
  الکترونیکی  ارتباط کالمی وبرند نگرشتأثیر بازاریابی محتوا بر 

در ایرانورزشی درگردشگري

  چکیده

ــادیدنیاتغییردادهاندگردشگرانامروزه . بهطورچشمگیریرفتارشانراهمراستابافناوریومحیطاقتصـــــــــــــــــــــــــــ

ــطه آنهاحجمزیادیازاطالعاترا ــازي  بواســ ــاي مجــ ــت و دنیــ ــتمیآورنداینترنــ ــرو بهدســ ــابیمحتوا ، از اینــ بازاریــ

و گردشــــــگران ازجدیدترینراهبردهایبازاریابیاستکهباتولیدوتوزیعمحتوایارزشمند،مرتبطوموثق،جذبوحفظمشــــــتریان

د، نـ کناست که به طور مستقیم محصول یا برند شرکت را تبلیغ نمـی  یانتشار مطالبهدف این بازاریابی . رابهدنبالدارد

ــافع آن    ــد، من ــرتبط و مفی ــات م ــه اطالع ــا ارائ ــکنرا ایجــاد مــیشــرکت امــا ب ــوع  دن ــن ن ــاي ای ــرین مزای ، کهمهمت

یکی از طرفی دیگر . ،آگاهیوتقویتنشانتجاري،تشویقوتبدیلمشتریانبالقوهبهخریدارانویامشتریانوفاداروپرشوراست بازاریابی

بازاریابـان  . باشـد  بـردن از تکنیـک بازاریـابی محتـوا مـی     در صنعت گردشگري بهره هاي جذب مشتریان از بهترین راه

 هـــــاي اطالعـــــات گردشـــــگري ســـــایت وب و هـــــا انـــــدازي کمپـــــین بـــــا راهورزشـــــی ، تورهـــــاي 

ــابق ــود  بهدنبالجذبمشتریانجدیدوهمچنینحفظمشتریانس ــتندخ ــین رو . هس ــبازاری��ابی محت��واییاز هم نعت در ص

تـاثیرات بازاریــابی  هــدف ایـن پژوهشبررســی  .گردشـگري بــیش از پـیش مــورد توجـه بازاریابــان قـرار گرفتــه اسـت     

ایـن  . باشـد میورزشـی گردشگریدر صـنعت  ) eWOM(الکترونیک و ارتباط کالمی) Batt(نگرش برندبر  )ICM(محتوا

از طریق مـدل سـازي معـادالت    وري آجمعو داده هاي گردشگر ورزشی بودند انجام شد که  نفر300بررسی با مجموع

نتایج نشـان  . نتایج تفسیر شدند مسیرو با تحلیل  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتAMOS20نرم افزار و با ساختاري 

 صنعت گردشگري ورزشـی  درالکترونیک بازاریابی محتواتاثیرات قابل توجهی بر نگرش برند و ارتباط کالمی دادند که 

رود نتایج این انتظار می .گذاردتاثیر می کالمی الکترونیکارتباط به طور قابل توجهی بر نگرش برنداین، عالوه بر. رددا

ه از طریق بررسی اهمیـت نسـبی   ژبه ویبازاریابی محتوا به عنوان داده هاي اساسی در توسعه ي استراتژي های پژوهش

  .استفاده قرار گیرندموردرزشیودر صنعت گردشگري بازاریابی محتوا  هايهر یک از مولفه

  .ورزشیصنعت گردشگری، کالمی الکترونیکارتباط برند،  نگرش، بازاریابی محتوا: واژگان کلیدي
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  مقدمه .1

ــروزه  امـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجبوربهاقتباسج،قواعدبازاریابیتغییرکردهاستوکسبوکارها،شدنبسترهایسنتیتبلیغاتوتغییردررفتارمشتریانباگران

است کـه بـه طـور     یانتشار مطالبهدف این بازاریابی . بازاریابیازجملهبازاریابیمحتواییهستندهایترینگرایشدید

را شـرکت  د، اما با ارائه اطالعات مرتبط و مفیـد، منـافع آن   نکنمستقیم محصول یا برند شرکت را تبلیغ نمی

مهمتـــــــــرین مزایـــــــــاي ایـــــــــن نـــــــــوع    که ،دنـــــــــکنایجـــــــــاد مـــــــــی 

تشویقوتبدیلمشتریانبالقوهبهخریدارانویامشتریانوفاداروپرشوراســـــــتتقویتنشانتجاري،،آگاهیوبازاریــــــابی 

)plessis,2015(.انبار خانه عنوان مثال، به)Home Depot ( که بـه  ه است ددایک بخش کامل در سایت خود

خانـه  خود را براي کمـک بـه صـاحبان    هاي ، جایی که آنها راهنمایییافتهاختصاص 1DIYهايپروژه ها و ایده

این محتوا جنبه تبلیغاتی نداشته و فقط جنبه آموزشی براي رفع نیاز هاي فنی صاحبان خانه . دهندمیانجام 

احتماال بیشتر مخاطبین این سـایت  اما. مانندبرقولولهکشیوخدماتدیگررادارددر انواع بازسازي و تعمیرات مانند

  Braun & Hollick,(2016)(شوندمیاین سایت  با خواندن این مطالب مایل به خرید منابع مورد نیاز از

د داشـته امـا بـا ورود بـه عصـر      وجـو  یباز در جوامع مختلف انسـان  ریاست که از د يا دهیپد يجهانگرد

داب و رسوم و فرهنـگ ، توسـعه   تبادل آ د،یجد يها نیکشف سرزم. استصنعت در آمده کیبه صورت مدرن

                                                                                                                                                                                            

1. Do it yourself 



چـون   یمختلفـ  يتوان به دسته ها یرا م يجهانگرداست يگردشگر دیاز فوا یو توسعه تجارت تنها بخشعلوم

 سـتم، یدر قرن ب يفن آور توسعهنمود میتقس یو علم یحی، تفر يتجار ،یاسیس ،یفرهنگ ،یورزش يجهانگرد

 يهـا  تیو فعال يبه وجود آورده و به دنبال آن مراکز و خدمات گردشگر يدر صنعت گردشگر یانقالب بزرگ

  ).Yamaguchi،2015(است افتهیمرتبط با آن توسعه 

ک بازاریـابی  یبردن از تکندر صنعت گردشگري بهره هاي جذب مشتریان یکی از بهترین راهاز طرفی دیگر

 هـاي اطالعـات گردشـگري    سـایت  وب و هـا  انـدازي کمپـین   بـا راه ، ورزشی بازاریابان تورهاي . باشدمحتوا می

در صـنعت  بازاریـابی محتواییـ  از همـین رو  . هسـتند خود  بهدنبالجذبمشتریانجدیدوهمچنینحفظمشتریانسابق

، اسـترالیا بـا   2010در سال .(Moncarz,2014)گرفته استگردشگري بیش از پیش مورد توجه بازاریابان قرار 

اي بــا  صــفحهتنهــا چنــد ســال بعــد .رو شــدرو بــورزشــی اي چشــمگیري در صــنعت توریســم هــ پیشــرفت

میلیـون کـاربر فعـال و     4در فیسبوك آغاز به کار کرد که به سـرعت توانسـت بـا    Tourism Australiaعنوان

به دسـت آورد، در  هصفح این هایی که موفقیت.وفادار به پربازدیدترین صفحه این شبکه اجتماعی تبدیل شود

این صفحه در پایـان  .منحصر به فرد بوده استبسیار قابل توجه و ورزشی عرصه بازاریابی محتوایی گردشگري 

از اینرو هنگامی کـه  . شتگذا هر هفته تصاویر منتخب ارسالی توسط کاربران را در صفحه خود به اشتراك می

، با ذوق و شوقی وصـف ناپـذیر اقـدام    نددرک کاربران تصاویر ارسالی خود را در این صفحه محبوب مشاهده می

در نتیجـه عـالوه بـر افـزایش مشـاهده محتـواي صـفحه توسـط         . کردندي آن میگذار به انتشار و به اشتراك

بر ایـن توریسـم اسـترالیا بـا      عالوه. دش افزوده میمندان  مخاطبان بالقوه، روز به روز به تعداد مخاطبان و عالقه

 و اینسـتاگرام، قلمـرو سـلطنت خـود را وسـعت بخشـید و      +Googleهاي مجازي دیگر از جمله ورود به شبکه

بـه دسـت   1آپ  منـدان، سـود خـوبی را نیـز از ایـن اسـتارت       توانست عالوه بر ارائه محتواي ارزشمند به عالقه

بـه سـمت خـود     2013میلیون مخاطب را در سال  6انگیز، توجه  این صفحه توانست با رویکردي شگفت.آورد

ــرخ      ــا ن ــود را ب ــرفت خ ــد پیش ــرده و رون ــذب ک ــال   4.1ج ــه س ــبت ب ــد نس ــته ادا  درص ــاي گذش ــه ه م

  ).Bulletin,2015(دهد
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ــر  ــی دیگــ ــریناز طرفــ ــی از مهمتــ ــت   یکــ ــان، تقویــ ــراي بازاریابــ ــداف بــ ــد اهــ ــرش برنــ نگــ

هاي تبلیغاتی اغلب بر مبناي چگونگی تـاثیر  در حقیقت، ارزیابی پیام). DePelsmackeretal,2007(است

با برند یا از طریق طریق هضم محتـواي   مشتریاناز تماس نگرش برنداز آنجا که.صورت می گیردنگرش برند

بیشـتر احتمـال دارد    ،مثبتنگرش برنـد شواهدي وجود دارد که )Keller, 1993(بازاریابی ساخته شده است 

&Chu(را فعال کند رفتار کالمیکه Sung, 2015; Chang et al, 2013.(  

 بازاریـابی محتـوایی   ، یکی از نقاط مرکزي در مطالعات اخیر در موردو ارتباط کالمی نگرش برنداهمیت 

 بر بازاریابی محتوایی با این حال، هیچ مطالعه اي در مورد تاثیراتبوده است؛  بخصوص در گردشگري ورزشی

بازاریـابی   هـاي هدف ایـن مطالعـه، شناسـایی مولفـه    . انجام نشده استالکترونیک نگرش برند و ارتباط کالمی

 برند و ارتبـاط کالمـی   مخاطبان نسبت به نگرشبر بررسی تاثیرات این عوامل  و گردشگري ورزشیمحتوایی 

  .است الکترونیک

  

نظري  مبانیزمینه و .2

  بازاریابی محتوا

محتوا در حالت کلی، به هر واحـد  . پذیر نیست محتوا بدون شناخت مفهوم محتوا، امکانتعریف بازاریابی 

ایـن  . صورت الکترونیکی قابل مدیریت باشـد شود و بهصورت دیجیتالی ارائه می شود که به اطالعاتی اطالق می

و  PDFهـاي  ، فایلصفحات وب، تصاویر، ویدئو، انیمیشن، مستندات: صورت هر یک از مواردتواند بهمحتوا، می

  ).plessis,2015(گیرد هاي اطالعاتی، در دسترس عموم قرار شده در بانک اطالعات ذخیره

بازاریابی محتـوا، فراینـدي اسـت بـراي خلـق و توزیـع محتـواي        ":آورده استی دیگر در تعریف1پولیتزي

همچنـین   ".مشـتري کـردن مخاطبـان بـا هـدف تحریـک      دسـت آوردن و درگیـر  ارزشمند و گیرا جهـت بـه  

، براي جذب و نگهداشت مشتریان از طریق تولید و تصدي محتوا در جهت تغییر یا بهبود رفتـار   ست يفرایند
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اسـتفاده از محتـواي اصـیل و جالـب بـراي      این تکنیک معتقد است  نیز 1یانگ. )Pulizzi,2014(کننده مصرف

  ).Young,2013(کسب وکارهاستجذب مشتریان بر مدار برند 

  نگرش برند

,Keller(یابدداندکهتوسطتداعیاتبرندموجوددرحافظهبازتابمیراادراکمصرفکننده،درموردبرندمیبرندنگرشکلر،

یک مفهـوم  نگرش برند .)Martinez,2009(شود،ازارتباطاتهویتبرنددربازارناشیمیبرندهمچنین نگرش . )1993

ي مـوردنظر یـک برنـد و    نشان دهنده درجـه که )Lee&Kang,2013(مشتري استمهم در رابطه با رفتار 

عالوه بر ایـن، اگـر مشـتري    )Pelsmackeretal,2007(مشتري از نظر تجاري است انتظار همچنین میزان

در نتیجـه قصـد   هاي رقابتی داشته باشـد،  برند و نگرش نسبتا مطلوب نسبت به برند نگرش مثبت نسبت به

مـثال  (2به طور خاص، نگرش هاي هدونیک). Voesteretal,2016(خواهد داشت آن برند را خریداري کند

بـه ایـن   ). Liaoetal,2017(براي ارتقاء قابلیت برند و اهداف خرید ضـروري اسـت  ) هیجان، خوشی و لذت

اي توسـعه دهنـد   را بـه صـورت حرفـه    نگرش برنـد ،باید براي ارزش افزوده خـود و صنایع ترتیب، شرکت ها 

)ZarantonelloandSchmitt,2013.(  

  ارتباط کالمیالکترونیکی

ارتباط کالمی الکترونیکی به عنوان یک محرك مهم رفتار مشتري شناخته شـده اسـت، ماننـد تصـمیم بـر      

مثبت یا منفی که مشتریان بالقوه، واقعی یا سابق خـود را  تبلیغ ارتباط کالمی الکترونیکیهر . خرید محصول

که توسـط بسـیاري از افـراد و موسسـات از طریـق اینترنـت در اختیـار         در رابطه با یک محصول یا شرکت،

کننـدو رشـد مـداوم    مشتریان اغلب بـه توصـیفات کالمیتکیـه مـی    . کنندکاربران قرار می گیرد، تعریف می

رود انتظـار مـی  . اي مهـم باشـد  هاي اجتماعی باعث می شودارتباط کالمی الکترونیکیبه طـور فزاینـده  رسانه

کالمی الکترونیکینسبت به سمع از دهان به علت راحتی، دامنه، منبع و سرعت تعـامالت بیشـتر    تاثیرارتباط

می تواند عدم اطمینـان   ،ها را تقویت کند و با ارائه اطالعات بیشتربین شرکت تواند تفاوتاینترنت می.باشد
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احساس کرده، دیده و در  قدرت یک برند نهفته است در آنچه مشتریان یاد گرفته،".مشتریان را کاهش دهد

ارتبـاط کالمـی هـدف     ،1برگـر .دهنـد کالمی ظرفیت محتوایی را شکل مـی هاي اندو ارتباطمورد برند شنیده

 -4کسب اطالعـات؛   -3تنظیم عاطفه؛ -2مدیریت تصور؛  -1:هدایت شده و داراي پنج عملکرد کلیدي است

  ).Burger,2014(تضمین -5پیوند اجتماعی و 

  ورزشیگردشگري 

شـود کـه مشـتمل بـر مشـارکت در       یشـناخته مـ   ياز گردشگر ینوع ایبر ورزش بخش  یمبتن يگردشگر

 يتوانـد شـامل شـرکت در رقابـت هـا      یمـ  يگونه از گردشـگر  نیا يها تیفعال. است یورزش يها تیفعال

) یاسـک  يروزه بـرا  کییـ تورها ریـ نظ(یامکانات ورزشـ استفاده از ي، تورها)یورزش يها میت ياعضا یورزش

از  ایاست خود ورزشکار باشند  ممکنیورزش يشرکت کنندگاندر گردشگر. باشد یآموزشیباشرکت در اردوها

ـ از  داریـ د يکه بـرا  یانیتماشاچیا  یورزش میت میهمراه ت يادار ياعضا ـ واقعـه   کی بـه   یمسـابقه ورزشـ   ای

انـواع مختلـف    انیـ مخاطبـان م  یفوق داللت بر آن دارند کـه همپوشـان   يها نمونه .کنند یسفر م يمقصد

گردشـگر ممکـن    کیوجود دارد و  دادهایبر رو یمبتن يگردشگر ایو  یورزش انه،یماجراجو رینظ يگردشگر

ـ  يسـوار  موتورمسـابقات  يتماشـا  يکه برا یمثال کس.قرار گیرد از سه طبقه کیاست در هر   -سیپـار  یرال

برخـوردار شـده و بـه     يشتریاز رونق ب ریاخ يدر سال ها یورزش يگردشگر. سفر کرده است قایداکار به آفر

از جملـه مهـم   . تـوان جسـتجو نمـود    یم يامر را در موارد متعدد نیا لیدل. سرعت در حال گسترش است

گسـترده در خصـوص آن هـا،     غـات یو تبل یورزش يدادهایبه رو یجمع يتوجه به رسانهها ل،یدال نیا نیتر

گسـترش دامنـه قهرمـان     ،یورزشـ  يها تیمردم به فعال شتریب شیغت، گرافراامیا شیافزادر سالیق،  رییتغ

قهرمانان آن طرف توجه رسـانه هـا و مـردم قـرار      نکیکه کمتر شناخته شده بودند و ا ییورزش ها بهیپرور

شـود و   یآن ها مـ  يدرباره  غیمسابقات خرج تبل یکنندگان مال نیتام يسواند وجوه هنگفتی که از  گرفته

مـرتبط بـا کاالهـا و خـدمات      عیصنا عیرشد سر بزرگ،یاقتصاد يبه بنگاه ها یورزشیشدن باشگاه ها لیتبد

  ).Kozak،٢٠١٣(هستند.....) ،کینا داس،یآد(یورزش
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  :ردیگ یبطور عمده سه رفتار را در بر م یورزش يگردشگر

  التیمسافرت و تعط نیورزش در ح کیو پرداختن به  یورزش يتهایمشارکت در فعال-1

یورزش يمسابقات و رخدادها يتماشا -2

  یتشویق قهرمانان ورزش -3

  

  روش پژوهش.3

 آوري داده هـاي خـام از روش میـدانی کمـک گرفتـه و      جهـت گـرد  ي تجربـی و تحلیلی، در این مطالعه

ي به کار رفته در این مطالعه بر مبناي مروري بر ادبیات توسعه یافتـه و مطـابق بـا بررسـی نمونـه      پرسشنامه

تولیـد،  : مولفـه  4ي موجود، تاثیرات بازاریابی محتوا در گردشـگري الکترونیـک را بـا    پرسشنامه. شدنداصالح 

کالمـی  مولفه هاي دیگـر ماننـد نگـرش برنـد و ارتبـاط      . می سنجدسوال13طراحی، توزیع و تحلیل را توسط 

بـه  ) به شدت موافـق (5لیکرت، پاسخ ها را از  تایی5مقیاس . دگردمی مطرح دیگر  سوال7توسط  الکترونیک

این بررسـی بـا روش   .دهدرا نشان میمربوط به پرسشنامه موارد  1جدول. کندتقسیم می) به شدت مخالف(1

توزیـع و پـس از   بـه روش اینترنتـی   پرسشـنامه  380. گرفتانجام  از گردشگران ورزشی تصادفینمونه گیري 

اسخ پ 44پرسشنامه ناقص و 8با این حال، . مورد از آن ها دریافت شد 352. گردیدوري آجمع ، دریافت پاسخ

  . پرسشنامه براي تحلیل باقی ماند 300و حدود دهنده گزارش دادند که گردشگر ورزشی بوده اند

  



  پرسشنامه شاخص هاي1ي ل شمارهوجد

  

  

  تولید برنامه هاي کاربردي مناسب و مرتبط با نیاز 

تولید

بازاریابی محتوا

  داشتن مطالب سرگرم کننده و بدیع 

  داشتن مطالب قابل اعتماد 

  ایجاد مطالبی درگیر کننده و قابل اشتراك گذاري 

  ایجاد محتواي لذت بخش  

  مناسب  رنگ بندي ، وفونت هاي خوانا، تصاویر با کیفیتداراي 

طراحی   استفاده راحت و سریع از سایت 

  طراحی رایجی و ملموس سایت 

توزیع

  امکان دسترسی به تصاویر، ویدئو  سایت 

  به اشتراك گذاري اطالعات در رسانه ي اجتماعی

  دسترسی عمومی به مطالب و محتوا

  امکان یافتن اطالعات مناسب از سایت به جاي شبکه هاي اجتماعی 

تحلیل کسب اطالعات مورد نیاز در یکجا 

  پیشرو و رهبر در صنعت گردشگري  

نگرش برند   متمرکز بر بر مخاطب مداري 

  داشتن نگرش خوبی نسبت به سایت 

  ي اجتماعی تمایل به بیان نظرات مثبت در مورد سایت در رسانه

ارتباط کالمی

  یک شبکه اثر بخش براي ارائه اطالعات مربوط به خدمات و فعالیت 

  توصیه این از طریق رسانه ي اجتماعی 

  ترویج امکان بحث و تبادل نظر در این سایت گردشگري 



فرضیات تبیین 

هرچنـد بسـیار   (چرا که اگر محتـواي شـما  . موضوع انتشار محتوا دقیقا به اندازه کیفیت تولید آن اهمیت دارد

این موضـوع در مبحـث بازاریـابی    . نرسد، هیچ ارزشی نخواهد داشت به دست مخاطبان هدف)ناب و ارزشمند

صـنعت  تاثیرات بازاریابی محتوا را بر  2010محققان در سال.کند محتوایی در صنعت گردشگري نیز صدق می

مطالعه کرده و دریافتند که بازاریابی محتوا به طور قابل توجهی بر افزایش تعداد مخاطبان تاثیر گذار  توریسم

ارائه محتـواي ارزشـمند    با و  شدقلمرو سلطنت خود را وسعت بخمی توانداست و همچنین این نوع بازاریابی 

  .)Joppe& Elliot,2016(مندان، سود خوبی را به دست آورد به عالقه

خـود  مخاطبـان  سازد تا به راحتی و به سرعت بـا  ها فراهم می، این امکان را براي شرکتمحتوابازاریابی 

برنـد مثبتـی را    نگرشسازد تا ها را توانمند میتعامل با مشتریان موجود و بالقوه،شرکت. نمایندارتباط برقرار 

بـراي   مـی دهـد و تکنیکـی قـوي و مسـتحکم     افـزایش   محتواییتبلیغـات الکترونیـک را  بازاریابی . ارائه دهند

برند را مورد مطالعه قـرار داده و دریافتنـد کـه     2015محققان در سالهمچنین  .)Seo,2018(ارتباطات است

بنـابراین    .گـذارد تـاثیر مـی  )کالمـی الکترونیـک  ارتبـاط  (پاسخ به مشتري  به طور قابل توجهی برنگرش برند 

  .بازاریابی محتوایی تاثیر مثبتی بر نگرش برند دارند: به این شکل بیان می شودفرضیه اول

می  قدرت یک برند نهفته است در آنچه مشتریان یاد گرفته، احساس کرده، دیده و در مورد برند شنیده اندو 

دهنـده  عالوه بـر ایـن، مطالعـات پیشـین نشـان       .ددهکالمی را شکل میارتباط ،ظرفیت محتواییتوان گفت 

تـاثیر  ارتبـاط کالمی  بـر  نگرش برندارتباطات متناقض از طریق ارتباط کالمی و نگرش مشتریان است و اینکه 

& Ladhari(گذاردمی Michaud, 2015(. ارزیـابی  بودندبدر حقیقت، اگر مشتریان قبال به دنبال یک برند خو ،

. )Beukeboom et al., 2015(هـاي اجتمـاعی آنالیـن باشـد    برند ممکن است علت پیـروي از برنـد در شـبکه   

فرضـیات زیـر درمـورد نگـرش برنـد و       .باشـد یکالمی الکترونیکارتباط تواند علت یا اثرمینگرش برندبنابراین، 

یر مثبتـی  ثنگرش برند تا :فرضیه دوم استخراج می شودبر این اساس  .شوندبیان می کالمی الکترونیکارتباط 

  .دارد کالمی الکترونیکبر ارتباط 

https://www.researchgate.net/profile/Marion_Joppe


بازاریـابی محتـوایی تـاثیر مثبتـی بـر      ،شود کهاین چنین حاصل می هاي فوقبا ادغام فرضیه و در نهایت

در نتیجه فرضیه اصـلی بـه قـرار     دارد کالمی الکترونیکارتباط  نگرش برند تاثیر مثبتی بر برند و نگرش

بازاریـابی محتـوا بـر نگـرش برنـد و ارتبـاط کالمـی الکترونیکـی تـاثیر مثبـت           : فرضیه اصـلی .زیر است

  ).1شکل شماره (گرددهمچنین پس از تبیین فرضیات مدل مفهومی پیشنهادي ارائه می.دارد

  

  

  پژوهش مدل پیشنهادي. 1شکل شماره 

  

بازاریابی محتوا

توزیع

تولید

طراحی

تحلیل

نگرش برند

ارتباط کالمی



نتایج تجربی

مـورد  AMOS20، با اسـتفاده از برنامـه ي   سایت گردشگري وري شده در مورد کاربران هاي جمع آداده

اسـتفاده  بـراي اعتبـار ازمـون     CFA1)(از تحلیل عامل تاییدي از آزمون فرضیات قبل. تحلیل قرار گرفت

 0.7و ضـریب اسـتاندارد   0.5نتایج نشـان داد کـه ایـن ابـزار داراي اعتبـار مـی باشـد و همبسـتگی        . شد

کـه   تمامشاخصهادرمحدودهقابلقبولقراردارند، نشان داد2بر اساس جدول تجزیهوتحلیلمدالندازهگیری.دارد

  .نشان می دهد که مدل داراي تناسب عالی می باشداین امر 

  CFA.نتایج تحلیل عامل تاییدي : 2جدول

آلفاي 

  کرونباخ

ضریب همبستگی 

  مسیر استاندار شده

ضریب همبستگی 

  )C.R(مسیر

smcمفهوم پیکر بندي    شاخص سنجش  

  

  

0.864  

  

  

  

0.862  

  

0.873  

  

0.890  

  

0.917  

)16.103(  

0.986  

)16.201(  
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0.781  
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فعالیت بازاریابی 

  محتوایی

  

  

  

  

  

0.820  

  

  

  

  

  

  

0.818  

  

0.801  

  

0.793  

  

0.778  

  

0.860  

  

  

0.981  

)12.525(  

0.905  

)13.525(  

0.931  

)14.525(  

0.955  

)15.525(  

)fix(1.000  

  

  

0.669  

  

0.660  

  

0.605  

  

0.680  

  

0.739  

  

  

  1تولید 

  

  2تولید 

  

  3تولید 

  

  4تولید 

  

  5تولید 

  

تولید

  

  

  

0.678  

  

  

  

  

0.865  

0.702  

  

0.720  

  

0.738  

  

0.840  

  

0.906  

0.827  

)11.846(  

0.859  

)11.906(  

)fix(1.000  

  

0.942  

)17.82(  

)fix(1.000  

  

0.493  

  

0.520  
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0.821  
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  2طراحی

  

  3طراحی

  

  2تحلیل 

  

  2تحلیل

  

طراحی

  تحلیل 
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confirmatory factor analysis.



 ردنمشـخص کـ   متغیرهـا و  روابط بـین   سنجش، زمون فرضیاتآ همچنیناز تکنیک تحلیل مسیر جهت

که بر اساس نظریه استخراج شده اند با توجه به داده هاي گردآوري شده از نمونـه   متغیرهاییروابط بین 

  .سنجیده شدهاند ، استفاده گردیده استمورد 

(χ2 = 93.958, df = 38, CMIN/DF = 2.473 p = 0.000, GFI = 0.944, NFI = 0.959, IFI = 0.975, CFI = 

0.975 RMR = 0.03, and RMSEA = 0.07)  

نتـایج داراي  . مدل معادالت ساختاري براي ازمون فرضیات مطالعه، مورد تجزیـه و تحلیـل قـرار گرفـت    

 2شـکل ، حکایـت دارد عـه  ساختاري به کار رفته در ایـن مطال  لان قابل قبول بودند که از تناسب مدزمی

  .نتایج ازمون فرضیات را نشان می دهد

(χ2 = 576.887, df = 219, CMIN/DF = 2.634, p < 0.001, GFI = 0.855, AGFI = 0.817, RMR = 0.085, 

CFI = 0.918, TLI = 0.906, and RMSEA = 0.074)  

  

  

مطالعات نشان می دهند، زمانی که سایت هاي گردشگري بازاریابی محتوایی را انجام دهند، بازدید کننـدگان  

عـالوه بـراین،   . این سایت را بیشتر و بهتر از سایر سایت هاي دیگر  شناسایی کرده و بـه خـاطر مـی سـپارند    

  . توسط مشتري حفظ می شودخاطره ي بازاریابی محتوایی از طریق تاثیرات قابل توجه بر نگرش برند 

  آنچه از نتایج بدست می آید، تاثیر بازاریابی محتوایی بر نگرش برند مثبت و قابل توجه است

)β = 0.531،C.R. = 6.455،p <0.001( اثبات می شوداول بنابراین فرضیه  

بررسـی  د ارتباطات قابل توجه بین نگرش برند و ارتباط کالمی الکترونیک ، توسط مطالعات گذشته مـور 

مثبـت و  نگرش برند بر ارتباط کالمی الکترونیک دارد این مطالعه با توجه به نتایجهمچنین . قرار گرفته است

  قابل توجه است

(β = 0.318, C.R. = 5.197, p < 0.001),  ایـن بیـان مـی کنـد کـه       .و فرضیه دوم تایید می شود

  .تاثیر گذار است، بسیار نظرات  در به اشتراك گذاريوفادار به برند مشتري 

. این مطالعه، تاثیرات بازاریابی محتوا بر نگرش برند و  ارتباط کالمی الکترونیک را مورد بررسـی قـرار داد  

ابتدا، بازاریابی محتوا تاثیر مثبتی بـر نگـرش برنـد دارد و    . نتایج این مطالعه به صورت زیر بیان می شوند



نگرش برند سـایت هـاي گردشـگري بـالخص سـایت گردشـگري        تایید می شود که بازاریابی محتوا  در

دوم، نگرش برند بر ارتباط کالمی الکترونیک تاثیر می گذارد،  در نتیجه بیان مـی  . مارکوپولو نقش دارند

شود که  بازاریابی محتوایی  تاثیر مثبتی بـر نگـرش برنـد  از طریـق تـاثیر گـذاري بـر ارتبـاط کالمـی          

  .الکترونیک می باشد

  

می ورزشـی  اهمیت نسبی مولفه هاي بازاریابی محتوایی سایت هاي گردشگريیگر نتایج این پژوهش از د

صـنعت گردشـگري    بدین معنا که مشتریان .، توزیع و تولیدطراحی، تحلیل: به این ترتیب استباشد که 

هـم  . طراحی مناسب و ملموس ، با دسترسی راحت و مناسب داشته باشدرا ترجیح می دهند که  سایتی

ه با سالیق و ک امکان یافتن اطالعات مناسب و مورد نیاز در یکجا ترجیح می دهند در مرحله دوم چنین

توزیعـو  هاي  مولفه .نیاز دارندو خدمات و محتواي معتبر خواستارند ذائقه هاي آن ها تناسب داشته باشد 

عادل بین مولفـه هـاي دیگـر و    در مقایسه با سایر مولفه اهمیت کمتري دارند، اگرچه براي تحقق تتولید 

تاثیرات نگرش برند بر ارتباط کالمی الکترونیکی، مثبت و قابل . موفقیت بازاریابی محتوایی، اهمیت دارند

ایـن  . این نتایج نشان می دهند که بهبود نگرش برند درارتباط کالمـی الکترونیـک نقـش دارد   . توجه بود

. همیت دارد که خدمات نامحسوسی را فراهم می کننـد امر به ویژه در صنایعی مانند صنعت گردشگري ا

ي اجتماعی امکان پذیر است، رسـانه ي  همچنین بیان می شود که برقراري نگرش مثبت از طریق رسانه

  .اجتماعی، ابزار بازاریابی محتوایی قوي و مهمی است

محتـوایی  رد بازاریـابی  ابتدا، مطالعـات در مـو  . کادمیک این مطالعه به صورت زیر هستندعملی و آ نتایج 

بازاریـابی   مطالعه ي کنونی، اولین مطالعه اي است که به لحاظ تجربـی رابطـه ي بـین   . محدود بوده اند

دوم، در حـالی  . را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهـد ) نگرش برند، ارتباط کالمی الکترونیک(محتوایی و

ي کنونی مـدلی  را نادیده گرفتند، مطالعه نگرش برند، تاثیر بازاریابی محتوایی که مطالعات قبلی در مورد

سـوم،  . کنـد در مدل توصـیف مـی   نگرش برندرا با معرفی  تاثیرات بازاریابی محتواکه کندرا پیشنهاد می

ي عامـل مهـم و تعیـین کننـده    ورزشی هاي گردشگریسایتکند که این مطالعه به لحاظ تجربی بیان می



تاثیر مثبتی بـر شـاخص    نگرش برنداین امر با نتایج مطالعات قبلی سازگار است که . هستند نگرش برند

ي نقـش مهمـی را در رابطـه   نگـرش برنـد   دارد، بدین معنـا کـه    الکترونیک موثر مخاطب کالمیارتباط 

توانـد   برند مـی  نگرشکند و سرمایه گذاري در ایفا می کالمی الکترونیکارتباط و  بازاریابی محتواییبین

بازاریـابی   چـون . افـزایش دهـد   راورزشـی  ارتباط مخاطبانبابازاریابی محتوایی سـایت هـاي گردشـگري    

 هـاي گردشـگري  سایتاست، که در ارزش برند  نگرش برندابزاري براي ایجاد تاثیرات مثبت بر  محتوایی

را  مخاطـب جالب و جـذاب،   بازاریابی محتواییي باید از طریق توسعه هاي گردشگريسایتسهیم است، 

تـاثیر   کالمـی الکترونیـک  نگرش برند بر ارتبـاط  چهارم، . به استفاده از رسانه ي اجتماعی ترغیب نمایند

مثبت شده و فعالیـت تبلیغـات    کالمی الکترونیکارتباط مثبت منجر به  نگرش برنددارد، بدین معنا که 

را به گسترش  خاطبانباید م ایت هاي گردشگريسبنابراین، . را تضمین می نماید کاربرانمستمر توسط 

بـه برنـد را    کـاربران نموده و پاسخ هاي رفتاري و احساس  ترغیب کالمی الکترونیکارتباط داوطلبانه ي 

  .با مدیریت کارامد رسانه ي اجتماعی، کنترل نمایند

  

  

  

توزیع

تولید

بازاریابی محتواارتباط کالمی نگرش برند

طراحی

تحلیل 

0.785(1)***

0. 806(11268)
***

0.995(11565)
***

0.866(12333)
***

0.531 (6.445) 0.561(7.065)



ي ایـن  ابتدا، نمونه. ینده به این صورت هستندآي پیشنهادي براي مطالعات هاي این مطالعه و ارائهمحدودیت

کـاربران در  مطالعات جامع تري می توانند طیف گسترده اي از . شودمی سایت محدودکاربران یک مطالعه به 

دوم، اگرچـه ایـن   . را ترکیب نمایند، این امر منجر به تعمـیم نتـایج مـی شـود     هاي مختلف گردشگريسایت

دارد،  یکالمـی الکترونیکـ  نگـرش برنـد و نیـز ارتبـاط     تاثیر مثبتی بر  بازاریابی محتواییمطالعه بیان کرد که 

ینده مـی تواننـد بـا در    مطالعات آ. سایت ها شناسایی نشدپیامدهاي این تاثیرات بر کارایی یا تحقق مدیریتی 

در سایر زمینـه هـا    سایت هاي گردشگري و بازاریاباننظر گرفتن این محدودیت ها، اطالعات مفیدي را براي 

در آن  و تصـمیم گیـري    محتـوایی ي بازاریابی فراهم نمایند که که به دنبال راه حل هایی براي استراتژي ها
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