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  مقدمه .1

بر . [1]محسوبمیشود گردشگرییکیازبزرگترینصادراتبرایبسیاریازکشورهایدرحالتوسعهبودهویکیازارکان اصلیاقتصاداینکشورها

اي هاي توسعه مورد تایید قرار گرفته است؛ به گونهاساس مطالعات بانک جهانی، گردشگري به عنوان اهرمی قدرتمند در برنامه

ي توسعه. [2]دهد که مبانی نظري صنعت گردشگري، نقش این صنعت را به عنوان عاملی تاثیرگذار بر توسعه نشان می

ي اقتصادي و به دنبال آن تواند از تک محصولی بودن اقتصاد کشورها جلوگیري کرده و کمک بزرگی به توسعهگردشگري می

  .[3]ي پایدار کشورها کند توسعه

- ردشگري، بههایبسیارغنیکشورماندرزمینهصنعتگباتوجهبهامکاناتوویژگی

- امروزهبابهره. رسدکارگیریروشهاینوینجذبونگهداریمشتریانفعلیودرمرحلهبعدگسترش تعدادآنهاکامالًضروریبه نظرمی

-گیریازفضایاینترنتوبه وجودآمدنگردشگریالکترونیکی،فناوریاطالعاتوارتباطاتیکیازعناصر اساسیگردشگریبهشمارمی

صنعت گردشگري را در  1980بهره گیري از فناوري اطالعات و ارتباطات از سال . [4]رودوکاراییاینصنعتراافزایشدادهاست 

ترین تولید کننده المللی و بزرگجهان به طور کلی متحول ساخته و باعث شده است که این صنعت به عنوان یک صنعت بین

هاي اخیر شتاب و برخورد بین فناوري و گردشگري در سال. ندمشاغل در جهان در برابر بسیاري از صنایع دیگر عرض اندام ک

ابعاد کلی و ماهیت پویاي . [5]هاي اساسی ایجاد کرده است هم در صنعت گردشگري و هم در درك ما از این صنعت دگرگونی

اي افزایش فناوري و گردشگري به طور فزایندهدهد که وابستگی متقابل هاي تجاري نشان میدو حوزه در حال رشد فعالیت

اطالعات با تغییر روش مراودات،  فناوري. [6]کند یافته و در واقع فناوري، تجدیدساختار کل صنعت گردشگري را دیکته می

دگی روزمره افراد ایجاد کرده است و ارتباط با افراد، مقایسه، خرید و فروش محصوالت و خدمات تاثیرات قابل توجهی در زن

ها صنعت این فناوري. [7]تحوالتاخیردرفناوریاطالعات،فرصتهایجدیدیرابرایکسبوکارهایمسافرتیوگردشگریبهارمغانآورده است

اي تعاملی هاي چندرسانهپلتفرممفاهیم اینترنت و سایر . اندگردشگري جهانی را با سرعت باالیی دستخوش تغییرات قرار داده

گردشگران به . [8]اند در حال رشد براي گردشگري در حال گسترش هستند و ساختار صنعت را دگرگون کرده

-ابیپردازشاطالعاتقابلتوجهیبرایتصمیمگیریهایمختلفدرطولسفرخودازبرنامهریزیقبالزسفربهمنظور تجدیدتجربیات گرفته تاارزی

ترین زمان و از طریق هاي جدید این اطالعات را در کوتاهلذا فناوري. [9]هاي پسازسفروبهاشتراکگذاریتجربیات نیاز دارند 

قدرت . دهدهاي هوشمند در اختیار گردشگر قرار میهاي اجتماعی و گوشیابزارهاي مختلف مانند اینترنت، تلویزیون، شبکه

. کندپذیري ارائه میهاي تبلیغاتی جدیدي را در صنعت گردشگري و مهمانهاي ارتباطی فرموبه رشد اینترنت و فناورير
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کنندگان و مشتریان قرار گرفته است، به طوري که متحصصان بازاریابی تغییرات تکنولوژیکی به شدت تحت تاثیر رفتار مصرف

ها و امروزه متخصصان بازاریابی باید استراتژي. هاي بزرگی مواجه کرده استچالشهاي بازاریابی با را در طراحی استراتژي

هایی که هاي گردشگري و هتلشرکت. هاي مدرن اجرا شوندهاي جدیدي را توسعه دهند که قرار است در محیطتاکتیک

توانند به مهمانان خود دسترسی ر میتتر و راحتاند، از روشی سریعهاي جدید را درك کردهاهمیت تبلیغات از طریق فناوري

  . پیدا کنند

هاي گردشگري و ها، مقصدها و مکاناي فزاینده براي رقابت با سازمانبه طور کلی فناوري اطالعات و ارتباطات به گونه

یر ي کشورها مقادمیالدي کمابیش همه 2011و  2010هاي کند تا جایی که بین سالهمچنین صنعت نقش اساسی بازي می

در کشورها رشد مداوم داشته  ictاند و این امر گواه بر این است که درك جهانی از خود را بهبود بخشیده ictي ساخص توسعه

) 88ي رتبه(میالدي  2010قرار گرفته است که نسبت به سال  87ي میالدي در رتبه 2011در این میان ایران در سال. است

میالدي افزایش  2011در سال  3.53به  2010در سال  3.35کشور از  ictو شاخص توسعه رتبه بهبود پیدا کرده است  1فقط 

هاي رسد که با وجود این که ایران از نظر منابع طبیعی و جاذبهدر این شرایط بسیار ناامید کننده به نظر می. [5]یافته است 

هاي گذشته قرار دارد ولی بر اساس آمارهاي سازمان جهانی گردشگري در سالکشور نخست جهان  10ي گردشگري در زمره

از روند بسیار کند ورود گردشگران به ایران و در نتیجه سهم ناچیز این صنعت در درآمد ناخالص ملی کشور مواجه هستیم 

حتی  ISPي خدمات اینترنت ت و صدها شرکت ارائه دهندهمیلیون کاربر اینترن 7از سوي دیگر با وجود حداقل . [10]

ي گردشگري الکترونیک ي مدون و مشخصی در آینده براي پر کردن شکاف موجود، پیوستن به عرصهاستراتژي و برنامه

مشکالت به این ترتیب حتی اگر تمامی موانع و . هاي گردشگري وجود نداردها در زیرساختجهانی و تعمیم کاربردهاي فناوري

گیر و همه ictهاي هاي مناسب از فناوريها مرتفع شود، بدون زیرساختي عرصهکنونی صنعت گردشگري ایران ایران در همه

هاي صنعت، امیدي به برندگی رقابتی وکسب سهم فراخور از اقتصاد گردشگري جهانی شدن کاربردهاي آن در تمامی بخش

هاي نوظهور در بازاریابی لذا در این پژوهش سعی شده است نقش فناوري. [11]اي در آینده نخواهد بود وحتی منطقه

توانند از نتایج پژوهش حاضر در جهت هاي متولی امر گردشگري میها و شرکتگردشگري مورد بررسی قرار گیرد و سازمان

  . ه کنندتوسعه و گسترش صنعت گردشگري و پیشبرد اهداف خود استفاد

مبانی نظري .2

اي توسعه یافته، گردشگري به عنوان یک صنعت نیازمند طیف متنوعی از اطالعات است و به پشتیبانی ابزارهاي چندرسانه

هاي هدایت کسب و کار و هاي جدید، در حال تغییر روشفناوري. باشدهاي اطالعاتی وابسته میهاي ارتباطی و سیستمفناوري

رشد پویاي استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات منجر به تغییرات . هاي گردشگري هستندکل سیستم شرکتي طرز اداره

هاي هایی که سازماناین تغییرات به ویژه در روش. چشمگیر در ساختار و عملیات صنایع مسافرتی و گردشگري شده است

. باشدها مشهودتر میکنند و چگونگی مدیریت عملکرد توزیع آنگردشگري با مشتریان فردي و سازمانی خود ارتباط برقرار می

هاي گردشگري نوآورمحور و مقاصد گردشگري جهت بهبود موقعیت نسبی خود در بازار این تحوالت فرصتی عالی براي سازمان

توانند کانال ها میتهاي تجاري جدید و نوآورانه و تجارت الکترونیک، این شرکبا پذیرش مدل. آورندالمللی فراهم میبین

گردشگري، جلودار پذیرش . [8]ي ارزش خود را به طور چشمگیري توسعه دهند توزیع خود را گسترش داده و زنجیره
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هاي فناوريهاي ارتباطی و اطالعاتی و کسب و کار الکترونیکی در حوزه بازاریابی الکترونیکی است، چراکه استفاده از فناوري

ها و ي خدمات سفارشی و در رقابت موثر با سایر واسطههاي گردشگري در دسترسی به مشتریان خود، در ارائهنوین به شرکت

ي گردشگران و مقاصد گردشگري، گسترش هاي جدید توانایی تسهیل مواجههفناوري. [12]کند کمک می هاي توزیعکانال

-فناوري. [14][13]تجربی در زمان و مکان و بهبود ایجاد ارزش به کمک تمامی ذینفعان درگیر در بخش را دارند  سیر

این . هایواقعیوهم مجازیدرگیرشونددهندتاگردشگراندرآن واحد همدرتجربههایتلفنهمراهاجازهمیهایجدید،بهخصوصفناوري

ي ي قبل از سفر یک لحظهمرحله. [15]درطولسفروپسازسفر /  قبالزسفر،درمحل: دهدیفرآیندسفر رخمیامردرهرسهمرحله

یابد و فرآیند رود، چراکه در این مرحله انتظارات گردشگران از سفر پرورش میحیاتی در کل فرآیند تجربه به شمار می

هاي جدید  نقش مهمی را به عنوان ارائه دهندگان خدمات فناوري) مقدماتی( در این مرحله. شودال میگیري فعتصمیم

. هاي نوآورانه و موثرتر تبلیغ کنندهاي خود را با روشتوانند محصوالت و مکانهاي مقصد میکنند و سازمانگردشگري ایفا می

هاي ها و رسانهسایتگیرند وبمحصوالت گردشگري بیشتر مورد استفاده قرار میابزارهاي تکنولوژیکی که براي تبلیغ مقاصد و 

مند به آوري اطالعات و افزایش تعامالت اجتماعی با سایر کاربران عالقهها براي جمعاین فناوري). همان(باشد اجتماعی می

.  [16]شود مقاصد گردشگري استفاده می

یاینترنتبهعنوانیکیازمهمترینفنآوریهایاطالعاتیکهاختراعشدهاست،ابزارهایبازاریابیسنتیراجایگزینمیکندومنجربهتغییراتاساتکنولوژ

ي خدمات اطالعاتی تاثیر اینترنت بر تبلیغات، بازاریابی، توزیع اجناس و ارائه. [17]سیدراصولوعملیاتفعالیتهایبازاریابیمیشود 

ي نقش مهم فناوري اینترنت و وب در ، از سوي دیگر ماهیت اطالعاتی صنعت گردشگري نشان دهنده[18]اثبات شده است 

. [19]باشد ترفیع و بازاریابی مقصد می

 2ورتنر و کلین. [20]ترفیعیوتبلیغاتینسبتاارزاناست وب،پتانسیلباالییبرایتبلیغگردشگریمنطقهایداردونسبتبهسایررسانههای

- اشارهمی) 1999(

-کنندکهباتوجهبهاطالعاتفراوانکهبهطوربالقوهبرایمسافرانقابلدسترسیاست،اینترنتیکپلتفرممهمبرایتبادالطالعاتبینمصرف

 ها،کنترلکننده)هایمسافرتیبهعنوانمثاآلژانس( ها،واسطه)هاجاذبههایحملونقل،ها،بخشمثالهتل( کنندگانصنعتکنندگانوتامین

. شودهایبازاریابیمقصد محسوب میهایغیرانتفاعیمانندسازمان،وهمچنینبسیاریازسازمان)هاواداراتدولتیبهعنوانمثال،دولت(

 83شده در ایاالت متحده امریکا،  براساس یک تحقیق انجام. باشدهمچنین تحقیقات آنالین براي مسافران از ابزارهاي مهم می

-ابزارهاي عمده براي برنامه. کنندریزي میدرصد از مسافران تجاري به صورت آنالین برنامه 76درصد از مسافران تفریحی و 

باشد هاي مقصد میسایت ها و وبها شرکتهاي مسافرتی، موتورهاي جستجو، وب سایتهاي آژانسریزي سفر وب سایت

هاى نوین در دنیاى مدرن امروزى به اینترنت و رسانه دهند کهنشان می خود مطالعاتدر  )2008(رامونا و همکاران. [21]

نیز ) 2011(تو. [22]شوند ي محسوب میترین ابزار بازاریابى گردشگرخاطر دسترسى سریع و آسان از همه جاى دنیا پراهمیت

از قبیل دسترسى جهانى به اطالعات، سهولت  ییصنعت گردشگرى با استفاده از اینترنت شامل مزایاکند که اظهار می

بنابراین با توجه به اینکه اهمیت . [23]باشد یبروزرسانى اطالعات و قابلیت بیشتر در رسیدن اطالعات به مخاطبان هدف م

رنت در بازاریابی گردشگري سیر صعودي به خود گرفته است، متخصصان این حوزه بایستی این تغییرات را به خوبی درك اینت

  . کنند و راهکارهاي مناسبی جهت استفاده از اینترنت در بازاریابی گردشگري ارائه دهند

                                                            
2 -Werthner and Klein
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هاي اجتماعی و ابزارهاي ارتباطی رسانه ي بازاریابی گردشگري استفاده از کانالهاي برتر در زمینهیکی دیگر از حوزه

هاي اجتماعی در دهد بازاریابان گردشگري نباید تاثیر رسانهشواهد کافی وجود دارد که نشان می. باشدتکنولوژیکی جدید می

مصرف جوامع هستند و به ایجاد ي هاي اجتماعی در حال تغییر شیوهرسانه. [24]توزیع اطالعات سفر را نادیده بگیرند 

هاي خود را در اینترنت به دهد به راحتی افکار، عقاید و خالقیتامروزه فناوري به افراد اجازه می. کننداطالعات کمک می

کند که بیان می) 2007( 3تونوت.[25][8]ي ایجاد و انتشار اطالعات را تغییر داده است این امر اساسا شیوه. اشتراك بگذارند

شود که کاربران قدرت بیشتري به دست آورند و در مقابل قدرت بازاریابان و هاي اجتماعی موجب میافزایش محبوبیت رسانه

مقصد یا محصول خود در رابطه با گردشگري، بازاریابان و موسسات دیگر کنترل بیشتري بر تصویر از . یابدموسسات کاهش می

ریزي سفر و اتخاذ تصمیمات هاي اجتماعی، مصرف کنندگان اطالعات را به منظور تسهیل روند برنامهاز طریق رسانه. ندارند

هاي راهنما کتاب و مسافران بیشتر از [25]کنند ها دریافت میها، تورها و جاذبهآگاهانه در مورد مقاصد، محل اقامت، رستوران

ي اکتشافی در یک مطالعه) 2010( 4راسل. [26]هاي مسافران دیگر متکی هستند و تبلیغات چاپی استاندارد به توصیه

هاي کندکهرسانههایاجتماعیبیان میهایمختلفبازاریابیرسانهدرمورددیدگاه

-یافته .تواندبرایهتلسود همراهبابازدهیباالبه همراه داشته باشدطورموثراستفادهشودمیاجتماعییکابزاربازاریابیرایگاناستواگربه

-هادارا میتري نسبت به سایر هتلهایاجتماعی توسعه یافتههایبازاریابیرسانههااستراتژيدهدکهبرخیازهتلهانشانمی

دهند که ها و ابتکارات فعلی نشان میهمچنین کمپین .[24]یاین روش هستند ها مایلبهیادگیریوتوسعهي هتلباشند،اماهمه

هایی براي ي استراتژيهاي اجتماعی و توسعههاي گردشگري در حال شروع  مطالعه در مورد رسانهتعداد محدودي از سازمان

هاي اجتماعی را در دستور کار خود قرار هاي گردشگري که استفاده از رسانهسازمان. گیري از منافع آن هستنداستفاده و بهره

، "مشارکتی"هاي آنالین هاي اجتماعی به انجمندر حقیقت رسانه. [28][27]ندهند، فاقد مزیت رقابتی خواهند بود 

به اینصورت که مصرف کنندگان . اربر تمرکز داردکند که روي محتواي تولید شده توسط کاشاره می "سیال"و  "ايمحاوره"

ها، تورها و ریزي سفر و اتخاذ تصمیمات آگاهانه در مورد مقصد، محل اقامت، رستوراناطالعات را براي کمک به فرآیند برنامه

اثیر زیادي هاي شخصی تناملموس است، توصیه آورند و از آنجایی که محصول گردشگري قبل از تجربهها به دست میجاذبه

  .[29]رسد هاي اجتماعی مهم و حیاتی به نظر میلذا اهمیت استفاده از رسانه. تواند داشته باشدمی

هاي اخیر خرید تلویزیونی به عنوان یک کانال توزیع به رغم اینکه امروزه خرید اینترنتی بسیار شایع شده است، در دهه

خرید از طریق تلویزیون به . است، و در فروش و تعداد مشتریان رشد قابل توجهی را نشان داده استقدرتمند ظهور کرده 

در مورد محصوالت . هاي تالش فیزیکی تجربه کننددهد تا راحتی را از طریق کاهش هزینهمشتریان این امکان را می

گیرند تا عمل خرید را انجام دهند، خرید قرار می گردشگري از آنجایی که این محصوالت به صورت ناملموس در اختیار مشتري

اي، قادر است محصوالت گردشگري را به صورت ملموس درآورد و در نتیجه لمس ناپذیري تلویزیونی از طریق ادغام چندرسانه

ماتی جدید که شامل خدماتی هاي خدسرویس. [30]کننده از  یک محصول گردشگري را کاهش دهد  ي مصرفدرك شده

هاي گردشگري و سفر را از دهد که بستهکند و به مصرف کنندگان این فرصت را میتعاملی است خرید خانگی را تسهیل می

این کانال توزیع به عنوان یک روند مهم براي فناوري گردشگري، امکان دسترسی مستقیم و آسان به . راه دور خریداري نمایند

-دانند،بهصورتبصریبه دستمیبراساس تحقیقات،سهچهارمآنچهمردممی. [31]آورد راي مشتریان فراهم میاطالعات را ب

                                                            
3-Thevenot
4-Russel
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در صورتی که یک سازمان بازار . [32]ترازاطالعاتصرفا کالمییابصریاست تروبهیادماندنیآیدوترکیباطالعاتکالمیوتصویریقوي

مقصد داراي تصاویر به یاد ماندنی و جالب توجه همراه با تجارت گردشگري تلویزیونی مرتبط با آن باشد، می تواند پتانسیل 

ویزیونی، در مقایسه با هاي گردشگري تلتجارت. [33]مقصد را براي دستیابی به آگاهی بازدیدکنندگان بالقوه تسریع بخشد 

آورد سایر ابزارهاي تصویرسازي، براي مخاطب امکان تصویرسازي، خیالبافی و رویاپردازي در خصوص یک مقصد را فراهم می

قاصد گردشگري و تواند در شناساندن مي بازاریابی گردشگري میرو استفاده از کانال خرید تلویزیونی در زمینهاز این. [34]

  .ها فعال در این زمینه قرار گیرددرنتیجه جلب مشتري مورد توجه شرکت

-فناوري دیگري که با قدرت گرفتن اینترنت، مورد توجه بازاریابان صنعت گردشگري قرار گرفته است، فناوري موبایل و تلفن

هاي همراه را درك تبلیغات از طریق تلفن داري که اهمیتهاي گردشگري و هتلباشد به طوري که شرکتهاي هوشمند می

افزایش تعداد کاربران تلفن همراه باعث . [35]توانند به مهمانان خود دسترسی داشته باشند تر میتر و راحتاند، سریعکرده

هاي تلفن همراه به مصرف کنندگان امکان محبوبیت فناوري. [36]ایجاد فرصت براي ارتباطات و ترفیعات موبایلی شده است 

دهد تا با یکدیگر ارتباط قرار کنند و به اطالعات دسترسی پیدا کرده و به اشتراك گذارند و حتی محصوالت را با استفاده را می

همچنین بازاریابی تلفن همراه به کسب و کارها اجازه . [37]از خدمات مبتنی بر مکان در هر زمان و مکانی خریداري کنند 

هاي بازاریابی را از طریق یک دهد بدون محدودیت زمانی و مکانی مستقیما با مصرف کنندگان ارتباط برقرار کنند و فعالیتمی

رشد تعداد . [38]ند ي موبایل شخصی خود به آن متصل هستند، اجرا کني گسترده که مصرف کنندگان دائما به وسیلهشبکه

بسیاري از گردشگران رزرو هتل و خرید بلیط هواپیما را . کاربران تلفن همراه در صنعت گردشگري نیز تاثیر قابل توجهی دارد

دودیت سازند تا بدون محهاي هوشمند گردشگران را قادر میهمچنین گوشی. دهنداز طریق گوشی هوشمند خود انجام می

ها و حمل و نقل هاي سفر دسترسی داشته باشند و اطالعات مربوط به آب و هوا، محل اقامت، جاذبهمکانی سریعا به وب سایت

هاي هوشمند در گردشگري، ارتباطات موبایلی به یک کانال حیاتی براي با افزایش اهمیت تلفن. [39]را به دست آورند 

ي خدمات موبایلی به هاي مدیریت مقصد به ارائهاي که بسیاري از سازمانبه گونه. هاي گردشگري تبدیل شده استسازمان

توانند کیفیت خدمات به مشتریان را با امکان رزرو هاي هوشمند میهاي گوشیبرنامه. [40]دهند گردشگران عالقه نشان می

پذیري را همراه و کارکردهاي جستجوي اطالعات، در حالی که در حرکت هستند، ارتقاء دهند و راحتی و انعطافاز طریق تلفن 

هاي بازاریابی را در سراسر هاي بازاریابی مقصد باید برنامهکنند که سازمانمحققان پیشنهاد می. [41]به مشتریان ارائه دهند 

  . [40]هاي کسب و کار جدیدي را که نقاط قوت محیط موبایلی را در نظر دارند به کار گیرند کنند و مدل ها ادغامکانال

هاي واقعیت مجازي استفاده هاي اجتماعی و برنامههاي بازاریابی مقصد اغلب از اینترنت، رسانهامروزه در سراسر جهان سازمان

استفاده . ي مجازي، سیاحت و ارزیابی مقصد قبل از بازدید فیزیکی را ایجاد کنندگردشگران بالقوه امکان تجربهکنند تا به می

هاي هوشمند و نقش ها و گوشیهاي قابل حمل از جمله تبلتها براي بازاریابی مقصد با انتشار سریع دستگاهاز این برنامه

واقعیت مجازي، یک ابزار بازاریابی قدرتمند است که .[42]یش یافته است ها در تجارب سفر و گردشگري افزاي آنبرجسته

-توانندیکتجربههایمجازیمیمحیط. آوردهاي بزرگی براي گردشگري و مقاصد به ارمغان میفرصت

پتانسیل  .[43]کند هاایجادمییروفیلمها،تصاوینزدیکبهواقعیتفراهمکنندکهارتباطاترامیسرمیسازدوتصویرمقصدراازطریقارائهطرح

ي اطالعات حسی گسترده به گردشگران احتمالی ي اول به توانایی آن در ارائهبازاریابی گردشگري واقعیت مجازي در درجه

کاالهاي "گردشگري چنین قابلیتی به خصوص براي بخش گردشگري مناسب است، چراکه بسیاري از محصوالت . بستگی دارد

توانند پیش از مصرف تست کنند و باید تصمیم خرید یا عدم خرید را صرفا بر اساس هستند که مصرف کنندگان نمی "اعتماد
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ي مربوط به خدمات تواند ریسک درك شدهدر حقیقت واقعیت مجازي می. [44]اطالعات توصیفی در دسترس اتخاد کنند 

. [45]تر اتخاذ نمایند تري را با انتظارات واقع گرایانهغیرملموس را کاهش دهد و به مسافران کمک کند تا تصمیمات آگاهانه

ي اساسی متقاعد کننده در مورد استفاده از واقعیت مجازي وجود دارد؛ اول، احساس حضور در مقصد در طول چهار مسئله

دوم، تاثیر تجسم روي لذت واقعیت مجازي، واقعیت . شوداز واقعیت مجازي منجر به تغییر نگرش نسبت به مقصد میاستفاده 

سوم، تغییري مثبت در نگرش منجر به تایید اعتبار واقعیت . کندي همراه با لذت تایید میمجازي را به عنوان یک تجربه

دهد، هاي واقع شده از مقصد را انتقال میهنگامی که محیط مجازي ارزیابی در نهایت. شودمجازي و ایجاد تمایل به بازدید می

کنند، جایی که جذابیت بصري هاي احساسی این از این دیدگاه حمایت مینظریه. شودتر میواقعیت مجازي متقاعد کننده

ي اخیر از یک مطالعه. [46]دد گرشود، در حالی که شادي صرفا منجر به پیشنهاد به دیگران میمنجر به بازدید مجدد می

براي بازدید از یک مقصد میراث فرهنگی، به منظور بررسی جذابیت بررسی و درگیري  "5اوکولوس ریفت"محیط مجازي 

ادراك شده با تمایل کاربر براي بازدید،  بر این اساس جذابیت بصري. [47]در واقعیت مجازي استفاده کرد  عاطفی ادراك شده

توان نتیجه گیري کرد که همچنین می. پیشنهاد و جستجوي اطالعات اضافی مقصد و درگیري عاطفی کاربر ارتباط مثبت دارد

با این . [48]آورد کنند که تمایلی براي بازدید از مقصد به وجود میهایی با تصاویر مثبت، احساسات مثبت ایجاد میفیلم

توان گفت که با گسترش استفاده از واقعیت مجازي، گردشگران بازاریابی باید اطالعات بیشتري در مورد استفاده توضیحات می

هاي فعال تواند به شرکتاز این فناوري کسب کنند چراکه تاثیر این روش در بازاریابی گردشگري امري اثبات شده است که می

  .ي گردشگري در جهت رسیدن به اهداف خود کمک شایانی کندزمینهدر 

نتیجهگیري.3

هاي نوظهور در بازاریابی صنعت گردشگري در این پژوهش تالش گردید تا با استفاده از ادبیات موضوع، نقش فناوري

انکارناپذیر است و از آنجایی که تبادل و ي بشر هاي ارتباطات و اطالعات در زندگی روزمرهامروزه تاثیر فناوري. تبیین شود

کند که غافل کند، استفاده از فناوري ضرورت بیشتري پیدا میکسب اطالعات در صنعت گردشگري نقش اساسی ایفاء می

در . ماندن از آن، عالوه بر از دست دادن مزایایی که با خود به همراه دارد، ممکن است تهدیدات جبران ناپذیري را به بار آورد

لذا با توجه به موقعیت جغرافیایی و . کشور ایران مطالعات بسیار اندکی به تاثیر فناوري بر بازاریابی گردشگري پرداخته است

در این پژوهش نقش . شودهاي صنعت گردشگري در ایران نیاز به انجام تحقیقاتی در این زمینه به شدت احساس میپتانسیل

توانند در پیشبرد اهداف ادبیات موضوع و تحقیقات صورت گرفته بیشترین تاثیر را میهاي نوظهوري که بر اساس فناوري

ي صنعت گردشگري داشته باشند مورد بررسی قرار گرفت و نیاز است که ها و موسسات فعال در زمینهبازاریابی شرکت

گري در بستر فرهنگی و اجتماعی ایران ها را به صورت جداگانه بر بازاریابی گردشپژوهشگران آتی نقش هریک از این فناوري

شود پژوهشگران آتی لذا پیشنهاد می. نیز مورد بررسی قرار دهند که بتواند شرایط خاص و ویژه گردشگري ایران را بازتاب دهد

هاي يهاي نوظهور را بر استراتژبا در نظر گرفتن شرایط سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي ایران، تاثیر هریک از فناوري

هاي مناسب جهت انجام تبلیغات در داخل و خارج از کشور، بازاریابی گردشگري مورد بررسی قرار دهند و با طراحی مدل

  .هاي بسیار باالي صنعت گردشگري در ایران را فراهم کنندبرداري از پتانسیلموجبات بهره
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