Mehdi Karoubi

Associate Professor, Department of Tourism
Management, Faculty of Management and
Accounting, Allameh Tabataba’i University,
Tehran, Iran.

Najmeh Gharibi

Ph.D. Student of Tourism Management,
Victoria University of Wellington, Wellington,
New Zealand.

Mahshid Nasouti

Master of Art in Tourism Management,
Independent Researcher.

Abstract
The synergy between tourism and social networks has become a megatrend
to the extent that the two are unbelievably interdependent. The purpose of
the present study is to investigate the behavior of the e-loyalty of tourists in
this megatrend and its influencing factors. The statistical population of the
study is the user tourists on social networking sites (SNSs). The statistical
sample was 1599 persons. An electronic questionnaire was used for data
collection. Data were analyzed using SPSS25 and Lisrel8.5 software
packages. The finding confirms the impact of the e-servicescape on e-trust,
e-satisfaction, e-commitment, and e-loyalty. E-trust has also influenced esatisfaction and e-loyalty. In addition, e-satisfaction has influenced ecommitment and e-loyalty. Based on the findings, it can be suggested that
SNSs’ managers pay more attention to elements of the e-servicescape such
as visual appeal, value for fun, usability, customization/personalization, and
interactions. Also, other practical suggestions were made.
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مقاله پژوهشی

فصلنامهمطالعاترسانههاينوين


تهای شبکه
عوامل مؤثر بر وفاداری الکترونیکی گردشگران به سای 
اجتماعی
رودسری
مهدی کروبی



طباطبائی ،تهران ،ایران.
دانشیار گروه مدیریت جهانگردی ،دانشکده مدیریت و حسابداری ،دانشگاه عالمه
طباطبائی ،تهران ،ایران.

مهشید ناسوتی

دانشآموختهی کارشناسی ارشد برنامهریزی گردشگری ،پژوهشگر مستقل.

چکیده
همافزايیگردشگريوفضاهايمجازيمانندشبکههاياجتماعی،بهيکفراجريانتبديلشدهاست؛تا
رقابلباوري اين دو به هم وابستهاند .هدف پژوهش حاضر ،بررسی رفتار وفاداري
جايی که به میزان غی 
کاربر در سايتهاي شبکهي اجتماعی هستند .نمونهي آماري  9911نفر تعیین گرديد .از پرسشنامهي
الکترونیکیبرايجمعآوريدادههااستفادهشد.دادههاازطريقبستههاينرمافزاريSPSS25وLisrel8.5
تجزيهوتحلیل شدند .نتايج حاکی از تأيید تأثیر محیط خدمات الکترونیکی بر اعتماد ،رضايت ،تعهد و
وفاداريالکترونیکیاست.همچنیناعتمادالکترونیکیبررضايتووفاداريالکترونیکیتأثیرگذار بوده
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الکترونیکیگردشگراندراينفراجريانوعواملمؤثر برآناست.جامعهيآماريپژوهش،گردشگران

تاریخ پذیرش1893/09/08 :

نجمه غریبی

دانشجوی دکتری مدیریت گردشگری ،دانشگاه ویکتوریا ،ویلینگتون ،نیوزلند.

تاریخ ارسال1893/05/21 :

سیّدمحمّد میرتقیان

دانشجوی دکتری گردشگری ،دانشکده مدیریت و حسابداری ،دانشگاه عالمه

بهعالوه رضايت الکترونیکی بر تعهد و وفاداري الکترونیکی تأثیر داشته است .مبتنی بر يافتهها،
است  .
جذابیت ديداري ،ارزشسرگرمکنندگی ،قابلیت استفاده ،سفارشیسازي/شخصیسازي و تعامالت داشته
باشند.همچنین،پیشنهادهايکاربرديديگريارائهگرديد .

کلیدواژهها :وفاداری الکترونیکی ،گردشگری ،سفر ،سایتهای شبکه اجتماعی .
نويسندهمسئول sm.mirtaghian@atu.ac.ir:

eISSN: 2476-6550

میتوان پیشنهاد کرد که شبکههاي اجتماعی توجه بیشتري به عناصر محیط خدمات الکترونیکی مانند
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مقدمه
امروزه،گردشگرانبرايتصمیمگیريدرموردانتخابمقصد(زمانیوهمکاران)9911،
بهطور گسترده از شبکههاي اجتماعی استفاده میکنند (محمّدي و
و اقدامات ديگر  ،
همکاران)9911،ومقصدهانیز ،براي جذببیشتر گردشگران ،خدماتخودرااز طريق
وبسايتهاارائه میدهند (.)Küçükaltan & Pirnar, 2016اگرچه سايتهاوشبکههاي
گسترشيافته ()Ostovare & Sharraki, 2019و

اجتماعیمرتبطباگردشگريدر ايران 
محبوبیتدارد(%99ازايرانیهاعضواينشبکههاهستند)(محمّديومیرتقیانرودسري،
 ،)9911اما استفاده تجاري از آن ناموفق بوده است (.)Mohamed & Moradi, 2011
بهطورکلی میتوانگفتکهاستفادهازوبسايتهادرگردشگريتنهادر کمتر از يک

شروعشده ورضايتبخشنبوده()Salavati & Hashim, 2015وکسب-

دههدر ايران
بهطور
وکارهايآنالينگردشگريدرايران،نابالغهستند.يافتههاحاکیازايناستکه 
مناسب از وبسايتها براي جلب رضايت و «وفاداري» گردشگران استفاده نمیشود
( .)Saddad, 2010
همانطور کهکمیّتوکیفیت سايتهاي گردشگريتغییرمیکند ،رفتار گردشگر

بهويژه رفتار
]دوفضايی شدهو[ تغییراتچشمگیري داشته(  ،)Serenko & Stach, 2009
«وفاداري» که براي بازاريابان به يک عامل ضروري در محیط آنالين ( Chang et al.,

 )2014تبديل شدهاست .با توجه به توسعهفراگیرشبکههاياجتماعیدر گردشگري و
قابلیت تأثیرگذاري آن بر درک و باور افراد (محمّدي و میرتقیانرودسري،)9919 ،
کسبوکارهاي آنالين گردشگري

پژوهش در زمینهي «وفاداري الکترونیکی »9براي 
بهعنوانيکموضوعچالشبرانگیز،بسیارضرورياست( .)Kim et al., 2012

تاکنون ،مطالعات محدودي در ايران در مورد وفاداري به سايتهاي شبکهي
نهتنها براي بازاريابان ،بلکه همه
اجتماعیباتأکید بر گردشگريانجام شده و اين مسئله  
سطوحگردشگري،اساسیاست.ازاينرو،هدفپژوهشحاضر،شناسايیوسنجشتأثیر
عواملمؤثربروفاداريگردشگرانايرانیبهسايتهايشبکهاجتماعیاست.دراينزمینه،
)1. Electronic Loyalty (E-Loyalty
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مبتنیبرنظريههايموجودوعواملمؤثر برشکلگیريوفاداريالکترونیکی،مدلارائه
شدهاست .

مباني نظري
پارادایم دوجهاني شدن
پارادايم ايرانی دوجهانیشدن 9نخستینباردرسال 9911توسطسعیدرضاعاملیمطرح
شدکهدرآنبیانکردهاست،جهانمعاصرتغییريافته وبهدوجهانواقعیومجازي(که
درموازاتهمقراردارند)تبديلشدهاست؛درجهانواقعی،زندگیوفعالیتاجتماعی
عینیجريانداردودرجهانمجازي،انساندرمواجههباواقعیتهايمجازيقراردارد
).همراستابااينپارادايم،رفتارهايگردشگران،همدردنیاي
(عاملیرنانیوخلقتی 9919،
واقعیوهمدرفضايمجازي،شکلمیگیرد،رشدمیکندوتغییرمیيابد؛يعنیهرآنچه
دربسترارائهيخدماتگردشگريوکنشهايمیزبان-گردشگردردنیايواقعیوجود
دارد،دردنیايمجازياتفاقخواهدافتاد.محیطخدمات،ارائهيآن،پرداختها،رضايت
ورفتارهايآتیگردشگرانهمدردنیايواقعیوهمدرجهانمجازيشکلمیگیرد .

نظریه استفاده و خشنودي
نظريهاستفادهوخشنودي،1اولینباردرمقاله ()Katz et al., 1974توصیفشد.رويکرد
اصلی اين نظريه« ،شناخت داليل و اهداف کارکردي استفادهي مردم از يک رسانهي
خاص» است .سازگاري و ارتباط نظريهي استفاده و خشنودي با رسانههاي اجتماعی و
وبسايتهايمرتبطباگردشگريتأيید شدهاست(.)Choi et al., 2016براساسنظريه

بهعنوان يک رسانهي اجتماعی بتوانند
استفاده و خشنودي ،اگر سايتهاي گردشگري  
نیازهاي گردشگران رابهخوبی برآوردهسازند،يعنیبینخدماتسايت ونیاز گردشگر،
تطابق وجود داشته باشد ،گردشگران از خدمات آن سايت خشنود شده و در غیر اين
صورت ،نیازوي برطرفنشده وآنگردشگر ازآنوبسايتخاص رويگردان میشود .
1. Dual Globalization
2. Uses and Gratifications Theory

عوامل مؤثر بر وفاداری الکترونیکی گردشگران به ...؛ میرتقیانرودسری و همکاران | 723

نظریه کاشت
نظريهيکاشت9گربنر،1مبتنیبرتعاملرسانه-کاربروفرآيندتأثیررسانهبرکاربربنانهاده
شده است .ارتباط مستقیم میان میزان استفادهي کاربران از محتواي يک رسانه و تغییر
نگرش بر اساس محتواي آن رسانه ،فرض اصلی اين نظريه است (.)Morgan, 1995
رضايتگردشگرازمحتواوياخدماتارائهشدهازيکسايتخاص،منجربهاستفادهي
مکررازآنسايتمی شود.براساسنظريهکاشت،مواجههوبرخوردمکررگردشگرانبا
خدماتيکسايتگردشگري،نگرشآنانراتاحدايجاديکجهانبینیجديدتغییر
میدهد .

وفاداري الکترونیکي
وفاداري« ،باالترين سطح تعهد است که بر انتقال از «تمايل به محصول» به «تعهد خريد
مجدد آن محصول» داللت دارد» و در چهار مرحلهي :شناختی (ادراکی) ،عاطفی
(احساسی)،میلی(کرداري)وعملی(رفتاري)رخمیدهد( Oliver, 1999: 37 Cited in

.)Cossío-Silva et al., 2019اينتعريف،پذيرفتهشدهترينتعريفازوفادارياست .با
فراگیرشدنفناوري اطالعات ،وفاداري از شکل سنتی خود به وفاداريالکترونیکی تغییر
بهعنوان «وفاداريمشتري
يافت(.)Reichheld & Schefter, 2000وفاداري الکترونیکی ،
بهيکوبسايتوتمايلويبرايبازديدمکررويا خريدمجددازوبسايتدرآينده»
تعريفمیشود( .)Bilgihan & Bujisic, 2015
پويايی رفتار گردشگران و محیط مجازي ،وفاداري الکترونیکی در صنعت
گردشگريرابهموضوعیمهموچالشبرانگیزتبديلکردهاست( Roger-Monzó et al.,

.)2015باتوجهبهدراختیاربودنطیفگستردهايازگزينههاوخدماتدرمحیطآنالين،
کششپذيري کاربران در وفاداري الکترونیکی بسیار زياد است ( Sanz-Blas et al.,

)2014؛ بنابراين ،اين نیاز وجود دارد که مديران وبسايتهاي گردشگري ،به نحوه و
1. Cultivation Theory
2. Gerbner
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میزان تأثیر  عواملی چون محیط خدمات الکترونیکی ،اعتماد الکترونیکی ،رضايت
الکترونیکیونیزتعهدالکترونیکیکهمنجربهايجادوفاداريالکترونیکیمیشوند،توجه
کنند .

محیط خدماتِ الکترونیکي
چیدمانِابعادِمحیطیِيکفضايآنالين«،محیطخدماتالکترونیکی»نامدارد( & Lee

 )Jeong, 2012که منجر به شکلگیري تجربه و رفتارهاي آنالين گردشگران میشود
( )Sreejesh & Aabhilash, 2017و شامل جذابیت ديداري ،ارزش سرگرمکنندگی،
قابلیتاستفادهومفیدبودن،شخصیسازي/سفارشیسازيونیزتعاملیبودناست(Abou-

 .)Shouk & Khalifa, 2017
بهصورت آنالين است و بدان معنی است که
جذابیت ديداري شامل شرايط محیطی  
گردشگران چقدر اين محیط آنالين را خوشنما و جذاب میدانند( Harris & Goode,

 .)2010ارزش تجربیِ سرگرمی ،نتايج و احساسات مربوط به سرگرمی است که
گردشگران تجربه میکنند ( .)Sreejesh & Aabhilash, 2017قابلیت استفاده و مفید
آنها
بودن ،شامل عملِ درکِ جامع از انتظارات گردشگران و برآوردهساختن نیازهاي  
بهعنوان جنبههايی از
است ( .)Law et al., 2010شخصیسازي يا سفارشیسازي نیز  
بهصورت متغیر است که بر اساس نیازهايهر
رنگها ،چیدمانهاوشیوهينگارش متن 

گردشگر،يک محیطخاصراارائه میکند(.)Sreejesh & Aabhilash, 2017تعاملی
بهعنوانارائهيخدماتبهروشهايمختلفووجودگزينهيجستجووپويايیاست
بودن 
( .)Fiore & Jin, 2003
درارتباطبانقشمحیطخدماتالکترونیکیبراعتمادالکترونیکیکاربرانسايت-
هاي گردشگري،پژوهشگراندريافتندکهقابلیت استفاده ومفیدبودناطالعاتسايت،
منجربهتولید محتواي اصیلمیشود و اعتبار سايت را افزايش میدهد( Petter et al.,

 .)2013درپژوهشیديگر(،)Kim et al., 2012مشخصگرديدهرچهمحیطخدمات
الکترونیکیدرسايتهايگردشگريبهترباشد،اعتمادکاربرانبهسايتافزايشخواهد
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نرو،فرضیهزيرمطرحمیگردد :
يافت(.)Chen et al., 2015ازاي 
 :H1محیط خدمات الکترونیکی سايتهاي شبکه اجتماعی بر اعتماد الکترونیکی
کاربران،تأثیرمثبتومعناداريدارد .
تأثیر محیطخدماتالکترونیکیبررضايتالکترونیکیتأيیدشدهومشخصگرديده
که رضايت الکترونیکی بهطور دقیق بر اساس تجربهي مصرف ( )Tran et al., 2019و
ويژگیهاي خدمات در محیطهاي آنالين بنا شده است(.)Zhang & Mao, 2016محیط
خدمات الکترونیکی سايتهاي گردشگري ،میتواند رضايت الکترونیکی را تحت تأثیر
قرار دهد ()Mousavizadeh et al., 2016؛ يعنی رابطه علّی و قابل قبولی میان محیط
خدمات الکترونیکی و رضايت الکترونیکی کاربران سايتهاي گردشگري وجود دارد
()Agha-Kasiri et al., 2017ومحیط وبسايتهايگردشگري يک عامل اساسی براي
نرو،فرضیهزيرمطرحمیگردد :
رضايتکاربراناست( .)Chen et al., 2015ازاي 
 :H2محیط خدمات الکترونیکی سايتهاي شبکه اجتماعی بر رضايت الکترونیکی
کاربران،تأثیرمثبتومعناداريدارد .
نتايج پژوهش ها نشان داده که ارتباط معناداري بین محیط خدمات الکترونیکی و
تعهدالکترونیکیوجوددارد(.)Dai et al., 2011; Al-Havari, 2011اگرمحیطخدمات
يکوب سايتگردشگريمناسبباشد،تمايلکاربربهحفظارتباطباوبسايتافزايش
نرو،فرضیهزيرمطرحمیگردد :
میيابد.ازاي 
 :H3محیط خدمات الکترونیکی سايتهاي شبکه اجتماعی بر تعهد الکترونیکی
کاربران،تأثیرمثبتومعناداريدارد .
پژوهشگران ( )Mohd Kassim & Ismail, 2009به اين نتیجه رسیدند که ارتباط
معناداريبینمحیطخدماتالکترونیکیووفاداريالکترونیکیوجوددارد.برخیديگر
نهتنها کیفیت اطالعات سايت ،بلکه ارزش سرگرمکنندگی آن ،منجر به
نشان دادند که  
بازديدمجددکاربرانمیشود( .)Gao & Koufaris, 2006همچنین اثبات شده است که
کیفیت ادراکشده ازمحیطخدماتآنالين تأثیر بسیاري بر وفاداري دارد ( Dunn et al,
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بهطورکلی ،محیط خدمات الکترونیکی بر وفاداري الکترونیکی تأثیر میگذارد
  .)2009
نرو،فرضیهزيرمطرحمیگردد :
( .)Kim et al., 2011ازاي 
 :H4محیط خدمات الکترونیکی سايتهاي شبکه اجتماعی بر وفاداري الکترونیکی
کاربران،تأثیرمثبتومعناداريدارد .

اعتماد الکترونیکي
بهعنوان باور به توانايیهاي سايت گردشگري و باور اينکه سايتها
اعتماد الکترونیکی  
فعالیتهايخاصیرابرايبرآوردننیازهاوانتظاراتمشتريانانجامخواهندداد( Flavian

)et al., 2005تعريفمیشود.عدماعتمادمشکلبزرگیاستکهمانعبازديدواستفادهاز
خدماتوبسايتهايگردشگريمیشود(.)Kim et al., 2011
اعتمادالکترونیکیعاملیاساسیبرايشروعرضايتالکترونیکیاست( Kim et al.,

آنهااعتمادنداشتهباشند،درمورد
.)2009اگرکاربراندرهنگامبازديدازوبسايتهابه 
آن وبسايت نگرش منفی به وجود میآيد ( .)Doong et al., 2008ازاينرو داشتن
اعتماد ،منجربهرضايتبیشتر مشترياندرمحیطآنالينمیشود ( Balasubramanian et

بهصورت انگیزشی و آشکارا با رضايتمندي از کسبوکار آنالين
 .)al., 2003اعتماد  
نرو،فرضیهزيرمطرحمیگردد:
گردشگريمرتبطاست(.)Kim et al., 2012ازاي 
:H5اعتمادالکترونیکیبهسايتهايشبکهاجتماعیبررضايتالکترونیکیکاربران،
تأثیرمثبتومعناداريدارد.
بهعنوانيکعنصرقطعیدرتعهدبهروابطتجاريمحسوبمیشود( Dwyer
اعتماد 

 .)et al., 1987افزايشاعتماد،تعهد مشتريرا افزايشخواهديافت(.)Gounaris, 2005
با تمرکز بر روي خدمات ارائه شده از طريق وبسايتها به گردشگران ،مشخص شده
است که ارتباط مستقیمی میان اعتماد و تعهد وجود دارد (.)Sanz-Blas et al., 2014
نرو،فرضیهزيرمطرحمیگردد:
ازاي 
:H6اعتمادالکترونیکی به سايتهايشبکهاجتماعی برتعهد الکترونیکیکاربران،
تأثیرمثبتومعناداريدارد.
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اعتماد يکی از کلیدهاي اصلی درحرکت بهسوي وفاداري است ( Kim et al.,
 .)2011وفاداري میتواند نتیجه اعتماد به محیطهاي آنالين باشد ( Sanz-Blas et al.,

 .)2014به دلیل سردرگمی زياد در محیط آنالين ،کاربران ،خواستار وفادار ماندن به
آنها اعتماددارند( .)Cui et al., 2018اعتمادالکترونیکی
وبسايتهايیهستندکهبه 

میتواند بر روي وفاداري الکترونیکی به شیوههاي مختلف تأثیر گذارد ( Chen et al,

 .)2015براي مثال ،اعتماد الکترونیکی تأثیر مثبتی بر تمايالت رفتاري کاربران سايتها
(پیشنهاديکوبسايتگردشگريبهسايرين) دارد (.)Riquelme & Roman, 2014
نرو،فرضیهزيرمطرحمیگردد :
ازاي 
 :H7اعتماد الکترونیکی به سايتهاي شبکه اجتماعی بر وفاداري الکترونیکی
کاربران،تأثیرمثبتومعناداريدارد .

رضایت الکترونیکي
در محیطهاي آنالين ،رضايتمندي نشانگر تجربههاي موردعالقه کاربران میباشد
( .)Blasco-Lopez et al., 2018; Pereira et al., 2016بنابراين ،رضايت الکترونیکی
بهعنوان راضی بودن از تجربه خريد آنالين در محیطهاي مجازي تعريف میشود

(.)Anderson & Srinivasan, 2003رضايت ازخدماتآناليننقشمهمیدرتعهددارد
( .)Han et al., 2011تأثیر مستقیم رضايت بر تعهد در خدمات مربوط به سايتهاي
نرو ،فرضیه زير مطرح
گردشگري تأيید شده است ( .)Sanz-Blas et al., 2014ازاي 
میگردد :

 :H8رضايتالکترونیکیبهسايتهايشبکهاجتماعیبرتعهدالکترونیکیکاربران،
تأثیرمثبتومعناداريدارد .
درزمینهيارائهيخدماتسايتهايگردشگري ،رضايتيکعاملمستقیمومهم
استکهبروفاداريتأثیر میگذارد(.)Zhao & Lu, 2012تأثیررضايتالکترونیکیبر
وفاداريالکترونیکیگردشگران()Chen et al., 2015تأيیدشدهاست.پژوهشگراناظهار
آنها( Chung
وبسايتگردشگري،بربازديدمجدد 
داشتندکهرضايتکاربرانازيک 
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 )et al., 2015و توصیهي آن به سايرين ( Sirdeshmukh et al., 2018; Pee et al.,

نرو،فرضیهزيرمطرحمیگردد :
)2018تأثیرزياديمیگذارد .ازاي 
 :H9رضايت الکترونیکی به سايتهاي شبکه اجتماعی بر وفاداري الکترونیکی
کاربران،تأثیرمثبتومعناداريدارد.

تعهد الکترونیکي
بهعنوان ضرورت يک رابطه در تجارت محسوب میشود که فروشندگان تالش
تعهد  
میکنند تا پايدار و استوار باشند ( .)Peppers & Rogers, 2017بین تعهد مشتري و

وفاداريدرمحیطمجازيرابطهمستقیمومعناداريوجوددارد ( Brown & Chalmers,

 .)2003تعهدبیشترمشتري،ازنظر انگیزشی بروفاداريدرکسبوکارتأثیربیشتريدارد
نرو،فرضیهيزيرمطرحمیگردد :
( .)Sanz-Blas et al, 2014ازاي 
:H10تعهدالکترونیکیبهسايتهايشبکهاجتماعیبروفاداريالکترونیکیکاربران،
تأثیرمثبتومعناداريدارد .
مطرحشده و بسط فرضیهها بر اساس ادبیات و مطالعات تجربی

مبتنی بر نظريههاي 
پیشین،مدلمفهومیفرضیهسازيشدهدرشکل()9نشاندادهشدهاست.

شکل  .1مدل مفهومي پژوهش (منبع :ادبیات پژوهش)

روششناسي
پژوهشحاضرازنظر هدف،کاربرديوبهلحاظروش،ازنوعتوصیفی-همبستگیمبتنی
بر مدلسازي معادالت ساختاري کواريانس محور ( )CB-SEMاست .جامعهي آماري



عوامل مؤثر بر وفاداری الکترونیکی گردشگران به ...؛ میرتقیانرودسری و همکاران | 773

تحقیقگردشگراناستفادهکننده ازسايتهايشبکهياجتماعیبراينیازهايگردشگري
بودند.باتوجهبهنامحدودونامعلومبودنجامعهيآماريونیزحساسیتاستفادهازروش
بهکفايت تعدادنمونه،برايبرآوردتعدادنمونهالزمازمحاسبهگرآنالين9
( )CB-SEM
(شکل)1وهمچنینشاخصکفايتتعدادنمونه(()KMO1جدول)9استفادهگرديد.بر
اساسشکل ( )1وجدول ( ،)9مقدار نمونهي برآوردي 9911،نفر میباشد؛همچنیناز
پسجمعآوريدادههاازاينتعدادنمونه،مقدارشاخص KMOبرابربا  8/178درسطح
معناداريآزمونبارتلت()8/888تعیینشد.اينشاخصبايدبیشتراز 8/7باشدوهرچه
اينشاخصبه 9نزديکترباشد،کفايتنمونهبیشترمیشودکهدراينپژوهشوضعیت
مطلوبیدارد .

 .9آدرس صفحهي الکترونیکی محاسبهگر آنالين تعداد نمونه الزم براي مدلسازي معادالت ساختاري مبتنی بر
کواريانس (.https://www.danielsoper.com/statcalc/calculator.aspx?id=89 :)CB-SEM
پارامترهاي استفاده شده در اين فرمول شامل :اندازه اثر پیشبینی شده ( :Anticipated Effect Sizeکمترين
اندازهاثرمطلقپیشبینیشدهبرايمدل سازيمعادالتساختاريکهمقاديرقرارداديآن 8/9،8/9و 8/9بهترتیب
برايارزشهايکم،متوسطوبزرگاست)؛سطحمطلوبتوانآماريآزمون( Desired Statistical Power
 :Levelارزش قراردادي آن بايد بزرگتر مساوي با  8/1باشد)؛ تعداد متغیرهاي پنهان ( Number of Latent
 :Variablesمبتنی بر اين تحقیق تعداد متغیرهاي پنهان  9است)؛ تعداد متغیرهاي مشاهده شده ( Number of
 :Observed Variablesمبتنی بر اين تحقیق تعداد متغیرهاي مشاهده شده  91است) و سطح احتمال
(:Probability Levelهمانسطحمعناداري()8/89کهبهصورت P-Valueيا Alpha Levelشناختهمی-
شوند) .
)2. Kaiser-Mayer-Olkin (KMO
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شکل  .1برآورد آنالین تعداد نمونهي الزم براي تحلیل ()CB-SEM
جدول  .1بررسي شاخص کفایت تعداد نمونه ()KMO
مقدار واریانس درون دادهها
 8/178

آزمون بارتلت
خیدو

درجهآزادی

سطح معنیداری

 91991/119

 979

 8/888

دادههايپژوهشحاضرازطريقپرسشنامهيالکترونیکیجمعآوريشدند.9اينپرسشنامه
در دو بخش عمومی (سؤالهاي جمعیتشناختی) و تخصصی (گويههاي مربوط به
متغیرهاياصلی)طراحیشدهاست.دربخشتخصصی،متغیرمحیطخدماتالکترونیکی
با 9گويه(،)Sreejesh & Abhilash, 2017متغیراعتمادالکترونیکیبا 4گويه( Cui et

 ،)al., 2018متغیر رضايت الکترونیکی با  4گويه ( ،)Pereira et al., 2016متغیر تعهد
الکترونیکیبا 9گويه()Sanz-Blas et al., 2014ومتغیروفاداريالکترونیکیبا 9گويه
لهي يک طیف پنجگزينهاي (=9خیلیکم تا
بهوسی 
(  )Sreejesh & Abhilash, 2017
=9خیلیزياد) اندازه گیري شدند .روايی پرسشنامه از طريق روايی همگرا و پايايی آن با
استفادهازآماره يآلفايکرونباخوپايايیترکیبیبررسیشدکهنتايجدربخش«مدل
.9لینکپرسشنامهالکترونیکی :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZCEbuk0o8Ot_SWAwTNXtoPVVvJ
pSWSBRj9fLpdifG07eCvQ/viewform
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اندازهگیري»گزارششدهاست.طبقهبنديوبخشیازتحلیلدادههابااستفادهازنرمافزار
 SPSS25وآزمونفرضیههاازطريقمدلسازيمعادالتساختاريبانرمافزارLisrel8.5
انجامشد .

مدل اندازهگیري
پیش از انجام تحلیل معادالت ساختاري ،اطمینان از روايی و پايايی مدل اندازهگیري
ضرورتدارد.روايی گويههاومدلها بااستفادهاز روايی همگرا(با شروط :بارعاملی
()SLF<8/9؛ سطح معناداري ( )-9/11 < t-value < +9/11و واريانس استخراج شده
آنها بااستفادهازآلفايکرونباخ(بزرگتر-مساوي)8/7وپايايی
( AVE >)8/9وپايايی 
ترکیبی ( )CR<8/7تأيید شد (جدول .)1شايانذکراستکهتماممتغیرها وگويهها با
پسازاين در جدولها و مدل از کدهاي اختصاري
کدهاي اختصاري مشخص شدند و  
استفادهشدهاست .
جدول  :2بررسي مدل اندازهگیري
متغیر

گویه (کد اختصاری)
جذابیتبصري( )EServe1

tSFL
value
8/119 11/41  8/19


CR AVE

محیطخدمات

ارزشسرگرمکنندگی( )EServe2

8/79

8/114 99/81

الکترونیکی

قابلیتاستفاده( )EServe3

8/79

8/748 8/919 8/111 91/91

( )EServ

شخصیسازي/سفارشیسازي( )EServe4

8/18

8/119 91/19

تعاملیبودن( )EServe5

8/11

8/114 97/49

قابلاطمیناناست(8/19  )ET1
اينسايتشبکهاجتماعی 

8/114 91/11

8/17

8/119 49/91

8/19

8/117 19/47

8/71

8/119 99/49

اينسايتشبکهاجتماعیاعتبارواصالتدارد
اعتماد

( )ET2

الکترونیکی

منمعتقدمکهاينسايتشبکهاجتماعیحرفهاي

( )ET

است ( )ET3
برايخدماتارائهشدهدراينسايتشبکه
اجتماعینگرانیندارم( )ET4

8/199 8/911
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متغیر

گویه (کد اختصاری)
منازخدماتاينسايتشبکهاجتماعیخیلی
راضیهستم( )ES1

رضايت
الکترونیکی
( )ES

انتخابمبراياستفادهازاينسايتشبکهاجتماعی
درستبود( )ES2
آنچهازحضوردراينسايتشبکهاجتماعینصیبم
شد،بیشترازانتظاراتمبود( )ES3
معتقدماينسايتشبکهاجتماعیويژگیهايبسیار
مطلوبیدارد( )ES4
حتیاگرمجبورباشم،اينسايتشبکهاجتماعیرا
ترکنمیکنم( )EC1

تعهد
الکترونیکی
( )EC

tSFL
value



8/71

8/119 99/99

8/74

8/114 91/44

CR AVE

8/141 8/911
8/71

8/111 98/11

8/18

8/114 99/19

8/74

8/111 99/19

بهعنوانعضويازاينسايتشبکه
منمیخواهم 
اجتماعیبهکاربريخودادامهدهم.رابطهمنباآن 8/19

8/117 97/71

لذتبخشاست( )EC2
واقعاً 

8/119 8/197

پیوندهايعاطفیمنبااينسايتشبکهاجتماعی
دلیلاصلیادامهاستفادهازخدماتآناست

8/18

8/111 99/94

( )EC3
مناينسايتشبکهاجتماعیرابهمواردمشابه
وفاداري
الکترونیکی
( )EL

ترجیحمیدهم()EL1
مندوبارهازهمینسايتشبکهاجتماعیاستفاده
میکنم ( )EL2
مناينسايتشبکهاجتماعیرابهديگرانتوصیه
میکنم ( )EL3

8/74
8/11
8/77

8/117 91/44
8/194 8/111 8/111 41/14
8/119 99/14

یافتهها
درابتداويژگیهاينمونهدردوبُعدجمعیتشناختیواطالعاتمربوطبهمسئلهيپژوهش
بررسیودرجدول()9گزارشگرديد .
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جدول  .0توصیف ویژگيهاي نمونه
جمعیتشناختی (گزینهای)
جنسیت:
زن(119نفر )%91-

وضعیت تأهل:

مرد(784نفر )%44-

متأهل(991نفر– )%11

گروه سنی:

991(98-18/9نفر– )%19

سطح تحصیالت:

 )%14

114(48-98/9نفر– )%94

ديپلموپايینتر(11نفر– )%1

99-11سال(971نفر–
49-94سال(991نفر )%19-

799(18-91نفر– )%47

مجرد(9147نفر– )%71

19-91سال(914نفر–

 )%91

درآمد ماهیانه (میلیون ریال):

944(98-48/9نفر– )%1

کارشناسی(914نفر– )%14

18(18-98/9نفر– )%9

کارشناسیارشد(119نفر– )%91

41-41سال(944نفر– )%1

18بهباال(14نفر– )%4

دکترا(114نفر– )%94



97-98سال(991نفر– )%7
91بهباال(47نفر–)%9
مرتبط با مسئله تحقیق (پاسخ باز)
شناخت سایت شبکه اجتماعی گردشگری ایرانی:
همگرديوعلیبابا 
استفاده در شیانهروز (ساعت):

دالیل و انگیزه استفاده:

9ساعتبهطورمیانگین 

جستجوودريافتاطالعاتمعتبر( )%98

محبوبترین بازه زمانی استفاده:

سهولتبرنامهريزيبرايسفر( )%19

98شبتا9بامداد 

سرعتودسترسی( )%19

خدمات مورداستفاده:

کاربردیترین سایت شبکه اجتماعی (زمان و نوع

جستجوياطالعات( )%91

استفاده)

مسیريابی( )%11

اينستاگرام(قبلازسفر:برنامهريزيسفر) 

خريدورزرو( )%91

تريپادوايزر(حینسفر:پیداکردنرستورانها) 
گوگلمَپووِيز(حینسفر:مسیريابیومختصاتجغرافیايی) 
اينستاگرام(پسازسفر:اشتراکگذاريمتن،عکسوفیلم) 

آزمون فرضیههاي پژوهش از طريق مدلسازي معادالت ساختاري مبتنی بر کواريانس
انجامشد(جدول.)9باتوجهبهمقاديربرآوردشدهازشاخصهايبرازشمدلومقايسهي
نرو،مدل
آنبامقدارمطلوبواستاندارد،تمامیشاخصهاوضعیتمطلوبیدارند.ازاي 
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همانطور کهنتايجنشان
قابلاطمینان است .
دارايبرازشمطلوباستونتايجمدلسازي 
میدهدمبتنیبرمقدارمعناداري(سطح)t-valueکهبايدبزرگترازمقداربحرانی+9/11
وکوچکتر از-9/11باشد،از 98فرضیهيپژوهش،دوفرضیه( H6و)H10بهدلیلعدم
وجودشرطمعناداري،تأيیدنشدندوسايرفرضیههاتأيیدشدند .
جدول  .0آزمون فرضیهها
فرضیه

بارعاملی

معناداری

R2

نتیجه

:H1تأثیرمحیطخدماتالکترونیکیبراعتمادالکترونیکی 

 8/18

 19/91

8/91

تأيید 

:H2تأثیرمحیطخدماتالکترونیکیبررضايتالکترونیکی 

 8/18

 9/19

8/11

تأيید 

:H5تأثیراعتمادالکترونیکیبررضايتالکترونیکی 

 8/91

 98/14

:H3تأثیرمحیطخدماتالکترونیکیبرتعهدالکترونیکی 

 8/97

 4/19

:H6تأثیراعتمادالکترونیکیبرتعهدالکترونیکی 

 8/84

 9/81

رد 

:H8تأثیررضايتالکترونیکیبرتعهدالکترونیکی 

 8/41

 94/97

تأيید 

:H4تأثیرمحیطخدماتالکترونیکیبروفاداريالکترونیکی 

 8/19

 1/17

:H7تأثیراعتمادالکترونیکیبروفاداريالکترونیکی 

 8/94

 9/79

تأيید 

:H9تأثیررضايتالکترونیکیبروفاداريالکترونیکی 

 8/97

 4/99

تأيید 

:H10تأثیرتعهدالکترونیکیبروفاداريالکترونیکی 

 8/89

 9/44

رد 

تأيید 
8/91

8/11

تأيید 

تأيید 

شاخصبرازشمدل(مقدارمطلوب) :
بزرگتر از  = 9141/84 (8/89

), (P-Value = 8/88888), df= 941, RMSEA= 8/811 (> 8/9),
2

>( NFI= 8/14 (> 8/1), NNFI= 8/14(> 8/1), CFI= 8/19 (> 8/1), IFI= 8/19 (8-9), RFI= 8/19
8/1), GFI= 8/11 (> 8/1), AGFI= 8/11 (> 8/1).

بحث و نتیجهگیري
درپژوهشحاضربااستفادهازمبانینظريوتحقیقتجربی،نقشوعملکردعواملینظیر
محیط الکترونیکی ،چشمانداز خدمات الکترونیکی ،اعتماد الکترونیکی و رضايت
الکترونیکی،تعهد الکترونیکی و وفاداري الکترونیکیدروفاداريبهسايتهايشبکهي
اجتماعیازديدگاهگردشگرانموردمطالعهقرارگرفت.تجزيهوتحلیلروابطساختاريدر
اين تحقیق نتايج تحقیقات قبلی را تأيید میکند و نشان میدهد که محیط خدمات
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الکترونیکی ،رضايت الکترونیکی ،اعتماد الکترونیکی به ترتیب بر وفاداري سايتهاي
شبکهياجتماعیتأثیرمیگذارد.
باتوجهبهتأثیرمحیطخدماتالکترونیکیسايتهايشبکهياجتماعیبرهريکاز
متغیرهاي  اعتماد الکترونیکی ،رضايت الکترونیکی ،تعهد الکترونیکی و وفاداري
الکترونیکیدربازديدکنندگانالکترونیکیايران،فرضیههايH4،H3،H2،H1بهترتیب
تأيید شدند.تأيید فرضیه  H1بانتايجپژوهشهاي ( Chen et al., 2015; Petter et al.,
،)2013; Kim et al., 2012تأيید فرضیه  H2بانتايجپژوهشهاي( ;Tran et al, 2019
;Agha-Kasiri et al, 2017; Zhang & Mao, 2016; Mousavizadeh et al., 2016
 ،)Chen et al., 2015تأيید فرضیه  H3با نتايج پژوهشهاي (Dai et al., 2011; Al-
)Havari, 2011وتأيید فرضیه  H4بانتايجپژوهشها( Chen et al, 2015; Kim et al.,
2011; Dunn et al., 2009; Mohd Kassim & Ismail, 2009; Gao & Koufaris,
)2006تطبیقدارد.تجربهشخصیکاربرانازسايتهايشبکهياجتماعی،نیازهايخاص

وشرايطاينتجربه،درقضاوتکیفیتمحیطخدماتالکترونیکیوبسايتبسیارمؤثر
است .اگر بازديدکنندگان الکترونیکی مزاياي دريافت خدمات را در زمان حضور خود
قابلتوجهی درموردمحیطخدماتالکترونیکی
بهطور  
تجربهکنند،کیفیتادراکیآنها  
بهعنوان يکارزشاستراتژيکبرايمحیطخدمات
افزايشخواهديافتواينمیتواند 
الکترونیکیمحسوب شود ،زيرا بازديدکنندگان الکترونیکی بر اساسدرکشان ازمحیط
يیکه
خدمات الکترونیکی سايتها ،واکنش نشان میدهند (رضايت و وفاداري) .ازآنجا 
محیطخدماتالکترونیکینشاندهندهرضايتخدماتسايتهايشبکهاجتماعیاست،
کیفیتبااليوبسايتدررضايتبازديدکنندگان ظاهرمیشود.همچنین،کیفیتباالي
محیطخدماتالکترونیکیسايتها،تأثیر بیشتريبرذهنبازديدکنندهالکترونیکیدارد.
بهيادماندنی درذهن
بهعنوان يکتجربه 
اينبدانمعناستکهتصويرشبکههاياجتماعی 
نيکمقیاسذهنیاستواعتماددرهربازديدکننده ازسايرينمتفاوت
ثبتشدهاست.اي 
است،بنابراينکیفیتمحیطخدماتالکترونیکیسايتهايشبکهياجتماعیپاسخگوي
نیازهاي بازديدکنندگان است ،اين منجر به اعتماد در ذهن بازديدکنندگان میشود.
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درنهايت،زمانیکهکیفیتمحیطخدماتالکترونیکیسايتباالباشد،بازديدکنندههاي
آنهارابههمراهمیآورد .
الکترونیکیراضیخواهندشدوتعهدووفاداري 
باتوجهبهتأثیر اعتمادالکترونیکیبرسايتهايشبکهياجتماعیدرموردهرکدام
ازمتغیرهايرضايتالکترونیکی،تعهدالکترونیکیووفاداريالکترونیکیبازديدکنندگان
الکترونیکیايران،فرضیههايH6،H5وH7ارائهشدند؛کهفرضیهH5و  H7تأيیدشدند
وفرضیهH6ردشد.تأيیدفرضیهH5بانتايجتحقیقات( Kim et al., 2011; Kim et al,.
)2009; Balasubramanian et al., 2003وتأيید فرضیه  H7بانتايجتحقیقات( Kim et
al., 2011; Riquelme & Roman, 2014; Sanz-Blas et al., 2014; Chen et al,
)2015; Cui et al., 2018تطبیقدارد.اعتمادالکترونیکیسايتهايشبکهياجتماعی،از

کیفیتبااليتمامجنبههايارائهخدماتورسیدگیبهنیازهاازطريقآنسرچشمهگرفته
است.اگراعتمادالکترونیکیِبازديدکنندگان الکترونیکیبهسايتجذبشود،رضايت
آنها باتوجهبهتأثیراتمثبتوبسايتدرذهنافزايشمیيابدووفاداري
الکترونیکی 
الکترونیکی را به همراه میآورد .رد شدن فرضیه  ،H6به اين معنا است که اعتماد
الکترونیکی سايتهاي شبکهي اجتماعی بر روي تعهد الکترونیکی اثر نمیگذارد که
میتواند ناشیاز وجود وبسايتهايجايگزين باويژگیهاي بیشتر،تصوير وبسايت،

محتواوارزشوبسايتباشد .
باتوجهبهتأثیر رضايتالکترونیکیوبسايت میراثفرهنگیايرانیبرهريکاز
متغیرهايتعهدالکترونیکیووفاداريالکترونیکیدربازديدکنندگانايرانی،فرضیههاي
 H8و H9تأيید شد.تأيید  H8بانتايجتحقیقات( Blasco-Lopez et al., 2018; Pereira
et al., 2016; Sanz-Blas et al., 2014; Han et al., 2011; Anderson & Srinivasan,
); 2003وتأيید فرضیه H9با نتايجتحقیقات( Sirdeshmukh et al., 2018; Pee et al.,

) 2018; Chen et al., 2015; Chung et al., 2015; Lin et al., 2011,مطابقت دارد.
رضايتگردشگراناهمیتزياديبرايتعهدالکترونیکیبهوبسايت،بازديدمجددآن،
تبلیغات زبانی الکترونیکی مثبت ،شهرت و رقابتپذيري وبسايت دارد .لذا رضايت
بازديدکنندگان سايتهاي شبکهي اجتماعی از مهمترين مسائل مديريت اين سايتها
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محسوب میشود .رضايت از شبکهي اجتماعی زمانی اتفاق میافتد که تمام انتظارات
بازديدکنندگان برآورده شود ،بنابراين آنها از لحاظ الکترونیکی به شبکهها متعهد
میشوندزيراتصويرمثبتشبکههاياجتماعیکهبهدنبالآنهستندرادرکمیکنند.

نرو ،رضايت الکترونیکی دلیلی براي ايجاد وفاداريبه سايتهايشبکهياجتماعی
ازاي 
است .
باتوجه بهعدمتأثیر تعهد الکترونیکی در وفاداريالکترونیکی،فرضیهي  H10رد
شد،اينبدانمعناستکهتأثیرتعهدالکترونیکیسايتهايشبکهياجتماعیبروفاداري
الکترونیکی بازديدکنندگان مؤثر نیست که میتواند به دلیل وجود تعهد الکترونیکی به
سايتهايجايگزينباشد .
درنهايت،بابحثوتحلیلهريکازاينفرضیههاومقايسهآنهابامطالعاتقبلی
مشابه،می تواناستداللکردکهمحیطخدماتالکترونیکینقشمهمیازطريقمتغیرهاي
میانجی مانند اعتماد الکترونیکی ،رضايت الکترونیکی و تعهد الکترونیکی در وفاداري
الکترونیکی بازديدکنندگان و کاربران اينترنتی سايتهاي شبکهي اجتماعی دارد و اين
نتايج را میتوان در ابعاد کاربردي مورداستفاده قرار داد .بر اساس اين يافتهها ،میتوان
پیشنهادکردکهمديرانفضايمجازيتوجهبیشتريبهعناصرمحیطخدماتالکترونیکی
مانند جذابیت ديداري ،ارزش سرگرمکنندگی ،قابلیت استفاده ،سفارشیسازي/
آنها يک
شخصی سازي و تعامالت داشته باشند .ارائه صحیح اين عناصر و کیفیت باال  

تصوير بهتري از سايتهاي شبکهي اجتماعی نشان میدهد که منجر به ايجاد اعتماد
الکترونیکی ،رضايت الکترونیکی ،تعهد الکترونیکی و درنهايت ترجیح دادن وبسايت
موردنظر نسبت به ساير سايتها ،استفاده مجدد از شبکهي اجتماعی و پیشنهاد آن به
ديگرانمیشود .
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