
 

 
 
 

 

ایران)جغرافیایی انجمن المللی بینـ پژوهشی و  فصلنامه علمی جغرافیا (  
 1398 ، پاییز 62شماره ، سال هفدهم

  

  ساختاري معادالت ازتکنیک استفاده با گردشگري بازاریابی در ICT هاي مولفه ارزیابی

 اردبیل استان موردي نمونه

 2یاستعالج رضایدکتر عل ، 1یاردکان یهاتف رضایعل                                               

 چکیده
گردشگري صنعت رو به رشد سالیان اخیر می باشد که داراي سود و اثرات مثبت اقتصادي  بسیاري در این زمینه می باشد. به 

فت صنعت و همین سبب بازاریابی مطلوب در این زمینه و جذب مخاطب از اهمیت باالیی برخوردار است و با توجه به پیشر
تکنولوژي در عصر حاضر نیاز است این بازاریابی از طریق فناوري اطالعات و ارتباطات صورت بپذیرد و شناسایی مقوله هاي 

 آي اساسی هاي مولفه ارزیابیموجود در این زمینه از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است . بر همین اساس این تحقیق با هدف 

نفر  385اردبیل شکل گرفت و نمونه تحقیق  استان موردي نمونه ساختاري معادالت از استفاده با گريگردش بازاریابی در تی سی
، کارشناس و صاحب نظر اردبیلی در حیطه مورد بررسی بودند که به شیوه در دسترس هدفمند پرسشنامه محقق از افراد متخصص

زیر ساخت فن آوري اطالعات و ؛ ات سخت افزاري ، نرم افزاريامکانمولفه   4نتایج نشان داد  ساخته تحقیق را تکمیل نمودند
نو آوري و تنوع بکارگیري فناوري اطالعات عوامل اصلی در تبیین بازاریابی گردشگري و  مدیریت دانش و تخصص؛ ارتباطات
ات بیشترین اثر مستقیم می باشند. در بین مولفه هاي شناسایی شده مقوله زیر ساخت هاي فناوري اطالعات و ارتباط ICTبرمبناي 

و نیز نو آوري و تنوع بیشترین اثر غیر مستقیم را دارد و در مجموعه مولفه هاي شناسایی شده توان تبیین بخش زیادي از متغیر 
بازاریابی گردشگري را دارا می باشند. بر مبناي نتایج بدست آمده مدل طراحی شده ابزاري کارآمد در شناسایی و ارزیابی اثرات 

 می باشد.  ICTلفه هاي بازاریابی گردشگري بر مبناي مو

 ، بازاریابی گردشگري، زیر ساخت فناوري اطالعات  و ارتباطاتICTکلید واژه: گردشگري، 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 رانای تهران، ي،(ره) شهررخمینیامام  ادگاریواحد  یدانشگاه آزاد اسالم،  يروستا يزیبرنامه ر و ایجغراف گروه يدکتر يدانشجو.  1
 (نویسنده مسئول) رانای تهران، ي،شهرر ،( ره )خمینیامام  ادگاریواحد  یدانشگاه آزاد اسالم ،ایجغرافگروه استاد  . 2

                                                           



     ایران) یالمللی انجمن جغرافیایو بین یـ پژوهش  یجغرافیا (فصلنامه علم                                                             81

 مقدمه و بیان مساله

فقیت در ابعاد تجاري و سازه اي اخیر نیاز به نگرشی جامع نگرایانه و کلیت گرا دارد که امکان دستیابی به موشرایط 
). یک مدیریت کارآمد شاخه اي چند مولفه 1،2016کالن و بخش هاي مرتبط با آن را میسر گرداند، (دورماز و دوسان

). بنابراین تدوین سیاست اجرایی جامع و 2016، 2و در ارتباط با شاخص هاي گوناگون از می باشد(دي بریتو
امل انسانی  مهمترین عامل حرکت و تکاپو سیستم می باشد(بودهار و ساختارمند و برنامه هدایتی ارائه شده از سوي ع

). یکی از شاخص هاي مهم درآمد زا براي نظام هاي جهانی در عصر کنونی گردشگري و ساختار مرتبط 2011، 3دبراه
و با آن می باشد. توریسم و جذب آن غیر از سودآوري و ارزش اقتصادي و تجاري که در بر دارد به صورت کلی 

). رشد گردشگري 2016و پیج،  4ساختاري مزایاي فرهنگی، اجتماعی و پیشرفت هاي خاصی را شامل می گردد(گتس
در هر جامعه اي همراه با رونق اقتصادي، کاهش بیکاري و افزایش امکانات محلی و منطقه اي است که مزایاي چند 

استراتژیک مبتنی بر ساختار اجرایی و خاص مشخص  گانه اي براي مردم، مناطق و کشور دارد. اساس این برنامه هاي
و بکارگیري منابع و امکانات در ترویج جذب نیروهاي خارجی به منظور پیشبرد اهداف تجاري و موفقیت هاي 

). جذب توریسم در بخش هاي اقتصادي، مذهبی، فرهنگی و حتی پزشکی 2016، 5اقتصادي است(آئورلی و فورالنی
بر این ). 62015(جانستون واند درآمدهاي بسیاري را براي جامعه مبدا به همراه داشته باشداز مواردي است که می ت

اساس جذب توریسم و به دست آوردن درآمدهاي حاصل از آن به عنوان یکی از مهمترین و با اهمیت ترین پروژه 
ر تجارت جهانی و داخلی ). اساس این مقوله پر سود د2016، 7هاي سال هاي اخیر جامعه جهانی می باشد(نورهسن

در سال هاي اخیر رویکرد جذب توریسم منشا تکاپوهاي بسیاري براي به دست گیري و پیشرفت در آن گردیده است. 
، 8و ایجاد رونق اقتصادي و اجتماعی، فرهنگی براي محیط هاي مشخص در دستور کار قرار گرفته(مازاپو و سیپاندا

و خارجی قابل بررسی، و براي کسب موفقیت در آن بکارگیري سیاستی این فرآیند در دو حیطه داخلی ) 2016
 ).  9،2015مشخص و منسجم بسیار مهم و با اهمیت است(هیکه

یکی از مهمترین تکنیک هاي مرتبط در این زمینه براي جذب و حفظ مشتري بهره گیري از رسانه هاي اجتماعی و 
تباطی اقشار مختلف را به یکدیگر ربط داده و بهترین و مناسب برنامه هاي موجود مشخص در آن است، این سیستم ار

 عصر امروز، عصر ).10،2016ترین مکان براي بکارگیري و انجام تبلیغات یا به عبارتی انواع بازاریابی می باشد(آندره

 منابع هب دستیابی آن هدف گرا که دانش جامعه مدیریت همچون نوینی هاي تئوري دانش است. بر مبتنی هاي سازمان

و در جذب مشتري و  )11،2011است (رتنا و تی ان جی داده قرار توجه جدي مورد را است دانش مشتریان عظیم
برتري در کسب بازار رقابتی، سیاسی، موقعیتی، مفهوم  مخاطب بر اساس بازاریابی باید به این مضامین توجه نمود.  

اصول و برنامه هاي مشخص به خویش را دارد. بازاریابی در نوع اولیه و اساسی بازاریابی را شکل می دهد که در مورد 
رقابتی تجاري مبتنی بر اصول اساسی رقابت جهت بدست آوردن بیشترین موفقیت مالی و کلیات اقتصادي است و 

1 Durmaz and Dusun 
2 De brito 
3 Budhar and Debrah 
4 Getz and Page 
5 Aureli and Forlani 
6 Johnston 
7 Nurhssen 
8 Muzapu and Sibanda 
9 Heike  
10 Andrew 
11 Retna & Tee NG 

                                                           

http://www.emeraldinsight.com/author/Aureli%2C+Selena
http://www.emeraldinsight.com/author/Aureli%2C+Selena
http://www.emeraldinsight.com/author/Forlani%2C+Fabio


                    82                                   يمعادالت ساختار کیبا استفاده ازتکن يگردشگر یابیدر بازار ICT يمولفه ها یابیارز  

ه )، در دیگر زمینه ها نیز ب1،2014برنامه و محوریت در این سیستم بر مبناي تصاحب مالی و بازار تجاري است(بوریو
فراخور هدف اساسی و نهایی آن سیستم بازاریابی مبتنی بر آن طراحی می گردد،  براي مثال جهت کسب موفقیت در 
زمینه بازاریابی سیاسی، برنامه اصلی براي بدست آوردن آراي مردم است.   جهت دستیابی به این هدف و جلب آراي 

ت که این فرآیند را هدایت و مدیریت می کنند. مردمی سیاست هاي مدیریتی و روانشناسی  مختلفی درگیر اس
).  بر همین اساس در این زمینه و در ارتباط با صنعت توریسم که همراه با سود آوري باالیی است 2،2016(لیلکر

جذب مخاطب از طریق بازاریابی از اهمیت باالیی برخوردار است، یکی از انواع سیستماتیک و نوین بازاریابی، 
براي افزایش عملکرد مدیریت  "مدیران سازمان ها معموالر مبناي فناوري اطالعات و ارتباطات است. بکارگیري آن ب

). مدیریت 2017، 3هان و همکارانسیستم کیفیت سازمان تحت کنترل خود از فناوري اطالعات استفاده می نمایند (
دهنده ایجاد یک رویه خاص در ات نشانبهینه قابلیت یکپارچه سازي فرایند ناشی از انعطاف پذیري فناوري اطالع

چاکاوارتی و جهت پیاده سازي سیستم هاي مربوط به فناوري اطالعات جهت بهبود عملکرد سیستم می باشد (
). در این زمینه تکیه بر فناوري اطالعات و ارتباطات در حیطه هاي گوناگون اثري مثبت و شاخص 2013، 4همکاران

) و با توجه به نیاز روز بر بکارگیري 2013، 5هایر و همکارانبا مخاطب و مشتري دارد (در ابعاد مختلف و در ارتباط 
و تجهیزات مدرن. در این زمینه نیز نقش فناوري اطالعات و ارتباطات بسیار مهم می باشد و به همین سبب این 

هد و جهت پیاده سازي دقیق را مورد بررسی و تحلیل قرار می د ICTتحقیق بکارگیري بازاریابی گردشگري بر مبناي 
 چنین رویکردي هدف اساسی خویش را بر شناسایی مولفه هاي اثر گذار در این زمینه بررسی می کند.

 پیشینه
 : پیشینه تحقیق1جدول 

 پیشینه تحقیقات خارجی

ف
 ردی

 موضوع تحقیق و یافته ها سال محققان

هبردهاي ارتباطی در ارائه گردشگري تجربی خود بر اساس در مطالعه بازاریابی گردشگري بیان نمود را 2018 6هنچه 1
معرفی از طریق رسانه و شبکه هاي جمعی زمینه اي مناسب در جذب گردشگر و موفقیت در بازاریابی 

 گردشگري است.

دولنیکار و  2
 7رینگ

کار گرا در در پژوهشی نشان دادند بازاریابی گردشگري نیاز به یک مدیریت استراتژیک، کارآمد و راه 2014
 دستیابی به اهداف تعیین شده دارد

در مطالعه که توریسم و جنگ را مورد بررسی قرار داد، به این نتیجه رسید که گردشگري جنگ ضمن  2014 8وینتر 3
حفظ خاطرات مرتبط با آسیب هاي مربوط به آن،  زمینه اي در رشد توریسم و دستیابی به اهداف مربوط 

ي جذب توریسم در این زمینه الزم است جاذبه هاي موجود به صورت دقیقی در و برا .به آن می باشد
تشریح گرددو براي این موضوع الزم است این جریان از طریق تجهیزات و فناوري در این زمینه استفاده 
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 گردد

 
وایز و  4

 همکاران
ستی از طریق گردشگري و جذب توریسم از طریق رضایت مشتري و با تقویت جذابیت هاي توری 2014

 فناوري اطالعات و مدیریت صحیح ممکن می گردد.

هان و  5
 1همکاران

انعطاف پذیري فناوري اطالعات و تاثیرگذاري آن بر مدیریت بهینه زنجیره "در پژوهشی تحت عنوان  2017
قیق آن به بررسی روابط بین متغیرهاي فوق با استفاده از روش آماري پرسشنامه پرداختند. نتایج تح "تامین

ها نشان داد  فناوري اطالعات و ارتباطات می توانند باعث افزایش بهبود عملکرد سیستم مدیریت کیفیت 
 سازمان ها شوند.

سیستم هاي طراحی مدیریت کیفیت و میزان تاثیرگذاري آن بر فناوري "در پژوهشی تحت عنوان  2016 2بود 7
ستفاده از روش آماري پرسشنامه پرداخت.  نتایج نشان به بررسی روابط بین متغیرهاي فوق با ا "اطالعات

داد فناوري اطالعات و ارتباطتت با رضایت مشتري همبستگی مشخص و معناداري دارد. که این نتایج در 
 گردشگري نیز قابلیت تسري دارد.

 روش تحقیق

ناسایی شاخص هاي اصلی این پژوهش با توجه به ماهیت خویش در زمره تحقیقات توصیفی است که از یک سو با ش
از طریق روش نظري، کتابخانه اي و نظر خبرگان مهمترین مولفه ها را شناسایی می کند و بعد بر اساس بررس کمی 

 تحلیلی به بررسی متغیرهاي تحقیق می پردازد.  –توصیفی 

 جامعه آماري و روش نمونه گیري
، شاخص هاي مرتبط با ICTصاحب نظر در امر بازاریابی، جامعه آماري این تحقیق شامل کلیه اقراد آگاه، متخصص و 

با آن در استان اردبیل  است که به سبب پراکندگی اعضاي نمونه به شیوه در دسترس(هدفمند) انتخاب و  پرسشنامه  
 تحقیق را تکمیل نمودند.
 جهت تعیین حجم نمونه:

که الزم است در خصوص این فرمول، گفته شود آن اي نکتهجهت تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده گردید. 
را براي آن در نظر گرفت، که در این حالت، این  5/0توان مقدار در دسترس نباشد، می pچه مقدار چناناست که 

ترین عدد ممکن را به دست خواهد داد، با قراردهی اطالعات بدست آمده از اعضاي کارانهفرمول بزرگترین و محافظه 
 نفر در نظر گرفته شد. 385شاخص هاي دیگر مورد بررسی تعداد اعضاي نمونه  نمونه و

 ابزار تحقیق
از پرسشنامه محقق ساخته استفاده   ICTجهت شناسایی مولفه هاي اثر گذار بر بازاریابی گردشگري با استفاده از 

ماده هاي آزمون از طریق آلفاي گردید که روائی محتوایی آن از طریق اساتید فن به اثبات رسید و همسانی درونی 
 کرونباخ سنجیده شد. 

 : بررسی ویژگی هاي روانسنجی پرسشنامه محقق ساخته2جدول 
 پایایی ترکیبی ضریب آلفاي کرونباخ روائی سازه مولفه

امکانات سخت افزاري ، نرم 

 افزاري

791/0 838/0 872/0 

1 -Han et al. 
2 -Buede. 
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زیر ساخت فن آوري اطالعات 

 و ارتباطات

795/0 822/0 855/0 

 891/0 843/0 811/0 مدیریت دانش و تخصص

نو آوري و تنوع بکارگیري 

 فناوري اطالعات

688/0 717/0 763/0 

 

باشد، از آنجا که روایی می 50/0براي همه مفاهیم و ابعاد تحقیق بزرگتر از  AVEمقدار شاخص با توجه به اینکه 
توان گفت باشد، لذا می 50/0تبیین شده بزرگتر از شود که مقدار شاخص متوسط استخراج همگرا زمانی تأئید می

شود. همچنین پایایی هر یک از مولفه از که نشان از تناسب روایی همگرا براي همه مفاهیم و ابعاد تحقیق تأئید می
 که نشان از قابلیت اکتفا ابزار ساخته شده است. 7/0درونی ماده هاي آزمون است در همه مولفه بیشتر از 

 یافته ها
 50تا  26بررسی خصوصیات توصیفی آزمودنی هاي تحقیق نشان می دهد که دامنه سنی همه اعضاي تحقیق ما بین 

 60درصد متاهل و باالي  85درصد افراد مشارکت کننده در تحقیق مرد، بیش از  81سال قرار دارد که از این تعداد 
 درصد سابقه کاري فعال در حیطه مورد بررسی تحقیق را داشتند.

 هاي استنباطییافته
 مولفه هاي تشکیل دهنده آي سی تی در بازاریابی گردشگري

امکانات سخت افزاري با توجه به بررسی و تحلیل پرسشنامه اي در این تحقیق مهمترین این عوامل به این شرح است: 
تنوع بکارگیري  نو آوري وو  مدیریت دانش و تخصص؛ زیر ساخت فن آوري اطالعات و ارتباطات؛ ، نرم افزاري

به منظور ارزیابی مدل از روش مدل معادالت ساختاري استفاده شد. مطابق توصیه مک کالوم و  فناوري اطالعات
) ابتدا همه مسیرهاي مستقیم و غیر مستقیم احتمالی متغیرهاي مستقل (برون زا) و متغیر درون زا و 1992همکاران (

امکانات عامل نهفته است  4اري در نظر گرفته شده در این پژوهش شامل وابسته مورد ارزیابی قرار گرفت. مدل ساخت
نو آوري و تنوع و  مدیریت دانش و تخصص؛ زیر ساخت فن آوري اطالعات و ارتباطات؛ سخت افزاري ، نرم افزاري

زیابی قرار به عنوان متغیر وابسته مورد اربه عنوان متغیر مستقل و بازاریابی گردشگري  بکارگیري فناوري اطالعات
 گرفت . 
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 : مدل ساختاري مولفه هاي تشکیل دهنده بازاریابی گردشگري 1شکل 

بر اساس روابط اثر زیر ساخت فناوري اطالعات و ارتباطات بیشترین اثر مستقیم را بر بازاریابی گردشگري دارا می باشد 
)01(P<  . 

 : شاخص هاي برازندگی مدل معادالت ساختاري 3جدول 
شاخص هاي  رمقادی

 آماري

2χ AGFI GFI CFI RMSEA 

 028/0 91/0 91/0 92/0 611 مقدار برازش 

میزان برازندگی مدل را نشان می دهد . مدل یابی معادالت ساختاري داراي شاخص هاي برازندگی و  3 جدول شماره
ۀ احتمالی نامیده می روش بیشین SEMمدل ساختاري است. متداول ترین روش براي برآورد بهترین برازندگی در 

در این مدل  2χ  ،1AGFI  ،2GFI  ،3CFI ،4RMSEAعامل :  5شود. از مجموعه آماره هاي برازش مربوط به مدل 
 کم و دهند می نشان را مدل کامل برازش نزدیک باشند یک به هرچه GFIو  AGFIدو شاخص  اندازه گیري گردید.

 (CFI) مطلوبیت باشد، نزدیکتر یک به شاخص هرچه است. لمد برازش مطلوبیت منزلۀ به  RMSEA شاخص بودن

 می دهد  نشان را مدل تطبیقی بیشتر برازندگی

1 Adjusted Goodness of Fit Index 
2 Goodness of Fit Index 
3 Comparative Fit Index 
4Root Mean Square Error of Approximation 
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می باشند و در این شاخص هاي برازش هر چه میزان  =AGFI= ،91/0 GFI=،91/0 CFI 92/0با توجه به اینکه 
برابر با  RMSEAه اینکه میزان باشد نشان دهنده برازش مناسب تر است و با توجه ب 1بدست آمده نزدیکتر به 

میباشد که هر چه به صفر نزدیک تر باشد نشان دهنده برازش مناسب تر است . این مدل داراي برازش بسیار 028/0
 مناسبی می باشد و تمام ساختارها معنادار و منطبق بر مدل است .

 : اثر مستقیم و غیر مستقیم متغیرهاي برون زا بر متغیر نتیجه 4جدول 
ر غیر مستقیماث  روابط  ساختاري اثر مستقیم 

11/0  31/0  امکانات سخت افزاري ، نرم افزاري 

09/0  34/0  زیر ساخت فن آوري اطالعات و ارتباطات 

07/0  32/0  مدیریت دانش و تخصص 

25/0  18/0  نو آوري و تنوع بکارگیري فناوري اطالعات 

 
؛ زیر ساخت فن آوري اطالعات و ارتباطات؛ زاري ، نرم افزاريامکانات سخت افنشان می دهد  4نتایج جدول شماره 

) اثر مستقیم  18/0و 32/0و   34/0و 31/0( نو آوري و تنوع بکارگیري فناوري اطالعاتو  مدیریت دانش و تخصص
این زیر ) می باشد بنابر25/0و  07/0و   09/0و   11/0در بازاریابی گردشگري دارند و اثر غیر مستقیم آنان به ترتیب (

ساخت فن آوري اطالعات بیشترین اثر مستقیم و نو آوري و تنوع بکارگیري فناوري اطالعات بیشترین اثر غیر مستقیم 
 را دارد.

در بخش پایانی این کار و پس از تعیین و تثبیت مدل طراحی شده از طریق رگرسیون به برآورد برازش مدل طراحی 
 ز طریق چهار مولفه مورد بررسی پرداخته می شود.شده و تبیین پراکندگی متغیر عملکرد ا

با توجه به اینکه براي انجام رگرسیون خطی و ساختار آن تعدادي پیش فرض الزم است که در صورت موجود بودن 
امکان انجام رگرسیون خطی ممکن می گردد و در صورت عدم وجود آن باید از روش هاي دیگر چون رگرسیون 

ي موجود و ناپارامتریک استفاده نمود ابتدا به گزارش یافته هاي پیش فرض رگرسیون لوجستیک و دیگر روش ها
 خطی پرداخته می شود.

 پیش فرض هاي الزم انجام رگرسیون: 5جدول 

 دوربین واتسون شیب خط رگرسیون لوین مولفه ردیف

  معناداري معناداري  
 91/1 29/0 38/0 امکانات سخت افزاري ، نرم افزاري 1

 88/1 25/0 27/0 یر ساخت فن آوري اطالعات و ارتباطاتز 2

 99/1 26/0 32/0 مدیریت دانش و تخصص 3

 11/2 18/0 34/0 نو آوري و تنوع بکارگیري فناوري اطالعات 4

 
با توجه به اینکه توزیع متغیرها مطابق با آزمون کلموگروف اسمیرنوف نرمال می باشد ( واریانس خطاها ثابت و 

 و  مقیاس متغیر وابسته فاصله اي است، می توان از آزمون رگرسیون خطی استفاده نمود.  طاها صفر است)میانگین خ

یکی دیگر از پیش فرض هاي استفاده از رگرسیون استقالل خطاها (تفاوت بین مقادیر واقعی و مقادیر پیش بینی شده 
عدم همبستگی خطاها رد گردد ، امکان استفاده توسط معادله رگرسیون است ) از یکدیگر است . در صورتی که فرض 

از معادله رگرسیون نیست. به منظور بررسی استقالل خطاها از یکدیگر از آزمون دوربین واتسون استفاده می گردد. 
باشد فرض استقالل بین  5/2تا  5/1مقدار آماره این آزمون از یک تا چهار متغیر می باشد و چنانچه بازه این آماره از 
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قرار دارد که  5/2تا  5/1اها پذیرفته می شود میزان آماره دوربین واتسون در این تحقیق براي همه مولفه ها بین خط

نشان دهنده عدم همبستگی بین خطاها و امکان انجام رگرسیون خطی در این پژوهش است.  همچنین معناداري 
دیگر مالك هاي امکان اجرایی این روش  در شیب خط رگرسیون و آزمون لوین نیز از 05/0بدست آمده باالي 

 رگرسیون است.

 خالصه تحلیل رگرسیون چند متغیري براي پیش بینی بازاریابی گردشگري: 6جدول 

P SEB β B R2 متغیرها 

 زیر ساخت فن آوري اطالعات و ارتباطات 27/0 17/3 21/0 63/0 001/0

 ناوري اطالعاتنو آوري و تنوع بکارگیري ف 36/0 01/3 22/0 28/0 001/0

 امکانات سخت افزاري ، نرم افزاري 41/0 72/2 25/0 22/0 001/0

 مدیریت دانش و تخصص 44/0 95/2 24/0 39/0 003/0

تحلیل رگرسیون نشان می دهد که تحلیل رگرسیون گام به گام قابلیت این را دارد که با توجه به مولفه هاي پیش بین،  
درصد بازاریابی گردشگري  27نشان داد در مرحله اول زیر ساخت فناوري اطالعات  عملکرد را پیش بینی کند. نتایج

درصد می رسد  36را تبیین می کند در مرحله بعدي و با اضافه شدن نو آوري و تنوع این تبیین واریانس عملکرد  به 
ي به این وسیله تبیین می درصد واریانس بازاریابی گردشگر 41و با اضافه شدن امکانات سخت افزاري و نرم افزاري 

در  درصد می رساند. 44گردد و در نهایت اضافه شدن مدیریت دانش و تخصص  این تبیین از بازاریابی گردشگري به 
 مجموعه مولفه هاي مورد بررسی توان تبیین حدود نیمی از تغییر پذیري بازاریابی گردشگري  را دارا می باشند.

 نتیجه گیري

تجاري یکی از مهمترین اهداف سازمان ها وجوامع مختلف در کسب قدرت تجاري و سیاسی سود آوري اقتصادي و 
بر همین اساس توجه به بخش هاي گوناگون  ).1،2015(ابراهیم و ابراهیم و مزیت هاي رقابتی معطوف به آن می باشد

،  یکی از )2015، 2و اسوارا (نلسونو ساختارهاي منطبق بر چنین مزیت رقابتی از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است
بخش هاي اقتصادي مورد توجه سالیان اخیر که با سود آوري و رشد در حیطه هاي گوناگون همراه است، صنعت 

).  صنعت توریسم در سالیان اخیر به یکی از مهمترین منابع درآمدزایی 3،2017توریسم و گردشگري است(اوهالن
(باگیو و آوري آن از اهمیت و ارزش بسیار باالیی برخوردارد استدولت ها تبدیل شده است و شاخص رشد سود

. گردشگري وموفقیت براي جامع هدف بودن نیاز به تبلیغات گسترده و تنظیم برنامه اي )5،2017؛ لهلونیا4،2018مورتی
. در )6،2017ادیک(رکارآمد و استراتژیک دارد تا با جذب افراد و گروهها، زمینه موفقیت در این زمینه را ممکن گرداند

این زمینه بازاریابی شاخه اي است که در سال هاي اخیر براي گردشگري اهمیتی باال پیدا کرده است و از طریق معرفی 
و جذب مخاطبین از طریق بازاریابی است که می توان رونقش گردشگري را ممکن گرداند. در همین راستا در سال 

و فنون فناوري است که براي همگامی و موفقیت در این  ICTبر بکارگیري  هاي اخیر عمده رویکرد بازاریابی مبتنی
حیطه نیاز به اجرا سازي و بکارگیري آن می باشد و در این زمینه آشنایی با مقوله ها و اساس این رویکرد از نقشی 

بر گردشگري  ICTهاي بسیار مهم برخوردار است . با توجه به آنچه ذکر شد و با توجه به اهمیت شناسایی اثر مولفه 

1 Ibrahim and Ibrahim  
2 Nelson and Svara 
3 Ohlan 
4 Baggio and Moretti 
5 Lehloenya 
6 Radik 
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زیر ؛ امکانات سخت افزاري ، نرم افزاريمولفه   4این تحقیق این موضوع را مورد بررسی قرار داد و نتایج نشان داد 
نو آوري و تنوع بکارگیري فناوري اطالعات و  مدیریت دانش و تخصص؛ ساخت فن آوري اطالعات و ارتباطات

می باشند. در بین مولفه هاي شناسایی شده مقوله زیر ساخت  ICTبرمبناي عوامل اصلی در تبیین بازاریابی گردشگري 
هاي فناوري اطالعات و ارتباطات بیشترین اثر مستقیم و نیز نو آوري و تنوع بیشترین اثر غیر مستقیم را دارد و در 

می باشند. در مجموع  مجموعه مولفه هاي شناسایی شده توان تبیین بخش زیادي از متغیر بازاریابی گردشگري را دارا
عاملی  ICTاین نتایج همسو با دیگر تحقیقات مورد بررسی در این پژوهش اشاره به این موضوع دارد که مقوله هاي 

اساسی در موفقیت بازاریابی گردشگري است و شناسایی عناصر موجود در آن با ایجاد راهکاري کارآمد و عملیاتی 
ریزي می گردد. به عبارت دیگر مجموعه مقوله هاي مورد بررسی با مشخص  سبب پوشش جوانب مورد نیاز در برنامه

سازي نیاز و توانمندي سازمان و ابزار، زمینه بکارگیري بهتر بازاریابی در جذب مخاطب و نیز عالقمند سازي آنان را 
 موجب می گردد.
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