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 چکیده

ها  کند. در واقع این رسانه کند، بلکه همسو و هم مقصد میباطی جدید نه تنها ما را به هم مرتبط میدنیای ارت

های رایج مانند فعالیتکنند.  ای هستند که مقاصد گردشگری را به ما پیشنهاد میهای ارتباطی شبکهو پیام

     های پیوندی متصلان را به شبکهگذاری، کاربر های سفر، پسندیدن و کامنتها و تجربهگذاری عکساشتراک

 دهند. جهت میروند و به مقاصد گردشگری کند که گاه با یکدیگر به سفر میمی

وضعیت های مجازی گردشگری ایران با بین مشارکت و فعالیت در شبکهی  طهراببررسی  به حاضر مقاله

اصلی مقاله حاضر عبارت این اساس پرسش  بر پردازد.می های مجازی گردشگریکاربران شبکه اجتماعیی  یهسرما

های اجتماعی شبکههای  فعالیتگذاری و دیگر های سفر، پسندیدن، کامنتگذاری تجربه که: اشتراکاست از این

  دارند؟ها عی مجازی در این شبکهاجتمای  یهسرما بر چه تاثیریمجازی گردشگری 

گیری غیر  که به روش نمونه سشنامه اینترنتی استپرو العه پیمایشی ها مبتنی بر مطگردآوری دادهروش 

ها نشان یافته های مجازی گردشگری مورد پرسش قرار گرفتند.کاربران عضو شبکهنفر از  333برفی،  تصادفی گلوله

های گردشگری ایرانی در حد متوسط رو به باال است. در  اجتماعی مجازی کاربران در شبکهی  یهداد که میزان سرما

و در نهایت  کاربرانو تعداد پیشنهادهای سفر  مشارکتتا متغیرهای مدت زمان فعالیت کاربران، میزان این راس

متغیر گردشگری  اما. داشتنداجتماعی مجازی ی  یهمیزان سرما بامعناداری ی  طهرابتعداد سفرهای کاربران 

که  دهد ها نشان میتحلیل یافته .اشتاجتماعی مجازی ندی  یهمعناداری با سرمای  طهای راببرنامهـ   کاوشگرانه

ی  یهتجمع سرما ها رو به افزایش است.های پیوندی، حمایت افراد از همدیگر و اعتماد کاربران در این شبکه شبکه

 دهد.   گردشگری را نیز افزایش می مجازی هایاجتماعی در فضای مجازی، نقش و تاثیر شبکه

 .های مجازی گردشگری، شبکهمجازی ی اجتماعی هیمشارکت و فعالیت، سرما واژگان کلیدی:
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 قدمهم

های ما را داده است. امکانات فضای مجازی هر روزه انتخاب تغییراینترنت سبک زندگی ما را 

دهند. چه بخوریم، چه بپوشیم و کجا برویم. دنیای ارتباطی جدید نه تنها ما را به هم  جهت می

    های ارتباطیها و پیامکند. در واقع این رسانه می کند، بلکه همسو و هم مقصد نیزمرتبط می

 گویند کجا برویم و کجا نرویم.کنند و می ای هستند که مقاصد گردشگری را به ما پیشنهاد میشبکه

ی  یهو سرما های پیوندیگیری این گونه شبکه بستر شکلهای اجتماعی مجازی دیده شبکهپه امروز

هرچه میزان های مجازی رو به افزایش است و در شبکه ی اجتماعی یهتجمع سرمااند. شده اجتماعی

و هنجارها و  ی اجتماعی یههای اجتماعی افزایش یابد، میزان سرما در شبکه افراد و مشارکت فعالیت

در دنیای مجازی  ی اجتماعی یهرماکه ساخت س هرچند یابد. ها نیز افزایش میهای مشترک آنارزش

های منحصربه فرد دنیای مجازی ویژگیبه یای واقعی نیست، اما بنادر دنشباهت به ساخت آن بی

شکل و ماهیتی خاص به خود مجازی  ی اجتماعی یهسرما (برانکارو هویت پنهان مانند ناشناختگی )

مجازی به وضوح اندک بوده،  ی اجتماعی یهمطالعات انجام شده در حوزه سرمااز آنجا که  گیرد.می

میزان عضویت و مشارکت  مجازی شامل ی اجتماعی یهسرما یابد.ضرورت می پژوهش در این حوزه

ها فضای مجازی و میزان اعتماد هنجارها و ارزشهای های اجتماعی است که با مؤلفهفرد در شبکه

ارزیابی بر اساس میزان عضویت و مشارکت فعال ها این مولفهشود؛ سنجیده میبه فضای مجازی 

 3«گذاریکامنت»، 2«پسندیدن»، 1«گذاری اشتراک» هایی مانندفعالیت نکه با میزاگردند می

ارتباط با دیگر مناسبات و روابط جاری در حیات و زندگی روزمره  شوند. امری که بی سنجیده می

افراد  ی اجتماعی یهسازد که سرماکنشگران اجتماعی نیست و امکان طرح این پرسش را فراهم می

های سفر، گذاری تجربهاشتراک؟ تأثیرگذار استسفر و گردشگری  رچگونه بدر فضای مجازی 

های اجتماعی مجازی گردشگری شبکه های شناخته شده درگذاری و دیگر فعالیتپسندیدن، کامنت

 ها دارند؟مجازی در این شبکه ی اجتماعی یهسرما تاثیری برچه 

رسانی های اطالعن کم هستند و پایگاهسفر در ایرا های کاربردیبرنامهبا توجه به این واقعیت که 

مطالعه  گردشگری ایرانی در فضای مجازی سازماندهی ضعیفی دارند، این پژوهش سعی دارد که با

 های مجازی گردشگری ودر شبکه میزان فعالیت و مشارکت کاربران عضوی  طهراب چگونگی

   ریق امکانات ارتباطی و نشان دهد که فضای مجازی از ط هااین شبکه در ی اجتماعی یهسرما

 دهند.به مقاصد گردشگری جهت می دهد، به میزان زیادیای که میان کاربران قرار میشبکه
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 مبانی نظری

تحقیق  پرسشبا این  1993در سال  پردازان دیدگاه شبکهترین نظریهیکی از مهم 1باری ولمن

انزوای اجتماعی آمریکاییان در جامعه مدنی،  خود را آغاز کرد که آیا پاتنام در مطالعه خود درباره

تنها شکل قدیمی مشارکت را مورد توجه قرار داده است و به فضای اینترنت که دنیایی جدید برای 

 است؟  بودهتوجه تواند باشد، بیها و ارتباطات اجتماعی میفعالیت
 ی اندیشمندانی مانندهای پژوهشدر فعالیتتوان را می ی اجتماعی یهسرما سابقه بررسی علمی

پاتنام راجع به مشارکت مدنی، بوردیو درباره  ( در خصوص آموزش و پرورش، تالش1933کلمن )

ی  یهسرماسه تعریف از  پاتنام نسبت داد.شناسان اروپایی  های جامعهتئوریو  ی اجتماعی یهسرما

های آن دسته از ویژگی» ی اجتماعی یهو به طور کلی بنابر نظر وی، سرما دهدارائه می اجتماعی

 سازد تا به  کنندگان را قادر میها، هنجارها و اعتماد است که مشارکتزندگی اجتماعی، شبکه

این  ی اجتماعی یهایده نظریه سرما»در واقع «. ای موثرتر اهداف مشترک خود را تعقیب نمایندشیوه

ها تأثیر کارایی افراد و گروه های اجتماعی برهای اجتماعی ارزشمند هستند و تماساست که شبکه

های شبکه سه بعد ی اجتماعی یهبرای سرما بنابراین پاتنام .(55: 1331)جان فیلد، « گذارند می

قائل ، هنجارهای بده و بستان متقابل و در نهایت اعتماد اجتماعی را می و غیر رسمی ارتباطاترس

 شود.می

ی  یهاز اشکال ضروری سرما سمی ارتباطاتهای رسمی و غیر روجود شبکه»بنابر نظر پاتنام 

تر باشند، احتمال بیشتری وجود دارد که ای متراکمها در جامعه. هرچه این شبکههستند اجتماعی

های های مشارکت مدنی دارای ویژگیشهروندان بتوانند در جهت منافع متقابل همکاری کنند. شبکه

های فوق شود. ویژگیها بر جامعه می آوری آنخاص و منحصر به فردی هستند که باعث تاثیر سود

های بالقوه عهدشکنی در هر معامله، تقویت هنجارهای قوی معامله متقابل، عبارتند از: افزایش هزینه

تسهیل ارتباطات و بهبود جریان اطالعات در مورد قابل اعتماد بودن افراد و در نهایت تدوین یک 

     ترین سودمندی هنجارهای مهمپاتنام در ادامه  ده.چارچوب فرهنگی شفاف برای همکاری آین

هنجارها را از مولدترین اجزای  داند. ویمی و تسهیل همکاری تقویت اعتمادرا  بستان متقابلبده

ها حاکم است و از آن ها و جوامعی که این هنجار بر آنگروهگوید: داند و میمی ی اجتماعی یهسرما

 در نهایت پاتنام آیند. طلبی و مشکالت جمعی فایق میثری بر فرصتکنند، به شکل موپیروی می

داند. های مشارکت مدنی میاعتماد اجتماعی را ناشی از دو منبع هنجاری معامله متقابل و شبکه

 ای باالتر باشد، امکان همکاری نیزکند و هرچه سطح اعتماد در جامعهاعتماد همکاری را تسهیل می

نظر پاتنام هرچه تعامل میان  . بنابرکندهمکاری نیز اعتماد را ایجاد می متقابألبیشتر خواهد بود و 

های بیشتری آورند و انگیزهها اطالعات بیشتری درباره یکدیگر به دست میافراد بیشتر باشد، آن

                                                           
1 Barry Wellman 
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ها خود ضامن چون اعتماد، هنجارها و شبکه ی اجتماعی یهکنند. ذخایر سرمابرای اعتماد پیدا می

  .(16و  11 :1391)غفاری، « شونداجرای خود هستند و انباشته می حسن

، جامعه به عنوان شبکه مورد بررسی قرار گرفت و به 1961در سال  شبکه نظریهبا ظهور 

و ماهواره مطالعه  گسترش وسایل حمل و نقل و فناوری ارتباطی جدید مانند اینترنتی  طهواس

طرفداران نظریه »حلی و فرامرزی نامحدود تغییر یافته است. ای به مطالعه فرامهمسایگی و هم محله

آورند  برای کارکنان فراهم می ی اجتماعی یههای اجتماعی، نوعی سرماشبکه بر این باورند که شبکه

شوند. دیدگاه شبکه در ها از حمایت، اعتماد و روابط عاطفی با سایر افراد برخوردار میو در این شبکه

های ها و گروهبر اهمیت روابط عمودی و افقی بین مردم در قالب انجمن ی اجتماعی یهسرما

 .(92: 1391، امانی کالریجانی)توسلی و « اجتماعی تاکید دارد

اعضای »معتقد است که ساخت اجتماعی به عنوان یک شبکه، از  نیز ولمن»در این راستا 

سازد، تشکیل ها را به هم متصل میکه افراد، کنشگران و گروه« پیوندها»ای از و مجموعه« شبکه

هستند و دیدگاه شبکه با مطالعه روابط « ارتباط»های اصلی شبکه بلوکبنابراین شده است. 

پردازد و ضمن اینکه به کل ای از افراد، به تحلیل ساخت اجتماعی میاجتماعی موجود بین مجموعه

دهد. بنابراین پیوندها  رد توجه قرار میکند، الگوی روابط موجود در ساخت را نیز موساخت توجه می

شود. محققان  محسوب می ی اجتماعی یهو روابط که بحث اصلی دیدگاه شبکه است، به عنوان سرما

خصوصیات شبکه را در سه بعد خصوصیات ساختی )اندازه، تراکم و ترکیب(، خصوصیات  نیز شبکه

( و خصوصیات کارکردی )انواع حمایت( تعاملی )شیوه تماس، فراوانی تماس، دوام رابطه و صمیمیت

  .(92و  91: 1391، امانی کالریجانی)توسلی و « کنندبندی می طبقه

ی  یهدر اجتماعات مجازی وجود دارد. اما اینکه سرما ی اجتماعی یهسرماتوان گفت بنابراین می

در  ساسبر این ا قوی است یا ضعیف، به مطالعات موردی تک تک اجتماعات نیاز است. اجتماعی

هنجارها و  ،اعتماد های مجازی گردشگری به مجموعهدر شبکه ی اجتماعی یهسرمامطالعه حاضر

شود های اجتماعی مجازی گردشگری اطالق میهای پیوندی میان کاربران در شبکه و شبکه هاارزش

مجازی اجتماعی در فضای  اعتمادکه رغم این علی که در فضای مجازی با یکدیگر در ارتباط هستند.

سازی شخصیت در فضای تعاملی مجازی با ئلی مانند عدم تجسد و امکان مخفیبا توجه به مسا

دهد.  وجود دارد و روابط را سازمان می های اجتماعیاعتماد در این شبکهبحران مواجه شده؛ 

د های اجتماعی مجازی به اعتما گیر شدن عضویت در شبکهبنابراین ضروری است که با توجه به همه

 بر این اساس اعتماد اجتماعی در  در این فضا توجه شود و ماهیت آن مورد مطالعه قرار گیرد.

های مجازی گردشگری به احساس امنیت خاطر کابران گردشگر از فعالیت در شبکه و قابلیت شبکه

 شود. استناد از شبکه بر پایه اطالعات صحیح منتشر شده در حوزه گردشگری اطالق می

عنوان مثال تداوم روابط  فضای مجازی قواعد و هنجارهای رفتاری خود را دارد. بهیگر از سوی د

های مجازی مستلزم حفظ حریم خصوصی است. همچنین تولید رابطه در شبکه مستلزم  در شبکه
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ها با الیک کردن و کامنت گذاشتن. نظام حضور فعال کاربران است، مانند پاسخ دادن به یادداشت

در  با این حالهمچون دوستی مجازی پدید آورده است. ای مجازی مفاهیم تازهری فضای هنجا

گیرد. همین مساله مواردی هنجارهای فضای مجازی با هنجارهای دنیای واقعی در تعارض قرار می

سازد. همان گونه که های مجازی در دنیای واقعی را با مشکل و بحران مواجه میتداوم دوستی

به ازدواج میان کاربران در دنیای واقعی شده، در مواردی سست بوده است؛  هایی که منجر دوستی

 های مجازی شناخت کافی از دو طرف ارائه نداده است.زیرا دوستی

تواند نشان می های مجازی سفرماهیت فعالیت کاربران در شبکه توان ادعا کرد کهبنابراین می

بندی برای طبقهکوهن بنابر نظر  باشد. اهن شبکهنوع گردشگری توصیه و پیشنهاد شده در ایدهنده 

بودگی ـ تازگی را در نظر گرفت. توان پیوستاری از آشنایی ـ غریبگی یا مانوس انواع گردشگری، می

های شناسی از نقش، به گونه«تازگی»و « آشنایی»های مختلف  وی با تقسیم این پیوستار به ترکیب

در گردشگری نهادی تور در قالب یک بسته استاندارد شده و به رسد.  گردشگر نهادی و غیرنهادی می

شود. گردشگری غیر نهادی، برخالف نوع نهادی، عنوان محصولی صنعتی به صورت انبوه فروخته می

های معمول موسسات گردشگری سروکار ندارد. گردشگر فرصت بیشتری برای تجربه  با روش

 2«کاوشگر»هدف( و  )بی 1«مقصدبی»نهادی، گردشگر دارد. کوهن در گونه گردشگری غیر « تازگی»

و  3«یافته ای سازمانگردشگری توده»دهد و در گونه گردشگری نهادی، )سیاح( را جای می

 .(163و 162: 1393زاده،  زاده و رضویفروغ)کند را معرفی می 4«ای انفرادی گردشگری توده»

های های مجازی گردشگری به فعالیتبکههای اجتماعی در شنجارها و ارزشهدر مطالعه حاضر 

های سفر، تجدید خاطرات سفر با دوستان ها و فیلمگذاری عکسکاربرمحوری فعال چون اشتراک

گذاری، وارد بحث و مشورت شدن با دوستان و  ای، پسندیدن مطالب یکدیگر در شبکه، کامنتشبکه

 شود.اعضای شبکه درباره سفر و پیشنهاد سفر اطالق می

کارکرد  ها و خویشاوندان قدیمیایها، هم محلهزسازی پیوندهای گسسته شده میان همکالسیبا

های اجتماعی مجازی است. برای نمونه شبکه اجتماعی فیسبوک برقراری پیوند دوباره را اصلی شبکه

های دیهایی با موضوعات مشترک و با عالقمنتوانند در گروهکند. عالوه بر این کاربران می فراهم می

های ای مشترک پدید آورند. شبکهای از روابط حول موضوع و دغدغه مشابه عضو شوند و شبکه

مجازی گردشگری به دو  هایاجتماعی مجازی گردشگری کارکردی مشابه کارکرد فوق دارد. شبکه

مستقل فعال هستند و تنها موضوعات  وجودی ها به عنوانکنند. برخی از آنشکل فعالیت می

یکی از این موارد است و برخی نیز به  5«باشگاه همسفران ژیوار»دهند که گری را پوشش میگردش

های اجتماعی کلی مانند فیسبوک و تجربک هایی با محوریت گردشگری در شبکهعنوان زیر شبکه

                                                           
1 Drifter 
2 Explorer 
3 Organized mass tourist 
4 Individual mass tourist 
5 www.zhiwaar.ir/cloob 
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. کارکرد اصلی این 2«گروه بیا بریم دشت»و  1«گروه گردشگری ایرانیتی»فعال هستند، مانند 

گذاری است که در نهایت به گذاری تجارب سفر، پیشنهاد سفر، پسندیدن و کامنتاشتراکها  شبکه

گیرد و ای از روابط تعاملی میان کاربران شکل میهای کاربرمحوری شبکهاین نوع فعالیتی  طهواس

 دهد. ها را به یکدیگر پیوند میآن

ه در اغلب موارد در قالب تورهای سفر مجازی کأ نه الزام هاو پیوستگی اتارتباط دامنه این البته

شود. عالوه بر این ماهیت ارتباط و تعامل برخاسته از دسته جمعی به دنیای واقعی نیز کشیده می

در فضای مجازی به صورت رفت و برگشتی میان دو فضای مجازی و واقعی در  ی اجتماعی یهسرما

گیری شبکه اربران گردشگر، شکلجریان است. ضرورت وجود اعتماد و وجه اشتراک دیدگاهی ک

توان ترتیب و روشنی نمی زند. با این وجود به طور کامألها را کلید میپیوندی اجتماعی میان آن

های پیوندی قائل شد. چه بسا که تعامالت ها و شبکهاولویتی برای سه مولفه اعتماد، هنجار و ارزش

شود. برای ها در شبکه میعتماد میان آنپیوندی همین کاربران خود موجب تقویت و پایداری ا

سفر های سفر و تجدید خاطرات همسفران در شبکه پس از بازگشت از گذاری عکسنمونه اشتراک

به طور یکسان در  بأدهد. بنابراین سه مولفه فوق به طور همزمان و تقریشکل می اعتماد را مجددأ

 شگر سهم دارند.کاربران گرد ی اجتماعی یهگیری و پایداری سرما شکل

ها و کارکردهای اجتماعی آن، و نقش ی اجتماعی یهرغم مطالعات بسیاری که در حوزه سرماعلی

توان مطالعاتی را به ندرت می ،های اجتماعی مجازی و همچنین فضای مجازی صورت گرفتهشبکه

و  رمانیق کسنجیده باشند. تحقی را در فضای مجازی ی اجتماعی یهطور متمرکز سرما یافت که به

کرمانی این دست هستند؛  از (1391) و حدادی موسویو ( 1391(، موسوی نسب )1391) همکاران

های اجتماعی مجازی به دنبال شناسایی در شبکه ی اجتماعی یهسرمامطالعه ( در 1391)

  های اجتماعی  کاربران ایرانی در شبکه ی اجتماعی یهدهنده سرماهایی است که نشان شاخص

بر  فیسبوکاجتماعی  بررسی تاثیر عضویت در شبکهمطالعه ( نیز در 1391نسب )اند. موسویمجازی

بین دو متغیر میزان استفاده از ی  طهراببه این نتیجه رسیده که ، کاربران ی اجتماعی یهسرما

بین دو متغیر میزان استفاده از فیسبوک ی  طهفیسبوک و مشارکت در فضای فیسبوک تایید، اما راب

بین دو متغیر میزان استفاده از فیسبوک و ی  طهمشارکت اجتماعی تایید نشده است. همچنین راب و

بین متغیرهای میزان استفاده از فیسبوک ی  طهنگرش به مشارکت اجتماعی نیز تایید نشده است. راب

ی و اعتماد اجتماعی و اعتماد فضای فیسبوک نیز تایید نشده است. به طور کلی نتایج تحقیق و

هایش در آن  دهد که فیسبوک همچون ظرفی خالی است که جامعه خود را با تمام ویژگینشان می

ها شود. بنابراین توصیه تواند منجر به بازتولید آسیبکند. نادیده گرفتن این ظرف می خالی می

   شود که از سرزنش و سرکوب آن دست بکشیم و با به رسمیت شناختن آن و اختصاص  می

 ای خاصی در مورد آن از بهبود روابطمان از آن بهره ببریم. هپژوهش

                                                           
1 www.facebook.com/profile.php?id=100004057034681&fref=ts 
2 www.facebook.com/groups/bia2dasht/ 
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در جهان واقعی و در جهان  ی اجتماعی یهرما( نیز در مطالعه مقایسه س1391)حدادی موسوی و 

جوانان هم در جهان واقعی و هم مجازی  ی اجتماعی یه( سرما1) :که اندبه این نتیجه رسیده مجازی

واقعی و مجازی ارتباط مستقیم و  ی اجتماعی یهدو نوع سرما میان( 2تر از حد متوسط است، )پایین

( ارتباط مثبت و مستقیم بین 3معناداری وجود دارد، هر چند که این ارتباط چندان قوی نیست و )

انعکاسی و بازتابی بین ی  طهدهنده نوعی رابافراد در جهان واقعی و مجازی نشان ی اجتماعی یهسرما

 ی است.جهان واقعی و مجاز

قیت در سیاستگذاری های اجتماعی و موفشبکهمطالعه در  نیز (1391) جاللیمظلومی و 

اند که از طریق سه متغیر اعتماد ذهنی، ریسک و قصد سفر به عنوان تالش کرده گردشگری ایران،

های د که شبکهندهنشان های اجتماعی بر جذب گردشگران خارجی بسترهای حامل تاثیر شبکه

گیری ذهنیت اعتماد میان کاربران خود، میزان ریسک ادراک شده کاربران خود از  ی در شکلاجتماع

 ها تاثیرگذار هستند. انتخاب ایران به عنوان مقصد گردشگری و در نهایت قصد سفر آن

بستر پاسخگویی به این پرسش که آیا اجتماعات مجازی  ( با هدف2111) 1و همکاران هویال

در فضای مجازی  ی اجتماعی یهسرماوضعیت  ،یا خیر هستند ی اجتماعی یهماپرورش و شکوفایی سر

مجازی در این مطالعه به کمک شش  ی اجتماعی یهاند. سرما را مورد بررسی و سنجش قرار داده

مشارکت در اجتماع محلی، ارزش زندگی، احساس اعتماد و امنیت، ارتباطات محلی، ارتباطات مولفه 

که فضای مجازی  هها نشان داد. نتایج یافتهاست سنجیده شدهتحمل تنوع خانوادگی و دوستان و 

کاربران فعال نسبت به کاربران غیر فعال از  است و ی اجتماعی یهگیری و ظهور سرمابستر شکل

 باالتری برخوردار هستند.  ی اجتماعی یهسرما

مجازی بر رضایت  ماعیی اجت یهسرما سه گانه تاثیر عوامل نیز (2114) 2جیانفنگو  لینوو

اند. عوامل ساختاری، ارتباطی و شناختی های اجتماعی آنالین را بررسی کرده کاربران در شبکه

گذاری دانش به به ترتیب با مفاهیم تعامالت اجتماعی، اعتماد و به اشتراک ی اجتماعی یهسرما

کاربران مورد سنجش یتمندی ها بر رضااند و تاثیر آن عنوان متغیرهای مستقل مطالعه عملیاتی شده

اعضای  ی اجتماعی یهچگونگی تاثیر ابعاد سرما نیز (2114) 3و همکاران گوکسین است. قرار گرفته

نی د اعضا برای ایجاد محتوای ایجاد شده توسط کاربر مبتنالین و حمایت اجتماعی بر قصاجتماع آ

 هاند. نتایج مطالعه نشان داد ی کردهرا بررس 2114و  2113های  آوری شده در سالهای جمعبر داده

شناختی و حمایت اجتماعی به ترتیب در دو مرحله ابتدایی  ی اجتماعی یهسرما عاملهر دو  که

صد اعضا در ایجاد محتوای ایجاد شده توسعه و مرحله بلوغ اجتماعات آنالین، تاثیری مثبت بر ق

در  ی اجتماعی یهی سرماساختاری و ارتباط ابعاد در این مطالعه ذارند. در حالی کهگمیتوسط کاربر 

 اند.مهم تلقی نشدهی  طهاین راب

                                                           
1 Huvila, Isto; Holmberg, Kim; Ek, Stefen. and Widén-Wulff, G 
2 Linwu Gu and Jianfeng Wang 
3 Guoxin  
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مانند ارتباطات تعاملی اجتماعی،  ی اجتماعی یهتاثیر ابعاد سرما نیز (2111) 1و همکاران چیو

نفر از اعضای  311گذاری دانش انداز و زبان مشترک بر اشتراکاعتماد، هنجار، شناسایی، چشم

که ارتباطات تعاملی اجتماعی نشان داده اند. نتیجه مطالعه ای را مطالعه کردهرفهجامعه مجازی ح

 گذاری دانش افراد از نظر کمیت است.اشتراک دربینی کننده مهمی پیش

ی  یهسرما گیریشکلط میان استفاده از فیسبوک و ارتبا (2116) 2و همکاران« الیسونهمچنین 

که ارتباط  دانشجو نشان داده 231ها بر روی ه مطالعه آناند. نتیجرا بررسی کرده اجتماعی

مطالعه  وجود دارد. ی اجتماعی یهگانه سرمااز فیسبوک و ابعاد سهمیان استفاده  معناداری

گیری رشد چشمگیر ارتباطات مجازی منجر به شکلکه  دادهنشان  نیز (2114) 3«جئونگ»

  شود.یتماعات مجازی گردشگری مدر اج ی اجتماعی یهسرما

های اجتماعی: اهمیت رویکردهای مختلف های رقابتی شبکهمدل» در مطالعه نیز (2115) 4لیف

هایی ، به تنوع کنونی وبسایت«های مبتنی بر مشارکت و مداخله اجتماعیدر قرارگیری وبسایت

فنی  -های اجتماعیها را به عنوان شبکههای واقعی هستند. وی آن کند که نماینده مکانتوجه می

کند. در   های مختلف در جهت تعامل فردی و مشارکت اجتماعی توصیف میرقابتی با منابع و ظرفیت

های اجتماعی در زندگی واقعی، به بررسی شرایطی واقع وی به جای کشف و بررسی نقش شبکه

 یابند. هایی در این شرایط امکان ظهور میپردازد که چنین شبکهمی

 ی اجتماعی یهاجتماعی بر سرما هایشبکه ( در مطالعه تاثیر2113) 5مکارانو ه ولنزوئالدر ادامه 

های شبکه ترین سایتکه اگر فیسبوک یکی از محبوب انددانشجویان، فرض را بر این گذاشته

ها و یابد: نگرشنگاری مدنی تحقق میاجتماعی در بین بزرگساالن ایاالت متحده است، وعده روزنامه

 مطالعهبخشند. نتایج های مدنی را بهبود میزنند که زندگی عمومی و فعالیت میرفتارهایی جرقه 

ی  یههای گسترده جمعیتی و نگرشی، استفاده از فیسبوک، سرماکه با وجود کنترل نشان داده

توان چنین کند. البته به دلیل ماهیت مقطعی این مطالعه نمی بینی می پاسخگویان را پیش اجتماعی

ی  یههای شبکه اجتماعی و سرمااستفاده از سایت میانکه تاثیر علت و معلولی ادعایی داشت 

و شدت استفاده از فیسبوک  ی اجتماعی یهوجود دارد. اما این واقعیت که متغیرهای سرما اجتماعی

در تعامل جوانان  1«دووب»های در ارتباط مثبت هستند، برای عالقمندان به تاثیر بالقوه تکنولوژی

 ی است. خبر خوب

                                                           
1 Chiu 
2 Ellison 
3 Jeong 
4 Liff 
5 Valenzuela 

متن،  گذاری اطالعات شاملق می شود که امکان مشارکت کاربر در تولید محتوا و به اشتراکهایی اطالبه آن دسته از فناوری 1

 (25و  24: 1333پرور و عقیلی، آورند )ضیاییعکس، فیلم و هر گونه داده دیگر را فراهم می
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 ی اجتماعی یهاجتماع آنالین را به عنوان منبعی از سرما خود مطالعه( در 2111) 1همچنین توتی

را بر اساس سه بعد ساختاری، شناختی و ارتباطی  ی اجتماعی یههای سرماکند. وی مؤلفه تعریف می

ساختاری، شامل در بعد  ی اجتماعی یههای سرماکند. برای نمونه مؤلفه شبکه از یکدیگر تفکیک می

ای، صورتبندی شبکه، تراکم شبکه، اتصال شبکه، هفت مورد وجود یا عدم وجود روابط شبکه

هوران و  2بالنچاردشود.  اعضای شبکه و شدت رابطه میمراتب شبکه، نزدیکی فضایی سلسله

یزیکی های مجازی را به دو دسته پراکندگی جغرافیایی و پایه ف اجتماع( نیز 1994) 3کلرمونت

ها، هنجارها، اعتماد و اوقات فراغت شخصی را های مجازی بر شبکهتقسیم کرده و تاثیر اجتماع

 اند.بررسی کرده

رغم علی دند.اندک بوهای مجازی در شبکه ی اجتماعی یهتحقیقات انجام شده در حوزه سرما

ری را مطالعه مجازی در صنعت گردشگ ی اجتماعی یهمحققان بخشی از مبحث سرما برخی اینکه

گرفت. را دربر نمی ی اجتماعی یهها نیز به طور کامل سنجش سازه سرماآن مطالعاتبودند، اما  کرده

های مجازی گردشگری خواهیم در شبکه ی اجتماعی یهبنابراین در پژوهش حاضر به سنجش سرما

 پرداخت. 

های مجازی شبکه فعالیت و مشارکت کاربران درعلیتی میان میزان ی  طهمدل تحقیق راب

ان منظور از میز. دهدرا نشان میها ها در این شبکهآن ی اجتماعی یهدشگری و میزان سرماگر

  ها و کاربران در شبکه، تعداد ارسال و فعالیت حضور مدت زمانفعالیت و مشارکت کاربران، 

در شبکه و در نهایت های پیام از دوستان  ها و دریافتیهای درخواست دوستی، تعداد ارسالیدریافت

نشان دهنده فعال بودن و ها به اعضای شبکه است که هادهای سفر ارائه شده از سوی آنتعداد پیشن

به عنوان متغیر  مجازی ی اجتماعی یهابعاد سه گانه سرمادر فضای مجازی است. هافعالیت نتداوم ای

( نحوه 1)فت که در جدول ررسی قرار گرددی مورد سنجش و بنیز با مفاهیم متع وابسته مقاله

 هفت اعتماد اجتماعی مجازی به کمک عملیاتی سازی متغیرهای مستقل و وابسته آورده شده است.

، اعتماد به مبادالت مالی تحت اطالعات در شبکه در شبکه، صحت داقتص احساس امنیت، مهومف

 .سنجیده شد شبکهوب، قابلیت استناد از شبکه مجازی، کمک درون شبکه و جذابیت استفاده از 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Tuutti 
2 Blanchard 
3 Claremont 
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 مجازی ی اجتماعی یهسرمافعالیت و مشارکت و سازی ابعاد (: عملیاتی1)جدول 

 منبع: تحقیق حاضر

 

 ای، تمایل کاربران به گردشگری کاوشگرانه ـ برنامهتعداد سفر کاربران متغیرهایی ماننددر ادامه 

بر  هاو تاثیر آن ، سن، تحصیالت، وضعیت تاهل و اشتغال(جنس) فردی کاربران های و ویژگی

د آزمون و . بر این اساس فرضیات زیر مورگرددمی مطالعه نیز جازیم ی اجتماعی یهگیری سرما شکل

 .گیرند مطالعه میدانی قرار می

در  ی اجتماعی یهها بیشتر باشد، سرماهرچه مدت زمان فعالیت کاربران در شبکه فرضیه اول:

 های مجازی گردشگری بیشتر است.شبکه

هادهای سفر به دیگران در شبکه بیشتر کاربران و ارائه پیشن مشارکت هرچه میزان فرضیه دوم:

 های مجازی گردشگری بیشتر است.کاربران در شبکه ی اجتماعی یهباشد، سرما

ی  طههای مجازی گردشگری رابدر شبکه ی اجتماعی یهسرماتعداد سفر کاربران و  :فرضیه سوم

 معناداری با یکدیگر دارند.

ما
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 اعتماد اجتماعی مجازی

 احساس امنیت و حفظ حریم خصوصی

 صداقت در شبکه

 صحت اطالعات شبکه

 اعتماد به مبادالت مالی تحت وب

 د از شبکه مجازیقابلیت استنا

 کمک درون شبکه

 جذابیت استفاده از شبکه و لذت ناشی از آن

 های اجتماعی مجازیهنجارها و ارزش

 کاربری فعال

 حفظ حریم خصوصی اعضا

 های شبکه مجازی حفظ شبکه و پایبندی به ارزش

 ارزش تحمل نظر مخالف سایرین

 های پیوندی اجتماعی مجازیشبکه
 قات حضوری با یکدیگرمال

 سازی در شبکهمیل به شبکه

ت
الی

فع
و 

ت 
رک

شا
م

 

 روزساعات حضور در شبکه در شبانه مدت زمان فعالیت

 میزان مشارکت

 های درخواست دوستیتعداد ارسالی

 های درخواست دوستیتعداد دریافتی

 های ارسالیتعداد پیام

 های دریافتیتعداد پیام

 ایائه پیشنهادهای سفر به دوستان شبکهتعداد ار
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ی  یهای و سرماشگری کاوشگرانه ـ برنامهمیان تمایل کاربران گردشگر به گرد فرضیه چهارم:

 معناداری وجود دارد.ی  طههای مجازی گردشگری راب در شبکه اجتماعی

، سن، وضعیت تاهل، میزان تحصیالت و جنسهای فردی کاربران )ویژگی میان فرضیه پنجم:

ود معناداری وجی  طههای مجازی گردشگری رابدر شبکه ی اجتماعی یهوضعیت اشتغال( و سرما

 دارد.

 

 روش تحقیق

به این ها روش پژوهش حاضر مطالعه پیمایشی پرسشنامه اینترنتی است. روش گردآوری داده

های فضای مجازی با اعضای سایت به صورت  ها و سایتکه ابتدا با مراجعه به شبکه است صورت

نامه را در ها به همکاری با محقق، متن پرسشکنیم، سپس در صورت تمایل آنآنالین گفتگو می

 کنیم.  ارسال می« اتاق گفتگو»پنجره 
های اجتماعی شناختی گفتگوی مجازی با کاربران گردشگر عضو شبکهتکنیک روشبنابراین 

گیری حاضر، نمونه مقالهگیری هاست. روش نمونهگردشگری و ارسال مجازی متن پرسشنامه به آن

برفی از یک شبکه مجازی گردشگری به ه گلولهت. به این صورت که به شیوای اسبرفی و شبکه گلوله

کنیم. همانطور که فلیک در کتاب خود آورده: شبکه مجازی گردشگری دوم لینک برقرار می

      هاستکنندگان در مصاحبه ایمیلی، استفاده از نشانی ایمیل آنترین راه تماس با شرکت ساده»

     همچنین  (کنندها کار می ه که برای آنای مانند دانشگاخودشان یا موسسه صفحه خانگی)از 

کنندگان نشانی سایر  استفاده کنید. به این معنا که از اولین شرکت برفیگلولهتوانید از تکنیک می

های گپ و گفتگو وارد  توانید به اتاقتان را سوال کنید. عالوه بر این میکنندگان بالقوه تحقیق شرکت

تان را آگهی کنید و از دیگران بخواهید که در صورت عالقمندی قشوید و اطالعات مربوط به تحقی

بنابراین از این طریق به سایر اعضای  .(233: 1391)فلیک، « به مشارکت، با شما تماس بگیرند

ای از اعضای دهیم که اطالعات تازه شویم و این فرایند را تا جایی ادامه مینمونه مورد نظر لینک می

  و به اشباع برسیم.نمونه به دست نیاید 

ها جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کاربران گردشگر است که در زمان جمع آماری داده

به مدت یک ماه( در چهار شبکه اجتماعی مجازی گردشگری عضویت داشتند.  1393)یکم آبان ماه 

ا به منظور های پژوهش حاضر مصاحبه آنالین همزمان و ناهمزمان است. ابتد نحوه گردآوری داده

ا وارد بحث و مشورت شدیم و در هبرفی با مدیران شبکهبرقراری ارتباط با کاربران به شیوه گلوله

شان حساب کاربریبا توجه به در دسترس نداشتن نشانی ایمیل کاربران و عدم ثبت آن در  نهایت

گفتگو اطالعات  های گپ و تصمیم بر آن شد که به لیست اعضای شبکه وارد شویم و از طریق اتاق

آنالین به دو صورت همزمان و ناهمزمان  هایمان را آگهی کنیم. بنابراین مصاحبهمربوطه به تحقیق

های مجازی های گپ و گفتگو با کاربران شبکهاتاق . بدین صورت که ابتدا از طریقندم شدانجا
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ال کردیم. سپس در صورت گردشگری ارتباط برقرار کرده و پرسشنامه پژوهش را به کاربر آنالین ارس

آنالین نبودن کاربر انتخابی فایل پرسشنامه طراحی شده را به اتاق گفتگو ارسال کردیم و منتظر 

مورد پرسشنامه تکمیل  411پرسشنامه ارسالی به کاربران،  1311ها ماندیم. از مجموع  پاسخ آن

مورد پرسشنامه  333تند، هایی که اطالعات ناقص داششده دریافت کردیم. پس از حذف پرسشنامه

 به عنوان جامعه نمونه تایید و نهایی گردید. 

 

 های مجازی گردشگریاعتماد اجتماعی در شبکه وضعیت

به پیشنهاد اعضای شبکه »در پاسخ به گویه  هادرصد آن 3/53 بیش از نیمی از کاربران یعنی

هاد سفر اعضای شبکه اعتماد دارند و پاسخ دادند که به پیشن«برای سفر به مکانی خاص اعتماد دارم

کاربران اعالم کردند که برای درصد  1/15ها خالف این نظر را داشتند. همچنین آندرصد  3تنها 

ها کنند و تنها درصد ناچیزی از آنکسب اخبار و اطالعات راجع به گردشگری به شبکه مراجعه می

 درصد 3/21کردند. در این رابطه مراجعه نمیها قبل از اقدام به سفر به شبکه آن درصد 1/3یعنی 

درصد کاربران بر این باور بودند که اطالعات به  9/43همچنین ها نیز نظری میانه داشتند. آن

سایر  نداشتند. ادرصد این نظر ر 1/13و تنها  قابل اعتماد استاشتراک گذاشته گردشگری در شبکه 

 ده است.( آورده ش2)اعتماد در جدول های متغیر  گویه

 
 های مجازی گردشگریهای اعتماد اجتماعی در شبکه: فراوانی گویه(2) جدول

 منبع: محاسبات تحقیق حاضر

 
 کامالً

 موافقم
 مخالفم تاحدی موافقم

 کامالً
 مخالفم

به پیشنهاد اعضای شبکه برای سفر به مکانی 
 خاص اعتماد دارم

9/3 9/49 2/33 3/1 2/1 

بیشتر مواقع برای کسب اخبار و اطالعات راجع 
 کنمری به شبکه مراجعه میبه گردشگ

1/12 53 3/21 1/1 5/1 

به نظر من اطالعات بازنشر شده گردشگری در 
 شبکه قابل اعتماد و استناد نیست

3/1 3/11 43 2/41 6/2 

به نظر من اغلب اطالعات و اخبار گردشگری در 
توان به صحت شبکه با دروغ همراه است و نمی

 ها مطمین بودآن
1/2 3/6 1/33 9/43 1/3 

کنم و استفاده از آن من از این شبکه استفاده می
 کنمرا به دیگران توصیه می

6/3 4/34 1/33 6/3 1/1 

اش را معطوف به به نظر من شبکه تمامی سعی
ها و مقاصد معرفی صحیح و دقیق جاذبه

 کند گردشگری می
1/3 1/43 9/33 3/9 1/1 

 زیاد متوسط کم 

 4/15 61 3/3 مجازی گردشگری هایاعتماد اجتماعی در شبکه
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 های مجازی گردشگریهای اجتماعی در شبکههنجارها و ارزش وضعیت

تجارب سفر خود را در شبکه به اشتراک  هاآن درصد 9/54یعنی بیش از نیمی از کاربران 

 اشتند.گذ ا تجارب سفرشان را به اشتراک نمیهآن درصد 4/3گذاشتند و تنها  می

سفر به  هایها و فیلمهای سفر و یا عکسنوشتهکاربران اعالم کردند که  درصد 3/65همچنین 

، . حتی باالتر از اینگذارندها کامنت می و برای آن کنندالیک می اشتراک گذاشته شده در شبکه را

          نها و ت شبکه برشمردندوظیفه مهم اعضای  کاربران پیشنهاد سفر در شبکه را درصد 3/61

، ه استهمانطور که در انتهای جدول آورده شد. بنابراین ها چنین نظری نداشتندآن درصد 5/4

 های سفرشان راها و فیلمن داد که به میزان زیادی کاربران در شبکه فعال هستند و عکسنتایج نشا

 سنجیده شد. (3) های جدولها و هنجارها را با گویه ارزشمتغیر  .دگذرانبه اشتراک می

 
 های مجازی گردشگریهای اجتماعی در شبکههای هنجارها و ارزشفراوانی گویه (:9) جدول

 منبع: محاسبات تحقیق حاضر

 

 های مجازی گردشگریهای پیوندی اجتماعی در شبکهشبکه وضعیت

یکبار با  لحداقپیش آمده  ها اعالم کردند کهآندرصد 6/49نزدیک به نیمی از کاربران یعنی 

( بر این باور درصد 2/16ها )حتی بیش از نیمی از آنشان به سفر گروهی بروند.  ای دوستان شبکه

ها این نظر را آندرصد 3/9شان الزم و ضروری است و تنها یابودند که سفر گروهی با دوستان شبکه

 
 کامالً

 موافقم
 مخالفم تاحدی موافقم

 کامالً
 مخالفم

توانم تجارب سفر خود را در شبکه تا جایی که می
 گذارم به اشتراک می

3/16 1/36 6/31 9/1 5/1 

های سفر و یا نوشته کنم کهتمام سعی خود را می
های سفر اعضاء در شبکه را از  ها و فیلمعکس

ها را دست ندهم و در صورت خوش آمدنم آن
 کنمکنم و نظر خود را بیان میالیک می

21 3/49 1/21 1/3 1/1 

به نظر من پیشنهاد سفر و اشاره به نکات مهم 
درباره سفر یکی از وظایف مهم اعضاء در شبکه 

 باشدمی
3/23 5/46 3/19 9/3 1/1 

اگر احساس کنم که مطالب باز نشر شده سفر 
ریزی سفر من موثر افتد، تواند در برنامهاعضا می

 گیرمشوم و مشورت میها وارد بحث میبا آن
5/33 1/51 1/13 2/1 1/1 

ها و اکثر مواقع پس از بازگشت از سفر عکس
 گذارمهای سفرم را در شبکه به اشتراک میفیلم

9/13 1/34 1/34 1/13 3/3 

 زیاد متوسط کم 
های های اجتماعی در شبکههنجارها و ارزش

 مجازی گردشگری
1 1/45 4/53 
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همچنین  ( آورده شده است.4) های پیوندی اجتماعی در جدولهای متغیر شبکه سایر گویهنداشتند. 

شان دور  ای درصد کاربران اعالم کردند که تا حاال برایشان پیش آمده که با دوستان شبکه 4/42

ای ها چنین تجربهدرصد آن 1/31ریزی کنند. در مقابل سفر برنامهیکدیگر جمع شوند و برای 

ای جدول آورده شده است، نتایج همانطور که در انتهای داشتند.  درصد نیز نظر میانه 26نداشتند و 

درصد کاربران از ارتباطات و پیوندهای اجتماعی باالیی در  2/42نشان داد که به میزان زیادی یعنی 

 شبکه برخوردار هستند.

 
 های مجازی گردشگریهای پیوندی اجتماعی در شبکههای شبکه: فراوانی گویه(4)جدول 

 نبع: محاسبات تحقیق حاضرم

 

 ردشگریهای مجازی گکاربران شبکه ی اجتماعی یهسنجش سرما

ها و در مجازی حاصل ترکیب سه متغیر اعتماد، هنجارها و ارزش ی اجتماعی یهشاخص سرما

ها های فوق به آنهای پیوندی اجتماعی مجازی است که به طور کامل در بخشنهایت شبکه

 پرداخته شد. 

 
 کامالً

 موافقم
 مخالفم تاحدی موافقم

 مالًکا

 مخالفم

ام به ایتا حاال پیش آمده که با دوستان شبکه

 سفر گروهی برویم
3/12 4/36 4/23 1/16 9/9 

ام دور ایتا حاال پیش آمده که با دوستان شبکه

 یکدیگر جمع شویم و برنامه سفر را بریزیم
1/11 3/32 26 9/19 6/11 

ام به ایگاهی اوقات بهتر است با دوستان شبکه

 وهی برویم و یکدیگر را بهتر بشناسیمسفر گر
4/15 3/51 1/23 3 3/1 

به نظر من شرکت در تورهای گردشگری 

ام را گسترش ای جمعی ارتباطات شبکه دسته

 دهد و سودمند استمی

4/22 2/52 3/21 4/2 2/1 

تمایلی به شرکت در گفتگوها و مباحث سفر 

اعضای شبکه ندارم و دورادور اخبار سفر را 

 کنمی میپیگیر

2/1 1/22 3/26 1/33 3/5 

تمایلی به شرکت در سفر گروهی اعضای شبکه 

 ندارم
1/3 3/3 4/23 3/54 4/11 

 زیاد متوسط کم 

های های پیوندی اجتماعی در شبکهشبکه

 مجازی گردشگری
3/15 5/42 2/42 
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های بکهها به شآندرصد 6/1 ی اجتماعی یهکاربر پاسخگو به پرسشنامه، سرما 333در مجموع از 

نیز  درصد 3/63زیادی داشتند. در نهایت  ی اجتماعی یهسرما درصد 24مجازی گردشگری کم و 

مجازی در  ی اجتماعی یهفراوانی متغیر سرما (5)متوسطی داشتند. جدول  ی اجتماعی یهسرما

 دهد. های گردشگری را نشان میشبکه

 
 گردشگری های مجازیدر شبکه ی اجتماعی یه: فراوانی سرما(0) جدول

 منبع: محاسبات تحقیق حاضر

 

بود که در مقایسه با  161 ابرهای مجازی گردشگری بردر شبکه ی اجتماعی یهمیانگین سرما

 میزان ،است( 159گویه سنجیده شده، میانگین معیار برابر  53میانگین معیار )که با توجه به 

 درصد 51. همچنیندهدنشان میهای مجازی گردشگری باالیی را در شبکه ی اجتماعی یهسرما

بود. همچنین  233انی آن بود و بیشترین فراو 5/161مجازی کاربران کمتر از  ی اجتماعی یهسرما

 (1) بود. جدول 233و  123به ترتیب  کاربران ی اجتماعی یهکمترین و بیشترین نمره سرما

 دهد.های مجازی گردشگری را نشان میدر شبکه ی اجتماعی یههای توصیف متغیر سرما آماره

 
 مجازی ی اجتماعی یههای مرکزی و پراکندگی سرما: آماره(7)جدول 

 منبع: محاسبات تحقیق حاضر

 

ی  یهها بیشتر باشد، سرماهرچه مدت زمان فعالیت کاربران در شبکه فرضیه اول:آزمون 

 های مجازی گردشگری بیشتر است.در شبکه اجتماعی

کاربران  درصد 3/55های مجازی گردشگری نشان داد که ت زمان فعالیت کاربران در شبکهمد

پنج  درصد 2/4چهار ساعت،  درصد 9/3سه ساعت،  درصد 4/3دو ساعت،  درصد 9/11یک ساعت، 

 درصد تجمعی درصد معتبر درصد فراوانی 

 6/1 6/1 2/1 4 کم 

 5/65 3/63 51 119 متوسط

 1/99 24 3/11 55 زیاد

 111 4/1 3/1 1 خیلی زیاد

 - - 2/32 119 هاگمشده

 - 111 111 333 کل

 آماره 

 بیشترین کمترین واریانس انحراف معیار مد میانه انگینمی

 233 123 466/311 334/16 119 5/161 66/161 مقدار آماره
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ها چهارده ساعت در آن درصد 3/1یازده ساعت و  درصد 1/1شش ساعت،  درصد 3/1ساعت، 

کاربران هیچ زمانی برای فعالیت  درصد 5/14فعالیت دارند و در نهایت های مجازی گردشگری  شبکه

های گردشگری دهند. میانگین مدت زمان فعالیت اعضا در شبکه در شبکه گردشگری اختصاص نمی

اعضا کمتر از یک ساعت در شبکه درصد  51ساعت( بود. همچنین 55/1نزدیک به دو ساعت )

 شترین زمان فعالیت یک ساعت در شبکه بود. کردند و به طور معمول بی فعالیت می

در  ی اجتماعی یهمدت زمان فعالیت در شبکه و سرمامعنادار میانی  طهفرضیه تحقیق مبنی بر راب

(؛ SP=0/23**;sig=0/001( پس از آزمون مورد تایید قرار گرفت )H1)های مجازی گردشگری  شبکه

ا توجه به مثبت بودن ضریب اسپرمن هرچه ب .از آزمون رد عبور کرد H0تر فرضبه عبارت دقیق

ها نیز افزایش مجازی آن ی اجتماعی یهمدت زمان فعالیت کاربران در شبکه افزایش یابد، میزان سرما

 یابد و بالعکس.می

کاربران و ارائه پیشنهادهای سفر به دیگران در  مشارکتهرچه میزان  فرضیه دوم:آزمون 

های مجازی گردشگری بیشتر کاربران در شبکه عیی اجتما یهشبکه بیشتر باشد، سرما

 است.

پرسش مورد  5ی مجازی گردشگری با اهمیزان مشارکت کاربران شبکهدر مطالعه حاضر 

درصد به میزان زیادی  4/53بیش از نیمی از کاربران یعنی برای نمونه  سنجش قرار گرفت.

ها به درصد آن 3/23ر مقابل تنها دند، دت کرده بودوستی از سوی دیگر کاربران دریاف درخواست

درصد  46به میزان زیاد و  درصد 3/31به ترتیب  همچنین میزان کمی درخواست دوستی داشتند.

به میزان زیادی درصد کاربران  1/45 به عالوه به میزان کمی درخواست دوستی ارسال کرده بودند.

درصدشان به میزان کمی  4/19تنها  در حالی که ؛ای خود پیام ارسال کرده بودندبه دوستان شبکه

درصد کاربران به میزان زیادی پیام از دوستان خود  1/49از سوی دیگرپیام ارسال کرده بودند. 

همچنین  ت کرده بودند.درصد نیز به میزان کمی پیام دریاف 6/31دریافت کرده بودند. در مقابل 

پیشنهاد داده بودند که به مکان  ودای خن به میزان زیادی به دوستان شبکهدرصد کاربرا 6/39

ها به میزان کمی به دوستانشان پیشنهاد سفر داده درصد آن 1/41فر کنند. در مقابل اقامتشان س

 بودند. 

های مجازی گردشگری در حد باالست. شان داد که میزان مشارکت در شبکهها ندر نهایت یافته

ا هدرصد آن 5/25، در مقابل االیی داشتنداربران میزان مشارکت بدرصد ک 55این صورت که  به

 .درصد نیز در حد متوسط بود 4/19کت زان مشارمیو  ها داشتندمشارکت کمی در این شبکه

ی  یهکاربران در شبکه و سرما مشارکتمیزان  معنادار میانی  طهفرضیه تحقیق مبنی بر وجود راب

ورد تایید قرار گرفت ( پس از آزمون مH1)های مجازی گردشگری  در شبکه اجتماعی

(SP=0/362
**

;sig=.000) دو متغیر مستقیم است؛ ی  طهبا توجه به مثبت بودن ضریب اسپرمن راب
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، افزایش یابد ها در شبکهکاربران و ارائه پیشنهادهای سفر از سوی آن مشارکتمیزان یعنی هرچه 

 ابد و بالعکس.یهای مجازی گردشگری نیز افزایش میدر شبکه ی اجتماعی یهمیزان سرما

های مجازی در شبکه ی اجتماعی یهسرماتعداد سفر کاربران و  فرضیه سوم:آزمون 

 معناداری با یکدیگر دارند.ی  طهگردشگری راب

، سفرهای داخلی و 1393با ترکیب سه متغیر میزان سفر در سال متغیر تعداد سفر کاربران 

کاربران تجربه سفر  درصد 9/3بطه تنها . در این راه شدسفرهای خارجی در یکسال گذشته سنجید

خیلی پر سفر  درصد 9/32پر سفر،  درصد 25ها کم سفر، آن درصد 1/11خیلی کمی را داشتند. 

ها در حد میانه قرار داشتند. میانگین تعداد سفر کاربران تقریبا آن درصد 22بودند و مابقی یعنی 

سفر رفته بودند و بیشترین و کمترین تعداد سفر به  ها کمتر از ده بار بهیازده سفر بود و نیمی از آن

 و صفر بود. 23ترتیب 

در  ی اجتماعی یهو سرماتعداد سفر کاربران  معنادار میانی  طهفرضیه تحقیق مبنی بر وجود راب

SP=0/275( پس از آزمون مورد تایید قرار گرفت )H1)های مجازی گردشگری  شبکه
**

;sig=.000)  با

تعداد سفر کاربران دو متغیر مستقیم است؛ یعنی هرچه ی  طهن ضریب اسپرمن رابتوجه به مثبت بود

یابد و های مجازی گردشگری نیز افزایش میدر شبکه ی اجتماعی یه، میزان سرماافزایش یابد

 بالعکس.

میان تمایل کاربران گردشگر به گونه گردشگری کاوشگرانه ـ  فرضیه چهارم:آزمون 

معناداری وجود ی  طههای مجازی گردشگری راب در شبکه اجتماعیی  یهای و سرمابرنامه

 دارد.

این مقابل ی  طهشود. نقجرا میریزی و اهای سفر برنامهامروزه گردشگری معموال از سوی آژانس

از سوی شخص سفر،  ها و دفاترمستقل از آژانس ، گردشگری کاوشگرانه است کهنوع گردشگری

شناخت نوع گردشگری رایج در  شود. در مطالعه حاضر نیز به دنبال می ریزی و دنبال مسافران برنامه

 ( از کاربران پرسیده شد.6) هایی در قالب جدول پرسش ی مجازی گردشگریها شبکه

های از پیش کاربران بر این باور بودند که باید به برنامه درصد 3/19برای نمونه با وجود اینکه 

ها اعالم کردند که سفری فاقد و درصد آن 3/11سبت نیز یعنی تعریف شده پایبند بود، به همان ن

 .ماجراجویی، سفر جالبی نیست
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 های مجازی گردشگریای در شبکه(: گردشگری کاوشگرانه ـ برنامه6)جدول 

 منبع: محاسبات تحقیق حاضر

 

رغم میل باالی بنابراین هر دو نوع گردشگر میان کاربران وجود دارند. شاید بتوان گفت که علی

را به این سمت سوق ها کاربران به گردشگری کاوشگرانه، احساس عدم امنیت از این نوع سفر، آن

فرضیه  های از قبل تعیین شده سازماندهی کنند.دهد که برنامه سفرشان را در قالب برنامهمی

تمایل کاربران گردشگر به گونه گردشگری کاوشگرانه ـ  معنادار میانی  طهتحقیق مبنی بر وجود راب

( پس از آزمون مورد تایید قرار H1)های مجازی گردشگری در شبکه ی اجتماعی یهای و سرما برنامه

 .کردناز آزمون رد عبور  H0فرض (؛SP=0/015;sig=0/823گرفت )ن

 دهد.های اول تا چهارم را نشان می( نتایج آزمون فرضیه3جدول)

 
 های اول تا چهارمنتایج آزمون فرضیه (:6)جدول

 منبع: محاسبات تحقیق حاضر

 

یت ، سن، تحصیالت، وضعجنسهای فردی کاربران )میان ویژگی فرضیه پنجم:آزمون 

ی  طههای مجازی گردشگری رابدر شبکه ی اجتماعی یهتاهل و اشتغال( و سرمایه سرما

 معناداری با یکدیگر دارند.

معناداری با ی  طههای مجازی گردشگری رابدر شبکه ی اجتماعی یهو سرما جنس -

 یکدیگر دارند.

 
 کامالً

 موافقم
 مخالفم تاحدی موافقم

 کامالً
 مخالفم

در جریان سفر نباید خود را خیلی اذیت کرد، 
 های از پیش تعریف شده پایبند بود نامهباید به بر

3/21 49 3/16 3/9 6/2 

در سفر باید به برنامه زمانی از پیش تعیین شده 
 وفادار بود

36 3/42 1/11 1/4 - 

ورود به فضاهای محلی را به رغم زحمت و 
 هایی که دارد را نباید از دست دادسختی

32 4/43 3/14 9/3 9/1 

و سرک کشیدن در سفری که در آن ماجراجویی 
 آن نباشد سفر چندان جذابی برای من نیست

3/31 31 4/21 2/9 6/2 

 
 مجازی ی اجتماعی یهسرما
 سطح معناداری ضریب اسپرمن

23/1 مدت زمان فعالیت در شبکه ** 111/1  

 نهادهای سفرو ارائه پیش میزان مشارکت
 در شبکهکاربران 

312/1 ** 111/1  

265/1 تعداد سفر کاربران ** 111/1  

115/1 ایگردشگری کاوشگرانه ـ برنامه  323/1  
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فرضیه  ند.زن بود درصد 9/21مرد و  درصد 1/63پاسخگو،  333در این مطالعه از مجموع 

        های مجازی گردشگری در شبکه ی اجتماعی یهسرمامیزان تحقیق مبنی بر وجود تفاوت در 

 گرفتنمورد تایید قرار  (، پس از آزمونH1)مرد و یا زن بودن کاربران با توجه به 

(X
2
=5/95;df=3;sig=0/114) مجازی کاربران مرد در  ی اجتماعی یهبه بیان دیگر میزان سرما  

 نداشت.مجازی کاربران زن  ی اجتماعی یهمیزان سرما تفاوتی با های گردشگریبکهش

معناداری با ی  طههای مجازی گردشگری رابدر شبکه ی اجتماعی یهسن کابران و سرما -

 یکدیگر دارند.

های ساله در شبکه 11ساله تا کاربر 16ای که کاربر طیف سنی کاربران بسیار متنوع بود؛ به گونه

سال و بیشترین فراوانی مربوط  31ها کمتر از آن درصد 51زی گردشگری حضور داشتند. سن مجا

ساله، میانگین سنی کاربران  11تا  16سال بود. با در نظر نگرفتن موارد استثنایی، یعنی  26به 

درصد کاربران در گروه سنی اول جای  4/5همچنین  تر است.سال به دست آمد که مقبول 32تقریبا 

     درصد در گروه سنی دوم، 1/29ها دادیم. همچنین را به آن« خیلی جوان»فتند که عنوان گر

درصد در گروه سنی  2/6درصد گروه سنی چهارم و  24ها(، درصد گروه سنی سوم )میانساله 2/34

 ها( جای گرفتند.پنجم )خیلی مسن

های مجازی در شبکه اعیی اجتم یهسن و سرمامعنادار میانی  طهفرضیه تحقیق مبنی بر راب

X) گرفتنمورد تایید قرار  ( پس از آزمونH1)گردشگری 
2
=4/961;df=12;sig=0/959)  به بیان

 مختلف تفاوتی ندارد.های سنی مجازی در گروه ی اجتماعی یهدیگر میزان سرما

ی  طههای مجازی گردشگری رابدر شبکه ی اجتماعی یهوضعیت تاهل کاربران و سرما -

 با یکدیگر دارند. معناداری

همسر  درصد 2/1مطلقه و  درصد 3/4متاهل،  درصد 6/23اعضا مجرد،  درصد 4/15در مجموع 

ی  یهسرمامعنادار وضعیت تاهل کاربران با ی  طهوجود راب فرضیه تحقیق مبنی برفوت شده بودند. 

 گرفتن(، پس از آزمون مورد تایید قرار H1)های مجازی گردشگری در شبکه اجتماعی

(X
2
=3/233;df=3;sig=0/357) کاربران در  ی اجتماعی یهبه این معنا که تفاوتی در میزان سرما

 وجود ندارد. کاربرانهای مجازی گردشگری با توجه به مجرد و یا متاهل بودن  شبکه

ی  طههای مجازی گردشگری رابدر شبکه ی اجتماعی یهسرمامیزان تحصیالت کاربران و  -

 دارند. معناداری با یکدیگر

 3/29لیسانس،  درصد 5/51دیپلم و زیر دیپلم،  تحصیالت اعضا درصد 1/13نتایج نشان داد که 

ی  طهفرضیه تحقیق مبنی بر وجود راب دکتری و باالتر دارند. درصد 1/5فوق لیسانس و  درصد

( پس از آزمون H1)های مجازی گردشگری  در شبکه ی اجتماعی یهتحصیالت و سرمامعنادار میان 

X) گرفتمورد تایید قرار 
2
=26/352;df=9;sig=0/002)  
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ی  طههای مجازی گردشگری رابکاربران در شبکه ی اجتماعی یهوضعیت اشتغال و سرما -

 معناداری با یکدیگر دارند.

ها در حوزه آن درصد 3/3کاربران غیر مرتبط با گردشگری بود و تنها  درصد 5/33شغل 

در  ی اجتماعی یهسرمامیزان یه تحقیق مبنی بر وجود تفاوت در فرضکردند.  گردشگری فعالیت می

حرفه کاربران در دو دسته گردشگری و غیر گردشگری با توجه به های مجازی گردشگری شبکه

(H1 پس از ،)111/1) گرفتمورد تایید قرار  کای اسکویرX
2
=12/473;df=3;sig=)  

 دهد.را نشان می پنجم ( نتایج آزمون فرضیه9جدول)

 
 پنجم نتایج آزمون فرضیه (:3جدول)

 منبع: محاسبات تحقیق حاضر

 

 گیرینتیجه

های سفر، گذاری تجربهاشتراک به این پرسش که برای پاسخ حاضر سعی شد مطالعه در

های اجتماعی مجازی گردشگری شناخته شده در شبکه های فعالیتگذاری و دیگر  پسندیدن، کامنت

چگونگی این ارتباط و همچنین  ؛دارند هامجازی در این شبکه ی اجتماعی یهسرما تاثیری برچه 

 بررسی شود.مجازی گردشگری ایرانی  هایدر شبکه ی اجتماعی یهوضعیت سرما

در این راستا سه فرضیه از چهار فرضیه اصلی تحقیق تایید شدند و تنها یک فرضیه تایید نشد. 

معنادار میان مدت زمان فعالیت کاربران در شبکه و ی  طهفرضیه اول پژوهش یعنی فرض وجود راب

هرچه مدت زمان فعالیت کاربران عنا که . به این مها تایید شدمجازی آن ی اجتماعی یهمیزان سرما

 یابد و بالعکس.ها نیز افزایش میمجازی آن ی اجتماعی یهدر شبکه افزایش یابد، میزان سرما

و ارائه پیشنهادات سفر کاربران در شبکه  مشارکتفرضیه دوم هرچه میزان  همچنین بر اساس

شد. بر اساس فرضیه سوم به بیشتر می ها نیزمجازی آن ی اجتماعی یهیافت، میزان سرماافزایش می

 ی اجتماعی یهاین نتیجه رسیدیم کاربرانی که در دوره مورد پرسش بیشتر به سفر رفته بودند، سرما

های سفر خود را بیشتر در شبکه به اشتراک ها و فیلمها، عکسمجازی بیشتری داشتند و تجربه

بیان دیگر میزان تمایل کاربران گردشگر به گذاشتند. در نهایت فرضیه چهارم تایید نشد. به  می

 
 مجازی ی اجتماعی یهسرما

 سطح معناداری دوضریب خی

95/5 جنس  114/1  

911/4 سن  959/1 

233/3 وضعیت تاهل  356/1  

352/21 میزان تحصیالت  112/1  

463/12 وضعیت اشتغال  111/1  
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    ها به وجود مجازی آن ی اجتماعی یهای تفاوتی در میزان سرماگردشگری کاوشگرانه ـ برنامه

 آورد. نمی

های فردی کاربران )جنس، در ادامه نتایج آزمون فرضیه پنجم نشان داد که از مجموع ویژگی

ی  طهال(، دو متغیر میزان تحصیالت و اشتغال رابسن، وضعیت تاهل، میزان تحصیالت و اشتغ

در شبکه گردشگری داشتند و متغیرهای جنس،  هاآنمجازی  ی اجتماعی یهمعناداری با میزان سرما

ها در شبکه مجازی آن ی اجتماعی یهمعناداری با میزان سرمای  طهسن و وضعیت تاهل راب

 گردشگری نداشتند. 

های مجازی گردشگری در حد باالست. به مشارکت در شبکه یت وفعال میزان نتایج نشان داد که

ها درصد آن 5/25درصد کاربران میزان مشارکت باالیی داشتند، در مقابل  55این صورت که 

در  درصد نیز در حد متوسط بود. 4/19ها داشتند و میزان مشارکت مشارکت کمی در این شبکه

 های مجازی گردشگریدر شبکه کاربران و مشارکت حجم فعالیت توان نتیجه گرفت کهنهایت می

از سوی دیگر  به میزان زیادی درصد( 4/53) کاربراندر حد باال است. برای نمونه بیش از نیمی از 

ها به میزان کمی درصد آن 3/23کاربران درخواست دوستی دریافت کرده بودند در حالی که تنها 

درصد( به میزان زیادی به  1/45نیمی از کاربران )همچنین نزدیک به  درخواست دوستی داشتند.

درصدشان به میزان کمی پیام  4/19ای خود پیام ارسال کرده بودند؛ در حالی که تنها دوستان شبکه

 ارسال کرده بودند. 

حد متوسط رو در  نیز های گردشگری ایرانیمجازی در شبکه ی اجتماعی یهسرما از سوی دیگر

 ی اجتماعی یهکاربر پاسخگو به پرسشنامه، تنها سرما 333که از مجموع . به طوری به باال بود

ی  یهها سرماآن درصد 24های مجازی گردشگری کم بود و در مقابل  کاربران به شبکه درصد6/1

در نهایت متوسطی داشتند.  ی اجتماعی یهنیز سرما درصد 3/63زیادی داشتند. در نهایت  اجتماعی

های ردشگران که اینجا شامل کاربران ما هستند، با اعتماد به شبکهتوان نتیجه گرفت که گمی

شان را به اشتراک  های گرشگریگردشگری، رعایت هنجارهای شبکه و پیوستگی ارتباطات، تجربه

 شوند.دهند و موجب معرفی مقاصد جدید گردشگری میگذارند، به مقاصد گردشگری جهت میمی

های مجازی گردشگری  کاربران در شبکه ی اجتماعی یهباالی سرمابا توجه به میزان به بیان دیگر 

آید که با توجه ها برای کاربران گردشگر این امکان فراهم میگرایانه این شبکه ایران و محیط تعامل

ها است، های سفر آنبه بازخوردهای سایر کاربران به برخی مقاصد گردشگری که بازتاب تجربه

 شان داشته باشند. تری از مقصد گردشگری پیش رویالنهتر و معقوانتخاب مناسب

های پیوندی و  افراد در فضای مجازی در حال افزایش است. روز به روز شبکه ی اجتماعی یهسرما

دهد که آینده ها نشان میها رو به افزایش است. همه اینحمایت افراد از همدیگر در این شبکه

. در این رابطه استد. گردشگری نیز از این فضا متاثر خوررویدادها در فضای مجازی رقم می

توصیه و پیشنهاد  کاربراندهد که چگونه مقاصد گردشگری توسط های تحقیق نیز نشان می یافته
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اند که پس از بازگشت از ( پاسخ دادهدرصد 5/43) کاربرانشود. همانگونه که نزدیک به نیمی از می

های پیوندی میان  گذارند. شبکه در شبکه به اشتراک میهای سفرشان را ها و فیلمسفر عکس

کاربران بیان  درصد 6/31زیرا  ،دارد یهای مجازی گردشگری اهمیت بسیارکاربران در شبکه

شان حساب کنند؛  ای توانند روی کمک دوستان شبکهاند که در زمان رویارویی با مشکالت می کرده

ریزند و شان برنامه سفر گروهی را میایدوستان شبکه کاربران بیان کردند که با درصد 4/42حتی 

 ای را نداشتند.ها چنین تجربهآن درصد 1/31تنها 

و میزان  فعالیت معنادار میان متغیرهای مدت زمانی  طهتحقیق مبنی بر وجود راب تایید فرضیه

کاربران فعال و که دهد می مجازی کاربران نشان ی اجتماعی یهها و سرماکاربران در شبکه مشارکت

 ی اجتماعی یهاز سرما ،ترنسبت به کاربران با فعالیت و مشارکت پایین هادر این شبکهبا مشارکت باال 

 تر واقع شوند.زی دقیقرینوان مسافران بالقوه مورد برنامهبه عتوانند  باالتری برخوردار هستند و می

کاربران  فعالیت و مشارکت توجه به وضعیبا ت را گردشگری در فضای واقعیتوان مییب بدین ترت

 ها مدیریت کرد.شبکه
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