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چکیده

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎﻱ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﺍﻥ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﻔﺮ ،ﺍﺑﺰﺍﺭهای رسانهای
در عصــر حاضــر ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺍﻫﻤﻴﺖ یافتهانــد .ازای ـنرو ،کیفیــت وبســایتهای مقصــد
و قابلیتهــای آنهــا بهمنظــور معرفــی جاذبههــای ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻱ ﻭ ﺟﺬﺏ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﺍﻥ
و تأثیــر در نگــرش کارب ـران بســیار حائــز اهمیــت اســت .در ایــن پژوهــش ،تأثیــر
کیفیــت وبســایتهای مقصــد در نگــرش کاربــران و تمایــل بــه مشــارکت در
همرســانی تجربیــات همآفرینــی آنالیــن بررســی شــده اســت .جامع ـه آﻣﺎری ایــن
ﺗﺤﻘﻴﻖ را همــه بازدیدکننــدگان وبســایت جامــع گردشــگری اســتان یــزد ﺗﺸﻜﻴﻞ
میدهنــد کــه نمونــه آمــاری بــا اســتفاده از فرمــول کوکــران بــه تعــداد  306نفــر
محاســبه شــد .دادههــا از راه مدلیابــی معــادالت ســاختاری تجزیهوتحلیــل
شــدهاند .نتایــج نشــان میدهنــد کــه كیفیــت وبســایت مقصــد در تمایــل كاربـران
بــه مشــاركت در همآفرینــی آنالیــن تأثیــر معنــاداری دارد .همچنیــن كیفیــت
وبســایت مقصــد در نگــرش كاربـران بــه وبســایت تأثیــر معنــاداری دارد و نگــرش
بــه وبســایت در تمایــل كاربــران بــه مشــاركت در همآفرینــی آنالیــن نیــز تأثیــر
معنــاداری دارد.

مقدمه
امــروزه ،گردشــگری بزرگتریــن و متنوعتریــن صنعــت
دنیــا بهشــمار مــیرود ،کــه بهمثابــه منبــع اصلــی درآمــد
و اشــتغال ،تأثیــر بســزایی در رشــد اقتصــادی کشــورها دارد
یزاده یــزدی و همــکاران .)1395 ،رشــد فناوریهــای
(تقــ 
اطالعاتــی و ارتباطاتــی طــی چنــد دهــه گذشــته ،در رشــد
ایــن صنعــت بیتأثیــر نبــوده و موجبــات رشــد گردشــگری
در بسـ�تر الکترونیکـ�ی را فراهـ�م کـ�رده اسـ�ت (Qian et
 .)al., 2018وضعیــت گردشــگری در کشــور ،شــرایط
رضایتبخشــی نــدارد و بایــد بــه آن توجــه بیشــتری قــرار
شــود و راهکارهایــی بــرای بهبــود آن اندیشــیده شــود.
یکــی از عواملــی کــه میتوانــد در ایــن میــان راهگشــا
باشــد ،اســتفاده از قابلیتهــای ّفنــاوری اطالعــات در
گردشــگری اســت کــه بــه شــکلگیری مفهومــی تحــت
عنــوان گردشــگری الکترونیکــی منجــر شــده و تحــول عظیمی
را در ایــن صنعــت در پــی داشــته اســت .اینترنــت بهمنزلــه

یکــی از بخشهــای اصلــی تجــارت الکترونیــک ،بــا ســرعتی
بیشــتر از دیگــر رســانههای گروهــی (تلویزیــون ،رادیــو و
ماهــواره) بــه وســیلهای رایــج بــرایجســتوجو و یافتــن
اطالعــات ،بهویــژه در میــان افــراد جــوان و آموزشیافتــه ،و
همچنیــن در بعــد عرضــه بـرای ترویــج و فــروش محصــوالت
تبدیــل شــد (شــریفی تهرانــی و همــکاران .)1395 ،اینترنــت
بهمنزلــه کانــال توزیــع در صنعــت گردشــگری در زمینههــای
اطالعاتــی ،رزرو و ســفارشدهی ،خریــد و حملونقــل
زنجیــره ارزش گردشــگری الکترونیــک وارد شــده اســت.
بــا اســتفاده از امکانــات گردشــگری مجــازی در واقــع افــق
جدیــدی پیــش پــای صنعــت گردشــگری ،کــه یکــی از
پردرآمدتریـ�ن صنایـ�ع اسـ�ت ،گشـ�وده شـ�ده (Alexander et
.)al., 2018
بــا توجــه بــه افزایــش تقاضــای گردشــگران سراســر
جهــان بــرای ســفر ،در عصرحاضــر ،ابــزار رســانهای بــرای
معرفــی جاذبههــای گردشــگری و جــذب گردشــگران بســیار
اهمیــت مییابــد .وبســایتهای مقصــد بــرای بازاریابــی
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در صنعتــی کــه بــا روحیــات و تفریحــات مــردم ارتبــاط دارد،
از قابلیتهـ�ای باالیـ�ی برخـ�وردار اسـ�ت (.)Scot, 2019
براســاس دادههــای گــزارش رونــد حرکتهــای جهانــی در
ســالهای  ،2016-2015بیشــتر مــردم بــه جســتوجوی
آنالیــن درمــورد اطالعــات ســفرهای آینــده از ســه منبــع
ِ
وبســایت مقصــد توریســتی ( 35درصــد) ،وبســایت
هتــل ( 35درصــد) و شــبکههای اجتماعــی ( 30درصــد)
میپردازن��د (.)IPK International, 2015
وبســایت رســمی مقصــد بهمنزلــه منبــع کلیــدی
اطالعــات بــرای گردشــگران بــوده اســت .ظرفیتهــای
سیســتمهای اطالعاتــی و ارتباطــی مــدرن ،سیســتمعاملها
و همچنیــن صفحههــای وب کــه در مــکان مقصــد
گردشــگری وجــود دارنــد ،بــه طــور فعــال باعــث برندشــدن
نــام تجــاری مقصــد میشــوند و کاربــران آنالیــن محتــوای
مطالــب را نظــارت میکننــد و وزن آن را میســنجند .بــرای
ســازمانهای بازاریابــی در مقصــد ،حفــظ ارتبــاط دوجانبــه
بــا کاربــران آنالیــن بســیار مهــم اســت .تجربــه طبیعــی
گردشــگری و توســعه ســریع شــبکههای آنالیــن ،همــراه بــا
تمایــل بیشــتر کاربــران بــرای بهاشــتراکگذاری اطالعــات
گردشــگری رونــد مناســبی از تجــارب دیگـران بـرای انتخــاب
وبســایت مقصــد را در پیــش گرفتــه اســت.
در پژوهــش حاضــر ،رفتــار گردشــگری از نظــر
بهاشــتراکگذاری و انتشــار اطالعــات از طریــق رســانههای
اجتماعــی ماننــد وبســایتهای ســفر ،وبالگهــا یــا
شــبکههای اجتماعــی تحلیــل شــده اســت.
بااینحــال ،هنــوز تأثیرگــذاری مطالــب گردشــگران
از طریــق تبلیغــات دهانبهدهــان و مشــارکت در بیــان
تجاربشــان نیــاز بــه تحلیــل بیشــتر دارد .وبســایت مقصــد
ســفر ،عــاوه بــر اینکــه بهمنزلــه ابــزار ارتقــای حیاتــی
شــناخته میشــود ،قــادر بــه تأثیرگــذاری در تجربیــات ذاتــی،
رفتــار و قصــد کاربــر اســت؛ بــا وجــود ایــن ،بهمثابــه واحــد
تحلیلــی در ارزش برنــد مشــترک ،نتوانســته توجــه کافــی
جلـ�ب کنـ�د (.)Jano & Sara, 2018
در گردشــگری ،اهمیــت وبســایتهای مقصــد
بســیار مهــم اســت؛ زیـرا از وبســایت مقصــد ســفر بهمنزلــه
ابـزاری بـرای معرفــی برندهــای تجــاری در شــهر مدنظــر بــا
بهرهگیــری از ارتباطــات آنالیــن اســتفاده میشــود .در ایــن
وبســایتها ،کاربـران در تبلیــغ و معرفــی برنــد بــه یکدیگــر
شــرکت میکننــد و بــا بهاشــتراکگذاری اطالعــات،
دیدگاههــا و تجربیاتشــان از طریــق وبســایت مقصــد در
تصــور و رضایــت گردشــگران بالقــوه تأثیــر میگذارنــد
( .)Xu, 2017جذابیــت وبســایت ،در زمــان مانــدگاری
کاربــر و باالبــردن انگیــزش وی بــرای جســتوجو نقــش

مهمــی دارد .همچنیــن ،کیفیــت طراحــی وبســایت شــرط
ضــروری پایــداری آن اســت .چنانچــه اســتفاده از وبســایت
دشــوار باشــد ،وبســایت ناخوانــا باشــد یــا پاســخی ب ـرای
ســؤالهای کاربــران نداشــته باشــد و بهطــور کلــی از
جذابیــت کافــی برخــوردار نباشــد ،کاربــران وبســایت را
تــرک میکننــد (کریمــی علویجــه و احمــدی .)1393 ،بــا
توجــه بــه مطالبــی کــه ذکرشــان رفــت و بــا توجــه بــه اینکــه
تاکنــون در هیــچ پژوهشــی در ایــران ایــن موضــوع بررســی
نشــده اســت ،در ایــن پژوهــش کیفیــت وبســایتهای
مقصــد ،نگــرش کاربــران و تمایــل بــه مشــارکت در
بهاشــتراکگذاری تجربیــات آنالیــن ،در وبســایت جامــع
گردشــگری اســتان یــزد بررســی میشــود .هــدف ایــن
پژوهــش عبــارت اســت از )۱ :بررســی اثــر کیفیت وبســایت
مقصــد بــر تمایــل مشــارکت در بهاشــتراکگذاری تجربیــات
آنالیــن؛  )۲نگــرش بــه وبســایتها و اثــر نگــرش بــه
وبســایتهای مقصــد بــر تمایــل کارب ـران بــه مشــارکت در
بهاشــتراکگذاری تجربیــات آنالیــن.
در ادامــه ،مبانــی نظــری و پیشــینه پژوهــش،
روششناســی پژوهــش ،یافتههــای پژوهــش و در پایــان،
نتیجهگیــری و پیشــنهادها ارائــه شــده اســت.
مروری بر ادبیات موضوع
امــروزه در مباحــث مرتبــط بــا گردشــگری بــه اهمیــت
ارزیابــی وبســایتهای مقصــد اشــاره شــده اســت.
اغلــب روشهــای ارزیابــی وبســایت ،بــر مفاهیمــی ماننــد
کیفیــت وبســایت متمرکــز شــدهاند .کیفیــت وبســایت
باعــث میشــود کــه وبســایت دربردارنــده ویژگیهایــی
از جملــه ملموسبــودن ،امنیتداشــتن ،پاســخگویی
خــوب ،اطمینــان و همدلــی باشــد کــه در آن ،زمینههایــی
کــه مصرفکننــدگان تاحــد زیــادی بــا عناصــر ّفنــاوری
ارتبـ�اط برقـ�رار میکننـ�د وجـ�ود دارد (Jano & Sara
 .)2018کیفیــت وبســایت باعــث میشــود کــه کاربــران
بـرای بیــان تجربیــات جدیــد در وبســایت مشــارکت کننــد.
بیــان تجربیــات در اغلــب مــوارد ،باعــث ارتقــای ســطح
رضایتمنــدی و وفــاداری کاربــران و خریــد مجــدد ،ترویــج
و انتشــار تبلیغــات دهانبهدهــان و تولیــد منافــع حاصــل از
فعالیته��ای آنالی��ن ب��رای وبس��ایت میش��ود (Bahari
.)et al., 2018
همچنیــن تأثیــر کیفیــت وبســایت در نگــرش بــه
وبســایت بهطــور ســنتی ،بــا رضایــت مشــتری ارتبــاط دارد.
در ادبیــات گردشــگری ،رابطــه مســتقیم مثبــت میــان کیفیــت
وبس��ایت و نگ��رش حکمفرماس��ت (Alexander et al.,
 .)2018در ســالهای اخیــر ،تأثیــر کیفیــت وبســایت
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تأثیر کیفیت وبسایتهای مقصد در نگرش کاربران
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پیشینه پژوهش
اســکات )2019( 1و بــون_ ایــت )2019( 2در مقالــه
خــود ،کیفیــت وبســایتها و تأثیــر دوجانبــه آنهــا در
ســودمندی درکشــده ،اعتمــاد و قصــد اســتفاده در کشــور
تایلنــد را بررســی کردهانــد .جامعــه آمــاری را کاربـران آنالیــن
اینترنتــی تشــکیل میدادنــد .روش پژوهــش آنهــا توصیفــی
ـ پیمایشــی اســت .نتایــج حاکــی از آن اســت کــه کیفیــت
وبســایت در متغیرهــای اســتفاده از وبســایت ،اعتمــاد ،و
درک ســودمندی کاربـران از وبســایت تأثیــر معنــی داری دارد.
المطیــری 3و همــکاران ( )2019نگــرش کاربــران بــه
خصوصیــات وبســایت را بررســی کردهانــد .جامعــه آمــاری
آنــان را مشــتریان آنالیــن تشــکیل میدهنــد .روش پژوهــش
توصیفــی ـ پیمایشــی اســت .نتایــج پژوهــش آنــان نشــان داد
کــه ســهولت اســتفاده و تجربــه کاربــر و همچنیــن قابلیــت
پیمایــش خــوب وبســایت ب ـرای ترغیــب مصرفکننــده بــه
خریــد از وبســایت بســیار مهــم اســت.
جانـ�و و سـ�ارا ( )2018کیفیــت وبســایت مقصــد،
نگــرش کارب ـران و تمایــل بــه شــرکت در تجــارب همــکاری
آنالیــن را تدویــن کردهانــد .ایــن پژوهــش بــا اســتفاده از روش
کیفــی و ّ
کمــی بهصــورت اکتشــافی انجــام شــده اســت.
جامعــه آمــاری را کاربــران اســتفادهکننده از وبســایت
مقصــد ســفر تشــکیل دادهانــد .یافتههــا تأییــد میکنــد کــه
بیــن کیفیــت وبســایت و نگــرش بــه وبســایت و تمایــل
بــه شــرکت در تجــارب همــکاری آنالیــن رابطــه مســتقیم و
معنــاداری وجــود دارد .عالوهبرایــن ،نگــرش بــه وبســایت
در تمایــل بــه شــرکت در تجــارب همــکاری آنالیــن تأثیــر
مثبــت دارد.
4
رادلوفــو ( )2016تجزیهوتحلیــل وبســایت
ســازمانهای گردشــگری اروپایــی را تدویــن کــرده اســت.
ایــن پژوهــش بــه شــیوۀ توصیفــی ـ تحلیلــی انجــام شــده
اســت .جامعــه آمــاری ایــن پژوهــش را پانــزده کشــور اروپایــی
تشــکیل میدهــد کــه بهنوعــی پورتــال رســمی گردشــگری
را بــه اجــرا درآوردهانــد .روش پژوهــش بهصــورت ّ
کمــی
ً
اســت .نتایــج نشــان میدهــد کــه تقریبــا  47درصــد از
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مقصــد در تحریــک نگــرش گردشــگران مدنظــر ق ـرار گرفتــه
اســت .اگــر کاربــران وبســایتهای مقصــد ،کیفیــت بــاال
را درک کننــد ،توانایــی نگــرش را تجربــه میکننــد و ســطح
کنتــرل و هیجــان را افزایــش میدهنــد؛ بنابرایــن واکنشهــای
عاطفــی و شــناختی کاربــر در نگــرش آنهــا بــه وبســایت
تأثیــر مثبــت میگــذارد .کیفیــت خدمــات وبســایت
آنالیــن شــامل طراحــی وبســایت ،رنــگ ،متــن ،انــدازه
صفحهنمایــش و یــا عناصــر صوتــی و تصویــری و همچنیــن
ظرفیــت وبســایت در نگــرش کاربــر از نظــر ســودمندی و
ســهولت درک تأثیــر مســتقیم و مثبــت میگــذارد (& Jano
.)Sara 2018
میــان نگــرش مطلــوب بــه وبســایتهای مقصــد
ســفر درحکــم وبســایتی دوستداشــتنی و لذتبخــش
ارتبــاط معنــاداری وجــود دارد .وبســایتهای مقصــد ســفر
ً
بهمنزلــه روش ســرگرمی در زندگــی روزمــره ،احتمــاال تأثیــر
مثبتــی در نگــرش افــراد دارنــد .نگــرش مطلــوب بهمنزلــه
عاملــی اصلــی در وبســایتهای مقصــد ســفر شناســایی
شــده و بهمنزلــه برداشــت کارب ـران از صداقــت و باورپذیــری
یــا پیشبینــی و تحقــق الزامــات صریــح و ضمنــی توافقشــده
تعریــف شــده اســت .کارب ـران در ارتبــاط بــا وبســایتهای
مقصــد ،بــا خطــرات متعــددی روبــهرو هســتند؛ بنابرایــن
بازاریابــان بــرای اســتفاده از وبســایتهای مقصــد ســفر
بهمنظــور انتقــال اطالعــات بــه کاربــران ،بایــد نخســت
اعتمادشــان را جلــب کننــد .اعتبــار آگهــی و تبلیغهــا تحــت
تأثیــر عوامــل گوناگــون ،بهویــژه اعتبــار وبســایت و رســانه
انتق��ال حام��ل پی��ام اس��ت (.)Bleier et al., 2019
احساســات مشــترک و نزدیــک مــردم ،گســترش تمایــل
را در پــی دارد .تمایــل بــه اســتفاده از وبســایت و مزایــای آن،
پیونــد حســی میــان فــرد و وب تعریــف میشــود .دلبســتگی
عاطفــی بــه وبســایت را پیونــدی پراحســاس میــان شــخص
و خصوصیــات وب تعریــف کردهانــد کــه بــا احساســات
عمیقــی از پیونــد ،محبــت ،شــور و اشــتیاق نمایــان میشــود.
در واقــع ،ایــن مفهــوم بــه پیونــد عاطفــی میــان کاربــر و وب
اشـ�اره دارد ( .)Lycett & Radwan, 2019تمایــل بــه
مشــارکت متغیــری روانــی اســت کــه رابطــه عاطفــی پایــدار
و تغییرناپذیــری را بــا وب نشــان میدهــد و بیانگــر رابطــه
نزدیــک روانــی فــرد بــا آن اســت .ایــن فعالیتهــا بهتدریــج
تجربــه و مشــارکت فعــال در وبســایت را تقویــت میکننــد.
ایــن فعالیتهــا عبارتانــد از :برجستهســازی و مستندســازی
رویدادهــای مهــم و جمــعآوری و بازیابــی یادداشــتهای
شـ�خصی بههمپیوسـ�ته اعضـ�ا در رابطـ�ه بـ�ا مقصـ�د
( .)Almutairi et al., 2019اگــر کاربــران وبســایت
کیفیــت را درک کننــد ،احساســات و افزایــش واکنشهــای

عاطفــی و شــناختی را تجربــه میکننــد؛ در نتیجــه نگــرش
آنهــا بــه وبســایت بــر تمایلشــان بــه مشــارکت میافزایــد.
مشــارکت در وبســایت اغلــب آنالیــن بــوده اســت و باعــث
باالرفتــن کیفیــت خدمــات و فعالیتهــای مشــترک آنالیــن
میشـ�ود (.)Jano & Sara 2018
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کاربـران اروپایــی ،بــا فهرســت وبســایتهای مقصــد ســفر
آشــنا هســتند و از وبســایتهای توریســتی آنالیــن اســتفاده
میکننــد.
عباســی و همــکاران ( )1398در پژوهشــی ،تأثیــر
کیفیــت خدمــات درکشــده مشــتری از وبســایت در
وفــاداری الکترونیکــی از طریــق کیفیــت خدمات ادراکشــده
و رضایــت مشــتری در هتلهــای لوکــس را ارزیابــی کردنــد.
جامعــه آمــاری ایــن پژوهــش را مشــتریان هتلهــای  4و 5
ســتاره در شــهر تهـران تشــکیل میدهنــد .نتایــج نشــان داد که
قابلیــت وبســایت ،سفارشیســازی و شــهرت وبســایت
در کیفیــت خدمــات درکشــده از وبســایت و رضایــت
مشــتریان آن ،اثــر مثبــت و معنــیداری دارد؛ رضایتمنــدی
مشــتری در قصــد برگشــت مشــتری بــه وبســایت هتــل اثــر
مثبــت و معن ـیدار دارد و درنهایــت قصــد برگشــت مشــتری
بــه وبســایت هتــل در وفــاداری ،اثــر مثبــت و معنـیدار دارد.
فراهانــی و امینــی ( )1397تأثیــر ویژگیهــای
وبســایت در بازاریابــی آنالیــن رابطهمنــد (مــورد مطالعــه:
شــرکت گردشــگری آهنــگ پــرواز) را بررســی کردهانــد.
روش پژوهــش پیمایشــی و همبســتگی اســت .جامعــه
آمــاری را کارکنــان شــرکت گردشــگری آهنــگ پــرواز تشــکیل
میدهنــد .نتایــج نشــان میدهــد کــه ویژگــی فایدهگرایانــه
در تعهــد عاطفــی ،اعتمــاد در وفــاداری الکترونیکــی ،ویژگــی
فایدهگرایانــه در تعهــد حســابگرانه ،تعهــد حســابگرانه
در اعتمــاد ،تعهــد عاطفــی در اعتمــاد ،تعهــد عاطفــی در
وفــاداری الکترونیکــی ،ویژگیهــای لذتگرایانــه در تعهــد
حســابگرانه تأثیــر مثبــت و معنــاداری دارد.
دهقانــی ( )1397تأثیــر کیفیــت خدمــات وبســایت
در رضایــت و وفــاداری مشــتریان در فروشــگاههای اینترنتــی
شــهر تهــران را بررســی کــرده اســت .روش پژوهــش
پیمایشــی و همبســتگی اســت .جامعــه آمــاری را مشــتریان
در فروشــگاههای اینترنتــی شــهر تهــران تشــکیل میدهنــد.
نتایــج پژوهــش نشــان داد کــه میــان ابعــاد کارآمــدی،
دسترســی بــه سیســتم و حفــظ حریــم خصوصــی کیفیــت
خدمــات وبســایت و رضایــت مشــتری رابطــه معنــادار
و مثبتــی وجــود دارد .همچنیــن بیــن رضایــت مشــتری و
وفــاداری مشــتریان اینترنتــی رابطــه معنــاداری وجــود دارد.
ذاکــری ( )1397بــه شناســایی و اولویتبنــدی عوامــل
مؤثــر در کیفیــت خدمــات الکترونیــک وبســایتهای
شــرکتهای هواپیمایــی بــا اســتفاده از روش تاپســیس فــازی
پرداختــه اســت .روش پژوهــش پیمایشــی و همبســتگی
اســت .جامعــه آمــاری را شــرکتهای هواپیمایــی تشــکیل

میدهنــد .نتایــج نشــان داد کــه از میــان معیارهــای
شــشگانه مؤثــر در کیفیــت خدمــات ،قابلیــت اطمینــان
باالتریــن اولویــت را دارد و پــس از آن ،بهترتیــب معیارهــای
پاســخگویی ،کیفیــت اطالعــات ،قابلیــت اعتمــاد ،همدلــی
و کیفیــت ظاهــری خدمــات قـرار دارنــد .همچنیــن براســاس
رتبهبنــدی انجامشــده ،شــرکت ماهــان در رتبــه اول و
شــرکتهای هواپیمایــی جمهــوری اســامی ایــران ،کیــش
ایــر ،آســمان و ســاها در رتبههــای دوم تــا پنجــم قــرار
گرفتنــد.
تــمزار و اســماعیلپور ( )1396بــه بررســی تأثیــر
کیفیــت عملکــردی ،دسترســی و امنیتــی وبســایت بانــک
صــادرات در اعتمــاد الکترونیــک و قصــد مراجعــه اینترنتــی
مشــتریان بــرای دریافــت خدمــات بانکــداری پرداختهانــد.
جامعــه آمــاری را کاربــران وبســایت بانــک صــادرات
تشــکیل میدهنــد .نتایــج نشــان میدهــد کــه کیفیــت
وبســایت بانــک صــادرات در وضعیــت متوســطی قــرار
دارد و مســتقیم و غیرمســتقیم از طریــق متغیــر میانجــی
اعتمــاد الکترونیــک در قصــد مراجعــه اینترنتــی مشــتریان
تأثیرگــذار اســت .نتایــج تحلیــل مســیر نشــان داد کــه تأثیــر
غیرمســتقیم کیفیــت وبســایت بیشــتر از اثــر مســتقیم آن
اســت .همچنیــن از میــان ابعــاد کیفیــت وبســایت ،کیفیــت
امنیتــی بیشــترین تأثیــر و کیفیــت عملکــردی کمتریــن تأثیــر
را از طریــق اعتمــاد الکترونیــک در قصــد مراجعــه اینترنتــی
مشــتریان بانــک صــادرات داشــته اســت.
بــا توجــه بــه پیشــینه معرفیشــده در پژوهــش ،بــا
وجــود اینکــه تاکنــون پژوهشهــای بســیاری در حــوزه
کیفیــت وبســایتهای مقصــد و نیــز نگــرش کاربــران
و تمایــل بــه مشــارکت انجــام شــده اســت ،تاکنــون
پژوهشهــای بســیار معــدودی بــه بررســی تأثیــر ایــن پدیــده
پرداختهانــد .همچنیــن در میــان ایــن معــدود پژوهشهــا،
تاکنــون هیــچ پژوهشــی در داخــل کشــور ،تأثیــر کیفیــت
وبســایتهای مقصــد در نگــرش کاربــران و تمایــل بــه
مشــارکت در بهاشــتراکگذاری تجربیــات آنالیــن در
وبســایت جامــع گردشــگری اســتان یــزد را بررســی نکــرده
اســت .هــدف از پژوهــش حاضــر ،پیشــنهاد و ارزیابــی
الگویــی اســت بــرای ارتقــای کیفیــت وبســایت مقصــد
بهمنزلــه عاملــی تعیینکننــده بــرای پیشبینــی نگــرش
کاربــران بــه وبســایت و تمایــل آنهــا بــرای مشــارکت در
تجــارب مشــترک.
براســاس پیشــینه پژوهــش ،مــدل مفهومــی ایــن
پژوهــش در شــکل  1ارائــه شــده اســت.
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فرضیههای پژوهش
 .1کیفیــت وبســایت اثــر معنــاداری بــر تمایــل کاربران
بــه مشــارکت در بیــان تجربیــات همآفرینــی آنالیــن دارد.
 .2کیفیت وبسایت اثر معناداری بر نگرش کاربران دارد.
 .3نگــرش بــه وبســایت اثــر معنــاداری بــر تمایــل
کاربـران بــه مشــارکت در بیــان تجربیــات همآفرینــی آنالیــن دارد.
روششناسی پژوهش
پژوهــش حاضــر را میتــوان از حیــث هــدف،
کاربــردی و از نظــر شــیوه گــردآوری دادههــا از نــوع توصیفــی ـ
پیمایشــی بـه شــمار آورد .بـرای ســنجش متغیرهــای پژوهــش
از پرســشنامههای اســتاندارد اســتفاده شــده اســت .منبــع
اســتخراج ســؤاالت پژوهــش حاضــر ،پژوهــش جانــو و ســارا
( )2018بــا نــام «کیفیــت وبســایت مقصــد نگــرش کاربـران
و تمایــل بــه شــرکت در تجــارب همــکاری آنالیــن» اســت.
گفتنــی اســت کــه ســؤاالت پرســشنامه براســاس شــرایط
ایــران بومیســازی شــدهاند .پرســشنامه شــامل  22ســؤال
اســت کــه بــا اســتفاده از مقیــاس پنجرتبـهای لیکــرت بررســی
میشــوند .در ایــن پرســشنامهها ،بــا اســتفاده از طیــف
لیکــرت ،ســؤاالت محقــق بــه اعــدادی تبدیــل میشــوند کــه
پاســخگویان بــا انتخــاب گزینــه مدنظــر در واقــع عــددی را
بــه محقــق ارائــه میکننــد و محقــق از طریــق ایــن اعــداد
نتیجهگیــری میکنــد.

جدول  :1سؤاالت پرسشنامه
سهولت استفاده از وبسایت
 .1جستوجو در این وبسایت آسان است.
 .2پس از ورود به این وبسایت ،میتوانم بهسرعت بخشهایی را که میخواهم
ببینم پیدا کنم.
 .3این وبسایت دستهبندیهای منظمی دارد.
 .4با چند کلیک به آنچه میخواهم دسترسی پیدا میکنم.
اطالعات
 .1دسترسی به اطالعات در وبسایت مقصد بهراحتی امکانپذیر است.
 .2این وبسایت اطالعات کافی را در اختیار شما قرار میدهد.
 .3اطالعات موجود در این وبسایت مفید به نظر میرسد.
 .4این وبسایت منبع خوبی از اطالعات درمورد مقصد است.
تعامل
 .1این وبسایت به من اجازه میدهد تا مطالب مربوط به مقصد را از سایر
افراد ببینم.
 .2من میتوانم نظرات خود را به اشتراک بگذارم و با دیگران در این وبسایت
تماس بگیرم.
 .3از طریق این وبسایت ،به شبکههای اجتماعی مقصد دسترسی دارم.
طراحی وبسایت
 .1این وبسایت جذاب است.
 .2این وبسایت سازمانیافته است.
 .3این وبسایت بهدرستی از مطالب چندرسانهای استفاده میکند.

سال یازدهم  ،شماره اول ،بهار 1401

شکل  :1مدل مفهومی

148

انصاری سامانی و همکاران

 .4رنگهای استفادهشده در این وبسایت مناسب است.
 .5فونت استفادهشده در این وبسایت صحیح به نظر میرسد.
فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

مشارکت در بیان تجربیات همآفرینی آنالین
ً
 .1من عالقهمندم که اطالعات بیشتر را مستقیما از این وبسایت مقصد
درخواست کنم.
 .2مقصد با اشتراکگذاری محتوا و اطالعات مرا به مشارکت تشویق میکند.
 .3یک احتمال قوی وجود دارد که من محتوا یا نظرات خود را در این وبسایت
به اشتراک بگذارم.
نگرش به وبسایت مقصد
 .1مقصد وبسایت خوبی دارد.
 .2واکنش من به این وبسایت مثبت است.
 .3وبسایت مقصد را دوست دارم.
جدول  :2ساختار پرسشنامه

سال یازدهم  ،شماره اول ،بهار 1401

متغیر

تعداد گویه

سهولت استفاده

4

اطالعات

4

تعامل

3

طراحی وبسایت

5

نگرش به وبسایت

3

تمایل به مشاركت

3

ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ رواﯾﯽ پرسـشنامهها ،ﻧﺴﺨﻪ اﺑﺘﺪاﯾﯽ
پرسـشنامه در اﺧﺘﯿﺎر سـه ﻧﻔﺮ از ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن (اﺳﺎﺗﯿﺪ گـروه
مدیریـت دانشـگاه امام جـواد (ع)) ﻗﺮار گرفت و پیشـنهادهای
اﺻﻼﺣﯽ آﻧﺎن اﻋﻤﺎل شـد؛ ﺳﭙﺲ در آزﻣﻮنـی ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ،ﺗﻌﺪاد
 30پرسـشنامه میـان اﻋﻀﺎی جامعـه آﻣﺎری ﺗﻮزﯾﻊ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ،ﺳﺆاﻻت ﻣﺒﻬﻢ و ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ ،اﺻﻼح ﯾﺎ ﺣﺬف شـد
و ﺷﮑﻞ ﻧﻬﺎﯾﯽ پرسـشنامه ﺗﻬﯿﻪ شـد .تعییـن پایایـی نیـز از
ضریـب آلفـای کرونبـاخ اسـتفادهشـد .ضرایب بهدسـتآمده
در جـدول  3آمـده اسـت و آلفـای کرونبـاخ بـرای متغیرهـای
پژوهـش از آسـتانه  70درصـد باالتر بوده اسـت کـه حاکی از
پایایـی مناسـب ابـزار پژوهش اسـت.
جدول  :3میزان آلفای متغیرها
متغیر

میزان آلفا

نتیجه

سهولت استفاده

0/759

تأیید

اطالعات

0/810

تأیید

تعامل

0/813

تأیید

طراحی وبسایت

0/784

تأیید

تمایل به مشارکت

0/790

تأیید

نگرش به وبسایت

0/873

تأیید

پژوهــش از نظــر قلمــرو زمانــی طــی دوره شــشماهه
در ســال  1398انجــام شــده اســت .جامعــه آمــاری پژوهش را
همــه بازدیدکننــدگان از وبســایت جامــع گردشــگری اســتان
یــزد 1تشــکیل میدهنــد .ایــن وبســایت درحکــم اولیــن
کارگــزار خدمــات گردشــگری در اســتان یــزد اســت کــه
در آن ،هــر چیــزی کــه ممکــن اســت شــما در طــول ســفر
نیــاز داشــته باشــید ،پیشبینــی شــده اســت .از جملــه
خدمــات ویــژهای کــه ایــن وبســایت ارائــه میدهــد
عبارتانــد از:
 .1در لحظــه اول ورود بــه ســایت ،بــا گزینــه پشــتیبانی
آنالیــن مواجــه میشــوید کــه بهخوبــی همــه صفحــات وب
را حمایــت میکنــد و حتــی اف ـرادی را کــه جــزو گردشــگران
ســامتاند راهنمایــی میکننــد و بــه ســؤاالت تخصصــی
پزشــکی آنهــا پاســخ میدهنــد یــا شــماره پاســخگویی و
پشــتیبانی را در اختیارشــان قــرار میدهنــد .بــدون اغــراق
پشــتیبانی ایــن ســایت بســیار قدرتمنــد عمــل میکنــد؛
بهطــوری کــه نوبــت پزشــک مدنظــر و اقامتــگاه بــرای
گردشــگر رزرو میشــود؛  .2راهنمایــی بــرای بازدیــد از
تمامــی جاذبههــای دیدنــی یــزد؛  .3مشــاوره بــه گردشــگر
بــرای انتخــاب مناســبترین رســتوران یــا کافیشــاپ
نزدیــک بــه محــل اســتقرار شــما؛  .4مشــاوره بــه گردشــگر
بــرای خریــد ســوغات از یــزد.
شــایان ذکــر اســت ایــن وبســایت بنابــر امکانــات
مالــی و زمانــی افــراد ،بــرای مــدارس ،ســازمانها،
خانوادههــا و گروههــای دوســتی ،تورهــای اختصاصــی
همــراه بــا بیمــه مســافرتی برگــزار میکنــد.
ازآنجاکــه حجــم جامعــه پژوهــش نامحــدود اســت،
بــرای توزیــع پرســشنامه ،حجــم نمونــه مناســب بــا
اســتفاده از روش آمــاری و فرمــول کوکـران محاســبه و مبنــای
کار ق ـرار میگیــرد .براســاس وبســایت جامــع گردشــگری
ً
در بــازدهای یکماهــه ،تقریبــا  1500نفــر از وبســایت
مذکــور بازدیــد کردهانــد و طبــق فرمــول کوک ـران 2،حجــم
نمونــه تعــداد  306نفــر در نظــر گرفتــه شــده اســت .شــیوه
دسترســی از طریــق پســت الکترونیکــی ،فاکــس و ایمیــل
اســت.

1. https://gotoyazd.com
2. Cochran
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جدول  :4تحصیالت پاسخدهندگان

Q1

3/29

1/08

-0/35

-0/67

Q2

3/24

1/01

-0/35

-0/44

Q3

3/30

0/98

-0/57

-0/04

Q4

3/21

1/02

-0/39

-0/40

Q5

3/41

1/16

-0/54

-0/66

Q6

3/14

1/04

0/05

-0/95

Q7

3/51

0/97

-0/62

-0/24

Q8

3/70

0/97

-0/76

0/02

Q9

4/22

0/88

-1/26

1/23

Q10

4

0/99

-0/91

0/03

3/91

0/88

-0/90

0/44

0/96

-0/50

-0/61

-0/44

-0/87
-0/41

میزان تحصیالت

فراوانی

درصد فراوانی

1

دیپلم و كمتر

73

23/9

2

فوق دیپلم

37

12/1

Q11

3

لیسانس

169

55/2

Q12

3/58

4

فوق لیسانس و
باالتر

27

8/8

Q13

3/331

1/21

مجموع

306

100

Q14

3/39

1/06

-0/63

Q15

3/63

0/99

-0/60

-0/13

Q16

3/41

1/19

-0/51

-0/76

Q17

3/43

0/85

-0/49

0/41

Q18

2/93

0/93

0/028

-0/55

Q19

3/48

0/85

-0/40

-0/05

Q20

3/70

0/81

-0/55

0/07

Q21

3/395

0/72

-0/80

1/11

Q21

3/56

0/86

-0/89

1/19

Q22

3/17

1/50

-0/63

-0/57

جدول  :5سوابق كاری پاسخدهندگان
فراوانی

درصد
فراوانی

1

 5سال و كمتر

25

8/2

2

 6تا  10سال

74

24/2

3

 11تا  15سال

89

29/1

4

بیشتر از  15سال

118

38/6

306

100

سوابق كاری پاسخدهندگان

مجموع

توصیف آماری متغیرهای پژوهش
واضــح اســت کــه از دادههــای خــام بهتنهایــی
نمیتــوان اطالعــات اساســی کســب کــرد و بایــد تــا حــد
تــوان آنهــا را از طریــق شــاخصها خالصــه کــرد .در جــدول
 6و  ،7متغیرهــای اصلــی پژوهــش و گویههــای مربــوط بــه آن
توصیــف شــده اســت.

بــا توجــه بــه نتایــج جــدول  ،6میانگیــن تمامــی
گویههــای پرســشنامه بیشــتر از ( 3حــد وســط طیــف
لیكــرت پنجگزینــهای) بــهدســت آمــده اســت .همچنیــن
ضرایــب چولگــی و کشــیدگی گویههــا در حــد قابــل قبــول
بــوده و از جمــعآوری دادههــای مطلــوب و اســتنادپذیر
حکایــت دارد .همچنیــن شــاخصهای توصیفــی متغیرهــا در
جــدول  ۷آمــده اســت.

سال یازدهم  ،شماره اول ،بهار 1401

سؤاالت

میانگین

انحراف معیار

چولگی

کشیدگی

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

یافتههای پژوهش
توصیف متغیرهای جمعیتشناختی
نتایــج آمــار توصیفــی پژوهــش نشــان داد کــه جنســیت
 237( %77/5نفــر) از نمونههــا مــرد و  69( %22/5نفــر)
از نمونههــای پژوهــش را زنــان تشــکیل میدادنــد .همچنیــن
بــه لحــاظ رده ســنی نمونههــای پژوهــش 22( %7/2 ،نفــر)
کمتــر از  25ســال 223( %72/9 ،نفــر) بیــن رده ســنی 25
تــا  50ســال 56( %18/3 ،نفــر) بیــن رده ســنی  50تــا 75
ســال و  5( %1/6نفــر) بیشــتر از  75ســال داشــتند .ســایر
ویژگیهــای جمعیتشــناختی نمونههــای پژوهــش از
جملــه میــزان تحصیــات و ســوابق کاری در جــدول  4و 5
بهتفصیــل بیــان شــده اســت.

جدول  :6شاخصهای توصیفی گویههای متغیرهای تحقیق
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جدول  :7شاخصهای توصیفی متغیرهای تحقیق
فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

متغیر

تعداد گویه

میانگین

واریانس

انحراف معیار

کمینه

بیشینه

سهولت استفاده

4

3/25

0/73

0/85

1

5

اطالعات

4

3/43

0/68

0/82

1/5

5

تعامل

3

4/04

0/58

0/76

2

5

طراحی وبسایت

5

3/46

0/72

0/85

1/2

5

نگرش به وبسایت

3

3/82

0/47

0/68

2

5

تمایل به مشاركت در بیان
تجربه آنالین

3

3/28

0/49

0/70

1

5

سال یازدهم  ،شماره اول ،بهار 1401

نتایـج جـدول  ۷نشـان میدهـد کـه بـازه نمـرات همـه
متغیرهـا بین  1تا  5محاسـبه شـده اسـت و این یعنـی دادههای
جمعآوریشـده بهدرسـتی در محیـط نرمافـزار کدبنـدی و وارد
کامپیوتـر شـدهاند .میانگیـن نمـرات تمامی متغیرهـای تحقیق
بیشـتر از ( 3حـد وسـط طیـف پنجگزینـهای) بـرآورد شـده و
ایـن موضـوع ،نشـاندهنده میـل پاسـخگویان بـه انتخـاب
گزینههـای بـاالی  4و  5پرسـشنامه اسـت.

آزمون نرمالبودن دادهها
بهمنظــور بررســی نرمالبــودن از ضریــب چولگــی و
ضریــب كشــیدگی 2اســتفاده میشــود .قــدر مطلــق ضریــب
چولگــی و کشــیدگی بزرگتــر از  2تخطــی از نرمالبــودن
دادههــا را نشــان میدهــد .آزمــون نرمالبــودن دادههــا در
جــدول  8ارائــه شــده اســت.
1

جدول  :8نتایج نرمالبودن متغیرهای موجود در پژوهش
ضریب چولگی

ضریب کشیدگی
نتیجه آزمون

متغیرها
مقدار آماره

خطای استاندارد

مقدار آماره

خطای استاندارد

سهولت استفاده

-0/45

0/13

0/26

0/27

نرمال است

اطالعات

-0/31

0/13

-0/54

0/27

نرمال است

فعالیت متعدد

-0/94

0/13

0/27

نرمال است

طراحی وبسایت

-0/43

0/13

-0/39

0/27

نرمال است

نگرش به وبسایت

-0/68

0/13

0/82

0/27

نرمال است

تمایل به مشاركت در همآفرینی آنالین

-0/07

0/13

0/73

0/27

نرمال است

0/60

		

همانطور که در جدول  ۸مشخص است ،ضریب  30نفر) توزیع دادههای آن متغیر به توزیع نرمال نزدیکتر
چولگی و کشیدگی تمامی متغیرها در بازه ( +2و  )-2قرار دارد خواهد شد؛ بنابراین گفتنی است که توزیع دادههای تمامی
و نشاندهنده نرمالبودن دادههاست .همچنین طبق قضیه حد متغیرها نرمال یا حداقل نزدیک به نرمال است.
مرکزی که ادعا میکرد اگر حجم نمونه آماری باال رود (باالی
1. Skewness
2. Kurtosis

تأثیر کیفیت وبسایتهای مقصد در نگرش کاربران
و تمایل به مشارکت در بیان تجربیات همآفرینی آنالین

جدول  :9شاخصهای مربوط به مدلهای اندازهگیری

متغیرها

ضریب آلفای
کرونباخ
()0.7> Alpha

ضریب پایایی
ترکیبی
()0.7>CR

5 .0>AVE

نگرش به
وبسایت

0/720

0/842

0/642

0/736

0/883

0/791

0/865

0/899

0/807

گویهها

تمایل به
مشاركت در
همآفرینی
آنالین

مقدار بار عاملی

طراحی
وبسایت

0/841

0/87

0/613

مقدار آماره تی

فعالیت متعدد

0/768

0/866

0/683

سطح معناداری

اطالعات

0/805

0/873

0/632

Q1

0/828

37/88

0/00

مطلوب و معنیدار

Q2

0/853

41/03

0/00

مطلوب و معنیدار

Q3

0/824

34/16

0/00

مطلوب و معنیدار

Q4

0/822

38/63

0/00

مطلوب و معنیدار

Q5

0/824

40/24

0/00

مطلوب و معنیدار

Q6

0/751

21/93

0/00

مطلوب و معنیدار

Q7

0/834

42/77

0/00

مطلوب و معنیدار

Q8

0/769

25/03

0/00

مطلوب و معنیدار

Q9

0/854

43/81

0/00

مطلوب و معنیدار

Q10

0/805

32/48

0/00

مطلوب و معنیدار

Q11

0/819

37/96

0/00

مطلوب و معنیدار

Q12

0/748

19/76

0/00

مطلوب و معنیدار

Q13

0/794

32/93

0/00

مطلوب و معنیدار

Q14

0/844

51/57

0/00

مطلوب و معنیدار

Q15

0/713

20/52

0/00

مطلوب و معنیدار

Q16

0/808

35/89

0/00

مطلوب و معنیدار

Q17

0/842

40/07

0/00

مطلوب و معنیدار

Q18

0/690

13/56

0/00

مطلوب و معنیدار

Q19

0/860

53/69

0/00

مطلوب و معنیدار

Q20

0/875

42/73

0/00

مطلوب و معنیدار

Q21

0/903

66/79

0/00

مطلوب و معنیدار

Q22

0/913

68/20

0/00

مطلوب و معنیدار

سال یازدهم  ،شماره اول ،بهار 1401

سهولت
استفاده

0/852

0/90

0/692

نتیجه

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

بررســی مــدل نظــری پژوهــش بــا روش همگنبــودن ،میانگیــن واریانــس اســتخراجی ( )AVEو
مقایســه  CRبــا )AVE؛
مدلســازی معــادالت ســاختاری
-3روایی واگرا آزمون فورنل و الکر (.)1987
تحلیل مدل اندازهگیری
جــدول  ۹شــاخصهای بــرازش مدلهــای
بــرای بررســی بــرازش مدلهــای اندازهگیــری از
اندازهگیــری (آزمــون پایایــی و روایــی همگــرا) را نشــان
معیارهــای زیــر اســتفاده شــده اســت:
-1آزمون پایایی (آلفای کرونباخ و ضریب پایایی ترکیبی)؛ مید هــد .
-2روایــی همگــرا (معنــاداری بارهــای عاملــی،
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جدول  .10شاخصهای مربوط به متغیر مرتبه دوم كیفیت وبسایت مقصد
فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

رضیب آلفای کرونباخ
)(Alpha >0.7

رضیب پایایی ترکیبی
)(CR>0.7

AVE>5 .0

نتیجه

0/927

0/936

0/726

مطلوب و معنیدار

جدول  :11نتایج روایی واگرا به روش فورنل و الرکر
تمایل به
مشاركت در
همآفرینی
آنالین

نگرش به
وبسایت

طراحی
وبسایت

فعالیت متعدد

اطالعات

0/801

سهولت
استفاده

سال یازدهم  ،شماره اول ،بهار 1401

جدولهــای  ۹و  ۱۰نشــان میدهنــد کــه مقــدار آمــاره
تــی و بــار عاملــی استانداردشــده بیــن گویههــا و متغیرهــای
موجــود در تمامــی مــوارد بهترتیــب بیشــتر از  ۱/۹۶و ۰/۴
محاســبه شــده اســت؛ بنابرایــن نتایــج حاکــی از آن اســت کــه
بــا توجــه بــه دادههــای گردآوریشــده ،ســؤاالت بهدرســتی
وارد مــدل و پژوهــش شــده اســت و نیــاز بــه حــذف یــا تغییــری
در ســؤاالت پرســشنامه احســاس نمیشــود .همچنیــن
مقادیــر ضریــب پایایــی ترکیبــی و ضریــب آلفــای کرونبــاخ و
 AVEســازهها در حــد بســیار مطلوبــی قــرار دارنــد.

معیــار مهــم دیگــری کــه بــا روایــی واگــرا مشــخص
میشــود ،میــزان رابطــه یــک ســازه بــا شــاخصهایش در
مقایســه رابطــه آن ســازه بــا ســایر سازههاســت؛ بهطــوری
کــه روایــی واگـرای قابــل قبــول هــر مــدل حاکــی از آن اســت
کــه هــر ســازه در مــدل بــا شــاخصهای خــود تعامــل
بیشــتری دارد تــا بــا ســازههای دیگــر .در واقــع روایــی واگ ـرا
مکمــل روایــی همگراســت کــه از طریــق آزمــون فورنــل و
الرکــر ســنجیده میشــود .نتایــج ایــن روش در جــدول ۱۱
آمــده اســت.

متغیرهای تحقیق 

0/832

سهولت استفاده

0/795

0/649

اطالعات

0/826

0/629

0/467

فعالیت متعدد

0/783

0/641

0/775

0/644

طراحی وبسایت

0/889

0/528

0/416

0/550

0/455

نگرش به
وبسایت

0/572

0/489

0/365

0/501

0/393

تمایل به مشاركت
در تجربه آنالین

ریشــه دوم مقــدار  AVEهــر ســازه بایــد بیشــتر از
باالتریــن همبســتگی ســازه بــا ســایر ســازهها در مــدل
باشــد .جــذر  AVEمتغیرهــا در قطــر اصلــی قــرار دارد.
یافتههــا حاکــی از آن اســت کــه مقــدار جــذر AVE
متغیرهــای مکنــون از مقــدار همبســتگی میــان آنهــا،
در خانههــای زیریــن و چــپ قطــر اصلــی بیشــتر اســت؛
بنابرایــن اینگونــه اســتنباط میشــود کــه متغیرهــای مکنــون
تعامــل بیشــتری بــا ســؤاالت خــود دارنــد تــا بــا ســازههای
دیگــر .بــه عبــارت دیگــر ،روایــی واگـرای متغیرهــای مــدل در
حــد قابــل قبولــی اســت.

تحلیل مدل ساختاری و كلی
مدل كلی شامل دو بخش مدل اندازهگیری و مدل ساختاری
میشود و باتأیید برازش آن ،بررسی برازش در هر مدل كامل خواهد
شد .برای بررسی برازش مدل كلی فقط یك معیار  GOF1وجود
دارد .معیار  GOFرا تننهاوس 2و همكاران ( )2004ابداع کردند.
سه مقدار  0/25 ،0/01و  0/36بهمنزله مقادیر ضعیف ،متوسط و
قوی برای  GOFمعرفی شدهاند (شجیرات 3و همکاران.)2021 ،
نمودارهای  ۱و  ۲مدل مفهومی پژوهش در حالت
استانداردشده ضرایب مسیر را نشان میدهد.
1. Goodness Of Fit
2. Tenenhaus
3. Shajirat

تأثیر کیفیت وبسایتهای مقصد در نگرش کاربران
و تمایل به مشارکت در بیان تجربیات همآفرینی آنالین
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نمودار  :2مدل پژوهش با ضرایب ( t-Valuesارزیابی مدلهای اندازهگیری)

سال یازدهم  ،شماره اول ،بهار 1401

نمودار  :1مدل پژوهش با ضرایب استانداردشده بارهای عاملی و ضرایب مسیر (ارزیابی مدلهای اندازهگیری)
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همچنیــن نتایــج تمامــی معیارهــا و شــاخصهایی کــه  12بهاختصــار آمــده اســت.
ب ـرای مدلهــای ســاختاری و كلــی ب ـهکار م ـیرود در جــدول
فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

جدول  :12نتایج شاخصها و معیارهای مدلهای ساختاری و كلی
مسیر:
متغیر مستقل > متغیر وابسته
كیفیت وبسایت
كیفیت وبسایت
نگرش به وبسایت

ß

T_value

> مشاركت در ایجاد همآفرینی

0/283

5/265

> نگرش به وبسایت

0/576

11/807

0/406

8/133

> مشاركت در ایجاد همآفرینی

سطح معناداری

R2
متغیر وابسته

Q2
متغیر وابسته

ƒ2

0/381

0/229

0/09

0/332

0/249

-

0/381

0/229

0/18

0/00
0/00
0/00

سال یازدهم  ،شماره اول ،بهار 1401

محاســبه شــده کــه بــا توجــه بــه حــدود گفتهشــده در ابتــدای
ایــن بخــش ،میتــوان اظهارنظــر کــرد کــه ایــن معیــار ب ـرای
متغیــر مذکــور در ســطح بســیار مناســبی ق ـرار دارد و نشــان
میدهــد کــه قــدرت پیشبینــی مــدل درخصــوص ایــن
متغیرهــا در حــد بســیار مطلوبــی اســت .همانطــور کــه
در جــدول  ۱۲مشــاهده میشــود ،مقــدار معیــار GOF
برابــر  0/474بــه دســت آمــد كــه بــا توجــه بــه دســتهبندی
معرفیشــده ،نشــاندهنده ب ـرازش قــوی مــدل كلــی تحقیــق
اســت؛ بنابرایــن شــاخصهای ضریــب تعییــن اخــص
ارتبــاط پیشبیــن ،یــا انــدازه اثــر و ضرایــب مســیر (بتــا)
و معنــاداری آن (دیــر  )t-valueهمگــی در حــد مناســب و
قابــل قبــول بــوده کــه مناســبت مدلهــای ســاختاری را بــه
نمایــش گذاشــته اســت .همچنیــن مقــدار  GOFنیــز بیشــتر
از  ۰/۳۶محاســبه شــده اســت و نشــاندهنده تأییــد بــا
قــدرت كل مــدل اســت.

همانطــور کــه در جــدول  ۱۲مالحظــه میشــود،
مقادیــر  tمحاسبهشــده میــان تمامــی متغیرهــای مســتقل و
وابســته موجــود در مــدل ،بزرگتــر از  1/96بــوده و در ســطح
 95درصــد معنادارنــد .مقــدار بــرای متغیرهــای درو نزای
مــدل یعنــی نگــرش بــه وبســایت ( )0.332و تمایــل بــه
مشــاركت در ایجــاد همآفرینــی آنالیــن ( )۰/381در حــد
بســیار مناســبی قــرار دارد.
مقــدار بــرای تمایــل بــه مشــاركت در همآفرینــی
آنالیــن نشــاندهنده ایــن مفهــوم اســت کــه متغیرهــای
كیفیــت وبســایت و نگــرش بــه وبســایت درمجمــوع و
بــا همــكاری یكدیگــر توانســتهاند  38.1درصــد از تغییـرات
تمایــل بــه مشــاركت در ایجــاد همآفرینــی آنالیــن را پیشبینــی
کننــد و باقــی تغییـرات آن وابســته بــه ســایر متغیرهــا و عواملی
اســت کــه در مــدل نیامــده اســت .مقــدار ضریــب تعییــن
نگــرش بــه وبســایت نشــاندهنده ایــن مفهــوم اســت کــه
متغیــر كیفیــت وبســایت توانســته  33.2درصــد از تغییـرات
آزمون فرضیههای پژوهش
نگــرش بــه وبســایت را پیشبینــی کنــد و باقــی تغییــرات
فرضیه اول :كیفیت وبسایت مقصد در تمایل كاربران
آن وابســته بــه ســایر متغیرهــا و عواملــی اســت کــه در مــدل
نیامــده اســت .همچنیــن مقــدار بــرای متغیــر درو نزای به مشاركت در همآفرینی آنالین تأثیر معناداری دارد.
نتایج مربوط به فرضیه اول در جدول  ۱۳آمده است.
نگــرش بــه وبســایت ( )۰/249و تمایــل بــه مشــاركت در
همآفرینــی آنالیــن ( )۰/229مثبــت و در ســطح مطلــوب
جدول  :13نتایج برآورد ضرایب معناداری تی و ضریب مسیر استانداردشده كیفیت وبسایت مقصد
در تمایل كاربران به مشاركت در همآفرینی آنالین

فرضیه اول

ضریب مسیر
()B

مقدار تی
()t-value

سطح
معناداری

> مشاركت در
كیفیت وبسایت
ایجاد همآفرینی

0/283

5/265

0/00

همبستگی پیرسون
R

sig

0/507

0/00

نتیجه

تأیید

تأثیر کیفیت وبسایتهای مقصد در نگرش کاربران
و تمایل به مشارکت در بیان تجربیات همآفرینی آنالین

مقصد در نگرش كاربران به وبسایت

فرضیه دوم
كیفیت وبسایت
به وبسایت

> نگرش

ضریب مسیر
()B

مقدار تی
()t-value

سطح معناداری

0/576

11/807

0/00

بررســی ضریــب اثــر كیفیــت وبســایت مقصــد بــر
نگــرش كاربـران بــه وبســایت در جــدول  ۱۴نشــان میدهــد
کــه ایــن ضریــب مســیر بــه میـزان  ۰/576برآورد شــده اســت.
بــا توجــه بــه اینکــه مقــدار عــدد معنــاداری ( )t-valueبرابــر
بــا  ۱۱/807و از  1/96بیشتراســت و ســطح معنــاداری کمتــر
از  0/05بــه دســت آمــده؛ میتــوان نتیجــه گرفــت کــه ایــن
ضریــب مســیر در ســطح خطــای  0/05معنـادار اســت؛ یعنــی
كیفیــت وبســایت مقصــد در نگــرش كاربـران بــه وبســایت
تأثیــر مثبــت و معنــاداری دارد .بــا افزایــش انحـراف اســتاندارد
در نمــرات كیفیــت وبســایت مقصــد ،شــاهد افزایــش در
نمــرات نگــرش كاربــران بــه وبســایت بــه انــدازه 0/576
انحـراف اســتاندارد خواهیــم بــود .مقــدار ضریــب همبســتگی
بیــن دو متغیــر ذکرشــده (كیفیــت وبســایت مقصــد و نگــرش

همبستگی پیرسون
R

sig

0/568

0/00

نتیجه

تأیید

كاربــران بــه وبســایت) برابــر بــا مقــدار  ۰/568و معنــادار
اســت و بــار دیگــر وجــود ارتبــاط بیــن كیفیــت وبســایت
مقصــد و نگــرش كارب ـران بــه وبســایت را نشــان میدهــد.
در واقــع افزایــش می ـزان كیفیــت وبســایت مقصــد موجــب
افزایــش در نگــرش كاربــران بــه وبســایت خواهــد شــد؛
بنابرایــن بــا توجــه بــه مــدل تخمیــن زده شــده ،فرضیــه دوم
پژوهــش بــا احتمــال  95درصــدتأییــد میشــود.
فرضیــه ســوم :نگــرش بــه وبســایت در تمایــل
كاربــران بــه مشــاركت در همآفرینــی آنالیــن تأثیــر
معنــاداری دارد.
نتایــج مربــوط بــه فرضیــه ســوم در جــدول زیــر آمــده
اســت.

جدول  :15نتایج برآورد ضرایب معناداری تی و ضریب مسیر استانداردشده نگرش به وبسایت
در تمایل كاربران به مشاركت در همآفرینی آنالین

فرضیه سوم
نگرش به وبسایت
مشاركت در همآفرینی

>

ضریب مسیر
()B

مقدار تی
()t-value

سطح معناداری

0/406

8/133

0/00

همبستگی پیرسون
r

sig

0/558

0/00

نتیجه

تأیید

سال یازدهم  ،شماره اول ،بهار 1401

جدول  :14نتایج برآورد ضرایب معناداری تی و ضریب مسیر استانداردشده كیفیت وبسایت
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بررســی ضریــب اثــر كیفیــت وبســایت مقصــد بــر
تمایــل كاربـران بــه مشــاركت در ایجــاد همآفرینــی آنالیــن در
جــدول  ۱۳نشــان میدهــد کــه ایــن ضریــب مســیر بــه میـزان
 ۰/283بــرآورد شــده اســت .بــا توجــه بــه اینکــه مقــدار عــدد
معنــاداری ( )t-valueبرابــر بــا  ۵/265و از  1/96بیشــترند و
ســطح معنــاداری کمتــر از  0/05بهدســت آمــده؛ میتــوان
نتیجــه گرفــت کــه ایــن ضریــب مســیر در ســطح خطــای
 0/05معن ـادار اســت؛ یعنــی كیفیــت وبســایت مقصــد بــر
تمایــل كاربــران بــه مشــاركت در ایجــاد همآفرینــی آنالیــن
تأثیــر مثبــت و معنــاداری دارد .بــا افزایــش انحـراف اســتاندارد
در نمــرات كیفیــت وبســایت مقصــد ،شــاهد افزایــش در
نمــرات تمایــل كاربــران بــه مشــاركت در خلــق همآفرینــی
آنالیــن بــه انــدازه  0/283انح ـراف اســتاندارد خواهیــم بــود.
مقــدار ضریــب همبســتگی بیــن دو متغیــر ذکرشــده (كیفیــت

وبســایت مقصــد و تمایــل كارب ـران بــه مشــاركت در ایجــاد
همآفرینــی آنالیــن) برابــر بــا مقــدار  ۰/507و معنــادار اســت
و بــار دیگــر وجــود ارتبــاط بیــن كیفیــت وبســایت مقصــد و
تمایــل كارب ـران بــه مشــاركت در ایجــاد همآفرینــی آنالیــن را
نشــان میدهــد .در واقــع افزایــش می ـزان كیفیــت وبســایت
مقصــد موجــب افزایــش تمایــل كاربــران بــه مشــاركت در
همآفرینــی آنالیــن خواهــد شــد؛ بنابرایــن بــا توجــه بــه مــدل
تخمیــن زده شــده ،فرضیــه اول پژوهــش بــا احتمــال 95
درصــدتأییــد میشــود.
فرضیــه دوم :كیفیــت وبســایت مقصــد در نگــرش
كاربــران بــه وبســایت تأثیــر معنــاداری دارد.
نتایــج مربــوط بــه فرضیــه دوم در جــدول  ۱۴آمــده
اســت.
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فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه
سال یازدهم  ،شماره اول ،بهار 1401

بررســی ضریــب اثــر نگــرش بــه وبســایت بــر تمایــل
كاربــران بــه مشــاركت در همآفرینــی آنالیــن در جــدول ۱۵
نشــان میدهــد کــه ایــن ضریــب مســیر بــه میــزان ۰/406
بــرآورد شــده اســت .بــا توجــه بــه اینکــه مقــدار عــدد
معنــاداری ( )t-valueبرابــر بــا  ۸/133و از  1/96بیشــتر
اســت و ســطح معنــاداری کمتــر از  0/05بــه دســت آمــده،
میتــوان نتیجــه گرفــت کــه ایــن ضریــب مســیر در ســطح
خطــای  0/05معن ـادار اســت؛ یعنــی نگــرش بــه وبســایت
در تمایــل كارب ـران بــه مشــاركت در همآفرینــی آنالیــن تأثیــر
مثبــت و معنــاداری دارد .بــا افزایــش انح ـراف اســتاندارد در
نمــرات نگــرش بــه وبســایت ،شــاهد افزایــش در نمــرات
تمایــل كاربـران بــه مشــاركت در همآفرینــی آنالیــن بــه انــدازه
 0/406انحــراف اســتاندارد خواهیــم بــود .مقــدار ضریــب
همبســتگی بیــن دو متغیــر ذکرشــده (نگــرش بــه وبســایت
و تمایــل كارب ـران بــه مشــاركت در همآفرینــی آنالیــن) برابــر
بــا مقــدار  ۰/558و معنــادار اســت و بــار دیگــر وجــود
ارتبــاط بیــن نگــرش بــه وبســایت و تمایــل كاربــران بــه
مشــاركت در همآفرینــی آنالیــن را نشــان میدهــد .در واقــع
افزایــش میــزان نگــرش بــه وبســایت موجــب افزایــش در
تمایــل كارب ـران بــه مشــاركت در همآفرینــی آنالیــن خواهــد
شــد؛ بنابرایــن بــا توجــه بــه مــدل تخمیــن زده شــده ،فرضیــه
ســوم پژوهــش بــا احتمــال  95درصــدتأییــد میشــود.
نتیجهگیری
اینترنــت بهمنزلــه کانــال توزیــع در صنعــت گردشــگری
در زمینههــای اطالعاتــی ،رزرو و ســفارشدهی ،خریــد
و حملونقــل زنجیــره ارزش گردشــگری الکترونیــک وارد
شــده اســت بــا اســتفاده از امکانــات گردشــگری مجــازی در
واقــع میتــوان گفــت کــه افــق جدیــدی پیــش پــای صنعــت
گردشــگری ،کــه یکــی از پردرآمدتریــن صنایــع اســت،
گشــوده شــده .بــا اســتفاده از ایــن امــکان ،کشــورها میتواننــد
بــا هزینــه کمتــری ب ـرای آثــار دیدنــی خــود تبلیغــات کننــد.
اســتفاده از فضــای وب همچنیــن ســبب کاهــش اتــاف منابع
انــرژی ،هزینههــای حملونقــل و  ...میشــود .وبســایت
رســمی مقصــد بهمنزلــه منبــع کلیــدی بــرای اطالعــات
گردشــگران بــوده اســت .ظرفیتهــای سیســتمهای
اطالعاتــی و ارتباطــی مــدرن ،سیســتم عاملهــا و همچنیــن
صفحههــای وب ،کــه در مــکان مقصــد گردشــگری وجــود
دارنــد ،بهطــور فعــال باعــث خلــق برنــد در نــام تجــاری
مقصــد میشــوند .کاربــران آنالیــن محتــوای مطالــب را
نظــارت میکننــد و وزن آن را میســنجند .در گردشــگری،
اهمیــت وبســایتهای مقصــد بســیار مهــم اســت؛ زیــرا
از وبســایت مقصــد ســفر درحکــم ابــزاری بــرای معرفــی

برندهــای تجــاری در شــهر مدنظــر بــا بهرهگیــری از
ارتباطــات آنالیــن اســتفاده میشــود .در ایــن وبســایتها،
کاربــران در تبلیــغ و معرفــی برنــد بــه یکدیگــر شــرکت
میکننــد و بــا بهاشــتراکگذاری اطالعــات ،دیدگاههــا و
تجربیــات از طریــق وبســایت مقصــد در تصــور و رضایــت
گردشــگران بالقــوه تأثیــر میگذارنــد .بــا توجــه بــه مطالبــی
کــه ذکرشــان رفــت ،در ایــن پژوهــش بــه بررســی کیفیــت
وبســایتهای مقصــد ،نگــرش کاربــران و تمایــل بــه
مشــارکت در بیــان تجربیــات آنالیــن ،در وبســایت جامــع
گردشــگری اســتان یــزد پرداختــه میشــود.
هــدف ایــن پژوهــش عبــارت اســت از )۱ :بررســی اثــر
کیفیــت وبســایت مقصــد بــر تمایــل بــه مشــارکت در بیــان
تجربیــات آنالیــن؛  )۲اثــر نگــرش بــه وبســایتهای مقصــد
بــر تمایــل کاربـران بــه مشــارکت در بیــان تجربیــات آنالیــن.
دربــاره فرضیــه اول گفتنــی اســت كیفیــت وبســایت
مقصــد بــر تمایــل كاربــران بــه مشــاركت در همآفرینــی
آنالیــن تأثیــر معنــاداری دارد .در واقــع افزایــش میـزان كیفیــت
وبســایت مقصــد موجــب افزایــش در تمایــل كاربــران
بــه مشــاركت در همآفرینــی آنالیــن خواهــد شــد .نتیجــه
تحقیــق روی ایــن فرضیــه بــا نتایــج پژوهشهــای تــمزار و
اســماعیلپور ( ،)1396جانــو و ســارا ( )2018و آ کــروش و
همــکاران ( )2016مشــابه اســت؛ بنابرایــن در ایــن پژوهــش بــر
تأثیــر مثبــت و معن ـیدار كیفیــت وبســایت مقصــد در تمایــل
كاربـران بــه مشــاركت در همآفرینــی آنالیــن تأکیــد شــده اســت.
دربــاره فرضیــه دوم گفتنــی اســت كیفیــت وبســایت
مقصــد در نگــرش كارب ـران بــه وبســایت تأثیــر معنــاداری
دارد .در واقــع افزایــش میــزان كیفیــت وبســایت مقصــد
موجــب افزایــش نگــرش كاربــران بــه وبســایت خواهــد
شــد؛ بنابرایــن بــا توجــه بــه دادههــای گردآوریشــده،
فرضیــه دوم پژوهــش بــا احتمــال  95درصــدتأییــد میشــود.
یافتههــای ایــن پژوهــش بــا نتایــج پژوهشهــای دهقانــی
( )1397و جانــو و ســارا ( )2018همراستاســت.
دربــاره فرضیــه ســوم گفتنــی اســت کــه نگــرش بــه
وبســایت در تمایــل كاربــران بــه مشــاركت در همآفرینــی
آنالیــن تأثیــر معنــاداری دارد .بــه طــور مشــابه ،یافتههــای
پژوهــش جانــو و ســارا ( )2018نشــان داد کــه افزایــش میـزان
نگــرش بــه وبســایت موجــب افزایــش در تمایــل كاربـران بــه
مشــاركت در همآفرینــی آنالیــن خواهــد شــد.
بــا توجــه بــه اینکــه کیفیــت وبســایت مقصــد در
نگــرش کاربـران و مشــارکت در همرســانی تجربیــات آنالیــن
تأثیــر دارد ،توصیــه میشــود کــه مؤلفههــای مربــوط بــه آن،
در طراحــی کلیــه ســایتهایی کــه در ایــن حــوزه فعالیــت
دارنــد مدنظــر ق ـرار گیــرد.

تأثیر کیفیت وبسایتهای مقصد در نگرش کاربران
و تمایل به مشارکت در بیان تجربیات همآفرینی آنالین
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