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Abstract 
Social networks have provided a convenient platform for communication 

between users due to their ease of use and they have infiltrated people's 

social life with great speed. The purpose of this study is to investigate the 

factors affecting the sharing of travel experiences in social networks, which 

are classified into two categories of facilitators and deterrents. Perceived 

pleasure, altruism, and self-fulfillment variables as facilitators, and personal 

variables, relationships, security reasons, and privacy were examined as 

deterrents. The present research is applied in terms of purpose and 

descriptive and correlational in terms of data collection. The statistical 

population of the study included tourists and visitors to the tourist 

destination of Babolsar city. The statistical sample was calculated based on 

Cochran's formula of 384 people. Simple random sampling method was used 

to select the sample. Data were collected through the distribution of a 

questionnaire. Data analysis was performed using SPSS24 and SmartPLS2 

software packages. Findings indicate the importance of the effect of 

deterrents and facilitators on sharing travel experiences on social networks 

and the results encourage tourism and marketing activists to become aware 

of the power of user-generated content through social media. 
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 یو بازدارنده بر اشتراک گذار کننده لیعوامل تسه یبررس

  یاجتماع یها بکهتجارب سفر در ش

   یمحمد یمصطف
دانشیار دانشکده میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، دانشگاه مازندران، 

 مازندران، ایران
 

   یشکوفه اسد
دانشگاه مازندران،  ،یابیبازرار شیگرا یبازرگان تیریکارشناس ارشد رشته مد

 رانیمازندران، ا

  چکیده
اندولتاستفادهبستريمناسببرايبرقراريارتباطبینکاربرانفراهمنمودههاياجتماعیبهدلیلسهشبکه

اند.هدفپژوهشحاضربررسیعواملتأثیرگذاروباسرعتزياديدرزندگیاجتماعیمردمنفوذکرده

 شبکهاشتراکدر در سفر تجربه میگذاري اجتماعی تسهیلهاي عوامل دسته دو به که وباشد کننده

دستهبازدا نوعبنديشدهرنده متغیرهايلذتدرکشده، دوستیوخودشکوفايیتحتعنوانعواملاند.

ايوداليلامنیتیوحريمشخصیتحتعنوانعواملکنندهومتغیرهايداليلشخصی،داليلرابطهتسهیل

گر نحوه ازنظر و کاربردي هدف، ازنظر حاضر پژوهش گرفتند. قرار موردبررسی دآوريبازدارنده

همبستگی نوع از و توصیفی جامعهمیاطالعات، وباشد. گردشگران شامل پژوهش آماري ي

نفر483بازديدکنندگانازمقصدگردشگريشهرستانبابلسربودند.نمونهآماريبراساسفرمولکوکران

هاازآوريدادهعگیريتصادفیسادهاستفادهشد.جممحاسبهشد.برايانتخابافرادنمونهازروشنمونه

وSPSS24افزارهاينرمهابااستفادهازبستهوتحلیلدادهطريقتوزيعپرسشنامهصورتپذيرفت.تجزيه

SmartPLS3گذاريوعواملهاحاکیازاهمیتتأثیرعواملبازدارندهبرعدماشتراکانجامشد.يافته

آمده،فعالینحوزهدستنتايجبهاجتماعیاست.هايگذاريتجاربسفردرشبکهکنندهبراشتراکتسهیل

شبکه توسطکاربراندر قدرتمحتوايتولیدشده بهآگاهیاز بازاريابیرا هاياجتماعیگردشگريو

رساند.می

.عوامل بازدارنده کننده، لیعوامل تسه ،یاجتماع یها شبکه ،یگردشگر :ها واژهکلید
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 مقدمه و بیان مسئله
شبکه فرآيندتصمیمحضور برنامههاياجتماعیدر جرياناتیگیريو يکیاز ريزيسفر

ددر(.امروزهافرا1،5112:25بودهکهتأثیرچشمگیريبرگردشگريداشتهاست)میناتزي

فعالیت انتخابمقاصدو ايدهمورد اعتمادهايگردشگريتحتتأثیر هايدوستانمورد

گیرند)الیورياوهادرارتباطهستند،قرارمیهاياجتماعیباآنخودکهازمجرايشبکه

گذاريتجارب،دانشوعاليقدرسطحجهانیيکمنبع(.بهاشتراک5151:5همکاران،

عنوانهاياجتماعیاينامررابهباشدوموفقیتشبکهرايگردشگرانمیمهماطالعاتیب

است)يانگ کرده تبديل گردشگري و سفر زمینه در بازاريابی ديگران،5يکابزار و

اندوبهافراداجازههاياجتماعیبهمحیطیمشارکتیتبديلشده(؛بنابراينشبکه5112:18

نهعملنمودهوبهانتشاروتسهیماطالعاتسفربپردازندعنوانيکرسادهندتاخودبهمی

4)آمارو ديگران، 5112و شبکه11: اهمیت حداقل(. در اجتماعی فاصلههاي يسازي

اهداف با متفاوتو میزان به و شده برجسته بسیار مقصدها و گردشگران شناختیمیان

(.3،5112:121ووودب ند)رودزباشريزيسفرگردشگرانمؤثرمیمتنوعبرفرآيندبرنامه

گذاريتجاربسفردرهايیدراشتراکهاوبازدارندهکنندهدهدکهتسهیلهانشانمیيافته

)الیويراشبکه دارد همکاران،2هاياجتماعیوجود 5151و شرح3: محققینبسیاريبه .)

کنندهعواملتسهیل به بررويذهنکاربراندر که بازدارنده گذاريتجاربراکاشتو

2اند)چانگوکوهاياجتماعیتأثیرگذاراست،پرداختهسفرشاندرشبکه ؛5112:515،

وجکسون 5مونار ،5113 گرتزل32: و يو 8؛ ،5115 کاربران51: اطالعاتمیان تبادل .)

هاياجتماعیدرخصوصتجربیاتناشیازسفربهمناطقگوناگون،امکاناترفاهیشبکه

گیريسايرکاربرانبرايسفرتواندبرتصمیمهايگردشگريمیهاوفرصتبهمقصد،جاذ
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برنامه طريق اين از و باشد سیاستتأثیرگذار و برايجذبهايدولتها را هايمحلی

هاياجتماعیگردشگرتحتتأثیرقراردهد.ازاينمنظر،شناختکارکردهايويژهشبکه

توجهباشد،زيراريزاندراينصنعتقابلهبرايبرنامهويژتواندبهدرعرصهگردشگريمی

شبکهفرصت از ناشی تهديدهاي و میها اجتماعی بههاي پیادهتواند سازيسادگی،

بهسیاست عنوانصورتمستقیموغیرمستقیمتحتتأثیرقراردهدوبههايگردشگريرا

گردشگريمطرحشود)محمديهايبستريبرايتسهیليامانعیدربرابراجرايسیاست

گرددکه(؛بنابرايناهمیتوضرورتپژوهشازآنجايیناشیمی1428:25وهمکاران،

تواننددرهاياجتماعیدارايکارکردهايمتفاوتدربعدمثبتومنفیهستندومیرسانه

تحقیقاتداخلیشکل کنند. ايفا توسعهيکمقصدگردشگريسهمبزرگیرا گیريو

انداماتحقیقاتکمیدراجتماعیبرسفروگردشگريپرداختههاياريبهتأثیرشبکهبسی

 بر تأثیرگذار عوامل شبکهاشتراکزمینه اين کاربران توسط سفر تجارب هاگذاري

بررسیعواملتسهیلصورت به پژوهشحاضر در لذا نحوهگرفته؛ بر بازدارنده و کننده

هاياجتماعیپرداختهشدهاست.بکهگذاريتجاربسفردرشاشتراک

 مبانی نظری

 های اجتماعی و گردشگری شبکه
قبلازهاياجتماعیرويصنعتگردشگريازدوبعدمیبهتأثیرشبکه تواننگاهکرد:

توصیه و اطالعات جستجوي به مردم سفر از قبل سفر. از بعد و برايسفر سفر، هاي

سازمانبرنامه ازديگرانمیدهیوگرفتناريزي، يده وهمکاران، :5151پردازند)الیويرا

شدهدرجوامعآنالين،داستانسفروتجربهاستطورکلی،محتواياشتراکگذاشته(.به4

هاي(.شبکه1،5114:228کهدرقالبروايت،ارائهشدهاست)بیزيرجیانیودايونیسوپولو

هايسازندکهدرحینسفردربارهجاذبهاجتماعیاينامکانرابرايگردشگرانفراهممی

ارزيابیاطرافشانپیشنهاد و راها تجاربخود و دريافتنموده را هايگردشگرانديگر

 ديگران، )يانگو دهند 5112انتشار :51 میناتزي، 5112؛ از122: افراد از بسیاري .)
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میلازفرآيندسفروهاياجتماعیدرحینسفربرايمطلعکردندوستانوافرادفاشبکه

عکس میارسال استفاده خانه بازگشتبه از قبل ويديوها و )زهررها ديگران،1کنند و

5111 از118: مقصد هوايی و آب شرايط از اطالع کسب براي نیز، ديگر برخی .)

هايبدينترتیب،شبکه (.5،5111:28برند)هیندلهاياجتماعیبهرهمیافزارهايرسانهنرم

وياتواننددرطولسفرتوسطافرادبرايکسباطالعاتنسبتبهجاذبهتماعیمیاج ها

قبلی تجربیاتگردشگران و گیرند قرار مورداستفاده مقصد در امکاناتخاصموجود

توانندبهافراددرخصوصتصمیمبرايبازديدازيکجاذبهويااستفادهازتسهیالتمی

(.4،5114:128ضوردارندکمککنند)هادسونوثالخاصدرزمانیکهدرمقصدح

تجربه بهعدم منجر اهمیتیاستکه با موضوع يمستقیممحصولگردشگرينیز

،3گردد)اشملگروکارسونهاياجتماعیمختلفقبلازسفرمیکسباطالعاتازرسانه

5118 ازاين111: بخش(. از يکی اطالعات، جستجوي فرآرو در کلیدي يندهاي

برنامهتصمیم و میگیري سفر از قبل ريزي پرودو، و )پابل 5112باشد میناتزي،445: ؛

(.درمرحلهقبلازسفر،گردشگرانباتوجهبهنیازوتمايلیکهنسبتبهسفردر5112:85

هايموجودکنند،بهجستجوياطالعاتمربوطبهسفروارزيابیگزينهخوداحساسمی

عنوانابزارهاياجتماعیبههاياخیر،اهمیترسانه(.درسال2،5111:83ريیرپردازند)تمی

يبررسیگیريقبلازسفردرزمینهريزيوتصمیميبرنامهجستجوياطالعاتدرحیطه

(.تجاربو2،5112:8تجاربگردشگريديگراندوچندانشدهاست)باتیاسويويوپچ

میکنندگانسفررهايمصرفديدگاه تصوير،ا توانازطريقاشکالمختلفمانندمتن،

هاياجتماعیازدانشصداوويدئوبهاشتراکگذاشت،زيرااطالعاتموجوددررسانه

5مشترکمردمدرسراسرجهانتشکیلشدهاست)بوجیکويسوهمکاران ،5112:25.)
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فعالیت اقداماتو تمام میان توصیههايرسانهدر مدتزيادي1يشفاهیهاياجتماعی،

گیريقبلازسفر،بهدلیلاعتباربااليترينمنابعدرتصمیمعنوانيکیازمهماستکهبه

5آنبرايگردشگرانبهرسمیتشناختهشدهاست)لیتوين 5118وديگران، اين321: .)

استموضوعدربررسیاطالعاتوانتخابمراکزاقامتیازقبلازسفربسیارمشهودبوده

کنندهبازخوردگردشگرانويبعدازسفرنیز،منعکس(.مرحله4،5115:23)يووگرتزل

میارزيابیآن سفر فرآيند از ها )تريیر، رسانه5111باشد از استفاده در(. اجتماعی هاي

متضمّنخودابرازيمرحله سفر، )بوسانگیتمی3يپساز 2شود ديگران، 5115و ؛511:

5112پابلوپرودو، گردشگرانازرسانه431: انجامسفر، بعداز عمدتاً هاياجتماعی(.

اشتراک میبراي قرار مورداستفاده خود سفر تجربیات طريق،گذاشتن اين از و دهند

می مشارکت فعاالنه سفر اطالعات انتشار و مصرف تولید، در کنندگردشگران،

هاياجتماعیبهگردشگراناجازه.رسانه(5112:151؛میناتزي،2،5111:482)پانتلیديس

دهدتاتجاربشخصی،افکاروادراکخوددربارهسفرومقصدموردبازديدشانرامی

ي(واطالعاتارزشمنديرابرايديگراندرزمینه5112:2منتشرکنند)آمارووديگران،

هوآنبرنامه و )باستیدا نمايند ارائه سفر 5ريزي چانگ5113، و8، 5115هان، :458.)

اشتراک با فیلمگردشگران تصاوير، ازجمله سفر تجربیات درگذاري خاطرات و ها

میشبکه کاربرانی ساير در انگیزه ايجاد باعث اجتماعی، رسانههاي از که هايشوند

توانندکنندوايناطالعاتمیعنوانيکمنبعاطالعاتیبرايسفراستفادهمیاجتماعیبه

(.5115:2گیريافرادديگرمؤثرباشند)فوتیسوديگران،:یمدرتصم
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 ها کننده تسهیل

هايیهاوايدهها،توصیهريزيسفرشانبهدنبالجستجويپیشنهادزمانبابرنامهمسافرانهم

مثال،مشاورعنوان(.به1،5112:581باشند)بیلگیهانوهمکارانهاياجتماعیمیدرشبکه

میلیونتوصیهومرورمطالبوهمچنین211هامسافربههمراهتیازمیلیون،اطالعا5سفر

(کهمنجربهتولید4،5115:22دهد)اسمیتفردارائهمیمیلیونبازديدکنندهمنحصربه421

توسطکاربرانمی انبوهیمحتوايتولیدشده کانرمقادير )بوهالیسو 3شود ،5112 ؛15:

2پرزوگاوهمکاران هايیازقبیلگذاريمطالبمربوطبهويژگیاشتراک(.5118:435،

باشدوياممکناستشاملاحساسات،هاوجذابیتمیوهوا،رستورانقیمت،شرايطآب

فانتزي باشدمثلعکستصوراتو فیلمهايافراد و ها )موناروجکسون، 5113ها :21.)

عواملاشتراکمحرک و طريها از نوعگذاريتجاربسفر با دوستی،قاينترنتمعموالً

محرکنوع است. ارتباط در شکوفايی جهتکمکبهخود در فرد تمايل به دوستی

برمی تصمیماتعاقالنه اتخاذ براي محرکديگران طريقگردد. از شکوفايی هايخود

انجاممی برايدرکشدنتوسطديگرانرا اينمحرکتمايلافراد مهمگیرد؛ ترينها،

آيندگذارياطالعاتمخصوصاًدرموردتجاربسفربهشمارمیهابراياشتراکمحرک

2)کانگواسکات ،5114 :22 توسطموناروجکسون)براساسمطالعه(. (5113ايکه

شد، نوعانگیزه انجام مهمهاي از جامعه به مربوط و برايدوستانه موارد ترين

،افرادانگیزهبااليیدارندکهتجربیاتخودرابهعبارتی گذارياطالعاتهستند.اشتراک

توصیهبه ازصورتآنالينبیانکنندوبا هايمفیدخودبهمسافرانديگرکمککنندتا

؛لی5،5112:585استفادهازمحصوالتوخدماتبدخودداريکنند)بیلگیهانوهمکاران

گذاريتجربهسفروگردشگريراکاشتازعواملديگرتأثیرگذاربر(.8،5115:132واوه
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1. Bilgihan et al 
2.Trip Advisor 

3. Smith 
4. Buhalis & O'connor 

5. Perez-Vega et al 

6. Kang and Schuett 
7. Bilgihan et al 
8. Lee & Oh 
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میلذتدرک لذتدرکشده میباشد. نکته اين به رسانهشده چگونه که هايپردازد

می قادر را واجتماعیکاربران اشتراکبگذارند به بیشتر را خود تجاربسفر تا سازند

بخشوسرگرمهايلذتبسیاريازمزيت شودمنجرمیکنندهراارائهدهند،اينامرنهايتاً

همکاران، و )الیويرا کنند تجاربسفر اشتراکگذاشتن به بیشتريتشويق کاربران که

شوند:هايزيرمطرحمیروفرضیه(.ازاين5151:15

گذاريتجاربسفرداريبراشتراکشدهتأثیرمثبتومعنیفرضیهاول:لذتدرک

 هاياجتماعیدارد.دررسانه

نوع گذاريتجاربسفردرداريبراشتراکتأثیرمثبتومعنیدوستیفرضیهدوم:

هاياجتماعیدارد.رسانه

گذاريتجاربسفرداريبراشتراکفرضیهسوم:خودشکوفايی،تأثیرمثبتومعنی

 هاياجتماعیدارد.دررسانه

 ها بازدارنده

اشتراک با ازسفرومقصدبهبرخیافراد فیلموصورتعکسيگذاريتجربیاتخود ا

گیريويادرمرحلهايکوتاهبهديگرگردشگرانیکهدرمرحلهتصمیمنوشتهحتیدست

می مقصد میانتخاب ياري میباشند، و تجربهرسانند از نمودهتوانند کسب که اند،اي

دهندکهتجربیاتخودراايديگرترجیحمیکه،عدهديگرانرانیزمنتفعسازند.درحالی

نمايند.منعکسهاياجتماعیخودداريمیهادررسانهنگاهداشتهوازانتشارآننزدخود

رسانه در اطالعات اين میکردن اجتماعی عدمهاي يا و رضايت ابراز معناي به تواند

اينفرآيندکه رضايتفردازشرايطیباشدکهدرمقصدگردشگريتجربهکردهاست.

الکترونیکی" نامیده"توصیه اطالعاتازطريقرسانهشودحتیدرصورتیمینیز هايکه

تواندبرتخريبوياشهرتيکمقصدگردشگريتأثیربسزايیاجتماعیمنتشرنشوند،می

 میرتقیان، )محمديو باشد 1422داشته راوما(.542: و گروه5113)1سان از هايیکه(

رسانه در را اشتراکتجاربشان به بهگذانمیهاياجتماعی رند ساکت»عنوان گروه نام«

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1. Sun & Rauma 
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گذارندهاياجتماعیبهاشتراکنمیبرند.اينگروههرگزهیچنوعاطالعاتیدرشبکهمی

1)پريسوهمکاران ،5112 بنابراينشناختگروهساکتارزشفزاينده125: ايدارد؛(؛

کندالنمیخوانداماپیامیارسشودکهمطالبرامیاينگروههمچنینشاملاشخاصیمی

 جکسون، و 5113)مونار به34: افراديکه نیز و اطالعاتشخصی(؛ حفاظتاز منظور

محافظه )اساتويکارانهديدگاه دارد اينترنت به 5اي ،5112 بازدارنده453: در(. ها

گذاريتجاربسفردربسترفضاياينترنتاغلبشاملنگرانیدرموردمسائلاشتراک

خصوصی حريم میامنیتی، ارتباط برقراري به مربوط مسائل و شخصی داليل باشند،

شوند:هايزيرمطرحمیروفرضیه(.ازاين5114:22)کانگواسکات،

معنی و مثبت تأثیر شخصی داليل چهارم: اشتراکفرضیه عدم بر گذاريداري

هاياجتماعیدارد.تجاربسفردررسانه

گذاريتجاربداريبرعدماشتراکبتومعنیايتأثیرمثفرضیهپنجم:داليلرابطه

هاياجتماعیدارد.سفردررسانه

معنی و مثبت تأثیر شخصی حريم و امنیتی داليل ششم: عدمفرضیه بر داري

هاياجتماعیدارد.گذاريتجاربسفردررسانهاشتراک

تحقیقدرهايتحقیق،مدلمفهومیومبتنیبرمبانینظريوفرضیهدرراستايمسئله

(نشاندادهشدهاست.1شکل)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1. Preece et al 

2. Osatuyi 
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 (1211سازی شده )منبع: نگارندگان، مدل مفهومی فرضیه .1شکل 

 شناسی تحقیقروش

پژوهشحاضرازنظرهدف،کاربرديوازنظرينحوهگردآورياطالعات،توصیفیواز

یکتکنسازيمعادالتساختاريبراساسطورمشخصمبتنیبرمدلنوعهمبستگیوبه

جزيی مربعات جامعه1حداقل است. ايرانیبوده گردشگران شامل تحقیق آماري ي

اساسفرمولمحاسبهحجم بر نمونه تعداد بود. ازمقصدگردشگريبابلسر بازديدکننده

(محاسبهشد.1ييآمارينامحدود)رابطهبرايجامعهنمونه

  
        

(1ي)رابطه    

(مقدارمتغیرنرمالواحداستانداردکهدرسطحاطمینانZ(حجمنمونه،)nينرابطه)درا

قراردادهشدتاحجم2/1(نسبتصفتموجوددرجامعهکهبرابرباP،)22/1%برابربا22

12/1(مقدارخطايمجازوبرابرباd)نمونهبهحداکثرمقدارممکنافزايشيابد،همچنین

1485است)مؤمنی، به153: اين(. الزم نمونه حجم دست483ترتیب، به براينفر آمد.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1. Partial Least Squares (PLS) 

 هاتسهیلکننده

 

 

 

 

 

 

 

 هابازدارنده

 

 

 

 

 

 

 

گذاری تجربه کاشترا

 سفر

 خودشکوفايی

 نوعدوستی

 داليلشخصی شدهلذتدرک

داليلامنیتیو

 حريمشخصی

 ايداليلرابطه
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هايتحقیقازطريقگیريتصادفیسادهاستفادهشد.دادهانتخابافرادنمونهازروشنمونه

جمع پرسشنامه گرديد. کهپرسشنامهآوري عمومی بخشسؤاالت دو داراي تحقیق ي

ويژگی به جمعیتمربوط وهاي متغیرهايشناختی به مربوط اختصاصی سؤاالت

دوستی)مونارو(،نوع5114:23شده)کانگواسکات،بُعد:لذتدرک4کنندهباتسهیل

2(با5113:21(،تحققشخصیوخودشکوفايی)موناروجکسون،5113:21جکسون،

 با بازدارنده متغیر و داليلشخصی4گويه بُعد: همکاران، و 5113)سان داليل(115: ،

(با5113(،داليلامنیتیوحريم)سانوهمکاران،5113:115اي)سانوهمکاران،رابطه

(1،5115:121گويه)ونکاتشوهمکاران4گذاريتجربهسفرباگويهومتغیراشتراک2

)بود. جدول گويه1در و ابعاد است.( شده داده نشان تحقیق متغیرهاي به مربوط هاي

=خیلیزياد(امتیازدهی2=خیلیکمتا1ايلیکرت)استفادهازطیفپنجگزينههاباگويه

شدند.

 متغیرهای تحقیق .1جدول 

 گویه ابعاد گویه ابعاد

لذت

درک

 شده

بهاشتراکگذاشتنتجاربسفراز

بخشهاياجتماعیلذتطريقشبکه

 است.
گذااشتراک

ريتجربه

 سفر

روم،نظراتخودراتمیهربارکهمسافر

هايیدرمورداماکنگردشگريورستوران

 گذارم.امبهاشتراکمیکهبازديدکرده

موردتحسینديگرانقرارگرفتنبرايم

 بخشاست.لذت

 گذارم.اشتراکمیهمیشهدرسفرفیلمیبه

اشترکهايسفرمرابههمیشهعکس

 گذارم.می

هاياجتماعی،بهدلیلارزشرسانه

زمانیکهتجربیاتسفرخودرابه

گذارماحساسرضايتاشتراکمی

 کنم.می
داليل

 شخصی

توانمتجربیاتخیلیخجالتیهستمونمی

 سفررابهاشتراکبگذارم.

عدماطمیناننسبتبهسودمندي

 گذاريتجربهسفراشتراک

 دوستینوع

خواهمبهديگراندريافتنمنمی

هاومقصدهايگردشگريمکان

 .مناسبکمککنم

منوقتکافیندارمکهتجربیاتسفرمرا

 هاياجتماعیبهاشتراکبگذارم.درشبکه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1. Venkatesh et al 



 313 |   یاسدو  یمحمد؛  ....تجارب یگذار و بازدارنده بر اشتراک کننده لیعوامل تسه یبررس

 گویه ابعاد گویه ابعاد

خواهمديگرانازمحصوالتومی

 خدماتبداستفادهنکنند.
داليل

 ايرابطه

 ترسمبهگروهخاصیمتعهدشوم.می

هاوخواهمبهوبسايتمی

ايمنمفیدهستندهايیکهبرشبکه

 .کمککنم

خواهمزمانومنابعزياديرابرايمننمی

 .حفظتعهدصرفکنم

 کنم.منباديگراناحساسصمیمیتنمی

يی
وفا
شک

ود
خ

 

گذاشتنتجاربخواهمبااشتراکمی

 .سفرشناختهشوم
صی

شخ
م
حري

و
تی
منی
لا
الي
د

 

يکیازداليلاصلیعدماشتراکتجارب

 .يمخصوصیوايمنیاستسفرحفظحر

خواهممندوستدارمآنچهراکهمی

 .مردمدربارهمنفکرکنند،منتقلکنم

ترسمکهبااشتراکگذاشتنتجربیاتمی

سفردرمعرضخطرقراربگیرميااطالعات

 شخصیمنرافاششود.

برايمنمهماستکهمردمبدانندمن

 .کنمسفرمی

ربیاتسفر،نیازهايبااشتراکگذاشتنتج

منبرايامنیتوحريمشخصیبرآورده

 شود.نمی

منبع:محاسباتنگارندگان

به اختیار در پرسشنامه محتوا، روايی بررسی و2منظور رسانه مديريت اساتید از تن

شدهاصالحودرنظرسنجیگردشگريقرارگرفتوبنابراظهارنظرآنان،اشکاالتطرح

حاص اطمینان تحلیلمجدد از همچنین است. برخوردار الزم روايی از پرسشنامه شد ل

گیرياستفادهشدکهنتايجدرجدولهاياندازهعاملیتأيیديبراياطمینانازاعتبارمدل

تأيیدروايیدارد.5) نتايجنشاناز استاندارد، مقادير به توجه با استکه گزارششده )

نمونه آزمونشدومیزانضريبپرسشنامهپیش41ايشاملياولیهبرايسنجشپايايی،

محاسبهگرديدکهباتوجهبهحداقلضريبپايايی852/1اعتمادباروشآلفايکرونباخ

شدههايگردآوريآمدهنشانازقابلیتاعتمادبهپرسشنامهدارد.دادهدست(مقداربه5/1)

توصیفیدسته آمار از استفاده تلخیصشدبا فرضیهبنديو برايآزمون از. هايتحقیق

گرديد.مدل استفاده جزئی مربعات تکنیکحداقل بر مبتنی ساختاري معادالت سازي

دادهتجزيه بستهوتحلیل از استفاده با نرمها SPSS22افزارهاي صورتSmartPLS3و

پذيرفت.
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 تحلیل عاملی تأیید متغیرهای تحقیق و پایایی .3جدول 

 ابعاد
گو

 یه
 آلفا Tآماره  بار عاملی گویه ابعاد آلفا Tآماره  عاملیبار 

لذتدرک

 شده

X1 832/1 825/15 

 داليلشخصی 825/1

X13 212/1 582/11 

821/1 X2 582/1 142/2 X14 321/1 125/12 

X3 322/1 283/5 X15 234/1 221/5 

 دوستینوع

X4 211/1 552/2 

 ايداليلرابطه 524/1

X16 348/1 152/1 

822/1 X5 224/1 323/11 X17 311/1 284/1 

X6 822/1 258/11 X18 315/1 215/5 

 خودشکوفايی

X7 815/1 112/15 

 
داليلامنیتیو

 حريمشخصی

X19 258/1 432/12 

852/1 
X8 315/1 822/8 X20 512/1 125/11 

X9 345/1 824/11 X21 282/1 121/8 

گذارياشتراک

 جربهسفرت

X10 255/1 514/13 

842/1 

T(؛آماره3/1ترازقبولبرايبارعاملی)بزرگمقدارقابل

(؛میانگینواريانس-22/1ترازوياکوچک22/1تراز)بزرگ

(CR(؛پايايیمرکب)2/1تراز()بزرگAVEاستخراجی)

 (.1424()محسنینواسفیدانی،5/1تراز)بزرگ

X11 212/1 131/15 

X12 841/1 185/2 

 منبع:محاسباتنگارندگان

تسهیل متغیرهاي توصیفی تحلیل ادامه، نحوهدر بر مؤثر بازدارنده و يکننده

يافته4گذاريتجربهسفردرجدول)اشتراک هاحاکیازآناست(گزارششدهاست.

تماعیبهترتیبمربوطبههاياجگذاريتجربهسفردررسانهگذاربراشتراککهابعادتأثیر

(،داليلامنیتیوحريم182/4دوستی)بامیانگین(،نوع523/4لذتدريافتنی)بامیانگین

،خودشکوفايی)بامیانگین851/5(،داليلشخصی)بامیانگین221/5شخصی)بامیانگین

باشد.(می285/5اي)بامیانگین(وداليلرابطه212/5
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 کننده و بازدارنده ی متغیرهای تسهیلتحلیل توصیف .2جدول 

 چولگی کشیدگی انحراف معیار میانگین ابعاد 

عوامل

 کنندهتسهیل

 551/1 -133/1 821/1 523/4 شدهلذتدرک

 512/1 -138/1 822/1 182/4 دوستینوع

 125/1 -134/1 828/1 212/5 تحققوخودشکوفايی

 عواملبازدارنده

 115/1 -481/1 25/1 851/5 داليلشخصی

 582/1 -255/1 145/1 285/5 ايداليلرابطه

داليلامنیتیوحريم

 شخصی
221/5 184/1 214/1- 518/1 

منبع:محاسباتنگارندگان

 های تحقیقیافته
ويژگیيافته به مربوط جمعیتهاي بههاي که داد نشان دادهشناختی توزيع هاطورکلی،

درصد(کهاقدامبهپاسخنمودند.بیشترينتعداد22بوده)برحسبجنسیت،بیشتربابانوان

2سالبهباال)21درصد(وکمترينآن35سال)41تا52افرادنمونهمربوطبهگروهسنی

( بوده مجرد افراد بیشتر است. دارايمدرکتحصیلیکارشناسی28درصد( و درصد(

( می31ارشد يافتهدرصد( ازباشند. حاکی ديگر استفادههاي میزان که است يآن

رسانه از گردشگران حدود 1هاياجتماعیدر لحاظنوع2تا به است. روز ساعتدر

فیس )تلگرام، تويیتروسايترسانه پرکاربردترينبوک، هايگردشگريوسفرمقصد(،

هاگذارينظراتبههمراهعکسدرصداستفاده)اشتراک85باحدود"اينستاگرام"رسانه،

هايبودهاست.دراينبخشجهتآزمونفرضیه"تلگرام"کاربردترينآنها(وکموفیلم

روشمدل از تحقیق بر مبتنی ساختاري معادالت مربعاتجزئیسازي تکنیکحداقل

است.گزارششده(4(و)5هاي)استفادهگرديدکهنتايجدرشکل
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 انداردی اصلی در حالت ضریب استآزمون فرضیه .3شکل 


 ی اصلی در حالت معناداریآزمون فرضیه .2شکل 

(آزمون4هادرحالتضريباستانداردوشکل)(آزمونفرضیه5طورکهدرشکل)همان

(میان821/1مشاهدهاست؛باتوجهبهضريبهمبستگی)هادرحالتمعناداريقابلفرضیه

اشتراکلذتدرک به و واريانشده و سفر تجربه )گذاري شده سطح2ستبیین در )%

( 153/12معناداري اول فرضیه )« درک معنیلذت و مثبت تأثیر برشده داري
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تأيیدشدهاست.«هاياجتماعیداردگذاريتجاربسفردررسانهاشتراک

( ضريبهمبستگی به نوع521/1باتوجه میان ) و واشتراکدوستی سفر تجربه گذاري

دوستیتأثیرمثبتنوع»(فرضیهدوم454/15سطحمعناداري)%(در2واريانستبیینشده)

 تأيیدشدهاست.«هاياجتماعیداردگذاريتجاربسفردررسانهداريبراشتراکومعنی

( ضريبهمبستگی به 224/1باتوجه و خودشکوفايی میان گذاريتجربهاشتراک(

خودشکوفايی،»(فرضیهسوم222/54%(درسطحمعناداري)2سفروواريانستبیینشده)

تأيید«هاياجتماعیداردگذاريتجاربسفردررسانهداريبراشتراکتأثیرمثبتومعنی

شدهاست.

بهضريبهمبستگی) اشتراک215/1باتوجه میانداليلشخصیو گذاريتجربه(

( شده تبیین واريانس و )2سفر معناداري سطح در )%282/13 چهارم فرضیه لدالي»(

معنی و مثبت تأثیر اشتراکشخصی عدم بر رسانهداري در سفر تجارب هايگذاري

تأيیدشدهاست.«اجتماعیدارد

بهضريبهمبستگی) میانداليلرابطه558/1باتوجه ) گذاريتجربهاشتراکايو

ايداليلرابطه»(فرضیهپنجم-151/5%(درسطحمعناداري)2سفروواريانستبیینشده)

«هاياجتماعیداردگذاريتجاربسفردررسانهداريبرعدماشتراکتأثیرمثبتومعنی

تأيیدنشدهاست.

( همبستگی ضريب به و532/1باتوجه شخصی حريم و امنیتی داليل میان )

)اشتراک شده تبیین واريانس و سفر تجربه )2گذاري معناداري سطح در )%255/51)

گذاريداريبرعدماشتراکوحريمشخصیتأثیرمثبتومعنیداليلامنیتی»فرضیهششم

تأيیدشدهاست.«هاياجتماعیداردتجاربسفردررسانه

طورمختصرهاي،نتايجبهمنظورداشتنديدگاهکلینسبتبهتحلیلآزمونفرضیهبه

(گزارشگرديد.3درجدول)
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 های تحقیقآزمون فرضیه .0جدول 

 ضریب مسیرها
ارزش 

 tآزمون 

تأیید یا رد 

 فرضیه

 تأيیدفرضیه 821/1 153/12گذاريتجربهسفراشتراکلذتدرکشده

 تأيیدفرضیه 521/1 454/15 گذاريتجربهسفراشتراکدوستینوع

 تأيیدفرضیه 224/1 228/54 تجربهسفرگذارياشتراکخودشکوفايی

 تأيیدفرضیه 215/1 282/13 تجربهسفرگذاريعدماشتراکداليلشخصی

 ردفرضیه -558/1 151/5 تجربهسفرگذاريداليلارتباطیعدماشتراک

 تأيیدفرضیه 532/1 255/51 گذاريتجربهسفرداليلامنیتیوحريمشخصیعدماشتراک

منبع:محاسباتنگارندگان

 گیری بحث و نتیجه
باهم و قبلی تحقیقات برخی نندهتأيیدک زيادي بسیار میزان به تحقیق اين نتايج راستا

بررسیعواملتسهیل زمینه اين در ديگر تحقیقات به پژوهشحاضر در واست. کننده

هاياجتماعیپرداختهشد.لذتدرکگذاريتجربهسفردرشبکهبازدارندهبربهاشتراک

نوع تسهیلشده، عوامل عنوان تحت خودشکوفايی و دوستی موردبررسی قرارکننده

نتايجپژوهشحاضرنشاندادکهعواملذکرشدهبراشتراک گذاريتجربهسفرگرفتند،

لذت هستند. جهتاشتراکتأثیرگذار در بیشتري کاربران تشويق به منجر درکشده

هاياجتماعیهايسازگاربارسانهازاينکهافرادارزششوددرواقعپستجربهسفرشانمی

می پیدا تجاررا شبکهکنند؛ در بسفرشانرا اشتراکهاياجتماعیبرايلذتبردنبه

راستابايابند.نتیجهاينفرضیههمبخشمیکنندهولذتگذارند،زيرااينکارراسرگرممی

( اسکات کانگو تحقیق )5114نتايج العوفی ،)5113( همکاران و اولیوريا ،)5151)

همچنیننتايجپژوهشحاضرنشانمی گذاريتجربهدوستیبراشتراکدادکهنوعباشد.

انگیزه تقويت با لذا است تأثیرگذار نوعسفر اشتراکهاي دردوستی، تجربه گذاري

يابد.مفیدبودنبرايجامعه،کمکبهديگرمسافرانجهتهاياجتماعیافزايشمیشبکه

ازج بد خدمات و محصوالت تجربه از جلوگیري و مناسب مقصدهاي ملهشناسايی

انگیزهمهم نوعترين حاصلهاي تجارب چنانچه و هستند باشد؛دوستی مثبت شده
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هاياجتماعیموجبرونقوتوسعهگردشگريدرگذاريتجربهسفردرشبکهاشتراک

پذيردکههايمثبتدرصورتیانجاممیگردد.توصیههايگردشگريمیمقاصدوکانون

مکان و خدمهايارائهمراکز حددهنده تا را استاندارهايخدماتخود اتگردشگري؛

پیشنهاد و گردشگران نظرسنجیاز از استفاده با و هايآنانسطحزياديافزايشبدهند

بااليیازکیفیتخدماتراتأمیننمايند.خودشکوفايیوتحققشخصیبهبررسیعواملی

هافکرکننديگراندربارهآنخواهنددپردازدکهدرآنافرادسعیدارندآنچهراکهمیمی

درشبکه اينترتیببهخودشکوفايیدستهاياجتماعیانتقالمیرا به يابند.میدهندو

(،ونکاتش5113دستآمدهدرپژوهشحاضربانتايجپژوهشموناروجکسون)نتايجبه

ورياو(واولی5112(،بیلگیهانوهمکاران)5114(،کانگواسکات)5115وهمکاران)

باشد.(می5151همکاران)

رابطه داليل شخصی، بهداليل شخصی خريم و امنیتی داليل عواملاي، عنوان

گذاريتجربهسفرموردبررسیقرارگرفتند.خجالتیبودن،عدماشتراکبازدارندهدرعدم

 به سودمندي به نسبت ازجملهاشتراکاطمینان کافی وقت عدم و سفر تجربه گذاري

ملیبودندکهدربرسیعواملشخصیتیموردبررسیقرارگرفتند.نتايجپژوهشحاضرعوا

می ويژگینشان که اشتراکدهد عدم بر افراد شخصیتی درهاي سفر تجربه گذاري

(واولیورياو5113هاياجتماعیتأثیرگذاراستوبانتايجپژوهشسانوهمکاران)شبکه

( هم5151همکاران می( مهارتباراستا پايهشد. درواقع ارتباطی اساسهاي و

گذارياشتراکباشندکهتأثیرشبرعدمهاياجتماعیمیگذاريتجربهدرشبکهاشتراک

هاياجتماعیموردتأيیدواقعنشدوبانتايجپژوهشسانوهمکارانتجربهسفردررسانه

همچنیندرپژوهشحاضرداليلباشد.راستامی(هم5151(واولیورياوهمکاران)5113)

گذاريتجربهاشتراکهابرعدمعنوانبازدارندهمربوطبهفقدانامنیتوحريمشخصیبه

رسانه در همکارانسفر و سان تحقیقات نتايج گرفت. قرار تأيید مورد اجتماعی هاي

همکاران)5113) و اولیوريا و نشانمی5151( نیز نبودناطال( محرمانه عاتدردهدکه

هاياجتماعیدارد.توجهیبرتمايلافرادبهمشارکتدررسانهاينترنتتأثیرمنفیقابل
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روش از بهاستفاده در هوشمندانه شبکههاي حوزهکارگیري در اجتماعی هاي

منطقهگردشگريمی مورد در اطالعاتمفیديرا گردشگرانتواند اختیار ايخاصدر

ايناساسش بر و دهد کندقرار برابر چندين بازاريابیگردشگريرا .انسموفقیتدر

نظرازتمامفوايديکهدرطیزماناينترنتبرايزندگیمابهارمغانآوردهاست،صرف

شودشوند؛بنابراينپیشنهادمیروزبیشترنسبتبهخطراتآنبدبینونگرانمیافرادروزبه

گیريهاياجتماعیجهتشکلردرشبکهگذاريتجاربسفبستريمناسببراياشتراک

مندهايدرگیربتوانندازآنبهرهاعتمادشکلگیردتاهمهطرفيکتعاملصادقانهوقابل

وکارهايمربوطبههاوهمهکسبشوند.توجهبهايننکتهحائزاهمیتاستکهشرکت

وچگونهبرمضراتهاياجتماعیاستفادهسفروگردشگريبدانندچگونهازمزايايشبکه

هاياجتماعیاست،غلبهکنند.احتمالیکههمراهبارسانه
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 منابع
هاياجتماعیبرتبلیغاتشبکهتأثیر»(.1428محمدي،مصطفی؛اسدي،شکوفه؛سپیده،خاطري.)
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.82-115.صص58شماره

( محمّد. سیّد رودسري، میرتقیان و مصطفی »1422محمّدي، نقش(. به گردشگران نگرش

برنامهرسانه فرآيند در اجتماعی سفرهاي ريزي رسانه«. نوينمطالعات دوم.هاي دوره .

.514-548.صص8شماره
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