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  عملکردبازاریابی دیجیتالی جهت بهبود  اخالقیطراحی مدل استراتژی 

 سازمان 
 

 4نامقی  قاسمی محمددکتر   ،3مهمویی مومنی  حسینر دکت ،*2زاده حسین علیدکتر ،1نخچیان علی

 ایران حیدریه، تربت  اسالمی، آزاد دانشگاه حیدریه، تربت  واحد مدیریت، گروه دکتری دانشجوی .1

 ایران حیدریه، تربت  اسالمی، آزاد گاهنشدا حیدریه، بت رت واحد مدیریت، گروه .2

 ایران حیدریه، تربت  اسالمی، آزاد دانشگاه حیدریه، تربت  واحد تربیتی، علوم گروه .3

  ایران تهران، نور،  پیام دانشگاه حسابداری، و مدیریت  اقتصاد، گروه .4
 ( 1400/ 07/12، تاریخ پذیرش:10/10/1400تاریخ دریافت:)

 

 

 سرآغاز

 1شرت  یاایمدرت هکارکاای ااط را  هرا منرر ک ا ای امرکزیی ه هتشرک 
هرا،  رایگاکی ای های آ گاکی ای ا رتهها، ههکهمدظوا، شداخت هه ک آ ه 
ها ز یای اج  هه روی ک ن ختما  ه  آ ، ااائ  هه یاایها نا  ها، طحققآ 

یه طوجر  امرکزهای هکاکاای ااط را   ر  عملککی خوی هس دت.  کی ای ااه
ایرت، اتر دایه ای ا د کیرت ز هر  کروا  لری خوی جلب یمویهایی اا ه   ی 

اتت. ش ک  های ا د کی ی، پو را ی هرای  یترا    2هایاا اهی ی جا ال
 ایه ای رررریا تال های اخاک، اشت ات د(. 1)تغااک می یهد سب ز اا اا ط

 
 
 

 
ا د کیررت یا  سررب ز  ااهررا ز ااررفا ه اترر دایه ای آ  هرررا طوتررر  

، هاعرث شته طا ا د کیت ه     اهرفاا اتر ثدا ی هرکای ااط را   ار ک من
 ن م هایاا اهی ط ت ل شویت. هدراهکاشرک ت هرا مصرکف  ددرتگا  ز ایجرا

  جا الی مطکح می شوی. ا دجاتت    اصطیح هایاا اهی ی
هایاا اهی ی جا الی اا می طروا  هرر  عدرروا  طیشری هرکای اتر دایه ای 

م قاعت  کی  مصکف  ددتگا  ه  ات دایه ای  االهرا ز   اومدظ  ا د کیت ه 
 ی ، رررررهتف اصلی هایاا اهی ی جا ال ختما     شک ت، طعک ف یموی.

 
 

 چکیده

هرتف . زاهس   اتتیگکشهرای اخیاری  ها ز از   ،هالا اعا ی تایمایی،جو اخیای تایما ، اایشهاکی تایما  هی ش  یا گکز لکعمزمینه: 
 هویه اتت. تایمایی عملککی  هه وی جهت ی جا الی هایاا اهی اخیای ات کاطژی متل ککاحیحاضک طحقاق  
 ک ااای مروای یظرجامعر  آمرا .  شکل آماخ   اجکا شرت. یا هخره  ادری    ههوی  ز ا دناای    اهکیی  جفء طحقاقا   اطحقاق حاضک    :روش

یدرک هر  عدروا   25 یاییت    ها ازش غاک طصایای ز هتامدت طا اش اع یظکی ( طنکال ز اتاطات ه لزهه )مت کا  خ کگا  آشدا ه  موضوع پژ
جامعر  امراای شرامل  لار   ایجرام شرت. یا هخره  مری  لدیطکدا  یاز ککی  هاطجف   ز طحلال یایه ها   .اکاا گکا دت  مصاح    یموی  طحت  

ا اکمول  و کا   ه  عدوا  یموی  پژزهه ای خرا  شرتیت. یا یدک ه  384وی  جامع  هوییت    ها طوج  ه  یامحتزی ه   منهت  ه ل هاین کها   م
معرایال  تراخ اای یایه هرا ای ز طحلارل  جهت طجف ر  ات دایه شته اتتدام  ه  مدظوا جمع آزای یایه های موای یاای پکتنا ن پژزهه ای  

 . هوی   AMOSز  PLS  یا ا ن طحقاق  ات دایهی وام هاییکم اافاا . ات دایه شت
  ر  هک های   ز ی ک مولد  اثک ز ها،خکزجی،پاامت تاخ اای،اا اای،محاطی،اکا دت عوامل  مقول   7 ا ج ینا  یای    یا  یها ت  ی  یافته ها:  

 عملکرکی هه روی هرک ی جا رالی ا راهییاها اخیاری اطژیات ک متل  یلدی منخص شت طمامی عوامل ه  ایجام طکدا  شتیت ز ها طوج   شداتا ی
 ایش مدات ی هک خوایاا اتت.منخص شت    متل ای هکت ز یا ایام  ها طکدا  معایال  تاخ اای تایمایی طاثاک گذاا هس د

طوج  هر  مولدر  هرای اطی ز یا یماد  های تاخ اای، اا اای ز مح ال اا اهی ی جاات کاطژی های اخیای یا حویه های اعا ت:  نتیجه گیری
یت پاامتها ز اثکا  م عتیی یاش      می طواز ... اتکاا طجاای طعهتا  ز حدظ  ولات پذ کی، پا  دتی ه ئات، ایصاف، مسصتا  چو هم ایاخی

 .هاشتاکگذاا طاث تایما عملککی  هه وی هک
 
 اخیای، عملککی تایماییات کاطژی ، یای تایما جو اخ ،الی هایاا اهی ی جا : واژگانلیدک

 hoseinzadehali811@gmail.comیو سدتۀ مسئول: ینایی الک کزیاکی:  
 

https://civilica.com/search/paper/k-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C%20%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF%20%DA%A9%D8%B3%D8%A8%20%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1-o-Title-ot-desc/
mailto:hoseinzadehali811@gmail.com
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 رراا  رر  ز اع   3سب ز اا هرک پا ر  منرر کی مررتاایا جرای  ر   
هرکای (. 2)مررت ک ت  رراای مری هاشرتشرک ت هر  مدظروا طوتررع  ز 

 4ی ز اجرکای اتر کاطژی هایاا راهیککاحرال، مواقات یا هایاا اهی ی جا ر
ا د کی ی هسااا مهم ز حااطی می هاشت، چکا    تایما  ها ها ههکه مدرتی 

ما  اا هایاا اهی ی جا الی، می طوایدت اکآ دت یروآزای یا ترای  ای ات کاطژی
ی جا رالی ااائر  طسهال  ددت ز ختما  اکعی ز اصلی خروی اا هصروا  

حا  ی جا الی ایعطراف پرذ ک ز پو را  ع م   تکیما دت ز یا مقاهل طغااکا
ا ا ن محا  هرا حرتاال ا سر  مواجر  شرویت،  د رکل عمل یما دت طا ی

یه من ک ا  اا هه رک ت ز ه   م  آ  طجکهاا  ز یاشک ت اا هه وی یهد
هسااای ای مکیم یا اازپا ز ا اال  م حته، ها طکا  هرک (.  3)تیما د  مت ک ت

ااائ  ختما ، ییتگی خوی اا مری ا ز االه سب ز  اا ا د کی ی ز اکزش  
صرول چکخایدت یاحالاک  طکدولوژی ممکن اتت  می طغااک  کیه هاشت، ا

ا ن اصلی آ ، همچدا  یتت یخوایه هاای مایته اتت. پاتا ه ا د کیت، 
ا هکای همگا  هوجوی آزایه اتت  ر  هرک  سری  االهرا، اا طقک    امکا 

لا  ای توی خک رتااا  دت  اا چمحصوال   ا ختما  خوی اا طدها ها ان
یا  5هدکزش هکتایت. هایاا اهی ا د کی ی، ذاطا ایامر  ای ای هایاا راهی ترد ی

تالهای گذش   اتت. اکزش ای کک رق ا د کیرت، هرکای  لار   سرب ز 
ای  6صدعت ه لتاای (.4)طوایت تویمدت هاشتهفاگ می  ای  وچ  ز ااه

هرویه ز یا  شرگکیگکی  مهم ک ن عوامل ز ی کتاخ های موای یاای صدعت
  اشرتی یا صردعت زااع هتز  اشت ز طوتع  صدعت ه لتاای هاچ گویر

گکیشگکی ااهل طصوا یخواهت هوی.   هایاا اهی ی جا الی یا ه لرتاای هر  
می طوایت ه  هه روی ز اثرک  7صدعت گکیشگکییا    عدوا      ایال طوی ع

ا  یشرگکهخنی ات کاطژی های هایاا اهی ز ااائ  ختما  مداترب هر  گک
 دای یقه  دت. ه  همان خاکک هایاا راهی ی جا رالی یا ه لرتاای مری ا

گک ه  ه ل هاشت، چکا    یا جذ  طکااا  طوایت عامل جذ   ا یاع گکیش
القوه ها ز  تا ت ز خرتما  گک ههکای ز  تا ت، جذ  ز آشدا ی گکیش

 8اج ماعی ه ل، ااائ  ز ای قال اایش ز  ادات ختما  ه ل؛ اتای  های 
هایاا راهی ی جا رالی یا (.  5)ازیی عمل مری  درت   یاگاه زوا   عد   ه

یا چدت تال اخاک طأثاک ااهرل طروجهی هرک ا رن صردعت  صدعت ه لتاای
؛ مح وهارت خاصری گذاش   چکا    یا ماا  مکیم ز ه  ز ژه گکیشرگکا 

هکیام  ا فی تدک ز ای خا  مقاصت پاتا  کیه ایت. ه  کوای    یا اکآ دت  

 .هاال ی یا ذهن مصکف  ددته پاتا  کیه اتتایش  ز ا  گکیشگکی تهم
ها طوج  ه  ا ن    هکای ه ل ها، اااهت ها اا ا، ااط ا  یفی   ز موثک هرا 

ز خاصی هکخوایاا  گکیشگکا  ز لفزم حضوا یا ییاای ی جا ال ای اهمات
مدت، امرکزیه هر  ای خراهی اج راای اتت، یاش ن هایاا اهی ی جا الی اتاط

صوا  طوج  ه  آ  ز ات دایه اثک هخه ای آ  ها یا    ت   ط ت ل شته ات
جهت اااهت یا هایاا یتت  اات ز هر  ه  مف ت اااه ی مدات ی  می طوا 

ف در  هرای صوا  اثک هخنری اهرتاف هایاا راهی اا هر  ثمرک ینرایت ز ه

اعالات های مداتب ز اثک ای توی ی گک ها ایجام   .ه لتاای اا  اهه یای
وطواهای جست ز جو شرما اا هانر ک ای ی، م  ماعهخه یا اتای  های اج

کیشگک اکاا می یهت، ه  همان یلال هاعث هه روی پاه جلوی ی تگا  گ

یا ا ن ااهط  ینا  می    اخاکمطالعااایش ز اط   ز  تا ت می شوی.  

جسرت زجروی ه رل هسر دت ای اترای  هرای یا   ی  ر یهت، گکیشگکای
ای اصت اعالات ها ز  نف جاذه  های    مدطق  اتر دایه اج ماعی هک

ی مطالع  اخارکی ای مرت کا  ینررا  یای  رر  طقک  ررای یامری ا می  ددت.
عیزه هک (.  6)ددرتمی    خک تااا ، ه  یقه ا د کیت یا اکا دت خک ت طوج 

لرتاای ای یا حویۀ ه  01و اخیایج ز 9یخیامولد  های اآیچ  گد   شت  
یلال اتاتی ملفم ه   ه  چدتصدعت   ا ن اهمات ز ژه ای هکخوایاا اتت.  

 : اتتیا ا ن حکا   11اخیقاعمال 
  محا  ز جامع  هومی  لعایه هک ازی طاثاکا  اوق ا یلال یاش ن ه ازل،  

  افهالب حما ت جامع  م یاای ه  جیا آ  اعالات می  ددت ز ضکزا  
ت ز شاهای گویاگو  می ه ماهمایایی ها اکهدگ ذ کایدعت پص  نا   م:یز
ن تۀ ا ری عمر  یگکایره  اخیایمسا ل    آ ی  ی ذاطها  طوج  ه  ز ژگی  ها
امدرت ه رال ای ی رتگاه ط ت ل شته اتت. اگک اا ااهرای  ر   ا دعتص 

  یمکۀ اای اهی خروی هتز  ش ، ماهمایا جلوه  دت غاکاخیایماهمایا ، 
 هه می یهدت. ل اا  اه آ   تما ای خ

تما  فزیه خز اایش اا  ادات اافا هک ، هاخیایطوج  ه  مسا ل  توم:  
 (. 10-7) هوی هته لتاای طأثاکگذاا خوا دعتص 

یک   حائف  ت ه لتاای ا نصدعیا اخیای    مولد  هایها طوج  ه  اهمات  
  چریا ات دایه ای اترای  هرای اج مراعی یا ه لرتاای  اتت     اهمات

شوی    م داتب ها اهتاف  سب ز یوع مح وا ی ای خا  ای ها چ  ای   ات
 اا هاشت  ا ه  ع اا  ی گک  ی گک ات کاطژی هرای مداترب یا هایاا راهی 

   یا ا رن اشدت ی  ها ت هآیها چگو تایماییعملککی ی جا الی هکای هه وی 
اات ا هتف پژزهه حاضک پاتخ گوئی ه  ا ن تئوال اصرلی اترت  ر  

هایاا اهی ی جا رالی جهرت اخیای  لو  ات کاطژی های  ل مطی متککاح
 تایمایی چگوی  اتت؟  عملککیهه وی  

 

 روش
هروی  ر  هر  شرکل ز ا دنراای    اهکیی  جفء طحقاقا   اطحقاق حاضک  

 آماخ   اجکا شت. 

 :کیفی در بخش
 ه لجامع  آماای موای یظک اا خ کگا  آشدا ه  موضوع پژزهه )مت کا  

ک طصرایای ز هتامدرت طرا اشر اع    ها ازش غار  اییتل ی( طنکاز اتاطات
طجف ر  ز  .ارکاا گکا درت مصراح   یدک ه  عدوا  یموی  طحت    25  یظکی  

 ایجام شت.   طکدا  یلدی هاطحلال یایه ها 

 :در بخش کمی
هوییت    ها طوج  ه    ه ل های منهتن کها   شامل  لا  م   جامع  اماای

 کا   هر  عدروا  یمویر  ل  روکمرویدک هرا ا   384وی  جامع   یامحتزی ه
هر    هسر   پاترخ  دام پکتنرخا  شتیت. یا ا ن پرژزهه ای  پژزهه ای 

. ا ن پکتندام   ات دایه شته اتتمدظوا جمع آزای یایه های موای یاای 
 ر  کارف آ  ای  اتتگای  لاکک   5ها کاف  توال هس   32م نکل ای 

 مکهرو  هر    توال  17هسااا موااقم طا هسااا مخالدم گس کیه اتت. طعتای  
اکآ دتهای یا چهاا هخه مالی، من کی، )ه ل ها ز جو اخیای عملککی  

ی هات کاطژی های هایاا ا اهعای هاه مکهو  ه   توال 15ز یاخلی ز اخیای(

https://www.webcoursesbangkok.com/blog/social-media-for-hotels/
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پژزهه ها ه   اا اا ر   ا ی یا هکخیدام  تنپکا ن ت.  ی هاشل م  اای ج
هررا ای ایه ل یجهررت طجف رر  ز طحلارر. یا یها ررت (12ز  11ز  7اتررت )

یا ا رن  اتر دایهمروای    هراییرکم اافاا  .  معایال  تاخ اای ات دایه شت
 . هوی   AMOSز  PLS طحقاق

 

 یافته ها
 طکدار  یلدریهمایظوا    گد   شت جهت هتتت آزای  اهعای مرتل ای  

   کی هکاتی م و  ز ایهاا  پژزهنی ز یظکا  خ کگا  یا یه شت ات دا
 دت ها،خکزجی،پاامت ز اثک  ،ی،اکا محاطای،عوامل تاخ اای،اا ا  مقول   7

 یگرااههومی طحقاق طکترام شرت )اس متل مدن اتهک ا   .شداتا ی شتیت
1). 

 

 لفی نتایج  دور سوم د  :1جدول 

 اه مولفه ابعاد

 تاخ اا تایمایی عوامل تاخ اای

 طدو ض اخ ااا

 طقسام ههاد  زظا ف

 ل.ز  د کیظاا  

 تی اجفای  اای.طع

 ی.ت ک  ت   م

 ااط اکا  تایمایی

 تاخ اا یمو کاطا 

 یغاک اتم ما تای

 مساک شغلی مداتب

 طجکه  عوامل اا اای

 امویش

 اکیگ ای

 ات عتای اکیی

 12اخیق  اای

 پاندهایا  زای قایا  اکیی

 ازاه  ایسایی

 چنم ایتای من کك عوامل محاطی

 پذ کش حا مات من کی

 اا اوایان ز مقک

 خوات ة ذ ددعا .

 13مت ک ت اا صایی

 ل یی یزتااتت ها

 اااهت پذ کی

 مت کا ت طغااکا  محاطی

 همسو ی ها جهایی شت 

 14مسئولات اج ماعی

 طوج  ه  خوات   های من ک ا 

 زگکیش  اا _ اکا دتهای  اای اصیح اکا دت ها

 15طدکک تاس می

 طام تایی

 طوایمدت تایی

  قکاا ادازایتا

 اای اهی عملککی

 یت کتی ه  اکیعا 
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 ن مداتب مداهعماطأ

 قاق ز طوتع طح

 اکا دت گکا ی

 طوجّ  ه  ایگافش

 یایه تایمایی

 خیاات

 طکک م ااها  اجوع

 آمایگی طغااک

 شداف تایی

 یاای تدجی آمویشی

 طمک ف هکعملاا 

 اخ اایت _ ایسجام زایعطاف پذ کی یزجخک

 پاتخگو ی تک ع

 ااط اکا  هم  جای  

 هیای اخوی ا

 طام های یااای عملککی

 من کی متاای

 یازحا  طحول گکا 

 اایشمتاای تایما 

 تاس م اکیعا  مت ک ت

 مسئولات پذ کی اکیی

 خلق اایش هکای من ک ا  پاامت

 یوازای

 خوی  د کلی.

 مده اا اای ز اخیای

 هوی  تاخ اا کمیه ه اه

 طداتب مسئولات ز اخ ااا

 غاکاتمیکا  ااط ا

 ا جای ایگافه

 مت ک ت  ااآمت

 زجوی تیمت ایاای

 اافا ه توی تهامتاا . اثک

 طا  آزای تاخ اای.

 اافا ه آیایی عمل.

 زحت  اکمایتهی.

 تطح ااقی ایتك.

 هم اافا ی. اعضای شا س   ز

 ات عتای  اهی.

 زجوی تاس م مت ک ت من کی

 اه کی مناا  ی.
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 مدل مفهومی تحقیق : 1 نگاره

 
هرا  ها طوج  ه  ا دک  منخص شت متل مدهومی چگویر  هرویه ،  یا ایام 

 مری اپادگ هر  هرو  اتر ک tات دایه ای طکدا  مکهعا  جفئی ز آیمو  
مری  3ز  2ت    ی ا ج ه  شکح شکل های تایی متل پکیاخ   خواهت ش

ینا  می یهت     لار  ضرکا ب هتترت آمرته    ا ج شکل اوقت. یهاشد

 1.96هانر ک ای   tهکای اهعای متل مث ت هویه ز  لا  مقای ک هتتت آمرته  

هویه ایت    می طوا  ی اج  گکات مرتل یا معدرایاا هرویه ز     Zجتزل  
 .یمی طوا  ه  ی ا ج هتتت آمته ات دای یمو

 
 ر حالت تخمین استاندارددل دهای مروابط علی میان متغیر  : 2 نگاره
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 روابط علی میان متغیرهای مدل در حالت تخمین معناداری:3 نگاره

می طوا  هاا  یاشت  ر   لار  عوامرل تراخ اای     2ها طوج  ه  جتزل  

هرک ازی اکا درتها   45/12tاا ها مقرت 0.83،اا اای ز محاطی ه  مافا  
 0.75ی ز محاطی ه  مارفا    ز  لا  عوامل تاخ اای ،اا ااطاثاک گذاش 

هک ازی ی ا ج هتتت آمته موثک خواهت هوی ز همچدران   t 34/10ااز مقت
 لا  اهعای اکا دتی )مت ک ت اکا دتها،ادازای اکیعا  ز هه روی یارکزی 

هک ازی ی ا ج طاثاک گذاا هس دت  t  67/12ز مقتاا  0.87ایسایی ( ه  مافا   
ائات شته ز مرتل یارف طحقاق طیا متل  ا  هاا  یاشت    ازاه   وز می ط

 .مداتب اتت

 نتایج آزمون مسیر   :2جدول 

ضررررایس مسررریر  به از

 استاندارد

 نتیجه Tآماره 

 طائات 12.45 0.83 ی ا ج)خکزجی،پاامت،اثک( عوامل)تاخ اای،اا اای،محاطی(

ازای اکیعا  ز هه وی یارکزی کا دتها،اداکا دتها)مت ک ت ا اا اای،محاطی(اخ اای،عوامل)ت
 ایسایی(

 طائات 10.34 0.75

اکا دتها)مررررت ک ت اکا دررررتها،ادازای 
 اکیعا  ز هه وی یاکزی ایسایی(

 طائات 12.67 0.87 ی ا ج)خکزجی،پاامت،اثک(

 
ه ای یکم اافاا یا م حث معایال  تاخ اای هکای اای اهی متل ککاحی شت

هر  یاجر  آیایی ، شراخص هکاییرتگی،  زشاخص های  رای ی  لافال ای
ته ها،شاخص یکم شته طعت ل هکاییتگی، ماایگان مجذزا پس مایشاخص  

هکاییتگی، شاخص یرکم ینرته هکاییرتگی ، شراخص هکاییرتگی افا درته، 

ز شراخص هسرااا مهرم ا نر  یزم هرکآزای  شاخص هکاییتگی طط اقری  

شراخص   محرتزیه  3جتزل  .  ات دایه شته اتت طقک ب    زاا ایس خطای
ااهای هتترت آمرته ای مقرتاا های هکایش اا ینا  می یهرت . ر  مقرت

 هداهکا ن متل ای هکایش مدات ی هکخوایاا اتت. ی هاشت.مطلو  هان ک م 

 

 شاخص های برازش مدل و نتیجه برازش مقادیر  :3جدول

مقدار 

 الگو

 شاخص برازش  مقدار مطلوب 

1.22 00/3> χ2df 

0.93 90/0< GFI)Goodness of Fit Index) 
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0.94 90/0< AGFI)Adjusted Goodness of Fit Index) 

0.03 05/0> RMR)Root Mean square Residual) 

0.93 90/0< NFI )Normed Fit Index) 

0.91 90/0< NNFI )Non-Normed Fit Index) 

0.93 90/0< IFI)Incremental Fit Index) 

0.91 90/0< CFI )Comparative Fit Index) 

0.083 08/0> RMSEA)Root Mean Square Error of Approximation) 

 

 بحث  
 هایاا اهی  اخیای  ات کاطژی  متلااا   ز اای اهی     هتف طحقاق حاضک  

هویه اتت    هت ن مدظوا اه تا   تایمایی عملککی   هه وی  جهت  ی جا الی
کاتی اکاا گکا   ز ترئواال  مروای یظرک جهرت ای هایهاا  پژزهنی مو

عوامرررل   مقولررر  7اح   ککاحررری شرررتیت  ررر  یا یها رررت مصررر
 ز ی ررک مولدرر    اثرک ز ها،خکزجی،پاامررت تراخ اای،اا اای،محاطی،اکا دت

شتیت ز ها طوج  ه  ایجام طکدا  یلدی منرخص   شداتا ی      هک  های
هسر دت ز یا  گرذااطراثاک  هایاا راهی ی جا رالیشت طمامی عوامل هک ازی 

ی یاف متل  می شته ز هعرت ای هرکایش ایام  ها طکدا  معایال  تاخ اا
یا ا ن خصوص ا اتت.  ص شت    متل ای هکایش مدات ی هک خوایامنخ

می طوا  هاا  یاشت    خ کگا  یا هعت عوامل تاخ اای تعی یمویه ایت 
کرا  طا ها طوج  ه  ی ک مولد  هرا ی چرو  تراخ ااهای غارک هکمی،ااط ا

یما  اا هر  صروا  مداتب ز طوج  ه  ت   های مت ک  ی تراخ اا ترا
 ای اتر دایه ااگایا  شت  ز  اهه هکم توق یهدت    هاعرث اارفا ه

یا تایما  خواهت شت .ای توی ی گک یا هعرت اا راای   ی جا الی  هایاا اهی
منخص شت  ر  طوجر  هر  آمویش، رایگاکی ،پرکزاش اتر عتای هرا ز 

وا  هاعرث هه روی اا ااهرای  راای ز غارک می طهمچدان اخیق گکا ی 
تایمایی خوی ز اخیای هه وی جو اا دا  شته ز ه  تایما  جهت  اای  
 م  یما ت.همچدان یا هعت محاطی منرخص گکی رت  ر    آ   طک شت 

ذ ددعا   عدی من ک ا  ،یزلت، اا دا  ز ... ها رت همروااه هرا طوجر  هر  
اه   جهایی تایما  اا ایااوایان ز مقکاا  ،طغااکا  ز همسوی ها طحوال

هعرت اکا درتها طوجر  هر  مرت ک ت اکا دت،طوجر  هر    زهمچدان یایمویه  
هکااگاکی ادازای ها یا ایجام اموا ز یا یها ت طوجر  هر  هه روی مدراهع 

یقره  رالی، ی ی جایا هایاا راهم اعالات هرای  راای اایسایی جهت ایج
دران  طمرامی خواهت یاشرت ز همچتایما   جو اخیای  مهمی یا هه وی  

دت آزای    یااای خکزجی ،پاامرتها ز  ا ن عوامل شکا طی اا اکاهم خواه
اثکاطی خواهت هوی    یا یها ت می طوا  هک ایسجام تایمایی،پاترخگوئی 
تک ع،اافا ه خیاارت ز یروازای ،منر کی مرتاای ز  سرب اضرا ت 

ت زااع شویت ز ه  یوعی  لا  ی ا ج هتتت امته هاعث خواهر  ذ ددعا  موثک
ز ه وایرت هاعرث ا جرای جرو   موای طوجر  هاشرت  هایاا اهی ی جا الیشت طا  

ا ن ی را ج طوتر  هکخری پرژزهه هرا یا حرویه اخیای تایمایی شوی.  
- 13)هایاا اهی ی جا الی طا ات شته ز ی ا ج  کت گک اا طا ارت مری  ددرت 

22 .)  
 ها طوج  ه  ی ا ج هتتت آمته پاندهای ماگکیی   :

هاعث کک ق طدو ض اخ ااا ه  ااکای یااای صیحات    ای  ه ل های منهت
اافا ه مسئولات پذ کی آیها ز  سب یما  هان ک هکای مرت کا  جهرت 

 ایجام زظا ف طوتع  تایمایی گکیی.

جهت مت ک ت ز اه رکی ترایما  ای تر   اه رکی  ه ل های منهت  
ز مت ک ت  ازاهر  ایسرایی ز منرازاه متااای    ز اه کی اخیقمناا  ی  

 ات دایه یما دت.ای 

ه  ااط اکا  اتمی ه  طقو رت ااط اکرا    یا  داا طوج   ه ل های منهت
 غاک اتمی یا تایما  طوج  هان کی یاش   هاشدت.

اائ  شرته طوتر   اا درا  ز ای پاندهایا  ز ای قایا  ا  ه ل های منهت
من ک ا  ه  عدوا     مد ع اکیعاطی مهم  ای یمویه ز تعی یما رت هر  

 اکاا یهدت.پاندهایا  ز ای قایا  تاییته اا موای طوج  کوا زااعی 

ترعی یما درت چنرم ایرتای طکترام شرته ز ماموا رت   ه ل های منرهت
خروی   تایمایی خوی اا ای کک رق هکگرفاای جلسرا  م عرتی یا  اا درا 

 یهای د  تاییت.

یا اات ای اافا ه اکهدگ هکرااگاکی ادرازای هرا یا   ه ل های منهت
 ز مقکاا  مکهوک  اا موای طوج  اکاا یهدت. تایما  طتز ن اوایان

جهت اافا ه تکعت ز یات ط ایل اکیعرا  ز امروا   ه ل های منهت
  اای ای ادازای های ه  ازی ز هومی شته یا ترایما  اتر دایه یمرویه ز

 تعی یما ت هموااه ها آخک ن ادازای ها همسو هاشدت.

سرت  ر  هرک ها ی ههای پژزهنی هموااه محرتزی تیا اجکای اعالات
 اهرت. پذ کی آ  میمای کی  ز طعمامی ا ج پژزهه طأثاکگذاایت ز ای اع 

هرا ی یزا ی رویه اترت. جامعرة چدان محرتزی تا ن پژزهه یاف ای ا ن
های ا ن یایه  ز  محتزی هوی   ل های منهتهآماای پژزهه ه  من ک ا   

ای کک ق طکمال پکتندام  گکیآزای  ه ل های منهتپژزهه یا محا   
طکمال پکتندام  م أثک  یهدتگا  یا یما ایت ز لذا ممکن اتت پاتخهشت

 ای محا  شع   اکاا گکا   هاشدت. 
 

 نتیجه گیری
اکزشدته ز من کی اترت  ر  چگرویگی هایاا اهی اکآ دتی ااط اکی هان  

شک ت های طجراای اا طحرت طراثاکاکاا  عملککی  سب ز اا ا ن ااط ا  
ز  ه  ز ژه یا حویه ی جا رالی می یهت. ها گس کش اعالات های هایاا اهی

ت مروای ن اافا ه اااهت یا محرا  هرای  سرب ز راا، اهمارت اعا ر
اخیای ها یاهکیاش ن ااوی مدحصک  یهایاا اه اخیای یزچدتا  شته اتت.

 اعا رت زااعات اتت  ر . وثک زااع گکییمی طوایت هک عملککی تایمایی م 
یا یمادر  هرای  رال اا راهی ی جاات کاطژی هرای اخیاری یا حرویه های

https://civilica.com/search/paper/k-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF%20%DA%A9%D8%B3%D8%A8%20%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C%20%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C-o-Title-ot-desc/
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 چرو هم طوج  ه  مولدر  هرای اخیاریاطی ز  تاخ اای، اا اای ز مح
ولات پذ کی، پا  دتی هر  طعهرتا  ز حدرظ اترکاا ئات، ایصاف، مسصتا

 روی ه ههکمتها ز اثرکا  م عرتیی یاشر    ر  مری طوایرت  پااز ...  طجاای  

 .هاشتطاثاکگذاا   تایما عملککی  
 

 مالحظه های اخالقی
ایهری، اضرا ت آگاهایر ؛ ای نراا ت  موضوعا  اخیاری همچرو ؛ ترکا

 .ایتاکااگکا    موایطوج چدتگای  ز ... یا پژزهه حاضک 
 

 هنام واژه
 Communication with clients .1 ااط ا  ها من ک ا  

 Digital marketing .2 هایاا اهی ی جا ال 

 Customer orientation .3 من کی متاای 

 Marketing strategy .4 ات کاطژی هایاا اهی 

 Traditional marketing .5 تد ی  هیاهایاا 

 Hotel industry .6 ی صدعت ه لتاا

 Tourism industry .7 صدعت گکیشگکی 

 Social media .8 اتای  های اج ماعی 

 Ethical components .9 مولد  های اخیای 

 Ethical climate .10 جو اخیای 

 Moral actions .11 اعمال اخیای 

 Work ethics .12 اخیق  اای 

 Economic management .13 مت ک ت اا صایی 

 Social responsibility .14 مسولات اج ماعی 

 Systematic thinking .15 طدکک تاس می 
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