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چکیده
امروزهرسانههایاجتماعیتحولعظیمیدرعرصهکسبوکارایجادکردهاند.اینرساانههااناهتنهاادردنیاای
مجازیمشتریانزیادیرابهخودجذبکردهوجانیتازهبهصنایعومحصوالتبخشیدهاند،بلکهمکاانیبارای
مکانیبرایروابطجمعیوفعالیتهایبازاریابیشرکتنیزهستند.ازسویدیگر،مسئولیتاجتمااعیشارکت-
ها،درسالهایاخیر،همگامباتوساعه هاایاجتمااعی،سیاسایومحایطکسابوکاارتکاما یافتاهوازساوی
شرکتهاموردتوجهقرارگرفتهاست.کارکرددرونیمسئولیتاجتماعیمیتواندمنجربهبهبودجایگاهشرکت
ودرنهایتافزایش سودآوریوسرانجامبقایبلندمدتآناانگاردد.بناابراینهاد ازایانپاطوهشمطالعاهو
بررسیتأثیررسانهاجتماعی،شفافیتومسئولیتاجتماعیبرعملکردباتبیایننقاشمیاانجیبرنادپایاداراسات.
جامعهآماریاینپطوهشمدیرانشرکتهایخدماتمسافرتیوگردشگریشاهرتهارانمایباشادوبارایباه
دستآوردنحجمنمونهازروشنمونهگیریتصادفیسادهوفرمولکوکراناستفادهشدهاست.دراینتحقیا 
برایگردآوریاطالعات،روشکتابخانهایومیدانیبهکارگرفتهشدهاسات.تحقیا حا ارباراساا هاد 
یکتحقی کاربردیوهمچنینباراساا وگاونگیباهدساتآوردندادههاایماوردنیااز،ازناوقتحقیقاات
توصیفیوهمبستگیمیباشد.برایتجزیهوتحلی دادههایپرسشنامهازتحلی عاملیتأییادیومادلمعاادالت
ساختاریاستفادهشدهاست.نتایجبهدستآمدهازپطوهشنشانمیدهدکاهرساانههاایاجتمااعی،شافافیتو
مسئولیتاجتماعیازطری برندپایداربرعملکردتجاریتأثیرمعناداریدارند.همچنیننتایجپاطوهشنشاانداد
کهتأثیرمیانجیبرندپایدارنیزمعنادارمیباشد .
واژگان کلیدی :برند پایدار ،رسانه اجتماعی ،شفافیت ،مسئولیت اجتماعی ،شرکتهای خدمات مساارری
و گردشگری

*استادیارگروهمدیریتدانشکدهعلوماداریواقتصاددانشگاهولیعصر(عج)رفسنجان(نویسندهمسئول)
 ma.dehghani22@vru.ac.ir
**دانشیارگروهمدیریتدانشکدهادبیاتوعلومانسانیدانشگاهایالم 
***دانشجوی دکتری مدیریتبازرگانیبازاریابی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمانشاه 
**** کارشنا معاونتپطوهشوفناوریدانشگاهسمنان 
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مقدمه
امروزهباظهورعصردیجیتالیبهرویکردهاوروشهایمدیریتیجدیدینیازاست.رسانههاای
اجتماااعی،روشهااایارتباااطیجدیاادیباارایبرقااراریارتبااامدردنیااایامااروزیمحسااوب 
میشوند.درمحیطدیجیتالی،نظراتفردیگروههایذینفعدرموردشرکتهاوبرندهاآزادانه
مبادلهمیشاوند.ایانپدیادهاجتمااعیوظهاوررساانههاایاجتمااعی،مادیریتبرنادرابارای
بنگاههایاقتصادیدشوارترساختهاسات(لایوپاار .)6176،7رساانههاایاجتمااعیتحاول
عظیمیدرعرصهکسبوکاروبازاریابیاینترنتیایجادکردهاند.اینرسانههانهتنهاادردنیاای
مجازیمشتریانزیادیرابهخودجذبکردهوجانیتازهبهصنایعومحصوالتبخشایدهاناد،
بلکهمکانیبرایتبلیغاتشرکتهانیزهستندومردمراباانواقمختلا عالیا آشانامایکنناد
(فتحاهللزاده.)7433،ازسویدیگر،درحالحا رشرکتهایپیشرو،توجاهباهارائاهخادمات
نویناجتماعیرادررا فعالیتهایمرباومباهتحقیا وتوساعهخاودقاراردادهاناد(شایوو
بیس.)6177،6مسئولیتاجتماعیشرکتهادربرگیرندهاقتصااد،قاانون،اخالقیااتوانتظاارات
بشردوستانهواحدهایتجاریاستکهباهکلیاهذینفعاانتعمایمماییاباد(دانکاووهمکااران،4
.)6112مسئولیتاجتماعیشرکتهاا،حرکتایفراتارازحاداق الزامااتقاانونیاساتکاهباه
صورتداوطلبانهپذیرفتهشدهاست،زیراشرکتهاآنرادرزمرهمناافعبلندمادتخاودتلقای
میکنند.بدینترتیب،کاارکرددرونایمسائولیتاجتمااعیمایتوانادمنجارباهبهباودجایگااه
شاارکتودرنهایااتافاازایشبااازدهوسااودآوریبقااایبلندماادتآنااانگااردد(.ماسااوریو
همکاران.)7431،بنابرایناجرایمسئولیتاجتماعیشرکتمنجربهبهبودموفقیاتشارکتهاا
دربلندمدتمیشودودرنهایتمنجربهرشداقتصادی،افزایشتوانرقاابتیوبهباودعملکارد
آنمیگردد(سامیوهمکاران.)6171،3ازطرفی،پطوهشدرباارهبرنادهادرحاوزهمادیریت
روش هایمختل وباتوجاهباهنظاراتپطوهشاگرانصاورتگرفتاهاسات.باا
کسبوکاربه 
نگاهیبهرویکردهایمختل کهبرگرفتهازپطوهشهایقبلیدرموردبرندهاستآشکارشده

1- Lee & Park
2- Sheikh & Beise
3- Danko et al
4- Samy et al
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استکاهایانرویکردهااشاام رویکردهاایاقتصاادی،هاویتی،مشاتریماداری،شخصایتی،
رابطهای،اجتماعیوفرهنگیهستندوتمرکزبارجنباههاایجدیادیکاهدربردارنادثتاأثیرات
ایهستندراارتقادادهاند(تیلدهوهمکاران .)6113،7


زمینه
طب آماراعالمیسهمگردشگریازک صادراتدرجهانحدود71درصدودرایرانحادود
 1درصداست.سهمگردشگریازتولیدناخالصداخلایدرساطحجهاانباهطاورمتوساطتاا
71درصداستودرایراندودهمدرصداست.سهمگردشگریازاشتغالدرسطحجهانیباین
2تا3درصداستودرایراناینرقمحدود4درصاداسات.بناابراینهرگوناهبرناماهریازیدر
صنعتگردشگریباهویاطهشارکتهاایخادماتمساافرتیوگردشاگریبایادبراساا ایان
واقعیتهایآماریباشد(سازمانمیراثفرهنگیوگردشاگری.)7436،اماروزهبااگساترشو

تکام دنیایدیجیتالوافزایشاستفادهازرسانههایاجتماعی،شک بازاریاابیوکسابوکاار
همتغییرکردهاست.بخشگردشگریازاینتغییرمستثنانیست.رساانههاایاجتمااعیبایشاز
زماندیگربرارتقاءکیفیتتجربهگردشگری،استخراجاطالعاتوانتخاابمقصادسافرتاأثیر
میگذارد.یکیازنشانههاینفوذرسانههایاجتماعیدرورخهسفروگردشگری،تبدی شدن
آن هابهعنوانویترینیبارایدفااترتوریساتیوسافرهاشادهاسات.بیشاتردفااترگردشاگریو
آژانسهایمسافرتی،ازاینرسانههایاجتمااعیبارایتبلیا خادماتخاوداساتفادهمایکنناد.
قلمرورسانهایاجتماعیبیشترینتأثیررادرتغییرذهنیتمخاطبایجادمایکناد.آمارهاانشاان
میدهندکه13درصدازکاربرانازتصاویردوستانخودبرایایدههایسفرشاانالهاامگرفتاه-
اند؛11درصدازگردشگرانتصاویریازتعطیالتخوددرشبکههایاجتماعیمنتشرمیکنند؛
11درصدازکاربرانپستهایمرتبطباتعطیالتومقصدسافرخاودراالیاککاردهاناد؛63
درصدافرادحداق دریکیازشبکههایاجتماعیعضوهستندو14درصدازکااربرانرساانه-
هایاجتماعیاعترا کردهاندکهدرزمانگشتوگذاردراینشبکهرویاای سافررادرسار
دارند(سازمانمیراثفرهنگیوگردشگری .)7436،
درنظرگرفتننقشرسانههایاجتماعی،شفافیتدرتأمیناطالعاات

بابررسیپیشینةتحقی وبا
وارتباممیانمسئولیتاجتماعیویکبرندپایدارکهمطاب بامحیطدیجیتالباشاد،مایتاوان
1- Tilde et al
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آنوناانکاهشایساتهاساتباهایان
اذعانکرددرشرکتهایخدماتمساافرتیوگردشاگری 
مو وقنگاهنشدهاست.اینشرکتهابهدلی نقشیکهدرتوسعهگردشاگریدارناد،بایادباه
طورویطهموردتوجهقرارگیرند.آن هادرواقاعپیشاانیمواجهاهنخساتینمتقا ایانبااصانعت
گردشگریبهشمارمیرود.شرکتهایخدماتمسافرتیوگردشگری،برایاداماةحیااتدر
محیطمتالطمورقابتیامروزی،بهبوددرعملکردتجاریوایجادیکبرندپایاداررا اروری
میدانند.رسانههایاجتماعی،شفافیتاطالعاتومسئولیتاجتماعیبهترینوکارساازترینراه
ممکنبرایباقیماندندرونینمحیطیاست.برایاینشرکتهاا،ایجاادیاکبرنادپایادارو
دستیابیبهمزیترقابتیاسات.بارایاناساا ،
بهبودعملکردتجاریدرفضایمجازیالزمة 
پطوهشحا رباهاد در نقاشرساانههاایاجتمااعی،شافافیتومسائولیتاجتمااعیبار
ارتبامبینبرندپایداروارتقایعملکردتجاریشرکتهایخدماتمسافرتیوگردشاگریدر
شهرتهرانانجامشدهاست .


پیشینه و توسعه فرضیههای پژوهش
طیفیازعوام برندوجوددارندکهبرعملکردتجاریاثرمیگذارند.یاکشارکتمایتواناد
تصویربرندخودراازطری متغیرهایمتعددیمثا رساانههاایاجتمااعی،شافافیت،مسائولیت
اجتماعی،برندهایفرعی،برندهایمشتر ،حمایتمالیوکمپینهایتبلیغااتیويیارهحفا 
کندوعملکردتجاریرابابهبودتصویربرندوارزشآنارتقابخشد.اینپطوهشبررسانههای

اجتماعی،شفافیتدرومسئولیتاجتماعیدرمیانطیفایازمتغیرهااتمرکازداردکاهباربرناد
پایداروعملکردتجاریمؤثره ستند.بناابراین،ایانپاطوهشیاکالگاویمفهاومیراپیشانها د
میکندکهتأثیررسانه هایاجتماعی،شافافیت،مسائولیتاجتمااعیوبرنادپایاداربارعملکارد

تجاریموردبررسیقرارمیدهد.بخشذی مروریبرادبیاتراارائهمیکندبهنحاویکاهباه
ایجادالگویمفهومیفرضشدهمنجرشدهاست .
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رسانههای اجتماعی و برند
رسانههایاجتماعییکعبارتجامعبرایطرح،قالبوخطمشیآنالینمورداستفادهتوساط
افرادیاستکهنظرات،افکار،تجربیاتودیدگاههایخودرابادیگرانبهاشترا میگذارند
(لیندسی.)6177،7رسانه،ارتباممیانکااربرانراارتقاادادهوباهشاک دهایگاروههاایقاوی
کندوباعثتأثیراتاجتماعیبیشماریمیشود(بلکولوهمکااران،6

آنالینوذینفعکمکمی
.)6171بنگاههایتجاری،رسانهاجتماعیرابهعنوانیککانالارتباطیدوطرفهبامشتریاندر
میگیرند(قزیوهمکاران.)6176،4یکیازخصوصیاتمتمایزعصاردیجیتاالایاناسات
نظر 
کهاطالعات،برایمصر کنندگانومشتریانبهطورآزادانهجریاندارد.ازآنجاییکاهرساانه
اجتماعیاطالعاترابهطورمستقیمبهمصر کنندکاندرزمانواقعایانتقاالمایدهاد،تاأثیر
بسیارزیادیدارد.باوجودکثرتشارکتهاا،محتاواومکالمااتدرماوردکاالهااوخادمات
توسطخودمصر کنندگانایجادوسریعاًگسترشوانتشارماییاباد(واان،اولمساتدوکایم،
6117؛ابرویوهمکاران .)6171،3
بیشترخطمشیهایرسانههایاجتماعیبهصورتسنتیومعمولبهعنوانابازاریبارایایجااد
ارتبامبیندوستانودیگرافرادیکهدربارهعالئ دوطرفهبحثمایکنناد،باهکاارمایروناد
(کوریوهمکاران.)6171،1امابنگاهاقتصادیازرسانهبارایارتقاایبرنادخاودوحمایاتاز
جوامعاستفادهمایکنناد(کااپالنوهااینلن6171،6؛ینگااموهمکااران.)6177،1تاوونتیمان2
()6171روشهاییرابرایاستفادهازشبکههایاجتماعیدرایجادارتباامباامساافرانیکاهدر
فرودگاهقراردارندمطرحمایکنناد.هاالپرن)6176(3اناواقکااربردرساانهاجتمااعیرادرباین
7113مشتریوعضوفرودگاهرابااستفادهازپایگاهدادهعضویتبینالمللیهیاتفرودگااههاا
1- Lindsay
2- Blackwell
3- Ghezzi et al
4- Chan- Olmsted & Kim, Oberoi et al
5- Correa et al
6- Kaplan & Haenlein
7- Nigam
8- Twentyman
9- Halpern
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موردبررسیقرارداد.طب اینپطوهش74،درصدفرودگاههاازفیسابو ،تاوئیتر76درصاد،
لینکاداین1درصادویوتیاوب73درصاداساتفادهمایکنناد.باهطاورکلایمساافرانازرسااانه
اجتماعیبرایکسباطالعاتپروازودیگراطالعاتمفیدبرایبرنامهریزیسفرخوداساتفاده
میکنند.امامدیراناجراییفرودگاههااازرساانهاجتمااعیبارایجاذبخطاومهاواییونیاز
ارتبامباکلیهمشتریاناستفادهمیکنند.شارکت هاایهواپیمااییباهرساانهاجتمااعیباهعناوان
ابزاریبرایبازاریابینیازدارند(وینبرگوپهلیوان.)6177،7شارکتهاادرفضاایمجاازیاز
رسانهاجتماعیبرایتبلیغات،تقویتفروش،ارتقاومدیریتبرنداستفادهمایکنناد.عاالوهبار
آن،شرکتهاازرسانهاجتماعیبرایتحقی وتوسعهاستفادهمایکنناد.باهعباارتدیگارایان
شرکتهاازرسانهبرایمواردذی استفادهمیکند:بررسیر ایتمشتریومدیریتبرند.این
بدانمعناستکهرسانهاجتماعیزمانیارزشمنداستکاهشارکتهاادرفضاایمجاازیبارای
گسترشفعالیتهایتجاریوسرمایهگذاریدرماوردمادیریتبرنادباامشاتریانبحاثکنناد
(انگوئنوهمکاران.)6171،6پساینتحقی مبتنیبرایناص استکهرسانهاجتماعیبربرند
هایزیررابیانمیکند .

پایداراثرگذاشتهوفر یه
فر یهاول(:)H1رسانهاجتماعیبرعملکردتجاریتأثیرمثبتدارد .
فر یهدوم(:)H2رسانهاجتماعیبربرندپایدارتأثیرمثبتدارد .


ارتباط بین شفافیت و برند
شفافیتباآشکارسازیاطالعاتباعثکارکردمؤثرشرکتمیگرددواینامرافزایشاعتمااد

دربینسهامدارانازجملهکاربرانومشاتریانرادرپایداردوازایانرویباهتقویاتتصاویر
شرکتکمکمیکند(برندزودارای.)6171،4بهعالوهاینبدانمعناستاطالعاتیکاهبارای
مشتریانشرکتارایهمیشودبایداثباتشده،صادقانهوقاب اعتمادباشد(یانا

وهمکااران،3

.)6171شفافیتدرمعنایجامعهشناختیبااجریااناطالعااتارتباامنزدیکایدارد.ایانبادین
1- Weinberg & Pehlivan
2- Nguyen et al
3- Brandes & Darai
4- Yang et al
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معناستکهاطالعاتبایدبرایمشتریانبهراحتیوآزادانهقاب دستر است(ویلنیو.)6173،7
طب نظربرنشتین،)6111(6بنگاههایاقتصادیعملکردتجاریشانراازطریا ارتقااوافازایش
شفافیتکسبمیکنند.بنگاههاباتمرکازبارشافافیتساازمانی،باراهمیاتنقاشهارکارمناد
موجوددرسازمانتأکیدمیکنند.بادینمعنااکاهآنهااتأکیاددارنادایجاادشافافیتدرمیاان
کارمندانبرعملکاردساازمانتاأثیردارد.بنگااههاانیاازدارنادکاهاطالعااتالزمرادرماورد
فعالیتهایجاریووشماندازهایآیندهبهو وحدراختیاارسارمایهگاذارانومشاتریانقارار
توانداعتمادبینمشتریاندرموردوشماندازهایشارکت


دهند.شفافیتوبازبودناطالعاتمی
راتقویتکند(پات وهمکاران.)6116،برایناسا ،یکنهاداقتصاادیشافا مایتواناداز
جانبمشتریاناعتبارخوبیکسبکند.براسا مطالعاتپیشاینفر ایاتزیاردرنظارگرفتاه
میشوند :

فر یهسوم(:)H3شفافیتبرعملکردتجاریتأثیرمثبتیدارد .
فر یهوهارم(:)H4شفافیتبربرندپایدارتأثیرمثبتیدارد .


رابطه بین مسئولیت اجتماعی و برند
بوون،)7331(4اولینبحاثکارشناسایدرماوردمسائولیتاجتمااعیشارکت)CSR(3رادر
مسئولیتهایاجتماعیکسابوکاار»مطارحکارد.مباحاثمتعاقابآنبار

نوشتههایشبهنام«
تعاری مفهومCSRطیدهههای11و61وبرالگویعملکرداجتماعیشرکتدردهههاای
11و21والگاویسارمایهگاذاراندردهاة31وسارانجامبارمسائولیتاجتمااعیاسااتراتطیک
اشتکهدرآنهامباحثمبتنیبربازارمطرحشدوبارتاأثیراتمشاارکتهاای

شرکتتأکیدد
اجتماعیبرعملکردسازمانیتمرکزداشتند.براسا اینپیشینهنظاری،طیفایازپاطوهشهاای
عملیدرموردمشارکتاجتماعیانجامشدهاست.اینپطوهشهابارعواما درونایوبیرونای
مؤثربربنگاهاقتصادی متمرکازهساتند.ایانناوقپاطوهشکاهعمادتاًدرحیطا ههاایاقتصاادو
1- Villeneuve
2- Berggren & Bernshtegn
3- Bowen
4- Corporate Social Responsibility
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ماادیریتکساابوکااارانجااامشاادهانااد،بااهخصوصاایاتدرونااییااکسااازمانپرداختااهودر
جستجویعل مناسبمسئولیتاجتماعیمای باشاند.باهعباارتدیگار،دیادگاهماوردنظاربار
عملکردتجاریبنگاه،ویطگیهایاستراتطیهاایبازاریاابی،اساتراتطیهاایترفیاع،واساتخدام
گستردهبراینفرضتمرکزدارندکهیکبنگاهاقتصادیمایتوانادگزیناههاایاساتراتطیکیو
عقالییایجادکند.عوام  درونیکاهدرایانناوقتحقیا باهکاارگرفتاهشاد هانادعبارتناداز:
عملکردتجااریبنگااهاقتصاادی(سایفرتوهمکااران6113،؛مهارالینوهمکااران،)6176،7
خصوصیاتمتمایزاستراتطیهایبازاریابیشرکت(پاورتروکرامار.)6116،6کاارول)7313(4
هایمسئولیتاقتصاادی،


حیطهمسئولیتاجتماعیبنگاهاقتصادیراشرحدادهوآنرابهفعالیت
حقااوقی،اخالقاایوبشردوسااتانهتقساایمکااردهاساات.مساائولیتاجتماااعییااکبنگاااهیااانهاااد
اقتصادی،شام فعالیتهاییاستکهمبتنیبرانتظاراتوتوقعاتجامعاهمایباشادوفرآینادی
استکهطیآننهاداقتصادیازطری فعالیتهایشرکتتصویرمثبتیازخودنشاانمایدهاد
(وان

وهمکاران.)6171،3درموردفعالیتهایمسئولیتاجتماعیشارکتباهصاورتفعاال

درزمینهاخاال کااریوبازاریاابیپاطوهشهااییصاورتگرفتاهاسات.درماوردبازاریاابی،
پطوهش هاعمدتاًبرسهماجتماعیومطالعاةاثاراتآنمتمرکازشادهاسات.درایانتحقیقاات
ونینبیانمیشودکهتاالش هاایمارتبطباامشاارکتاجتمااعیبنگااهاقتصاادیمایتوانادباه
نگرشهایمثبتومنفیمنجرگردد(منونوکااهن6114،؛ماوهرووب6111،؛بکراولسانو
هی .)6116،1درزمینهاخالقیاتکسبوکار،نیزتحقیقاتیانجامشدهاست.مخصوصاًاینکاه،
ادبیاتموجوددربارهرابطهمسئولیتاجتماعیوعملکردتجاریبهعنوانمو وعیمهممطرح
شدهاستامانتایجآنهنوزبهصورتترکیبیوآمیختهبیاانمایشاود(کورناتوهمکااران،6
.)6176عالوهبراین،میتوانازمطالعاتموجودونیناستنبامکردکاهمسائولیتاجتمااعیو
تالش هایمشارکتاجتماعیتصاویرشارکتراارتقاادادهورقاابتیباودنبنگااهاقتصاادیرا
1- Seifert et al; Mehralian et al
2- Parter & Kramer
3- Carroll
4- Wang et al
5- Menon & Kahn, Mohr & Webb, Becker- Olson & Hill
6- Cornett et al
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تقویتمیکناد(گیاولوهمکااران6176،؛سانوبهاتاوارتاا.)6117،7هنگاامیکاهشارکت
شهرتواعتبارخوبیداشتهباشد،مدیریتتصویرآنشرکتمیتواندیکمزیترقابتیباشاد
(پورتروکرامر.)6116،بدینعلتکهمیتوانفعالیتهایمشارکتاجتماعییاکشارکترا
بهعنوانفعالیتهایراهباردیبارایمادیریتتصاویرآنقلمادادکارد.بناابراین،فعالیاتهاای
مسئولیتاجتماعیشرکتبهارزشناملمو شرکتبهصاورتمساتقیمويیرمساتقیمکماک
بهروزدرحالافازایش
کند.مطلوبیتتأثیربرندهایشرکتبرمزیتوانتخابمشتریان،روز 

می
است(کاتلروکلر.)6113،جلیلیوقیصری()7434درپطوهشخودبهایننتیجهدستیافتناد
کهدرمدلاقالمتعهدیاختیارومدلهزینههایتولیدیيیرعادی،بینمسئولیتهایاجتمااعی
شرکتیرابطهمثبتومعناداروجودداشتهودرمدلوجوهنقدعملیاتیيیرعادیومدلهزیناه-
هایاختیاریيیرعادیبینمسئولیتهایاجتماعیشرکتیوکیفیتسودرابطهمعنادرایوجود
دارد.بادآورنهندیوهمکاران()7434درتحقیقیکهانجامدادندبهایننتیجهرسیدندکهپاس
ازکنترلاندازهشرکت،اهرممالیوریساکسیساتماتیکباینمسائولیتاجتمااعیوعملکارد
شرکتهاارتباممثبتومعناداریوجوددارد.درکا اگاریاکنهااداقتصاادیدرمسائولیت
اجتماعی اشصاد وقاب اعتمادباشد،مشاتریانباهقضااوتکاالهااوخادماتبرنادشارکت

تمای دارند(مکویلیامزوسیج .)6117،6برمبنایمطالعاتقبلیفر یاتزیرارائهمیشود :
فر یهپنجم(:)H5مسئولیتاجتماعیبرعملکردتجاریتأثیرمثبتیدارد .
فر یهششم(:)H6مسئولیتاجتماعیبربرندپایدارتأثیرمثبتیدارد .


رابطه بین برند و عملکرد تجاری
بطورکلیبرندبهعنوانیک«نام،عبارت،عالمت،نشانهیاطارحویااترکیبایازآنهاساتکاه
تولیدکنندهیافروشندهکاالیاخادماتراشناسااییمایکناد»(کااتلروآرمساتران .)6116،4
برندهادربطنمدیریتکسبوکارومصر قرارمایگیرناد.درباازارواحادوجهاانیشاده
امروز،برندهامنبعرقابتشرکتبهشمارمیروندوباهعناوانابازاریبارایارتقاایتشاخیص
1- Ghoul et al, Sen & Bhattacharta
2- McWilliams & Siegel
3- Kotler & Armstrong
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مصر  کنندهیککاالوبیانتصویرکاالونیزتاأمینکاالهااوخادماتمتماایزشادهباهکاار
میروند(الدنوهمکاران.)61767،درح قیقاتبرنادیاکشارکتبخاشقابا مالحظا هایاز
ارزشبازاربنگاهاقتصادیراخل میکند(آکر.)7336،6آناکروهیلدبرانت،)6113(4گودارد
وهمکاران،)6111(3مونتگومریوورنرفلت،)7337(1زیمانساکیوراداراجاان)7374(6بیاان
میکنندکهسهمبازاربرعملکردکسبوکارتأثیرمثباتدارد.هماننادرابطاهبرنادوعملکارد
تجاری،برندباطیفیازنتایجوپیامدهامرتبطاست.کلروهمکاران()6177ادعاامایکنناددر
صورتیکهازطری فعالیتهایماهرانهبازاریابیآگاهیبیشتریازبرندوجودداشاتهوتصاویر
آنقوی،مطلوبومنحصاربفاردباشادتصاویربرنادبارعملکاردتجااریبیشاترتاأثیرخواهاد
گذاشت.براسا تحقیقاتوپطوهشهایپیشینفر یهزیرمطرحمیشود :
فر یههفتم(:)H7برندپایداربرعملکردتجاریتأثیرمثبتیدارد .
شک ، 7تصویرکلیارتبامبینفر ایایماوردبررسای،رواباطباینمتغیرهااومادلمفهاومی
پطوهشرانشانمیهد .





برندپایدار

H2
H1
H4

H7





رسانهاجتماعی

شفافیت

H3
H6
عملکردتجاری

H5

مسئولیتاجتماعی


شکل .1مدل مفهومی پژوهش

1- Alden et al
2- Aaker
3- Annacker & Hildebrandt
4- Goddard et al
5- Montogomery & Wernerfelt
6- Szymanski & Varadarajan
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روششناسی پژوهش
پطوهشحا ربراسا هد یکتحقی کاربردیوهمچنینباراساا وگاونگیباهدسات
آوردندادههایموردنیاز،ازنوقپطوهشهایتوصیفی-پیمایشیمایباشاد.جامعاهآمااریدر
اینتحقی مدیرانشرکتهایخدماتمسافرتیوگردشگریدرشاهرتهارانباودهکاهتعاداد
آنهابهازایدرنظرگرفتنیکمدیربرایهرشرکتدرسال7436تقریبااً432نفارمایباشاد
(سازمانمیراثفرهنگیوصانایعگردشاگری.)7436،بارایباهدساتآوردنحجامنموناهاز
روشنمونهگیریتصادفیسادهاستفادهشدهاست،بدینترتیبکهپرسشانامههاایپاطوهشدر
اختیارمدیرانشرکتهایخدماتمسافرتیوگردشگریقراردادهشدوازآناانخواساتهشاد
کهپرسشنامهمذکوررابهدقتمطالعهکردهوبهپرسشهایآنانپاسودهناد.بارایباهدسات
آوردنحجمنمونه،ازفرمولکوکراناستفادهشدهاستوحجمنمونهدراینپطوهش724نفر
میباشد(سرمدوهمکاران .)7431،
348  1.96   0.5  0.5
2

 183

 1.96   0.5  0.5
2

2

 348  1   0.05 

n

درنتیجهبامشخصشدنحجمنمونهتعداد661پرسشنامهبهصورتتصادفیدرمیانمادیران
شرکتهایخدماتمسافرتیوگردشگریتوزیعکهازاینتعداد731پرسشناماهجماعآوری
ودرنهایت723پرسش نامهموردتجزیاهوتحلیا قارارگرفات.درایانتحقیا بارایانتخااب
مدیرانموردنظرازروشنمونهگیریتصادفیاستفادهشدهاست.بدینترتیبکهمدیرانمورد
مطالعهبااستفادهازجدولاعدادتصادفیانتخابوپرسشنامههایپطوهشدراختیاارآناانقارار
دادهشدوازآنانخواستهشدکهپرسشنامهمذکوررابهدقتمطالعهکردهوبهپرساشهاایان
پاسودهند.درپطوهشحا ار،یاکپرسشانامهاساتانداردکاهبررسایتاأثیررساانهاجتمااعی،
شفافیتومسئولیتاجتماعیبرعملکردکسبوکارباتبییننقشمیانجیبرنادپایاداررا مای-
سنجد،توسطمحق تهیهوتنظیمگردیدهشدهاست.اینپرسشنامهدارای76سؤالمیباشدکاه
برایرواییآنازرواییصوریورواییسازهاستفادهشدهاست.بدینصورتکهبرایتعیاین
رواییصوری،پرسشنامهدراختیاروندتنازاساتیددانشگاهقرارگرفتونظارآنااندرماورد
پرسشنامهجویاشدواصالحاتآنانلحاا گردیاد.همچناینبارایتعیاینروایایساازهنیازاز
تحلی عاملیتأییدیاستفادهشدکهدرقسمتتجزیهوتحلی دادههابهآنپرداختهشدهاسات.
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پایاییآننیزاز ریبآلفایکرونباخاستفادهشدهاست.ابزارسنجشدرایانپاطوهششاام 
متغیرهایزیرمیباشدکهدرادامهبهتو یحآنهاپرداختهشدهاست:
رتبهایلیکرت(":7کاامالًمخاال "،
گویهمیشود.ازمقیا  1

مقیا رسانهاجتماعیشام 4
":1کامالًمواف ")وپرسشنامهبالمیوتارادت،)6111(7بلکاولوهمکااران()6171وواان-
المستیدوکیم)6117(6برایاندازهگیریآناستفادهشدکاه اریبآلفاایکرونبااخمحاسابه
شدهآن1/276میباشد.دراینتحقی ازمقیا شفافیتتوسعهیافتاهتوساطپتا وهمکااران4
(،)6116برندزودارای(،)6171یان

وهمکاران()6171بهعناوانمبناایپرسشانامهاساتفاده

شدکهشام 4گویهبود.امتیازدهیباهآنهااباراساا مقیاا 1نقطاهایلیکارت(:7کاامالً
مخال :1،کامالًمواف )بودو ریبآلفایکرونباخبرایآن1/316باهدساتآماد.درایان
مطالعهمسئولیتاجتماعی،بااستفادهازمقیا مسئولیتاجتماعیتوسعهیافتاهتوساطپارایسو
سااان،)6171(3پااورتروکراماار)6116(1وساایفرتوهمکاااران()6113ارزیااابیشااد.درایاان
پرسشنامه4،گویهوجوددارد.امتیازدهیبرمبنایمقیا 1نقطهایلیکرت(:7کامالًمخاال ،
":1کامالًمواف ")میباشدو ریبآلفاایکرونبااخبارایایانمتغیار1/236باهدساتآماد.
مقیا برندپایدارشام 4گویهبودکهازمقیاا 1رتباهایلیکارت(":7کاامالًمخاال ":1،
"کامالًمواف ")وپرسشنامهآناک وهیلدبرندت()6113وگوداردوهمکاران()6111استفاده
شدکهبرایمتغیربرندپایدار1/116محاسبهشد.درنهایتازمقیاا عملکاردتجااریتوساعه
یافتهتوسطویوهمکاران)6171(6وتاکاتا)6176(1بهعنوانمبنایپرسشنامهاستفادهشدکاه
شام 3گویهبود.امتیازدهیبهآنهابراسا مقیا 1نقطهایلیکرت(:7کاامالًمخاال :1،
کامالًمواف )استفادهشدو ریبآلفایکرونباخباهدساتآمادهبارایایانمتغیار1/163باه
دستآمد .

1- Bellamy & Traudt
2- Chan-Olmsted & Kim
3- Patel et al
4- Price & Sun
5- Porter & Kramer
6- Wei et al
7- Takata
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یافتههای پژوهش
پیشازانجامتحلی عاملیتأییدیبایدآزمونKMOجهتحصولاطمینانازکفایتنموناه-
گیریانجامشود.مومنیوفعالقیومی()7436مقدارمناساببارایایانشااخصرابااالی1/6
میدانند.نتایجمربومبهاینآزموندرجدولزیرارائهشدهاست .

جدول  .1عدد  KMOو عدد آزمون بارتلت

متغیر 

عددKMOوعددآزمونبارتلت 

رسانهاجتماعی 

=Sig
 1/111

= 1/217KMO

شفافیت 

=Sig
1/111

=1/216KMO

مسئولیتاجتماعی 

=Sig
1/111

=1/243KMO

برندپایدار 

=Sig
1/111

=1/263KMO

عملکردتجاری 

=Sig
1/111

=1/263KMO

نتیجه 
دادههاشرایطموردنیازبرایاجارایتحلیا عااملیرا
دارند .
دادههاشرایطموردنیازبرایاجارایتحلیا عااملیرا
دارند .
دادههاشرایطموردنیازبرایاجارایتحلیا عااملیرا
دارند .
دادههاشرایطموردنیازبرایاجارایتحلیا عااملیرا
دارند .
دادههاشرایطموردنیازبرایاجارایتحلیا عااملیرا
دارند .


همانطورکهدرجدولباالمشاهدهمیشودباتوجهبهاینکهمقدارشاخصکفایتنمونهگیاری
برایهریکازمتغیرهاباالی1/6است،درنتیجهکفایتنمونهگیریموردتأییداست .
جهتبررسینرمالبودندادههاازآزمونکلوماوگرا -اسامیرنو 7اساتفادهشادهاسات.در
اینآزموناگرسطحمعناداریکمتراز1/11باشدفرضصفرردمیشودواگرسطحمعناداری
بیشتراز1/11باشدفرضیکپذیرفتهمیشود.نتایجمربومبهآزموننرمالباودنعاما هاادر
جدول6آوردهشدهاست .


1- Kolmogorov–Smirnov test
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جدول  .2نتایج مربوط به نرمال بودن عاملها

رسانهاجتماعی 

شفافیت 

مسئولیتاجتماعی 

برندپایدار 

عملکردتجاری 


تعداد 

 761

 761

 761

 761

 761

آزمونK S

 7/61

 7/63

 7/66

 7/14

 7/13

سطحمعناداری 

 1/771

 1/162

 1/421

 1/113

 1/663


نتایجبهدستآمدهازآزموننرمالبودنمتغیرهانشانمیدهدکهمتغیرهایپطوهشنرمالمای-
باشد.درنتیجهمیتوانبااستفادهازمدلسازیمعادالتساختاریبهبررسیفر یههایپطوهش
پرداخت .
دراینپطوهش،باتوجاهباهاینکاهمتغیرهاایرساانهاجتمااعی،شافافیتومسائولیتاجتمااعی
مستق بودهوبدونبعدمیباشد،برایرواییآنازتحلی عاملیتاییدیمرتبهاولاستفادهشده
است.برایرواییمتغیرهایبرندپایداروعملکردتجارینیزکهمتغیرمیانجیووابستهمیباشاد
ازتحلی عاملیتاییدیمرتبهاولاستفادهشدهاست.درجدول4بارعاملیمقدارعاددیاسات
کهمیزانشدتتأثیرمیانیکمتغیرپنهانومتغیرآشکارمربوطاهراطایفرآینادتحلیا مسایر
مشخصمی کند.هروهمقداربارعاملییکشااخصدررابطاهباایاکساازهمشاخصبیشاتر
باشد،آنشاخصسهمبیشتریدرتبیینآنسازهایفامیکند.اگربارعاملییکشاخصمنفای
باشد،نشاندهندهتااثیرمنفایآندرتبیاینساازهمربوطاهاسات(صافرنیاوهمکااران.)7436،
همچنیندراینجدولسواالتنشاندهندهایناستکههرمتغیارتوساطونادگویاهسانجیده
میشود .
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جدول  .3تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول متغیرهای پژوهش

متغیر

سوالها

تعاری کاربردی

استفادهکارکنانشرکتازرسانهاجتماعیو
جایگاهیبرای

مشارکتدرآن

رسانه

اشترا نظرات،

استفادهشرکتازرسانههایاجتماعیبرای


اجتماعی

افکار،تجربیات،

بازاریابی

نقطهنظراتويیره

تشخیصمسئولیتدرارتبامبارسانه
اجتماعیتوسطکارکنانشرکت
سطحدر باالدرموردشفافیتمالیو

شفافیت

اطالعاتقاب اعتماد

اطاالعاتیدرشرکت

وآشکارکهبرای

شفافیتمالیودامنهاطالعاتمناسبدر

مشتریانتأمین

شرکت

میگردد.


وجودآگاهیدربارهشفافیتاطالعاتدر
شرکت

مسئولیت
اجتماعی

اعمالداوطلبانه

شرکتدرامورخیرخواهانهبهصورتفعال

بازگشتسودنهاد

شرکتدرفعالیتهایخدماتاجتماعیبه


اقتصادیبهجامعه

صورتفعال

مث کمکاجتماعی
وحفاظتازمحیط

حضورفعاالنهدرحف محیط

یکبرنداینترنتی

داشتنتصویرپایدارشرکتدرفضای

کهعام های

مجازی

برند

مؤلفهایراجهت


داشتناعتبارپایدارشرکتدرفضایمجازی

پایدار

تطاب باعمر
دیجیتالهماهن
کند



داشتنارزشبرندپایدارشرکتدرفضای
مجازی

ریب

عدد

استاندارد

معناداری 

1/16

3/64

1/21

77/64

1/11

71/13

1/26

74/11

1/34

71/71

1/24

76/12

1/24

77/37

1/26

77/11

1/16

71/66

1/63

2/21

1/21

71/67

1/16

3/61
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نتایجفعالیتهای


افزایشسوددهیشرکتطی1سالگذشته

1/12

6/32

عملکرد

مدیریتیبرای

افزایشسهمبازارشرکتطی1سالگذشته

1/13

3/11

تجاری

موفقیتکسبو

بهبودر ایتکارکنانطی1سالگذشته

1/13

1/76

کار

بهبودر ایتمشتریانطی1سالگذشته

1/16

6/16


همانطورکهدرجدول4مشاهدهمیشودبارهایعاملیبرایتمامیمتغیرهاایپاطوهشاز1/1
بیشتراستکهایننشاندهندهایناستکهابزارپطوهشازرواییالزمبرخورداراست .


آزمون فرضیهها و مدل
برایآزمونفر یاتازمدلیابیمعادالتساختاریونرمافزارLISRELاستفادهشدهاسات.
مهمترینشاخصهایبرازشمدلعبارتندازCFI،NNFI،NFI:و.RMSEA7حالتهای
بهینهاینآزمونهابهشرحزیراست :

یدهاد
)7آزمون x2هروهکمترباشادبهتاراسات،زیارااخاتال بایندادهومادلرانشاانما 
(رستگاروهمکاران .)7433،
)6آزمونNNFI،NFIوCFIاز31درصدبایستیبیشترباشد(جعفریوهمکاران .)7436،
)4آزمونRMSEAهروهکمترباشدبهتراست،زیرااینآزماونیاکمعیااربارایمیاانگین
اختال بیندادههایمشاهدهشدهودادههایمدلاسات(ملکایماینبااشرزگااهوهمکااران،
7433؛دهقانیسلطانیوهمکاران .)7436،
خروجیمدلآزمونشدهپطوهشدرنمودارهای7و6ارائهشادهاسات.شااخصRMSEA
دراینمدل،1/116شاخصNNFIمعادل،1/36شاخصCFIمعادل1/36وشااخصNFI
معادل1/36محاسبهشد.وونمقدارRMSEAکمومقدارCFI،NNFIوNFIنیزبااالی
1/31است،اعتباروبرازندگیمناسبمدلتاییدمیشاود.نسابتکاایدوباهدرجاهآزادیدر
اینپطوهش6/23محاسبهشدهاستکهپایینتراز4باودنآننشاانازبرازنادگیبااالیمادل

1- Normed Fit Index, Non-Normed Fit Index, Comparative Fit Index and Root Mean Square
Residuals
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است(گرین.)6176،7بنابراینمیتوانبهنتایجتحلی مدلمعادالتساختاریاتکااکارد.ساایر
شاخصهاینیکوییبرازشمدلدرجدول3ارائهشدهاست .

جدول  .4شاخصهای نیكویی برازش برای مقادیر سمت راست و چپ مدل

ردی

شاخص 

معیارهایبرازشمدل 

بعد 

حدمطلوب 

نتیجه 


7

ریشهمجذورماندهها 

PMR

  1/121حدودصفر  قاب قبول 

6

شاخصبرازشنسبی 

 RFI

 1/36

> 1/31

بسیاخوب 

4

شاخصبرازشا افی 

IFI

 1/31

> 1/31

بسیاخوب 

3

شاخصبرازندگی 

GFI

 1/33

> 1/31

بسیاخوب 

1

برازندگیتعدی یافته 

AGFI

 1/36

> 1/31

بسیاخوب 

برندپایدار

رسانهاجتماعی

6/63
1/33
3/61

1/61

شفافیت

1/61

عملکردتجاری

4/46
4/71

مسئولیتاجتماعی

شكل  .2مدل تخمین زده شده برای فرضیات فرعی در حالت مقدار t


1- Green
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همچننشاخصهای  CRو  AVEبرایمدلمحاسابهگردیادکاهمقاادیرآنهاادرجادول1
آوردهشدهاست.

جدول  .5مقادیر  CRو  AVEمحاسبه شده

معیارهایبرازش

شاخص

بعد

حدمطلوب

نتیجه

ردی
7

پایاییترکیبی

CR

1/24

>1/1

قاب قبول

6

رواییهمگرا

 AVR

1/16

>1/1

قاب قبول

مدل


درجدول 6ریبمسیربههمراهمقادیرمعناداری()tگزارششدهاسات.باااساتفادهازنتاایج
جدول6میتوانبهبررسیفر یههایپطوهشپرداختکهدرادامهآوردهشدهاست.

جدول  .6ضرایب مسیر و مقادیر معنادار مربوط به آن

ریبمسیر

t

تأییدیاردفر یه

فر یه

مسیر

1/33

تایید

7

رسانهاجتماعیعملکردتجاری

1/14

تایید

6

رسانهاجتماعیبرندپایدار

1/61

6/63

4

شفافیتعملکردتجاری

1/16

1/61

تایید

3

شفافیتبرندپایدار

1/36

3/61

تایید

1

مسئولیتاجتماعیعملکردتجاری

1/47

4/71

تایید

6

مسئولیتاجتماعیبرندپایدار

1/34

4/46

تایید

1

برندپایدارعملکردتجاری

1/16

1/61

تایید
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درآزمونفر یههایموردنظربااستفادهازمدلمعادالتسااختاری ،ارایبباهدساتآماده
زمانیمعنادارمیباشندکهمقدارآزمونمعناداریآنهاازعادد7/36بزرگتاروازعادد-7/36
کووکترباشد(نیکوومروتیشری آبادی7436،؛ یاییوهمکاران .)7436،
ریبمعناداریمیانرسانهاجتماعی،شفافیت،مسائولیتاجتمااعیوبرنادپایاداربااعملکارد
تجاریبرابربا4/71،1/61،1/33و1/61میباشد.بنابراینرسانهاجتماعی،شافافیت،مسائولیت
اجتماعیوبرندپایدارتأثیرمعناداریرویعملکاردتجااریدارد.درنتیجاهفر ایهاول،ساوم،
پاانجموهفااتمپااطوهشتأییاادماایشااوند .ااریبمعناااداریمیااانرسااانهاجتماااعی،شاافافیتو
مسئولیتاجتماعیبابرندپایدرابرابربا3/61،6/63و4/46میباشاد.بناابراینرساانهاجتمااعی
تأثیرمعناداریرویبرندپایدرادارد.بدینترتیبفر یهدوم،وهارموششمپطوهشنیزماورد
تأییدقرارمیگیرد .
درجدول 1ریبمسیربههمراهمقادیرمعناداری()tبرایبررسیاثراتيیرمستقیممتغیرهاای
پطوهشگزارششدهاست.بااستفادهازنتایجاینجدولمیتوانبهبررسینقشمیاانجیمتغیار
برندپایدارپرداخت .
جدول  .7اثرات مستقیم و غیرمستقیم

متغیر
ردی

اثرات

 متغیرهایمستق  متغیرهایمیانجی  متغیرهایوابسته 

 7

رسانهاجتماعی 

برندپایدار 

عملکردتجاری 

 6

شفافیت 

برندپایدار 

عملکردتجاری 

برندپایدار 

عملکردتجاری 

 4

مسئولیت
اجتماعی 

اثر

اثر

مستقیم 

يیرمستقیم

 1/33

 32/11

 13/33

 1/14

 1/32

 7/17

 1/61

 44/41

 42/11

 1/16

 1/44

 1/21

 4/71

 63/46

 61/17

 1/47

 1/41

 1/67

اثرک 
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نتایجحاص ازبررسیاثراتيیرمستقیمونقشمیانجیمتغیربرندپایدارنیزبهصورتزیرمیباشد :
ریبمعناداریاثريیرمستقیممیانرسانهاجتماعی،شفافیتومسئولیتاجتمااعیبااعملکارد
تجاریازطری متغیرمیانجیبرنادپایاداربرابارباا44/41،32/11و63/46مایباشاد.بناابراین
رسانهاجتماعی،شفافیتومسئولیتاجتماعی،تاأثیرمعنااداریرویعملکاردتجااریدارد.در
نتیجهمتغیربرندپایداربهعنوانمتغیرمیانجیدرتأثیرگذاریمیاانمتغیرهاایفاو ایفااینقاش
دارد .


نتیجهگیری
هد اینتحقی تجزیهوتحلی عملیروابطمؤثرمستقیمويیرمساتقیمبرنادپایاداروارتقاای
عملکردتجاریشرکتهایخادماتمساافرتیوگردشاگریدرفضاایمجاازیباود.بارایان
تهاایخادماتمساافرتیو
اسا ،برنادپایاداردرارتباامبااارتقاایعملکاردتجااریشارک 
گردشگریدرفضایمجازیبررسیشاد.یافتاههاایایانتحقیا رامایتاوانباهصاورتزیار
خالصهکرد.ابتدا،رسانهاجتماعی،شفافیتومسئولیتاجتماعیباربرنادپایادارتاأثیرمساتقیم
داشتند .عالوهبارآنرساانهاجتمااعی،شافافیت،مسائولیتاجتمااعیازطریا برنادپایاداربار
عملکردتجاریشرکتهایفعالدرفضایمجازیتاأثیرزیاادیداشاتند.دوم،برنادپایاداربار
بهبودوارتقایعملکردتجاریشرکتهایخدماتمسافرتیوگردشاگریدرفضاایمجاازی
تأثیرمثبتداشت .
اینتحق ی بدینخاطراهمیتداردکهباهدر برنادپایادارازیاکدیادگاهجدیادوایجااد
نگرشهاوکاربردهاییبرایرشدوتوساعهشارکتهاایخادماتمساافرتیوگردشاگریدر
فضایمجازیکمکمی کند.اینتحقیا باهصاورتعملایاثبااتکاردهاساتکاهعملکارد
تجاریرامیتوانبااستفادهازرسانهاجتماعیوبرحسبرویکردهایاساتراتطیکوجنباههاای
بازاریابیبهبودداد.نتایجهمونیننشاندادکهوقتایرساانهاجتمااعیباهعناوانابازاریبارای
ارتبامدوسویهبهکاررود،همبرندپایدارهمعملکردهایتجااریشارکترامایتوانادارتقاا
دهد.برایناساا ،یافتاههاایایانتحقیا مایتوانادزمیناههاایجدیادیازمباحاثپیراماون
تئوریهایارتباطیدرمیانرسانهاجتماعی،شفافیت،مسئولیتاجتماعی،برندپایداروعملکرد
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تجاریفراهمکند.رسانهاجتماعی،شفافیت،ومسئولیتاجتماعیبهعنوانعوام تأثیرگذاربار
برندپایداردرشرکتهایخدماتمساافرتیوگردشاگریدرفضاایمجاازیدرشاهرتهاران
شناختهمیشوند .ریبمسیرتاأثیررساانهاجتمااعیباربرنادپایادار()1/61ازلحاا آمااری
معناداربود.اینبدانمعناستکهرسانهاجتماعیعام مهمیدرارتقایعملکردتجااریاسات.
همچنیناینباوررابهوجودمیآوردکهشرکتهایخدماتمسافرتیوگردشگریدرفضای
مجازیبهصورتخیلیخوببامحیطدرحالتغییررسانهازطری بکارگیریرسانهاجتمااعی
منطب شدهاست،کهبهعنوانیکا بازارجدیادبازاریاابیدرحاالظهاوراسات.ازایانروی،
شرکتهایخدماتمسافرتیوگردشگریدرفضایمجازیاززیرساختارفنآوریاطالعات
برایارتقایسهمبازار،تأمیناطالعاتوانجامارتباطاتروانبامشتریاناستفادهمیکند .
دوم،شفافیتتأثیرمستقیمیبرعملکردتجاریداشاتهوعااملیباودکاهيیرمساتقیموازطریا 
برندپایدارنیزبرعملکردتجاریاثرگذاشتهاست .ریبمسیراثرشافافیتباربرنادپایاداراز
لحا آماریمعناداربود.اینبهآنمعناستکهاطالعااتیکاهازطریا شارکتهاایخادمات
مسافرتیوگردشگریدرفضایمجازیبرایمشتریانفراهمشدهبودبهصورتآشکاربیاانو
توجیهمی شوندوبهراحتیقابا در هساتند،درعاوضایانبادانمعناساتکاهمشاتریانباه
اطالعاتشرکتکهایجادشده،اعتمادمیکنند .

 سوم،اثرمسئولیتاجتماعیبرعملکردتجارییکرابطهمثباترانشاانداد.ایانیاکنتیجاه
جالباستوبدینمعناستکهشرکتهایخدماتمسافرتیوگردشگریدرفضاایمجاازی
سودخودرابهجامعهبرگشتمیدهدوهمچنینمسئولیتاجتماعیبهصاورتيیرمساتقیمواز
طری برندپایداربرعملکردتجاریاثرمیگذارد.طب نتایجتحقی ،مسائولیتاجتمااعیتاأثیر
معناداریبربرنادپایاداردارد.ایانحااکیازآناساتکاهشارکتهاایخادماتمساافرتیو
گردشگریدرگیرفعالیتهایمسئولیتاجتماعیاست .ریبمسیرتاأثیرمسائولیتاجتمااعی
بربرندپایدارازلحا آماریمعناداربود.اینبهآنمعناستکهشرکتهایخادماتمساافرتی
وگردشااگریاعتبااارمطلااوبداشااتهوازجاناابمشااتریانبااهخاااطرفعالیااتهااایاجتماااعی
هایمثبتیرادریافتمیکند .
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وهارم،برندپایداربرعملکردکسبوکاریشرکتهایخدماتمسافرتیوگردشگریتاأثیر
دارد .ریبمسیراثربرندپایداربرعملکردتجاری()1/16ازلحا آماریمعناداربود .
باتوجهبهنتایجبهدستآمدهازپطوهشبهمدیرانشرکتهایخدماتمسافرتیوگردشگری
برایبهبودعملکردتجاریدرفضایمجازیپیشنهاداتیبهشرحزیربیانمیگردد :
بهمدیراندراینشرکتهاپیشنهادمیشودبرایکاهشدرهزیناههاایمرباومباهتبلیغااتوفعالیتهایبازاریابیشرکت،حتماًرسانههایاجتماعیراکهتوانستهانددردهههایاخیارنقاش
مهمیرادرصنعتگردشگریایفانمایند،موردتوجاهقاراردهنادودرایانزمیناهبرناماههاای
مدونومشخصیبرایبکارگیریاینرسانههادرنظرگرفتهشود .
استفادهازرسانههایاجتماعیهمچونتلگرامو....برایانجامفعالیتهاایبازاریاابیشارکتهمچونتبلیغاتومعرفیشرکتبرایارائهخدماتمسافرتیوگردشگریوهمچنینمعرفیو
آشناساختنمردمباجاذبههایگردشگریشهرتهران .
ایجادیککانالارتباطیدرشبکههایاجتماعیباهمنظاورارائاهاطالعااتگردشاگریشاهرتهرانومعرفیآنبههت هاومراکزاقامتیبهمنظاورآشاناسااختنگردشاگرانبااجاذباههاای
گردشگریاینشهر .
آمااوزشهااایالزمدرخصااوتاسااتفادهمااوثرازرسااانهاجتماااعی،تااورگردانیوهمچنااینشفافیتمالیواطالعاتیبرایکارکناندرشرکتصورتپذیرد .
شرکتدرامورخیرخواهانهواجتماعیوحف محیطزیستبهصورتیفعاالحضاورداشاتهباشدوکارکنانخودرانیزتشوی نمایددراینزمینهفعالیتکنند .
 ایجادیکتصویرپایدارودارایاعتبارازبرنادشارکتدرراساتایبهباودارزشویاطهبرنادپایداردرفضایمجازیکهبارایایانامارمایتاوانازتبلیغااتمناسابباهمنظاورآشناساازی
گردشگرانبابرندشرکتوارائهخدماتیکهشرکتدرزمینهسافروگردشاگریانجااممای-
دهد،دررسانههایاجتماعیاستفادهکرد .
فراهمساختندسترسیمستقیمگردشگرانبهکارکنانشرکتهایمسافرتیوگردشاگریباا

نهایتسرعتوکارایی.مثالًاگرگردشگریدرفرودگااهویااهارمکااندیگاریباهمشاکلی
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برخورد؛پاسودرخواستخودراقب ازاینکهبهسرص میزخدماتمشاتریبرسادازطریا 
توییتردریافتنماید .
استفادهازامکاناتینظیرطرحسواالتبازدرصفحاتشبکههاایاجتمااعیباهماننادمشااورهگرفتناز611دوستدریکزمانودریکمکاناست.اطالعاتیکهمیتوانادشارکترادر
زمینههایمختل بازاریابییاارینمایادوحجامبااالییازاطالعااتدساتهاولرابادونهای 
محدودیتیدراختیارشماقراردهد .
اینپطوهشهمچونسایرتحقیقاتتحتتأثیرمحادودیتهااییقاراردارد.اولاینکاه،تحقیا 
حا ربرروابطبینمتغیرهایمطالعهدرمیانمدیرانشارکتهاایفعاالدرفضاایمجاازیدر
شهرتهرانتمرکزکردهاست.درنتیجهیافتههایبهدستآمدهازاینپطوهشبهجامعاهمحلای
تهرانقاب تعمیمهستند.دوم،محدودیتهایذاتیابزارسانجشازقبیا خطاایانادازهگیاری
میباشد .
اینپطوهشهمچونسایرتحقیقاتتحتتأثیرمحادودیتهااییقاراردارد.اولاینکاه،تحقیا 
حا ربرروابطبینمتغیرهایمطالعهدرمیانشرکتهاایخادماتمساافرتیوگردشاگریدر
شهرتهرانتمرکزکردهاست.درنتیجهیافتههایبهدستآمدهازایانپاطوهشباهایانجامعاه
قاب تعمیمهستند.دوم،محدودیتهایذاتیابزارسنجشازقبی خطایاندازهگیریمایباشاد.
بااینحالپیشنهادمیشوددرتحقیقاتآتی،مدلمفهومیپطوهشدرسایرشرکتهانیزماورد
بررسیوآزمونقرارگیرد؛پیشنهادمیشودمسئولیتاجتماعیورساانهاجتمااعیباامتغیرهاای
یشاوددر
دیگریوونارزشدر شده،ر اایتو...ماوردمطالعاهقارارگیارد؛پیشانهادما 
مطالعاتآتیازسایرروشهایجمعآوریدادههاهمانندمصاحبهوروشهایترکیبیاساتفاده
شود؛همچنینپیشنهادمیشودبهمطالعهوبررسیاینمتغیرهاومادلدرشارکتهاایخادمات
مسافرتیوگردشگریسایرشهرهااقدامودرنهایتنتایجباهممقایسهشود .
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