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 چکیده
مدیران که بازاریابی الکترونیک  کاری هایهحوز از یکی در موجود اشکال میزان بکارکیری در این پژوهش صنایع، پیشرفت در هافناوری ناپذیررانکا نقشدلیل به 

های استان هتل بازاریابیو کارکنان قسمت رزرواسیون و قسمت  های مسافرتینفر از کارکنان آژانس 657جامعه آماری این پژوهش، . بررسی شده است باشدمی

آمار توصیفی ها از داده و تحلیل تجزیه ها از پرسشنامه و برایآوری دادهنفر از کارکنان این مراکز است. برای جمع 255باشد. تعداد اعضای نمونه کردستان می

-صورت می B2Gو  B2B, B2Cبر اساس سه شکل های مربوط به بازاریابی الکترونیک کارکنان، که فعالیتها نشان داد استفاده شده است. نتایج حاصل از یافته

-بکارگرفته می B2Gها باشد، فقط در هتلها میمسافرتی بیشتر از  هتلهای در آژانس B2B میزان بکارگیریباشد، می B2Cکه بیشترین درصد مربوط به گیرد 

 وجود ندارد. B2Gهای مسافرتی فعالیتی بر اساس در آژانس شود و

 

 .، گردشگریبازاریابی الکترونیک شکالا الکترونیک، بازاریابیبازاریابی،  :کلیدی کلمات

 

 مقدمه -1
های انفورماتیک گردیده است که این انقلاب، روش یهای کنونی، منجر به انقلابهای حاصله در صنعت اطلاعات و ارتباطات در سالپیشرفت    

های عملیاتی و پویای نوینی را در این زمینه حاصل گردانیده است. محور اساسی این انقلاب، ظهور رسانه سنتی بازاریابی را دگرگون ساخته و روش

کید قرار داده و أمجدد عوامل کلیدی در این حوزه را مورد ت بازاریابی، نیاز به تعریف های وجودی آن در حوزهفهمؤلجدید اینترنت است که تأثیر 

 و داده دست از را خود کاربرد بازاریابان، گذشته هایانتخاب بنابراین را پدید آورده است.« 1بازاریابی الکترونیک»مفهوم نوینی از بازاریابی با عنوان 

(. همچنین 1331آذر، کنی و د )باقریپذیر صورت آن بازاریابی و الکترونیکی بازار به نگرش در فکری بازسازی مجدد، اعتبار کسب برای است لازم

 اجرای برای توانندمی هافناوری این چگونه هکاین و داشته اهنسازما برای آن هایفرصت و الکترونیک بازاریابی مسائل از تریروشن درک است نیاز

بازاریابی الکترونیک همان اهداف بازاریابی شوند.  استفاده بازاریابی سنتی هایروش از مؤثرتر ایشیوه به فرایندها و هاسازمان بازاریابی هایلیتفعا

تعداد کاربران کند با این تفاوت که بازاریابی الکترونیک با بکارگیری ابزارها و روشهای بدیع فناوری نوین به دنبال نوآوری است. سنتی را دنبال می

خدماتی موظف است تا پاسخگوی -باشند. بدین ترتیب هر بنگاه تجاریای رو به رشد میالمللی اینترنتی به شکل فزایندهبینهای اینترنت و شبکه

نعت خیل عظیم این گروه از مشتریان و کاربران بدون در نظر گرفتن مرزهای جغرافیایی باشد. یکی از مهمترین کاربردهای فناوری اطلاعات، در ص

دلیل نقش و اهمیتی که صنعت گردشگری در ابعاد مختلف از جمله ایجاد درآمدهای ارزی و افزایش تولید ناخالص داخلی،  گردشگری است و به

برداری از منبع درآمد برای دولت، منبع ایجاد اشتغال و بهبود خدمات اجتماعی داشته است، بنابراین در این صنعت، تجهیز امکانات، استفاده و بهره

به دلیل پیشرفت روزافزون فناوری اطلاعات در (. 1337)وظیفه دوست و یاری،   باشدن جهت ورود به بازار رقابتی جهان ضروری میهای نویفناوری

دهند از روشهای سهل شود، همچنین مسافران ترجیح میهای سنتی بازاریابی باعث دور ماندن از بازار جهانی میعصر امروز، استفاده از روش

باشد. بازاریابی باشد و محدود به مکان و زمان نمیترین روش بخصوص برای گردشگران خارجی میکنند که اینترنت در دسترس الوصول استفاده

طبق آمار رسمی باشد. دهد و از لحاظ اقتصادی باصرفه میتری از بازار هدف را نسبت به بازاریابی سنتی موردتوجه قرار میسطح وسیع الکترونیک

                                                            
1 Electronic marketing 
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نسبت به زمان مشابه سال قبل  41درصدی گردشگران نوروزی در سال  16ث فرهنگی و گردشگری استان کردستان، شاهد کاهش اداره کل میرا

های گذشته کاهش چشمگیری داشته است که ایم، همچنین تعداد گردشگران مقیم در اماکن اقامتی و گردشگران خارجی نیز نسبت به سالبوده

از موانع اساسی بر سر راه توسعه المللی برای جذب گردشگر یکی رسانی مستمر در فضای ملی و بینم اطلاعو بازاریابی و عدضعف تبلیغات 

توانند وارد استان های گردشگری و تاریخ استان کردستان به کسانی که نمیمعرفی جاذبهباشد. بعلاوه جهت می گردشگری استان کردستان

ایجاد ارتباط و یا انتقال اطلاعات برای بازاریابی جهانی و  اشکال مختلفبکارگیری رسانی و بازاریابی وجود ندارد، بنابراین د امکان اطلاعکردستان شون

بنابراین، باتوجه به مزایای فراوان و لازم است بازاریابی الکترونیک و گردشگری مجازی توسعه یابند.  ضروری است گردشگریالکترونیکی در صنعت 

های بازاریابی سنتی فعلی، لازم است وضعیت وجود و رونق صنعت گردشگری در استان کردستان و نامناسب بودن روشالکترونیک و عدم بازاریابی

و پیشنهاداتی جهت توسعه و بکارگیری های مسافرتی استان کردستان بررسی ها و آژانسهتلمیزان استفاده از اشکال بازاریابی الکترونیک در 

 شود.شکال داده بیشتر این ا

 مبانی نظری پژوهش -2

 بازاریابی الکترونیک  -2-1
های آنلاین )برخط( است که مبادله ایده، محصول و خدمت را تسهیل فرآیند ساخت و حفظ روابط با مشتری در فعالیت ،بازاریابی الکترونیک    

های بازاریابی الکترونیک استفاده از اینترنت و فناوری .(Mohammed & et al, 2003) گرددنموده، موجب تأمین رضایت هر دو طرف مبادله می

شود و بخشی از تجارت الکترونیک است که مدیریت اطلاعات، روابط عمومی، ارتباطی بعنوان واسط برای ارتباط بین فروشنده و مشتریان تعریف می

الکترونیک از دو مؤلفه بازاریابی و مجازی بودن تشکیل شده است. به بازاریابی (. 1343ن و همکاران، مشتری و فروش را در بردارد )علویوخدمات 

ند. مؤلفه مجازی بودن کنآنلاین عرضه می به صورت عبارت دیگر بازاریابی الکترونیک در واقع یک بازار مجازی است که فروشندگان، خدماتشان را

بازاریابی الکترونیک  .بازیابی مجدد برای پاسخگویی است، اشاره دارد سازی برایبه ارتباط مشتری که بی واسطه، دوسویه و با قابلیت ذخیره

عملکردی مجزا که منحصرا با فروش محصولات و خدمات ارتباط دارد نبوده بلکه فرآیندی مدیریتی برای اداره کردن ارتباط ایجاد شده میان 

 .(Mohammed & et al, 2003) سازمان و مشتری است

 الکترونیک مزایای بازاریابی  -2-2
 شود. تر انجام میهزینهتر و کمتحقیقات بازاریابی از طریق اینترنت آسانتر، سریع .1

 مدیریت صحیح اطلاعات از طریق اینترنت .2

 جویی در وقت و تلاشها، صرفهکاهش هزینه .3

 تر برند شرکتتر و کم هزینهمعرفی وسیع .1

 تولیدکنندگان کالاها و مشتریانتر با ها و  برقراری ارتباطات بهتر و آسانحذف واسطه .5

 تر به بازارهای جهانیحذف مرزهای جغرافیایی و دسترسی سریع .7

 (1336تر از طریق اینترنت )سعیدنیا و خدایاری، تر و ارزانتبلیغات سریع .6

 اشکال بازاریابی الکترونیک -2-3
شود و بخشی از عنوان واسطه برای ارتباط بین فروشنده و مشتریان تعریف میهای اطلاعات به بازاریابی الکترونیک استفاده از اینترنت و فناوری    

تجارت الکترونیک است که مدیریت اطلاعات، روابط عمومی، خدمات مشتری و فروش را در بر دارد. تجارت الکترونیک براساس ماهیت مبادله به 

 شود: های زیر تقسیم میمدل

 ها(واحدهای درون دولت یا بین دولت دولت )ارتباط الکترونیکی بین-دولت .1

 های اقتصادی(بنگاه )ارتباط الکترونیکی بین بخش دولتی با بنگاه-دولت. 2

 شود(های الکترونیک بین دولت و شهروندان را شامل میمصرف کننده )دولت الکترونیک که تعامل-دولت. 3

 دولتی(های دولت )مبادلات الکترونیکی بین بنگاه و سازمان-بنگاه .1

 (هابنگاه )مبادلات کلان بین بنگاه-بنگاه. 5

 ها و خریدارن شخصی( فروشی بین بنگاهمصرف کننده )مبادلات خرده-بنگاه . 7

 های الکترونیک شهروندان و دولت مانند پرداخت مالیات و قبوض(دولت ) تعامل-کنندهمصرف . 6
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 ها( کنندگان به بنگاهفبنگاه )فروش کالاها و خدمات توسط مصر-کننده. مصرف3

 (.1343، زندی منشو کنندگان( )مانیان کننده )مبادلات بین مصرفمصرف -کننده. مصرف4

 ها و هتل های بازاریابینوع آن برای فعالیت 3نوع تجارت الکترونیک فقط  4ها و مراکز جهانگردی و ایرانگردی، از با توجه به غیردولتی بودن آژانس

 که عبارتند از:  (El-Gohary, 2012) قابل تعریف استهای مسافرتی آژانس

  1های دیگربازاریابی سازمان با سازمان (1
ها را کند و روابط بین سازمانالکترونیکی است و هنوز هم طبق آخرین آمار بیشترین عایدی را کسب میاولین روش خرید و فروش معاملات      

ها رانیز تجار نه تنها مجبورند مشتریان خود را بشناسند، بلکه باید بتوانند واسطه B2Bدر  .(Janita & Miranda, 2013)کند تسهیل می

-بخواهیم خرید و فروش عمده را به کمک تجارت الکترونیکی انجام داده و خارج از حیطه خرده گردد کهدر جایی استفاده می B2Bبشناسند. 

 (.1333، سعیدی سرمدو  اعرابیفروشان عمل کنیم )

 2کنندگانبازاریابی سازمان با مصرف (2
برعهده دارند. این نوع تجارت با گسترش وب به سرعت افزایش یافته است و اکنون به راحتی  B2Cها بیشترین سهم را در انجام فروشیخرده    

در یک طرف تولیدکننده یا فروشنده و در طرف دیگر خریدار قرار  B2Cتوان انواع و اقسام کالاها را از طریق اینترنت خریداری کرد. در تجارت می

 (.1333، سعیدی سرمدو  اعرابیدارد )

 3های دولتیبی سازمان با سازمانبازاریا (3
های دولتی است. تأمین نیازهای سازمان های خصوصی یا غیردولتی ومالی بین شرکت -الکترونیکی شامل تمامی مبادلات تجاری این نوع تجارت    

 (. 1337، صنایعی) جمله مواردی است که می توان در این گروه گنجانید ها و پرداخت عوارض مالیات ازدولت توسط شرکت

 روش شناسی پژوهش  -3
های بله و خیر، پرسشنامه با پاسخ طراحی به بازارایابی الکترونیک در صنعت گردشگری استان کردستان،اشکال بررسی انواع و تعداد  برای    

های جهانگردی و کارکنان آژانسجامعه آماری این پژوهش، . باشدسؤال تخصصی می 3 و عمومی سوال 7 شامل که است شده ورزیده مبادرت

باشند که طبق آمار رسمی اداره کل میراث های استان کردستان میایرانگردی استان کردستان و کارکنان قسمت رزرواسیون و قسمت اداری هتل

نفر از کارکنان این مراکز  255باشند. تعداد اعضای نمونه با توجه به فرمول کوکران نفر می 657فرهنگی و گردشگری استان کردستان، این تعداد 

بر های جهانگردی و ایرانگردی که ها و آژانسچون آماری در مورد هتل باشند. بازاریابی الکترونیک استفاده کرده اشکال است که حداقل از یکی از

ها و سترس نیست برای شناسایی این هتلدر ددهند ی مربوط به بازاریابی را انجام هااساس حداقل یکی از اشکال بازارایابی الکترونیک فعالیت

های جهانگردی و ها و آژانسگیری تصادفی در بین کارکنان هتلپرسشنامه با روش نمونه 353های جهانگردی و ایرانگردی در مرحله اول آژانس

بر اساس  نامه مربوط به کارکنانی بود کهپرسش 141پرسشنامه تکمیل شد، از این تعداد  335ایرانگردی استان کردستان توزیع شد که از این تعداد 

، 255ها به عدد برای رساندن تعداد پرسشنامهدادند. را انجام میهای مربوط به بازاریابی را انجام حداقل یکی از اشکال بازارایابی الکترونیک فعالیت

بر اساس  کهپرسشنامه مربوط به کارکنانی بود   71که پرسشنامه تکمیل شد  163پرسشنامه توزیع شد و از این تعداد  223در مرحله دوم تعداد 

 255ها به در این مرحله تعداد پرسشنامه، دادندهای مربوط به بازاریابی را انجام را انجام میحداقل یکی از اشکال بازارایابی الکترونیک فعالیت

 ها، از آمار توصیفی استفاده شده است.ها و آژانسبازاریابی الکترونیک در این هتلاشکال برای بررسی وضعیت استفاده از  رسید.

 های پژوهشیافته -4

-درصد پاسخگویان را مردان تشکیل می 1/15درصد از پاسخگویان را زنان و  4/51دهد، توزیع فراوانی جنسیتی افراد تحت بررسی نشان می    

درصد  1/17سال و  13تا 31درصد در رده سنی  5/31سال،  33تا  23درصد در رده سنی  3/16سال،  23درصد از پاسخگویان کمتر از  7/1دهند. 

 5/75تر، درصد پاسخگویان در سطح کاردانی و پایین 1/25دهد، سال سن دارند. وضعیت تحصیلی پاسخگویان مورد بررسی نشان می 13بیشتر از 

هایی که تعداد درصد پاسخگویان در سازمان 4/13. درصد در سطح کارشناسی ارشد و بالاتر تحصیلات دارند 1/4درصد در سطح کارشناسی و 

هایی درصد پاسخگویان در سازمان 5/12باشد و نفر می 23-11درصد در سازمانهایی که تعداد کارکنانشان  3/6باشد، نفر می 13تا  1کارکنانشان 

                                                            
1 Business to Business (B2B) 
2 Business to consumer (B2C) 
3 Business to Government (B2G) 
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-باشد فعالیت مینفر می 33تعداد کارکنانشان بیش از هایی که درصد پاسخگویان در سازمان 6/35باشد، نفر می 33تا  21که تعداد کارکنانشان 

سال سابقه  6تا  1هایی که درصد در سازمان 3/26سال سابقه فعالیت دارند،  3تا  1هایی که درصد از پاسخگویان در سازمان 3/1کنند. بعلاوه، 

سال سابقه فعالیت  11هایی که بیش از درصد در سازمان 1/13سال سابقه فعالیت دارند،  11تا  3هایی که درصد در سازمان 6/21فعالیت دارند، 

پرسشنامه دریافت شد که از این  165پرسشنامه توزیع شد و  563ها همچنین با توجه به اینکه در مرحله گردآوری دادهکنند. دارند، فعالیت می

های مربوط به بازاریابی را فعالیتبازارایابی الکترونیک  اشکال یکی از حداقلبر اساس دهندگانی است که پرسشنامه مربوط به پاسخ 255تعداد 

انجام بر اساس اشکال بازاریابی الکترونیک های مربوط به بازاریابی را فعالیتدهندگانی است که پرسشنامه مربوط به پاسخ 223و دهند انجام می

بر اساس حداقل یکی از اشکال بازارایابی الکترونیک دهندگان پاسخ %51بنابراین اند، به عبارت دیگر بازاریابی الکترونیک را بکار نگرفته یادهند مین

-دهندگانی میها و تمام پاسخدهندگانی است که در هتلکه این درصد مربوط به تعدادی از پاسخدهند های مربوط به بازاریابی را انجام میفعالیت

که این درصد مربوط به تعدادی از اند بازاریابی الکترونیک را بکار نگرفتهنیز دهندگان اسخپ %17های مسافرتی فعالیت دارند و باشد که در آژانس

  باشند.ها در حال فعالیت میدهندگانی است که در هتلپاسخ

 توزیع فراوانی نوع سازمان مورد مطالعه -4-1
 توزیع فراوانی نوع سازمان -1جدول 

 درصد فراوانی نوع سازمان

 6/71 175 مسافرتیآژانس 

 3/35 43 هتل

 133 255 مجموع

 

 
توزیع فراوانی نوع سازمان -1نمودار   

ها فعالیت دارند.درصد پاسخگویان در هتل 3/35های مسافرتی و درصد پاسخگویان در آژانس 6/71دهد نشان می 1نتایج حاصل از جدول   

 بازاریابی الکترونیک  انواع اشکال توزیع فراوانی -4-2
 توزیع فراوانی انواع اشکال بازاریابی الکترونیک -2جدول 

 درصد فراوانی نوع شکل بازاریابی الکترونیک

B2B 112 6/55 

B2C 255 133 

Archive of SID

www.SID.ir



 
 

B2G 73 5/23 

 5/23 و B2Bهای پاسخگویان شامل درصد از فعالیت B2C ،6/55های پاسخگویان شامل دهد  همه فعالیتنشان می 2نتایج حاصل از جدول     

 باشد. می B2Gهای پاسخگویان شامل درصد از فعالیت

 های مسافرتیها و آژانستوزیع فراوانی انواع اشکال بازاریابی الکترونیک به تفکیک هتل -4-3
 های مسافرتیها و آژانستوزیع فراوانی انواع اشکال بازاریابی الکترونیک به تفکیک هتل -3جدول 

 درصد فراوانی بازاریابی الکترونیکنوع شکل  نوع سازمان

 هتل
B2B 35 3/33 

B2C 43 133 

B2G 73 7/77 

 آژانس مسافرتی
B2B 136 3/71 

B2C 175 133 

B2G 3 3 

کنند، همچنین کارکنان فعالیت می B2Bها طبق های مسافرتی بیشتر از کارکنان هتلدهد کارکنان آژانسنشان می 3نتایج حاصل از جدول     

 ندارند. B2Gهای مسافرتی نیز فعالیتی طبق کنند و کارکنان آژانسفعالیت می B2Cها به یک اندازه طبق های مسافرتی و کارکنان هتلآژانس

 

 توزیع فراوانی تعداد اشکال بازاریابی الکترونیک مورد استفاده -4-4
 استفادهتوزیع فراوانی تعداد اشکال بازاریابی الکترونیک مورد  -4جدول 

 درصد فراوانی تعداد اشکال بازارایابی الکترونیک

 7/23 63 شکل 1

 5/73 172 شکل 2

 4/6 23 شکل 3

 133 255 مجموع

 
 توزیع فراوانی تعداد اشکال بازاریابی الکترونیک -2نمودار 

Archive of SID

www.SID.ir



 
 

های درصد از فعالیت 5/73شود، اشکال را شامل میدرصد از فعالیتهای پاسخگویان تنها یکی از  7/23دهد، نشان می 1نتایج حاصل از جدول     

گیرد که های پاسخگویان سه نوع از اشکال را در بر میدرصد از فعالیت 4/6شود و پاسخگویان دو نوع از اشکال بازاریابی الکترونیک را شامل می

 کنند.نمیفعالیت  B2Gهای مسافرتی طبق باشد زیرا کارکنان آژانسها میمربوط به کارکنان هتل

 گیری و پیشنهادهانتیجه -5

های مسافرتی استان کردستان پرداخته ها و آژانسدر هتل بازاریابی الکترونیکاشکال  تشریح و الکترونیک بازاریابی مقوله به حاضر، پژوهش در    

های مسافرتی استان کردستان، ها و آژانسبازاریابی الکترونیک در هتل اشکالشده است. با توجه به آمارهای ارائه شده درخصوص انواع و تعداد 

باشد به عبارت می B2Cکنند طبق آن فعالیت میها ها و آژانسبازاریابی الکترونیکی که در حال حاضر کارکنان این هتل درصد اشکالبیشترین 

ها و از کارکنان هتل 5/23درصد و  6/55پس از آن گیرند و الکترونیک را بکار میدیگر همه افراد مورد مطالعه جهت جذب مشتریان خود، بازاریابی 

های مسافرتی دهد کارکنان آژانسها نشان مینتایج حاصل از یافتههمچنین کنند. فعالیت می B2G و B2Bطبق  ترتیببه های مسافرتیآژانس

های کنند، کارکنان آژانسها از بازاریابی الکترونیک استفاده میارکنان هتلها بیشتر از کها جهت جذب سایر سازماننسبت به کارکنان هتل

های مسافرتی نیز از کنند و کارکنان آژانسها جهت جذب مشتریان خود از بازاریابی الکترونیک به یک اندازه استفاده میمسافرتی و کارکنان هتل

بیشترین درصد مربوط به تعداد اشکال بازاریابی الکترونیک، مربوط به بعلاوه کنند. نمی های دولتی استفادهبازاریابی الکترونیک جهت جذب سازمان

باشد. با توجه به ها میباشد که مربوط به کارکنان هتلدو شکل بازاریابی الکترونیک و کمترین درصد مربوط به سه شکل بازاریابی الکترونیک می

های گردشگری و تاریخ استان کردستان معرفی جاذبهرسانی مستمر برای جذب گردشگران جهت اطلاعو بازاریابی و عدم ضعف تبلیغات این نتایج و 

انواع و تعداد اشکال بازاریابی الکترونیک استفاده  و رونق صنعت گردشگری استان کردستانعدمالمللی بعنوان یکی از موانع در فضای ملی و بین

ها، سمینارها، ها و توسعه سازمان خود از طریق برگزاری همایشو غیردولتی برای پیشبرد فعالیت های دولتیاز آنجا که امروزه سازمانشده، 

ها و ... نیاز به استفاده پردازند و جهت حضور در این همایشکنندگان میمصرفها و به برقراری ارتباط با دیگر سازمانها و ... ها، نمایشگاهکنفرانس

های دولتی و توانند به این نیاز توجه و جهت جذب سازمانهای مسافرتی میها و آژانسی مسافرتی دارند درنتیجه هتلهاها و آژانساز خدمات هتل

-می B2Gو  B2Bهایی را که طبق فعالیتشود های مسافرتی استان کردستان پیشنهاد میها و آژانسبه هتلغیر دولتی تلاش کنند. در نتیجه 

های به آژانس همچنین ها افزایش دهند،های دولتی و سایر سازمانهای بازاریابی خود را جهت جذب سازمانتلاشباشند را افزایش دهند و 

 B2Gهایی که طبق های دولتی آماده و مقدمات فعالیتها و امکانات لازم را جهت جذب سازمانزمینه شودمسافرتی استان کردستان پیشنهاد می

 B2Bهای مربوط به ها جهت افزایش فعالیتسازماند به نتواند که مینافزارهایی وجود دارنرم ،افزارهای مختلفرمدر بین نکنند. است را فراهم 

,B2C   وB2G رهای افزارمن -1د مانند نکمک کنB2B برای تبادلات تجاری بین کسب و کارهای مختلف بصورت آنلاین فراهم  ی رامناسب که بستر

ها، اندازی نمود تا بنگاههای اقتصادی تولیدی و صنعتی با عضویت در آن به معرفی فعالیتسایتی راهتوان وبافزار میآورد. از طریق این نرممی

ها برای تبادلات تجاری به سادگی سازمانستقل( پرداخته و با سایر محصولات و خدمات، اطلاعات تماس خود )مشابه یک وب سایت کامل و م

که بستر مناسبی را برای  B2C هایافزارنرم -3های دولتی یرش سازمانی ویژه واحدهای اقامتی سازمانذپ هایافزارنرم -2 ارتباط برقرار نمایند.

شبکه بانکی کشور و  بهامکاناتی چون اتصال  از این سامانه با برخورداریکند، به صورت آنلاین برقرار میتبادلات تجاری بین فروشنده و خریدار 

به عرضه کنندگان کالا و خدمات امکان  و ...  مدیریت عرضه محصولات، مدیریت مشتریان، مدیریت سبد خریدآنلاین،  امکان پرداخت الکترونیکی

افزارهای اتوماسیون اداری که به واسطه تعریف نرم -1و  ه کرده و به فروش برسانندطریق اینترنت ارائآنلاین از دهد محصولات خود را به صورت می

شود بودجه های مسافرتی استان کردستان پیشنهاد میها و آژانسدهد. لذا به هتلتعاملات برون سازمانی را افزایش می ،کاربران خارج از سازمان

 را افزایش دهند. B2G و  B2Bبر اساس  های بازاریابی خودافزارها فعالیتبکارگیری این نرمافزارها اختصاص و با مناسبی را جهت تهیه این نرم

های های آموزشی جهت کسب مهارت در فعالیتشود دورههای مسافرتی استان کردستان پیشنهاد میها و آژانسهمچنین به مدیران ارشد هتل

 را برای کارکنانشان فراهم آورند. B2Gو  B2Bمربوط به 

دهند یا به عبارت دیگر های مربوط به بازاریابی را بر اساس اشکال بازاریابی الکترونیک انجام نمیدهندگان که فعالیتپاسخ %17از آنجا که     

شود بکارگیری بازاریابی کردستان پیشنهاد می های استانباشد، به هتلها میمربوط به کارکنان هتل، اندبازاریابی الکترونیک را بکار نگرفته

-جهت جذب مشتریان، سازمان مقدمات پذیرش و بکارگیری بازاریابی الکترونیک را فراهم آورند و ،الکترونیک را در برنامه استراتژیک خود بگنجانند

و گامی در جهت توسعه و پیشرفت مند گردند لکترونیک بهرهتا از مزایای بازاریابی اهای غیردولتی و دولتی از بازاریابی الکترونیک استفاده کنند 

 .گردشگری استان کردستان بردارندصنعت 
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Abstract 

Since technologies have an undeniable role in the development of industries, there has been an attempt to have a survey 

on the amount of using forms in one of the professional areas of the managers in the E-marketing in the present study. 

The statistical population of the present study included 756 employees working in the travelling agencies and the 

reservation and marketing departments of the hotels in the Kurdistan Province. The sample of the survey included 255 

people from among the employees working in these centers. A questionnaire was used as the instrument of the study to 

collect the necessary data and descriptive statistics was used to analyze them. The results of the analysis revealed that 

the e-marketing activities of the employees can take place in three forms: B2C, B2B, and B2G. Among these forms 

B2C has the most percentage of usage. The amount of using of B2B activities in the travelling agencies was greater than 

hotels. B2G was exclusively used in the hotels and there was no sign of using B2G in the travel agency activities. 
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