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    چکیده

کارگیری بازاریابی هی است که بر پذیرش و بهدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی عوامل     

های ارکنان آژانسجامعه آماری شامل ک الکترونیک در گردشگری ورزشی تأثیرگذار هستند.

دار وظایف بازاریابی ها و اعضای عهدهمسافرتی، کارکنان قسمت رزرواسیون و بازاریابی هتل

. تعداد اعضای نمونه با توجه هستندی سوارشنا و دوچرخه ورزشی کوهنوردی، قایقرانی، هایهیئت

های بازاریابی الکترونیک را است که حداقل یکی از روش ینفر از کارکنان 222به فرمول کوکران، 

از پرسشنامه  ی پژوهش با استفادههاگرفته باشند. دادهر کاهدر بازاریابی گردشگری ورزشی ب

پژوهش سنجش پایایی اند. جهت ی شدهآورجمعگیری تصادفی ساده روش نمونهساخته به محقق

استفاده و برای سنجش روایی نیز از  و پایایی ترکیبی بارهای عاملی خ،ضریب آلفای کرونبا از

 Smart و SPSS22 افزارهایاستفاده شد. از نرم الرکر-معیار فورنل ومیانگین واریانس تبئین شده 

PLS2  نشان داد که عوامل سازمانی،  های پژوهشافتهی. شدستفاده ا هاداده و تحلیل تجزیه براینیز

کارگیری هشده بر پذیرش و ب، سهولت استفاده و مزیت نسبی درکعوامل محیطی، عوامل فناورانه

شده ان این عوامل، سهولت استفاده درکدار دارند و در مییبازاریابی الکترونیک اثر مثبت و معن

 اریابی الکترونیک دارد. بیشترین تأثیر را بر پذیرش و بکارگیری باز

 گردشگری ورزشی کردستان، ،های اطالعاتفناوریپذیرش بازاریابی الکترونیک،  ها:هواژ دیکل
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 مقدمه  

های توسعه ترین زیرساختعنوان یکی از مهمکنونی، توسعه فناوری اطالعات، بهدر عصر      

ها نیز به شدت سازمان. ((Mohammadi, Esmaili & Salehi, 2017 کشورها شناخته شده است

 واژه و همراهی  (Mohamadi & Esmaili, 2016)اندتحت تأثیر فناوری اطالعات قرار گرفته

 باید هاسازمان که است نوینی فلسفه دهندهنشان بازاریابی ت وتجار نظیر هاییواژه با الکترونیک

ترین یکی از مهم. (Balooch & Sargazi, 2017) نمایند دنبال رقابتی مزیت کسب منظوربه

 & Ahmadizad, Varmaghani) کاربردهای فناوری اطالعات در صنعت گردشگری است

(Kafcheh, 2017. با  توان به گردشگری ورزشیهای صنعت گردشگری میترین گونهمهم از

 ,Khatibzadeh, Kouzechian & Honarvar) اشاره کردهای اخیر گیر در سالقابلیت رشد چشم

2014; Jiménez-García, Ruiz-Chico, Peña-Sánchez & López-Sánchez, (2020). 
 از توجهیقابل بخش ت وها اسها، افراد و مکانفعالیت ،گردشگری ورزشی مربوط به همه تعامالت

 ,Amini) است داده اختصاص خود به را درصد تجارت جهانی 2/2گردشگری و  جهانی بازار

Khosh Sepehr & Yousefi, 2019; Perić, Vitezić & Badurina, 2019.)  

تریلیون دالر در  2/4با  ترین رشد راسریع که است دالری بیلیوند نچ تجارتیگردشگری ورزشی 

 ایفا سیاسی اقتصادی و لحاظ از که مهمی نقش به دلیل و دارد گردشگری های مختلفمیان گونه

کند قش مهمی در اقتصاد کشورها ایفا میو ن است شده مبدل راهبردی بسیار موضوع به کندمی

(Homafar, Honari, Heidary, Heidary & Emami, 2011; Kozechian, Khatib zadeh 

.(& Honarvar, 2012; Mosavigilani, asadi & sajjadi, 2012 بسیاری هایظرفیت و منابع 

یقاتی مورد غفلت که از نظر عملکردی و تحق دارد وجود ایران ورزشی گردشگری توسعه برای

ی از ستان کردستان یکا .(Ramzaninejad, Boroumand & Ahmadi, 2020)اند واقع شده

های بکر، سرزمینو ها دلیل برخورداری از کوهستانآید و بهشمار میمناطق محروم کشور ایران به

 & Varmaghani, Mahtab) باشدهای گردشگری ورزشی متنوعی میدارای قابلیت

.(Mohammadpanahi, 2019  ای درجهت گرهعنوان پلههتواند از گردشگری ورزشی بمیو-
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زیرا ؛ (Fallahi, Hassani & Karoubi, 2013) توسعه استفاده کندمعضل بیکاری و عدم گشایی

شناخته شده  زداییتوسعه شهری و محرومیت جهت ابزاریعنوان بهورزشی  گردشگری

 ,Pouder, Clark & Fenich, 2018; Farazyani, Rezayi soofi & allah hasani)است

 ورزشی دارد و شرایط گردشگران جذب مستعد طبیعی منابع کردستان استان کلی، طورهب. 2018)

سواری، نوردی، دوچرخهنوردی، یخکوهنوردی، صخره مانند هاییتوسعه ورزش برای مناسبی

 به کافی توجهعدم دلیلبه وجود، این با. م استدر این استان فراه غیره سوارکاری، قایقرانی، شنا و

 ها،جاذبه مقابل گردشگران در کم تعداد استان کردستان و در ورزشی گردشگران جذب

 گردشگران ورزشی، گردشگری زمینه جذب این استان در های بسیارتوانمندی و هاپتانسیل

ندارد  مناسبی های دیگر رتبهتاناس میان نیست و در اییافتهتوسعه صنعت کردستان استان ورزشی

(Fallahi & et al, 2013). تعداد برای ورزشی گردشگری مقصدهای از چنین بسیاریهم 

 & Tajzadeh-Namin, Tajzadeh-Namin) داخلی نیز ناشناخته است از گردشگری متعددی

(Niknam, 2011.  

-ای برای معرفی جاذبهو ابزار رسانهتوجه به افزایش تقاضای گردشگران برای سفر، بازاریابی با     

 & Delavar, Gaderi) های گردشگری و جذب گردشگران اهمیت بسیاری پیدا کرده است

(Majdi, 2015 های مختلفی مورد توجه قرار گیرند و برای توسعه گردشگری ورزشی باید مؤلفه

 & Weed, 2009; Pashaei, Asgarian) ترین مؤلفه شناخته شده استکه بازاریابی به عنوان مهم

.(Ruzafzoon, 2019 کنند  هایی سفرعالوه مطالعات نشان داده گردشگران تمایل دارند به مکانبه

 واقع،در(. (Delavar & et al, 2015اند تصاویری از آنها را در صفحات مجازی دیده ،که پیشتر

 بر تأثیرگذاری زشی،ور گردشگران با بهتر و بیشتر ارتباط موجب ورزشی گردشگری بازاریابی

 گردشگری مقصدهای از مجدد بازدید جهت نهاآ نیازهای ارضای و خرید و گیریتصمیم فرایند

دلیل پیشرفت روزافزون فناوری عصر امروز به در (Tajzadeh-Namin & et al, 2011). شودمی

 زاریابی باعث دورهای سنتی بااطالعات و رقابت فزاینـده در بازارهـای جهـانی، استفاده از روش
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 کارگیریهو ب (Varmaghani, Ahmadizad & Kafcheh, 2017)ود شماندن از بازار جهانی می

 یک یا کشور یک برای بازاریابی الکترونیک مانندگردشگری  بازاریابى ابزارهای مؤثر و نوین

 هایوشبازاریابی الکترونیک یکی از ر .(Laimer & Weiss, 2009) است ضروری امری منطقه،

فناوری اطالعات و ارتباطات در فرایندهای تجاری  نتیجه پیدایش پدیدهجدید بازاریابی است که در

عنوان بازاریابی الکترونیک به .(Mosaddegh & Ghahramani, 2017)وجود آمده است به

یابی دست ارتباطی بازاریابی جهت های مرتبط، همراه با دیگر ابزارهایو فناوری استفاده از اینترنت

بازاریابی الکترونیک  (Ghareh, Anet & Jamshidi, 2018). شودبازاریابی تعریف می به اهداف

دهد، از لحاظ اقتصادی توجه قرار میرا نسبت به بازاریابی سنتی مورد تری از بازار هدفسطح وسیع

دشگران خصوص برای گرهالوصولی ب، محدود به مکان و زمان نیست و روش سهلاستباصرفه 

  .(Varmaghani & et al, 2017) خارجی است

های ناگزیرند قابلیت هـا برای بهبود عملکرد، رشد و بقا و کسب جایگاه رقابتیشـرکتلذا     

فناورانه  های نوینفعالیت عنـوانو بازاریـابی الکترونیـک را بـه بازاریابی را کسب و تقویت کنند

منجر  تواندترین راهکارهایی که میمهم از .(Taleghani & MahdiZadeh, 2016)د کار گیرنـهب

 تهای نوین بازاریابی اساستفاده از روش به توسعه صنعت گردشگری در ایران گردد

(Mosaddegh & Ghahramani, 2017)  ارتباطی هایسیستم و اینترنتی هایسایتایجاد وبو 

 & Zeitonly, Honari)د تواند مفید باشکشور نیز می ورزشی بازاریابی گردشگری جهت مناسب

(Farahani, 2012توسعه گردشگری عنوان یکی از موانع بازدارندهی بهضعف تکنولوژ یرا؛ ز 

توان گفت بنابراین می .(Farazyani & et al, 2018) استورزشی استان کردستان شناخته شده

أله اصلی این پژوهش، عدم یکی از دالیل عدم توسعه گردشگری ورزشی استان کردستان و مس

در رسانی و جذب گردشگران داخلی و خارجی است؛ جهت اطالعاستفاده از بازاریابی الکترونیک 

کردستان استان تجهیز امکانات و استفاده از بازاریابی الکترونیک در گردشگری ورزشی  نتیجه

 .استضروری  و بررسی مطالعات این حوزه جهت ورود به بازار رقابتی جهان
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در پژوهشی بازاریابی الکترونیک در گردشگری ورزشی انجام گرفته است.  مطالعاتی در حوزه

Mohammadi and Ghaedi, (2020) های هوشمند عوامل مؤثر در تصمیم به استفاده از گوشی

ها به این نتیجه انجام دادند. آن مدل پذیرش فناوری و تجربة خوشایندبا استفاده از  ورزش در زمینة

های خاص ورزش و نظریه جریان بر تصمیم به سیدند که ادراکات مدل پذیرش فناوری، ویژگیر

 ,Salehi Mobarakehهمچنین .ند در ورزش تأثیر معناداری دارندهای هوشماستفاده از گوشی

Alam, Shetab Boushehri & Zarghami (2020)  مدلسازی عوامل در پژوهش خود با هدف

ی به این نتیجه رسیدند که بعدهای وشمند در زمینة خدمات ورزشمؤثر در پذیرش گوشی ه

ادراکی، فناورانه، فردی، ورزشی و اجتماعی بر قصد استفاده از گوشی هوشمند در زمینه خدمات 

  .دورزشی تأثیر معناداری دارن

-بررسی تأثیر بازاریابی الکترونیک بر پیادهبا عنوان  Ghareh & et al. (2018)در پژوهشی   

 ی تهران(های اسکورزشی )مطالعه موردی: پیست هایمدیریت ارتباط با مشتری در سازمانسازی 

های اجتماعی شبکه های موتورهای جستجو،به این نتیجه رسیدند که بازاریابی الکترونیک و مؤلفه

جستجو و  ورهایها، بهبود دسترسی از طریق موتسایتها مانند ایجاد و ارتقاء وبسایتو وب

اسکی استان تهران تأثیر  هایسازی مدیریت ارتباط با مشتری در پیستهای اجتماعی بر پیادهشبکه

با هدف  Tarighi, Sajjadi, Hamidi & Khabiri (2017) توسط پژوهشی .دمعناداری دارن

ای انجام ههای حرفهای ورزشبررسی عوامل مؤثر بر توسعه ظرفیت بازاریابی الکترونیکی فدراسیون

. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد عوامل مدیریتی، مدیریت دانش، مدیریت ارتباط با شد

سایت، فرهنگ سازمانی، مدیریت های وبها، عوامل محیطی و رقابتی، ویژگیمشتری، استراتژی

ونیک در زنجیره تأمین، عوامل مربوط به نام تجاری و منابع بر توسعه ظرفیت بازاریابی الکتر

 El-Gohary, (2012) پژوهشی توسط. نددار یداریای تأثیر معنهای حرفههای ورزشفدراسیون

در مورد پذیرش بازاریابی الکترونیک در صنعت گردشگری انجام گرفته است. نتایج این پژوهش 

شده و ارجی سازمانی، سهولت استفاده درکنشان داد که عوامل داخلی سازمانی، عوامل خ
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های گردشگری کوچک مصر شده بر پذیرش بازاریابی الکترونیک در سازماندرک سازگاری

تأثیرپذیری صنعت گردشگری از بازاریابی همچنین پژوهشی با عنوان . تأثیر معناداری دارند

محققان در این پژوهش به این نتیجه . انجام شد Ahmadizad & et al, (2017)توسط  الکترونیک

پذیرش  شده برمل فناورانه و سهولت استفاده درکنی، عوامل محیطی، عوارسیدند که عوامل سازما

پژوهشی در  تاکنون این وجود، با. ددار دارنیکارگیری بازاریابی الکترونیک اثر مثبت و معنهو ب

نگرفته است.  کارگیری بازاریابی الکترونیک در گردشگری ورزشی انجامهمورد پذیرش و ب

های عه و رشد گردشگری ورزشی استان کردستان از مزیتبنابراین ضروری است برای توس

های نوین بازاریابی از جمله بازاریابی الکترونیک استفاده شود و عوامل مؤثر در پذیرش روش

بازاریابی الکترونیک شناسایی شود تا با فراهم کردن این عوامل، این فناوری در بین بازاریابان 

پذیرش و استفاده قرار گیرد تا بتوان مورد تر تر و سریعگردشگری ورزشی استان کردستان راحت

المللی معرفی کرد های گردشگری ورزشی استان کردستان را در سطح ملی و بینها و قابلیتجاذبه

و گام مؤثری را در جهت توسعه گردشگری ورزشی استان کردستان برداشت. بنابراین نوآوری این 

کارگیری بازاریابی الکترونیک در گردشگری هذیرش و بپژوهش بررسی عوامل تأثیرگذار بر پ

از طریق تلفیق نظریه پذیرش فناوری، نظریه انتشار نوآوری و چارچوب ورزشی استان کردستان، 

 است. محیط  -سازمان -فناوری

 از: عبارتند که اندمعرفی شده ورزشی گردشگران از دسته الزم به ذکر است که سه  

 به ورزشی تماشاگران و بازدیدکنندگان. 2کنندگان ورزشیمشارکت و 1ورزشی تماشاگران

کنندگان هستند و مشارکت مندالمپیک عالقه مسابقات از قبیل ورزشی رویدادهای تماشای

غیررقابتی  جنبه بیشتر که دارندلیت فعا مشارکت هاییورزش در که هستند گردشگرانی ورزشی،

 هایموزه مانند ورزش به مربوط مشهور هایذابیتج دارد. بازدیدکنندگان نیز افرادی هستند که از

 & Nogawa, Yamaguchi & Hagi, 1996; Razavi, Dosti)کنند بازدید می غیره ورزشی و

                                                           
1. Sport spectators 

2. Sport participants  
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.(Zabihi, 2017 مد ورزشی کنندگانمشارکت یعنی گردشگران، دوم دسته ش حاضردر پژوه

ی بازاریابی الکترونیک در کارگیرهشناسایی عوامل تأثیرگذار بر پذیرش و ب . جهتاست نظر

، عوامل این مدلگردشگری ورزشی استان کردستان مدل مفهومی زیر ارائه شده است. در 

و منابع  4، اندازه سازمان3، فرهنگ سازمانی2های مالک یا مدیر ارشدها و حمایت)مهارت 1سازمانی

عوامل (، 3نگیگیری فرهجهت و1، تأثیرات دولت7)فشار رقابتی 2(، عوامل محیطی2سازمان

-و مشاهده13پذیری، آزمون12کارگیری فناوری، تناسب فناوری با سازمانهکسب و ب 11هزینه)

توانند بر متغیر شده عوامل مستقلی هستند که می، سهولت استفاده و مزیت نسبی درک(14پذیری

 د.اشنگردشگری ورزشی تأثیرگذار بوابسته پذیرش و بکارگیری بازاریابی الکترونیک در 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 مدل مفهومی پژوهش .1شکل 

                                                           
1. Organizational factors 

2. Owner or Top Manager skills and support  

3. Organizational culture  

4. Organization size  

7. Organization resources 

8. Environmental Factors 

9. Competitive pressure 

10. Government influences 

9. Cultural orientation  

10. Technological factors 

11. Cost 

12. Proportion of technology with organization 

13. Trialability 

14. Observability 

 عوامل سازمانی

 عوامل محیطی

 عوامل فناورانه

 سهولت استفاده

ری کارگیهپذیرش و ب

یکبازاریابی الکترون  

 مزیت نسبی
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 روش تحقیق

 روش لحاظ از و پیمایشی ها،داده آوریجمع لحاظ از کاربردی، هدف، لحاظ از وهشژپ این        

 هایآژانس کارکنان پژوهش، این آماری جامعه باشد.می همبستگی نوع از توصیفی پژوهش،

 و کردستان استان هایهتل بازاریابی و واسیونرزر قسمت کارکنان کردستان، استان مسافرتی

 استان ورزشی گردشگری بازاریابی حوزه در ورزشی هایهیئت ترینفعال و ترینمهم اعضای

 بازاریابی قسمت اعضای از عبارتند کردستان استان جوانان ورزش اداره آمار طبق که کردستان

 میراث کل اداره رسمی آمار طبق واری.سدوچرخه و شنا قایقرانی، کوهنوردی، ورزشی هایهیئت

 نفر 121 تعداد این ،کردستان استان جوانان ورزش اداره و کردستان استان گردشگری و فرهنگی

  باشد.می نفر 121 آماری جامعه اعضای تعداد بنابراین است.

ی ارزشبا طیف لیکرت پنج ساخته محققهای پژوهش از پرسشنامه بسته برای گردآوری داده     

سؤاالت مربوط به متغیرهای عوامل سازمانی، عوامل محیطی، سهولت استفاده، . ه استستفاده شدا

و  El-Gohary, (2012)بازاریابی الکترونیک از پژوهش  کارگیری همزیت نسبی و پذیرش و ب

استخراج  Alkilani & Kobziev, (2015)ش سؤاالت مربوط به متغیر عوامل فناورانه از پژوه

 بازاریابی متخصصان از نفر 2 توسط نهایی پرسشنامه صوری، روایی سنجش هتجاند. شده

 و SPSS22 افزارهاینرم از این، بر عالوه شد. اصالح موارد از برخی و بررسی ورزشی گردشگری

Smart PLS2 سنجش پایایی از  شود.می استفاده پرسشنامه پایایی و روایی کامل سنجش برای

برای  گیرد.میمورد بررسی قرار  3و پایایی ترکیبی 2، بارهای عاملی1ضریب آلفای کرونباخ قطری

 2الرکر-برای روایی واگرا نیز از معیار فورنل و 4از میانگین واریانس تبئین شده روایی همگرا

 شده ارائه 4 و 3 جدول در نتایج آمار توصیفی و سنجش روایی و پایایی پرسشنامه .شودمیاستفاده 

 از استفاده با و غیرآزمایشی تحقیقات گیرینمونه روش از استفاده با نیز نمونه اعضای تعداد است.

                                                           
1. Cronbach's alpha 

2. Factor Loading (FL) 

3. Composite Reliability (CR) 

4. Average Variance Extracted (AVE) 

5. Fornell & Larcker 



78 کارگیری در گردشگری ورزشیهبازاریابی الکترونیک: پذیرش و ب ... 
  

 تعداد بنابراین گردد.می محاسبه بررسی مورد آماری جامعه برای کوکران محدود جامعه فرمول

 ابزارهای زا یکی از حداقل که است کارکنان از نفر 222 ،کوکران فرمول به توجه با نمونه اعضای

آماری در  دلیل اینکهبه .باشند کرده استفاده ورزشی گردشگری زمینه در الکترونیک بازاریابی

های ورزشی مرتبط که حداقل از یکی از ابزارهای های مسافرتی و هیئتها، آژانسمورد هتل

برای دسترس نیست، گری ورزشی استفاده کرده باشند دربازاریابی الکترونیک در حوزه گردش

پرسشنامه  326های ورزشی مرتبط در مرحله اول ها و هیئتهای مسافرتی، هتلشناسایی این آژانس

های های مسافرتی و هیئتها، آژانسگیری تصادفی ساده در بین کارکنان هتلبا روش نمونه

  .مرتبط در استان کردستان توزیع شدورزشی 

 های پژوهشآوری دادهنحوه جمع .1جدول 

 مراحل توزیع و

 آوری پرسشنامهجمع

های تعداد پرسشنامه

 آوری شدهجمع

از  استفادهعدم 

 بازاریابی الکترونیک

از بازاریابی  استفاده

 الکترونیک در گردشگری

از بازاریابی الکترونیک  استفاده

 در گردشگری ورزشی

 137 142 21 326 مرحله اول

 23 116 26 226 مرحله دوم

 26 126 26 266 مرحله سوم

 222 442 131 166 مجموع

بازاریابی الکترونیک در  ابزار حداقل یک ی بود کهنپرسشنامه مربوط به کارکنا 142تعداد      

 حداقل یک نیز مربوط به کارکنانی بود که پرسشنامه 137بودند و  حوزه گردشگری استفاده کرده

بودند. برای رساندن تعداد  بازاریابی الکترونیک در زمینه گردشگری ورزشی استفاده کرده ابزار

نامه پرسش 116پرسشنامه توزیع شد، از این تعداد  226، در مرحله دوم تعداد 222عدد  ها بهپرسشنامه

بازاریابی الکترونیک در حوزه گردشگری استفاده  ابزار حداقل یک مربوط به کارکنانی بود که

ریابی الکترونیک بازا ابزار حداقل یک کارکنانی بود کهنیز مربوط به  پرسشنامه 23بودند و  کرده

پرسشنامه توزیع  266بودند. در مرحله سوم نیز تعداد  در زمینه گردشگری ورزشی استفاده کرده

بازاریابی الکترونیک  ابزار حداقل یک نامه مربوط به کارکنانی بود کهپرسش 126شد، از این تعداد 
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حداقل  مربوط به کارکنانی بود کهپرسشنامه نیز  26بودند و  در حوزه گردشگری استفاده کرده

بودند. در این مرحله  ابزارهای بازاریابی الکترونیک در زمینه گردشگری ورزشی استفاده کرده یک

 131پرسشنامه مبنای تحلیل قرار گرفت. همچنین تعداد  222رسید و  222تعداد پرسشنامه به 

 های ورزشیهیئت ها وها، آژانسر هتلپرسشنامه در سه مرحله مربوط به کارکنانی است که د

 کنند. کار هستند که از بازاریابی الکترونیک استفاده نمیمرتبطی مشغول به

 هایافته

اند. در جدول نفر از اعضای جامعه در این پژوهش مشارکت نموده 222طور که بیان شد همان      

 شناختی نمونه مورد بررسی آورده شده است. های جمعیت، ویژگی2

 شناسیهای جمعیتویژگی .2جدول 

 درصد فراوانی سطوح شاخص

 جنسیت
 3/24 171 مرد

 7/32 32 زن

 سن

 2/4 12 24کمتر از 

22-32 122 3/42 

32-42 31 2/34 

 4/12 41 42بیشتر از 

 تحصیالت

 1/3 16 کاردانی

 1/23 112 کارشناسی

 1/21 22 کارشناسی ارشد

 3/2 14 دکتری

 پاسخگویان فعال

 

 47 122 آژانس مسافرتی

 2/33 13 هتل

 2/16 21 هیئت ورزشی کوهنوردی

 1/4 11 هیئت ورزشی قایقرانی

 3/2 2 هیئت ورزشی شنا

 2/2 7 سواریهیئت ورزشی دوچرخه
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و  (%3/42سال ) 32تا  22، در رده سنی (%3/24مطابق این جدول، بیشترین تعداد افراد نمونه، مرد )

های آژانسدرصد از اعضای نمونه در  47هستند. همچنین ( %1/23دارای مدرک کارشناسی )

 مسافرتی فعالیت دارند.

 گیریبرازش مدل اندازه

شود. استفاده میو واگرا معیار پایایی و روایی همگرا دو گیری از سنجش برازش مدل اندازه برای

مورد بررسی قرار  و پایایی ترکیبی ضریب آلفای کرونباخ، بارهای عاملی سنجش پایایی از طریق

-برای روایی واگرا نیز از معیار فورنل و شدههمگرا از میانگین واریانس تبئینبرای روایی  .گیردمی

 3گیری در جدول برازش مدل اندازه نتایج آمار توصیفی متغیرهای مکنون و شود.استفاده می الرکر

ها و متغیرهای مکنون( آمده نیز مقادیر بارهای عاملی )روابط بین گویه 2در شکل ارائه شده است. 

 FL ،7/6  =α ،7/6  =CR=  4/6مقدار مناسب برای هریک از معیارها به این صورت است:  است.

تمامی این  شدهارائهتوجه به نتایج با .AVE (Hair, Hult, Ringle & Sarstedt, 2016)=  2/6و 

ت اند. بنابراین مناسب بودن وضعیمعیارها درباره متغیرهای مکنون مقدار مناسب را اتخاذ کرده

-برازش مدل اندازهمنظور بهکه ذکر است شود. الزم بهژوهش حاضر تأیید میپایایی و روایی پ

 ه است.استفاده شد Smart PLS2 افزاراز نرم گیری، مدل ساختاری و مدل کلی

 پرسشنامه سنجش روایی و پایایی .3جدول 

 واریانس میانگین متغیرهای مکنون
انحراف 

 معیار

آلفای 

 اخکرونب

میانگین واریانس 

 تبئین شده

پایایی 

 ترکیبی

 13/6 71/6 76/6 46/6 12/6 23/3 عوامل سازمانی

 71/6 21/6 74/6 43/6 24/6 26/3 عوامل محیطی

 72/6 21/6 11/6 26/6 32/6 23/3 عوامل فناورانه

 77/6 22/6 74/6 27/6 42/6 41/3 شدهسهولت استفاده درک

 73/6 23/6 71/6 11/6 22/6 26/3 شدهمزیت نسبی درک

 کارگیریبهپذیرش و 

 بازاریابی الکترونیک
22/3 32/6 23/6 11/6 22/6 16/6 
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رابطه آن سازه  هایش در مقایسهروایی واگرا که میزان رابطه یک سازه با شاخص برای بررسی

تنها  شود. در این روشالرکر استفاده می-دهد از ماتریس فورنلها را نشان میبا سایر سازه

. دهدمی نتایج این بررسی را نشان 4شوند. جدول در ماتریس وارد می متغیرهای پنهان درجه اول

متغیرهای مکنون که در قطر اصلی  AVEشود مقدار جذر طور که در این جدول مشاهده میهمان

ی قرار های زیرین و چپ قطر اصلاند از مقدار همبستگی میان آنها که در خانهماتریس قرار گرفته

 اند بیشتر است.گرفته

 . روایی واگرا )روش فورنل الرکر(4جدول 

 1 2 3 4 2 2 

     666666/1 عوامل سازمانی. 1
 

   666666/1 622763/6 عوامل محیطی. 2
  

 666666/1 166621/6 241432/6 عوامل فناورانه. 3
   

ولت استفاده سه. 4

 شدهدرک
613717/6 612224/6 633227/6 

   

 666666/1 621211/6 641212/6 643344/6 643327/6 شدهمزیت نسبی درک. 2
 

کارگیری هپذیرش و ب. 2

 بازاریابی الکترونیک
162141/6 642723/6 632322/6 262462/6 672243/6 666666/1 

 

 هابرازش مدل ساختاری و آزمون فرضیه

روابط بین متغیرهای مکنون( یب مسیر )اربارهای عاملی و ض ،2Rمقادیر  ،مدل ساختاریبرازش      

برای  .های پژوهش پرداختتوان به آزمون فرضیهدهد. با استفاده از مدل ساختاری میرا نشان می

، 2شود. در شکل اده میفها از مقادیر ضریب مسیر و معناداری ضریب مسیر استآزمون فرضیه

نشان داده شده است. مالک ( tمقادیر معناداری ضریب مسیر )و مقادیر بار عاملی، ضریب مسیر 

در   tهای پژوهش این است که قدر مطلق ضرایب مسیر بزرگتر از صفر و مقدار آمارهتأیید فرضیه

 آمده است.  2ها در جدول نتایج تجزیه و تحلیل داده .باشد 32/1، بیشتر از 62/6سطح اطمینان 



77 کارگیری در گردشگری ورزشیهبازاریابی الکترونیک: پذیرش و ب ... 
  

 
 ضرایب مسیر و معناداری ضرایب مسیرمقادیر  .2شکل 

 

های پژوهش به ، نتایج آزمون فرضیه2 افزار ارائه شده در شکلهای نرمه خروجیبا توجه ب

 نشان داده شده است. 2صورت جدول 
 هانتایج آزمون فرضیه .2جدول 

H مسیرها β T-Value p-value نتیجه 

H1 عوامل سازمانی ⇐ 
کارگیری هپذیرش و ب

 بازاریابی الکترونیک
 تأیید > 61/6 177/3 276/6

H2 امل محیطیعو ⇐ 
 کارگیریهبپذیرش و 

 بازاریابی الکترونیک
 تأیید > 61/6 124/3 211/6

H3 عوامل فناورانه ⇐ 
 کارگیریهبپذیرش و 

 بازاریابی الکترونیک
 تأیید > 61/6 166/2 233/6

H4 سهولت استفاده ⇐ 
 کارگیریهبپذیرش و 

 بازاریابی الکترونیک
 تأیید > 661/6 343/2 437/6

H5 مزیت نسبی ⇐ 
 کارگیریهبپذیرش و 

 بازاریابی الکترونیک
 تأیید > 661/6 373/1 331/6
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 برازش مدل کلی

گیری و ساختاری است و با تأیید برازش آن، بررسی شامل هر دو بخش مدل اندازه مدل کلی     

شود. استفاده می 1GOFشود. برای بررسی برازش مدل کلی از معیار یک مدل کامل می برازش در

عنوان مقادیر ضعیف، متوسط و قوی برای این معیار  به ترتیب به 32/6و  22/6، 61/6سه مقدار 

 نحوهشود. برازش قوی مدل کلی تأیید می GOFبرای  21/6شده است و با حصول مقدار معرفی 

 نشان داده شده است.  2در جدول  GOFمحاسبه 

 برازش مدل کلی .2 جدول

 Communality R Square 
 - 777/6 عوامل سازمانی

 - 272/6 عوامل محیطی

 - 222/6 عوامل فناورانه

 - 221/6 سهولت استفاده درک شده

 - 734/6 مزیت نسبی درک شده

 242/6 767/6 پذیرش و بکارگیری بازاریابی الکترونیک

211/6 = GOF 

 

 دیگر بار ،پژوهش هایفرضیه تأیید و هاداده تحلیل و تجزیه از آمده دستهب هاییافته به توجه با     

 شد. تأیید نوآوری انتشار نظریه و محیط-سازمان-فناوری چارچوب فناوری، پذیرش نظریه اعتبار

 177/3با توجه به مقادیر بدست آمده، عوامل سازمانی ) داد نشان پژوهش هاییافته از حاصل نتایج

 =t  276/6و  =(β( 124/3، عوامل محیطی  =t  211/6و  =(β 166/2)، عوامل فناورانه  =t  233/6و 

 =(β( 343/2، سهولت استفاده  =t  437/6و  =(β ( 373/1و مزیت نسبی  =t  331/6و  =(β  بر

-کارگیری بازاریابی الکترونیک در گردشگری ورزشی تأثیر مثبت و معنادار دارند. همهپذیرش و ب

ثیر را بر پذیرش و توان گفت سهولت استفاده بیشترین تأچنین با توجه به مقادیر ضرایب مسیر می

                                                           
1. Goodness-of-fit 
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کارگیری بازاریابی الکترونیک دارد و پس از آن، به ترتیب مزیت نسبی، عوامل سازمانی، فناورانه هب

 کارگیری بازاریابی الکترونیک دارند. هو محیطی بیشترین تأثیر را بر پذیرش و ب

 

 گیریبحث و نتیجه

ها و مقایسه با پتانسیلتوسعه گردشگری ورزشی استان کردستان در و عدم نامناسب وضعیت    

توسعه مطالعه یکی از دالیل عدم موجبات های بسیار زیاد در زمینه گردشگری ورزشی،ظرفیت

جمله های نوین بازاریابی ازابی و روشضعف بازاریگردشگری ورزشی استان کردستان که 

-هب و رشپذی رویپیش عوامل پژوهش، این در وجود آورد.را به بازاریابی الکترونیک است،

 و شناسایی ورزشی گردشگری در ترراحت و ترسریع استفاده جهت الکترونیک بازاریابی کارگیری

های مالک یا مدیر ارشد، ها و حمایتمهارت از عبارتند تأثیرگذار عوامل این شدند. بندیاولویت

یری فرهنگی، گفرهنگ سازمانی، اندازه سازمان، منابع سازمان، فشار رقابتی، تأثیرات دولت، جهت

، پذیریپذیری، مشاهدهکارگیری فناوری، تناسب فناوری با سازمان، آزمونههزینه کسب و ب

 خارجی هایپژوهش نتایج با مطالعه این از حاصل نتایجشده. سهولت استفاده و مزیت نسبی درک

 دارد. همخوانی Yoon, & Oh (2016); al. et & Sin (2015); Lin, & Chin (2014) مانند

,fard,Nooshin & SohrabiCheshmeh Ebadolahi ;(2014) مانند داخلی هایپژوهش مچنینه

(2013) Tabar,ShirkhaniJalilvand & KoshksarayAbedini Behboudi, این مشابه نتایج 

  دارد. را پژوهش

مدیران مراکز بازاریابی گردشگری ورزشی استان کردستان  های پژوهش،با توجه به یافته

های ورزشی مربوطه( و دولت باید نیروی انسانی متخصص، ها، هیئتهای مسافرتی، هتل)آژانس

-ههای الزم در زمینه نحوه بافزارهای الزم، خطوط اینترنتی پرسرعت، آموزشکامپیوتر و نرم

کارگیری و استفاده از بازاریابی الکترونیک و استفاده از تجهیزات مرتبط با بازاریابی الکترونیک 

ها به صورت مهارت و تخصص برای یادگیری کارکنان در نظر گیرند. زیرا نتایج این آموزش
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عالوه هبشود. ها میکارگیری بهتر بازارایابی الکترونیک در سازمانهشود و موجب بذخیره می

افزارهای الزم و افزار و سختها بودجه مناسبی را به خرید و نصب نرمشود سازمانتوصیه می

ارکنان در زمینه فناوری اطالعات اختصاص دهند و با استفاده بهینه از منابع مالی، انسانی آموزش ک

های اطالعات را مهیا کنند. از آنجا که در تر فناوریکارگیری راحتهو فناورانه شرایط پذیرش و ب

گیری های مسافرتی، اختیارات تصمیمها و آژانسخصوص هتلههای مورد مطالعه باغلب سازمان

گیری در اختیار فرد یا افراد اندکی آن هم در رأس سازمان غلب متمرکز بوده و قدرت تصمیما

طالعات در این های ااست؛ بنابراین حمایت مدیر ارشد عاملی بسیار حیاتی برای پذیرش فناوری

 ها است. سازمان

-هن از بصورت حمایت مدیرااطاعت کارکنان از مدیرانشان، در توجه به پیروی، حمایت وبا  

پذیرند با سهولت بیشتری می کارگیری بازاریابی الکترونیک، کارکنان نیز آنها را با مقاومت کمتر و

ها را به دیگر اعضای سازمان های الزم را داشته باشند و آن مهارتصورتی که مدیران مهارتو در

شود ند. لذا توصیه میکهای الزم آمادگی الزم را پیدا میانتقال دهند، آن سازمان از لحاظ تخصص

-های خود در حوزه فناوری اطالعات را باال ببرند و از طریق آموزشها و مهارتمدیران، حمایت

های الزم ها، مهارتهای اطالعات در سازمانهای مناسب و الزم مرتبط با نحوه استفاده از فناوری

 دنبالرای کسب کنند و ب انکارگیری بازاریابی الکترونیک در سازمهرا برای کمک به پذیرش و ب

-هب برای الزم منابع تأمین و های اطالعاتفناوری در حوزه تحوالت و تغییرات آخرین کردن

هایی که فرهنگ سنتی در آنها های اطالعات تأکید کنند. سازمانسترش فناوریی و گکارگیر

کارگیری هموفقیت بدهند و احتمال حاکم است در برابر تغییرات مقاومت بیشتری از خود نشان می

شود مراکز نتیجه پیشنهاد میها وجود خواهد داشت. درن سازمانها در ایکمی برای فناوری

های بازاریابی گردشگری ورزشی استان کردستان، فرهنگ استقبال و پذیرش تغییرات و فناوری

ا فراهم کنند. ها با فرهنگ سازمانی رخوانی تغییرات و فناوریجدید را در خود ترویج دهند و هم

 کارگیری بازاریابی الکترونیک، بیشترهبا در نظر گرفتن تأثیر مثبت عوامل محیطی بر پذیرش و ب
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 آن به کاری امور حواله کردن به اعتماد بحث جدید هایفناوری پذیرش در هنگام افراد دغدغه

اد ندارند که بعضی از باشد. برخی از مشتریان به این دلیل به بازارایابی الکترونیک اعتممی فناوری

-کنند اطالعات غلوآمیزی ارائه میها که برای محصوالت و خدمات خود بازارایابی میسازمان

های ورزشی یک مکان یا تجهیزات ورزشی مرتبط دهند، برای مثال برخی تبلیغات مربوط به جاذبه

ود که گردشگران شباشند و این موضوع باعث میها متفاوت میبا گردشگری ورزشی با واقعیت

شود مراکز بازاریابی گردشگری ورزشی به بازاریابی الکترونیک اعتماد نکنند. بنابراین توصیه می

آمیز به مشتریان پرهیز و سازمان و خدمات خود را ورزشی استان کردستان از ارائه اطالعات اغراق

ها، داشتن مجوزها و نحوه ت ارائه دهند، اطالعات کاملی در مورد قانونی بودن فعالیتمطابق واقعی

فعالیت را به مشتریان ارائه دهند، با استفاده از تبلیغات مناسب، مردم را در جریان مزایا و تأثیر 

رند جویی در وقت و هزینه بگذاهای اطالعات بر تسریع و بهبود عملکرد کاری افراد، صرفهفناوری

های تا با ایجاد نگرش مثبت و مقبولیت در میان مشتریان و ایجاد فرهنگ استفاده از فناوری

 اطالعاتی، زمینه پذیرش بازاریابی الکترونیک فراهم گردد. 

 های اطالعات،ریسک استفاده از فناوری کاهش شود جهتعالوه بر این به دولت پیشنهاد می   

اتخاذ  آن جهت کاهش تشویقی و تضمینی هایسیاست و دهش اثبات مالی هایتراکنش بودننام

امور،  انجام در دقت و تراکنشی خطاهای احتمال امور و کاهش انجام فرآیند بهبود شود و برای

-شود از طریق روشکار گیرد. به متخصصان فناوری اطالعات نیز پیشنهاد میههای الزم را بپیگیری

 ،کاهش ضایعاتو  نترل کیفیت، حذف اعمال غیرضروری، کهاهایی مانند ایجاد مرکز کنترل هزینه

اندازی و های راهای کمتر تولید و هزینهاطالعات را با هزینه افزارها و وسایل مرتبط با فناورینرم

ها را داشته باشند. با توجه به تأثیر ها توانایی استفاده از فناوریآموزش را نیز کاهش داده تا سازمان

کارکنان  توسطکارگیری بازاریابی الکترونیک هشده بر پذیرش و بتفاده درکمثبت سهولت اس

شده تر بودن تأثیر سهولت استفاده درکمراکز بازاریابی گردشگری ورزشی استان کردستان و بیش

کارگیری بازاریابی الکترونیک نسبت به سایر متغیرها، به هاز بازاریابی الکترونیک بر پذیرش و ب
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تر و ارائه افزارهای سادهشود با تولید تجهیزات و نرمطالعات توصیه میمتخصصان فناوری ا

ها را به پذیرش و استفاده ها در مورد نحوه استفاده و کار با آنها، سازمانهای الزم به سازمانآموزش

از تولیدات خود تشویق کنند و به مراکز بازاریابی گردشگری ورزشی استان کردستان نیز پیشنهاد 

های مرتبط با بازارایابی الکترونیک خود را افزایش دهند تا بتوانند به سهولت این د مهارتشومی

-شود اطالعبه بازاریابان و متخصصان رشته بازاریابی ورزشی نیز پیشنهاد می فناوری را بکار بگیرند.

یری آن در کارگههای الزم را جهت بیان مزایای استفاده از بازاریابی الکترونیک و ترویج برسانی

 کارگیرند.همراکز بازاریابی گردشگری ورزشی ب

آوری شد که از این تعداد، پرسشنامه جمع 166ها با توجه به اینکه در مرحله گردآوری داده   

دهندگانی بود که حداقل یکی از ابزارهای بازارایابی الکترونیک را پرسشنامه مربوط به پاسخ 222

دهندگانی بود پرسشنامه مربوط به پاسخ 442اند و گرفتهکارهجهت بازاریابی گردشگری ورزشی ب

اند، کارگرفتههکه حداقل یکی از ابزارهای بازارایابی الکترونیک را جهت بازاریابی گردشگری ب

-کارگرفتههدهندگان بازاریابی الکترونیک را برای گردشگری بنفر از پاسخ 173توان گفت که می

 اصلی یکی از مشکالتاند. ای گردشگری ورزشی استفاده نکردهاند اما از بازاریابی الکترونیک بر

 حوزة دو مجزای مدیریت و بودن جدا ،کشورها بیشتر در ورزشی گردشگری مدیریت

 ,Varmaghani, Mahtab & Mohammadpanahi)است ورزشی وگردشگری گردشگری

ای بازاریابی مربوط به هها، فعالیتهای مسافرتی و هتلبرخی آژانسدر این پژوهش نیز  2018).

هایی جهت بازاریابی در حوزه گردشگری ورزشی را درنظر حوزه گردشگری را انجام اما فعالیت

بنابراین . شوندهای دیگر گردشگری و گردشگری ورزشی تفاوت قائل میگیرند و میان گونهنمی

ای مسافرتی و هبرای رفع این مشکل و توسعه گردشگری ورزشی استان کردستان، باید آژانس

های گردشگری را انجام دهند و در کنار های استان کردستان، بازاریابی مربوط به همه گونههتل

ان را های گردشگری ورزشی آن مکها و پتانسیلهای گردشگری یک مکان، جاذبهمعرفی جاذبه

ی توجه به اینکه درخصوص موضوعات تخصصی مانند بازاریابنیز معرفی کنند. همچنین با
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المللی در سطح ملی و بین ییهانمایشگاه و هاها، سمینارها، کنفرانسهمایش ،گردشگری ورزشی

گردد و با توجه به گردد و مسابقات ورزشی مرتبط با گردشگری ورزشی نیز برگزار میبرگزار می

نیاز به  هانمایشگاه و ها، سمینارهاها، کنفرانسهمایش اینکه افراد برای شرکت در این مسابقات،

ها و ها دارند، هتلهای مسافرتی و هتلتهیه بلیط، اسکان و در کل استفاده از خدمات آژانس

های های مسافرتی باید در ارائه هرچه بهتر خدمات و تخفیفات بکوشند و اعضای هیئتآژانس

 هایورزشی مرتبط و متخصصان رشته بازاریابی گردشگری ورزشی نیز باید امکانات و آمادگی

های الزم را رسانیکار گیرند، اطالعهالزم جهت برگزاری و اجرای این مراسمات و مسابقات را ب

های گردشگری ورزشی را با ارائه ها و معرفی جاذبهها، ایدهدر این زمینه به عمل آورند و یافته

 ها و سمینارها اشاعه دهند.فرانسها، کنمقاالت مفید در همایش

های ورزشی کوهنوردی، قایقرانی، شنا و ترتیب، هیئتپژوهش، به هایتوجه به یافتهبا   

ها را در بازاریابی نوین گردشگری ورزشی دارند. در این میان، سواری بیشترین فعالیتدوچرخه

های باالی استان کردستان برای انجام این ها و ظرفیتها نسبت به پتانسیلهای این هیئتفعالیت

های های خود جهت معرفی پتانسیلها، فعالیتبنابراین باید این هیئتها بسیار کم است. ورزش

-ها را افزایش دهند. همچنین استان کردستان عالوه بر داشتن پتانسیلاستان کردستان در این ورزش

-های زیادی در زمینه ورزشسواری، پتانسیلهای مربوط به کوهنوردی، قایقرانی، شنا و دوچرخه

-گردی، اسکی روی یخ، شکار و ماهینوردی، جنگلگردی، تپهی، طبیعتهایی مانند سوارکار

یک از دارد که برای هیچ غیره گیری، غارنوردی، پرواز با کایت و پاراگالیدر، موتور کوهستان و

ها توسعه این ورزشگیرد و با عدملکترونیک صورت نمیهای بازاریابی اها فعالیتاین ورزش

های الزم ها و سازمان ورزش و جوانان باید زیرساختهای این ورزشهیئت روبرو هستیم. بنابراین

را و آن دستور کار خود قراردر های مرتبط با بازاریابی الکترونیک را جهت ایجاد و انجام فعالیت

 توسعه دهند.
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 کند.می ایجاد آتی هایپژوهش برای را هاییفرصت که دارد هاییمحدودیت حاضر پژوهش  

 ورزشی گردشگری در الکترونیک بازاریابی کارگیریهب و پذیرش مورد در ایمطالعه نونتاک

 افزایش جهت نتایج مقایسه و هااستان سایر در بیشتری مطالعات بنابراین است، نگرفته صورت

شود تأثیر عوامل چنین به پژوهشگران آتی پیشنهاد میهم است. نیازمورد پژوهش نتایج پذیریتعمیم

، دانش کارکنان، شدهاعتبار درک مشتری، آمادگی امنیت، شده،مانند ریسک درکدیگری 

 طرح یک پژوهش اینقابلیت دسترسی را نیز مورد بررسی قرار دهند.  و های ملیزیرساخت

 است. موردنیاز طولی تحقیقاتی طرح و است گرفته کارهب را مقطعی تحقیقاتی
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