
143
عه

وس
 و ت

ی
گر

دش
 گر

ی
هش

ژو
ی - پ

لم
ه ع

نام
صل

ف
تأثیرگذاری زیرساخت های گردشگری در میزان وفاداری گردشگران 

)مطالعه موردی: شهر اصفهان(
 فرهادی یونکی  و ایمانی خوشخو

14
01

ار 
 به

ل،
  او

اره
شم

م ، 
ده

یاز
ل 

سا

تأثیر کیفیت وب سایت های مقصد در نگرش کاربران و تمایل به مشارکت 
در بیان تجربیات هم آفرینی آنالین

حبیب انصاری سامانی1، محمد حسن زارع2، مریم امینیان دهکردی3

DOI:10.22034/jtd.2021.253716.2202

ha.ansarisa@gmail.com 1. دانشیار اقتصاد، دانشکده اقتصاد مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران؛
2. استادیار اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران

3. کارشناس ارشد مدیریت مالی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده
با توجه به افزايش تقاضاي گردشگران سراسر جهان براي سفر، ابزارهای رسانه ای 
در عصــر حاضــر بسيار اهميت یافته انــد. ازایــن رو، کیفیــت وب ســایت های مقصــد 
ــای گردشگري و جذب گردشگران  ــی جاذبه ه ــور معرف ــا به منظ ــای آن ه و قابلیت ه
ــر  ــن پژوهــش، تأثی ــت اســت. در ای ــز اهمی ــران بســیار حائ ــر در نگــرش کارب و تأثی
کیفیــت وب ســایت های مقصــد در نگــرش کاربــران و تمایــل بــه مشــارکت در 
ــن  ــن بررســی شــده اســت. جامعــه  آماری ای ــی آنالی ــات هم آفرین هم رســانی تجربی
ــزد تشكيل  ــتان ی ــگری اس ــع گردش ــایت جام ــدگان وب س ــه بازدیدکنن تحقيق را هم
ــر  ــداد 306 نف ــه تع ــران ب ــول کوک ــتفاده از فرم ــا اس ــاری ب ــه آم ــه نمون ــد ک می دهن
تجزیه وتحلیــل  معــادالت ســاختاری  مدل یابــی  راه  از  داده هــا  محاســبه شــد. 
شــده اند. نتایــج نشــان می دهنــد کــه کیفیــت وب ســایت مقصــد در تمایــل کاربــران 
بــه مشــارکت در هم آفرینــی آنالیــن تأثیــر معنــاداری دارد. همچنیــن کیفیــت 
وب ســایت مقصــد در نگــرش کاربــران بــه وب ســایت تأثیــر معنــاداری دارد و نگــرش 
ــر  ــز تأثی ــن نی ــی آنالی ــارکت در هم آفرین ــه مش ــران ب ــل کارب ــایت در تمای ــه وب س ب

ــاداری دارد. معن
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گردشـگری  جامـع  وب سـایت 

اسـتان یـزد

مقدمه
ــت  ــن صنع ــن و متنوع تری ــگری بزرگ تری ــروزه، گردش ام
ــد  ــی درآم ــع اصل ــه منب ــه به مثاب ــی رود، ک ــمار م ــا به ش دنی
ــورها دارد  ــادی کش ــد اقتص ــزایی در رش ــر بس ــتغال، تأثی و اش
ــای  ــد فناوری ه ــکاران، 1395(. رش ــزدی و هم ــی زاده ی )تق
ــد  ــته، در رش ــه گذش ــد ده ــی چن ــی ط ــی و ارتباطات اطالعات
ــگری  ــد گردش ــات رش ــوده و موجب ــر نب ــت بی تأثی ــن صنع ای
 Qian et( اســت فراهــم کــرده  را  الکترونیکــی  بســتر  در 
شــرایط  کشــور،  در  گردشــگری  وضعیــت   .)al., 2018
ــرار  ــتری ق ــه بیش ــه آن توج ــد ب ــدارد و بای ــی ن رضایت بخش

ــود. ــیده ش ــود آن اندیش ــرای بهب ــی ب ــود و راهکارهای ش
ــان راهگشــا  ــن می ــد در ای ــی کــه می توان یکــی از عوامل
در  اطالعــات  فّنــاوری  قابلیت هــای  از  اســتفاده  باشــد، 
گردشــگری اســت کــه بــه شــکل گیری مفهومــی تحــت 
عنــوان گردشــگری الکترونیکــی منجــر شــده و تحــول عظیمی 
ــه  ــت به منزل ــت. اینترن ــته اس ــی داش ــت در پ ــن صنع را در ای

یکــی از بخش هــای اصلــی تجــارت الکترونیــک، بــا ســرعتی 
بیشــتر از دیگــر رســانه های گروهــی )تلویزیــون، رادیــو و 
ماهــواره( بــه وســیله ای رایــج بــرای  جســت وجو و یافتــن 
ــه، و  ــوان و آموزش یافت ــراد ج ــان اف ــژه در می ــات، به وی اطالع
همچنیــن در بعــد عرضــه بــرای ترویــج و فــروش محصــوالت 
تبدیــل شــد )شــریفی تهرانــی و همــکاران، 1395(. اینترنــت 
ــع در صنعــت گردشــگری در زمینه هــای  ــال توزی ــه کان به منزل
حمل ونقــل  و  خریــد  ســفارش دهی،  و  رزرو  اطالعاتــی، 
زنجیــره ارزش گردشــگری الکترونیــک وارد شــده اســت. 
ــق  ــع اف ــازی در واق ــگری مج ــات گردش ــتفاده از امکان ــا اس ب
جدیــدی پیــش پــای صنعــت گردشــگری، کــه یکــی از 
 Alexander et( پردرآمدتریــن صنایــع اســت، گشــوده شــده

.)al., 2018
ــر  ــگران سراس ــای گردش ــش تقاض ــه افزای ــه ب ــا توج ب
ــرای  ــانه ای ب ــزار رس ــر، اب ــفر، در عصرحاض ــرای س ــان ب جه
ــیار  ــگران بس ــذب گردش ــگری و ج ــای گردش ــی جاذبه ه معرف
ــی  ــرای بازاریاب ــد ب ــایت های مقص ــد.  وب س ــت می یاب اهمی
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در صنعتــی کــه بــا روحیــات و تفریحــات مــردم ارتبــاط دارد، 
 .)Scot, 2019( از قابلیت هــای باالیــی برخــوردار اســت
ــی در  ــای جهان ــد حرکت ه ــزارش رون ــای گ ــاس داده ه براس
ــت وجوی  ــه جس ــردم ب ــتر م ــال های 2015-2016، بیش س
 

ِ
ــع ــه منب ــده از س ــفرهای آین ــات س ــورد اطالع ــن درم آنالی
وب ســایت مقصــد توریســتی )35 درصــد(، وب ســایت 
ــد(  ــی )30 درص ــبکه های اجتماع ــد( و ش ــل )35 درص هت

.)IPK International, 2015( می پردازنــد 
وب ســایت رســمی مقصــد به منزلــه منبــع کلیــدی 
اطالعــات بــرای گردشــگران بــوده اســت. ظرفیت هــای 
ــتم عامل ها  ــدرن، سیس ــی م ــی و ارتباط ــتم های اطالعات سیس
مقصــد  مــکان  در  کــه  وب  صفحه هــای  همچنیــن  و 
گردشــگری وجــود دارنــد، بــه طــور فعــال باعــث برندشــدن 
ــوای  ــن محت ــران آنالی ــوند و کارب ــد می ش ــاری مقص ــام تج ن
ــرای  ــنجند. ب ــد و وزن آن را می س ــارت می کنن ــب را نظ مطال
ــه  ــاط دوجانب ــظ ارتب ــد، حف ــی در مقص ــازمان های بازاریاب س
ــی  ــه طبیع ــت. تجرب ــم اس ــیار مه ــن بس ــران آنالی ــا کارب ب
ــا  ــراه ب ــن، هم ــبکه های آنالی ــریع ش ــعه س ــگری و توس گردش
ــات  ــتراک گذاری اطالع ــرای به اش ــران ب ــتر کارب ــل بیش تمای
گردشــگری رونــد مناســبی از تجــارب دیگــران بــرای انتخــاب 

ــت. ــه اس ــش گرفت ــد را در پی ــایت مقص وب س
نظــر  از  گردشــگری  رفتــار  حاضــر،  پژوهــش  در 
ــانه های  ــق رس ــات از طری ــار اطالع ــتراک گذاری و انتش به اش
یــا  وبالگ هــا  ســفر،  وب ســایت های  ماننــد  اجتماعــی 

شــبکه های اجتماعــی تحلیــل شــده اســت.
بااین حــال، هنــوز تأثیرگــذاری مطالــب گردشــگران 
بیــان  در  مشــارکت  و  دهان به دهــان  تبلیغــات  طریــق  از 
ــل بیشــتر دارد. وب ســایت مقصــد  ــه تحلی ــاز ب تجاربشــان نی
ســفر، عــالوه بــر این کــه به منزلــه ابــزار ارتقــای حیاتــی 
شــناخته می شــود، قــادر بــه تأثیرگــذاری در تجربیــات ذاتــی، 
رفتــار و قصــد کاربــر اســت؛ بــا وجــود ایــن، به مثابــه واحــد 
تحلیلــی در ارزش برنــد مشــترک، نتوانســته توجــه کافــی 

 .)Jano & Sara, 2018( جلــب کنــد
مقصــد  وب ســایت های  اهمیــت  گردشــگری،  در 
بســیار مهــم اســت؛ زیــرا از وب ســایت مقصــد ســفر به منزلــه 
ابــزاری بــرای معرفــی برندهــای تجــاری در شــهر مدنظــر بــا 
ــن  ــود. در ای ــتفاده می ش ــن اس ــات آنالی ــری از ارتباط بهره گی
وب ســایت ها، کاربــران در تبلیــغ و معرفــی برنــد بــه یکدیگــر 
اطالعــات،  به اشــتراک گذاری  بــا  و  می کننــد  شــرکت 
دیدگاه هــا و تجربیاتشــان از طریــق وب ســایت مقصــد در 
تصــور و رضایــت گردشــگران بالقــوه تأثیــر می گذارنــد 
ــدگاری  ــان مان ــایت، در زم ــت وب س )Xu, 2017(. جذابی
کاربــر و باالبــردن انگیــزش وی بــرای جســت وجو نقــش 

ــرط  ــایت ش ــی وب س ــت طراح ــن، کیفی ــی دارد. همچنی مهم
ضــروری پایــداری آن اســت. چنانچــه اســتفاده از وب ســایت 
ــرای  ــا پاســخی ب ــا باشــد ی دشــوار باشــد، وب ســایت ناخوان
از  کلــی  به طــور  و  باشــد  نداشــته  کاربــران  ســؤال های 
ــایت را  ــران وب س ــد، کارب ــوردار نباش ــی برخ ــت کاف جذابی
ــا  ــدی، 1393(. ب ــه و احم ــی علویج ــد )کریم ــرک می کنن ت
توجــه بــه مطالبــی کــه ذکرشــان رفــت و بــا توجــه بــه این کــه 
ــی  ــوع بررس ــن موض ــران ای ــی در ای ــچ پژوهش ــون در هی تاکن
نشــده اســت، در ایــن پژوهــش کیفیــت وب ســایت های 
در  مشــارکت  بــه  تمایــل  و  کاربــران  نگــرش  مقصــد، 
ــع  ــایت جام ــن، در وب س ــات آنالی ــتراک گذاری تجربی به اش
گردشــگری اســتان یــزد بررســی می شــود. هــدف ایــن 
پژوهــش عبــارت اســت از: ۱( بررســی اثــر کیفیت وب ســایت 
مقصــد بــر تمایــل مشــارکت در به اشــتراک گذاری تجربیــات 
آنالیــن؛ ۲( نگــرش بــه وب ســایت ها و اثــر نگــرش بــه 
وب ســایت های مقصــد بــر تمایــل کاربــران بــه مشــارکت در 

آنالیــن. تجربیــات  به اشــتراک گذاری 
پژوهــش،  پیشــینه  و  نظــری  مبانــی  ادامــه،  در 
روش شناســی پژوهــش، یافته هــای پژوهــش و در پایــان، 

اســت. شــده  ارائــه  پیشــنهادها  و  نتیجه گیــری 

مروری بر ادبیات موضوع
امــروزه در مباحــث مرتبــط بــا گردشــگری بــه اهمیــت 
اســت.  شــده  اشــاره  مقصــد  وب ســایت های  ارزیابــی 
اغلــب روش هــای ارزیابــی وب ســایت، بــر مفاهیمــی ماننــد 
ــایت  ــت وب س ــده اند. کیفی ــز ش ــایت متمرک ــت وب س کیفی
باعــث می شــود کــه وب ســایت دربردارنــده ویژگی هایــی 
پاســخ گویی  امنیت داشــتن،  ملموس بــودن،  جملــه  از 
ــی  ــه در آن، زمینه های ــد ک ــی باش ــان و همدل ــوب، اطمین خ
کــه مصرف کننــدگان تاحــد زیــادی بــا عناصــر فّنــاوری 
 Jano & Sara( دارد  وجــود  می کننــد  برقــرار  ارتبــاط 
ــران  ــه کارب ــود ک ــث می ش ــایت باع ــت وب س 2018(. کیفی
بــرای بیــان تجربیــات جدیــد در وب ســایت مشــارکت کننــد. 
ــطح  ــای س ــث ارتق ــوارد، باع ــب م ــات در اغل ــان تجربی بی
ــج  ــدد، تروی ــد مج ــران و خری ــاداری کارب ــدی و وف رضایتمن
ــل از  ــع حاص ــد مناف ــان و تولی ــات دهان به ده ــار تبلیغ و انتش
 Bahari( ــود ــایت می ش ــرای وب س ــن ب ــای آنالی فعالیت ه

.)et al., 2018
همچنیــن تأثیــر کیفیــت وب ســایت در نگــرش بــه 
وب ســایت به طــور ســنتی، بــا رضایــت مشــتری ارتبــاط دارد. 
در ادبیــات گردشــگری، رابطــه مســتقیم مثبــت میــان کیفیــت 
 Alexander et al.,( ــت ــرش حکم فرماس ــایت و نگ وب س
2018(. در ســال های اخیــر، تأثیــر کیفیــت وب ســایت 
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ــه  ــرار گرفت مقصــد در تحریــک نگــرش گردشــگران مدنظــر ق
ــاال  ــت ب ــد، کیفی ــایت های مقص ــران وب س ــر کارب ــت. اگ اس
ــطح  ــد و س ــه می کنن ــرش را تجرب ــی نگ ــد، توانای را درک کنن
ــن واکنش هــای  ــد؛ بنابرای ــرل و هیجــان را افزایــش می دهن کنت
ــایت  ــه وب س ــا ب ــرش آن ه ــر در نگ ــناختی کارب ــی و ش عاطف
وب ســایت  خدمــات  کیفیــت  می گــذارد.  مثبــت  تأثیــر 
ــدازه  ــن، ان ــگ، مت ــایت، رن ــی وب س ــامل طراح ــن ش آنالی
ــن  ــری و همچنی ــی و تصوی ــر صوت ــا عناص ــش و ی صفحه نمای
ــودمندی و  ــر س ــر از نظ ــرش کارب ــایت در نگ ــت وب س ظرفی
 Jano &( ــذارد ــت می گ ــتقیم و مثب ــر مس ــهولت درک تأثی س

.)Sara 2018
میــان نگــرش مطلــوب بــه وب ســایت های مقصــد 
و لذت بخــش  ســفر درحکــم وب ســایتی دوست داشــتنی 
ــاداری وجــود دارد. وب ســایت های مقصــد ســفر  ــاط معن ارتب
ــر   تأثی

ً
ــاال ــره، احتم ــی روزم ــرگرمی در زندگ ــه روش س به منزل

ــه  ــوب به منزل ــرش مطل ــد. نگ ــراد دارن ــرش اف ــی در نگ مثبت
ــایی  ــفر شناس ــد س ــایت های مقص ــی در وب س ــی اصل عامل
ــری  ــران از صداقــت و باورپذی ــه برداشــت کارب شــده و به منزل
یــا پیش بینــی و تحقــق الزامــات صریــح و ضمنــی توافق شــده 
ــا وب ســایت های  ــاط ب ــران در ارتب تعریــف شــده اســت. کارب
ــن  ــتند؛ بنابرای ــه رو هس ــددی روب ــرات متع ــا خط ــد، ب مقص
ــفر  بازاریابــان بــرای اســتفاده از وب ســایت های مقصــد س
به منظــور انتقــال اطالعــات بــه کاربــران، بایــد نخســت 
گهــی و تبلیغ هــا تحــت  ــار آ ــد. اعتب اعتمادشــان را جلــب کنن
ــانه  ــایت و رس ــار وب س ــژه اعتب ــون، به وی ــل گوناگ ــر عوام تأثی

.)Bleier et al., 2019( ــت ــام اس ــل پی ــال حام انتق
احساســات مشــترک و نزدیــک مــردم، گســترش تمایــل 
را در پــی دارد. تمایــل بــه اســتفاده از  وب ســایت و مزایــای آن، 
پیونــد حســی میــان فــرد و وب تعریــف می شــود. دل بســتگی 
عاطفــی بــه وب ســایت را پیونــدی پراحســاس میــان شــخص 
و خصوصیــات وب تعریــف کرده انــد کــه بــا احساســات 
عمیقــی از پیونــد، محبــت، شــور و اشــتیاق نمایــان می شــود. 
ــر و وب  ــان کارب ــد عاطفــی می ــه پیون ــن مفهــوم ب ــع، ای در واق
بــه  تمایــل   .)Lycett & Radwan, 2019( دارد  اشــاره 
ــدار  ــی پای ــه رابطــه عاطف ــی اســت ک ــری روان مشــارکت متغی
و تغییرناپذیــری را بــا وب نشــان می دهــد و بیانگــر رابطــه 
ــج  ــا به تدری ــن فعالیت ه ــت. ای ــا آن اس ــرد ب ــی ف ــک روان نزدی
ــه و مشــارکت فعــال در وب ســایت را تقویــت می کننــد.  تجرب
ایــن فعالیت هــا عبارت انــد از: برجسته ســازی و مستندســازی 
رویدادهــای مهــم و جمــع آوری و بازیابــی یادداشــت های 
مقصــد  بــا  رابطــه  در  اعضــا  به هم پیوســته  شــخصی 
وب ســایت  کاربــران  اگــر   .)Almutairi et al., 2019(
کیفیــت را درک کننــد، احساســات و افزایــش واکنش هــای 

ــرش  ــه نگ ــد؛ در نتیج ــه می کنن ــناختی را تجرب ــی و ش عاطف
ــد.  ــه مشــارکت می افزای ــر تمایلشــان ب ــه وب ســایت ب آن هــا ب
مشــارکت در وب ســایت اغلــب آنالیــن بــوده اســت و باعــث 
ــن  ــترک آنالی ــای مش ــات و فعالیت ه ــت خدم ــن کیفی باالرفت

.)Jano & Sara 2018( می شــود 

پیشینه پژوهش
ــه  ــت2 )2019( در مقال ــون_ ای ــکات1 )2019( و ب اس
خــود، کیفیــت وب ســایت ها و تأثیــر دوجانبــه آن هــا در 
ــور  ــتفاده در کش ــد اس ــاد و قص ــده، اعتم ــودمندی درک ش س
تایلنــد را بررســی کرده انــد. جامعــه آمــاری را کاربــران آنالیــن 
ــی  ــا توصیف ــش آن ه ــد. روش پژوه ــکیل می دادن ــی تش اینترنت
ــت  ــه کیفی ــت ک ــی از آن اس ــج حاک ــت. نتای ــی اس ـ پیمایش
ــاد، و  ــایت، اعتم ــتفاده از وب س ــای اس ــایت در متغیره وب س
درک ســودمندی کاربــران از وبســایت تأثیــر معنــی داری دارد.
ــه  ــران ب ــرش کارب ــکاران )2019( نگ ــری3 و هم المطی
خصوصیــات وب ســایت را بررســی کرده انــد. جامعــه آمــاری 
ــش  ــد. روش پژوه ــکیل می دهن ــن  تش ــتریان آنالی ــان را مش آن
ــان نشــان داد  توصیفــی ـ پیمایشــی اســت. نتایــج پژوهــش آن
ــت  ــن قابلی ــر و همچنی ــه کارب ــتفاده و تجرب ــهولت اس ــه س ک
ــه  ــده ب ــب مصرف کنن ــرای ترغی ــایت  ب ــوب وب س ــش خ پیمای

ــد از وب ســایت بســیار مهــم اســت. خری
ــد،  ــایت مقص ــت وب س ــارا )2018( کیفی ــو و س جان
ــه شــرکت در تجــارب همــکاری  ــل ب ــران و تمای نگــرش کارب
آنالیــن را تدویــن کرده انــد. ایــن پژوهــش بــا اســتفاده از روش 
کیفــی و کّمــی به صــورت اکتشــافی انجــام شــده اســت. 
وب ســایت  از  اســتفاده کننده  کاربــران  را  آمــاری  جامعــه 
ــه  ــد ک ــد می کن ــا تأیی ــد. یافته ه ــکیل داده ان ــفر تش ــد س مقص
ــل  ــایت و تمای ــه وب س ــرش ب ــایت و نگ ــت وب س ــن کیفی بی
ــتقیم و  ــه مس ــن رابط ــکاری آنالی ــارب هم ــرکت در تج ــه ش ب
ــایت  ــه وب س ــرش ب ــن، نگ ــود دارد. عالوه برای ــاداری وج معن
ــر  ــن تأثی ــکاری آنالی ــارب هم ــرکت در تج ــه ش ــل ب در تمای

ــت دارد. مثب
وب ســایت  تجزیه وتحلیــل   )2016( رادلوفــو4 
ــت.  ــرده اس ــن ک ــی را تدوی ــگری اروپای ــازمان های گردش س
ــده  ــام ش ــی انج ــی ـ تحلیل ــیوۀ توصیف ــه ش ــش ب ــن پژوه ای
اســت. جامعــه آمــاری ایــن پژوهــش را پانــزده کشــور اروپایــی 
ــگری  ــمی گردش ــال رس ــی پورت ــه به نوع ــد ک ــکیل می ده تش
را بــه اجــرا درآورده انــد. روش پژوهــش به صــورت کّمــی 
 47 درصــد از 

ً
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کاربــران اروپایــی، بــا فهرســت وب ســایت های مقصــد ســفر 
آشــنا هســتند و از وب ســایت های توریســتی آنالیــن اســتفاده 

می کننــد.
تأثیــر  پژوهشــی،  در  و همــکاران )1398(  عباســی 
در  وب ســایت  از  مشــتری  درک شــده  خدمــات  کیفیــت 
وفــاداری الکترونیکــی از طریــق کیفیــت خدمات ادراک شــده 
و رضایــت مشــتری در هتل هــای لوکــس را ارزیابــی کردنــد. 
ــای 4 و 5  ــتریان هتل ه ــش را مش ــن پژوه ــاری ای ــه آم جامع
ســتاره در شــهر تهــران تشــکیل می دهنــد. نتایــج نشــان داد که 
ــایت  ــهرت وب س ــازی و ش ــایت، سفارشی س ــت وب س قابلی
در کیفیــت خدمــات درک شــده از وب ســایت و رضایــت 
ــدی  ــی داری دارد؛ رضایت من ــت و معن ــر مثب ــتریان آن، اث مش
مشــتری در قصــد برگشــت مشــتری بــه وب ســایت هتــل اثــر 
ــتری  ــت مش ــد برگش ــت قص ــی دار دارد و درنهای ــت و معن مثب
بــه وب ســایت هتــل در وفــاداری، اثــر مثبــت و معنــی دار دارد.
ویژگی هــای  تأثیــر   )1397( امینــی  و  فراهانــی 
ــه:  ــورد مطالع ــد )م ــن رابطه من ــی آنالی ــایت در بازاریاب وب س
شــرکت گردشــگری آهنــگ پــرواز( را بررســی کرده انــد. 
جامعــه  اســت.  هم بســتگی  و  پیمایشــی  پژوهــش  روش 
آمــاری را کارکنــان شــرکت گردشــگری آهنــگ پــرواز تشــکیل 
ــه  ــی فایده گرایان ــه ویژگ ــد ک ــان می ده ــج نش ــد. نتای می دهن
در تعهــد عاطفــی، اعتمــاد در وفــاداری الکترونیکــی، ویژگــی 
حســابگرانه  تعهــد  حســابگرانه،  تعهــد  در  فایده گرایانــه 
ــی در  ــد عاطف ــاد، تعه ــی در اعتم ــد عاطف ــاد، تعه در اعتم
ــد  ــه در تعه ــای لذت گرایان ــی، ویژگی ه ــاداری الکترونیک وف

ــاداری دارد. ــت و معن ــر مثب ــابگرانه تأثی حس
ــایت  ــات وب س ــت خدم ــر کیفی ــی )1397( تأثی دهقان
ــاداری مشــتریان در فروشــگاه های اینترنتــی  در رضایــت و وف
پژوهــش  روش  اســت.  کــرده  بررســی  را  تهــران  شــهر 
ــتریان  ــاری را مش ــه آم ــت. جامع ــتگی اس ــی و هم بس پیمایش
ــد.  ــکیل می دهن ــران تش ــهر ته ــی ش ــگاه های اینترنت در فروش
نتایــج پژوهــش نشــان داد کــه میــان ابعــاد کارآمــدی، 
ــت  ــی کیفی ــم خصوص ــظ حری ــتم و حف ــه سیس ــی ب دسترس
خدمــات وب ســایت و رضایــت مشــتری رابطــه معنــادار 
و مثبتــی وجــود دارد. همچنیــن بیــن رضایــت مشــتری و 
ــود دارد. ــاداری وج ــه معن ــی رابط ــتریان اینترنت ــاداری مش وف
ذاکــری )1397( بــه شناســایی و اولویت بنــدی عوامــل 
الکترونیــک وب ســایت های  کیفیــت خدمــات  در  مؤثــر 
شــرکت های هواپیمایــی بــا اســتفاده از روش تاپســیس فــازی 
پرداختــه اســت. روش پژوهــش پیمایشــی و هم بســتگی 
ــکیل  ــی تش ــرکت های هواپیمای ــاری را ش ــه آم ــت. جامع اس

معیارهــای  میــان  از  کــه  داد  نشــان  نتایــج  می دهنــد. 
شــش گانه مؤثــر در کیفیــت خدمــات، قابلیــت اطمینــان 
ــای  ــب معیاره ــس از آن، به ترتی ــت را دارد و پ ــن اولوی باالتری
پاســخ گویی، کیفیــت اطالعــات، قابلیــت اعتمــاد، همدلــی 
و کیفیــت ظاهــری خدمــات قــرار دارنــد. همچنیــن براســاس 
و  اول  رتبــه  در  ماهــان  شــرکت  انجام شــده،  رتبه بنــدی 
ــش  ــران، کی ــالمی ای ــوری اس ــی جمه ــرکت های هواپیمای ش
ایــر، آســمان و ســاها در رتبه هــای دوم تــا پنجــم قــرار 

ــد. گرفتن
تــم زار و اســماعیل پور )1396( بــه بررســی تأثیــر 
ــک  ــایت بان ــی وب س ــی و امنیت ــردی، دسترس ــت عملک کیفی
ــی  ــه اینترنت ــد مراجع ــک و قص ــاد الکترونی ــادرات در اعتم ص
ــد.  ــداری پرداخته ان ــات بانک ــت خدم ــرای دریاف ــتریان ب مش
جامعــه آمــاری را کاربــران وب ســایت بانــک صــادرات 
تشــکیل می دهنــد. نتایــج نشــان می دهــد کــه کیفیــت 
وب ســایت بانــک صــادرات در وضعیــت متوســطی قــرار 
دارد و مســتقیم و غیرمســتقیم از طریــق متغیــر میانجــی 
ــتریان  ــی مش ــه اینترنت ــد مراجع ــک در قص ــاد الکترونی اعتم
ــر  ــل مســیر نشــان داد کــه تأثی ــج تحلی تأثیرگــذار اســت. نتای
ــتقیم آن  ــر مس ــتر از اث ــایت بیش ــت وب س ــتقیم کیفی غیرمس
اســت. همچنیــن از میــان ابعــاد کیفیــت وب ســایت، کیفیــت 
امنیتــی بیشــترین تأثیــر و کیفیــت عملکــردی کمتریــن تأثیــر 
ــی  ــه اینترنت ــد مراجع ــک در قص ــاد الکترونی ــق اعتم را از طری

ــت. ــته اس ــادرات داش ــک ص ــتریان بان مش
بــا توجــه بــه پیشــینه معرفی شــده در پژوهــش، بــا 
وجــود این کــه تاکنــون پژوهش هــای بســیاری در حــوزه 
کیفیــت وب ســایت های مقصــد و نیــز نگــرش کاربــران 
تاکنــون  اســت،  انجــام  شــده  مشــارکت  بــه  تمایــل  و 
پژوهش هــای بســیار معــدودی بــه بررســی تأثیــر ایــن پدیــده 
ــا،  ــدود پژوهش ه ــن مع ــان ای ــن در می ــد. همچنی پرداخته ان
ــت  ــر کیفی ــور، تأثی ــل کش ــی در داخ ــچ پژوهش ــون هی تاکن
وب ســایت های مقصــد در نگــرش کاربــران و تمایــل بــه 
در  آنالیــن  تجربیــات  به اشــتراک گذاری  در  مشــارکت 
وب ســایت جامــع گردشــگری اســتان یــزد را بررســی نکــرده 
اســت. هــدف از پژوهــش حاضــر، پیشــنهاد و ارزیابــی 
ــد  ــایت مقص ــت وب س ــای کیفی ــرای ارتق ــت ب ــی اس الگوی
نگــرش  پیش بینــی  بــرای  تعیین کننــده  عاملــی  به منزلــه 
ــارکت در  ــرای مش ــا ب ــل آن ه ــایت و تمای ــه وب س ــران ب کارب

ــترک. ــارب مش تج
ایــن  مفهومــی  مــدل  پژوهــش،  پیشــینه  براســاس 

ارائــه شــده اســت. پژوهــش در شــکل 1 
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شکل 1: مدل مفهومی

فرضیه های پژوهش
1. کیفیــت وب ســایت اثــر معنــاداری بــر تمایــل کاربران 

بــه مشــارکت در بیــان تجربیــات هم آفرینــی آنالیــن دارد.
2. کیفیت وب سایت اثر معناداری بر نگرش کاربران دارد.
3. نگــرش بــه وب ســایت اثــر معنــاداری بــر تمایــل 
کاربــران بــه مشــارکت در بیــان تجربیــات هم آفرینــی آنالیــن دارد.

روش شناسی پژوهش
هــدف،  حیــث  از  می تــوان  را  حاضــر  پژوهــش 
کاربــردی و از نظــر شــیوه گــردآوری داده هــا از نــوع توصیفــی ـ 
پیمایشــی بــه   شــمار آورد. بــرای ســنجش متغیرهــای پژوهــش 
ــع  ــت. منب ــده اس ــتفاده ش ــتاندارد اس ــش نامه های اس از پرس
اســتخراج ســؤاالت پژوهــش حاضــر، پژوهــش جانــو و ســارا 
)2018( بــا نــام »کیفیــت وب ســایت مقصــد نگــرش کاربــران 
ــت.  ــن« اس ــکاری آنالی ــارب هم ــرکت در تج ــه ش ــل ب و تمای
ــرایط  ــاس ش ــش نامه براس ــؤاالت پرس ــه س ــت ک ــی اس گفتن
ــؤال  ــامل 22 س ــش نامه ش ــده اند. پرس ــازی ش ــران بومی س ای
اســت کــه بــا اســتفاده از مقیــاس پنج رتبــه ای لیکــرت بررســی 
می شــوند. در ایــن پرســش نامه ها، بــا اســتفاده از طیــف 
لیکــرت، ســؤاالت محقــق بــه اعــدادی تبدیــل می شــوند کــه 
ــددی را  ــع ع ــر در واق ــه مدنظ ــاب گزین ــا انتخ ــخ گویان ب پاس
ــداد  ــن اع ــق ای ــق از طری ــد و محق ــه می کنن ــق ارائ ــه محق ب

می کنــد. نتیجه گیــری 

جدول 1: سؤاالت پرسش نامه

سهولتاستفادهازوبسایت

1. جست وجو در این وب سایت آسان است.

2. پس از ورود به این وب سایت، می توانم به سرعت بخش هایی را که می خواهم 
ببینم پیدا کنم.

3. این وب سایت دسته بندی های منظمی دارد.

4. با چند کلیک به آنچه می خواهم دسترسی پیدا می کنم.

اطالعات

1. دسترسی به اطالعات در وب سایت مقصد به راحتی امکان پذیر است.

2. این وب سایت اطالعات کافی را در اختیار شما قرار می دهد.

3. اطالعات موجود در این وب سایت مفید به نظر می رسد.

4. این وب سایت منبع خوبی از اطالعات درمورد مقصد است.

تعامل

1. این وب سایت به من اجازه می دهد تا مطالب مربوط به مقصد را از سایر 
افراد ببینم.

2. من می توانم نظرات خود را به اشتراک بگذارم و با دیگران در این وب سایت 
تماس بگیرم.

3. از طریق این وب سایت، به شبکه های اجتماعی مقصد دسترسی دارم.

طراحیوبسایت

1. این وب سایت جذاب است.

2. این وب سایت سازمان یافته است.

3. این وب سایت به درستی از مطالب چندرسانه ای استفاده می کند.
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4. رنگ های استفاده شده در این وب سایت مناسب است.

5. فونت استفاده شده در این وب سایت صحیح به نظر می رسد.

ینیآنالین مشارکتدربیانتجربیاتهمآفر

 از این وب سایت مقصد 
ً
1. من عالقه مندم که اطالعات بیشتر را مستقیما

درخواست کنم.

2. مقصد با اشتراک گذاری محتوا و اطالعات مرا به مشارکت تشویق می کند.

3. یک احتمال قوی وجود دارد که من محتوا یا نظرات خود را در این وب سایت 
به اشتراک بگذارم.

نگرشبهوبسایتمقصد

1. مقصد وب سایت خوبی دارد.

2. واکنش من به این وب سایت مثبت است.

3. وب سایت مقصد را دوست دارم.

جدول 2: ساختار پرسش نامه

تعداد گویهمتغیر

4سهولت استفاده

4اطالعات

3تعامل

5طراحی وب سایت

3نگرش به وب سایت

3تمایل به مشارکت

ابتدایی  نسخه  پرسـش نامه ها،  روایی  بررسی  برای 
گـروه  )اساتید  متخصصان  از  نفر  سـه  اختیار  در  پرسـش نامه 
مدیریـت دانشـگاه امام جـواد )ع(( قرار گرفت و پیشـنهاد های 
اصالحی آنان اعمال شـد؛ سپس در آزمونـی مقدماتی، تعداد 
30 پرسـش نامه میـان اعضای جامعـه آماری توزیع و با توجه 
شـد  حذف  یا  اصالح  نامشخص،  و  مبهم  سؤاالت  نتایج،  به 
از  نیـز  پایایـی  تعییـن  شـد.  تهیه  پرسـش نامه  نهایی  شکل  و 
ضریـب آلفـای کرونبـاخ اسـتفاده  شـد. ضرایب به دسـت آمده 
در جـدول 3 آمـده اسـت و آلفـای کرونبـاخ بـرای متغیرهـای 
پژوهـش از آسـتانه 70 درصـد باالتر بوده اسـت کـه حاکی از 

پایایـی مناسـب ابـزار پژوهش اسـت.

جدول 3: میزان آلفای متغیرها

نتیجهمیزان آلفامتغیر

 تأیید0/759سهولت استفاده

 تأیید0/810اطالعات

 تأیید0/813تعامل

 تأیید0/784طراحی وب سایت

 تأیید0/790تمایل به مشارکت

 تأیید0/873نگرش به وب سایت

ــش ماهه  ــی دوره ش ــی ط ــرو زمان ــر قلم ــش از نظ پژوه
در ســال 1398 انجــام شــده اســت. جامعــه آمــاری پژوهش را 
همــه بازدیدکننــدگان از وب ســایت جامــع گردشــگری اســتان 
ــن  ــم اولی ــایت درحک ــن وب س ــد. ای ــکیل می دهن ــزد1 تش ی
ــه  ــت ک ــزد اس ــتان ی ــگری در اس ــات گردش ــزار خدم کارگ
ــفر  ــول س ــما در ط ــت ش ــن اس ــه ممک ــزی ک ــر چی در آن، ه
ــه  ــت. از جمل ــده اس ــی ش ــید، پیش بین ــته باش ــاز داش نی
ــد  ــه می ده ــایت ارائ ــن وب س ــه ای ــژه ای ک ی ــات و خدم

از: عبارت انــد 
1. در لحظــه اول ورود بــه ســایت، بــا گزینــه پشــتیبانی 
آنالیــن مواجــه می شــوید کــه به خوبــی همــه صفحــات وب 
را حمایــت می کنــد و حتــی افــرادی را کــه جــزو گردشــگران 
ــی  ــؤاالت تخصص ــه س ــد و ب ــی می کنن ــالمت اند راهنمای س
ــخ گویی و  ــماره پاس ــا ش ــد ی ــخ می دهن ــا پاس ــکی آن ه پزش
ــراق  ــدون اغ ــد. ب ــرار می دهن ــان ق ــتیبانی را در اختیارش پش
پشــتیبانی ایــن ســایت بســیار قدرتمنــد عمــل می کنــد؛ 
به طــوری کــه نوبــت پزشــک مدنظــر و اقامتــگاه بــرای 
گردشــگر رزرو می شــود؛ 2. راهنمایــی بــرای بازدیــد از 
ــگر  ــه گردش ــاوره ب ــزد؛ 3. مش ــی ی ــای دیدن ــی جاذبه ه تمام
کافی شــاپ  یــا  رســتوران  مناســب ترین  انتخــاب  بــرای 
ــگر  ــه گردش ــاوره ب ــما؛ 4. مش ــتقرار ش ــل اس ــه مح ــک ب نزدی

ــزد. ــوغات از ی ــد س ــرای خری ب
ــات  ــر امکان ــایت بناب ــن وب س ــت ای ــر اس ــایان ذک ش
ســازمان ها،  مــدارس،  بــرای  افــراد،  زمانــی  و  مالــی 
اختصاصــی  تورهــای  دوســتی،  گروه هــای  و  خانواده هــا 

همــراه بــا بیمــه مســافرتی برگــزار می کنــد.
ازآنجاکــه حجــم جامعــه پژوهــش نامحــدود اســت، 
بــا  مناســب  نمونــه  حجــم  پرســش نامه،  توزیــع  بــرای 
اســتفاده از روش آمــاری و فرمــول کوکــران محاســبه و مبنــای 
کار قــرار می گیــرد. براســاس وب ســایت جامــع گردشــگری 
 1500 نفــر از وب ســایت 

ً
در بــازده ای یک ماهــه، تقریبــا

ــم  ــران،2 حج ــول کوک ــق فرم ــد و طب ــد کرده ان ــور بازدی مذک
نمونــه تعــداد 306 نفــر در نظــر گرفتــه شــده اســت. شــیوه 
ــل  ــس و ایمی ــی، فاک ــت الکترونیک ــق پس ــی از طری دسترس

اســت.

1. https://gotoyazd.com
2. Cochran
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یافته های پژوهش
توصیف متغیرهای جمعیت شناختی

نتایــج آمــار توصیفــی پژوهــش نشــان داد کــه جنســیت 
77/5% )237 نفــر( از نمونه هــا مــرد و 22/5% )69 نفــر( 
ــن  ــد. همچنی ــان تشــکیل می دادن از نمونه هــای پژوهــش را زن
ــر(  ــش، 7/2% )22 نف ــای پژوه ــنی نمونه ه ــاظ رده س ــه لح ب
ــنی 25  ــن رده س ــر( بی ــال، 72/9% )223 نف ــر از 25 س کمت
ــا 75  ــنی 50 ت ــن رده س ــر( بی ــال، 18/3% )56 نف ــا 50 س ت
ــایر  ــتند. س ــال داش ــتر از 75 س ــر( بیش ــال و 1/6% )5 نف س
از  پژوهــش  نمونه هــای  جمعیت شــناختی  ویژگی هــای 
ــدول 4 و 5  ــوابق کاری در ج ــالت و س ــزان تحصی ــه می جمل

ــت. ــده اس ــان ش ــل بی به تفصی

جدول 4: تحصیالت پاسخ دهندگان

درصد فراوانیفراوانیمیزان تحصیالت

7323/9دیپلم و کمتر1

3712/1فوق دیپلم2

16955/2لیسانس3

4
فوق لیسانس و 

باالتر
278/8

306100مجموع

جدول 5: سوابق كاری پاسخ دهندگان

فراوانیسوابق کاری پاسخ دهندگان
درصد 
فراوانی

5258/2 سال و کمتر1

67424/2 تا 10 سال2

118929/1 تا 15 سال3

11838/6بیشتر از 15 سال4

306100مجموع

توصیف آماری متغیرهای پژوهش
به تنهایــی  خــام  داده هــای  از  کــه  اســت  واضــح 
ــد  ــا ح ــد ت ــرد و بای ــب ک ــی کس ــات اساس ــوان اطالع نمی ت
تــوان آن هــا را از طریــق شــاخص ها خالصــه کــرد. در جــدول 
6 و 7، متغیرهــای اصلــی پژوهــش و گویه هــای مربــوط بــه آن 

ــت. ــده اس ــف ش توصی

جدول 6: شاخص های توصیفی گویه های متغیرهای تحقیق

کشیدگیچولگیانحراف معیارمیانگینسؤاالت

Q13/291/08-0/35-0/67

Q23/241/01-0/35-0/44

Q33/300/98-0/57-0/04

Q43/211/02-0/39-0/40

Q53/411/16-0/54-0/66

Q63/141/040/05-0/95

Q73/510/97-0/62-0/24

Q83/700/97-0/760/02

Q94/220/88-1/261/23

Q1040/99-0/910/03

Q113/910/88-0/900/44

Q123/580/96-0/50-0/61

Q133/3311/21-0/44-0/87

Q143/391/06-0/63-0/41

Q153/630/99-0/60-0/13

Q163/411/19-0/51-0/76

Q173/430/85-0/490/41

Q182/930/930/028-0/55

Q193/480/85-0/40-0/05

Q203/700/81-0/550/07

Q213/3950/72-0/801/11

Q213/560/86-0/891/19

Q223/171/50-0/63-0/57

بــا توجــه بــه نتایــج جــدول 6، میانگیــن تمامــی 
از 3 )حــد وســط طیــف  بیشــتر  پرســش نامه  گویه هــای 
ــن  ــت. همچنی ــده اس ــت آم ــه  دس ــه ای( ب ــرت پنج گزین لیک
ــول  ــل قب ــد قاب ــا در ح ــیدگی گویه ه ــی و کش ــب چولگ ضرای
اســتناد پذیر  و  مطلــوب  داده هــای  جمــع آوری  از  و  بــوده 
ــن شــاخص های توصیفــی متغیرهــا در  حکایــت دارد. همچنی

ــت. ــده اس ــدول ۷ آم ج
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جدول 7: شاخص های توصیفی متغیرهای تحقیق

بیشینهکمینهانحراف معیارواریانسمیانگینتعداد گویهمتغیر

43/250/730/8515سهولت استفاده

43/430/680/821/55اطالعات

34/040/580/7625تعامل

53/460/720/851/25طراحی وب سایت

33/820/470/6825نگرش به وب سایت

تمایل به مشارکت در بیان 
تجربه آنالین

33/280/490/7015

نتایـج جـدول ۷ نشـان می دهـد کـه بـازه نمـرات همـه 
متغیرهـا بین 1 تا 5 محاسـبه شـده اسـت و این یعنـی داده های 
جمع آوری شـده به درسـتی در محیـط نرم افـزار کدبنـدی و وارد 
کامپیوتـر شـده اند. میانگیـن نمـرات تمامی متغیرهـای تحقیق 
بیشـتر از 3 )حـد وسـط طیـف پنج گزینـه ای( بـرآورد شـده و 
انتخـاب  بـه  پاسـخ گویان  میـل  نشـان دهنده  موضـوع،  ایـن 

گزینه هـای بـاالی 4 و 5 پرسـش نامه اسـت.

آزمون نرمال بودن داده ها
ــی1و  ــب چولگ ــودن از ضری ــی نرمال ب ــور بررس به منظ
ضریــب کشــیدگی2  اســتفاده می شــود. قــدر مطلــق ضریــب 
چولگــی و کشــیدگی بزرگ تــر از 2 تخطــی از نرمال بــودن 
داده هــا را نشــان می دهــد. آزمــون نرمال بــودن داده هــا در 

جــدول 8 ارائــه شــده اســت.

1. Skewness
2. Kurtosis

جدول 8: نتایج نرمال بودن متغیرهای موجود در پژوهش

متغیرها

ضریب کشیدگیضریب چولگی

نتیجه آزمون

خطای استانداردمقدار آمارهخطای استانداردمقدار آماره

نرمال است0/450/130/260/27-سهولت استفاده

نرمال است0/540/27-0/310/13-اطالعات

0/940/13-فعالیت متعدد
  

0/60
نرمال است0/27

نرمال است0/390/27-0/430/13-طراحی وب سایت

نرمال است0/680/130/820/27-نگرش به وب سایت

نرمال است0/070/130/730/27-تمایل به مشارکت در هم آفرینی آنالین

ضریب  است،  مشخص   ۸ جدول  در  که  همان طور 
چولگی و کشیدگی تمامی متغیرها در بازه )2+ و 2-( قرار دارد 
و نشان دهنده نرمال بودن داده هاست. همچنین طبق قضیه حد 
مرکزی که ادعا می کرد اگر حجم نمونه آماری باال رود )باالی 

نزدیک تر  نرمال  توزیع  به  متغیر  آن  داده های  توزیع  نفر(   30
تمامی  داده های  توزیع  که  است  گفتنی  بنابراین  شد؛  خواهد 

متغیرها نرمال یا حداقل نزدیک به نرمال است.
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بررســی مــدل نظــری پژوهــش بــا روش 
ســاختاری معــادالت  مدل ســازی 

تحلیل مدل اندازه  گیری
از  اندازه گیــری  مدل هــای  بــرازش  بررســی  بــرای 

معیارهــای زیــر اســتفاده شــده اســت:
1-آزمون پایایی )آلفای کرونباخ و ضریب پایایی ترکیبی(؛
عاملــی،  بارهــای  )معنــاداری  همگــرا  2-روایــی   

و   )AVE( اســتخراجی  واریانــس  میانگیــن  همگن بــودن ، 
AVE(؛ بــا   CR مقایســه 

3-روایی واگرا آزمون فورنل و الکر )1987(.
مدل هــای  بــرازش  شــاخص های   ۹ جــدول 
اندازه گیــری )آزمــون پایایــی و روایــی همگــرا( را نشــان 

. هــد می د

جدول 9: شاخص های مربوط به مدل های اندازه گیری

ها
یر

تغ
م

ی 
لفا

ب آ
ری

ض
اخ

ونب
کر

)0
.7

> 
A

lp
ha

(

ی 
یای

 پا
ب

ری
ض

ی
کیب

تر
)0

.7
>C

R
(

5 
.0

>A
V

E

ها
یه 

گو

ی
مل

عا
ار 

ر ب
دا

مق

ی
ره ت

آما
ار 

قد
م

ی
دار

عنا
ح م

سط

نتیجه

سهولت 
استفاده

0/8520/900/692

Q10/82837/880/00مطلوب و معنی دار

Q20/85341/030/00مطلوب و معنی دار

Q30/82434/160/00مطلوب و معنی دار

Q40/82238/630/00مطلوب و معنی دار

0/8050/8730/632اطالعات

Q50/82440/240/00مطلوب و معنی دار

Q60/75121/930/00مطلوب و معنی دار

Q70/83442/770/00مطلوب و معنی دار

Q80/76925/030/00مطلوب و معنی دار

0/7680/8660/683فعالیت متعدد

Q90/85443/810/00مطلوب و معنی دار

Q100/80532/480/00مطلوب و معنی دار

Q110/81937/960/00مطلوب و معنی دار

طراحی 
وب سایت

0/8410/870/613

Q120/74819/760/00مطلوب و معنی دار

Q130/79432/930/00مطلوب و معنی دار

Q140/84451/570/00مطلوب و معنی دار

Q150/71320/520/00مطلوب و معنی دار

Q160/80835/890/00مطلوب و معنی دار

تمایل به 
مشارکت در 
هم آفرینی 

آنالین

0/7200/8420/642

Q170/84240/070/00مطلوب و معنی دار

Q180/69013/560/00مطلوب و معنی دار

Q190/86053/690/00مطلوب و معنی دار

نگرش به 
وب سایت

0/7360/8830/791
Q200/87542/730/00مطلوب و معنی دار

Q210/90366/790/00مطلوب و معنی دار

0/8650/8990/807Q220/91368/200/00مطلوب و معنی دار
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جدول 10. شاخص های مربوط به متغیر مرتبه دوم كیفیت وب سایت مقصد

رضیب آلفای کرونباخ

(Alpha >0.7)

رضیب پایایی ترکیبی

(CR>0.7)
AVE>5 .0نتیجه

مطلوب و معنی دار0/9270/9360/726

ــاره  ــدار آم ــه مق ــد ک ــان می دهن ــای ۹ و ۱۰ نش جدول ه
ــای  ــا و متغیره ــن گویه ه ــده بی ــی استانداردش ــار عامل ــی و ب ت
موجــود در تمامــی مــوارد به ترتیــب بیشــتر از ۱/۹۶ و ۰/۴ 
محاســبه شــده اســت؛ بنابرایــن نتایــج حاکــی از آن اســت کــه 
ــتی  ــؤاالت به درس ــده، س ــای گردآوری ش ــه داده ه ــه ب ــا توج ب
وارد مــدل و پژوهــش شــده اســت و نیــاز بــه حــذف یــا تغییــری 
همچنیــن  نمی شــود.  احســاس  پرســش نامه  ســؤاالت  در 
مقادیــر ضریــب پایایــی ترکیبــی و ضریــب آلفــای کرونبــاخ و 

ــد. ــرار دارن ــی ق ــیار مطلوب ــد بس ــازه ها در ح AVE س

ــخص  ــرا مش ــی واگ ــا روای ــه ب ــری ک ــم دیگ ــار مه معی
ــاخص هایش در  ــا ش ــازه ب ــک س ــه ی ــزان رابط ــود، می می ش
ــوری  ــت؛ به ط ــایر سازه هاس ــا س ــازه ب ــه آن س ــه رابط مقایس
کــه روایــی واگــرای قابــل قبــول هــر مــدل حاکــی از آن اســت 
کــه هــر ســازه در مــدل بــا شــاخص های خــود تعامــل 
بیشــتری دارد تــا بــا ســازه های دیگــر. در واقــع روایــی واگــرا 
ــل و  ــون فورن ــق آزم ــه از طری ــت ک ــی همگراس ــل روای مکم
ــدول ۱۱  ــن روش در ج ــج ای ــود. نتای ــنجیده می ش ــر س الرک

ــده اســت. آم

جدول 11: نتایج روایی واگرا به روش فورنل و الركر

متغیرهای تحقیق 
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سهولت استفاده 0/832

اطالعات 0/649 0/795

فعالیت متعدد 0/467 0/629 0/826

طراحی وب سایت 0/644 0/775 0/641 0/783

نگرش به 
وب سایت

0/455 0/550 0/416 0/528 0/889

تمایل به مشارکت 
در تجربه آنالین

0/393 0/501 0/365 0/489 0/572 0/801

ریشــه دوم مقــدار AVE هــر ســازه بایــد بیشــتر از 
باالتریــن هم بســتگی ســازه بــا ســایر ســازه ها در مــدل 
باشــد. جــذر AVE متغیرهــا در قطــر اصلــی قــرار دارد. 
 AVE جــذر  مقــدار  کــه  اســت  آن  از  حاکــی  یافته هــا 
آن هــا،  میــان  هم بســتگی  مقــدار  از  مکنــون  متغیرهــای 
ــت؛  ــتر اس ــی بیش ــر اصل ــپ قط ــن و چ ــای زیری در خانهه
ــون  ــه اســتنباط می شــود کــه متغیرهــای مکن ــن این گون بنابرای
ــازه های  ــا س ــا ب ــد ت ــود دارن ــؤاالت خ ــا س ــتری ب ــل بیش تعام
دیگــر. بــه عبــارت دیگــر، روایــی واگــرای متغیرهــای مــدل در 

ــت. ــی اس ــل قبول ــد قاب ح

تحلیل مدل ساختاری و كلی
مدل کلی شامل دو بخش مدل اندازهگیری و مدل ساختاری 
می شود و با  تأیید برازش آن، بررسی برازش در هر مدل کامل خواهد 
شد. برای بررسی برازش مدل کلی فقط یك معیار GOF1 وجود 
دارد. معیار GOF را تننهاوس2 و همکاران )2004( ابداع کردند. 
سه مقدار 0/01، 0/25 و 0/36 به منزله مقادیر ضعیف، متوسط و 
قوی برای GOF معرفی شده اند )شجیرات3 و همکاران، 2021(.

حالت  در  پژوهش  مفهومی  مدل   ۲ و   ۱ نمودارهای 
استانداردشده ضرایب مسیر را نشان می دهد.

1. Goodness Of Fit
2. Tenenhaus 
3. Shajirat
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نمودار 1: مدل پژوهش با ضرایب استانداردشده بارهای عاملی و ضرایب مسیر )ارزیابی مدل های اندازه گیری(

نمودار 2: مدل پژوهش با ضرایب t-Values )ارزیابی مدل های اندازه گیری(



عه
وس

 و ت
ی

گر
دش

 گر
ی

هش
ژو

ی - پ
لم

ه ع
نام

صل
ف

تأثیر کیفیت وب سایت های مقصد در نگرش کاربران154
 و تمایل به مشارکت در بیان تجربیات هم آفرینی آنالین

انصاری سامانی  و  همکاران

14
01

ار 
 به

ل،
  او

اره
شم

م ، 
ده

یاز
ل 

سا

ــه  ــاخص هایی ک ــا و ش ــی معیاره ــج تمام ــن نتای همچنی
بــرای مدل هــای ســاختاری و کلــی بــه کار مــی رود در جــدول 

ــت. ــده اس ــار آم 12 به اختص

جدول 12: نتایج شاخص ها و معیارهای مدل های ساختاری و كلی

مسیر:
متغیر مستقل        <    متغیر وابسته

ßT_valueسطح معناداری
R2

متغیر وابسته
Q2

متغیر وابسته
ƒ2

0/2835/265کیفیت وب سایت        < مشارکت در ایجاد هم آفرینی
0/00

0/3810/2290/09

0/57611/807کیفیت وب سایت       < نگرش به وب سایت
0/00

0/3320/249-

0/4068/1330/000/3810/2290/18نگرش به وب سایت        < مشارکت در ایجاد هم آفرینی

همان طــور کــه در جــدول ۱۲ مالحظــه می شــود، 
ــتقل و  ــای مس ــی متغیره ــان تمام ــده می ــر t محاسبه ش مقادی
وابســته موجــود در مــدل، بزرگ تــر از 1/96 بــوده و در ســطح 
95 درصــد معنادارنــد. مقــدار بــرای متغیرهــای درون زای 
ــه  ــل ب ــایت )0.332( و تمای ــه وب س ــرش ب ــی نگ ــدل یعن م
مشــارکت در ایجــاد هم آفرینــی آنالیــن )۰/381( در حــد 

ــرار دارد. ــبی ق ــیار مناس بس
مقــدار بــرای تمایــل بــه مشــارکت در هم آفرینــی 
آنالیــن نشــان دهنده ایــن مفهــوم اســت کــه متغیرهــای 
ــوع و  ــایت درمجم ــه وب س ــرش ب ــایت و نگ ــت وب س کیفی
بــا همــکاری یکدیگــر توانســته اند 38.1 درصــد از تغییــرات 
تمایــل بــه مشــارکت در ایجــاد هم آفرینــی آنالیــن را پیش بینــی 
کننــد و باقــی تغییــرات آن وابســته بــه ســایر متغیرهــا و عواملی 
ــن  ــب تعیی ــدار ضری ــت. مق ــده اس ــدل نیام ــه در م ــت ک اس
ــه  ــت ک ــوم اس ــن مفه ــان دهنده ای ــایت نش ــه وب س ــرش ب نگ
متغیــر کیفیــت وب ســایت توانســته 33.2 درصــد از تغییــرات 
ــرات  ــی تغیی ــد و باق ــی کن ــایت را پیش بین ــه وب س ــرش ب نگ
آن وابســته بــه ســایر متغیرهــا و عواملــی اســت کــه در مــدل 
نیامــده اســت. همچنیــن مقــدار  بــرای متغیــر درون زای 
ــارکت در  ــه مش ــل ب ــایت )۰/249( و تمای ــه وب س ــرش ب نگ
ــوب  ــطح مطل ــت و در س ــن )۰/229( مثب ــی آنالی هم آفرین

محاســبه شــده کــه بــا توجــه بــه حــدود گفته شــده در ابتــدای 
ایــن بخــش، می تــوان اظهارنظــر کــرد کــه ایــن معیــار بــرای 
ــرار دارد و نشــان  ــر مذکــور در ســطح بســیار مناســبی ق متغی
می دهــد کــه قــدرت پیش بینــی مــدل درخصــوص ایــن 
ــه  ــور ک ــت. همان ط ــی اس ــیار مطلوب ــد بس ــا در ح متغیره
 GOF در جــدول ۱۲ مشــاهده می شــود، مقــدار معیــار 
ــته بندی  ــه دس ــه ب ــا توج ــه ب ــد ک ــت آم ــه دس ــر 0/474 ب براب
ــق  ــوی مــدل کلــی تحقی ــرازش ق معرفی شــده، نشــان دهنده ب
اســت؛ بنابرایــن شــاخص های ضریــب تعییــن  اخــص 
ــا(  ــیر )بت ــب مس ــر  و ضرای ــدازه اث ــا ان ــن، ی ــاط پیش بی ارتب
ــب و  ــد مناس ــی در ح ــر t-value( همگ ــاداری آن )دی و معن
ــه  ــاختاری را ب ــای س ــبت مدل ه ــه مناس ــوده ک ــول ب ــل قب قاب
نمایــش گذاشــته اســت. همچنیــن مقــدار GOF نیــز بیشــتر 
از ۰/۳۶ محاســبه شــده اســت و نشــان دهنده  تأییــد بــا 

ــت. ــدل اس ــدرت کل م ق

آزمون فرضیه های پژوهش
فرضیهاول:کیفیتوبسایتمقصددرتمایلکاربران

ینیآنالینتأثیرمعناداریدارد. بهمشارکتدرهمآفر
نتایج مربوط به فرضیه اول در جدول ۱۳ آمده است.

جدول 13: نتایج برآورد ضرایب معناداری تی و ضریب مسیر استانداردشده كیفیت وب سایت مقصد 
در تمایل كاربران به مشاركت در هم آفرینی آنالین

فرضیه اول
ضریب مسیر

)B(
مقدار تی

)t-value(
سطح 

معناداری

هم بستگی پیرسون
نتیجه

Rsig

کیفیت وب سایت        <  مشارکت در 
ایجاد هم آفرینی

 تأیید0/2835/2650/000/5070/00
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ــر  ــد ب ــایت مقص ــت وب س ــر کیفی ــب اث ــی ضری بررس
تمایــل کاربــران بــه مشــارکت در ایجــاد هم آفرینــی آنالیــن در 
جــدول ۱۳ نشــان می دهــد کــه ایــن ضریــب مســیر بــه میــزان 
۰/283 بــرآورد شــده اســت. بــا توجــه بــه این کــه مقــدار عــدد 
ــا ۵/265 و از 1/96 بیشــترند و  ــر ب ــاداری )t-value( براب معن
ــوان  ــده؛ می ت ــت آم ــر از 0/05 به دس ــاداری کمت ــطح معن س
ــای  ــطح خط ــیر در س ــب مس ــن ضری ــه ای ــت ک ــه گرف نتیج
ــر  ــا دار اســت؛ یعنــی کیفیــت وب ســایت مقصــد ب 0/05 معن
ــن  ــی آنالی ــاد هم آفرین ــارکت در ایج ــه مش ــران ب ــل کارب تمای
تأثیــر مثبــت و معنــاداری دارد. بــا افزایــش انحــراف اســتاندارد 
ــش در  ــاهد افزای ــد، ش ــایت مقص ــت وب س ــرات کیفی در نم
ــی  ــق هم آفرین ــارکت در خل ــه مش ــران ب ــل کارب ــرات تمای نم
ــه انــدازه 0/283 انحــراف اســتاندارد خواهیــم بــود.  آنالیــن ب
مقــدار ضریــب هم بســتگی بیــن دو متغیــر ذکرشــده )کیفیــت 

وب ســایت مقصــد و تمایــل کاربــران بــه مشــارکت در ایجــاد 
هم آفرینــی آنالیــن( برابــر بــا مقــدار ۰/507 و معنــادار اســت 
و بــار دیگــر وجــود ارتبــاط بیــن کیفیــت وب ســایت مقصــد و 
تمایــل کاربــران بــه مشــارکت در ایجــاد هم آفرینــی آنالیــن را 
ــزان کیفیــت وب ســایت  ــع افزایــش می نشــان می دهــد. در واق
ــارکت در  ــه مش ــران ب ــل کارب ــش تمای ــب افزای ــد موج مقص
هم آفرینــی آنالیــن خواهــد شــد؛ بنابرایــن بــا توجــه بــه مــدل 
تخمیــن زده شــده، فرضیــه اول پژوهــش بــا احتمــال 95 

ــود. ــد می ش ــد  تأیی درص
فرضیــهدوم:کیفیــتوبســایتمقصــددرنگــرش

کاربــرانبــهوبســایتتأثیــرمعنــاداریدارد.
نتایــج مربــوط بــه فرضیــه دوم در جــدول ۱۴ آمــده 

ــت. اس

جدول 14: نتایج برآورد ضرایب معناداری تی و ضریب مسیر استانداردشده كیفیت وب سایت
 مقصد در نگرش كاربران به وب سایت

ــر  ــد ب ــایت مقص ــت وب س ــر کیفی ــب اث ــی ضری بررس
نگــرش کاربــران بــه وب ســایت در جــدول ۱۴ نشــان می دهــد 
کــه ایــن ضریــب مســیر بــه میــزان ۰/576 برآورد شــده اســت. 
بــا توجــه بــه این کــه مقــدار عــدد معنــاداری )t-value( برابــر 
ــر  ــاداری کمت ــطح معن ــت و س ــا ۱۱/807 و از 1/96 بیشتراس ب
ــن  ــه ای ــت ک ــه گرف ــوان نتیج ــده؛ می ت ــت آم ــه دس از 0/05 ب
ضریــب مســیر در ســطح خطــای 0/05 معنــا دار اســت؛ یعنــی 
کیفیــت وب ســایت مقصــد در نگــرش کاربــران بــه وب ســایت 
تأثیــر مثبــت و معنــاداری دارد. بــا افزایــش انحــراف اســتاندارد 
ــش در  ــاهد افزای ــد، ش ــایت مقص ــت وب س ــرات کیفی در نم
ــدازه 0/576  ــه ان ــایت ب ــه وب س ــران ب ــرش کارب ــرات نگ نم
انحــراف اســتاندارد خواهیــم بــود. مقــدار ضریــب هم بســتگی 
بیــن دو متغیــر ذکرشــده )کیفیــت وب ســایت مقصــد و نگــرش 

ــادار  ــدار ۰/568 و معن ــا مق ــر ب ــایت( براب ــه وب س ــران ب کارب
ــایت  ــت وب س ــن کیفی ــاط بی ــود ارتب ــر وج ــار دیگ ــت و ب اس
ــه وب ســایت را نشــان می دهــد.  ــران ب مقصــد و نگــرش کارب
ــزان کیفیــت وب ســایت مقصــد موجــب  ــع افزایــش می در واق
ــد؛  ــد ش ــایت خواه ــه وب س ــران ب ــرش کارب ــش در نگ افزای
ــه دوم  ــده، فرضی ــن زده ش ــدل تخمی ــه م ــه ب ــا توج ــن ب بنابرای

ــود. ــد می ش ــد  تأیی ــال 95 درص ــا احتم ــش ب پژوه
ــل ــایتدرتمای ــهوبس ــرشب ــوم:نگ ــهس فرضی
تأثیــر آنالیــن ینــی درهمآفر بــهمشــارکت کاربــران

دارد. معنــاداری
ــده  ــر آم ــدول زی ــوم در ج ــه س ــه فرضی ــوط ب ــج مرب نتای

ــت. اس

فرضیه دوم
ضریب مسیر

)B(
مقدار تی

)t-value(
سطح معناداری

هم بستگی پیرسون
نتیجه

Rsig

کیفیت وب سایت          <  نگرش 
به وب سایت

 تأیید0/57611/8070/000/5680/00

جدول 15: نتایج برآورد ضرایب معناداری تی و ضریب مسیر استانداردشده نگرش به وب سایت
 در تمایل كاربران به مشاركت در هم آفرینی آنالین

فرضیه سوم
ضریب مسیر

)B(
مقدار تی

)t-value(
سطح معناداری

هم بستگی پیرسون
نتیجه

rsig

نگرش به وب سایت         < 
مشارکت در هم آفرینی

 تأیید0/4068/1330/000/5580/00
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بررســی ضریــب اثــر نگــرش بــه وب ســایت بــر تمایــل 
ــدول ۱۵  ــن در ج ــی آنالی ــارکت در هم آفرین ــه مش ــران ب کارب
ــزان ۰/406  ــه می ــیر ب ــب مس ــن ضری ــه ای ــد ک ــان می ده نش
ــدد  ــدار ع ــه مق ــه این ک ــه ب ــا توج ــت. ب ــده اس ــرآورد ش ب
معنــاداری )t-value( برابــر بــا ۸/133 و از 1/96 بیشــتر 
ــه دســت آمــده،  ــر از 0/05 ب ــاداری کمت اســت و ســطح معن
ــطح  ــیر در س ــب مس ــن ضری ــه ای ــت ک ــه گرف ــوان نتیج می ت
خطــای 0/05 معنــا دار اســت؛ یعنــی نگــرش بــه وب ســایت 
در تمایــل کاربــران بــه مشــارکت در هم آفرینــی آنالیــن تأثیــر 
ــتاندارد در  ــراف اس ــش انح ــا افزای ــاداری دارد. ب ــت و معن مثب
ــرات  ــش در نم ــاهد افزای ــایت، ش ــه وب س ــرش ب ــرات نگ نم
تمایــل کاربــران بــه مشــارکت در هم آفرینــی آنالیــن بــه انــدازه 
ــب  ــدار ضری ــود. مق ــم ب ــتاندارد خواهی ــراف اس 0/406 انح
هم بســتگی بیــن دو متغیــر ذکرشــده )نگــرش بــه وب ســایت 
و تمایــل کاربــران بــه مشــارکت در هم آفرینــی آنالیــن( برابــر 
بــا مقــدار ۰/558 و معنــادار اســت و بــار دیگــر وجــود 
ــه  ــران ب ــل کارب ــایت و تمای ــه وب س ــرش ب ــن نگ ــاط بی ارتب
ــع  ــد. در واق ــان می ده ــن را نش ــی آنالی ــارکت در هم آفرین مش
ــش در  ــب افزای ــایت موج ــه وب س ــرش ب ــزان نگ ــش می افزای
ــه مشــارکت در هم آفرینــی آنالیــن خواهــد  ــران ب تمایــل کارب
شــد؛ بنابرایــن بــا توجــه بــه مــدل تخمیــن زده شــده، فرضیــه 

ــود. ــد می ش ــد  تأیی ــال 95 درص ــا احتم ــش ب ــوم پژوه س

نتیجه گیری
اینترنــت به منزلــه کانــال توزیــع در صنعــت گردشــگری 
خریــد  ســفارش دهی،  و  رزرو  اطالعاتــی،  زمینه هــای  در 
و حمل ونقــل زنجیــره ارزش گردشــگری الکترونیــک وارد 
شــده اســت بــا اســتفاده از امکانــات گردشــگری مجــازی در 
واقــع می تــوان گفــت کــه افــق جدیــدی پیــش پــای صنعــت 
گردشــگری، کــه یکــی از پردرآمدتریــن صنایــع اســت، 
گشــوده شــده. بــا اســتفاده از ایــن امــکان، کشــورها می تواننــد 
بــا هزینــه کمتــری بــرای آثــار دیدنــی خــود تبلیغــات کننــد. 
اســتفاده از فضــای وب همچنیــن ســبب کاهــش اتــالف منابع 
ــایت  ــود. وب س ــل و ... می ش ــای حمل ونق ــرژی، هزینه ه ان
رســمی مقصــد به منزلــه منبــع کلیــدی بــرای اطالعــات 
سیســتم های  ظرفیت هــای  اســت.  بــوده  گردشــگران 
ــی و ارتباطــی مــدرن، سیســتم عامل هــا و همچنیــن  اطالعات
ــود  ــگری وج ــد گردش ــکان مقص ــه در م ــای وب، ک صفحه ه
ــاری  ــام تج ــد در ن ــق برن ــث خل ــال باع ــور فع ــد، به ط دارن
مقصــد می شــوند. کاربــران آنالیــن محتــوای مطالــب را 
نظــارت می کننــد و وزن آن را می ســنجند. در گردشــگری، 
ــرا  ــت؛ زی ــم اس ــیار مه ــد بس ــایت های مقص ــت وب س اهمی
ــی  ــرای معرف ــزاری ب ــم اب ــفر درحک ــد س ــایت مقص از وب س

از  بهره گیــری  بــا  مدنظــر  شــهر  در  تجــاری  برندهــای 
ــن وب ســایت ها،  ــن اســتفاده می شــود. در ای ارتباطــات آنالی
کاربــران در تبلیــغ و معرفــی برنــد بــه یکدیگــر شــرکت 
می کننــد و بــا به اشــتراک گذاری اطالعــات، دیدگاه هــا و 
تجربیــات از طریــق وب ســایت مقصــد در تصــور و رضایــت 
ــی  ــه مطالب ــا توجــه ب ــد. ب ــر می گذارن ــوه تأثی گردشــگران بالق
ــت  ــی کیفی ــه بررس ــش ب ــن پژوه ــت، در ای ــان رف ــه ذکرش ک
بــه  تمایــل  و  کاربــران  نگــرش  وب ســایت های مقصــد، 
ــع  ــایت جام ــن، در وب س ــات آنالی ــان تجربی ــارکت در بی مش

ــود.  ــه می ش ــزد پرداخت ــتان ی ــگری اس گردش
هــدف ایــن پژوهــش عبــارت اســت از: ۱( بررســی اثــر 
ــه مشــارکت در بیــان  ــر تمایــل ب کیفیــت وب ســایت مقصــد ب
تجربیــات آنالیــن؛ ۲( اثــر نگــرش بــه وب ســایت های مقصــد 

بــر تمایــل کاربــران بــه مشــارکت در بیــان تجربیــات آنالیــن.
ــایت  ــت وب س ــت کیفی ــی اس ــه اول گفتن ــاره فرضی درب
مقصــد بــر تمایــل کاربــران بــه مشــارکت در هم آفرینــی 
آنالیــن تأثیــر معنــاداری دارد. در واقــع افزایــش میــزان کیفیــت 
وب ســایت مقصــد موجــب افزایــش در تمایــل کاربــران 
ــه  ــد. نتیج ــد ش ــن خواه ــی آنالی ــارکت در هم آفرین ــه مش ب
ــم زار و  ــای ت ــج پژوهش ه ــا نتای ــه ب ــن فرضی ــق روی ای تحقی
ــروش و  ک ــارا )2018( و آ ــو و س ــماعیل پور )1396(، جان اس
همــکاران )2016( مشــابه اســت؛ بنابرایــن در ایــن پژوهــش بــر 
تأثیــر مثبــت و معنــی دار کیفیــت وب ســایت مقصــد در تمایــل 
کاربــران بــه مشــارکت در هم آفرینــی آنالیــن تأکیــد شــده اســت.
ــایت  ــت وب س ــت کیفی ــی اس ــه دوم گفتن ــاره فرضی درب
ــاداری  ــر معن ــه وب ســایت تأثی ــران ب مقصــد در نگــرش کارب
ــد  ــایت مقص ــت وب س ــزان کیفی ــش می ــع افزای دارد. در واق
ــد  ــایت خواه ــه وب س ــران ب ــرش کارب ــش نگ ــب افزای موج
داده هــای گردآوری شــده،  بــه  توجــه  بــا  بنابرایــن  شــد؛ 
فرضیــه دوم پژوهــش بــا احتمــال 95 درصــد  تأییــد می شــود. 
ــی  ــای دهقان ــج پژوهش ه ــا نتای ــش ب ــن پژوه ــای ای یافته ه

)1397( و جانــو و ســارا )2018( هم راستاســت.
ــه  ــرش ب ــه نگ ــت ک ــی اس ــوم گفتن ــه س ــاره فرضی درب
ــی  ــارکت در هم آفرین ــه مش ــران ب ــل کارب ــایت در تمای وب س
ــای  ــابه، یافته ه ــور مش ــه ط ــاداری دارد. ب ــر معن ــن تأثی آنالی
پژوهــش جانــو و ســارا )2018( نشــان داد کــه افزایــش میــزان 
نگــرش بــه وب ســایت موجــب افزایــش در تمایــل کاربــران بــه 

ــد. ــد ش ــن خواه ــی آنالی ــارکت در هم آفرین مش
ــد در  ــایت مقص ــت وب س ــه کیفی ــه این ک ــه ب ــا توج ب
نگــرش کاربــران و مشــارکت در هم رســانی تجربیــات آنالیــن 
ــه آن،  ــوط ب ــای مرب ــه مؤلفه ه ــود ک ــه می ش ــر دارد، توصی تأثی
ــت  ــوزه فعالی ــن ح ــه در ای ــایت هایی ک ــه س ــی کلی در طراح

دارنــد مدنظــر قــرار گیــرد.
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منابع
تقــی زاده یزدی، محمدرضا، شامی زنجانی، مهدی، حقیقی، محمد 

محتوای  و  مؤلفه هــا   .)1395( فرزانه  ابوهاشمآبادی،  و 

فصل نامــه  پزشکی.  گردشگری  تسهیلگر  وبسایتهای 

.18-1  ،)33(11 گردشگری،  مدیریت  مطالعات 

ــات  ــت خدم ــر کیفی ــی تأثی ــا )1397(. بررس ــی، حمیدرض دهقان

وب ســایت بــر رضایــت و وفــاداری مشــتریان در فروشــگاه های 

اینترنتــی شــهر تهــران. کنفرانــس ملــی مطالعــات نویــن 

ــرج. ــران، ک ــابداری در ای ــت و حس ــاد، مدیری اقتص

عوامــل  اولویت بنــدی  و  شناســایی   .)1397( نیوشــا  ذاکــری، 

مؤثــر بــر کیفیــت خدمــات الکترونیــک وب ســایت های 

 TOPSIS روش  از  اســتفاده  بــا  هواپیمایــی  شــرکت های 

ــی  ــب وکار الکترونیک ــت و کس ــی مدیری ــش مل ــازی. همای ف

بــا رویکــرد اقتصــاد مقاومتــی، مؤسســه آمــوزش عالــی 

ــهد. ــردوس، مش ف

ــری، جعفــر، اســفندیار، کــوروش و  ــی، محمــد، باپی شــریفی تهران

ــرد  ــدی عملک ــه و رتبه بن ــی )1395(. مقایس ــاز، عل چیت س

ــاد،  ــت، اعتم ــاس رضای ــر اس ــگری ب ــایت های گردش وب س
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