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هدف این پژوهش تبیین تأثیر استفاده از رسانه اجتماعی بر ابعاد تعامل مشتری ،کیفیت ارتباطات در شرایط
کرونایی و هم آفرینی ارزش برند با درنظر گرفتن نقش تعدیلگری آسیبپذیری ادراک شدهاست .پژوهش حاضر
از نظر هدف ،کاربردی ،از نظر ماهیت و روش ،توصیفی -پیمایشی و از نظر نوع ،مقطعی است .جامعه آماری
پژوهش گردشگران شهر اصفهان است که  400نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند .ابزار جمعآوری دادهها
پرسشنامه است .در این پژوهش ،روایی محتوا و روایی سازه ،سنجش و بررسی گردید و پایایی از طریق ضرایب
بارهای عاملی و آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی بدست آمده است .برای تجزیهوتحلیل دادهها از مدلسازی
معادالت ساختاری عامل تأییدی و از نرمافزار  Spss25و  Smart Pls2.0استفاده شدهاست .نتایج نشان میدهد
که رسانه اجتماعی بر تعامل شناختی ،عاطفی و رفتاری تأثیری مثبت و معنادار دارد و تعامل شناختی ،عاطفی و
رفتاری بر کیفیت ارتباطات در شرایط کرونایی و همچنین کیفیت ارتباطات در شرایط کرونایی بر همآفرینی
ارزش برند تأثیری مثبت و معنادار دارد و آسیبپذیری ادراک شده قادر است تأثیر کیفیت ارتباطات بر همآفرینی
ارزش برند را تعدیل کند.
کلمات کلیدی :همآفرینی ارزش برند ،رسانه اجتماعی ،تعامل مشتری ،کیفیت ارتباطات در شرایط کرونایی ،آسیب-
پذیری ادراک شده
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 1مقدمه
ویروس کرونا باعث سلب حیات تعدادی زیادی از انسانها شده و تأثیرات عمیقی بر اقتصاد دنیا
گذاشته است (سازمان همکاری و توسعه اقتصادی 2020 ،به نقل از جعفری .)1399 ،با توجه به
ماهیت نسبی بحران کرونا ،هنوز عدم اطمینان و تأثیرات چشمگیر پیشبینی نشدهای مطرح
میباشد (آنسل و بوین  .)2019 ،بخش صنعت گردشگری یکی از بخشهای است که در دوران
بحرانها و بالیا و بیماریهای همهگیر بیشترین آسیب را دیده است (یو و همکاران .)2020 ،کرونا
میتواند یک تغییر پارادایم در تحقیقات رفتار و تصمیمگیری گردشگران ایجاد کند ،آنچه قبال
بدیهی تلقی میشد ممکن است دیگر در دوران کرونا قابل اجرا نباشد (کوک و همکاران.)2020 ،
دگرگونیهای که کرونا در صنعت گردشگری ایجاد کرده است این سوال را در ذهن مطرح میکند
که آیا بخش گردشگری میتواند بهبود یابد و باید به دنبال احیای آن بود یا اینکه این پایان
گردشگری میباشد؟ (نیویادومسکی .)2020 ،
بنابر نظر الم ( )2002و دایک و همکاران ( )2014همآفرینی میان شرکتها و مشتریان در
حیطههای مجازی قلمرو پژوهشی نسبتا جدیدی است (سلطانی و همکاران )1395 ،و مطالعات
اندکی درباره همآفرینی ارزش برند صورت پذیرفته است (ندیم و همکاران  .)2020 ،همچنین
دالیل اندکی درباره انگیزشی و عوامل مؤثر بر اهداف و نیتهای مصرفکنندگان در مورد
همآفرینی ارزش (تجویدی و همکاران )2018 ،و چگونگی و چرایی همآفرینی ارزش وجود دارد
(رابرتز و همکاران .)2014 ،درک اینکه آیا برندها میتوانند با مشتریان از طریق تجارت اجتماعی
همآفرینی ارزش خلق کنند یا خیر یک سوال تحقیقاتی است که هنوز نیاز به توجه و بررسی دارد
(وانگ و حاجلی .)2014 ،استفاده از رسانههای اجتماعی میتواند بر درک گردشگران ،رفتار و
نگرشهای آنها تأثیر بگذارد .رسانههای اجتماعی بهطور غیرمستقیم با تشویق به تعامالت و
نگرش گردشگران در طول بیماری کرونا باعث همآفرینی ارزش و قصد بازدید مجدد میشود
(بهاتی و همکاران .)2020 ،تعامل مصرفکننده با برند یک عامل حیاتی برای ایجاد مزیت رقابتی
در بازارها محسوب میشود (نیسون و پدرسون .)2014 ،تعامل مشتریان باعث افزایش فروش،
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مزیت رقابتی برتر و کاهش هزینهها میشود (راثر و کمری .)2019 ،تعامل مشتری با برند به
فعالیت شناختی ،عاطفی و رفتاری مرتبط با برند اشاره دارد (هولبیک و همکاران .)2014 ،تعامل
مشتری با برند به عنوان یک حالت روانشناختی است که شامل اشتیاق مصرفکنندگان با برند
است که از قدرت تعامل مشتری با برند ناشی میشود (برودی و همکاران .)2011 ،تعامل مشتری
با برند در همآفرینی ارزش برند و ایجاد وفاداری نگرشی رفتاری مصرفکنندگان مفید تلقی
میشود (گلیگور و همکاران .)2019 ،کیفیت ،یکی از فاکتورهای اصلی و حیاتی جهت بقا در
بازارهای کامال رقابتی است (کیم و همکاران 2012 ،نقل شده توسط اسماعیلپور و همکاران،
 .)64 :1393سازمانها فعالیتهای بهبود کیفیت را به منظور افزایش رضایت مشتریها ،افزایش
حق مشتری ،کاهش شکایات مشتری ،جذب مشتریهای جدید ،افزایش اثربخشی سازمانی،
کاهش هزینههای ضایعات و دوباره کاری ،بهبود سوددهی ،بدست آوردن سهم بیشتری از بازار و
پیشی گرفتن از رقبا آغاز میکنند (ایوانس 2002 ،به نقل از بهمنش .)1396 ،آسیبپذیری به
یک وضعیت جهانی و تجربی از شرایط انسانی اشاره دارد .که مورد توجه محققین گردشگری قرار
گرفته است .آسیبپذیری سفر از طریق منابع مختلف از جمله ذاتی ،موقعیتی و بیماریزا،
آسیبهای فیزیکی بالقوه و از دست دادن سالمتی توصیف میشود (واسلر و کیوتینیکوا.)2020 ،
با وجود کرونا و اثرات مخربی که کرونا بر گردشگری گذاشته ،احیای صنعت گردشگری و بقای
آن بسیار با اهمیت است .طبق مطالعههای صورت گرفته و بررسیهای انجام شده در مورد موضوع،
پژوهشهای اندکی در مورد همآفرینی ارزش برند انجام گرفته است؛ ولی بدین صورت و با این
چارچوب پژوهشی و با در نظر گرفتن همزمان متغیرهایی مانند رسانه اجتماعی ،ابعاد تعامل
مشتری ،کیفیت ارتباطات و همآفرینی ارزش برند ،آسیبپذیری ادراک شده در شرایط کرونایی
انجام نگرفته بود .همچنین مطالعهای در داخل و خارج بدین صورت که به تبیین تأثیر رسانه
اجتماعی و تعامل مشتری و کیفیت ارتباطات بر همآفرینی ارزش برند با توجه به نقش تعدیلگر
آسیبپذیری ادراک شده بپردازد یافت نشد و با توجه به اهمیت صنعت گردشگری بر اقتصاد
کشور و رونق شهرها ،این پژوهش درصدد بررسی این موضوع است تا تأثیر رسانه اجتماعی را بر
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ابعاد تعامل مشتری و ابعاد تعامل مشتری بر کیفیت ارتباطات ،کیفیت ارتباطات بر همآفرینی
ارزش برند را مورد بررسی قرار بدهند و در نهایت به مطالعه نقش آسیبپذیری ادراک شده به
عنوان تعدیلکننده تأثیر کیفیت ارتباطات در شرایط کرونایی بر همآفرینی ارزش برند بپردازد.

 2پيشينه تحقيق
همآفرینی ارزش ،به ارزش درک شده مشتری ناشی از فعالیتهای تعاملی ،مشترک ،مشارکتی یا
شخصی شده مرتبط با برند و ذینفعان در سیستمهای خدماتی اشاره دارد (هولبیک و همکاران،
 .)2019سینگ و همکاران ( )2021به بررسی تأثیر بیماری کرونا در قفل شدن صنعت گردشگری
دره کشمیر هند پرداختند .آنها بیان نمودند با اعمال محدودیتها و کاهش سریع گردشگران
اثرات زیادی بر اقتصاد و ذینفعان صنعت گردشگری گذاشته است .راثر ( )2021به بررسی اثر
خطر و ترس ادراک شده بر تعامل مشتری ،همآفرینی ارزش و نیت مجدد در دوران کرونا با درنظر
داشتن رویکرد نظریه انگیزه محافظتی پرداختهاند .در این مطالعه بیانشده که رسانههای اجتماعی
بر تعامل مشتری با برند ،تأثیر قابلتوجهی دارد و تعامل مشتری با برند بر نیت رفتاری ،نیت
مجدد و همآفرینی اثرگذار است .قربانزاده و آقامحمدی ( )1400به بررسی تأثیر ادراک از ریسک
ابتال به کووید  19بر نیت رفتاری گردشگران نسبت به گردشگری بدون تماس پرداختند .آنها
بیان کردند که ادراک از ریسک ابتال به کووید 19 -بر نگرش نسبت به گردشگری بدون تماس،
هنجارهای ذهنی و کنترل رفتاری درک شده گردشگران تأثیر مثبت دارد .همچنین ،نگرش نسبت
به گردشگری بدون تماس ،هنجارهای ذهنی و کنترل رفتاری درک شده گردشگران بر نیت
رفتاری گردشگران نسبت به گردشگری بدون تماس نیز تأثیر مثبتی دارد .جواشی جدید و
همکاران ( )1399الگوی همآفرینی ارزش با مشتری در صنعت گردشگری را ارائه نمودند .هدف
این پژوهش ارائه الگوی جامع از این پدیده نوین در صنعت گردشگری بوده است .آنها بیان
کردند که پیادهسازی فرایند همآفرینی ارزش با مشتری در صنعت گردشگری میتواند به
بهرهبرداری مؤثرتر از ظرفیتها و توانمندیهای مشتریان برای دستیابی به مزیت رقابتی ،ارتقای
برند سازمانی و دستیابی به پیامدهای مثبت اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی و زیست
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محیطی یاری رساند .در این پژوهش باتوجه به مطالعات صورت پذیرفته و هدف پژوهش به بررسی
تأثیر رسانه اجتماعی بر ابعاد تعامل مشتری ،و اثر ابعاد تعامل مشتری بر کیفیت ارتباطات و
همآفرینی ارزش برند و با درنظر گرفتن نقش تعدیلگری آسیبپذیری ادراک شده پرداخته شده
است.

 3مباني نظري
 3-1بحران کرونا و گردشگری

در سپتامبر  2020کرونا بیش از  10میلیون شهروند را آلوده کرد و باعث مرگ  500000نفر در
سراسر جهان شد (سازمان جهانی بهداشت  .)2020 ،صنعت گردشگری یکی از آسیبپذیرترین
صنایع در مورد تهدیدات مربوط به یک بحران اقتصادی ،نظامی یا پزشکی است (بیز 2020 ،به
نقل از ولکمان و همکاران .)2021 ،همهگیری کرونا بر صنعت گردشگری تأثیر معناداری گذاشته
و باعث محدودیتهای سفر و با کاهش تقاضا از سوی گردشگران بالقوه شده است .کسبوکارهای
گردشگری تحت تأثیر شیوع کووید  19قرار گرفتند؛ زیرا بسیاری از کشورها برای کنترل شیوع
بیماری محدودیتهای را برای سفر کردن اعمال نمودند (برویدر .)2020 ،در اگوست 2020
توسط سازمان جهانی گردشگری سازمان ملل اعمال  100درصدی محدودیتهای گردشگری
بینالمللی اعمال شد (سازمان جهانی گردشگری.)2020 ،
 3-2همآفرینی ارزش برند

همآفرینی ارزش برند در ابتدا توسط وارگو و لیوش ( )2004مطرح شده است .آنها استدالل
نمودند که ارزش را میتوان با فرایند همآفرینی در مشتریان به یک بازیگر فعال تبدیل و تسهیل
نمود (وارگو لیوش .)2004 ،همآفرینی ارزش برند ،ارزشی است که از طریق مشارکت در تجربیات
و فعالیتهای تعاملی خاص در رابطه با یک برند ایجاد میشود ،که توسط ویژگیهای طراحی
جدید تجارت اجتماعی آغاز میشود .همآفرینی ارزش برند یک مفهوم چند بعدی است که شامل
تعامل ،همآفرینی ارزش و نیات نسبت به یک برند است (مرز و همکاران  .)2009 ،مصرفکنندگان
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آنالین زمانی که قصد همآفرینی ارزش برند را دارند؛ مایلند که زمان و تالش خود را صرف ارائه
تجربیات و اشتراکگذاری اطالعات در مورد برند و تشویق دیگران به استفاده از خدمات آن برند
کنند (جنسلر و همکاران.)2013 ،
 3-3استفاده از رسانههای اجتماعی

باتوجه به توسعه رسانههای اجتماعی ،تمرکز فزایندهای از سوی محققان بر روی کاربرد تعامل
مشتری بر برند مبتنی بر رسانههای اجتماعی وجود دارد .پژوهشگران بیان نمودند که برندها/
شرکتهایی که قصد استفاده از رسانههای اجتماعی را دارند از نظر استراتژیک باید ابتکارات
عمدهی برای ایجاد انگیزه و توانمندسازی مشتریان برای به حداکثر رساندن تعامل خود اتخاذ
کنند (لی و همکاران .)2020 ،رسانههای اجتماعی کاربران را به تعامل و مشارکت داشتن دعوت
میکند .در نتیجه تعامل مشتریان با برند مبتنی بر رسانههای اجتماعی ممکن است به نفوذ
مشتریان بر دیگران یا به اشتراکگذاری تجربیات یا توصیههای شخصی کمک کند (برودی و
همکاران .)2011 ،در گردشگری روابط عمیقتر و معنادارتر ممکن است با توسعه تعامالت فعال
بین گردشگران و برندها انجام شود (هاریگان و همکاران .)2018 ،چنین تعاملی میتواند مشارکت
عاطفی گردشگران را بهبود ببخشد و در نتیجه تعامل آنها با مقصد را تقویت کند (سو و همکاران،
 .)2021باتوجه به مطالب مذکور فرضیههای زیر پیشنهاد میشود:
فرضیه اول :استفاده از رسانههای اجتماعی در دوران کرونا بر تعامل شناختی تأثیری مثبت و معنادار دارد.
فرضیه دوم :استفاده از رسانههای اجتماعی در دوران کرونا بر تعامل عاطفی تأثیری مثبت و معنادار دارد.
فرضیه سوم :استفاده از رسانههای اجتماعی در دوران کرونا بر تعامل رفتاری تأثیری مثبت و معنادار
دارد.
 -3-4تعامل مشتری با برند

در دهه گذشته دانشگاهیان و متخصصان بازاریابی توجه زیادی به مفهوم تعامل مشتری با برند
پیدا کردند؛ زیرا معتقدند که باعث رشد و سودآوری میشود (کومار و همکاران .)2019 ،مفهوم
DOI: 10.22034/jsqm.2022.324185.1389
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تعامل مشتری به عنوان سرمایهگذاری منابع مشتری در تعامالت برندشان تعریف شده است
(هولبیک و همکاران .)2019 ،تعامالت مشتری با برند میتواند هم در محیطهای فیزیکی و هم
آنالین و هم ترکیبی از محیط واقعی و مجازی باشد (هولبیک و همکاران .)2020 ،کاربران نه
تنها میتواند محتوای مرتبط با برند را کسب کنند ،بلکه به طور فعال در ایجاد آن از طریق
تکنیکهای ارتباط بازاریابی یا محتوای تولید شده کاربر مشارکت دارند؛ بنابراین جنبه تعاملی دو
طرفه بین مشتریان و برند حاصل میشود (هاریگان و همکاران .)2018 ،تعامل مشتری مبتنی بر
گردشگری محدود به یک تعامل خاص با برند است ،قبل از تعامل مشتری (مثال برنامهریزی یک
سفر) و تجربه پس از تعامل (بازتاب از یک سفر بیاد ماندنی) را شامل میشود (لمون و ورهوف،
 .)2016ندیم و همکاران ( )2021تعامل مشتری با برند را شامل تعامل فرایند شناختی ،عاطفی
و رفتاری معرفی نمودهاند.
هنگامی که گردشگران سطح باالی از تعامل را داشته باشند پیشبینی میشود که این تعامل باال
تأثیر مثبتی بر همآفرینی ارزش برند داشته باشد .زمانی که مصرفکنندگان با یک شرکت و یا با
یک برند در تعامل هستند همآفرینی به وجود میآید و آن را میتوان پیامد تعامل مشتری با برند
بیان کرد (راثر و همکاران2019 ،؛ هولبیک و همکاران .)2019 ،ارتباط و تعامل اجتماعی میتواند
ارزش قابلتوجهی برای ارائهدهندگان خدمات -شرکتها در دستیابی به تعامل مشتری با برند
ایجاد کنند (لی و همکاران .)2020 ،باتوجه به مطالب مذکور فرضیهها زیر پیشنهاد میگردد:
فرضیه چهارم :تعامل شناختی بر کیفیت ارتباطات تأثیری مثبت و معنادار دارد.
فرضیه پنجم :تعامل عاطفی بر کیفیت ارتباطات تأثیری مثبت و معنادار دارد.
فرضیه ششم :تعامل رفتاری بر کیفیت ارتباطات تأثیری مثبت و معنادار دارد.
 3-5کیفیت ارتباطات مشتری با برند

تحقیقات در مورد بازاریابی رابطهمند بر شکلگیری مشارکت بین مشتریان و ارائه دهندگان
خدمات متمرکز بود (تورستن و همکاران .)2002 ،یک رابطه با کیفیت باال احتمال تعامالت مثبت
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را افزایش میدهد و شکلگیری وفاداری به برند را تقویت میکند (یون و همکاران.)2008 ،
اصلیترین بعدهای کیفیت ارتباطات اعتماد ،رضایت و تعهد است (سارمینتو .)2017 ،زمانی که
افراد احساس رضایت ،اعتماد و تعهد قوی دارند تمایل بیشتری برای شرکت در انجمنها و
اشتراکگذاری تجربیات و دانشها دارند (حاجلی و همکاران .)2017 ،بنابر مطالعه صورت پذیرفته
توسط تجویدی و همکاران ( )2018همآفرینی ارزش نتیجه مستقیم کیفیت رابطه میباشد.
بنابراین فرضیههای زیر پیشنهاد میشود:
فرضیه هفتم :کیفیت ارتباطات بر همآفرینی ارزش برند تأثیری مثبت و معنادار دارد.
 3-6نقش آسیبپذیری ادراک شده

آسیبپذیری ادراک شده مفهومی جذاب است که میتوان در پژوهشهایی در مورد تغییرات
جهان در نظر گرفت؛ زیرا شامل سیستمهای وابسته به انسان و طبیعت است که بین دو بعد
مختلف پیوند ایجاد شود و پیشبینی اثرات را ممکن سازد (پولسکی و همکاران 2007 ،نقل شده
از سانتوس -الکیوا و همکاران .)2017 ،در دوران کرونا نگرانی مشتریان نسبت به استفاده از
خدمات افزایش یافته و حساسیت بیشتری نشان میدهند (مین و همکاران .)2021 ،
آسیبپذیری ادراک شده اثر تعدیلگری دارد و میتواند بر انصاف ادراک شده از خدمات و اعتماد
اثرگذار باشد (مین و همکاران .)2021 ،زمانی که مشتریان با ارائه دهنده خدمات ارتباط بهتر و
اعتماد بیشتری دارند ،ادراک خطر کاهش مییابد (وو و چنگ .)2020 ،مشتریانی که آسیبپذیری
بیشتری را ادراک میکنند بیشتر از مشتریانی که آسیبپذیری پایینی دارند درگیر رفتارهای
محافظتی از خود میشوند (برنز و همکاران .)2017 ،بنابراین فرضیه زیر پیشنهاد میشود:
فرضیه هشتم :آسیبپذیری ادراک شده قادر است تأثیر کیفیت ارتباطات بر همآفرینی ارزش برند
را تعدیل کند.
این پژوهش به دنبال این است که به بررسی تأثیر رسانه اجتماعی بر ابعاد تعامل مشتری و کیفیت
ارتباطات در شرایط کرونایی و همآفرینی برند با در نظر گرفتن نقش تعدیلکنندگی آسیبپذیری
ادراک شده بپردازد .راثر ( )2021به بررسی تأثیر رسانههای اجتماعی مبتنی بر گردشگری ،درک
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ریسک و ترس بر نگرش و رفتار بازنگری گردشگران در دوران کرونا پرداخته است .مدلی نظری
را مبتنی بر نظریه ترس از کرونا و ریسک ادراک شده ،نگرش و تعامل مشتری و رفتارهای از
جمله بازنگری نیت در طی کرونا و همآفرینی ارزش برند ارائه داده است .راثر و هولبیک ()2021
تعامل ،تجربه و قصد رفتاری مرتبط با خدمات مشتریان را با در نظر گرفتن نقش تعدیلکنندگی
سن در نظر گرفته است .ندیم و همکاران ( )2020به بررسی حمایتهای اجتماعی بر ادراک
مصرفکننده اخالقی و تأثیر آن بر کیفیت ارتباطات و همآفرینی ارزش پرداخته است .تجویدی
و همکاران ( )2020به بررسی همآفرینی ارزش برند با اشتراکگذاری و اطالعات تجارت اجتماعی
با در نظر داشتن نقش کیفیت ارتباطات و رسانههای اجتماعی پرداختند .مدل مفهومی پژوهش
در شکل ( )1نشان داده شده است.

H7

H6

H1

H4

H4

H2

H6

H3

شکل ( :)1مدل مفهومی (راثر2021 ،؛ راثر و هولبیک2021 ،؛ ندیم و همکاران ،2020 ،تجویدی و
همکاران2020 ،؛ مین و همکاران)2021 ،

 4روش تحقيق
پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری دادهها توصیفی– پیمایشی است.
این مطالعه درصدد توصیف و تبیین نقش استفاده از رسانه اجتماعی ،ابعاد تعامل مشتری و
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کیفیت ارتباطات در شرایط کرونایی در رابطه با همآفرینی ارزش برند با توجه به نقش تعدیلگر
آسیبپذیری است .جامعه آماری در این پژوهش گردشگران شهر اصفهان است .برای تبیین حجم
نمونه ،با فرض نمونه گیری از جامعه نامحدود از فرمول کوکران با فاصله اطمینان  ∝= 0/5و
مقدار p=q=0/5حجم نمونه برابر با  384تعیین شد؛ که برای محاسبات صحیحتر به  400نفر ارتقا
یافت و نمونه به روش در دسترس انتخاب شدند مقیاسهای پژوهش برای سنجش متغیرها ابتدا
از مبانینظری استخراج و سپس پرسشنامهای براساس طیف لیکرت طراحی شد .روایی صوری و
محتوایی پرسشنامه را خبرگان دانشگاهی و بررسی و تأیید کردند .همچنین ،برای اطمینان از
پایایی مقیاسهای سنجش مقدار آلفای کرونباخ محاسبه شد .ساختار پرسشنامه و نتایج آلفای
کرونباخ در جدول ( )1مشاهده میشود .برای تجزیهوتحلیل دادهها از Smart Pls 2.0و

Spss25

استفاده شد.
جدول ( :)1ساختار پرسشنامه و نتایج آلفای کرونباخ
شماره سواالت

سازه ها

منبع

آلفای کرونباخ

3-1

رسانه اجتماعی در کرونا

راثر ( )2021تعدیل شده به وسیله نویسندگان

0/784

6-4

تعامل شناختی

هولبیک ( )2021تعدیل شده به وسیله نویسندگان

0/792

9-7

تعامل عاطفی

هولبیک ( )2021تعدیل شده به وسیله نویسندگان

0/793

12-10

تعامل رفتاری

هولبیک ( )2021تعدیل شده به وسیله نویسندگان

0/759

15-13

کیفیت ارتباطات

تجویدی و همکاران ( )2020تعدیل شده به وسیله
نویسندگان

0/877

19-16

همآفرینی ارزش برند

راثر ( )2021و تجویدی و همکاران ( )2020تعدیل
شده به وسیله نویسندگان

0/832

22-20

آسیبپذیری ادراک
شده

مین و همکاران (( )2021تعدیل شده به وسیله
نویسندگان)

0/905
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 5یافتههاي تحقيق
 1-5بررسی برازش مدل بیرونی

مدلیابی  PLSدر دو مرحله مدل اندازهگیری (مدل بیرونی) و مدل ساختاری (مدل درونی)
صورت میگیرد .در مدل اندازهگیری از طریق تحلیلهای روایی و پایایی و تحلیل عاملی تأییدی
بررسی میشود و در مرحله بعد مدل ساختاری (مدل درونی) با برآورد مسیر بین متغیرها بررسی
میشود (داوری و رضازاده .)1392 ،همانگونه که نتایج نشان میدهد تمام اعداد ضرایبی بارهای
عاملی پرسشها از  0/4بیشتر است؛ یعنی واریانس شاخصها با سازهی مربوطهاش در حد قابل
قبول بود که نشان دهنده مناسب بودن این معیار است .خروجی نرمافزار  PLSمربوط به بار عاملی
و ضریب مسیر و ضرایب  R2در شکل ( )2آمده است.
جدول ( :)2بارعاملی

شاخص

بارعاملی

شاخص

بارعاملی

شاخص

بارعاملی

شاخص

بارعاملی

شاخص

بارعاملی

شاخص

بارعاملی

Q1

0/759

Q5

0/863

Q9

0/829

Q13

0/912

Q17

0/895

Q21

0/862

Q2

0/886

Q6

0/836

Q10

0/878

Q14

0/868

Q18

0/862

Q22

0/953

Q3

0/877

Q7

0/814

Q11

0/857

Q15

0/921

Q19

0/782

Q4

0/826

Q8

0/854

Q12

0/731

Q16

0/739

Q20

0/934
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شکل ( :)2خروجی نرمافزار  plsمربوط به بارعاملی و ضریب مسیر و ضرایب R2

 5-2روایی و پایایی

در این پژوهش برای تعیین پایایی پرسشنامه از دو معیار ضریب آلفایکرونباخ و ضریب پایایی
مرکب و برای تأیید روایی از روایی محتوا و همگرا استفاده شد .روایی محتوا با نظرسنجی خبرگان
بدست آمد .نتایج روایی و پایایی در جدول ( )3نشان داده شدهاست.

جدول ( :)3نتایج ضریب آلفای کرونباخ ،ضریب پایایی ترکیبی و میانگین واریانس استخراجی
ضریب آلفای کرونباخ

ضریب پایایی ترکیبی
()Alpha >0/7

()AVE >0/5

آسیبپذیری ادراک شده

0/904

0/940

0/841

تعامل شناختی

0/795

0/879

0/708

تعامل عاطفی

0/779

0/871

0/693

تعامل رفتاری

0/760

0/863

0/693

رسانه اجتماعی

0/797

0/879

0/709

همآفرینی ارزش برند

0/838

0/892

0/675

کیفیت ارتباطات

0/883

0/927

0/810

متغیرهای مکنون

()Alpha >0/7

میانگین واریانس استخراجی
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باتوجه به مقادیر قابل مشاهده در جدول ( )4مقادیر آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی تمامی متغیرها
بیشتر از  0/7است که نشان از پایداری درونی مناسب برای مدل اندازهگیری است .همچنین مقدار
میانگین واریانس استخراجی برای تمامی متغیرها از مقدار میانگین واریانس استخراجی تمامی
متغیرها از مقدار استاندارد  0/5بیشتر است که نشان دهنده برازش مناسب مدل است.
 5-3بررسی برازش مدل درونی

مدل درونی بیانگر ارتباط بین متغیرهای مکنون پژوهش است .معیارهای که برای برازش مدل
درونی بکار میروند عبارتنداز :معیارهای  R2یا  ،R Squaresمعیار  Q2و اعداد معناداری ( Tجدول
 )5استفاده میشود که نتایج بررسی برازش مدل درونی در جدول ( )4آمده است.
جدول ( :)4نتایج مقادیر  R2و  Q2و Redundancy
سازهها

معیار

معیار کیفیت
پیشبینی
کنندگیQ2

معیار

معیار

Communalities

Redundancy
Communalities*R2

تعامل شناختی

0/696

0/449

0/708

0/492

تعامل عاطفی

0/635

0/425

0/693

0/438

تعامل رفتاری

0/654

0/407

0/679

0/445

همافرینی ارزش برند

0/738

0/471

0/675

0/664

کیفیت ارتباطات

0/844

0/662

0/810

0/378

-

-

0/841

-

آسیبپذیری ادراک شده

R2

معیار  R2نشان از تأثیر یک متغیر برونزا بر یک متغیر درونزا را دارد و سه مقدار  0/19و 0/33
و  0/67مقدار مالک برای مقادیر ضعیف و متوسط و قوی در نظر گرفته میشود (داوری و رضازاده،
 .)1392باتوجه به مقادیر  R2میتوان بیان کرد که برازش مدل در تمامی متغیرها قوی هستند و
معیار  Q2این معیار قدرت پیشبینی مدل را مشخص میسازد و در صورتی که  Q2برای یک سازه
درونزا سه مقدار  0/15 ،0/02و  0/35را کسب کند ،به ترتیب نشان از قدرت پیشبینی ضعیف،
متوسط ،قوی سازه با سازههای برونزای مربوطه به آن را دارد (داوری و رضازاده .)1392 ،در این
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پژوهش برای تجزیهوتحلیل دادهها و آزمون فرضیههای پژوهش از روش معادالت ساختاری
استفاده شده است .آزمون فرضیهها با توجه به مقدار ضریب  βو اهمیت  t- valueاستفاده شد.
نتایج آزمون فرضیهها در جدول ( )5نشان داده شده است.
جدول ( :)5نتایج بررسی فرضیه پژوهش
ضریب مسیر

آماره t> 1/96

نتایج

رسانههای اجتماعی

تعامل شناختی

0/835

12/036

تأیید

رسانههای اجتماعی

تعامل عاطفی

0/797

9/887

تأیید

رسانههای اجتماعی

تعامل رفتاری

0/808

10/272

تأیید

0/338

3/604

تأیید

تعامل عاطفی

کیفیت ارتباطات

0/348

4/219

تأیید

تعامل رفتاری

کیفیت ارتباطات

0/297

3/593

تأیید

0/365

2/628

تأیید

-0/473

2/937

تأیید

مسیر

تعامل شناختی

کیفیت ارتباطات

کیفیت ارتباطات

همآفرینی ارزش برند

آسیبپذیری ادراک شده قادر است تأثیر کیفیت ارتباطات
بر همآفرینی ارزش برند را تعدیل کند.

باتوجه به نتایج جدول ( )5در فرضیه اول رسانه اجتماعی با ضریب مسیر  0/835و مقدار آماره
معناداری  12/036بر تعامل شناختی تأثیری مثبت و معنادار دارد .در فرضیه دوم رسانه اجتماعی
با ضریب مسیر  0/797و با توجه به بیشتر بودن مقدار آماره آن ( )9/887از مقدار استاندارد
( )1/96بر تعامل عاطفی تأثیر مثبت و معنادار دارد .در فرضیه سوم رسانه اجتماعی با ضریب
مسیر  0/808و مقدار آماره  10/272تأثیر مثبت و معناداری بر تعامل رفتاری دارد .در فرضیه
چهارم تعامل شناختی با ضریب مسیر  0/338و مقدار آماره  3/604تأثیر مثبت و معناداری بر
کیفیت ارتباطات دارد .بنابر فرضیه پنجم تعامل عاطفی با ضریب مسیر  0/348با آماره معناداری
 4/219بر کیفیت ارتباطات تأثیری مثبت و معنادار دارد .بنابر فرضیه ششم تعامل رفتاری با
ضریب مسیر  0/297با مقدار آماره  3/593بر کیفیت ارتباطات تأثیری مثبت و معنادار دارد .بنابر
فرضیه هفتم کیفیت ارتباطات با ضریب مسیر  0/365و مقدار آماره  2/628همآفرینی ارزش برند
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تأثیری مثبت و معنادار دارد .در فرضیه نهایی آسیبپذیری ادراک شده با مقدار آماره  2/937قادر
است تأثیر کیفیت ارتباطات بر همآفرینی ارزش برند را تعدیل نماید.
-4-5برازش مدل کلی پژوهش

مدل کلی شامل هر دو بخش مدل اندازهگیری و ساختاری میشود و با تأیید برازش آن ،بررسی
برازش در یک مدل ،کامل میشود .معیار  GOFمربوط به بخش کل مدلهای معامالت ساختاری
است .بدین معنا که پژوهشگر با این معیار میتواند پس از بررسی برازش بخش اندازهگیری و
بخش ساختاری مدل کلی پژوهش خود ،برازش کلی را نیز کنترل کند که طبق رابطه زیر محاسبه
میشود (داوری و رضازاده .)1392 ،نتیجه برازش مدل کلی پژوهش در جدول ( )6آمده است.
جدول ( :)6نتیجه برازش مدل کلی

𝑡𝑖𝑙𝑎𝑛𝑢𝑚𝑚𝑜𝐶

تعامل

تعامل

تعامل

همافرینی

کیفیت

آسیبپذیری

شناختی

عاطفی

رفتاری

ارزش برند

ارتباطات

ادراک شده

0/708

0/635

0/654

0/675

0/810

0/841

̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅ × ̅𝑅̅̅2̅ = 0/716
𝑡𝑖𝑙𝑎𝑛𝑢𝑚𝑚𝑜𝐶√ = 𝐹𝑂𝐺

بررسی مدل کلی براساس مقدار  0/25 ،0/01و  0/36به عنوان مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی
برای این معیار معرفی میشود (داوری و رضازاده .)1392 ،بنابر نتایج جدول ( )6برازش مدل کلی
قوی میباشد.

 6بحث و نتيجهگيري
کووید  19تأثیرات اجتماعی -فرهنگی ،اقتصادی و روانی متعددی بر ذینفعان مختلف گردشگری
داشته است که برخی از آنها سالها باقی خواهند ماند (سیگاال .)2020 ،بحث و تحقیقات در
مورد گردشگری و کرونا در حال رشد است (مایر .)2020 ،صنعت گردشگری نه تنها باید بهبود
یابد ،بلکه باید نظم عادی و اقتصادی بعدی تصور و اصالح گردد (مک کینزی .)2020 ،داشتن
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یک برند قدرتمند نقش مهمی را در جذب گرشگران داخلی و خارجی ایفا مینماید .برقراری
پیوندهای عاطفی و احساسی گردشگران با یک مقصد گردشگری ،همآفرینی ارزش برند را نمایش
میدهد .موفقیت عملکرد گردشگری بسته به همآفرینی ارزش برای ذینفعان از جمله گردشگران
است (رضایی حاجی آبادی و همکاران .)1399 ،مطالعه حاضر به دنبال بررسی اثرگذاری رسانه
اجتماعی بر ابعاد تعامل مشتری و تأثیر ابعاد تعامل مشتری بر کیفیت ارتباطات در شرایط کرونا
و همآفرینی ارزش برند با در نظر گرفتن نقش تعدیلکنندگی آسیبپذیری ادراک شده است.
در این مطالعه ،براساس پژوهش ندیم و همکاران ( )2020و راثر و همکاران ( )2021و راثر و
هولبیک ( )2021سه بعد شناختی ،عاطفی و رفتاری برای تعامل مشتری انتخاب شد .بنابر فرضیه
اول و دوم و سوم رسانه اجتماعی بر تعامل شناختی ،تعامل عاطفی و تعامل رفتاری تأثیر مثبت
و معنادار دارد .در مطالعه راثر ( )2021بیان شده است که در رسانه اجتماعی بر تعامل مشتری
تأثیری مثبت و معنادار دارد .سازمانها دیگر به طور یک جانبه برند را تعریف و کنترل نمیکنند،
بلکه برند را مشترکا با مشتریان ایجاد میکنند؛ یعنی با درگیر کردن مصرفکنندگان ،کاربران و
از طریق ارتباطات گردشگری مبتنی بر رسانههای اجتماعی به همآفرینی ارزش برند کمک
میکنند (گریسمان و استوکبرگر -سایور .)2012 ،بنابر فرضیه چهارم و پنجم و ششم تعامل
شناختی و تعامل عاطفی و تعامل رفتاری بر کیفیت ارتباطات تأثیری مثبت و معناداری دارد .در
مطالعه آبهیکاری و پاندا ( )2019تأثیر تعامل مشتری با برند بر کیفیت ارتباطات تأیید شده است؛
بنابراین نتایج این پژوهش با آبهیکاری و پاندا ( )2019همخوانی دارد .تعامل مشتری با برند نقش
مهمی در ایجاد ارتباطات دارد (دسرت و همکاران .)2015 ،برندهای گردشگری میتواند از طریق
ارائه خدمات بسیار تعاملی و شخصی شده مانند بستههای تور سفارشی یا ابتکارات آموزشی
مشتری بر روی تعامالت مشتری با برند سرمایهگذاری کنند (هولبیک و همکاران.)2019 ،
محتوای برند با ارتباط درک شده باال با مشتریان هدف (مثال از طریق بازاریابی محتوا) احتماال
توسعه ارتباطات مشتریان با برند را تسهیل میکنند (هولبیک و مک کی .)2019 ،بنابر فرضیه
هفتم کیفیت ارتباطات بر همآفرینی ارزش برند تأثیری مثبت و معنادار دارد .نتایج این پژوهش
DOI: 10.22034/jsqm.2022.324185.1389
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با تجویدی و همکاران ( )2019همخوانی دارد .برای ارائه خدمات به گردشگران آیندهنگر در
بیماری همهگیر ،به مدیران پیشنهاد میشود که پلتفرمهای تعامل خدماتی مختلف را حفظ و
توسعه دهند (ابراهیمی و همکاران .)2020 ،1بنابر فرضیه آخر آسیبپذیری ادراک شده قادر است
تأثیر کیفیت ارتباطات بر همآفرینی ارزش برند را تعدیل کند .بنابر نظر مین و همکاران ()2021
آسیبپذیری اثر تعدیلگری دارد .باتوجه به نتایج این پژوهش پیشنهاد میشود:
از برنامههای تلفن همراه ،وبسایتها و جوامع برند مبتنی بر واقعیتهای مجازی و پلتفرمهای
تعاملی برای ارائه خدمات در دوران کرونا استفاده نمایند تا گردشگران را جذب و حفظ کنند و با
تعامالت بیشتر و ارائه خدمات با کیفیت بیشتر همآفرینی ارزش را ایجاد کرد.
 باتوجه به تأثیری که تعامل مشتری با کیفیت ارتباطات دارد ،صنعت گردشگری باید با ایجادمشارکت و تعامالت دو سویه متناسب با شرایط کرونایی ،ارتباطات سازنده و فعالی را با گردشگران
داشته باشند و از نظرات و پیشنهادات و  ...آنها استفاده نمایند.
باتوجه به اثر کیفیت ارتباطات بر همآفرینی ارزش برند ،پیشنهاد میشود که صنعت گردشگری
با داشتن ارتباطاتی با کیفیت و متناسب با شرایط کرونایی و حفظ حریم خصوصی و امنیت بر
همآفرینی ارزش اثر بگذارند و گردشگران را تشویق کنند تا دانش و اطالعات و تجربیاتشان را با
دیگران به اشتراک گذارند تا هر دو طرف گردشگر و صنعت گردشگری از تعامالت دو سویه و
همآفرینی ارزش برند منتفع گردند.
به پژوهشگران آتی پیشنهاد میشود با توجه به اهمیتی که همآفرینی ارزش برند درشرایط
کرونایی برای بقاء صنایع از جمله صنعت گردشگری دارد به بررسی استراتژیکهای ایجاد
هم آفرینی برند بپردازند و چگونگی عملکرد را از این طریق مورد بررسی قرار دهند؛ همچنین
پژوهشگران آتی میتواند سازههای همچون بازیابی ،صمیمیت مشتری با برند و تجربه مشتری را
مورد بررسی قرار بدهند.

1. Ebrahimi et al.
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Abstract
The purpose of this study is to explain the effect of using social media on the dimensions
of customer engagement and Relationship quality in coronary and brand value co-creation
by considering the moderating role of perceived vulnerability. The present research is
applied in terms of purpose and descriptive-survey in terms of nature and method and is
cross-sectional. The statistical population of the study is tourists in Isfahan, in which 400
people were selected as a sample. The data collection tool is a questionnaire. In this study,
content validity and construct validity were evaluated and reliability was obtained through
factor loading coefficients and Cronbach's alpha and combined reliability. Confirmatory
structural equation modeling and Spss 25 and Smart Pls 2.0 software were used to analyze
the data. The results show that social media has a positive and significant effect on
cognitive engagement, emotional and functional engagement. Cognitive engagement,
emotional and Behavioral engagement have a positive effect on the quality of Relationship
in coronary conditions and also the quality of Relationship in coronary conditions on brand
value co-creation. It is significant and perceived vulnerability is able to moderate the
impact of communication quality on brand value co-creation.

Keywords: Brand Value Co-creation, Social Media, Customer engagement, Quality
of Relationship in corona conditions, Perceived Vulnerability
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