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چکیده 
شــبکه های اجتماعــی ظرفیتــی روبه رشــد در زمینــه تجــارت الکترونیکــی اســت 
کــه شــیوه ارتبــاط افــراد بــا یکدیگــر و شــرکت ها را دگرگــون ســاخته اســت. ایــن 
دگرگونــی به طــور ویــژه در صنعــت گردشــگری رخ داده اســت، زیــرا گردشــگران 
در برنامه ریــزی ســفر بیش ازپیــش در شــبکه های اجتماعــی بــا دیگــران تعامــل 
دارنــد. ایــن پژوهــش بــا هــدف بررســی عوامــل مؤثــر بــر اشــتراک گذاری دانــش 
دربــاره مقصــد گردشــگری انجــام شــده اســت. هــدف پژوهــش کاربــردی و روش 
ـ پیمایشــی اســت. جامعه آمــاری دربردارنــده کاربــران ایرانی  انجــام آن توصیفی 
شــبکه اجتماعــی اینســتاگرام اســت کــه به منظــور تعییــن مقاصــد گردشــگری 
خــود از صفحــات گردشــگری بهــره می برنــد. تعــداد 420 کاربــر بــه روش 
نمونه گیــری چندمرحلــه ای بــرای گــرد آوری داده هــا انتخــاب شــده اند. تحلیــل 
داده هــا بــا روش مدل یابــی معــادالت ســاختاری از طریــق نرم افــزار لیــزرل نشــان 
داد کــه ســهولت ادراک شــده در مزیت هــای کاربــردی، اعتقــاد بــه یک پارچگــی و 
هنجارهــای ذهنــی تأثیــری مثبت و معنــی دار می گــذارد. هنجارهــای ذهنی نیز 
در هزینه هــای تغییــر و نگــرش  اشــتراک گذاری دانــش تأثیــر دارد. همچنیــن، 
نگــرش فــرد تنهــا عامــل مؤثــر بــر تمایــل بــه  اشــتراک گذاری دانــش و تجربه ســفر 

در صفحــات گردشــگری اســت.
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دانـش  اشـتراک گذاری 

مقدمه
ــگرفی  ــر ش ــات تأثی ــات و ارتباط ــاوری اطالع ــترش فّن گس
در حوزه هــای کســب وکار و زندگــی بشــر امــروزی گذاشــته 
و زمینــه تحــول، تســریع و تســهیل امــور را بــا ایجــاد 
بســترهای یک پارچــه فراهــم آورده اســت )تقوی فــرد و 
اســدیان اردکانــی، 1395(، به طوری کــه هیــچ صنعتــی 
ــرداری از فّناوری هــای اطالعــات و ارتباطــات  بــدون بهره ب
ــی و  ــای مل ــده در رقابت ه ــی تعیین کنن ــت نقش ــادر نیس ق
بین المللــی ایفــا کنــد. صنعــت گردشــگری نیــز، هماننــد 
ــرعت  ــر، به س ــه اخی ــد ده ــی چن ــب وکارها، ط ــر کس دیگ
ــه  ــن و ارائ ــای نوی ــرمایه گذاری در فّناوری ه ــمت س ــه س ب
 Bilgihan( خدمــات بــه گردشــگران حرکــت کــرده اســت
ــاوری  ــگری و فّن ــت گردش ــق دو صنع ــا تلفی et al., 2016(. ب

ــی  ــبکه های اجتماع ــک ش ــه کم ــات ب ــات و ارتباط اطالع
می تــوان برخی از مشــکالت صنعــت گردشــگری را برطرف 

ــر  ــای ب ــی از نرم افزاره ــی »گروه ــبکه های اجتماع ــرد. ش ک
ــری و  ــای نظ ــاس بنیان ه ــر اس ــه ب ــد ک ــای اینترنت ان مبن
فّناورانــه وب 2 ســاخته شــده اند و در نهایــت ایجــاد، تبــادل 
ــران را  ــط کارب ــده توس ــوای تولیدش ــتراک گذاری محت و اش
امکان پذیــر می ســازند« )Minazzi, 2015(. وب 2 محیطــی 
اســت کــه در آن انــواع گوناگونــی از تعامــالت اجتماعــی 
ــبب  ــه س ــد ک ــران رخ می ده ــن کارب ــره در بی ــی روزم زندگ
ــد  ــکار، عقای ــی اف ــراد به راحت ــود و اف ــوا می ش ــد محت تولی
ــی از  ــه ای جهان ــه جامع ــود را ب ــخصی خ ــات ش و احساس
.)Sigla et al., 2012( کاربــران اینترنــت انتقــال می دهنــد

فراینـد  در  مهمـی  بسـیار  نقـش  اجتماعـی  شـبکه های 
تصمیم گیـری گردشـگران ایفـا می کننـد؛ زیـرا آن هـا بـرای 
کسـب اطالعـات مربـوط بـه سـفر و تبـادل تجـارب قبلـی، 
نظرها و عقاید و سـلیقه های خود را در این وب سـایت ها به 
اشـتراک می گذارنـد )Inversini & Masiero, 2014(. اسـتفاده 
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هدفمنـد و کاربـردی از ایـن شـبکه ها بـرای ارتقـای آگاهی 
و دانـش کاربران از مقاصد گردشـگری بسـیار حائز اهمیت 
اسـت. در سـال های اخیـر، بـا افزایش کاربران شـبکه های 
اجتماعی در ایران، شـرایط مناسـبی فراهم شـده اسـت تا 
بـا بهره گیـری از ایـن روش نویـن بتـوان شـناخت و آگاهـی 
کاربـران را از مقاصـد گردشـگری افزایـش داد و فرهنـگ 
اسـتفاده درسـت از شـبکه ها را ایجاد کرد )رجبی، 1391(. 
در حقیقـت، محتوای ایجادشـده از سـوی کاربـران، مانند 
نقدهـا و خاطـرات و تجربه هـای سـفر، به منابـع اطالعاتی 
 Minazzi,( کلیـدی بـرای گردشـگران تبدیـل شـده اسـت 
جدیـد  فّناوری هـای  به کارگیـری  بـا  کاربـران،   .)2015

در  اغلـب  گردشـگری،  اهـداف  از  بهره گیـری  به منظـور 
شـبکه های اجتماعـی جسـت وجو می کننـد و اطالعـات 
 Chung( باارزشـی را از منابـع گوناگـون به دسـت می آورنـد
Koo &, 2015(. از جملـه ایـن شـبکه ها می تـوان بـه شـبکه 

اجتماعـی اینسـتاگرام اشـاره نمـود که شـبکه  ای پربیننده  
به شـمار مـی رود و در توسـعه گردشـگری تأثیرگذار اسـت.
از طرفـی، تحلیـل روندهـا و موقعیت هـای پیشـین نشـان 
ارتباطـات،  و  اطالعـات  فّنـاوری  تحـوالت  کـه  می دهـد 
به ویـژه وب 2 و نرم افزارهـای 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 می کنـد. افزایش محبوبیت شـبکه های 
اجتماعـی کاربـران را از قـدرت بیشـتری برخـوردار کـرده و 
 Xiang( در تصمیم گیـری آنان بسـیار تأثیرگـذار بوده اسـت

.)et al., 2015

بــا وجــود رونــد روبه رشــد پژوهش هــا در زمینه شــبکه های 
اجتماعــی گردشــگری، کاربــران در برنامه ریــزی ســفرهای 
می کننــد.  اســتفاده  شــبکه ها  ایــن  از  به نــدرت  خــود 
ازایــن رو، بازاریابــان و مدیــران شــبکه های اجتماعــی 
ــا  ــب ب ــای مناس ــاذ رویکرده ــرای اتخ ــد ب ــگری بای گردش
راهبــردی یک پارچــه، تأثیراتــی را کــه ممکــن اســت 
رســانه های اجتماعــی بــر راهبرد هایشــان بگذارنــد کامــاًل 
ــک  ــاوری وب 2، در تحری ــری از فّن ــا بهره گی ــند و ب بشناس
ــد  ــرای تولی ــارکت ب ــل و مش ــه تعام ــویق ب ــو، تش گفت وگ
ــاره  ــگران درب ــی گردش ــش آگاه ــذاب و افزای ــوای ج محت
مقاصــد گردشــگری بکوشــند؛ همچنیــن، بینش هــای 
معنــاداری را بــرای گســترش راهبردهــای ارتباطــی بــرای 
ســازمان های گردشــگری ارائــه دهنــد. در نتیجــه مســئله 
اصلــی در پژوهــش پیــش رو این اســت کــه چگونــه می توان 
از ظرفیت هــای فضــای مجــازی بــرای ترغیــب گردشــگران 
ــا  ــرد ت در اشــتراک گذاری دانــش و تجربیــات ســفر بهــره ب

توســعه صنعــت گردشــگری ایــران بهبــود یابــد.

چارچوب نظری
سهولت ادراک شده

روش  این کـه  عالوه بـر  اجتماعـی،  رسـانه های  فّنـاوری 
را  افـراد  و  جوامـع  سـازمان ها،  بیـن  ارتباطـات  برقـراری 
تبـادل  و  دگرگـون سـاخته اسـت، شـیوه اشـتراک گذاری 
اسـت.  داده  تغییـر  را  جدیـد  ایده هـای  خلـق  و  دانـش 
به کارگیـری ایـن فّنـاوری به ویـژه در میـان دانشـجویان و 
دانش آمـوزان افزایشـی روز افـزون یافتـه اسـت. از طرفـی، 
نداشـتن مهـارت به کارگیـری فّنـاوری یکی از عوامل اسـت 
موضـوع   .)Aifan, 2015( می سـازد  کنـد  را  آن  اشـاعه  کـه 
مهمـی کـه درخصـوص واکنـش و رفتـار افـراد در برابـر این 
پدیـده کمتـر مـورد توجـه قـرار می گیـرد، نحـوه پذیـرش 
فّنـاوری و عواملی اسـت که بـر آن اثر می گذارنـد. بنابراین، 
اهمیـت  بسـیار حائـز  فّنـاوری1  پذیـرش  الگـوی  معرفـی 
اسـت، چـون عوامـل مؤثـر در ترغیـب افراد بـه اسـتفاده از 
فّنـاوری و پذیـرش آن را شناسـایی می کنـد. توجه بیشـتر 
بـه این عوامل بـه فراگیری مهارت های به کارگیـری فّناوری 
منجـر خواهـد شـد )Wingo et al., 2017(. الگـوی پذیـرش 
به کارگیـری  سـابقه  کـه  اسـت  رفتـاری  الگویـی  فّنـاوری 
کـه  الگـو،  ایـن  می کنـد.  تشـریح  را  اطالعـات  فّنـاوری 
دیویـس2 در سـال 1989 آن را ارائـه داد، نشـان می دهـد 
کـه کاربـران چگونـه فّنـاوری بـر پایـه رایانـه را می پذیرند و 
بـه کار می برنـد. این نظریـه بیان می کنـد که وقتـی کاربران 
بسـته نرم افـزاری جدیـدی را دریافت می کننـد، عواملی بر 
تصمیم گیـری آنـان درباره چگونگـی و زمان اسـتفاده از آن 
تأثیـر می گـذارد. ایـن دو عامل اصلی عبارت اند از سـهولت 
و سـودمندی ادراک شـده.3 اگـر افراد به کارگیری فّنـاوری را 
آسـان و سـودمند درک کنند، نگرش مثبت بـه آن خواهند 
داشـت و ایـن نگـرش مثبـت بـه پذیـرش و اسـتفاده از آن 
فّنـاوری منجـر خواهد شـد )Hansen et al., 2018(. سـهولت 
ادراک شـده بـه ادراک فـرد از این کـه اسـتفاده از شـبکه ها 
نیازی به تالش فیزیکی و ذهنی نخواهد داشـت و اسـتفاده 
از آن سـاده و آسـان خواهـد بـود برمی گـردد. همچنیـن به 
افـراد انگیـزه می دهـد تـا اطالعات خـود را با دیگـر اعضای 
 .)Al-Busaidi & Olfman, 2014( گـروه بـه  اشـتراک گذارنـد

بـا ارزیابـی کاربـران از تـالش بـرای  سـهولت ادراک شـده 
صـورت  جدیـد  فّناوری هـای  به کارگیـری  و  یادگیـری 
می گیـرد. چنانچـه کاربـران بـه ایـن بـاور برسـند کـه یـک 
فّنـاوری مفیـد و کارآمـد اسـت، به نگرشـی مطلـوب درباره 
آن دسـت می یابند و تمایل آن ها به اسـتفاده از آن فّناوری 
 .)Carrier & Cheever, 2013( می یابـد  افزایـش  آینـده  در 
1. Technology Acceptane Model )TAM(
2. Davis
3. Perceived Usefulness )PU(
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مطالعـات پیشـین رابطـه مثبـت بیـن سـهولت ادراک شـده 
و تمایـل افـراد بـه بـروز رفتـاری خـاص را اثبـات کرده انـد. 
نتایج پژوهش های بررسی شـده نشـان می دهد که سـهولت 
ادراک شـده در رفتارهای اشـتراک گذاری دانش در فضاهای 
به نظـر   .)Sukhu et al., 2015( می گـذارد  تأثیـر  مجـازی 
می رسـد هرچـه فـرد بیشـتر درک کنـد کـه اشـتراک گذاری 
راحتـی  و  سـهولت  بـه  گردشـگری  شـبکه های  در  دانـش 
امکان پذیـر اسـت، احتمـال بروز نگـرش مثبت رفتـاری در 
وی افزایـش می یابـد کـه در نهایـت تمایل به انجـام رفتار در 
وی ایجاد می شـود )کفاشـان کاخکـی و همـکاران، 1396(. 
همچنین تحقیقات نشـان می دهد که سـهولت ادراک شـده 
تأثیر شـایان توجهـی بر اشـتراک دانش در وبالگ ها داشـته 

اسـت )McGowan et al., 2012(. بنابرایـن:
فرضیه اول: سـهولت ادراک شـده بر تمایل به  اشتراک گذاری 
دانش در شـبکه های اجتماعی گردشـگری تأثیری مثبت و 

می گذارد. معنی دار 
اگـر سـهولت اسـتفاده از شـبکه های اجتماعـی زیاد باشـد، 
احسـاس سودمندی، مزیت و همچنین تجارب استفاده در 
میـان کاربـران افزایش می یابد و ممکن اسـت نگرش مثبت 
و تمایـل بیشـتری بـرای ادامـه اسـتفاده از سـرویس ایجـاد 
کنـد )Lee & Kim, 2017(. عالوه برایـن، سـهولت اسـتفاده 
عامل مهمی در به کارگیری شـبکه های اجتماعی سـودمند 
یـک  از  اسـتفاده  سـهولت  درک  زیـرا  مـی رود،  به شـمار 
سیسـتم، راهی برای بهبود کارایی و تعامل بین سیسـتم ها 
درنظـر گرفته می شـود که تأثیری مثبـت در حجم و کیفیت 
خروجی سـودمند خواهد داشت. درواقع، سهولت استفاده 
از یک شـبکه اجتماعی، زمانی که جنبه هـای دیگر برابرند، 
 Hsu &( مفیدتـر و بـا مزایـای بیشـتر درنظر گرفتـه می شـود

Lin, 2016(. بنابرایـن:

بـر مزیـت کاربـردی در  دوم: سـهولت ادراک شـده  فرضیـه 
شـبکه های اجتماعی گردشـگری تأثیری مثبت و معنی دار 

می گـذارد.
بـه ایـن اسـت کـه افـراد در  بـاور  بـه یک پارچگـی  اعتقـاد 
سـازمان ها، گروه هـا و شـبکه های اجتماعـی مورداعتمادند 
و صادقانـه رفتـار می کننـد و بـه وعده هـای خـود پایبندنـد. 
درواقـع می توان گفت موفقیـت ارائه دهنـدگان اطالعات در 
شـبکه های اجتماعی و سـازمان ها به توانایـی ایجاد اعتماد 
در کاربـران وابسـته اسـت )Kim & Park, 2013(. برخـی از 
پژوهشـگران دریافتنـد کـه حـس یک پارچگـی و اعتمـاد 
احتمـال مشـارکت افـراد در شـبکه های اجتماعـی آنالیـن 
را بهبـود می بخشـد. بـاور بـه یک پارچکی در انگیزه بخشـی 
تأثیـر بسـزایی دارد  بـه رفتارهـای اشـتراک گذاری دانـش 

)Bilgihan et al., 2016(. بنابرایـن، اعتقـاد بـه یک پارچگـی 

محیـط  یـک  در  فروشـنده  بـه  مشـتری  اعتمـاد  پایـه  بـر 
آنالیـن اسـت )Chong et al., 2018(. صداقـت، دقـت، رعایت 
قواعـد  جملـه  از  احتـرام  و  مسـئولیت پذیری  بی طرفـی، 
اصولـی اسـت کـه کاربـران در انتشـار محتـوا در شـبکه های 
اجتماعی باید رعایت کنند )Hwang & Lee, 2012(. سهولت 
اسـتفاده ممکـن اسـت بـه نشـانه خیرخواهـی و تمایـل بـه 
تنظیـم نیازهـای کاربـران درک شـود. سـهولت ادراک شـده 
اسـت  اجتماعـی ممکـن  و شـبکه های  از سیسـتم ها  کـم 
زمینـه بـروز اشـتباهات را در میـان کاربـران افزایـش دهد و 
سـبب بی اعتمادی کاربـران و مانع انجـام تراکنش های آتی 
شـود. در شبکه های اجتماعی، سـهولت استفاده از مهارت 
و اعتمـاد ادراک شـده تأثیـر می پذیـرد و همان طـور که گفته 
شـد خود نیـز در اعتقاد به وجود صداقـت و اطمینان در این 
سیستم ها تأثیرگذار اسـت )Beldona et al.,2014(. بنابراین:
فرضیه سـوم: سـهولت ادراک شـده بر اعتقاد بـه یک پارچگی 
و  مثبـت  تأثیـری  گردشـگری  اجتماعـی  شـبکه های  در 

می گـذارد. معنـی دار 
به گفته آجزن، هنگامی که فشـار محیطی آشـکار می شود، 
فـرد بـرای انجـام رفتـاری خـاص، خـود را نیازمنـد کمـک 
مسـتقیم اطرافیـان )مثـاًل خانـواده، دوسـتان و همـکاران( 
می بینـد. هنجـار ذهنـی بـه ادراک یـا بـاور دیگـران دربـاره 
آنچـه فرد بایـد انجام دهد اشـاره می کند. تحقیقـات آجزن 
و فیشـبین در سـال 1975 نشـان می دهـد کـه هنجارهـای 
ذهنـْی فـرد را در انجـام رفتـاری خـاص تحـت فشـار قـرار 
می دهـد. نظریـه اقـدام منطقـی1 تصریـح می کند کـه نیات 
رفتـاری افـراد به واسـطه نگـرش آن هـا بـه رفتـار و معیـار 
 .)Kucukus ta et al.,2015( می شـود  تعییـن  آن هـا  ذهنـی 
آجـزن هنجار ذهنـی را »فشـار اجتماعـی ادراک شـده برای 
انجـام دادن یا انجام ندادن رفتـار موردنظر« تعریف می کند. 
کاربـران ممکـن اسـت بـر ایـن بـاور باشـند کـه خانواده هـا، 
دوسـتان و گروه هـای همکار رفتار خاصـی دارند و اعتقادات 
 Shareef( آن هـا بـر روی قصـد رفتـاری فـرد تأثیـر می گـذارد
et al., 2016(. چنانچـه گروه هـای هـدف سـهولت به کارگیری 

از آن را آسـان  فّنـاوری خاصـی را درک کننـد و اسـتفاده 
و نیازمنـد کمتریـن تـالش بداننـد، بـر قصـد رفتـاری آنـان 
درخصـوص پذیرش فّناوری یا سیسـتم مزبـور تأثیر خواهد 

گذاشـت )Braun, 2013(. بنابرایـن:
فرضیه چهارم: سـهولت ادراک شـده بر هنجارهـای ذهنی در 
شـبکه های اجتماعی گردشـگری تأثیری مثبت و معنی دار 

می گذارد.
1. The Theory of Reasoned Action



عه
وس

 و ت
ی

گر
دش

 گر
ی

هش
ژو

ی - پ
لم

ه ع
نام

صل
ف

14
00

هار
ل، ب

  او
اره

شم
م ، 

ده
ل 

سا

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

176 رجوعی  و  همکاران

مزیت های کاربردی
شـبکه های اجتماعی مزیت هـای گوناگون را بـرای کاربران 
فراهـم می کنند. مزیت های کاربردی ادراک شـده از شـبکه 
اجتماعـی خـاص، بـرآورد میـزان ادراک کاربـران از اهداف 
مزیـت   .)Hamari & Koivis to, 2015( اسـت  مصرفشـان 
خدمـات  افـزوده  ارزش  نشـان دهنده  نه تنهـا  کاربـردی 
اسـت، بلکه سـرگرمی و لذت و همدلی اسـت کـه کاربران با 
توجـه به میزان اسـتفاده از شـبکه های اجتماعی به دسـت 
می آورنـد. بـر اسـاس تحقیقـات اخیـر، بـه دو علـت مـردم 
وقـت خـود را به حضور در شـبکه های اجتماعی اختصاص 
می دهنـد: نخسـت آن که از شـبکه های اجتماعی به عنوان 
اسـتفاده می کننـد؛ دوم  بین فـردی  روابـط  بـرای  کانالـی 
آن کـه تعامالت در شـبکه های اجتماعی باعـث ایجاد لذت 
و شـادی در کاربـران می شـود )Xu et al., 2012(. بـا توجـه به 
مزیت کاربردی، باید در بررسـی رفتار اسـتفاده یا موفقیت 
هـر شـبکه اجتماعی بـه کیفیت به طـور جدی توجه شـود. 
موفقیـت هر شـبکه اجتماعی متکی بر کیفیت آن اسـت تا 
پیوسـته به عنـوان یـک پلتفـرم آنالین بـرای ارائـه خدمات 
 .)Bettiga & Lamberti, 2017( شـود  اسـتفاده  کابـران  بـه 
در پژوهش هـای پیشـین، کیفیـت و مزیـت و برنامه هـای 
کاربـردی شـبکه های اجتماعی ارزیابی شـده اسـت. نتایج 
ایـن ارزیابـی نشـان دهنده آن اسـت کـه کیفیـت اینترنـت 
)شـامل قابلیـت اسـتفاده، طراحـی و کیفیـت اطالعـات( 
عامـل مهمـی در تعییـن اهـداف رفتـاری بـرای اسـتفاده 
از فّنـاوری اسـت. کیفیـت اطالعـات، کیفیـت سیسـتم و 
کیفیت خدمات سـه معیار اندازه گیری مسـتقیم از کیفیت 
شـبکه های اجتماعی به  شـمار می آیند کـه به منزله مزایای 
سـازنده و کاربـردی در میـان شـبکه های اجتماعـی مطرح 

.)Lee & Kim, 2017( می شـوند
پژوهش هـا نشـان می دهنـد کـه مزیت هـای کاربـردی در 
 Frank et al.,( اعتقـاد به یک پارچگی تأثیر مثبـت می گـذارد
2014(. بنابـر نظر پژوهشـگران، افراد عناصـر مفید فّناوری 

را بـا اعتقـاد بـه یک پارچگـی بـه هـم مرتبـط می کننـد. اگر 
کاربـران بر این باور باشـند که سیسـتم یا شـبکه اجتماعْی 
کارآمـد اسـت و با کیفیـت عمل می کند، احتمال بیشـتری 
بـرای اعتقاد بـه یک پارچگی و صداقت شـرکت ارائه دهنده 
وجـود خواهـد داشـت. بـا وجـود ادبیـات گسـترده دربـاره 
تأثیـر مزیت  کاربـردی در هنگام اتخاذ فّنـاوری، تنها تعداد 
کمـی از پژوهش هـا قدرت نفوذ مزیـت کاربـردی را با توجه 
بـه اعتقـاد بـه یک پارچگـی و صداقـت بررسـی کرده انـد. 
ویژگی هـای سیسـتم ها و فّناوری هـای گوناکـون، به ویـژه 
سـهولت ادراک شـده و مزیت های کاربردی آن ممکن است 
بـر ادراکات کاربـران دربـاره اعتماد به این سیسـتم ها تأثیر 

بگـذارد )Roger-Monzó et al., 2015(. بنابرایـن:
بـه  اعتقـاد  بـر  کاربـردی  مزیت هـای  پنجـم:  فرضیـه 
یک پارچگـی در شـبکه های اجتماعی گردشـگری تأثیری 

می گـذارد. معنـی دار  و  مثبـت 

هنجارهای ذهنی
هنجارهـا نقش های اجتماعی را تعریـف و انتظار از نقش را 
در جامعـه تعیین و شـیوه های رفتـار موردانتظـار در ایفای 
نقش ها را مشـخص می کننـد. این عامل تحت تأثیر فشـار 
اجتماعـی ادراک شـده، 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 انجـام دادن 
یـا انجام نـدادن رفتـاری خـاص اسـت )Carlson, 2014(، بـر 
اسـاس این کـه چگونـه افـراد یـا گروه هـای تأثیرگـذار مانند 
دوسـتان و اعضـای خانـواده ایـن رفتـار را درک می کننـد 

 .)Petrescu et al., 2018(

نظریـه اقـدام منطقـی بیـان می کنـد کـه نیت هـای رفتـار 
او دربـاره رفتـار و هنجـار ذهنـی  نگـرش  به واسـطه  فـرد 
تعیین می شـود )Kucukus ta et al., 2015(. بنابر این نظریه، 
هنجارهـای ذهنـی بازتابـی از فشـار اجتماعی ادراک شـده 
 Fishbein( فرد اسـت که رفتاری مشـخص را شـکل می دهد
Ajzen, 2011 &(. همچنیـن نظریـه اشـاعه نـوآوری راجـرز1 

نشـان می دهـد کـه هنجـار ذهنـی و شـبکه های ارتباطات 
بین فـردی نقـش مهمـی در تصمیم انتخـاب نـوآوری دارد 
هنجـار  آجـزن   .)1391 همـکاران،  و  آشـتیانی  )غفـاری  
ذهنـی را »دریافـت فشـار اجتماعـی بـرای انجـام دادن یـا 
می کنـد  تعریـف  درخواست شـده«  رفتـار  انجام نـدادن 
)Bilgihan et al., 2016(. ایـن عامـل شـامل فشـار اجتماعـی 

یـا شـخصیت های  از سـوی همسـاالن  فـردی  و تشـویق 
معتبـر اسـت. بنابرایـن، اگـر کاربـران افـرادی را در زندگـی 
خود داشـته باشـند که از شـبکه های اجتماعی گردشگری 
کـه شـبکه های  دارد  بیشـتری  احتمـال  حمایـت  کننـد، 
اجتماعـی گردشـگری را بـرای تعییـن مقاصد گردشـگری 

.)Carlson, 2014( خـود بـه کار برنـد
در سیسـتم ها و شـبکه های اجتماعی، اعتقاد به صداقت و 
یک پارچگی نقش مهمی در شـکل گیری رفتار کاربران ایفا 
می کند. مطابق پژوهش های پیشـین، دو عنصر صداقت و 
اعتمـاد، بـه  علـت ناملموس بـودن، وابسـتگی بیشـتری به 
باورهای شـخص دارند. ازآنجاکه باورهای شـخص برگرفته 
از تأثیـر گروه هـای مرجع اسـت، می توان اسـتنباط کرد که 
هنجارهـای ذهنی بر اعتقاد به یک پارچگی در شـبکه های 

1. Rogers’ Diffusion of Innovation Theory
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 Frank et al.,( مجازی و سیسـتم های مختلف اثرگـذار اسـت
2014(. بنابراین:

فرضیـه ششـم: هنجارهـای ذهنی بـر اعتقاد بـه یک پارچگی 
و  مثبـت  تأثیـری  گردشـگری  اجتماعـی  شـبکه های  در 

می گـذارد. معنـی دار 
هزینـه تغییر عاملی مهم و راهبـردی در اقتصـاد و بازاریابی 
به شـمار مـی رود کـه نخسـتین بار از سـوی پورتـر1 در سـال 
1980 مطـرح شـد. وی آن را هزینـه ای یک بـاره می دانـد 
کـه در تضـاد با هزینه هـای مربوط بـه اسـتفاده کننده از یک 
محصـول یا ارائه دهنده در زمانی  اسـت کـه رابطه ای مبتنی 
 .)Bilgihan et al., 2016( بـر تکـرار خریـد شـکل گرفتـه باشـد
تحقیقـات نشـان می دهـد کـه هزینـه تغییـر ممکـن اسـت 
انـواع هزینه هـا را از دیدگاه هـای اقتصـادی، روان شناسـی، 
بازاریابـی یـا دسـته بندی های صنعتی مختلف دربر داشـته 
باشـد کـه می تـوان آن را افزایش زمان، پـول و تالش تعریف 
کـرد )Parganas et al., 2017(؛ درواقـع طبیعـت هزینه هـای 
تغییـر اقتصـادی و روانـی و عاطفـی اسـت. پذیـرش هزینه 
تغییـر در فـرد ممکـن اسـت تحت تأثیـر عوامـل مختلفـی 
صـورت گیـرد. ادراک کاربـران دربـاره هنجارهای اجتماعی 
 Olsson,( تأثیـر شـایان توجهی در رفتـار تغییـر آن هـا دارد
Gall, 2012 &(. بـا توجـه بـه نظریـه رفتار برنامه ریزی شـده، 

انجـام  بـرای  شـخص  یـک  روی  بـر  ادراک شـده  فشـار 
رفتـاری مشـخص ممکـن اسـت فـرد را مجبور بـه پذیرفتن 
هزینه های تغییـر کند. آجزن تأثیر زیـاد هنجارهای ذهنی 
را در پذیـرش هزینه هـای تغییـر از سـوی فـرد تأییـد کـرده  

اسـت )Fishbein & Ajzen, 2011(. بنابرایـن:
فرضیه هفتـم: هنجارهـای ذهنی بر هزینـه تغییـر دانش در 
شـبکه های اجتماعی گردشـگری تأثیری مثبت و معنی دار 

می گـذارد.
نگـرش بـه گرایش مطلـوب یـا نامطلوب فـرد به قصـد تکرار 
رفتـاری خـاص نسـبت داده می شـود. آجـزن و فیشـبین 
هنجارهـای ذهنـی دربـاره دانـش را میـزان باورهـای هـر 
فـرد بـرای ورود بـه فراینـد اشـتراک گذاری دانـش می دانند 
)Fishbein & Ajzen, 2011(. نظریـه تبادل اجتماعی این ایده 

را مطـرح می کنـد که کاربـران هر جامعه مجـازی تحت تأثیر 
خانـواده،  اعضـای  نظیـر  مرجـع  گروه هـای  رفتـار  و  نظـر 
دوسـتان، آشـنایان و همـکاران قـرار دارند و جلـب نظر این 
گروه هـا بـرای فرد مهم اسـت. به عبـارت دیگر، نگـرش فرد 
تحت تأثیـر نظرهای گوناگـون هنجارهای ذهنی قـرار دارد. 
ایـن نظریـه زمـان و تالشـی را کـه فرد بـرای  اشـتراک گذاری 
دانـش و تجربـه خـود در فضـای مجـازی صـرف کرده اسـت 
توجیـه می کنـد. توصیه هـا، نظرها و رفتـار ایـن گروه ها فرد 

1. Porter

را تشـویق می کنـد تـا تعامـالت خـود را در فضای مجـازی و 
جوامـع آنالیـن گسـترش دهـد و دانـش خـود را به  اشـتراک 
بـرای  مهـم  عاملـی  ازایـن رو، هنجارهـای ذهنـی  گـذارد. 
تحت تأثیر قـراردادن نگـرش فـرد در اشـتراک گذاری دانش 

اسـت )Bilgihan et al., 2016(. بنابرایـن:
فرضیه هشـتم: هنجارهای ذهنی بر نگرش به  اشتراک گذاری 
دانش در شـبکه های اجتماعی گردشـگری تأثیری مثبت و 

می گذارد. معنی دار 
بـه  اشـتراک دانـش زمانـی رخ می دهـد کـه فـرد تصمیـم 
 Bilgihan et al.,( کنـد  دانـش  تبـادل  و  رسـاندن، دریافـت 
2016(. رفتـار اشـتراک گذاری افراد در شـبکه های اجتماعی 

تـا حـد زیـادی تحت تأثیـر اعتقـادات و باورهایشـان قـرار 
می گیـرد )Sun et al., 2014(. تمایـل افراد در  اشـتراک گذاری 
دانـش بـه سـه عامـل بسـتگی دارد: دیـدگاه مثبـت کلـی 
از  ادراک شـده  دانـش، مزیت هـای  دربـاره  اشـتراک گذاری 
مرتبـط  دانـش  اشـتراک گذاری  و  دانـش   اشـتراک گذاری 
بـا خودکارآمـدی. ایـن عوامـل احتمـاالت شـخص را بـرای 
بـر  و  می کننـد  مشـخص  گـروه  در  دانـش   اشـتراک گذاری 
میزان تشـویق آن هـا به رفتارهای مربوط به اشـتراک دانش 
تأثیـر می گذارنـد )Henttonen et al., 2016(. همچنیـن، وقتی 
 اشـتراک گذاری دانـش بـا تشـویق گروه هـای مرجـع همـراه 
باشـد، تمایـل فـرد بـه حضـور در فضای مجـازی، اشـتراک 
و  قـرار می دهـد  دانـش و تجـارب شـخصی را تحت تأثیـر 
افزایشـی  را  اجتماعـی  شـبکه های  عملکـرد  و  فعالیت هـا 
چشـمگیر می دهد )پژوهـی و همـکاران، 1391(. بنابراین: 
فرضیـه نهم: هنجارهـای ذهنی بـر تمایل به  اشـتراک گذاری 
دانش در شـبکه های اجتماعی گردشـگری تأثیری مثبت و 

معنـی دار می گذارد.

تمایل به  اشتراک گذاری دانش
اشـتراک گذاری دانـش زمانـی رخ می دهـد کـه فـرد تصمیم  
 Bilgihan et al.,( بـه رسـاندن، دریافـت و تبـادل دانـش کنـد
2016(. اخیـراً، شـبکه های اجتماعـی آنالیـن بـه ابزارهـای 

مهمـی بـرای مسـافران در کسـب دانـش تبدیـل شـده اند. 
در حوزه سـفر، مشـاهده شـده اسـت که حمایـت اجتماعی 
عاملـی مهـم بـرای مشـارکت در گرو ه هـای آنالیـن اسـت. 
مهـم  علـت  را  دیگـران  بـه  کمـک  گردشـگران  ازایـن رو، 
 Sarkar et(  اشـتراک گذاری تجـارب خـود عنـوان می کننـد 
al., 2013(. عالوه برایـن، گردشـگران تمایـل دارنـد دانـش را 

آنالیـن به  اشـتراک گذارنـد، چون می خواهند مانـع دیگران 
 Munar,( از انتخاب محصوالت و خدمات بد و اشـتباه شـوند
Jacobsen, 2014 &(. از سـوی دیگـر، بزرگ تریـن چالـش در 

 اشـتراک گذاری دانـش تمایـل فـرد اسـت؛ یعنـی بـا توجـه 
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بـه نگـرش به وجودآمـده و باورهـای شـکل گرفته، اکنـون 
تمایـل دارد کـه دانـش را در بین دوسـتان خود به ا شـتراک 
گـذارد )امیری و همـکاران، 1395(. اشـتراک گذاری دانش 
فرهنگ تعاملی اجتماعی بیان می شـود که تبـادل دانش و 
تجربه های کاربران شـبکه های اجتماعـی را دربر می گیرد. 
بنابرایـن، دانـش مبتنـی بـر تجربـه و اشـتراک آن منبـع 
مهمـی برای موفقیت و بقای شـبکه های اجتماعی اسـت. 
ازایـن رو، شـبکه های اجتماعـی گردشـگری بـا به کارگیری 
هرچه بیشـتر ایـن منبـع، در ارتقـای کارایـی و اثربخشـی 
اهتمـام  رقابتـی  مزیـت  بـه  رسـیدن  و  خـود  کسـب وکار 

می ورزنـد )احمـدی و صالحـی، 1391(. 
بـه  شـدیدی  وابسـتگی  دانـش  آنالیـن  اشـتراک گذاری 
اعتقـاد بـه یک پارچگـی در میـان کاربـران دارد. اعتقـاد به 
یک پارچگـی و خیرخواهـی عوامـل مهمـی در تمایـل بـه 
 اشـتراک گذاری دانش به شـمار می روند. محققـان دیگری 
کـه عالقه منـد بـه شناسـایی و درک دالیلـی هسـتند کـه 
موجـب تحریـک مـردم بـرای به اشتراک گذاشـتن دانـش 
خـود در شـبکه های اجتماعـی می شـود، تأثیـر اعتقـاد بـه 
یک پارچگی را تأیید کرده اند )Bilgihan et al., 2016(. برخی 
از پژوهش هـا نشـان داده انـد کـه احسـاس یک پارچگـی، 
صداقـت و خیرخواهـی احتمـال حضـور و مشـارکت افـراد 
در شـبکه های اجتماعـی را افزایـش می دهـد. اعتقـاد بـه 
یک پارچگـی نقـش مهمـی در ایجـاد انگیـزه در رفتارهای 
اشـتراک دانـش دارد. به طـور مشـابه، هنگامی کـه کاربـر 
داشـته  کاربـران  دیگـر  بـا  برخـورد  در  صادقانـه ای  رفتـار 
باشـد، احتمـااًل انگیزه بیشـتری بـرای به اشتراک گذاشـتن 
دانـش و تجربیـات دیگر کاربـران ایجاد می کنـد. به عبارت 
صداقـت  و  اعتمـاد  نداشـتن  صـورت  در  کاربـران  دیگـر، 
درخصـوص شـبکه های اجتماعی یـا اطالعات به اشـتراک 
نمی گذارنـد  بـه  اشـتراک  را  خـود  دانـش  گذاشته شـده، 

بنابرایـن:  .)Mojdeh et al., 2018(

بـه  تمایـل  بـر  یک پارچگـی  بـه  اعتقـاد  دهـم:  فرضیـه 
 اشـتراک گذاری دانش در شـبکه های اجتماعی گردشگری 

می گـذارد. معنـی دار  و  مثبـت  تأثیـری 
هزینه هـای تغییـر شـامل هزینـه مالـی، روحـی و عاطفـی 
اسـت. چنانچـه کاربـر شـبکه اجتماعـی تصمیـم بگیـرد 
مـورد  محصـوالت  یـا  خدمـات  سـرویس  ارائه دهنـده 
اسـتفاده اش را تغییـر دهـد دسـت کم زمـان، تـالش بـرای 
 Choi( یادگیری یا ایجاد رابطه با سرویس جدید را الزم دارد
et al., 2013(. یکـی دیگـر از عللـی کـه ممکـن اسـت کاربران 

هزینه هـای تغییـر درخصـوص سیسـتم ها و شـبکه های 
اجتماعـی جدیـد را بپذیرنـد، تمایـل بـه  اشـتراک گذاری 
دانـش اسـت. چنانچـه سیسـتم ها و شـبکه های جدیـد بر 

دیگر شـبکه ها برتری داشـته باشـند، بر مزیت ادراک شـده 
از سـوی کاربـران، انگیزش هـای درونـی، بیرونـی و ذهنـی 
تأثیـر خواهنـد گذاشـت و تمایـل فـرد بـه  اشـتراک گذاری 
دانـش را به طور چشـمگیری تحـت تأثیر قـرار خواهند داد 
)Bilgihan et al., 2016(. بـه همیـن ترتیب، هنگامی که افراد 

بـر ایـن بـاور باشـند کـه ممکـن اسـت بـا صـرف هزینه های 
تغییـر، سـطح و کیفیـت تعامـالت اجتماعـی خـود را بـاال 
ارتقـا  نیـز  دانـش  دربـاره  اشـتراک  آن هـا  نگـرش  ببرنـد، 
می یابـد. در فضـای مجـازی، افـرادی کـه هزینـه تغییـر 
کمتـری می پردازند بیشـتر از افرادی کـه هزینه های تغییر 
زیـادی را متحمـل می شـوند، بـه دنبال کـردن اطالعـات و 
 Chung( اشـتراک گذاری دانش و تجـارب خود تمایل دارنـد

Koo, 2015 &(. بنابرایـن:

تمایـل  بـر  تغییـر  هزینه هـای  یازدهـم:  فرضیـه 
اجتماعـی  شـبکه های  در  دانـش  به اشـتراک گذاری 
می گـذارد. معنـی دار  و  مثبـت  تأثیـری  گردشـگری 
رابطـه بیـن نگـرش و قصـد رفتـاری همیشـه از موضوعات 
مدیریـت  جملـه  از  گوناگـون  حوزه هـای  در  موردتوجـه 
نظـر  بـه  اسـت.  بـوده  مصرف کننـده  رفتـار  و  بازاریابـی 
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, 2011(. بخشـی از 
ایـن اهمیـت ناشـی از آن اسـت کـه صاحب  نظران بررسـی 
نگـرش را بـرای درک رفتـار اجتماعـی حیاتـی می داننـد؛ 
بخـش دیگـری از این اهمیت مبتنی بر این فرض اسـت که 
نگرش ها تعیین کننده رفتارها هسـتند و ایـن فرض به طور 
ضمنـی داللـت بـر ایـن دارد کـه بـا تغییـردادن نگرش های 
افـراد می تـوان رفتارهـای آن هـا را تغییـر داد. به عـالوه، بـا 
ارتقـای نگرش هـای شـخص دربـاره موضوعـات گوناگـون، 
نیـاز او بـه تفکـر و تصمیم گیری هـای تـازه کـم می شـود و 
رفتـار او ر برابـر آن موضوعـاْت عادتـی، قالبـی، مشـخص و 
قابـل پیش بینـی می شـود، درنتیجـه زندگـی اجتماعـی او 
آسـان تر می گـردد )خیـری و فتحعلـی، 1394(. بنابرایـن:
بـر  دانـش  بـه  اشـتراک گذاری  نگـرش  دوازدهـم:  فرضیـه 
تمایـل بـه  اشـتراک گذاری دانـش در شـبکه های اجتماعی 

گردشـگری تأثیـری مثبـت و معنـی دار می گـذارد.
پژوهش هــای متعــددی در ایــن زمینــه انجــام شــده اســت 

کــه بــه اختصــار بــه نتایــج آن هــا پرداختــه می شــود:
نجــارزاده و همــکاران )1398(، در 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 
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مثبــت و معنــی داری در ایجاد انگیزه ســفر دارد؛ همچنین، 
نگــرش بــه مقصــد در ارتبــاط بیــن برنــد گردشــگری و ایجاد 

انگیــزه ســفر نقــش میانجــی را ایفــا می کنــد. 
رنجبریــان و همــکاران )1398( پژوهشــی بــا عنــوان »تبیین 
تأثیــر ریســک های ادراک  شــده گردشــگر بــر تمایــل بــه 
بازدیــد مجــدد از مقصــد گردشــگری بــا نقــش میانجیگــری 
تصویــر ذهنــی مقصــد گردشــگری« انجــام دادند. بر اســاس 
ادراک شــده  ریســک های  آنــان،  پژوهــش  یافته هــای 
ـ اجتماعــی، بــا  سیاســی، بهداشــتی، اقتصــادی و فرهنگی 
میانجیگــری تصویــر ذهنی عاطفی، شــناختی و رفتــاری از 
مقصــد گردشــگری، در تمایــل بــه بازدیــد مجــدد از مقصــد 

ــذارد. ــی دار می گ ــری معن ــگری تأثی گردش
ــوان  ــا عن ــی ب ــی )1398(، در پژوهش ــام رمضان ــاری و م غف
ــرای بررســی تأثیــر ارتباطــات توصیــه ای  ــی ب ــه الگوی »ارائ
آنالیــن بــر قصد ســفر بــه مقصــد گردشــگری«، نشــان دادند 
کــه ارتباطــات توصیــه ای آنالیــن در تصویــر ذهنــی مقصــد 
ــد  ــگری در قص ــد گردش ــی مقص ــر ذهن ــگری و تصوی گردش
ســفر بــه مقصــد گردشــگری تأثیــری معنــی دار می گــذارد؛ 
همچنیــن، ارتباطــات توصیــه ای آنالیــن در قصــد ســفر بــه 
مقصــد گردشــگری تأثیر معنی دار مســتقیم و غیرمســتقیم 

می  گــذارد.
کفاشــان کاخکــی و همــکاران )1396(، بــا هــدف شناســایی 
ــتراک  ــار اش ــکل گیری رفت ــر ش ــر ب ــل مؤث ــن عوام مهم تری
ــهد و  ــی مش ــگاه فردوس ــجویان دانش ــن دانش ــش در بی دان
ــر رفتــار  در راســتای ســنجش میــزان تأثیــر ایــن عوامــل ب
ــنجش  ــوان »س ــا عن ــی را ب ــا، پژوهش ــش آن ه ــتراک دان اش
میــزان تأثیــر عوامــل مؤثــر بــر شــکل گیری رفتــار اشــتراک 
دانــش از دیــدگاه دانشــجویان )مطالعــه مــوردی: دانشــگاه 
فردوســی مشــهد(« انجــام دادند. بنابــر یافته هــای پژوهش 
آنــان، ارزش درک شــده، انگیــزش، ســهولت درک شــده 
و اعتمــاد عمده تریــن عوامــل مؤثــر بــر نگــرش و قصــد 
اشــتراک دانــش اســت. افزون برایــن، نگــرش و قصــد 
اشــتراک دانــش نیــز، به صــورت مســتقیم و معنــی دار، 

ــد. ــکل می ده ــش را ش ــتراک دان ــار اش رفت
محمدی و میرتقیان رودســری )1395( پژوهشــی توصیفی 
بــا عنــوان »نگــرش گردشــگران بــه نقــش شــبکه های 
اجتماعــی در فراینــد برنامه ریــزی ســفر« و بــا هدف بررســی 
نقــش شــبکه های اجتماعــی در فراینــد برنامه ریــزی ســفر 
توســط گردشــگران بــه مقصــد رامســر انجــام دادنــد. نتایــج 
نشــان داد کــه از دیــدگاه گردشــگران، شــبکه های اجتماعی 
تأثیــری مثبــت و معنــی دار در فراینــد برنامه ریــزی ســفر بــه 
مقصــد رامســر، یعنــی برنامه ریــزی پیــش از ســفر، اقدامات 

حیــن ســفر و رفتارهــای پــس از ســفر، گذاشــته  اســت.

ُگســال و همــکاران )2020( پژوهشــی بــا عنــوان »تأثیــر 
تبلیغــات کالمــی الکترونیکــی بــر قصد ســفر، تصمیم گیری 
ــهر  ــک ش ــد از ی ــه بازدی ــرش ب ــهر و نگ ــر ش ــفر، تصوی در س
ــان  ــش نش ــن پژوه ــج ای ــد. نتای ــام دادن ــگری« انج گردش
داد کــه تبلیغــات کالمــی الکترونیکــی تأثیــری معنــی دار در 
نگــرش، تصویــر شــهر، قصــد ســفر و تصمیم گیــری در ســفر 
ــر شــهر و  دارد؛ متغیــر نگــرش تأثیــری معنــی دار در تصوی
قصــد ســفر دارد؛ همچنیــن، قصد ســفر تأثیری چشــمگیر 
در تصمیمــات ســفر می گــذارد. بــا وجــود ایــن، متغیــر 

تصویــر شــهر هیــچ تأثیــری در قصــد ســفر نــدارد.
ســلطان و همــکاران )2019(، بــا هــدف طراحــی چارچوبــی 
و  اجتماعــی  شــبکه های  بیــن  روابــط  تبییــن  بــرای 
ــد  ــاب مقاص ــذاری آن در انتخ ــگری و تأثیرگ ــه گردش تجرب
ــه  ــا عنــوان »اشــتراک گذاری تجرب گردشــگری، پژوهشــی ب
گردشــگری از طریــق شــبکه های اجتماعــی: قصــد رفتاری 
مصرف کننــده جهــت انتخــاب مقصــد« انجــام دادنــد. نتایج 
پژوهــش آنــان نشــان می دهــد کــه اشــتراک گذاری تجربــه 
ــذارد؛  ــت می گ ــر مثب ــد تأثی ــاب مقاص ــگران در انتخ گردش
ــی  همچنیــن، نگــرش و هنجارهــای ذهنــی به طــور انفعال
ــرار  ــگری ق ــات گردش ــتراک گذاری تجربی ــر اش ــت تأثی تح

می گیرنــد.
هیــو و همــکاران )2017( پژوهشــی 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 
اجتماعــی تلفــن  همــراه، بــا چارچــوب یک پارچــه کــه 
ــخصی،  ــم ش ــظ حری ــه حف ــوط ب ــای مرب ــامل نگرانی ه ش
حــس تعلــق و نظریــه خودمختــاری اســت. نتایــج پژوهــش 
ــای درک شــده و  ــا مزای نشــان می دهــد کــه ایــن تأثیــرات ب
احســاس تعلــق خنثــی شــده اســت. بدیــن ترتیــب، پدیده 
ــای  ــخصی« را در پژوهش ه ــم ش ــظ حری ــس حف »پارادوک
هوشــمند گردشــگری دوبــاره تأییــد کرده انــد. به طــور کلی، 
چارچــوب توضیــح کافــی بــرای ادامــه قصــد تولید محتــوا از 
ســوی کاربــر در زمینــه گردشــگری اجتماعــی تلفــن  همــراه 

ــد. ــم می کن را فراه
بیلگیهــان و همــکاران )2016( پژوهشــی را بــا عنــوان 
»ادراک مصرف کننــده از اشــتراک گذاری دانــش مرتبــط 
بــا ســفر در شــبکه های اجتماعــی آنالیــن« و بــا هــدف 
ــل  ــای تمای ــه پیش زمینه ه ــری ک ــدل نظ ــک م ــی ی طراح
بــه  اشــتراک گذاری دانــش را در شــبکه های اجتماعــی 
آنالیــن بررســی کــرده بــه انجــام رســاندند. یافته هــای ایــن 
پژوهــش نشــان می دهد که ســهولت اســتفاده ادراک شــده و 
اعتقــاد بــه یک پارچگــی تأثیری مثبــت و معنــی دار در رفتار 
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ــردی  ــای کارب ــذارد. مزیت ه ــش می گ ــتراک گذاری دان اش
ــی دار در  ــت و معن ــری مثب ــز تأثی ــی نی ــای ذهن و هنجاره

اعتقــاد بــه یک پارچگــی می گــذارد.

ــش،  ــای پژوه ــن متغیره ــط بی ــن رواب ــه تبیی ــه ب ــا توج ب
مــدل مفهومــی را می تــوان ترســیم کــرد )شــکل1(:

روش شناسی پژوهش
در پژوهــش پیــش رو، تأثیــر تعامــالت اجتماعــی آنالیــن 
بــر انتخــاب مقاصــد گردشــگری در شــبکه های اجتماعــی 
بررســی و ارزیابــی شــده اســت. بنابرایــن، پژوهــش از 
حیــث هــدف کاربــردی و از نظــر ماهیت یــا نحوه گــردآوری 
ـ پیمایشــی  توصیفی  پژوهش هــای  زمــره  در  داده هــا 
به شــمار مــی رود. همچنیــن، بــا توجه بــه این  کــه داده های 
مربــوط بــه متغیر هــای پژوهــش بــا ابــزار پرســش نامه 
ــی  ــوع کّم ــش از ن ــن پژوه ــده اند، ای ــل ش ــت تبدی ــه کّمی ب
اســت. جامعــه موردمطالعــه ایــن پژوهــش کاربــران ایرانی 
مقاصــد  تعییــن  بــرای  کــه  اجتماعی انــد  شــبکه های 
گردشــگری خــود از صفحــات گردشــگری بهــره می برنــد. 
ــی و  ــی جغرافیای ــه و پراکندگ ــعت جامع ــه وس ــه ب ــا توج ب
نبــود دسترســی بــه تک تــک اعضــای جامعه، حجــم نمونه 
بــا روش نمونه گیــری چندمرحلــه ای بــرآورد شــده اســت؛ 
ــری  ــا روش نمونه گی ــه اول، ب ــه در مرحل ــورت ک ــن ص بدی
گردشــگری  صفحــه  هجــده  بیــن  از  غیراحتمالــی، 
اینســتاگرام، پنــج صفحــه کــه شــهرت و محبوبیــت زیــادی 

ــپس  ــده اند. س ــده ش ــد برگزی ــورت هدفمن ــتند به ص داش
ــورت  ــات به ص ــن صفح ــران ای ــان کارب ــی از می ــه نهای نمون
ــا اســتفاده از روش  در دســترس اســتخراج شــده اســت. ب
کوکــران، حجــم نمونه مناســب بــرای انجــام پژوهــش 420 

ــرآورد شــده اســت.  نفــر ب
به منظــور واکاوی نظریه هــا و تدویــن ادبیــات موضــوع 
بدیــن  اســت.  شــده  اســتفاده  کتابخانــه ای  روش  از 
منظــور، انــواع کتــب و مقــاالت انگلیســی و فارســی و نیــز 
پایان نامه هــای فارســی مرتبــط بــا موضــوع پژوهــش 
ــش در  ــن پژوه ــون ای ــی، چ ــت. از طرف ــده اس ــی ش بررس
فضایــی واقعــی انجــام می شــود و اطالعــات با پرســش نامه 
ــی نیــز  ــرد آوری می گــردد، در زمــره پژوهش هــای میدان گ
ــه  ــج صفح ــی در پن ــش نامه اینترنت ــرد. پرس ــرار می گی ق
ــتاگرام  ــی اینس ــبکه اجتماع ــب در ش ــوب  و پرمخاط محب
پرســش نامه  در  مطرح شــده  ســؤاالت  یافــت.  انتشــار 
و  نظرهــا  و  شــده  اقتبــاس  پیشــین  پژوهش هــای  از 
ــن  ــه یکــی از رایج تری ــا مقیــاس لیکــرت ک ــراد ب نگــرش اف
مقیاس هــای اندازه گیــری اســت ارزیابــی شــده اســت. 

 ) Bilgihan et al., 2016; Tamjidyamcholo et al., 2013; Pi et al., 2013( شکل 1: مدل مفهومی پژوهش
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ارزیابــی  به منظــور  اولیــه،  چارچــوب  تدویــن  از  پــس 
رشــته های  صاحب نظــران  بــا  پژوهــش،  پرســش نامه 
مدیریت مشــورت شــد و نظرهــای انتقادی و پیشــنهادهای 
اصالحــی آنــان در پرســش نامه اعمــال شــد. روایــی ســازه 
بــا تحلیــل عاملــی تأییــدی به وســیله نرم افــزار لیــزرل 
تعییــن شــده اســت. همچنیــن، به منظــور تعییــن پایایــی 
پرســش نامه ها، تعــداد ســی پرســش نامه بیــن جامعــه 

ــدار  ــی اس اس مق ــزار اس پ ــا نرم اف ــد و ب ــع ش ــاری توزی  آم
آلفــای کرونبــاخ بــرای پرســش نامه محاســبه گردیــد. بنابــر 
نتایــج منــدرج در جــدول 1، ضرایــب آلفــای کرونبــاخ بــرای 
ــرای  ــتر از 0/8 و ب ــش نامه بیش ــل از پرس ــای حاص متغیره
ــه  ــت ک ــده اس ــت آم ــتر از 0/9 به دس ــؤاالت بیش ــی س تمام
ــد. ــان می ده ــش نامه را نش ــؤاالت پرس ــاالی س ــی ب پایای

جدول 1: نتایج تحلیل عاملی تأییدی متغیرهای مربوط به فرضیه ها

آلفای کرونباخt مقداربار عاملیسؤاالت پرسش نامهمنبعمتغیر

تمایل به
اشتراک گذاری

دانش
 )چو و چان )2008

86/093/20سؤال 1

839/0
86/089/20سؤال 2

70/075/15سؤال 3

56/083/11سؤال 4

)چانگ و چن )2009هزینه های تغییر

64/037/13سؤال 5

813/0 92/028/20سؤال 6

69/046/14سؤال 7

 )پالویا )2009اعتقاد به یک پارچگی

64/060/13سؤال 8

822/0 67/020/14سؤال 9

79/055/17سؤال 10

)پالویا )2009سهولت ادراک شده

79/018/18سؤال 11

840/0 85/045/20سؤال 12

78/014/18سؤال 13

 پریمکومار و همکارانمزیت های کاربردی
2008(( 

88/014/22سؤال 14

920/0 73/065/16سؤال 15

85/001/21سؤال 16

 پریمکومار و همکارانهنجارهای ذهنی
2008((

82/015/19سؤال 17

885/0
85/044/20سؤال 18

73/028/16سؤال 19

53/008/11سؤال 20

نگرش به
اشتراک گذاری

دانش
 )سو و لین )2008

83/027/20سؤال 21

948/0

82/015/20سؤال 22

85/006/21سؤال 23

76/084/17سؤال 24

74/013/17سؤال 25
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یافته های پژوهش
آمار توصیفی

و  زنــان  تقریبــًا 53 درصــد  را  پژوهــش  آمــاری  نمونــه 
بــه  نزدیــک  می دهــد.  تشــکیل  مــردان  47 درصــد 
75 درصــد از پاســخ دهندگان ســنی کمتــر از 34 ســال 
همچنیــن،  می رونــد.  به شــمار  جــوان  کــه  داشــتند 
نزدیــک بــه 80  درصــد تحصیــالت دانشــگاهی داشــتند که 
ســهم تحصیــالت در مقطــع کارشناســی 42 درصــد بــوده 
اســت. 34 درصــد درآمــدی کمتــر از یــک میلیــون تومــان 
را اعــالم کرده انــد و فقــط 21 درصــد از پاســخ دهندگان 
درآمــد بیــش از ســه میلیــون تومــان داشــته اند. بنابرایــن 
می تــوان گفــت نمونــه آمــاری ایــن تحقیــق اغلــب جوانــان 
دارای تحصیــالت دانشــگاهی و مجــردی هســتند کــه 
بیشــتر آنــان درآمــدی کمتــر ازســه میلیــون تومــان دارنــد.

آمار استنباطی
شــاخص های برازندگــی کــه بــرای ارزیابــی مدل یابــی 
معــادالت ســاختاری بــه کار رفتــه عبارت اند از کای اســکوئر 
نســبی کــه از تقســیم ســاده مقــدار کای اســکوئر بــر درجــه 
آزادی مــدل محاســبه می شــود )χ2/df( و مقادیــر بیــن 1 

ــاخص ــت؛ ش ــی اس ــاخص پذیرفتن ــن ش ــرای ای ــا 3 ب ت
ــر از  ــداری کمت ــول مق ــای قابل قب ــه مدل ه  1RMSEA ک
 2AGFI، 3GFI، 4IFI،5 CFI ــاخص های ــد؛ ش 0/08 دارن
و NFI6 کــه مقــدار پذیرفتنــی بــرای ایــن شــاخص ها بایــد 

ــد. ــر از 0/9 باش بزرگ ت

می شــود،  مشــاهده   2 جــدول  در  کــه  همان طــور 
ــزارش  ــوب گ ــدل را خ ــرازش م ــی ب ــاخص های برازندگ ش
مــدل  از  اطمینــان  بــا  می تــوان  بنابرایــن  کرده انــد. 
فرضیه هــای  رد  و  تأییــد  بــرای  ســاختاری  معــادالت 

پژوهــش اســتفاده کــرد.

بررسی فرضیه های پژوهش 
بــا بهره گیــری از مــدل معــادالت ســاختاری می تــوان 
کیفیــت ســنجش متغیرهــا و مقبولیــت تأثیرات مســتقیم 
تعریف شــده  تعامل هــای  همچنیــن  و  غیرمســتقیم  و 
میــان متغیرهــا را همزمــان ارزیابــی کــرد. پژوهــش دوازده 
فرضیــه دارد و بــرای آزمــون فرضیه هــا، از مــدل معــادالت 
ســاختاری در نرم افــزار لیــزرل 8/8 اســتفاده شــده اســت. 
در ایــن بخــش، بــا اســتفاده از مــدل  معــادالت ســاختاری 
در نرم افــزار لیــزرل پارامترهــای پژوهــش تجزیه وتحلیــل 

و بــرآورد خواهــد شــد و فرضیه هــای پژوهــش آزمــوده 
بررســی  بــرای  اســت،  ذکــر  شــایان  شــد.  خواهنــد 
معنــی داری مــدل از مقادیــر آمــاره                     اســتفاده 
ــر از 1/96-  ــا کوچک ت ــر از 1/96 ی ــر بزرگ ت ــه اگ ــود ک می ش
باشــند، در ســطح اطمینــان 95 درصــد معنــی دار خواهند 

بــود.

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

جدول 2: شاخص های برازندگی مدل پژوهش

CFIIFIAGFIGFINFIRMSEAχ2/dfشاخص ها

0/980/980/960/980/98074/02/65مقادیر

بین 1 تا 3کمتر از 08/0بیشتر از 9/0بیشتر از 0/9بیشتر از 0/9بیشتر از 0/9بیشتر از 0/9مقدار پذیرفتنی

پذیرفتنیپذیرفتنیپذیرفتنیپذیرفتنیپذیرفتنیپذیرفتنیپذیرفتنینتیجه

 )t-value( t
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نمودار 1: ضرایب مسیر و بارهای عاملی متغیرهای پژوهش
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جدول 3: نتایج ضرایب مسیر و آماره t برای آزمون فرضیه ها

نتیجهt آمارهضریب مسیرمسیرهافرضیه

رد0/59-0/07-سهولت ادراک شده ← تمایل به  اشتراک گذاری دانشاول

تأیید0/7311/58سهولت ادراک شده ← مزیت های کاربردیدوم

تأیید0/484/68سهولت ادراک شده ← اعتقاد به یک پارچگیسوم

تأیید0/7211/96سهولت ادراک شده ← هنجارهای ذهنیچهارم

تأیید0/364/69مزیت های کاربردی ← اعتقاد به یک پارچگیپنجم

رد0/091/22هنجارهای ذهنی ← اعتقاد به یک پارچگیششم

تأیید0/497/58هنجارهای ذهنی ← هزینه های تغییرهفتم

تأیید0/6912/12هنجارهای ذهنی ← نگرش به  اشتراک گذاری دانشهشتم

رد0/96-0/11هنجارهای ذهنی ← تمایل به  اشتراک گذاری دانشنهم

رد0/281/85اعتقاد به یک پارچگی ← تمایل به  اشتراک گذاری دانشدهم

رد0/111/75هزینه های تغییر ← تمایل به  اشتراک گذاری دانشیازدهم

تأیید0/929/67نگرش به  اشتراک گذاری دانش ← تمایل به  اشتراک گذاری دانشدوازدهم

بحث و نتیجه گیری 
ســهولت  کــه  اســت  آن  بیانگــر  پژوهــش  یافته هــای 
ادراک شــده از صفحــات گردشــگری بــر تمایــل کاربــران بــه  
اشــتراک گذاری دانــش خــود تأثیــر نمی گــذارد. نتایــج 
ــکاران )2016( و  ــان و هم ــات بیلگیه ــا تحقیق ــش ب پژوه
کفاشــان کاخکــی و همــکاران )1395( ناهمســو اســت. 
ایــن بدیــن معناســت کــه تأثیر عامــل مذکــور در مقایســه با 
ســایر عوامــل ناچیــز اســت، به طوری کــه می تــوان اثــر آن 
را صفــر درنظــر گرفــت. رد ایــن رابطــه ممکــن اســت ناشــی 
از مشــخصات جمعیت شــناختی نمونــه آمــاری باشــد. بــر 
ایــن اســاس، کاربــران جــوان و بــا تحصیــالت عالــی قــادر 
ــی  ــد و آمادگ ــات جدیدن ــا و امکان ــری فّناوری ه ــه یادگی ب
ــن،  ــد. بنابرای ــل دارن ــر عوام ــل دیگ ــرش آن را در مقاب پذی
بــرای ایــن افراد ســهولت اســتفاده از شــبکه های اجتماعی 
اهمیــت کمتــری دارد. حتــی در شــرایطی کــه شــبکه 
موردنظــر دارای ویژگی هــای ســهولت ادراک شــده نباشــد، 
بــاز هــم ایــن افــراد تمایــل دارنــد دانــش و تجربه ســفر خود 

ــد. ــه  اشــتراک  گذارن را در صفحــات گردشــگری ب
رابطــه بیــن ســهولت ادراک شــده و مزیــت کاربــردی مثبت 
ــتفاده  ــهولت اس ــاس، س ــن اس ــر ای ــت. ب ــی دار اس و معن
از شــبکه های اجتماعــی از عواملــی اســت کــه موجــب 
ارتقــای مزیــت کاربــردی می شــود. درواقــع، کاربــران 
می داننــد.  ادراک شــده  مزیــت  بــر  مؤثــر  را  ســهولت 

ازایــن رو، هرچــه کاربــران ســهولت اســتفاده از شــبکه های 
ــرای آن  ــه ب ــی ک ــد، مزایای ــاس کنن ــتر احس ــور را بیش مذک
شــبکه قائــل می شــوند افزایــش خواهــد یافــت و ایــن یکــی 
از امتیازاتــی اســت کــه هــر شــبکه می توانــد به دســت 
لــذت  ادراک شــده،  رابطــه ســهولت  آورد. همچنیــن، 
ــت،  ــک اس ــم نزدی ــه ه ــیار ب ــودمندی بس ــده و س ادراک ش
به طوری کــه شــخص ســهولت اســتفاده را مزیــت می دانــد 
ــه علــت ســودمندبودن موضــوع دشــواری کار را  و گاهــی ب
نادیــده می گیــرد، بنابرایــن انجــام فراینــد بــرای وی آســان 
به نظــر می رســد. همچنیــن مشــخص شــد کــه رابطــه بیــن 
ســهولت ادراک شــده و اعتقــاد بــه یک پارچگــی نیــز مثبــت 
و معنــی دار اســت؛ بــه ایــن معنــی کــه ممکــن اســت نــوع 
طراحــی صفحــه ای در شــبکه اجتماعــی اینســتاگرام و 
ارائــه اطالعــات و امکانــات بــدون تکلــف موجــب می شــود 
کاربــران احســاس اعتماد و صداقت بیشــتری بــه اطالعات 
موجــود در صفحــه موردنظــر داشــته باشــند. ایــن نتایــج با 
نتیجــه تحقیــق بیلگیهــان و همــکاران )2016( همســو 
اســت؛ درخصــوص صنعت گردشــگری، صداقــت و اعتماد 
بــه صفحــات گردشــگری در بین کاربــران اهمیت بســیاری 
دارد. هنگامــی کاربــران از ســایر امکانــات شــبکه های 
ــه آن شــبکه اعتمــاد  گردشــگری اســتفاده می کننــد کــه ب
داشــته باشــند و صداقــت را در اطالعات و برنامه هــای آنان 
احســاس کننــد. بــر ایــن اســاس، هرچــه میــزان ســهولت 
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اســتفاده از شــبکه ها افزایــش یابــد، کاربــران یک پارچگــی 
ــه  ــه ب ــرد ک ــد ک ــاس خواهن ــبکه ها احس ــتری را در ش بیش
اســتفاده بیشــتر از ســایر بخش هــای شــبکه مذکــور منجــر 
می شــود. عالوه برایــن، تأثیــر ســهولت ادراک شــده بــر 
هنجارهــای ذهنــی تأییــد شــده اســت کــه با نتیجــه تحقیق 
بیلگیهــان و همــکاران )2016( همســو اســت. ایــن رابطه به 
ــاره دارد،  ــر اش ــوی کارب ــده از س ــهولت ادراک ش ــت س اهمی
ــر  ــذار ب ــای تأثیرگ ــه گروه ه ــاور دارد ک ــر ب ــه کارب به طوری ک
وی هنگامــی اثرگذارترنــد کــه آنــان نیز ســهولت اســتفاده را 
درک کــرده باشــند. بنابرایــن، هنگامــی یــک شــبکه  در بین 
گروه هــای مرجــع تأییــد می شــود و هنجارهــای متناســب 
بــا آن شــکل می گیــرد کــه کارکــرد ســاده ای داشــته باشــد. 
درنتیجــه، ســهولت ادراک شــده از شــبکه های اجتماعــی بر 
هنجارهــای ذهنــی )توصیــه و تأییــد دوســتان و آشــنایان( 

بســیار تأثیرگــذار اســت. 
نتایــج پژوهــش تأثیــر مزیت هــای کاربــردی بــر اعتقــاد بــه 
یک پارچگــی را تأییــد می کنــد. ایــن نتایــج نیــز بــا یسشــتر 
تحقیقــات ازجملــه بیلگیهــان و همــکاران )2016( همســو 
اســت. ایــن رابطــه یــادآور می شــود کــه چنانچــه یــک 
صفحــه یــا پروفایــل در اینســتاگرام بــرای کاربــر مزیت هایی 
دربــر داشــته باشــد، بــه مطالــب آن صفحــه نگــرش بهتــری 
از لحــاظ صداقــت و اعتمــاد و امنیــت به دســت خواهــد 
ــن  ــه بدبی ــه آن صفح ــر ب ــورت، کارب ــن  ص ــر ای آورد؛ در غی
شــبکه های  یک پارچگــی  درنتیجــه،  شــد.  خواهــد 
اجتماعــی زمانــی شــکل می گیــرد  کــه صفحات گردشــگری 
اینســتاگرام بــه بهبــود عملکــرد کاربــران منجر شــود، دانش 
و اطالعــات آنــان را ارتقــا دهــد و  تصمیم گیــری را بــرای آنان 

ســاده کنــد.
بنابــر نتایــج پژوهــش، تأثیــر هنجارهــای ذهنــی بــر اعتقــاد 
دانــش  بــه  اشــتراک گذاری  تمایــل  و  یک پارچگــی  بــه 
ــا نتیجــه تحقیــق ســلطان  تأییــد نمی شــود. ایــن نتایــج ب
و همــکاران )2019( ناهمســو اســت. در ایــن پژوهــش، 
اکثریــت نمونــه آمــاری تحصیــالت عالــی دارنــد، بنابرایــن 
ــاد  ــوص اعتق ــه درخص ــت ک ــه گرف ــه نتیج ــوان این گون می ت
ــک  ــب ی ــه مطال ــاد ب ــت و اعتم ــت، صداق ــود امنی ــه وج ب
ــالت  ــراِن دارای تحصی ــی، کارب ــبکه اجتماع ــه در ش صفح
ــان  ــای آن ــع و توصیه ه ــای مرج ــار گروه ه ــر فش تحت تأثی
قــرار نمی گیرنــد؛ بلکــه بــه علــم و تجربــه خــود بیشــتر 
ــن،  ــش س ــه افزای ــود ک ــد می ش ــن تأیی ــد. همچنی متکی ان
تجربــه و ســطح تحصیــالت افــراد تأثیــر هنجارهــای ذهنی 
ــد.  ــر می کن ــی اث ــش ب ــتراک گذاری دان ــه  اش ــل ب ــر تمای را ب
تأییــد رابطــه مثبــت و معنــی دار بیــن هنجارهــای ذهنــی و 
ــرد:  ــیر ک ــد تفس ــد بع ــوان از چن ــر را می ت ــای تغیی هزینه ه

ــی را  ــای ذهن ــدرت هنجاره ــه ق ــن رابط ــه ای ــت آن ک نخس
در مقابــل تحمیــل هزینه هــای تغییــر نشــان می دهــد؛ 
ــد،  ــی پایبندن ــای ذهن ــه هنجاره ــه ب ــرادی ک ــن اف بنابرای
هزینه هــای تغییــر بــرای آن هــا بیشــتر خواهــد بــود و 
احتمــااًل زمینــه تغییــر در آن هــا کاهــش می یابــد. از ســوی 
دیگــر، ازآنجاکــه پژوهــش بــه شــبکه های اجتماعــی و 
به طــور ویژه اینســتاگرام اشــاره دارد، بخشــی از هنجارهای 
ــای  ــرد. هزینه ه ــای می گی ــا ج ــن فض ــز در همی ــی نی ذهن
تغییــر مطابــق تعریــف عملیاتــی آن، شــامل ازدســت دادن 
مخاطبــان نیــز می شــود. بدیهــی اســت بخشــی از همــان 
مخاطبــان می تواننــد همزمــان نقــش گروه هــای مرجــع را 
نیــز ایفــا کننــد. بنابرایــن، چنانچــه ایــن گروه هــا بــه کاربــر 
تغییــر شــبکه و مهاجــرت به شــبکه جدیــد را توصیــه کنند، 

ــرد. ــر را بپذی ــای تغیی ــت هزینه ه ــر اس ــب حاض مخاط
ــرش  ــی و نگ ــار ذهن ــاط هنج ــد ارتب ــش مؤی ــج پژوه نتای
ــد  ــات تأیی ــب تحقیق ــاط در اغل ــن ارتب ــت. ای ــران اس کارب
شــده اســت و بیان کننــده آن اســت کــه نگــرش مخاطــب، 
تحت تأثیــر  شــخصی،  باورهــای  مجموعــه  به عنــوان 
هنجارهــای ذهنــی وی قــرار می گیــرد. ایــن موضــوع 
بدیهــی اســت، زیــرا اصواًل بخشــی از باورهــای فــرد از دوران 
طفولیــت تــا کهنســالی همــواره متأثــر از گروه هایــی اســت 
کــه داوطلبانــه یــا غیرداوطلبانــه عضــو آن بــوده یــا هســت. 
ــر نگــرش افــراد تأثیــر  بنابرایــن، گروه هــای مرجــع فقــط ب
می گذارنــد و تمایــل افــراد بــه  اشــتراک گذاری دانــش متأثــر 

ــت. ــری اس ــل دیگ از عوام
ــل  ــکل گیری تمای ــر ش ــری ب ــی تأثی ــه یک پارچگ ــاد ب اعتق
کشــورهای  در  نــدارد.  شــخص  در  بــه  اشــتراک گذاری 
ــت  ــی اس ــای مهم ــاد مقوله ه ــت و اعتم ــعه یافته امنی توس
ــت،  ــه اس ــرار گرفت ــز ق ــوم نی ــه عم ــورد توج ــرور م ــه به م ک
ــت  ــش کم اهمی ــن پژوه ــر ای ــه مدنظ ــه در جامع درحالی ک
ــی در  ــود یک پارچگ ــاس، نب ــن اس ــر ای ــد. ب ــر می رس به نظ
شــبکه های اجتماعــی و آثــار مخــرب آن هنوز بــرای جامعه 
ــه  ــوان ب ــداق می ت ــوان مص ــت. به عن ــده اس ــن نش ــا تبیی م
اســتفاده فراگیــر از فیلترشــکن ها اشــاره کــرد؛ برنامه هایــی 
کــه معمــواًل بــا خطــرات امنیتــی مواجه انــد، امــا عــده 

ــد. ــتفاده کنن ــد از آن اس ــح می دهن ــادی ترجی زی
بــه  هزینه هــای تغییــر نقشــی در ایجــاد تمایــل فــرد 
 اشــتراک گذاری دانــش نــدارد. ایــن موضــوع بــا نتایــج 
تحقیــق بیلگیهــان و همــکاران )2016( همســو اســت. 
یکســان بودن نتایــج و رد ایــن فرضیــه در دو جامعــه آمــاری 
متفــاوت نشــان می دهــد کــه هزینه هــای تغییــر به تنهایــی 
تأثیــری در فــرد ندارنــد، بلکــه ممکــن اســت در ســایر 

ــد. ــته باش ــر داش ــل تأثی ــه تمای ــی ب ــای منته متغیره
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ــه  ــی، ازجمل ــی و خارج ــات داخل ــی تحقیق ــًا تمام تقریب
همــکاران  و  گســال   ،)2016( همــکاران  و  بیلگیهــان 
و  نجــارزاده   ،)2019( همــکاران  و  ســلطان   ،)2020(
همــکاران )1398( و کفاشــان کاخکــی و همــکاران )1395( 
ــون  ــای گوناگ ــرد را در حوزه ه ــل ف ــر تمای ــرش ب ــر نگ تأثی
تأییــد می کننــد. درواقــع، تمایــل افــراد بــه بــروز رفتــاری 
ــتگی دارد.  ــار بس ــان از درک آن رفت ــرش آن ــه نگ ــاص ب خ
بــر ایــن اســاس، نگــرش تنهــا عامــل مؤثــر بــر تمایــل افــراد 
بــه  اشــتراک گذاری دانــش و تجربــه ســفر در صفحــات 
گردشــگری اســت. بنابرایــن اشــتراک گذاری دانــش بایــد 
ــد.  ــش باش ــوب و لذت  بخ ــه ای مطل ــران تجرب ــرای کارب ب
دانــش  بــه  اشــتراک گذاری  تمایــل  بــر  نگــرش  تأثیــر 

برجســته تر از دیگــر عوامــل اســت. 
ــای  ــه جنبه ه ــات ب ــی صفح ــود در طراح ــنهاد می ش پیش
ــی و  ــی، دسترس ــت، زیبای ــد جذابی ــش آن )مانن لذت بخ
اســتفاده آســان( توجــه ویــژه ای شــود، زیــرا نتایــج نشــان 
ــتر  ــب درک بیش ــده موج ــهولت ادراک ش ــه س ــد ک می ده
مزایــای کاربــردی یــک صفحــه می شــود. همچنیــن، 
ــا جامعــه هــدف،  اســتفاده از بیــان مناســب و متناســب ب
ارائــه  و  تکلــف  بــدون  و  آســان  واژه هــای  از  اســتفاده 
اطالعــات روشــن و به کارنبــردن تصاویــر غیرواقعــی اعتماد 
کاربــران را بــه منبــع مدنظــر افزایــش می دهــد و احســاس 
بهتــری دربــاره صادقانه بــودن اطالعــات به وجــود خواهــد 
آورد. توصیــه می شــود اطالعــات به گونــه ای طراحــی و 
ــد  ــی بتوانن ــع به راحت ــای مرج ــه گروه ه ــود ک ــزاری ش بارگ
ــازی  ــال، فارسی س ــرای مث ــد. ب ــرار کنن ــاط برق ــا آن ارتب ب
برنامه هــا بــرای ســهولت اســتفاده تمامــی اقشــار و بــا هــر 
ســطح تحصیــالت، و آسان ســازی اســتفاده از ابزار هــا 

ــراد. ــردن اف ــد تگ ک مانن
همچنیــن، صفحــات بایــد حــاوی اطالعــات مفیــد بــرای 
کاربــران باشــد. پیشــنهاد می شــود درخصــوص موضــوع و 
مقصــد مدنظــر مطالــب جدیــد و بــه روزی تهیــه شــود و از 
ــودداری  ــع خ ــایت ها و مناب ــر س ــب دیگ ــردن مطال به کارب
شــود. اگــر اطالعــات موجــود بــرای کاربر ســودمند نباشــد، 
اعتقــاد وی بــه یک پارچگــی کاهــش خواهــد یافــت. 
ــر  ــه تأثیــر بســیار زیــاد نگــرش ب ــا توجــه ب به طــور کلــی، ب
ــه  ــه مقول ــت ب ــات الزم اس ــدگان اطالع ــل، ارائه دهن تمای
تغییــر و شــکل دهی نگــرش کاربــران توجــه ویــژه ای 
داشــته باشــند. ازآنجاکــه نگــرش معمــواًل در طــی زمــان 
شــکل می گیــرد، ضــروری اســت هرگونــه تصمیــم دربــاره 
ــی ادامــه داشــته  ــه مــدت  طوالن طراحی هــای صفحــات ب

ــد. ــر نکن ــرعت تغیی ــد و به س باش
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