، چراغ حسگرها،

 دیجیتال اکوسیستم یك هم با که غیره، و ایرابطه داده هایپایگاه ابری، محاسبات ،(IoT) اشیا اینترنت هوشمند،

 پشتیبانی جدید کار و کسب هایمدل از و کندمی تقویت را داده بر مبتنی هاینوآوری که دهندمی تشکیل را هوشمند

است. در واقع  شده گرفتهدر نظر  هوشمند های گردشگریبه عنوان پایه فناوری، و داده کالن دیدگاه این اساس کند. برمی

 فیزیکی، های زیرساخت از حاصل های داده تجمیع و آوری جمع برای مقصد یك در یکپارچه های تالش با گردشگری
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 آن تبدیل برای پیشرفته های فناوری از استفاده با ترکیب در انسانی ذهن/بدن و سازمانی/دولتی منابع اجتماعی، ارتباطات

تجربه  سازی غنی و پایداری کارایی، که بر پیشنهادی های ارزش. شود می پشتیبانی محل در وکار کسب و تجربیات به ها داده

 درک اجتماعی-فنی منظر از زیادی حد تا هوشمندی (. اگرچه اکنونGretzel et al., 2011:181تمرکز دارند )

  است. هوشمند گردشگری چارچوب غالب های ویژگی از یکی همچنان فناوری شود، اما می

 و انسانی تکنولوژیکی، بعد یعنی است، رکن سه دارای هوشمندی که کنندمی پیشنهاد( 2411) پاردو و نام

 حال عین در و ها دارایی( 2419. )همکاران و یگیتکانالر اساس، این بر. (Nam and Pardo,2011:283)نهادی

 اقتصاد، عنوان به آن در که هایی حوزه و جامعه و سیاست فناوری، با مرتبط را هوشمند گردشکری توسعه های محرک

  .(Yigitcanlar et al., 2018:35)کنند می تعریف شود، می اعمال حکمرانی و زیست محیط جامعه،

 به را پردازش و آزاد تبادل داده، آوری جمع فناوری، بر مبتنی دیدگاه راستای در (2412. )همکاران و گرتزل

 . گیرنددر نظر می نوآورانه هوشمند گردشگری کار و کسب اکوسیستم برای سوختی عنوان

 فهرست اسپانیا در هوشمند گردشگری توسعه محوری هایارکان حوزه عنوان به را زیر موارد( 2419) 1سگیتر

 .دسترسی( 0 و، نوآوری؛( 3 پایداری؛( 2 فناوری؛( 1: کندمی

 و هوشمند های فناوری سازی پیاده هوشمند شامل مقصد پذیری رقابت ارکان( 2417) همکاران و از دیدگاه کو 

 Koo et)کند می پشتیبانی برتر خدمات و کارآمد سازمان مؤثر، بازاریابی منابع، نظارت از که است هوشمند های سیستم

al. 2016:15 .)(بیان می0( ارکان گردشگری هوشمند را به صورت شکل)2419گرتزل ) .کند 

 

 
 (Gretzel, 2018:177) هوشمند: ارکان گردشگری 1شکل

 

 های گردشگری روستایی هوشمندهای و فرصتچالش

 و اطالعات فناوری سازی پیاده روی بر مربوط به گردشگری روستایی هوشمند بیشتر هایدر شناسایی چالش

 همچنان هوشمندروستایی  گردشگری توسعه. شودتأکید می ذینفعان سایر نقش و بومی انسانی منابع حمایت با ارتباطات

 در واقع ادغام .است دولتی های نقش و جامعه توانمندسازی ارتباطات، و اطالعات فناوری مانند حمایتی عناصر نیازمند

                                                           
1 . SEGITTUR 

 قابلیت اتصال

 تحرک

 زیرساخت

 حکومت
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هایی هستند که یك ذینفعان از جمله چالش های نقش و انسانی منابع های مهارت توسعه ارتباطات، و اطالعات فناوری

 هنوز که دهدنتایج برخی تحقیقات نشان می. است دهکده گردشگری هوشمند با آن مواجهروستا برای تبدیل شدن به یك 

 .دارد وجود گردشگران نیازهای و سیستماتیك مدیریت روستا، های پتانسیل بین یکپارچگی عدم

 استانداردهای ندارد، وجود آفالین و آنالین عمومی خدمات هایپلتفرم عالوه بر این موارد دیگری مانند ساخت

 سایر و خدمات نقل، و حمل بهداشتی، پزشکی، امکانات ندارد، وجود عملی و نظری هایراهنمایی و نیست یکنواخت صنعت

 و امداد به دستیابی بهداشتی، محیط حفظ تضمین است، ناکافی خدمات پشتیبانی ظرفیت و نیست کامل عمومی امکانات

 در گردشگری بحران اطالعات اولیه هشدار و استاندارد خدمات تجربه روستایی، های جاده روان جریان پزشکی، فوری نجات

 کم ترافیك بر نظارت و موبایلی پرداخت ،آنالین رزرو هوشمند، تور راهنمای فای، وای محبوبیت. است دشوار دیدنی نقاط

 مسدود مرکب استعدادهای و جدید هایسیاست جدید، اطالعات جدید، فناوری جدید، دانش مانند منابعی گردش. است

 .است مواجه بزرگی هایچالش با هوشمند و خالق استاندارد، تخصصی، روستایی گردشگری ساخت و شده

 هوشمند شهرهای مشابه کند، می حمایت هوشمند گردشگری روستایی توسعه از که هایی فرصت میان، این در

نقش  طبیعی محیط حفظ و رفاه افزایش در که جامعه کنندگان مشارکت حمایت مورد پیشرفته فناوری وجود ظاهراً است،

 عنوان به پایداری آگاهی و جامعه مشارکتی سیستم هوشمند، گردشگری یك روستای به تبدیل همچنین فرصت .دارد

 عنوان به تواند می توسعه الگوی این از مندی عالوه بر این بهره. است گردشگری روستای جامعه اجتماعی سرمایه از بخشی

 های جاذبه بر مبتنی روستایی توسعه های زیرساخت با ارتباط در ویژه به ایمنطقه ریزی برنامه برای مادی بررسی یك

 Rudwiarti et) .شد خواهد حفظ خوبی به روستایی طبیعی منظر پایداری بنابراین،. شود سازی پیاده طبیعی و فرهنگی

al, 2021:9) 
 

 ی پژوهشپیشینه
 موضوع این مورد در کمتری تجربی شواهد حتی و روستایی هوشمند گردشگری مورد در کمی بسیار تحقیقات

 .ای از تحقیقات انجام شده در این خصوص آمده استدر ادامه گزیده دارد. وجود

 در هوشمند گردشگری بر موثر عوامل بندیاولویت و ی خود به شناسایی( در مقاله1311دشت لعلی و همکاران)

 گردشگری محوری پدیده بر علّی شرایط که است آن از که نتایج حاکی انداصفهان پرداخته شهر ایران نمونه موردی: کشور

 بعد بر ایزمینه عوامل و گر مداخله عوامل پیامدها، بر تعامل بعد تعامل، بعد بر هوشمند گردشگری محوری پدیده هوشمند،

 بعدهای زیر اولویت در درصد 12 احتمال با دهد می نشان بندی رتبه نتایج همچنین. دارد معناداری و مثبت تأثیر تعامل

 .دارد وجود معناداری تفاوت هوشمند گردشگری بر موثر

 با تحقیقات سیستماتیك مرور: هوشمند گردشگری ( در مقاله خود به بررسی مقاصد1311شفیعی و همکاران)

 نبود و خاص های تئوری سطح مقاالت داد تمرکز نشان هاآن پژوهش نتایج اند کهپارادایم پرداخته قیف رویکرد از استفاده

 صورت های پژوهش روند بهتر درک جهت محققان به مطالعه این. است پایه فرضیات و شناسی هستی حوزه در مقاالت

 .کرد خواهد توجهی شایان کمك موجود پژوهشی شکاف شناسایی و ها مؤلفه و مفاهیم با آشنایی گرفته،

ایران  در گردشگری صنعت هوشمندسازی های مؤلفه ی خود به شناسایی( در مقاله1311زنگویی و همکاران)

 ای زمینه عوامل سازنده عوامل جزو که بود طبیعی عوامل جز به موارد تمامی بودن مناسب از پرداخته است که نتایج حاکی

 گردشگر آفرینی هم و گردشگر رضایت بر هوشمند گردشگری که دهد می نشان نتایج ها، فرضیه آزمون همچنین،. باشد نمی

 .دارد مثبت اثر
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 الزامات و ها ضرورت بر تأکید با هوشمند گردشگری سنجی ی خود به توان( در مقاله1316نادعلی و سفیدچیان)

 در هوشمند گردشگری سازی پیاده اولیه که بستر داد نشان هاآن پژوهش نتایج اند. مشهد پرداخته شهر ،کالن ساختی زیر

 مشتری اهمیت و اطالعات به دسترسی و تبادل در عمل سرعت لزوم بر بیشتر تأکید نیازمند و دارد وجود مشهد شهر

 جمعیت متغیرهای برخی بین دار معنی ارتباط وجود از حاکی همچنین پژوهش های یافته. باشد می. . . و محوری

 گردشگری سازی پیاده و توسعه برای پیشنهادهایی انتها در. است هوشمند گردشگری اصلی های الیه و پژوهش شناختی

 .است گردیده ارائه حوزه این در تحقیقاتی مسیر ادامه جهت در پیشنهاداتی و هوشمند

 توسعه در گردشگری مقاصد سازی هوشمند کارکردهای ی خود به بررسی( در مقاله1316بلوچ و برفروشان)

 هوشمندسازی کارکردهای بعنوان مؤلفه 14 بین از داد که نشان هاآن پژوهش نتایج اند. الکترونیکی پرداخته گردشگری

گردشگری  اطالعات سیستم هوشمند، ترافیکی بینی پیش هوشمند، هوایی و آب بینیپیش ؛ عنوان تحت مقاصدگردشگری

 هوشمند،روش شهروندان هوشمند، نقل و حمل هوشمند، اقتصاد هوشمند، محیط هوشمند، ایمنی سیستم، هوشمند،

 ترافیکی بینی پیش هوشمند، هوایی و آب بینی پیش مؤلفه سه ترتیب به هوشمند ادرای مدیریت زندگی هوشمندو

 .باشند داشته توانند می مقاصد سازی هوشمند بر را تأثیر بیشترین هوشمند گردشگری اطالعات هوشمند و سیستم

 بوشهر ساحلی استان گردشگری صنعت توسعة مشکالت ( در مقاله خود به شناسایی1317راد)دهقانفرد و قاسمی

 موانع دولتی، موانع فرهنگی، موانع اقتصادی، موانع: عامل 9مناسب پرداخته است که در این مقاله  راهکارهای ارائه و

 .گرفتند قرار بررسی مورد و شناسایی رفاهی موانع و سیاسی موانع تفریحی، موانع جغرافیایی، موانع بهداشتی،

را مورد مطالعه قرار  (2411-2417) فاز دو مقایسه بین: روستایی گردشگری در هوشمند ( مفهوم2422)1بالینا

 و آن توریستی خدمات از استفاده موقتی رشد روستایی، گردشگری برای هوشمند تلفن اهمیت از حاکی داده است. نتایج

 و قبل از استفاده روستایی گردشگر. بخشد می بهبود را بخش لذت اقامت که است تکنولوژیکی کاربردهای همه، از مهمتر

وضعیت  برنامه ریزی برای تعیین خاص، طور کند. بهنمی رها ( (ICT ارتباطات و اطالعات فناوری مورد در را سفر از بعد

 گردشگران برای جدید فناوری ابزارهای افزایش بر باید زیرا است، روستایی هوشمند گردشگری مرکزی گردشگری، عنصر

 .کند تمرکز

میراث  گردشگری توسعه در هوشمند گردشگری فناوری ( به بررسی نقش2421و همکاران) 2بالکریشن

 همچنین و داد قرار بحث مورد نظری مفاهیم با( زن -مرد) جنسیت و( جوان -پیر ) سن در را نتایج پرداختند. این مطالعه

نتایج  .کند کمك گردشگری توسعه در درگیر های شرکت و دولتی های ارگان بازاریابان، به را معناداری های بینش تواند می

 است.  حیاتی مجدد بازدید قصد و گردشگران تجربه توسعه فناوری در نقش که داد نشان هاپژوهش آن

 گردشگری منظر از روستایی گردشگری احیای مسیر مورد در ای به تحقیق( در مقاله2421ژاو و و ژانگ )

 وضعیت بررسی هوشمند، گردشگری منظر از روستایی گردشگری توسعه فرصت بررسی به مقاله اند. اینهوشمند پرداخته

 اطالعات حالت از استفاده با روستایی گردشگری به دهی شکل هوشمند، گردشگری بستر در روستایی گردشگری توسعه

 .پرداخته است هوشمند روستایی گردشگری توسعه مسیر از ای خالصه نهایت در و اینترنتی

 یك: گردشگری هوشمند مقاصد آینده و حال ( در پوهشی با عنوان گذشته،2424و همکاران) 3باستیداس مانزانو

 در که دهند می نشان را مضامینی و مجالت گردشگری، های حوزه ها ، بیان می کنند که یافته سنجی کتاب تحلیل

 راهنمایی عنوان به را دانشگاهیان هم و متخصصان هم و شوند می گرفته نظر در هوشمند گردشگری مقصد آینده تحقیقات

 .دهند می قرار استفاده مورد آینده خطوط برای

                                                           
1 . Ballina 
2 . Balakrishnana  
3 . Bastidas-Manzano 
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ها فرصت و مسائل ها،چالش: هوشمند گردشگری در بزرگ های (، به بررسی داده2411و همکاران ) 1آردیتو

 ایجاد و جهانی سفرهای تغییر در مهمی نقش بزرگ های داده دیجیتال، تحول عصر نتایج آنها نشان داد که درپرداختند.  

 عهده بر گردشگری صنعت به جدید های ورودی همچنین و مستقر های شرکت برای توجهی قابل های فرصت و ها چالش

 بهتر، گیری تصمیم امکان گردشگران، تقاضای بینی پیش برای ارزشمندی اطالعات توانند می ها شرکت این همه. اند گرفته

 .آورند دست به مؤثرتر و کارآمدتر ای شیوه به خدمات بهترین ارائه و مشتریان با تعامل و دانش های جریان مدیریت

 رغمعلی که است آن است، درک قابل زمینه این در پژوهش یپیشینه بررسی از چهآن خالصه صورت به

تحلیل موانع گذار از  و شناسایی خصوص در ایمطالعه است، شده انجام گردشگری هوشمند زمینه در که مطالعاتی

 آمده پژوهش این در که شکلی به در شهستان اصفهان و بخش بن رود ویژه گردشگری سنتی به گردشگری هوشمند به

 .است گرفته انجام پژوهشی خأل این کردن پر منظور به رو پیش مطالعه لذا. است نگرفته صورت است،

 

 شناسی تحقیقروش
 تهیه روند در. تحلیلی است -توصیفی صورت به شناسیروش نظر از و کاربردی گذاریهدف نظر از حاضر پژوهش

 روش دلفی طریق از نفر از خبرگان 34 نظرات استفاده از با موانع مهم در تحقق گردشگری هوشمند ابتدا هاداده تولید و

گذار قوی بر گردشگری هوشمند تأثیرسیزده عامل به عنوان موانع  اطالعات تحلیل و تجزیه برای. است شده شناسایی

 . است شده گرفته بهرهبا نرم افزار میك مك و سپس  ISMساختاری -تفسیری از مدلسازی رودبخش بن

 ، شناسایی رودبن بخش هوشمند بر گردشگری مؤثر عوامل محتوایی تحلیل روش از استفاده با محتوایی: روایی

 روش یك مدل این است. رفته به کار آن هایو شاخص ابعاد بین روابط تفسیر تفسیری برای ساختاری سازیمدل و

 حد به پژوهش این در پرسشنامه محتوایی هاست. رواییشاخص و ابعاد بین تحلیل روابط و شناسایی برای مطلوب استقرار

 باشد. نظر مورد مشخص محتوای منعکس کننده ابزار یك که دارد میزانی اشاره و

 دامنه مطالعه، مورد حوزه و ادبیات مرور از پس پرسشنامه در محتوایی روایی ایجاد الوشه برای روش براساس

 آیتم هر بودن میزان مناسب به شودمی خواسته محتوا پانل اعضای شود. ازمی تدوین پرسشنامه ساخت هایآیتم محتوا و

( 1رابطه ) به توجه با اساس این بر دهند. پاسخ« غیرالزم» ضروری یا نه اما «مفید»، «ضروری»گزینه  سه از یکی انتخاب با

Ρ 24/4آماری ) معناداری برای نیاز مورد سطح به توجه شده با محاسبه محتوایی روایی نسبت  CVR=  62/4( حداقل  

 . می آید دستم به مرحله آن پذیرش جهت هر مرحله برای 

 دو مزبور پرسشنامه برای سنجش است. شده استفاده مجدد آزمون روش از ISMپرسشنامه  پایایی برای پایایی:

 مجموع نهایت در و شد ارسال بود امکانپذیر آنها دوباره با دسترسی امکان گردشگری که خبرگان از تن 2به مرتبه

 .است پرسشنامه قبول قابل پایایی بیانگر این و 93/4  خبرگان طرف از مرحله هردو برای شده اعالم هایپاسخ همبستگی

 

 مطالعه  مورد محدوده
جمعیتی بر  و1746092 خانوار تعداد اصفهان، استان 1312 مسکن و نفوس عمومی سرشماری نتایج اساس بر

 نقاط در ساکن و نفر میلیون 0246341شهری نقاط در ساکن جمعیت باشند، می ساکن استان در نفر 2124924

 طول و دقیقه 1و درجه 33 تا دقیقه 21و درجه 31  شمالی در عرض شهرستان این .باشدمی نفر 713463 روستایی

                                                           
1 . Ardito 
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 یناحیه این پژوهش، است. محدوده مورد مطالعه گرفته دقیقه قرار 1و  درجه 23تا  دقیقه  31و  درجه 21 شرقی

 .باشدمی اصفهان شهرستان شرقی سکونتگاهی

علیا،  جرقویه بخش کوهپایه، جلگه، بخش بخش مرکزی، بخش هاینام به بخش 7 دارای اصفهان شهرستان

 سال در چند و بوده روستایی بافت دارای که رود بن بخش پژوهش این در که است جرقویه سفلی بخش و رود بن بخش

قرار  بررسی مورد و انتخاب است شده محیطی -اقتصادی و اجتماعی ناپایداری دچار محیطی مشکالت به با توجه اخیر

 ( نشان داده شده است.2اصفهان در نقشه شماره) شهرستان و استان اداری و سیاسی موقعیت و تقسیمات .است گرفته

 

 
 1041ترسیم، نگارندگان،  اصفهان استان بخش بن رود درنقشه موقعیت   -4شکل
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 های پژوهشیافته
 در گردشگران و محلی مردم برای هوشمند بستر کردن فراهم خصوص در مشکالتی و هاچالش شناسایی از پس

 این به است. شده وارد (SSIM)خودتعاملی ساختاری  ماتریس در عوامل اصفهان این شهرستان رود بن بخش روستاهای

است.  شده انتخاب فاکتور 13 جدول این جدول زیر است. در مانند کلیت آن که شد طراحی ایپرسشنامه نخست منظور

 . کنند مشخص را عوامل دو به دویی ارتباطات نوع که شد خواسته پاسخ دهندگان از اول جدول ستون و سطر در

 از مدیریتی های مختلفتکنیك براساس خبرگان نظرات از که کندمی تفسیری پیشنهاد -ساختاری سازیمدل

 خودتعاملی ماتریس بنابراین شود؛ استفاده متغیرهامیان  محتوایی روابط توسعه در غیره اسمی و فکری، گروه توفان جمله

 ریزی شهریاز متخصصین این موضوع  و اساتید برنامه نفر 34توسط  و شد مفهومی تشکیل روابط حالت چهار از استفاده با

 ساختاری تعاملی خود ماتریس و بندیجمع تفسیری-ساختاری مدلسازی روش حاصل براساس اطالعات است. شده تکمیل

 است. شده نهایی تشکیل

 تأثیر jروی متغیر iمتغیر: 1یا vنماد  .است زیر شرح به مفهومی رابطه این در استفاده مورد هایحالت و عالئم

-به jو iمتغیر 2:یا  Xنماد  /گذارد)رابطه معکوس(.می تأثیرi روی متغیر jمتغیر :-1 یاAنماد طرفه(./)رابطه یك گذاردمی

 .نیست j و i بین ارتباطی هیچگونه :صفر یاOنماد  /طرفه(.گذارد)رابطه دویکدیگر اثر میصورت متقابل بر روی 

 
 و محلی مردم برای هوشمند بستر کردن فراهم خصوص در مشکالتی و هاچالش مهمترین ساختاری تعاملی خود : ماتریس3جدول

 اصفهان شهرستان رود بن بخش روستاهای در گردشگران

 
 1101پژوهش، های منبع: یافته
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 اولیه دسترسی ماتریس

 یك( حاصل -ارزشی )صفر دو ماتریس یك به ساختاری خودتعاملی ماتریس تبدیل از اولیه دسترسی ماتریس

 را صفر و عدد Xو  Vهای عالمت یك جایگزین عدد سطر هر در باید دسترسی ماتریس استخراج برای است. شده

 دسترسی ماتریس حاصله نتیجه سطرها تمام تبدیل شود. حاصل اولیه دسترسیماتریس  در Oو  A های عالمت جایگزین

 Jبُعد  اگر که ای استگونه به ثانویه است. رابطه کنترل شده هابعد/ شاخص بین ثانویه روابط (.  سپس3است )جدول اولیه

 به SSIMماتریس  روابط نمادهای تبدیل با خواهد شد. Kبُعد  به منجر Jبُعد  شود، منجر را Kبعد  و شود Iبُعد  به منجر

  .یافت دست به ماتریس می توان زیر قواعد برحسب یك و صفر اعداد

 خانه و  1دسترسی عدد  ماتریس در مربوطه خانه است، گرفته Vنماد  SSIMماتریس  ( درi،jخانه ) اگر -1

 در مربوطه خانه است، گرفته Aنماد  SSIMماتریس  ( درi،jخانه ) اگر-2.می گیرد -1( عدد  j،iخانه ) یعنی آن قرینه

نماد  SSIMماتریس  ( درi،jخانه ) اگر-3.( عدد یك می گیردj،iخانه ) یعنی آن قرینه خانه و  1-دسترسی عدد  ماتریس

X یعنی آن قرینه خانه و 2دسترسی عدد  ماتریس در مربوطه خانه است، گرفته ( خانهj،i عدد )خانه  اگر -0.گیردمی1

(i،jدر )  ماتریسSSIM  نمادO خانه  یعنی آن قرینه خانه دسترسی عدد صفر و ماتریس در مربوطه خانه است، گرفته

(j،iعدد  صفر می گیرد ). تکنیك  قوانین به توجه باISM است شده جدول زیر تبدیل صورت به اولیه دسترسی ماتریس. 

 

 اولیه دسترسی . ماتریس 3جدول

 
 1101پژوهش، های منبع: یافته

 نهایی دسترسی ماتریس

 مردم برای هوشمند بستر کردن فراهم خصوص در مشکالتی و هااولیه چالش دسترسی ماتریس تشکیل از پس

 ماتریس متغیرها، در روابط انتقال پذیری کردن دخیل اصفهان با شهرستان رود بن بخش روستاهای در گردشگران و محلی

 و باشند ارتباط در هم با( j ،iاگر ) که صورت بدین .شود سازگار اولیه دسترسی ماتریس تا شودمی تشکیل نهایی دسترسی

 در متغیرها بین روابط مفهومی انتقال پذیری. هستند ارتباط در هم با( k ،i) آنگاه باشند؛ داشته رابطه باهم( k ،j) نیز

 داشته تأثیر B متغیر بر A متغیر که صورتی در که این است بیانگر و بوده مبنایی فرض یك تفسیری ساختاری مدلسازی

 بررسی متغیرها بین ثانویه روابط تمام مرحله این در گذارد.می تأثیر C بر A گذارد، تأثیر C متغیر بر B متغیر و باشد

 هر وابستگی و میزان نفوذ قدرت ماتریس این در است. به دست آمده جدول زیر مطابق نهایی دسترسی و ماتریس شودمی

 است.  شده داده نشان متغیر
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 نقش آنها ایجاد در تواندمی خودش( که )شامل متغیرهایی تعداد نهایی از است عبارت متغیر هر نفوذ قدرت

 .شوندمی یادشده متغیر ایجاد موجب که متغیرهایی نهایی تعداد از است وابستگی عبارت میزان باشد. داشته

 

 دسترسی نهایی .ماتریس1جدول

 
 1101های پژوهش، یافته منبع:

 

 شده شناسایی دارند. سیزده شاخص عوامل سایر بر عوامل از هریك که یتأثیر نفوذ میزان قدرت باال جدول در

 رود بن بخش روستاهای در گردشگران و محلی مردم برای هوشمند بستر کردن فراهم خصوص در مشکالتی و هاچالش

 عدم سنتی، شیوه به دولتی بخش خدمات ارائه هشت عامل است که این نتایج بیانگر است. اصفهان آمده شهرستان

 سواد ضعف اینترنت، سرعت جمله از ارتباطی های زیرساخت ضعف ،آنالین بسترهای از گیریبهره برای مردم توانمندی

 فیلتر هوشمند و پیشرفته هایتلفن خرید برای مردم مالی توان عدم ارتباطی، ها فرم پلت بکارگیری برای مردم ای رسانه

 الزم زیرساخت نبود هوشمند، بستر از گیری بهره برای الزم توانایی عدم مردم، استفاده برای اجتماعی های شبکه بودن

-اقامتگاه هایقابلیت عدم1، تأثیر ترینبیش 13نفوذ  قدرت گردشگری با میزان مؤسسات و تأسیسات هوشمندسازی برای

 میزان با مجموع ترتیب سازی به هوشمند خصوص در گردشگری دینفعان هماهنگی عدم ،آنالین رزرو برای بومگردی های

 ساعت و تاریخ)نقل و حمل اطالعات به دسترسی عدم ،آنالین بسترهای به کار و کسب اعتقاد عدم ،12نفوذ  قدرت

 دارند. را تأثیر کمترین 11نفوذ رود با قدرت  بن بخش گردشگری معرفی برای مجازی های شبکه از استفاده عدم ،(حرکت

 خصوص در مشکالتی و هاابعاد اصلی چالش جزء 13نفوذ   با قدرت هشت عامل که دهدمی نشان نتایج ابعاد سطح در

 اصفهان است.  بخش رود بن بخش روستاهای در گردشگران و محلی مردم برای هوشمند بستر کردن فراهم

 

 و محلی مردم برای هوشمند بستر کردن فراهم خصوص در مشکالتی و هاچالش بر مؤثر عوامل سطح بندی

 اصفهان  شهرستان رود بن بخش روستاهای در گردشگران

 به نهایی در مدل متغیرها سطح تعیین برای شود. دسته بندی مختلف سطوح به باید نهایی دسترسی ماتریس

 شود. می تشکیل مشترک و ورودی خروجی، مجموعه سه آنها از کدام هر ازای
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 و محلی مردم برای هوشمند بستر کردن فراهم خصوص در مشکالتی و هاچالش بر مؤثر عوامل سطح بندی.  4جدول

 اصفهان شهرستان رود بن بخش روستاهای در گردشگران

 
 1101های پژوهش، منبع: یافته

 

 سلسله در فرآیند است،یکی  آن ورودی و خروجی مجموعه اشتراک که متغیرهای یا شاخص جدول در نخستین

 نیستند. مؤثر دیگری متغیر هیچ این متغیرها در ایجاد که طوری به شوند،می محسوب مشترک مجموعه عنوان به مراتب

 مشخص شدن تا تکرارها این شود.می گذاشته کنار از فهرست سایر متغیرها سطح باالترین شناسایی از پس متغیرها آن

 بندیجمع باال جدول در نهایی آنها نتیجه که متغیرها گانهسیزده سطوح پژوهش این یابد. درادامه می  متغیرها همه سطح

 در گردشگران و محلی مردم برای هوشمند بستر کردن فراهم خصوص در مشکالتی و هاچالش است. مهمترین شده

 از سطح باالترین در باشند، یکسان کامالً آنها و مشترک خروجی مجموعه که اصفهان ، بخش رود بن بخش روستاهای

 .گیردمی تفسیری قرار ساختاری مدل مراتب سلسله
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 و محلی مردم برای هوشمند بستر کردن فراهم خصوص در مشکالتی و هاچالش جدول باال مهمترین براساس

 و متقابل روابط ISMگراف  است. در طبقه بندی شده سه سطح به اصفهان ، بخش رود بن بخش روستاهای در گردشگران

شود. می گیریتصمیم فضای بهتر درک موجب که است نمایان ارتباط معیارهای سطوح مختلف و معیارها بین گذاریتأثیر

 که اندگرفته ترین سطح قراردر پایین بخش عامل سیستم حمل و نقل کارآمد و سیستم انرژی کارآمد بدون کربن در این

 در سنتی ساختار از گذار در فرهنگی موانع و چالش ارتقاء مهمترین نتیجه در کنند،مدل عمل می زیربنایی سنگ مانند

 سایر به و شود این متغیرها آغاز از باید اصفهان، شهرستان رود بن بخش روستاهای در هوشمند بستر به گردشگری مقصد

 عدم هوشمند، بستر از گیری بهره برای الزم توانایی عدم ، سنتی شیوه به دولتی بخش خدمات ارائه .یابد تعمیم متغیرها

دارند در سطح  یکدیگر با دوسویه به صورتسازی که ارتباطات این دو  هوشمند خصوص در گردشگری دینفعان هماهنگی

 و کسب اعتقاد کند. عدمبه صورت زیربنایی عمل می سطح سوم مردم استفاده برای اجتماعی های شبکه بودن فیلتر دوم ،

 نقل و حمل اطالعات به دسترسی عدم ،آنالین رزرو برای گردیبوم هایاقامتگاه هایقابلیت عدم ،آنالین بسترهای به کار

 جمله از ارتباطی های زیرساخت ضعف ،آنالین بسترهای از گیریبهره برای مردم توانمندی عدم ،(حرکت ساعت و تاریخ)

 تلفن خرید برای مردم مالی توان عدم ارتباطی، ها فرم پلت بکارگیری برای مردم ای رسانه سواد ضعف اینترنت، سرعت

 الزم زیرساخت نبود رود، بن بخش گردشگری معرفی برای مجازی های شبکه از استفاده عدم هوشمند، و پیشرفته های

 .می گیردگردشگری در سطح اول قرار  مؤسسات و تأسیسات سازی هوشمند برای

 

 
 و محلی مردم برای هوشمند بستر کردن فراهم خصوص در مشکالتی و هاچالش مهمترین ISM مدل طراحی  -7 شکل

 اصفهان شهرستان رود بن بخش روستاهای در گردشگران
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 فیلتر بودن شبکه های اجتماعی برای استفاده مردم  که است سطح 3شامل  پژوهش مدل فوق، شکل به توجه با

 بومگردی هایاقامتگاه هایقابلیت عدم ،آنالین بسترهای به کار و کسب اعتقاد عدم نه معیار و است؛ سطح تأثیرگذارترین

 از گیریبهره برای مردم توانمندی عدم ،(حرکت ساعت و تاریخ)نقل و حمل اطالعات به دسترسی عدم ،آنالین رزرو برای

 پلت بکارگیری برای مردم ای رسانه سواد ضعف اینترنت، سرعت جمله از ارتباطی های زیرساخت ضعف ،آنالین بسترهای

 برای مجازی های شبکه از استفاده عدم هوشمند، و پیشرفته های تلفن خرید برای مردم مالی توان عدم ارتباطی، ها فرم

 1 در سطح گردشگری که مؤسسات و تأسیسات سازی هوشمند برای الزم زیرساخت نبود رود، بن بخش گردشگری معرفی

 .آیندمی شمار به عوامل تأثیرپذیرترین هستند،

 

  MICMAC تحلیل
 متغیرها بر سایر اثرپذیری و اثرگذاری به توجه با متغیرها روش میك مك نوع از استفاده با مرحله این در

-مهم بر مؤثر عوامل تمامی توانمی وابستگی  عوامل قدرت و اثرگذاری یا نفوذ قدرت تعیین از پس و است، شده مشخص

 بن بخش روستاهای در گردشگران و محلی مردم برای هوشمند بستر کردن فراهم خصوص در مشکالتی و هاچالش ترین

  کرد. طبقه بندی متغیرها اثر ماتریس روش های چهارگانهاز  خوشه یکی در اصفهان را شهرستان رود

 دارند. این ضعیفی وابستگی و نفوذ قدرت که شودمتغیرهای مستقل )خودمختار( می شامل گروه نخستین

 دارند.  کمی ارتباطات و مجزاست حدودی از سایر متغیرها تا متغیرها

 است. برخوردار باالیی وابستگی ولی نفوذ ضعیف، قدرت از وابسته که متغیرهای دوم گروه

 شاخص این بر عملی گونه هر واقع در دارد. باالیی و وابستگی نفوذ قدرت پیوندی که متغیرهای سوم گروه 

 شود. ها میشاخص سایر تغییر سبب متغیرها

 پایینی وابستگی و قدرت نفوذ باال دارای متغیرها دربرمی گیرد. این مستقل )کلیدی( را متغیرهای چهارم گروه

 .است

 
 متغیرها وابستگی و هدایت قدرت درجه -7جدول

 CH1 CH2 CH3 CH4 CH5 CH6 CH7 CH8 CH9 CH10 CH11 CH12 CH13 متغیرها

 12 13 13 13 11 13 13 13 13 11 12 11 13 قدرت نفوذ

 11 13 11 14 13 13 13 13 13 13 13 13 12 میزان وابستگی

 1041های پژوهش، منبع: یافته
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 گردشگران و محلی مردم برای هوشمند بستر کردن فراهم خصوص در مشکالتی و هاچالش نمودار سطح بندی -7شکل

 1101های پژوهش، : یافتهمنبعMICMAC روش از استفاده با اصفهان بخش رود بن بخش روستاهای در

 

 گیری و پیشنهادهانتیجه
 پایدار ریزی برنامه چارچوب در همچنین و گردشگری در استفاده مورد مختلف رویکردهای و نیازها به توجه با

 و کننده مصرف بین تعامالت دلیل گردشگری روستایی به جمله از گردشگری موارد همه در ارتباطات و اطالعات فناوری

 را گردشگر ناپذیری تفکیك نقش آن، خدمات و روستایی مقصد از استفاده قابلیت. کندمی ایفا اساسی نقش کننده تولید

 مدیریت واقعی زمان در و پیوسته هم به هوشمند، فناوری محیط یك در بیشتر اطمینان و سهولت با که کندمی برابر چند

 شود.می

 ارتباطات، و اطالعات فناوری جدید رویکردهای ارائه با که است کارآفرینانی سمت به امروزه گرایش بنابراین، 

  است. روستایی گردشگری در مهمی کنند که این امر موضوعمی فراهم را گردشگران تجربیات به افزوده ارزش امکان

و گردشگری هستند  حرکت هوشمند در بستر و شدن بنیان دانش سمت به های مختلفدر واقع اکثر فعالیت

 نیز روستایی مقاصد در است الزم هایی است که امروزه بسیار اهمیت پیدا کرده است. بنابراینروستایی نیز از جمله فعالیت

در نظر گرفته شود و دستیابی به گردشگری هوشمند مورد بررسی و تحلیل قرار  هدف یك به عنوان دیجیتال تحول و تغییر

 گردشگری در سنتی ساختار از کشور گردشگرپذیر روستاهای بیشتر همانند نیز هانگیرد. بخش بن رود شهرستان اصف

 و گردشگر جذب هایزمینه در مشکالتی با های گردشگریو روستاهای این بخش علی رغم وجود جاذبه است برخوردار

 در گردشگری سنتی ساختار از گذشتن مستلزم هوشمند بستر به در واقع رسیدن .است بوده روهروب هاآن رسانیخدمات

 روبرو ایعمده هایچالش و اما برای این گذار و تغییر و تحول به بستر گردشگری هوشمند با مشکالت است روستاها این

 ها شکل گرفته است. آن شدن برطرف جهت در تالش و هاچالش این که این پژوهش با هدف شناسایی است
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 روابط تحلیل و تجزیه منظور به سپس. شدند انتخاب و تأیید اصلی مانع 13 تحقیق، این خبرگان نظر به توجه با

 هایتحلیل و تجزیه به توجه با. شد استفاده تفسیری ساختاری سازی مدل روش از شان ساختاری مدل ارائه و آنها میان

 و محلی مردم برای هوشمند بستر کردن فراهم خصوص در مشکالتی و هاچالش عامل تریناساسی گرفته، صورت

 به کار و کسب اعتقاد عدم به مربوط که سطح اول است با مرتبط اصفهان بخش رود بن بخش روستاهای در گردشگران

 و تاریخ)نقل و حمل اطالعات به دسترسی عدم ،آنالین رزرو برای گردیبوم هایاقامتگاه هایقابلیت عدم ،آنالین بسترهای

 سرعت جمله از ارتباطی های زیرساخت ضعف ،آنالین بسترهای از گیریبهره برای مردم توانمندی عدم ،(حرکت ساعت

 های تلفن خرید برای مردم مالی توان عدم ارتباطی، ها فرم پلت بکارگیری برای مردم ایرسانه سواد ضعف اینترنت،

 برای الزم زیرساخت نبود رود، بن بخش گردشگری معرفی برای مجازی های شبکه از استفاده عدم هوشمند، و پیشرفته

 جزو که هستند گذاری تأثیر قدرت باالترین دارای عوامل این. گردشگری هستند مؤسسات و تأسیسات سازی هوشمند

 ارتباط در گیریتصمیم هرگونه که آیندمی حساببه گردشگری هوشمند بخش بن رود شهرستان اصفهان  عوامل کلیدی

 های شبکه بودن شامل فیلتر 3 سطح عوامل مقابل، در. شود جدی توجه آنها به باید رود بن بخش هوشمند با گردشگری

 . پذیری استتأثیرگذاری ولی بیشترین تأثیر کمترین زیربنایی دارای صورت به سوم سطح مردم استفاده برای اجتماعی

متغیرهای همه متغیرهای جزء  کرد بیان توانمی میك مك تحلیل از حاصل به نتایج توجه با کلی، حالت در

 این تأثیرپذیری و تأثیرگذاری عبارتی به باال برخوردارند؛ هدایت قدرت و باال وابستگی از متغیرها پیوندی هستند، این

 توجه مورد باید که شودمی سیستم در اساسی تغییرات باعث متغیرها این کوچکی برروی تغییر هر و باالست بسیار معیارها

 .گیرند قرار

هوشمند در مقاصد گردشگری  بستر به سنتی ساختارهای از گذار تحقیق پیشنهادهای  موانعبراساس نتایج 

 گردد:روستایی  بخش بن رود شهر اصفهان  به شرح ذیل ارائه می

 رود شهرستان اصفهان بیشتر در محدوده بخش بن آنالین بسترهای از گیریبهره برای مردم افزایش توانمندی 

  برای خرید تلفن های هوشمند و پیشرفتهافزایش توان مالی مردم 

 گردشگری مؤسسات و تأسیسات سازی هوشمند برای الزم تقویت زیرساخت 

 عموم مردم از شبکه های مجازی   استفاده اجتماعی و های شبکه عدم فیلتر 

 سنتی شیوه به دولتی بخش خدمات تقویت 
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