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اثر کیفیت اطالعات توصیههای شفاهی در شبکههای اجتماعی-آنالین بر رفتار گردشگر
نرجس دیرگندم ،کارشناس ارشد بازاریابی جهانگردی ،دانشگاه سمنان
محمد نجارزاده ،8استادیار گروه مدیریت جهانگردی ،دانشگاه سمنان
سید عباس ابراهیمی ،استادیار گروه مدیریت صنعتی ،دانشگاه سمنان
دریافت99/9/81 :

پذیرش91/4/8 :

ارجاع جهت اصالحات99/88/1 :

چکیده
زندگی روزمره افراد در پی گسترش استفاده از شبکههای اجتماعی آنالین تحت تأثیر قرار گرفتهاست .تعامل بین افراد تا
حد زیادی در شبکههای اجتماعی آنالین صورت میپذیرد ،ازاین رو ارتباطات بین افراد از دایره دوستان و آشنایان و خانواده
فراتر رفته و شامل برقراری ارتباط با افراد غریبه نیز میشود .از طرفی با تعاملی شدن اینترنت ،شبکههای اجتماعی فرصتها و
ابزار نوینی را در اختیار مدیران بازاریابی محصوالت و خدمات گردشگری قرار داده است .یکی از این ابزارها ،بازاریابی توصیه-
های شفاهی آنالین میباشد .بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر کیفیت اطالعات توصیههای شفاهی آنالین بر رفتار
گردشگر در شبکههای اجتماعی انجام گرفت .بدین منظور  333پرسشنامه از گردشگران داخلی دریافت شد که از این میان 383
پرسشنامه از گردشگرانی که تجربه استفاده از توصیههای شفاهی آنالین را برای سفر خود داشتند ،در تحلیل دادهها مورد استفاده
قرار گرفتند .دادههای به دست آمده توسط آزمون معادالت ساختاری و روش حداقل مربعات جزئی مورد سنجش قرار گرفت.
یافتههای حاصل از تجزیهوتحلیل اطالعات نشان داد منابع توصیههای شفاهی آنالین ،کیفیت اطالعات و اعتبار منابع تاثیر مثبت
و معناداری بر رفتار گردشگر دارد؛ همچنین توصیههای شفاهی آنالین و کیفیت اطالعات بر اعتبار منبع اثر مثبت و معناداری
دارد .با وجود اهمیت اثر توصیههای شفاهی آنالین بر رفتار گردشگران ،تاکنون تحقیقی در ارتباط با عواملی همچون اعتبار منبع
و کیفیت اطالعات توصیههای شفاهی آنالین انجام نگرفته بود .نتیجه این تحقیق تأثیر مستقیم و معنادار این متغیرها بر رفتار
گردشگر را تأیید نمود.

کلیدواژهها :اعتبار ،توصیههای شفاهی آنالین ،رفتار گردشگر ،کیفیت اطالعات
 - 8نویسنده مسئول،

Email: mnajjarzadeh@semnan.ac.ir
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مقدمه
گردشگری صنعتی در حال رشد و با اهمیت در تجارت بین الملل ،همواره از منابع درآمدی مهم برای
کشورها به شمار رفته است .توانایی گردشگری در ایجاد مشاغل گوناگون برای نیروی کار به ویژه جوانان
و بانوان ،و همچنین به دلیل تنوع بخشی به اقتصاد از سوی بسیاری از کشورها مورد توجه قرار گرفته
است (اسکوسیل .)3382 ،8در سالهای اخیر به دلیل اهمیت اشتغالزایی و تنوع بخشی به صادرات غیر
نفتی در کشور ما نیز توجه به صنعت گردشگری افزایش یافته است .یکی از چالشهای پیشروی
گردشگری در سند چشمانداز توسعه بخش میراث فرهنگی و گردشگری کشور ،در افق سند چشمانداز
 ،8434ضعف تبلیغات رسانهای در سطح کشور و جهان مطرح شدهاست ،از اینرو استفاده از روشهای
نوین در تبلیغات برای پیشرفت کسب و کارها و بازاریابی محصوالت و خدمات گردشگری ضرورت
دارد.
امروزه در دنیایی زندگی میکنیم که حدود نیمی از جمعیت آن به اینترنت متصل هستند و هر روز به
این تعداد افزوده میشود .با تعاملیتر شدن فضای اطالعاتی اینترنت رسانههای اجتماعی 3و شبکههای
اجتماعی 3آنالین شکل گرفتند .هر ثانیه میلیونها کلمه ،هزاران عکس و صدها دقیقه ویدئو از طریق
شبکههای گوناگون اینترنتی به اشتراک گذاشته میشوند (اینترنت الیو استتز .)3382 ،4کشور ما نیز با توجه
به جمعیت نسبتا جوان خود (نشریه هرمهای سنی ایران براساس نتایج سرشماری  ،2)8392با افزایش
محبوبیت و فراگیری استفاده از شبکههای اجتماعی آنالین در حوزههای گوناگون مواجه بوده است و
بدون شک ،گردشگری به عنوان یک صنعت نوپا به طور مستقیم و غیر مستقیم تحت تاثیر این پدیده قرار
گرفتهاست .ری اکتیو )3339( ،2بیان میکند که این فضا امکان مشارکت و به اشتراکگذاری اطالعات را به
گونهای متفاوت از گذشته به کاربران 9ارائه میدهد (کاکس و همکاران .)3339 ،1برتون ،پیت و

کمپبل9

( )3331معتقدند در گذشته شرکتها تنها ایجادکنندگان محتوای بازاریابی مرتبط با نام تجاری بودند ،که
برای تاثیرگذاری بر رفتار مصرفکننده طراحی میشدند .با بهرهگیری از رسانههای اجتماعی آنالین ،ارتباط
1. Scowsill
2. Social media
3. Social Network
4. https://www.InternetLiveStats.com
5. https://www.amar.org.ir
6. Reactive
7. User
8. Cox et.al.
9. Berthon, Pitt, and Campbell
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سنتی یکطرفه به ارتباط چند بعدی ،دوطرفه و فرد به فرد تبدیل شد (هائوتز و همکاران .)3384 ،8توصیه-
های شفاهی که تا پیش از این به صورت چهره به چهره انجام میگرفت با ورود این رسانهها شکل
جدیدی به خود گرفت و از آن با عنوان توصیههای شفاهی آنالین 3یاد شده است (لیتوین ،گلد اسمیت و
پن3331 ،3؛ فیلیری.)3382 ،4
صنعت گردشگری بدون گردشگر معنا پیدا نمیکند و تحقیق حاضر بر رفتار گردشگر تمرکز دارد .در
مباحث بازاریابی بررسی رفتار گردشگر برای سه گروه ذینفعان تجاری ،مدیران بخش دولتی و گردشگران
دارای اهمیت است (پیرس .)3332 ،2با ورود توصیههای شفاهی آنالین به عرصه گردشگری در رفتار
مصرفکنندگان تغییر حاصل شدهاست (برونر و هوگ)3382 ،2و به عقیده هاالگر و جنسن)3383( 9
امروزه بسیاری از گردشگران تمایل دارند تا در تمامی مراحل سفر آنالین باشند (اریکسون.)3384 ، 1
کامپیت ( )3339معتقد است گردشگران از شبکههای اجتماعی آنالین ،که بخش عمدهای از محتوای آنها
را توصیههای شفاهی آنالین تولیدی کاربران تشکیل میدهد ،برای دستیابی به اطالعات مرتبط با سفر،
خرید سفر و به اشتراکگذاری تجربیات و عقاید شخصی خود استفاده میکنند (نصیر و همکاران .)3383 ،
گردشگران به تولیدکنندگان محتوای بازاریابی9و تجربه 83گردشگری بدل شدهاند ،و شرکتهای گردشگری
میتوانند با بهرهگیری از دیدگاههای واقعی مشتریان ،برای افزایش اثربخشی استراتژیهای بازاریابی به
شخصیسازی و بومیسازی تعامالت خود با مشتریان بپردازند (سیگاال.)3382 ،88
با توجه به اینکه زمان زیادی از شروع بهکارگیری شبکههای اجتماعی برای بازاریابی محصوالت و
خدمات گردشگری در کشورمان نگذشته است و از روشهای نوین به شمار میرود ،برای درک بهتر ابعاد
مختلف این پدیده به مطالعات بسیاری در این زمینه نیاز است .عوامل متعددی میتوانند بر میزان
تاثیرگذاری اطالعات موجود در توصیههای شفاهی آنالین بر رفتار گردشگران اثرگذار باشند .به این دلیل
که بر خالف توصیههای شفاهی سنتی ،در توصیههای شفاهی آنالین ،توصیهها عموما از طرف اشخاصی
1. Hautz et.al.
2. Online WoM
3. Litvin, Goldsmith, & Pan
4. Filieri
5. Peearce
6. Bronner & Hoog
7. Hjalager and Jensen
8. Eriksson
9. co-marketers
10. co-creators
11. Sigala
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است که شناسایی قبلی از آنها وجود ندارد ،بنابراین مصرفکنندگان برای تشخیص اعتبار اطالعات و
کیفیت اطالعات ،دشواریهایی در بهکارگیری منابع مشابه دارند .سوال اصلی که مطرح میشود این است
که آیا توصیههای شفاهی آنالین موجود در شبکههای اجتماعی در صورت معتبر پنداشته شدن ،بر رفتار
گردشگر تاثیر گذارند؟ و آیا کیفیت اطالعات توصیههای شفاهی آنالین بر رفتار گردشگر موثر است؟ در
پژوهش حاضر به بررسی چگونگی اثرگذاری شبکههای اجتماعی بر رفتار گردشگر و اثر عوامل با اهمیتی
همچون کیفیت اطالعات و اعتبار منبع اطالعاتی پرداخته شده است که تاکنون در مطالعات مشابه موجود
در کشورمان در زمینه گردشگری به آنها پرداخته نشده بود .پاسخ به این سواالت میتواند به مدیران
گردشگری ،برای بهکارگیری شبکههای اجتماعی آنالین در توسعه و بازاریابی محصوالت و خدمات خود
کمک شایانی نماید .همچنین توسعهدهندگان شبکههای اجتماعی آنالین بومی ایرانی میتوانند با بررسی
چگونگی این تاثیرات ،محصولی با کارایی بیشتر برای گردشگران طراحی و به بازار عرضه نمایند.
مبانی نظری
رفتار گردشگر

عبارت "رفتار گردشگر" برای تشریح رفتار مصرفکننده خدمات گردشگری به کار میرود (کوهن،
پرایاگ و مویتال .)3384 ،1منظور از رفتار مصرفکننده مطالعهی زمان ،چرایی ،چگونگی و مکان افرادی
است که محصوالتی را خریداری کرده یا از خریداری آن چشمپوشی میکنند .سولومون )8992( 3رفتار
مصرفکننده را فرایند و فعالیتهای افراد درگیر در جستجو ،انتخاب ،خرید ،استفاده و ارزیابی محصوالت
و خدمات ،به صورتی که نیازها و تمایالتشان را برآورده نماید ،تعریف مینماید .به بیان دیگر ،رفتار
مصرفکننده از ویژگیهای جمعیتشناختی ،روانشناختی ،سبک زندگی ،شخصیت ،انگیزه ،دانش ،نگرش،
اعتقادات و احساسات تأثیر میپذیرد (کوهن ،پرایاگ و مویتال .)3384 ،فهم رفتار مصرفکننده ،فرصت
تعیین بهترین بخش از بازار را برای هدفگذاری محصول و خدمات در اختیار بازاریاب قرار میدهد
(نوئل.)3339 ،3
از نظر پیرس ( )3332رفتار گردشگر با رفتار مصرفکننده تفاوتهایی دارد .یکی از مهمترین تفاوتها
را میتوان مراحل طوالنی فعالیتهای گردشگران دانست .کالوسون و کنچ ( )8992پنج مرحله را برای
1. Cohen, Prayag & Moital
2. Solomon
3. Noel
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گردشگران معرفی نمودهاند :انتظار یا مرحله پیش از خرید ،سفر به مقصد ،تجربهی مقصد ،سفر بازگشت و
مرحلهی بلند مدت یادآوری خاطرات سفر .در هر کدام از این پنج مرحله تفاوتهایی نسبت به
استانداردهای رفتار مصرفکننده وجود دارد .مرحلهی انتظار معموال برای محصول گردشگری مدت زمان
بیشتری را نسبت به سایر محصوالت شامل میشود .در ادبیات رفتار مصرفکننده برای مراحل سفر به
مقصد و سفر بازگشت شباهت محسوسی میان رفتار مصرفکننده و رفتار گردشگر وجود ندارد .اما این
تفاوت در مرحلهی انتظار سفر ،به دلیل نیاز به بازدید از مکان مورد نظر ،با اهمیتتر است .این مرحله
بخش اصلی تجربه کلی سفر را تشکیل میدهد .مرحله میانی تقسیمبندی انجام گرفته ،تجربه حضور در
مقصد است که تجربهای نامحسوس بوده و توجه فراوانی را در ادبیات فراغت و گردشگری به خود جلب
کرده است .در نهایت مرحلهی تعمق در تجربهی گردشگران است ،که عموما مرحلهای طوالنی بوده و
افراد دربارهی تجارب گردشگری خود تا مدتها بعد از گذشت آن فکر میکنند .از اینرو تجربهی
گردشگران نه تنها از بین نمیرود بلکه با اطالعات و بازدیدهای بعدی تقویت میشود .اهمیت تجربه به
عنوان محصول گردشگری با آن چه آن را اقتصاد تجربه میخوانند ،هماهنگ است (پیرس ،3332 ،ص
 )39-39به همین دلیل بهتر است تا با توجه به تفاوتهای موجود میان رفتار گردشگر و رفتار مصرف-
کننده در این پژوهش به بررسی رفتار گردشگر در فرایند برنامهریزی سفر و به ویژه قصد سفر پرداخته
شود.
توصیههای شفاهی

یکی از قدیمیترین اشکال ارتباطات که میتواند منجر به جلب مشتری شود ،بازاریابی توصیههای
شفاهی است (آرنس ،کویل و استراهیلویتز .)3383 ،8محققانی همچون گویت 3و همکاران ( ،)3383توصیه
شفاهی را تمامی اشکال ارتباطات میان فردی (مثبت یا منفی) درباره یک شرکت ،نام تجاری یا محصول،
میان دریافتکننده و ارتباط برقرارکننده دانستند ،که این ارتباط غیر تجاری ادراک میشود (دنهارت،3
 .)3383لیتوین و همکاران ( )3339باور دارند در زمره منابع اطالعاتی متعددی که در اختیار مصرف-
کنندگان قرار دارد و آنها میتوانند در برنامهریزی سفر خود از آنها بهره بگیرند ،توصیه شفاهی یکی از
موثرترینهاست .مسافران بالقوه اغلب به میزان زیادی بر توصیههایی از دوستان ،خانواده و گروه همتایان
خود متکی هستند(کاکس و همکاران .)3339 ،به عقیده یو و گرتزل ( )3331توصیه شفاهی سنتی به طور
1. Ahrens, Coyle & Strahilevitz
2. Goyette et aI.
3. Dennhardt
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روز افزون در حال تبدیل شدن به توصیه شفاهی آنالین میباشد .چو و کیم ( )3388نیز معتقد بودند بر اثر
رشد رسانههای مبتنی بر اینترنت ،توصیه شفاهی در محیط سایبری گسترش یافته و از آن به عنوان توصیه
شفاهی آنالین یاد میشود (فیلیری و مکلی3383 ،8؛ یوون.)3382 ،3
توصیههای شفاهی آنالین

هنینگ تائورو و همکاران )3334( 3توصیه شفاهی آنالین را هرگونه عبارت مثبت یا منفی ایجاد شده
توسط مشتریان بالقوه ،حقیقی یا پیشین درباره یک محصول میدانستند که از طریق اینترنت در دسترس
افراد گوناگون قرار گرفته باشد (یوون 3382 ،و ابوبکر و ایلکان .)3384 ،4محققان دیگری چون لیتوین و
همکاران ( )3331و فیلیری ( )3382توصیههای شفاهی آنالین را نظرات غیر رسمی مصرفکنندگان می-
دانند که در رابطه با محصول یا خدمتی توسط افراد یا موسسات در فضای مجازی به اشتراک گذاشته می-
شود ،مانند رتبهبندی محصوالت و دیدگاههای مصرفکنندگان که متداولترین و در دسترسترین نمونه
توصیههای شفاهی آنالین هستند .همچنین توربان 2بیان میکند شبکههای اجتماعی و موتورهای جستجو
به ابزاری برای اشتراک نظرات و تجارب با دوستان ،غریبهها ،عرضه کنندگان خدمات و همچنین میان خود
مشتریان تبدیل شده است که از این فعالیتها به عنوان توصیههای شفاهی آنالین یاد میشود (سان و
همکاران3332 ،2؛ یو و گرتزل3331 ،؛ بوهالیس و جون3388 ،7؛ پارک و نیکوال .)3382 ،8به نظر این
محققان توصیه شفاهی آنالین گونهای از خاطرات 9نوشته شده بر وب است ،که عموما توسط مشتریان با
تجربه پست میشود .این خاطرات نوشته شده بر رفتار مشتریان آینده تاثیرگذار است (ابوبکر و ایلکان،
 .)3384برخی از ویژگیهای محیط آنالین همچون هزینه پایین جستجو ،کیفیت و کمیت اطالعات
موجود ،امکان مقایسه با سایر محصوالت ،سرعت و دسترسی آسانتر موجب گسترش و محبوبیت روز
افزون انتشار توصیههای شفاهی آنالین شده است (برونر و هوگ3388 ،؛ فیلیری.)3382 ،
درباره تفاوت میان توصیه شفاهی با توصیه شفاهی آنالین ،گوپتا و هریس 3383 ،83بیان کردند توصیه-
های شفاهی سنتی اغلب از طریق افرادی انجام میگیرد که نسبت به آنها شناخت و اعتماد وجود دارد ،در
1. Filieri & McLeay
2. Yoon
3. Hennig-Thurau et.al.
4. Abubakr & Ilkan
5. Turban
6. Sun et.al.
7. Buhalis & Jun
8. Park & Nicolau
9. memo
10. Gupta and Harris
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حالی که کاوانو و همکاران 3332 ،8معتقدند در ارتباطات اینترنتی تنها با خانواده ،دوستان و همکاران
ارتباط وجود ندارد بلکه افراد ناشناس هم به دایره ارتباطی افزوده میشوند (آبرانتس و همکاران.)3383 ،3
محتوای کاربرساخته

واردل و ویلیامز )3383( 3محتوای کاربرساخته یا محتوای تولیدی کاربر را هرگونه اطالعات یا
محصول رسانهای که فارغ از هرگونه سازماندهی گروهی یا سازمانی و به صورت اختصاصی و فردی
توسط کاربران در فضای شبکههای آنالین منتشر شود ،تعریف مینمایند (صلواتیان و گودرزی.)93:8393 ،
رابطه توصیه شفاهی آنالین با رفتار گردشگر

فیلیری معتقد است امروزه مصرفکنندگان هر چه بیشتر از نظرات آنالین مصرفکنندگان دیگر استفاده
میکنند تا از کیفیت محصوالت مطلع شوند (فیلیری .)3382 ،کازالو ،فالویان ،گوئینالیو و اکینسی)3382(4
بیان کردند که توصیه شفاهی آنالین در درجه اول به خاطر ماهیت ناملموس خدمات گردشگری ،تاثیر پر
قدرتی در صنعت گردشگری دارد .در این خصوص جلیلوند و همکاران در تحقیقی در زمینه گردشگری،
در سال  3383گزارش کردند که توصیههای شفاهی آنالین اثر معناداری بر قصد سفر در صنعت
گردشگری دارد (ابوبکر و ایلکان .)3384 ،سنکال و نانتل ،)3334( 5خاطر نشان میکنند که پیشنهادات
محصول از طرف سایر مصرفکنندگان زمانی که یک محصول تجربی است (مانند خدمات ناملموسی
چون گردشگری) در نظر خریدار بالقوه حتی نسبت به محصوالتی که ملموس هستند ،مهمتر خواهد بود
(کاکس و همکاران.)3339 ،
اعتبار منبع اطالعات

به عقیده ژو و همکاران ،)3339(2از آنجاییکه در محیط اینترنت فروشنده و خریدار عموما رابطه
شخصی یا تعامل مداوم ندارند ،اعتماد و اعتبار نقش مهمی ایفا میکنند (چان و گای .)3388 ،9همچنین
لیتوین و همکاران ( )3331و تیدول و والتر )3333( 1معتقد بودند برخالف ارتباطات چهرهبهچهره ،در
توصیه شفاهی آنالین ،مصرفکنندگان نمیتوانند نشانههای کالمی 9را برای دستیابی به اعتبار منبع
1. Kavanaugh et al.
2. Abrantes et.al.
3. Wardle & Williams
4. Casaló, Flavián, Guinalíu, and Ekinci
5. Senecal and Nantel
6. Zhou et al.
7. Chan & Ngai
8. Tidwell & Walther
9. paraverbal cues
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ارتباطات اتخاذ کنند .اعتبار اطالعات به درک دریافتکننده پیام از اعتبار یک پیام گفته میشود (وو،8
 .)3383آواد و راگوسکی )3331(3دریافتند که اعتبار اطالعات ،تعیینکننده اصلی در فرایند تصمیمگیری
مصرفکنندگان است.
مورفی ،موسکاردو و بنکندورف )3339( 3معتقدند در میان تمام منابع اطالعاتی در دسترس ،توصیههای
شفاهی از گذشته به دلیل اعتبار درکشدهی باالی آن ،به عنوان یکی از مهمترین منابع اطالعاتی بیرونی
برای برنامهریزی سفر شناخته شدهاست (لئونگ و همکاران .)3383 ،4همچنین گرتزل و یو ()3331؛
آکهارست)3339( 2؛ دیکینگر 2و فوتیس ( ،)3388بوهالیس و راسساید )3383(9در پژوهشهای خود عنوان
نمودند ،محققان صنعت سفر و گردشگری اظهار میدارند که نظرات آنالین سطح اعتبار بیشتری نسبت به
سایر منابع اطالعاتی دارد .لیتوین و همکاران ( )3331و کاسالو و همکاران ( )3388بر این باورند که
مصرفکنندگان اغلب خودشان را در نظرات دیگران میبینند و فهم آنها از محصول مبتنی بر ادراکشان از
دوستان و همنوعان مصرفکننده خود میباشد .به دلیل عدم وجود نفع شخصی تجاری در توصیههای
شفاهی ،مسافران توصیههای شفاهی را قابل اعتماد میپندارند و گرایش بیشتری به اثرپذیری توسط این
نوع از اطالعات نسبت به منابع تجاری دارند (لئونگ و همکاران.)3383 ،
مک کرکن )8919(1و اوهانیان ( )8998معتقد بودند تخصص و قابلیت اعتماد به عنوان اجزای کلیدی
اعتبار منبع یک پیامرسان شناسایی شدهاند (هائوتز و همکاران .)3384 ،به عقیده اپلباوم و آناتول)8993(9
تخصص ،نمایانگر میزان مهارت ،اعتبار و شایستگی فرد درباره یک دانش خاص میباشد (وو.)3383 ،
مک کرکن ( )8919معتقد است تخصص منبع به «توانایی ادراک شده منبع برای بیان نظرات معتبر» گفته
میشود .مطالعات نشان داده که افراد اغلب امتیاز بیشتری برای تجربه استفاده در نظر میگیرند ،که در واقع
دانش ایجاد شده به وسیله آشنایی مستقیم میباشد (هائوتز ،و همکاران .)3384 ،اوهانیان ( )8993بیان می-
دارد ،اطالعات از یک منبع متخصص قانع کنندهتر است و اثر مثبتی بر تغییر نگرش گیرنده خواهد داشت
(وو .)3383 ،قابلیت اعتماد بعد دیگری از اعتبار منبع اطالعاتی است .مک کرکن ( )8919بیان میکند
1. Wu
2. Awad and Ragowsky
3. Murphy, Moscardo, & Benckendorff
4. Leung et.al.
5. Akehurst
6. Dickinger
7. Fotis, Buhalis, and Rossides
8. McCracken
9. Applbaum & Anatol
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قابلیت اعتماد به «تمایل درک شده منبع به بیان نظرات معتبر» گفته میشود ،و اوهانیان آن را به عنوان باور
مخاطبان به اینکه شخصِ در تماس ،اطالعات را به شیوهای صادقانه ،عادالنه و صمیمانه منعکس میکند،
در نظر میگیرد.
کیفیت اطالعات

یکی از عواملی که بر رفتار گردشگران اثرگذار است ،کیفیت اطالعات توصیههای شفاهی آنالین است.
بر اساس تعریفی از پارک ،لی و هان ( )3339به کیفیت اطالعات موجود در یک نظر آنالین یا به عبارت
دیگر به کیفیت محتوای نظر مصرفکننده که از دیدگاه ویژگیهای اطالعات به آن پرداخته شده ،کیفیت
اطالعات گفته میشود .دو گونه از نظرات وجود دارند ،گونه اول آنهایی که احساسی و انتزاعی هستند و
دلیلی ارائه نمیدهند .و دسته دیگر آنهایی که مشخص و واضحند و با ارائه دلیل از گفته خود پشتیبانی
میکنند .هر چه یک نظر آنالین منطقیتر و متقاعدکنندهتر باشد و ارزیابی صورت گرفته را با دالیلی مبتنی
بر حقایقی درباره محصول حمایت کند ،با کیفیتتر استدالل میشود .در واقع کیفیت اطالعات بازتابی از
شش بعد میباشد که عبارتند از مرتبط بودن ،کفایت ،صحت ،رواج ،ارزش ،اعتبار و سودمندی اطالعات.
به عالوه فیلیری ( )3382معتقد است کیفیت اطالعات نظرات آنالین نشانه مهمی برای مصرفکنندگان
است تا به اعتبار یک منبع دست یابند ،همچنین پارک و همکاران ( )3339بیان نمودند که کیفیت اطالعات
پیشبینی کننده قصد خرید میباشد (فیلیری ،آلگازاو و مکلی3382 ،؛ پارک ،لی و هان .)3339 ،محصول
گردشگری ترکیبی از محصوالتی همچون اقامت ،حمل و نقل ،جاذبهها ،غذا و  ...میباشد که هر کدام
ویژگیهای خاص خود را دارند .به همین خاطر مصرفکنندگان باید پیش از سفر اطالعات بسیاری را
برای ایجاد بسته سفر مورد عالقه خود به دست آورند .عالوه بر این هر مصرفکننده یا گردشگر منحصر
به فرد است و نیازهای متفاوتی با سایر گردشگران دارد .اگر رسانهای بخواهد با محتوای تولیدی کاربرانش
نیازهای متفاوتی را تامین نماید ،باید بستر را برای اطالعات مرتبط ،رایج و کامل در ارتباط با نیازهای
گوناگون فراهم کند(پارک ،لی و هان.)3339 ،
کیفیت اطالعات موجود در توصیه شفاهی آنالین ممکن است بر درک مصرفکننده از اعتبار منبع
توصیه اثرگذار باشد .در واقع کیفیت اطالعات ممکن است نشاندهنده تخصص و/یا قابلیت اعتماد منبع
اطالعاتی در نظرات آنالین مصرفکننده باشد .یک منبع اطالعاتی که اطالعات دقیق ،واقعی و با جزئیات
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درباره ویژگیهای یک محصول یا خدمت ارائه میدهد به احتمال زیاد معتبرتر از کسی که اطالعات
مختصر و شرح ذهنی از همان محصول یا خدمت ارائه داده در نظر گرفته میشود (فیلیری.)3382،
در ادامه به بررسی پیشینه تجربی مرتبط با موضوع پژوهش پرداخته میشود.
مطالعاتی توسط محققانی همچون جلیلوند و سمیعی3383 ،؛ حمیدی زاده و همکاران 8394 ،و دوستی
و همکاران 3382 ،در زمینه توصیههای شفاهی آنالین در ایران انجام گرفتهاست .این پژوهشها به دنبال
بررسی اثر توصیههای شفاهی آنالین بر تصویر ذهنی گردشگران و نگرش آنها درباره مقصد و در نهایت
قصد سفر به مقصد بودهاند ،که در همگی آنها تاثیر مثبت و معنادار توصیههای شفاهی آنالین بر قصد
سفر به مقصد مورد تایید قرار گرفتهاست .نکتهای که در مطالعات داخلی در خصوص توصیههای شفاهی
آنالین مغفول مانده ،توجه به اعتبار منبعی است که اطالعات را منتشر کرده و اثری که این اعتبار میتواند
بر قصد خرید سفر به عنوان رفتار گردشگر داشته باشد.
مطالعات در زمینه توصیههای شفاهی آنالین و عوامل موثر بر آن در سطح بینالملل از تنوع و تعدد
بیشتری برخوردار بودهاست .اسمیت ،منون و سیواکومار 8در سال  3332در تحقیقی به این نتیجه رسیدند
که مصرفکنندگان صرفا توصیههای در دسترس همتایان خود را صرف نظر از شخصیت فرد توصیهکننده
به عنوان تصمیمگیری اکتشافی خود استفاده میکنند و منابع توصیههای شفاهی آنالین را به سایر منابع
اطالعاتی در جستجوی آنالین خود ترجیح میدهند .اما کاکس و همکاران ( ،)3339در پژوهشی به بررسی
نقش وبسایتهای با محتوای تولیدی کاربر در رفتار سفر پرداختند و نتایج کار آنها نشان داد اگرچه
سایتهای با محتوای تولیدی کاربر مشهور هستند ،اما همانند سایتهایی که هم اکنون به عنوان منابع
جستجوی اطالعاتی وجود دارند مثل سایتهای رسمی ،معتبر و قابل اعتماد پنداشته نمیشوند .در واقع
این گونه وبسایتها به عنوان یک منبع اضافی اطالعات در نظر گرفته شدهاند و به عنوان بخشی از
جستجوی اطالعات مسافران هستند ،نه تنها منبع جستجوی اطالعات آنها.
عالوه بر این مطالعات بسیاری به تاثیر توصیههای شفاهی آنالین بر قصد سفر پرداختهاند .در این راستا
پارک ،لی و هان ( )3339پژوهشی با عنوان «تأثیر نظرات مصرفکننده آنالین بر قصد خرید مصرفکننده:
با نقش تعدیلگر مشارکت» به انجام رساندند ،که نشان داد نظرات آنالین مصرفکنندگان به هرگونهای که
باشند در تصمیمگیری خرید با اهمیت هستند اما اثر متقاعدکنندگی آنها به کیفیت و کمیتشان وابسته
است .نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان داد که کیفیت اطالعات نظرات آنالین در قصد خرید
1. Smith, Menon, and Sivakumar
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مصرفکنندگان موثر است .در ادامه یوون ( ،)3382در پژوهشی به بررسی چگونگی تاثیر توصیههای
شفاهی آنالین بر قصد خرید مصرفکننده برای خدمات گردشگری در سایتهای شبکه اجتماعی
پرداخت .این مطالعه نشان داد که هر دو گروه پیگیریکنندگان نظرات و نظردهندگان به طور قابل توجهی
بر نیت خرید پاسخدهندگان اثرگذار هستند .در نهایت ابوبکر و ایلکان ( ،)3382در پژوهش خود به دنبال
بررسی تاثیر توصیه های شفاهی آنالین بر اعتماد به مقصد و قصد سفر در بخش گردشگری پزشکی بودند.
نتایج تجربی تحقیق آنها نشان داد که توصیههای شفاهی آنالین تأثیر مثبتی بر اعتماد به مقصد و قصد
سفر میگذارند.
اما مطالعاتی نیز به بررسی اعتبار منبع توصیه شفاهی آنالین پرداختند .در این راستا وو ( ،)3383در
تحقیق خود به ارائه مدلی پرداخت که در آن اعتماد و ریسک درکشده به عنوان متغیر میانجی بر رابطه
میان اعتبار منبع توصیههای شفاهی آنالین بر رفتار مصرفکننده و نیات رفتاری مصرفکننده تأثیرگذار
بودند .در پژوهشی دیگر آیه ،او و ال ،)3383( 1به بررسی وبسایت تریپ ادوایز ،که به عنوان یکی از
مهمترین رسانههای سفر مطرح گردیده ،پرداختند .نتایج پژوهش آنها نظریه اعتبار منابع را در زمینه
محتوای تولیدی کاربر تایید نمود اما همچنان نقش میانجیگر مرکزی نگرش را برجسته مینماید .در بحث
کیفیت اطالعات ،فیلیری و مک لی( ،)3383در تحقیق خود به نقش نظرات آنالین در جستجوی اطالعات
گردشگران برای انتخاب مکان اقامت مناسب خود در سفر پرداختند .نتایج این تحقیق نشان داد که رتبه-
بندی محصول ،صحت اطالعات ،ارزش افزوده اطالعات ،ارتباط اطالعات و به موقع بودن اطالعات پیش-
بینی کنندههای قدرتمندی از بهرهگیری اطالعات مسافران از نظرات آنالین در خصوص اقامت هستند .در
ادامه فیلیری ،آلگازاو و مکلی ( ،)3382در تحقیقی به موضوع نظرات تقلبی در سایتهای نظردهی سفر
مانند تریپ ادوایزر پرداختند .یافتههای پژوهش آنها نشان داد که کیفیت اطالعات بر اعتماد مصرفکننده
به رسانههای مصرفکننده ساخته اثر گذار است و کیفیت اطالعات ،اعتبار منبع را نیز پیشبینی میکند.
در نهایت ارکان )3382( 2پژوهشی را با هدف بررسی تاثیر توصیههای شفاهی در رسانههای اجتماعی
بر قصد خرید مصرفکننده به انجام رساند .نتایج تحقیق او نشان داد که کیفیت ،اعتبار ،سودمندی و
سازگاری اطالعات ،نیاز به اطالعات و نگرش نسبت به اطالعات ،عوامل کلیدی برای توصیههای شفاهی
در رسانههای اجتماعی هستند که بر نیات خرید مصرفکنندگان تاثیر گذارند.
1. Ayeh, Au, and Law
2. Erkan
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فرضیات پژوهش
به منظور دستیابی به اهداف پژوهش و با توجه به مبانی نظری و پیشینه تجربی گردآوری شده
فرضیات پژوهش به صورت زیر بیان میگردند.
 .8منابع توصیههای شفاهی آنالین تاثیر مثبت و معناداری بر رفتار مصرفکننده گردشگری دارد.
 .3کیفیت اطالعات تاثیر مثبت و معناداری بر رفتار مصرفکننده گردشگری دارد.
 .3اعتبار منابع توصیههای شفاهی آنالین تاثیر مثبت و معناداری بر رفتار مصرفکننده گردشگری
دارد.
 .4کیفیت اطالعات تاثیر مثبت و معناداری بر اعتبار منابع دارد.
 .2منبع توصیههای شفاهی آنالین تاثیر مثبت و معناداری بر اعتبار منابع دارد.
 .2منابع توصیههای شفاهی آنالین با میانجیگری اعتبار منابع ،بر رفتار مصرفکننده گردشگری تاثیر
مثبت و معناداری دارد.
 .9کیفیت اطالعات با میانجیگری اعتبار منابع ،بر رفتار مصرفکننده گردشگری تاثیر مثبت و
معناداری دارد.
روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع همبستگی و با ماهیتی توصیفی میباشد ،اطالعات مورد نیاز برای تدوین پیشینه
نظری و تجربی از طریق اطالعات کتابخانهای شامل ،کتابها ،مقاالت و پایاننامهها از پایگاههای اینترنتی
معتبر گردآوری شد .با توجه به فرضیات پژوهش ،مبانی نظری ،پیشینه تجربی تحقیق و تلفیق آموختهها و
مدلهای موجود در مباحث مرتبط با موضوع ،مدل مفهومی پژوهش حاضر در شکل  8آمده است.
توصیههای شفاهی
آنالین
رفتار مصرفکننده
گردشگری

اعتبار منابع

کیفیت اطالعات

شکل  .8مدل مفهومی

پژوهش ،منبع :یافتههای پژوهش
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جامعه آماری این پژوهش تمامی گردشگران داخلی هستند که حداقل یکی از این ویژگیها را دارا
باشند :حداقل یک بار از توصیههای شفاهی آنالین در شبکههای با محتوای تولیدی کاربر برای برنامهریزی
سفر خود استفاده کردهاند ،و یا حداقل یک بار از شبکههای با محتوای تولیدی کاربر برای به اشتراک-
گذاری تجارب سفر خود بهره بردهاند.
با توجه به اینکه جامعه آماری نامحدود میباشد ،از روش نمونهگیری غیر احتمالی در دسترس استفاده
شده است و شرکتکنندگان به شیوه آنالین ابزار پژوهش را تکمیل نمودند .برای دستیابی به اهداف
پژوهش و بررسی صحت مدل مفهومی ،پرسشنامه آنالین به وسیله سرویس گوگل درایو تهیه شد .گویه-
های پرسشنامه از پرسشنامههای مقاالت کلیدی در گردآوری مبانی پژوهشی به دست آمدهاند ،گویههای
مربوط به متغیر توصیههای شفاهی آنالین از تحقیق جلیلوند و سمیعی3383 ،؛ گویههای متغیر اعتبار منبع
از تحقیق وو3383 ،؛ گویههای متغیر کیفیت اطالعات از تحقیق فیلیری 3382 ،و در نهایت گویههای متغیر
رفتار گردشگر از تحقیق یوون 3382 ،و وو 3383 ،گرفته شدهاند .روایی و پایایی گویهها در این مقاالت
با کمک آزمون های روایی و پایایی به تایید رسیده است .پرسشنامه تهیه شده در مجموع شامل  33گویه
بوده که در  2بخش تنظیم شده است و مبتنی بر طیف لیکرت  2گزینهای (از:8کامال مخالفم – :2کامال
موافقم) درجهبندی شدهاست .برای جمعآوری دادههای مورد نیاز ،پرسشنامهها به شیوه آنالین از طریق
رایانامه و شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام ،تلگرام و واتس اپ به صورت غیر تصادفی در دسترس در
اختیار گردشگران برای پاسخگویی قرار گرفت .در نهایت  333پرسشنامه دریافت شد ،که با حذف داده-
های پرت ،در نهایت  383پرسشنامه معتبر از این میان مورد استفاده قرار گرفت.
در پژوهش پیشرو برای سنجش روایی پرسشنامه از روایی محتوایی و روایی سازه (بارعاملی ،همگرا
و واگرا) و به منظور تعیین پایایی پرسشنامه از برآورد پایایی ثبات درونی به روش آلفای کرونباخ 8و پایایی
ترکیبی 3استفاده شد که با کمک نرم افزار اسمارت پیالاس نسخه  33انجام گرفت .در جدول  8بارهای
عاملی سازههای پژوهش و نتایج پایایی درونی و پایایی ترکیبی گزارش شدهاست .پیش از انجام تحلیل
عاملی آزمون کفایت نمونهگیری  KMOبا استفاده از نرم افزار اسپیاساس نسخه  433انجام گرفت ،مقدار
شاخص  KMOبرابر با ( 3/111بیشتر از  )3/2به دست آمد ،لذا تعداد نمونه برای انجام تحلیل عاملی

1. Cronbach’s Alpha
2. Composite Reliability
3. SMART PLS.3
4. SPSS.23
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کفایت میکند .همچنین مقدار سطح معناداری کوچکتر از  3/32به دست آمده که مشخص میشود برای
شناسایی ساختار مدل عاملی ،استفاده از تحلیل عاملی مناسب است .از اینرو میتوان تحلیل عاملی تاییدی
را بر سواالت پرسشنامه اجرا نمود.
جدول  .8منبع سازههای تحقیق ،بارهای عاملی و پایایی درونی و ترکیبی
متغیر

گویهها

3/291

جمعآوری اطالعات از توصیه شفاهی آنالین گردشگران دیگر پیش از سفر به مقصد

3/989

نگرانی درباره تصمیم سفر به مقصد ،در صورت عدم پیگیری توصیه شفاهی آنالین

3/291

باعث اطمینان خاطر بودن اطالعات توصیه شفاهی آنالین هنگام سفر به مقصد

اعتبار

اعتقاد به اینکه تعداد نظرات نوشته شده توسط یک کاربر نمایانگر دانش آن فرد در خصوص
تجربه ارزیابی او از مقصد میباشد.
اعتقاد به اینکه هرچه مدت زمان ثبت نام یک کاربر در یک سایت نظردهی یا شبکه اجتماعی

در مقصد را تصدیق میکند.
اعتقاد به اینکه استفاده از ضمیر اول شخص(مثل من یا ما) در یک نظر نشاندهنده تجربه
حقیقی نظردهنده میباشد.

3/212
3/943
3/933

3/933

اعتقاد به اینکه شرایط ذکر شده توسط نظردهندگان مختلف ،سطح واقعی خدمات ارائه شده

3/931

3/142

طوالنیتر باشد آن فرد تجربه بیشتری از سفر نیز دارد.
وابستگی به نظراتی که خوانندگان دیگر آن را مفید دانستهاند.

3/922

پیگیری توصیه شفاهی آنالین و مشورت با کاربران دیگر برای انتخاب مقصد جذاب

3/943

3/132

توصیه شفاهی آنالین

پیگیری توصیه شفاهی آنالین برای اطمینان از انتخاب درست مقصد

بار عاملی

CA

CR

3/932
3/943

مرتبط بودن با نیازهای گوناگون

3/929

با ارزش بودن

3/932

سودمند بودن

3/932

معتبر بودن

3/244

3/138

کافی بودن

3/229

3/121

کیفیت اطالعات

به هنگام بودن (از نظر زمان)

3/933

رفتار مصرفکننده

عالقمندی به خرید بستههای سفر معتبر که در شبکههای اجتماعی پست میشوند.
عالقهمندی به توصیه بستههای سفر موجود در شبکههای اجتماعی به دیگران.

3/939

تمایل به استفاده از شبکههای اجتماعی در خرید سفر و کشف مقصدهای گردشگری

3/292

تمایل به مشارکت در ارتباطات توصیههای شفاهی آنالین ،به دلیل باور به اینکه نظرات خوب

3/222

(بد) درباره یک مقصد ارزشمند هستند.

3/929

تمایل به مشارکت فعال در ارتباطات توصیههای شفاهی آنالین ،به دلیل باور به اینکه نظرات
خوب (بد) درباره یک مقصد نگرانیهای بالقوه را در خصوص آن مقصد گردشگری کاهش
میدهد.

منبع :جلیلوند و سمیعی ( ،)3383وو( ،)3383فیلیری ( )3382و یوون ()3382

3/292

3/134

تمایل به مشارکت در ارتباطات توصیههای شفاهی آنالین ،به دلیل باور به اینکه نظرات خوب

3/129

(بد) درباره یک مقصد واقعی هستند.

3/921
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همانطور که در جدول  8مشاهده میشود ،تمامی مقادیر ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی
بزرگتر از  3/9به دست آمد ،پایایی ابزار اندازهگیری برای متغیرها و در نهایت کل تحقیق تایید میگردد .به
منظور تحلیل عاملی تأ ییدی ،با توجه به نتایج به دست آمده ،هر یک از بارهای عاملی که مقدار بیشتر از
حد قابل قبول یعنی  3/2را نشان میدهند ،از اینرو میتوان نتیجه گرفت که این سازهها از اعتبار باالیی
برخوردار هستند .این نکته قابل ذکر است که بارهای عاملی مربوط به سازههای تحقیق در سطح اطمینان
 92درصد معنادار شدهاند .روایی محتوایی سازههای پرسشنامه توسط تعدادی از اساتید مورد تایید قرار
گرفت .برای بررسی روایی همگرا و واگرا از میانگین واریانس استخراج شده ( )AVEو ماتریس همبستگی
بین متغیرهای پنهان استفاده شد که در جدول  3مشاهده میشود.
جدول .3میانگین واریانس استخراج شده ( )AVEو ماتریس همبستگی بین متغیرهای پنهان به منظور بررسی روایی
منفک متغیرهای پرسشنامه
2

9

متغیرها

8

توصیههای شفاهی آنالین

3/983

اعتبار منابع

3/429

3/933

کیفیت اطالعات

3/249

3/233

3/931

رفتار گردشگر

3/499

3/219

3/229

2

AVE
3/233
3/233
3/233

3/988

3/232

منبع :یافتههای پژوهش

در نتیجه با توجه به نتایج جدول  3مقادیر میانگین واریانس استخراج شده ( )AVEبرای تمامی متغیرها
باالتر از  3.2به دست آمده و به همین دلیل روایی همگرا مورد تایید قرار میگیرد .همچنین با توجه به
اینکه مقادیر روی قطر اصلی ماتریس که نشاندهنده جذر  AVEمیباشند از تمامی ضرایب همبستگی
میان یک سازه با سازههای دیگر بیشتر است ،روایی واگرا یا تفکیکی مورد تأیید قرار میگیرد.
به منظور برر سی همبستگی میان دو متغیر در هر فرضیه از آزمون همبستگی اسپیرمن و به کمک نرم
افزار اسپیاساس نسخه  33استفاده شده است و برای آزمون فرضیات تحقیق ،روش معادالت ساختاری
با استفاده از نرم افزار اسمارت پیالاس نسخه  3انجام گرفته است .در مدلسازی معادالت ساختاری،
ماهیت روابط میان متغیرها و اندازه و عالمت این پارامترها تعیین میشود.
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یافتهها
برای دستیابی به نتایج مورد نظر پژوهش آزمونهای آماری بر فرضیهها انجام گرفت .نتایج آزمون
همبستگی اسپیرمن که در جدول  3آمده است نشان میدهد ،تمامی ضرایب به دست آمده در سطح
اطمینان  99درصد معنادار هستند .مثبت بودن تمامی ضرایب همبستگی نشاندهنده رابطه مثبت و مستقیم
میان هر دو متغیر در هر فرضیه است .همچنین جدول  3نتایج آزمون فرضیات طبق مدل معادالت
ساختاری را نشان میدهد .با توجه به مقادیر به دست آمده از ضریب مسیر  βکه همگی مثبت هستند و
قدر مطلق آماره  Tکه برای تمامی موارد خارج از بازه  -8/92تا  +8/92قرار دارد ،تمامی فرضیههای
پژوهش در سطح اطمینان  99درصد تأیید میشوند.
جدول .3نتایج آزمون فرضیات
ضریب
همبستگی

ضریب

متغیر مستقل

متغیر وابسته

8

توصیه شفاهی آنالین

رفتار گردشگر

()P<0.01
3/314

3

کیفیت اطالعات

رفتار گردشگر

3/339

3/332

3

اعتبار منابع

رفتار گردشگر

3/329

3/321

قدر
مطلق

اسپیرمن()r

مسیر β
3/843

3/229
2/328

آماره T

ضریب
تعیین R2

P
Value

نتیجه
فرضیه

3/388

تأیید

3/333

تأیید

9/932

3/338

3/333

تأیید

4

کیفیت اطالعات

اعتبار منابع

3/324

3/329

2/983

3/338

3/333

تأیید

2

توصیه شفاهی آنالین

اعتبار منابع

3/422

3/323

4/384

3/333

تأیید

3/421

منبع :یافتههای پژوهش

برای بررسی توانایی پیشبینی متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل از ضریب تعیین R2استفاده می-
شود .با توجه به مقادیر به دستآمده برای ضریب تعیین ،متغیرهای توصیه شفاهی آنالین ،اعتبار منابع و
کیفیت اطالعات  42/1درصد از تغییرات متغیر وابسته (رفتار گردشگر) را پیشبینی میکنند .همچنین
ضریب تعیین متغیرهای کیفیت اطالعات و توصیههای شفاهی آنالین  33/8درصد است ،به این معنا که
این متغیرها  33/8درصد از تغییرات اعتبار منبع را پیشبینی میکنند .درصدهای باقی مانده نیز مربوط به
خطای اندازه گیری است و ممکن است مربوط به سایر عواملی باشد که در پژوهش حاضر به آنها
پرداخته نشده است.
مدل تحقیق که در حالت تخمین ضرایب مسیر در شکل  3و مدل تحقیق در حالت قدرمطلق معناداری
ضرایب در شکل  3قابل مشاهده است.
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برای ارزیابی برازش مدل تحقیق از شاخص  ، SRMRنیکویی برازش  GOFو معیار ( Q2شاخص
استون-گایسر) استفاده شده است .از آنجاییکه مقدار  SRMRاین پژوهش  3/313به دست آمد(که باید
مقداری کمتر از  3/8باشد تا مورد قبول قرار بگیرد) حاکی از برازش قابل قبول مدل میباشد .مقدار به
دست آمده برای شاخص نیکویی برازش نیز 3/439 ،است ،و با توجه به اینکه مقداری بیشتر از آستانه
 3/32میباشد ،میتوان اینگونه بیان نمود که مدل مورد مطالعه قدرت پیشبینی بزرگ در مقابل سایر
مقادیر آستانه(نیکویی برازش کوچک3/8 ،؛ نیکویی برازش متوسط 3/32 ،و نیکویی برازش بزرگ)3/32 ،
دارد .بنابر این یافتهها اعتبار کلی مدل را تایید میکند .همچنین مقدار به دست آمده از معیار ( Q2شاخص
استون-گایسر) نشاندهنده توانایی مدل ساختاری در پیشبینی کردن است .مقادیر به دست آمده از
شاخصهای به کار برده شده برای برازش مدل ساختاری در جدول  4گزارش شده است.
جدول  .4برازش مدل برای فرضیات ساختاری
متغیر مستقل

متغیر وابسته

توصیه شفاهی آنالین

رفتار گردشگر

کیفیت اطالعات

رفتار گردشگر

معیار (Q2شاخص

سطح معناداری

استون-گایسر)

()P<0.05

شاخص SRMR

شاخص نیکویی
برازش GOF

3/388
3/384

3/333

اعتبار منابع

رفتار گردشگر

3/333

کیفیت اطالعات

اعتبار منابع

3/333

توصیه شفاهی آنالین

اعتبار منابع

3/844

3/313
(کوچکتر از )3/8

3/439
(بزرگتر از
آستانه )3/32

3/333

منبع :یافتههای پژوهش

آزمون متغیر میانجی
برای پی بردن به این نکته که آیا در پژوهش حاضر ،اعتبار منبع به عنوان متغیری میانجی میان
متغیرهای مستقل و وابسته عمل میکند ،از آزمون سوبل 8استفاده شد .آزمون سوبل از تخمین نرمال برای
معناداری رابطه استفاده میکند .محاسبه مقدار  Tدر رابطه میانجی با استفاده از آزمون سوبل در رابطه 8
نشان داده شده است.
1. Sobel Test



اثر کیفیت اطالعات توصیههای شفاهی در شبکههای اجتماعی-آنالین بر رفتار گردشگر

283

رابطه 8

در این آزمون:
 :aضریب مسیر بین متغیر مستقل و میانجی
 :bضریب مسیر بین متغیر میانجی و وابسته

ضریب مسیر بیان کننده وجود رابطه علی خطی و شدت و جهت این رابطه بین دو متغیر مکنون است .در

این رابطه مقدار  aو  bاز خروجیهای نرمافزار پیالاس نسخه  3به دست آمده است.
 :Saخطای استاندارد

a

 :Sbخطای استاندارد ( bپریچر و لئوناردلی.)3338 ،8
با استفاده از ضرایب مسیر و مقدار خطای استاندارد ،مقدار ضریب معناداری( )Tبه کمک فرمول سوبل
برای هر فرضیه به دست آمد که نتایج آن در جدول  2گزارش شدهاند.
جدول  .2نتایج آزمون فرضیات میانجی تحقیق
فرضیات

مقدار a

مقدار b

نقش میانجی اعتبار منابع در رابطه منابع

3/323

3/321

مقدار

مقدار

مقدار T

نتیجه

Sa

Sb

سوبل

فرضیه

3/328

3/341

3/949

تایید

اثر غیر
مستقیم
)(a*b
3/3924

توصیه شفاهی آنالین و رفتار گردشگر
نقش میانجی اعتبار منابع در رابطه کیفیت
اطالعات و رفتار گردشگر

3/329

3/321

3/323

3/341

4/293

تایید

3/833

منبع :یافتههای پژوهش

با توجه به نتایج گزارش شده در جدول  ،2به دلیل اینکه مقدار ضریب معناداری هر دو فرضیه خارج
از بازه  -8/92تا  +8/92است ،فرضیههای میانجی تحقیق تایید میشوند به همین دلیل میتوان نتیجه
گرفت که متغیر اعتبار منابع میتواند به عنوان میانجی در رابطه میان توصیههای شفاهی آنالین و نیز رابطه
کیفیت اطالعات با رفتار گردشگر نقش موثری ایفا کند .از آنجاییکه اثر غیر مستقیم میان متغیرهای
مستقل و متغیر وابسته در جدول آمده است ،کیفیت اطالعات از طریق اعتبار منابع اثر بیشتری بر رفتار
مصرفکننده دارد.
1. Preacher & Leonardelli
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نتیجهگیری
هدف از این تحقیق بررسی اثر کیفیت اطالعات توصیههای شفاهی آنالین بر رفتار گردشگر بوده
است .در پژوهش حاضر ،اعتبار منبع توصیه شفاهی آنالین و کیفیت اطالعات مورد بررسی قرار گرفت تا
بتوان به تاثیر اهمیت این عوامل بر رفتار گردشگران داخلی ایران پی برد .نتایج این پژوهش به مدیران و
برنامهریزان مقصدها و رویدادهای گردشگری کشورمان کمک میکند تا با توجه به تاثیر این پیامها ،اهداف
خود را مطابق خواستهها و نظرات گردشگران پیریزی کنند و نواقصی که مورد توجه گردشگران قرار
گرفته و باعث نارضایتی آنها شده را تا حد امکان رفع نمایند .عالوه بر این به بازاریابهای مقصدهای
گردشگری کمک میکند تا برای بهبود تصویر مقصد خود در میان گردشگران ،برنامههایی را در پیش
بگیرند و طراحی تبلیغات بازاریابی مقصد خود را متناسب با بازار هدف انجام دهند .درنهایت نتایج
بهدستآمده به تولیدکنندگان برنامههای کاربردی موبایلی و شبکههای اجتماعی آنالین کمک میکند تا
سیستم خود را متناسب با نیازهای گردشگران طراحی نمایند و با در نظر گرفتن راهکارهایی ،اعتبار محتوای
منتشر شده در شبکه خود را بهبود بخشند .در ادامه به بررسی نتایج به دستآمده از فرضیات و مقایسه آن-
ها با مطالعات قبلی در این زمینه پرداخته میشود.
فرضیه اول :منابع توصیههای شفاهی آنالین تاثیر مثبت و معناداری بر رفتار مصرفکننده گردشگری دارد.
ضریب مسیر به دست آمده برای این فرضیه برابر با  3/843است که نشاندهنده اثر مستقیم و معنادار
توصیههای شفاهی آنالین بر رفتار مصرفکننده گردشگری است .میتوان گفت با افزایش محبوبیت هر چه
بیشتر سفرهای شخصیسازی شده در میان گردشگران ،افراد نیازمند کسب اطالعات از روشهای متفاوت
هستند .در حال حاضر یکی از رایجترین منابع اطالعاتی ،شبکههای اجتماعی هستند که به دلیل دسترسی
آسان و هزینه اندک مورد استقبال گردشگران قرار گرفتهاند .توصیههای شفاهی آنالین بخش مهمی از
محتوای این شبکهها را تشکیل میدهد و دارای ویژگیهایی همچون گستردگی و سرعت انتشار پیام،
روزآمدی ،و غیر انتفاعی بودن است که آن را از سایر اطالعات متمایز میکند .نتایج بهدست آمده با
مطالعات محققانی همچون ابوبکر و ایلکان3382 ،؛ ارکان3382 ،؛ دوستی و همکاران3382 ،؛ حمیدیزاده
و همکاران8394 ،؛ هاموود و تابین3383 ،؛ جلیلوند و سمیعی3383 ،؛ چان و گای3388 ،؛ لیتوین ،گلد
اسمیت و پن 3331 ،و بیکارت و شیندلر 3338 ،همسو است.
فرضیه دوم :کیفیت اطالعات تاثیر مثبت و معناداری بر رفتار مصرفکننده گردشگری دارد.
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مقدار ضریب مسیر برای این فرضیه  3.332است ،به این معنا که کیفیت اطالعات تاثیر مثبت و
معناداری بر رفتار مصرفکننده گردشگری دارد .در تبیین نتیجه بهدستآمده میتوان گفت افراد در هنگام
جستجوی اطالعات به دنبال آن دسته از اطالعاتی هستند که تا حد امکان کامل ،سودمند ،بهروز و
دستاول باشد و ضمن برطرفکردن نیازهای آنان ،در زمان مناسب در دسترسشان قرار بگیرد .در صورتی
که اطالعات موردنیاز بهدرستی و با کیفیت مطلوب در اختیار گردشگر قرار بگیرد ،باعث میشود تا وی
انتخابی بهتر و متناسب با ابعاد گوناگون نیازهایش داشته باشد .دلیل تاثیرگذاری این ویژگیها در رفتار
گردشگر ،اهمیت مقصد سفر و تجارب به دست آمده از آن در زندگی آنان است .همچنین برخیاز
گردشگران نیازهای منحصر به فردی دارند که در برخی موارد در پیامهای انبوه تبلیغاتی گنجانده نمیشود
و آنها به دنبال یافتن اطالعاتی دراینباره هستند .از آنجایی که پیامهای توصیههای شفاهی آنالین توسط
بازدیدکنندگان حقیقی که تجربه سفر به مقصد و استفاده از خدمات گردشگری را داشتهاند نوشته شده،
میتواند اطالعاتی با جزئیات بیشتر و عینیتر را دراختیار افراد دیگری که قصد سفر به همان مقصد را
دارند قراردهد .نتایج به دست آمده با نتایج مطالعات فیلیری ،آلگازو و مکلی3382 ،؛ فیلیری 3382 ،و
پارک ،لی و هان 3339 ،همسو است.
فرضیه سوم :اعتبار منابع توصیههای شفاهی آنالین تاثیر مستقیم و معناداری بر رفتار مصرفکننده
گردشگری دارد.
فرضیه سوم با بیشترین مقدار ضریب مسیر  3.321بیشترین اثرگذاری را در میان سایر عوامل دارا می-
باشد ،و نشاندهنده این نکته است که اعتبار منابع توصیههای شفاهی آنالین تاثیر معناداری بر رفتار
مصرفکننده گردشگری دارد که با نتایج مطالعات وو 3383 ،و ارکان 3382 ،همسو است .میتوان گفت
اطالعات بهدستآمده از منبع اطالعاتی معتبر ،قابل اعتماد فرض میشود و به این دلیل گردشگر میتواند با
اطمینان خاطر بیشتر ،به پیامی که آن را معتبر میپندارد اتکا کند و درنتیجه بر قصد خرید گردشگر
اثرگذار است .عالوهبراین هنگامی که گردشگر تصمیم مطمئنتری گرفته باشد ،احتمال اینکه رضایت
بیش تری از سفر کسب کند و در نتیجه پس از سفر تمایل داشته باشد تا تجربههای خود را با دیگران به
اشتراک بگذارد ،افزایش مییابد.
فرضیه چهارم :کیفیت اطالعات تاثیر مثبت و معناداری بر اعتبار منابع توصیههای شفاهی آنالین دارد.
از آنجایی که ضریب مسیر این فرضیه مقدار  3/329و مثبت میباشد ،بنابراین کیفیت محتوای پیامی
که جنبه اطالعرسانی دارد بر درک مصرف کننده از اعتبار منبع توصیه اثرگذار است .کیفیت اطالعات،
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نشاندهنده تخصص و/یا قابلیت اعتماد منبع اطالعاتی ارائهدهنده نظرات آنالین است و به احتمال زیاد
فرستنده پیامی که اطالعات دقیق ،واقعی و با جزئیات درباره ویژگیهای یک محصول یا خدمت ارائه می-
دهد ،معتبرتر از کسی که اطالعات مختصر و شرح ذهنی از همان محصول یا خدمت را ارائه داده ،در نظر
گرفته میشود (فیلیری.)3382،
فرضیه پنجم :منبع توصیههای شفاهی آنالین تأثیر مثبت و معناداری بر اعتبار منابع توصیههای شفاهی
آنالین دارد.
مقدار ضریب مسیر برای این فرضیه  3/323و مثبت میباشد ،به این معنا که کیفیت اطالعات تاثیر
مثبت و معناداری بر اعتبار منابع توصیههای شفاهی آنالین دارد .با توجه به اینکه توصیههای شفاهی
آنالین بیش از همه از طرف غریبهها اتفاق میافتد ،معتبر پنداشته شدن منبع پیام بر پذیرش آن اثرگذار
است .در شبکههای اجتماعی ،بخشی از اطالعات افراد در نمایه آنها ثبت میشود .این اطالعات عبارتنداز
مشخصات فردی مانند نام ،جنسیت ،سن .همچنین با توجه به بار عاملی سازههای پژوهش که در جدول 8
آمده ،میزان فعالبودن کاربر و مدت زمان حضور و تاریخچه فعالیتهایی که در مدت حضورش انجام داده
در نظر مخاطب تاثیر زیادی دارد ،این اطالعات نیز از نمایه شبکههای اجتماعی در دسترس هستند .تمام
این موارد میتواند بر تجربه و تخصص فرد در زمینهای که نظرات خود را به اشتراک گذاشته و همچنین
بر اعتماد مخاطبان به فرستنده پیام و درنتیجه محتوای پیام اثرگذار باشد .نتایج به دست آمده با مطالعات
محققانی همچون برتون ،پیت و کمپبل()3331؛ اسمیت ،منون و سیواکومار ( )3332همسو میباشد.
فرضیه ششم :منابع توصیههای شفاهی آنالین با میانجیگری اعتبار منابع ،بر رفتار مصرفکننده گردشگری
تاثیر مثبت و معناداری دارد.
طبق نتایج به دست آمده از جدول  2فرضیه تحقیق در سطح اطمینان  92درصد تأیید شد .به این معنا
که وقتی گردشگر اطالعاتی را از فرستنده پیامی که او را معتبر میپندارد دریافت میکند و باور دارد این
فرد در زمینه مورد نظر متخصص و با تجربه است و میتوان به او و پیامی که به اشتراک گذاشته اعتماد
کرد ،تأثیر بیشتری میپذیرد .به عبارت دیگر توانایی تشخیص تخصص و قابلیت اعتماد به افراد در منابع
اطالعاتی میتواند بر رفتار تصمیمگیری گردشگرانی ،که پیامهای توصیههای شفاهی را برای جستجوی
اطالعات مورد نیاز خود پیگیری میکنند ،اثرگذار باشد .نتایج به دست آمده با مطالعات هائوتز و همکاران،
 ،3384بیکارت و شیندلر)3338( ،؛ کاکس و همکاران )3339( ،و اسمیت ،منون و سیواکومار()3332
همسو است.
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فرضیه هفتم :کیفیت اطالعات با میانجیگری اعتبار منابع ،بر رفتار مصرفکننده گردشگری تاثیر مثبت و
معناداری دارد.
طبق نتایج به دست آمده از جدول  2اثر مثبت و معنادار کیفیت اطالعات با میانجیگری اعتبار منابع ،بر
رفتار مصرفکننده گردشگری مورد تایید قرار گرفت .از این نتیجه اینگونه بر میآید که اعتبار منبع نقش
موثری در رابطه میان کیفیت اطالعات و رفتار گردشگر دارد .این نتیجه را میتوان اینگونه تحلیل نمود که
منبع اطالعاتی معتبر مانند کاربران فعال و با تجربه شبکههای اجتماعی و وبسایتهای نظردهی باعث
میشوند تا نظرات جامع و کافی در محیط این وبسایتها وجود داشته باشد و از این طریق گردشگر
بتوان اطالعات مورد نیاز خود را در زمانی که به آن نیاز دارد ،دریافت نماید .همچنین آن نظراتی که از
دیدگاه کاربران دیگر مفید بودهاند ،مورد پسند قرار میگیرند و با اینکار نظرات ارزشمند و سودمند
مشخص میشوند و زمانی که گردشگر برای برنامهریزی سفر به این نظرات مراجعه میکند با اطمینان
خاطر بیشتری تصمیمگیری میکند و نیز پس از سفر تجربه خود را با همان کاربران به اشتراک بگذارد و
تبادل نظر کند.
محدودیتهای تحقیق
با توجه به ماهیت شبکههای اجتماعی و تغییر آنها در طول زمان ،ممکن است با ارتقای برخی
ویژگیها در شبکههای اجتماعی شرایط بهتری برای تامین اعتبار منبع تولید محتوا ایجاد شود و این
نکته بر انتخاب شبکههای اجتماعی در بین مخاطبان تاثیرگذار باشد و در نهایت در نتایج به دست آمده
تغییراتی حاصل گردد .عالوه بر این درصد باالیی از گردشگرانی که به پرسشنامه پاسخ دادند از گروه
سنی جوان بودهاند و این امکان وجود دارد که اگر بهطور خاص گردشگران میانسال یا در سنین باالتر
به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شوند ،در نتایج تغییری حاصل شود.
پیشنهادهای تحقیق
-

این پژوهش از دیدگاه گردشگر انجام گرفت .پیشنهاد میشود در تحقیقات آینده نظرات
متخصصان این حوزه و ارائهدهندگان خدمات و یا تولیدکنندگان وبسایتهای شبکه اجتماعی
نیز بررسی شود.
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محققان میتوانند در آینده از بین شبکههای اجتماعی یک مورد را به عنوان مطالعه موردی

-

انتخاب نمایند و بهطور مفصل تأثیر آن را بر رفتار گردشگران بررسی نمایند و یا به صورت
.تطبیقی موفقیت چند شبکه اجتماعی را در این زمینه بسنجند
 با توجه به فراگیری.در پژوهشهای آینده میتوان تنها بر یک نوع از محتوا تمرکز نمود

-

 انتخاب محتوای تولیدی کاربران به شکل ویدئو و تاثیر آن بر رفتار،محبوبیت محتوای ویدئویی
.گردشگر میتواند گزینه مناسبی باشد
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