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 چکیده

اند. در همین ی توسعه یافته جهان، برای فایق آمدن بر مشکالت زیرساختی و اقتصادی به توسعه گردشگری هوشمند شهری روی آوردهامروزه شهرها
های فناوری اطالعات، رسد در صورت بهبود زیرساختهای گردشگری کشور است که به نظر میخصوص، شهر اردبیل به عنوان یکی از قطب

در شهر اردبیل با تاکید بر توسعه پایدار می  هوشمند گردشگری سنجید شود. از این جهت هدف اصلی این تحقیق توانگردشگری آن از نوع هوشمن
-ناهای مورد نیاز از طریق اسنادی و میدانی )پرسشنامه امکتحلیلی و از لحاظ هدف کاربردی می باشد. داده -این تحقیق از لحاظ روش توصیفیباشد. 

باشند کارشناسان حوزه گردشگری شهر اردبیل می گردشگران و، آماری این تحقیقآوری شده است. جامعه( جمعTELOS کتکنیسنجی با استفاده از 

نفر از گردشگران و از روش گلوله برفی برای کارشناسان استفاده شد،  50گیری دردسترس تعداد که باتوجه به نامشخص بودن تعداد آنها، از روش نمونه
 tهای آوری شده از آزمونهای جمعنفر تا مرحله اشباع نظری پیشرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده 20رسشگری کارشناسان به تعداد ای که پبگونه

-دهد که با توجه میانگین ابعاد فنی، اقتصادی، عملیاتی، قانونی و زمانها نشان مییافتهاستفاده شد.  SPSSمستقل در قالب نرم افزار  tو  اینمونهتک

باال است و بین میانگین نظرات گردشگران و کارشناسان اختالف معناداری بهبندی، امکان توسعه گردشگری هوشمند در شهر اردبیل در حد متوسط رو
ن های مدوها و تدارک برنامههای زیادی از جمله بهبود زیرساختتالشگردشگری هوشمند،  سازی و توسعهپیاده جهتنتیجه اینکه  وجود ندارد.

 ریزی( الزم است.)برنامه

  يکلیدکلمات 
 ."شهر اردبیل"، "TELOSتکنیک "، "توسعه پایدار"، "گردشگری هوشمند"، "سنجیامکان "

 

  مقدمه -1
شود که از اهمیت اقتصادی امروزه بیشتر منابع در شهرهایی مصرف می

باال و عملکرد محیط زیستی ضعیفی برخوردار هستند. به عنوان مثال 
هوا تاحدود زیادی ناشی از رشد شهرهاست و سهمی اساسی در  آلودگی

تغییرات اقلیمی دارد. به منظور فایق آمدن بر این چنین مشکالتی، 
مفهوم شهر هوشمند به عنوان رهیافتی پایدار مطرح شده است، تا بتواند 

گیری شهرهایی با کمترین میزان آلودگی، شهرهایی کارآ، منجر به شکل
 ,Girardi & temporelliنرژی و زمان شود )ذخیره کننده ا

. بعبارتی دیگر، مشکالت محیط زیستی و نیاز به توسعه (2016
شهرهای پایدارتر، محور کانونی بسیاری از پروژه های شهر هوشمند 

طوری که شهرهای هوشمند در بسیاری از کشورهای توسعه است. به
 ,Bataganاند )کرده یافته بر مسایل مربوط به انرژی و پایداری تمرکز

طور کلی مفاهیمی همچون زندگی شهری، فناوری، شهر (. به2011
اند و برچسب هوشمند بر روی اکثر خالق و هوشمند درهم تنیده شده

شود که گردشگری هوشمند زمینه های زندگی مدرن شهری دیده می
 گردشگری(.Klichowski et al, 2015نمونه جدیدی آن است )

 روز وابستگی توصیف به که است کاربردی جدید اصطالح یک هوشمند

 اشکال به گردشگران مختلف اشکال و صنایع مقاصد گردشگری، افزون

 به را هاداده انبوهی از حجم که ارتباطات و اطالعات فناوری جدید

 ,Gretzel et al) پردازدمی کند،می تبدیل ارزشمند هایگزاره

-پیچیدگی از بودن جدید عین رد هوشمند گردشگری (. مفهوم2015

 گسترده و سیستماتیک که هماهنگی چرا است برخوردار نیز زیادی های

 ایجاد برای گردشگری هایداده از برداریبهره و گذاریاشتراک به و

 سازیپیاده جهت مفهوم باشد. اینمی آن ابتدایی مراحل در ارزش هنوز

 موفقیت است ذکر به الزم اساسی دارد. هایزیرساخت و مقدمات به نیاز

 یا وجود از اولیه درک نیازمند هوشمند گردشگری مفهوم سازی پیاده در

 در کمبود و نقص وجود است بدیهی هاست.زیرساخت عدم وجود

 مواجه اخالل با هوشمند را گردشگری تحقق الزامی هایزیرساخت

 فناوری پررنگ بسیار نقش از سادگی به نباید شک بدون نماید.می

 که است واضح گذشت. هرچند، در گردشگری ارتباطات و اطالعات

 برند،می سر به خود ابتدایی مراحل هنوز در بسیار، دالیل به ها توسعه

جهان  شهرهای بین در شدت به هوشمند گردشگری رود کهمی انتظار
 مقاصد پتانسیل باالی باوجود باشد. داشته رشد گردشگری مقاصد و

 از استفاده گردشگران، خدمات به بهتر یارایه در هوشمند گردشگری

 قرار توجه مورد مناسبی طور به منظر محققان از هنوز فناوری این

 که در هاییتالش همه (.(Gretzel et al, 2016است  نگرفته

 و هماهنگ و بزرگ هایتالش گیرد،می صورت سازیهوشمند راستای
 و زندگی کیفیت ری،نوآو تا استراتژیک هستند هایگذاریسرمایه

 در هاداده با فیزیکی هایزیرساخت سازیغنی طریق از را پایداری

 ,Gretzel et al) کنند تقویت خاص، زمینه مقاصد
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های هگردشگری هوشمند جهت نمایش توسعه سکونتگا(.2015
های نوین اطالعات و در انتها هدف نهایی توریستی با استفاده سیستم

در اجالس پیرامون مسایل آینده،  2015. در سال آن توسعه پایدار است
هدف برای توسعه پایدار جهانی تعیین شد که در همین خصوص  17

شرکت های بزرگ و پیشرو فناوری اطالعات و ارتباطات، براساس 
رئوس برنامه جدید سازمان ملل متحد )تسهیل مدیریت پایدار منابع 

ها، بهبود غذا زیرساخت طبیعی، اطمینان از دسترسی عموم به خدمات و
و امنیت، ارتقای محیط زیستی پسماندها و کاهش تولید پسماندها(، 

های نوین خدماتی خود را در راستای بهبود فضاهای شهری زیرساخت
های مشیدهند تا خطهوشمند و گردشگری هوشمند، ارتقاء دادند و می

(. UNHABITAT, 2018توسعه پایدار سازمان عملیاتی گردد )
توفقنامه فوق نقش مهمی در راهمنایی محورهای گردشگری به سمت 

های هوشمند های محیط زیستی و استرتژیطراحی و اجرای سیاست
ایفاه کرده است. به عنوان مثال، در پروژه هوشمندسازی شهر 

ترسیم شده و هدف  2030گردشگری نیوکاسل، چشم انداز شهر در سال 
هوشمند در فضاهای عمومی و های آوریآن ایجاد شهری با فن

-ای که راهتر کند، بگونهگردشگری است تا زندگی را برای همه راحت

های جدید برای ارتباط مردم و بهبود مطلوبیت شهرتوسعه یابد. این 
 ,Newcastle city councilپروژه سه استراتژی اصلی دارد )

2016.) 
خت های های شهر هوشمند: توسعه و گسترش زیرسازیرساخت -الف

فناورانه در مقیاس شهر به منظور بهبود مطلوبیت شهر و زندگی ساکنان 
 و گردشگران.

های های تعاملی یا هم افزای دیجیتال: گسترش فناوریمکان -ب
تعاملی در یک حوزه عمومی با کیفیت به منظور افزایش مطلوبیت، 

های رضایت بخش برای آموزش، ارتقای ایمنی و فعال ساختن مکان
 فریح و گردشگری.ت

-های دیجیتال با هدف بهگذار: ورود اپلیکیشنشهر مجازی سرمایه -ج

کارگیری شهروندان و گردشگران و بهبود فرایند برنامه ریزی ارائه و 
 ها.داری زیرساختنگه

 کشورها اکنون هم ، اطالعاتی، هایفناوری رشد روند به توجه با

 توسعة به نسبت نوین های یفناور به تأثیر توجه بدون توانندنمی

از  .نمایند تضمین را آن پایداری حال عین در و اقدام کنند گردشگری
 داخل گردشگری هوشمند یحوزه جدیدبودن به توجه با دیگر سوی

الزم است  بنابراین است؛ انجام شده حوزه این در اندکی مطالعات کشور،
عات انجام شده سنجی توسعه گردشگری هوشمند، مطالدر راستای امکان

مورد بررسی قرار گیرد. در همین خصوص تعدادی از این تحقیقات که 
شفیعی و  اند، اشاره شده است.به مباحث توسعه پایدار هم پرداخته

 توسعة بر اطالعات فناوری تأثیر بررسی"( در مقاله 1396همکاران )

 هوشمند )با گردشگری مقاصد توسعة منظور به گردشگری مقاصد پایدار

 اند که توسعةبه این نتیجه دست یافته "فراترکیب( رویکرد از استفاده

 برای ایکننده امیدوار پایدار مسیر رویکرد با هوشمند گردشگری مقاصد

 را گردشگری مقاصد بر تأثیرگذاری قدرت کند و ارائه گردشگری توسعة

ی ( در تحقیق2015) 1باشد. باهالیس و آمارانگانا داشته مختلف در سطوح
مقاصد گردشگری هوشمند تجربه شخصی افزایش خدمات "با عنوان 
 روی بر خصوصی به نظارت اند کهبه این نتایج دست یافته "گردشگری

                                                           
1 Buhalis & Amaranggana 

 وجود دهندگان ارائه خدمات کیفیت درباره شده گذاریهای اشتراکداده

 هوشمند گردشگری توسعه مقصد برای اساسی مانع یک خود این ندارد.

 و ناشناخته مقاصد که داردمی بیان مقاله این دیگر هاییافته است.
 گردشگری مقاصد جدی هایچالش از نامناسب ونقلهای حملسیستم

(، در پژوهشی با عنوان 2016و همکاران ) 2هستند. وانگ هوشمند
جذب گردشگری شما چقدر هوشمند است؟ اندازه گیری ترجیحات "

طریق روش گردشگری از جاذبه های گردشگری هوشمند از 
FCEM-AHP  وIPA"  عوامل تاثیرگذار بر هوشمندسازی جاذبه

های گردشگری را مورد بررسی قرار دادند. آنان پژوهش روش شناختی 
را در باره ارزیابی ترجیحات گردشگران نسبت به جاذبه های گردشگری 
هوشمند انجام دادند. یافته های آنان بیان نمود که سیستم اطالعاتی 

کان دیدنی هوشمند، سیستم تجارت الکترونیکی، ایمنی هوشمند، ام
هوشمند، سیستم ترافیکی هوشمند، سیستم پیش بینی آب و هوایی 

های گردشگری مجازی عوامل مهم تاثیر گذار بر هوشمند و جاذبه
(، در 2020و همکاران ) 3های گردشگری هوشمند هستند. لیجاذبه

به  "وسعه و تحوالتشهر هوشمند توریستی: ت"پژوهشی با عنوان 
رویکرد دولت شهر اشاره دارد، که بر اساس دو عامل اصلی زیر است اول 

اولویت بندی همکاری ساکنان و  جنبه ها که شامل منطق یا مبتنی بر
گردشگران آن شهر است که باید زیرساخت های گردشگری را ایجاد 

د. دومین کند که ارتباط قوی فن آوری را در بین افراد مرتبط ارائه ده
ها است که به این صورت تعریف می عامل اصلی مربوط به موجودیت

شود که شهر باید خود را در چرخه کامل مصرف گردشگری درگیر کند. 
نهایتاً اینکه شهرهای گردشگری هوشمند باید در راستای توسعه پایدار 

سنجی گردشگری هوشمند، همچنین درخصوص امکانطراحی شوند.
( در پژوهش امکان سنجی تحقق گردشگری 1393انی )مختاری و سلیم

اند که سطح سواد الکرونیک در شهر یاسوج به این نتیجه رسیده
الکترونیک شهروندان، در سطح باال و گردشگران و کارشناسان در سطح 

ونیکی هم در سطح رهای الکتمتوسط قرار دارد. همچنین زیرساخت
سنجی توسعه نامه امکانیان( در پا1396متوسط قرار دارد. یعقوبی )

اند گردشگری هوشمند از دیدگاه کارکنان دانشی، به این نتیجه رسیده
 که امکان توسعه گردشگری هوشمند در شهر ایالم در حد متوسط است.

هوشمند  گردشگری مقاصد سازی پیاده با توجه به مطالعات انجام شده،
 ضرورت وجود با و دارد قرار خود یتوسعه ابتدای راه در کشور ایران، در

 شده است. کشور توجه کمتر مذکور فناوری ی گردشگری، بهتوسعه

 باستانی و فرهنگی اقلیمی، هوایی، و آب شرایط توجه به با ایران پهناور

 یا صنعت توریسم سازیپیاده برای دنیا کشورهای بهترین از یکی

 غییرت درحال نیازهای مستمر، صورت به باید لذا است. گردشگری

 یعنی آن اساسی نکات به و شناسایی شود را مشتریان )مسافران(

 بررسی رواین مشخص گردد. از مسافران لذت و امنیت رضایتمندی،

ایران  در هوشمند گردشگری سازیپیاده جهت زیرساختی هاینیازمندی
مشکالت شهرهای رو به  است. محققان رویپیش مهم چالش یک

های فراوانی از جمله خطر ل که با چالشای مثل شهر اردبیتوسعه
های محیطی، کاهش کیفیت زندگی، ضعف ارتباطات از جنبه آلودگی

اثران و گردشگران روبروست؛ زمانی و مسافت و تعارض منافع ذی
مواجهه با این مشکالت ضرورت وجود رویکردی نوین در برنامه ریزی 

ی با تاکید بر کند. توسعه گردشگری هوشمند شهرشهری را بیان می

                                                           
2 Wang 

3 Lee 
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ارتقای کیفیت محیط زندگی شهری، کیفیت فضاهای گردشگری و 
ایجاد بافتی برای بهبود برهم کنش های مردم بویژه گردشگران در 

تواند در کاهش مشکالت شهر و پایداری آن نقش فضای شهر می
مهمی ایفا کند. در همین راستا هدف اصلی این تحقیق، امکان سنجی 

 شمند در شهر اردبیل با تاکید بر توسعه پایدار است.توسعه گردشگری هو

   روش انجام تحقیق -2

 محدوده مورد مطالعه 

یکقی از محدوده مورد مطالعه این تحقیقق شقهر اردبیقل اسقت کقه   
شهرهای مهم کشور و منطقه در حوزه گردشگری شقهری اسقت. ایقن 

-انسانساخت، جاذبه-مذهبی و طبیعی -شهر از نظر جاذبه های تاریخی

هقا، ها، حمقامهای مطرحی همچون بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی، پل
ها و رودخانقه بقالیغلی چقای و و مساجد، موزه هازادهبازار تاریخی، امام

منطقه نمونه گردشگری شورابیل )دریاچقه درون شقهری( و ... دارد. در 
 ادامه موقعیت جغرافیایی شهر اردبیل در قالب نقشه ارائه شده است.

 

 

نقشه محدوده مورد مطالعه  -1کلش  

  
 روش تحقیق 

تحلیلی و از لحاظ هدف کاربردی  -این تحقیق از لحاظ روش توصیفی
های مورد نیاز این تحقیق از طریق اسنادی و میدانی باشد. دادهمی

گردشگران ، )پرسشنامه( جمع آوری شده است. جامعه آماری این تحقیق

بیل می باشند که باتوجه به کارشناسان حوزه گردشگری شهر ارد و
نفر  50گیری دردسترس تعداد نامشخص بودن تعداد آنها، از روش نمونه

از گردشگران و از روش گلوله برفی برای کارشناسان استفاده شد، 
نفر تا مرحله اشباع  20ای که پرسشگری کارشناسان به تعداد بگونه

ری است که قبالً نظری پیشرفت. ابزار اندازه گیری پرسشنامه استاندا
مورد بررسی قرار گرفته است )تایید روایی و پایایی پرسشنامه(. این 

تنطیم شده و  TELOSپرسشنامه امکان سنجی با استفاده از تکنیک 
های جمع آوری شده از پرسشنامه نهایتاً اینکه جهت تجزیه و تحلیل داده

 SPSSر مستقل در قالب نرم افزا tو  اینمونهتک t یهااز آزمون
 استفاده شده است.

 تکنیک تلوسسنجی و امکان

سنجی هدفی کاربر محور است که به بررسی سیستم اطالعاتی امکان
پیشنهادی و امکان به کارگیری آن می پردازد، اطالعات اولیه راجع به 

های سنجد. در واقع فرصتقابلیت موفقیت ایده را در شرایط محیطی می
دهد و بهترین مسیر را برای ایده انتخاب ر میموجود را مورد بررسی قرا

کند تا پیاده سازی ایده مورد نظر را امکان پذیر سازد. امکان سنجی می
 ای زیر را دارد:فرایند چهار مرحله

تحلیل رویه های موجود: شناخت فعالیت ها، هزینه های عملیاتی  -1
 .مشکالتی که در وضع موجود سازمان با آن مواجه می باشد

تعیین احتیاجات: تبیین این که سیستم اطالعاتی پیشنهادی به چه  -2
نیازهایی باید پاسخ دهد؛ احتیاجات عملکردی، حسابرسی، اثربخشی و 

 .امنیتی باید لحاظ شود

تحلیل راهکار: باید تحلیل شود که آیا گزینه سیستم اطالعاتی می  -3
 ؟تواند به احتیاجات احصاء شده در مرحله دوم پاسخ دهد

بررسی قابلیت اجرای پروژه: در این مرحله باید قابلیت اجرای پروژه  -4
پیشنهادی مثال از نظر فنی، اقتصادی، حقوقی، عملیاتی و زمانی مورد 

 .بررسی قرار گیرد

است که  TELOS یکی از فنون متداول در امکان سنجی تکنیک 
 زیر می باشد: هایمعرف پرسش

افزار و نرم افزار مورد ارزیابی قرار  امکان سنجی فنی: انواع سخت -1
می گیرد تا معلوم شود که آیا آنها می توانند به نیازهای سیستم 

های موجود برای استقرار مناسب هستند؟ اطالعاتی پاسخ دهند. یا روش
 یا تکنولوژی اطالعاتی مورد نیاز برای اجرای پروژه در دسترس هستند؟

نه/مزایا صورت می گیرد تا امکان سنجی اقتصادی: تحلیل هزی 2-
معلوم شود یا مزایای حاصل از پیاده سازی سیستم اطالعاتی از هزینه 
های اجرایی آن بیشتر است؟ آیا از نظر هزینه سیستم اطالعاتی اثر 
بخش است؟ هزینه نرم افزارها و سخت افزارهای مورد نیاز چقدر می 

 باشد؟ یا منابع

 در دسترس می باشد؟مالی کافی برای پیاده سازی سیستم 
امکان سنجی حقوقی: امکان سنجی حقوقی هم به قانون گذاری  -3

دولتی هم به تعهدات حقوقی اشاره دارد. یا بین سیستم اطالعاتی 
مقررات موجود تضاد وجود دارد؟ یا برای اجرای سیستم به تمهیدات 

 قانونی نیاز می باشد؟

از نظر سازمانی، امکان سنجی عملیاتی: قابلیت اجرای سیستم  4-
سیاسی و انسانی مورد بررسی قرار می گیرد. یا سازمان ما قادر به انجام 
آن می باشد؟ آیا نیروی انسانی واجد شرایط برای اجرای آن در دسترس 
است؟ یا سیستم اطالعاتی حریم شخصی افراد را به خطر خواهد 

 انداخت؟

مان تخصیص یافته امکان سنجی زمانی: به احتمال اتمام پروژه در ز 5-
اشاره دارد. آیا می توان سیستم اطالعاتی مورد نظر را در ظرف زمان 
معقول اقدام دهیم؟ یا زمان بندی برای اجرای پروژه از نظر منطقی 
کافی خواهد بود؟ آیا امکان شناور ساختن پروژه امکان پذیر می باشد 

 (.1396)یعقوبی، 
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 ه گردشگري هوشمند با تاکید بر توسعه پایدارسنجی توسعهاي امکانشاخص -1جدول 

 شاخص/مولفه بعد

 فنی

 های گردشگریهای ارتباط جمعی و رسانه در جهت گسترش و شناساندن جاذبهوضعیت شبکه

 امکان استفاده از اینترنت به ویژه اینترنت همراه برای گردشگران

 شگری هوشمندهای اطالعاتی مورد نیاز برای اجرای سیستم گردتکنولوژی

 های اطالعات گردشگری و سیستم اطالعات جغرافیاییتوجه به اینترنت، فناوری اطالعات، سیستم

 های مربوط به حمل و نقلتاسیسات و زیرساخت

 ای، بروشورهای الکترونیکی و تورهای مجازیامکان استفاده از ابزارهای چندرسانه

 مجازی قبل از سفر برای کاهش فاصله میان انتظارات و تجربیات حاصل از سفر امکان استفاده از ابزارهای شبیه سازی

 اقتصادی

 امکانات مالی مورد نیاز برای توسعه تجهیزات و تاسیسات مورد نیاز در زمینه گردشگری هوشمند

 مزایای پیاده سازی سیستم گردشگری هوشمند نسبت به هزینه های اجرایی آن

 تی جامعهوضعیت اقتصادی و معیش

 هزینه های نیروی کار و خدمات مشتریان

 ها از قبیل هتل ها به لحاظ اقتصادیامکان توسعه زیرساخت

 پیاده سازی سیستم گردشگری هوشمند و افزایش دقت، سرعت و کاهش خطا

 عملیاتی

 امکان ذخیره سازی، یکپارچگی و دسترسی به اطالعات مورد نیاز برای گرشگران

 وی انسانی واجد شرایط و متخصص برای پیاده سازی گردشگری هوشمندوجود نیر

 امکان طراحی مدل برای ساده کردن کار گردشگران در استفاده از سیستم گردشگری هوشمند

 وضعیت آژانس ها و دفاتر خدمات مسافربری، شرکت های مسافربری و دفاتر خدمات ارتباطی

 شتیبانی از پیاده سازی سیستم مورد نظرهای سازمانی با کفایت جهت پیرویه

 قانونی

 قوانین حمایتی از گردشگران

 های فناوری اطالعات جهت توسعه گردشگری هوشمندحمایت دولت از سیستم

 قوانین و مقررات راجع به امنیت گردشگران

 سیاست های توسعه گردشگری هوشمند

 ط در امر توسعه گردشگریقوانین حمایتی مناسب از جانب سازمان های ذیرب

 عدم وجود تضاد بین سیستم اطالعاتی و مقررات موجود در امر گردشگری

 بندیزمان

 دسترسی به اطالعات مورد نیاز گردشگران در زمان مناسب

 مقرون به صرفه بودن پیاده سازی سیستم به لحاظ زمانی

 برآورده کردن انتظارات کاربران به لحاظ زمانی

 ندی مناسب اجرای سیستم و امکان تسریع در عملیات اجرایی آنزمان ب
 1396منبع: یعقوبی، 

 
 نتایج  -3

 هبرای بررسی امکان سنجی توسع ی اهداف تحقیق حاضر،در راستا
استفاده شده است. در این  ایتک نمونهt آزمون  ، ازگردشگری هوشمند

اده شده و ای لیکرت استفگزینه 5آزمون با توجه به اینکه از طیف 
 دهندهنشان 1ها اختصاص داده شد، امتیاز به پاسخ 5تا  1هایرتبه
ترین میزان امکان دهنده بیشنشان 5ترین میزان امکان و امتیاز کم

به عنوان میانگین نظری پاسخ ها در نظر  3به این ترتیب عدد  .است
ا مندی به دست آمده )میانگین تجربی( بگرفته شده و میانگین رضایت

های ای جزو آزمونتک نمونه tآزمون  شود.مقایسه می 3عدد 
پارامتریک است. قبل از گرفتن آزمون الزم است که نرمال بودن توزیع 

های مربوطه مورد بررسی قرار گیرد. جهت بررسی نرمال بودن داده

توزیع داده ها از چندین روش می توان استفاده نمود. که مهمترین این 
کلموگروف اسمیرنوف است. در این راستا اگر نتایج بدست روشها، آزمون 

درصد( یعنی توزیع نرمال  5دار نباشد )بزرگتر از آمده از آزمون معنی
 است. 

 آزمون نرمال بودن توزیع داده ها -2جدول شماره 

 سطح خطا درجه آزادی مقدار آماره

247/0 69 082/0 

 1400ماخذ: یافته هاي مستخرج از پرسشنامه: 
دهد که زمینه برای آزمون نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف نشان می

( فراهم است، چراکه آزمون Tهای های پارامتریک )از جمله آزمون
سنجی توسعه گردشگری هوشمند های امکاننرمال بودن توزیع داده

های مربوط از (، یعنی داده05/0دار نیست )سطح خطا بزرگتر از معنی
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ها بر (. با توجه به اینکه، داده2برخوردارند )جدول شماره توزیع نرمالی 
اساس آزمون کولموکروف اسمیرنوف، از توزیع نرمال برخوردارند، از این 
رو، در این پژوهش، برای سنجش امکان توسعه گردشگری هوشمند از 

-ای استفاده شده است. در این راستا جهت امکانتک نمونه tآزمون 

سوال/مولفه مربوط  28بعد شناخته شده و  5س با سنجی از تکنیک تلو

به موضوع تحقیق از گردشگران و کارشناسان شهر اردبیل بهره گرفته 
 باشد.می 3شده است که  نتایج آن به شرح جدول شماره 

 

 

 توسعه گردشگري هوشمندسنجی امکاناي در خصوص تک نمونه t نتایج آزمون -3جدول 

 بعد مولفه میانگین اختالف میانگین جه آزادیدر tمقدار آماره  سطح خطا

000/0 49/4 69 81/0 81/3 
های ارتباط جمعی و رسانه در جهت وضعیت شبکه

 های گردشگریگسترش و شناساندن جاذبه

 

 
 فنی

000/0 96/3 69 45/0 45/3 
امکان استفاده از اینترنت به ویژه اینترنت همراه 

 برای گردشگران

004/0 29/2- 69 25/0- 75/2 
های اطالعاتی مورد نیاز برای اجرای تکنولوژی

 سیستم گردشگری هوشمند

067/0 66/1 69 12/0 12/3 
های توجه به اینترنت، فناوری اطالعات، سیستم

 اطالعات گردشگری و سیستم اطالعات جغرافیایی

 های مربوط به حمل و نقلتاسیسات و زیرساخت 16/3 16/0 69 21/1 079/0

000/0 98/3- 69 65/0- 45/2 
ای، امکان استفاده از ابزارهای چندرسانه

 بروشورهای الکترونیکی و تورهای مجازی

055/0 91/1 69 19/0 19/3 
امکان استفاده از ابزارهای شبیه سازی مجازی قبل 

از سفر برای کاهش فاصله میان انتظارات و 
 تجربیات حاصل از سفر

 یانگین کلی بعد فنیم 13/3 13/0 69 71/1 061/0

659/0 429/0- 69 06/0- 94/2 
امکانات مالی مورد نیاز برای توسعه تجهیزات و 
 تاسیسات مورد نیاز در زمینه گردشگری هوشمند

 

 اقتصادی

000/0 01/4 69 68/0 68/3 
مزایای پیاده سازی سیستم گردشگری هوشمند 

 نسبت به هزینه های اجرایی آن

 وضعیت اقتصادی و معیشتی جامعه 23/2 -77/0 69 -23/4 000/0

 هزینه های نیروی کار و خدمات مشتریان 56/3 56/0 69 78/3 000/0

048/0 12/2- 69 22/0- 78/2 
ها از قبیل هتل ها به لحاظ امکان توسعه زیرساخت

 اقتصادی

056/0 91/1 69 19/0 19/3 
پیاده سازی سیستم گردشگری هوشمند و افزایش 

 و کاهش خطا دقت، سرعت

 میانگین کلی بعد اقتصادی 06/3 06/0 69 257/0 827/0

918/0 098/0 69 03/0 03/3 
امکان ذخیره سازی، یکپارچگی و دسترسی به 

 اطالعات مورد نیاز برای گرشگران

 عملیاتی

001/0 59/2 69 29/0 29/3 
وجود نیروی انسانی واجد شرایط و متخصص برای 

 شمندپیاده سازی گردشگری هو

000/0 01/3 69 51/0 51/3 
امکان طراحی مدل برای ساده کردن کار 

گردشگران در استفاده از سیستم گردشگری 
 هوشمند

000/0 86/3 69 63/0 63/3 
وضعیت آژانس ها و دفاتر خدمات مسافربری، 
 شرکت های مسافربری و دفاتر خدمات ارتباطی

019/0 13/2- 69 23/0- 77/2 
انی با کفایت جهت پیشتیبانی از های سازمرویه

 پیاده سازی سیستم مورد نظر

 میانگین کلی بعد  عملیاتی 24/3 24/0 69 43/2 009/0



 4631-4622، صفحه 1401فصل بهار، سال مطالعات علوم محیط زیست، دوره هفتم، شماره اول، 

4627 

 

 قوانین حمایتی از گردشگران 62/3 62/0 69 81/3 000/0

 قانونی

000/0 63/2 69 30/0 30/3 
های فناوری اطالعات حمایت دولت از سیستم

 جهت توسعه گردشگری هوشمند

 قوانین و مقررات راجع به امنیت گردشگران 79/3 79/0 69 31/4 000/0

 سیاست های توسعه گردشگری هوشمند 89/2 -11/0 69 -51/1 291/0

000/0 86/3 69 43/0 43/3 
قوانین حمایتی مناسب از جانب سازمان های ذیربط 

 در امر توسعه گردشگری

101/0 72/1 69 13/0 13/3 
ین سیستم اطالعاتی و مقررات عدم وجود تضاد ب

 موجود در امر گردشگری

 میانگین کلی بعد قانونی 36/3 36/0 69 88/2 000/0

017/0 15/2 69 23/0 77/2 
دسترسی به اطالعات مورد نیاز گردشگران در زمان 

 مناسب

 زمان بندی

000/0 98/2 69 49/0 49/3 
مقرون به صرفه بودن پیاده سازی سیستم به لحاظ 

 نیزما

 برآورده کردن انتظارات کاربران به لحاظ زمانی 58/3 58/0 69 52/3 000/0

000/0 99/3 69 66/0 66/3 
زمان بندی مناسب اجرای سیستم و امکان تسریع 

 در عملیات اجرایی آن

 میانگین کلی بعد زمان بندی 37/3 37/0 69 91/2 000/0

 ری هوشمند در شهر اردبیلامکان توسعه گردشگ 23/3 23/0 69 16/2 013/0

 1400هاي مستخرج از پرسشنامه: ماخذ: یافته
 

نتایج تحقیق در خصوص امکان توسعه گردشگری هوشمند در شهر 
مربوط به بعد  37/3دهد که باالترین میزان میانگین اردبیل نشان می

مربوط به بعد اقتصادی است.  06/3بندی و کمترین میزان میانگین زمان
به میانگین ارزش  ابعاد که عددی در حد میانگین نظری  با توجه

توان دهند، می( و کمی بیشتر از آن را نشان می3)میانگین نظری =
گفت امکان توسعه گردشگری هوشمند در شهر اردبیل در حد متوسط رو 

(. در خصوص معنی داری آزمون برای 3، جدول 2به باال است. )شکل 
گین دو بعد فنی و اقتصادی با میانگین نظری توان گفت میانابعاد هم می

دهند؛ ( تفاوت معنی داری را با  نشان نمی3تحقیق )میانگین نظری =
چون میانگین های بدست آمده )میانگین تجربی( نزدیک به میانگین 

 96/1کمتر از   tاست و )اختالف میانگین اندک، مقدار آماره 3نظری 
(، ولی مابقی ابعاد امکان 05/0ز مثبت یا منفی و سطح خطای بزرگتر ا

معناداری می باشند  95سنجی )عملیاتی، قانونی و زمان بندی( در سطح 
یعنی بین میانگین نظری با میانگین های بدست آمده آنها )میانگین 

تجربی( تفاوت معناداری وجود دارد. در خصوص میانگین کلی امکان 
شرایط حاکم است توسعه گردشگری هوشمند در شهر اردبیل هم این 

امکان توسعه گردشگری هوشمند در شهر اردبیل در حد متوسط رو به 
در سطح  t(. این مطالب را آزمون 23/3باالست )میانگین کلی برابر با 

( با 3کند. یعنی بین میانگین نظری )درصد تایید می 95معناداری 
ت ( تفاو23/3سنجی میانگین های بدست آمده )میانگین تجربی امکان

معناداری وجود دارد. چراکه اوال اختالف میانگین نسبتا باالیی وجود دارد 
 t( بزرگتر از مقدار آماره 16/2بدست آمده ) t(، دوما مقدار آماره 23/0)

یا  sigچه مثبت چه منفی(، سوما مقدار  96/1استاندارد است )بزرگتر از 
است  05/0تک نمونه ای کمتر از  tسطح خطا بدست آمده برای آزمون 

(013/0.) 
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 (1400نگارندگان، : ترسیم)در شهر اردبیل  گردشگري هوشمندسنجی توسعه امکانگانه میانگین ابعاد پنج - 2شکل
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از آنجایی که جامعه آماری تحقیق از دو گروه شکل گرفته و امکان 
رو، جهت بررسی نظرات اینکه نظرات متفاوت باشد، وجود دارد، از همین 

مستقل استفاده شده که نتایج آن  tکارشناسان و شهروندان از آزمون 

دهد بین میانگین نظرات کارشناسان و شهروندان اختالف نشان می
 داری وجود ندارد و در واقع میانگین نظرات نزدیک هم است.معنی

 

 صوص امکان توسعه گردشگري هوشمند در اردبیلنظرات کارشناسان و شهروندان در خمقایسه میانگین   -4جدول 

 داریمعنی مقدار آماره اختالف میانگین انحراف معیار میانگین فراوانی مقوله متغیر

امکان توسعه گردشگری 
 هوشمند در اردبیل

 824/0 3.21 20 کارشناسان    
03/0- 11/0- 735/0 

 757/0 3.24 50 گردشگران
 1400ز پرسشنامه: هاي مستخرج اماخذ: یافته

 

  گیرينتیجه -4
امروزه یکی از راهکارهای مهم و اساسی توسعه پایدار شقهرها، توسقعه 
گردشگری آنهم با تاکید بر هوشمندسازی است که در این خصوص هم 

در همین راستا،  الزم است تا امکان توسعه آنها مورد بررسی قرار گیرد.
سنجی که برای گرشگری امکانگانه پنجنتایج تحقیق در خصوص ابعاد 

که از نظر دو جامعه  نشان داد ،مولفه استفاده شد 28هوشمند شهری از 
کارشناسان و گردشگران، امکان توسعه گردشقگری هوشقمند در شقهر 

بقاال اسقت. هقر پقنج بعقد فنقی، اقتصقادی، اردبیل در حد متوسط روبه
بقاال ققرار بقهبندی در حد متوسط و متوسقط روعملیاتی، قانونی و زمان

دارند و اینکه بین میانگین نظرات دو جامعه کارشناسقان و گردشقگران 
نتایج این تحقیقق درخصقوص   تفاوت آنچنانی و معناداری وجود ندارد.

سطح متوسط امکان توسعه گردشقگری هوشقمند در اردبیقل بقا نتقایج 
( مبنققی بققر 1396( و یعقققوبی )1393تحقیقققات مختققاری و سققلیمانی )

دن امکان توسعه گردشگری هوشمند در شهرهای یاسقوج و متوسط بو
مطابق وضعیت موجود، شهر اردبیقل از همچنین  ایالم، همخوانی دارد.

های گردشگری در شرایط بسقیار خقوبی ققرار داد امقا نظر وجود جاذبه
زیرساخت ها و امکانات آن درخور یقک شقهر توریسقتی آنهقم از نقوع 

پقی پروازهقای فرودگقاه درپقی ولغ .مناسب نیست ،گردشگری هوشمند
-از نظر شاخص دهد شهر اردبیلاردبیل نمونه بارزی است که نشان می

)که یکی از مقوارد اساسقی در توسقعه های هوشمندسازی حمل و نقل 
 ضمن اینکه  گردشگری هوشمند است( در جایگاه پایینی قرار دارد.

 
ازی خقدمات، انتشار ویروس کرونا هم نشان داد که در زمینه هوشمندس

تورهقای گردشقگری بقا کشور ما ایران و خاصه شهر اردبیل، در بحث 
خقدمات پقذیرایی و ، مشکل حمل و نقل و تردد درون و برون شقهری

هایی روبرو شد که بخش اعظمی از آنها به ضقعف اقامتی با محدودیت
 گردد.هوشمندسازی بر می

ذیقل ارائقه  در راستای توسعه گردشگری هوشمند پیشنهاداتی به شقرح
 گردد:می

برگزاری تورهای مجازی با هدف آشنایی هرچه بیشتر گردشقگران  -
 های گردشگری شهر.با جاذبه

سقازی در راسقتای اسقتفاده از تکنولقوژی هقای آموزش و فرهنگ -
 هوشمند و فضای مجازی.

هقای جانبقه زیرسقاختعزم جدی مسولین در راستای توسعه همقه -
مشقترک از نظقر اهقداف  هقا ومشترک )مشقترک بقین سقازمان

 توسعه(.

تعدیل قوانین محدود کننده گردشگری و کاهش تضقادهای حقوزه  -
 گردشگری.

هوشمندسقازی گردشقگری جامع تهیه و اجرای طرح  ،ریزیبرنامه -
 شهر اردبیل.
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Abstract  

Today, the developed cities of the world have turned to the development of smart urban tourism to 

overcome infrastructural and economic problems. In this regard, the city of Ardabil is one of the 

tourism hubs of the country, which seems to be smart if the information technology infrastructure is 

improved. Therefore, the main purpose of this study is to assess the potential of smart tourism in 

Ardabil with emphasis on sustainable development. This research is descriptive-analytical in terms of 

method and applied in terms of purpose. The required data were collected through documentary and 

field (feasibility questionnaire using Telus technique). The statistical population of this study is 

tourists and experts in the field of tourism in Ardabil. Experts progress to 20 people up to the 

theoretical saturation stage. T-test and independent t-test in SPSS software were used to analyze the 

collected data. Findings show that considering the average technical, economic, operational, legal and 

scheduling dimensions, the possibility of developing smart tourism in Ardabil is moderately high and 

there is a significant difference between the average opinions of tourists and experts. does not have. 

As a result, many efforts are needed to implement and develop smart tourism, including improving 

infrastructure and preparing codified plans. 

 

Introduction 

Today, most resources are consumed in cities with high economic importance and poor environmental 

performance. Air pollution, for example, is largely due to the growth of cities and plays a major role 

in climate change. In order to overcome such problems, the concept of smart city has been proposed 

as a sustainable approach, so that it can lead to the formation of cities with the least pollution, 

efficient cities, storage of energy and time. In other words, environmental problems and the need to 

develop more sustainable cities are the focus of many smart city projects. Smart cities in many 

developed countries have focused on energy and sustainability issues.Smart tourism is a new applied 

term that describes the growing dependence of tourism destinations, industries and different forms of 

tourists on new forms of information and communication technology that turn large volumes of data 

into valuable propositions.All intelligence efforts are large, coordinated efforts and strategic 

investments to innovate, improve quality of life and sustainability by enriching physical infrastructure 

with data in the field. Reinforce specific purposes.The vast country of Iran is one of the best countries 

in the world to implement the tourism industry due to its climatic, climatic, cultural and ancient 

conditions. Therefore, the changing needs of customers (travelers) must be continuously identified 

and its basic points, ie satisfaction, safety and pleasure of passengers, must be identified. Therefore, 

examining the infrastructure requirements for the implementation of smart tourism in Iran is an 

important challenge for researchers.Problems of developing cities such as Ardabil, which face many 

challenges such as the risk of environmental pollution, reduced quality of life, poor communication in 

terms of time and distance, and conflict of interests of affected people and tourists; Facing these 

problems indicates the need for a new approach to urban planning. The development of smart urban 

tourism by emphasizing on improving the quality of urban living environment, the quality of tourism 

spaces and creating a texture to improve the interactions of people, especially tourists in the urban 

space can play an important role in reducing the city's problems and sustainability. In this regard, the 

main purpose of this study is to assess the feasibility of developing smart tourism in Ardabil with 

emphasis on sustainable development. 

Methodology  
This research is descriptive-analytical in terms of method and applied in terms of purpose. The data 

required for this research were collected through documentary and field (questionnaire). The 
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statistical population of this research is tourists and experts in the field of tourism in Ardabil. Due to 

the uncertainty of their number, the sampling method available to 50 tourists and the snowball method 

for experts were used. 20 people progress to the stage of theoretical saturation. The measurement tool 

is a standard questionnaire that has already been examined (confirmation of the validity and reliability 

of the questionnaire). This feasibility questionnaire was prepared using the Telus technique and 

finally, t-test and independent t-test in the form of SPSS software were used to analyze the data 

collected from the questionnaire. 

Results 
To enable the development of smart tourism in Ardabil, the Telus technique with 5 known dimensions 

and 28 questions / components related to the research topic were used by tourists and experts in 

Ardabil and the results of t-test showed that the highest average of 37 3.3 is related to the timing 

dimension and the lowest average of 3.06 is related to the economic dimension. Considering the 

average value of the dimensions, which show a number in the theoretical average (theoretical average 

= 3) and a little more than that, it can be said that the possibility of developing smart tourism in 

Ardabil is above average. (Figure 2, Table 3). Regarding the significance of the test for dimensions, it 

can be said that the average of the two technical and economic dimensions does not show a significant 

difference with the theoretical average of the research (theoretical average = 3); Because the obtained 

averages (experimental mean) are close to the theoretical mean of 3 and (small mean difference, t-

value less than 1.96 positive or negative and error level greater than 0.05), but the other dimensions of 

feasibility (operational, legal And timing) are significant at level 95, ie there is a significant difference 

between the theoretical mean and their obtained means (experimental mean). Regarding the general 

average of the possibility of developing smart tourism in Ardabil, the same situation prevails. The 

possibility of developing smart tourism in Ardabil is on average rising (overall average is equal to 

3.23). This content is confirmed by t-test at a significance level of 95%. That is, there is a significant 

difference between the theoretical mean (3) and the obtained means (experimental mean of feasibility 

3.23). Because, firstly, there is a relatively high mean difference (0.23), secondly, the value of the 

obtained t-statistic (2.16) is greater than the value of the standard t-statistic (greater than 1.96, whether 

positive or negative), thirdly, the value of sig or error level. Obtained for one-sample t-test is less than 

0.05 (0.013).Also, since the statistical population of the study is composed of two groups and it is 

possible that opinions are different, therefore, an independent t-test was used to examine the opinions 

of experts and citizens, and the results showed differences between the average opinions of experts 

and citizens. There is no significance and in fact the average of opinions is close. 

Conclusion 
Today, one of the most important and basic strategies for sustainable development of cities is the 

development of tourism, with an emphasis on smartening, which in this regard is also necessary to 

examine the possibility of their development.In this regard, the results of research on ¬five 

dimensions of feasibility study that used 28 components for smart urban tourism, showed that from 

the perspective of two communities of experts and tourists, the possibility of developing smart 

tourism in Ardabil is on average ¬ is high. All five dimensions of technical, economic, operational, 

legal and timing are above average and that there is no significant difference between the average 

views of the two communities of experts and tourists.The results of this study regarding the average 

level of possibility of developing smart tourism in Ardabil are consistent with the results of Mokhtari 

and Soleimani (2014) and Yaghoubi (2017) based on the average possibility of developing smart 

tourism in Yasuj and Ilam cities. 
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