
 
 

 11 تابستانـ  18سال هفتم ـ شماره  مدیریت گردشگریفصلنامه علمی ـ پژوهشی مطالعات 

 88تا  52صفحات 

 گردشگری ایران های اجتماعی و موفقیت سیاستگذاریشبکه
 

 نادر مظلومیدکتر 
 

  سید حسین جاللی

  چکیده
ده شتبدیل پایدار صنعت گردشگری  یتوسعه برای ترین ابزاربه مهم سیاستگذاری گردشگری 

های اساسی یاستگذاری گردشگری یکی از اولویتی سپژوهش در حیطه ین مسئله،است. با توجه بد
ی در قالب سند توسعه های گردشگری کشورپژوهش حاضر با توجه به سیاستبرای محققان است. 
ثر بر موفقیت ین عرصه و نیاز به شناخت عوامل مؤای در اهای جامع ملی و منطقهگردشگری و برنامه

های ی و پیمایشی تعریف شده است. پرسشو یا شکست این اقدامات در قالب یک پژوهش کاربرد
های اجتماعی بر موفقیت ژوهش اختصاص به چیستی و چگونگی تأثیر شبکهاصلی مورد نظر در این پ

ای مرکب های مورد نظر نمونهگویی به پرسشمنظور پاسخهای گردشگری در کشور دارد. بهسیاست
های ده شد و تحلیلصورت تصادفی برگزیگردشگران خارجی در شهر اصفهان بهنفر از  753از 

رفت. نتایج صورت پذیشده از طریق پرسشنامه آوریهای جمعبر روی داده آزمون همبستگی آماری با
ی محتوایی ی اعتماد و ریسک را در زمینههای اجتماعی دو مؤلفهگویای آن است که شبکه

کنش میان این دو متغیر و قصد سفر بر جذب گردشگران دهند و برهمگردشگری تحت تأثیر قرار می
 ثیرگذار است.شکست سیاستگذاری گردشگری ایران تأخارجی و در نهایت موفقیت یا 
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 مقدمه

میالدی با انقالب در  09ی ی کسب و کار در دههتسری کاربرد اینترنت به حوزه 
کارگیری اینترنت ه های حاکم بر کسب و کار همراه بوده است. بها و پارادایمروش

یتی رقابتی برای صاحبان کسب و کار مطرح ابزاری برای کسب مز در ابتدا به مثابهکه 
موج  کم به زیرساخت الزم برای حضور در بازارهای گوناگون تبدیل شد.کم بود،
بر اینترنت شتاب گرفت و مفاهیمی همچون تجارت اندازی کسب و کارهای مبتنی راه

 های تجارینامهری الکترونیکی به واژهالکترونیکی، پرداخت الکترونیکی و بانکدا
راسر دنیا را با بر اینترنت، اقتصاد ملی و جهانی در سافزوده شد. پارادایم تجارت مبتنی

در سراسر دنیا به  ای از کل مبادالت تجاریطوری که سهم عمدهبه؛ رو کردهبتحول رو
محور اختصاص دارد. تحول در اقتصاد و حرکت در مسیر تجارت تجارت اینترنت

وده است؛ فارغ از انجام حجم ثیرگذار بدماتی تألکترونیک به شدت بر بخش خا
رونیک، بخش گردشگری های بانکی در قالب تبادالت مالی الکتای از تراکنش عمده

جم انبوهی نصیب نبوده است و دسترسی مستقیم گردشگران به حنیز از این تأثیرات بی
ی، خهای تاریرهای متنوع گردشگری، جاذبهخصوص تواز اطالعات و خدمات در

سفر و  خرید تسهیالتنقل، مراکز اقامتگاهی، پیشوفرهنگی و طبیعی، امکانات حمل
حال موج تحوالت اینترنت اینترین تغییرات رخ داده است. بانظایر آن از جمله ابتدایی

های اینترنتی و یا پایگاهدر فضای اقتصادی محدود به دسترسی به اطالعات از طریق 
ای به نام کترونیک نیست. با مطرح شدن پدیدهتبادالت پولی ال فراهم شدن امکان انجام

ها نتظار کاربران اینترنت بدین شبکههای اجتماعی در سالیان اخیر و اقبال دور از اشبکه
ای در فضای مجازی برای تجارت الکترونیک پدید های تازهدر سراسر دنیا، فرصت

های اجتماعی با د و گسترش شبکهابل تصور نبود. رشآمده است که تا پیش از آن ق
 های چندیل به اشتراک گذاری تصاویر، فایلها و کارکردهای گوناگون از قبماهیت
ربرانی از نقاط مختلف دنیا ها با کااهم آوردن محیطی برای تبادل ایدهای و فررسانه
و تجارت ی ت سبب پیدایش مفاهیمی نو در عرصهبر تحول در کارکردهای اینترنعالوه

 است. اقتصاد الکترونیکی شده
های اجتماعی و جذب تعداد انبوهی از کاربران در نقاط مختلف دنیا گسترش شبکه 

ری بیابد. ی گردشگار کارکردهای خاص خود را در عرصهسبب شده است تا این ابز
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بل توجه باشد، ویژه برای سیاستگذاران گردشگری قاتواند بهشناخت این کارکردها می
سازی صورت مستقیم و غیرمستقیم پیادهبه های اجتماعی قادر است تاتانسیل شبکهزیرا پ

شکست را در  ثیر قرار دهد و موجبات موفقیت یاهای گردشگری را تحت تأسیاست
ر گرفتن این به همراه داشته باشد. پژوهش حاضر با در نظ شدهدستیابی به اهداف تصریح
ی د بر دستیابی به اهداف سند توسعهتوانیهای اجتماعی منکته که کارکرد شبکه

گشته و انجام  ثیرگذار باشد، تعریفایران تأ 1494انداز گردشگری و نیز افق چشم
های در پژوهش حاضر نقشی است که شبکه ی اصلی طرح شدهپذیرفته است. ایده

ی اثرگذاری بر ری گردشگری ایران، به واسطهاجتماعی بر موفقیت سیاستگذا
جه به تدوین . با توکنندریسک و قصد به سفر ایفا میایی همچون اعتماد، ه مؤلفه

های گردشگری و برنامهی ی گردشگری در قالب سند توسعهاهداف متعدد در حوزه
زی سااختن به مسائل پیش آمده در پیادهساله، لزوم پردی اقتصادی پنجتوسعه

عالوه نامکشوف بودن ، بهشودبیش از پیش احساس میهای گردشگری  سیاست
ها هایی که به بررسی نقش این شبکههای اجتماعی و عدم وجود پژوهشتأثیرات شبکه

یت اجرای این پژوهش را افزایش در صنعت گردشگری بپردازند، ضرورت و اهم
 دهد. می

 مبانی نظری

ی رخورداری از مواهب طبیعی، پیشینهایران از جمله کشورهایی است که به لحاظ ب 
های اصلی گردشگری شناخته یکی از قطب یمنزلهی و موقعیت ژئوپلتیک خود بهنتمد
ها، فشارهای محیطی و نگاه سیاسی و حال ناتوانی در مدیریت داشتهاینبا شود.می

ا کمترین گیری از پتانسیل موجود بسبب شده است تا بهره امنیتی در سطح دنیا به ایران
جمع ده  یران از جذب گردشگر با وجود قرار گرفتن در. سهم امیزان کارایی دنبال شود

داشتن جایگاه پنجم از حیث  های تاریخی و نیز در اختیارکشور برتر به لحاظ جاذبه
های طبیعی به همراه توان باالی داخلی در جذب گردشگران مذهبی و سالمت؛ جاذبه

 یان نقدینگی کالنمندی از جررهبسیار اندک است، این امر محرومیت ایران را در به
 ژهیوبه ،یگردشگر صنعت یتوسعهالملل به همراه داشته است. صنعت گردشگری بین

 ،یکاریب نرخ باالی همچونی معضالت با که مانند ایران توسعه حال در یکشورها یبرا
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 یفراوان تیاهم از هستند، مواجه یمحصولتک اقتصاد و یارز منابع تیمحدود
ی اقدامات متعدد اما پراکنده حالاین(. با1731بابکی و جباری، )طیبی،  است برخوردار

های کشور در قادر به بکارگیری ظرفیت های خصوصی های دولتی و بنگاهسازمان
برقراری یک نظام هماهنگ  ،جهت پیشبرد صنعت گردشگری نبوده است. بنابراین

موجود مورد توجه  هایبرای پایان بخشیدن به نارسایی برنامه ریزی و سیاستگذاری
 است.

یکی از اولین اقدامات  1494ی ایران در سال سالهانداز بیستتدوین سند چشم 
ریزی  ی زیربنای برنامهمنزلهرسیم دورنمایی برای کشور است، این سند بهمند در ت منظا

و اقتصادی از سوی متولیان های مختلف سیاسی، فرهنگی، علمی، اجتماعی در حوزه
ی و های مختلف مورد استفاده قرار گرفته است. سازمان میراث فرهنگدستگاه

ستگذاری در بخش گردشگری، این عنوان متولی سیاگردشگری و صنایع دستی نیز به
ای ملی و منطقههای ی گردشگری و برنامهانداز را مبنای تدوین سند توسعهچشم

ی یت آن در عرصهدشگری و ارتقای وضعی گرمنظور پیشبرد کشور در حوزه به
 هفتم برنامه انیپا دری گردشگری اساس سند توسعهالملل قرار داده است. بر بین

عایدی  ،است کشور یسالهبیست اندازچشم سند انیپا با مصادف که اقتصادی ی توسعه
صورت خواهد بود. این هدف به دالر اردیلیم 29 صنعت گردشگری ایران سالیانه بالغ بر

ز افزایش تعامالت منجر به حصول بهبود در توزیع درآمد در کشور و نیمستقیم  غیر
 انداز خواهد شد.اف سند چشمعنوان دیگر اهدی جهانی بهایران با جامعه

مواردی ی گردشگری یات و نقدهای وارده بر سند توسعهفارغ از پرداختن به جزئ 
از طریق  شدهشده، میزان درآمد ارزی کسبهمچون تعداد گردشگران جذب

ی گردشگری، تعداد مراکز اقامتگاهی و های اجرایی توسعهگردشگری، تعداد طرح
پذیرایی از گردشگران، کمیت و کیفیت دفاتر خدمات گردشگری و راهنمایان فعال 

سیسات منظور ایجاد و احداث تأشده بههای مسافرتی، تعداد مجوزهای صادرتور
ی حمایت و تجهیز تأسیسات شده در زمینهعتبارات تخصیص داده گردشگری، میزان ا

المللی در نای و بینیز تعداد رویدادهای ملی، منطقه سیسات وگردشگری، کیفیت این تأ
های سازی سیاستت در پیادهترین معیارهای ارزیابی موفقیمهم ی گردشگریحوزه
ران ن میان تعداد گردشگ(. در ای1730)مجیدی،  کشور هستند ی گردشگری درتوسعه
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یک معیار بنیادین در سنجش موفقیت سیاستگذاری  مثابهشده بهخارجی جذب
رآمدهای ارزی صنعت گردشگری مطرح است. میزان جذب گردشگران خارجی د

دهد، همچنین تعداد دفاتر خدمات صورت مستقیم تحت تأثیر قرار میگردشگری را به
گذاری بخش و سرمایه ص داده شده از سوی دولتگردشگری، میزان اعتبارات تخصی

 عنوانبهخصوصی در این حوزه منوط به تعداد گردشگران خارجی است که ایران را 
 اند.مقصد مورد نظر خود برگزیده

رو هبی عمل با مشکالتی روی استراتژیک در مرحلههامعمول تمامی برنامهطوربه 
د و شویبه اهداف مورد نظر م ند که منجر به نارسایی در دستیابیشومی

ی گردشگری نیز از این قاعده مستثنی منظور توسعهگرفته بههای صورت سیاستگذاری
روست هبی گردشگری در عمل با موانع متعددی روهای توسعه. اجرای سیاستنیستند

وزشی، خدمات توان آنها را در قالب موانع اقتصادی، اجتماعی، مدیریتی، آمکه می
دو بخش  هر نداشتن تمایلکرد. موانع اقتصادی شامل بندی رفاهی و فرهنگی طبقه

گردشگری، حمایت نکردن از بخش  یهگذاری در عرصدولتی و خصوصی به سرمایه
ی تأسیسات گردشگری به های ادارهخصوصی فعال در این حوزه و نیز افزایش هزینه

ترین همیکی از م مثابههای اقتصادی است. موانع مدیریتی بهی اعمال سیاستواسطه
خصوص یت در جذب گردشگر، وجود ابهام دری ضعف مدیرموانع دربرگیرنده

ملی، ناهماهنگی در سطح  یی توسعهصنعت گردشگری در چرخهجایگاه 
معضالت اداری است.  سیاستگذاری و مدیریت نهادهای مرتبط با امر گردشگری و نیز

نیازهای استراتژیک صنعت ثر و کارا در جهت شناسایی نبود نظام تحقیقاتی مؤ
سیسات رفاهی، عدم تأآید. ناکافی بودن ی نیز یک مانع آموزشی به شمار میگردشگر

وجهی نسبت به نگهداری واحدهای تبار به ایجاد واحدهای جدید و بیتخصیص اعت
وجود نگرش منفی در  شوند.عنوان موانع خدمات رفاهی شناخته میبهموجود رفاهی 

خصوص رسانی دره ایران، ضعف در تبلیغات و اطالعل نسبت بالملی بینجامعه
اط مستمر و صحیح با گردشگران های متنوع کشور و نیز ناتوانی در برقراری ارتب جاذبه

ی در این میان موانع اجتماعی گسترهی موانع فرهنگی قرار دارد. المللی در زمرهبین
های مسائل قانونی نظیر ضعفهوایی تا  نقلومتنوعی از مشکالت موجود در حمل

 (.1733)محسنی،  شودی در صدور روادید را شامل میساختار
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گری با رویکرد ی صنعت گردشمنظور شناسایی موانع توسعهدر پژوهش دیگری به 
گیری، فقدان یایی چهار عامل تعدد مراکز تصمیمی خاص جغرافمحدود به یک منطقه

های ربنایی و ضعف در اجرای برنامهزی فرهنگ پذیرش گردشگر، ضعف امکانات
(. 1732)مدهوشی و ناصرپور،  ل شناسایی شدندعنوان مهمترین عوامبازاریابی به

صورت مستقیم موفقیت و یا شکست ی گردشگری بهتأثیرگذاری این عوامل بر توسعه
 کند.ری در این حوزه را تعیین میسیاستگذا

های سازی سیاستصورت کلی پیادهخصوص موانعی که بهبه موازات پژوهش در 
به بررسی نقش پارامترها و  کنند، الزم است تارو میهبگردشگری را با مشکل رو

ب این متغیرهای خاص بر موفقیت سیاستگذاری گردشگری نیز پرداخت. معیار انتخا
ا در اقتصاد شده برای آنهمبنای اهمیت و ارزش درکتوان برپارامترها و متغیرها را می

امترهای قابل بررسی اینترنت و ترین پارالملل قرار داد. یکی از مهمملی و یا اقتصاد بین
گذاری های اجتماعی و نقش آنها در موفقیت سیاستجدید شبکه ویژه موج نسبتاًبه

ها با ماعی از طریق فعالیت در این شبکههای اجتگردشگری است. کاربران شبکه
رو هستند، هبهای متفاوت و بار محتوایی گوناگون روای از اطالعات در قالبمجموعه

ی آن دسته از کاربران که در اندیشهگیری تواند بر تصمیماین اطالعات و محتوا می
های ها و سیاسترگذار بوده و از این طریق برنامهثیسفر به نقاط مختلف دنیا هستند تأ

ثیر قرار دهد. با توجه به أف دنیا را برای جذب گردشگر تحت تنقاط مختلدر داخلی 
های رجی و نرخ باالی استفاده از شبکهتمرکز پژوهش حاضر بر گردشگران خا

شود تا تبیینی از چیستی و کاربران کشورهای مختلف، تالش می اجتماعی در میان
 ی درهای اجتماعی توسط گردشگران خارجگیری از شبکهمیان بهره چگونگی رابطه

 دست آید.هتگذاری گردشگری ایران بموفقیت یا شکست سیاس

 های اجتماعیشبکه

یکی از جذابترین های اجتماعی در سالیان اخیر به خصوص شبکهطرح بحث در 
ی اینترنت تبدیل شده است. نرخ باالی استفاده از این شبکه در موضوعات در حوزه

کاربران اینترنتی داخل  نداشتن دسترسینترنت کشورهای مختلف و میان کاربران ای
ی مهم پیرامون این پدیده هستند. کشور به سبب مالحظات اخالقی و امنیتی دو مسئله
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که هدف اولیه از برپایی و  دشونهای اینترنتی اطالق میهای اجتماعی به پایگاهشبکه
. (Loh, 2011رسانی آنها برقراری ارتباطات و تعامالت اجتماعی است )خدمات

ها را اجتماعی از مردم در محیط مجازی دانست که عالیق و تجارب ین شبکهتوان ا می
حال عین(. درMiguéns, Baggio & Costa, 2008گذارند )را به اشتراک میخود 

دهای اجتماعی ممکن است مسائلی همچون نظارت بر ارتباطات میان افراد و کنترل رون
ای اینترنتی قلمداد شود. تحقیقاتی که هاندازی این گونه پایگاهاز اهداف پنهان راه

این  باشند، عموماًی اجتماعی بر دنیای کسب و کار میهامتمرکز بر تأثیرات شبکه
 ,Pace) کنندتباطات از یکدیگر تفکیک میها را بر حسب نوع و ماهیت ارشبکه

2008; Keenan & Shiri, 2009; Shen & Chiou, 2009.)  با توجه به نفوذ باالی این
خصوص رهای جذابی برای تبلیغ ددر میان کاربران اینترنت، فرصت هاشبکه

 های اجتماعی درهای اقتصادی و سازمانبرای بنگاه محصوالت و کاالهای تجاری
ها ناشی از اعطای قدرت به ی جذابیت این شبکهسراسر دنیا فراهم شده است. عمده

ی اندک است که امکان و هزینهزمان  ایجاد و به اشتراک گذاری محتوا باکاربران در 
تبادل نظرات و در نتیجه گستردگی ارتباطات اجتماعی را برای کاربران به همراه دارد 

(Loh, 2011جدول شماره .) دنیا را از حیث تعداد  های اجتماعی برتر و فعالشبکه 1ی
تاریخ  شده با تعداد اعضای فعال متفاوت است(،شده )تعداد اعضای ثبتاعضای ثبت

دهد، این جدول گویای میزان یز خاستگاه کاربران عمده نشان میآغاز به فعالیت و ن
 اقبال افراد در سراسر دنیا به این ابزار نوین اینترنتی است.
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 های اجتماعی در اینترنت. مشخصات برترین شبکه1دول ج

 اجتماعی ینام شبکه شدهتعداد کاربران ثبت سال تأسیس خاستگاه کاربران عمده
 Facebook *800000000  2004 المللیبین

 Twitter 300000000 2006 المللیبین

 Linkedin 135000000 2003 المللیبین

 Tagged 100000000 2004 اروپا

 Orkut 100000000 2004 آسیا و امریکای التین

 Myspace 100000000 2003 المللیبین

 Qzone 480000000 2005 کشورهای چینی زبان

 **Habbo 200000000 2000  اروپا

 Badoo 133000000 2006 امریکای التین و اسپانیا

 Bebo 117000000 2005 اروپا

 Vkontakte 111000000 2006 کشورهای روسی زبان

 Renren 160000000 2006 کشورهای چینی زبان

 Friendster 90000000 2002 آسیای جنوب شرقی

 Google Plus 50000000 2011 المللیبین
های اینترنتی مختلف میالدی است و از پایگاه 1122سال دول بر حسب آمارهای موجود برای مندرجات ج *

 .آوری شده استجمع
های پشتیبانی شده وده است و به تدریج بر شمار زبانبه زبان فنالندی فعال ب 1111پایگاه مورد اشاره از سال ** 

 شده است.افزوده 

توانند بر جذب ثیرگذاری بر متغیرهای رفتاری میی تأهای اجتماعی به واسطهشبکه 
ها با به دشگران خارجی به مقاصد گوناگون تأثیرگذار باشند. کاربران این شبکهگر

دن لف دنیا در ترغیب و یا بی میل کرگذاری تجارب خود از سفر به نقاط مختاشتراک
پردازند  صد مشخص گردشگری به ایفای نقش مینتخاب مقاگردشگران بالقوه در ا

(Jenkin, 2010تعداد .) های موفقیت  ترین شاخصشده یکی از مهمگردشگران جذب
ن درآمد ارزی های گردشگری بوده و تعداد گردشگران بر میزاسیاستسازی در پیاده

ردشگری، موفقیت در سیاستگذاری گعنوان دیگر معیار مهم ناشی از گردشگری به
در تعیین موفقیت و توجهی های اجتماعی از پتانسیل قابلتأثیرگذار است. بنابراین شبکه

. با توجه به این مسئله چارچوب های گردشگری برخوردار هستندیا شکست سیاست
برای پژوهش حاضر در نظر گرفته شده  1 یمفهومی به نمایش درآمده در شکل شماره

 است.
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چارچوب نظری پژوهش .1شکل   

 اعتماد

سازی های اجتماعی و پیادهکلیدی در تبیین رابطه میان شبکه یکی از متغیرهای 
 تفکر به وابسته و ینیعریغ ،یذهن باور کی سیاست گردشگری، متغیر اعتماد است که

، مشترک ارزش ،است دهش سازیبه اشکال مختلفی مفهوم اعتماد .باشدمی شخص
از جمله مفاهیمی است که  مثبت جینتا با اقدام و نانیاطم عهد، به یوفا طرفه،دو اهداف

 ,Richard) در قبال اعتماد از سوی محققان در تحقیقات مختلف تبیین شده است

انجام  از ین تعاملطرف یک ازهر یذهن یابیارز متضمن اعتماد. ایجاد احساس (2009
 عدم یمشخصه دارای طیمح کی در و نظر مورد نانیاطم در سطح یک تبادل خاص

رامتری پاتوان اعتماد را می (.Yousafzai, Pallister & Foxall, 2003است ) نانیاطم
 حوزه سازد. محققینیهای اجتماعی و اقتصادی برقرار مدانست که وحدت را در نظام

 انتظارات و گرانید بر هیتک ،یذهن احتمال و باور یک را اعتماد کیالکترون تجارت
ای در اعتماد نقش ویژه(. Kim, Ferriin & Rao, 2008) دکننمی فیتعر فرد کی

شده در کند، زیرا اتکا به اطالعات دریافتمعنی ایفا میت واقعی و بابرقراری تعامال
اد میان آنها است. این دیگر کاربران نیازمند وجود سطوح حداقلی از اعتم تعامالت با
اعتماد  ی اجتماعی( وشبکهدهنده )پایگاه تواند در دو سطح اعتماد به سرویساعتماد می

سطح دوم بیش  ویژه درحال اهمیت وجود اعتماد بهایناد، ببه دیگر کاربران مطرح شو
اطالعات مورد تبادل بر روی  دشگری عمدهی گراز سطح نخست است. در عرصه

ویق دیگر گذاری تجارب حاصل از سفر و نیز تشهای اجتماعی به اشتراکشبکه
 اعتماد(. با توجه بدین که Jenkin, 2010های مشابه است )کاربران برای خلق تجربه

 ,Kim) باشدیم کننده مصرف عملکرد و رفتار طرز ای در تعیینکنندهنییتع ریمتغ

Ferriin & Rao, 2008)جود در پایگاه اینترنتی این های موقولاطمینان به صدق نقل ؛

های شبکه
 اجتماعی

های مؤلفه
رفتاری در 

ی محتوایی زمینه
 گردشگری

جذب 
گردشگر 
 خارجی

سیاستگذاری 
گردشگری 

 ایران
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 ری افراد متمایل به گردشگری است.گیها پارامتری اساسی در تصمیمشبکه
ثیرگذاری اعتماد بر قصد خرید از سوی محققان خصوص تأاستنادات متعددی در 

و  دیخر قصد نییتع در یمهم نقش داعتمااساس این استنادات . برمختلف وجود دارد
 & Chen)دهد ثبت آن را تحت تأثیر قرار میطور منماید و بهپیش بینی آن ایفا می

Barnes, 2007; Dennis, 2009.) رشیپذ ابعاد از یکی عنوانبه اعتماد که یهنگام 
 و اطالعات مبادالت خدمات؛ از استفاده به لیتما در شود،در نظر گرفته می یتکنولوژ

 قصد (.Barnes & Hinton, 2007) خواهد بودتأثیرگذار  نقد وجوه همچنین انتقال
انجام سفر در صنعت گردشگری به علت ماهیت صنعت و  خرید کاالی مصرفی با قصد

یکی از ی کاالهای فیزیکی مترادف است. نتایج کنندهولیدتفاوت آن با صنایع ت
معیار برجسته در یک  را به مثابهنقش این متغیر  ،ی اعتمادی داخلی در زمینههاپژوهش
گرداند. بنابر نتایج این پژوهش، گردشگران برای ورود به ایران تأیید می گیریتصمیم

ی مستقیمی با قصد سفر آنان و همچنین تمایل آنان برای سفر اعتماد گردشگران رابطه
ظور ارتقای سطح اعتماد ذهنی منرسانی بهگیری از ابزارهای اطالعمجدد دارد، لذا بهره

تواند سبب افزایش سهم ایران از حجم گردشگران خارجی نسبت به کشور می
ی تعامالت مطالعات در حوزه (.1730)هزارجریبی و نجفی،  الملل شودگردشگران بین

ی مستقیمی با قصد به اجرای یک ی اعتماد رابطهدهد مؤلفهمبتنی بر اینترنت نشان می
کیم و همکارانش نیز در تحقیق خود  (.Dennis, 2009) را استعمل خاص دا

شده اعتماد را در کنار ریسک و منفعت ادراک درخصوص عوامل مؤثر بر خرید،
کنند که قصد از خرید یک کاال یا خدمت خاص را عنوان مجموعه عواملی عنوان می به

 استنادات بندی(. جمعKim, Ferriin & Rao, 2008دهند )تحت تأثیر خود قرار می
تغیر اعتماد و قصد به سفر را توجیه رابطه میان م فرض مبنی بر وجودشده پیشیاد
 .کند می

 ریسک

 و است بوده انتظار مورد آنچه از اتیواقع نامطلوب انحراف امکان مفهوم ریسک به 
، دیآ دیپد یمشخص تیموقع از حاصل جینتا در است ممکن که ینامطلوب راتییتغ ای

 و است فرد ذهن از خارج یایدن تیواقع از یحالت و ینیع یامر سکیر. دشومیاطالق 
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 نقش خطر احساس و سکیر (.1735 ،یمظلوم) شودیم دهیسنج احتماالت توسط
 ریمتغ کی یمنزلهبه و دهکر فایا کنندگانمصرف رفتاری تعیین نحوه در یمهم

 کنندگانمصرف دیخر قصد و اطالعات یجستجو چگونگی حیتوض در اهمیت پر
منجر  سکیروضوح بیانگر آن است که تلقی از وجود به مطالعات جینتا. رودیم کار هب

 Martinد )شومی خدمات استفاده از و محصول دیخر افراد به منظور لیتمابه کاهش 

& Camarero, 2008 ماهیت تعامالت اینترنتی، وجود فاصله میان طرفین درگیر در .)
جمله عواملی هستند های اطالعاتی از دم اطمینان حاکم بر تراکنشنیز ع یک ارتباط و

. محققان نندکی از تجارت الکترونیک مطرح میعنوان عنصری بدیهکه ریسک را به
ن حال نتایج این اند، با ایهای مختلفی از ریسک اشاره کردهدر مطالعات خود به گونه

های شناسایی شده از ریسک که الزامی برای وجود تمامی گونه دهدتحقیقات نشان می
خصوص خرید یک محصول و یا استفاده از یک خدمت خاص گیری درتصمیمبرای 

ریسک به  هنگامی که متغیر ،(. بنابراینNoble & Kumar, 2008وجود ندارد )
وانی، هایی همچون ریسک رگردد، نیاز است تا جنبهمنسوب میهای اجتماعی  شبکه

های اجتماعی یل تناسب با ماهیت و کارکرد شبکهریسک اجتماعی و ریسک مالی به دل
 (.Loh, 2011گیرند )های ریسک مورد توجه قرار بیش از دیگر گونه

با میزان اعتماد به همراه معکوسی ی ها حاکی از آن است که ریسک رابطهپژوهش 
 اعتماد احساس سکیرتلقی از  زانیم براساس دارد. ذکر این نکته الزم است که افراد

 سطح باالیی از ریسک و وجود لیدل به ای وپردازند گیری میو به تصمیم کنندیم
 ,.Simchi-Levi D)دهند ک احساس اعتماد خود را از دست میاند تیامن

Kaminsky & Simchi-Levi, E., 2003:54.) ر کاهش ریسک و یکی از نکاتی که د
ثر است، دریافت اطالعاتی است که منجر به های اجتماعی مؤشبکهافزایش اعتماد به 

ی کاربران از ده باشد. این امر سبب کاهش تلقد آوردن تجارب موفق در گذشته شپدی
ماعی و در نتیجه های اجتود بر روی شبکهگیری از محتوای موجریسک به هنگام بهره

تجارب موفق گذشته در دریافت  شود. همچنینافزایش احتمال استفاده از این محتوا می
گران بالقوه را در قصد تواند گردشمی اند؛تی که از صحت کافی برخوردار بودهاطالعا

ی اد نیز رابطهدهد که میان ریسک و قصد افربه سفر مصمم کند. تحقیقات نشان می
میان ریسک و  ی(. در توجیه رابطهKim, Sumeet & Li, 2005معکوس وجود دارد )
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های اجتماعی باید نسبت به کنترل ا توجه به در نظر گرفتن نقش شبکهه سفر بقصد ب
انتخاب مقصد دقت  ویژه درگردشگران، بهی ریسک برای آورندهپدیدمنابع خارجی 

 ها را برای کسب نتایج قابل اطمینان تعدیل کردیسکگونه از رنمود و اثر این
(Pavlou, 2003.) 

 قصد سفر

ای مبتنی بر هیفرض اساسبر ارتکاب آن عمل و به انجام یک عمل قصد نمیا یرابطه 
باشد. از این ی اطالعات در دسترس میای اتخاذ تصمیمات عقالنی بر پایهتالش افراد بر

 آن یواقع رفتاربینی در پیش یاکنندهنییتع ریمتغ رفتار کی انجام یبرا فرد قصد منظر
ررسی قصد خرید محصوالت فیزیکی به بی مطالعات که عمدهحالیدر .است فرد
خاص متمرکز بر خدمات و بخش طوری مورد بررسی این پژوهش بهپردازند، حوزه می

از  پیوستههمای بهجموعهی م، قصد انجام سفر که دربردارندهگردشگری است. بنابراین
ا و منظور استفاده از کاالهقصد برای خرید بلیط، رزرو اقامتگاه، پرداخت پول به

د خرید کاالهای فیزیکی بوده خدمات در مقصد و مانند آن است، مترادف با مفهوم قص
(. با توجه به Loh, 2011حال از پیچیدگی ساختاری بیشتری برخوردار است )عینو در

سازی ی میان قصد از انجام سفر و پیادههمبستگی میان قصد و رفتار، ترسیم رابطه
ترین هما در نظر گرفتن این مطلب که یکی از مسیاست گردشگری منطقی است. ب

شده های گردشگری تعداد گردشگران جذبسازی سیاستمعیارهای موفقیت در پیاده
و نیز درآمد ارزی حاصل از این گردشگران است و قصد گردشگران در صورت تبدیل 

گردشگری تواند سیاستگذاری این متغیر می به رفتار همراه با ورود آنان به کشور است؛
ه درآمد ارزی را از طریق عینیت بخشیدن به معیار تعداد گردشگران ورودی و در نتیج

عنوان نوعی بهثیر قرار دهد. در تحقیقات مختلف متغیرهای متحاصل از آنان تحت تأ
توان به ترین آنها میکه از مهم اند ثیرگذار بر قصد سفر مورد استناد قرار گرفتهعوامل تأ

ی . با توجه به حوزه(Jenkin, 2010) و منفعت ادراک شده اشاره کرد اعتماد، ریسک
دو متغیر اعتماد و  ،های اجتماعید تناسب میان قصد از سفر با شبکهاین پژوهش و ایجا

ب بیشتری با ریسک که از استناد بیشتری برخوردار بوده و بر حسب نظر خبرگان تناس
در چارچوب نظری پژوهش مورد استفاده های اجتماعی داشتند ماهیت و کارکرد شبکه
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خصوص دو متغیر اعتماد و ریسک در با توجه به مرور ادبیات موجود درقرار گرفتند. 
 شده و قصد سفر منطقی است.تغیر یادبندهای گذشته، ترسیم رابطه میان دو م

 االت پژوهشسؤ

شد، دو  بدان اشاره 1ی با در نظر گرفتن چارچوب نظری پژوهش که در شکل شماره
 ال اصلی پژوهش عبارت است از:سؤ

های اجتماعی تأثیر رفتاری گردشگران بالقوه از شبکه هایکدامیک از مؤلفه .1
 ذیرند؟ پ می

ی چگونه بر جذب گردشگران های اجتماعر از شبکهثیرپذیهای رفتاری تأمؤلفه .2
 ؟ خارجی مؤثر هستند

دبیات موجود در این ا ال نخست این پژوهش از طریق مروربخشی از پاسخ به سؤ 
ی گردشگری حاصل شده است. در حوزه گیری از نظرات خبرگانزمینه و بهره

شامل اعتماد،  از طریق مرور ادبیات موضوع شدههای رفتاری شناساییمجموعه مؤلفه
پس از اخذ  ریسک، قصد سفر، هویت اجتماعی و ارتباط چهره به چهره الکترونیکی؛

ی محتوایی ری روش دلفی در جهت ایجاد تناسب با زمینهبا بکارگی نظرات خبرگان
ها بدان سفر که در مبانی نظری پژوهش گردشگری، به سه عامل اعتماد، ریسک و قصد

لفه جتماعی بر این سه مؤهای ابدین ترتیب میزان تأثیر شبکهدند. محدود ش پرداخته شد،
 ررسی قرار گرفت.های آماری مورد بآوری داده و انجام آزموناز طریق جمع

 روش تحقیق

حیث چگونگی  ده است و ازقالب یک پژوهش کاربردی اجرا ش پژوهش حاضر در 
وجه به هدف پژوهش همبستگی است. با تها از نوع توصیفی پردازش و تحلیل داده

ر ایران؛ های اجتماعی بر موفقیت سیاستگذاری گردشگری دمبنی بر سنجش تأثیر شبکه
بر رفتار کاربران پرداخته شد.  های اجتماعیسی تأثیرات شبکهدر گام نخست به برر

بر حسب محتوایی پژوهش و  ه در این مرحله با توجه به بافتشدهای شناساییمؤلفه
دند و سه متغیر اعتماد، ریسک و قصد سفر که از تناسب نظرات خبرگان تعدیل ش

چوب نظری پژوهش و بیشتری با موضوع پژوهش برخوردار بودند، برای طراحی چار
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مورد های اجتماعی بر سیاستگذاری گردشگری تبیین چگونگی تأثیرگذاری شبکه
ی آماری این پژوهش به گردشگران خارجی که در دو ماه استفاده قرار گرفتند. جامعه

ی گردد. در انتخاب جامعهاند، محدود میبه شهر اصفهان وارد شده 1709اییزنخست پ
 حسب موضوعی یک معیار اولیه توجه شد، زیرا برمنزلههش بآماری به موضوع پژوه

ی های اجتماعی استفاده از اینترنت و شبکهالزم است تا افرادی که از تجربه
ی زمانی و ه انتخاب گردند. با توجه به بازهآوری دادعنوان منابع جمعبرخوردارند به

م از طریق جدول ی الزهرودی به شهر اصفهان، تعداد نمونحجم گردشگران خارجی و
 باشد.نفر می 753تعداد نمونه بالغ بر  اساساینمورگان تعیین شد که بر

ه های الزم استفاده شدآوری دادهمنظور جمعبه در این پژوهش از ابزار پرسشنامه 
ود و در نظر گرفتن طیف لیکرت ی پژوهش بر مبنای ادبیات موجاست. پرسشنامه

ال طراحی گردید و از طریق مترجم مسلط به گویی به هر سؤخای برای پاسگزینه پنج
ها و ابهامات زبانی و فرهنگی مورد بررسی ی و انگلیسی به منظور رفع کژتابیزبان فارس

تن از  5ی نهایی پرسشنامه در اختیار سنجش روایی، نسخه قرار گرفت. به جهت
مین روایی صوری و خبرگان صنعت گردشگری قرار گرفت و اصالحات الزم برای تض

ی وسیلهل شد. پایایی ابزار پژوهش نیز بهمحتوایی بر طبق نظرات خبرگان اعما
ی آزمون پرسشنامه بر روی یک نمونهپیشی ضریب آلفای کرونباخ از طریق  محاسبه

برای ضریب آلفای  07/9نفری مورد بررسی قرار گرفت، با توجه به حصول مقدار  79
ابزار مورد استفاده در این  ،باشد. بنابراینپرسشنامه مورد تأیید میکرونباخ، پایایی 

تحلیل  پژوهش از سطح قابل اطمینان برای پایایی و روایی برخوردار است. در بخش
 اسمیرنوف و آزمون-کولموگروف آوری شده نیز از آزمونهای جمع آماری داده

 ده است.ض استفاده شر بررسی روابط مفرومنظوی پیرسون بهبه شیوه همبستگی

 هاتجزیه و تحلیل داده

 105دهد که ی پژوهش نشان میشده از طریق پرسشنامههای گردآوریبررسی داده 
ی %( زن هستند. توزیع سنی نمونه4/45نفر ) 112رد و دهندگان ماز پاسخ %(1/54نفر )

 79کمتر از  دهندگان%( از پاسخ5/14نفر ) 52ن است که آماری مورد استفاده گویای آ
سال و  59تا  49%( بین 5/79نفر ) 190سال،  49سال تا  79%( بین 73نفر ) 172سال سن، 
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نفر  712ی آماری دارند. در میان اعضای نمونهسال سن  59%( بیش از 13نفر ) 14
ی سفر تجربه %( نیز قبال7/10ًنفر ) 10%( از تحصیالت دانشگاهی برخوردار بوده و 33)

ی آماری از حیث توجه به موضوع پژوهش، بررسی نمونهارا بوده اند. با به ایران را د
ی حائز اهمیت های اجتماعهمیزان آشنایی با ابزارهای مبتنی بر اینترنت و استفاده از شبک

ی مداوم و روزانه از اینترنت و %( استفاده03نفر ) 759ی آماری است. در میان نمونه
ر و مانند آن( ی اخباترونیک، خدمات اینترنتی، مطالعهکابزارهای وابسته بدان )پست ال

ر در هفته مورد %( نیز استفاده از اینترنت را حداقل یکبا2نفر دیگر ) 3، اندرا عنوان کرده
ی آماری ، نمونهسال سن دارند. بنابراین 59نفر بیش از  3یید قرار دادند که تمامی تأ

نفر  237گیرد. همچنین ی از اینترنت بهره میمیزان زیاد مورد استفاده در این پژوهش به
گری و رصد ی در قالب عضویت فعال و یا نظارههای اجتماع%( به استفاده از شبکه30)

%( 0نفر ) 77باقی تعداد  %(21نفر ) 34پردازند، از میان های مختلف میا در حوزهمحتو
های اعضای خانواده و کانالطریق دیگر های اجتماعی از گیری از محتوای شبکهبه بهره

ی خاصی در استفاده از این %( تجربه5/11نفر دیگر ) 41وده و غیرمستقیم اذعان نم
اشته شد تا ها کنار گذها این تعداد از پرسشنامهی دادهدر تحلیل نهای ها نداشتند کهشبکه

 د.شده و موضوع پژوهش برقرار شوهای گردآوریتناسب الزم میان داده
 شدهیگردآور یهاداده عیتوز یکنواختیسنجش ها ام در تحلیل آماری دادهاولین گ

 در آزمون نیا یآماره مقدار. باشدمی رنوفیاسمـ  کولموگروف آزمون یلهیوسبه
 یبرا 523/9 مقدار حصول به توجه با د،یگرد 491/2 بر بالغ 523/9 یداریمعن سطح
 درصد، 5 فرضشیپ یخطا سطح از اریمع نیا مقدار بودن شتریب و یداریمعن سطح

ترتیب برای و بدین گرفت قرار دییأت مورد شدهیگردآور یهاداده عیتوز یکنواختی
ی پیرسون که روشی پارامتریک است، های آماری از آزمون همبستگی به شیوهبررسی

روابط گیری از آزمون همبستگی با هدف بررسی تأیید و یا عدم تأیید بهره .استفاده شد
ی ر در زمینههای اجتماعی و پدید آمدن اعتماد، ریسک و قصد سفمفروض میان شبکه

. سطح اطمینان مورد نظر برای سنجش روابط پذیردمحتوایی گردشگری صورت می
ن بخش عدم وجود ارتباط % است، فرض صفر برای روابط مفروض در ای05مفروض 

ی محتوایی گردشگری است و در زمینهشده اعی و سه متغیر یادهای اجتممیان شبکه
شده درج دار دارد. با توجه به مقادیری معنیض مقابل آن اختصاص به وجود رابطهفر
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های ، دو فرض مبنی بر تأثیرگذاری شبکهداریبرای سطح معنی 2ی در جدول شماره
-اینشود، بای محتوایی گردشگری پذیرفته میتماعی بر اعتماد و ریسک در زمینهاج

اجتماعی و قصد سفر به مقصد ایران  یای که به تبیین رابطه میان شبکهوجود فرضیه
 مورد تأیید قرار نگرفت. است،

 های رفتاریهای اجتماعی و متغیر. نتایج آزمون همبستگی میان شبکه5جدول 

 های اجتماعیشبکه 

 داریسطح معنی ضریب همبستگی

 111/1 041/1 اعتماد

 111/1 011/1 ریسک

 187/1 271/1 قصد سفر

 
از حیث اعتماد دهی به نگرش کاربران خود در شکل های اجتماعی، شبکهبنابراین 

ی ای نیز در ریسک ادراک شدهدر سفر به ایران تأثیرگذار هستند و تأثیرات برجسته
این  های اینترنتیاما محتوای اطالعاتی روی پایگاه کاربران خود از سفر به ایران دارند،

تواند کند. این عدم ارتباط میدهی قصد سفر به ایران کفایت نمیها برای شکلشبکه
ی خاصی عوامل در پیدایش قصد سفر به نقطهی متنوعی از ناشی از دخالت مجموعه

 های اجتماعی نیست.شده در بستر شبکهتبادل باشد که محدود به اطالعات
یان سه متغیر اعتماد، ریسک و قصد سفر گویای نتایج آزمون همبستگی م 7جدول   

ی کنش و میان این سه عنصر از حیث بررسی چیستی و چگونگ یاست. شناخت رابطه
شده حائز اهمیت است. تمامی روابط میان اعتماد، ریسک و واکنش میان سه متغیر یاد

ت یید قرار گرفتند. نتایج گویای همبستگی مثب% مورد تأ05ینان قصد سفر در سطح اطم
ح اعتماد میان متغیرهای اعتماد و قصد سفر است، با توجه به این نتیجه هر چه سط

 گیری قصد سفر در میان گردشگران بالقوه که از کاربرانافزایش یابد احتمال شکل
های یابد. با توجه به عدم تأیید رابطه میان شبکهافزایش می های اجتماعی هستند،شبکه

عتماد و قصد سفر اهمیت بیشتری ، وجود رابطه میان ااجتماعی و پیدایش قصد سفر
ر های اجتماعی بر قصد سفر از طریق متغیمستقیم شبکهثیر غیریابد، زیرا بیانگر تا می

غیر ریسک برقرار است زیرا ی متصورت منفی به واسطهاعتماد است. نظیر این رابطه به
عالوه همبستگی میان د. بهنمای ایفا می گیری قصد سفرریسک تأثیر معکوسی بر شکل
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های آماری مورد تأیید قرار گرفت که در قالب تغیر اعتماد و ریسک نیز در تحلیلدو م
 ثیرگذاری منفی ریسک بر اعتماد قابل تفسیر است.تأ

 های رفتاری. نتایج آزمون همبستگی میان متغیر9جدول 

 اعتماد ریسک قصد سفر 

 2 - 107/1 088/1 اعتماد

  2 - 711/1 ریسک

   2 قصد سفر

 
ریسک و قصد سفر با جذب به سنجش روابط میان سه متغیر اعتماد،  4جدول  

ترین معیار موفقیت در سیاستگذاری گردشگری ایران اختصاص عنوان مهمگردشگر به
های آماری نیز مانند دو بخش قبل ان مورد نظر در این بخش از تحلیلدارد. سطح اطمین

% است و فرض صفر حاکی از عدم ارتباط میان سه متغیر با جذب گردشگران 05
خارجی است. وجود رابطه میان اعتماد، ریسک و قصد سفر با جذب گردشگران 

جه به مقادیر حاصل برای د. با توشوتحت عنوان فرض مقابل بررسی میخارجی نیز 
و جذب گردشگر، سایر روابط از فرض رابطه میان ریسک  داری به غیرسطح معنی

یم ریسک بر مستقد. در تفسیر این نتیجه باید به تأثیرگذاری غیریید قرار گرفتنمورد تأ
ثیرگذاری ریسک بر اعتماد و قصد سفر توجه داشت. جذب گردشگر از طریق تأ

یید قرار نگرفته م میان ریسک و جذب گردشگر مورد تأی مستقیاگرچه رابطه ،بنابراین
خود را بر جذب گردشگران خارجی مستقیم این حال ریسک تأثیرات غیراست، با 

 د.کنر اعتماد و قصد سفر اعمال میی دو متغیوسیله به

 جذب گردشگر و متغیرهای رفتاری نتایج آزمون همبستگی میان .8جدول 

 جذب گردشگران خارجی 

 داریسطح معنی ضریب همبستگی

 111/1 821/1 اعتماد

 220/1 111/1 ریسک

 111/1 076/1 قصد سفر

 
شده در چارچوب ستگی میان متغیرهای در نظر گرفتهنتایج حاصل از تحلیل همب 
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مورد اشاره قرار گرفته است. در این شکل  2 ینظری این پژوهش در شکل شماره
 درآمده اند.چین به نمایش صورت نقطهبه یید نشده میان متغیرهای پژوهشتأ روابط

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 روابط میان متغیرهای پژوهش .5شکل 

 نتیجه گیری

بینی در دنیای حاضر است و بر طبق پیش گردشگری یکی از صنایع پیشرو 
عنوان گردشگر میالدی به 2929لیارد نفر در سال می 5/1المللی بیش از های بین سازمان

(. 1731های این صنعت را به گردش در خواهند آورد )طیبی، بابکی و جباری، چرخ
ی از حرکت به سو باشند، ناگزیری پایدار میتجوی توسعهکشورهایی که در جس

المللی هستند های گردشگری و کسب سهم از میزان گردشگران بینپدیدآوردن جاذبه
منظور فراهم آوردن امکان جذب گردشگر فرهنگی، تالش برخی از کشورها به و

نگ، کارا و . حرکت هماهتای کسب سهم از این بازار استورزشی و سالمت در راس
یق است، با این های دقد تدوین سیاستز این بازار نیازمنمندی ااثربخش به سوی بهره
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ی موفقیت کنندهتواند تضمینها به تنهایی نمیای از سیاستحال تدوین مجموعه
ها ی همچون سیاستگذاری در دیگر حوزهکشورها باشد و سیاستگذاری گردشگر

ترین سازی است. یکی از مهم و پیادهی اجرا رحلهنیازمند معطوف کردن توجه به م
ده شهای گردشگری تعداد گردشگران جذبسازی سیاستموفقیت در پیاده معیارهای

شی از گردشگری، تعداد هایی همچون درآمد ارزی ناتواند شاخصاست، این معیار می
هت ایجاد گذاری در جهای گردشگری و نیز سرمایهمشاغل پدیدآمده حاصل از فعالیت

پژوهش حاضر به  ،. بنابراینثیر قرار دهدو تجهیز تأسیسات گردشگری را تحت تأ
بررسی موفقیت در سیاستگذاری گردشگری ایران با در نظر گرفتن معیار جذب 
گردشگر پرداخته است. محققان برای بررسی موفقیت سیاستگذاری گردشگری در 

های اجتماعی را مورد نظر قرار دادند. با توجه به این مسئله که نقش شبکه ایران،
های اجتماعی ی بررسی نقش شبکهای در زمینهی ساختاریافتهچگونه فعالیت پژوهشهی

ی گردشگری ایران وجود ندارد، نتایج این پژوهش از اهمیت بیشتری در عرصه
د. شوانگاشته می برخوردار گشته و رویکردی نوآورانه به مسائل گردشگری ایران

جمله گردشگری های اجتماعی در سالیان اخیر شئون مختلف اقتصاد از بکهگسترش ش
گذاری تجارب ها از طریق به اشتراکرار داده است و کاربران این شبکهرا تحت تاثیر ق

ی تقاضا برای سفرهای خارجی نقاط مختلف دنیا بر میزان و نحوهخویش از سفر به 
های اجتماعی را بر رچوبی که نقش شبکهاند. این پژوهش با انتخاب چاتأثیرگذاشته
وه بر روشن کند تا عالدهد، تالش میران مورد بررسی قرار میشگر به ایجذب گرد

یت صنعت گردشگری در ایران، ها بر وضعنمودن زوایای پنهان تأثیر این شبکه
هایی را برای سیاستگذاران، مشاوران و نیز مدیران فعال در بخش خصوصی  توصیه

 فراهم نماید.
های اجتماعی و موفقیت ی میان شبکهنتایج پژوهش حاضر به وضوح بر رابطه 
، ذهنی کند. این رابطه از طریق سه متغیر اعتماداستگذاری گردشگری ایران اشاره میسی

های اجتماعی بر جذب عنوان بسترهای حامل تأثیر شبکهقصد سفر بهریسک و 
ترین معیار در سنجش موفقیت سیاستگذاری که آن نیز مهم ،گردشگران خارجی
دهد های آماری نشان میه قرار گرفته است. تحلیلمورد توجگردشگری است، 

خصوص ذهنیت اعتماد میان کاربران خود درگیری های اجتماعی در شکل شبکه
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آمده از ذهنی پدید. اعتماد عنوان مقصد گردشگری تأثیرگذار هستندب ایران بهانتخا
م بر میزان جذب گردشگران صورت مستقیهای اجتماعی بههطریق محتوای شبک

صورت غیرمستقیم و به ذهنی به ثیر گذار است، از سوی دیگر اعتمادارجی تأخ
ه بر میزان جذب گردشگران خارجی تأثیر ثیر بر قصد سفر گردشگران بالقوی تأ واسطه

ی کاربران خود از ا در تعیین میزان ریسک ادراک شدههگذارد. همچنین این شبکهمی
 ثیر گذاری متغیرنیز مؤثر هستند. قالب تأعنوان مقصد گردشگری ران بهانتخاب ای

ثیر این متغیر از کانال ریسک بر جذب گردشگران خارجی غیرمستقیم است و اعمال تأ
 پذیرد. سنجش رابطه میان سه متغیر اعتمادمتغیر اعتماد و قصد سفر صورت می دو

و قصد سفر و  ذهنی ، ریسک و قصد سفر گویای همبستگی مثبت میان اعتمادذهنی
مبستگی منفی میان ریسک و اعتماد و نیز ریسک و قصد سفر است. این نتیجه نشانگر ه

های اجتماعی بر جذب ش میان این سه متغیر در انتقال تأثیرات شبکهکنش و واکن
ثیرپذیری تأ گردشگران خارجی است. در نهایت شواهد تجربی این پژوهش حاکی از

ذهنی است که این عوامل نیز تأثیر  ورود گردشگران خارجی از قصد سفر و اعتماد
، ذهنی ی روابط درونی میان سه متغیر اعتمادهای اجتماعی هستند. شبکهگرفته از شبکه

یم و صورت مستقهای اجتماعی بهو نیز تعامل این سه عنصر با شبکهریسک و قصد سفر 
ی گیری تصمیم گردشگران براای اجتماعی در شکلهغیرمستقیم گویای اهمیت شبکه

ضعف  های اجتماعی،های فراهم شده توسط شبکهورود به ایران است. با وجود فرصت
ها به طرز محسوسی مشهود است. گیری از این فرصتصنعت گردشگری ایران در بهره

های فرهنگی، تاریخی جهانی هیچ تناسبی با تعدد جاذبه سهم ایران از بازار گردشگری
ش فاصله میان توان بالقوه ایران در جذب و طبیعی موجود در کشور ندارد. کاه

های اجتماعی برای ی استفاده از شبکهوسیلهردشگر و تعداد گردشگران ورودی بهگ
های جذاب گردشگری و امکانات موجود های گردشگری کشور، ویژگیمعرفی جاذبه

ابله با ای مقتوانند از این ابزار برلی گردشگری میامکان پذیر است. مدیران نهادهای متو
ت نسبت به د و با جمع آوری ارجاعات مثبهای خارجی استفاده کننتبلیغات منفی رسانه

عنوان بهترین ابزار تبلیغات و روابط عمومی در های اجتماعی بهسفر به ایران، از شبکه
توان از این های اجتماعی، میشبکهرغم نگاه امنیتی به عصر حاضر استفاده نمایند. علی

سازی سیاستگذاری اثربخش برای ارتقای وضعیت پیاده ابزارهای کارا و مثابهبهها شبکه
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ها را با انفعالی موجود نسبت به این شبکه گردشگری در ایران استفاده نمود و موضع
ه اهداف و مصالح ملی گیری از این ابزار اینترنتی در جهت دستیابی بنگاه علمی در بهره

 .جایگزین کرد
توانند از طریق برقراری ، مدیران دفاتر خدمات گردشگری میدر سطح بنگاه 

رات خود از سفر به ایران آنها را به درج تجارب و نظ ،ارتباطات پایدار با مشتریان خود
عنوان یک تواند بهنمایند. این محتوای اطالعاتی می های اجتماعی ترغیبدر شبکه

هزینه در فراسوی مرزهای ایران سریع و کما قابلیت انتشار وسیع، اقدام تبلیغاتی رایگان ب
-گردشگران بالقوه را برای برنامه برای دفاتر خدمات گردشگری نگریسته شود و نظر

های اینترنتی مستقل از سوی گیری از پایگاهر به ایران برانگیزد. ترکیب بهرهریزی سف
ت خود ی آنها به درج نظرات مثبدفاتر خدمات گردشگری و ترغیب مشتریان خارج

ی توجهی در عرصهافزایی قابلبه ایجاد هم قادر است تا ،خصوص خدمات دفاتردر
تواند کاهش ریسک گردشگران خارجی را گردشگری بیانجامد. این اقدام می بازاریابی

دهنده در مقصد ایران عنوان سرویسبه در انتخاب یک دفتر خاص خدمات گردشگری
ری و تشدید گیبه نقش کاهش ریسک در شکل لفیبه همراه داشته باشد. محققان مخت

با توجه به وجود اند. ی خاص خدمات اشاره نمودهندهدهقصد خرید از یک ارائه
های اجتماعی بر سطح ریسک کاربران خود؛ شواهد مبنی بر تأیید اثرگذاری شبکه

های اجتماعی، احتمال از سوی کاربران در شبکهارجاعات مثبت به خدمات دفاتر 
نتخاب و خرید خدمات گردشگری آنان را از سوی دیگر گردشگران ورودی به ایران ا

پذیری دفاتر خدمات گردشگری رو خواهد کرد. این امر بر رقابتهببا افزایش رو
خواهد افزود و توان آنها را برای کسب سهم بازار از گردشگران ورودی به کشور ارتقا 

 خواهد داد.
های اجتماعی؛ پیشنهاد خصوص مسائل مرتبط با شبکهپژوهش دربا توجه به پتانسیل  
عنوان یک متغیر در ی را بههای اجتماعی گردشگری، شبکهشود تا محققان عرصهمی

ترین محدودیت های خود از صنعت گردشگری ایران مورد توجه قرار دهند. مهمتحلیل
های ستقیم نتایج شبکهدم امکان سنجش مها عاین دست از پژوهش در تعریف و اجرای

 ها برای کاربران داخلی است. بانداشتن بدین شبکه دسترسی یواسطهاجتماعی به

منظور بازسنجی و تکمیل نتایج مورد های آماری متفاوت بهوجود استفاده از روش این
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های اجتماعی بر ابعاد مختلف ره در این پژوهش و همچنین سنجش تأثیر شبکهاشا
یا تلفیق معیار درآمد حاصل از ورود گردشگران  ان خارجی در مقصدرفتاری گردشگر

در تحقیقات آتی تواند با تعداد گردشگران ورودی از موضوعات با اهمیتی است که می
 گیرد.مورد بررسی قرار 
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