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 ياستفاده از خدمات بانکدار يقصد رفتارپذیرش و و عادت بر  لتعام، یاطالع رسان ریتاثبررسی 

در بین گردشگران کیالکترون

٣، دکتر محمد باشکوه اجیرلو٢زارعی ، دکتر قاسم ١احمد آقائی جالیر 

  بازرگانیتیریگروه مد ،یو علوم انسان اتیدانشکده ادب ،یلیدانشگاه محقق اردب ،یبازرگان تیریارشد مد یکارشناس يدانشجو - 1

  مدیریت بازرگانی، دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه مدیریت بازرگانیدانشیار  -2

یبازرگان تیریگروه مد ،یو علوم انسان اتیدانشکده ادب ،یلیدانشگاه محقق اردب ،یبازرگان تیریمد اریدانش -3

  چکیده

بانکداري الکترونیک را باید بستر کارآفرینی دیجیتالی دانست که از آن به عنوان یک صنعت فرصت آفـرین در دهکـده جهـانی    

مجازي موتـور محـرك   بانکداري الکترونیک نقش زیادي در توسعه گردشگري مجازي دارد و گردشگري . هزاره سوم یاد میکنند

نقـش فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات و حتـی بانکـداري در ارتقـاي سـطح صـنعت          .در جهان اسـت صنعت گردشگري و تفریح 

این نقش یـک جایگـاه   . گردشگري در دنیاي امروز، نه تنها یک نقش موثر هست، بلکه به عنوان موتور محرك از آن یاد میکنند

بنـابراین  . اند طور فزاینده، جایی براي خودشان در تمام جنبه هاي زندگی مان پیدا کردهشبکه هاي اجتماعی به .راهبردي است

مشتریان در سیستمهاي شبکه هاي اجتماعی مشارکت بیشتري دارند که این شـبکه هـا ماهیـت ارتباطـات بـا دوسـتان یـا بـا         

ماعی نشان دهنده ي محل جدیدي براي در واقع سیستم هاي شبکه هاي اجت. دهند سازمانهاي خصوصی و عمومی را تغییر می

تعامل گردشگران، تمامی افراد، سازمان ها، و حتی دولت ها با یکدیگر از لحاظ اجتماعی، سیاسی، تجاري و آموزشـی اسـت تـا    

ی و بـه  بانکهاي ایرانی نیز همانند سایر بانکها و سازمانهاي جهـان . و خدماتشان را مبادله کنندتوانند اطالعات، افکار، محصوالت ب

مـی   اند تا ببینند این سیستم ها چگونه تقلید از آنها به فکر استفاده از این سیستم ها و طراحی تبلیغات مختلف و متنوع افتاده

براین هدف این مقاله بررسـی  بنا.توانند در جذب گردشگران و مشتریان و ایجاد یک رابطه ي قوي سودآور با آنها، یاریشان کنند

 يقصـد رفتـار  پذیرش و بر  است یاجتماع يدر رسانه ها غاتیتبل يها یژگیموارد از و نیکه او عادت لتعام، یاطالع رسان ریتاث

  .در بین گردشگرانمیباشد کیالکترون ياستفاده از خدمات بانکدار

  بانکداري الکترونیک، قصد رفتاري، تعادتعامل، اطالع رسانی،  تبلیغات،گردشگري، : کلمات کلیدي

  مقدمه 

نقش فناوري اطالعات و ارتباطات و حتی بانکداري در ارتقاي سطح صنعت گردشگري در دنیاي امروز، نه تنها یک نقـش مـوثر   

هـر کشـوري کـه توانسـته باشـد      . این نقش یک جایگاه راهبـردي اسـت  . هست، بلکه به عنوان موتور محرك از آن یاد میکنند

فزاري و چه از بعد نرم افزاري تقویت کند، شاهد موفقیت برخی از عرصه هاي فناوري اطالعات و ارتباطات را چه از بعد سخت ا

میتوان گفت اکثریت مردم کشور ما به اینترنت پرسرعت دسترسی دارنـد  . زیر بنایی از جمله صنعت مهم گردشگري خواهد بود
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ایـن امکانـات و   . ه میشـود و خدمات دولتی و خصوصی در عرصه هاي گوناگون از طریـق فنـاوري اطالعـات و دیجیتـالی عرضـ     

ظرفیت هاي موجود باعث میشود که سالیانه هزاران نفر از مردم کشور از طریق پورتال هاي اطالع رسانی گردشگري به سراسـر  

ایـن  . کشور و حتی به برخی از نقاط جهان سفر کنند و از تخفیف ها، قابلیت ها و امکانات مختلـف اینترنتـی بهـره منـد شـوند     

همین قضیه براي بانکداري نیـز  . هزینه هاي جانبی و همچنین توسعه کارآفرینی دیجیتالی در کشور میشود قضیه سبب کاهش

د و ظرفیت هاي سخت افزاري و نـرم افـزاري   نبانکداري اینترنتی و الکترونیکی اگر در دسترس نباش. به همین روال صادق است

. قرار نگیرد گردشگري مجازي تا حد زیادي به تکـاپو خواهـد افتـاد    مطمئن و گسترده و حرفه اي در اختیار مشتریان و کاربران

دالیل بسیاري براي این امر وجود دارد، اما به طور کلی میتوان عنوان کرد که عدم وجود ظرفیـت هـاي بانکـداري قـوي سـبب      

درو بـراي گردشـگران و   میشود تا پورتال هاي فعال در عرصه گردشگري نتوانند به فروش تورهاي مختلف، رزرو هتل، رزرو خـو 

موفقیـت گردشـگري مجـازي    . حتی رزرو مطلوب بلیط هواپیما و وسایل حمل و نقل در مدت سفر یـک گردشـگر اقـدام کننـد    

نـد و نبایـد از ایـن    امروزه در دنیا مدیون بانکداري الکترونیکی و ظرفیت هایی هست که این عرصه براي گردشگري ایجـاد میک 

به سمت و سوي بانکداري اینترنتی هوشمند و یکپارچه سازي خدمات براي ارائه خـدمات راحـت   اکنون دنیا . موضوع غافل شد

تر و نوآور براي مخاطبان و به ویژه گردشگران اقدام میکند و حتی شاهد حضور هوش مصـنوعی در توسـعه خـدمات بانکـداري     

نـوز برخـی از آژانـس هـا و شـرکت هـاي       آن وقـت ه . الکترونیک و در کنار آن، تقویت ظرفیت هاي گردشگري مجازي هستند

اتوبوس رانی و قطار و هواپیمایی کشورمان، از طریق اینترنت به صـورت کـامال الکترونیکـی نمیتواننـد مراحـل انتخـاب، رزرو و       

خرید و صدور نهایی بلیط را براي مخاطبان و مشتریانشان انجام دهند و این یک نقطه ضعف درون سیسـتمی هسـت کـه بایـد     

بانکـداري الکترونیـک در   .هاي کشور در جهت توسعه گردشگري در ایران زمین به آن توجه ویژه اي داشـته باشـند   همه بخش

کشورمان باید به قدري ظرفیت هاي سخت افزاري و نرم افزاري حرفه اي داشـته باشـد کـه همـه فعـاالن گردشـگري بتواننـد        

ر از طیف این عرضه کردن نیز باید فراتـ . هوشمند عرضه کنندخدمات و محصوالت خود را از طریق بسترهاي بانکداري مجازي 

  ].1) [94رهبرزاده، (شد مرزهاي جغرافیایی کشورمان با

 یوشخص يکه افراد در امور تجار يا قهیو روش و طر جهان را دگرگون ساخته است يادیبه صورت بن يتکنولوژ يها شرفتیپ

را در استفاده از  یمنابع قابل توجه يبه صورت خاص، در طول دو دهه گذشته صنعت بانکدار. داده است رییرا تغ کنندیرفتار م

شناسـاندن و   يسو سازمانها برا کیامروزه از ]. 2[ )2017، ١جوزف و استون (است ودهنم يگذار هیسرما یاطالعات يهایتکنولوژ

کوشـند تـا    یم یغاتیمختلف تبل يرسانه ها يریکارگه مشابه با ب يآن با کاالها زیکاالها وخدمات خود و اعالم وجه تما یمعرف

و ارائـه   هـا تعـداد بانک  شیبه علّـت افـزا   رانیدر کشور ا. ارسال کنند دیمخاطبان به خر بیرا به منظور ترغ يرگذاریتأث يامهایپ

 نیـ بانکها در ا نیبنابرا. آنها مواجه شده اند يسپرده ها جهیو در نت يجذب مشتر يبرا یخدمات مشابه، بانک ها با معضل بزرگ

خـود داشـته    غـات یارائـه تبل  يبـرا  یمناسـب  يزیبرنامه ر دیسهم خود از بازار با شیافزا ایحفظ سهم بازار و  يبرا یرقابت يفضا

درسـت بـر ادراکـات     یابیـ مناسـب و بازار  غـات یبا اسـتفاده از تبل  دیبانکها با نیمسئول ]. 3[ )1395 ان،یدو محم یعیرب(باشند 

از  ].4[)1397ا،یـ ن یلطفـ (دهنـد   شیخـدمات را افـزا   نیـ به استفاده از ا آنها لیبگذارند تا تما ریخود تاث انیمشترگردشگران و 

 ریتاث نیشتریب يبا استفاده از چه عوامل و ابزار غاتیلتب نکهیمختلف بر افراد مختلف متفاوت است و ا غاتیکه اثرات تبل یآنجائ

بانکهـا   یکـ یجذب آنها به سمت استفاده از خدمات الکترون تیآنها در استفاده از خدمات و در نها قیو تشو بیترغ ،یرا در آگاه

  ].5[ )1393و همکاران،  یطالقان( باشدیو الزم م يضرور يبانکها امر يدارد برا

                                                            
1Joseph, M.,& Stone, G
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کـه یکـی از آنهـا رســانه هــاي اجتمـاعی اسـت     سـازمانهـا از روشهاي مختلفی براي حفظ وفاداري مشتریان استفاده میکنند 

را از بانکهاي دیگر دریافت کننـد و  ی مشابهیکسان و میتوانند خدمات  گردشگران در حین سفرمروزه ا]. 6) [2016، ١يووان ل(

 شـرو یپ یبانک یرند،ولیگیقرار م دیرقبا مورد تقل ياز سو عیسر اریبس یخدمات بانک. تغییر بانک خود هستند ـتعددر نتیجه مس

 )1396،ی،رضـائ یبشل یمانیسـل (درك کنـد  شـتر یرا ب يمشـتر  طیمرحلـه در صـدر بـوده و بتوانـد شـرا      نیچند ياست که برا

اکنون بانکها در شرایطی از وضعیت اقتصادي به سر میبرند کـه کمبـود نقـدینگی و رکـود بازار از جملـه مشـکالت اصـلی    ].7[

تـرس از خـروج سـرمایه هـا از سیسـتم بـانکی به دنبال پایین آمدن نرخ سود سـپرده، یکـی از مهمتـرین    . آنها به شمار میرود

تبلیغات مجازي بانکها امروزه بـا کمتـرین هزینـه    . بپردازند گردشگرانجذب دنبال به  دالیلی است که بانکها باید بیش از پیش

از  گردشـگر ایـن رو تبلیغـات مـؤثر و جـذب     از . میتواند ضمن جـذب مشتریان زیاد، سودآوري باالیی براي بانکهـا ایجـاد کنـد   

ـ             روشــندل (ـه شــمار میـرود   مسـیرهاي گونـاگون، دغدغـۀ اصـلی بـراي جـذب مشـتري در ایــن گونــه خــدمات جدیــد ب

 )2012،  ٢برتـون (امروزه یکی از کاربردهاي اصلی رسانه هاي اجتمــاعی، بازاریــابی اســت    ]. 8[ )1396زاده،  ،محمودیاربطان

تجربۀ ایـن سـالها نشـان    . بازاریابی با استفاده از رسانه هاي اجتماعی، ارزانترین و مـؤثرترین شـیوة جـذب مشـتري اسـت ].9[

روشـندل  (اشـت مشــتریان اســتفاده کننــد    توانسته اند از ابزار یـاد شـده بـراي جــذب و نگهد     بیست که بانکها به خوداده ا

 يشـبکه هـا   غـات یو مدرن، تبل یتعامل يبه عنوان تکنولوژ یاجتماع يشبکه ها تیبا توجه به ماه).1396زاده،  ،محمودیاربطان

 اییسـنت  یعمـوم  يشبکه ها غاتیبا تبل سهیدر مقا. است گردشگر یا مشتري -لبه برَّنده ارتباطات شرکت نشان دهنده یاجتماع

با ) دو طرفه( يو آموزنده تر یارتباطات تعامل وانندت یم بانکها، )شود یاستفاده م 1.0وب  يبرنامه ها يکه برا( نیآنال غاتیتبل

را  یابیـ از اهداف بازار ياریکمک کند تا بس بانکهاتواند به  یم یاجتماع يه هاشبک غاتیرو، تبل نیاز ا. داشته باشند گردشگران

دادن بـه   زهیو انگ انیمشتر) یدرك، آگاه(ادراك یشکل ده ،براي گردشگراندانش  جادیاو  یآگاه جادیا: انجام دهند، از جمله

  ].10[ )2018، ٣علی عبداهللا االوان(استفاده از خدماتیبرا به خصوص گردشگران انیمشتر

  مبانی نظري

پـول   رایـ اخ. وجـود دارد  ینگران کیشهیهم ن،گردشگرایواکنش ها ینیب شیدر پ یاجتماع يشبکه ها غاتیتبل تیدر مورد اهم

 یاجتمـاع  يشبکه ها و تبلیغات یابیو بحث در مورد مسائل مربوط به بازار شیآزما يبرا ،یابیتوسط محققان بازار یقابل توجه

نشان داد کـه هـم   ، انجام شده است 2012اران در سال و همک  Loganکه توسط  يا سهیمطالعه مقا کی. پرداخت شده است

رابطـه  . دارنـد  یونیـ زیتلو غـات یو تبل یاجتمـاع  يشبکه ها غاتیتبل متیق يرو یقابل توجه ریتاث ،یو هم اطالع رسان یسرگرم

ـ  زین يگریمعنادار د  ].11[ اعـالم شـد   2012و همکـارن در سـال    Loganتوسـط   ،گردشـگران و نگـرش   غـات یارزش تبل نیب

) یهمـدل  انیـ ب(را بر اساس ابراز محبت غاتیتبل تیو خالق یاطالع رسان ریتوانستند تاث 2016در سال  Hongو  Leeنیهمچن

بـه   ].12[ شـد  دهیـ د آنهادیـ و هـدف خر  گردشگرانابراز محبت  نیب يرابطه قو کی،یدر مطالعه مشابه. کنند دیتائگردشگران 

ـ  راتی، تأث2013در سال   Khannaو   Saxenaب،یترت نیهم و اطالعـات را بـر اسـاس ارزش     یسـرگرم  نیمثبت و معنادار ب

  ].13[ نشان دادند یاجتماع يشبکه ها غاتیافزوده تبل

شـبکه   یابیـ بازار يهـا  تیادراك، هدف و رفتار کاربران نسبت به فعال يریشکل گ يجنبه ها نیاز مهمتر یکیعادت، به عنوان 

مثال، عملکرد خالقانـه کـاربر عمـدتا توسـط رفتـار       نیدر ا. قرار گرفت یمورد بررس یمطالعات مختلف لهیبه وس ،یاجتماع يها
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 و همکارانش گزارش شـد  Wuتوسط  2016است که در سال  افتهیشیافزا یاجتماع يکاربر نسبت به استفاده از شبکه ها يعاد

سـهولت اسـتفاده درك شـده، لـذت     ( یعادت را بر سه بعد اصـل  ری، تأث2015در سال   Hua، و Wang ،Leeنیهمچن]. 14[

ــا ) درك شــده يدرك شــده و ســودمند ــا اســتفاده از شــبکه ه ــرتبط ب ــد یاجتمــاع يم ــت کردن ــه د ].15[ثاب  يگــریمطالع

ر مـورد نقـش عـادت    را د یمختلف دگاهیکه د صورت گرفت 2014در سال  Halesو  LaRose ،Connolly ،Lee ،Liوسطت

توانـد بـه طـور     یمتوجه شدند که عـادت مـ   2014و همکارانش در سال  LaRose.کردند انیب یاجتماع يشبکه ها يدر فضا

 دهـد  عیهـا را تسـر   سـتم یس نیـ مثبت استفاده از ا جیو نتا هدرا کاهش د یاجتماع ياستفاده از شبکه ها یمنف ریهمزمان، تاث

اگـر   ل،یـ موبا یاجتماع يها شنیکیثابت شد، کاربران اپل 2016در سال  Tangو  Hsiao ،Changهمانگونه که توسط ]. 16[

 یمـ  هادامـ  ییهـا  ستمیس نیداشته باشند، همچنان به استفاده از چن ییبرنامه ها نینسبت به استفاده از چن یشگیهم تیوضع

  ].17[ دهند

ماننـد  داراي امکانات و پشـتیبانی سـطح بـاال نیـاز نـدارد کـه تکنولـوژي هـایی          ه از شبکه هاي اجتماعی به گردشگراناستفاد

 یاسـتفاده از شـبکه هـاي اجتمـاع     مـت، یبا توجه به ارزش ق. ی برایشان اهمیت داشته باشدنترنتیا يو بانکدار لیموبا يبانکدار

 ینمـ  يا نـه یهزهیچ فرد گردشـگر ،یشـبکه هـاي اجتمـاع    غـات یبـه منظـور تماشـا و خوانـدن تبل     ن،یـ عالوه بر ا. است گانیرا

 مـت یارزش ق ،به همین منظورنگران باشند،  يرسانه ا غاتیتبل متیدر مورد مسائل مربوط به قنباید گردشگران ن،یبنابرا.پردازد

از تعامـل بـه آن    ییاست که درجه باالیوبِ دو از فناوری نوعی شبکه هاي اجتماع.شود یدر نظر گرفته نم یدر مدل مطالعه فعل

مربـوط بـه    مقـاالت عوامل ذکر شده در  نیاز مهمتر یکیبه عنوان  ،تعامل در مدل مطالعه حاضر ن،یبنابرا. داده می شودنسبت 

تحت تاثیر میزان استفاده از تبلیغات شبکه هـاي   این، طبق مقاالت مربوطه، گردشگران عالوه بر .یاضافه شدشبکه هاي اجتماع

رند، که میتوانند اطالعات کافی و مفیدي را برایشان فراهم کنند و همین موضوع باعث شد که نقـش اطـالع   اجتماعی قرار میگی

  ).2018علی عبداهللا االوان، ( رسانی در این مطالعه، مهم جلوه کند

  گردشگري

گردشگري یکی از مهم ترین صنایع در حال رشد است و توسعه صنعت گردشگري نیاز به توسـعه برنامـه هـاي همـه جانبـه و      

در چند دهه اخیر از صنعت گردشگري به عنوان یکی . مناسب دارد تا بتوان در جذب گردشگران داخلی و بین المللی موفق بود

بسیاري از کشورها این صنعت را به عنوان یکی از منابع اصلی درآمدزاي خـود   .از بزرگترین و متنوع ترین صنایع یاد شده است

این صنعت به خصوص براي کشورهاي در حال توسعه به علت اینکه بیشـترین  . میدانند و تالش در راه توسعه این صنعت دارند

ومـین اقتصـاد   د]. 18) [1389کاران، ابراهیمی و هم(درآمد خود را از فروش منابع طبیعی بدست می آورند با اهمیت می باشد 

جهان پس از نفت با عنوان صنعت گردشگري شناختهشده که درآمدهاي بـسیاریرا بـراي کشـورهاي مختلـف در پـی دارد و از     

گردشــگري  . شـده اسـت  ل طرفی گستردهترین صنعت دنیا در حال حاضر به یکیاز مؤلفههاي تفکیکناپذیر زندگی انسان تبـدی 

چندبعدي و فرا بخشی از عناصر و اجزایی تشکیلشده است که ارتباطات متقابل و چنــدسویه آنهـا در قالـب     بـهعنـوانپدیدهاي

گردشـــگري یکـــی از پویاتریـــن ]. 19) [1397مشــگینی و همکــاران ، ( یــک سیســتم یکپارچــه، قابلــدرك و شــناخت اســت

ایـن صنعــت از طریــق ترکیــب و    . مهمـی دارد نقـشعهپایـدارمحلـیفعالیتهـاي اقتصـادي عصـر حاضـر اسـت کـه در توسـ

بهکارگیـري همزمـان منابـع داخلـی و خارجـی، منافـعاجتماعـی، اقتصـادي، زیسـتمحیطی و فرهنگـی زیـادي را بـه همــراه   

سـال   گردشگري دو دانشمند به نام هاي میل و موریسون در در خصوص تعریف]. 20) [1388براهیم زاده و آقاسی زاده، ا(رددا

بر اساس تعریـف آنـان گردشـگري بـه مجموعـه فعالیتهـایی       . ارائه داده اند ياز بهترین تعریفها را از گردشگر گرید یکی 1992

اطالق می شود که در جریان مسافرت یک گردشگر اتفاق می افتد، این فرایند شامل هر فعالیتی از قبیـل برنامـه ریـزي سـفر،     
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همچنین فعالیت هایی را که گردشگر به عنوان بخشـی از سـفر   . یادآوري خاطرات میشودمسافرت به مقصد، اقامت، بازگشت و 

ريسازمان جهـانی گردشـگ  . انجام می دهد ، نظیر خرید کاالهاي مختلف و تعامل میان میزبان و مهمان را نیز در بر می گیرد

(UNWTO2)  کنفرانسی در اتـاوا کانـادا، تعریـف     در 1991براي دستیابی به یک انسجام جهانی در تعریف گردشگر در سال

ارائه داده است بر مبناي این تعریف گردشگر فردي است که حداقل یک شب در محلی که سـفر کـرده    يمشخصی از گردشگر

خروج از مبدا به موطن خود باز مـی گـردد و هـدفش چیـزي غیـر از       داست اقامت دارد و حداکثر پیش از رسیدن زمان سالگر

  ].21) [95 ،يمقصود(دریافت مزد است 

طبق تعریف سازمان جهانی گردشگري، گردشگري به سفر و اقامت به مکان هایی خارج از محیط همیشگی که مدت زمـان آن  

و همکـاران   ینیمشگ(بیش از یک سال نباشد و به منظور گذراندن اوقات فراغت، کسب وکار یا اهداف دیگر است اطالق میشود 

و بـه   رودیـ کشـور بـه شـمار م    يو رشد اقتصـاد  شـبردیپ یاصلـ يـروین يراز کشـورها امـروزه گردشـگ ياریدر بسـ). 1397،

شـاو  .(انـد  دهیـ نام یدارد که اقتصـاد دانـان آن را صـادرات نـامرئ     تیکشـورها اهم یاجتماعـ -يدر توسـعه  اقتصـاد يانـدازها

هســتند   يتوسعه گردشـگر يرامناسـب بـ يارائه برنامه هـا یدر پـ ـزانیبرنامه ر شـتریرو ب ـنیاز ا ].22[ )2004،  امسیلیو

و  یدختـیب ـنیام(اسـت  ـقیدق يـزیو برنامه ر یمطالعـه، بررسـ ازمنـدین يگردشـگر يهـا تیمناسـب از ظرف يـریو بهره گ

بــه   دنیرســ  يبــرا  نــه یزم ـنیر اد نـهیبه يمناسـب و ارائه راهکارهـا ۀ برنامـ ـکیـنیدر واقـع تدو]. 23[ )1389همـکاران، 

 ۀ اســت کـه در حــوز    یشــدن بـه صـنعت    لیدر حـال تبد يگردشـگر ـنیبنابرا. اسـت يو دلخـواه ضـرور طلـوبم ـتیوضع

تا سـاالنه  کنندیم یرو امـروزه همه کشـورها سـع ـنیکسـب درآمـد مـورد توجـه اسـت؛ از ا يبرا یبه عنـوان منبع ،ياقتصاد

بـاال بـردن ســهم    . شــود  شـتریب زیصنعت ن نیحاصل از ا يدرآمدها ـادهنـد ت ـشیسـهم خـود را در تعـداد گردشـگران افزا

اســت و پـس از آن    یو خـارج  یجذب گردشـگران داخل يمناسـب بـرا يها رسـاختیز جادیا ازمندیحـوزه، ن ـنیکشـور در ا

  ]. 24[ )1391رسول زاده و حسن نژاد، .(ـتمطلوب اس یابیو بازار غاتیتبل ازمنـدین ـزین

  تبلیغات

تبلیغ و تبلیغات یکی از موضوعاتی است که امروزه تمام مردم جهان حتی در دوردست ترین نقاط با آن آشنا و در ارتباطند و 

عی است و در بردارنده هدفی در واقع تبلیغ یک پدیده اجتماعی است که برگرفته از یک نیاز اجتما. از آن تأثیر می پذیرند

پدیده تبلیغ به عنوان یکی . بنابراین شرایط جامعه زمینه را براي به وجود آمدن پدیده تبلیغ فراهم می کند. اجتماعی می باشد

در  کارکرد جدید این پدیده، تولید نیاز است که می تواند. از اجزاء مؤثر جامعه، نقش اساسی در ایجاد و بالفعل کردن نیاز دارد

این پدیده اجتماعی امروزه به شکل جزئی جدایی ناپذیر از زندگی بشري درآمده که در . جهات مثبت و منفی استفاده گردد

  ]. 25[ )1395اسدي، (آن به چشم می خورد تمام نقاط کره خاکی آثار 

  )INTER(عاملت

مفهـوم   نیا ن،یبنابرا. است نیآنال یو نواح یاجتماع يشبکه ها يها یمربوط به خط مش يجنبه ها نیتر یاتیاز ح یکیتعامل 

افـق درك   ،يتکنولـوژ  يهـا  یژگیو نیدر واقع، نقش موثر چن. ردیگیمربوطه نشات م یاز عالقه قابل توجه محققان درباره نواح

 ،یمثال، تعامل به طور قابل تـوجه . رود یباال م شتر،یپردازش اطالعات ب يشان برا ییتوانااساس،  نیو بر ا کندیم شتریافراد را ب

مـورد   یمختلفـ  يها وهیمفهوم تعامل، به ش.دهد یم رییتمام حزب ها را تغ نیاطالعات ب رییارتباطات و نحوه تغ ندیفرا تیماه

 یگروهنند،یب یافراد م نیتعامل و ارتباط ب ندیعنوان فرا بهمفهوم را  نیاز محققان ا یگروه کهیدر حال. قرار گرفته است یبررس

 یلپ تاپ، گوشـ  وتر،یمثل کامپ(در ارتباط هستند یفن يکه افراد با دستگاهها ییتمرکز کرده اند، جا يبعد تکنولوژ يرو گرید
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شد که فـرد   فیتعر ي، تعامل به عنوان محدوده اSteuer (1992)و  Jensen(1998)طبق نظر  ،یاز لحاظ مفهوم). هوشمند

ـ ا Shrum(2002)و  Kiousis(2002) ،Liu].26[ کند تیریرسانه ها را کنترل و مد یو اطالعات خط مش نهیزم تواندیم  نی

  ]. 27[ کند یرا فراهم م یدادند که ارتباطات همزمان رییتغ يبرنامه رسانه ا کیییمفهوم را به توانا

مـثال،  . کـرده انـد   یبانیمختلـف را پشـت   يها ينسبت به تکنولوژ گردشگرر هدف وجود دارند که نقش تعامل د یمطالعات خوب

Lee(2005) در  ].28[ دارد لیـ اسـتفاده از تجـارت موبا   يبرا و گردشگر يهدف مشتر يرو یمهم ریاشاره کرد که تعامل، تاث

 تیـ تعامل درك شده و هدف و ن نیب يقو اریبس طه، رابKamal (2016)و  Abdullah ،Jayaramanمقاله کنفرانس خود، 

بر مشارکت  یمیرمستقیغ ریتأث ت،یمشخص شد که تعامل با وبسا. کنندیهتل را مطرح م يها تیمجدد وبسا دیبه بازد يمشتر

را  ینقش مهمـ  زی، تعامل نWang  (2013)و  Mengيبر اساس گفته ها ].29[ دارد یتجارت اجتماع تیکاربران در وب سا

 انیداشته باشد، مشـتر  يتعامل کمتر هدفمند، تیکه وبسا یدر صورت. کند یم فایا انیمشتر نیآنال دیشکل دادن رفتار خر رد

 غاتیتوان گفت که سطح تعامل موجود در تبل یبا توجه به بحث فوق، م].30[د کننیکمتر اعتماد م ن،یآنال يدهایخر تیبه امن

 يشـبکه هـا   غـات یمحصـوالت موجـود در تبل   خـدمات و  از انیمشـتر  گردشگران و دیتواند هدف خر یم یاجتماع يشبکه ها

  :کند که یم شنهادیپ ریز هیفرض ن،یبنابرا. را شکل دهد یاجتماع

: H1ریتأث ،یاجتماع يشبکه ها غاتیمحصوالت ارائه شده در تبلخدمات و از  گردشگراندیهدف خرقصد رفتاري یا یتعامل، رو 

  .مثبت دارد

(1988)Rafaeliکه  یکند ، در حال یپاسخ به موقع را ارائه م کیکرد که  انیب يبرنامه رسانه ا ییتعامل را به عنوان توانا

Rice  وWilliams  (1984) یه خود، موببه ن نیا .دندیدر دو جهت د یتعامل را به عنوان تبادل اطالعات در زمان واقع 

و  تالیجید يدر حوزه شبکه ها قت،یدر حق. دهد عیبرنامه رسانه هدفمند را تسر ردرك شده د يو ارزش ها يتواند سودمند

مانند  ییها یژگیو ب،یترت نیکنند و به ا یابیمحصوالت ارائه شده را ارز تیفیتوانند ک ینم گردشگران و مشتریان،یاجتماع

، Voorveld ،Van Noortن،یعالوه بر ا]. 31[ دهد یشکل م نگردشگرایرا برا یمحصوالت نیاستفاده از چن ریتعامل، مس

Duijn (2013)  وYoo ،Lee  وPark (2010) يرو يرگذاریدر تأث ینقش مهم ت،یکنند که تعامل با وب سا یثابت م 

و همکاران توانستند به طور   Lee، 2006سال  لیدر اوا]. 32[ دارد نیآنال یجزئ دیخر نهیدر زم يادراك و رفتار مشتر

ثابت  يرا از لحظ آمار کیتجارت الکترون يها تینسبت به وب سا انیمشتر يددرك سودمن ياثر تعامل رو ،يزیآم تیموفق

  ].33[ کنند

  )INF(اطالع رسانی

توانـد اطالعـات    یشـرکت مـ   کیـ شده است کـه   انیب یبه عنوان مفهوم Haefner (1990)و  Rotzollتوسط  یاطالع رسان

 Xue (2007)و  Pavlou ،Liangتوسط  یاطالع رسان]. 34[ ارائه دهد دیدر خر گردشگرانبهتر  يریگ میتصم يرا برا یکاف

سـاختار   نیـ ا قت،یدر حق. شده است انیگزارش شده ب اسیک مقیشده با استفاده از  يریاندازه گ یساختار ادراک کیبه عنوان 

 يهـا  امیـ اطالعات و پ رشیسازد پذ یرا قادر م يمشتر رایاست، ز يمشتر یپاسخ منطق يفرستنده برا ییمربوط به توانا شتریب

KoufarisوGaoتوسـط   تـال یجیتجارت د نهیدر زم ینقش مهم اطالع رسان نیچن ].35[ کند یابیارائه شده را با شناخت ارز

و   Taylor،یاجتمـاع  يدر منطقـه شـبکه هـا    ].36[ اشاره کردنـد  انیساختار بر نگرش مشتر نیا ریشد و به تأث انیب (2006)

کـه توسـط    يگـر یمطالعـه د  ].37[ وجود دارد گردشگراناطالعات و نگرش  نیب ینشان داد که ارتباط مثبت) 2011(همکاران 
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Phau  وTeah(2009) دیـ تلفن همراه تاک يها امیپ غاتینسبت به تبل نگردشگرادر نگرش  یسانانجام شد  بر نقش اطالع ر 

نسـبت بـه    نگردشـگرا را در واکنش  ینقش مثبت اطالع رسان ،یاز لحاظ تجرب Hong (2016)و   Leeب،یترت نیبه هم. کرد

 يهـا  کهشـب  غاتیموجود در تبل و خدمات محصوالت دیهدف خر يثابت کردند و به نوبه خود رو یاجتماع يشبکه ها غاتیتبل

و  تیاطالعـات موجـود در وب سـا    تیـ فیک نیبـ  يرابطـه مثبـت قـو   ) Niehm )2009و  Kim].38[کردنـد  دیـ تاک یاجتمـاع 

 یشـبکه هـاي اجتمـاع    غـات یکه در تبل رسانی اطالعسطح با همه این تفاسیر،  .نشان دادند را گردشگرانهدفوفاداري الکترونیک

 شـنهاد یپ ریـ ز هیفرض ن،یبنابرا. افزایش هدفشان از خرید افزایش دهدبهتر و  دیرا به خر گردشگراناختیار تواند  یوجود دارد م

:کند که یم

H2 :يشـبکه هـا   غـات یمحصـوالت ارائـه شـده در تبل   خـدمات و  از  گردشـگران دیهـدف خر قصد رفتاري یـا  یرو ،یاطالع رسان 

  .گذارد یمثبت م ریتأث ،یاجتماع

و اطالعـات   غـات یکند تا تبل یکنندگان فراهم م غیتبل يرا برا ییها و ابزارها زمیمکان ،یاجتماع يشبکه ها يدر واقع، برنامه ها

و  دیـ مف یـا گردشـگر   يمشـتر  دگاهیـ از د یاجتمـاع  يشبکه هـا  غاتیشود تبل یبه نوبه خود، باعث م ن،یا. قرار دهند یسفارش

Koufarisو   Gao؛Ducoffe (1996)همـانطور کـه توسـط    . سـودمند باشـد   و  )2016(و همکـاران    Rathore؛ (2006)

Taylor گردشـگر است که عمدتا نگرش  غاتیتبل یمهم اثربخش ياز جنبه ها یکییاشاره شد، اطالع رسان) 2011(، و همکاران 

باشـد،   غاتیدر تبل يهر چه اطالعات جامع و بروز شده ا ن،یعالوه بر ا. دده یرا شکل م یاجتماع يشبکه ها غاتینسبت به تبل

را بـه   ینقش اطالع رسـان ) 2012( ،و همکاران  Loganراستا،  نیدر ا ].39[ پندارند یتر م دیرا مف یغاتیتبل نیچن انگردشگر

و   Kimارزش درك شده که توسط  ب،یترت نیبه هم. کرد دییتأ یغاتیاز ارزش تبل گردشگردرك  شیعامل افزا نیتریعنوان قو

Niehm (2009) با توجه بـه بحـث   . شده است ینیب شیپ تیاطالعات وب سا تیفیبا نقش ک یاشاره شد، به طور قابل توجه

تـر و   دیـ مف ،گردشـگر توانـد از منظـر    یباشد، مـ  یم یاز اطالع رسان ییسطح باال يکه دارا یاجتماع يشبکه ها غاتیفوق، تبل

  .کارآمدتر در نظر گرفته شود

  )HB(عادت

دارنـد بـه خـاطر     لیـ شـود کـه افـراد تما    انیب يتواند به عنوان درجه ا یعادت م )2012(و همکاران، Venkateshطبق نظر 

رفتـار   کیدیـ با ،یاجتمـاع  يشبکه ها يها یافراد بر اساس تعامل روزانه شان با خط مش. به طور خودکار عمل کنند ،يریادگی

بـه نوبـه خـود، سـطح مهـارت       ن،یـ ا. داشـته باشـند   یابیـ بازار ياه تیها و نسبت به فعال یخط مش نینسبت به چن یشگیهم

و  Venkateshدر واقع، و بر اساس مباحث مطرح شده توسـط  . برد یها را باال م تیفعال نیو دانش مربوط به ا نگردشگرایها

 شنیکیو اپل يها ستمیس ریدرگ شتریب کنند،یها استفاده م شنیکیها و اپل ستمیسکه بر حسب عادت، از گردشگرانی همکاران، 

 ننـد، یبیرا م یاجتمـاع  يشـبکه هـا   غاتیکه به طور معمول تبل گردشگرانیتوان گفت  یاساس، م نیبر ا. شوند یم دیجد يها

  ].40[ نسبت به آنها دارند یو واکنش مثبت رندیگ یقرار م یغاتیتبل نیچن ریتحت تاث شتریب

  :است ریبه شرح ز يبعد هیفرض ن،یبنابرا

H3 :یاجتماع يشبکه ها غاتیمحصوالت ارائه شده در تبل دیخرخدمات و از  نگردشگراقصد رفتاري یرو یمثبت ریعادت، تاث 

  .دارد
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  بانکداري الکترونیک

دارد و فعالیتهـاي گونـاگونی از    دیتصویر تاکها شامل متن، صدا و  اصوالً تجارت الکترونیکی بر پردازش و انتقال الکترونیکی داده

مـی گیـرد   قبیل مبادلۀ الکترونیکی کاالها و خدمات و تحویل فوري مطالب دیجیتـالی همـراه بـا انتقـال الکترونیکـی را در بـر       

الکترونیکی یکی از دستاوردهاي تجـارت الکترونیکـی اسـت کـه عبـارت اسـت از ارائـۀ         نکداريبا .)1386سعیدي و همکاران، (

. برخـوردار باشـند   ییبـاال  تیکه از امن) نترانتیا اینترنتیا(خدمات بانکی از طریق شبکه هاي رایانه اي عمومی و قابل دسترسی 

  .ز آن جمله می توان به تعاریف زیر اشاره کردارائه شده که ا گونیعالوه بر این براي بانکداري الکترونیکی تعاریف گونا

فیزیکی  فراهم آوردن امکان دسترسی مشتریان به خدمات بانکی با استفاده از واسطه هاي ایمن و بدون حضور.1

  .)1386سعیدي و همکاران، (

  استفادة مشتریان از اینترنت براي سازماندهی و یا انجام تغییرات در حسابهاي بانکی خود .2

  رتباطی الکترونیکی قیم خدمات و عملیات بانکی به مشتریان از طریق شبکه هاي اارائۀ مست.3

جام انتقال وجه الکترونیکی میتواند به صورت هاي ذیل ان. به انتقال وجه الکترونیکی اطالق میشود یکیالکترون يبانکدار.4

  :شود

  .انتقال وجه از یک حساب به حساب دیگر-

  .الکترونیکی، خودپردازها، رایانه، تلفن و یا نوارهاي مغناطیسیانتقال پول از طریق پایانه هاي -

سعیدي و (انتقال وجه بین حساب هاي موجود در یک مؤسسۀ مالی و یا بین حسابهاي یک مؤسسۀ مالی و مؤسسۀ مالی دیگر-

  ].41[ )1386همکاران، 

  مزایاي ابزارهاي مختلف بانکداري الکترونیکی

مزایامزایاابزار

بانکداري 

اینترنتی

امکان مقایسه آسان خدمات بانکهاي 

براي مشتریان مختلف

واسط کاربري مناسب به نسبت تلفن 

ودپردازخثابت،همراه و 

سهولت استفاده

امکان ارائه خدمات بسیار متنوع

عدم نیاز به حضور فیزیکی

بانکداري 

تلفن همراه

شتمامی نقاط تحت پوشرل استفاده دقاب

سهولت حمل و نقل

در صورت استفاده از (نیاز به اینترنت  عدم

)مبتنی بر پیام کوتاهي روشها

سهولت یادگیري
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  مزایا  ابزار

  

  

  

  

  

کارتهاي 

بانکی و پول

  الکترونیکی

 اندازة کوچک، سرعت و

سهولت کاربرد کارت

 جایگزینی به جاي سکه

و اسکناس

 جلوگیري از انتشار

آلودگی

کاهش زمان انتقال پول

 به خرید و افزایش عالقه

فروش

حجم نقدینگی

 کاهش خطرهاي حمل

پول نقد و افزایش

 امنیت جانی و مالی و

امنیت کارتها

 عدم نیاز به پول نقد در

فروشگاهها

  

 کاهش عملیات

حسابداري و دسترسی 

سریع بهنقدینگی حاصل 

از فروش

 صرفه جویی در کاغذ و

کاهش خطاهاي انسانی

 کاهش هزینه هاي جاري

ه مستقیم و کاهش مراجع

بانکهابه 

 کاهش استفاده از

ابزارهاي تجاري مانند 

چک

 صرفه  جویی اقتصادي

مانند هزینه چاپ 

اسکناس

 امکان جمع آوري وجوه

  سرگردان

  

چک 

  الکترونیکی

کاهش هزینههاي بکارگیري چکهاي 

کاغذي

امکان کنترل تقلب و بازبینی چکها

  تعداد چکهاي داراي اشتباه

چکهاي الکترونیکیامکان ارائه مجدد 

تسریع دسترسی به وجوه و واریز به 

حساب مشتري

کاهش ریسک و همچنین هزینههاي 

  وصول

  

دستگاههاي

  خودپرداز

ساعته به سپردهگذاران 24ارائه خدمات 

مدیریت چک و اسناد

مدیریت صندوق و کنترل نقدینگی

  حسابداري پویا

روزنامه الکترونیکی

امکان برگشت عملیات

هزینه ارائه خدمات بانکیکاهش 

  پرداخت صورت حسابهاي ادواري

  ].42) [1395سقطچی، ( مزایاي ابزارهاي مختلف بانکداري الکترونیکی -1- 1جدول 

  قصد رفتاري

 لیـ افـراد تما  دهـد یبا رفتار نشان م يرابطه قصد رفتار. انجام رفتار هدف است يو اراده فرد برا تیشدت ن انگریب ،يقصد رفتار

و متصـل بـه آن اسـت     يبعد از قصد رفتار شهیرفتار هم ن،یبنابرا. بپردازند که قصد انجام آنها را دارند ییدارند به انجام رفتارها

دوبــاره، وفــاداري، ابــراز     ـدیـ ماننـد قصـد خر   ییاسـها یبـا مق  توانیاراده رفتاري را م ایقصد ].43[ )١،1997سیو مور لونید(

                                                            
1Dillon & Morissoriss
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اغلـب منجــر بــه قصــد     ) شودیکه توسط مشتري درك م(باالي خدمات  تیفیک. دیسنج متیبه ق تنسبتیسو حسا یشـفاه

 تاکیـد ) 1996( ،و همکـاران  تامـل یز. عکـس دارد  جـه یخـدمات اغلـب نت   نییپـا  تیفیکه ک یدر حال شود،ینظر م موردرفتـاری

 نیـ ا به) 2005(، بوتوكیژانگ و پ]. 44[ ترك سازمان مربوط است ایمشتري در ادامه کار  میکردهاند که قصد رفتاري به تصم

استفاده دوباره  احتمالد،تر باشمثبت انیهرچه تجربه مشتر. با قصد رفتاري آنها مرتبط است انیکه تجارب مشتر دندیرس جهینت

دو و او(استفاده کردهانـد   ستمیـتسیبه عالوه محققان متعددي از قصد رفتاري به عنـوان نشـانگر موفق ].45[ شودیم شتریآنها ب

شـود، بلکـه مسـتلزم پـذیرش      ها حاصل نمی موفقیت بانکداري الکترونیک، صرفاً با حمایت دولت و بانک].46[ )2010همکاران، 

وجود سرمایه گذاري هـاي سـنگین بانـک هـا در توسـعه خـدمات متنـوع بانکـداري          با. شدخدمات از سوي مشتریان میبااین 

در این میـان ارائـه دهنـدگان خـدمات     .استفاده نکرده و یا گاهی استفاده می کنند،بسیاري از مشتریان از این خدمات اینترنتی

بـه ایـن   .ایفا می کننداینترنتی  نقش بسیار مهمی جهت تشویق مشتریان به سمت استفاده از ابزارهاي بانکداري)بانک ها(بانکی 

در ایـن ارتبـاط   . خدماتاستاین مت استفاده از منظور، تنها راه ممکن، ترغیب تعداد پرشماري از مشتریان شبکه بانکداري به س

شناسایی عوامل اثرگذار بر میزان پذیرش و استفاده از ایـن خـدمات حـائز اهمیـت تلقـی شـده و محققـین بسـیاري در صـدد          

  .شناسایی این عوامل بوده اند

  و پیشنهادات بحث و نتیجه گیري

جلب کـرده   یابیبازار نهیتوجه محققان و متخصصان را در زم يا ندهیبه طور فزا یاجتماع يشبکه ها غاتیمسائل مربوط به تبل

در  رشـان یو تاث یاجتمـاع  يشـبکه هـا   غـات یمرتبط با تبل یاصل يجنبه ها یمطالعه به منظور گسترش شناخت فعل نیا .است

لـذت  زهیانگ انتظـار عملکـرد،  ( یشـش عامـل اصـل    ییتر مقاالت مربوطه، به شناسا قیدقیبررس. انجام شد گردشگرانقصدرفتاری

کـه مـا    شود یمنجر م قصد رفتاريکننده  ینیب شیبه عنوان عوامل پ) و ارتباط درك شده یعادت، تعامل، اطالع رسان ،جویانه

مهم  يجنبه ها افتنیمطالعه با هدف  نیابنابراین . در اینجا سه عامل تعامل، اطالع رسانی و عادت را مورد بررسی قرار میدهیم

در . را شـکل دهنـد   گردشگردیهدف خر قصد رفتاري یا توانند یانجام شده است که م یاجتماع يشبکه ها و تبلیغات یابیبازار

ارتقـاء   نهیرا در زم يادیپول و تالش ز ،یاجتماع يبکه هاشیبا استفاده از برنامه ها به ویژه بانکها سراسر جهان يواقع، سازمانها

جـذب   يبـرا  ییهـا  نیکمپـ  نیدر مورد امکان چن يا ینگران شهیاساس، هم نیا رب. کنند یم نهیمحصوالت خود هزخدمات و 

شـوند تـا    یو سـازمانده  یطراح دیبا يا وهیبه ش یاجتماع يشبکه ها غاتیتبل. وجود دارد ، به ویژه گردشگرانانیمشتر شتریب

  . رندیاست را در نظر بگ انیکه مورد توجه مشتر یهمه عوامل مهم

در مشـارکت بـا    ینقـش مهمـ   نیهمچنـ . اسـت  دیـ هـدف خر قصد رفتاري یـا  ینیب شیپ يعامل برا نیتعامل به عنوان مهم تر

شـبکه   غاتیسطح موجود تعامل مربوط به تبل گردشگرکیاست که اگر  یبدان معن نیا. و انتظار عملکرد دارد لذت جویانهزهیانگ

 نیـ و به ا افتید و سرگرم کننده  تر خواه دیکردن، مف دنبالیرا برا یغاتیتبل نیچن ،يبه طور گسترده ا ند،یرا بب یاجتماع يها

در حـال حاضـر    گردشـگران قت،یدر حق. نـد ک یم دایرا پ غاتیتبل نیخدمات ارائه شده در ا ایاز محصوالت  دیخر زهیانگ بیترت

تعامـل،   نکـه یه ااز همـ  رمهمتـ . ارسال شده باشـند  يها امیپ رندهیفقط گ نکهیبه ارتباط دو طرفه عالقمند هستند و نه ا شتریب

سـازد تـا بـازخورد دهنـد و در مـورد تجربـه شـان در خصـوص          یدهد و آنها را قادر م یم گردشگربه نظرات  يشتریب تیاهم

شـبکه   غـات یدر ارتباط بـا تبل  دیو مف ییبه دنبال تجربه استثنا شتریب گردشگرانب،یترت نیبه ا. هدفمند صحبت کنند غاتیتبل
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بنـابراین   .قرار دادنـد  شیاست که نقش تعامل را مورد آزما يگریمطالعات د يمربوط به تعامل، مواز جیانت. هستند یاجتماعیها

  .فرضیه اول تایید میشود

شـبکه   غـات یتبلگردشـگران  اگـر  . استگردشگراندیهدف خر قصد رفتاري یا کننده ینیب شیعامل مهم پ نیدوم ،یاطالع رسان

 شـتر یمحصـول، ب  دیـ خر استفاده از خدمات ارائه شـده و یبرا اطالعات درك کنند، ع ارزشمندمنب کیرا به عنوان  یاجتماع يها

بـه   یاجتمـاع  يشـبکه هـا   يبه برنامـه هـا  رتب انواع مختلف محصوالت و خدمات، به طور م يبرا گردشگران. رندیگ یم زهیانگ

 جـاد یا يو محتـوا  گردشـگر  شـده توسـط   دیتول ياز محتوا ییسطح باال ن،یعالوه بر ا. کنند یعنوان منبع مهم اطالعات نگاه م

باعـث   نیـ ا. موجـود اسـت   یاجتماع يشبکه ها غاتیتبل يبر رو ،یاجتماع يتعامل باال در شبکه ها لی، به دلبانکهاشده توسط 

 يشـبکه هـا   غـات یتبل ن،یـ عـالوه بـر ا  . باشـد  گـر ید یسـنت  ياز هر ابزار رسانه ا يا یغن یمنبع اطالعات کیغات،یشود تبل یم

 گردشـگران ارائه دهند و  گردشگردگاهید قیرا از طر يروزتره تر، جامع تر و ب قیاطالعات دق گردشگرانتوانند به  یم یاجتماع

  .مورد تایید است به مانند فرضیه اول به این ترتیب فرضیه دوم هم .کنند یدر وقت و تالش م ییقادر به صرفه جو شتریب

قصـد  یدر شـکل ده  گردشـگر دگاهیجنبه مهم د یعنی. ندارد گردشگردیهدف خر قصد رفتاري یابر يریعادت، تأث گر،ید ياز سو

و  تیشـود، جـذاب   دهیـ به طـور مکـرر د   گردشگراناگر توسط  یغاتیتبل امیکند که پ یمشخص م یجینتا نیچن. ستین رفتاري

 يها امیپ غاتیتبل يتماشا زانیم نیکه ب افتندیر، دLuو Rau ،Zhou ،Chen،)(2014همچنین،. دهد یقدرتش را از دست م

 یاستدالل مـ  Carlson، و Lehnert(2013)،Till].47[ جود داردو یرابطه منف غات،یتبل یو اثربخش) انیتوسط مشتر(لیموبا

توانـد مـانع    یمـ  غـات یداشته باشد؛ تکرار تبل گردشگران يبخاطرسپار يرو يشتریب ریتواند تاث یم یغاتیتبل تیکنند که خالق

 غـات یعادت و نگـرش نسـبت بـه تبل    نیقادر از رابطه بKayaو Can(2016)].48[د و هدفشان شو تیو ن گردشگریرسپاربخاط

  ].49[ بنابراین فرضیه سوم مورد تایید نیست و رد میشود .نکردند تیحما یاجتماع يشبکه ها

توجـه کننـد کـه در     یابـان یبازار يرو دیارائه کردکه با یاصل يرا در مورد جنبه ها یمطالعه حاضر، عالئم جینتا ،یاز منظر عمل

قصـد  بـا   يدر همکـار  یمهمـ  سـم یرسـد مکان  یبه عنوان مثال، تعامل به نظر مـ . مشارکت دارند یاجتماع يشبکه ها غاتیتبل

شـبکه هـا مشـارکت داشـته      نیـ گذاشته شـده در ا  غاتیدهند تا در تبل زهیانگگردشگرانبه  دیبا ابانیبازار نیبنابرا. رفتاري دارد

 یهـم مـ   بانکهـا . دو طرفه باشد دیارتباط با نیاست و ا ریبازخورد و کامنت گذاشتن، امکان پذ فیرکت از طرمشا نیباشند که ا

. را بدهنـد هسـتند  انیمشتر گردشـگران کـه در واقـع همـان     يبخواهند تا پاسخ کامنت هـا و بازخوردهـا   یابیبازار میتوانند از ت

ـ  ایانیو مشتر بانک نیب يگفتگو دیراستا، با نیدر ا.  گسترش دهند) روانیتعداد طرفداران و پ(جامعه خود را  دیبا ابانیبازار  نیب

  .دباش رسدر دست ،ییباال تیفیو اطالعات با ک ادیز يمحتوا دیبا نیبنابرا. کنند جادیرا  ا انیخود مشتر

 يشـتر یتـالش ب  دیـ با ابانیبازار ن،یبنابرا. مشخص شد یمهم، توسط مطالعه فعل ياز جنبه ها گرید یکیبه عنوان  یاطالع رسان

در  دیـ اطالعات جامع و به روز شده در مورد تمام ابعاد محصـوالت با . اطالعات ارائه شده داشته باشند زانیو م تیفیک نهیدر زم

. تمرکز کنند یغاتیمحصول تبلخدمت و ارزش هر  شنهادیپ يبر رو دیبا نیهمچن غاتیتبل. شوددر نظر گرفته  یغاتیتبل امیهر پ

 یمـ  یشناخت غاتیتبل يجنبه ها. را جلب کند گردشگرتوجه  ،یو احساس یاز لحاظ شناخت دیبا یغاتیتبل امیمثال، هر پ نیدر ا

محصـول باشـند، در    خـدمت یـا   بـه  یو دسترس يضمانت نامه مشتر اینیباالتر، تضم تیفیتر، ک نییپا يها نهیتوانند شامل هز

 ،ينـوآور  ،یدوسـت  یعنـ ی(هدفمنـد  ) عالئـم (يو مربوط بـه برنـدها   يمربوط به احساسات مشتر یاحساس يکه جنبه ها یحال

هنگام ارائه  دیبا) و متن ریتصاو ک،یگراف ،یصوت ،ییدئویو(انواع مختلف رسانه  نکه،یمهمتر از همه ا. است) منحصر به فرد بودن
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 شـان گردشگرانتـالش کننـد تـا     دیـ با ابـان یبازاردر نهایـت   .ردیمورد استفاده قرار گ ،یاجتماع يشبکه ها غاتیتبل راطالعات د

 يا وهیبـه شـ   دیـ با غـات یتبل همچنـین . و ارزشمند هسـتند  دیشان، مف يریگ میتصم ندیدر فرا غاتیتبل نیاحساس کنند که ا

 زمیکـان بـه م  شـتر یعالقه ب ن،یعالوه بر ا. قرار داده شود يشوند و اطالعات قابل اعتماد یمثال بروز رسان. شوند یجذاب تر طراح

 يشـبکه هـا   غاتیسطح انتظارات عملکرد مربوط به تبل شیمنجر به افزا میمستق ریبه طور غیمرتبط با تعامل، اطالع رسان يها

  .خواهد شد یاجتماع

چه اینترنتـی و  (م افزاري و سخت افزاري بانکداري دیجیتالی در اختیار داشتن ظرفیت هاي قوي نرگردشگري الکترونیک بدون 

فروش خدمات گردشگري در عرصه هاي مختلف آن، نیازمند سیستم بانکداري دیجیتـالی  . ن پذیر نیستامکا) چه غیر اینترنتی

براي عقب نیفتادن و همراه شدن با سیسـتم هـاي نـوین    . قوس و مطمئن هست تا گردشگران را به خرید اینترنتی ترغیب کند

باید تحت یک نقشه دقیق حرکت نمـود تـا   . ترش یابدبانکداري جهانی، باید ظرفیت هاي نرم افزاري و سخت افزاري توامان گس

فعاالن بانکی بایـد نسـبت بـه    . کارآفرینی دیجیتالی و توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات در لواي بانکداري مجازي توسعه یابد

ـ  . هوش مصنوعی بیش از قبل حساس تر باشند دگان کـد  خدمات متنوع بانکداري مجازي از قبیل ارائه خدمات مختلف بـه دارن

بورس و فراهم کردن امکانات الکترونیکی براي شهروندان الکترونیک که جامعه گردشگران را نیز شامل میشوند، انتظاري هست 

  .بنابراین موارد زیر پیشنهاد میشود .که مخاطبان از صنعت بانکداري و ظرفیت هاي آن دارند و باید به آن توجه شایان داشت

باید به عنوان موتور حرکت صنعت گردشگري کشور، جدي گفته شود و ستاد گردشگري مجـازي  توسعه گردشگري مجازي -1

نهاد فعال در عرصـه صـنعت   -2 .با کارگروهی فعال در این عرصه در سازمان میراث فرهنگی و گردشگري ایران راه اندازي شود

مت و حتی آموزش عالی باشد تا از گ و صمرکزي، وزارت خانه هاي فرهن گردشگري مجازي، مطلوب است که با همکاري بانک

دولـت در راسـتاي تقویـت دولـت الکترونیـک و تکـریم شـهروند        -3 .کارکنان مختلف اقتصاد در این امـر خطیـر فعـال باشـند    

الکترونیک، قابلیت هاي سخت افزاري و نرم افزاري ویژه اي را به فعاالن صنعت گردشگري و اتصال خدمات آنهـا بـه بانکـداري    

تشویق دانشجویان مقطع ارشد و دکتري براي انجام پژوهش بـر روي تـاثیر توسـعه     -4 .ی کشور در دستور کار قرار دهداینترنت

تجهیـز مراکـز گردشـگري     -5 .بانکداري اینترنتی در توسعه گردشگري، مورد توجه معاونت علمی ریاست جمهوري قرار گیـرد 

کترونیک، حرفه اي کردن ظرفیت هاي گردشگري ایران، سبب میشود کشور به فناوري هاي نوین تشخیص هویت و بانکداري ال

 -6 .که به عنوان پایولت، بهتر است در مقاصد ارشد گردشگري ایران مانند اردبیل، تهران و اصفهان و شـیراز، مـورد نظـر باشـد    

از ظرفیت هاي فروش آنالین اعطاي وام کم بهره و بی بهره به کسانی که در زمینه گردشگري به فروش خدمات می پردازند تا  

استفاده کنند، تحرك بسیاري را در عرصه گردشگري مجازي در ایران و ترغیب گردشگران خارجی به استفاده از ایـن خـدمات   

  .در کشور، سبب میشود

  :ندهیآ یقاتیتحق يرهایها و مس تیمحدود

را نسبت یاست مشتر گردشگر که در واقع همان توانند رفتار و درك یدهد که م یم حیرا توض یمطالعه، عوامل مهم نیگرچه ا

مـورد   ندهیآ قاتیدر تحق دیسازد و با یمطالعه را محدود م نیوجود دارد که ا يادیز يها تیاما محدودشکل دهند  غاتیبه تبل

ـ   ،یغاتیتبل تیخالق ،يفن آور یآمادگ ر،یمثل تصو( یتیشخص يها یژگیبه عنوان مثال، و. رندیتوجه قرار گ در  یجامعـه، نگران

جنبـه هـا   نیبـه ا  نـده یمطالعـات آ  در اگر ن،یبنابرا. مورد توجه قرار نگرفته است یدر مطالعه فعل) یشخص میخصوص حفظ حر
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سـن، جـنس، سـطح    ( یشـناخت  تیـ عوامل جمع ریتأث یمطالعه به بررس نیا ب،یترت نیبه هم. باشد دیتواند مف یتوجه شود، م

  .کند یم یبررس ندهیعوامل را در مطالعات آ نیپردازد و لذا ارزش ا ینم) تالیدرآمد، سطح تحص
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