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هیا هیا  رلههاسرت و سرییته اینترنت به بخش اصلی زندگی روزمرره بیرریرا از مررتب یلردیه  دهزامرو

یجرترییی جهت یللرغیت  فیهی بره تنرریا ت بدین کنند،ی نفر را از سراسر جهین جذب میهاجتمیعی مرلرون

د مقصر تر ی رفیه غریتریلل برر یاجتمریع اهی رلهه نقرش بررسییحقرق حیضر بی هدف  است.منتقه  ده

رفی ر یحیظ هدف کیربرتا و از یحیظ میهرت یوص از یحقرقاین  .بیبلیر صورت پذیرفت هرستین گرت گرا 
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حلرره ی وجهت یجزیره  محیسله  د. نفر 384 کوکران فرمول از استفیته بی اآمیر نمونه حجم کرتند. بیزتید

 برر یجتمریعا هریا رلهه تات کره نشرین پرووهش جینتی. استفیته  د SPSS22افزارا بیته نرب از هیفرضره

تیگراب، ینیرهیا اجتمیعی مورت آزمرون او تر برن  لهه معنیتارا تارتاثر مقصد گرت گرا غیت  فیهی ریلل

 فریلوک و یلگراب به یریرب برشترین اثرگذارا را بر کیربران تا تند.
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  و بیان مسالهمقدمه 

گرت گرا تر اقتصیت جهینی اهمرت زییتا تارت و از منیبع مهم ترآمدهیا ارزا کشرورهی اسرت، 

فعلی را به خروت اختصرید تاته  هی تر جهینگذاراریزا و سرمییهطورا که بخش بزرگی از برنیمهبه

ا، صرنعت گرت رگرا تر بنریبر آمریر سریزمین جهرینی گرت رگر .(6201و همهیران، 1)هیتسوناست

؛  روراا جهرینی 2012)سیزمین جهینی گرت رگرا، ن گرتش مییی زییتا به همراه تارتسراسر جهی

 ( و یوسعه و پرشرفت آن بیعث ر رد اقتصریتا و اجتمریعی1371؛ تیلییی،2011ت گرا و سفر، گر

زاته و رم؛ ابرراه1389؛ ابراهرمری و همهریران، 1385)زنگی آبریتا و همهریران، منتطقه خواهد  رد

  (.2009، 3و ویلریمز 2؛  یو1388زاته،آقیسی

هری اصوال گرت گران براا انتخیب مقصد گرت گرا نریزمند اطالعرییی ترخصرود مقصردند. آن

 کننرد.آورا میجمرع، اینترنرت هیا گروهی  ریمه یلویزیرون، مریهوارهپروسته اطالعییی را از رسینه

تهرد، گرت رگران یررجر  تر اخترریر گرت رگر قررار میمندا را اگرچه منیبع مذکور اطالعیت ارز 

یوجهی از اطالعیت مرورت نرریز خروت را از منریبع سرررسرمی از جملره بیرتگین، تهند بخش قیبهمی

فنیورا ملتنی برر وب ایرن (. 2014و همهیران،  4)سِورا نییین و تیگر افرات ترییفت کنندتوستین، آ

هیا مربوطه ترج کننرد. ی از افرات نظرات خوت را تر سییتاست که قشر وسرعوجوت آورتهمهین را بها

یجمرع نظرات کیربران تر مورت محصوالت و خردمیت متفریوت، اطالعریت وسررعی را کره از قیبلررت 

عنوان یر  وروتا تر ورت کره کریربران از آن اسلرب برهآتسترسی بیالیی نرز برخورتارند بوجروت مری

تر اریلری  توسرویه  جهت ایجریت ههیا اجتمیعی ب لههند. کنگررا خوت استفیته میفرآیند یصمرم

یوانند به مثیبه یللرغیت  فیهی عملهرته و اعتلیر اطالعیت به ا تراک گذارا  رده می ،مرین کیربران

گذارا یجیرب خوت از سفر به نقی  مختلف تر یرسرب هی بی به ا تراککیربران این  لهه را بیال بلرند.

، 5)جنهرنپرتازندفیا نقش میت گران بییقوه تر انتخیب مقیصد گرت گرا به ایمره کرتن گرو یی بی

یوانند بر جذب گرت رگر بره متغررهیا رفتیرا می واسطه ییثررگذارا بربهبه همرن جهت  و (2010

 مقیصد گونیگون ییثررگذار بی ند. 

سفر بره منریطق تر خصود یجربریت نی ی از  هیا اجتمیعی لهه یلیتل اطالعیت مرین کیربران

گررا سرییر یوانرد برر یصرمرمهیا گرت رگرا میهی و فرصتگونیگون، امهینیت رفیهی مقصد، جیذبه

هریا محلری را برراا هیا تویتهی و سریسرتکیربران براا سفر ییثررگذار بی د و از این طریق برنیمه

هیا اجتمریعی تر هجذب گرت گر یحت ییثرر قرار تهد. از این منظر،  نیخت کیرکرتهیا ویوه  رله

هی و تر این صنعت قیبه یوجه بی د، زیررا فرصرت ریزانبرنیمهیواند به ویوه براا عرصه گرت گرا می

هیا گرت رگرا را بره سیزا سریستیواند به سیتگی، پریتههیا اجتمیعی مییهدیدات نی ی از  لهه

                                                           
1. Hudson 

2 . Show  
3 . Willams 
4. Severi  

5.  Jenkin 
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راا ییهره یی مینعی تر برابر صورت میتقرم و سررمیتقرم یحت ییثرر قرار تهد و به عنوان بیترا ب

طلرق نظرسرنجی مرکرز افهریر سرنجی  اینهره بییوجه به. هیا گرت گرا مطرح  وتاجراا سریست

برری  ههیا اجتمرریعی کرراییرر(ی( تر قییررب طرررح تیرردگیه مرررتب تر خصررود  ررلهه)تانشررجویین ایران

انجریب  1396ل استین تر سری 31سیل به بیالا  18پرسشگرا از چهیرهزار و چهیرصد نفر از افرات 

ترصرد از کره مررتب ایرران حرداقه عیرو یهری از  53است و نشین تاته  رد کره تر مجمرو   ده

امری  ،کننردی اسرتفیته میاجتمریع هیا لهه و روزانه از (1395ایی(ی، )هیا اجتمیعی هیتند لهه

   نیخت تارند. اجتمیعیهیا لهه نقشتربیره یعدات کمی 

هیا اجتمیعی و مرزان زمینی که افرات تر طری  رلینه روز بره پووهش حیضر بی بررسی نو   لهه

پرررتازت کرره چگونرره روابررط ملتنرری بررر تهنررد، برره ایررن موضررو  میهی اختصررید میایررن  ررلهه

بری وجروت  روت. هیا مطلوبی از قلره یللرغیت  فیهی مثلت میاجتمیعی منجر به خروجیهیا لهه

هیا مختلف  از جمله گرت رگرا اجتمیعی تر حوزههیا هیا متعدتا تر زمرنه  لههاینهه پووهش

هی  را برر یللرغریت است یرهن تر بررسی پرشرنه تاخلی، پووهشی که نقش ایرن  رلههصورت گرفته

  فیهی گرت گران مورت یوجه قرار تهد، مشریهده نشرد. یرذا بییوجره بره یوسرعه روزافرزون جییگریه

تر زندگی روزمره افرات و قیبلرت ییثررگذارا آنهی بر هیا اجتمیعی، فنیورا اطالعیت و اریلیطیت  لهه

یوانررد بررر افررزایش آگرریهی گرت ررگران و هیا اجتمرریعی میترک و برریور افرررات و نقشرری کرره  ررلهه

رسینی آنهی نیلت به مقیصد مختلف گرت گرا و یرسرب آنهی نیلت بره بیزتیرد از ایرن مقیصرد اطال 

هیا اجتمریعی برر یللرغریت  رفیهی تر  هرسرتین هتا ته بی د، هدف اصلی این پووهش ییثرر  له

 بی د.یجیرا و احییسیت میبیبلیر بی یوجه به نقش مرینجی کرفرت روابط نیب

 و پیشینه پژوهش  مبانی نظری

 های اجتماعیشبکه

تر انیینشنیسی و یوسرط راتکلررف برراون،  1940اجتمیعی اویرن بیر تر سیل  هیا لههمفهوب 

ایرن مفهروب یوسرط بروت و بریرنز مرورت اسرتفیته قررار  1950اسرط تهره معرفی  د. سر(  تر او

هریا هیا اجتمریعی بره آن تسرته از پییگیه رلهه(. 1394فرزانه و فالحتی  رهیب ایردینی، )گرفت

رسینی آنهی، برقرارا اریلیطیت و یعریمالت  وند که هدف اویره از برپییی و خدمیتاینترنتی اطالق می

کریربران نرد. گذارهی عالیق و یجیرب خوت را به ا رتراک میطریق این  لهه اجتمیعی است و افرات از

هیا متفریوت اا از اطالعیت تر قییبهی بی مجموعههیا اجتمیعی از طریق فعییرت تر این  لهه لهه

هییی عمومی فررتا یری هی از گروه(. این  لهه2010)جنهرن،  وندرو میبهو بیر محتوایی گونیگون رو

اند و تر بیرتر یر  هی به هم متصهاند که از طریق ی  یی چند نو  از وابیتگیی یشهره  دهسیزمین

کشند و موفقرت و محلوبررت روز جیمعه اطالعییی پرچرده، کیرکرت موثر  لهه همگرا را به یصویر می

هییی یگیهواژه امروز عمدیی براا نیمردن پیهی به تیره تا تن رنگ و بوا اجتمیعی است. این افزون آن

ییبی به اطالعیت سییر اعیی، آ نییی بری عالیرق هی امهین تستروت که افرات بی عیویت تر آنکیر میبه
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هرییی برر اسریس عالیرق گذارا یویردات متنی، صویی و یصویرا و نرز یشرهره گروهآنهی به ا تراک

وسرعت کیربرتهریا یروان گفرت کره کننرد. میمشترک بی برخی از تیگر اعیریا پییگریه را پرردا می

هییی است که امروز بشر تر آن به فعییرت مشغول اسرت و هیا اجتمیعی به اندازه یمیمی زمرنه لهه

عنوان بعد کلردا قدرت تر جهرین تر است که بهآنقدر مورت یوجه متفهران و کیر نیسین قرار گرفته

 (. 1393قیضی نورا و همهیران، )استمطرح  ده 21قرن 

هیا اجتمریعی و امهینریت و نرو  ینرو  طراحری صی بوتن حروزه عملهررت  رلههفیرغ از اختصی

هیا اجتمیعی، کنش متقیبه مجیزا برن کنشگران را نیلت به آنچه را نیلت به آنچه پرش از  لهه

است و ویوگری پذیرت، کیمال متنو  و متفیوت سیختههی صورت میهی  یی چت روباین تر فییا وبالگ

هی و حتی رویرت و یری عردب رویرت پروفییره صریحب ، تیوار نو تهئوهی، عه اختصیصی سیختن وید

یمره صفحه براا افرات خید، ویوگی منحصر به فرتا است که فرتیت را یقویت کرته و گیرترش یع

سریزا امهینریت هیا اجتمریعی، یه(یرچه(. مزیت اصلی  لهه1393کیستلز، )تهداعیی را افزایش می

هریا  خصری، سریخت وبرالگ، هینییی از قلره ایجریت صرفحیت و پروفییههیا مختلف است امپییگیه

هی کره فییه جیتجوا اینترنتی، اطال  از اخلیر و رویداتهی و  رکت تر فییهیا گفتگو و فییا آپلوت

 دند، اکنرون از طریرق هی بیید عیو سییتی مییی پرش از این کیربران براا استفیته از هر کداب از آن

هریا هیا اجتمریعی بره راحتری بره پییگیهسیته امهین پذیراست. وب سییت  رلههینهی ی  عیویت 

کننرد و از هیا یخصصی، یرن  تاخلی برقررار میاینترنتی بزرگ تنری مینند گوگه، ییهو وحتی پییگیه

 (.1393زاته، قیضی)کنندامهینیت آنهی تر وب سییت خوت استفیته می

کره تارنرد بره  هیا مشریبه و متفریویییوجه به ویوگی هیا اجتمیعی را بیبرخی محققین،  لهه 

هیا اجتمیعی تر گرت رگرا برر اسریس (،  لهه2015، 1اووز)نمییندهیا گونیگونی یقیرم میگونه

هدف، پرچردگی و یرکرب پذیریشین تر هفت گروه جیا مرگررند: جوامع مجیزا)مینند فر  بوک(؛ 

(؛ 3هیا عهر  و فرلم)یویرروب یری فلرهررگرذارا(؛ ا تراک 2هیا مخصود سفر)یریپ اتوایزرسییت

و  8فویر )( و سرییرین7یویرتر)گذارهیا ا رتراکمرهرو بالگ (6)ویهی پدیی5هی(؛ ویهی4هی)بلگربالگ

  (.2012تیگران، 

هیا اجتمریعی برر احییسریت، (، تر پووهشی بی عنوان اثرات  لهه6201)و همهیران 9هیتسون 

کنندگین فیرتروال موسررقی بره یر  مطییعره از  ررکتتر یهی: کرفرت روابط برند و یللرغیت  رف

                                                           
1  Oz 

2  Trip Advisor 

3  Youtube or Flicker  

4 Blogger 

5 Wikis 

6  Wikipedia 

7  Twitter 

8 Fotis 

9 .Hudson 
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ی بی یوجه بره نقرش مررینجی احییسریت و کرفررت ههیا اجتمیعی بر یللرغیت  فی لههبررسی اثر 

هیا اجتمیعی نقرش قیبره یروجهی برر یجیرا پرتاختند. نتییج پووهش نشین تات که  لههروابط نیب

کره  ندیجیرا تارت و همچنرن به این نترجره رسرردنیبکنندگین و کرفرت روابط احییسیت مشیرکت

(، 2013و همهریران) 1پنترنریهمچنررن  تارا تارت.هیا اجتمیعی بر یللرغیت  فیهی اثر معنی لهه

هیا اجتمیعی به بررسی هی و نتییج کرفرت روابط برند تر میمون  لههتر پووهشی بی عنوان محرک

بروک کنندگین فر نفر از استفیته 284یجیرا تر مرین نیبهیا اجتمیعی بر کرفرت روابط اثر  لهه

و یوئرتر پرتاختند. براا یحلره اطالعیت پووهش از روش مدل معیتالت سیختیرا و رویهرت حرداقه 

یواند اثرر سروتمندا هیا اجتمیعی میمربعیت جزئی استفیته  د. نتییج پووهش نشین تات که  لهه

 بر نتییج کیب و کیر تا ته بی د.

 احساسات

 محصول مصرف تر طی ویوه به که است احییسی هیاواکنش از اا مشترا، مجموعه احییسیت

احییسری  یجربره هریاگروه اسریس برر یروانمی را هیپیسر  آیند. اینمی وجوت به مصرف یجیرب یی

 کره کررت یوصررف مختلرف سریختیرا ابعریت اسیس بر یی نیراحتی( خشم، یذت، مثیل، براا)مختلف

 آرامش / هرجین یی آرامش/ عمه بوتن، بوتن/ نیخو ییند نظرر خو ییند هیا احییسیگروه زیربنیا

بیزارییبی احییسی به مطییعه چگونگی یحری  احییسریت تر  (.2010، و همهیران2هو)هیتند زتگی

تهرد پررتازت. مطییعریت اخررر نشرین میافرات و یهررج آنین براا خرید ی  کیال یی خدمت خید می

هیا عقالنی و احییسری هیا تقرق جنلههی و یصمرمیت خرید، نترجه یجزیه و یحلرهتخیبان هچگون

 .مرهننرد ایفری مشرتریین رفتریرا یمرییالت یوصرف تر را نقش مهمی کنندهمصرف احییسیت .است

 بره گرذارتمی ییثرر خدمیت، ارایه تر طول مشتریین عیطفی هیاواکنش بر چرزا چه اینهه تانیتن

اگر  (.2013پنترنی و همهیران)کندمی کم  خوت خدمیت بهتر مدیریت براا خدمیت ینتهندگ ارائه

احیریس خروبی را  برخورت بی محررط مرد نظررا خوت هنگیب استفیته از تر اویرن یجربه گرت گرا

بر عه  این موضو  نررز و  کندپردا می محرطیجربه کند براا همرشه ذهنرت مثلتی نیلت به آن 

تر اویرن یجربه ح  نفرت همرشگی تر ذهن او ایجیت خواهرد  گرت گررضییتی صیتق است یعنی نی

و  گرت گرگذارا بلند مدت براا جذب ی  روش سرمییه گرت گریوجه به احییسیت  کرت. بنیبراین

 (.  2013پنترنی و همهیران)از اصول اسیسی بیزارییبی است

طرف تر اریلی  بی محرط است. بی اا از احییسیت خوب، بد وارزییبی عیطفی از مقصد، مجموعه

هیا عریطفی متفریوت تارنرد و ایرن احییسریت را بره حیفظره و هریا مختلرف پیسر افرات بره مهین

کنند. اتبریت گرت گرا، بر ایجیت اریلی  مررین ارزیریبی احییسری بری مررزان خیطرایشین منتقه می

زان  رنیختی کره افررات بره علیریی ارزییبی احییسری خروب و برد برر مررکند. به نیخت ییکرد می

                                                           
1 .Pentina  

2  Hui 
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تسرت گذارت؛ بنیبراین احییسیت گرت رگرا از  رنیختی بهتهند، ییثرر میخیطرایشین یخصرص می

آید که بی ارزییبی احییسی  خص از مقصد گرت گرا مریلط است. عالوه براین، انتخریب مهرین می

و  1آریرگ )آیردست میتمورت نظر از طریق اتراک  نیختی و ارزییبی عیطفی از مهین گرت گرا به

عریطفی بره  ارزییبی احییسی، بر فرض اویره روانشنیسی محرطی که افرات پیسر   (.2015همهیران، 

عنوان احییس تر مورت محه خید است. از این منظر ارزییبی عیطفی بهمهین متفیوت تارند؛ بنی  ده

ارزیریبی عریطفی، وابیرتگی و  است. بعیی از نوییندگین بر این اتعی هیرتند کره ده تر نظر گرفته

هی یری خصوصرریت فرزیهری یر  منطقره رابطه میتقرمی بی اتراک  نیختی تارت. گرت گران ویوگی

کننرد. از هیا گرت رگرا و زییرت محرطری ترک میگرت گرا را از طریق مهین، منریرر، جیذبره

نریت خروب و تیدگیه  نیختی جذابرت گرت گرا تر زیلییی معمیرا، منظره طلرعری، تا رتن امهی

هری تارنرد، ویوه است. تر واقع هنگیمی که مقصدهیا گرت گرا، سط  رضییت بخشی از این ویوگی

آریرگ  )کننردبیزتیدکنندگین یمییه برشترا به نگرش مطلوب نیلت به مقصد گرت گرا پردا می

برر (، بی عنوان عوامره مروثر 2016)و همهیران 2(. تر پووهشی که یوسط بیالجی2015و همهیران، 

هیا اجتمیعی انجیب گرفت به یعررن عرواملی هیا  لههیللرغیت  فیهی منفی تر اریلیطیت بی سییت

هیا اجتمریعی هیا  رلههپرتاختند که سلب ایجیت یللرغیت  فیهی منفی بر اثر اسرتفیته از سرییت

هیا  رکت، یصویر  ررکت، تهد که احییس عدب عدایت، مشخصه وت. نتییج پووهش نشین میمی

  وت.رزییبی مجدت، یمییه استفیته و ... سلب یللرغ  فیهی منفی میا

 کیفیت رابطه نام تجاری

مند اسرت کره هردف نهرییی آن مفهوب کرفرت رابطه برگرفته از یئورا یحقرقیت بیزارییبی رابطه

پنترنی و همهریران، )تار اسرتعالقره بره مشرتریین وفریهیا محهم و یلدیه مشتریین بییقویت رابطه

منرد میننرد هریا بیزاریریبی رابطهروت که کرفرت بیالا اریلی  بی مشتریین و یالشانتظیر می (.2013

گرایی و فراهم کرتن خدمت بیعث ایجیت اعتمیت و یعهد تر روابط بی مشتریین گرتت. هرر چره مشترا

خریرد  ییبد ییثرر گذارا قیبه یوجهی بر رفتیر مشرتریین از طریرق افرزایشکرفرت رابطه افزایش می

 این معنری خدمت، روابط مداوب و یللرغیت تهین به تهین آنین خواهد تا ت. کرفرت بیالا روابط به

 است که مشترا قیتر به یهره کرتن به عملهرت آیری فرراهم کننرده خردمت تر سرطحی مشریبه بری

خرردمت تریرریفتی رضررییت بخررش اسررت. کرفرررت رابطرره سرریختیرا یرکرلرری از اعتمرریت و رضررییت 

 (.1391فیطمی،ری ونرحرم)است

اند. تر بیزاریریبی، سیختیرهیا عمده کرفرت رابطه را  نیسییی کرته 2000تر سیل  4و بییلر 3نیوت

ابعیت عمده کرفرت رابطه علیریند از رابطه، اعتمیت، رضییت مشترا و یعهد اریلریطی. کرفررت رابطره 
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یعهد، )خید( و بعد سریزمینی نزتیهی، اریلیطیت، کرفرت اریلی ، یوجه) یمه فیکتورهیا مرین فرتا

عنوان یهی از ابعیت اصلی تر (. رضییت تر یحقرقیت متعدتا به2016بیالجی، )رضییت، اعتمیت( است

است. یحقرقیت مریلط بی کرفرت رابطه برر اتراک مشرترا بری هردف ترک کرفرت رابطه مطرح  ده

اسرت، آورته سیختههیا او را برراریلی  ایجیت  ده انتظریرات مشرترا و خواسرته اینهه یی چه اندازه

نترجه اینهه یحقرقیت مختلف بی یوجره بره نرو  و محررط (. 2011، 2وونگو  1یی)ییکرد تارتییکرد 

گررند. بی این وجوت برشرتر مطییعریت تو مورت بررسی ابعیت مختلفی را براا کرفرت رابطه تر نظر می

کنند و عقرده تارند که این تو برر معرفی می بعد اعتمیت و رضییت را از برن ابعیت اصلی کرفرت رابطه

هیا بیزارییبی اتعی تارند کره برنردهی برراا یئورا(. 2013، و تیگران 3هییز)یعهد اریلیطی موثر است

کنندگین بری برخری از برنردهی پرونردهیا کنند. مصررفهیا عیطفی ایجیت میمصرف کنندگین مزیت

اا کره نشرین تهنرده وجروت انجیمد. تو جنلهبرند می تهی رابطهکنند که به  ههموثرا برقرار می

. بعرد عریطفی 5و اریلیطریت 4کننده و برنرد هیرتند علیرینرد از: اریلری  عریطفیاریلی  برن مصرف

هریا روانشنیسری  یمه اریلی  بی خوت و صمرمرت( بخشی از ی  رابطه است و مطیبق یئورا)پروند

کنندگینی که رابطه عمرقری بری برنرد هه مردهد. مصرفاجتمیعی، اریلیطیت بعد تیگر این پروند را  

بی ند که تهند یمییه تارند که تر ی  فرآیند اریلیطی تو سویه به طور فعیل  رکت تا ته هه می

این اریلی   یمه تاتن و گرفتن اطالعیت است. احییسیت مشترا به ی  برند تر نهییت بره بررآورت 

 (.0120، و همهیران 6مورگین) وتی میمثلت از کرفرت، رضییت و وفیتارا منته

 شفاهی تبلیغات

تر صنعت گرت گرا وجوت اطالعیت عیمه بیریر مهرم، یریثرر گرذار و یعرررن کننرده تر رفتریر 

پنجم از مییفران تر سراسر جهین حدوت ی (. 2008، 8و برواین 7یرلرین)گرت گران( است)مشتریین

و   9نمییند)چونگهیا اجتمیعی استفیته میاز  لههبراا گرفتن ایده و کیب اطالعیت تر مورت سفر 

 اسرت. یحقرقریتو بدین جهت یللرغیت  فیهی بره تنرریا تیجرترییی منتقره  ده( 2016، 10هین

عنوان هیا اخرر ایرن نرو  یللررغ برهگرتت. تر سیلبرمی 1960 فیهی به ییری  بیزارییبی بر یللرغیت

هی تر مرین افراتا که عیو سیزمین نریتند یعریف تاریلی  چهره به چهره تربیره محصوالت و  رک

است. تر یعیریف اخرر یللرغ تهین بره تهرین  ریمه یمریمی اریلیطریت سررر رسرمی اسرت کره  ده
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هیا کیال و خدمیت ویوه یی فرو ندگین، تیگرران را کنندگین تر مورت مییهین، کیربرت یی ویوگیمصرف

 (.8200 و همهیران، 1یرتوین)کنندراهنمییی می

کنندگین ترصرد کمری از ایرن رسم اهمرت و نفوذ اریلی  تهین به تهین تر انتخریب مصررفعلی

 روند، تر حییرهره هیا یرفرعی  ررکت یحریر  و یرسررب میاریلی  تهین به تهین یوسط کو ش

محققین معتقدند ییثرر اریلی  تهین به تهین بر رفتیر خرید مشرتریین از منریبع یحرت کنتررل آنهری 

هیا بیریرا تر زمرنره یریثرر یللرغریت  رفیهی و پووهش (.2007، و همهیران 2اییت)استبرشتر 

اا بره مطییعره ( تر مقییره2012)است از جمله جلرلوند و همهریرانمقصد گرت گرا صورت گرفته

روابط مرین یللرغیت تهین به تهین ایهترونر ، یصویر ذهنی مقصد، نگرش گرت گرا و قصرد سرفر 

طور مثلت بر یصویر ذهنی مقصد و تهد که یللرغیت  فیهی ایهترونرهی بهج نشین میپرتازت. نتییمی

که ( 2016)4و ایلهین 3ابیبهرگذارت. تر یحقرق تیگرا که یوسط نگرش گرت گر و قصد سفر اثر می

ییثرر یللرغیت  فیهی برخط را بر اعتمیت به مقصد و قصد بیزگشرت میریفران تر بخرش گرت رگرا 

است نتییج پووهش نشین تات که یللرغیت  فیهی هم بر اعتمریت بره مقصرد و هرم دهپز هی انجیب  

 قصد بیزگشت مجدت گرت گران ییثررگذار است.

 مدل نظری تحقیق و فرضیات پژوهش 

ه کرانرد ارائره تاته مردیی را وهش حیضروپ بر اسیس مییئه 2016هیتسون و همهیران تر سیل 

 : مدل طراحی  ده استفرضریت و هدف این پووهش برملنیا آن 

H1تارا بر احییسیت تارت. ت و معنیهیا اجتمیعی اثر مثل:  لهه 

H2یجیرا تارت. روابط نیب تارا بر کرفرتهیا اجتمیعی اثر مثلت و معنی:  لهه 

H3یجیرا تارت. وابط نیبرتارا بر کرفرت : احییسیت اثر مثلت و معنی 

H4للرغیت  فیهی تارت.تارا بر ی: احییسیت اثر مثلت و معنی 

H5یهی تارتتارا بر یللرغیت  فیجیرا اثر مثلت و معنی: کرفرت روابط نیب. 

 

 

                                                           
1 . Litvin  

2 . East 

3 .Abubakar 

4 Ilkan 



 1398، بهار هشتموی بیست، سال هفتم، شمارهگردشگری ریزی و توسعهی برنامهمجله  ........................97

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 (2016هیتسون و همهیران، )مدل مفهومی تحقیق (:1)شکل 

 روش پژوهش

بی رد. جیمعره پرمییشری می-یحقرق حیضر از یحیظ هدف کیربرتا و از یحیظ میهررت یوصررفی

یوجره بره بیبلیر بیزتید کرتنرد. بی  هرستیناز  1396تند که تر بهیر و ییبیتین آمیرا گرت گرانی بو

 د. یعدات نمونه بر اسیس فرمول کوکران حجم بیالا گرت گران جیمعه آمیرا نیمحدوت ترنظر گرفته

مقدار متغرر نرمیل واحد استیندارت که تر  (z)حجم نمونه، (n)تر این رابطه نفر محیسله گرتید. 384

قرار تاته  ده یی حجم  5/0نیلت صفت موجوت تر جیمعه برابر  (P)،96/1% برابر 95اطمرنین سط  

( نیرلت صرفتی کره تر جیمعره موجروت نریرت و q)نمونه به حداکثر مقدار ممهرن افرزایش ییبرد،

 (. 1387است)مومنی،  05/0مقدار خطیا مجیز برابر بی  (ɛ)همچنرن

 :1رابطه

384=                                    

منظور بره گررا تر تسترس صورت گرفرت.هی یوسط پرسشنیمه و به روش نمونهآورا تاتهجمع

هیا الزب انجیب  د و بنیبر نظر آنین، بررسی روایی محتوا بی بریت نفر از کیر نیسین مربوطه مشورت

نین حیصه  د کره پرسشرنیمه از روایری ا هیالت طرح  ده اصالح  د و تر نظرسنجی مجدت اطمر

پرسشنیمه آزمون  رد و مررزان  30اا  یمه اویره جهت سنجش پییییی، نمونه الزب برخورتار است.

است مقدار آیفیکرونلیخ بصورت جداگینه آمده 1ضریب آیفیکرونلیخ براا متغررهیا پووهش تر جدول

بلرت اعتمیت پرسشنیمه تارت. برراا آزمرون و بدستآمد که نشین از قی 7/0براا یمیمی متغررهی بیالا 

  استفیته  د. SPSS22نرب افزارا  از بیته هییجزیه و یحلره فرضره
 

 : پایایی پرسشنامه(1)جدول

 پییییی

هیا مورت بررسیمتغرر  ضریب آیفیکرونلیخ 

هیا اجتمیعی لهه  804/0  

 احییسیت

 

هیا اجتمیعی لهه  

 

 یللرغیت  فیهی

 

کرفرت روابط 

یجیرانیب  
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 (: پایایی پرسشنامه1جدول )ادامه 

775/0 احییسیت  

786/0 کرفرت روابط نیب یجیرا  

ییللرغیت  فیه  891/0  

 هیا یحقرق   مآخذ: ییفته     
 

 های توصیفییافته
 اطالعات جمعیت شناختی  (:2)جدول

 مشخصیت ترصد مشخصیت ترصد

   فریلوک 24/6

 

 

هیا نو  استفیته  لهه

 اجتمیعی

 جنیرت زن 57

 مرت 43 یوئرتر 32/8

وضعرت  مجرت  34 یویروب 34/2

 یلگراب 42/43 ییهه
66 

 متیهه

 اینیتیگراب 32/34 

  بی سوات 08/2 سییر 94/4

 

سط  

 یحصرالت

  کنماستفیته نمی 05/13

مرزان استفیته از 

میعیتهیا اجهه ل  

 

 زیر تی(لم 6

 تی(لم 48/11 سیعت 5 -1 56/48

 فوق تی(لم 84/19 سیعت 6-10 63/26

74/11 
سیعت تر  10بیالیر از 

 طی  لینه روز 

 یریین  85/37

 فوق یریین  و بیالیر 71/22

 هیا یحقرق   مآخذ: ییفته
 

 هابودن داده آزمون نرمال

 روت. اسمررنوف استفیته می –از آزمون کویموگروف   هی نرمیل بوتن یوزیع تاته سنجشجهت 

هی تاراا یوزیع نرمیل بی ند امهین استفیته از آزمون پیرامتری  وجوت تارت و تر سرر این چنینچه تاته

( نتییج آزمون کویمروگروف جهرت بررسری 3)ن نیپیرمتری  استفیته کنرم. جدولصورت بیید از آزمو

 .تهدهیا متغررهی را نشین مینرمیل بوتن یوزیع تاته
 فرضیاتهای آزمون کولموگروف جهت بررسی نرمال بودن توزیع داده (: 3)جدول

 داریاسطح معن مقدار آزمون متغیرها

 002/0* 000/0  میعی بر احییسیتهیا اجتاریلی   لهه

 000/0* 000/0 هیا اجتمیعی بر روابط یجیرااریلی   لهه

 001/0* 000/0 یجیرااثر احییسیت بر کرفرت روابط نیب

 045/0** 085/0 اثر بر احییسیت گرت گران بریللرغیت  فیهی 

 001/0* 000/0 اثر کرفرت روابط نیب یجیرا بر یللرغیت  فیهی

 (NS)**(     عدب معنیتارا)%95*(     سط  معنیتارا یی )%99َهیا یحقرق   سط  معنیتارا ییفتهمآخذ: یی
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یوزیرع هی از تات که تاته نشیناسمررنوف  -بی یوجه به نتییج جدول فوق، نتییج آزمون کلموگروف

یر  هریا آمریرا نیپیرامتر( بنریبراین تر محیسرلیت از روشP ≤05/0)بی رندنرمییی برخورتار نمری

 تت.گراستفیته می
 

  ها تجزیه و تحلیل فرضیه

 :فرضره اول

H0: تارا بر احییسیت ندارند.هیا اجتمیعی اثر مثلت و معنی لهه 

H1: تارا بر احییسیت تارند.هیا اجتمیعی اثر مثلت و معنی لهه 

بی یوجره پرتازت. هیا اجتمیعی و احییسیت میبه بررسی برن مرزان استفیته از  لهه فرضره اول

ثرر هیا نیپیرمتری  کرامر و اس(ررمن به سنجش مررزان ااز طریق آزمون هیا موجوتبه نو   یخص

و تر نهییت جهت مشخص نموتن نو  و سط  اثرگذارا از طریرق  پرتازیمآن بر روا احییسیت می

 نمییرم.مدل رگرسرون خطی استفیته می
 

 اجتماعی در برانگیختن احساسات افرادهای اثرگذاری میزان استفاده از شبکه (: 4)جدول

 سط  معنیتارا آمیره آزمون کرامر متغررر میتقه متغررر وابیته

برانگرخته  دن 

 احییسیت

 NS602/0 046/0 بیریر اندک کمتر از ی  سیعت

 006/0* -247/0 سیعت تر طی  لینه روز 5یی  1

 000/0* 346/0 سیعت تر طی  لینه روز 10یی  6

 046/0** -174/0 ه بیال تر طی  لینه روزسیعت ب 11

 (NS)**(     عدب معنیتارا)%95*(     سط  معنیتارا یی )%99َهیا یحقرق   سط  معنیتارا ییمآخذ: ییفته   

تر تو  ،ترصردا 99سط  معنریتارا بی مرزان  که برشترین اثرگذارا تهدجدول فوق نشین می

است که افرزایش بررش  تر این قیبه یوجهنهته . تاست سیع 10یی  6سیعت و  5یی  1مرزان استفیته 

 روت میر  دن اثر آن بر روا احییسیت بیعث کمت سیعت 11 حد استفیته تر برن کیربران بیالااز 

کمترر از کیربرانی که بیرریر کرم و همچنرن بی د. کم یوجهی تر سیعیت استفیته بیال میاین امر تر 

 اند.ول اثرگذارا ندا تهند بطور معمنمییی  سیعت استفیته می
 های اجتماعی مختلف بر روی احساسات گردشگراناثرگذاری شبکه(: 5)جدول

 سط  معنیتارا آمیره آزمون اس(ررمن گویه 

 مرزان برانگرختن احییسیت گرت گران

 004/0* -260/0 فریلوک

 NS383/0 -083/0 یوئرتر

 NS200/0 117/0 یویروب

 000/0* -170/0 یلگراب

 000/0* -319/0 ینیتیگرابا

 016/0** -250/0 سییر

 (NS)عدب معنیتارا**(   )%95سط  معنیتارا یی    *(  )%99َهیا یحقرق   سط  معنیتارا ییمآخذ: ییفته   
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انرد یری هیا اجتمیعی فریلوک، یلگراب و اینیتیگراب یوانیرتهکه  لهه تهدجدول فوق نشین می

جذب گرت گران مؤثر واقع گرتند بطورا که تر ایرن سره  رلهه  و احییسیتسط  زییتا بر روا 

هیا سییر هم بعلت  لهه تر بخش اختصید ییفته به . وتدا مشیهده میترص 99سط  معنیتارا 

بی د که یی سط  زیریتا ترصدا می 95هیا موجوت این قیمت تاراا سط  معنیتارا لهه ینو   

یویرروب نتوانیرته و  یروئرترهریا است ویی  رلههگرفته سیپ و ایمو قرارهیا واتیحت یأثرر  لهه

هری تر یأثرر بیزایی بر این بخش بگذارت آن هم بدیره عملهرت ضعرف و عدب جی افتیتگی این  رلهه

 بی د. ترون کشور می
 احساسات گردشگران  برهای اجتماعی های برآورد شده جهت ترسیم ارتباط شبکهپارامتر (: 6)جدول 

 مدل خالصه  ده هیمتربرآورت پیرا

زیر متغررر
هی

 

متغررر
هی

 

 معیتیه

 ثیبت متغرر
سط  

 معنیتارا

ترجه 

آزاتا 

2 

ترجه 

آزاتا 

1 

ضریب 

 آنوا

رگرسرون 

 مربع

ی
رگرسرون خط

 

123/

0 
 احییسیت  016/0 359/0 1 22 901/0** 62/3

هیا  لهه

 اجتمیعی

 (NS)**(   عدب معنیتارا)%95سط  معنیتارا یی  *(    )%99َهیا یحقرق    سط  معنیتارا ییمآخذ: ییفته

هریا اریلری   رلهها ، نحروهجدول بیال که از طریرق مردل رگرسررون خطری نتییج حیصه از 

که این اریلی  بصورت میتقرم بروته و تهد سنجد، نشین میرا می گرت گراناجتمیعی بی احییسیت 

  .استمنطقه یأثررگذار بوتهگرت گران هیا احییسی هیا اجتمیعی بصورت میتقرم بر ویوگی لهه

 :فرضره توب

H0یجیرا ندارت.تارا بر کرفرت روابط نیبهیا اجتمیعی اثر مثلت و معنی:  لهه 

H1یجیرا تارت.تارا بر کرفرت روابط نیبهیا اجتمیعی اثر مثلت و معنی:  لهه 

لی  کرامر و اس(ررمن بره هیا سنجش اریاول ابتدا از طریق آزمونتوب همینند فرضره فرضره تر 

هیا یجیرا پرتاخته هیا اجتمیعی بر روا کرفرت روابط نیبسنجش مرزان اریلی  و اثرگذارا  لهه

 ده و تر نهییت جهت مشخص نموتن نو  و سط  اثرگذارا آن از طریرق مردل رگرسررون خطری 

 استفیته  د.
 تجاریفیت روابط نامهای اجتماعی بر کیاثرگذاری میزان استفاده از شبکه (: 7)جدول

 سط  معنیتارا آمیره آزمون کرامر متغررر میتقه متغررر وابیته

کرفرت روابط 

 یجیرانیب

 NS122/0 046/0 بیریر اندک کمتر از ی  سیعت

 047/0** -193/0 سیعت تر طی  لینه روز 5یی  1

 006/0* -236/0 سیعت تر طی  لینه روز 10یی  6

 000/0* -254/0  لینه روزسیعت به بیال تر طی  11

 (NS)**(     عدب معنیتارا)%95*(     سط  معنیتارا یی )%99َهیا یحقرق   سط  معنیتارا ییمآخذ: ییفته   
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هریا اجتمریعی برر روا بی یوجه به جدول فوق که به سنجش اثرپذیرا مرزان استفیته از  لهه

گرررا نمروت کره یروان اینگونره نترجرهمری، پرتاختاز طریق آزمون کرامر یجیرا کرفرت روابط نیب

یش اسرتفیته تر بررن افزا .استسیعت به بیال  11سیعت و  10یی  6برشترین اثرگذارا را تر استفیته 

.  روتمییجریرا ر روا کرفررت روابرط نریبسیعت بیعث افزایش اثرگرذارا آن بر 11 کیربران بیالا

 اند یند بطرور معمرول اثرگرذارا ندا رتهنمیمی کیربرانی که بیریر کم و کمتر از ی  سیعت استفیته

 .بی دمی 122/0بطورا که عدب معنیتارا تر این بخش بی یوجه به سط  معنیتارا 
 تجاریهای اجتماعی مختلف بر کیفیت روابط ناممیزان اثرگذاری شبکه (: 8)جدول

 سط  معنیتارا آمیره آزمون اس(ررمن گویه 

 یجیراکرفرت روابط نیب

 000/0* 430/0 فریلوک

 000/0* 504/0 یوئرتر

 000/0* 529/0 یویروب

 002/0* 607/0 یلگراب

 000/0* 620/0 اینیتیگراب

 001/0* 332/0 سییر

 (NS)**(     عدب معنیتارا)%95*(     سط  معنیتارا یی )%99َسط  معنیتارا یی هیا یحقرق مآخذ: ییفته   
 

هیا ق آزمون آمیرا اس(ررمن به سنجش مرزان اثرگذارا  لههبی یوجه به جدول بیال که از طری

کره یمریمی  روت میاسرتدالل پرتاخت، اینطور  یجیراکرفرت روابط نیباجتمیعی مختلف بر مرزان 

برشترین سرط  . بی ندمییجیرا مؤثر هیا اجتمیعی یی سط  زییتا بر روا کرفرت روابط نیب لهه

بره خروت اختصرید تاته و کمتررین سرط   620/0آمریره آزمرون اثرگذارا را اینیتیگراب بی مقردار 

انرد هی اجتمیعی که نیمی از آنهی تر این قیمت نریمده و تر بخش سییر قرار گرفترهاثرگذارا را  لهه

هیا اجتمیعی که  لههالزب بذکر است که از . اندبه خوت اختصید تاته 332/0آزمون بی مقدار آمیره 

امی بی ایرن حریل از منظرر مررتب تاراا  نلرته  ده نیمی ن تر ترون کشوروجه بوتبعلت کمتر مورت ی

نردک هری هرر چنرد ا رلهه بی ند که این نشرین از اثرگرذارا ایرنترصدا می 99سط  معنیتارا 

 بی ند. می
 های اجتماعی کیفیت روابط نام تجاریهای برآورد شده جهت ترسیم ارتباط شبکهپارامتر(: 9)جدول

 مدل خالصه  ده هیربرآورت پیرامت

زیر متغررر
هی

 

متغررر
هی

 معیتیه 

 ثیبت متغرر
سط  

 معنیتارا

ترجه 

آزاتا

2  

ترجه 

آزاتا

1 

ضریب 

 آنوا

رگرسرون 

 مربع

ی
رگرسرون خط

 

710/0 
452/

0 
*000/0 98 1 

630/

77 
442/0 

کرفرت 

روابط نیب 

 یجیرا 

هیا  لهه

 اجتمیعی

 (NS)**(   عدب معنیتارا)%95*(     سط  معنیتارا یی )%99َهیا یحقرق    سط  معنیتارا ییمآخذ: ییفته
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هیا اجتمیعی بی کرفرت روابط اریلی   لههنحوه  از طریق مدل رگرسرون خطیکه  جدول فوق

هریا  رلههکه این اریلی  بصورت میتقرم بوته و تهد نشین می ،سنجدرا مینیب یجیرا تر منطقه 

  .هیتندهیا کرفرتی روابط نیب یجیرا منطقه منطقه یأثررگذار اجتمیعی بصورت میتقرم بر ویوگی

 فرضره سوب:

H0یجیرا مریلط بی گرت رگرا رابطره متقریبلی : برن احییسیت گرت گران و کرفرت روابط نیب

 وجوت ندارت.

H1گرت رگرا رابطره متقریبلی  یجیرا مریلط بی: برن احییسیت گرت گران و کرفرت روابط نیب

 وجوت تارت.

، بی یوجره پرتازتیجیرا آنهی میفرضره سوب پووهش به احییسیت گرت گران و کرفرت روابط نیب

اسرهوئر یر  هیا فریدمن و کریااست که از طریق آزمونبه کرفی بوتن این میئله سعی برآن  ده

ی از اریلی  برن احییسیت گرت گران و طرفه به سنجش این اریلی  ب(رتازیم یی بتوانرم یصویر رو ن

 یجیرا تست ییبرم.کرفرت روابط نیب
 سنجش اثرگذاری مقابل احساسات گردشگران و کیفیت روابط نام تجاری  (: 10)جدول

ا 
سط  معنی تار

ن
فریدم

ا  
ترجه آزات

ن
فریدم

 

ن ریله 
مرینگر

ن
ا فریدم

ا
ا  
سط  معنی تار

ا 
کی

اسهوئر
ا  
ترجه آزات

ا
کی

اسهوئر
 

ب ک
ضری

ا 
اسهوئری

 

 هی مؤیفه

**407/0 8 

29/7 
*000/

0 
4 40/25 

کرفرررت روابررط نرریب یجرریرا بیعررث افررزایش 

 گرت گر می  وت.

65/6 
*000/

0 
4 60/26 

کرفرت روابط نیب یجیرا بیعث بهلروت کرفررت 

خدمیت متنیسب بی احییسیت گرت رگران مری 

  وت.

24/6 
*000/

0 
4 20/20 

تر حرر  احییسرری گرت ررگران بعرری  یغررررر 

 روابط نیب یجیرا منطقه  ده است.

62/5 
*000/

0 
4 20/26 

احییسیت گرت گران بیعث یوسرعه روابرط نریب 

 نجیرا منطقه گرتیده است 

30/6 
*000/

0 
4 20/38 

هریا یجریرا هیا اجتمیعی مریلط بی نیب لهه

اند تر راستییی یغررر احییسیت معروف یوانیته

 گرت گران موفق عمه کنن

81/5 
*000/

0 
4 00/29 

یجریرا یوانیرته برر روا احییسریت روابط نیب

 گرت گران اثرگذار واقع گرتت

06/6 
*000/

0 
4 40/28 

هرریا اجتمرریعی هرریا موجرروت تر  ررلههکینریل

انرد افرزایش هیا یجریرا یوانیرتهمریلط بی نیب

مره به گرت گرا را تر برن مررتب تر منطقره 

 ایجیت کنند
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 سنجش اثرگذاری مقابل احساسات گردشگران و کیفیت روابط نام تجاری  (: 10)جدولاتامه
  

21/7 
*000/

0 
3 60/11 

دات اعییا ی   رلهه اجتمریعی برر مررزان یع

 جذب گرت گر موثر می بی د.

22/6 
*000/

0 
4 60/31 

انررد متنیسررب برری هرریا یجرریرا یوانیررتهنرریب

احییسیت گرت رگران عمره کننرد تر نهییرت 

منجر بره افرزایش مررزان گرت رگرا منطقره 

 اند ده

  (NS)**(     عدب معنیتارا)%95  معنیتارا یی *(     سط)%99َهیا یحقرق       سط  معنیتارا ییمأخذ: ییفته 

 

ترصد معنریتار  99هیا تاراا سط  معنیتارا اسهوئر یهطرفه یمیمی مویفهبییوجه به نتییج کیا

یجریرا و احییسریت گرت رگران تر یر  راسرتی بی رد کره روابرط نریبهیتند و این بدین معنی مری

یوسرعه گرت رگرا تر منطقره مرورت مطییعره  اند بر روا هم اثرگذار واقع  روند کره بیعرثیوانیته

هیا هیا اجتمیعی فعیل تر بخش یللرغیت مریلط بی نیب وت. ایلته تر این مرزان، اثرگذارا  لههمی

هری از ضرریب هملیرتگی ا  یخصآمده همههیا بدستاند. برطلق ییفتهیجیرا بیریر اثرگذار بوته

هریا اجتمریعی ر اختصید ییفتره بره مویفره  رلههاند، برشترین کیا اسهوئیهیین برخورتار نلوته

انرد تر راسرتیا یغرررر احییسریت گرت رگران بری مقردار هیا یجیرا معرروف یوانیرتهمریلط بی نیب

موفق عمه کنند و کمترین مقدار اریلی  مربو  به مویفه یعدات اعیریا یر   رلهه  20/38اسهوئر

یر بی د. جهت سنجش تقرقمی 60/11وئر اسهاجتمیعی بر مرزان جذب گرت گر موثر بی مقدار کیا

این میئله از آزمون نیپیرمتری  فریدمن استفیته کرتیم یی بتوانرم به سرط  بریالیرا از اطمرنرین از 

براسیس نتییج بخش آزمون فریدمن، سط  معنریتارا ییبرم. هیا حیصله تر این بخش تستخروجی

هریا هیا یجیرا و فعییرترفرت روابط نیبهیا اریلی  متقیبه احییسیت و کترصد براا  یخص 95

است که این امر برینگر بیال بوتن مرزان اریلی  ایرن هیا اجتمیعی بدست آمدهیللرغییی آنهی تر  لهه

آمده اا بدسرتبی د. بی یوجه به مرینگرن ریلرهطرفه میاسهوئر ی هی بیهم و یأیرد آزمون کیامویفه

یجریرا هیا اریلی  متقیبه احییسیت و کرفررت روابرط نریبها مویفهییی که تر زیرمجموعه یخص

کرفرت روابرط نریب یجریرا بری مررینگرن ا اند. مویفهاند از اهمرت یهیینی برخورتار نلوتهگرفتهقرار

ا یریثرر اسرهوئر را تارت. مویفره وت و برشترین مقدار کیابیعث افزایش گرت گر می 29/7اا ریله

کمترین مرزان اثرگرذارا را  81/5اا احییسیت گرت گران بی مرینگرن ریلهیجیرا بر روا روابط نیب

هریا یوان به این نترجه تست ییفت که مرزان اریلی  این تو بیهم بی یوجه به معریرتارت، بنیبراین می

یرر هریا مردرنهریا جدیرد و طراحریریزاموجوت مورت سنجش بیریر بیال است و از طریق برنیمره

ترصد معنیتارا رسریند و تر نترجره  99زان را بیریر بیالیر از این حد برت و به سط  یوان این مرمی

 هیا هر بخش را افزایش تات. اسهوئرمرزان ر د کیا

 :فرضره چهیرب



 104 ........................................................................های اجتماعی بر تبلیغات شفاهی گردشگراننقش شبکه

H0 سرفر یت  فیهی و افزایش مرره روا یللرغ بر تارامعنیاثر مثلت و : احییسیت گرت گران

 به منطقه ندارت.

H1 سرفر و افزایش مرره  یت  فیهیتارا بر روا یللرغثر مثلت و معنیا: احییسیت گرت گران

 به منطقه تارت.

 به سنجش یوزیع نرمریلاا نمونهی و ییتر بررسی فرضره چهیرب از طریق آزمون کلموگروف 

 پرتازیم.میتاتهی 
 تبلیغات شفاهی و افزایش میل سفر گردشگران احساسات بر تأثیر (: 11)جدول

 گویه

آمیره آزمو
فن 
کلموگرو

 

سط  

ا 
معنیتار

ف
کلموگرو

 

ا
ترجه آزات

T
 

مقدار آمیره 

آزمون 
T

 

سط  

ا
معنیتار

 T
 

مرزان عالقه  می بره گرت رگرا تر منطقره بری یوجره بره 

  نیخت منطقه
231/0 *000/0 382 12/21 *000/0 

یللرغیت  فیهی بیعث می  وت فرت بی منیطق جدیدا آ نی 

  وت.
285/0 *000/0 382 35 *000/0 

 NS(235/0( 36/12 382 000/0* 249/0 لرغیت  فیهی بیعث کیهش هزینه یللرغیت می  وت.یل

یللرغیت  فیهی به تیره اریلی  نزتی  افررات اثرر زیریت برر 

 احییسیت گرت گران تارت
286/0 *000/0 382 23/16 *000/0 

یللرغیت  فیهی سلب ایجیت انگرزه تر مرین گرت رگران از 

 یسیت آنهی می  وت.طریق ییثرر بر روا احی
231/0 *000/0 382 60/27 *000/0 

کرفرت یللرغریت  رفیهی برر افرزایش مررزان گرت رگرا 

 منطقه مورت مطییعه یأثرر می گذارت.
224/0 *000/0 382 84/6 *000/0 

احییسیت افرات براا افرزایش یللرغیت  فیهی بیعث ارضیا 

هریا گرت رگرا منطقره  رده جلب یوجه آنهی به ویوگری

 است

293/0 *000/0 382 45/9 *000/0 

 (NS)**(     عدب معنیتارا)%95*(     سط  معنیتارا یی )%99َهیا یحقرق   سط  معنیتارا ییمأخذ: ییفته   
     

هی انجریب  رد بری تر نظرر که جهت بررسی یوزیع نرمیل تاته فکلموگروآزمون  نتییج بی یوجه به

هریا بخرش احییسریت یأثررگرذار برر ری  از زیر مویفهبه هگرفتن سط  معنیتارا اختصید ییفته 

-یللرغیت  فیهی و مره سفر گرت گران و  مقدار آمیره آزمون اختصید ییفته به هرر زیرمویفره مری

از طرفی نظررات فرض صفر تارت.  رتاز  نشین 000/0مقدار یوان اینگونه نترجه گرفت که معنیتارا 

اسرت و جهرت یهرمره عملهررت این جدول متفیوت بوتهمریلط به  هیاافرات تر پیسخگویی به بخش

اا و اا( استفیته  د. بی یوجه به نتییج بخش آزمون یی ی  نمونرهی  نمونهیی)این آزمون از آزمون

یروان هریا حیصرله از آزمرون پیرامتریر ، میهی برملنریا خروجریبررسی مرزان یوزیع نرمیل پیس 

ررگذارا احییسیت بیریر بیال بوته بطورا که بر روا برشرتر اینگونه برین نموت که مرزان اهمرت یأث
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-یوان از آمیره آزمون و سط  معنیهیا مورت سنجش بشدت اثر گذار واقع  د. این مقویه را میمویفه

 هیا بجز ی  مویفه مورت سنجش بیزییبی نموت.ترصدا حیصله از یمیمی مویفه 99تارا 

 فرضره پنجم

H0بر یللرغیت  فیهی تارت. تارامعنیاثر مثلت و  یجیرا: کرفرت روابط نیب 

H1فیهی تارت. یللرغیتتارا بر یجیرا اثر مثلت و معنی: کرفرت روابط نیب  

د ی از آزمرون رگرسررون چنررگذارا کرفرت برر روا یللرغریت  رفیهبراا سنجش اریلی  و اث

 منظوره و رگرسرون خطی استفیته  د.
 
 

 ام تجاری بر تبلیغات شفاهی و افزایش میل سفر گردشگران تأثیر کیفیت روابط ن (: 12)جدول

سط  

ا 
معنیتار

آنوا
مقدار  
F

 

ب 
ضری

رگرسرون
سط   

ا
معنیتار

رگرسرون  
 

مقدار 
T

 

ب
ضری

B
eta

 
 هیمتغررر

*000/0 12/62 836/0 

*000/0 04/29 351/0 
کرفرت روابرط نریب یجریرا موجرب افرزایش 

 گرت گر می  وت

*000/0 18/20 371/0 

روابررط نرریب یجرریرا موجررب بهلرروت  کرفرررت

کرفرررت خرردمیت متنیسررب برری احییسرریت 

 گرت گران می  وت.

*000/0 73/19 309/0 
ح  احییسی گرت گران موجرب یغرررر تر 

 روابط نیب یجیرا منطقه  ده است.

*000/0 48/18 312/0 
احییسیت گرت گران موجرب یوسرعه روابرط 

 نیب نجیرا منطقه گرتیده است 

*000/0 84/16 285/0 

هیا یجیرا هیا اجتمیعی مریلط بی نیب لهه

انررد تر راسررتییی یغررررر معررروف یوانیررته

 احییسیت گرت گران موفق عمه کنن

**000/0 10/25 293/0 
یجیرا یوانیرته برر روا احییسریت روابط نیب

 گرت گران اثرگذار واقع گرتت

*000/0 64/21 735/0 

هریا اجتمریعی هیا موجروت تر  رلههکینیل

انرد افرزایش هیا یجیرا یوانیتهمریلط بی نیب

مره به گرت گرا را تر برن مرتب تر منطقه 

 ایجیت کنند

*000/0 32/19 273/0 
یعی برر مررزان یعدات اعییا ی   لهه اجتم

 بی دجذب گرت گر موثر می

*000/0 94/21 274/0 

انررد متنیسررب برری هرریا یجرریرا یوانیررتهنرریب

رت گران عمه کننرد تر نهییرت احییسیت گ

منجر به افرزایش مررزان گرت رگرا منطقره 

 اند ده
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 هیا یحقرق   مأخذ: ییفته

یجیرا مرورت بررسری و یللرغریت  رفیهی از مردل هیا کرفرت نیبمنظور سنجش رابطه مویفهبه

ی هیا رگرسررونی امهرین  نیسرییایم. چرا کره ضررایب مردلمتغرره استفیته نموته چندرگرسرونی 

هریا کرفررت آورند. تر مدل رگرسررونی مویفرهروابط برن متغررهیا میتقه و وابیته را فرآهم می

اسرت. یجیرا به عنوان متغرر میتقه و یللرغیت  فیهی به عنوان متغررر وابیرته وارت مردل  دهنیب

  (. Stephens, 2004):( است2)معیتیه یجربی این آنییرز مطیبق رابطه

 :2رابطه 
  

وابیته( اسرت. )yهیا به عنوان متغرر میتقه( و معریر)x هی به عنوان متغررمویفه معیتیهتر این 

(. نترییج Sangpikul, 2008)بی رد%( می5)تر این مدل رگرسررونی سرط  معنریتارا پرنج ترصرد

ا تاریجیرا بی یللرغیت  رفیهی تاراا هملیرتگی معنریهیا نیبهد که ابعیت مویفهحیصه نشین می

یجیرا یوانیرته برر روا احییسریت گرت رگران اثرگرذار واقرع است و فقط تر ی  مویفه روابط نیب

( اسرت. R=0.83,Sig<0.05)بی رد تر نترجره مقردار آنترصد مری 95گرتند. معنیتارا تر سط  

ترصد از واریین  متغررر وابیرته برسرد و  62مقدار ضریب یعررن یعدیه  ده نرز یوانیته به مقدار 

تر سط  کمتر از پنج ترصد معنیتار است که نشین  Fهی را یلرن کند. عالوه براین، مقدار آمیره معریر

 F= 62, Sig)تهنده قیبلرت مدل رگرسرونی تر یوضر  واریین  یی یغررررات متغررر وابیرته اسرت

 تهد، مقردارنرز اهمرت نیلی حیور متغررهیا میتقه تر این مدل را نشین می tهیا (. آمیره0.5>

بی ند. تارا مقیتیر بتی میاند که یییردکننده معنی% معنیتار  ده5هی نرز تر سط  کمتر از این آمیره

یجریرا مرورت هیا نیبتهنده رابطه مثلت و معنیتار برن مویفهبنیبراین، نتییج مدل رگرسرونی نمییش

 بررسی بر روا یللرغیت  فیهی است. 
 

تجاری بر روی تبلیغات های کیفیت نامهت ترسیم ارتباط مولفههای برآورد شده جپارامتر(: 13)جدول

 شفاهی

هیبرآورت پیرامتر ه مدل خالصه  ده 
 متغررر میتق

متغررر
 

وابیته
 

 معیتیه

 ثیبت متغرر
سط  

 معنیتارا

ترجه 

آزاتا 

2 

ترجه 

1آزاتا   

ضریب 

 آنوا

رگرسرون 

 مربع

ی
 رگرسرون خط

639/

0 
708/2  0/011** 383 1 916/7  417/0  

کرفرت 

-نیب

 یجیرا

یللرغیت 

  فیهی

 (NS**(   عدب معنیتارا))%95*(    سط  معنیتارا یی )%َ 99هیا یحقرق   سط  معنیتارا ییمأخذ: ییفته
 

یوان ایگونه استدالل نموت که این اریلی  بصورت بی یوجه به ارقیب خروجی حیصله از این مدل می

 .استر یللرغیت  فیهی یأثررگذار بوتههی بصورت میتقرم بمیتقرم بوته و این مویفه
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  گیرینتیجهبحث و 

هیا اجتمیعی ی  راه اسیسی براا ایجیت تهد که استفیته از  لههنتییج پووهش حیضر نشین می

بی رد. گرت رگران راضری هیا جدید تر آینده و جذب گرت گر از طریق یللغیت  رفیهی میبیزتید

هیا اجتمیعی بر بهلوت وضعرت گرت رگرا یر  مقصرد یریثرر یا رسینهواسطه کیربرتهیوانند بهمی

رت عه  بگذارند. بدین صورت که برخی افرات بی ا تراک گذارا یجربریت خوت از سفر و مقصد بصو

گررا و یری تر مرحلره اا کوییه به تیگر گرت گرانی که تر مرحله یصمرمنو تهیی فرلم و حتی تست

اند، تیگرران را نررز اا که کیب نموتهیوانند از یجربهینند و میرسمیبی ند، ییرا انتخیب مقصد می

یب نرمتنفع سیزند. تر یحقرق حیضر این ییثررگذارا بری نقرش مررینجی احییسریت و کرفررت روابرط 

 یجیرا مورت مطییعه قرار گرفت.

مرورت « هیا اجتمیعی اثر مثلت و معنی تارا بر احییسریت تارت لهه»اول یحت عنوان فرضره

 وند منتشر میهیا اجتمیعی یی که از طریق  لههن قرار گرفت و یییرد  د. یللرغیت و اطالعیآزمو

هریا هو رمندانه یوانند نقش بیریر مهمی را تر مقصد گرت گرا تا ته بی ند. استفیته از روشمی

یوانررد اطالعرریت مفررردا را تر مررورت هیا اجتمرریعی تر حرروزه گرت ررگرا میتر بهرریرگررا  ررلهه

اا خید تر اختریر گرت گران قرار تهد و بر این اسیس  ین  موفقرت تر بیزارییبی احییسی منطقه

طور یقریلی بی نتییج گیرسوا نتییج حیصله از این پووهش تر بخش فرضره اول ب را چندین برابر کند.

جلرلونرد و  (،2012)5(، مونریر2009)4و فویدز 3منگوید (،2004)2و چو 1ستتر(، کر0020)و چن

همیو بوته و فقرط تر ( 1395)و همهیران و پردایی (1394)و همهیران اکلرا ،(2012)رانهمهی

مورت سنجش متفیوت بوته است ویی نتییج ایرن پرووهش بری  هیا جزئیمحرط مورت مطییعه و معریر

ت (، هرم جهرر2016)(، هیتسرون2016)بریالجی (،1393)و همهرریران ینترییج پرووهش تهد رت

هریا هی برشتر به یأثررگرذارا  رلههکه این پووهش استرر این عیمه که برشتر یحت یأث بی دنمی

 اند نه احییسیت گرت گران.اجتمیعی بر رفتیر  هروندان پرتاخته

یجریرا تارا بر کرفرت روابط نیبو معنی هیا اجتمیعی اثر مثلت لهه»فرضره توب یحت عنوان

هیا صرورت گرفتره مشرخص  رد کره رهمورت آزمون قرار گرفت و یییرد  د. بی یوجه به یحل« تارت

هیا یجیرا تر  هر بیبلیر  روند. یرذا اند بیعث یوسعه کرفرت روابط نیبهیا اجتمیعی یوانیته لهه

هیا یجیرا ایرانی برشتر مورت یوجه هیا اجتمیعی تر یوسعه برندهی و نیبتر این راستی اهمرت  لهه

یی بی د بلهره فعریالن نلیید به سوت برندهیا وارتا هیا اجتمیعی ینهیگررت. استفیته از  لههقرار می

هیا اجتمریعی مجریزا تر از طریق  لههصوالت بیییت به یوسعه فرهنگ یللرغیت محاقتصیتا می

                                                           
1
Kerstetter  

2 .Cho 

3 Mangolg 

4 . Faulds 

5 . Munar 
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بیی بدین واسطه یویرد ملی را افزایش تاته و کرفرت روابرط کنندگین تاخلی ب(رتازند و چهبرن یویرد

بطور یقریلی بی نتییج  از این پووهش تر بخش فرضره توب لهج حیصنتیی نیب یجیرا را گیترش تهند.

( 1394)و همهریران اکلررا(، 2016)(، هیتسرون2004)(، کرستتر و چو2000)گیرسوا و چن

محرط مورت مطییعه و معریرهیا جزئی مورت سنجش متفیوت  است ویی نتییج  ترهمیو بوته و فقط 

(، 1392)و همهریران ایلهی وسطینصر(، 1393)و همهیران نتییج پووهش تهد تی این پووهش بی

هم جهت نریرت کره برشرتر ( 1395)و همهیران و پردایی (2013)(، پنترنی2016کرستتر و چو)

یجیرا به مییئه کرفی این میرئله عالوه بر روابط نیب که این پووهش بی دیحت یأثرر این عیمه می

 اته است.هم یوجه نموته و فقط مییئه عمومی و کمی را مدنظر قرار ند

« احییسیت اثر مثلت و معنیتارا بر کرفررت روابرط نریب یجریرا تارت»فرضره سوب یحت عنوان

مورت آزمون قرار گرفت و یییرد  د. این فرضره به اریلی  متقیبره احییسریت گرت رگران و کرفررت 

بررسری  تهد. هدف از این فرضرههیا یجیرا موجوت تر  هر بیبلیر را مورت آزمون قرار میروابط نیب

اا موفق ییثررا بر احییسریت و کرفررت یوانند بگونههیا اجتمیعی میاین موضو  بوت که آیی  لهه

گوا نرریز هرم بروته و تر یر  طورا که این تو بتوانند پیسر هیا یجیرا تا ته بی ند بهروابط نیب

اند تر یر  هتنتییج نشین تات که احییسیت و کرفرت روابرط نریب یجریرا یوانیر ؟راستی عمه نمییند

هیا یجیرا معرروف سرعی بررآن هیا یجیرا بخصود نیبطور که نیبکنند بهراستی بی یهدیگر عمه 

تا تند یی احییسیت گرتا گران را  نیسییی کرته و مطریبق مرره آنهری بره انجریب یللرغریت و ارائره 

 خدمیت ب(رتازند.

نتررییج گیرسرروا و طررور یقریلرری برری نتررییج حیصررله از ایررن پررووهش تر بخررش فرضررره سرروب ب

و  ایلهی وسرطینصر ( و1394)اکلرا و همهیران (،2016(، هیتسون)2013)(، پنترنی2000)چن

همیو بوته و فقط تر محرط مرورت مطییعره و معریرهریا جزئری مرورت سرنجش  (1392)همهیران

سروا و ، گیر(2004)نترییج پرووهش کرسرتتر و چروویی نتییج این پرووهش بری  .استمتفیوت بوته

 هشپوو که که برشتر یحت یأثرر این عیمه است، هم جهت نلوت و نتییج متفیوت بوته (2000)چن

 . یگرااست نه اریلی  ی  طرف یهی بر روا تبه اریلی  متقیبه یوجه نموتهحیضر 

« غریت  رفیهی تارترتارا برر روا یللاحییسیت اثر مثلت و معنری»فرضره چهیرب یحت عنوان

 د. مطیبق بری نترییج و یجزیره و یحلرره هریا انجریب  رده تر ایرن  مورت آزمون قرار گرفت و یییرد

گرتت. عوامره هیا  فیهی مشهوت میپووهش، نقش احییسیت و متغررهیا احییسی تر انتقیل گفته

نمییرد و ترحقرقرت بیعرث احییسی تر فرت فرستنده به انتقیل موضو  مورت نظر کمر  فراوانری می

گرتت. بی یوجه به نترجه پووهش حیضر و یحقرقریت ت نظر میرییفت کننده از مطلب مورترک بهتر ت

هیا است، محققین بر این بیور هیتند که گفترهفراوانی که تر زمرنه یللرغیت  فیهی صورت پذیرفته

ر بره نترییج هیا  رفیهی منفری منجر فیهی مثلت، نتییج مثلت و منیسلی به همرراه تارت و گفتره

گرتت. بنیبراین ایرن میرییه بییرد یحرت کنتررل مشتریین می کیر و جذب ونیمنیسب تر مقویه کیب 
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مدیران گرت گرا قرار گررت و یی حد ممهن مدیریت صحرحی تر این زمرنره اعمریل  روت. انتقریل 

یواند نقش رضییت از طریق گرت گرانی که از  هرستین بیبلیر بیزتید کرتند به گرت گران بییقوه می

نمیید. یللرغیت  فیهی مثلرت تر صروریی گران جدید ایفی میتر جذب گرت اا مهم و یعررن کننده

پذیرت که سیزمین استیندارهیا خدمیت خوت را یی حد زییتا افزایش بدهرد و بری اسرتفیته از انجیب می

هیا آنین سط  بیالیی از کرفرت خدمیت را ییمرن نمییند. بنریبراین نظرسنجی از گرت گران و یوصره

گرت رگران تر سرط  بریال و اهمررت تاتن بره  غیت  فیهی ییمرن رضرییتریرین راه افزایش یللمهم

یرب نتییج حیصله از این پووهش تر بخش فرضره چهربی د. نریزهیا گرت گران و بیزتید کنندگین می

، (2016)(، هیتسرون2013)پنترنری(، 2012)جلرلونرد(، 2008)بطور یقریلری بری نترییج یرلررین

و  و پرردایی (1393)مهریجرا، (0042)1مر  کلررا گورسروا و(، 2015)آریرگ  و همهریران

هریا جزئری مرورت سرنجش همیو بوته و فقط تر محرط مورت مطییعره و معرریر( 1395)همهیران

و  (، اکلرررا2000ایررن پررووهش برری نتررییج پررووهش گیرسرروا)سررت ویرری نتررییج امتفرریوت بوته

بره نرو   پرووهش که برشتر یحت یأثرر این عیمه بوته کره ایرن هم جهت نریت( 1394)همهیران

بر است و ینهی به اثر گذارا روا احییسیت مره به بیزگشت مجدت آنهی پرتاختهاریلی  و اثر بر روا 

 .استآنهی یوجه نشدهیللرغیت  فیهی 

تارا برر یللرغریت  رفیهی یجیرا اثر مثلت و معنیکرفرت روابط نیب»فرضره پنجم یحت عنوان

ییه یوجهی قهرچه کرفرت رابطه افزیش ییبد ییثررگذارا  د. مورت آزمون قرار گرفت و یییرد « تارت

ظرر و تر نبر رفتیر گرت گران از طرق به ا تراک گذارا اطالعیت و احییسیت تر مورت منطقه مورت 

هیا یوانند نریزهی و خواسرتههیا گرت گرا میپی آن یللرغیت تهین به تهین خواهد تا ت. سیزمین

هیا آنهی را  نیسییی نمییند و سریتمی طراحی کنند که وابیتگیکلردا گرت گران و یرجرحیت و 

تر بخرش  نتییج حیصله از این پرووهش تا ته بی ند.رابطه بلند مدت بی مخیطلرن خوت  بتوانند ی 

(، آریررررگ  و 2015(، هیتسرررون)2013)فرضرررره پرررنجم بطرررور یقریلررری بررری نترررییج پنترنررری

هریا جزئری مرورت سرنجش مطییعره و معرریر (، همیو بوته و فقط تر محرط مورت2015همهیران)

 .ستامتفیوت بوته

 

 

 

                                                           
1 .Mccleary 
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