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Abstract 
Objective: In the 21st century, the growth of new technologies in all fields, especially tourism, 

is inevitable. Also, in this era, many service theories are being revised, and their practical 

presentation is also changing according to the new logic, and the continuous progress in the 

development of information and communication technology has also caused significant changes 

in tourism behaviors. Intelligence in tourism is a new generation of information and 

communication technology to predict and respond appropriately to the individual needs of tourists 

and the effective use of tourism resources in tourism destination(s), public sharing of tourism 

information and experience, and promoting the integration of social resources. Therefore, in the 

current research, the effective factors on value co-creation through technologies equipped with 

artificial intelligence and knowledge management in the tourism industry are analyzed.  

Methodology: This study is practical in terms of purpose, and from the point of view of data 

collection, this study is in the field of descriptive survey research. The statistical population of 

the current study consists of tourists and experts in the tourism and hospitality industry, and 190 

sample members were available, and the questionnaires were completed. In this research, two 

library and field methods were used to collect data, and the variables investigated in the present 

study were measured through polling using "localized electronic questionnaire". To measure 

customer-based factors with 8 items; technologies equipped with artificial intelligence with 5 

subjects; Knowledge management with 4 items and finally the effectiveness of value co-creation 

with 6 items, based on the 5-option Likert spectrum, have been used. Also, the face validity of 

this questionnaire has been confirmed by the opinion of professors and experts in this field, and 

its content validity with the relative content validity index based on the opinions of 10 experts 

who are knowledgeable about the research topic, and its reliability or validity has also been 

confirmed with the help of Cronbach's alpha coefficient test.  

Findings: Customer-based factors with a coefficient of 0.364 on the effectiveness of value co-

creation, technology equipped with artificial intelligence with a coefficient of 0.802 on customer-

based factors and with a coefficient of 1.097 on the effectiveness of value co-creation, and finally 

knowledge management with a coefficient of 0.540 0 has a significant effect on the effectiveness 

of value co-creation. And customer-based factors with a coefficient of 0.292 were able to mediate 

the relationship between technology equipped with artificial intelligence and the effectiveness of 

value co-creation. 

 Conclusion: Examining the results of this research showed that the significant effect of 

customer-based factors, technologies equipped with artificial intelligence and knowledge 

management on the effectiveness of value co-creation was confirmed. And customer-based 

factors were able to mediate the relationship between AI-enabled technologies and value co-

creation effectiveness. Finally, technologies equipped with artificial intelligence were able to 
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mediate the relationship between customer-based factors and the effectiveness of value co-

creation. 

Keywords: customer-based factors, technologies equipped with artificial intelligence, 

effectiveness of value co-creation, knowledge management. 
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 چکیده
ها به ویژه گردشگری امری اجتناب ناپذیر است. همچنین در عصر حاضر، های نوین در همه حوزهدر قرن بیست و یکم رشد فناوری هدف:

ها نیز مطابق با منطق جدید در حال تغییر است و پیشرفت مداوم در توسعه های خدمات در حال بازخوانی و ارائه عملی آنبسیاری از تئوری
، نسل جدیدی از ارتباطات هم موجب تحوالت چشمگیر در رفتارهای گردشگری شده است. هوشمندسازی در گردشگریفناوری اطالعات و 

ها( )بینی و پاسخگویی مناسب به نیازهای فردی گردشگران و استفاده موثر از منابع گردشگری در مقصد فناوری اطالعات و ارتباطات برای پیش
ی است. از این رو در پژوهش حاضر به العات و تجربه گردشگری و ترویج یکپارچکی منابع اجتماعگذاری عمومی اطگردشگری، به اشتراک

 شود. های مجهز به هوش مصنوعی و مدیریت دانش در صنعت گردشگری پرداخته میواکاوی عوامل موثر بر هم آفرینی ارزش از طریف فناوری

ها نیز، این بررسی در حوزه تحقیقات توصیفی از نوع پیمایشی هه نحوه گردآوری داداین مطالعه از نظر هدف، کاربردی است و از دیدگا روش:

نفر از اعضای نمونه  ۱۹۰و خبرگان صنعت گردشگری و مهمان نوازی است که تعداد  مشتریانقرار دارد. جامعه آماری پژوهش حاضر متشکل از 
ای و میدانی بوده و متغیرهای ها از دو روش کتابخانهبرای گردآوری داده در این پژوهش ها تکمیل شد.در دسترس قرار گرفته و پرسشنامه

اند. جهت مورد سنجش قرار گرفته« سازی شده1پرسشنامه الکترونیکی بومی»موردبررسی در مطالعه حاضر از طریق نظرخواهی با استفاده از 
گویه و نهایتا اثربخشی  4گویه؛ مدیریت دانش با  5عی با های مجهز به هوش مصنوگویه؛ فناوری ۸سنجش عوامل مبتنی بر مشتری با 

نظران ای لیکرت استفاده شده است. همچنین روایی صوری این پرسشنامه با نظر اساتید و صاحبگزینه 5، براساس طیف ۶آفرینی ارزش با هم
نفر از خبرگان آگاه به موضوع پژوهش و  10متخصص در این حوزه و روایی محتوای آن با شاخص روایی محتوای نسبی با تکیه بر نظرات 

 پایایی یا اعتبار آن نیز با کمک آزمون ضریب آلفای کرونباخ تأیید شده است. 

بر عوامل  ۸۰۲/۰آفرینی ارزش، فناوری مجهز به هوش مصنوعی با ضریب بر اثربخشی هم ۳۶۴/۰عوامل مبتنی بر مشتری با ضریب  ها:یافته

آفرینی ارزش تأثیر بر اثربخشی هم ۵۴۰/۰آفرینی ارزش، و نهایتا مدیریت دانش با ضریب بر اثربخشی هم ۰۹۷/۱مبتنی بر مشتری و با ضریب 
ربخشی هم آفرینی ارزش را توانست رابطه بین فناوری مجهز به هوش مصنوعی و اث ۲۹۲/۰مل مبتنی بر مشتری با ضریب معنادار دارد. و عوا

  میانجی گری کند. 

های مجهز به هوش مصنوعی و مدیریت بررسی نتایج این تحقیق نشان داد که تأثیر معنادار عوامل مبتنی بر مشتری، فناوری گیری:نتیجه

های مجهز به هوش مصنوعی آفرینی ارزش مورد تأیید قرار گرفت. و عوامل مبتنی بر مشتری توانست رابطه بین فناوریی همدانش بر اثربخش
های مجهز به هوش مصنوعی توانست رابطه بین عوامل مبتنی بر مشتری و گری کند. نهایتا فناوریآفرینی ارزش را میانجیو اثربخشی هم

 گری نماید.میانجیآفرینی ارزش را اثربخشی هم
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 ش.آفرینی ارزش، مدیریت دانعوامل مبتنی بر مشتری، هوش مصنوعی، همکلید واژگان: 

 

 مقدمه

ای هستند که در میان اقشار مختلف مردم و متخصصان صنعت ترین واژهمفهوم گردشگری و سفر متداول

های خدمات در حال بازخوانی و ارائه عملی گردشگری رایج است. همچنین در عصر حاضر، بسیاری از تئوری

ها نیز مطابق با منطق جدید در حال تغییر است و پیشرفت مداوم در توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات هم آن

از سوی دیگر، در (. ۱۳۹۹لعلی و همکاران، )دشتجب تحوالت چشمگیر در رفتارهای گردشگری شده است مو

تواند راه توسعه را پیش بگیرد که باشد و صنعتی میهای با ارزش و اطالعات میدنیای امروز جنگ بر سر داده

تر شناسایی کرده و به آن پاسخ ها و نیازهای مشتریان خود را سریعبا کمک بعد تکنولوژیک بتواند خواسته

تواند در خدمت این صنعت و مناسبی بدهد. که این امر در صنعت گردشگری نیز مستثنا نبوده و تکنولوژی می

تکنولوژی یکی از موثرترین نیروهایی است که به زندگی (. ۲۰۱۷ 1)هریسون و همکاران، گردشگران قرار گیرد

کنند، زمینه افزایش ی که به بهترین شکل نیازها را تأمین میهای جدیددهد. تکنولوژیمردم شکل می

با توجه به اینکه صنعت (. ۲۰۱۵ 2)گرتزل و همکاران،آورند گذاری و فعالیت اقتصادی را به همراه میسرمایه

های نوین صنعت بررسی تکنولوژی (،۲۰۱۶، 3)بایلی گردشگری همواره در خط مقدم به کارگیری تکنولوژی بوده

شود، به کسب ها میگردشگری، عالوه بر اینکه باعث آگاهی از مزیت استفاده و آشنایی با نحوه به کارگیری آن

های تکنولوژی بی اطالع هستند و یا نسبت به به کارگیری آن و کارهای فعال در این صنعت که از پیشرفت

 (.۲۰۱۷ 4)رودریگرز و آنتونوویکا،اشی از این بی توجهی را تجربه نکنند کند تا شکست نتردید دارند، کمک می

)بوهالیس و گردد نوازی و گردشگری امری حیاتی محسوب میدر این بین، تجربه مشتری نیز در صنعت مهمان

کند که ارزش برای مشتریان از طریق همکاری بین ماهیت تجربی گردشگری ایجاب می (.2005 5اوکانر،

تواند بر ارزیابی مشتریان و هایی مینوازی و مشتریانشان محقق شود، زیرا چنین همکاریای مهمانهشرکت

آفرینی ارزش استدالل ادبیات هم (.2004 6)پراهاالد و راماسوامی،تمایل به پرداخت برای خدمات تأثیر بگذارد 

هاد منحصر به فرد و پایدار برای شود که مشتری در درک و ارائه یک پیشنکند که ارزش زمانی ایجاد میمی

های فعال ئر زمینه دهد که شرکتاین نشان می (.۴200 7)وارگو و لوش،مشتری و شرکت نقش فعالی ایفا کند 

گیرد، از گردشگری نیاز به تالش برای یک رابطه مشارکتی دارند که به طور فعال نظرات مشتریان را در نظر می

ای برای های فناوری به نیروی محرکهاخیراً، پیشرفت .کندی آنها را اجرا میهاگیرد و ایدهمشتریان یاد می

تزریق فناوری به ارائه  (.2019 8)لو و همکاران،تسهیل فرآیند همکاری برای ایجاد ارزش تبدیل شده است 

حصر های بهتری برای مشارکت معنادار و ایجاد تجربیات منها کمک کرده است تا از فرصتخدمات به شرکت

( معتقد است ۲۰۰۷) 10لوش و همکاران(. ۲۰۱۸ 9)رایتز و همکاران،به فرد برای مشتریان خود استفاده کنند 

تواند روند همکاری را تقویت کند و اتوماسیون خدمات می (AI) آوری در هوش مصنوعیهای فنکه پیشرفت
                                                      

1 Harrison et al 
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9 Wirtz et al 
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های بینییکپارچه کرده و پیشسازد تا اطالعات مشتری را های گردشگری را قادر میبه طوری که شرکت

در عین حال، اتوماسیون (. ۲۰۱۹ 1)داون و همکاران،کننده انجام دهند تری در مورد نیازهای مصرفدقیق

سازی و ریزی مجدد را مانند شخصیشده و قابل برنامهسازد تا وظایف از پیش تعیینها را قادر میماشین

 اطالعات ارسالی مشتری در طول فرآیند همکاری را بدرستی اجرا کنندسازی ارائه خدمات در پاسخ به سفارشی

 . (۲۰۲۰ 2)ساماال و همکاران،

الکترونیک، همراه با رشد  خدمات های ارائهافزون بر این، با توجه به عالقه مشتریان در استفاده از ابزارها و روش

به مدیریت ارتباط با مشتری، این مسئله نیز  محوری و بهبودارتقای فرهنگ مشتری منظوربه سریع این ابزارها،

 یبرا(. بنابراین مدیران 2015، 3ها قرار گرفته است )زمبلیتوو مسئوالن سازمانمـدیران شدت مورد توجه 

از مدیریت دانش  یبه اهداف تجار یابیدست یکسب و کار برا لیو تحل هیبسته به تجز یتجار یها یریگ میتصم

دانش دارایی واقعی سازمانی است که براساس اصول بازار آزاد فعالیت ( 2013، 4)کوماریکنند یاستفاده م

های ها و اصول خود تأکید دارد. چون مدیریت دانش با ابزارهای فنی و ارزشکند و بر یکپارچگی در بخشمی

های هوشمند و اصوال نهای آموزشی، سازماتواند نشان دهد که چگونه سازمانانسانی چندگانه سر و کار دارد می

مدار( مجددا طراحی توانند فرآیندهای خود را از طریق استفاده از یک رهیافت )دانشمدیریت سازمانی می

های انسانی( و ابزارهای فنی قادر هستند مبنایی برای کارآیی بلندمدت سازمانی نمایند. عوامل هوشمند )ارزش

نهادینه سازند، فراهم کنند. مدیریت دانش بصورت روزافزون خواهند مدیریت دانش را هایی که میدستگاه

)عباسی  دهدهای هوشمند و عوامل هوشمند را مدنظر قرار میگردد. زیرا مدیریت دانش، سیستمسودمندتر می

ای را در ، هوش مصنوعی و اتوماسیون اخیراً توجه ویژههای فناوریدر پاسخ به پیشرفت(. ۱۳۹۹و سیوندیان، 

 7پرویز، 6روئل و نجوکو، 5ساماال و همکاران،)نوازی و گردشگری به خود جلب کرده است قان مهمانمیان محق

های نوظهور مانند هوش مصنوعی ها را برای ترکیب فناوریکنند تا نیاز شرکتمطالعات موجود تالش می(. ۲۰۲۱

دوان و (. ۲۰۰۷ 8و همکاران،)لوسچ برجسته کنند  های خلق ارزش مشترکو اتوماسیون برای افزایش فعالیت

( بر مزایای ذاتی استفاده از هوش مصنوعی و اتوماسیون برای پیش بینی انتظارات مشتری و ۲۰۱۷) 9همکاران

با این حال، تحقیقات کمی برای درک  کند.سفارشی کردن پیشنهادات منحصر به فرد برای مشتریان تاکید می

تأثیر بگذارد، انجام  هم آفرینی ارزش ها در فرآیندبر مشارکت آنتواند های کلیدی مصرف کننده که میویژگی

  شده است.

با وجود پتانسیل باالی مقاصد گردشگری مجهز به هوش مصنوعی در ارائه بهتر خدمات به گردشگران، استفاده 

(. ۲۰۱۶ 10ن،از این فناوری هنوز از منظر محققان به طور مناسبی مورد توجه قرار نگرفته است )گرتزل و همکارا

سازی هوش مصنوعی در مقاصد گردشگری را مطالعه های محدودی وجود دارند که تأثیر پیادههمچنین پژوهش

                                                      
1 Duan et al 
2 Samala et al 
3 Zemblyto 
4 Kumari 
5 Samala et al 
6 Ruel and Njoku 
7 Parvez 
8 Lusch et al 
9 Duan et al. 
10 Gretzel et al 
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(. تحقیقات موجود نیز برای توسعه مناسب ۲۰۱۴ 2؛ گو،۲۰۱۵؛ گرتزل و همکاران، ۲۰۱۳ 1کرده باشند )وانگ،

مقاصد گردشگری هوشمند به طور  هوش مصنوعی در گردشگری کافی نیستند و چارچوب نظری پایه برای

سازی هوش مصنوعی در مقاصد گردشگری در (. در ایران پیاده۲۰۱۴ 3مند ارائه نشده است )تو و لیو،نظام

ابتدایی ترین راه توسعه خود قرار دارد و با وجود ضرورت توسعه گردشگری ایران به فناوری مذکور کمتر توجه 

مطالعه حاضر با انگیزه ظاهری و قابل قبول بودن ی نسبتا جدید است؛ شده است. از آنجا که این حوزه پژوهش

بولتون و  خلق ارزش مشترک انجام شده است. های موثر برایهوش مصنوعی و اتوماسیون به عنوان مکانیزم

خلق ارزش  های موثر برایها، به عنوان مکانیزمادعا می کنند که چشم انداز این فناوری (۲۰۱۸) 4همکاران

در این پرتو، این مطالعه به دنبال بررسی  های پیاده سازی و پذیرش مشتری است.رک، هنوز مملو از چالشمشت

های مجهز به هوش مصنوعی و مدیریت دانش در صنعت آفرینی ارزش از طریق فناوریعوامل موثر بر هم

 باشد.گردشگری می

 

 مبانی نظری
 آفرینی ارزش در گردشگریهم

بر  منطق حاکم بر خدماتریشه دوانده است.  ارزش در گردشگری در منطق حاکم بر خدماتآفرینی هم مفهوم

)وارگو و کنندگان در هر مرحله از فرآیند خلق ارزش تأکید دارد و تعامل بین تولیدکنندگان و مصرفهمکاری 

فرآیند خلق  شود که باید دربر اساس این منطق، مشتری به عنوان یک منبع فعال تلقی می(. ۲۰۱۶ 5لوش،

ارزش دخالت داشته و بتواند بر منابع سازمانی موجود برای ایجاد محصوالت و خدمات نوآورانه تأثیر بگذارد 

ها فرصتی را به دنبال این است که شرکت در اصل، منطق حاکم بر خدمات(. ۲۰۲۱ 6)پانگساکورنیرونگسلیپ،

 رغم روند فزاینده به سمتعلی ن خود فراهم کنند.برای بهبود ارائه محصوالت خود از طریق تعامل با مشتریا

درک محدودی از اثرات خلق مشترک مشتری بر صنعت مشتری در صنعت گردشگری، آفرینی ارزش هم

یک روند نوظهور در گردشگری، تمایل مشتریان به آغاز  (.2019 7)سوگاتان و رانجان،گردشگری وجود دارد 

 (.۰202 9(، که جوهره گردشگری هوشمند بوده است )بالینا،2012 8ران،)نوهوفر و همکا آفرینی استتجربه هم

 "یک سیستم حمایت از گردشگران فردی در چارچوب خدمات اطالعاتی و یک فناوری فراگیر"این نشان دهنده 

ای در حال تکامل بوده و با تالش بنابراین، توریسم هوشمند در چنین زمینه(. 2017 10)لی و همکاران، است

ترسیم اتکای روزافزون صنایع گردشگری، گردشگران و مقاصد به اشکال نوظهور فناوری اطالعات و  برای

)کاستونی و کند های ارزشی فراهم میها را به گزارهامکان تبدیل حجم عظیمی از داده (ICT) ارتباطات

آفرینی صنعت گردشگری ( سه دلیل برای روند افزایشی در هم۲۰۱۲) 12نوهوفر و همکاران(. ۲۰۱۷ 11همکاران،
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کنندگان سازد تا مشارکت مصرفهای گردشگری را قادر میاول، پیشرفت در فناوری، شرکت کند.پیشنهاد می

در  کنند.دوم، احساس توانمندی و تمایل مشتریان برای کنترل تجربه سفرشان را فراهم می را تسهیل کنند.

رغم علی برند.کننده پی میهای گردشگری به اهمیت ایجاد ارزش مشترک برای شرکت و مصرف، شرکتنهایت

ها و مشتریان ممکن است به دلیل اهداف متفاوت بین شرکت آفرینیهم دالیل ذکر شده در باال، اجرای فرآیند

بینی انتظارات و هماهنگی منافع پیش موفق باید ادغام منابع، آفرینیبا این حال، هم چالش برانگیز به نظر برسد.

ها، هدف شرکت برای شرکت(. 1۲۰۰۸)پاینه و همکاران،هم برای شرکت و هم برای مشتریانش را در بربگیرد 

 2)سوالکیس و همکاران،در گفتگوی هدفمند برای یادگیری از مشتریان و طراحی پیشنهادات بهتر است 

2021.)  

 مدیریت دانش

بندی کلی دانش شامل ها و اطالعات است. در یک طبقهها، قوانین، رویهیافته از ایده دانش ترکیبی سازمان

دانش فردی و دانش سازمانی است. دانش فردی، دانشی است که در ذهن افراد جای دارد. دانش سازمانی دانشی 

و همکاران،  گیرد )خسروی لقباست که به واسطه تعامل میان فناوری، فنون و افراد در سازمان شکل می

کند با نیرویی اندک، قدرت عظیمی بسازد. (. مدیریت دانش فرایندی است که به سازمان کمک می۱۴۰۱

مدیریت دانش شیوه جدیدی برای اداره سازمان و تسهیم منابع فکری و علمی آن است. به بیانی دیگر، مدیریت 

م را یافته و گزینش، سازماندهی و منتشر دهد تا اطالعات مهها را یاری میدانش فرایندی است که سازمان

کنند. هدف اصلی مدیریت دانش تبدیل دانش پنهان به دانش آشکار و انتشار آن به صورت اثربخش است تا 

فرصت مناسبی را برای ایجاد مزیت رقابتی و بهبود عملکرد سازمان فراهم کند )بائوج خوشامیان و همکاران، 

ای از های منفرد هستند تا مجموعهی مدیریت دانش در ارتباط با سازمان(. اکثر ادبیات و کاربردها۱۴۰۱

تواند در یک سازمان واحد انباشته دهند. دانش در یک مقصد گردشگری نمیها که مقصد را تشکیل میسازمان

ازی دانش شود، بلکه این دانش با انبوهی از ارائه دهندگان خدمات پیوند دارد. ایجاد، ترکیب، انتقال و ذخیره س

های مقصدهای گردشگری تبدیل شده است. چالش بزرگ مدیریت دانش در به موضوعی کلیدی برای سازمان

(. اگر مدیریت دانش در سطح مقصدهای گردشگری مورد ۲۰۱۱ 3گردشگری مربوط به سطح کالن است )زهرر،

است، نیازمند گسترش و بسط  استفاده قرار بگیرد، آنگاه تمرکز سطح خرد بر سازمان، که مدیریت دانش غالب

ها در مقصد گردشگری را دربرگیرد های سازمانخواهد بود تا بتواند سرمایه و جریانات دانش درون شبکه

 (.۱۳۹۹)ابراهیمی و همکاران، 

 فرآیند خلق ارزش توسط هوش مصنوعی 

تی هدایت شده توسط فناوری محاسبا)کند: گونه تعریف می( هوش مصنوعی را این۲۰۲۰) 4محمود و همکاران

یری و گهای عصبی مغزشان برای استدالل و نتیجهها و سیستمکه در آن افراد از نورون است هاییروش

ها ها و رباتتوان به عنوان استفاده از ماشیندر طرف دیگر، اتوماسیون را می .کنند(گیری استفاده میتصمیم

بنابراین، در  (.2017 5)ایوانف و همکاران، ان توصیف کردبرای انجام وظایف خاص در ارائه خدمات به مشتری

نوازی و گردشگری، ادغام هوش مصنوعی و اتوماسیون در ارائه خدمات بسیار مهم استفاده از فناوری در مهمان
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های گردشگری فراهم کند تا مشتریان تواند بستری را برای شرکتاستفاده از فناوری می(. 2015 1)ریتزر، است

عالوه بر این،  کند.وگو و یادگیری سازمانی را تسهیل میدار درگیر کنند که گفتمعنی آفرینیهم تجربیاترا با 

بینی و ثبات در ارائه خدمات به ها در کاربرد فناوری مزایای خاصی را از نظر کارایی، سرعت، دقت پیشپیشرفت

های هوش مصنوعی و آفرینی ارزش، ویژگیهم در زمینه(. 2017 2)ایوانف و همکاران،دهند مشتریان ارائه می

سازد تا مانند کارمندان عادی با مشتریان ها را قادر میاند که رباتهای خدماتی گنجانده شدهاتوماسیون در ربات

های مجهز به هوش مصنوعی برای عالوه بر این، برندهای مهمان نواز بیشتری از چت ربات تعامل داشته باشند.

 (.2019 3)لو و همکاران،کنند یک محیط آنالین استفاده میت و ارائه خدمات به مشتریان در تسهیل تعامال

در استعداد خود برای ذخیره و بازیابی  آفرینی ارزشهم هوش مصنوعی برخی از مزایای خود را برای فرآیند

کننده، ارائه های مصرفیتبینی اولوکننده، پیشهای مشتری، ادغام اطالعات مصرفموثر مقادیر زیادی از داده

سازی تجربیات مهمان، پذیرش دستورات صوتی و مدیریت چهره اطالعات عمومی و شخصی به مهمانان، شخصی

به طور اجتناب ناپذیری، هوش مصنوعی و اتوماسیون به (. 2021 5؛ پرویز،2021 4)روئل و نجوکو،کند ارائه می

تواند باعث همدلی مشتری نسبت به استفاده از هوش هستند، که می آفرینیهم دنبال ارائه مزایایی برای فرآیند

هاست که در تعامالت بین فردی نوازی و گردشگری مدتبا این حال، صنعت مهمان مصنوعی و اتوماسیون شود.

عنوان جایگزین های خودکار بهبنابراین، معرفی هوش مصنوعی و ربات بین کارکنان و مشتریان رشد کرده است.

و همچنین یک  نوازی در تضاد باشد.مکمل برای کارکنان واقعی ممکن است با دیدگاه سنتی خدمات مهمانیا 

  (.2019 6)لو و همکاران،کند چالش عاطفی و روانی برای مشتریان ایجاد می

 آفرینی ارزشتأثیرعوامل مبتنی بر مشتری بر هم

ها گیری و توانایی آنطور کلی نقش مهمی در تصمیمتصورات مشتریان در مورد هوش مصنوعی و اتوماسیون به 

( TAM) دارد. برای درک بهتر ادراک مشتری، مدل پذیرش فناوری آفرینی ارزشهم برای مشارکت در فرآیند

به عنوان ( PEOUشده )( و سهولت استفاده درکPUب، سودمندی درک شده )که ادراک مشتری را بر حس

 7)دیویس و همکاران، گرددشود، مطرح میکنندگان شناخته میصرفهای مهم نگرش مبینی کنندهپیش

بینی قصد مشتری برای استفاده را در پیش پذیرش فناوری در این راستا نیز، محققان عملی بودن کلی(. 1989

هوش مصنوعی  (.2019 8)گورسوی و همکاران، کننداز هوش مصنوعی در طول برخوردهای خدماتی مطرح می

برای تقلید از رفتار انسان طراحی شده باشد، اما نیاز به یک پلت فرم دیجیتال و یک رابط داشته تا ممکن است 

چنین پلتفرمی با یک پایگاه داده برای بازیابی اطالعات مشتری و ایجاد تجربیات خاص  از طریق آن اداره شود.

های پذیرش فناوری، سودمندی زههمچنین سا (.2018 9)بوون و موروسان،برای مشتریان یکپارچه خواهد شد 

و سهولت استفاده درک شده، زمانی قابل اجرا هستند که مشتریان نحوه استفاده و تعامل با استفاده از هوش 

 توان، ساختارهای سودمندی درک شدهاز این رو، می هایی را بیاموزند.مصنوعی و اتوماسیون در چنین پلتفرم

از طریق هوش مصنوعی  آفرینی ارزشهم وان عوامل مبتنی بر مشتری که بررا به عن سهولت استفاده درک شده و
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به عنوان احتماالت ذهنی کاربر که استفاده از  سودمندی ادراک شده گذارند، وارد کرد.و اتوماسیون تأثیر می

. (1989 1)دیویس و همکاران،شود ملکرد شغلی وی شده تعریف مییک سیستم کاربردی خاص باعث افزایش ع

توان به عنوان معیاری تفسیر کرد که مشتریان، هوش مصنوعی و خدمات را می سودمندی درک شده بنابراین

آفرینی هم خودکار را برای ارائه مزایای خاصی در هنگام اشتراک گذاری اطالعات مربوطه و شرکت در فرآیند

ی است که کاربر در استفاده از ای از راحتدرجه سهولت استفاده درک شدههمچنین  .گیرنددر نظر می ارزش

توان اذغان کرد که درک مشتریان از تالش این رو، میاز (. ۱۹۸۹، 2یک سیستم انتظار دارد )دیویس و همکاران

 های تقویت شده توسط هوش مصنوعی و اتوماسیون، تأثیر قابل توجهی بر روندمورد نیاز برای استفاده از پلتفرم

اعتماد درک شده از مشتری در ادبیات عالوه بر این،  .(۲۰۱۸، 3)باومن و موروسانداشته باشد  آفرینی ارزشهم

 4ای از قصد و نگرش مشتری برای پذیرش فناوری شناسایی شده است )سینگ و سریواستاوا،به عنوان مقدمه

ن اقتصادی اجتناب ناپذیر هستند و برای تثبیت چنی-ها در بیشتر تعامالت اجتماعیعدم قطعیت (.2019

امنیت درک شده و  .(۲۰۰۲، 5)با و پل تعامالتی، به ویژه در یک محیط نامطمئن )آنالین( به اعتماد نیاز است

ند اشدهگذارد، شناسایی به عنوان عوامل مهمی که بر اعتماد مشتری تأثیر می نیزحریم خصوصی درک شده 

های مربوط به حریم خصوصی که در نگرانیدر نتیجه، اعتماد درک شده را  .(۲۰۱۵، 6)ونسون پونته و همکاران

آفرینی ارزش کننده مهم مشارکت مشتری در فرآیند همبینیتوان به عنوان پیششود، میو امنیت منعکس می

های متفاوتی نسبت شتوانند نگرها متفاوت باشد و افراد میتواند در برخی زمینهارزیابی فناوری می قلمداد کرد.

به دنبال ادبیات نگرش مشتری، در پژوهش حاضر  .(۲۰۰۵، 7)کوران و میوتر د نشان دهنداز خو هابه فناوری

تواند تحت تأثیر گردد که نگرش نسبت به ایجاد ارزش از طریق هوش مصنوعی و اتوماسیون میمجدداً تأکید می

جتماعی در هنجارهای تأثیر اهمچنین  های خاص فرد قرار گیرد.نتیجه ارزیابی یا درک فرد از فرآیند و ویژگی

هنجارهای ذهنی منعکس  (.1995 8کند )تیلور و تاد،ذهنی نقش مهمی در مراحل اولیه پذیرش نوآوری ایفا می

 (.1975 9شود )فیشبین و آجزن،کننده درک فرد است که انجام رفتار توسط گروه)های( اجتماعی آن تایید می

توان به عنوان میزانی در نظر گرفت که گروه اجتماعی مشتری معتقد تأثیر اجتماعی را می از این منظر نیز،

های انگیزهمورد دیگر  شرکت کند. آفرینی ارزشهم است که باید از طریق هوش مصنوعی و اتوماسیون در

ایل به پذیرش (، و تم2021 10از عوامل مهم موثر بر رفتار گردشگران )پستک و سروان، است که گرایانهلذت

شود که وقتی مشتری از بکارگیری هوش مصنوعی فرض میباشد. فلذا، می (2019 11فناوری )عالم و همکاران،

کند، احتمااًل بیشتر در این فرآیند احساس لذت و سرگرمی ذاتی می آفرینی ارزشهم و اتوماسیون در فرآیند

تواند ناراحتی را کاهش داده و آشنایی با مانند میسانهای انویژگیبجز موارد اشاره شده،  مشارکت خواهد کرد.

(، محققان ادعا ۲۰۱۱ 12گیل،شود )کیم و مکمشتریان را افزایش دهد، در نتیجه باعث ایجاد قصد خرید می
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توان به عنوان تهدیدات برای هویت و هستی انسان تلقی ها را میهای شبیه انسان در رباتکنند که ویژگیمی

عنوان یک سازی را بهها، این مطالعه انساندر پرتو این یافته (.2014 1فون در پی اوتن و کرآمر،-ل)روزنتا کرد

که از طریق هوش  آفرینی ارزشهم تواند بر مشارکت در فرآیندگیرد که میعامل مبتنی بر ادراک در نظر می

ات قبلی تجربه مشتری را به عنوان یک مطالعو نهایتا نیز،  .شود، تأثیر بگذاردمصنوعی و اتوماسیون تسهیل می

بنابراین،  .(2005 2اند )کیم و مالهوترا،اده از فناوری جدید شناسایی کردهعامل کلیدی در تأثیرگذاری بر استف

ها، تواند مجموعه مهارتتوان اذعان کرد که تجربه قبلی مشتری در استفاده از هوش مصنوعی و اتوماسیون میمی

 .به مشتریان بدهد آفرینی ارزشهم الزم را برای مشارکت در فرآینددانش و استعداد 

 آفرینی ارزشهای مجهز بر فرآیند همآوریفن

سازی و ها باید یکپارچههای خودکار ارزش ایجاد کنند، این فناوریبرای اینکه هوش مصنوعی و سیستم 

از این رو، این مطالعه بر روی  (.0182 3سازی را در محیط خدمات تسهیل کنند )بوون و موروسان،سفارشی

ادبیات، پنج  دهند.های خدمات را ارتقا میسازی ارائهکند که تعامل با مشتریان و شخصیهایی تمرکز میفناوری

 کند.نوازی و گردشگری شناسایی میعنوان فناوری تأثیرگذار بر فرآیند خلق ارزش در مهمانفناوری کلیدی را به

ای برای خودکارسازی فرآیندهای ورود و سرویس به طور گستردههای سلفازی، کیوسکنودر صنعت مهمان

و پردازش  (ML) ادگیری ماشینی (.2021اند )کارالیل و همکاران، خروج مهمانان مورد استفاده قرار گرفته

مصنوعی در ابزارهای تحلیلی هوش مصنوعی هستند که برای فرآیند استفاده از هوش  (NLP) زبان طبیعی

های مجهز به هوش مصنوعی ها برنامهبات(. چت۲۰۱۸ 4باشند )آلورا و همکاران،ایجاد ارزش مشتری ضروری می

شوند )یوکپابی و های متنی استفاده میهستند که برای تسهیل تعامالت بالدرنگ با مهمانان هتل از طریق پیام

ریزی تجربه مورد نظر خود طراحی العات برای برنامهها برای کمک به مشتریان با اط(. آن۲۰۱۹ 5همکاران،

ای است که از تصاویر، صداها یک فناوری رایانه )VR (واقعیت مجازی(. ۲۰۲۱ 6اند )کالوارسی و همکاارن،شده

توانند کند، جایی که کاربران میسازی حضور فیزیکی کاربر در دنیای مجازی استفاده میو احساسات برای شبیه

یک شی تولید شده توسط رایانه است  (AR(. واقعیت افزوده )۲۰۲۰ 7)بالینا،و تعامل داشته باشند یابی جهت

بخشد و اطالعات حساس به زمینه را در مورد محیط نزدیک کاربر در ترکیبی که محیط دنیای واقعی را بهبود می

اوری، یعنی دسکتاپ، تبلت و گوشی ور با استفاده از دستگاه فنهای غوطهبعدی و ویژگیهای سهاز تصویر، مدل

نیز اصطالحی است که به  )MR ((. واقعیت ترکیبی یا مختلط۲۰۲۲ 8کند )آالم و همکاران،هوشمند ارائه می

به عنوان  متاورس، (.2022تقویت بسیار طبیعی محیط واقعی برای کاربران اشاره دارد )بوهالیس و کاراتای، 

متمرکز بر ارتباط اجتماعی، در زمینه گردشگری، واقعیت فیزیکی را با  ای از قلمروهای مجازی سه بعدیشبکه

کند تا همه نیازها و ذینفعان را در یک قلمرو مجازی سه بعدی های مجازی، افزوده و ترکیبی فعال میواقعیت

حوزه با توجه به جدید بودن  .(۲۰۲۱ 9)بک و همکاران، و مشترک ادغام کند و مناطق واقعی را تبدیل کند

هوش مصنوعی در گردشگری داخل کشور، مطالعات اندکی در این حوزه انجام شده است؛ بنابراین الزم است در 

                                                      
1 Rosenthal-von der P€utten and Kr€amer 
2 Kim and Malhotra 
3 Bowen and Morosan 
4 Aluri et al 
5 Ukpabi et al 
6 Calvaresi et al 
7 Ballina 
8 Alam et al 

9 Bec et al 
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راستای امکان سنجی هوش مصنوعی در توسعه گردشگری، مطالعات انجام گرفته مورد بررسی قرار گیرد. در 

 دول زیر اشاره شده است.اند، در جهمین خصوص تعدادی از این تحقیقات که به این مبحث پرداخته
 . پیشینه تحقیقات داخلی و خارجی1جدول

 نتایج عنوان محقق

لی و 
 1همکاران

(۲۰۲۰) 

شهر هوشمند توریستی: 
 توسعه و تحوالت

ول جنبه ها که به رویکرد دولت شهر اشاره دارد، که براساس دو عامل اصلی زیر است ا
هر است که ساکنان و گردشگران آن ششامل منطق یا مبتنی بر اولویت بندی همکاری 

ر بین افراد دباید زیرساخت های گردشگری را ایجاد کند که ارتابط قوی فن آوری را 
ین صورت امرتبط ارائه دهد. دومین عامل اصلی مربوط به موجودیت ها است که به 

حی شود که شهرهای گردشگری هوشمند باید در راستای توسعه پایدار طراتعریف می
 .شوند

آریناس و 
 2همکاران

(۲۰۱۹) 

چگونه فناوری اطالعات بر 
رویکردهای تمرکز بر طراحی 

گذارد: شواهدی از تأثیر می
اکوسیستم گردشگری 

 هوشمند اسپانیا

یرات اجتماعی مفید بودن ادراکی، به همراه سهولت استفاده ادراکی، خودباوری و تأث
شوند، درحالی که هوشمند می موجب تمایل رفتاری به استفاده از خدمات گردشگری

اند که فراهم ها موجب کاهش این استفاده خواهند شد. محققات نتیجه گرفتههزینه
ها غلبه ی هزینهکنندگان خدمات باید برای جذب هر چه بیشتر گردشگران بر تأُیرات منف

 کنند.

 3گاجدوشیک
(۲۰۱۸) 

گردشگری هوشمند: مفاهیم 
 و بینش از اروپای مرکزی

 ردشگری چکمجله گ

برند: بعد نخست، شوند نام میدو بعد از تغییرات را که موجب تحول در گردشگری می
کند و دومین بعد، اشکال جدید گردشگری که این صنعت را از گردشگری انبوه جدا می

مصرف  وگسترش فناوری اطالعات و ارتباطات و تأثیراتی که بر خالقیت، تولید 
املی نوآورانه ت. آنان فناوری اطالعات و ارتباطات را عمحصوالت گردشگری گذاشته اس

 کند.هایی را برای مهندسی مجدد و تجارت الکترونیک فراهم میدانند که فرصتمی

ساویچ و 
 4پاولویک

(۲۰۱۸) 

تجزیه و تحلیل عوامل 
توسعه گردشگری هوشمند 

 در صربستان

لش پیش گردشگری، چابا توجه به گسترش انبوه خدمات و وسایل هوشمند همراه در 
ها و خدمات از روی امروزی درک علت و چگونگی پذیرش یا عدم پذیرش این فناوری

 سوی افراد مختلف است.

کیم و 
 5همکاران

(۲۰۱۸) 

تجزیه و تحلیل سیستماتیک 
مقاالت مروری در ادبیات 

 هتلداری و گردشگری

یر مثبت می گذارند رکی تأُتجربه سفر و تجربه فناوری در مفید بودن و سهولت استفاده ادا
 شوند.و موجب پذیرش استفاده از وسایل هوشمند همراه در گردشگری می

پور و ابراهیم
همکاران 

(۱۴۰۱) 

امکان سنجی توسعه 
گردشگری هوشمند با تاکید 

 بر توسعه پایدار

دهد که با توجه میانگین ابعاد فنی، اقتصادی، عملیاتی، قانونی و ها نشان مییافته
باال است بهبندی، امکان توسعه گردشگری هوشمند در شهر اردبیل در حد متوسط روزمان

دارد. نتیجه و بین میانگین نظرات گردشگران و کارشناسان اختالف معناداری وجود ن
های زیادی از جمله بهبود سازی و توسعه گردشگری هوشمند، تالشاینکه جهت پیاده

 .الزم است (ریزیهی مدون )برنامهاها و تدارک برنامهزیرساخت

تحلیل هوشمندی و رقابت  (۱۴۰۱دلشاد )
پذیری مقصد گردشگری 

 شهر یزد

ندی و ای، وضعیت هوشمتایج تحقیق نشان داد که بر اساس آزمون تی تک نمونهن
ز نظر اتر از میانگین است. نتیجه این آزمون های آن در شهر یزد پایینمولفه

ریزی گردشگری، داد که وضعیت چهار مولفه سیاست و برنامهپذیری، نشان رقابت
تر از های عمومی و خدمات گردشگری در شهر یزد پایینمدیریت مقصد، زیرساخت

 .میانگین است

                                                      
1 Lee et al 

2 Arenas et al. 

3 Gajdošík 

4 Savic & Pavlovic 

5 Kim et al, 
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گرامی و 
همکاران 

(۱۴۰۱) 

ارائه مدل توسعه گردشگری 
ورزشی هوشمند با اینترنت 

 اشیاء در ایران

ی بسیاری که دارد، برای اینترنت اشیا با توجه به مزایا استفاده ازنتایح آنان نشان داد که 
رو مدیران باشد. ازاینرشد صنعت گردشگری ورزشی کشور بسیار مفید و ضروری می

 .های اینترنت اشیا استفاده نمایندگردشگری ورزشی کشور، بهتر است از تکنیک

دانشور و 
همکاران 

(۱۴۰۱) 

شناخت نقش مفهومی جمع 
ری سپاری در گردشگ

 هوشمند با رویکرد فراترکیبی

ر د سپاریجمع  هایدهد که الگوی تحقیقات در زمینه چالشنتایج پژوهش نشان می
صنعت گردشگری در چهار خوشه فناوری، انسانی، استراتژیک و مطالعات نسل سوم قابل 

-تعریف است و راهبردهای ارائه شده توسط محققین در اجرای موفق یک پروژه جمع

انداز و ر صنعت گردشگری نیز، در چهار دسته راهبردهای مرتبط با چشمسپاری د
استراتژی، سرمایه انسانی، زیرساخت و محیط خارجی قابل اجرا است. نتایج این پژوهش 

به عنوان یک نقشه راه برای تحقیقات آینده پزوهشگران قابل استفاده است و درک 
-جاد شده در صنعت گردشگری ایجاد میسپاری ایهای جمعتری از چگونگی پلتفرمکامل

 .کند

رو براساس آنچه تاکنون بیان شد و با توجه به ادبیات مطرح شده در این پژوهش، مدل مفهومی پژوهش پیش

محقق به دنبال پاسخگویی به این سؤال بود عوامل موثر  نشان داد. در این مطالعه 1الب شکل توان در قرا می

تواند از طریق هوش مصنوعی بر هم آفرینی ارزش در صنعت آفرینی ارزش کدامند؟ و این عوامل میبر هم

از این رو هدف پژوهش حاضر واکاوی عوامل موثر بر هم آفرینی ارزش از طریف  گردشگری اثرگذار باشد؟

باشد. در این راستا فرضیات زیر می مصنوعی و مدیریت دانش در صنعت گردشگری های مجهز به هوشفناوری

 گردد که: مطرح می

 دارد.  داریمعنیتاثیر  آفرینی ارزشعوامل مبتنی بر مشتری بر اثربخشی هم
 دارد.  داریمعنیتاثیر  آفرینی ارزشهای مجهز به هوش مصنوعی بر اثربخشی همفناوری

 دارد.  داریمعنیتاثیر  آفرینی ارزشاثربخشی هممدیریت دانش بر 

 دارد.  داریمعنیتاثیر های مجهز به هوش مصنوعی بر عوامل مبتنی بر مشتری فناوری

از  آفرینی ارزشهای مجهز به هوش مصنوعی و اثربخشی همعوامل مبتنی بر مشتری در ارتباط بین فناوری

 است.برخوردار  ایواسطهنقش 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مبتنی بر عوامل 
 مشتری

اثربخشی هم 
 آفرینی ارزش

های مجهز فناوری
 بر هوش مصنوعی

 نگرش مشتری

 درک مشتری

 تجربه مشتری

 انسان سازی

انگیزه لذت 
 جویانه

 چت بات

 تأثیر اجتماعی

 متاورس

 یادگیری ماشین

 کیوسک

 پردازش زبان 

 مدیریت دانش

 ذخیره دانش کسب دانش تسهیم دانش خلق دانش
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 .  مدل مفهومی تحقیق1شکل 

 شناسی پژوهشروش

ها نیز، این بررسی در حوزه تحقیقات هاین مطالعه از نظر هدف، کاربردی است و از دیدگاه نحوه گردآوری داد

و خبرگان صنعت گردشگری  مشتریانتوصیفی از نوع پیمایشی قرار دارد. جامعه آماری پژوهش حاضر متشکل از 

در  ها تکمیل شد.نفر از اعضای نمونه در دسترس قرار گرفته و پرسشنامه ۱۹۰و مهمان نوازی است که تعداد 

ای و میدانی بوده و متغیرهای موردبررسی در مطالعه ها از دو روش کتابخانهاین پژوهش برای گردآوری داده

اند. مورد سنجش قرار گرفته« سازی شده1رسشنامه الکترونیکی بومیپ»حاضر از طریق نظرخواهی با استفاده از 

گویه؛ مدیریت دانش  5های مجهز به هوش مصنوعی با گویه؛ فناوری ۸جهت سنجش عوامل مبتنی بر مشتری با 

ای لیکرت استفاده شده است. همچنین گزینه 5، براساس طیف ۶آفرینی ارزش با گویه و نهایتا اثربخشی هم 4با 

نظران متخصص در این حوزه و روایی محتوای آن با شاخص وایی صوری این پرسشنامه با نظر اساتید و صاحبر

نفر از خبرگان آگاه به موضوع پژوهش و پایایی یا اعتبار آن نیز با  10روایی محتوای نسبی با تکیه بر نظرات 

 است. 1شرح جدول  شده بهکمک آزمون ضریب آلفای کرونباخ تأیید شده است. نتیجه حاصل

 . روایی و پایایی پرسشنامه1جدول

 CVR Cronbach's alpha متغیر
 8۱8/0 8۳4/0 عوامل مبتنی بر مشتری

 ۹54/0 ۹۱۱/0 های مجهز به هوش مصنوعیفناوری
 9۰۱/0 ۸۲۲/0 مدیریت دانش

 8۲5/0 8۶6/0 آفرینی ارزشاثربخشی هم

 
نفر از  10رات نمایان است، با توجه به اینکه مقادیر روایی محتوا نسبی بر مبنای نظ 1که در جدول  همانطور

حاصل  7/0ز او همچنین میزان آلفای کرونباخ برای هر یک از متغیرهای پژوهش باالتر  6/0خبرگان بیشتر از 

 یید قرار گرفته است.وایی و پایایی پرسشنامه پژوهش مورد تأرتوان بیان داشت که شده است، می

های جمع آوری شده با استفاده از روش مدلسازی معادالت ساختاری با رویکرد حداقل تجزیه و تحلیل داده

 .بررسی شد 2اسالپیمربعات جزئی به کمک نرم افزار اسمارت

 

 هاها و یافتهتحلیل داده

ه نتایج و تحصیالت ارزیابی شدند ک های سن، تأهل، جنسیتساس شاخصکنندگان در این مطالعه برامشارکت

 است. 2حاصله به شرح جدول 
 توزیع دموگرافیک نمونه مورد بررسی. 2جدول

 درصدفراوانی فراوانی طیف متغیر

 ۴/۵۷ ۱۰۹ مرد سن

 ۶/۴۲ ۸۱ زن

                                                      
  

2 Smart-Pls 
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 ۹/۳۸ ۷۴ مجرد وضعیت تأهل

 ۱/۶۱ ۱۱۶ متأهل

 
 وضعیت سنی

 ۸/۱۵ ۳۰ سال 21-25

 ۴/۳۷ ۷۱ سال 26-30

 ۱/۴۲ ۸۰ سال 30-40

 ۷/۴ ۹ سال 40بیش از 

های پرسشنامه با استفاده از های برازش مدل پژوهش، بارهای عاملی گویهپیش از برازش و گزارش شاخص

تمامی مقادیر بارهای عاملی نسبت به خروجی ضرایب مسیر مورد ارزیابی قرار گرفت که بررسی اولیه نشان داد، 

حاصل  2هیچ گویه ای از مدل حذف نگردید؛ مدل ضرایب مسیرنهائی به شرح شکل خیلی بیشتر بوده و  4/0

 گردید.

 
 . ضرایب مسیر و بارهای عاملی الگوی پژوهش2شکل 

های برازش مدل بررسی و پس از اطمینان از مطلوب بودن میزان بارهای عاملی متغیرهای پژوهش، شاخص

 گزارش شده است. 3نتیجه حاصله در جدول 
 های برازش مدل پژوهششاخص. 3جدول

ضریب  متغیر

آلفای 

 کرونباخ

ضریب 

پایایی 

 ترکیبی

میانگین 

واریانس 

 استخراجی

معیار 

(𝑹𝟐) 

معیار 

(𝑸𝟐) 

 نتیجه

 - - - ۶۶۸/0 ۹۴۱/0 ۹۲۸/0 عوامل مبتنی بر مشتری

 قوی ۳۵۶/0 ۶۴۳/0 ۶۰۷/0 ۸۸۵/0 ۸۳۹/0 های مجهز به هوش مصنوعیفناوری

 - - - ۶۵۶/0 ۸۸۴/0 ۸۲۳/0 مدیریت دانش

 قوی ۳۸۵/۰ ۸۴۷/۰ ۵۰۵/0 ۸۵۷/0 ۸۰۵/0 آفرینی ارزشاثربخشی هم

های میانگین استخراج شده، پایایی ترکیبی و آلفای های سنجش و اعتبار الگو از شاخصبرای ارزیابی شاخص

دهد تمام مقادیر ذکر شده باالتر از حد مطلوب قرار دارند. در ، نشان می3کرونباخ استفاده شد. نتایج جدول
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در این پژوهش، براین ، نتایج پایایی و روایی همگرا ابزار سنجش به طور کامل آورده شده است. عالوه3جدول 

( معیاری است که 𝑅2) استفاده شده است. 𝑄2و معیار  𝑅2های ساختاری از دو معیار برای بررسی برازش مدل

رود و نشان سازی معادالت ساختاری به کار میگیری و بخش ساختاری مدلبرای متصل کردن بخش اندازه

های ( فقط برای سازه𝑅2)گذارد و مقدار زا میزا بر یک متغیر دروندهنده تأثیری است که یک متغیر برون

( مربوط به 𝑅2)هر چه مقدار زا صفر است. های برونشود و درمورد سازهوابسته مدل پژوهش محاسبه می

، 19/0( سه مقدار 1998)1زای یک مدل بیشتر باشد، نشان دهنده برازش بهتر مدل است. چینهای درونسازه

( نیز 𝑄2کند. معیار )( معرفی می𝑅2)را به عنوان مالک برای مقادیر ضعیف، متوسط و قوی  67/0و  33/0

ایی که دارای برازش بخش ساختاری قابل قبول باشند، باید هکند. مدلبینی مدل را مشخص میقدرت پیش

زای مدل را داشته باشند؛ بدین معنا که اگر در یک های درونهای مربوط به سازهبینی شاخصقابلیت پیش

های یکدیگر بگذارند ها به درستی تعریف شده باشد، قادر خواهند بود تأثیر کافی بر شاخصمدل، روابط بین سازه

( در مورد شدت قدرت 2009)2ها به درستی تأیید شوند. هنسلر، رینگ و سینکوویساین راه فرضیهو از 

دهنده اند که به ترتیب نشانرا تعیین کرده 35/0و  15/0، 02/0زا، سه مقدار های درونبینی مدل در سازهپیش

مقادیر  3. جدول شماره های آن سازه استبینی ضعیف، متوسط و قوی یک سازه در برابر شاخصقدرت پیش

در این مطالعه جهت سنجش دهد. زای مدل را نشان می( را برای هر یک از متغیرهای درون𝑄2)( و 𝑅2)معیار 

دهنده این است نشان (GOF)استفاده شده است. شاخص  (GOF)برازش کلی مدل از شاخص نیکوئی برازش 

اند )هیر و همکاران، پذیر ماتریس کوواریانس در مدل خاص به خوبی پیاده شدهکه تا چه حد متغیرهای مشاهده

حاصل گردید که نشان از برازش باالی مدل معادالت  5۶۰۰/0برابر با  (GOF)(. در این مطالعه مقدار 2006

 ساختاری دارد.

GOF = √(𝐶𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ × (𝑅 𝑆𝑞𝑢𝑎𝑟𝑒)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ 

GOF = √0.421 × 0.745 = 0.5600 
 

 های پژوهش با استناد به مقادیر ضرایب مسیر و آماره تی انجام گرفته است. بررسی فرضیه

                                                      
1. Chin 
2. Henseler, Ringle & Sinkovics 
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 های مستقیم. مدل ساختاری فرضیه3شکل 

هوش های مجهز به شود، تأثیر معنادار عوامل مبتنی بر مشتری، فناوریمشاهده می 3همانطور که در شکل 

آفرینی ارزش مورد تأیید قرار گرفت. و عوامل مبتنی بر مشتری مصنوعی و مدیریت دانش بر اثربخشی هم

گری کند. نهایتا آفرینی ارزش را میانجیهای مجهز به هوش مصنوعی و اثربخشی همتوانست رابطه بین فناوری

آفرینی ارزش مشتری و اثربخشی همهای مجهز به هوش مصنوعی توانست رابطه بین عوامل مبتنی بر فناوری

 گری نماید.را میانجی

 های پژوهشآزمون فرضیه

 T-valueاستفاده شده است. شاخص  T-valueها از دو شاخص ضریب مسیر و برای آزمون معناداری فرضیه

و  +96/1درصد، چنانچه مقادیر آماره بین  95کند. در سطح اطمینان معناداری ضرایب مسیر را ارزیابی می

نتایج مشخص شده است(. نتایج آزمون  شود )در جدولباشد، فرضیه تأیید و در غیر این صورت رد می 96/1

 ارائه شده است. 4در جدول  Smart-PLSافزار فرضیات حاصل از خروجی نمودار معادالت ساختاری نرم
 . نتایج برازش الگوی درونی4جدول

ضریب  مسیر ساختاری

 مسیر

 ضریب 

t 
معناداری 

p 
سطح 

05/0 

 درصد
 تأثیرات مستقیم

 تأیید 000/0 ۴۰۵/۶ ۳۶۴/0 آفرینی ارزشاثربخشی هم عوامل مبتنی بر مشتری 

 تأیید 000/0 ۹۰۸/۳۰ ۸۰۲/0 عوامل مبتنی بر مشتری  فناوری مجهز به هوش مصنوعی

 تأیید 000/0 ۲۳۴/۶ ۰۹۷/۱ آفرینی ارزشاثربخشی هم  فناوری مجهز به هوش مصنوعی

 تأیید 00۱/0 ۲۴۱/۳ ۵۴۰/0 آفرینی ارزشاثربخشی هم  مدیریت دانش 

 تأثیرات غیرمستقیم
اثربخشی هم  عوامل مبتنی بر مشتری  فناوری مجهز به هوش مصنوعی 

 آفرینی ارزش
 تأیید 000/0 ۰۸۳/۶ ۲۹۲/0
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از پنج فرضیه مطرح  p-valueو همچنین  tشود، با توجه به مقدار آماره مشاهده می 4طور که در جدول همان

 شده، ادعای بیان شده برای همه مسیرهای اصلی مستقیم و غیرمستقیم مورد تأیید قرار گرفت. 

 

 بحث و نتیجه گیری

تواند یک مزیت رقابتی را برای مقاصد به دست آورد. امروزه ایجاد یک برنامه زیرساختی گردشگری هوشمند می

ها و توانایی در تخصیص بهینه منابع نیز نشأت مزیت رقابتی مقاصد نه تنها از منابع طبیعی از تأثیر مدیریتی آن

گردشگری هوشمند با بهره گیری از رویکردهای گیرد که به توسعه گردشگری پایدار منجر می شود. مقاصد می

نوآورانه و فناوری های نوین و افزایش پایه های فناوری گردشگری به افزایش اشتغال و رشد اقتصادی پایدار می 

انجامد. گردشگری هوشمند یک نیروی محرک تازه برای نوآوری، خالقیت و رقابت در مقاصد گردشگری است. 

ای بهتر برای کشورها و د شدند در درازمدت، توسعه صنعت گردشگری و آیندهمقاصد گردشگری که هوشمن

این پژوهش هم از نظر آکادمیک و هم از نظر ارتقا نظام گردشگری هوشمند شوند. توسعه پایدار را موجب می

دارای اهمیت است. آگاهی از شرایط و راهبردهای توسعه مقاصد هوشمند سیاست گذاران این حوزه را جهت 

های فناوری در صورت فراهم شدن زیرساخت .دهدشان یاری میارتقا و هوشمندسازی مقاصد گردشگری

توان زمینه رشد و توسعه گردشگری را بیش اجتماعی و اقتصادی مورد نیاز گردشگری هوشمند در کشورها، می

ای ردشگری و آیندهاز پیش فراهم نمود. توسعه مقاصد گردشگری هوشمند در درازمدت موجب توسعه صنعت گ

گذاران شود. توجه به الگوی تحقیقات صورت گرفته در این حوزه به سیاستبهتر برای کشورها و توسعه پایدار می

های مورد نیاز کند در صورتی که بخواهند شرایط و زیر ساختاندرکاران صنعت گردشگری کمک میو دست

های مورد نیاز برای دا به شناسایی بسترها و نیازمندیسازی مقاصد هوشمند را فراهم کنند، ابتجهت پیاده

سازی ها توجه کنند؛ زیرا در صورتی که این شرایط به صورت صحیح درک نشوند، پیادهاستقرار این سیستم

های شود با شناسایی شکافگذاران توصیه میگردد. به سیاستمقاصد گردشگری هوشمند با مشکل مواجه می

ایط اقتصادی، اجتماعی، محیطی و فناورانه و زیر ساختی مقاصد هوشمند توجه داشته پژوهشی به تمامی شر

باشند و این ابعاد را به طور کامل رصد کنند و اقدامات الزم را در جهت دستیابی به این امکانات فراهم نمایند. 

ست. دهه سوم قرن های خوبی برداشته اهای اخیر در زمینه توسعه صنعت گردشگری گامکشور ایران در سال

بیست و یکم، باید قرنی باشد که مناطق هدف گردشگری ایران، بیش از قبل مورد توجه قرار بگیرد و فناوری 

حلقه مفقوده صنعت گردشگری در ایران است  اطالعات و هوشمندی نیز به آن کمک کنند. گردشگری هوشمند

در جهت توسعه این صنعت برداشت و از فواید آن  توان گام بلندیهای این حوزه میکه با بازنگری در سیاست

گذاران جهت ریزان صنعت گردشگری و سیاستهای این مطالعه همچنین برای برنامهمند شد. نتایج یافتهبهره

ریزی برای فراهم کردن بستر مناسب به منظور توسعه مقاصد هوشمند و ها و همچنین برنامهشناسایی شاخص

گردشگری مفید خواهد بود. گردشگری هوشمند موجب تسهیل تجارب گردشگران، بهبود جایگاه کشور در 

شود. در نتیجه، گردشگری هوشمند رفتار گردشگران بهبود و اثربخشی بیشتر مدیریت یم مقصد گردشگری می

دهد. چرا که یک سیستم هوشمند در مقصد را در انتخاب و بازدید از یک مقصد تحت تأثیر خود قرار می

تواند موجب بهبود امنیت عمومی، ارائه خدمات بهتر بهداشتی، آموزش عمومی، صرفه جویی در ی میگردشگر

انرژی، هماهنگی و یکپارچگی سیستم مدیریت گردشگری مقصد و سهولت استفاده از خدمات گردشگری توسط 
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د. از سوی دیگر در یک گردشگر شود که مجموعه این عوامل تأُیر مستقیمی بر رفتار، رضایت و هم آفرینی دار

برنامه ریزی گردشگری درک نیازهای گردشگر موجب تسهیل خدمات رسانی می شود و در نتیجه ارائه خدمت 

همچنین، صنعت گردشگری در حال تبدیل شود. با کیفیت موجب تغییر رفتار گردشگر در انتخاب یک مقصد می

د به عنوان یک اطالعات هوشمند و به شدن به یک صنعت مدرن خدمات است بدین ترتیب گردشگری هوشمن

سازی شده را برای ترین بخش جریان اطالعات در گردشگری نقش اطالعات دقیق و شخصیعنوان مهم

تواند باعث افزایش رضایت کند و این استراتژی میهای گردشگران برجسته میپاسخگویی به نیازها و خواسته

وری مدیریت در سطوح مختلف مؤسسات گردشگری افزایش بهرهگردشگران در کلیه اشکال ارتباطی بهبود 

های عملیاتی و بازاریابی شود و حتی کسب وکارهای گردشگری با دنبال کردن ها و کاهش هزینهعملیاتی شرکت

رسانی خدمات گردشگری از طریق توسعه هوشمندسازی گردشگری و کاوش در این مسیر جریان اصلی اطالع

ت نامطلوب خود غلبه کنند در نتیجه موانع توسعه گردشگری در روش سنتی کشور برداشته توانند بر موقعیمی

صنعت توسعه آفرینی ارزش در نتایج مطالعه نشان داد که همشود و توسعه آینده هموارتر خواهد شد. می

د افزایشی در ( که سه دلیل برای رون۲۰۱۲) 1نوهوفر و همکاران گردشگری تاثیر دارد. این نتیجه با مطالعات

اول، پیشرفت در فناوری،  این پیشنهادها عبارت است از:که کند آفرینی صنعت گردشگری پیشنهاد میهم

دوم، احساس توانمندی و  کنندگان را تسهیل کنند.سازد تا مشارکت مصرفهای گردشگری را قادر میشرکت

های گردشگری به اهمیت ایجاد نهایت، شرکت در کنند.تمایل مشتریان برای کنترل تجربه سفرشان را فراهم می

اضافه  ( که2004) 2وارگو و لوش همچنین با مطالعه برند.کننده پی میارزش مشترک برای شرکت و مصرف

و مطالعات  .اجزای تجربی برای تحقق ارزش واقعی در طول فرآیند طراحی و مصرف ضروری هستند کند،می

را از تولید  آفرینیهم دهد مشارکت مشتری یک عامل مهم است کهمینشان که ( ۲۰۱۳) 3چاتث و همکاران

، توانایی مشتریان برای مشارکت در که میفزایند( ۲۰۰۸) 4طور پین و همکارانو همین کند.مشترک متمایز می

 ها دسترسی داشتهتوانند به آنها میها و منابع عاملی است که آنمنوط به دانش، مهارت آفرینیهم فرآیند

را به عنوان  استفاده از فناوری که(۲۰۱۷) 5سرماه و همکارانتحقیقات در نهایت،  ها استفاده کنند.باشند و از آن

همچنین  باشد.همراستا می کندشناسایی می آفرینی ارزشهم ها برای تسهیل فرآیندمکانیزم اصلی برای شرکت

ت گردشگری تاثیر دارد. این نتیجه با مطالعات نتایح مطالعه نشان داد که عوامل مبتنی بر مشتری بر صنع

که ادراک مشتری را بر حسب، سودمندی  )TAM (( که نشان دادند پذیرش فناوری۱۹۸۹) 6دیویس و همکاران

های مهم نگرش بینی کنندهبه عنوان پیش (PEOU) و سهولت استفاده درک شده (PU) درک شده

( که نشان داد امنیت درک شده و ۲۰۱۵) 7بونسون پونته و همکارانشود. و مطالعه کنندگان شناخته میمصرف

ایوانف و گذارد. و تحقیقات حریم خصوصی درک شده به عنوان عوامل مهمی که بر اعتماد مشتری تأثیر می

نگرش را به عنوان یک عامل مهم مؤثر بر پذیرش مشتری شناسایی کرد و دو گروه متمایز ( که ۲۰۱۸) 8همکاران

ها و هوش مصنوعی در صنعت مهمان نوازی یافت. ها نسبت به پذیرش رباتیان را در رابطه با نگرش آناز مشتر

                                                      
1 Neuhofer et al 
2 Vargo and Lusch 
3 Chathoth et al 
4 Payne et al 
5 Sarmah et al 
6 Davis et al 
7 Bonson Ponte et al. 
8 Ivanov et al 
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 )AIDUA (( که یک مدل نظری از پذیرش استفاده از دستگاه هوش مصنوعی۲۰۱۹) 1و گورسوی و همکاران

همراستا  شنهاد کردکننده جهت پذیرش استفاده از هوش مصنوعی در ارائه خدمات پیبرای بررسی تمایل مصرف

های مجهز به هوش مصنوعی در صنعت گردشگری موثر است. باشد. عالوه بر این نتایج نشان داد که فناوریمی

ای از علم که شاخه"یادگیری ماشین را به عنوان که  (۲۰۲۰) 2این نتیجه با مطالعات محمود و همکاران

بوون و مطالعه  کند.تعریف می "ریزی آشکار، یاد بگیرندنامهسازد بدون برها، یعنی کامپیوترها را قادر میماشین

های خودکار ارزش ایجاد کنند، این ( که نشان داند برای اینکه هوش مصنوعی و سیستم۲۰۲۰) 3و موروسان

 باشد. سازی را در محیط خدمات تسهیل کنند همراستا میسازی و سفارشیها باید یکپارچهفناوری

این موضوع ضروری است که همه شهرهایی که در جستجوی تبدیل شدن به یک مقصد سازی اوالً شفاف

گردشگری هوشمند هستند، الزم نیست که حتماً از یک روش یکسان بهره مند گردند: این مسئله به عوامل 

یک مقصد  مختلفی بستگی دارد، از جمله امکاناتی که از نظر گردشگری ارائه می نماید، بلوغ آن به عنوان

های مشترک خاصی وجود دارند که در حال حاضر گذاری آن. با این حال، فناوریگردشگری و ظرفیت سرمایه

ریزان به مدیران و برنامهبرند از این رو بیت و دیده شدنشان به کار میبسیاری از مقاصد به منظور افزایش جذا

اساسی و قوی و توانایی بازاریابی برای  هایمراکز مجهز به فناوریگردد که به ایجاد گردشگری پیشنهاد می

به صفحات لمسی دسترسی داشته و امکان توانمندسازی و تشویق  کهبه طوری ،بپردازند مقاصد در زمان واقعی

های ویژه مسافرت و همچنین استفاده از خدمات فروش و رزرواسیون در ردشگران به دانلود کردن اپلیکیشنگ

توجه اکید  وای فای رایگانگردد به خدمات همچنین به مدیران پیشنهاد می .مقصد را در دسترس قرار دهند

یکی از پرتقاضاترین خدمات از طرف گردشگران و همچنین ساکنان یک شهر، امکان ، چراکه داشته باشند

باشد، این موضوع یک اطالعات تولید شده توسط آن میدسترسی به اینترنت وای فای رایگان و همچنین تراف

مدیران به  .آوردها به وجود میفواید و منافع زیادی را در جهت توسعه بازاریابی آنالین توسط شرکت

های موبایلی مورِد کاربردی بایستی به عنوان راه حل هایاین برنامهتوجه کنند. چون  های تلفن همراهاپلیکیشن

جغرافیایی انواع منابع و دسترسی هدف، هنگام جستجو برای مقاصد، محصوالت، خدمات و همچنین موقعیت 

واقعیت مجازی یا گردد توجه به مسئله دیگر که به مدیران پیشنهاد می .به اطالعات در زمان واقعی تهیه گردند

 ترین اهداف مقاصد گردشگری هوشمند، کمک بهیکی از اصلیباشد. فلذا می های واقعیت افزودهراه حل

های متمادی، این امکان با کمک در تاریخ آن منطقه است. برای سالی ورگردشگران برای داشتن احساس غوطه

وری را های تکنولوژیکی اخیر، این غوطهم گردیده است؛ با این حال پیشرفتراهنماهای صوتی یا تصویری فراه

وشمند، های هزوده با استفاده از تلفن یا عینکتشدید تر نموده است، چه از طریق واقعیت مجازی و چه واقعیت اف

قبل ببینند، به  هایهای تاریخی مقصد را در طول قرنشگران کمک کرده تا بتوانند گذشتهو این امکان به گرد

توجه نمایند.  خدمات ایمنی و سالمتمدیران الزم است تا به  .های تاریخی را تماشا نمایندعنوان مثال، جنگ

به منظور دستیابی به  .باشدها میجزء اولویتشگری ها، برای مقاصد هوشمند گردایمنی گردشگران و اموال آن

ها را در مکان های اند تا ایمنی آننسور مالکیت اشیاء را توسعه دادهاین مهم، سنسورهای موقعیت یاب و س

بعالوه، اپلیکیشن هایی برای هشدارهای امنیتی در دسترس هستند که توانایی اطالع  .شلوغ تضمین نمایند

در نهایت برای توسعه  .مسئول در مورد هر مشکلی که گردشگر با آن روبه رو می شود را دارندرسانی به مقامات 

                                                      
1 Gursoy et al 
2 Mahmoud et al 
3 Bowen and Morosan 
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شود در گردشگری هوشمند در ایران اتخاذ یک چشم انداز جامع برای هر دو سطح خرد و کالن پیشنهاد می

عه ملی توجه های توسسطح کالن باید به باال بردن اولویت توسعه گردشگری هوشمند در درازمدت، سیاست

های موردنیاز برای توسعه گردشگری هوشمند ریزی هماهنگی و نظارت و بهبود زیرساختبیشتر به برنامه

توانمندسازی مسئوالن محلی به منظور اجتناب از بوروکراسی و سرمایه گذاری، توجه بیشتری شود. همچنین 

شارکت بیشتری داشته باشند، آگاهی آنها در سطح خرد، جوامع محلی باید در تصمیم گیری برای منطقه خود م

ها و غیره آموزش و پرورش کارگاه جمعی، های،از اثرات مثبت و منفی گردشگری هوشمند از طریق رسانه

 افزایش یابد.
 

 یارزسپاسگ

ـــگاه محقق اردبیلی بخاطر حمایت معنوی این پژوهش و همچنین مدیران  ـــی دانش از معاونت محترم پژوهش

 خبرگان صنعت گردشگری بدلیل همکاری همه جانبه سپاسگزاری می شود.محترم هتل ها و 

 منابع

. امکان سنجی توسعه گردشگری هوشمند با تاکید بر توسعه پایدار، فصلنامه مطالعات علوم ۱۴۰۱ابراهیم پور، حبیب؛ رحمتی، منصور؛ نعمتی، ولی. 
 .۴۶۳۱-۴۶۲۲(: ۱)۷محیط زیست، 

، مجله رابطه مدیریت دانش با فرآیند مدیریت بحران در مقصدهای گردشگری(. ۱۳۹۹مید؛ سخندان، الناز. )ابراهیمی، مهدی؛ ضرغام بروجنی، ح
 .۱۲۲-۱۰۲(: ۲۷)۷ریزی و توسعه گردشگری، برنامه

مدیریتی به منظور های ارتباط نگرش کارکنان به مدیریت دانش و انتقال مهارت(. ۱۴۰۱بائوج خوشامیان، عمران؛ صدوقی، میترا؛ نعیمی، مینا. )
 .۲۴۷-۲۳۰(: ۱)۲، منابع و سرمایه انسانی، افزایش عملکرد سازمانی شرکت پترو نیرو صبا

بررسی نقش مدیریت دانش بر انگیزه ورود به اتحادهای راهبردی فناورانه (. ۱۴۰۱خسروی لقب، زهره؛ مصلح، عبدالمجید؛ ساالرزهی، حبیب اهلل. )
 .۱۶-۱(: ۲)۲۶ر ایران، های مدیریت د، پژوهشبین المللی

های ، فصلنامه پژوهشهای خبره در انواع آنمدیریت دانش و بررسی نقش هوش مصنوعی و سیستم(. ۱۳۹۹عباسی، حجت؛ سیوندیان، مرضیه. )
 .۸۰-۶۷(: ۴)۲معاصر در علوم مدیریت و حسابداری، 

. شناخت نقش مفهومی جمع سپاری در گردشگری هوشمند با (۱۴۰۱)دانشور، فاطمه؛ خادم الحسینی، احمد؛ گندمکار، امیر؛ ندیمی، محمدحسین. 
 .۶۲-۳۹(: ۴۴)۱۱، فصلنامه جغرافیایی فضای گردشگریرویکرد فراترکیبی، 

(: ۱)۱۰. تحلیل هوشمندی و رقابت پذیری مقصد گردشگری شهر یزد، نشریه علمی کاوش های جغرافیایی مناطق بیابانی، (۱۴۰۱)دلشاد، علی. 
۱۴۱-۱۶۸. 

ارائه الگوی کاربردی گردشگری هوشمند در مناطق شهری مطالعه موردی: (. ۱۳۹۹لعلی، زهرا؛ علیقلی، منصوره؛ نوربخش، سیدکامران. )دشت
 .۱۴۱-۱۲۷(: ۲)۷، فصلنامه گردشگری شهری، شهر اصفهان

فصلنامه  ی هوشمند با اینترنت اشیاء در ایران،. ارائه مدل توسعه گردشگری ورزش(۱۴۰۱)گرامی، ابولفضل؛ امیرحسینی، سیداحسان؛ راد، فرهاد. 
 .۱-۱(: ۱)۱۰، علمی مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی
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