دوره  ،15شماره  ،1صفحات 155تا111
منتشر شده در بهار و تابستان 99
تاریخ دریافت99/13/03 :
تاریخ پذیرش99/10/01 :

مطالعه تأثیر کیفیت وبگاه و سرمایه اجتماعی بر همآفرینی و نوآوری:
با توجه به نقش اشتراک دانش
علی محمدی ،استاد ،دانشکده اقتصاد ،مدیریت و علوم اجتماعی ،دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران
amohamadi00@gmail.com
فاطمه محمدی ،دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی ،پردیس فارابی دانشگاه تهران ،قم ،ایران
ft.mohammadi@ut.ac.ir
الهام کامیابی ،کارشناس ارشد مدیریت صنعتی ،پردیس فارابی دانشگاه تهران ،قم ،ایران
elhamkamyabi@ut.ac.ir
چکیده
امروزه با توجه به رونق یافتن صنایع خدماتی ،صنعت گردشگری بسیار حائز اهمیت شده و از آن بهعنوان صادرات نامرئی یاد
میشود .با رشد گردشگران بینالمللی ،پاسخگویی به گردشگران بیشتر ،چالشی برای صنعت توریسم میباشد .یکی از
رویکردهای بازارگرا که میتواند به این چالش پاسخ بدهد ،همآفرینی است .هدف این پژوهش مطالعه نقش همآفرینی و
اشتراکگذاری دانش بر ظرفیت نوآوری در صنعت گردشگری است .جامعه آماری پژوهش حاضر ،افرادی هستند که حداقل
یکبار خرید اینترنتی مربوط به گردشگری از وبگاههای گردشگری داشتهاند .گردآوری اطالعات بهصورت پیمایشی است که از
ابزار پرسشنامه مبتنی بر طیف لیکرت استفاده شده است .برای توصیف جمعیتشناختی نمونه مورد مطالعه از نرمافزار برنامه
تحلیل آماری برای علوم اجتماعی 1و برای تأیید مدل و آزمون فرضیهها از مدلیابی معادالت ساختاری با نرمافزار حداقل
مربعات جزئی استفاده شده است .یافتههای پژوهش نشان میدهد که همآفرینی موجب افزایش ظرفیت نوآوری شده و
اشتراکگذاری دانش نیز این افزایش را تشدید میکند .همچنین در این پژوهش تأثیر مثبت سه بعد کیفیت وبگاه (کیفیت
نظام ،کیفیت خدمات و کیفیت اطالعات) و دو بعد سرمایه اجتماعی (سرمایه اجتماعی پیوندمدار و سرمایه اجتماعی
پیوندبخش) بر همآفرینی مورد تائید قرار گرفت.

کلیدواژهها :همآفرینی ،ظرفیت نوآوری ،اشتراکگذاری دانش ،سرمایه اجتماعی ،کیفیت وبگاه
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مقدمه
همآفرینی ،فعالیت مشترک با تعامل مستقیم و غیرمستقیم بین مشتریان و ارائه دهنده خدمات است
(آن و همکاران .) 319 ،0پراهالد و راماسومی (  ) 33نشان دادند که ارزش با تعامل میان مشتری و شرکت
از طریق همآفرینی ایجاد میشود (محمدی و همکاران .) 3 3 ،همآفرینی اجتماعی به فرآیند استفاده از
رسانههای اجتماعی بهعنوان وسیلهای برای انجام تعامالت همآفرینی اشاره میکند (کاپلن و هائنلین.) 313 ،5
فراهم کردن مشارکت مشتریان در یک بستر همآفرینی خاص و کاهش هزینه تعامل میان کاربران با استفاده
از رسانههای اجتماعی باعث ایجاد کارآیی پلتفرمهای همآفرینی میشوند (کنگ .) 31 ،
در راستای نیاز به وجود همکاری بین مشتریان و شرکتها ،نظریه سرمایه اجتماعی تأکید میکند که
ساختارهای اجتماعی و روابط بین افراد میتوانند منابع تولیدی محسوب شوند .در ادبیات مدیریت ،سرمایه
اجتماعی بهعنوان مجموع منابع واقعی و بالقوه در دسترس و شبکه روابط پردازششده ،بهوسیله واحدهای
اجتماعی و فردی تعریفشده است .نهاپیت و غوشال )1999( 1به لحاظ سرمایهای سه بعد ساختاری،
رابطهای و شناختی برای سرمایه اجتماعی در نظر گرفتند .بعد ساختاری نمایانگر پیکربندی شبکه و الگوی
ارتباط بین افراد مانند ارتباط در شبکههای اجتماعی است .این بعد بهعنوان یک جنبه اساسی سرمایه
اجتماعی در نظر گرفته میشود زیرا ارتباطات شبکههای اجتماعی دسترسی به منابعی مانند اطالعات و
دانش را فراهم میکنند (یانگ و لی 31 ،9؛ الن ،ون در کلینک و بوشوزن .) 31 ،9با توجه به مطالب بیان
شده میتوان ارتباط سرمایه اجتماعی و ارتباط در شبکههای اجتماعی را دریافت.
امروزه ترکیب صنایع در حال تغییر است؛ به این معنی که تعداد مشاغل در صنایع تولیدی به شدت
کاهشیافته است و به سمت صنایع خدماتی در حال رشد است .یکی از صنایع خدماتی که منجر به
اشتغالزایی شده است و بیشتر از هر صنعت دیگر ،توجه محققین و فعاالن کسبوکار را جلب کرده ،صنعت
گردشگری است (لی ،جین و شی .) 319 ،13با رشد گردشگران بینالمللی ،پاسخگویی به گردشگران بیشتر،
چالشی برای صنعت توریسم میباشد .این صنعت نیاز به نوآوری دارند و فقط با نوآوری میتوانند
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رقابتپذیری خود را حفظ کنند .یکی از رویکردهای بازارگرا که میتواند از این شکست جلوگیری کند،
همآفرینی است (نئوفر.) 31 ،11
بخش گردشگری با استفاده روزافزون از رسانههای اجتماعی و به اشتراکگذاری برنامههای اقتصادی
متحول شده است .با آسانسازی ایجادشده توسط این فناوریها ،مشتریان گردشگری میتوانند بهتدریج
همآفرینی کرده و تجارب گردشگری خود را شکل دهند (رادر ،هولبک و اسالم  ) 319 ،1و بدینترتیب
همآفرینی در صنعت گردشگری بهطور فزایندهای رو به رشد است (سوگاتان و رانجان.) 319 ،10
بر طبق دادههای ارائهشده در گزارش روند سفر جهانی آیتیبی  1در سال  ، 31 - 315مردم در
اکثر اوقات بهصورت برخط اطالعات مورد نیاز در مورد سفرهای آینده را از سه منبع :پایگاه اینترنتی مقصد
توریستی ( 05درصد) ،پایگاه اینترنتی هتل ( 05درصد) و شبکههای اجتماعی ( 03درصد) جستجو میکنند
(جیمنز -بارتو و کمپو -مارتینز .) 319 ،15بنابراین کیفیت پایگاههای اینترنتی اهمیت بسزایی در همآفرینی
تجارب گردشگری دارد .درنتیجه گسترش رسانههای اجتماعی ،تأکید کمی بر فهم همآفرینی اجتماعی
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شده است؛ که این خأل تحقیقاتی نیاز به مطالعه بیشتر دارد.
از طرفی کشور ایران از جمله کشورهایی است که به لحاظ برخورداری از مواهب طبیعی ،پیشینه
تمدنی و موقعیت ژئوپلیتیک خود بهمنزله یکی از قطبهای اصلی گردشگری شناخته میشود .با توجه به
امکانات و ویژگیهای بسیار غنی ایران در زمینه گردشگری ،بهکارگیری روشهای نوین جذب و نگهداری
مشتریان فعلی و در مرحله بعد گسترش تعداد آنها کامال ضروری به نظر میرسد .امروزه با بهرهگیری از
فضای اینترنت و به وجود آمدن گردشگری الکترونیکی ،فناوری اطالعات و ارتباطات که یکی از عناصر اساسی
گردشگری به شمار میرود؛ کارایی این صنعت را افزایش داده است (مشکینی ،علیپور و حاجیزاده.)1091 ،
با توجه به ادبیات ارائه شده مطالعه حاضر ،اولین کار در ایران است که تأثیر کیفیت پایگاه اینترنتی و
سرمایه اجتماعی را بر هم آفرینی در صنعت گردشگری مورد مطالعه قرار میدهد .بنابراین این مطالعه سعی
بر مطالعه ابعاد مطرح شده بهعنوان مؤلفههای مهم و تأثیرگذار بر همآفرینی جهت افزایش ظرفیت نوآوری با
توجه به نقش تعدیلگری اشتراکگذاری دانش دارد.
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همآفرینی و نوآوری
ظرفیت نوآوری یک رکن کلیدی برای استراتژی بلندمدت کسبوکار و برای موفقیت شرکت است که
منجر به بهبود عملکرد نوآوری ،مزیت رقابتی و عملکرد تجاری میشود (ژنگ و همکاران 315 ،11؛ جانتنگ و
تان .) 311 ،19ظرفیت نوآوری را میتوان بهعنوان فرآیند یکپارچهسازی استفاده از دانش ،مهارتها و منابع
شرکت برای انجام فعالیتهای نوآورانه مربوط به نوآوریهای فنی (محصوالت /خدمات و فناوری فرآیند
تولید) و نوآوریهای غیر فنی (مدیریت ،بازار و بازاریابی) دانست (ژنگ و همکاران .) 315 ،ظرفیت نوآوری
شرکتها در صورت گفتوگو ،تعامل و مذاکره خوب با مشتریان در رابطه با محصوالت جدید و طراحی
خدمات میتواند بهبود یابد (جانتنگ و تان.) 311 ،
همآفرینی عالوهبر کمک به شرکتها برای بهدستآوردن یا حفظ رقابت استراتژیک ،به شرکتها اجازه
میدهد تا برای ایجاد نوآوری از تفکر خالق مشتری نیز استفاده کنند زیرا مشتریان نوعی منبع نوآوری
هستند و میتوانند به شرکتها پیشنهادهای مفیدی ارائه دهند (گان ،اوکسای و هان .) 319 ،19وانگ و
همکاران
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 31اعالم کردند که شرکتهای برجسته مانند استارباکس و نایک بهطور فعال از پلتفرمهای

همآفرینی برای ارتباط مستقیم با مشتریان و تولید ایدههای جدید استفاده کردهاند (گان ،اوکسای و هان،
 .) 319حمیدی و قرنه ) 311( 1در پژوهشی به مطالعه تأثیر همآفرینی بر ظرفیت نوآوری پرداخته و
درنهایت به این نتیجه رسیدند که با همآفرینی ،نوآوری نیز افزایش مییابد .بنابراین ،فرضیه روبهرو پیشنهاد
میشود :هرچه هم آفرینی افزایش یابد ظرفیت نوآوری نیز افزایش مییابد.

کیفیت وبگاه
کیفیت وبگاه یک ساختار چندبعدی است که مزیت کلی وبگاههای فروشندگان برخط را نشان میدهد.
کیفیت وبگاه در طبقهبندی انجامشده توسط گائو و لی ( ) 319شامل کیفیت نظام ،کیفیت اطالعات و
کیفیت خدمات میباشد .کیفیت نظام بهعنوان عملکرد یک نظام وبگاه از نظر مشتریان شناخته شده است
که شامل برخی از ویژگیهای کلیدی نظام مانند سرعت دسترسی ،سهولت استفاده و جذابیت تصویری است
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(گائو و لی .) 319 ،به دیگر عبارت ،ادراک کلی مشتری از وبگاه (پودار و همکاران ، 339 ، 0به نقل از
الحسینی المدرسی و محمدی .)1095 ،کریشن و همکاران ( ) 319کیفیت نظام را بهعنوان دقت،
پاسخگویی و توانایی مشارکت در راهی ارزشمند در رسانه معرفی کردند (کریشن و همکاران.) 319 ،
طبق نظر مک نایت ،ککمر و گوهاری ) 33 ( 5اگر مشتری یک نظام را دارای کیفیت باال بداند،
بیشتر احتمال دارد که با آن نظام مشارکت کند ،برند آن را بهخاطر بسپارد و از آن بهخوبی صحبت کند
(اسالم و رحمان  .) 311 ،اسالم و رحمان ( ) 311رابطه بین کیفیت نظام در یک برند تجاری برخط و
همآفرینی را مطالعه کرده و بیان کردند که بین این دو میتواند رابطه مثبتی وجود داشته باشد.
کیفیت اطالعات که یکی از ابعاد کیفیت وبگاه است؛ کیفیت محتوای وبگاه را نشان میدهد و با توجه
به مرتبط بودن ،بهموقع بودن ،شخصی و دقیق بودن درجهبندی میشود (گائو و لی .) 319 ،کیفیت اطالعات
حاوی اطالعات مرتبط ،قابل فهم ،دقیق ،مختصر ،کامل ،بهموقع و قابل استفاده است (سالتری ،فینگان و
ویجن .) 319 ، 1مهمترین جنبه کیفیت اطالعات ،ارائه اطالعاتی است که بهاندازه کافی بهروز باشد .ارائه
اطالعات متنوع و بهموقع مربوط به محصول ،حس هیجانی را در مشتریان برخط ایجاد میکند که به
تصمیمگیری بهتر آنها کمک میکند (الحسینی المدرسی و محمدی .)1095 ،اطالعاتی که مرتبط ،دقیق،
کافی ،ارزشمند و از منابع معتبر باشد باعث میشود تا مشتریان بتوانند آگاهی بیشتری کسب کرده و
تصمیمات بهتری بگیرند؛ بنابراین اگر اطالعات ارائهشده از کیفیت غنی برخوردار باشد باعث همآفرینی
مشتریان میشود (اسالم و رحمان .) 311 ،طبق پژوهش اسالم و رحمان ( ) 311بین کیفیت اطالعات یک
برند تجاری برخط و همآفرینی میتواند رابطه مثبتی وجود داشته باشد.
کیفیت خدمات ،بعد سوم کیفیت وبگاه است که به رضایت کاربر از سطح خدمات ارائهشده توسط وبگاه
خرید اینترنتی اشاره دارد (سنتوریدایز ،تریوالیز و رکلیتایز ، 339 ، 9به نقل از المدرسی و محمدی .)1095 ،در
تعریفی دیگر میتوان گفت که کیفیت خدمات به خدمات پشتیبانی ارائهشده توسط ارائهدهنده خدمات اشاره
دارد که کیفیت خدمات خوب شامل جنبههای مختلفی از جمله صالحیت پرسنل مسئول خدمات ،همدلی،
قابلیت اطمینان و پاسخگویی است که بهطور مستقیم بر سودمندی تأثیرگذار میباشند (سقاپور ،ایرانمنش و
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زیالنی .) 319 ، 9چن و همکاران ) 315( 03کیفیت خدمات را بهعنوان پشتیبانی سراسری ارائهشده توسط
ارائهدهنده خدمات تجارت الکترونیک تعریف کردند و معتقدند که اعتماد مشتری توسط ترکیب ابعاد
پاسخگویی ،قابلیت اعتماد و ضمانت (بیمه) افزایش مییابد؛ بنابراین سطح باالتری از کیفیت خدمات میتواند
اعتماد مشتری را افزایش دهد .کیفیت خدمات برخط بر تمایل مشتریان برای شرکت در همآفرینی تأثیر
میگذارد .در ادبیات بازاریابی شواهدی وجود دارد که نشان میدهد میتواند بین کیفیت خدمات برخط و
رفتارهای همآفرینی برخط کاربران رابطه مثبتی وجود داشته باشد (الشارنوبی و ماهروز 315 ،01؛ شنگ و لیو ،0
لیو  313 ،0؛ کارلسون و اوکاس.) 313 ،00
بنابر اظهارنظر الشارنوبی و ماهروز ( ) 315کیفیت خدمات برخط بهطور مستقیم بر نگرش و اهداف
کاربران برای مشارکت در فعالیتهای همآفرینی برخط میتواند تأثیر مثبت داشته باشد .بنابراین با توجه به
مطالب ارائه شده از ادبیات مرتبط ،انتظار میرود هرچه کیفیت وبگاه باالتر باشد مشتریان تمایل به رفتار
مشارکتی در سطح باال داشته باشند .فرضیه و روابط آماری آن به شرح زیر است:
فرضیه :هرچه کیفیت وبگاه افزایش یابد؛ هم آفرینی نیز افزایش مییابد.
رابطه آماری) کیفیت نظام تأثیر مثبت و معنیداری بر همآفرینی دارد.
رابطه آماری) کیفیت اطالعات تأثیر مثبت و معنیداری بر همآفرینی دارد.
رابطه آماری) کیفیت خدمات تأثیر مثبت و معنیداری بر همآفرینی دارد.
سرمایه اجتماعی
سرمایه اجتماعی بهعنوان ویژگیهای سازمانهای اجتماعی مانند اعتماد ،هنجارها و شبکهها تعریف
شده که میتواند کارایی جامعه را با تحقق اهداف هماهنگ شده ،بهبود بخشند (کیم ،لی و بن  ) 31 ،0و
همچنین به اعتقاد رابرت پاتنم هماهنگی و همکاری را برای سود دوطرفه تسهیل کند (کاستلو.) 319 ،05
کاستلو ( ) 319معتقد است که سرمایه اجتماعی به دو بعد پیوندبخش  0ارتباطی و پیوندمدار
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ارتباطی تقسیمشده است .سرمایه اجتماعی پیوندبخش که به روابط ضعیف بین افراد اطالق میشود که
چندان هم شخصی یا احساسی نیستند؛ ارتباطاتی که اغلب از نظر کمی و تعداد بسیار بزرگاند و باعث نشر و
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کسب اطالعات میشوند ،اما نمیتوانند همانند روابط خانوادگی عمل کنند (عبداللهیان ،زاهدی و شیخ
انصاری؛  .)109بهعبارتی سرمایه اجتماعی پیوندبخش با داراییهای بیرون از شبکه ارتباط داشته؛ برای
توزیع اطالعات بهکار میرود و همچنین مبتنی بر پیوندهای ضعیف است .اینگونه پیوندهای ضعیف بهعنوان
مثال هنگام کسب یک فرصت شغلی ،ممکن است در مقایسه با پیوندهای قویتر با اقوام و دوستان برای افراد
جویای پیشرفت با ارزشتر باشد (بنایی ،زارعی متنی ،مزینانی شریعتی.)1099 ،
سرمایه اجتماعی پیوندمدار به روابط درون گروههای همگن اشاره میکند و شامل افراد سازمانهای
خاص میشود .در واقع این نوع سرمایه اجتماعی داخلی است و با سایر سازمانها در ارتباط نیست .بهعنوان
مثال سرمایه اجتماعی پیوندمدار شامل حمایت اجتماعی و احساس اعتماد ایجاد شده در گروههای نسبتا
همگن میشود (بنایی ،زارعی متنی ،مزینانی شریعتی1099 ،؛ کاستلو .) 319 ،این نوع سرمایه اجتماعی
بهعنوان روابط بسیار نزدیک شرح داده میشود ،بهخصوص در جایی که نوعی پشتیبانی احساسی در بین
افراد مبادله میشود (عبداللهیان ،شیخ انصاری.)109 ،
به تعبیری دیگر میتوان گفت که روابط بین اعضای داخلی یک سازمان را سرمایه اجتماعی پیوندمدار
و روابط بین اعضای خارجی سازمانهای مختلف را سرمایه اجتماعی پیوندبخش بیان کرد (کیم ،لی و بن،
 .) 31طبق مطالعه مان ) 319( 09سرمایه اجتماعی بر روی همآفرینی تأثیر مثبت و معنیداری دارد .از
طرف دیگر طبق پژوهش آلوز ،فریرا و فرناندز ) 31 ( 09سرمایه اجتماعی پیوندبخش سطوح مشتری ،بهطور
مثبت سطوح خودکارآمدی مشتری را افزایش میدهد که منجر به افزایش فعالیتهای همآفرینی مشتری
میشود .بنابراین در این پژوهش پس از در نظر گرفتن دو بعد پیوندمدار و پیوندبخش برای سرمایه اجتماعی
فرضیه و روابط آماری آن بهصورت زیر پیشنهاد میشود:
فرضیه :سرمایه اجتماعی منجر به افزایش همآفرینی میشود.
رابطه اول) سرمایه اجتماعی پیوندبخش تأثیر مثبت و معنیداری بر همآفرینی دارد.
رابطه دوم) سرمایه اجتماعی پیوندمدار تأثیر مثبت و معنیداری بر همآفرینی دارد.
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اشتراکگذاری دانش
برقراری تعامل بین مشتریان و شرکتها از طریق رسانههای اجتماعی ،شرکتها را قادر میسازد تا
شناخت عمیقی از مشتریان بهدستآورده و موقعیت رقابتی خود را بهبود دهند (جانتنگ و تان ) 311 ،و
ایدههای حاصل از این تعامل موجب میشود تا به اشتراک دانش مشتری بهعنوان هسته مرکزی ارزش
همآفرینی توجه شود (لتیسیا سانتوس  -ویژانده ،گنزالز  -میرس و انگل لوپز  -سانچز .) 310 ، 3اشتراک دانش
شامل برقراری ارتباط یا اشتراک اطالعات با ذینفعان خارجی (مثل مشتریان ،تأمینکنندگان ،رقبا و
دانشگاهها) و برقراری ارتباط میان ذینفعان داخلی مانند (کارکنان خود شرکت) میشود .مطالعات نشان
میدهد که اشتراک دانش میان ذینفعان داخلی مثل کارکنان ،به شرکت کمک میکند تا بهتر منابع خارجی
(اطالعات خارجی ،ایدهها و بینشها) را درک کنند و این منابع را در طول فرآیندهای همآفرینی بهتر
استخراج و تحلیل کنند؛ که بهنوبه خود منجر به افزایش عملکرد نوآورانه میشود (مارکویس و باقرزاده، 1
 .) 319براساس مطالعات پیشین از آنجاییکه بین همآفرینی و ظرفیت نوآوری رابطه وجود دارد زمانی که
همآفرینی بین مشتریان وجود داشته باشد اشتراک دانش بین مشتریان موجب افزایش نوآوری شده؛
درنتیجه ،ظرفیت نوآوری افزایش مییابد .با توجه به مطالب ارائه شده ،فرضیه زیر پیشنهاد میشود:
اشتراکگذاری دانش رابطه بین همآفرینی و ظرفیت نوآوری را تعدیل میکند.
ارائه مدل پژوهش
در این قسمت مدل پژوهش نشان داده است .همانطور که در شکل  1مشاهده میکنید کیفیت وبگاه
شامل کیفیت نظام ،کیفیت اطالعات و کیفیت خدمات است که بهعنوان سه بعد مهم کیفیت وبگاه در نظر
گرفته شده است .همچنین سرمایه اجتماعی دارای دو بعد پیوندمدار و پیوندبخش است .در این مطالعه
اشتراکگذاری دانش بهعنوان متغیر تعدیلگر ایفای نقش میکند.
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کیفیت وبگاه اینترنتی
 کیفیت نظام کیفیت خدمات کیفیت اطالعاتظرفیت نوآوری

همآفرینی
سرمایه اجتماعی

 سرمایه اجتماعی پیوند مدار -سرمایه اجتماعی پیوندبخش

اشتراک دانش

شکل  .1مدل پژوهش( .منبع :تلفیقی از مطالعات پیشین)

روششناسی پژوهش
روش اجرای این پژوهش توصیفی  -همبستگی ،به لحاظ هدف از نوع کاربردی و از لحاظ استراتژی ،در
زمره پژوهشهای کمی قرار دارد که با روش پیمایشی انجام میشود .جهت گردآوری دادههای موردنیاز ،از
ابزار پرسشنامه مبتنی بر طیف لیکرت استفادهشده است .پرسشنامه مورد استفاده در این پژوهش ،شامل دو
بخش است که بخش اول آن اطالعات جمعیتشناختی مانند سن ،تحصیالت و  ...را شامل میشود و بخش
دوم آن دربرگیرنده سؤاالت مربوط به متغیرهای موجود در مدل است .سواالت مربوط به کیفیت وبگاه از
مطالعه آن و همکاران ( ،) 331سواالت همآفرینی از مطالعه الشارنوبی و ماهروز ( ،) 315سواالت سرمایه
اجتماعی لی (  ) 31و سواالت اشتراک دانش (مارکویک و باقرزاده ) 319 ،و پتانسیل نوآوری از ماریا و
همکاران ( ) 310اقتباس شده است .در مطالعه حاضر سواالت گرفته شده از این منابع با توجه به هدف
مطالعه تعدیل و متناسب شده است.
جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری پژوهش حاضر ،افرادی بودند که تاکنون خرید اینترنتی مربوط به گردشگری از وبگاههای
گردشگری (الی گشت ،علی بابا ،چارتر ،اقامت

) داشتهاند .پرسشنامه بهصورت برخط طراحی و منتشر
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شد .بهدلیل اینکه حجم جامعه این پژوهش نامشخص است ،برای تعیین حجم نمونه مورد نیاز از فرمول
کوکران برای جوامع نامحدود استفاده شد که در آن ،حداکثر خطای قابل قبول ( ،)3/35سطح اطمینان
 3/39 ،در نظر گرفته شد که درنتیجه حجم نمونه

،3/95

 1نفر بدست آمد؛ اما از آنجا که بهصورت

برخط  09پاسخ گردآوری شده بود ،تمام دادههای گردآوری شده در تحلیل مورد استفاده قرار گرفت (مقدار
واریانس از طریق نمونه مورد مطالعه برای  03نفر محاسبه شده است).
ویژگیهای جمعیتشناختی نمونه
در بخش یافتههای توصیفی ،به ویژگیهای جمعیت شناختی جامعه مورد مطالعه پرداخته میشود که
در جدول شماره ( )1مشاهده میشود .براساس این نتایج  119نفر (  9/درصد) مرد 1 3 ،نفر ( 53/
و چارتر

درصد) زن میباشند .از بین وبگاههای گردشگری به ترتیب وبگاه علی بابا ،الی گشت ،اقامت

درصد بیشتری از خریدهای گردشگری را به خود اختصاص دادهاند .اینستاگرام و تلگرام پرطرفدارترین
وبگاههای اجتماعی بودهاند که افراد پیجهای گردشگری را در آن دنبال میکردهاند.
جدول  .1ویژگیهای جمعیتشناختی (منبع :یافتههای پژوهش)

تعداد خرید اینترنتی

زن

1 3

53/

الی گشت

زیر 5

1

/1

5-03

9

3/0

علی بابا
چارتر

1

5

علی بابا  -چارتر

09

1

01-05
0 - 3

0

19/1

باال 3

0

9/1

علیبابا  -اقامت

فوق دیپلم /لیسانس

00

10/9

فوق لیسانس

159

/

دکتری و باالتر

1

19/1

یکبار

03

1 /

دو بار

5

13/5

سه بار

19

1/

چهار بار
بیش از چهار

159

/9

13/11
95

3

/5

0

9/1
05/1

5/

گردشگری

تحصیالت

رده سنی

مرد

119

9/

اقامت

رسانههای اجتماعی

جنسی

ت

فراوانی

%فراوانی

وبگاههای گردشگری

ابعاد

ابعاد

فراوانی

%فراوانی

19/5

علیبابا  -الیگشت
1

5

اینستاگرام  -تلگرام

53

3/90

اینستاگرام

13

0/35

تلگرام

0

/5

تلگرام -فیسبوک

10

1/9

تلگرام-واتسآپ

1/1
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روایی و پایایی ابزار گردآوری دادهها
جهت گردآوری اطالعات مورد نیاز تحقیق از پرسشنامه استفادهشده است .برای مطالعه روایی و اعتبار
پرسشنامه ،اعتبار آنها توسط کارشناسان و خبرگان حوزه همآفرینی و گردشگری ،مورد مطالعه و تأیید قرار
گرفت و نظرات آنها در جهت بهبود پرسشنامه اثر داده شد .همچنین روایی عاملی سؤاالت پرسشنامه نیز
توسط تحلیل عاملی تأیید گردید و همچنان ،روایی همگرای پژوهش با محاسبه میانگین واریانس تبیین شده
مطالعه شد .فورنل و الرکر ،)1999( 5مقدار باالی  3/5را برای میانگین واریانس تبیین شده بیان کردهاند.
در این مطالعه برای محاسبه ضریب پایایی از دو معیار استاندارد رایج آلفای کرونباخ ،و پایایی ترکیبی
استفاده شده است .مقدار باالی  3/1برای آلفای کرونباخ و مقدار باالی  3/برای پایایی ترکیبی ،مقدار
استاندارد اعالمشده است .با توجه به استانداردهای بیانشده پایایی و روایی پژوهش مناسب است .جدول
شماره ( )1پایایی و جدول ( ) روایی بیانشده توسط تحلیل عاملی را نشان میدهد.

جدول  .سنجش پایایی و روایی منبع سؤاالت (منبع :یافتههای پژوهش)
متغیر

بعد

آلفای کرونباخ

پایایی ترکیبی

AVE

کیفیت
وبگاه

کیفیت نظام

3/1 1

3/111

3/ 1

کیفیت خدمات

3/ 99

3/131

3/5 9

کیفیت اطالعات

3/195

3/930

3/ 33

سرمایه اجتماعی پیوندمدار

3/901

3/953

3/500

3/91

3/9 1

3/511

همآفرینی

3/1 3

3/9 1

3/ 1

اشتراک دانش

3/131

3/909

3/

ظرفیت نوآوری

3/9 1

3/9 1

3/ 1

سرمایه
اجتماعی سرمایه اجتماعی پیوندبخش

در جدول شماره ( ،)0بارهای عاملی برای مطالعه روایی نشان داده شده است .مقدار استاندارد بار
عاملی برای نشان دادن روایی سؤاالت پژوهش  3/5به باال هست که در مدل حاضر تمام سؤاالت بار عاملی
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آنها بیش از  3/5بوده است که نشان از روایی باالی سؤاالت پرسشنامه دارد .در ادامه روایی واگرای مدل
اندازهگیری مورد مطالعه قرار میگیرد .روایی واگرا با استفاده از روش فورنل و الکر انجام میگیرد.
میزان رابطهی سازه با شاخصهایش در مقایسه رابطه آن سازه با سایر سازهها است؛ بهگونهای که
روایی واگرای قابل قبول یک مدل حاکی از آن است که یک سازه در مدل تعامل بیشتری با شاخصهای خود
دارد تا با سازههای دیگر (داوری ،رضازاده .)109 ،روایی واگرا وقتی در سطح قابلقبول است که میزان
میانگین برای هر سازه بیشتر از واریانس اشتراکی آن سازه و سازههای دیگر (مربع مقدار ضرایب همبستگی
بین سازهها) در مدل باشد .بر مبنای جدول شماره ( ) روایی واگرا تأیید شد (قطر اصلی ماتریس ،جذر
میانگین واریانس تبیین شده است).
جدول .0بارهای عاملی (روایی) (منبع :یافتههای پژوهش)

اشتراک دانش

سرمایه اجتماعی پیوندبخش

کیفیت نظام

q

3/191

q5

3/931

q

3/93

q 1

3/103

q 9

3/ 5

q 9

3/93

q03

3/1

q0

3/11

q05

3/951

q0

3/9

q01

3/ 10

سرمایه اجتماعی پیوندمدار

q0

3/90

کیفیت خدمات

q

3/95

q1

3/1 1

q9

3/195

q9

3/1 9

q13

3/ 1

q11

3/9 9

q1

3/9 1

q10

3/195

q1

3/9 1

q 1

3/ 11

q15

3/ 5

q

3/ 9

q1

3/ 39

q 0

3/9 1

q11

3/ 1

q

3/1 9

q19

3/5 1

q 5

3/105

q19

3/95

ظرفیت
نوآوری

همآفرینی

q1

3/1 5

q

3/9
کیفیت اطالعات

بعد

سؤاالت

بار عاملی

بعد

سؤاالت

بار عاملی

بعد

سؤاالت

بار عاملی

q01

3/199

q0

3/911

q00

3/159
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یافتههای پژوهش
برازش مدل پژوهش
مطالعه مدل کلی پژوهش با استفاده از معیار برازش ( ) 0GOFانجام میشود .این معیار عبارت است از
میانگین هندسی متوسط ضریب تعیین چندگانه در متوسط مشترکات .مدل کلی شامل هر دو بخش مدل
اندازهگیری و ساختاری میشود و با تأیید برازش آن ،مطالعه برازش در یک مدل کامل میشود.
فرمول  .1محاسبه GOF
3 301 = 38091

3

591

با توجه به سه مقدار  3/ 5 ،3/31و  3/0بهعنوان مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی برای این معیار ،حاصل
شدن  3/091با توجه به فرمول  .1برای این معیار ،از برازش کلی قوی مدل دارد.

جدول  .روش فورنل و الکر برای روایی واگرا (منبع :یافتههای پژوهش)
سرمایه اجتماعی

ظرفیت نوآوری

همآفرینی

سرمایه اجتماعی

3/931

ظرفیت نوآوری

3/ 11

3/19

همآفرینی

3/ 31

3/0

3/ 90

کیفیت وبگاه

3/ 19

3/ 33

3/53

کیفیت وبگاه

3/939

آزمون فرضیه تعدیلگر
قابلیت مطالعه تأثیر متغیرهای تعدیلگر در نرمافزار اسمارت پیالاس وجود دارد که از این لحاظ
یک مزیت برای آن محسوب میشود .از اینرو برای تحلیل متغیر تعدیلگر مدل از روش حداقل مربعات
جزئی استفاده شده است .برای نمونه نتایج حاصل از نرمافزار اسمارت پیالاس برای مطالعه فرض تعدیلگر
اشتراک دانش و همآفرینی در شکل ( )0ارائهشده است .در شکل ( )0همآفرینی در نقش متغیر مستقل و
ظرفیت نوآوری در نقش متغیر وابسته و اشتراک دانش بهعنوان متغیر تعدیلگر در مدل ایفای نقش میکنند.
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همچنین متغیر جدید اثر تعاملی را نشان میدهد .همانگونه که از شکل مشخص است ،ضریب
معنیداری  tمربوط به متغیر جدید اشتراک دانش * همآفرینی 1/91 ،محاسبه شده است که بهدلیل بیشتر
بودن از  1/9نشان میدهد در سطح اطمینان  %95میتوان تأثیر متغیر اشتراک دانش را بهعنوان یک متغیر
تعدیلگر تأیید ساخت.

شکل  .مدل ساختاری تحقیق برای مطالعه فرضیه اصلی تحقیق (منبع :یافتههای پژوهش)

شکل  .0مطالعه متغیر تعدیلگر (منبع :یافتههای پژوهش)
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جدول  .5مطالعه فرضیات و روابط آماری تحقیق (منبع :یافتههای پژوهش)

هرچه کیفیت وبگاه بیشتر باشد همآفرینی نیز افزایش مییابد.

3/

/ 1

تأیید

کیفیت نظام بر همآفرینی تأثیر مثبت و معنیداری دارد.

3/

0/59

تأیید

کیفیت خدمات بر همآفرینی تأثیر مثبت و معنیداری دارد.

3/05

/ 5

تأیید

کیفیت اطالعات بر همآفرینی تأثیر مثبت و معنیداری دارد.

3/09

/19

تأیید

سرمایه اجتماعی منجر به همآفرینی بیشتر میشود

3/ 0

0/119

تأیید

سرمایه اجتماعی پیوندمدار بر همآفرینی تأثیر مثبت و معنیداری دارد.

3/ 9

/

تأیید

سرمایه اجتماعی پیوندبخش بر همآفرینی تأثیر مثبت و معنیداری دارد.

3/01

/9

تأیید

هرچه همآفرینی افزایش یابد ،نوآوری نیز افزایش مییابد

3/ 1

0/911

تأیید

اشتراک دانش رابطه بین همآفرینی و ظرفیت نوآوری را تعدیل میکند.

3/0

/1

تأیید

فرضیه

روابط آماری

فرضیه

فرضیه /روابط آماری

فرض

تعدی

لگر

یه

روابط آماری

β

T

نتیجه

نتیجهگیری
امروزه با توجه به رقابت شدید و جهانیشدن بازارها ،شرکتها به مشتریان توجه بیشتری معطوف
کرده ،بنابراین همآفرینی برای ایجاد همکاری بین مشتریان و شرکتها بسیار مهم تلقی شده است .همچنین
مصرفکنندگان بهویژه مصرفکنندگان صنعت گردشگری با توجه به دسترسی به ابزارهای جدید ارتباطی
میخواهند با شرکتها در تعامل باشند و همآفرینی کنند .همآفرینی که بهعنوان یکی از آتیهدارترین
حوزهها در محیطهای مجازی مصرفکننده شناخته شده است که در ایران چندان مورد مطالعه قرار نگرفته
است (سلطانی ،جندقی و فروزنده شهرکی .)1095 ،با توجه به اهمیت همآفرینی در صنعت گردشگری ،هدف
ما در این پژوهش مطالعه رابطه بین همآفرینی و ظرفیت نوآوری و همچنین نقش اشتراک دانش بر این
رابطه در صنعت گردشگری است .بدین منظور در این پژوهش از طریق توزیع پرسشنامه بهصورت برخط در
وبگاههای رسانه اجتماعی اطالعات موردنیاز جمعآوریشده سپس برای توصیف جمعیتشناختی نمونه مورد
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مطالعه از نرمافزار برنامه تحلیل آماری برای علوم اجتماعی و برای تأیید مدل و آزمون فرضیهها از مدلیابی
معادالت ساختاری با نرمافزار اسمارت پیالاس استفاده شده است .نتایج حاصل از تحلیل دادهها نشان
میدهد که رابطه اول تائید شده است؛ یعنی کیفیت نظام تأثیر مثبتی به میزان

 3/بر همآفرینی دارد؛ که

با نتایج پژوهش اسالم و رحمان ( ) 311مطابقت دارد .کیفیت یک نظام اولین تصویری است که یک وبگاه
از خود در اختیار کاربران قرار میدهد ،رضایت مشتری را تضمین میکند ،اعتماد ایجاد میکند و طبق نظر
مک نایت ،ککمر و گوهاری (  ) 33اگر مشتری یک نظام را دارای کیفیت باال بداند؛ بیشتر احتمال دارد که
با آن نظام مشارکت کند .نتیجه این رابطه آماری نشان میدهد که کیفیت نظام عامل مهمی برای ترغیب
مشتریان جهت مشارکت در همآفرینی است .بهعنوان مثال محتوای وبگاههای گردشگری عاملی مهم برای
ارزیابی کیفیت یک نظام است؛ زمانی که محتوا بهروز باشد و بتواند پاسخگوی سؤاالت و نیاز کاربران باشد
میتواند منجر به رضایت و درنتیجه ترغیب مشتریان برای مشارکت در فعالیتهای همآفرینی شود.
رابطه دوم مبنیبر کیفیت اطالعات تأثیر مثبتی به میزان  3/09بر همآفرینی دارد نیز تائید شده است؛
که با نتایج پژوهش اسالم و رحمان ( ) 311مطابقت دارد .امروزه با توجه به پیشرفت تکنولوژی ،ازدیاد
اطالعات و نیاز به دسترسی به اطالعات معتبر ،مشتریان با یک شرکت همکاری نمیکنند مگر آنکه آن
شرکت اطالعات معتبر ،بهروز و کافی در اختیار آنها قرار دهد؛ بنابراین افزایش کیفیت اطالعات منجر به
افزایش همآفرینی میشود .اطالعات یکی از مهمترین داراییهایی است که وبگاههای گردشگری میتوانند در
اختیار کاربران خود قرار بدهند .از آنجا که امروزه افراد استفاده بیشتری از رسانهها و وبگاههای اینترنتی
میکنند ،اهمیت اطالعات بهنوبه خود نیز قابل توجه میباشد .ارائه اطالعات مورد نیاز مشتریان نیز ،عاملی
مهمی در ترغیب مشتری جهت بازدید مجدد از وبگاه و افزایش همکاری مشتری میشود .در پارهای از موارد
مشتریان زمانی که درک کنند اطالعات صادقانه و بهروز و معتبر است ،خود نیز در جهت تکمیل اطالعات نیز
مشارکت میکنند.
در ادامه معنیدار بودن رابطه بین کیفیت خدمات و همآفرینی با  β = 3/05و  T= / 5همانند
پژوهش الشارنوبی و ماهروز ( ) 315مورد تأیید قرار گرفت .هرچه کیفیت خدمات که بهنوعی پشتیبانی
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سراسری ارائهشده توسط ارائهدهنده خدمات محسوب میشود که هرچه این پشتیبانیها بیشتر باشد اعتماد
مشتری افزایش مییابد که با افزایش اعتماد تمایل مشتریان به همآفرینی نیز افزایش مییابد .در گردشگری،
تجربه مهم است و از آنجا که گردشگری یک صنعت خدمت محور و تجربه محور است ،ارائه خدمات توسط
سازمانها و وبگاههای گردشگری باید با کیفیت باال باشد .زمانی که افراد در هنگام مواجه با خدمت حس
تجربی خوبی بهدست آورند و خدمات مناسبی به افراد ارائه شود و نحوه ارائه خدمت نیز مهم باشد نوعی
رضایت را در کابران به همراه دارد که این بهنوبه خود منجر به ترغیب مشتریان برای مشارکت در سایر
فعالیتهای سازمان میشود.
رابطه چهارم مبنیبر سرمایه اجتماعی پیوندمدار تأثیر مثبتی بر همآفرینی دارد نیز با  β =3/ 9و
 T= /تائید شده است .با توجه به نقش سرمایه اجتماعی پیوندمدار در ایجاد احساس اعتماد ،با به وجود
آمدن احساس اعتماد ،مشارکت مشتریان با سازمان بیشتر شده درنتیجه همآفرینی افزایش مییابد .سرمایه
اجتماعی پیوندمدار نوعی هماهنگی درونی را باعث میشود که نتیجه آن افزایش اعتماد میان افراد است.
زمانی که یک سازمان درنتیجه انجام سایر فعالیتها میتواند حس اعتماد را در افراد به وجود آورد؛ پس این
اعتماد افراد تمایل آنها به مشارکت و فعال بودن مشتریان را نشان میهد .فعال بودن مشتری در ارتباط با
سازمان نقش مشتری را در همآفرینی تسهیل میکند که نتیجه پیوند اجتماعی میان افراد بوده است و بهنوبه
خود منجر به تسهیل همآفرینی میشود .معنیدار بودن رابطه بین سرمایه اجتماعی پیوندبخش و همآفرینی
با  β = 3/019و  T= /9تأیید شده است که با مطالعه آلوز ،فریرا و فرناندز (  ) 31همراستایی دارد.
در فرضیه بعدی معنیدار بودن رابطه بین همآفرینی و ظرفیت نوآوری با  β =3/ 1و T=0/91همانند
پژوهش حمیدی و قرنه (  ) 31مورد تأیید قرار گرفت .با همآفرینی ،مشتریان با یکدیگر و با سازمان بیشتر
در ارتباط بوده؛ بدینترتیب تبادل اطالعات افزایشیافته و امکان نوآوری درنتیجه تبادل اطالعات و نظرات
متفاوت افراد افزایش مییابد .مطالعات نشان میدهد که اشتراک دانش میان مشتریان ،به شرکتها کمک
میکند تا بهتر منابع خارجی شامل اطالعات خارجی و ایدهها را درک کنند و این منابع را در طول
فرآیندهای همآفرینی بهتر استخراج و تحلیل کنند؛ که بهنوبه خود منجر به افزایش عملکرد نوآورانه میشود
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(مارکویس و باقرزاده .) 319 ،امزوره در سازمانها برای نوآوری از همآفرینی استفاده میکنند؛ در واقع
همآفرینی کلید جدید برای نوآوری است .از مکانیزهام همآفرینی که امروزه میتواند نوآوری را منجر شود
میتوان به جمعسپاری و گیمیفیکیشن نیز اشاره کرد .همآفرینی با مهیاسازی شرایط برای ایدهپردازی با
استفاده از مکانیزم جمعسپاری میتواند نوآوری را منجر شود که این به نوبه خود مزیت رقابتی را به همراه
دارد.
نتایج فرضیه تعدیلگر یعنی نقش اشتراک دانش در رابطه بین همآفرینی و ظرفیت نوآوری با β =3/0

و  T= /1تأیید میشود .بهعبارتدیگر اشتراکگذاری منجر به افزایش رابطه مثبت بین همآفرینی و
ظرفیت نوآوری میشود .نتایج این فرضیه با مطالعه مارکویس و باقرزاده ( ) 319همراستایی دارد .آنها در
مطالعه خود نشان دادند که اشتراکگذاری دانش میان کارکنان ،به شرکت کمک میکند تا بهتر منابع
خارجی (اطالعات خارجی ،ایدهها) را درک کنند و این منابع را در طول فرآیندهای همآفرینی بهتر استخراج
و تحلیل کنند؛ که بهنوبه خود منجر به افزایش عملکرد نوآورانه میشود .از آنجاییکه بین همآفرینی و
ظرفیت نوآوری رابطه وجود دارد ،زمانی که دانش میان افراد به اشتراک گذاشته میشود و با توجه به اینکه
دانش و مهارت نوعی منبع ناملموس مهم برای همآفرینی است فرایند همآفرینی بهبود پیدا میکند که
میتواند فعالیتهای نوآورانه را در سازمان منجر شود.
درنهایت به سازمانها پیشنهاد میشود که با جدیت به دنبال راههایی برای ارتقا کیفیت نظام و تقویت
تعامل با مشتریان باشند .بهعنوان مثال فضاهایی برای گفتوگو مجازی ایجاد کنند تا مشتریان در این فضاها
برای انتقال نظرات ،تجربیات و ارائه راهحلهای خاص و جدید با یکدیگر و با سازمان در ارتباط بوده ،سطح
مشارکت افزایشیافته و همآفرینی حاصل شود.
در گردشگری وبگاه مقصد اجازه میدهد تا اطالعات و روایاتی از گردشگران جمعآوری شود که این
اطالعات یک منبع اطالعاتی برای تصمیمگیری و برنامهریزی سفر فراهم میکنند .بنابراین برای اینکه
کاربران بتوانند بهطور فعال در تولید ارزش برای برند مقصد شرکت کنند باید فضاهایی برای توسعه
همآفرینی ایجادشده تا گردشگران با مشاهده اطالعات به اشتراک گذاشتهشده در این فضاها ،به سفر تشویق
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شده و مشارکت کنند .با توجه به فراگیر شدن روز افزون استفاده از اینترنت ،وبگاهها و شبکههای اجتماعی
این فضاها را برای اشتراک اطالعات فراهم میکند .حال هرچه سه بعد کیفیت نظام ،کیفیت اطالعات و
کیفیت خدمات بیشتر باشد ،اشتراک اطالعات بهتر انجام گرفته درنتیجه همآفرینی افزایش مییابد.
شرکتها باید استراتژیهایی برای بهبود سرمایه اجتماعی پیوندبخش مشتریانشان بهوسیله آماده
کردن ارتباطات ممکن بین مشتریان یا بین مشتریان و خبرگان از طریق مجامع برخط ،فراهم کنند.
همچنین شرکتها باید بدانند که تالششان برای ارائه اطالعات در مورد جوانب مثبت و منفی و همچنین
ارائه خدمات ،دانش مشتری رو در مورد نحوه مقابله با ارائه خدمات ارتقا بخشد .شرکتها باید آگاه باشند که
تمام تالشهایشان در افزایش سطح هم آفرینی مشتری مطمئنا مزایایی را برای شرکت به همراه خواهد
داشت؛ زیرا مشتری سطح باالتری از مزایا مانند خدمات باکیفیت باالتر ،خدمات شخصیسازیشده ،تعامل
دلپذیرتر را هنگام همآفرینی با شرکت درک خواهد کرد .همچنین برای ارتقا کیفیت نظام و افزایش تعامل
مجازی ،باید از روشهای کارآمدی اطالعات معتبر را جستجو کرد .رسیدگی به مشکالت و شکایات مشتریان
از طریق وبگاه شرکت در شکلگیری نگرش مثبت نسبت به وبگاه بسیار مهم تلقی میشود و ارائهدهندگان
خدمات باید یک وبگاه بدون خطا از نظر فنی که ویژگی اصلی مورد انتظار مشتریان است؛ ایجاد و نگهداری
کنند .شرکتها الزم است تا دانش بازار را به پیشنهادهایی با ارزش زیاد برای مشتریان تبدیل کنند ،به
توسعه استراتژیک پرداخته و ظرفیتهای بازاریابی و نوآوری محصول را مدیریت کنند.
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