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 چکیده

ورت گرفته های صبینیالمللی است و طبق پیشهای پیشتاز و در حال رشد در سطح بینصنعت گردشگری یکی از بخش

ی در موضوعی مهم و اساس عنوانبهالمللی بسیار در حال افزایش است. به همین دلیل گردشگری تقاضا برای گردشگری بین

فرهنگ بازاریابی برای به همین خاطر مفاهیمی همچون شود. تحوالت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورها محسوب می

و حیاتی  هممصنعت گردشگری که صنعتی خدماتی است و مجریان با مشتریان )گردشگران( در لحظه در ارتباط هستند بسیار 

کننده نوآوری و مزیت رقابتی در صنایع مهم و خلق توانمند سازعنصری  عنوانبهرهنگ بازاریابی بررسی اثر ف روینازااست. 

 گردشگری بسیار ضروری بوده و هدف اصلی از اجرای این مطالعه بوده است.

ماهیت نتایج توصیفی از  ازنظرمیدانی و -روش گردآوری اطالعات پیمایشی ازنظرهدف کاربردی و  ازنظراین پژوهش 

 ادهاستف با یدانیپژوهش، م یهاهیآزمون فرض جهت هاو گردآوری داده یاصورت کتابخانهبه یآورجمعوع همبستگی است. ن

ن )رویکرد کمتری یساختار معادالت یسازمدل پژوهش از مدل ها وهیفرض وتحلیلیهتجز یپرسشنامه صورت گرفت. برا از

دهنده خدمات گردشگری بود. های ارائهشرکت از شرکت 303های دوم( استفاده شد. جامعه آماری پژوهش؛ شامل توان

 گیری به شیوه تصادفی ساده صورت گرفت.نمونه

ه فبر تعامل مدیر و کارکنان، وظی یدرون شخصروابط و  یدرون شخصکه سازمان بر روابط  دادتایج پژوهش نشان ن

وظیفه فروش اثری بر نوآوری ندارد، تعامل مدیر و کارکنان و روابط درونی اثر مثبتی  کهیدرحالفروش و روابط درونی اثر دارد. 

ر عملکرد دارد. داری باثر مثبت و معنی بر نوآوری دارند. برخالف عملکرد، نوآوری بر کیفیت اثر مثبتی دارد. کیفیت خدمات نیز

 %707از تغییرات متغیر تعامل مدیر و کارمندان،  %535توسط سازمان،  یدرون شخصیرات متغیر روابط از تغی %744در حدود 

از تغییرات نوآوری توسط تعامل  %744، یدرون شخصاز تغییرات روابط درونی توسط روابط  %754 از تغییرات وظیفه فروش و

از تغییرات عملکرد توسط  %111دمات توسط نوآوری و از کیفیت خ %727مدیر و کارمندان، وظیفه فروش و روابط درونی، 

 شود.بینی میکیفیت خدمات و نوآوری پیش

 

 فرهنگ بازاریابی، عملکرد شرکت، گردشگری، مدل معادالت ساختاری کلمات کلیدی:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 
Tourism industry is one of vanguard and growing sectors at international level and according 

to predictions, demand for international tourism is increasing. For this reason, tourism is an 

important and essential issue in economic, social and cultural changes of countries. Hence, 

concepts such as marketing culture is very important and essential for tourism industry that is 

a service industry and executives connect to customers in the moment. So, investigation of 

marketing culture effect as an empowerment element and creator of innovation and competitive 

advantage in important tourism industry is very essential and the main purpose of this research. 

This research in terms of purpose is practical and in terms of data collection is survey-field and 

in terms of descriptive results nature is correlational. Data was collected by using library studies 

and to test research hypotheses by using questionnaire. To analyze hypotheses and research 

model, structural equations modeling (the least squares approach) was used. Research 

statistical communities include 303 companies of companies providing tourism service. 

Sampling method was simple random. 

The results showed that organization effects on internal relations and internal relations effects 

on manager and staffs’ interaction, sales task and internal relations. While the sales task has no 

effect on innovation, manager and staffs’ interaction and internal relations has positive effect 

on innovations. Unlike performance, innovation has a positive effect on quality. Service quality 

has also positive and meaningful effect on performance. About 477% of internal relations 

variable changes are predicted by organization, 535% of manager and staffs’ interaction 

changes, 404% of sales task changes and 458% of internal relations changes are predicted by 

internal relations, 479% of innovation changes are predicted by manager and staffs’ interaction, 

sales task and internal relations, 424% of service quality changes are predicted by innovation 

and 111% of performance changes are predicted by service quality and innovation. 
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