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بررسی عوامل مؤثر بر خلق ارزش مشترک و تأثیر آن بر وفاداری گردشگران
مورد مطالعه :گردشگران خارجی شهر دامغان
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چکیده 
یترین ارکان اقتصادی و خدماتی جهان تبدیل شده است و
صنعت گردشگری امروزه به یکی از اصل 
بهعلت تلثیر
بسیاری از کارشناسان توسعه از این صنعت با عنوان محور توسعة پایدار یاد میکنند  .
انکارناپذیرگردشگریدرروندتوسعةکشور،مدیرانصنعتگردشگریهموارهبامشکلجذبگردشگرو
مواجهاند .هدف از این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر خلق ارزش
جلب رضایتمندی و وفاداری وی  
بهلحاظ
مشترك و شناسایی تلثیر آن بر وفاداری گردشگران خارجی شهر دامغان است .این پژوهش  
هدف کاربردی و در زمرة تحقیقات توصیفی ـ پیمایشی است .جامعة آماری این پژوهش شامل کلیة
یماه1397ازشهردامغانبازدیدکردهاند.حجم
گردشگرانخارجیاستکهدربازةزمانیفروردینتاد 
نمونه براساس فرمول کوکران برای جامعة 247نفری پژوهش معادل  150بهدست آمده است.
پرسشنامة

دادههای پژوهش با 
نمونهگیری در این پژوهش به روش غیراحتمالی دردسترس است  .

جمعآوری شده است.
قشده از مطالعات مرزو همکارانو باسروشولگا در قالب مقیاس لیکرت  
تلفی 
اعتبار اب ار پژوهش با روش روایی منطقی از نو ظاهری و پایایی آلفای کرونباخ بررسی شده است.
ومدلسازی معادالتساختاری بارویکرد حداقلمربعات

اساس 
اسپی 
نرماف ار 
دادهها با  
تج یهوتحلیل  
یدهدکهمتغیرهای«منابع
افتههانشانم 
الاسصورتگرفتهاست.ی 
ی 
نرماف اراسمارتپ 
بهوسیلة 
ج ی 
دراختیار گردشگران» و«انگی ههای گردشگران» برخلقمشتركارزشتلثیر مثبتومعناداری دارند.
همچنینخلقمشتركارزشنی تلثیرمثبتومعناداریبروفاداریگردشگراندارد .

واژههای کلیدی :خلق مشتركارزش،وفاداری ،انگی ة گردشگران ،منابع در اختیار گردشگران ،شهر
دامغان 
1ـمربیگروهمدیریتدانشگاهآزاداسالمیواحداشکذر،ی د
2ـنویسندهمسئول:استادیارگروهمدیریت،دانشگاهپیامنورتهران()ozhankarimi@yahoo.com
3ـمدرسدانشگاه،گروهمدیریت،دانشگاهپیامنورتهران
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مقدمه
دهای است که از دیرباز مورد توجه جوامع انسانی بوده و برحسب نیازهای متفاوت
گردشگری پدی 
اجتماعی و اقتصادی به پویایی خود ادامه داده است (منصوری مؤید و همکاران ،1396 ،ص .)50
اشتغالزایی ،رشد بخش

صنعت گردشگری ،بنابر تنو و گستردگی در جهان ،منبع اصلی درآمد ،
درحالتوسعهتوجهبسیاری

ازاینرودرکشورهای
یشود .
خصوصیوتوسعةساختارزیربناییشناختهم 
به آن شده است (درخشانی و محمودی ،1393 ،ص .)50با اف ایش  5درصدی گردشگران ،اف ایش
یشود .بنابراین،
شرکتهای گردشگری حداقل  25درصد و حداکثر  85درصد تخمین زده م 

سود 
بخشهای
مهمترین  
نهتنها فعالیتی فراغتی و تفریحی است ،بلکه از  
امروزه صنعت گردشگری  
کوزهگرکالجیوهمکاران،1396،ص .)191
یرود( 
کسبوکاردراقتصادجهانیبهشمارم 

بهعلت وجود رقبای بسیار و جوّ رقابتی حاکم،وفاداری گردشگر
در حوزة خدماتی وگردشگری  ،
اهمیت بسیاری دارد ).(Picón-Berjoyo et al., 2016. p. 702وفاداری مشتری موضوعی عمده در
تحقیقاتبازاریابی،موضو اصلیموردعالقةمدیرانواشتغالذهنیراهبردیبرایهمگانشدهاست.
بهویژهدرصنایعخدماتیوتمرک بررابطةبین
بهعلترقابتشدید 
توجهبهموضو وفاداریگردشگر 
سازمانهادرحالاف ایشاست(سب یوهمکاران،1393،ص.)74راهبردبازاریابیموفق،

مشتریانو
عالوهبر جذب گردشگرانجدید ،باید براف ایشوفاداری گردشگران نی تلثیرگذار باشد.این رویکردِ

یداند .
ارتباطیبهبازاریابیوفاداریگردشگریرا(باتوجهبهاهمیتاقتصادیآن)هدفیراهبردیم 
بهویژه از
بهطور گستردهای در تحقیقات بازاریابی مورد توجه قرار گرفته است  ،
همخلقی ارزش  

وقتی مشاهداتالش ووارگو ) (2006نشانداده کهبازاریابی بهسمتخدماتگرایی درحالحرکت
گونهای راهبرد بازاریابی است که بر ایجاد و
است ).(Merz et al., 2018, p. 2خلق مشترك ارزش  
ارزشهای مشترك شرکت و مشتریان تلکید دارد .در رویکرد خلق مشترك ارزش ،بازارها

تشخیص
تهاییکدیگرراترکیبو
شرکتهاومشتریانمنابعوقابلی 

یشوندکهدرآن
گونهایدرنظرگرفتهم 
به 

سازوکارهایجدیدیادگیری،برقراریارتباط

یگذارندتابتوانندازطریق
اصالحمیکنندوبهاشتراكم 

ینیا و همکاران ،1395 ،ص  .)67خلق
و ارا ة خدمات ارزش مشترك بیشتری ایجاد کنند (حسین 
یهای سفردرآینده ورفتارهای خرید ازطریق جوامعآنالین
برنامهری 
شکلگیری  
مشتركارزشبه 
یکند ( .)Hsiao et al., 2015, p. 48; Busser and Shulga, 2018, p. 72در
گردشگری کمک م 
بهصورت
بهوسیلة شرکت خلق شود  ،
بهطور کامل  
بهجای اینکه ارزش  
رویکرد خلق ارزش مشترك  ،
میشود و در تولید محصوالت و ارا ة خدمات
مشترك و با همکاری و تعامل شرکت و مشتری ایجاد  
ارزشهای مدنظرشان منعکس
آنها  
نههایی هستند که در  
یگردد.مشتریان به دنبال گ ی 
منعکس م 
یخواهند از طریق تعامل و برقراری ارتباط با شرکت رویکرد و
بهعبارتدیگر ،مشتریان م 
شده باشد .
یتوانند ،با
شرکتها م 

ینیا و همکاران،1395 ،ص.)67
سبک موردنظر خود را انتقال دهند (حسین 
مدیریت موفق خلق مشترك ارزش ،ارزش طول عمر بخش مشتری مطلوب را ارتقادهند.همچنین
نههای
درگیرکردنمشتری،باتوجهبهمحیطپرخطروپره ینه ،بهسالحیقدرتمندبرایکاهشه ی 
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تحقیق و توسعه و اف ایش احتمال موفقیت تبدیل شده است .از م ایای درگیرشدن مشتری ،ارا ة
خدمات متمای  ،کاهش زمان توسعه ،تسهیل در یادگیری مشتری ،اف ایش پذیرش بازار و ایجاد
رابطهای بلندمدت با مشتری است (هاشمی و توکلی،1392 ،ص.)84خلق مشتركارزشبه ایجاد

یشود).(Shaw et al., 2011, p. 209ارا هدهندگانخدمات
منحصربهفردمنجرم 

خاطرهانگی و

تجارب
تهای خلقمشتركارزشدرگیر میکنند تابه
درصنعتگردشگری نی مشتریان راازطریق فعالی 
گستردهایوجودداردکه

یهایمثبتدستیابند).(Busser and Shulga, 2018, p. 73دانش
خروج 
یپردازند).(Lusch and Vargo, 2006, p. 6
بههمخلقیارزشم 
شرکتها 

یکندمشتریانو
تصدیقم 
متعددهمچناندركمفهومهمخلقی ارزشوعواملایجادکنندة آنکمبودهایی

با وجود تحقیقات 
یتوانندبرای
یدهدکهمشتریانازدوراهم 
دارد).(Merz et al., 2018, p. 3تحقیقاتپیشیننشانم 
برندارزشخلقکنند)1:منابعدراختیار؛)2انگی ههایخود) .(Harmeling et al., 2017, p. 5
داشتهها وامکاناتشان

یتوانند بازار هدفی را بیابندکهبیشترین مطابقت را با 
مقاصد گردشگری م 
گونهایمناسببرایپاسخگوییبهنیازهایبازارهدفتجهی کنندتا
به 
داردومنابعوامکاناتخودرا 
مصرفکننده را تلمین کنند (شاطریان و همکاران ،1397 ،ص  .)140پرداختن به

درنهایت رضایت 
استگذاران را آگاه میکند که مقصد
برنامهری ان و سی 
ازآنرو اهمیت دارد که  
انگی ة مسافران  
هدفهای گردشگران با
یهایی باید داشته باشد .چنانچه انگی هها و  
گردشگری کجاست و چه ویژگ 
یتوان بازارهای هدف
بهدرستی شناخته شود ،م 
تشناختی و روانی آنان  
توجه به خصوصیات جمعی 
خواستههای

ارزشهای جامعة می بان ،
گونهای تعیین کرد که ضمن رعایت  
صنعت گردشگریرا به  
بهشیوهایمناسبتلمینشود(ایمانیخوشخووبد،1395،ص .)139

گردشگران
شهر دامغان ،با داشتن تنو اقلیمی و فرهنگی ،پتانسیل فراوانـی بـرای جذب گردشگر دارد.
جاذبههای تاریخی و
دامغان سرزمینی است تاریخی ،دارای تمدنی کهن و آثار باستانی فراوان  ،
برنامهری یوسرمایهگذاری
تهای فراوان این شهر و  
رتانگی .قابلی 
فوقالعادهوحی 
یهای طبیعی  
دیدن 
گردشگرپذیر کشور

درزمینة جلبوجذبگردشگر خارجیاین شهر رابهیکیازب رگترین مراک 
تبدیلکرده و اقتصادمنطقه رامتحولودگرگونساختهاست .گردشگری خارجی ب رگترین عامل
بهشمارمیرود ،اماتاکنونبهاین امرمهمتوجهچندانینشدهاست.باتوجهبه
ورود ارزبـهکشور  
یگذارد؛
آنچهدرادبیات نظری بیان شد،خلقمشتركارزشدر وفاداری گردشگرانخارجی تلثیرم 
یرود ،شناسایی آنچه به مشارکت گردشگران در طراحی و توسعة خدمات منجر
بنابراین انتظار م 
نههای شناخت هرچهبهترنیازهای گردشگرانرافراهمآورد و بااستنادبهآنها بتوان
یشود زمی 
م
قابلتوجهی گردشگر خارجیبود ودرآمدهایارزیفراوانیبرایاینشهر بهارمغان
پذیرایتعـداد 
قابلاستناد ،الزم است درخصوص خلق ارزش مشترك پژوهشی
دستیابی به نتایج  
بهمنظور  
آورد  .
تجربیصورتگیرد.دراینپژوهشدرنظراستبهاینسؤالپاسخدادهشودکهچهعواملیبرخلق
ارزشمشتركمؤثراستواینعواملچهتلثیریدروفاداریگردشگرانخارجیشهردامغاندارند .
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مبانی نظری 
خلق مشترک ارزش
خدمترسانی موجب شده که این

همخلقی ارزش مفهـوم جدیـدی نیست ،هرچند پیدایش منطق 

یشود کـه «اختصاصاً و
ارزشآفرینی تلقی شود .اینگونه استدالل م 
مفهوم سازوکاری مناسب برای  
تحتتلثیر فراینـدهای
یشود» ،گرچه خلق آن  
ینفع مقابل تعیین م 
اساساً ،ارزش همواره از سوی ذ 
همخلقی ارزشبهصورت اثربخشبهخلق
کنشگرانقـرارمیگیرد.بنابراین  
ارا هدهندة خـدمتمیـان  
میشود،اماتعاملنامناسبمنابعممکناستسببتخریبارزششود (Osei-Frimpong
ارزشمنجـر 
) .et al., 2015, p. 446در ادبیات مدیریت تولید و بازاریابی ،خلق مشترك ارزش به باالترین سطح
یشودکهمستل مهمکاریمشتریان
مشارکتمشتریاندرطراحیوتولیدمحصوالت وخدماتاطالقم 
بهمنظور کسب ارزش بیشتر است.
یهای بیشتر 
در فرایند تولید و عرضة محصوالت شرکت و ارا ة نوآور 
بهتدریجکنارمیگذاردو بربرقراریارتباطوتعامل
شرکتمحوریصِرفرا 

فرایندخلقمشتركرویکرد
ینیا و همکاران،1395 ،ص .)68در تعریفی دیگر ،فرایند خلق
با مشتریان تلکید بیشتری دارد (حسین 
بهمنظور
تها و اقداماتی دانست که از سوی مشتری  
مجموعهای از فعالی 

مشترك ارزش را میتوان 
هدفهای فردی و سازمانی انجام میگیرد.همچنین از دیدگاه گومسون1خلق ارزش فقط
دستیابی به  

2
زمانیممکناست که کاالیاخدمتیمصرفشود (موسویوهمکاران .)1394،ازنظرجیسونشومن 
ژهسازی اندك و حاشیهای
تها به مشتری یا وی 
برونسپاری فعالی 
خلق مشترك ارزش نباید با انتقال یا  
کاالها و خدمات اشتباه گرفته شود .خلق مشترك فرایندی برای خلق ارزش است که در آن
بایکدیگرتعاملمیکنندتابهصورتمشتركخلق

نکنندگانومشتریانبرایمبادلةدانشومنابع
تلمی 
رفتارهمخلقیارزشمشتریرا

ارزشکنند(هاشمیوتوکلی،1392،ص.)87چوانـگوچـن)(2015
شخصباهمکاریمتقابلتعریفکردهاند( . )p. 325

فراگردارضـاینیازهـایسازمانو

ابعاد همخلقی ارزش 
یهای
منعکسکنندة ویژگ 

همخلقی ارزش تمرک شده که 
جنبههای جدیدی از  
در این مطالعه بر  
همخلقی در تعاریف عملیاتی است .براساس بررسی جامع ادبیات متمرک بر صنایع
منحصربهفرد  

یداری ،تعامالت ،تسهیم ،رسمیت و پاسخگویی عاطفی
خدماتی ازجمله گردشگری ،پنج مؤلفة معن 
همخلقیارزششناساییشدهکهدرادامههریکازاینابعادتعریفمیشود :
اندازهگیری 
بهمنظور 

معنیداری:معنیداریبه اعتقاد ،اهمیت ،ضرورت و ارزشمندی اشاره دارد.وقتی فردی باور دارد
یداراست،نتایجاینباورارزشبیشتریرابهارمغانخواهدآورد.خلق
همخلقیارزشمعن 
کهفرایند 
یهای محتوایی خاص و درنتیجه ارزش مشتری است
ارزش دارای معنایی اجتماعی ،ویژگ 
) (Edvardsson et al., 2011, p. 328
خودبهخود باعث همخلقی

خدمترسانی دارند 

تعامالت :تعامالت مشتریان با کارکنانی که وظیفة 
1. Gummesson
2. Jaeson showman
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همخلق چی ی باالتر و فراتر از ارزشی است که از مصرف خدمت یا محصول
یشود .ارزش  
ارزش م 
یشود و علت شکلگیری آن تعامالت است ).(Prahalad and Ramaswamy, 2004, p. 7
ناشی م 
یشود ،بلکه ممکن است از
همخلقی ارزش فقط محدود به تعامالت مشتریان و کارکنان نم 
مفهوم  
گروههایمشتریاننشئتگیرد.
تعامالتوارتباطاتبین 
تسهیم :مشارکت مشتری می ان ارتباط ،تعامل ،مشارکت و همکاری بین مشتری ،کاربران و
اعضای یک شرکت طی فعالیتی خاص تعریف شده است ) .(Tih et al., 2016, p. 78برای
مشارکتدادن مشتریان ،مدیران سازمان باید جسارت پذیرش نظرهای مشتریان را در خود اف ایش

خواستههای

دهند و توانایی الزم برای انطباق محصوالت ،خدمات و فرایندهای سازمانی با نظرها و 
یتوان راهی برای کسبدانش
دکنندهها رام 

مشتریان را داشته باشند.همکاری بین مشتریان وتولی
مولددرنظرگرفت(شعبانیوهمکاران،1395،ص.)59-58
مثبتهمخلقی ارزشکمک

ینفع است.درواقع رسمیت بهارزیابی 
رسمیت :رسمیت تصدیق ذ 
بهطور ذاتی انگی ه دارندولی
درمشارکتدرهمخلقی ارزش ،برخی ازمشتریان  

یکند.برای مثال ،
م
یدهدکه
مشارکتدرهمخلقیارزشنیازدارند.تحقیقاتنشانم 

برخیدیگربهتلییدسایرافرادبرای
مهمازهمخلقی ارزشاستکهماهیت

همخلقی ارزشرااف ایش میدهد .رسمیت بعدی 
رسمیت  
رامنعکسمیکند) .(Busser and Shulga, 2018, p. 74

ارتباطیآن
یدهد.برای
پاسخگویی عاطفی :اینمفهومماهیتاصلیرفتـارخلق مشترك ارزشرانشانم 
تآمی بـین مشتریان و کارکنان رخ دهد ،الزم است مشتریان
بهطور موفقی 
اینکه همخلقـی ارزش  

تهایخودرابشناسند وهمانندکارکنانسازمانمسئولباشند.درواقعبدونرفتار
وظایفومسئولی 
ییابد( .)ibid., p. 75
مشتریانتوجـهبـهارزشهمخلقیکاهشم 

مسئوالنة
عوامل مؤثر بر رفتار همخلقی ارزش
دستیابی به ارزش پایدار فقط از طریق همکاری
حسینینیا و یعقوبی (  ،)1395

بر مبنای پژوهش 
نرو
ییابد.ازای 
مستمرارا هدهندة خدماتومشتریان وبا فرایندی مبتنی برهمکاری متقابلتحققم 
شرکتهاباید ارتباطمستمرخودرابامشتریان حفظکنندتااز طریق خلقمشتركارزشبتوانند

ینفعان و شرکا برای
بهدست آورند .همچنین در ادامه بر ضرورت دخالت ذ 
آنها را نی  
وفاداری  
موفقیت درشبکة خدماتتلکید کردند (ص .)69پاینه و همکاران ()2008درپژوهشخود دریافتند
گفتوگویمستقیمباشد .
کهتوسعةارتباطبامشتریانبایدبرمبنایتعاملمستمرو 
همچنینپاراهاالدوراماسوامی )(2004دریافتند کهبرایخلقمشتركارزشالزماستارتباطات
شرکتها کنترل

بهوسیلة 
کسویه به ارتباطات دوسویه تبدیل شود ،زیرا ارتباطات در جهان امروز  
ی 
یکنند .در دنیای امروز،
یشود بلکه مشتریان هستند که ارتباطات خود را با شرکتها تنظیم م 
نم 
شنهادهاومحصوالت

شرکتهابایدخودراباخواستههایمشتریانسازگارکنند.مشتریانامروزهبهپی

یکنند .
شرکتهابسندهنم 
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یتوانند برای برند ارزش خلق کنند :از
تحقیقات پیشین نشان میدهدکه مشتریان از دو راه م 
ییهایشان وازطریق تمایالتشان ) .(Harmeling et al., 2017, p. 5بنابراین این دوعامل
طریق توانا 
برهمخلقیارزشبرندتلثیرگذاراست)1 :منابعدراختیارگردشگران؛)2انگی ةگردشگران( Merz

 .)et al., 2018, p. 3

منابع در اختیار گردشگران
اشارهای به تسهیم
همخلقی ارزش ریشه در ادبیات مشارکت مشتریان دارد و  
منابع مشتریان برای  
داوطلبانة منابعِ در اختیار مشتریان همچون دانش ،مهارت ،خالقیت و ارتباطات با فرایند برندسازی
یتواندبه
آنهاستکهم 
یکشرکتدارد.منابعدراختیارمشتریعواملیمطلوبوجداازمنابعمالی 
برندکمککند ).(Ranjan and Read, 2016, p. 296منابعمتعلقبهمشتری شاملچهاربعددانش،
معرفیمیشود :

هریکازاینابعاد
مهارتها،خالقیتوشبکه/ارتباطاتاستکهدرادامه 

دانش:دانشبرندناشیازتجمعمشتریانیاستکهدرزمینةبرنددانشدارند.مشتریانازبرندها
آنهادربارةبرندرابهمنابعی
.تجاربدستاولمشتریاندانشونیاز 

یبرند
برایپیشرفتخودبهرهم 
یکند) .(Merz et al., 2018, p. 10
ارزشمنددرراستایدانشبرندتبدیلم 
تهایبرنداست) .(ibid
:مهارتهایمربوطبهبرندنشاندهندةمی انتحریکذینفعانازقابلی 

مهارت
راهحلهای
دهها ،فرایندها یا  
مفهومسازی یا توسعة ای 

خالقیت :خالقیت برند نشاندهندة تولید ،
جدیدومفیدبرایمشتریاناست) .(Wang et al., 2014, p. 80
آنها اشاره دارد.
ارتباطات :ارتباطات برند به ارتباطات بینفردی مشتریان در شبکة اجتماعی  
ییهایشبکةمشتریانتعبیرمیشود) .(Merz et al., 2018, p. 10
بهمن لةدارا 
ارتباطاتنامتجاری 

انگیزة گردشگران
«انگی ةسفر»مبحثیگستردهدرمطالعاتگردشگریاستومبناییبرایتوسعةگردشگریمحسوب
یدهد ونیاز فقدان
یشود.انگی ه وضعیتی درونی استکهفردرابهسمتبرآوردن نیازی سوقم 
م
چی ی استیا تفاوتبین وضعیت اید ال وواقعی فرداست (ایمانی خوشخو و بد،1395 ،ص.)140
درچارچوبرهیافتسیستمی،بررسیاثرگذاریانگی ةگردشگرانبروفاداریآنانمستل مشناختو
درك کافی از فرایند این اثرگذاری است (شاطریان و همکاران ،1397 ،ص  .)140انگی ههایی که
یهای مکان یا مقصد مربوط میشود ،درحالیکه
یکند ،به ویژگ 
گردشگران را جذب مکانی م 
آنهاست  (Yi et
یکند،ناشی ازشناخت 
انگی ههایی کهگردشگرانرابرایرفتنبه مکانی متقاعدم 
دستیابی به نوعی
).al., 2018, p. 225انگی ش حالتی روانی درفرداستکهگرایش وتالشبرای  
یکند
آنها تغییر م 
هدف دارد .انگی ة مردم برای سفر ،با توجه به تجربة مسافرت ،در طی زندگی  
) .(Jaapar et al., 2017, p. 540بر مبنای مدل فرونیر ( )1998انگی ة مشتری نی شامل سه بعد
معرفیمیشوند :

هریکازاینابعاد
اشتیاق،تعهدواعتماداستکهدرادامه 
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اعتماد :اعتماد باوری مثبت در اطمینان و وابستگی به شخص یا شیء است.اعتماد زمانی ایجاد
نکنندةخدماتاطمینانداشتهباشد(خلیلیانگورتانی
نبودنتلمی 
یشودکهمشتریبهمعتمدوامی 
م
ودا یکریمزاده،1397،ص.)64
روانشناختی مشتری به یک خدمت است .دراینصورت مشتری قادر
تعلقخاطر  
تعهد :تعهد  
رفتارهای خریدش راعاملی تعریفکندکهازاحساسنشئت گرفتهاست(برادران و
خواهدبودکه 
همکاران،1390،ص .)472
اشتیاق:اشتیاقنیروییدرونیبرایتعاملبایکفعالیتاست.بنابراین،اشتیاقممکناستبررفتار
فردیهمراهباهرگونهفعالیتفراترازکنترلفردیتلثیرگذارباشد).(Ahn et al., 2018, p. 262اشتیاق
یکند یا
احساس عاطفی قوی استکهممکن مثبت باشد،زیرا ذهنهمچون مبنایی برای رفتارعملم 
شهشناسیواژةاشتیاق،ممکناستمنفیباشد،زیرا
براساسنظراسپینوزا(،)1677-1632باتوجهبهری 
دستدادندلیلوکنترلهمراهاست).(Swanson and Kent, 2016, p. 3اشتیاقتمایلشدیدفرد
بااز 
بهفعالیتیاستکهبرایشارزشداردیابهآنعالقهمنداست) .(Omorede et al., 2013

وفاداری مشتری
یداشتن مکانازدید گردشگردانست
یتوان ناشی ازاولویت وبرتر 
وفاداری به مکانگردشگری رام 
دلبستگی زیاد به
بهطور معمول وفاداری برای توصیف پایبندی و 
) .(Hariharan et al., 2018, p. 93
گستردهای بهوفاداری مشتری توجه

بهطور 
سالهای اخیر  ،
یرود.در 
بهکارم 
آرمانی ،فردی یا کشوری  
بزاده و همکاران،
بهمن لة دستورالعملی برای اف ایش درآمد مطرح است (نای 
شده و امروزه وفاداری  
یتوان از
نگرشهای مثبتبهخدماترام 

،1397ص.)13تعهدبهخرید مجدد،استفادهازخدماتو
نشانههای وفاداری مشتری نام برد ) .(Kim et al., 2016, p. 69وفاداری به تعهدی قوی برای خرید

تالشهایبازاریابی
بهرغمتلثیراتو 
یکه 
بهصورت 
مجددمحصولیاخدمتیبرتردرآیندهاطالقمیشود ،
بالقوّةرقبا همان برند یا محصول خریداری شود (رشیدی و رحمانی،1392 ،ص.)68وفاداری می ان
تمایلمشتریبهحفظارتباطباعرضهکنندهاستوازآنجانشئتمیگیردکهمشتریاحساسکند
کنندهها،بیشتراستوسازمان
ارزشیکهازاینعرضهکننده دریافتمیکند،درمقایسهباسایرعرضه 
یتواندنیازهایاورابرآوردهکند(مرادیوهمکاران،1390،ص .)35
موردنظربهبهتریننحوم 

پیشینة پژوهش 
در راستای موضو پژوهش ،تحقیقاتی در داخل و خارج کشور صورت گرفته است .در این بخش به
یشود :
آنهااشارهم 
مرتبطترین 

تهایخلقارزش
درپژوهشهایداخلی،کریمی علویجهوهمکاران()1395به بررسیتلثیرفعالی 

رسانههای اجتماعی پرداختند و به این
در جوامع برند بر خرید مجدد مشتریان و وفاداری به برند در  
میاف اید .
مصرفکننده 

تهایخلقارزشبروفاداری
نتیجهدستیافتندکهفعالی 
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فکور ثقیه و همکاران ( )1395نی به بررسی نقش مشارکت مشتریان در ارا ة خدمات بانکی و
سازمانهای

تالشهای راهبردی 
شنیازی برای موفقیت  
بهمن لـة پی 
تلکید بر اهمیت خلق ارزش  
خدماتی برای حفظ بلندمدت مشتریان پرداختند و به این نتیجه دست یافتند که مشارکت مشتریان
آنهادرآیندهدارد .
درفرایندارا ةخدماتبانکیتلثیربس اییبرقصدمراجعةمجدد 
همخلقیارزشمشتریبرارا ةخدماتنوآورانهدر
موسویوهمکاران()1394بهبررسیتلثیررفتار 
میدهد که
سازمان،باتلکیدبررفتارشهروندیومشارکتمشتری ،پرداختند.نتایجپژوهشآناننشان 
همخلقیارزشمشتریتلثیرمثبتومعناداریبرارا ةخدماتنوآورانهدرسازماندارد .
رفتار 
همخلقی ارزش مشتری با روش
رتبهبندی عناصر رفتار  
یینسب و همکاران ( )1393نی به  
طباطبا 
خدماترسانی

همخلقی ارزش مشتری بر قابلیت مشتریمداری و 
 ANPو سنجش اثرگذاری رفتار  
سازمانها) پرداختند و به این نتیجه دست یافتند که رفتار همخلقی ارزش بر قابلیت

شرکتها (

همخلقی ارزش ،رفتار شهروندی
مشتریمداری و خدماترسانی مؤسسات اثرگذار است.بین عناصر رفتار  
اشتراكگذاشتن

مشتریودر بین اج ای رفتار شهروندی ،هواداریو در بین اج ای رفتار مشارکتی ،به
اطالعاتمهمتراست .
همخلقی ارزش
در خارج از کشور نی باسر و همکاران ) (2018به ارا ة چارچوبی برای ارزیابی  
یداری ،تعامل ،تسهیم ،رسمیت و پاسخگویی عاطفی با
پرداختند .آنان مقیاسی بر مبنای پنج بعد معن 
آزمونهای گوناگون سنجیده شد.همچنین آنان دریافتند

شاخصها با 

 25ایتم ارا ه دادند.اعتبار این 
اند.رابطةبینخلقمشتركارزش
ی 
همخلق 
کهوفاداریمشتری،رفاه،م یت،تعهدواعتمادپیامدهای 
ووفاداریدرپژوهشیکهپیشروداریدمدنظرقرارگرفتهاست .
همخلقی ارزش
مرز و همکاران ) (2018نی در تحقیق خود به ارا ة مقیاسی برای ارزیابی فرایند  
نشاندهندةساختاریچندبعدیشاملدوبعداصلیوهفتمؤلفةفرعی
افتههایآنان 
برندپرداختند.ی 
مهارتهای برند ،خالقیت برند و ارتباط نام

است :بعد منابع متعلق به مشتری شامل دانش برند ،
تجاری و بعدانگی ة مشتری شامل اشتیاق به نام تجاری ،اعتماد به نام تجاری و تعهد برند است .این
عواملدرپژوهشحاضرعواملمؤثربرخلقمشتركارزشدرنظرگرفتهشدهاند .
چنوهمکاران )(2019نی بهبررسیروابطبینمشارکتمشتری،خلقارزشووفاداریمشتری
یدهد که مشارکت مشتری بر
حملونقل هوایی پرداختند .نتایج پژوهش آنان نشان م 
در صنعت  
همخلقیارزشبررضایتمشتریانازسیستمآنالینتلثیرگذاراست
همخلقیارزشتلثیرگذاراست و 

ورضایتسیستمآنالینورضایتشرکتبروفاداریتلثیرگذاراست .
همخلقیارزش
وههای 
بههمینترتیب ،لووهمکاران ) (2015پژوهشیبا عنوان«بررسیتلثیرشی 
شبکههایاجتماعیدرچین»انجام
درایجادبرندهماهنگودستیابیبهوفاداریوتعهدبهبرنددر 
همخلقیارزشبرروابط
وههای 
مدلسازیمعادالتساختارینشاندهندةتلثیر مثبتشی 
دادند.نتایج 
بین مشتریان و روابط مشتریان با برند است.روابط مشتریان با برند بر وفاداری تلثیر مستقیم و از
طریقتعهدتلثیرغیرمستقیمدارد .
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یکنند کـه تئوری ارزش
شـمیم و غ الی ()2014در پژوهشی ،با ترسیم مـدل مفهـومی ،بیـان م 
هـمخلقـی ارزش مشـتری دارند.همچنین
تجربی و نفـوذ اجتمـاعی نقـش مهمی در توسعة رفتـار  
معتقدند که رفتـار مشـارکتی و شـهروندی مشتری در بازده سرمایهگذاریو ارا ـة خدمات نوآورانه و
مناسبتلثیرچشمگیریدارد .
کسبوکار متفاوت صورت دادند ،به این نتیجه

یی و گنگ ()2013در تحقیقـی کـه بـین 103
هـمخلقی ارزش و نی رفتار فرانقشی (شـهروندی)مشـتری بـا نقش تعدیلی
دست یافتند کـه رفتار 
تها ،کیفیت خدمات سازمان و خلق ارزش برای مشتری منجر
خودمختاری مشتری به بهبود فعالی 
بهنوبةخودرفـاهمشـتریرادرپـیخواهـدداشت .
یشودکه 
م
به همین ترتیب ،پاراهاالد و راماسوامی ) (2004دریافتند که برای خلق مشترك ارزش الزم است
شرکتها

بهوسیلة 
کسویه به ارتباطات دوسویه تبدیل شود؛ زیرا ارتباطات در جهان امروز  
ارتباطات ی 
یکنند و
شرکتها تنظیم م 

یشود ،بلکه این مشتریان هستند که ارتباطات خود را با 
کنترل نم 
خواستههای مشتریان سازگار کنند و درنهایت مشتریان امروزی فقط به

شرکتها باید خود را با 

شنهادهاومحصوالتشرکتهابسندهنمیکنند .

پی
پژوهشهای صورتگرفته در داخل

بررسی پیشینة داخلی پژوهش حاکی از آن است که اغلب 
کشورنتایجخلقمشتركارزشبرایبرندهاراباتلکیدبررفتارشهروندیومشارکتمشتریبررسی
شکلگیری این مفهوم نادیده گرفته شده است .در میان تحقیقات
کردهاند و عوامل مؤثر بر  

صورتگرفته در خارج از کشور نی  ،مرز و همکاران ) (2018مدلی جامع درزمینة عوامل مؤثر بر خلق

بهمن لة
ارزش مشترك ارا ه دادهاند که مبنای نظری پژوهش حاضر قرار گرفته اما متغیر وفاداری  ،
پیامد خلق مشترك ارزش ،نادیده گرفته شده است که در پژوهش حاضر مدنظر قرار گرفته است.
یدهد که باوجود تحقیقات متعددی که در داخل و خارج از
بهطورکلی مرور پیشینة پژوهش نشان م 

همزمان به بررسی عوامل مؤثر بر خلق
یخورد که  
کشور صورت گرفته است ،مدلی جامع به چشم نم 
نترتیب،باتوجه
مشتركارزشوتلثیرآنبروفاداریخصوصاًدربخشگردشگریپرداختهباشد.بدی 
بهخألتحقیقاتیموجود،انجاماینپژوهشضرورتبسیاریدارد .

فرضیهها و مدل مفهومی پژوهش 
منابع در اختیار گردشگران و خلق مشترک ارزش 
شبینیکنندة
شتردرمبانینظریذکرشد،منابعدراختیارمشتریانیکیازعواملیپی 
همانطورکهپی 
خلق مشتركارزشاست.دانشاولین منبعدراختیار مشتریان معرفی شدهاست.دانشمشتریان
یکندتابازاریابیخودراازطریقارتقایکیفیتومحتوابهبودبخشند
برندبهشرکتهاکمکم 

دربارة
اشتراكگذارینظرها)ودرجهتتوسعه،مدیریتوانتشارنامتجاریگام

وبالگنویسی 
وبه

رایمثال
(ب 
شرکتها کمکمیکند تا محصوالتی جدید تولید

براین ،دانشمشتریان دربارة برندبه 
عالوه 
بردارند .
میانجامد
کنند،برندراتوسعهدهندوازمشتریانپشتیبانیکنندکهدرنهایتبهخلقمشتركارزش 
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) .(Merz et al., 2018, P. 9
متقاعدکردن مشتری ،درجة تلثیر یک

هارملینگ وهمکاران( )2017براین باوربودندکهسرمایة 
ناساس ،هرچه
مشتری بر مشتری دیگر ،بهصورت بالقوه برای شرکت بسیار ارزشمند است .برای 
اعتمادترومنعکسکنندة اعتبارشرکت یا یک فروشنده است

یتر باشد  ،
قابل
اطالعاتیک مشتری قو 
متقاعدکردن مشتری عمدتاً به توانایی مشتریان در

نحال ،
(برای مثال ،ارتباطات بازاریابی) .باای 
بهشیوههایانتقادی،منطقیو/یاتحلیلیدربارةیکایده،مفهوم،عقیده،

ینفعان
متقاعدکردنسایرذ 
ینفعان
دیدگاه یا نام تجاری بستگی دارد ) .(Merz et al., 2018, p. 9بنابراین توانایی تحریک ذ 
شمارمیرود .

بهوسیلةبرندعاملیمؤثربرخلقمشتركارزش 
به

منحصربهفرد درعملیات

شرکتها بینش 

خالقیت اساساً منبعمنافعرقابتی است.خالقیت برای 
بازاریابی مانندتوسعة محصول جدید و استفاده از نام تجاری بههمراهدارد.همچنین خالقیت سبب
یتوان
نرو م 
شرکتها محتوای ارتباطی بازاریابی خالق(مشتری)ایجاد کنند ( .)ibidازای 

میشودکه

شبینیکرد .
آنراعاملیمؤثربرخلقمشتركارزشپی 
یدانند.
ییهای شبکة مشتریان م 
هارملینگ و همکاران ) (2017ارتباطات نام تجاری را از دارا 
آنها اجازهمیدهد ارتباطبرقرارکنندو بادیگر
شبکههای اجتماعی هستندکهبه 
مشتریان متعلقبه 
شرکتها

مشتریان بالقوه و کارکنان شرکت تعامل کنند.برطبقگفتههای براون و ریینگن ( ،)1987
یتوانند
شرکتهام 

بدینمنظور،
یتواننددسترسیبهاینشبکههاراازطریقمنابعخودتوسعهدهند .
م
منحصربهفرددسترسییابند(مثالًجوامعبرند).دسترسیمشتریان

بهافرادبانفوذخاصیازیرگروههای
گستردهتر ومتنو تر

شرکتها کمکمیکند تامخاطبانرا

شبکههای اجتماعی به
موجود وبالقوّه به 
کنند.بنابراینارتباطاتعاملیتلثیرگذاربرخلقمشتركارزشمعرفیشدهاست .
مؤلفههایمنابعدراختیارگردشگرانوخلقمشتركارزشمیتوان
بهطورکلیباتبیینروابطبین 

ناساسفرضیة
انتظار داشتکهمنابعدراختیار گردشگرانبرخلق مشترك ارزش اثرگذارباشد،برای 
یشود :
بهصورتزیرمطرحم 
اولپژوهش 
فرضیةاول:منابعدراختیارگردشگرانبرخلقمشتركارزشتلثیرمعنیداریدارد .

انگیزههای گردشگران بر خلق مشترک ارزش 
یگیرد وبهانگی ة مشتریان
تمایل مشتریان بهخلقمشتركارزشنی ازادبیات روابطبرندنشئت م 
بهمشارکتفعالدرفرایند همخلقی ارزشبرای برنداشارهدارد.درواقع شکلی ازکیفیت رابطة برند
یتواند شاخصی برای قدرتوعمقرابطة بین مشتری وبرندتعریف شود  (Merz et al.,
استکهم 
).2018, p. 12برمبنای ادبیات نظری ،انگی ههای گردشگرانشاملسهسازة اعتماد ،تعهدواشتیاق
ینفعانی که
یتوانند ذ 
شرکتهام 

است.اعتمادبهنامتجاریعنصریمهمازهررابطةمشتریاست.
نترتیب وفاداری به برند را
بهای 
ارزشگذاری برندمشارکتدهندو 
بهبرندشاناعتماددارندرادرروند 
طرحهای جدید راتقویت کنند  (Füller and Hippel,
آنها برای شرکتدر 
اف ایشدهند وتمایل  
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سازهایمؤثردرخلقمشتركارزشعملکند .
بهمن لة 
یتواند 
نرواعتمادم 
)2008, p.15ازای 
یکنند تاارزشبرندبیشتری خلقکنند.در این
شرکتها کمکم 

ینفعان متعهدبه
همچنین ذ 
بهطورجدی
فعالتری راایفا میکنند و 
شرکتها نقش  

آنها درایجاد خدماتجدید خالقدر
صورت 
ناساس ،تعهد برند
در جوامع برند شرکت میکنند ) (OHern and Rindfleisch, 2010, p. 87برای 
یتواندبرخلقمشتركارزشتلثیرگذارباشد .
م
1
درنهایتفورنیر ()1998استداللمیکندکهاشتیاقدرهستةروابطبرندقویوجوددارد.اشتیاق
یتوانند ازاشتیاق برند
شرکتها م 

دلبستگی عاطفی وتلثیر برعواملرفتاری منجرمیشود.
برندبه 
یتوانند از این
شرکتها م 

برای تقویت روابط نام تجاری خود با مشتریان احساسی استفاده کنند.
عالقهمندان بهبرندمیخواهند درتوسعة خدمات جدید شرکت
واقعیت بهنفعخوداستفادهکنند که 
نهسازخلقمشتركارزشباشد .
یتواندزمی 
نرواشتیاقبرندم 
کنند).(Merz et al., 2018ازای 
مؤلفههای انگی ة گردشگرانوخلق مشترك ارزش
براساس آنچهگفتهشدوبا تبیین روابطبین  
ناساس ،فرضیة
یتوان انتظار داشتکهانگی ة گردشگران برخلق مشترك ارزش اثرگذارباشد،برای 
م
یشود :
بهصورتزیرمطرحم 
دومپژوهش 
یداریدارد .
فرضیةدوم:انگی ةگردشگرانبرخلقمشتركارزشتلثیرمعن 

خلق مشترک ارزش و وفاداری 
یروند.بازارتبدیل به
درجهانرقابتی امروز،مشتریان یکی ازعواملمهمایجاد پویایی دربازاربهشمار م 
مکانیشدهکهمشتریاندرآننقشفعالیرادرایجادارزشایفامیکند.مشارکتمشتریاندرفرایندارا ة
آنها،دستیابیبهکیفیتباالترورضایت
خدماتکمکمیکندتاباپیوندزدنخدماتبهنیازهایخاص 
بهرهوریسازماننی اف ایشیابد.مشتریانیکهارزشبیشتریرادراین
بیشترتسهیلشودومتعاقبآن 
فرایند دریافت میکنند،تعهدباالتری ازلحاظ عاطفی بهسازمانخواهندداشتودرنتیجه احتمالبروز
ییابد(فکورثقیهوهمکاران.)1395،
آنهااف ایشم 
رفتارهایوفاداریهمچونقصدمراجعةمجدددر 
یهای احساسی ناشی از خلق ارزش ،بر نیات رفتاری
یدهند که ارزیاب 
تحقیقات پیشین نشان م 
یکنند که
یگذارند ).(Gallan et al., 2013الش و وارگو ) (2006گ ارشم 
همچونوفاداری تلثیر م 
یکند که وفاداری مشتریان را اف ایش میدهد .همچنین
خلق مشترك ارزش فرایندی را ایجاد م 
تهایمشتركمثلایجاد
یکنندکهمشارکتدرفعالی 
مککولکندیوهمکاران)(2009نی اذعانم 

یهای مشترك بهایجاد احساساتمثبتودرنهایت نیات رفتاری مطلوبمنجر
همکاری وتصمیمگیر 
یشود:
بهصورتزیرمطرحم 
ناساس،فرضیةسومپژوهش 
یشود.برای 
م
یداریدارد.
فرضیةسوم:خلقمشتركارزشبروفاداریگردشگرانتلثیرمعن 
مطرحشده،مدل نظریپژوهشبااقتباسازمدل

باتوجهبهمبانینظریومبتنیبرفرضیههای
یشود :
بهصورتشکل1ارا هم 
مرزوهمکاران)(2018وباسروهمکاران) (2018
1 Fournier
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منابع در اختیار مشتریان
دانش
مهارت
خالقیت
ارتباطات

وفاداری

خلق مشترک

ارزش
انگیزههای مشتریان
اعتماد
تعهد
اشتیاق


شکل  .1مدل مفهومی پژوهش اقتباس از مدل مرز و همکاران ) (2018و باسر و همکاران ) (2018
روششناسی
مدلسازی
پژوهش پیش رو ازنظر هدف کاربردی و ازنظر ماهیت توصیفی و پیمایشی و مبتنی بر  
نرماف ار  SmartPLSصورت پذیرفته
معادالت ساختاری بر اساس حداقل مربعات ج ی است که با  
است.رویکرد  PLSرویکردیدرستبرایجامعةپژوهشیایراناست(کیاکجوریومیرتقیان.)1395،
کهتعدادنمونههاو

مدلیابی،درشرایطی 
علتانتخابروشونرماف ارمذکوراین است که این نو  

یشود
بهمن لة روش قدرتمندی مطرح م 
گویهها محدود و توزیع متغیرها شاید غیرمعمول باشد  ،
(همان) .جامعة آماری در این پژوهش شامل کلیة گردشگران خارجی شهر دامغان در بازة زمانی
عدستیوگردشگری شهرستان،
راثفرهنگی ،صنای 
یماه1397است.مطابقآمارادارةمی 
فروردینتاد 
کردهاند .براساس فرمول کوکران ،حجم نمونة آماری
 247نفر گردشگر خارجی از این شهر بازدید  
.نمونهگیریدراینپژوهشبهروشغیراحتمالی دردسترساست.

پژوهش150نفرتعیینشدهاست
قشدهازمطالعاتمرزوهمکاران)(2018وباسروهمکاران)(2018درقالب
پرسشنامةتلفی 

دادههابا

جمعآوریشدهاست.اعتباراب ارباروشرواییمنطقیازنو ظاهری(ازجانباستادانو
مقیاسلیکرت 
سایرخبرگاندردسترس)وپایاییاب ارنی ازطریقآلفایکرونباخبررسیشدهاست.بهاین صورتکه
یشدهبه
جمعآور 
ها،دادههای 

وبازگشتپرسش 
نامه

پسازمطالعةمقدماتی(پایلوت)درنمونة20نفری
نامههاپایاییبسیارباالییدارند،زیراپسازمحاسبةآلفای
واردومشخصشدکهپرسش 

نرماف ارSpss
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بهدستآمد.
پرسشنامة استاندارد در حالت کلی برابر  0/987

کرونباخمقدارعددی این ضریب برای 
آنهادرجدول1ارا هشدهاست 
پرسشنامهوضریبآلفایکرونباخ 

توزیعسؤاالت

جدول  :1ارتباط میان متغیرها و سؤاالت پرسشنامه
ردیف

متغیر

1

انگی ههای
مشتریان

2

منابعدراختیار
مشتریان 

3

خلقمشترك
ارزش



4

وفاداری



منبع

ابعاد

سؤاالت

آلفای کرونباخ

اعتمادبرند

 4-1

 0/899

تعهدبرند

 8-5

0/901

اشتیاقبرند

 12-9

 0/921

دانش

 15-13

 0/865

مهارت

 18-16

 0/930

خالقیت

 21-19

 0/901

ارتباطات

 24-22

 0/852

 30-25

 0/912

مرزوهمکاران()2018؛
باسروهمکاران( )2018

 33-31

 0/848

باسروهمکاران( )2018

مرزوهمکاران 2018

مرزوهمکاران 2018


در ادامهبرایبررسیمی انپایاییپرسشنامهازمعیارهایروشحداقلمربعاتج ی اسـتفاده
یشود)1:بارهایعاملی)2،پایـاییترکیبی .
شدهاست.دراینروشپایاییبادومعیارسنجشم 
استکهنشاندهندة قدرتمتغیری آشکار(سؤال)درسنجشمتغیر پنهان

بار عاملی بین  0و 1
درستبودن

کتر باشد ،قدرت سؤال بیشتر است .مالك 
(متغیر اصلی) است .هرچه عدد به  1ن دی 
اندازهگیریدرجدول
ضرایببارهایعاملی0/4است)(Hulland, 1999, p. 198رواییوپایاییمدل 
2گ ارششدهاست .
درستبودن این

در این پژوهش ،همانگونهکهازجدول 2مشخصاست،تمامی ضرایب نشاناز
نشاندهندةآن
معنادارندکه 
بارهای عاملی باالی0/4ودرسطحاطمینان 99درصد 
معیاردارد.کلیة 
رابهخوبی تبیین میکنند.بررسیها نشان
شاخصها(متغیرهای نشانگر)متغیرهای مفهومی  

استکه
ازحداقلقابلقبولیعنی

سازههابیشتر
یدهدکهمقدارضریبآلفایکرونباخوپایاییترکیبیهمة 
م
گونهای مطلوبدارای پایایی است.همچنین بررسی معیار
مطالعهبه 

سازههای این 
 0/7است؛بنابراین  
استخراجشده()AVEوپایاییاشتراکینشانمیدهدکهمقدارتمامیسازهباالتراز

میانگینواریانس
گونهای مطلوبروایی همگرا دارند.
مطالعهبه 

سازههای این 
حداقلقابلقبولیعنی  0/5است .بنابراین  

استخراجشدة باالتراز0/5

شاخصهامقادیر میانگین واریانس 

باتوجهبهنتایج جدول ،2چونتمامی 
شاخصهابرقراراست .

دارند،رواییهمگرادرتمامی
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متغیر

جدول  :2پایایی ترکیبی ،کرونباخ و روایی همگرا و مقادیر مشترک
میانگین
مقادیر
پایایی
بار
بار
واریانس
گویهها
ابعاد
اشتراکی
ترکیبی
عاملی
عاملی
استخراجی
Q1

اعتماد  0/945

Q2

 Q3
Q4
Q5

انگی ههای
مشتریان 

تعهد 

0/950

 Q6
Q7
Q8
Q9

اشتیاق  0/941

Q10
Q11
Q12
Q13

دانش  1/000

Q14
Q15
Q16

منابعدر
اختیار
مشتریان 

مهارت  0/942

Q17
Q18
Q19

خالقیت  0/962

Q20
Q21
Q22

ارتباطات  0/934

Q23
Q24
Q25
Q26

خلقمشتركارزش

Q27
Q28
Q29
Q30
Q31

وفاداری

Q32

 Q33

0/931
0/962
0/955
0/917
0/896
0/909
0/907
0/854
0/855
0/927
0/926
0/879
0/946
0/955
0/914
0/893
0/900
0/869
0/913
0/913
0/913
0/905
0/918
0/847
0/810
0/867
0/891
0/909
0/895
 0/854
0/910
0/936
0/917
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 0/961

 0/979

 0/949

 0/943

 0/893

 0/759

 0/921

 0/847

 0/893

 0/759

 0/921

 0/847

̅̅̅̅
𝟐𝑹





0/936

0/707

میثم عاقلی و همکاران

بررسی عوامل مؤثر بر خلق ارزش مشترک و تأثیر آن بر وفاداری گردشگران ...

یگردد که
همگرا به این اصل برم 
در ادامه به بررسی روایی واگرا خواهیم پرداخت .روایی  
انهای داشتهباشند.طبقنظرمگنر وهمکاران(،)1996
همبستگی می 
شاخصهای هرسازهبایکدیگر  

انسهای استخراجی بیشتر از  0/4باشد .نتـایج
گرابودن روایی این است که میانگین واری 
معیار هم 
پرسشنامة پژوهشبا دومعیاریادشدهدرجدول 3نشاندادهشـدهوپایـایی

مربـوطبـهپایـایی
قابلقبولابعادمشهوداست.


جدول  :3ماتریس سنجش روایی واگرا
وفاداری

خلق مشترک

انگیزههای

منابع در اختیار

ارزش

گردشگران

گردشگران



0/717

0/797

منابع در اختیار گردشگران



0/576

0/545

انگیزههای گردشگران

 0/848

0/566

0/530

خلق مشترک ارزش

 0/840

0/540

0/551

وفاداری

جدولهای  2و،3

نرماف ار  Smart PLSدر
عنوانشده ونتایج حاصلازخروجی  
براساسمطالب 
(همگراوواگرا)وپایایی(بار عاملی ،ضریب پایاییترکیبیو ضریبآلفای
اندازهگیریروایی  
مدلهای 

کرونباخ)مناسبیدارند .

یافتههای پژوهش 
یافتههای توصیفی 
تحلیلتوصیفیمتغیرهایپژوهشدرجدول4گ ارششدهاست .

جدول  :4تحلیل توصیفی متغیرهای پژوهش
متغیر

ابعاد

میانگین انحراف معیار گویهها میانگین انحراف معیار

0/396

اعتماد  3/836
انگی ههایمشتریان 
تعهد 

0/300

3/621

37

Q1

3/953

0/412

Q2

3/785

0/442

 Q3

3/821

0/401

Q4

3/785

0/329

Q5

3/857

0/351

 Q6

3/129

 0/412

Q7

3/821

0/238

Q8

3/678

0/200
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ابعاد

متغیر

میانگین انحراف معیار گویهها میانگین انحراف معیار

اشتیاق  0/803

0/509

3/559

0/549

مهارت  3/501

0/386

دانش 

منابعدراختیارمشتریان 
خالقیت   3/702

0/540

ارتباطات  3/583

0/303

خلقمشتركارزش

3/373

0/368

وفاداری

3/488

0/414

Q9

3/822

0/530

Q10

3/785

0/648

Q11

3/654

0/528

Q12

3/953

0/330

Q13

3/500

0/658

Q14

3/642

0/641

Q15

3/535

0/328

Q16

3/750

0/200

Q17

3/682

0/389

Q18

3/071

 0/569

Q19

3/607

0/658

Q20

3/857

0/412

Q21

3/642

0/552

Q22

3/500

0/459

Q23

3/571

0/231

Q24

3/678

0/220

Q25

3/892

 0/422

Q26

3/857

0/456

Q27

3/500

0/210

Q28

3/892

0/341

Q29

3/678

0/569

Q30

3/607

0/215

Q31

3/428

0/463

Q32

3/608

0/455

3/429  Q33

0/326


یدهدکهمتغیراعتمادبامیانگین3/836دروضعیتقوی،تعهدبامیانگین
نتایججدول4نشانم 
3/621واشتیاقبامیانگین3/803دروضعیتقویقراردارد.متغیردانشبامیانگین،3/559مهارت
با میانگین  ،3/501خالقیت در وضعیت متوسط با میانگین  3/702در وضعیت قوی و ارتباطات با
میانگین  3/583در وضعیت متوسط قرار دارد.همچنین خلق ارزشمشتركبامیانگین  3/373در
وضعیتمتوسط،وفاداریبامیانگین3/488دروضعیتمتوسطروبهباالقراردارد .
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یافتههای استنباطی
اندازهگیری،نوبتبرازشمدلساختاریپژوهشاست.
برازشمدلهای 

درروش،PLSپسازبررسی
2
یشود .
برایبررسیبرازشمدلساختاریدرروشPLSازدومعیارضرایبTوضرایب Rاستفادهم 
برازش مدل ساختاری باضرایب  Tبهاین صورتاستکهاین ضرایب باید از 1/96بیشتر باشد تا
درصدمعناداربودنآنهاراتلییدکرد .

بتواندرسطحاطمینان95
یکندکهتمامیمسیرهایبینمتغیرهایمدلتلییدشدهومعنادارند .
شکل2مشخصم 


شکل  :2آمارة تی




دومین معیار برای بررسی برازشمدل ساختاری درهرپژوهش ضرایب  R2مربوطبهمتغیرهای
برونزا بر متغیر
پنهان درونزای (وابستة)مدل است R2.معیاری استکهنشانازتلثیر متغیرهای  
درونزا دارد و سه مقدار  0/33،0/19و  0/67برای مقادیر ضعیف ،متوسطوقوی  R2درنظرگرفته

برونزاقرارگیرد،
تحتتلثیرفقطیکیادوسازة 
درونزا 
یکهدریکمدل،یکسازة 
یشود.درصورت 
م
2
درونزاست (داوری و رضازاده،
مقدار   Rاز  0/33به باال نشان از قوت رابطة بین آن سازه و سازة  
.)1392
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شکل  :3مدل در حالت ضرایب استاندارد بار عاملی


یشوند و برای مدل
معیار مذکور درون دوایر مربوط به مدل ساختاری پژوهش نشان داده م 
درونزا موجود است ،طبیعی استکهعدد
نکه دومتغیرمکنون 
ساختاری این پژوهش ،باتوجهبهای 
دروندودایرةدیگربرابرصفرباشد.شکل3مشخصمیکندکهدراینپژوهشهردومعیارباالتراز
(0/67مالكمقادیرقوی)است،بنابراینمدلساختاریازمنظراینمعیارنی برازشمناسبیدارد .

برازش مدل کلی 
یشودوباتلییدبرازشآنبررسیبرازشدر
مدلکلیشاملهردوبخشمدلاندازهگیریوساختاریم 
یشود.برایبررسیبرازشمدلکلیکافیاستمعیاریبهنامGOFسنجیدهشود :
یکمدلکاملم 
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅ × ̅𝑅̅̅2
𝑠𝑒𝑖𝑡𝑖𝑙𝑎𝑛𝑢𝑚𝑚𝑜𝐶√ = 𝐹𝑂𝐺

می ان̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
یآیدکهدرجدول2آمدهاست.با
بهدستم 
𝑠𝑒𝑖𝑡𝑖𝑙𝑎𝑛𝑢𝑚𝑚𝑜𝐶ازمیانگینمقادیراشتراکی 
توجهبهمقادیرجدول،2می انمیانگینمقادیراشتراکیبرابراستبا .0/855
درونزایرتبةاولدراینمدلوجوددارد،مقدار̅̅𝑅̅̅2برابراستبا .0/821
ازآنجاکهچهارمتغیرپنهان 
بنابراینمقدارمعیارGOFبرابراستبا :
0/821

0/855

0/821

باتوجهبهسهمقدار0/25،0/01و0/36کهمقادیرضعیف،متوسطوقویبرایGOFمعرفیشده
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است(Wetzels, Odekerken, 2009, p. 180).حصولمقدار0/821برایاینمعیارنشانازبرازش
قویمدلکلیپژوهشاست .

آزمون فرضیات 
همانطور کهاز شکل،2آزمون فرضیههای پژوهشدرحالتضریب معناداری ،وشکل،3در حالت

بهمنظور داشتن دیدگاه کلی دربارة تحلیل آزمون فرضیههای
ضریب استاندارد ،مشاهده میشود  ،
یشود .
بهطورمختصرگ ارشم 
پژوهش،نتایجدرجدول 5

جدول  :5ضرایب رگرسیونی و آمارة آزمون تی
ضریب

آمارة تی

مسیر

))T-Value

 6/210

تلییدفرضیه 
تلییدفرضیه 
تلییدفرضیه 

ردیف

فرضیه

1

منابعدراختیارمشتریان←خلقمشتركارزش 

 0/733

2

انگی ههایمشتریان←خلقمشتركارزش 

 0/235

 2/479

3

خلقمشتركارزش←وفاداری 

 0/840

 8/835

نتیجة آزمون


نتایج مبین آن است که آمارة تی برای مسیر منابع در اختیار مشتریان بر خلق مشتركارزش،
 6/210و باالتراز 1/96استو مقدار استانداردشدة ضریب آن  0/733است که نشان از تلیید فرضیه
یتوانبااطمینان95درصدگفتکهمنابعدراختیارمشتریانبرخلقمشتركارزش
دارد.بنابراینم 
یدهد که آمارة تی برای مسیر انگی ههای مشتریان بر
تلثیر مثبت و قوی دارد.همچنین نتایج نشانم 
خلق مشتركارزش 2/479وباالتر از 1/96استومقدار استانداردشدة ضریب آن  0/235است که
یتوانبااطمینان95درصدگفتکهانگی ههایمشتریانبرخلق
نشانازتلییدفرضیهدارد.بنابراینم 
مشتركارزشتلثیری مثبت و ضعیف دارد.بنابرنتایج آمارة تی برای مسیر خلقمشتركارزشبر
وفاداری8/835وباالتراز1/96استومقداراستانداردشدة ضریبآن0/840استکهنشانازتلیید
یتوان با اطمینان  95درصد گفت که خلق مشترك ارزش بر وفاداری تلثیر
فرضیه دارد .بنابراین م 
مثبتوقویدارد .

بحث و نتیجهگیری 
دراینپژوهشبهبررسیوتحلیلعواملمؤثربرخلقمشتركارزشوشناساییتلثیرآنبروفاداری
افتههای پژوهش نشان
گردشگران خارجی در بین گردشگران شهر دامغان پرداخته شده است .ی 
میدهدکه منابع در اختیار مشتریان بر خلق مشتركارزشتلثیری مثبت و معنادار دارد؛ یعنی در

قرارمیگیردکهگردشگردانشکافی ازمقصد

صورتی ارزشمقصدگردشگری موردتوجه گردشگر
داشتهباشد،مقصدخالقیتتعاملبا گردشگروقابلیت متقاعدکردنگردشگروجلب رضایت اورا
داشته باشد ،همچنین گردشگر ارتباطات ن دیکی با مقصد داشته باشد .براساس نتایج حاصل از
41
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یتوانگفتمی انیاطالعاتیکهگردشگراندربارةمقصددارندبهخلقمشتركارزشمنجر
پژوهشم 
خواهدشد.همچنین می ان مهارت درتحریک گردشگرانبهمشارکت،خالقیت درتعاملوحضور
یتواند در تحققخلقمشتركارزشاثرگذار
شبکههای اجتماعی وتعاملوارتباطاتمؤثر م 
قوی در 
افتههای پاراهالد و راماسوامی ) ،(2004موسوی و همکاران
باشد .نتایج این بخش از پژوهش با ی 
همراستا است .همچنین نتایج
یینسب و همکاران ( )1393و یی و گنگ (  )2013
( ،)1394طباطبا 
میدهد کهانگی ههای مشتریان برخلقمشتركارزشدربین گردشگرانشهردامغان
پژوهش نشان 
یرسد که انگی ة
تلثیری مثبت و معنادار دارد .زمانی ارزش مقصد گردشگری به حد باالیی م 
گردشگرانماننداعتمادبهمقصدواشتیاقبهمقصدگردشگریبیشترباشد.براساسایننتایج،ایجاد
گونهایکه گردشگرخارجی احساسشوقواشتیاق به برندداشته
به 
احساساتمثبتدربارة مقصد 
گونهای که گردشگر خارجی
به 
میانجامد .ایجاد حس اعتماد و تعهد  
باشد ،به خلق ارزش مشترك  
بهشمار
تعلقخاطر به مقصد داشته باشد ،عاملی مؤثر در خلق مشترك ارزش  
اطمینان و احساس  
افتههای کریمی علویجه و همکاران ( ،)1395فکور ثقیه و
میرود .نتایج این بخش از پژوهش با ی 

سوست .مطابق نتایج پژوهش ،خلق مشترك
هم 
همکاران ( )1395و شـمیم و همکـاران (  )2014
عبارتدیگر،

ارزشبروفاداری مشتری دربین گردشگرانشهردامغانتلثیر مثبتومعناداری دارد .
به
یشوندکهمقصدرابهرسمیتبشناسند،ازمقصد
گردشگراندرصورتیبهمقصدگردشگریوفادارم 
گردشگری تصویر درستی داشته باشند ،با مقصد در ارتباط باشند یا درزمینة گردشگری مقصد
افتههایباسروهمکاران)،(2018چنوهمکاران
مشارکتداشتهباشد.نتایجاینبخشازپژوهشبای 
)(2019ولووهمکاران)(2015وکریمیعلویجهوهمکاران()1395مطابقتدارد .
رفتار خلق مشترك ارزش گردشگران رفتاری است کـه گردشگر ازطریق مشارکت ،همکاری و
مسئلهای مهم

ارزشآفرینیکند.خلق واف ایشارزشبه
ارتباطبامقصد گردشگری انجاممیدهد تا  
برایمسئوالنشهردامغانتبدیلشدهاست.ارزشازسویمسئوالنمنطقه،بهخصوصمدیرانارشد،
یآید.خلقمشترك
بهدست م 
یشناسند نی  
سفرکردهاند و آنجا رام 

وگردشگرانی کهبهآن منطقه 
همپیوستن وتلفیق زحماتمسئوالن استانوشهرستانوگردشگرانمنطقهاست.
ارزشحاصلبه 

بهشمار میروند .اعتماد ،تعهد و
مهمترین عامل تعیینکنندة خلق ارزش  
حالحاضر گردشگران  
در 

میگذارد.
آنهاست و بر خلق مشترك ارزش تلثیر  
اشتیاق گردشگران از عوامل تلثیرگذار بر انگی ة  
نحال ،هدف و
ارتباطات با منطقة گردشگری نی در ایجاد ارزش تلثیر بس ایی داشته است .باای 
فشدةسازمانگردشگریشهردامغانومسئوالنآناف ایشانگی هدرگردشگرانبرای
ملموریتتعری 
ایجاد ارزشاست.هدفمهم دیگر باالبردن وفاداری درگردشگراناین منطقهاست.ایجاد ارزشاز
دیگر عوامل مهمی است که باعث وفاداری گردشگران میشود .ایجاد ارزش و وفاداری در بین
گردشگرانم ایایفراوانیبرایاینمنطقهخواهدداشت .
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پیشنهادها
پیشنهاد میشود مسئوالن سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اقدامات زیر را درزمینة منابع در
اختیارگردشگرانانجامدهند :
شبکههای اجتماعی درزمینة
گاههای اطال رسانی مناسب در محیط اینترنت و  
 ایجاد پای 
معرفی شهر دامغان و آثار طبیعی و تفریحی آن ،به زبان انگلیسی ،برای اف ایش دانش
گردشگرانخارجی .
 ایجادوبگاهوصفحةرسمیاختصاصیدرشبکةاجتماعیومعرفیبهترمنطقهبرایاف ایش
ارتباطاتباگردشگرانخارجی.
نالمللی به شهردامغانبرای شناساندنشهردامغانبه
 دعوت ازبالگرهاوایفلو نسرهای بی 
افرادوگردشگراندرسطحبینالمللیوایجاداعتمادوتعهدبهمقصد.
رسانههایاجتماعیکهمانندراهنمای اطالعاتی
 ساخت فیلم کوتاهواشتراكآندروبگاهو  
منطقهعملکندواطالعاتیمختصرراجعبهمقصدبهمخاطبانارا هدهد.
درمنطقهوایجاداشتیاقبهمقصدازاینطریق.

جانانگی 
برجستهسازیرویدادهایجدیدوهی 


آنها.
کپارچهبرایمعرفی 
یهاوایجادپایگاهاطالعاتیمنسجموی 
بومگرد 
 تقویت 
بهمنظور ارا ة عکسوفیلم وتوضیحات دربارة
وبگاههای پربازدید جهان  
نه به 
 پرداخته ی 
آدابورسوم خاصهرمحلدر
مکانهای گردشگری وغذاهای محلی وصنایعدستی وحتی  

جاذبههایگردشگریکشورازاینطریق .
وبگاههاومعرفیوتبلیغ 
این 
تهایی مواجه بوده است ازجمله
پژوهشهای علمی ،با محدودی 

این پژوهش نی  ،همچون سایر 
نرونتایجاینپژوهشصرفاًدرمحدودة
اینکهصرفاًمحدودبهشهردامغاندراستانسمناناست.ازای 

دستاول و سوابق پژوهشی مستقیم دربارة موضو 
قابلتعمیم است .کمبود منابع  
مکانی موردنظر  
بودهاند و دشواری دسترسی
پژوهش،مشکل در برقراری ارتباطبانمونة آماری کهگردشگرانخارجی  
تهایدیگرپژوهشبودهاست .
یتوجهیافرادبهکارهایپژوهشیازمحدودی 
یمیلیوب 
آنها،وب 
به 
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