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مقدمه
ترینمؤلفههایتوسعهورفاهاقتصادیبیشترکشورهاتبدیل


حاضرگردشگریبهیکیازمهم

درحال
شده است و پیشبینی میشود این صنعت ،در دورهای نهچندان طوالنی ،به ب رگترین صنعت و
دستاندرکاراناین
فعالیتاقتصادیجهانتبدیلشود(همتیوزهرانی.)1393،امروزهبسیاری از 
میکوشند تا با تأثیرگذاری مستقیم بر ارزشها یا رفتارهای گردشگران بر می ان عالقه و
حوزه  
آنهابرانتخابمقصد تأثیربگذارند.درصورتموفقیت
احساساتآنهابهنامتجاریخودوتصمیم  

برنگرشهای

ارا هدهندگانخدماتگردشگری ،اف ایش عالقة گردشگران بهنامتجاری تأثیرمثبتی 
خودبه قصدبازگشت مجددوبروزرفتارخرید منجر خواهدشدونیاز

وبهنوبة 
آنهاخواهدداشت  

آنانرابهاستفادهتشدیدخواهدکرد .
آنها به استدالل میپردازد و از مشاهدات خود
انسان اشیا را فقط ادراك نمیکند ،بلکه دربارة  
دهای برایدریافتوپردازشاطالعات
یکند .بنابراینانساندارای وسیلة پیچی 
گیریهایینی م 
نتیجه 
بهعبارتیمشخصة انسانفقطشناختحسینیست ،بلکهشناختعقالنینی هست.مؤلفانو
است  .
ترینآنهاباندورا()2001است،بهاهمیتفرایندهایشناختیاشارهکردهاند.


کهمعروف
محققانزیادی
تفاوتبینرفتارگراییروششناختیورفتارگراییمتاف یکیاهمیتخاصیدارد.رفتارگراییمتافی یکال،

کهنوعیرفتارگراییافراطیاست،وجودهرنو پدیدةذهنیرابرایرفتاربشرآشکارمیکند.واتسون،
یداند وبر برترینقش
سردمدارایننظریه،افکار و تصوراتوعقایدرابرایبررسیعلمینامناسبم 
روششناختی خودرامحدودبه
یکه رفتارگرایی  
درتعیینتفاوتهای فردیتأکیددارد .درحال 

محیط 
یکند،امابهبررسیوپژوهشعلمیدقیقاًپایبنداست( .)Chen et al., 2002
رفتارآشکارنم 
1
ف شدهاست.نگرش«می ان
وههای متعددتعری 
در طیسیسالگذشته،اصطالحنگرش بهشی 
قیدهکهنگرشها

انفعالیااحساسموافقیامخالفبهیکمحركاست»(مونومینور.)1388،اینع
یگردند ،ازسوی بسیاری از پژوهشگران ابراز شده است.
به انفعال یا یک واکنش کلی ارزیابانه بازم 
.نگرشهادرحافظةبلندمدتذخیرهمیشوند .

دههاهستند
نگرشهااحساساتعاطفیمردمبهپدی 

گونهای
به 
ذهنمصرفکننده  ،

دستآوردنجایگاه مناسبدر
در شرایط پررقابتبازارهایکنونی ،به 
کهمصرفکنندهنگرشیمثبتبهشرکتداشتهباشدوبهطورمکررخدماتخاصی راانتخابکند،از

اهمیت بس ایی برخورداراست .ازجملهعواملی کهدررسیدن بهچنین جایگاهی درذهنمشتریان
مؤثراست،ایجادرضایتدرمشتریاناستکهبهوفاداریادراکی(نگرشمثبتبهخدماتشرکت)و
میشود.همانندبسیاریتصمیماتدرخصوص
رفتاری (تکرارخرید خدماتشرکت)مشتریان منجر 
مانندانتخابمکانهای

یهایی 
محصوالتمصرفی،برایانتخابیکمقصد گردشگریوتصمیمگیر 
ها و گردشها کسب اطالعات ضروری است ( .)Garman et al., 2002با
ت
حملونقل ،فعالی 
اسکان  ،
ها و نیات رفتاری مشتریان ناشی از خرید یک کاال ،در
ارزشها ،انگی هها ،نگرش 
توجه به اهمیت  
کنندگانبرپاسخهایشناختیورفتاریآناندر


تأثیرارزشونگرشمصرف
پژوهشحاضربهبررسی
1.Attitude
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میشود .
خریدهایآنالیندرصنعتگردشگریپرداخته 
وهای کارآمد در بازاریابی هستند که
امروزه در عصر الکترونیک و رقابت ،سازمانها بهدنبال شی 
یتوانند توجه
تأثیرگذار و سریع باشد .بهعلت اف ایش شدید رقابت تبلیغاتی ،برندها بهسختی م 
آنهارا به خرید
خودرابهآنهامنتقل کنندونهایتاً  

مصرفکنندگان رابهخودجلبکنند ،پیام 

کهبهسوی وب
محصولمتقاعدکنند.بااف ایش محبوبیت اینترنت ورشدروزاف ونتعدادمخاطبانی  
یشوند،فرصتمناسبیبرایبازاریاباندراین عرصةدیجیتال فراهمشدهاست.لذاباتکیهبر
جذبم 
رطرفشدناست.اما ،در

کنندگانبهسرعت قابلب


مصرف
اطالعاتازطریق اینترنت ،نیازهای ارتباطی 
مهمترین آنهاست .لذا پاسخهای
کنار این امر ،مسا ل جدیدتری نی بروز میکند که نااطمینانی  
بهتبع آن دستخوش تغییراتی خواهد شد ( .)Grant et al.,2007مطالعات نشان
مصرفکنندگان نی  

یدهد که گردشگران نی از این مقوله مستثنا نیستند و امروزه برای انتخاب مقصد گردشگری به
م
ارزشها و
آوردهاند .بنابراین نوشتار حاضر بر آن است تا می ان اثرگذاری  
خدمات دیجیتال روی  
پاسخهای شناختی و رفتاری آنان در انتخاب مقصد گردشگری
نگرشهای گردشگران را بر روی  

مؤلفههای
ازطریق خدماتآنالینموردبررسی وآزمون قراردهدوبهاین سؤالپاسخدهدکهآیا  
مطرحشدهدرپژوهشدرتصمیمخریدگردشگرانخارجینقشدارندیاخیر .


مبانی نظری و پیشینهشناسی پژوهش
پاسخهایشناختیورفتاریو
ترینمباحثمطرحشدهدرخصوص 

دراین بخشبهمروراجمالی  
مهم
نی ارزشها و نگرشهای گردشگران پرداخته خواهد شد .سپس مبانی نظری موجود درخصوص
ومطالعاتانجامگرفتهوفرضیههایپژوهشبیانخواهدشد .

تحقیقات

نگرش و پاسخهای شناختی
می انانفعالیااحساسموافقیامخالفبهیکمحركرانگرشگویند(موونومینور.)1388،نظریة
عمل استداللی بیان میکند که نگرش رابطة ن دیکی با رفتار دارد .طبق این نظریه ،نگرش و
نهتنها
شبینی رفتارانساندارند.بنابراین برای بازاریابان  
شتریناهمیت رادرپی 
هنجارهای ذهنی بی 
مصرفکننده مرتبط با نگرش ضروری است ،بلکه مقدمات و عواقب آن نی 

اندازهگیری نام تجاری 

2
1
ضروری است .نگرش دربرگیرندة سه ج ء اصلی است :ج ء شناختی (باورهای فرد) ،ج ء عاطفی 
هاوپاسخهایرفتاریفرد) .


(واکنش
(احساساتفرد)وج ءرفتاری3
خدمتاست.مجموعهای

نگرششاملباورهاواعتقاداتمصرفکنندهدربارة کاالیا 

ج ء شناختی 
ازباورهاو عقاید دربارة نامتجاریومحصول ج ءشناختی نگرشفردبهآنمحصول رابهوجود
میآورد(همان) .

1.Cognitive
2 .Affective
3. Conative
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نگرشاست.برایمثال،

واکنشهایاحساسیبهیکموضو (کاالیاخدمت)نمایانگرج ءعاطفی

کنندهایکهمیگوید:مننوشابةرژیمیدوستدارم،درواقعارزیابیاحساسییاعاطفیخودرا


مصرف
یکند.اینارزیابی کلیممکناستبسیارگنگونامفهومباشدوبهعبارتدیگر
ازاینمحصولبیانم 
وههای
احساسی کلی باشدکهحاصلباورهاواطالعاتشناختی فردازآنمحصولاست.بهعلت شی 
تجاربگذشته،گروههای مرجعوشرایط فی یکی متمای افرادنسبتبهیکدیگر،

انگی شی ،شخصیت ،
آنهاازباورهایمشابهمتفاوتاست .
ارزیابی 
ج ء رفتاری نگرش عبارت است از تمایل فرد در بروز واکنشی خاص به یک محصول یا یک
یهادربارةخریدنیانخریدنیکمحصولیاتوصیةیکنامتجاری
فعالیت.مثالًتعدادیازتصمیمگیر 
بهدوستانوآشنایان بازتابج ءرفتارینگرشاست.درواقعج ءرفتارینگرش تمایالت یا مقاصد
افرادراازنشاندادنیکواکنشبیانمیکند .

شبینی و هدایت رفتار
آگاهبودن از نگرش افراد حا اهمیت فراوان است؛ زیرا امکان پی 

یکبرندمطلوبترباشد،

.بهطورکلی هرچه نگرشفرددربارة 
یسازد 
مصرفکنندهرادربازارفراهمم 

احتمال بیشتری وجود دارد که فرد آن برند را انتخاب کند .در شرایط پررقابت بازارهای کنونی،
گونهای کهوی نگرشی مثبتبهشرکتداشته
به 
مناسبدرذهنمصرفکننده  ،

دستآوردنجایگاه 
به 
وبهطورمکررخدماتشرکترابخرد ،ازاهمیت بس ایی برخورداراست .ازجملهعواملی کهدر
باشد 
رسیدن به چنین جایگاهی در ذهن مشتریان مؤثر است ،ایجاد رضایت در مشتریان است که به
وفاداری ادراکی (نگرشمثبت بهخدماتشرکت)ورفتاری (تکرارخرید خدماتشرکت) مشتریان
میشود(فخریهوهمکاران،1393،ص .)18
منجر 
1
مصرفکننده به مجموعه رفتارهایی گفته میشود که مبتنی بر شناخت و

پاسخهای شناختی 

منطقباشد(.)Wang, 2017هنگامیکهفرداطالعاتجدیدیراکسبمیکندیادانشیرابادیگران
بهاشتراكمی گذارد،برایدستیابیبهتجربةیادگیریمعناداربایدازفرایندبازسازیدانشاستفاده

کند(رحیمنیاوهمکاران.)1397،بعدشناختی آگاهیوشناختفردازعضویتدرگروهاجتماعی

ازپاسخهایشناختی ،دونو پاسخرامعرفی کرد:

دستهبندی 
است.فرددیویس در ،1989دریک  
کارکردی 2وشادمندی.3کارکردی شاملپیگیری آگاهانة نتایج ومقاصداست؛بدین معنی کهافراد
میکنند .شادمندی شامل پاسخ فوری به نیاز است که در
دستآوردن چی ی فعالیت  
بهمنظور به 

راانجاممیدهند ،چونآن را

میشود؛بدین معنا کهافرادعملی 
بسیاری ازرفتارهای انسان دیده  
دوستدارند(.)Hirschman and Holbrook, 1984وانگ()2017درپژوهشیابعادهویتاجتماعیو
وتأثیر
کنندهدررسانههای اجتماعی رابررسی کرد وبهشناسایی عاملهویت اجتماعی  


رفتارمصرف
آن بر رفتار مصرفکننده در رسانة اجتماعی پرداخت .وی به این نتیجه رسید که ابعاد نگرش
تأثیرقرارمیدهد.باتوجهبهمطالب


شدتتحت
کنندهرادررسانههایاجتماعی  
به


هایمصرف

پاسخ
1.Cognitive response
2. Functional Response
3. Hedonic Response
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بهصورتزیرشکلگرفت :
گفتهشده،فرضیةاولپژوهش 

فرضیةاول:نگرش(شناختی،عاطفی،رفتار)گردشگران پاسخهایشناختی(کارکردی،شادمندی)
یدهد .
هاراتحتتأثیرقرارم 


آن

ارزشها و پاسخهای شناختی
ارزش1ارزیابیکلیمشتریازمی انمطلوبیتیکمحصولاست،برمبنایادراكویازآنچهدریافت
شدهازدیدگاهمشتری،ترجیح(اولویت)دركشدة

کردهدرازایآنچهپرداختکردهاست.ارزشایجاد
یهایمحصولونتایجوپیامدهایاستفادهازآنبرحسب
مشتریوارزیابیمحصول،عملکردها،ویژگ 
هدفها و مقاصد مشتری تعریف میشود (سیدصالحی و کاظمی ،1394 ،ص  .)8ارزش را میتوان

مقایسة بین آنچه مصرفکنندگان میگیرند و آنچه پرداخت میکنند تعریف کرد .بنابراین ،ارزش
مقایسة بین منافعوچی ی استکهازدستمیرود.درادبیات گردشگری ،ارزشدركشدهارزیابی
کلی بازدیدکننده از ارزش خالص سفر بر مبنای ارزیابی او از آنچه دریافت کرده (منافع) و آنچه
قابلارزیابی دارند.به
پرداختکرده(ه ینه) است.بسیاری ازباورهادربارة ویژگیهای کاالهاماهیتی  
همین علت در شکلگیری باورهای مثبت در افراد مؤثرند (قاسمی و همکاران .)1397 ،لی و
همکارانش ( )2010در مطالعهای که بر روی گردشگران انجام دادند به دو دسته ارزش از منظر
گردشگراندستیافتند کهالبتهدرادبیات رایج بازاریابی نی این دودستهوجوددارد:سودمندی و
ادراكشده درجهای است که شخص باور دارد استفاده از یک سیستم

سهولت استفاده .سودمندی 
یبخشد(.)Taylor and Todd, 1995, p. 156سهولتادراكشدهبه
خاصعملکردشغلیاورابهبودم 
باورفرددرخصوصاستفادهازکاالاشارهداردوبیانمیکند کهیکشخصتاچهحدباورداردکه
ازکاالبهسادگی وباتالشی اندكاستفادهکند (.)Davis et al., 1989وانگدرسال2016

یتواند 
م
راتحتتأثیر

دهپاسخهایشناختی ورفتاری وی 

هایمصرفکنن


اینشاندادندکهارزش
درمط 
العه
میشود :
قرارمیدهد.لذافرضیةدوماینپژوهشبهصورتزیرتدوین 
پاسخهای شناختی (کارکردی،
فرضیة دوم :ارزشهای (سودمندی ،سهولت استفاده) گردشگران  
یدهد .
هاراتحتتأثیرقرارم 

شادمندی 
)آن

پاسخهای شناختی و پاسخهای رفتاری
یشود کهکاربران درطول روابطمتقابلشانبا
تهایی مربوطم 
پاسخهای رفتاری 2بهمجموعه فعالی 

انجاممیدهند.پاسخرفتاری دراین پژوهشازدومتغیر تشکیل شده

محیط خارجی یا بعداز آن 
یکند)2.تعداددفعاتخریدمحصوالتازسویکاربر.اعتماد
است)1:تعداددفعاتیکهکاربرکلیکم 
پاسخهایرفتاریدرمشتریاناست.همچنیندرحوزة
بهتبلیغاتخودعاملیتعیینکنندهبرایایجاد 
1.Values
2.Behavioral Response
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بهمن لة دومتغیر پاسخرفتاری ،قابلیت این را دارند که
پاسخهای رفتاری کلیک وخرید اینترنتی  ،

مج ابررسیشوند .
مصرفکنندگانبسیار حا اهمیت است،چونپاسخرفتاری نقشبس ایی در

درك پاسخرفتاری 
یتواندرقالبدوبعدخریداینترنتیو
یکند.پاسخرفتاریرام 
مصرفکنندگانایفام 

رفتارهایخرید
موردتوجهقراردارد.درعصرحاضر،تعدادمصرفکنندگانی کهازبستراینترنت برای خرید

کلیک 
ازفرصتهاو

گستردهای

بهسرعتدرحالاف ایشاست.خریداینترنتیدامنةانتخاب
یکنند 
استفادهم 
میآورد .خرید در بستر اینترنت این امکان را به
دسترسی بیشتر و راحتتر به اطالعات را فراهم  
بگذارند.عالوهبرخریداینترنتی،

یدهدکهمحصوالتوخدماترادرسطحجهانیبهمقایسه
کاربرانم 
نحال
بهشدت مبتنی بر عملکرد است و درعی 
بهمن لة یکی دیگر از ابعاد پاسخ رفتاری  ،
کلیک نی  
بهکار
مصرفکنندگان نسبت به محصوالت اینترنتی  

پاسخهای رفتاری 
بهعنوان شاخصی مهم برای  
میرود( .)Bamberger and Meshoulam, 2002

مصرفکنندگان،بر

برارزشهایا رفتارهای 

باتأثیرگذاری مستقیم 
ازشرکتهامیکوشند  ،

بسیاری 
آنها بر خرید تأثیر بگذارند .در
روی می ان عالقه و احساسات آنها به نام تجاری خود و تصمیم  
نگرشهایآنان

مصرفکنندگانبهنامتجاریتأثیرمثبتی در

شرکتها،اف ایشعالقة

صورتموفقیت
وبهنوبةخودبهقصدخریدمجددوبروزرفتارخریدمنجرخواهدشدونیازآنانرابه
خواهدگذاشت 
تصاحب یا تملک محصول تشدید خواهد کرد .مدیران بازاریابی ،ازطریق تج یهوتحلیل رفتار
ازاینروبررسی
هارادربازارفراهممیآورد .


آورندکهموفقیتآن

دستمی

اطالعاتیرابه
مصرفکننده،

شمارمیرود.


یابیبهموفقیتبه
رفتارمصرفکنندهبرایشرکتهااهمیتی حیاتیداردووسیلة  
دست

هایبازاریابیبایدبرنیازهایمصرفکنندهومسا لمربوطبهآنمتمرک باشد.شرکتهابرای


فعالیت
رخمیدهد

ادامة زندگیدرمحیطپویاومتغیربایدمحیطرابهخوبیبشناسندوتغییراتیکهدرآن 
رادركکنندتابتوانندباشرایط اینمحیطسازگارشوند .درخدماتالکترونیکی ،مصرفکنندگان
دریافتخدمتازطریقواسطهیادوستانوآشنایانباتجربهترند.درتمامی

ناگ یربهیادگیرینحوة 
مصرفکنندهازدریافتخدمتبهمی انزیادیتحتتأثیر

مراحلیادگیریوحتیپسازآن،تجربة 
).باتوجهبهمطالبگفتهشده ،فرضیة سومپژوهش بهصورت

عملکرداوقراردارد(Rowley, 2006
زیرشکلمیگیرد :
نپاسخهایرفتاری(تعدادکلیک،

سوم:پاسخهایشناختی(شادمندی،کارکردی)گردشگرا

فرضیة
یدهد .
راتحتتأثیرقرارم 

قصدخرید)آنان
میتوانمدلمفهومی
رابطههایمنطبقباادبیات  ،
با توجهبهمرورادبیات نظری موجودوبررسی  
اینپژوهشرادرقالبشکل1نمایشداد .
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نگرش
شناختی
عاطفی

H1

پاسخهای رفتاری

پاسخهای شناختی

رفتاری

کارکردی
H2

H3

شادمندی

تعداد کلیک
قصد خرید

ارزش
سهولت استفاده
سودمندی
شکل  :1چارچوب احصاشده از ادبیات برای مدل پاسخهای رفتاری و شناختی گردشگران
با توجه به ارزشهای و نگرشهای آنان

روششناسی پژوهش
هایآنمیتوانبرای حلمشکالت

پژوهش حاضرازمنظرهدفکاربردی است ،زیرا ازنتایج ی 
افته
بستگیبهشمار

زمانهااستفادهکرد؛ ازمنظرماهیت وروش،پژوهشی توصیفی پیمایشی ازنو هم
سا 
بااستفادهازپرسشنامه،اطالعاتالزم ازوضعموجود نمونة آماری

میرود ،زیرا درآنتالششده،

بهحسابمیآید .

بهدستآید.همچنینازمنظرنو دادههایپژوهش،کمّی

کردهاند.
جامعة موردبررسیدراینپژوهش گردشگرانی هستندکهدرسال 1396ازایران بازدید  
نبودنجامعة آماری ونبوددسترسی بهشماردقیق اعضای جامعهوگستردگی توزیع
بهعلت نامعی 

.نمونهگیریبه

شدهاند
گردگشگراندرایران،بهناچارتعدادیازافرادجامعهبراینمونةآماریانتخاب 
روش تصادفی اتفاقی (دردسترس) است و تعداد نمونه ،با استفاده از فرمول کوکران برای جامعة
نامهها،تعداد450
مشکلپرنشدنپرسش 

بهمنظورجلوگیریاز
نامحدود384،نفرمحاسبهشدهاست .
پرسشنامةمعتبربرگشتدادهشدهوموردتج یهوتحلیل

پرسشنامهتوزیعشدهکهازاینتعداد411

نامههای استاندارد استفاده شده
دادهها از پرسش 
جمعآوری  
قرار گرفته است .در این پژوهش ،برای  
میشد،مجدداًرواییوپایایی
یسازی 
هایاستانداردمیبایستترجمهوبوم 

پرسش 
نامه

است.ازآنجاکه
پرسشنامهازروشرواییمحتوا

آنهاموردسنجشقرارگرفت.درپژوهشحاضر،برایسنجشروایی

پرسشنامهدراختیار خبرگانقرارگرفته

بهمنظور سنجشروایی محتوا ،
وسازهاستفادهشدهاست .
است .خبرگان پژوهش متخصصان نظری و کارشناسان صنعتاند که براساس نظر ایشان ،اصالحات
الزمصورتگرفتهاست.برایسنجشرواییسازهازتحلیل عاملیتأییدیومقداربارعاملیهرسازه
پرسشنامهازروشآلفای کرونباخاستفادهشدهکهنتایج آندرجدول 1قابل

وبرای سنجشپایایی 
مشاهدهاست .
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جدول  :1گویهها ،مآخذ ،مقدار بارهای عاملی و آلفای کرونباخ متغیرها
متغیر

منبع

گویه

دراستفادهازخدماتآنالیناحساسامنیتمیکنم .

سایتهایگردشگری،دربهحداقلرساندنزمانارا ةخدمات

خاطرمیدهند .


بهگردشگرانخوداطمینان

( )1388

نگرش ـ عاطفی 

هایخریدآنالیناغلبدچارمشکلمیشوم .


درنبودسایت

عقیدهدارمکهسایتهایخدماتآنالینتمامتالشخودرا

برایباالتربردنامنیتگردشگرانمیکنند .

بعدشناختینگرش 

آوردرسایتهابرایمبسیار

ارا ةموضوعاتجالبوشگفت
جذاباند.


نگرش 

بعدرفتاری

( )1388

میشل

سیومینور،

هموارهن دیکانودوستانمرابهاستفادهازخریدآنالین
میکنم.
ترغیب 

عاملی

کرونباخ

 0/44
 0/774
 0/554

 0/782
 0/683
 0/786

 0/881

سودمندی 

Taylor and Todd, 1995

سهولتبرطرفمیشود .

باخریدآنالیننیازهایمبهراحتیو


 0/726
 0/806
 0/758

سهولتاستفاده 

 0/801

باخریدآنالینانجامکارهاورفعنیازهایمبهصورتکارآمدتر

راحتیمیتوانممطابقبابرنامةخوداقدامبهخرید


استوبه
کنم .

 0/739
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هایخدماتآنالین،عالوهبرمحصوالتگردشگری،

وب 
سایت
 
نوعیازنظرهایتجربهکنندگانپیشینآنمحصولرا

طیفمت
پوششمیدهد .


هایهواپیماییوهتلها

وبسایت
آنالینو 

درفروشگاههای
محصوالتبیشتریبرایانتخابوجوددارد،زیراآزادیعمل
بیشتریدارم .

 0/74

 0/548

هایمکمکمیکند .

خریدآنالینبهصرفهجوییدره ینه


درخریدورزروآنالینقابلیتذخیرهشدناطالعاتبرای

بررسیتصمیماتآتیاموجوددارد .


 0/85

 0/595

 0/756

درخریدآنالینتنو محصوالتبیشتریبرایانتخابوجود
دارد .

 0/76

 0/722

موون،جان

باالدستمییابم.

باخریدآنالینبهجایگاهاجتماعی

مینور،میشل( )1388

هایجدیدیبههمراهدارد.


خریدآنالینبرایمنتجربه

موون،جانسیو

سایتهایخدماتآنالیندرارا ةمحصوالتوخدماتنوآوری

دارند.

موون،جانسیومینور،میشل

برایتأمیننیازهایمازسایتهایخریدمحصوالتگردشگری

استفادهمیکنم .


بار

آلفای

 0/83

 0/79
 0/857
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منبع

گویه

بار

آلفای

عاملی

کرونباخ

شادمندی 

سرعتدسترسیبهاطالعاتدرسامانههایاینترنتیبسیار

زیاداستوبادریافتاطالعاتفراواندربارةنیازهایمفقط
چندکلیدفاصلهدارم .

 0/818

کنندهاند .

سایتهایارا ةخدماتآنالینبرایمبسیارسرگرم
وب 
 

 0/851

سایتهایارا ةخدماتآنالینبرایملذتبخش
وب 
استفادهاز 

است .

 0/572

سایتهای
وب 
هایجذابدر 


وجوداطالعاتفراوانوعکس
ارا ةخدماتآنالینبسیارهیجانانگی است .

 0/792

دربازدیدازسامانههایگردشگریلذتکاوشوکشفراطی

فرایندخریدتجربهمیکنم(ماجراجویی) .

Lee et al., 2010

ایکمتر،خریدبهراحتیو

علتانتخابهایمتنو ترباه ینه


به
سهولتانجاممیشود .


 0/719

 0/642

کارکردی 

 0/695

سهولتاستفادهازسامانههایاینترنتیگردشگریبرایمبسیار

مهماست .

 0/796

سامانههایگردشگریتمامینیازهایمرااعمازتنو محصول

وکیفیتبرآوردهمیسازند .

خدماتارا هشدهدرفروشگاههایآنالینمناسبنیازهایماست .

قصدخرید 

Brown and

درصورتنیازبهخرید،هموارهخریدآنالینراامتحانمیکنم .

 Reid, 2003

خریدآنالینگردشگریرابهدوستانون دیکانخودنی 
میکنم .
توصیه 

 Lee et al., 2010

منباهدفآموختندربارةرویدادهاوروندهایجدیدبه
خریدورزرواقداممیکنموازکشفاطالعاتگوناگوندربارة

هاوهتلهاورویدادهایجدیدو


برندها،محصوالت،بلیت
دركآنهالذتمیبرم .


 0/595

 0/860

تعدادکلیک 

 Wang, 2017

سامانههایگردشگریدراف ایشتعدادکلیکگردشگرانخود

تالشمیکنند .


 0/808

 155

 0/80

 0/773

میانگیناستفادهوکلیکبرایخریدمحصوالتگردشگریاز
سامانههایاینترنتیباالاست.


وبسایتهایگردشگریباطرحراهبردهاییبرایاف ایشاعتماد
 
واطمینانگردشگرانباعثاف ایشتعدادکلیکآنهاشدهاند .

 0/73

 0/690

 0/863

سامانههایگردشگریتاچهمی انبراساستعدادکلیک

گردشگرانبهتوسعةمحصوالتمتناسببافناوریهایروز

جهاناقداممیکنند .

 0/75

 0/90
 0/595

 0/585
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همانطور که در جدول  1مالحظه میشود ،بارهای عاملی تمامی متغیرها باالتر از  0/4است.

نکه ضریب آلفای کرونباخ
یشود.باتوجهبهای 
چیک ازسؤاالتحذفنم 
درنتیجه ،درمدل کلی هی 
پرسشنامهدر

گویههای موردسنجشدرهریک ازمتغیرهای موردبررسی باالتراز 0/7است،پایایی 
سطحخوبیقرارداردوموردتأییداست .

یافتهها و تجزیهوتحلیل دادهها
دادهها با روش مدلسازی معادالت ساختاری تج یهوتحلیل شده است .بررسی
در این پژوهش  
مدلهایمعادالتساختاری دربردارندةدومرحلة اصلی است :مرحلة نخست،بررسی برازشمدلو

مرحلةدوم،آزمونفرضیههایپژوهش .

 .1برازش مدل اندازهگیری

مدلهایاندازهگیری،ساختاریوآزمونفرضیههاازروشحداقل
بهمنظوربررسی 
دراینپژوهش ،
)استفادهشدهاست.مدلیابی بهکمک

الاسورویة هاالند (1999
ی 
نرماف ار پ 
بهوسیلة  
مربعاتج ی  
الاس
ی 
مدلیابی پ 
الاس در حوزههای متنو ازجمله حوزة منابع انسانی کاربرد دارد .ازطریق  
ی 
پ
یتوان ضرایب رگرسیون استانداردرابرای مسیرها ،ضرایب تعیین رابرای متغیرهای درونی واندازة
م
روشهایتشریح
الاسجایگ ینیمناسببرای 
ی 
شاخصهارابرایمدلمفهومیبهدستآورد.لیکنپ 

الاس یکی از
ی 
کواریانس همچون لی رل و آموس است ( .)Hulland, 1999, p. 201درواقع روش پ 
استکهبرخالفروشهای رگرسیونی ومعادالتساختاری کهرعایت

روشهایچندمتغیرة آماری 

ووجودهمبستگیمیان

کمبودنحجمنمونه 
مانندناشناختهبودننو توزیع متغیرها  ،

تهایی 
محدودی 
مدلهاییراباچندمتغیرمستقلووابستهبرازشکند
یتواند 
درآنهاالزماست،م 

متغیرهایمستقل
( .)Jafari & Mohammadi, 2011, P.146
مدلاندازهگیری مربوطبهبخشی ازمدلکلیمیشودکهدربرگیرندةیکمتغیرهمراهبا

برازشیک 
برازشمدلهایاندازهگیریدرروشحداقلمربعاتج یسهمورداستفاده

سؤاالتآنمتغیراست.برای
میشود:پایایی شاخص،روایی همگراوروایی واگرا (.)Hulland, 1999, p. 201پایایی شاخص توسطدو
معیارآلفایکرونباخوپایاییترکیبی،رواییهمگراتوسطمیانگینواریانساستخراجشدهوبارهایعاملی،
میشوند .
استخراجشدةمتغیرهایمکنونسنجیده 

ورواییواگرابامقدارجذرمیانگینواریانس
آلفای کرونباخ معیاری کالسیک برای سنجش پایایی و سنجهای مناسب برای ارزیابی پایداری
یشود.مقدارآلفای کرونباخباالترازCronbach, 1951, p. ( 0/7
بهشمار م 
درونی(سازگاری درونی) 
قابلقبولاست.براساسنتایج ارا هشدهدرجدول ،1مقادیر آلفای کرونباخبرای
)297بیانگر پایایی  
تمامیمتغیرهاازمقدار0/7بیشتربودهوبیانگرپایاییقابلقبولاست .
سازههااست،روشحداقلمربعات
ازآنجاکهمعیارآلفایکرونباخمعیاریسنتیبرایتعیینپایایی 
یبرد .این معیار را ورتس و مک کی ()1978
بهکار م 
بهنام پایایی ترکیبی  
مدرنتری  
ج ی معیار  
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درمدلسازیمعادالتساختاریمعیاربهتری

معرفیکردند.شایانذکراستکهمعیارپایاییترکیبی
یرود (.)Vinzi et al., 2010باعنایتبهمواردفوقوباتوجهبهجدول،2
کرونباخبهشمارم 

ازآلفای 
اندازهگیریتأییدمیشود .
برازشمناسبمدلهای 

مقدارتمامیمتغیرهابیشاز0/7استو
بارهای عاملی ازطریق محاسبة مقدار همبستگی شاخصهای یک سازه با آن سازه محاسبه
یشوند .اگر این مقدار برابر یا بیشتر از  0/4شود ( ،)Hulland, 1999مؤید این مطلب است که
م
اندازهگیری آن سازه بیشتر است و پایایی
واریانس بین سازه و شاخصهای آن از واریانس خطای  
درمورد آن مدل قابلقبول است؛ هرچند برخی نویسندگان مقدار  0/5را مالك بارهای عاملی ذکر
دهاند.باتوجهبهجدول ،2مقادیر بارهای عاملی تمامی گویهها بیش از0/5است؛ درنتیجه پایایی
کر 
مدلازهرنظرموردتأییدقرارگرفتهاست .
اندازهگیری در روش حداقل مربعات
روایی همگرا معیار دیگری است که برای برازش مدلهای  
استخراجشده نشاندهندة میانگین واریانس به

یشود .معیار میانگین واریانس 
بهکار برده م 
ج ی 
استخراجشده

سادهتر ،میانگین 
هرسازهباشاخصهای خوداست.بهبیان  

اكگذاشتهشدهبین 

اشتر
همبستگیبیشتر باشد،
همبستگییک سازهبا شاخصهای خودرانشانمیدهد .هرچهاین  
می ان  
برازش نی بیشتر است ( .)Barclay et al., 1995فورنل و الرکر ( )1981معیار میانگین واریانس
استخراجشدهرابرایسنجشرواییهمگرامعرفیومقداربحرانیراعدد0/5بیانکردند؛بدینمعنی

یدهد.با
همگرای قابلقبولرانشانم 
استخراجشدة بییشتراز 0/5روایی  

کهمقدارمیانگین واریانس 
استخراجشدهاز  0/5بیشتر است

توجهبهمواردگفتهشدهوجدول ،2مقادیر تمامی میانگین واریانس 

همگراییمناسبیبرخورداراست .
ودرنتیجهمدلارا هشدهدراینپژوهشازروایی 

جدول  :2آلفای کرونباخ ،ضریب پایایی و میانگین واریانس استخراجشدة متغیرهای پژوهش
متغیر

بعدعاطفینگرش 
بعدشناختینگرش 
بعدرفتارینگرش 
شادمندی 
کارکردی 
سودمندی 
سهولتاستفاده 
قصدخرید 
تعدادکلیک 

میانگین واریانس

پایایی ترکیبی

آلفای کرونباخ

بزرگتر از 0/5

بزرگتر از 0/7

بزرگتر از 0/7

 0/52
 0/57
 0/59
 0/51
 0/58
 0/59
 0/61
 0/66
 0/52

 0/84
 0/83
 0/74
 0/73
 0/73
 0/88
 0/86
 0/80
 0/81

 0/76
 0/85
 0/74
 0/75
 0/73
 0/83
 0/79
 0/80
 0/90

استخراجشده
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نتایج فوق نشاندهندة برازش مناسب مدل است .مرحلة دوم از معادالت ساختاری ،آزمون
فرضیههایپژوهشاست .

 .2آزمون فرضیههای پژوهش

بهمنظور آزمون فرضیات ،ابتدا مقدار  t-valueبا مقدار جدول  4مقایسه میشود و اگر ب رگتر بود

یدهند.اگراین
همبستگیمتغیرهارانشانم 
یشودوبرعکس.ضرایبمسیرنی می ان 
فرضیهتأییدم 
همبستگیمتوسطوبیشتر از 0/6
باشدهمبستگیضعیف ،بین  0/4تا   0/6

مقداربین  0/1تا 0/3
همبستگیقویوباالاست .
نشاندهندة 

همانطورکهدرنمودار2مشخصاست،مقدارآمارةtبرایمتغیرشناختیوشادمندیباالتراز2

شده است که نشاندهندة تأثیرگذاری متغیر شناختی بر بعد شادمندی و کارکردی متغیر میانجی
پاسخهای شناختی است .از سویی ،متغیر شادمندی با آمارة  tبرابر  2/33معنادار بر متغیر
یعنی  
اف ایشکلیکدارد .


نمودار :2ضرایب  tمدل پژوهش


همانطورکهمشخصاست،مقداربارعاملیبرایمتغیرشناختی0/5و0/4وبرایمتغیرشادمندی،

وبرآوردشدهکهنشاندهندة تأثیرگذاری بسیار قوی متغیر شناختی بربعدشادمندی متغیر میانجی

 0/5
پاسخهای شناختی نی بابار عاملی
پاسخهایشناختی است.ازسویی بعدشادمندی متغیر میانجی  
یعنی  
برابر0/5تأثیربسیارقویبربعداف ایشکلیکمتغیروابستهیعنیپاسخهایرفتاریدارد.
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نمودار :3بارهای عاملی مدل پژوهش


دستآمده ،ردیا تأیید فرضیههایپژوهش حاضر بهصورتجدول4
به 
بنابراین ،با توجهبهنتایج  
خواهدبود .

جدول :4نتایج فرضیههای پژوهش
ضرایب

فرضیه

مسیر

t-value

نتیجه

بعدعاطفینگرشپاسخشناختیشادمندیاستفادهازخریدآنالینرا
تأثیرقرارمیدهد .


تحت

 0/116  -0/041

رد 

بعدشناختینگرشپاسخشناختیشادمندیاستفادهازخریدآنالینرا
تأثیرقرارمیدهد .


تحت

 2/896  0/523

تأیید 

بعدرفتارینگرشپاسخشناختیشادمندیاستفادهازخریدآنالینرا
تأثیرقرارمیدهد .


تحت

 0/055  0/008

رد 

بعدعاطفینگرشبرپاسخشناختیکارکردیخریدآنالیناثرگذاراست 0/104  0/035  .

رد 

بعدشناختینگرشبرپاسخشناختیکارکردیخریدآنالیناثرگذاراست  2/004  0/439  .تأیید 
بعدرفتارینگرشبرپاسخشناختیکارکردیخریدآنالیناثرگذاراست 0/768  0/200  .
سودمندیبرپاسخهایشناختیشادمندیازخریدآنالیناثرگذاراست .
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ضرایب

فرضیه

مسیر

t-value

نتیجه

رد 

سودمندیبرپاسخهایشناختیکارکردیازخریدآنالیناثرگذاراست .

 0/039  0/005

سهولتاستفادهبرپاسخهایشناختیشادمندیازخریدآنالیناثرگذار

است .

  1/232  0/474تأیید 

سهولتاستفادهبرپاسخهایشناختیکارکردیازخریدآنالیناثرگذار
است .

 0/698  0/226

رد 

پاسخشناختیشادمندیازخریدآنالینبرقصدخریدمصرفکننده

اثرگذاراست .

 1/503  0/353

تأیید

پاسخشناختیشادمندیازخریدآنالینبرتعدادکلیککردن

مصرفکنندهاثرگذاراست .

پاسخشناختیکارکردیازخریدآنالینبرقصدخریدمصرفکننده

اثرگذاراست .
کردنمصرفکننده


پاسخشناختیکارکردیازخریدآنالینبرتعدادکلیک
اثرگذاراست .

  2/338  0/505تأیید 
 0/081  0/020

رد 

  1/420  0/300تأیید 

نتیجهگیری و پیشنهاد
آغازتجارتاینترنتیدردهة   1990وگسترشروزاف ونآنتحوالتشگرفیرادرمحیطکسبوکار
بهمنظوربقادر محیطپر
اینروندسازمانهارامجبور کردهاستکه  

تجاریبههمراه داشتهاست .

برنامهری ی کنند
رقابت کنونی برای ورود به بازار الکترونیکی و تطبیق خود با شرایط ایجادشده  
( .)Rabinovich, 2007تجارت الکترونیک ظرفیتهایی برای ایجاد ارزش در انوا شرکتها در
هایگوناگون،همچونصنعتگردشگری،بههمراهدارد.دربخشگردشگریکهبهمی انزیادی


بخش
تمحور است ،میتوان تجارت الکترونیکی را ،بهمثابة وسیلهای بیبدیل ،برای
خدماتمحور و اطالعا 

منظورایجادارزشبهکاربرد( Salwani et


وکارهایگردشگریبه

توسعةخدماتوبهبودعملکردکسب
گیریازفضایاینترنتوبـهوجـودآمـدنگردشـگریالکترونیکـی،فنّـاوری


بابهره
.)al., 2009امروزه،
شمارمیرود وکاراییاینصـنعترااف ایش


اطالعاتوارتباطاتیکیازعناصراساسیگردشگریبه
داده است .اهمیت اینترنت بهمن لة یک کانال تجاری بـرای یافتن و ارا ة اطالعات گردشگری در
مطالعاتقبلیبهرسمیتشناختهشـدهاسـت(.)Andreu et al., 2010اینامرحاکیازآناستکه
پوشـیازآنرادربازاریابیسازمانهایگردشگریغیرممکن

م ایایاستفادهازاینترنتعمـالًچشـم
یشود کهارا هدهندگانآندرمقصد بتوانند
ساختهاست.خرید آنالیندرگردشگریوقتی موفقم 
نگاههایخود ایجاد کنند.
منافعاقتصادی بیشتری رادرمقایسهبا روشسنتی برای گردشگرانوب 
باعکسهایمتنو وحتیجذابدرفروشاینترنتیکافی

صرفنمایشمحصوالتدریکسایتزیبا
نیست .
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فروشگاه اینترنتی راه مناسبی برای فروش است ،چراکه ویترینی دا می و سهلالوصول را مهیا
یسازدکهه ینةآنخیلیکمترازفروشگاهسنتیاست؛ضمناینکهافرادبیشتریامکاندسترسی
م
یافتد که
مهمترینجنبة اینترنت برای شرکتاست وزمانی اتفاقم 
بهآنرادارند.فروشبهمشتری  
معاملهازطریق اینترنت انجامشدهوشرکتمبالغپرداختی مشتری رادریافت کردهباشد (ع ی ی و
کسبوکار گردشگری،موانعبسیار زیادی وجودداردکهدر تصمیم وقصد
بسحاق.)1391 ،درفضای  
بیاعتمادی بهخرید مجازی،
تها تأثیرگذار است .کمبودامنیت درشبکة اینترنت  ،
وبسای 
خریداز 
یرغبتی
آنبهخصوصدرروشارا ة محصولواطالعاتمربوط،بهب 
کیفیت سایت ومدلطراحی  
یشود که مطالعات متعددی درزمینة این عوامل در
مشتریان از انجام خریدهای اینترنتی منجر م 
رشها،
حوزههایگوناگونمرتبطباگردشگریانجامشدهاست.ازسوی دیگر ،عواملبسیاری مانندنگ 

طورکهپیشترنی 


که،همان
وفرصتهای آن نی وجوددارد 

عادتها،دركبازدیدکنندگان ازمحیط 

اشاره شد ،بهعلت پیچیدگیهای موجود در ذات عوامل روانشناختی ،کمتر مورد اقبال محققان
گردشگری قرار گرفته است .لذا ،با توجه به اهمیت این موضو  ،در مطالعة حاضر سعی شده تأثیر
پاسخهایشناختیورفتاریآناندرخریدهایآنالینبررسیشود .
ارزشونگرشمصرفکنندگانبر 

نتایج احصاشده از مطالعة متغیرهای این پژوهش نشان میدهد که نگرش بازدیدکنندگانی که
هایگردشگریانتخابکردهاندبسیارحا اهمیتاست.همانطورکهدر

واسطةوب 
سایت


ایرانرابه
مطالعةنظریبحثشد،نگرشافراددارایسهج ءعاطفی،شناختیورفتاریاست.نتایجپژوهش
هایشادمندیافرادتأثیرگذاراست.یعنیافرادی

نشانمیدهدکهفقطج ءشناختینگرشدرپاسخ

که پاسخ هیجانی به انتخاب مقصد ایران دارند ،تحتتأثیر عوامل شناختی در نگرش خود اقدام به
انتخاب میکنند .ازسوی دیگر ،پاسخهای کارکردی گردشگران که بیشتر معطوف به رفتارهای
دهازسویآناناستوکمترتحتتأثیرهیجاناتخریدقراردارد،بیشتربااثرگذاریبعد

برنامهری یش

وضوحنشانمیدهدکهبعد


کنند.اینمسئلهبه
شناختیورفتارینگرشاقدامبهانتخابایرانمی
مالحظهاینداشتهاست.این


تأثیرقابل
عاطفینگرشکهریشهدرتعلقاتعمیقفرددارد،هیچ 
گونه
گذاراناینحوزهمیتوانند

علتپارهایتبلیغاتمنفیدربارةایرانباشد.لذاسیاست


امرممکناستبه
گونهایکهنگرشگردشگرانرا
گذاریبراینمهمدرایجادتصویربهترازایرانبکوشند،به 

باسرمایه
تغییردهد .
راندرپاسخهایشادمندیوکارکردیآنان

تأثیرارزشهایگردشگ


دستاورددیگراینپژوهش،
است.نتایجنشانمی دهدکهارزشسودمندیوسهولتاستفادهدرپاسخشادمندیاثرگذاراست.اما

درخصوص پاسخهای کارکردی اقبالی بهدست نیامد .لذا بهنظر میرسد که نکات عقالیی در
سایتهای گردشگری ایران کمتر مورد توجه قرار دارد ،زیرا بیشتر به جلب نظر آنی و هیجانی
وب 
 
منتهی شده است .بنابراین پیشنهاد می شود متخصصان بر این امر تأکید داشته باشند که ترمیم
سایت ها از اهمیت خاصی برخوردار است .زیرا تأکید بر نکات عقالیی به همان اندازة جلب نظر
وب 
 
پاسخهای هیجانی شادمندی اهمیت دارد .امروزه اب ارهای الکترونیک این قابلیت را دارند که در
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هاتأثیر
هایشناختیگردشگرانبراینیلبههدف 


تسهیلایجادتصویرمثبتودرنتیجههدایتپاسخ
بس اییداشتهباشند.
تها و نرماف ارهای خدمات آنالین
میشود سای 
با توجه به نتایج فرضیههای پژوهش ،پیشنهاد  
گردشگری طوری طراحی شوند که درارا ة محصوالتوخدماتنوآوری داشتهباشند؛ خرید آنالین
موضوعاتجالبوشگفتآوردر

بههمراهآورد؛ 
ایباشدکهتجربههایجدیدی برای گردشگر  

به 
گونه
میشود
تهامطرحشودتابرایگردشگربسیارجذابباشد.برایمثال،وقتیگردشگرواردسایت 
سای 
جذاببودن سایت (مثالً استفاده از شکل و

احساس راحتی و آرامش به او دست دهد و در عین 
نمودارهایبامحتوا) چشموذهناودرگیر مباحثمختلفدرآننشودوفقطبریک خرید مطمئن

تمرک کند .
سرگرمکننده

سایتهایارا ة خدماتآنالینبرای گردشگران بسیار 
شودوب 
می 
همچنین پیشنهاد  
خدماتآنالینلذتبخشباشد.وجوداطالعاتفراوانو

یکهاستفادهازآنهاهنگامارا ة
باشد،بهطور 
جانانگی خواهد بود،
عکسهای جذاب ،نمودار و گراف در رسانههای ارا ة خدمات آنالین بسیار هی 

چراکهوجودرفتارهایهیجانیقویاًدراینپژوهشتأییدشدهاست .
هایروانشناختیگردشگران،

گونهجمعبندیکردکهباتمرک برویژگی


تواناین

ترتیبمی

بدین
هاونگرش هایآناندرخصوصمقصدگردشگری،وبررسیوشناختدقیقگردشگران


نظیرارزش
ازطریق منعکسنمودن تمایالت آنها در خدمات الکترنیکی ،میتوان تمایل آنان به انتخاب مقصد
گردشگریونرخبازگشتمجددشانرااف ایشداد.اینامرمنابعمالیوغیرمالیفراوانیبرایمقصد
گردشگریخواهدداشتکهدرنهایتسببتوسعةپایدارورفاهاقتصادیجامعةمقصدخواهدشد .
در انجام این پژوهش محدودیتهایی وجود داشت که سبب تحدید نتایج شده است .تمامی
متغیرهایی که در این پژوهش متغیر کنترل درنظر گفته شدهاند ،ب رگترین محدودیت انجام این
پژوهش بودهاند .برای مثال ،تأثیر متغیرهای جمعیتشناختی در نتایج بررسی نشده است .چنانچه
محققانآیندهبراینامرتمرک کنند،بهنتایجدقیقتروج یتریدستخواهندیافت؛چراکهوقتی
سخن از رفتار گردشگران خارجی به میان میآید ،یکی از مسا لی که  این امر را تحتتأثیر قرار
دهدفرهنگاستکهبهعلتگستردگیموضو ،دراینپژوهشازآنصرفنظرشدهاست.چنانچه


می
اخلهگر در این مدل بررسی کنند ،نتایج
پژوهشگرانی بتوانند مسا ل فرهنگی را بهعنوان متغیر مد 
بهتری بهدست خواهد آمد .درخصوص سایر متغیرهای روانشناختی نظیر شخصیت نی این امر
مصداقدارد .
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