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  چکیده

هاي نوین ارتبـاطی و اطالعـاتی چهـره    ي وسیله فناوره مقوله گردشگري از جمله مواردي است که به کمک فضاي ایجاد شده ب

ها و شیوه هاي سنتی بیشتر به نظر می آید تـا بـا   لذا ضرورت بازنگري در روش .اي متفاوت با شکل سنتی خود پیدا کرده است

فنـاوري   ،یامـروزه در عرصـه گردشـگري جهـان    . صنعت گردشگري در جایگاه واقعی قـرار بگیـرد   يرببهره مندي از فضاي سای

نقـش  . کنـد  یمـ  فایاکشـورها  نیکننده اي در رقابت بـ  نیینقش تع ،یبه عنوان رکن اساس مانند بانکداري الکترونیک اطالعات

و  یدر اطـالع رسـان   اطالعـات فناوری ريیبه کارگ یکی: است یفناوري اطالعات در توسعه صنعت گردشگري از دوبعد قابل بررس

 رسـاخت یدر جهـت توسـعه ز   اطالعـات هاي صـنعت فناوری  لیاستفاده همه جانبه از پتانس یارائه خدمات گردشگري که به معن

و شـامل   یکـ یسـفر بـه صـورت الکترون    وست که بـه معنـاي گردشـ   گردشگري مجازي ا گريیهاي صنعت گردشگري است و د

بـه   غـات، یو تبل یابیبازار يها تیانجام فعال يبرا ییبه عنوان سکو یاجتماع يها شبکه.شدن منابع گردشگري است کیالکترون

 يشـبکه هـا   غـات یرا صـرف تبل  يادیـ و منـابع ز زمان، پول یبانکها و موسسات مال. رندیگ یمورد استفاده قرار م يا ندهیطور فزا

 یرا طراحـ  یغیتبل توانندیاست که چطور م نیا ستموسسات و بانکها نیا ریگ بانیگر شهیکه هم یاما مشکل. کنندیم یاجتماع

کـه بانکهـا    یخودشان جذب کـرده تـا آنـان از خـدمات متنـوع      يرا به سو انیمشترگردشگران و آن بتوانند  قیکنند که از طر

 نیبنـابرا .شود انیمشتر گردشگران و در نزد يامر باعث جذب سپرده ها نیا جهیاند استفاده کنند و در نت دهیتدارك د شانیبرا

 یژگـ یمـوارد از و  نیـ کـه ا  و ارتباط ادراك شـده انتظار عملکرد ،)لذت گرایانه(انگیزش لذت جویانهبررسی تاثیر  مقاله نیهدف ا

در بـین   کیـ الکترون ياسـتفاده از خـدمات بانکـدار    يقصـد رفتـار  پـذیرش و  اسـت بـر    یاجتمـاع  يدر رسانه ها غاتیتبل يها

  .باشدیم گردشگران
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  مقدمه

سبک زندگی دیجیتالی میلیاردها نفر از سـاکنان کـره زمـین، سـبب تشـکیل      . داستان صنعت بانکداري الکترونیک روشن است

حـدود  در واقع نیمی از این افراد، یعنـی  . میلیارد نفر را شامل میشود 3کاربران جامعه اطالعاتی جهان شده است که هم اکنون 

ود را در پورتال هاي شبکه هاي اجتمـاعی صـرف میکننـد و در طـول هفتـه      یک ششم کل جمعیت کره زمین، هر روز وقت خ

سبک زندگی دیجیتالی مردمان روزگار ما سبب شده تـا سـفر و   . حداقل یک بار از خدمات بانکداري الکترونیک استفاده میکنند

ن نفر از مردم کشور بـه پورتـال هـا    روزانه هزارا. تفریح نیز تا حدود زیادي بسترهایش به اینترنت و فناوري اطالعات گره بخورد

از طریق پورتال هاي فعـال  . مراجعه میکنند و در رویدادهاي هنري و اجتماعی که کاربران در آن ایجاد میکنند، شرکت میکنند

. گردشگري داخلی و خارجی به رزرو و خرید بلیط هاي هوایی و شرکت در تورهاي داخلی و خارجی از کشور اقدام می نماینـد 

این ها، همه فرصت هـایی  . زمینه هاي بروز آن را فراهم کرد عی که مسبوق نبوده و فناوري اطالعات و بانکداري اینترنتیموضو

عصري که سبک زندگی دیجیتالی مردمـانش، آنهـا را بـه شـبکه هـاي      . براي توسعه گردشگري در عصر فناوري اطالعات هست

عی متولد میشوند و همین ها، رسانه اي میشـوند  بـراي اطـالع رسـانی     اجتماعی سوق میدهد و کانون ها و جنبش هاي اجتما

امروزه نقش شبک هاي اجتماعی در توسـعه بانکـداري   . بیشتر و بستري براي معرفی مکان هاي مختلف براي جذب گردشگران

ات بسـیاري انجـام داده   الکترونیک و گردشگري بسیار مهم است و صد ها مقاله و کتاب و پایان نامه درباره این اهمیت، تحقیقـ 

یت هاي آنان به خوبی استفاده کـرد  به هر حال، همه بخش هاي در صنعت سفر و تفریحو گردش، نقش دارند و باید از ظرف. اند

  ].1) [94رهبرزاده، (

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

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

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

میتوان گفت اکثریت مردم کشور ما به اینترنت پرسرعت دسترسی دارنـد  . واهد بودزیر بنایی از جمله صنعت مهم گردشگري خ

ایـن امکانـات و   . و خدمات دولتی و خصوصی در عرصه هاي گوناگون از طریـق فنـاوري اطالعـات و دیجیتـالی عرضـه میشـود      

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

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  . قضیه سبب کاهش هزینه هاي جانبی و همچنین توسعه کارآفرینی دیجیتالی در کشور میشود

بانکداري اینترنتی و الکترونیکی اگر در دسترس نباشد و ظرفیت هاي سخت افـزاري و نـرم افـزاري    . ل صادق استبه همین روا

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

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

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

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

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

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

به ویژه گردشگران اقدام میکند و حتی شاهد حضـور هـوش مصـنوعی در توسـعه خـدمات بانکـداري       و نوآور براي مخاطبان و 
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آن وقـت هنـوز برخـی از آژانـس هـا و شـرکت هـاي        . الکترونیک و در کنار آن، تقویت ظرفیت هاي گردشگري مجازي هستند

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

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

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

ز طیف این عرضه کردن نیز باید فراتـر ا . خدمات و محصوالت خود را از طریق بسترهاي بانکداري مجازي هوشمند عرضه کنند

  ).1394رهبرزاده، (مرزهاي جغرافیایی کشورمان باشد 

در محیط رقابتی جدید، توسعۀ روابط نزدیک و پایدار با مشتریان، به عنوان ابزار استراتژیک براي محدودکردن رقابـت در   هامروز

در صـنعت بانکـداري نیـز، برقـراري رابطـۀ بلندمــدت بــا مشــتري نــوعی          . بازارها و حفظ سوآوري بلندمدت توصیه میشود

را با مشتریان خود بــه منظــور حضــور پایـدار در      يرابطۀ بلندمدت و سودمندبانکها باید .محسوب میشود تیاسـتراتژي حیـا

سـازمانهـا از روشهاي مختلفی براي حفـظ وفـاداري   ]. 2[ )1395،یو عال یمیابراه(محیط رقابتی بانکداري کنونی ایجـاد کننـد

ظهـور تکنولــوژي هــاي     ].3[ )2016، 1يوان لـو (اجتمـاعی اسـت   يمشتریان استفاده میکنند کـه یکـی از آنهـا رسـانه هــا 

همزمان با پیشرفت فنـاوري، صـنعت بانکـداري در . جدیـد در صـنعت بانکـداري بـر رفتـار مشتریان این صنعت تأثیر میگذارد

رقـابتی در نظـام    بــۀ سـاختار اقتصادي و نظام بانکداري کشورها دچار تغییر و تحوالت اساسی شده و با توجه بـه افـزایش جن  

نکی، راهبردهـاي نـوینی بـراي بهـره بـرداري و افـزایش تــوان اقتصــادي بانـکهــا و مؤسسـه هـاي مـالی در حـال تــدوین             بـا 

را از بانکهـاي دیگـر   ی مشابهیکسان و میتوانند خدمات  گردشگران در حین سفرامروزه ].4[ )1395، و همکاران سپندارند(است

قـرار   دیـ رقبـا مـورد تقل   ياز سـو  عیسـر  اریبسـ  یخـدمات بـانک   . تغییر بانک خـود هسـتند   ـتعددریافت کنند و در نتیجه مس

 یمانیسـل (درك کنـد  شـتر یرا ب يمشـتر  طیمرحله در صدر بوده و بتواند شـرا  نیچند ياست که برا شرویپ یبانک یرند،ولیگیم

آگهی هاي تجاري بود که بـه صـورت میـان برنامـه هـاي کوتـاه        لبدر گذشته تلقّی از تبلیغات در قا].5[ )1393،ی،رضائیبشل

اما به مرور زمان با گسترش فضاي رقابتی و نیاز به حفظ موقعیت سازمانها و شرکتها، ایـن  . تلویزیونی یا رادیویی پخش میگردد

معرّفـی   گـاه، ایگستره ي تعریف، دستخوش تغییر گردیده و معرّفی درست خدمت یا محصول مـورد نظـر بـا هـدف تشـریح ج     

توانمندي ها و تبیین موقعیت منحصربه فرد آن در ارائه ي خدمات یا محصول به مشتریان به عنـوان معیـار کـالن یـک تبلیـغ      

بهره گیـري از روشـها و الگوهـاي     ت،یدر حوزه ي بانکی کشور نیز به رغم سابقه ي نسبتاً طوالنی فعال. دیآ یموفّق به حساب م

هاي بازاریابی و تبلیغات سایه گسترده است، به گونه اي که به اذعان کارشناسان ایـن حـوزه،    تیفعال رسنّتی هنوز هم بر بیشت

عدم استفاده از تحقیقات در تبلیغات، نا آگاهی ازنیازهاي مشتریان شبکه ي بانکی، عدم توجه به عنصـر خلّاقیـت در تبلیغـات،    

وضوعات تکراري و یکسان، از جمله عمده تـرین ضـعف هـاي تبلیغـات     عدم ایجاد تمایز در فعالیت هاي تبلیغاتی، استفاده از م

  ]. 6[ )1392،يبلور(بانکی کشور محسوب میگردد

  مبانی نظري

 دهـد  یم یو حقوق یقیافراد حقهمه گردشگران و امکان را به  نیقدرتمند ا يبه عنوان ابزار یاجتماع يها در حال حاضر شبکه 

و مخاطبـان   انیمشـتر گردشگران، مسافران، برسانند، برند خودشان را مطرح کنند و به انبوه  گرانیخود را به د يتا بتوانند صدا

                                                            
1 Van looy, A
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نمود و بـروز   يگرید یدوره زمان چیاست که در ه یتیواقع نیدر دسترس آنها باشند و ا نیداشته باشند و همچن یخود دسترس

 نیـ هستند که بـه ا  نیا ازمندیکه دارند، ن یانیانبوه مشتر لیهمانگونه که عنوان شد به دل زیها ن بانک نیب نیدر ا. نداشته است

هـا   حضور بانـک  رصتف نیبنابرا. داشته باشند یها دسترس هم به بانک انیمشتر گریداشته و از طرف د یدسترس انیانبوه مشتر

 توانـد  یاست دو طرفه که مـ  یپل ،یاختصاص تیبانک در کنار وب سا ژهیصفحه و ایکانال و  يو راه انداز یاجتماع يها در شبکه

مخاطـب کـم    يچـرا کـه بـرا    ست،ین یکاف یاگرچه الزم است ول تیسا  داشتن وب. را به هم متصل کند انشانیها و مشتر بانک

برنـد بانـک    تیو تقو یاطالع رسان يازهایتمام ن تواند ینم تیهم با کمبود زمان مواجه هستند، وب سا که عموماً یرانیحوصله ا

دارنـد تـا بتوانـد در کنـار      ازین ییها به فضا بانک یاست ول... و  یمال يو آمارها یمناسب اخبار رسم ت،یوب سا. را پوشش دهد

بـه   فضـا  نیـ برسـانند و از ا  شـان  انیشان را به اطالع مشتر  رخواهانهیخو  یاجتماع يها تیو فعال یررسمیاخبار غ ،یاخبار رسم

در حال بازدید از نواحی مختلف کشور و همچنـین در حـال اسـتفاده از خـدمات محتلـف بانکـداري در        وسیله گردشگرانی که

اش بـه   را مد نظر داشته باشد که عدم توجـه  نکته نیا دیبانک با کینیبنابرا. بهبود برندشان بهره ببرند يبراهنگام سفر هستند، 

در . اسـت  لیاتومب نپشت فرما دنیبرابر با خواب باًیدارند، تقر انیرانیا انیدر م يادیز تیخصوصاً که محبوب یاجتماع يها شبکه 

هـا   در روزنامه غیتبل ما،یهمچون صدا و س یرسم يها ها معطوف به رسانه بانک یجیو ترو یغیتبل يها تیحال حاضر عمده فعال

جـور   نیـ در ا شـان  یغاتیتبل يها تیصرف فعال یگزاف يها نهیها هز است و هر سال بانک... و  یطیمح غاتیتبل ،یچاپ اتیو نشر

ـ یکـرده و مخاطـب ا   رییـ تغ یرانیموجود، ذائقه مخاطبان ا يکه طبق تمام آمارها یحالدر  ،کنند یجاها م حجـم   نیشـتر یب یران

  ].7[ )1398ی، آقائ( کنند یم افتیدر یاجتماع يها اطالعات و اخبار را از شبکه

تـوان از   یرا مـ  ریتاث نیا. شده اند لیمختلف تجارت تبد يجنبه ها یقدرتمند در شکل ده يروین کیبه  یاجتماع يها  شبکه

 يبه سواز جمله گردشگران، دانشجویان و افراد عادي و امثالهم انیمشترانواع حرکت . قرار داد یابیمورد ارز یگوناگون يجنبه ها

 یبه انبوه یدسترس ،يجازم يدهان به دهان به خصوص در فضا غاتیتبل افتنیتیاهم غات،یکم تبل یاثربخش د،یجد يرسانه ها

 یاجتمـاع  يهـا   بستر شبکه يها  تیو توسعه ارتباطات، ظرف جادیدر ا يمجاز يفضا ریکم نظ يها از مخاطبان و بازارها، فرصت

 زیـ هـا ن  بانک. است در عرصه تجارت یاجتماع يشبکه ها راتیتاث نازجملهمهمتری…برند و  تیدر ارائه و فروش محصوالت، تقو

هـر روزه شـاهد    کـه یبـه طور  ستندین یقاعده مستثن نیاز ا زیعرصه کسب و کار و تجارت ن گرانیباز نیاز مهمتر یکیبه عنوان 

  بـه شـبکه   يا ژهیـ گرفته شده، توجـه و  شیدر پ يهایآنها به فراخور استراتژ. میهست یاجتماع يحضور فعال تر آنها در شبکه ها

  ).1398ی، آقائ( دهند یخود نشان م انیمشتر بادر مواجهه  دیجد میبه عنوان پاراد یاجتماع يها

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

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

اجتنـاب از   ایگردشـگران تواند توجـه   یکرد که چگونه رابطه درك شده م یبررس رشی، در مطالعه اخJung. پرداخت شده است

هدفمنـد را درك کننـد،    غیارتباط در تبل زانیمگردشگرانثابت کرد که اگر  یاز لحاظ تجرب. کند ینیب شیهدفمند را پ غاتیتبل

 یبرخـ  ،گردشـگران که  یدر صورتثابت کرد 2017در سال  Jungاما  ].8[ پردازند یپول م ،یغیتبل نیچن يبرا ادیبه احتمال ز

 رنـد یبگ دهیـ را ناد یاجتمـاع  يشبکه ها غاتیرا درك کنند، احتمال دارد که تبل یخصوص میمربوط به حفظ حر يها یاز نگران

]9.[Lin   وKim   در  ینگرانـ در مـورد دخالـت و    يقـو  یمنفـ  ریاز تـأث  تیرا در حما ي، شواهد متقاعد کننده ا2016در سال

 ياز سـو . ارائـه دادنـد   یاجتمـاع  يشـبکه هـا   غاتیو نگرش نسبت به تبل يریدرك شده، سهولت درك پذ يخصوص سودمند

 کردنـد  دییـ را تأ دیـ بـه خر  انیمشـتر گردشـگران و  نگـرش و عالقـه    يرو يسـودمند  ریتـأث  2016در سـال   Kimو  Linگر،ید

]10.[Boateng  وOkoe ،)2015 (يو پاسـخ هـا   یاجتماع يها بکهش غاتینگرش نسبت به تبل ریبه لحاظ آمار، تأث)  واکـنش
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نگرش و پاسخ، به واسطه نقش شهرت سازمان  نیارتباط ب نیکه ا افتندیآنها در ن،یعالوه بر ا. کنند یم دییرا تأ انیمشتر) يها

ـ  مؤثر سن و جنس  ریتأث ،يادیمطالعات ز ].11[ شود یم تیریو مد جادیا یبه طور قابل توجه شـبکه   غـات یتبل نیبر ارتبـاط ب

واضـح اسـت    ،یبررسـ  نیبا توجه به ا.نکردند دییتأرا دیخر رفتاري یا قصد و قصد انیمشترگردشگران و و نگرش  یاجتماع يها

 یمـدل  نیچنـ .ی،الزم اسـت شـبکه هـاي اجتمـاع    غـات یتبل يجنبـه هـا   نیپوشـش مهمتـر   يبرا یمدل مفهوم کیشنهادیکه پ

را نسبت به محصوالت و خـدمات ارائـه شـده در     گردشگران و انیتوانند تصور و قصد مشتر یجنبه ها م نیچگونه ا بیانکنددیبا

 يبر واکـنش مشـتر   یرونیو ب یدرون زهیانگ یِاتیحبررسی بیشتر مطالعات، نقش  .کنند ینیب شیپ یشبکه هاي اجتماع غاتیتبل

) 2UTAUT( يو اسـتفاده از فنـاور   رشیپـذ  یاتحـاد دو عامل تئور ن،یبنابرا. ی را نشان می دهدرسانه اجتماع غاتینسبت به تبل
ـ  زهیـ که انگ ی، در حالانتخاب شد یرونیب شزیپوشش نقش انگ يانتظارات عملکرد برا: قرار گرفت یمورد بررس١ لـذت  (یکونده

اسـت کهـدر مـدل    عامـل دیگـري    عادتطبق رفتار همیشگی مشتریان،  .انتخاب شدش درونی زیپوشش نقش انگ يبرا )گرایی

بـه   دیـ و ام لیتسـه  طیشرا مت،یارزش ق یعنی( UTAUTر گیحال، عوامل د نیبا ا. است ارائه شده 2UTAUTاز  ی،مطالعه فعل

 تیـ واقع نیـ توانـد بـه ا   یبـه تـالش مـ    دیشده و ام لیتسه طیحذف شرا.شود یدر نظر گرفته نم یدر مدل مطالعه فعل) تالش

براي کـاربران  برنامه ها رانیا استفاده ازکه به نوبه خود  یدارندشبکه هاي اجتماعتجربه زیادیدر خصوص گردشگران بازگردد که 

در سـروکار داشـتن بـا    گردشگرانرایز، برود نیتواند از ب یبه تالش م دیکننده و ام لیتسه طیهر دو شرا ریتأث و تسهیل می کند

 گردشـگران همچنین، استفاده از شبکه هاي اجتمـاعی بـه   . برنامه هاي جدیدي مثل شبکه هاي اجتماعی، تجربه بیشتري دارند

ی برایشـان اهمیـت   نترنتیا يو بانکدار لیموبا يبانکدارمانند داراي امکانات و پشتیبانی سطح باال نیاز ندارد که تکنولوژي هایی 

بـه منظـور تماشـا و خوانـدن      ن،یـ عالوه بر ا. است گانیرا یاستفاده از شبکه هاي اجتماع مت،یبا توجه به ارزش ق. داشته باشد

 مـت یمربـوط بـه ق  در مـورد مسـائل   نباید گردشـگران ن،یبنابرا.پـردازد  ینمـ  يا نهیهزیهیچ مشتر ،یشبکه هاي اجتماع غاتیتبل

  ].12[ شود یدر نظر گرفته نم یدر مدل مطالعه فعل متیارزش ق ،به همین منظورنگران باشند،  يرسانه ا غاتیتبل

  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 . شگران داخلی و بین المللی موفق بودمناسب دارد تا بتوان در جذب گرد

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

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

ومـین اقتصـاد   د]. 13) [1389ابراهیمی و همکاران، (درآمد خود را از فروش منابع طبیعی بدست می آورند با اهمیت می باشد 

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

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

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

گردشـــگري یکـــی از پویاتریـــن ]. 14) [1397مشــگینی و همکــاران ، ( یــک سیســتم یکپارچــه، قابلــدرك و شــناخت اســت

ایـن صنعــت از طریــق ترکیــب و    . نقـش مهمـی داردعهپایـدارمحلـیفعالیتهـاي اقتصـادي عصـر حاضـر اسـت کـه در توسـ

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

گردشگري دو دانشمند به نام هاي میل و موریسون در سـال   در خصوص تعریف]. 15) [1388براهیم زاده و آقاسی زاده، ا(رددا

                                                            
1Unified Theory of Acceptance and Use of Technology
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بر اساس تعریـف آنـان گردشـگري بـه مجموعـه فعالیتهـایی       . ارائه داده اند ياز بهترین تعریفها را از گردشگر گرید یکی 1992

جریان مسافرت یک گردشگر اتفاق می افتد، این فرایند شامل هر فعالیتی از قبیـل برنامـه ریـزي سـفر،      اطالق می شود که در

همچنین فعالیت هایی را که گردشگر به عنوان بخشـی از سـفر   . مسافرت به مقصد، اقامت، بازگشت و یادآوري خاطرات میشود

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

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

ه ارائه داده است بر مبناي این تعریف گردشگر فردي است که حداقل یک شب در محلی که سـفر کـرد   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

  ].16) [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(سال نباشد و به منظور گذراندن اوقات فراغت، کسب وکار یا اهداف دیگر است اطالق میشود بیش از یک 

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

هسـتند و  يتوسعه گردشـگر يرامناسـب بـ يارائه برنامه هـا یدر پـ ـزانیبرنامه ر ترشیرو ب ـنیاز ا ].17[ )2004،  امسیلیو

و  یدختــ یب ـنیـ ام(اسـت  ـقیدق يـزیو برنامه ر یمطالعـه، بررسـ ازمنـدین يگردشـگر يهـا تیمناسـب از ظرف يـریبهره گ

بــه   دنیرســ  يبــرا  نــه یزم ـنیدر ا نـهیبه يمناسـب و ارائه راهکارهـا ۀ برنامـ ـکیـنیدر واقـع تدو]. 18[ )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

  ].19[ )1391رسول زاده و حسن نژاد، .(مطلوب اسـت یابیو بازار غاتیتبل ازمنـدین ـزین

  تبلیغات

. ارزشی متبوع استتبلیغات جمع تبلیغ و به معناي اطالع دادن، پیام رساندن و اشاعه افکار، اطالعات و بینش ها در قالب نظام 

در فرهنگ وبستر، تبلیغات به معناي تالش براي ارائه آموخته ها، ایده ها، شواهد یا ادعاها از طریق رسانه هـاي ارتبـاطی بـراي    

ه موجب یک تفکـر دیگـر، تبلیغـات فـن     ب .تقویت هدف معین یا مبارزه با شخص، پدیده یا طرز تفکر خاصی تعریف شده است

تبلیغـات بـه   ]. 20[ )1394بلوریـان تهرانـی،   (هاي اوست عمل انسان از طریق دستکاري در تصورات و باورتحت تأثیر قراردادن 

شیوه نوین در اوایل قرن بیستم با تغییرات بازار شکل گرفت تا قبل از آن، نقش اساسی تبلیغات تسریع توزیع کاالهاي مصـرفی  

امروزه این پیش بینـی آلـوین تـافلر بـه     . شده به کار گرفته می شدبود که منحصراَ توسط معدودي از تولید کنند گان شناخته 

تبلیغات در سطح جهانی دیگـر صـرف آگهـی نیسـت بلکـه بیشـتر نقـش آن تفهـیم اطالعـات در مـورد           . عینیت پیوسته است

داشتن مشتري  در دهه هاي اخیر تأکید بر بازاریابی مورد توجه قرار گرفته است و در واقع. خصوصیات کاال و خدمات می باشد

در این راستا تبلیغات براي معرفی محصول یا خدمت، آگـاهی دادن و ارائـه اطالعـات    . از داشتن چیزي براي فروش مهمتر است

  ].21) [1394ونوس، (صحیح و کامل در خدمت بازاریابی و جلب مشتري قرار گرفته است 



  اولین کنفرانس بین المللی گردشگري

فرصت ها و چالش هاي توسعه گردشگري  با محوریت استان مطالعه (

  )اردبیل

٧

www.tourism2019.ir  

  )PE(انتظار عملکرد

گر چنین سیستم هایی را به عنوان سیستم هاي مفید، موثر در نظر بگیرند که مـی  در نواحی آنالین، ثابت شده است که افراد ا

در مورد تبلیغـات شـبکه هـاي    . توانند در وقت و تالش شان صرفه جویی کنند، آنوقت سیستم هاي جدید را بیشتر می پذیرند

ش در سـال  و همکـاران Chang.بداننـد، بیشـتر عالقمنـد مـی شـوند      ش و مفیدزاجتماعی هم، اگر افراد تبلیغات هدفمند را باار

 ،ياشتراك گـذار مثلهدف ،يمشتر بر اساساولویت هايعملکرد  یانتظاربرا ،عامل مشابه کیرا به عنوان  مفید بودننقش ، 2015

یـد یـا   خر هـدف و  گردشـگر نشان داد که نگـرش   گردشگراننیآنال دیدر مورد خر يگریمطالعه د].22[ ندقرار داد تیمورد حما

 2016در سـال   دیـ مطالعه جد کی .یمی شودنیب شیپ به وسیلهمفید بودن تبلیغات آنالین،نیآنال ياز فروشگاه ها قصد رفتاري

 غـات ینسبت بـه تبل  انیدرك شده در مورد نگرش مشتر ينقش سودمندکرده است که از را ارائه  يشواهد،  Kimو  Linتوسط 

 غـات یارزش تبل نیبـ  يرابطه قو،)2017(ش و همکاران Shareefرا،یاخ. ، پشتیبانی می کندرفتاريو قصد  یشبکه هاي اجتماع

  :است ریاول به شرح ز هیاساس، فرض نیبر ا ].23[ یکردندبانیرا پشت یشبکه هاي اجتماع غاتینسبت به تبل انیو نگرش مشتر

H1 : یداردشبکه هاي اجتماع اتغیدر تبل گردشگرانهدفقصد رفتاري یا یروي مثبت،تاثیر عملکردانتظار.  

  )HM)(لذت گرایانه(انگیزش لذت جویانه 

لـذت جویانـه    زهیـ مربـوط بـه نقـش انگ    2UTAUTدر ، 2012و همکـاران در سـال    Venkateshیاصل ياز مشارکت ها یکی

)hedonic( در واقع، .استVenkatesh بـا   يمشـتر  نـه یخـود را بـا زم   دیـ موفق شدند مـدل جد  2012در سال  و همکاران

برنامه هاي شبکه هاي اجتماعی تـا حـد زیـادي بـه عنـوان مکـان       ]. 24[ متناسب سازند،یرونیبشدرونیو زیاستفاده از نقش انگ

به خاطر سـطح خالقیـت و   مخصوصا، گردشگران . سرگرمی هستندارش شده است که به دنبال بازي و جدیدي براي افرادي گز

براي مـدیریت،  گردشـگران همچنین سطح تعامل را هم باید اضافه کرد که سـطح توانـایی   . جذابیت تبلیغات، جذبشان می شوند

انگیـزش لـذت   ( یهـدونیکِی ایتواننـد مزا  یمـ  انیمشـتر و گردشـگران  اساس، نیبر ا. همکاري و تعامل با دیگران را ارتقا می دهد

ی ثابـت کردنـد کـه انگیـزش     و همکـاران بـه تـازگ    Shareefاسـتدالل،   نیـ بـا توجـه بـه ا   . ه باشـند داشـت  يشـتر یب )جویانه

 نیبـه همـ  ].25[مشـتریان اثـر مـی گـذارد     و گردشـگران  اعی و نگرش ، روي ارزش تبلیغات شبکه هاي اجتم)سرگرمی(درونی

را  یشـبکه هـاي اجتمـاع    غـات ینسـبت بـه تبل   انینگرش مشـتر سرگرمی و نیب يقو طارتبا، )2016(شو همکاران Jungبیترت

بـه   نسـبت گردشگران)تصـور (ادراكواکـنش و   ینـ یب شیدر پـ  یتواند نقش مهمـ  یم هدونیکزهیانگ ن،یبنابرا. پشتیبانی کردند

  :شود یم شنهادیپ ریز هیاساس فرض نیداشته باشد و بر ا یشبکه هاي اجتماع غاتیتبل

H2 :یشبکه هـاي اجتمـاع   غاتیدر تبلارائه شده محصوالت از خرید گردشگرانقصد رفتارییبه طور مثبت رو ،لذت جویانهزهیانگ 

  .گذارد یم ریتاث

  

  )PRR(ارتباط درك شده

 ییها و محتـوا  امیکردن انواع پ یو سفارش یقادر به طراح شتریکنندگان ب غیتبل ،یاجتماع برنامه هاي شبکه هايبا استفاده از 

و مشـتریان  گردشـگران  ثابت شده است که واقع،  در.شوند یخود ارسال م انیمشترگردشگران و اولویت هایهستند که براساس 
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شـبکه هـاي    غـات یتبل طبـق . راضـی بـاقی مـی ماننـد    وفـادار و  ؛ کنند مشاهدهرا  )خاص بودن(يساز یعمدتا اگر سطح شخص

  :ارتباط را این گونه تعریف میکنند کند، که یم تاییدرا  ،)Chang )2016و  Zhuفیتعر ؛مقاله نیا ،یاجتماع

 یشخصـ  يارزش هـا و اهـداف   ی ازنـوع  امرتبط به خود می دانند یرا  یشخص غیتبل کیاست که مصرف کنندگان  يدرجه ا"

  ].26[ "پندارند یخود م

اولویـت هایشـانرا   شـده بـر اسـاس الزامـات و      غیتبل يمحتوااز گردشگراندرك تیاهم ن،یآنال حوزهاز محققان مربوط به  ياریبس

اعتمـاد و   نیو همچن يمشتر دیخر یهدفرا بر رو يساز یشخص ریتأث) Stewart، )2000و  Pavlouمثال،  يبرا. نشان دادند

اگر مشتریان، تبلیغـات را مـرتبط بـا    متوجه شدند  نیهمچن) Stewart، )1990و  Pechmann].27[ نشان دادند شانتیرضا

را نقش ارتبـاط درك شـده    ،)Chang )2016و  Zhuرا،یاخ]. 28[بیشتر عالقه مند می شوند بدانند، اولویت هاي شخصی خود 

 یبا توجه بـه بحـث فـوق، مـ    .ی صورت می گیردخودآگاهواسط نقش  قیاز طر ي ثابت کردند کهاستفاده مداوم مشتر رویهدف

 بـا غاتیکـه تبل  یگذارند و در صورت یم ارزش یشبکه هاي اجتماع غاتیبه تبلو معناداري به طور مثبت گردشگرانتوان گفت که 

  .هستند يریگ میهنگام تصم یغاتیتبل نیبه چن لیما شتریبباشد، مرتبط  اولویت هایشاناهداف و 

:کند که یم پیشنهادریز هیاساس، فرض نیا بر

H3 :ی،شـبکه هـاي اجتمـاع    غـات یمحصـوالت ارائـه شـده در تبل   از گردشگراندیخر هدفقصد رفتاري یا یارتباط درك شده رو 

  .گذارد یممثبت ریتاث

 نیهستند، ارزش چن شانمنافعو ازها،یمرتبط با نی، ارسال تبلیغاتاحساس کنند گردشگرانکه  یتوان گفت تا زمان یم نیهمچن

ـ  ارتباط .نندیب یتر م دیو آنها را مف رندیپذ یرا م یغاتیتبل و Hartتیـ و حما یدر ابتـدا مـورد بررسـ    و رابطـه  بـودن  دیـ مف نیب

Porter)2004(عالوه]. 29[پرداختند  نیآنال یلیپردازش تحل يعوامل موثر بر سودمند یدر مطالعه خود بررس قرار گرفت که 

د کردنـ  شـنهاد یرا پ نیـ آنال غـات یتبل یارتباط ادراك شـده و اثربخشـ   نیرابطه مثبت ب ،)Giaglis )2005و  Drossosن،یبر ا

]30.[Liangیـن  ، سیستم خدمات آنالین را مـرتبط بـا نیازهایشـان ببیننـد،از ا    گردشگران ند اگرمتوجه شد ،)2012(و همکاران

 ثابـت مـی کننـد   که ارائه شده است، )Bodoff )2014و  Hoتوسط  یمشابه يها افتهی ].31[استفاده می کنند سیستم، بیشتر 

وجـود   یرابطـه مثبتـ   ،تیوب سا نیدرك شده در ا يهدفمند و سطح سودمند تیموجود در وب سا يساز یسطح شخص نیب

  ].32[ دارد

  بانکداري الکترونیک

را از  یخـدمات بـانک   ،ییسـرعت و کـارا   شیافـزا  يبرا یامکانات جادیاست که با ا ياز بانکدار يدینوع جد ،یکیالکترون يبانکدار

و نـرم   يبا ارائه امکانـات سـخت افـزار    يبانکدار وهیش نیا. دهدیارائه م يدر مکان موردنظر مشتر یکیالکترون يطهایمح قیطر

در بانـک، در هـر سـاعت از شـبانه روز از      یکـ یزیبه حضور ف ازیکند که آنها بدون ن یم فراهمامکان را  نیا ان،یبه مشتر يافزار

نـوع   نیـ ا]. 33[ )1394و همکاران،  انیفتح(دلخواه خود را انجام دهند  یبانک اتیو متنوع عمل منیا یارتباط يکانال ها قیطر

ورود به  يبرا يازین شیخود پ یکیالکترون يبانکدارکه  يبه طور افت؛یافتهیدر همه کشورها رواج  1991از سال  یبانک تیفعال

 هیـ کل نـه یبه يسـاز  کپارچهییبه معنا کیالکترون يبانکدار ].34[ )1397 ،يصفدر( دیآ یبه حساب م کیتجارت الکترون يایدن
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اسـت   نکهابا یمنطبق برساختار سازمان یبانک ندیبر فرا یاطالعات، مبتن نینو يتکنولوژ يریبکارگ قیبانک ازطر کییها تیفعال

 يبانکـدار  انیمشـتر  دیـ از د]. 35[ )1396،يو رضـو  یانینسـ (سـازد  یرا مـ  انیمشـتر  ازیـ خدمات مـورد ن  هیکه امکان ارائه کل

 یبـانک  يانتقال هـا  ییخود، توانا يحساب و موجود عیسر یآورد مانند دسترس یافراد فراهم م يبرا ياریبس يایمزا یکیالکترون

زمان و مکان مفهـوم خـود را از دسـت     یکیالکترون يبا بانکدار یکیالکترون يکاربردها لیمو تک يگذار هیخود از راه دور و سرما

 ،یدر سـطح سـازمان  . باشدیم یکه افراد در آن قرار دارند قابل دسترس یخدمات در هر زمان و صرف نظر از مکان نیو ا دهندیم

متفـاوت بـه صـورت همزمـان پاسـخ       يدر مکانها انیترمختلف مش يازهایبانکها به ن دهدیاجازه م یکیالکترون يکاربرد بانکدار

  ]. 36[ )١،2010یکات(ندیگو

  قصد رفتاري

خـدمات از سـوي   شود، بلکـه مسـتلزم پـذیرش ایـن      ها حاصل نمی موفقیت بانکداري الکترونیک، صرفاً با حمایت دولت و بانک

،بسـیاري از  اینترنتیوجود سرمایه گذاري هاي سنگین بانک ها در توسـعه خـدمات متنـوع بانکـداري     با . دباش مشتریان نیز می

نقـش  )بانک هـا (در این میان ارائه دهندگان خدمات بانکی .اهی استفاده می کنندمشتریان از این خدمات استفاده نکرده و یا گ

بـه ایـن منظـور، تنهـا راه     .ایفـا مـی کننـد   اینترنتی  بسیار مهمی جهت تشویق مشتریان به سمت استفاده از ابزارهاي بانکداري

در این ارتباط شناسایی عوامـل  . ماتاستخداین ممکن، ترغیب تعداد پرشماري از مشتریان شبکه بانکداري به سمت استفاده از 

اثرگذار بر میزان پذیرش و استفاده از این خدمات حائز اهمیت تلقی شده و محققین بسیاري در صدد شناسایی این عوامل بوده 

  . اند

صـی، کمـک   رایانـه هـاي شخ  : براي ارائه خدمات بانکداري الکترونیکی روشهاي متعددي وجود دارد که برخی از آنها عبارتند از

. پردازنده هاي شخصی، کیوسک هاي الکترونیکی، شبکه هاي مدیریت یافته، تلفـن ثابـت و همـراه و دسـتگاه هـاي خـودپرداز      

شبکه هاي مدیریت یافته که در آن بانکها براي ارتباط با مشتریان خـود از شـبکه هـایی    : همچنین برخی از این روش ها شامل

و روش اینترنتی از طریق رایانه هاي شخصی که در آن بانک بـه کمـک ایجـاد یـک پایگـاه       که قبالً ایجاد شده استفاده میکنند

همچنین روش بانکداري تلفنی، که . اینترنتی و معرفی آن به مشتریان، با آنها ارتباط متقابل برقرار کرده و ارائۀ خدمت می کند

تریان خود بوده و از این طریق خـدمات بـانکی عرضـه مـی     وسیلۀ ارتباطی بانک با مش) اعم از تلفن ثابت و همراه(در آن تلفن 

از  ستفادهبا ا. نفر بوده است ونیلیم 14از  شیب يالدیم 2004تعداد استفاده کنندگان بانک از طریق تلفن همراه در سال . شود

وجـوه، پرداخـت    ماشینهاي خودپرداز نیز بانکها می توانند خدمات متنـوعی از قبیـل برداشـت نقـدي، سـپرده گـذاري، انتقـال       

  ].37[ )1396، و همکاران يدیسع(صورتحساب وغیره را به مشتریان خود ارائه دهند 

  

  

  و پیشنهادات بحث و نتیجه گیري

                                                            
1Kutty, V. n. a
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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

انتظـار عملکـرد،   ( یشـش عامـل اصـل    ییتر مقـاالت مربوطـه، بـه شناسـا     قیدقیبررس. انجام شد يمشترگردشگر یا قصدرفتاری

 یمنجـر مـ   قصد رفتاريکننده  ینیب شیبه عنوان عوامل پ) و ارتباط درك شده یعادت، تعامل، اطالع رسان ،لذت جویانهزهیانگ

بنـابراین  . را مورد بررسی قـرار میـدهیم  انتظار عملکرد، انگیزش لذت جویانه و ارتباط ادراك شده که ما در اینجا سه عامل  شود

قصد رفتـاري   توانند یانجام شده است که م یاجتماع يشبکه ها ی و تبلیغاتابیمهم بازار يجنبه ها افتنیمطالعه با هدف  نیا

بـا اسـتفاده از برنامـه     بـه ویـژه بانکهـا    سراسـر جهـان   يدر واقع، سـازمانها . را شکل دهندگردشگران و مشتریان دیهدف خر یا

ـ . کننـد  یمـ  نـه یخـود هز  خدمات و محصوالتارتقاء  نهیرا در زم يادیپول و تالش ز ،یاجتماع يبکه هایشها اسـاس،   نیـ ا رب

شـبکه   غاتیتبل. وجود داردبه ویژه گردشگران انیمشتر شتریجذب ب يبرا ییها نیکمپ نیدر مورد امکان چن يا ینگران شهیهم

اسـت را در نظـر    انیکـه مـورد توجـه مشـتر     یشوند تا همه عوامل مهمـ  یو سازمانده یطراح دیبا يا وهیبه ش یاجتماع يها

  . رندیبگ

ی کـه تبلیغـات ایـن شـبکه هـا رو      گردشـگران به عبـارت دیگـر،   . داردگردشگرانانتظار عملکرد، تاثیر قوي اي روي هدف خرید 

تـا   تالش کننـد دیـ با ابـان یبازار.سودمند بدانند، تمایل به خریدشان از خدمات و محصوالت هدفمند این تبلیغات، بیشـتر اسـت  

بـه   دیـ با غـات یتبل نیبنـابرا . و ارزشمندهسـتند  دیمف یشان،ریگ میتصم فراینددر  غاتیتبل نیاحساس کنند که ا شانگردشگران

بـه   شـتر یعالقـه ب  ن،یعالوه بر ا. مثال بروز رسانی شوند و اطالعات قابل اعتمادي قرار داده شود. یشوندجذاب تر طراح يا وهیش

شـبکه هـاي    غـات یتبل مربـوط بـه  سطح انتظـارات عملکـرد    شیمنجر به افزا میمستق ریارتباطات درك شده به طور غ زمیمکان

ایـن  کـه   میشویمدرك شده، متوجه  رابطهحاضر در رابطه با نقش  بحث هاي مربوط به تحقیقبا توجه به .خواهد شد یاجتماع

 غـات یبـه تبل  نسـبت  گردشگرمثبت نگرشو درك منجر به به نوبه خود،  ن،یا. رابطه داردگردشگرانبا اولویت ها و نیازهاي غاتیتبل

  .بنابراین فرضیه اول مورد تایید است. است یشبکه هاي اجتماع

قـادر بـه    يا نـده یهـا بـه طـور فزا   بانک. ی میکنـد بانیپشـت  دیخر یک پیش بینهدفبه عنوان  یاز لحاظ تجرب لذت جویانهزهیانگ

شـبکه هـاي   یاپلیکیشـن هـاي   کل تیماه ن،یعالوه بر ا.تر هستند نوآورانه و خالقانه يا وهیخود به ش غاتیو توسعه تبل یطراح

و  دیـ تجربـه جد  کیـ را با و گردشگران انیشود که به نوبه خود مشتر یمشخص م ي و کیفیتاز نوآور يبا درجه باالتر یاجتماع

در  يبـه طـور گسـترده ا    درونیزهینقش انگ.دهد یم یو سرگرم يبه آنها شاد روبرو می کند و ها ستمیس نیمتفاوت در مورد ا

و  Dwivedi ،Rana ،Tajvidiبـه عنـوان مثـال،    . مورد توجه قرار گرفته است یشبکه هاي اجتماع غاتیدر تبل اییمشتر نهیزم

ــاران  ــاران  2008( ،Jung(Linو  Hsu، )2017(همکـــ و  Shareef ،Mukerji، و )2016(Hongو Lee، )2016(و همکـــ

 بـه خود را  غاتیتبل دیبا ابانیبازاربنابراین ]. 38. [داده اندنشان  درونیزهینقش انگ تیاهمي اي از شواهد قو ،)2018(همکاران 

. افـزوده شـود   یغـات یتبل نیچنـ  یتواند به سطح خـدمات درونـ   یکنند که واقعا م یطراح تري خالقانه تر و نوآورانه يروش ها

و  گردشـگران توجه  احساسیبه جذب ) ها و صوت لمیف ،یقیموس ر،یبه عنوان مثال تصاو( يچندرسانه ا بیترک کیاز  استفاده

  .و به این ترتیب فرضیه دوم نیز به مانند فرضیه اول تایید میشود لذت جویانه کمک می کندزهیسطح انگافزایش 

 یمـ  یبانیپشـت گردشـگر  دیخر رویهـدف نقـش ارتبـاط درك شـده     تیـ از اهم يادیحاضر تا حد ز قیتحق بحث هاي مربوط به

یبا منافعشان در ارتبـاط  شبکه هاي اجتماع غاتیاحساس کنند تبل انیمشترگردشگران و که  یاست تا زمان یبدان معن نیا.کند
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 یابتکاریبرنامـه هـاي  ها یژگیاز و یکی .هستند یشبکه هاي اجتماع غاتیدر تبل ارائه شدهمحصوالت  دیبه خر لیما شتری، باست

یشـان مـی باشـد    ها امیو پ غاتیتبل يساز یو سفارش یسازمان ها در طراح يتوانمند ساز ییشانجهتتوانا ،یشبکه هاي اجتماع

در حال حاضر قادر بـه ارائـه    بانکهااساس،  نیا بر.ي استمشتر عالیقو  ازهایها، ن یژگیو ،یزندگ وهیاساس ش برکه این پیام ها 

با نیازهایشـان بداننـد،   عالوه براین، مشتریانی که این تبلیغات را مرتبط  .هستندمند هدف انیخود به مشتر يها امیو پ غاتیتبل

 انیمشـتر  اولویت هـاي خود را با توجه به منافع و  یشبکه هاي اجتماع غاتیتبل دیبا ابانیبازار.آن ها را مفید و کارامد می دانند

یـل  پروفاو  هـا تـا رفتار  اتخاذ کننـد خود  فالوئرهايطرفداران و  يرا برا ییها پیامدیبا ابانیراستا، بازار نیا در.کنند یخود طراح

 ینـ یب شیخـود را پـ   انیمشـتر  عالیـق و  نهیشـ یکند تـا پ  یکمک م ابانیبه نوبه خود به بازار نیا.نندیخود را بب انیمشتر هاي

در و گردشـگران در حـین سـفر    انیخود را بـا توجـه بـه تجربـه مشـتر      یشبکه هاي اجتماع غاتیتوانند تبل یم ابانیبازار.کنند

همـان عالیـق و ویژگـی هـا را دارنـد،      کـه   یدوستان و کاربران قبلیبر اساس تجربه  ایارسال شدهگذشتهو  يها غیتبل خصوص

، پشـتیبانی مـی کننـد و بـا توجـه بـه       گردشـگران مقاالت مختلفی از اهمیت نقش رابطه درك شده روي هـدف   .طراحی کنند

  .توضیحات ارائه شده فرضیه سوم نیز مورد تایید واقع میشود

در .محققان ارائـه دهـد   يرا برای قابل توجه نظري مطالعه توانست سهم نیا ،یدر مدل مطالعه فعل مهمبا در نظر گرفتن عوامل 

 Venkateshشـنهاد یپ يدر راسـتا  نیا.را استخراج کرد) 2012(و همکاران  Venkateshمطالعه، سه عامل از مدل  نیابتدا، ا

شـبکه هـاي    غـات یتبل( يکـاربرد  يو برنامه ها دیجد يها ستمیکاربرد مدل خود را به س تیقابل تااست ) 2012( شو همکاران

 یاصـل  سـاختارهاي نیب دیـ افـزودن ارتباطـات جد   ،مطالعـه  گـر ید همکـاري  .گسترش دهـد  )گردشگران دیو قصد خر یاجتماع

) هـدونیک زهیانگ( درونـی و ) عملکـرد  انتظـار ( کمک کننده بهتسـهیالت کـاربردي  سمیتعامل، به عنوان مکان نیاز ا یبخش.است

یرا شـبکه هـاي اجتمـاع    غـات یتبل یاصـل  يدر مورد جنبه هـا  یفعل شناختنیو همچن 2UTAUTيافق نظر، مطالعه نیا. است

 یشبکه هاي اجتماع غاتیتبلنسبت به و گردشگران و هدف مشتریان د تصور نتوان یمچطور جنبه ها  نیا اینکه وگسترش داد 

  .را شکل دهد

کـه در   بازاریابانی توجه کنندتوجه روي دیکه بایارائه کرداصل يرا در مورد جنبه ها عالئمیمطالعه حاضر،  جینتا ،یاز منظر عمل

 مکانیسـم مهمـی در همکـاري بـا    رسد  یبه نظر م انتظار عملکردبه عنوان مثال، . دارندمشارکت  یشبکه هاي اجتماع غاتیتبل

انگیزه دهنـد تـا در تبلیغـات گذاشـته     گردشگرانیان و مشتربنابراین بازاریابان باید به . داردقصد رفتاري و  ،ش لذت جویانهزیانگ

بازخورد و کامنـت گذاشـتن، امکـان پـذیر اسـت و ایـن        اشته باشند که این مشارکت از طریقشده در این شبکه ها مشارکت د

را گردشـگران  ها هم می توانند از تیم بازاریـابی بخواهنـد تـا پاسـخ کامنـت هـا و بازخوردهـاي        بانک. رتباط باید دو طرفه باشدا

شـرکت و   نیبـ  يگفتگـو  دیـ راسـتا، با  نیـ در ا.گسـترش دهنـد  ) روانیتعداد طرفداران و پ(جامعه خود را  دیبا ابانیبازار.بدهند

 تیـ فیو اطالعـات بـا ک   بایـد محتـواي زیـاد    نیبنابرا.کنند جادیا مشتریان را  خود نیب ایانیمشترگردشگران و همچنین تمامی 

  .در دسترس باشد یی،باال

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

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

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

باید تحت یک نقشه دقیق حرکت نمـود تـا   . بانکداري جهانی، باید ظرفیت هاي نرم افزاري و سخت افزاري توامان گسترش یابد
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فعاالن بانکی بایـد نسـبت بـه    . کارآفرینی دیجیتالی و توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات در لواي بانکداري مجازي توسعه یابد

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

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

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

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

صـنعت  نهاد فعال در عرصـه  -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 مرکزي، وزارت خانه هاي فرهنگ و ص 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    

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

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

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

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

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

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

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 است یمشتر گردشگر که در واقع همان توانند رفتار و درك یدهد که م یم حیرا توض یمطالعه، عوامل مهم نیگرچه ا

مورد  ندهیآ قاتیدر تحق دیسازد و با یمطالعه را محدود م نیوجود دارد که ا يادیز يها تیشکل دهند، اما محدود غاتیبه تبل

ـ   ،یغاتیتبل تیخالق ،يفن آور یآمادگ ر،یتصو مثل( یتیشخص يها یژگیمثال، وبه عنوان . رندیتوجه قرار گ در  یجامعـه، نگران

جنبـه هـا    نیـ بـه ا  ندهیمطالعات آ در اگر ن،یبنابرا. مورد توجه قرار نگرفته است یدر مطالعه فعل) یشخص میخصوص حفظ حر

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) التیدرآمد، سطح تحص
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