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مقدمه
«صنعتگردشگریدرسال 2014برایاقتصادجهانی7/6تریلیوندالر( 10درصدازتولیدناخالص
گونهایکهازهریازدهشغلیک
میلیونشغلایجادکردهاست،به 

داخلیجهان)درآمدداشتهو277
(ابراهیمزادهگنجیوهمکاران،1395،ص«.)112بنابر

شغلمربوطبهبخشگردشگریبودهاست»
میالدی،بهعنوان گردشگر،

هایبینالمللی،بیشاز1/5میلیاردنفـردرسال 2020


بینیسازمان

پیش
همزمانبا
چـرخهایاینصنعترابـهگـردشدرخواهندآورد»(مظلومیوجاللی،1391،ص «.)42

رشد صنعت گردشگری ،فنّاوری اطالعات نی با سرعت روزاف ون در مجاری مختلف فعالیتهای
ریبهشمار

اقتصادیوتجارینفوذکردهویکیازمل وماتاساسیدرحوزةکسبوکارازجملهگردشگ
می آید و از عوامل ایجاد جهش اقتصادی در صنعت مذکور محسوب میشود» (دهدشتی شاهرخ و

دهای به نام شبکههای اجتماعی در سالیان
مطرحشدن پدی 

شکیبا جمالآباد ،1392 ،ص « .)164با 
تازهای در
فرصتهای  

شبکهها درسراسرجهان ،
اخیر واقبالدورازانتظار کاربراناینترنت بهاین  
فضای مجازی برای تجارت الکترونیک پدید آمده است که تا پیش از آن قابل تصور نبود« .توسعة
ویژهبرایکشورهایدرحالتوسعهمانندایرانکهبامعضالتیهمچوننرخباالی


صنعتگردشگری،به
بیکاری ،محدودیت منابع ارزی و اقتصاد تکمحصولی مواجهاند ،از اهمیت فراوانی برخوردار است»
(مظلومیوجاللی،1391،ص.)28-27اما« سهمایرانازبازارگردشگریجهانهیچتناسبیباتعداد
هایکسبوکاردرحوزة


).توجهواستفادهازظرفیت
جاذبههایموجوددرکشورندارد»(همان،ص44

ستهرگونهبرنامهری یوبهرهمندی

گردشگریوتجارتالکترونیکضرورتیدوچندانداردوبدیهیا
از م ایای آن منوط به شناخت و درك الگوی رفتاری مصرفکننده است .مؤلفههای تشکیلدهندة
رفتارگردشگراندرمحیطآنالینکهبهخریدآنهامنجرخواهدشدبایددقیقاًشناختهشودوترکیب

این عناصر در قالب الگویی جامع ارا ه گردد تا امکان فعالیت مؤثر بازاریابی را برای کلیة فعاالن
گردشگریفراهمآورد .
ازجملهپژوهشهایمرتبطباموضو میتوانبهمطالعاتترکستانیوهمکاران(،)1395گاناوانو

)دربارةرفتارمصرفکنندهوخریداینترنتیو

وابراهیمزادهگنجیوهمکاران(1395

هورانگ)(2015
کازاکوف وپریدیودیتلوا،(2015) 1ساهینوسنگون) (2015وژیوکوویچ 2وهمکاران) (2014دربارة
تقویفردواسدیاناردکانی ( )1395دربارةرفتار
رفتارمصرفکنندهوشبکة(رسانه)اجتماعیونی  

کننده،شبکةاجتماعیوگردشگریالکترونیکاشارهکرد.درمطالعاتگفتهشدهومواردمشابه


مصرف
همپوشانی و خألهای پژوهشی مشاهده میشود .با وجود استفادة فراگیر از گوشیهای هوشمند و

اپلیکیشن های رسانة اجتماعی نظیر تلگرام و اینستاگرام ،هنوز مطالعة مشخصی دربارة آنها انجام

هارادرتصمیمگیریوخریدخدماتگردشگرینشاندهد.بهتأثیرروشهاینوین


نشدهتانقشآن

بازاریابی ازجمله دیجیتال مارکتینگ و بازاریابی محتوا در گردشگری نی کمتر پرداخته شده است.
هایاجتماعیباشدبهچشمنمیخورد .

همچنینالگوییکهدربرگیرندةمجمو عواملاثرگذارشبکه
1. Kazakov and Predvoditeleva
2. Živković
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در این پژوهش ،ضمن شناخت نقش شبکههای اجتماعی در رفتار گردشگران ،از ترکیب آنها
بندیشدهباروشفراترکیب1وسپسساختاری ـ تفسیری2ارا همیشودتاامکان
الگوییجامعوطبقه 

فعالیتخالقانهومؤثربازاریابیرابرایکلیةفعاالنحوزةکسبوکارالکترونیکوگردشگریفراهم

آورد .

مبانی نظری
گیردودراینبخشبهاختصاربه


زمفاهیمرادربرمی
موضو اینپژوهشدامنةبسیارگستردهایا
ترپرداختهمیشودتاتعاریفالزمبارزترگردد .


عواملاساسی
گردشگریبهمجموعهفعالیتهاییاطالقمیشودکهدرجریانمسافرتگردشگر

گردشگری« :
اتفاق میافتد .این فرایند شامل هر فعالیتی از قبیل برنامهری ی سفر ،مسافرت به مقصد ،اقامت،
هاییراکهگردشگربهمن لةبخشیازسفر


شود.همچنینفعالیت

بازگشتوحتییادآوریخاطراتمی
انجام می دهد نظیر خرید کاالهای گوناگون و تعامل میان می بان و مهمان را نی دربر میگیرد»
(موسویورضا یان،1385،ص .)106
گردشگری الکترونی « :مفهوم گردشگری الکترونیک دربرگیرندة کلیة اج ای کسبوکار از
قبیلکسب وکارالکترونیکی،پژوهشوتوسعةالکترونیکی،تولیدمحتوایالکترونیکیوارا ةخدمات

نقویوشکیباجمالآباد،1392،ص)4کهعاملیبسیار

الکترونیکدرحوزةگردشگریاست» 
(سید
حیاتی برای گردشگری بهشمار میرود« .اکنون  70درصد  خدمات خرید گردشگری در سطح
بینالمللی ازطریق شبکههای اینترنتی صورت میگیرد (دالور و همکاران ،1393 ،ص  .)3خدمات

الکترونیکی گردشگری را میتوان در سه دسته قرار داد .1 :خدمات اطالعاتی (اطالعات هتلها،
مکانها) .2 ،خدمات ارتباطی (پست الکترونیکی) و  .3خدمات تراکنشی (رزرواسیون ،پرداختها)

(موسویورضا یان،1385،ص .)118
کردنپیوندهایاجتماعیبهکاربرد.


برایمشخص
اولینباراینواژهرابارن 3
شبکههای اجتماعی :
هایی(افرادی)استکهباوابستگیهاییبهیکدیگرمرتبط


هامتشکلازگره

اینشبکه
میتوانگفت«

ها،دوستیها،مسا لمادیوعواملدیگرازایندستاست.نو 


ها،آرمان

هاهدف

اند.اینوابستگی

شده
ارتباطنی تاحدزیادیبهاینوابستگیهاوافرادوابستهمتکیاست.افرادوارداینارتباطمیشوند،از
یاکبری،1390،ص .)47
پذیرندوبرآنتأثیرمیگذارند(عل 


آنتأثیرمی
4
هااطالقمیشود کهامکان

شبکههایمجازیمحصولوبدو استوبهآن دستهاز فنّاوری
« 
گذاریاطالعاترافراهممیآورند(ضیاییپروروعقیلی،


اشتراك

مشارکتکاربردرتولیدمحتواوبه
 ،1388ص  .)23برخی از کارکردهای شبکههای اجتماعی عبارت است از  .1:تقویت بازاریابی
1. Meta-Synthesis
)2. ISM (Interpretive Structural Modeling
3. Barnes
4. Web 2
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بهدهان.2،تحقیقاتبازاریابی.3،بازاریابیعمومی.4،خلقایدهوتوسعةمحصوالتجدید.5،
دهان 

همنوآوری.6،خدماتمشتریان.7،روابطعمومی.8،ارتباطاتکارکنان.9،اعتبارمدیریتShaw-( .

رسانههای اجتماعیتأثیرف ایندهایدرتصمیماتخرید
 «.)Ching Liu et al., 2005, pp. 240-262
نحویکهن دیکبه  70درصدمشتریانپیشازخریدیکمحصولتجارب
درسراسرجهاندارند،به 

دیگرانرامیشنوند»(مینات ی،1395،ص .)17

رفتارمصرفکنندهبهمطالعةکلیةفرایندهایانتخاب،استفاده،

رفتار مصرفکننده (گردشگر)«:
هابهمنظوررفعنیازها
هاوسازمان 


هاازسویافراد،گروه

کنارگذاریمحصوالتوخدمات،تجاربیاایده
وبررسیتأثیراتاینفرایندهابرمشتریوجامعهمیپردازد»(هاوکین وهمکاران،1385،ص)6و
شامل پنج مرحله است .1« :شناسایی مشکالت .2 ،جستوجوی اطالعات .3 ،ارزیابی گ ینهها.4 ،
تصمیمخریدو.5رفتارپسازخرید»( .(Constantinides, 2004, p. 111
الگوهاییازجملهالگویمیدلتوندر،1994گیلبرتدر1991والگویکوپردر،1993کهعوامل
دادنرفتارمصرفکنندةگردشگریارا هشدهاند.

مؤثربرانتخابمقصدرامشخصمیکنند،براینشان

حالها و
ابعاد الگوی کوپر عبارت است از «1ـ محركهای سفر که شامل کتابهای راهنما ،شرح 
تجاربدیگرافرادسفرکرده،تبلیغاتوپیشبردهایفروشاست2.ـعواملاجتماعیوفردیتأثیرگذار
بررفتارسفرکهشاملانگی هها،تمایالتوانتظاراتگردشگراست3.ـعواملیازجملهتصویرذهنی
ـویژگیهاو

هاوتورهایگردشگریومحدودیتهاییازجملهه ینهوزمان4.


واسطه

مقصد،اعتمادبه
قابلیتهای خدماتی مقصد ازجمله ارتباط میان ه ینة پرداختشده و منافع ادراكشده از مقصد»

(رنجبرانوهمکاران،1393،ص .)32-31
بازاریابی :بازاریابی وظیفهای مدیریتی است که بر دستیابی به هدفهای مشتریان در کنار
یابیبههدف هایسازمانتأکیددارد.بازاریابیبادركنیازهایمشتریان،توسعةمحصوالتو


دست
خدماتبرایرفعایننیازها،قیمتگذاریکارایمحصوالتوخدمات،اطال رسانیبهمشتریاندربارة

نمحصوالتوخدمات،تحویلکاراواطمینانازرضایتمندیدرطیفرایند

قابلیتدسترسیبهای
مبادلهوپسازآنهمراهاست .

مطرحکردهاندکهدرآنبرنقشمهم

کاتلروهمکارانشاخیراًمفهومیرابانام«بازاریابی 1»3
رسانههای اینترنتی نظیر وبالگها و سایر رسانههای اجتماعی نظیر فیسبوك و توییتر که در

کندکهبهطور گستردهوتقریباً


کنندگانازطریقتبادلاطالعاتتأکیدمی

دهیرفتارمصرف

شکل
کنندگانراقادرمیکند


هایاجتماعیمصرف
بدونه ینهانجاممیشود.اف ایشخصلتتعاملیرسانه
کهبانظرهاوتجاربخودبرمصرفکنندگاندیگرتأثیرف ایندهایبگذارند(کاتلروهمکاران،1390،

مصرفکنندگاندیگرافرادمستقلوجداازیکدیگرنیستند،بلکهبههمدیگر

ص.)31دربازاریابی«،3
گیریها نی مصرفکنندگان از افرادی بیاطال به افرادی آگاه تبدیل
متصل شدهاند .هنگام تصمیم 
کنندگاندیگرغیرفع النیستند،بلکهدرارا ةبازخوردهایمفیدبهشرکتهانی 


اند.اینمصرف
 
شده
1. Marketing 3.0
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شدهاند»(کاتلروهمکاران،1390،ص .)35
فعال 

گیریازقابلیتهایجوامعبرندو


هابابهره
«دربازارهایشدیداًرقابتیامروز،بسیاریازشرکت
رسانةاجتماعیازسایتهایشبکة اجتماعیبرایایجادجوامعبرندیاستفادهمیکنند»(حسینیو

علتچنینعالقههاییبهجوامعبرندامتیازاتیاستکهادراكمشتریاز

قلمکاری،1396،ص«.)1
محصوالتجدیدوفعالیتهایرقابتیدرپیدارد،ماننداف ایشفرصتهایجذبمشتریوهمکاری

فعالیتهایمشتریان،انتشارسریعاطالعات

ن دیکبامشتریانبسیاروفادار،اثرگذاشتنبرارزیابیهاو
یابیبهمجموعهایواحدازمشتریانوفادار»(سعیدنیاوهمکاران،1395،ص-2


تردست

وازهمهمهم
اعتماداجتماعیدرشبکه هایمجازیگردشگریبهاحساسامنیتخاطرکاربرانگردشگراز

«.)3
فعالیت در شبکه و قابلیت استناد برپایة اطالعات صحیح منتشرشده در حوزة گردشگری اطالق
کنندهایدر

باتوجهبهاینکهاعتمادمتغیرتعیین

(غفاریوتقیزادگان،1394،ص«.)70

میشود»

قولهای مـوجود در پایگاه
تعیین طرز رفتار و عملکرد مصرفکننده است ،اطمینان به صـدق نقل 
اینترنتـیاینشبکههاپارامتریاساسیدرتصمیمگیریافرادمتمایلبهگردشگریاست»(مظلومیو

جاللی ،1391 ،ص  .)34-33با دگرگونی تجارت و گسترش خریدوفروشهای مبتنی بر اینترنت،
ماهیتپرمخاطرةاینترنتازنظرربودهشدنمشتریانازسویرقباوه ینةزیادجذبمشتریانجدید،

توجه به وفاداری الکترونیکی به ال امی برای بقای سازمانها تبدیل شده است (قنادان و علی اده،
،1387ص .)2

سؤال پژوهش
.شبکههای

باتوجهبهمطالببیانشدهومبانینظری،دوسؤالدراینپژوهشمطرحشدهاست1:

بندیشده
.الگویجامعوسطح 

اجتماعیازطریقچهعواملیبررفتارگردشگرانتأثیرمیگذارند؟2
برایچگونگیتأثیرشبکةاجتماعیبررفتارگردشگراندرخریدخدماتگردشگریچگونهاست؟ 

پیشینة پژوهش
مطالعة پیشینه و تعیین مؤلفه های اصلی این پژوهش با روش فراترکیب و مرور ادبیات به شکل
برآنازسایرمنابع
هاانجامشدهاست.عالوه 


انتخابمتونمناسبوبررسیآن
مندوجستوجوو


نظام
نظیراینترنت،رصد کانالهای مرتبطباگردشگری درشبکههایاجتماعی ،شرکتدرچندسمینار
مصاحبهباصاحبنظران،کاربرانشبکهوگردشگراننی استفادهشدهاست.بدیهیاست

آموزشیو 
کهالگویفراترکیبنهاییدربرگیرندةتمامیاینمطالعاتاست .
قربانزاده ( )1396و نعامی و همکاران ( )1395و نی دالور و همکاران ( )1393در
سعیدنیا و  
رسانههای اجتماعی در بازاریابی گردشگری پرداختهاند .یادگاری و
مطالعات خود به بررسی نقش  
همکاران ( ،)1394ابراهیمزاده گنجی و همکاران ( )1395و پیرمحمدیانی و محمدی ()1396
هایاجتماعیوتأثیرآنبررفتارگردشگرانجامدادهاند.رحیمی


ربارةاعتمادازطریقشبکه
مطالعاتید
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بهرهگیریاز
)درمطالعاتخودبیانمیکنندکهگردشگرانبا 

()1391وهاشمی و فیضی (1395
میدهند و
اینترنت و شبکههای اجتماعی محصوالت گردشگری را شناسایی میکنند ،سفارش  
برنامهری یمیکنند.حسینی و امینیان ()1394بر
وازاینطریقبرایسفرخود 

میکنند 
خریداری  
شبکههای اجتماعی با درگیرکردن مشتری و مشارکت وی سبب رضایت و وفاداری
این نظرند که  
رسانههایاجتماعیبا
میشوند.سعیدنیا وهمکاران()1395نشاندادندکه 
مشتری وبقای سازمان 
ایجاد جوامع برند آگاهی اعضا را اف ایش میدهند و م ایای بسیاری درخصوص مدیریت برند و
تأثیرگذاری برجامعة مشتریاندرپیدارند .محمودیمیمندوهمکاران()1392درپژوهشیتأکید
میشود و توان رقابتی صنعت
میکنند که فنّاوری اطالعات سبب ایجاد گردشگری الکترونیک  

مییابد.سجادیانوهمکاران()1395بیانمیکنندکه
گردشگریازطریقایجادخدماتبهتراف ایش 
درشبکههایاجتماعیاستو

گفتهشده 
نوشتهها ونظرهای  

رفتارگردشگرانتاحدزیادیتحتتأثیر 

خواستهها ونیازهایآنان راارا ه

پیشبینی ودركدرستیازرفتار،
نوشتهشدة گردشگران  

محتوای
ریختهگران()1394درمطالعاتخودبه

میدهد.جعفریمقدموهاشمی()1395واخوانخرازیانو

مداریومدیریتارتباطبامشتریپرداختهاند .


بررسینقشواهمیتشبکةاجتماعیدرمشتری

جدول  :1تعدادی از منابع خارجی بررسیشده
نام پژوهشگر

2

ژوفنگژا و3و
همکاران()2016

1

یافته اصلی

میتوانند تجارب و
بهسادگی  
با رشد سریع شبکههای اجتماعی و وب دو ،کاربران  
وتصمیمخریدسایرینراتحتتأثیرقراردهند.

نظرهایشانرابهاشتراكبگذارند

الی ابتکیرالواو
ویژگیاصلیشبکةاجتماعیبهکارگیریراهبردارتباطیمقصدگردشگریاستوبا

آنتونینپاولیچکا4
تغییردررفتارسروکارداردکهبربازاریابانمقصدگردشگرینی تأثیرگذاراست.
()2015
یوناالکساندر5
()2014

هایاجتماعیارتباطیواقعیبینشرکتها(گردشگری)ومشتریان(گردشگران)


شبکه
ایجاد میکنند که این ارتباط گرایش و تأثیر زیادی برای خرید در مشتریان ایجاد
بهدهان) شرکت
میکند .این ارتباط مشتریان را به بازوی تبلیغاتی (بازاریابی دهان 

تبدیلمیکند.


سیدمحیالدین

بشار()2014

با استفاده از شبکههای اجتماعی گردشگری ،گردشگران قادر به ارتباطگرفتن به
اشتراكگذاریبرایسایرگردشگران

ترینشکل،جمعکردناطالعاتارزشمندو 


ساده
هستند.ایناطالعاتکمکبسیارمهمیبهفرایندبرنامهری یسفرمیکند.


.اینجدول،عالوهبرپیشینةخارجی،نحوةبررسیودستهبندیاولیةمستنداتدرفراترکیبرانی نمایشمیدهد .

1
صدمنبعبررسیشدهاشارهشدهاستومقاالتیکهدرمتناصلی


.بهعلتمحدودیتصفحاتمقالهفقطبهتعدادیازبیشازیک
2
بهآنهاارجا شدهنی ازجدولحذفشدهاند .

3. Xuefeng Zhao
4.. Alžbeta Kiráľová, Antonín Pavlíčeka
5.. Ioana Alexandra Benea
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فرانچسکوخاویر1
مدیرانصنعتگردشگریبایدکاربرانخالقشبکههایاجتماعیگردشگریراازطریق
وهمکاران
ترغیببهدرجتجاربوعقایدشانبهمن لةمدیرانورهبرانایدهجذبکنند.

()2014
گاداسالم2
( )2015

شبکههای اجتماعی و رسانههای اجتماعی به اب اری چندگانه برای کسبوکار

شده اند ،از بازاریابی تا مدیریت روابط مشتری ،هوش تجاری ،برندینگ ،توسعة
تبدیل 

کههای
محصول ،نظارت بازار ،الگوبرداری ،کارمندیابی و . ...ثابت شده است که شب 
اجتماعی(رسانةاجتماعی)اینقابلیترادارندکهاب ارمدیریتیراهبردیباشند.

سیمونهادسنو
صورتاساسیتغییردادهاند.


هایاجتماعیفرایندتصمیممشتریرابه
رسانه
کارنتال3
()2013
لیهیوچانگ4
()2015

کیفیتکاربردیرسانههایاجتماعیبهآگاهیکاربرانودرنهایتاف ایشتمایلآنها

بهدیدارازهرمقصدگردشگریمنجرمیشود.


روششناسی پژوهش
این پژوهش کیفی است و در آن عوامل اصلی شبکة اجتماعی مؤثر بر رفتار گردشگران در خرید
مدلسازی ساختاری تفسیری وارفیلد6
خدمات به روش فراترکیب شناسایی شده 5و با روش  
سطحبندیشدهاست .

هدفازبه کارگیریروشفراترکیبدراینپژوهشآناستکهمطالعاتمتعددیکهدرموضو 

کدگذاریشود،مؤلفههایاصلیمشخصشودوالگوییجامعاز

اینپژوهشصورتگرفتهبررسیو 
مرحلهای فراترکیب ساندوسکی و باروسو )2006( 7که در این

کل یافتهها ارا ه شود .الگوی هفت
.جستوجو

.مرورنظاممندادبیات3،

پژوهشاستفادهشدهشاملاینمراحلاست.1:تنظیمسؤال2،
وتحلیلوترکیبیافتههایکیفی.6،

و انتخابمتونمناسب.4،استخراجاطالعاتمتون.5،تج یه
کنترلکیفیتو.7ارا ةیافتهها 8.
«الگوسازی ساختاری ـ تفسیری فرایند یادگیری تعاملی است که ازطریق تفسیر آرای گروهی از
خبرگانبهچگونگی ارتباط بین مفاهیم مسئلهمیپردازدو ساختاریجامعاز مجموعة پیچیدهای از
1. Francisco Javier
2. Ghada Salem
3. Simon Hudson, Karen Thal

یاست،امافرایندشناساییعوامل(مؤلفههایاصلیوورودیروش

. Li-Hui Chang5.4الگویاصلیپژوهشساختاری ـ تفسیر
ساختاری ـ تفسیری)باروشفراترکیبانجامشدهاست .
یاست،امافرایندشناساییعوامل(مؤلفههایاصلیوورودیروشساختاری ـ تفسیری)

.5الگویاصلیپژوهشساختاری ـ تفسیر
باروشفراترکیبانجامشدهاست .
6. Warfield
7. Sandelowski & Barroso

. 8گفتنیاستکهفراترکیب نقشجانبیدرپژوهشداشتهو برایمشخصشدنمتغیرهاروشاصلیپژوهش یعنی مدلسازی
ساختاری ـ تفسیریاستفادهشدهاست .

 171

فرشید نمامیان و همکاران

الگوسازی شبکههای اجتماعی در رفتار گردشگران با رویکرد ساختاری ـ تفسیری


یکندواف ونبرمشخصکردنتقدموتأخرتأثیرگذاریعناصربریکدیگر،جهتوشدت
مفاهیمایجادم 
(مروتیشریفآواسدیان

رابطة عناصریک مجموعة پیچیده رادرساختارسلسلهمراتبی تعیین میکند»
مذکورشاملاینگامهااست:گام نخست ،شناسایی متغیرهای مربوط

اردکانی،1393،ص .)77فرایند 
به مسئله .متغیرهای اصلی همان خروجی فراترکیب است و علت استفاده از فراترکیب شناسایی این
مؤلفهها بوده است .گام دوم ،تشکیل ماتریس خودتعاملی ساختاری 1است .در این مرحله ،متغیرها

وبرحسبارتباطوتأثیربینابینبانمادهاییمشخصمیشوند.

یشوند 
دوبهدو باهم بررسی م 
بهصورت  

2
گامسومایجاد ماتریس دسترسیاولیه است.ازطریقتبدیلنمادهابهصفرویک،ماتریس خودتعاملی
یشود.گام چهارمایجاد ماتریس دسترسی نهایی 3است.
ساختاری بهماتریس دسترسی اولیه تبدیلم 
ماتریسدستیابینهاییبادرنظرگرفتنرابطةتعدیبینماتریسدستیابیاولیهبرایسازگاری

تشکیل
نامهها از چند خبره استفاده شده ،برای
انجام میشود .ازآنجاکه در این پژوهش برای تکمیل پرسش 
یابینهاییابتداماتریسهادرایهبهدرایهجمعمیشوندوسپس،بااستفادهازمد،


تشکیلماتریسدست
هایمساوییاکوچکترازمدرابرابرصفروبقیه


شود.تمامیدرایه
ماتریسدستیابینهاییتشکیلمی

پنجمبخشبندی سطح واولویتمتغیرهاست .پسازتعیینمجموعة

رابرابریکقرارمیدهیم.گام 
دستیابی و مجموعة پیشنیاز برای هر عامل و تعیین مجموعة مشترك ،عوامل سطحبندی میشود.

مجموعة دستیابی برای هر عنصر ،مجموعهای است که در آن سطرهای ماتریس دستیابی نهایی
هابهصورت
ایاستکهدرآنستون 


نیاز،مجموعه

شدهباشندومجموعةپیش

صورتعددیکظاهر

به
آوردناشتراكایندومجموعه،مجموعةمشتركبهدستخواهد

عددیکظاهرشدهباشند.بابه 
دست

آمد .اگرعواملمجموعةمشتركبامجموعةدستیابی یکسانباشد،درسطحاولاولویتقرارمیگیرد.
عوامل،سطحتمامعواملتعیینمیشود.گامششم

باحذفاینعواملوتکراراینمرحلهبرایسایر
ترسیم مدل ساختاری ـ تفسیری است .براساس سطوح تعیینشده و ماتریس دستیابی نهایی ،مدل
ترسیم میشود .گام آخر تج یهوتحلیل قدرت نفوذ و می ان وابستگی است .جمع سطری مقادیر در
ماتریسدستیابینهاییبرایهرعاملبیانگرمی اننفوذوجمعستونینشانگرمی انوابستگیخواهد

بود.براساسقدرتنفوذووابستگی،چهارگروهازعناصرشناساییخواهندشد :الف)خودمختار،ب)
وابسته،ج)پیوندیود)مستقل .
جامعه و نمونة آماری ،حجم نمونه و روش جمعآوری دادهها
نامههای
جامعة آماری شامل دو بخش است .روش فراترکیب شامل منابع و مستندات ازجمله پایان 
دانشگاهی،مقاالتمنتشرشدهدرمجالتمعتبرعلمیوتخصصیومقاالتسمینارهایمعتبرکهروند
موردتأییدشدهازمیان415مورداولیه)ومصاحبةعمقیباخبرگان

داوریعلمیراطیکردهاند(96

است.بازةزمانیبررسیمنابعازسال1385تا1397درنظرگرفتهشدهاست.جامعةآماریدربخش
)1. Structural Self-Interaction Matrix (SSIM
)2. Initial Reachability Matrix(RM
3. Final Reachability Matrix
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ساختاری ـ تفسیری دربردارندة خبرگان موضو موردبررسی است .همچنین ،از روش نمونهگیری
قضاوتیاستفادهشدهاست.دراینروشافرادیبراینمونهانتخابمیشوندکهبرایارا ةاطالعات

الزمدربهترینموقعی تقراردارند.ضروریاستحداقلازنظرپنجخبرهاستفادهشود( Soti et al.,
.پسازشناساییافرادصاحب نظر(ازجملهاعضایانجمنصنفیراهنمایانتورایران،جامعة

)2010
هایمعتبروگروههایمجازیگردشگری)و


گردشگریالکترونیکایران،مدیرانوکارشناسانشرکت
1
استادان د انشگاهی ،تعداد هفده نفر برای نمونة آماری درنظر گرفته شدهاند و از راه مصاحبه و
نامةماتریسینظرشانجمعآوریشدهاست.


پرسش
رواییفراترکیبازسویخبرگانتأییدشدهوپایاییآننی ،پسازدریافتنظراستادان،باروش
ضریبکاپایکوهن 2محاسبه()0/92وتأییدشدهاست.بدیهیاستدرروشساختاری ـ تفسیری
کهمالكنظرخبرگانبودهاست،میتوانگفتبهعلتمشارکتوتأییدآنان،

نی ،باتوجهبهاین
3
پایاییپژوهشتأییدشدهاست .

یافتهها
نخستین گام شناسایی متغیرهای اصلی است.استخراجاطالعاتباروشفراترکیبوباکدگذاری
باز(1350کد)ومحتوایی( 45کد)انجامپذیرفتهکهدرقالبشان دهمقولةاصلیقرارگرفتهاست.
بندیشدهاند .

اینمقولههانی بهصورتپنجموضو اصلیدسته





N= 260



N=20

N= 415

N= 155

N= 135


N=39
N=96

شکل  :1مراحل و تعداد منابع بررسیشده در فراترکیب



.اینتعدادخبرگانیهستندکهامکاندسترسیبهآنهامیسربودهوج وبهترینهایگردشگریهستندوهمچنینباالترازتعدادضروری

1
اینروشاست.تعدادیازمصاحبههاکهبعداًتکمیلشدنی بااطالعاتدریافتشدةاینافرادهمپوشانیواشبا اطالعاتیداشت .

2. Cohen’s Kappa Coefficient

نامههابهتأییدصوریآنان
جملهپرسش 

. 3گفتنیاستکهتمامیمراحلانجامپژوهشبامشورتوتأییدخبرگانصورتگرفته،از
رسیدهاست.
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نتایج حاصل از مراحل پیشین برآمده از جدول  2است که الگوی استخراجشدة فراترکیب و
متغیرهای ورودی روش ساختاری ـ تفسیری است .همانگونه که در الگوی فراترکیب (جدول )2
هایاجتماعیازطریقمجموعةگستردهایازعناصرکهدرقالبعواملفردی،

مشاهدهمیشود ،
شبکه

شدهاند ،بر رفتار گردشگر در تصمیمگیری،
بندی  
سته 
مدیریتی ،گروهها ،بازاریابی و محیط کالن د 
انتخاب،خریدواستفادهازخدماتومحصوالتگردشگریتأثیرمیگذارند .


جدول  :2متغیرهای اصلی پژوهش (الگوی استخراجشده براساس روش فراترکیب)
موضو

محیطکالن 

بازاریابی 

مقوله

کد محوری (محتوایی)

عواملبیرونی 

(سیاستگذاری)،فرهنگی 

اقتصادی،سیاسی

فعالیتبازاریابی 

فعالیتبازاریابی،توزیعوحملونقل،بازاریابینوین،

تحقیقاتبازارومشتری،ترفیعوتبلیغات،محصول،
فروش 

برند 

مدیریتبرند،جامعةبرند 

تأثیرمصرفکنندگان


قدرتوتأثیرگذاریکاربرانبرمصرفوتولیدکنندگان 

وفادارسازی 


وفادارسازی،رابطةپایدار 


ارزشآفرینی 


ایجادارزشبرایمشتری،ایجادارزشبرایسازمان 

مدیریتمحتواونشرنظرهاوتجارب،ایجادارتباطو
مدیریتارتباطبامشتری 
تعاملبامشتری،بازخوردرسیدگیبهشکایتمشتری 

فردی
(مصرفکننده) 


گروهها/رهبران

عقیده/مراجع 

مدیریتی 

رضایتمندی 


رضایتمشتری 

اعتمادسازی 

اعتمادسازی،کاهشخطر 

عواملدرونی 

ادراك،ویژگیهایفردی،یادگیری،دموگرافی

(جمعیتشناختی) 


تصمیمگیریو

فرایند
انتخاب 

گیری،برنامهری یسفروانتخابمقصد،فرایند


تصمیم
خرید ،

سبکزندگی 

سبکزندگی 

نقشگروهورهبران 

تأثیررفتاربراعضایشبکه،تعاملکاربرانوتبادل
اطالعات،ایجاداحساسمشترك،کمکبهحلمشکالت
کاربران 

بهبودمدیریتی 

بقاورقابتوم یترقابتی،رفعمحدودیت،مدیریت
منابع،فعالیتالکترونیکومجازی،سیستممدیریتو
بازاریابی 

مدیریتمحتوا 

تولید،اشتراكوتعاملمحتوا،مدیریتمحتوا 

مدیریتاطالعات 

اطال رسانیعمومیوگردشگری،روابطعمومی،
اطالعاتجایابی،پایگاهاطالعاتی 
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گام دوم تشکیل جدول خود تکاملی است.دراینمرحلهجدولماتریسیکهروابطپنجعامل
یکازپرسششوندگانو


د،براساسنظرهر
شدهدرمرحلةپیشبایکدیگررامشخصمیساز


مشخص
باحروفA, V, X, Oتکمیلشدهاست .
مرحلة بعدی تشکیل جدول دستیابی اولیه است .به این منظور ،ابتدا مطابق قواعد
الگوسازی،حروفدرجدول هایخودتکاملیبهاعدادصفرویکتغییردادهشدهاست.ازآنجاکهدر

اینپژوهشهفدهپرسشنامهتکمیلشده،بههمینتعدادجدولماتریسدسترسیاولیهوجودداردو

بایداینجدولهارادرهمادغاموبهجدولیواحدتبدیلکرد.مددراینجاعددسی دهاست .


جدول  :3جدول ماتریس دستیابی اولیه RM

j

محیط

i

کالن

محیط کالن

عوامل

بازاریابی

گردشگر

گروه

17

17

14

15

15

13

9

13

 12

بازاریابی

6

گردشگر

10

13

گروه

7

13

16

عوامل مدیریتی

12

15

14

مدیریتی 

 12


16


ترتیبجدولنهاییدسترسیاولیهبهدست

یابد.به 
این

بهقطرماتریسنی عددیکاختصاصمی
میآید(جدول .)4


جدول  :4جدول نهایی دستیابی اولیة کلی
J

محیط

عوامل

بازاریابی

گردشگر

گروه

محیط کالن

1

1

1

1

1

بازاریابی

0

1

1

0

0

گردشگر

0

0

1

0

0

گروه

0

0

1

1

0

عوامل مدیریتی

0

1

1

1

1

I

کالن

مدیریتی 


مرحلة چهارم ماتریس دستیابی نهایی :دراینگام،بایدسازگاریدرونیعواملبرقرارشود.
یابیصفربودهاندو


دهندکهدرماتریسدست

اند،نشانمی
خانههاییکهعالمت*گرفته
درجدول 5
پسازسازگاریعددیکگرفتهاند .
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جدول  :5جدول ماتریس دستیابی نهایی و تحلیل نفو ـ وابستگی

ردیف

j
I

1
2
3
4
5

محیط کالن

بازاریابی

گردشگر

گروه

عوامل مدیریتی 

1
0
0
0
0
1

1
1
0
0
1
3

1
1
1
1
1
5

1
*1
*1
1
1
5

1
 *1
 *1
 *1
1
5

محیطکالن 
بازاریابی
گردشگر
گروه
عواملمدیریتی
وابستگی 

نفو

5
4
3
3
4


در مرحلة پنجم جدول تعیین سطوح متغیرها ایجاد میشود.دراینگامبایدمتغیرهایالگو
شدهسطحبندیشوند .


مطابقدستورالعملگفته

جدول  :6جدول تعیین سطوح متغیرها
عوامل

مجموعة ورودی

مجموعة خروجی

مجموعة مشترک

سطح

1
2
3
4
5

1
1و2و 5
1و2و3و4و 5
1و2و3و4و 5
1و2و3و4و 5

1و2و3و4و 5
2و3و4و 5
3و4و 5
3و4و 5
2و3و4و 5

1
2و 5
3و4و 5
3و4و 5
2و3و4و 5

3
2
1
1
1



اینترتیب مشخص شده است :سطح  :1گردشگر ،عوامل
الگوی نهایی پژوهش سطوح الگو به 
مدیریتی و گروه؛ سطح  :2بازاریابی؛ سطح  :3محیط کالن .الگوی نهایی ساختاری ـ تفسیری تأثیر
ترسیممیشود .

شبکههایاجتماعیبررفتارگردشگراندرخریدخدماتمطابقشکل2



س

ا

س

د

س

سو

 -


 













عوام





 




ازاریا ی






عوام ک


شکل  :2الگوی نهایی ساختاری ـ تفسیری
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وابستگیبراساسماتریسدستیابینهاییوجمع

نمودارنفوذ ـ وابستگی :ترسیمنمودارنفوذ ـ
انجاممیشود .

سطروستونهریکازعواملمطابقنمودار1


عوام ک

عوام مدیریتی)(5 4

) (1 5

ازاریا ی)(4 3

عوام فردی) ردشگر(
ر ه )( 5 3

نفو

ا تگی

نمودار  :1نفو ـ وابستگی



بحث و بررسی
هاییمدنظراستکهشبکههای


دراینپژوهشدوسؤالمطرحشدهاست.درسؤالاولشناختمؤلفه
اجتماعی ازطریق آن بر رفتار گردشگران اثر میگذارد .با بهرهگیری از روش فراترکیب ،متغیرهای
اند.مقولههادرپنجموضو اصلیشاملعواملمحیطکالن،


مشخصشده
اصلیمطابقباجدول 2
بندیشدهاست.برایمثال،سهمقولةسبکزندگی،عوامل


بازاریابی،فردی،گروهیومدیریتیدسته
کننده)قرارگرفتهاند .

درونیوفرایندتصمیمگیریوانتخابدرزیرمجموعةموضو فردی(مصرف

در سؤال دوم هدف آن است که با سطحبندی متغیرهای اصلی الگویی براساس قدرت نفوذ و
تأثیرگذاریعواملارا هشود.پس ازطیمراحلاجراییروشساختاری ـ تفسیری،اینالگودرسه
تدوینشدهاست.براساسالگویمذکور،عواملکالنشبکههایاجتماعیکهدر

سطحمطابقشکل2
گذارند.پسازآنعوامل بازاریابیدر

سطحسومقراردارندبیشترینتأثیر را دررفتارگردشگران می
سطح دوم و عوامل فردی ،مدیریتی و نقش گروه در سطح اول جای میگیرند .از جدول ماتریس
)برایتحلیلنفوذووابستگیمی توانبهرهگرفت.باتوجهبهجایگاهعوامل

دستیابینهایی(جدول5

چهارگروهازعناصرمشخصمیشوند1:ـعنصرمستقل:عوامل کالن(قدرتنفوذ

مطابقنمودار 1
قویولیوابستگیضعیفدارند.عناصرمستقلیاکلیدیهمانندسنگزیربنایالگوعملمیکنندو

برای شرو کارکرد سیستم باید در وهلة نخست بر آنها تأکید کرد)2 .ـ عنصر پیوندی :عوامل
بازاریابی(قدرتنفوذووابستگیزیاددارند.عناصرپیوندیغیرایستاهستند،زیراهرنو تغییردرآن
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سیستمراتحتتأثیرقرارمیدهدودرنهایتبازخوردسیستمنی اینمتغیرهارادوبارهتغییرمیدهد).

 3ـعناصروابسته:عواملمدیریتی،عواملفردیوعواملمربوطبهگروه(قدرتنفوذوهدایتکمو
وابستگیشدیددارند) .
بهتراستبرایاعمالتغ ییراتبررویعواملیکارشودکهنفوذباالووابستگیکمدارند.محیط
کالننفوذباال(عدد)5ووابستگیکم(عدد)1دارد،پسبرایایجادتغییربهتراستبراینعامل
تمرک شود.باتوجهبهاهمیتمحیطکالن،هرگونهتغییردراینعواملموجبتغییراتاساسیدر
سایر بخشها و چگونگی اثرگذاری شبکههای اجتماعی در شکلگیری رفتار گردشگران و خرید
خدمات گردشگری خواهد شد .در سطح بعدی بازاریابی بهمن لة عنصری پیوندی است که هم
تحت تأثیرمحیطکالنوهموابستهبهآناستوازسویدیگردارایقدرتنفوذباالبرسایرعوامل

هایفردیگردشگرانراباروشهای

مدیریتی،تعامالتگروههاونی ویژگی

الگوستکهراهکارهای 
بازاریابی تحتتأثیر قرار میدهد .عناصر سطح بعدی نی وابستگی زیادی به سطوح پیشین دارند و
گیرند.خالصهاینکهبرایتأثیرگذاریدررفتارگردشگرانبایدعواملکالنرا


هاقرارمی

تأثیرآن

تحت
هایفردیگردشگرباهمراهکردن


هایبازاریابیدرراستایاثرگذاریبرویژگی

هاوروش

اسیاست
ب
هایعاملگروههدایتکردوموردبهرهبرداریقرارداد .

شیوههایمدیریتیواستفادهازم یت


نتیجهگیری
رشد صنعت گردشگری و دستیابی به م ایای متعدد آن به اب ارهایی همچون فنّاوری اطالعات و
کارگیریآندربازاررقابتیامکانفعالیتوبقاوجودندارد.دراینبین


ارتباطاتوابستهاستوبدونبه
شبکه های اجتماعی مجازی اب اری بسیار کارآمد برای بازاریابی و تأثیر بر رفتار گردشگران است.

شبکههای اجتماعی ،با امکان تعامل کاربران و تبادل انوا محتوا ،سبک جدیدی از زندگی و رفتار

گردشگرانراایجادکردهاست.پسالزموضروریاستکهبااستفادةمؤثرازآنوپاسخدرستبه
خواستگردشگران،ضمنکسبسهمیمناسبازبازارگردشگریوسودحاصلازآن،ازسایرم ایاو
اشتغالزایی،توسعةپایدارو...نی بهرهمندشد.

منافعاینصنعتهمچونمنافعاقتصادی،فرهنگی ،
هدفازاینپژوهششناساییوتدوینالگوییجامعازعواملاصلیاستکهشبکههایاجتماعیاز

طریقآنبررفتارگردشگردرتصمیم گیری،انتخابوخریدخدماتگردشگریاثرمیگذارند.این

توانبهمن لةیکیازراهکارهایرشدگردشگریواف ایش

کارگیریشبکههایاجتماعی 
رامی


الگووبه
سودآوریآنبهکارگرفت.دربررسیمطالعاتپیشین،الگویجامعیمشاهدهنشدهضمنآنکهکمتر

بهنقششبکةاجتماعیودیجیتالمارکتینگدرگردشگریتوجهشدهاست .
شودکهشبکههایاجتماعی


اصلیاستخراجمی
دراینپژوهشابتداباروشفراترکیب،مؤلفههای 

ازطریقآنبررفتارگردشگرانتأثیرگذاشتهوبهتصمیمگیری،انتخابوخریدخدماتگردشگری

بندیشده از
منجر میشود و سپس ،با روش الگوسازی ساختاری ـ تفسیری ،الگویی جامع و سطح 
وش،شبکههایاجتماعیازطریقپنجعاملاصلیبر

عواملمذکورارا همیشود.مطابقنتایجایندور
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گذارند.اینعواملبرحسباولویتوقدرتنفوذعبارتاندازعواملمحیط

رفتارگردشگرانتأثیرمی
کالن(سطحسه)،عواملبازاریابی(سطحدو)،عواملمدیریتی،عواملفردی(مصرفکننده)وگروه

اینترتیب پاسخ سؤالهای مطرحشده نی مشخص میشود ،چراکه عوامل اصلی
(سطح یک) .به 
شدهتدوینشدهاست.بدیهیاستهریکازموضوعاتخودبهمقوالتی

شناساییوالگویسطح 
بندی

اندودربرنامهری یعملیاتیبایدمدنظرقرار

بندیکدهایمحوریحاصل 
شده


اشارهداردکهازدسته
جمذکوراجماعیاستازتمامیپژوهشهایپیشین.براینمونه،در

گیرند.شایانذکراستکهنتای

بخش مؤلفهها با مطالعات نعامی و همکاران ( )1395و محمودی میمند و همکاران ( )1392ازنظر
ازنظرتأثیرمؤلفههای

نقشعواملمدیریتی،با پژوهشدالوروهمکاران( )1393وزیکووا) (2017
بازاریابی،بایافتههایتقویفردواسدیاناردکانی()1395درخصوصنقشفنّاوریدرانتخابوخرید

محصولگردشگری،باپژوهشپیرمحمدیانیومحمدی()1396وبربگالمیرابنتوهمکاران)(2016
دربارةتأثیرمحتوایشبکههاوتجاربکاربراندررفتارگردشگروبامطالعاتکوپروهمکاران)(2017

دربا رةتأثیرشبکةاجتماعیبرادراكورفتارگردشگرانمطابقتدارد.درضمناینپژوهش،ازطریق
شناسایی و ارا ة مؤلفهها و الگوی جامعتر ،تکمیلکنندة مطالعات پژوهشگرانی ازجمله ترکستانی و
دربارةرفتارمصرفکنندهوخریداینترنتی،کازاکوفو

همکاران( ،)1395گاناوانوهورانگ) (2015
پریدیودیتلوا ) ،(2015ساهین و سنگون ) (2015و ژیوکوویچ  و همکاران ) (2014دربارة رفتار
مصرفکنندهوشبکة(رسانة)اجتماعینی هست .

کارگیریشبکههایاجتماعیبرایتأثیرگذاریبررفتارگردشگران

پیشنهادهایذیلدرراستایبه
ازطریقعناصرالگومطرحمیشود :

1ـ بهکارگیری شبکه های اجتماعی باید بخش مهمی از سیستم مدیریتی و راهبرد بازاریابی در
سطحملیوبنگاه هاباشدتابااف ایشتواناجراییورقابتی،تأثیرگذاریمناسببرمصرفکنندهو

پاسخ به تقاضای او را در پی داشته باشد2 .ـ استفاده از شبکههای اجتماعی باید بهصورت مؤثر و
صحیح با بهکارگیری تاکتیک های بازاریابی دیجیتال صورت گیرد ،ازجمله در مدیریت اطالعات و
محتواوانتشارفیلم،عکس،نوشتهو،...تاامکانتأثیردررفتارمصرفکنندهرافراهمسازد3.ـتوجه

جدی به ایجاد پایگاه اطالعاتی و اطال رسانی مناسب ازطریق شبکههای اجتماعی و موتورهای
ـگروهسازیومدیریتآن

جست وجویاینترنتیدرراستایجذبگردشگرانبهمقاصدگردشگری4.

بهمنظور همنوایی و همراهی کاربران و مشارکت اعضا بهمن لة همکاران سازمان در اجرای تبلیغات

یبهگروههاوهنجارهایآن.

دهانوتوجهجدیبهنقشرهبرانایدهدرجهتده

شفاهیودهان 
به

5ـ استفاده از شبکه های اجتماعی برای تعامل و مدیریت ارتباط با مشتری ،استخراج اطالعات و
نظرهایمنتشرشدهدرشبکهوپاسخبهخواستمشتریانوایجادمحصولمطابقبانیازگردشگران
آنانباروشهایعلمی6.ـاستفاده

ازطریقتج یهوتحلیلکاربرانشبکهومحتوایایجادشدهازسوی
سایتشرکتدرکنارسایرروشها،همچون


ازشبکةاجتماعیبرایایجادترافیکمناسببرایوب
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یوبسایت،درراستایتبدیلبازدیدکنندهبهخریدار .

سئو
بهعنوانپیشنهادِپژوهشیتوصیهمیشود،باتوجهبهنظرها ورفتارگردشگرانایرانی،مطابقت

الگوی این پژوهش با آنچه آنان در عمل انجام میدهند بررسی و تحلیل شود ،سپس راهکارهای
مناسب برای اف ایش تأثیرگذاری بر رفتار گردشگران ازجمله درزمینة نحوة ایجاد گروههای فعال،
بازاریابیدیجیتالوچگونگیساختومدیریتمحتوایمناسبگردشگریبراساسیافتههایعملی

آنتهیهوتدوینشود .
هاوگروههایشبکةاجتماعی


توانبهتمایلکممدیرانکانال

هایاینپژوهشمی

ازمحدودیت
برای مشارکت در اجرای طرحهای پژوهشی و بیان شفاف فعالیتها و استفادههایشان از شبکههای
دسترسیبهتعدادیازبرنامههای

اجتماعیاشارهکرد.مشکالتفنیوقوانینومقرراتدربارةنحوة
شبکةاجتماعینی قابلتوجهاست .
1

1. SEO
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