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سـهولت ادراکشـده ،مزیتهـای
کاربـردی ،هنجارهـای ذهنـی،
اعتقـاد بـه یکپارچگـی ،تمایـل بـه
اشـتراکگذاری دانـش

چکیده

شــبکههای اجتماعــی ظرفیتــی روبهرشــد در زمینــه تجــارت الکترونیکــی اســت
کــه شــیوه ارتبــاط افــراد بــا یکدیگــر و شــرکتها را دگرگــون ســاخته اســت .ایــن
دگرگونــی بهطــور ویــژه در صنعــت گردشــگری رخ داده اســت ،زیــرا گردشــگران
در برنامهریــزی ســفر بیشازپیــش در شــبکههای اجتماعــی بــا دیگــران تعامــل
دارنــد .ایــن پژوهــش بــا هــدف بررســی عوامــل مؤثــر بــر اشــتراکگذاری دانــش
دربــاره مقصــد گردشــگری انجــام شــده اســت .هــدف پژوهــش کاربــردی و روش
انجــام آن توصیفی ـ پیمایشــی اســت .جامعه آمــاری دربردارنــده کاربــران ایرانی
شــبکه اجتماعــی اینســتاگرام اســت کــه بهمنظــور تعییــن مقاصــد گردشــگری
خــود از صفحــات گردشــگری بهــره میبرنــد .تعــداد  420کاربــر بــه روش
نمونهگیــری چندمرحل ـهای بــرای گــردآوری دادههــا انتخــاب شــدهاند .تحلیــل
دادههــا بــا روش مدلیابــی معــادالت ســاختاری از طریــق نرمافــزار لیــزرل نشــان
داد کــه ســهولت ادراکشــده در مزیتهــای کاربــردی ،اعتقــاد بــه یکپارچگــی و
هنجارهــای ذهنــی تأثیــری مثبت و معنـیدار میگــذارد .هنجارهــای ذهنی نیز
در هزینههــای تغییــر و نگــرشاشــتراکگذاری دانــش تأثیــر دارد .همچنیــن،
نگــرش فــرد تنهــا عامــل مؤثــر بــر تمایــل بــهاشــتراکگذاری دانــش و تجربه ســفر
در صفحــات گردشــگری اســت.

مقدمه
گســترش ف ّنــاوری اطالعــات و ارتباطــات تأثیــر شــگرفی
در حوزههــای کس ـبوکار و زندگــی بشــر امــروزی گذاشــته
و زمینــه تحــول ،تســریع و تســهیل امــور را بــا ایجــاد
بســترهای یکپارچــه فراهــم آورده اســت (تقویفــرد و
اســدیان اردکانــی ،)1395 ،بهطوریکــه هیــچ صنعتــی
بــدون بهرهبــرداری از ف ّناوریهــای اطالعــات و ارتباطــات
قــادر نیســت نقشــی تعیینکننــده در رقابتهــای ملــی و
بینالمللــی ایفــا کنــد .صنعــت گردشــگری نیــز ،هماننــد
دیگــر کســبوکارها ،طــی چنــد دهــه اخیــر ،بهســرعت
بــه ســمت ســرمایهگذاری در ف ّناوریهــای نویــن و ارائــه
خدمــات بــه گردشــگران حرکــت کــرده اســت (Bilgihan
 .)et al., 2016بــا تلفیــق دو صنعــت گردشــگری و ف ّنــاوری
اطالعــات و ارتباطــات بــه کمــک شــبکههای اجتماعــی
میتــوان برخی از مشــکالت صنعــت گردشــگری را برطرف

کــرد .شــبکههای اجتماعــی «گروهــی از نرمافزارهــای بــر
مبنــای اینترنتانــد کــه بــر اســاس بنیانهــای نظــری و
ف ّناورانــه وب  2ســاخته شــدهاند و در نهایــت ایجــاد ،تبــادل
و اشــتراکگذاری محتــوای تولیدشــده توســط کاربــران را
امکانپذیــر میســازند» ( .)Minazzi, 2015وب  2محیطــی
اســت کــه در آن انــواع گوناگونــی از تعامــات اجتماعــی
زندگــی روزمــره در بیــن کاربــران رخ میدهــد کــه ســبب
تولیــد محتــوا میشــود و افــراد بهراحتــی افــکار ،عقایــد
و احساســات شــخصی خــود را بــه جامعــهای جهانــی از
کاربــران اینترنــت انتقــال میدهنــد (.)Sigla et al., 2012
شـبکههای اجتماعـی نقـش بسـیار مهمـی در فراینـد
تصمیمگیـری گردشـگران ایفـا میکننـد؛ زیـرا آنهـا بـرای
کسـب اطالعـات مربـوط بـه سـفر و تبـادل تجـارب قبلـی،
نظرها و عقاید و سـلیقههای خود را در این وبسـایتها به
اشـتراک میگذارنـد ( .)Inversini & Masiero, 2014اسـتفاده
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هدفمنـد و کاربـردی از ایـن شـبکهها بـرای ارتقـای آگاهی
و دانـش کاربران از مقاصد گردشـگری بسـیار حائز اهمیت
اسـت .در سـالهای اخیـر ،بـا افزایش کاربران شـبکههای
اجتماعی در ایران ،شـرایط مناسـبی فراهم شـده اسـت تا
بـا بهرهگیـری از ایـن روش نویـن بتـوان شـناخت و آگاهـی
کاربـران را از مقاصـد گردشـگری افزایـش داد و فرهنـگ
اسـتفاده درسـت از شـبکهها را ایجاد کرد (رجبی.)1391 ،
در حقیقـت ،محتوای ایجادشـده از سـوی کاربـران ،مانند
نقدهـا و خاطـرات و تجربههـای سـفر ،به منابـع اطالعاتی
کلیـدی بـرای گردشـگران تبدیـل شـده اسـت (Minazzi,
 .)2015کاربـران ،بـا بهکارگیـری ف ّناوریهـای جدیـد
بهمنظـور بهرهگیـری از اهـداف گردشـگری ،اغلـب در
شـبکههای اجتماعـی جسـتوجو میکننـد و اطالعـات
باارزشـی را از منابـع گوناگـون بهدسـت میآورنـد (Chung
 .)2015 ,& Kooاز جملـه ایـن شـبکهها میتـوان بـه شـبکه
اجتماعـی اینسـتاگرام اشـاره نمـود که شـبکهای پربیننده
بهشـمار مـیرود و در توسـعه گردشـگری تأثیرگذار اسـت.
از طرفـی ،تحلیـل روندهـا و موقعیتهـای پیشـین نشـان
میدهـد کـه تحـوالت ف ّنـاوری اطالعـات و ارتباطـات،
بهویـژه وب  2و نرمافزارهـای کاربردی آن و اتصال گسـترده
به اینترنت ،تغییری ژرف در عادات و انتظارات گردشگران
ایجـاد کـرده اسـت و فرصـت مشـارکت بـا کاربـران را بـرای
بازاریابـان فراهـم میکنـد .افزایش محبوبیت شـبکههای
اجتماعـی کاربـران را از قـدرت بیشـتری برخـوردار کـرده و
در تصمیمگیـری آنان بسـیار تأثیرگـذار بوده اسـت (Xiang
.)et al., 2015
بــا وجــود رونــد روبهرشــد پژوهشهــا در زمینه شــبکههای
اجتماعــی گردشــگری ،کاربــران در برنامهریــزی ســفرهای
خــود بهنــدرت از ایــن شــبکهها اســتفاده میکننــد.
ازایــنرو ،بازاریابــان و مدیــران شــبکههای اجتماعــی
گردشــگری بایــد بــرای اتخــاذ رویکردهــای مناســب بــا
راهبــردی یکپارچــه ،تأثیراتــی را کــه ممکــن اســت
رســانههای اجتماعــی بــر راهبردهایشــان بگذارنــد کام ـ ً
ا
بشناســند و بــا بهرهگیــری از ف ّنــاوری وب  ،2در تحریــک
گفتوگــو ،تشــویق بــه تعامــل و مشــارکت بــرای تولیــد
محتــوای جــذاب و افزایــش آگاهــی گردشــگران دربــاره
مقاصــد گردشــگری بکوشــند؛ همچنیــن ،بینشهــای
معنــاداری را بــرای گســترش راهبردهــای ارتباطــی بــرای
ســازمانهای گردشــگری ارائــه دهنــد .در نتیجــه مســئله
اصلــی در پژوهــش پیـشرو این اســت کــه چگونــه میتوان
از ظرفیتهــای فضــای مجــازی بــرای ترغیــب گردشــگران
در اشــتراکگذاری دانــش و تجربیــات ســفر بهــره بــرد تــا
توســعه صنعــت گردشــگری ایــران بهبــود یابــد.

چارچوب نظری
سهولت ادراکشده
ف ّنـاوری رسـانههای اجتماعـی ،عالوهبـر اینکـه روش
برقـراری ارتباطـات بیـن سـازمانها ،جوامـع و افـراد را
دگرگـون سـاخته اسـت ،شـیوه اشـتراکگذاری و تبـادل
دانـش و خلـق ایدههـای جدیـد را تغییـر داده اسـت.
بهکارگیـری ایـن ف ّنـاوری بهویـژه در میـان دانشـجویان و
دانشآمـوزان افزایشـی روزافـزون یافتـه اسـت .از طرفـی،
نداشـتن مهـارت بهکارگیـری ف ّنـاوری یکی از عوامل اسـت
کـه اشـاعه آن را کنـد میسـازد ( .)Aifan, 2015موضـوع
مهمـی کـه درخصـوص واکنـش و رفتـار افـراد در برابـر این
پدیـده کمتـر مـورد توجـه قـرار میگیـرد ،نحـوه پذیـرش
ف ّنـاوری و عواملی اسـت که بـر آن اثر میگذارنـد .بنابراین،
معرفـی الگـوی پذیـرش ف ّنـاوری 1بسـیار حائـز اهمیـت
اسـت ،چـون عوامـل مؤثـر در ترغیـب افراد بـه اسـتفاده از
ف ّنـاوری و پذیـرش آن را شناسـایی میکنـد .توجه بیشـتر
بـه این عوامل بـه فراگیری مهارتهای بهکارگیـری ف ّناوری
منجـر خواهـد شـد ( .)Wingo et al., 2017الگـوی پذیـرش
ف ّنـاوری الگویـی رفتـاری اسـت کـه سـابقه بهکارگیـری
ف ّنـاوری اطالعـات را تشـریح میکنـد .ایـن الگـو ،کـه
دیویـس 2در سـال  1989آن را ارائـه داد ،نشـان میدهـد
کـه کاربـران چگونـه ف ّنـاوری بـر پایـه رایانـه را میپذیرند و
بـهکار میبرنـد .این نظریـه بیان میکنـد که وقتـی کاربران
بسـته نرمافـزاری جدیـدی را دریافت میکننـد ،عواملی بر
تصمیمگیـری آنـان درباره چگونگـی و زمان اسـتفاده از آن
تأثیـر میگـذارد .ایـن دو عامل اصلی عبارتاند از سـهولت
و سـودمندی ادراکشـده 3.اگـر افراد بهکارگیری ف ّنـاوری را
آسـان و سـودمند درک کنند ،نگرش مثبت بـه آن خواهند
داشـت و ایـن نگـرش مثبـت بـه پذیـرش و اسـتفاده از آن
ف ّنـاوری منجـر خواهد شـد ( .)Hansen et al., 2018سـهولت
ادراکشـده بـه ادراک فـرد از اینکـه اسـتفاده از شـبکهها
نیازی به تالش فیزیکی و ذهنی نخواهد داشـت و اسـتفاده
از آن سـاده و آسـان خواهـد بـود برمیگـردد .همچنیـن به
افـراد انگیـزه میدهـد تـا اطالعات خـود را با دیگـر اعضای
گـروه بـهاشـتراک گذارنـد (.)Al-Busaidi & Olfman, 2014
سـهولت ادراکشـده بـا ارزیابـی کاربـران از تلاش بـرای
یادگیـری و بهکارگیـری ف ّناوریهـای جدیـد صـورت
میگیـرد .چنانچـه کاربـران بـه ایـن بـاور برسـند کـه یـک
ف ّنـاوری مفیـد و کارآمـد اسـت ،به نگرشـی مطلـوب درباره
آن دسـت مییابند و تمایل آنها به اسـتفاده از آن ف ّناوری
در آینـده افزایـش مییابـد (.)Carrier & Cheever, 2013
)1. Technology Acceptane Model (TAM
2. Davis
)3. Perceived Usefulness (PU
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مطالعـات پیشـین رابطـه مثبـت بیـن سـهولت ادراکشـده
و تمایـل افـراد بـه بـروز رفتـاری خـاص را اثبـات کردهانـد.
نتایج پژوهشهای بررسیشـده نشـان میدهد که سـهولت
ادراکشـده در رفتارهای اشـتراکگذاری دانش در فضاهای
مجـازی تأثیـر میگـذارد ( .)Sukhu et al., 2015بهنظـر
میرسـد هرچـه فـرد بیشـتر درک کنـد کـه اشـتراکگذاری
دانـش در شـبکههای گردشـگری بـه سـهولت و راحتـی
امکانپذیـر اسـت ،احتمـال بروز نگـرش مثبت رفتـاری در
وی افزایـش مییابـد کـه در نهایـت تمایل به انجـام رفتار در
وی ایجاد میشـود (کفاشـان کاخکـی و همـکاران.)1396 ،
همچنین تحقیقات نشـان میدهد که سـهولت ادراکشـده
تأثیر شـایان توجهـی بر اشـتراک دانش در وبالگها داشـته
اسـت ( .)McGowan et al., 2012بنابرایـن:
فرضیه اول :سـهولت ادراکشـده بر تمایل بهاشتراکگذاری
دانش در شـبکههای اجتماعی گردشـگری تأثیری مثبت و
معنیدار میگذارد.
اگـر سـهولت اسـتفاده از شـبکههای اجتماعـی زیاد باشـد،
احسـاس سودمندی ،مزیت و همچنین تجارب استفاده در
میـان کاربـران افزایش مییابد و ممکن اسـت نگرش مثبت
و تمایـل بیشـتری بـرای ادامـه اسـتفاده از سـرویس ایجـاد
کنـد ( .)Lee & Kim, 2017عالوهبرایـن ،سـهولت اسـتفاده
عامل مهمی در بهکارگیری شـبکههای اجتماعی سـودمند
بهشـمار مـیرود ،زیـرا درک سـهولت اسـتفاده از یـک
سیسـتم ،راهی برای بهبود کارایی و تعامل بین سیسـتمها
درنظـر گرفته میشـود که تأثیری مثبـت در حجم و کیفیت
خروجی سـودمند خواهد داشت .درواقع ،سهولت استفاده
از یک شـبکه اجتماعی ،زمانیکه جنبههـای دیگر برابرند،
مفیدتـر و بـا مزایـای بیشـتر درنظر گرفتـه میشـود (& Hsu
 .)Lin, 2016بنابرایـن:
فرضیـه دوم :سـهولت ادراکشـده بـر مزیـت کاربـردی در
شـبکههای اجتماعی گردشـگری تأثیری مثبت و معنیدار
میگـذارد.
اعتقـاد بـه یکپارچگـی بـاور بـه ایـن اسـت کـه افـراد در
سـازمانها ،گروههـا و شـبکههای اجتماعـی مورداعتمادند
و صادقانـه رفتـار میکننـد و بـه وعدههـای خـود پایبندنـد.
درواقـع میتوان گفت موفقیـت ارائهدهنـدگان اطالعات در
شـبکههای اجتماعی و سـازمانها به توانایـی ایجاد اعتماد
در کاربـران وابسـته اسـت ( .)Kim & Park, 2013برخـی از
پژوهشـگران دریافتنـد کـه حـس یکپارچگـی و اعتمـاد
احتمـال مشـارکت افـراد در شـبکههای اجتماعـی آنالیـن
را بهبـود میبخشـد .بـاور بـه یکپارچکی در انگیزهبخشـی
بـه رفتارهـای اشـتراکگذاری دانـش تأثیـر بسـزایی دارد

( .)Bilgihan et al., 2016بنابرایـن ،اعتقـاد بـه یکپارچگـی
بـر پایـه اعتمـاد مشـتری بـه فروشـنده در یـک محیـط
آنالیـن اسـت ( .)Chong et al., 2018صداقـت ،دقـت ،رعایت
بیطرفـی ،مسـئولیتپذیری و احتـرام از جملـه قواعـد
اصولـی اسـت کـه کاربـران در انتشـار محتـوا در شـبکههای
اجتماعی باید رعایت کنند ( .)Hwang & Lee, 2012سهولت
اسـتفاده ممکـن اسـت بـه نشـانه خیرخواهـی و تمایـل بـه
تنظیـم نیازهـای کاربـران درک شـود .سـهولت ادراکشـده
کـم از سیسـتمها و شـبکههای اجتماعـی ممکـن اسـت
زمینـه بـروز اشـتباهات را در میـان کاربـران افزایـش دهد و
سـبب بیاعتمادی کاربـران و مانع انجـام تراکنشهای آتی
شـود .در شبکههای اجتماعی ،سـهولت استفاده از مهارت
و اعتمـاد ادراکشـده تأثیـر میپذیـرد و همانطـور که گفته
شـد خود نیـز در اعتقاد به وجود صداقـت و اطمینان در این
سیستمها تأثیرگذار اسـت ( .)Beldona et al.,2014بنابراین:
فرضیه سـوم :سـهولت ادراکشـده بر اعتقاد بـه یکپارچگی
در شـبکههای اجتماعـی گردشـگری تأثیـری مثبـت و
معنـیدار میگـذارد.
به گفته آجزن ،هنگامیکه فشـار محیطی آشـکار میشود،
فـرد بـرای انجـام رفتـاری خـاص ،خـود را نیازمنـد کمـک
ً
(مثلا خانـواده ،دوسـتان و همـکاران)
مسـتقیم اطرافیـان
میبینـد .هنجـار ذهنـی بـه ادراک یـا بـاور دیگـران دربـاره
آنچـه فرد بایـد انجام دهد اشـاره میکند .تحقیقـات آجزن
و فیشـبین در سـال  1975نشـان میدهـد کـه هنجارهـای
ذهنـی فـرد را در انجـام رفتـاری خـاص تحـت فشـار قـرار
ْ
میدهـد .نظریـه اقـدام منطقـی 1تصریـح میکند کـه نیات
رفتـاری افـراد بهواسـطه نگـرش آنهـا بـه رفتـار و معیـار
ذهنـی آنهـا تعییـن میشـود (.)Kucukusta et al.,2015
آجـزن هنجار ذهنـی را «فشـار اجتماعـی ادراکشـده برای
انجـامدادن یا انجامندادن رفتـار موردنظر» تعریف میکند.
کاربـران ممکـن اسـت بـر ایـن بـاور باشـند کـه خانوادههـا،
دوسـتان و گروههـای همکار رفتار خاصـی دارند و اعتقادات
آنهـا بـر روی قصـد رفتـاری فـرد تأثیـر میگـذارد (Shareef
 .)et al., 2016چنانچـه گروههـای هـدف سـهولت بهکارگیری
ف ّنـاوری خاصـی را درک کننـد و اسـتفاده از آن را آسـان
و نیازمنـد کمتریـن تلاش بداننـد ،بـر قصـد رفتـاری آنـان
درخصـوص پذیرش ف ّناوری یا سیسـتم مزبـور تأثیر خواهد
گذاشـت ( .)Braun, 2013بنابرایـن:
فرضیه چهارم :سـهولت ادراکشـده بر هنجارهـای ذهنی در
شـبکههای اجتماعی گردشـگری تأثیری مثبت و معنیدار
میگذارد.
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مزیتهایکاربردی
شـبکههای اجتماعی مزیتهـای گوناگون را بـرای کاربران
فراهـم میکنند .مزیتهای کاربردی ادراکشـده از شـبکه
اجتماعـی خـاص ،بـرآورد میـزان ادراک کاربـران از اهداف
مصرفشـان اسـت ( .)Hamari & Koivisto, 2015مزیـت
کاربـردی نهتنهـا نشـاندهنده ارزش افـزوده خدمـات
اسـت ،بلکه سـرگرمی و لذت و همدلی اسـت کـه کاربران با
توجـه به میزان اسـتفاده از شـبکههای اجتماعی بهدسـت
میآورنـد .بـر اسـاس تحقیقـات اخیـر ،بـه دو علـت مـردم
وقـت خـود را به حضور در شـبکههای اجتماعی اختصاص
میدهنـد :نخسـت آنکه از شـبکههای اجتماعی بهعنوان
کانالـی بـرای روابـط بینفـردی اسـتفاده میکننـد؛ دوم
آنکـه تعامالت در شـبکههای اجتماعی باعـث ایجاد لذت
و شـادی در کاربـران میشـود ( .)Xu et al., 2012بـا توجـه به
مزیت کاربردی ،باید در بررسـی رفتار اسـتفاده یا موفقیت
هـر شـبکه اجتماعی بـه کیفیت بهطـور جدی توجه شـود.
موفقیـت هر شـبکه اجتماعی متکی بر کیفیت آن اسـت تا
پیوسـته بهعنـوان یـک پلتفـرم آنالین بـرای ارائـه خدمات
بـه کابـران اسـتفاده شـود (.)Bettiga & Lamberti, 2017
در پژوهشهـای پیشـین ،کیفیـت و مزیـت و برنامههـای
کاربـردی شـبکههای اجتماعی ارزیابی شـده اسـت .نتایج
ایـن ارزیابـی نشـاندهنده آن اسـت کـه کیفیـت اینترنـت
(شـامل قابلیـت اسـتفاده ،طراحـی و کیفیـت اطالعـات)
عامـل مهمـی در تعییـن اهـداف رفتـاری بـرای اسـتفاده
از ف ّنـاوری اسـت .کیفیـت اطالعـات ،کیفیـت سیسـتم و
کیفیت خدمات سـه معیار اندازهگیری مسـتقیم از کیفیت
شـبکههای اجتماعی بهشـمار میآیند کـه بهمنزله مزایای
سـازنده و کاربـردی در میـان شـبکههای اجتماعـی مطرح
میشـوند (.)Lee & Kim, 2017
پژوهشهـا نشـان میدهنـد کـه مزیتهـای کاربـردی در
اعتقـاد به یکپارچگی تأثیر مثبـت میگـذارد (Frank et al.,
 .)2014بنابـر نظر پژوهشـگران ،افراد عناصـر مفید ف ّناوری
را بـا اعتقـاد بـه یکپارچگـی بـه هـم مرتبـط میکننـد .اگر
اجتماعی
کاربـران بر این باور باشـند که سیسـتم یا شـبکه
ْ
کارآمـد اسـت و با کیفیـت عمل میکند ،احتمال بیشـتری
بـرای اعتقاد بـه یکپارچگی و صداقت شـرکت ارائهدهنده
وجـود خواهـد داشـت .بـا وجـود ادبیـات گسـترده دربـاره
ت کاربـردی در هنگام اتخاذ ف ّنـاوری ،تنها تعداد
تأثیـر مزی 
کمـی از پژوهشهـا قدرت نفوذ مزیـت کاربـردی را با توجه
بـه اعتقـاد بـه یکپارچگـی و صداقـت بررسـی کردهانـد.
ویژگیهـای سیسـتمها و ف ّناوریهـای گوناکـون ،بهویـژه
سـهولت ادراکشـده و مزیتهای کاربردی آن ممکن است
بـر ادراکات کاربـران دربـاره اعتماد به این سیسـتمها تأثیر

بگـذارد ( .)Roger-Monzó et al., 2015بنابرایـن:
فرضیـه پنجـم :مزیتهـای کاربـردی بـر اعتقـاد بـه
یکپارچگـی در شـبکههای اجتماعی گردشـگری تأثیری
مثبـت و معنـیدار میگـذارد.
هنجارهایذهنی
هنجارهـا نقشهای اجتماعی را تعریـف و انتظار از نقش را
در جامعـه تعیین و شـیوههای رفتـار موردانتظـار در ایفای
نقشها را مشـخص میکننـد .این عامل تحتتأثیر فشـار
اجتماعـی ادراکشـده ،یعنـی باورهـای هنجاری ،اسـت و
شـدت آن بـه انگیزه فرد بـرای بـرآوردن انتظـارات دیگران
بسـتگی دارد (مرکزی امیـدوار .)1394 ،هنجارهای ذهنی
بـرآورد شـخصی فـرد از فشـار اجتماعی بـرای انجـامدادن
یـا انجامنـدادن رفتـاری خـاص اسـت ( ،)Carlson, 2014بـر
اسـاس اینکـه چگونـه افـراد یـا گروههـای تأثیرگـذار مانند
دوسـتان و اعضـای خانـواده ایـن رفتـار را درک میکننـد
(.)Petrescu et al., 2018

نظریـه اقـدام منطقـی بیـان میکنـد کـه نیتهـای رفتـار
فـرد بهواسـطه نگـرش او دربـاره رفتـار و هنجـار ذهنـی
تعیین میشـود ( .)Kucukusta et al., 2015بنابر این نظریه،
هنجارهـای ذهنـی بازتابـی از فشـار اجتماعی ادراکشـده
فرد اسـت که رفتاری مشـخص را شـکل میدهد (Fishbein
 .)& Ajzen, 2011همچنیـن نظریـه اشـاعه نـوآوری راجـرز1
نشـان میدهـد کـه هنجـار ذهنـی و شـبکههای ارتباطات
بینفـردی نقـش مهمـی در تصمیم انتخـاب نـوآوری دارد
ی آشـتیانی و همـکاران .)1391 ،آجـزن هنجـار
(غفـار 
ذهنـی را «دریافـت فشـار اجتماعـی بـرای انجـامدادن یـا
انجامنـدادن رفتـار درخواستشـده» تعریـف میکنـد
( .)Bilgihan et al., 2016ایـن عامـل شـامل فشـار اجتماعـی
و تشـویق فـردی از سـوی همسـاالن یـا شـخصیتهای
معتبـر اسـت .بنابرایـن ،اگـر کاربـران افـرادی را در زندگـی
خود داشـته باشـند که از شـبکههای اجتماعی گردشگری
حمایـت کننـد ،احتمـال بیشـتری دارد کـه شـبکههای
اجتماعـی گردشـگری را بـرای تعییـن مقاصد گردشـگری
خـود بـهکار برنـد (.)Carlson, 2014
در سیسـتمها و شـبکههای اجتماعی ،اعتقاد به صداقت و
یکپارچگی نقش مهمی در شـکلگیری رفتار کاربران ایفا
میکند .مطابق پژوهشهای پیشـین ،دو عنصر صداقت و
اعتمـاد ،بـ ه علـت ناملموسبـودن ،وابسـتگی بیشـتری به
باورهای شـخص دارند .ازآنجاکه باورهای شـخص برگرفته
از تأثیـر گروههـای مرجع اسـت ،میتوان اسـتنباط کرد که
هنجارهـای ذهنی بر اعتقاد به یکپارچگی در شـبکههای
1. Rogers’ Diffusion of Innovation Theory

واکاوی عوامل مؤثر بر اشتراکگذاری دانش درباره مقصد گردشگری
در شبکه اجتماعی اینستاگرام

مجازی و سیسـتمهای مختلف اثرگـذار اسـت (Frank et al.,
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 .)2014بنابراین:
فرضیـه ششـم :هنجارهـای ذهنی بـر اعتقاد بـه یکپارچگی
در شـبکههای اجتماعـی گردشـگری تأثیـری مثبـت و
معنـیدار میگـذارد.
هزینـه تغییر عاملی مهم و راهبـردی در اقتصـاد و بازاریابی
بهشـمار مـیرود کـه نخسـتینبار از سـوی پورتـر 1در سـال
 1980مطـرح شـد .وی آن را هزینـهای یکبـاره میدانـد
کـه در تضـاد با هزینههـای مربوط بـه اسـتفادهکننده از یک
ی اسـت کـه رابطهای مبتنی
محصـول یا ارائهدهنده در زمان 
بـر تکـرار خریـد شـکل گرفتـه باشـد (.)Bilgihan et al., 2016
تحقیقـات نشـان میدهـد کـه هزینـه تغییـر ممکـن اسـت
انـواع هزینههـا را از دیدگاههـای اقتصـادی ،روانشناسـی،
بازاریابـی یـا دسـتهبندیهای صنعتی مختلف دربر داشـته
باشـد کـه میتـوان آن را افزایش زمان ،پـول و تالش تعریف
کـرد ()Parganas et al., 2017؛ درواقـع طبیعـت هزینههـای
تغییـر اقتصـادی و روانـی و عاطفـی اسـت .پذیـرش هزینه
تغییـر در فـرد ممکـن اسـت تحتتأثیـر عوامـل مختلفـی
صـورت گیـرد .ادراک کاربـران دربـاره هنجارهای اجتماعی
تأثیـر شـایانتوجهی در رفتـار تغییـر آنهـا دارد (Olsson,
 .)& Gall, 2012بـا توجـه بـه نظریـه رفتار برنامهریزیشـده،
فشـار ادراکشـده بـر روی یـک شـخص بـرای انجـام
رفتـاری مشـخص ممکـن اسـت فـرد را مجبور بـه پذیرفتن
هزینههای تغییـر کند .آجزن تأثیر زیـاد هنجارهای ذهنی
را در پذیـرش هزینههـای تغییـر از سـوی فـرد تأییـد کـرده
اسـت ( .)Fishbein & Ajzen, 2011بنابرایـن:
فرضیه هفتـم :هنجارهـای ذهنی بر هزینـه تغییـر دانش در
شـبکههای اجتماعی گردشـگری تأثیری مثبت و معنیدار
میگـذارد.
نگـرش بـه گرایش مطلـوب یـا نامطلوب فـرد به قصـد تکرار تمایل بهاشتراکگذاری دانش
رفتـاری خـاص نسـبت داده میشـود .آجـزن و فیشـبین اشـتراکگذاری دانـش زمانـی رخ میدهـد کـه فـرد تصمیم
هنجارهـای ذهنـی دربـاره دانـش را میـزان باورهـای هـر بـه رسـاندن ،دریافـت و تبـادل دانـش کنـد (Bilgihan et al.,
فـرد بـرای ورود بـه فراینـد اشـتراکگذاری دانـش میدانند  .)2016اخیـر ًا ،شـبکههای اجتماعـی آنالیـن بـه ابزارهـای
( .)Fishbein & Ajzen, 2011نظریـه تبادل اجتماعی این ایده مهمـی بـرای مسـافران در کسـب دانـش تبدیـل شـدهاند.
را مطـرح میکنـد که کاربـران هر جامعه مجـازی تحتتأثیر در حوزه سـفر ،مشـاهده شـده اسـت که حمایـت اجتماعی
نظـر و رفتـار گروههـای مرجـع نظیـر اعضـای خانـواده ،عاملـی مهـم بـرای مشـارکت در گر وههـای آنالیـن اسـت.
دوسـتان ،آشـنایان و همـکاران قـرار دارند و جلـب نظر این ازایـنرو ،گردشـگران کمـک بـه دیگـران را علـت مهـم
گروههـا بـرای فرد مهم اسـت .به عبـارت دیگر ،نگـرش فرد اشـتراکگذاری تجـارب خـود عنـوان میکننـد (Sarkar et
تحتتأثیـر نظرهای گوناگـون هنجارهای ذهنی قـرار دارد .)al., 2013 .عالوهبرایـن ،گردشـگران تمایـل دارنـد دانـش را
ایـن نظریـه زمـان و تالشـی را کـه فرد بـرایاشـتراکگذاری آنالیـن بهاشـتراک گذارنـد ،چون میخواهند مانـع دیگران
دانـش و تجربـه خـود در فضـای مجـازی صـرف کرده اسـت از انتخاب محصوالت و خدمات بد و اشـتباه شـوند (Munar,
توجیـه میکنـد .توصیههـا ،نظرها و رفتـار ایـن گروهها فرد  .)& Jacobsen, 2014از سـوی دیگـر ،بزرگتریـن چالـش در
اشـتراکگذاری دانـش تمایـل فـرد اسـت؛ یعنـی بـا توجـه
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را تشـویق میکنـد تـا تعاملات خـود را در فضای مجـازی و
جوامـع آنالیـن گسـترش دهـد و دانـش خـود را بهاشـتراک
گـذارد .ازایـنرو ،هنجارهـای ذهنـی عاملـی مهـم بـرای
تحتتأثیر قـراردادن نگـرش فـرد در اشـتراکگذاری دانش
اسـت ( .)Bilgihan et al., 2016بنابرایـن:
فرضیه هشـتم :هنجارهای ذهنی بر نگرش بهاشتراکگذاری
دانش در شـبکههای اجتماعی گردشـگری تأثیری مثبت و
معنیدار میگذارد.
اشـتراک دانـش زمانـی رخ میدهـد کـه فـرد تصمیـم بـه
رسـاندن ،دریافـت و تبـادل دانـش کنـد (Bilgihan et al.,
 .)2016رفتـار اشـتراکگذاری افراد در شـبکههای اجتماعی
تـا حـد زیـادی تحتتأثیـر اعتقـادات و باورهایشـان قـرار
میگیـرد ( .)Sun et al., 2014تمایـل افراد دراشـتراکگذاری
دانـش بـه سـه عامـل بسـتگی دارد :دیـدگاه مثبـت کلـی
دربـاره اشـتراکگذاری دانـش ،مزیتهـای ادراکشـده از
اشـتراکگذاری دانـش و اشـتراکگذاری دانـش مرتبـط
بـا خودکارآمـدی .ایـن عوامـل احتمـاالت شـخص را بـرای
اشـتراکگذاری دانـش در گـروه مشـخص میکننـد و بـر
میزان تشـویق آنهـا به رفتارهای مربوط به اشـتراک دانش
تأثیـر میگذارنـد ( .)Henttonen et al., 2016همچنیـن ،وقتی
اشـتراکگذاری دانـش بـا تشـویق گروههـای مرجـع همـراه
باشـد ،تمایـل فـرد بـه حضـور در فضای مجـازی ،اشـتراک
دانـش و تجـارب شـخصی را تحتتأثیـر قـرار میدهـد و
فعالیتهـا و عملکـرد شـبکههای اجتماعـی را افزایشـی
چشـمگیر میدهد (پژوهـی و همـکاران .)1391 ،بنابراین:
فرضیـه نهم :هنجارهـای ذهنی بـر تمایل بهاشـتراکگذاری
دانش در شـبکههای اجتماعی گردشـگری تأثیری مثبت و
معنـیدار میگذارد.
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بـه نگـرش بهوجودآمـده و باورهـای شـکلگرفته ،اکنـون
تمایـل دارد کـه دانـش را در بین دوسـتان خود به اشـتراک
گـذارد (امیری و همـکاران .)1395 ،اشـتراکگذاری دانش
فرهنگ تعاملی اجتماعی بیان میشـود که تبـادل دانش و
تجربههای کاربران شـبکههای اجتماعـی را دربر میگیرد.
بنابرایـن ،دانـش مبتنـی بـر تجربـه و اشـتراک آن منبـع
مهمـی برای موفقیت و بقای شـبکههای اجتماعی اسـت.
ازایـنرو ،شـبکههای اجتماعـی گردشـگری بـا بهکارگیری
هرچهبیشـتر ایـن منبـع ،در ارتقـای کارایـی و اثربخشـی
کسـبوکار خـود و رسـیدن بـه مزیـت رقابتـی اهتمـام
میورزنـد (احمـدی و صالحـی.)1391 ،
اشـتراکگذاری آنالیـن دانـش وابسـتگی شـدیدی بـه
اعتقـاد بـه یکپارچگـی در میـان کاربـران دارد .اعتقـاد به
یکپارچگـی و خیرخواهـی عوامـل مهمـی در تمایـل بـه
اشـتراکگذاری دانش بهشـمار میروند .محققـان دیگری
کـه عالقهمنـد بـه شناسـایی و درک دالیلـی هسـتند کـه
موجـب تحریـک مـردم بـرای بهاشتراکگذاشـتن دانـش
خـود در شـبکههای اجتماعـی میشـود ،تأثیـر اعتقـاد بـه
یکپارچگی را تأیید کردهاند ( .)Bilgihan et al., 2016برخی
از پژوهشهـا نشـان دادهانـد کـه احسـاس یکپارچگـی،
صداقـت و خیرخواهـی احتمـال حضـور و مشـارکت افـراد
در شـبکههای اجتماعـی را افزایـش میدهـد .اعتقـاد بـه
یکپارچگـی نقـش مهمـی در ایجـاد انگیـزه در رفتارهای
اشـتراک دانـش دارد .بهطـور مشـابه ،هنگامیکـه کاربـر
رفتـار صادقانـهای در برخـورد بـا دیگـر کاربـران داشـته
باشـد ،احتمـا ً
ال انگیزه بیشـتری بـرای بهاشتراکگذاشـتن
دانـش و تجربیـات دیگر کاربـران ایجاد میکنـد .به عبارت
دیگـر ،کاربـران در صـورت نداشـتن اعتمـاد و صداقـت
درخصـوص شـبکههای اجتماعی یـا اطالعات بهاشـتراک
گذاشتهشـده ،دانـش خـود را بـه اشـتراک نمیگذارنـد
( .)Mojdeh et al., 2018بنابرایـن:
فرضیـه دهـم :اعتقـاد بـه یکپارچگـی بـر تمایـل بـه
اشـتراکگذاری دانش در شـبکههای اجتماعی گردشگری
تأثیـری مثبـت و معنـیدار میگـذارد.
هزینههـای تغییـر شـامل هزینـه مالـی ،روحـی و عاطفـی
اسـت .چنانچـه کاربـر شـبکه اجتماعـی تصمیـم بگیـرد
ارائهدهنـده سـرویس خدمـات یـا محصـوالت مـورد
اسـتفادهاش را تغییـر دهـد دسـتکم زمـان ،تلاش بـرای
یادگیری یا ایجاد رابطه با سرویس جدید را الزم دارد (Choi
 .)et al., 2013یکـی دیگـر از عللـی کـه ممکـن اسـت کاربران
هزینههـای تغییـر درخصـوص سیسـتمها و شـبکههای
اجتماعـی جدیـد را بپذیرنـد ،تمایـل بـهاشـتراکگذاری
دانـش اسـت .چنانچـه سیسـتمها و شـبکههای جدیـد بر

دیگر شـبکهها برتری داشـته باشـند ،بر مزیت ادراکشـده
از سـوی کاربـران ،انگیزشهـای درونـی ،بیرونـی و ذهنـی
تأثیـر خواهنـد گذاشـت و تمایـل فـرد بـ ه اشـتراکگذاری
دانـش را بهطور چشـمگیری تحـت تأثیر قـرار خواهند داد
( .)Bilgihan et al., 2016بـه همیـن ترتیب ،هنگامیکه افراد
بـر ایـن بـاور باشـند کـه ممکـن اسـت بـا صـرف هزینههای
تغییـر ،سـطح و کیفیـت تعاملات اجتماعـی خـود را بـاال
ببرنـد ،نگـرش آنهـا دربـاره اشـتراک دانـش نیـز ارتقـا
مییابـد .در فضـای مجـازی ،افـرادی کـه هزینـه تغییـر
کمتـری میپردازند بیشـتر از افرادی کـه هزینههای تغییر
زیـادی را متحمـل میشـوند ،بـه دنبالکـردن اطالعـات و
اشـتراکگذاری دانش و تجـارب خود تمایل دارنـد (Chung
 .)& Koo, 2015بنابرایـن:
فرضیـه یازدهـم :هزینههـای تغییـر بـر تمایـل
بهاشـتراکگذاری دانـش در شـبکههای اجتماعـی
گردشـگری تأثیـری مثبـت و معنـیدار میگـذارد.
رابطـه بیـن نگـرش و قصـد رفتـاری همیشـه از موضوعات
موردتوجـه در حوزههـای گوناگـون از جملـه مدیریـت
بازاریابـی و رفتـار مصرفکننـده بـوده اسـت .بـه نظـر
فیشـبین ،تمایـل فـرد بـه بـروز رفتـاری خـاص تابعـی از
نگـرش او به انجام آن رفتار در وضعیتی معین ،هنجارهای
حاکـم بـر رفتـار در آن وضعیـت و انگیـزه او بـرای تبعیت از
ایـن هنجارهاسـت ( .)Fishbein & Ajzen, 2011بخشـی از
ایـن اهمیـت ناشـی از آن اسـت کـه صاحبنظران بررسـی
نگـرش را بـرای درک رفتـار اجتماعـی حیاتـی میداننـد؛
بخـش دیگـری از این اهمیت مبتنی بر این فرض اسـت که
نگرشها تعیینکننده رفتارها هسـتند و ایـن فرض بهطور
ضمنـی داللـت بـر ایـن دارد کـه بـا تغییـردادن نگرشهای
افـراد میتـوان رفتارهـای آنهـا را تغییـر داد .بهعلاوه ،بـا
ارتقـای نگرشهـای شـخص دربـاره موضوعـات گوناگـون،
نیـاز او بـه تفکـر و تصمیمگیریهـای تـازه کـم میشـود و
موضوعـات عادتـی ،قالبـی ،مشـخص و
رفتـار او ر برابـر آن
ْ
قابـل پیشبینـی میشـود ،درنتیجـه زندگـی اجتماعـی او
آسـانتر میگـردد (خیـری و فتحعلـی .)1394 ،بنابرایـن:
فرضیـه دوازدهـم :نگـرش بـه اشـتراکگذاری دانـش بـر
تمایـل بـهاشـتراکگذاری دانـش در شـبکههای اجتماعی
گردشـگری تأثیـری مثبـت و معنـیدار میگـذارد.
پژوهشهــای متعــددی در ایــن زمینــه انجــام شــده اســت
کــه بــه اختصــار بــه نتایــج آنهــا پرداختــه میشــود:
نجــارزاده و همــکاران ( ،)1398در پژوهشــی بــا عنــوان
«اســتفاده از برنــد گردشــگری جهــت ایجــاد انگیــزه ســفر
بــا نقــش میانجــی نگــرش نســبت بــه مقصــد گردشــگری»،
نشــان دادنــد کــه برند گردشــگری و نگــرش به مقصــد تأثیر

واکاوی عوامل مؤثر بر اشتراکگذاری دانش درباره مقصد گردشگری
در شبکه اجتماعی اینستاگرام
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مثبــت و معنـیداری در ایجاد انگیزه ســفر دارد؛ همچنین،
نگــرش بــه مقصــد در ارتبــاط بیــن برنــد گردشــگری و ایجاد
انگیــزه ســفر نقــش میانجــی را ایفــا میکنــد.
رنجبریــان و همــکاران ( )1398پژوهشــی بــا عنــوان «تبیین
کشــده گردشــگر بــر تمایــل بــه
تأثیــر ریســکهای ادرا 
بازدیــد مجــدد از مقصــد گردشــگری بــا نقــش میانجیگــری
تصویــر ذهنــی مقصــد گردشــگری» انجــام دادند .بر اســاس
یافتههــای پژوهــش آنــان ،ریســکهای ادراکشــده
سیاســی ،بهداشــتی ،اقتصــادی و فرهنگی ـ اجتماعــی ،بــا
میانجیگــری تصویــر ذهنی عاطفی ،شــناختی و رفتــاری از
مقصــد گردشــگری ،در تمایــل بــه بازدیــد مجــدد از مقصــد
گردشــگری تأثیــری معن ـیدار میگــذارد.
غفــاری و مــام رمضانــی ( ،)1398در پژوهشــی بــا عنــوان
«ارائــه الگویــی بــرای بررســی تأثیــر ارتباطــات توصی ـهای
آنالیــن بــر قصد ســفر بــه مقصــد گردشــگری» ،نشــان دادند
کــه ارتباطــات توصیـهای آنالیــن در تصویــر ذهنــی مقصــد
گردشــگری و تصویــر ذهنــی مقصــد گردشــگری در قصــد
ســفر بــه مقصــد گردشــگری تأثیــری معنـیدار میگــذارد؛
همچنیــن ،ارتباطــات توصیـهای آنالیــن در قصــد ســفر بــه
مقصــد گردشــگری تأثیر معنیدار مســتقیم و غیرمســتقیم
یگــذارد.
م 
کفاشــان کاخکــی و همــکاران ( ،)1396بــا هــدف شناســایی
مهمتریــن عوامــل مؤثــر بــر شــکلگیری رفتــار اشــتراک
دانــش در بیــن دانشــجویان دانشــگاه فردوســی مشــهد و
در راســتای ســنجش میــزان تأثیــر ایــن عوامــل بــر رفتــار
اشــتراک دانــش آنهــا ،پژوهشــی را بــا عنــوان «ســنجش
میــزان تأثیــر عوامــل مؤثــر بــر شــکلگیری رفتــار اشــتراک
دانــش از دیــدگاه دانشــجویان (مطالعــه مــوردی :دانشــگاه
فردوســی مشــهد)» انجــام دادند .بنابــر یافتههــای پژوهش
آنــان ،ارزش درکشــده ،انگیــزش ،ســهولت درکشــده
و اعتمــاد عمدهتریــن عوامــل مؤثــر بــر نگــرش و قصــد
اشــتراک دانــش اســت .افزونبرایــن ،نگــرش و قصــد
اشــتراک دانــش نیــز ،بهصــورت مســتقیم و معنــیدار،
رفتــار اشــتراک دانــش را شــکل میدهــد.
محمدی و میرتقیان رودســری ( )1395پژوهشــی توصیفی
بــا عنــوان «نگــرش گردشــگران بــه نقــش شــبکههای
اجتماعــی در فراینــد برنامهریــزی ســفر» و بــا هدف بررســی
نقــش شــبکههای اجتماعــی در فراینــد برنامهریــزی ســفر
توســط گردشــگران بــه مقصــد رامســر انجــام دادنــد .نتایــج
نشــان داد کــه از دیــدگاه گردشــگران ،شــبکههای اجتماعی
تأثیــری مثبــت و معنـیدار در فراینــد برنامهریــزی ســفر بــه
مقصــد رامســر ،یعنــی برنامهریــزی پیــش از ســفر ،اقدامات
حیــن ســفر و رفتارهــای پــس از ســفر ،گذاشــت ه اســت.

ُگســال و همــکاران ( )2020پژوهشــی بــا عنــوان «تأثیــر
تبلیغــات کالمــی الکترونیکــی بــر قصد ســفر ،تصمیمگیری
در ســفر ،تصویــر شــهر و نگــرش بــه بازدیــد از یــک شــهر
گردشــگری» انجــام دادنــد .نتایــج ایــن پژوهــش نشــان
داد کــه تبلیغــات کالمــی الکترونیکــی تأثیــری معنـیدار در
نگــرش ،تصویــر شــهر ،قصــد ســفر و تصمیمگیــری در ســفر
دارد؛ متغیــر نگــرش تأثیــری معن ـیدار در تصویــر شــهر و
قصــد ســفر دارد؛ همچنیــن ،قصد ســفر تأثیری چشــمگیر
در تصمیمــات ســفر میگــذارد .بــا وجــود ایــن ،متغیــر
تصویــر شــهر هیــچ تأثیــری در قصــد ســفر نــدارد.
ســلطان و همــکاران ( ،)2019بــا هــدف طراحــی چارچوبــی
بــرای تبییــن روابــط بیــن شــبکههای اجتماعــی و
تجربــه گردشــگری و تأثیرگــذاری آن در انتخــاب مقاصــد
گردشــگری ،پژوهشــی بــا عنــوان «اشــتراکگذاری تجربــه
گردشــگری از طریــق شــبکههای اجتماعــی :قصــد رفتاری
مصرفکننــده جهــت انتخــاب مقصــد» انجــام دادنــد .نتایج
پژوهــش آنــان نشــان میدهــد کــه اشــتراکگذاری تجربــه
گردشــگران در انتخــاب مقاصــد تأثیــر مثبــت میگــذارد؛
همچنیــن ،نگــرش و هنجارهــای ذهنــی بهطــور انفعالــی
تحــت تأثیــر اشــتراکگذاری تجربیــات گردشــگری قــرار
میگیرنــد.
هیــو و همــکاران ( )2017پژوهشــی بــا عنــوان «ایجــاد
مفاهیــم مربــوط بــه ســفر از طریــق گردشــگری اجتماعــی
تلفــن همــراه» انجــام دادند ،بــا هدف تبیین تمایل مســتمر
بــرای تولید محتــوا در میان مســافران در زمینه گردشــگری
ن همــراه ،بــا چارچــوب یکپارچــه کــه
اجتماعــی تلفــ 
شــامل نگرانیهــای مربــوط بــه حفــظ حریــم شــخصی،
حــس تعلــق و نظریــه خودمختــاری اســت .نتایــج پژوهــش
نشــان میدهــد کــه ایــن تأثیــرات بــا مزایــای درکشــده و
احســاس تعلــق خنثــی شــده اســت .بدیــن ترتیــب ،پدیده
«پارادوکــس حفــظ حریــم شــخصی» را در پژوهشهــای
هوشــمند گردشــگری دوبــاره تأییــد کردهانــد .بهطــور کلی،
چارچــوب توضیــح کافــی بــرای ادامــه قصــد تولید محتــوا از
ســوی کاربــر در زمینــه گردشــگری اجتماعــی تلفــنهمــراه
را فراهــم میکنــد.
بیلگیهــان و همــکاران ( )2016پژوهشــی را بــا عنــوان
«ادراک مصرفکننــده از اشــتراکگذاری دانــش مرتبــط
بــا ســفر در شــبکههای اجتماعــی آنالیــن» و بــا هــدف
طراحــی یــک مــدل نظــری کــه پیشزمینههــای تمایــل
بــهاشــتراکگذاری دانــش را در شــبکههای اجتماعــی
آنالیــن بررســی کــرده بــه انجــام رســاندند .یافتههــای ایــن
پژوهــش نشــان میدهد که ســهولت اســتفاده ادراکشــده و
اعتقــاد بــه یکپارچگــی تأثیری مثبــت و معنـیدار در رفتار
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اشــتراکگذاری دانــش میگــذارد .مزیتهــای کاربــردی
و هنجارهــای ذهنــی نیــز تأثیــری مثبــت و معنــیدار در
اعتقــاد بــه یکپارچگــی میگــذارد.

بــا توجــه بــه تبییــن روابــط بیــن متغیرهــای پژوهــش،
مــدل مفهومــی را میتــوان ترســیم کــرد (شــکل:)1

سال دهم  ،شماره اول ،بهار1400

شکل  :1مدل مفهومی پژوهش () Bilgihan et al., 2016; Tamjidyamcholo et al., 2013; Pi et al., 2013

روششناسیپژوهش
در پژوهــش پی ـشرو ،تأثیــر تعامــات اجتماعــی آنالیــن
بــر انتخــاب مقاصــد گردشــگری در شــبکههای اجتماعــی
بررســی و ارزیابــی شــده اســت .بنابرایــن ،پژوهــش از
حیــث هــدف کاربــردی و از نظــر ماهیت یــا نحوه گــردآوری
دادههــا در زمــره پژوهشهــای توصیفی ـ پیمایشــی
نکــه دادههای
بهشــمار مـیرود .همچنیــن ،بــا توجه بــه ای 
مربــوط بــه متغیرهــای پژوهــش بــا ابــزار پرســشنامه
کمــی
کمیــت تبدیــل شــدهاند ،ایــن پژوهــش از نــوع ّ
بــه ّ
اســت .جامعــه موردمطالعــه ایــن پژوهــش کاربــران ایرانی
شــبکههای اجتماعیانــد کــه بــرای تعییــن مقاصــد
گردشــگری خــود از صفحــات گردشــگری بهــره میبرنــد.
بــا توجــه بــه وســعت جامعــه و پراکندگــی جغرافیایــی و
نبــود دسترســی بــه تکتــک اعضــای جامعه ،حجــم نمونه
بــا روش نمونهگیــری چندمرحل ـهای بــرآورد شــده اســت؛
بدیــن صــورت کــه در مرحلــه اول ،بــا روش نمونهگیــری
غیراحتمالــی ،از بیــن هجــده صفحــه گردشــگری
اینســتاگرام ،پنــج صفحــه کــه شــهرت و محبوبیــت زیــادی

داشــتند بهصــورت هدفمنــد برگزیــده شــدهاند .ســپس
نمونــه نهایــی از میــان کاربــران ایــن صفحــات بهصــورت
در دســترس اســتخراج شــده اســت .بــا اســتفاده از روش
کوکــران ،حجــم نمونه مناســب بــرای انجــام پژوهــش 420
نفــر بــرآورد شــده اســت.
بهمنظــور واکاوی نظریههــا و تدویــن ادبیــات موضــوع
از روش کتابخانــهای اســتفاده شــده اســت .بدیــن
منظــور ،انــواع کتــب و مقــاالت انگلیســی و فارســی و نیــز
پایاننامههــای فارســی مرتبــط بــا موضــوع پژوهــش
بررســی شــده اســت .از طرفــی ،چــون ایــن پژوهــش در
فضایــی واقعــی انجــام میشــود و اطالعــات با پرسـشنامه
گــردآوری میگــردد ،در زمــره پژوهشهــای میدانــی نیــز
قــرار میگیــرد .پرســشنامه اینترنتــی در پنــج صفحــه
ب و پرمخاطــب در شــبکه اجتماعــی اینســتاگرام
محبــو 
انتشــار یافــت .ســؤاالت مطرحشــده در پرســشنامه
از پژوهشهــای پیشــین اقتبــاس شــده و نظرهــا و
نگــرش افــراد بــا مقیــاس لیکــرت کــه یکــی از رایجتریــن
مقیاسهــای اندازهگیــری اســت ارزیابــی شــده اســت.

واکاوی عوامل مؤثر بر اشتراکگذاری دانش درباره مقصد گردشگری
در شبکه اجتماعی اینستاگرام

جدول  :1نتایج تحلیل عاملی تأییدی متغیرهای مربوط به فرضیهها

تمایل به
اشتراکگذاری
دانش

)چو و چان (2008

هزینههای تغییر

)چانگ و چن (2009

اعتقاد به یکپارچگی

)پالویا (2009

سهولت ادراکشده

)پالویا (2009

مزیتهای کاربردی

پریمکومار و همکاران
)(2008

هنجارهای ذهنی
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)(2008
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08/11
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85/0

06/21

سؤال 24
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885/0

948/0

سال دهم  ،شماره اول ،بهار1400

متغیر

منبع

سؤاالت پرسشنامه

بار عاملی

 tمقدار

آلفای کرونباخ

فصلنامة علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

پــس از تدویــن چارچــوب اولیــه ،بهمنظــور ارزیابــی
پرســشنامه پژوهــش ،بــا صاحبنظــران رشــتههای
مدیریت مشــورت شــد و نظرهــای انتقادی و پیشــنهادهای
اصالحــی آنــان در پرس ـشنامه اعمــال شــد .روایــی ســازه
بــا تحلیــل عاملــی تأییــدی بهوســیله نرمافــزار لیــزرل
تعییــن شــده اســت .همچنیــن ،بهمنظــور تعییــن پایایــی
پرســشنامهها ،تعــداد ســی پرســشنامه بیــن جامعــه

آمــاری توزیــع شــد و بــا نرمافــزار اسپــیاساس مقــدار
آلفــای کرونبــاخ بــرای پرسـشنامه محاســبه گردیــد .بنابــر
نتایــج منــدرج در جــدول  ،1ضرایــب آلفــای کرونبــاخ بــرای
متغیرهــای حاصــل از پرســشنامه بیشــتر از  0/8و بــرای
تمامــی ســؤاالت بیشــتر از  0/9بهدســت آمــده اســت کــه
پایایــی بــاالی ســؤاالت پرســشنامه را نشــان میدهــد.
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یافتههایپژوهش
آمارتوصیفی
نمونــه آمــاری پژوهــش را تقریبــ ًا  53درصــد زنــان و
 47درصــد مــردان تشــکیل میدهــد .نزدیــک بــه
 75درصــد از پاســخدهندگان ســنی کمتــر از  34ســال
داشــتند کــه جــوان بهشــمار میرونــد .همچنیــن،
نزدیــک بــه  80درصــد تحصیــات دانشــگاهی داشــتند که
ســهم تحصیــات در مقطــع کارشناســی  42درصــد بــوده
اســت 34 .درصــد درآمــدی کمتــر از یــک میلیــون تومــان
را اعــام کردهانــد و فقــط  21درصــد از پاســخدهندگان
درآمــد بیــش از ســه میلیــون تومــان داشــتهاند .بنابرایــن
میتــوان گفــت نمونــه آمــاری ایــن تحقیــق اغلــب جوانــان
دارای تحصیــات دانشــگاهی و مجــردی هســتند کــه
بیشــتر آنــان درآمــدی کمتــر ازســه میلیــون تومــان دارنــد.

آماراستنباطی
شــاخصهای برازندگــی کــه بــرای ارزیابــی مدلیابــی
معــادالت ســاختاری بـهکار رفتــه عبارتاند از کای اســکوئر
نســبی کــه از تقســیم ســاده مقــدار کای اســکوئر بــر درجــه
آزادی مــدل محاســبه میشــود ( )χ2/dfو مقادیــر بیــن ۱
تــا  ۳بــرای ایــن شــاخص پذیرفتنــی اســت؛ شــاخص
 1RMSEAکــه مدلهــای قابلقبــول مقــداری کمتــر از
 ۰/۰۸دارنــد؛ شــاخصهای 2AGFI، 3GFI، 4IFI،5 CFI
و  NFI6کــه مقــدار پذیرفتنــی بــرای ایــن شــاخصها بایــد
بزرگتــر از  ۰/۹باشــد.

سال دهم  ،شماره اول ،بهار1400

جدول  :2شاخصهای برازندگی مدل پژوهش
شاخصها

CFI

IFI

AGFI

GFI

NFI

RMSEA

χ2/df

مقادیر

0/98

0/98

0/96

0/98

0/98

074/0

2/65

بیشتر از 0/9

بیشتر از 0/9

بیشتر از 0/9

بیشتر از 9/0

کمتر از 08/0

بین  1تا 3

پذیرفتنی

پذیرفتنی

پذیرفتنی

پذیرفتنی

پذیرفتنی

پذیرفتنی

مقدار پذیرفتنی بیشتر از 0/9
نتیجه

پذیرفتنی

همانطــور کــه در جــدول  2مشــاهده میشــود،
شــاخصهای برازندگــی بــرازش مــدل را خــوب گــزارش
کردهانــد .بنابرایــن میتــوان بــا اطمینــان از مــدل
معــادالت ســاختاری بــرای تأییــد و رد فرضیههــای
پژوهــش اســتفاده کــرد.
ش
بررسی فرضیههای پژوه 
بــا بهرهگیــری از مــدل معــادالت ســاختاری میتــوان
کیفیــت ســنجش متغیرهــا و مقبولیــت تأثیرات مســتقیم
و غیرمســتقیم و همچنیــن تعاملهــای تعریفشــده
میــان متغیرهــا را همزمــان ارزیابــی کــرد .پژوهــش دوازده
فرضیــه دارد و بــرای آزمــون فرضیههــا ،از مــدل معــادالت
ســاختاری در نرمافــزار لیــزرل  8/8اســتفاده شــده اســت.
ل معــادالت ســاختاری
در ایــن بخــش ،بــا اســتفاده از مــد 
در نرمافــزار لیــزرل پارامترهــای پژوهــش تجزیهوتحلیــل

و بــرآورد خواهــد شــد و فرضیههــای پژوهــش آزمــوده
خواهنــد شــد .شــایان ذکــر اســت ،بــرای بررســی
معنـیداری مــدل از مقادیــر آمــاره  (t-value) tاســتفاده
میشــود کــه اگــر بزرگتــر از  ۱/۹۶یــا کوچکتــر از -۱/۹۶
باشــند ،در ســطح اطمینــان  ۹۵درصــد معنـیدار خواهند
بــود.

1. Root Mean Squared Error of Approximation
2. Adjusted Goodness of Fit Index
3. Goodness – For- Fit Index
4. Incremental Fit Index
5. Comparative Fit Index
6. Normal Fit Index

واکاوی عوامل مؤثر بر اشتراکگذاری دانش درباره مقصد گردشگری
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فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه
سال دهم  ،شماره اول ،بهار1400

فرضیه

مسیرها

ضریب مسیر

 tآماره

نتیجه

اول

سهولت ادراکشده ← تمایل بهاشتراکگذاری دانش

-0/07

-0/59

رد

دوم

سهولت ادراکشده ← مزیتهای کاربردی

0/73

11/58

تأیید

سوم

سهولت ادراکشده ← اعتقاد به یکپارچگی

0/48

4/68

تأیید

چهارم

سهولت ادراکشده ← هنجارهای ذهنی

0/72

11/96

تأیید

پنجم

مزیتهای کاربردی ← اعتقاد به یکپارچگی

0/36

4/69

تأیید

ششم

هنجارهای ذهنی ← اعتقاد به یکپارچگی

0/09

1/22

رد

هفتم

هنجارهای ذهنی ← هزینههای تغییر

0/49

7/58

تأیید

هشتم

هنجارهای ذهنی ← نگرش بهاشتراکگذاری دانش

0/69

12/12

تأیید

نهم

هنجارهای ذهنی ← تمایل بهاشتراکگذاری دانش

0/11

-0/96

رد

دهم

اعتقاد به یکپارچگی ← تمایل بهاشتراکگذاری دانش

0/28

1/85

رد

یازدهم

هزینههای تغییر ← تمایل بهاشتراکگذاری دانش

0/11

1/75

رد

0/92

9/67

تأیید

دوازدهم نگرش به اشتراکگذاری دانش ← تمایل بهاشتراکگذاری دانش

بحث و نتیجهگیری
یافتههــای پژوهــش بیانگــر آن اســت کــه ســهولت
ادراکشــده از صفحــات گردشــگری بــر تمایــل کاربــران بـه
اشــتراکگذاری دانــش خــود تأثیــر نمیگــذارد .نتایــج
پژوهــش بــا تحقیقــات بیلگیهــان و همــکاران ( )2016و
کفاشــان کاخکــی و همــکاران ( )1395ناهمســو اســت.
ایــن بدیــن معناســت کــه تأثیر عامــل مذکــور در مقایســه با
ســایر عوامــل ناچیــز اســت ،بهطوریکــه میتــوان اثــر آن
را صفــر درنظــر گرفــت .رد ایــن رابطــه ممکــن اســت ناشــی
از مشــخصات جمعیتشــناختی نمونــه آمــاری باشــد .بــر
ایــن اســاس ،کاربــران جــوان و بــا تحصیــات عالــی قــادر
بــه یادگیــری ف ّناوریهــا و امکانــات جدیدنــد و آمادگــی
پذیــرش آن را در مقابــل دیگــر عوامــل دارنــد .بنابرایــن،
بــرای ایــن افراد ســهولت اســتفاده از شــبکههای اجتماعی
اهمیــت کمتــری دارد .حتــی در شــرایطی کــه شــبکه
موردنظــر دارای ویژگیهــای ســهولت ادراکشــده نباشــد،
بــاز هــم ایــن افــراد تمایــل دارنــد دانــش و تجربه ســفر خود
ک گذارنــد.
را در صفحــات گردشــگری ب ـ ه اشــترا 
رابطــه بیــن ســهولت ادراکشــده و مزیــت کاربــردی مثبت
و معنــیدار اســت .بــر ایــن اســاس ،ســهولت اســتفاده
از شــبکههای اجتماعــی از عواملــی اســت کــه موجــب
ارتقــای مزیــت کاربــردی میشــود .درواقــع ،کاربــران
ســهولت را مؤثــر بــر مزیــت ادراکشــده میداننــد.

ازایـنرو ،هرچــه کاربــران ســهولت اســتفاده از شــبکههای
مذکــور را بیشــتر احســاس کننــد ،مزایایــی کــه بــرای آن
شــبکه قائــل میشــوند افزایــش خواهــد یافــت و ایــن یکــی
از امتیازاتــی اســت کــه هــر شــبکه میتوانــد بهدســت
آورد .همچنیــن ،رابطــه ســهولت ادراکشــده ،لــذت
ادراکشــده و ســودمندی بســیار بــه هــم نزدیــک اســت،
بهطوریکــه شــخص ســهولت اســتفاده را مزیــت میدانــد
و گاهــی بــه علــت ســودمندبودن موضــوع دشــواری کار را
نادیــده میگیــرد ،بنابرایــن انجــام فراینــد بــرای وی آســان
بهنظــر میرســد .همچنیــن مشــخص شــد کــه رابطــه بیــن
ســهولت ادراکشــده و اعتقــاد بــه یکپارچگــی نیــز مثبــت
و معن ـیدار اســت؛ بــه ایــن معنــی کــه ممکــن اســت نــوع
طراحــی صفحــهای در شــبکه اجتماعــی اینســتاگرام و
ارائــه اطالعــات و امکانــات بــدون تکلــف موجــب میشــود
کاربــران احســاس اعتماد و صداقت بیشــتری بــه اطالعات
موجــود در صفحــه موردنظــر داشــته باشــند .ایــن نتایــج با
نتیجــه تحقیــق بیلگیهــان و همــکاران ( )2016همســو
اســت؛ درخصــوص صنعت گردشــگری ،صداقــت و اعتماد
بــه صفحــات گردشــگری در بین کاربــران اهمیت بســیاری
دارد .هنگامــی کاربــران از ســایر امکانــات شــبکههای
گردشــگری اســتفاده میکننــد کــه بــه آن شــبکه اعتمــاد
داشــته باشــند و صداقــت را در اطالعات و برنامههــای آنان
احســاس کننــد .بــر ایــن اســاس ،هرچــه میــزان ســهولت
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اســتفاده از شــبکهها افزایــش یابــد ،کاربــران یکپارچگــی
بیشــتری را در شــبکهها احســاس خواهنــد کــرد کــه بــه
اســتفاده بیشــتر از ســایر بخشهــای شــبکه مذکــور منجــر
میشــود .عالوهبرایــن ،تأثیــر ســهولت ادراکشــده بــر
هنجارهــای ذهنــی تأییــد شــده اســت کــه با نتیجــه تحقیق
بیلگیهــان و همــکاران ( )2016همســو اســت .ایــن رابطه به
اهمیــت ســهولت ادراکشــده از ســوی کاربــر اشــاره دارد،
بهطوریکــه کاربــر بــاور دارد کــه گروههــای تأثیرگــذار بــر
وی هنگامــی اثرگذارترنــد کــه آنــان نیز ســهولت اســتفاده را
درک کــرده باشــند .بنابرایــن ،هنگامــی یــک شــبک ه در بین
گروههــای مرجــع تأییــد میشــود و هنجارهــای متناســب
بــا آن شــکل میگیــرد کــه کارکــرد ســادهای داشــته باشــد.
درنتیجــه ،ســهولت ادراکشــده از شــبکههای اجتماعــی بر
هنجارهــای ذهنــی (توصیــه و تأییــد دوســتان و آشــنایان)
بســیار تأثیرگــذار اســت.
نتایــج پژوهــش تأثیــر مزیتهــای کاربــردی بــر اعتقــاد بــه
یکپارچگــی را تأییــد میکنــد .ایــن نتایــج نیــز بــا یسشــتر
تحقیقــات ازجملــه بیلگیهــان و همــکاران ( )2016همســو
اســت .ایــن رابطــه یــادآور میشــود کــه چنانچــه یــک
صفحــه یــا پروفایــل در اینســتاگرام بــرای کاربــر مزیتهایی
دربــر داشــته باشــد ،بــه مطالــب آن صفحــه نگــرش بهتــری
از لحــاظ صداقــت و اعتمــاد و امنیــت بهدســت خواهــد
ن صــورت ،کاربــر بــه آن صفحــه بدبیــن
آورد؛ در غیــر ایــ 
خواهــد شــد .درنتیجــه ،یکپارچگــی شــبکههای
اجتماعــی زمانــی شــکل میگیــردکــه صفحات گردشــگری
اینســتاگرام بــه بهبــود عملکــرد کاربــران منجر شــود ،دانش
و اطالعــات آنــان را ارتقــا دهــد وتصمیمگیــری را بــرای آنان
ســاده کنــد.
بنابــر نتایــج پژوهــش ،تأثیــر هنجارهــای ذهنــی بــر اعتقــاد
بــه یکپارچگــی و تمایــل بــه اشــتراکگذاری دانــش
تأییــد نمیشــود .ایــن نتایــج بــا نتیجــه تحقیــق ســلطان
و همــکاران ( )2019ناهمســو اســت .در ایــن پژوهــش،
اکثریــت نمونــه آمــاری تحصیــات عالــی دارنــد ،بنابرایــن
میتــوان اینگونــه نتیجــه گرفــت کــه درخصــوص اعتقــاد
بــه وجــود امنیــت ،صداقــت و اعتمــاد بــه مطالــب یــک
کاربــران دارای تحصیــات
صفحــه در شــبکه اجتماعــی،
ِ
تحتتأثیــر فشــار گروههــای مرجــع و توصیههــای آنــان
قــرار نمیگیرنــد؛ بلکــه بــه علــم و تجربــه خــود بیشــتر
متکیانــد .همچنیــن تأییــد میشــود کــه افزایــش ســن،
تجربــه و ســطح تحصیــات افــراد تأثیــر هنجارهــای ذهنی
را بــر تمایــل بــهاشــتراکگذاری دانــش بــی اثــر میکنــد.
تأییــد رابطــه مثبــت و معنـیدار بیــن هنجارهــای ذهنــی و
هزینههــای تغییــر را میتــوان از چنــد بعــد تفســیر کــرد:

نخســت آنکــه ایــن رابطــه قــدرت هنجارهــای ذهنــی را
در مقابــل تحمیــل هزینههــای تغییــر نشــان میدهــد؛
بنابرایــن افــرادی کــه بــه هنجارهــای ذهنــی پایبندنــد،
هزینههــای تغییــر بــرای آنهــا بیشــتر خواهــد بــود و
احتمــا ً
ال زمینــه تغییــر در آنهــا کاهــش مییابــد .از ســوی
دیگــر ،ازآنجاکــه پژوهــش بــه شــبکههای اجتماعــی و
بهطــور ویژه اینســتاگرام اشــاره دارد ،بخشــی از هنجارهای
ذهنــی نیــز در همیــن فضــا جــای میگیــرد .هزینههــای
تغییــر مطابــق تعریــف عملیاتــی آن ،شــامل ازدسـتدادن
مخاطبــان نیــز میشــود .بدیهــی اســت بخشــی از همــان
مخاطبــان میتواننــد همزمــان نقــش گروههــای مرجــع را
نیــز ایفــا کننــد .بنابرایــن ،چنانچــه ایــن گروههــا بــه کاربــر
تغییــر شــبکه و مهاجــرت به شــبکه جدیــد را توصیــه کنند،
مخاطــب حاضــر اســت هزینههــای تغییــر را بپذیــرد.
نتایــج پژوهــش مؤیــد ارتبــاط هنجــار ذهنــی و نگــرش
کاربــران اســت .ایــن ارتبــاط در اغلــب تحقیقــات تأییــد
شــده اســت و بیانکننــده آن اســت کــه نگــرش مخاطــب،
بهعنــوان مجموعــه باورهــای شــخصی ،تحتتأثیــر
هنجارهــای ذهنــی وی قــرار میگیــرد .ایــن موضــوع
بدیهــی اســت ،زیــرا اصو ً
ال بخشــی از باورهــای فــرد از دوران
طفولیــت تــا کهنســالی همــواره متأثــر از گروههایــی اســت
کــه داوطلبانــه یــا غیرداوطلبانــه عضــو آن بــوده یــا هســت.
بنابرایــن ،گروههــای مرجــع فقــط بــر نگــرش افــراد تأثیــر
میگذارنــد و تمایــل افــراد بــهاشــتراکگذاری دانــش متأثــر
از عوامــل دیگــری اســت.
اعتقــاد بــه یکپارچگــی تأثیــری بــر شــکلگیری تمایــل
بــه اشــتراکگذاری در شــخص نــدارد .در کشــورهای
توســعهیافته امنیــت و اعتمــاد مقولههــای مهمــی اســت
کــه بهمــرور مــورد توجــه عمــوم نیــز قــرار گرفتــه اســت،
درحالیکــه در جامعــه مدنظــر ایــن پژوهــش کماهمیــت
بهنظــر میرســد .بــر ایــن اســاس ،نبــود یکپارچگــی در
شــبکههای اجتماعــی و آثــار مخــرب آن هنوز بــرای جامعه
مــا تبییــن نشــده اســت .بهعنــوان مصــداق میتــوان بــه
اســتفاده فراگیــر از فیلترشــکنها اشــاره کــرد؛ برنامههایــی
کــه معمــو ً
ال بــا خطــرات امنیتــی مواجهانــد ،امــا عــده
زیــادی ترجیــح میدهنــد از آن اســتفاده کننــد.
هزینههــای تغییــر نقشــی در ایجــاد تمایــل فــرد بــه
اشــتراکگذاری دانــش نــدارد .ایــن موضــوع بــا نتایــج
تحقیــق بیلگیهــان و همــکاران ( )2016همســو اســت.
یکســانبودن نتایــج و رد ایــن فرضیــه در دو جامعــه آمــاری
متفــاوت نشــان میدهــد کــه هزینههــای تغییــر بهتنهایــی
تأثیــری در فــرد ندارنــد ،بلکــه ممکــن اســت در ســایر
متغیرهــای منتهــی بــه تمایــل تأثیــر داشــته باشــد.
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تقریبــ ًا تمامــی تحقیقــات داخلــی و خارجــی ،ازجملــه
بیلگیهــان و همــکاران ( ،)2016گســال و همــکاران
( ،)2020ســلطان و همــکاران ( ،)2019نجــارزاده و
همــکاران ( )1398و کفاشــان کاخکــی و همــکاران ()1395
تأثیــر نگــرش بــر تمایــل فــرد را در حوزههــای گوناگــون
تأییــد میکننــد .درواقــع ،تمایــل افــراد بــه بــروز رفتــاری
خــاص بــه نگــرش آنــان از درک آن رفتــار بســتگی دارد.
بــر ایــن اســاس ،نگــرش تنهــا عامــل مؤثــر بــر تمایــل افــراد
بــهاشــتراکگذاری دانــش و تجربــه ســفر در صفحــات
گردشــگری اســت .بنابرایــن اشــتراکگذاری دانــش بایــد
بــرای کاربــران تجربــهای مطلــوب و لذتبخــش باشــد.
تأثیــر نگــرش بــر تمایــل بــه اشــتراکگذاری دانــش
برجســتهتر از دیگــر عوامــل اســت.
پیشــنهاد میشــود در طراحــی صفحــات بــه جنبههــای
لذتبخــش آن (ماننــد جذابیــت ،زیبایــی ،دسترســی و
اســتفاده آســان) توجــه ویــژهای شــود ،زیــرا نتایــج نشــان
میدهــد کــه ســهولت ادراکشــده موجــب درک بیشــتر
مزایــای کاربــردی یــک صفحــه میشــود .همچنیــن،
اســتفاده از بیــان مناســب و متناســب بــا جامعــه هــدف،
اســتفاده از واژههــای آســان و بــدون تکلــف و ارائــه
اطالعــات روشــن و بهکارنبــردن تصاویــر غیرواقعــی اعتماد
کاربــران را بــه منبــع مدنظــر افزایــش میدهــد و احســاس
بهتــری دربــاره صادقانهبــودن اطالعــات بهوجــود خواهــد
آورد .توصیــه میشــود اطالعــات بهگونــهای طراحــی و
بارگــزاری شــود کــه گروههــای مرجــع بهراحتــی بتواننــد
بــا آن ارتبــاط برقــرار کننــد .بــرای مثــال ،فارسیســازی
برنامههــا بــرای ســهولت اســتفاده تمامــی اقشــار و بــا هــر
ســطح تحصیــات ،و آسانســازی اســتفاده از ابزارهــا
ماننــد تگکــردن افــراد.
همچنیــن ،صفحــات بایــد حــاوی اطالعــات مفیــد بــرای
کاربــران باشــد .پیشــنهاد میشــود درخصــوص موضــوع و
مقصــد مدنظــر مطالــب جدیــد و ب ـهروزی تهیــه شــود و از
بهکاربــردن مطالــب دیگــر ســایتها و منابــع خــودداری
شــود .اگــر اطالعــات موجــود بــرای کاربر ســودمند نباشــد،
اعتقــاد وی بــه یکپارچگــی کاهــش خواهــد یافــت.
بهطــور کلــی ،بــا توجــه بــه تأثیــر بســیار زیــاد نگــرش بــر
تمایــل ،ارائهدهنــدگان اطالعــات الزم اســت بــه مقولــه
تغییــر و شــکلدهی نگــرش کاربــران توجــه ویــژهای
داشــته باشــند .ازآنجاکــه نگــرش معمــو ً
ال در طــی زمــان
شــکل میگیــرد ،ضــروری اســت هرگونــه تصمیــم دربــاره
ت طوالنــی ادامــه داشــته
طراحیهــای صفحــات بــه مــد 
باشــد و بهســرعت تغییــر نکنــد.
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