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بررسی تأثیر بازاریابی دیجیتال بر آگاهی بخشی گردشگران پزشکی؛
مطالعه موردی گردشگران پزشکی مشهد مقدس
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تاریخ دریافت0011/10/10 :
تاریخ پذیرش0011/10/01 :
کد مقاله30077 :

چکـیده
بازاریابي دیجيتال امروزه نه یك انتخاب که یك ضرورت براي موفقيت در هر کسب و کاري است .حوزه گردشگري
پزشكي نيز امروزه به این ابزار بازاریابي نيازمند است .در این تحقيق سه مولفه بازاریابي دیجيتال یعني ،تبليغات ،مشوق ها
و بازاریابي تعاملي و تاثير آن بر آگاهي بخشي گردشگران بررسي گردیده اند .تحقيق از نوع کاربردي و از منظر ماهيت
توصيفي پيماشي است .ابزار گردآوري اطالعات پرسشنامه استانداردراجي و همكاران( )0101بوده که پس از ترجمه بومي
سازي شده است .براي پایایي پرسشنامه از آلفاي کرونباخ و براي روایي سازه پرسشنامه از تحليل بارهاي عاملي تایيدي
استفاده گردیده است .جامعه آماري تحقيق کليه گردشگراني است که براي دریافت خدمات پزشكي به مشهد سفرکرده اند.
حجم نمونه آماري  780نفرتعيين شد .روش نمونه گيري با توجه به محدودیتهاي کرونایي غيراحتمالي در دسترس بوده و
براي بررسي فرضيه ها از مدليابي معادالت ساختاري و نرم افزار اسمارت پي ال اس استفاده شده است .نتایج تحقيق نشان
مي دهد بازاریابي دیجيتال تاثير زیادي بر آگاهي بخشي گردشگران پزشكي داشته و تاثير تمامي مولفههاي بازاریابي
دیجيتال(تبليغات ،مشوق ها و بازاریابي تعاملي) بر آگاهي بخشي تایيد شده است .براساس نتایج بدست آمده بازاریابي
تعاملي بيشترین اثررا بر آگاهي بخشي گردشگران پزشكي داشته است.

واژگـان کلـیدی :بازاریابي دیجيتال ،تبليغات ،بازاریابي تعاملي ،آگاهي بخشي ،گردشگري پزشكي

 -3کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی جهانگردی
 -2استادیار و عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی شاندیز
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با توسعه اینترنت در دو دهه گذشته ،ردپاي این فناوري را مي توان در تمامي حوزه هاي اجتماعي ،فرهنگي و اقتصادي
مشاهده نمود .اثرگذاري اینترنت در زندگي مردم به گونه اي است که تمامي ابعاد رفتار ،احساسات و نگرش هاي آنها را تحت تاثير
قرار داده است(یوگا و همكاران .)0102،0گستردگي فضاي مجازي و نامحدود بودن آن از بعد قلمروي مكاني موجب شده است
بازاریابي دیجيتال طيف گسترده اي از جامعه هدف را تحت پوشش قرار دهد بعالوه به مرور هوشمند شدن این نوع بازاریابي
اثرگذاري آن را بيش از پيش نشان مي دهد به همين دليل این نوع بازاریابي گزینه مناسبي براي بازاریابي گردشگري به حساب مي
آید زیرا جامعه هدف گردشگري بسيار متنوع و از نظر قلمروي جغرافيایي نامحدود محسوب مي شود ،چرا که گردشگري طيف
وسيعي از جابجایي افراد بين دو شهر تا سفرهاي بين کشورها را شامل مي شود .گردشگري پزشكي یا گردشگري سالمت نيز
همانند بخش عمومي گردشگري فارغ از محيط جغرافيایي تعریف مي شود با این همه آنچه گردشگري پزشكي را از انواع دیگر
گردشگري مثال گردشگري تاریخي و تفریحي مجزا مي کند ،نياز خاص گردشگران در این حوزه است .اگر گردشگران طبيعي و
تاریخي حاضر به ریسك سفر به منطقه اي خاص هستند در گردشگري سالمت(پزشكي) ،افراد خاضر به پذیرش ریسك نيستند
زیرا موضوع اصلي سالمتي آنان است ،به همين دليل پيش از سفر سعي مي کنند نهایت آگاهي و اطمينان را از مقصد خود بدست
اورند این آگاهي مي تواند تمامي ابعاد اعم از تخصص پزشكي ،خدمات هتلينگ ،هزینه ها ،و حتي شرایط محيطي را نيز شامل مي
شود(سابرامانيام و همكاران .)0102،0در چنين فضایي بازاریابي دیجيتال مي تواند کاربرد و منافع زیادي براي طرفين داشته باشد.
مطالعات نشان مي دهد ،اینترنت و فضاي مجازي تاثير زیادي بر شكل دهي رفتار مخاطبان دارد ،افراد با کمك فضاي مجازي مي
توانند در کوتاهترین زمان بيشترین اطالعات را دررابطه با یك موضوع کسب کنند با این همه این فضاي مجازي خطرات زیادي
نيز با خود براي کسب و کارها به همراه دارد .به عنوان نمونه ،سهل انگاري در معرفي درست یك خدمت یا کسب و کار ممكن
است به انتشار و باورهاي غلط دررابطه با یك موضوع شود و تبعات چنين وقایعي به قدري سریع و شدید است که مشكالت زیادي
را مي تواند براي موضوع خاص در پي داشته باشد(گوپتا.)0102،
لذا تحقيق جاري به بررسي بازاریابي دیجيتال در گردشگري پزشكي پرداخته است .اگرچه تاثير این نوع بازاریابي را مي توان بر
ابعاد مختلف کسب و کار یا رفتار مخاطبان انجام داد ،اما پژوهش جاري به آگاهي گردشگران پزشكي تمرکز کرده است زیرا کسب
آگاهي اولين و مهمترین گام در گردشگري سالمت به حساب مي آید.

-2مروری بر پیشینه تحقیق
در خصوص بازاریابي دیجيتال و تاثير ان بر گردشگري مقاالت متعددي وجود دارد که برخي از آنها به تاثير بر گردشگري
سالمت و پزشك پرداخته است .از جمله مطالعات داخلي در زمينه بازاریابي دیجيتال و گردشگري ميتوان به تحقيق عيوضي و
سوهاني( )0722اشاره کرد .ایشان درتحقيقي با عنوان «بررسي تأثير بازاریابي اجتماعي بر گردشگري سالمت با نقش ميانجي
هوشمندي کسب و کار الكترونيك (مورد مطالعه :صنعت گردشگري)» به نتایجي رسيدند که نشان ميدهد بازاریابي اجتماعي بر
گردشگري سالمت تاثير معناداري دارد ،بازاریابي اجتماعي بر هوشمندي کسب و کار الكترونيكي تاثير معناداري دارد و هوشمندي
کسب و کار الكترونيكي بر گردشگري سالمت تاثير معناداري دارد بنابراین بازاریابي اجتماعي بر گردشگري سالمت با نقش ميانجي
هوشمندي کسب و کار الكترونيكي تاثير معناداري دارد .از طرفي مرتضایي و همكاران( )0722تحقيقي با عنوان «اولویت بندي
مولفه هاي ارزش ویژه برند در گردشگري سالمت» ارائه نمودند .جامعه آماري این پژوهش براي بخش کيفي خبرگان شامل اساتيد
رشته بازاریابي و متخصصين گردشگري سالمت  ،و در بخش کمي استفاده کنندگان خارجي خدمات گردشگري سالمت در ایران
مي باشند .نتایج تحقيق نشان داد که ارزش ویژه برند بيمارستان تحت تأثير مستقيم آگاهي از برند ،تداعي برند ،کيفيت ادراک شده،
وفاداري به برند ،مسووليت اجتماعي ،ارزش شرکت ،ارزش مشتري ميباشد.
اسدزاده و همكاران( )0722درتحقيقي با عنوان «شناسائي عوامل موثر بر پذیرش و رضایت شهروندان در مقصد گردشگري
سالمت؛مطالعه موردي :شهر مشهد» .هدفشان را شناسایي عوامل موثر در رضایت یا عدم رضایت شهروندان از گسترش گردشگري
سالمت و ارائه پيشنهاد در جهت افزایش این رضایت و همسویي منافع شهروندان به عنوان ذینفع در این صنعت به کمك روش
تحقيق تحليل محتواي مضمون و مصاحبه با شهروندان شهر مشهد در سال  0728به عنوان یكي از شهرهاي پذیرنده گردشگر
سالمت در ایران اعالم کردندو نتایج حاصل از تجزیه و تحليل داده هاي حاصل از مصاحبه ها بيانگر سه مضمون اصلي دغدغه
هاي مربوط به سالمتي ،دغدغه هاي مربوط به مسائل اقتصاد و دغدغه هاي امنيتي بود .به منش( )0722تحقيقي با عنوان «نقش
1 Yoga et al
2 Subramaniam et al
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بازاریابي محتواي دیجيتال در رشد مشارکت ،اعتماد و ارزش مصرف کننده» ارائه کرده است و نتایج آنبيانگر این است که بازاریابي
محتواي دیجيتال بر رشد مشارکت و بر اعتماد و همچنين بر ارزش مصرف کننده تاثير مثبت دارد.
اميدخواه و همكاران( )0722تحقيقي با عنوان «تاثير بازاریابي دیجيتال بر افزایش مشارکت و اعتماد مشتریان در فروشگاههاي
اینترنتي تهران ارائه نمودند .نتایج نشان داد که بازاریابي دیجيتال تاثير مثبت و معناداري بر رشد مشارکت و بر رشد اعتماد مشتریان
مشتریان دارد ،ضمنا نتایج آماري نشان داد که رابطه مستقيمي ميان بازاریابي دیجيتال (متغير وابسته) و رشد مشارکت و اعتماد
مشتریان (متغير مستقل) وجود دارد .کریمي( ،)0728درپژوهشي با عنوان « فرصت توسعه گردشگري ورزشي به کمك راهكار
بازاریابي دیجيتال » نشان داد که به لحاظ عدم تبليغات مناسب در شناساندن جاذبه هاي گردشگري شبكه هاي اجتماعي و
همچنين کانال هاي بازاریابي دیجيتال با ارائه خدمات مناسب مي توانند فرصتي براي جلب گردشگران ورزشي باشند.
احمدي و نوري( )0728تحقيقي با عنوان « بررسي تاثير بازاریابي دیجيتالي بر توسعه توریسم پزشكي (مطالعه موردي سازمان
هاي خدمات دهنده ي گردشگري پزشكي در مشهد) » را ارائه نمودند .جامعه آماري در این تحقيق سازمان هاي ارائه دهنده ي
خدمات گردشگري سالمت شامل بيمارستان ها و شرکتهاي خدمات گردشگري سالمت داراي مجوز  IPDو راهنمایان گردشگري
سالمت مي باشد .یافته ها نشان داد که اثرات بازاریابي دیجيتالي بر توسعه توریسم پزشكي سازمان هاي ارائه دهنده ي خدمات
گردشگري سالمت تاثير مثبت و معناداري دارد به عبارت دیگر هرچقدر اثرات بازاریابي دیجيتالي قوي تر عمل کند توسعه
گردشگري پزشكي نيز افزایش مي یابد.
جاویدي و همكاران( )0728تحقيقي با عنوان « بررسي اثر بازاریابي شبكه هاي اجتماعي بر پاسخ مصرف کننده محصوالت
ورزشي با ميانجيگري ارزش ویژه برند » را ارائه نمودند .نتایج نشان دهنده این است که تالش هاي بازاریابي شبكه هاي اجتماعي
بر ارزش ویژه برند و پاسخ مصرف کننده اثر گذار است و هم چنين ارزش ویژه برند بر پاسخ مصرف کننده تاثير گذاشته و ارزش
ویژه برند نيز اثر تالش هاي بازاریابي شبكه هاي اجتماعي بر پاسخ مصرف کننده را ميانجي گري مي کند .فاني و همكاران()0728
تحقيقي با عنوان «تاثير بكارگيري تحليل هاي مبتني بر وب بر سنجش عملكرد و بهينه سازي بازاریابي دیجيتال را ارائه نمودند و
نتایج تجزیه و تحليل داده ها نشان داد تحليل هاي مبتني بر وب بر سنجش عملكرد بازاریابي دیجيتال و بهينه سازي بازاریابي
دیجيتال تاثير مثبت و معني داري دارد ،بنابراین براي بهبود عملكرد و بهينه سازي بازاریابي دیجيتال نيازمند توجه به خدمات مبتني
بر وب است .حدادي و همكاران( )0728درتحقيقي با عنوان «بررسي تاثير کاربرد بازاریابي تعاملي بر رفتار خرید مشتري نشان دادند
که بازاریابي تعاملي بر رفتار خرید مشتریان فروشگاه هاي منطقه آزاد ارس تاثير دارد .همچنين ابعاد بازاریابي تعاملي شامل؛
ارتباطات ،رفتار ترجيحي ،شخصي سازي ،پاداش بر رفتار خرید مشتریان فروشگاه هاي منطقه آزاد ارس تاثير دارد .طاهري و
کایدیان( )0723تحقيقي با عنوان « تاثير فعاليت هاي بازاریابي رسانه هاي اجتماعي بر ارزش ویژه برند و پاسخ مشتري » را ارائه
نمودند و نتایج تحقيق نشان مي دهد فعاليت هاي بازاریابي رسانه هاي اجتماعي بر آگاهي از برند و تصویر نام تجاري تاثير گذار
مي باشد.
اصغرزاده و همكاران( )0723تحقيقي با عنوان «بررسي تاثير توانمندي هاي بازاریابي اینترنتي بر رشد صادرات خدمات
گردشگري پزشكي با نقش ميانجي شناسایي فرصت هاي صادراتي» را ارائه نمودند .جامعه آماري پژوهش شامل پرسنلي که در
بيمارستانهاي خصوصي شهرهاي گردشگر پذیر و در بخش  IPDفعاليت دارند ميباشد .نتایج حاکي از تأثير مثبت و معنادار
توانمندیهاي بازاریابي اینترنتي بر رشد صادرات خدمات درگردشگري پزشكي و بر شناسایي فرصتهاي صادراتي در گردشگري
پزشكي و همچنين تأثير معنادار شناسایي فرصتهاي صادراتي بر رشد صادرات خدمات در گردشگري پزشكي بوده است.
پارسایي( )0720درتحقيقي با عنوان « نقش بازاریابي دیجيتال در صنعت گردشگري پزشكي از دیدگاه سياستگذاران گردشگري
پزشكي شيرازدر سال  »0720نشان دادند که بين بازاریابي دیجيتال با گردشگري پزشكي از دیدگاه سياستگذاران گردشگري
پزشكي شيرازرابطه وجود دارد.
ملكي و توانگر( )0720تحقيقي با عنوان « بررسي و تحليل چالشهاي گردشگري سالمت مشهد از منظر بيماران خارجي» را
ارائه نمودند .تحقيقات آنها نشان دادکه مهمترین چالشهایي که گردشگران سالمت مشهد در مراجعه و اقامت با آن مواجه بودهاند
عبارتاند از :ضعف در سيستم بازاریابي و اطالعرساني در فرآیندهاي پذیرش و درمان در شهر مشهد ،ضعف سيستم پذیرش
الكترونيكي بيماران ،نحوۀ پرداخت هزینهها و ضعف سيستم مبادالت مالي در بيمارستانها ،نبود پشتيباني زبانهاي خارجي در
بيمارستانها ،فقدان بستههاي کامل گردشگري سالمت ،مشكالت مربوط به فرآیندهاي اخذ ویزا و حمل و نقل درون شهري.
با بررسي در پيشينه هاي تحقيق خارجي نيز به موراد و منابعي در مورد بازاریابي دیجيتالي دست ميابيم که کمتر بر آگاهي
بخشي و گردشگري تمرکز داشته است .از آن جمله ميتوان به تحقيق ليم و همكاران )0101(0با عنوان «تأثير پيامدهاي فعاليت در
شبكه هاي اجتماعي بر ارزش ویژه برند» اشاره کردکه نتایج تحقيق نشان مي دهد فعاليت شرکتها در شبكه هاي اجتماعي اثر
1 Lim et al
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مستقيمي بر ارزش ویژه آنها دارد .دابوس و باراکات )0101(0درتحقيقي با عنوان « برطرف کردن شكاف آفالین  -آنالین :ارزیابي
تأثير کيفيت محتواي شبكه هاي اجتماعي برندها بر آگاهي از برند و قصد خرید » را ارائه نمودند و نتایج این تحقيق نشان مي دهد
فعاليت در شبكه هاي اجتماعي مجازي آگاهي از برند را افزایش داده و موجب خرید آفالین برند مورد نظر مي شود.
کوآي و همكاران )0101(0تحقيقي با عنوان «فعاليتهاي بازاریابي شبكه هاي اجتماعي درک شده و ارزش برند تجاري مبتني
بر مصرف کننده :آزمایش یك مدل ميانجيگري تعدیل شده » را ارائه نمودندو نتایج تحقيق نشان مي دهد نتایج نشان داد که
فعاليتهاي بازاریابي شبكه هاي اجتماعي درک شده تأثير مثبت بر ارزش برند تجاري مبتني بر مصرف کننده دارند همچنين تجربه
برند بر ارزش ویژه برند اثرگذار بوده و نقش ميانجي آن نيز تایيد شده است .راجي و همكاران )0101(7نيز در تحقيقي با عنوان
« محتواي ساخته شده توسط شرکت در شبكه هاي اجتماعي ارزش ویژه برند و پاسخ مشتریان را تقویت مي کند؟» نشان داده اند
که تبليغات ،ترفيعات و بازاریابي تعاملي شبكه هاي اجتماعي بر ارزش ویژه برند و پاسخ مشتریان اثرگذار است.
یوسمان و ناواري )0102(0تحقيقي با عنوان «تأثير ترفيع از طریق شبكه هاي اجتماعي اینستاگرام  ،آگاهي از برند  ،ارزش ویژه
برند  ،و وفاداري برند بر تصميمات خرید» را ارائه نمودند نتایج تحقيق نشان داده است ،ترفيع ،و آگاهي از برند بر تصميم خرید تاثير
منفي دارد .اما تاثير ارزش ویژه برند و وفاداري به برند بر تصميم خرید مصرف کننده اثر مثبت داشته است .سئو و پارک)0108(0
در تحقيقي با عنوان « مطالعه تأثير فعاليتهاي بازاریابي شبكه هاي اجتماعي بر ارزش ویژه برند و پاسخ مشتري در صنعت
هواپيمایي » نشان دادند مولفه هاي بازاریابي شبكه هاي اجتماعي بر آگاهي و تصویر برند اثرگذار است .همچنين نتایج نشان داد
تصویر برند بر تبليغات کالمي و تعهد آنالین نسبت به برند به عنوان پاسخ مشتري اثرگذار است.
راماناتان و همكاران )0103(0تحقيقي با عنوان « نقش شبكه هاي اجتماعي در عمليات شبكه خرده فروشي و بازاریابي در
جهت افزایش رضایت مشتري » را ارائه نمودند .نتایج این تحقيق نشان داد تبليغات ،برند ،تعامل و ترفيعات بر رضایت مشتري
اثرگذار است .آیدین و کارامهمت )0103(3درتحقيقي با عنوان « عوامل موثر بر گردشگري سالمت و انتخاب مرکز بين المللي
مراقبت هاي بهداشتي »  ،در مجموع  00 ،مصاحبه ساخت یافته با متخصصان مراقبت هاي بهداشتي و گردشگران بين المللي
بهداشت ،دیدگاه دو حزب مهم را که بر سياستگذاري تأثير گذار هستند را بررسي کردند .یافته هاي این مطالعه از اهميت اکثر
متغيرهاي پيشنهادي به عنوان عوامل مهم تأثيرگذار بر انتخاب مرکز بين المللي مراقبت هاي بهداشتي پشتيباني مي کند.
گودي و همكاران )0100(8تحقيقي با عنوان « تالش هاي بازاریابي شبكه هاي اجتماعي مارک هاي لوکس :تأثير بر ارزش
ویژه برند و رفتار مصرف کننده » را ارائه نمودند .نتایج تحقيق آنان نشان داد فعاليتهاي بازاریابي در شبكه هاي اجتماعي بر ارزش
ویژه برند محصوالت تاثيرگذار است .در این تحقيق فعاليتهاي بازاریابي محتواي سرگرم کننده ،تعامل ،شخصي سازي ،تبليغ کالمي
را شامل بوده است .در این تحقيق همچين تاثير ارز ویژه برند بر پاسخ مشتري تایيد گردید.

 -3مبانی نظری
در دودهه اخير توسعه زیرساختهاي اینترنت و تكنولوژي هاي تلفن هاي همراه و اینترنت همراه سبب نفوذ بسيار زیاد و سریع
اینترنت در بين جوامع شده است .استفاده گسترده از اینترنت و فضاي مجازي تاثير بسزایي در رفتار مصرف کنندگان داشته است.
بدنبال این استقبال ،توسعه اپ هاي مبتني بر اینترنت ،شبكه هاي اجتماعي و تبليغات هوشمند نيز توسعه یافتند .امروزه مدیران
کسب و کارها و کارشناسان بازاریابي توجه ویژه اي به فضاي مجازي و استفاده از پتانسيل هاي این بخش ،دارند .اگر در گذشته
استفاده از اینترنت و فضاي مجازي یك تمایز به حساب مي آمد ،امروزه استفاده از آنها یك ضرورت است .عدم توجه به تكنولوژي
هاي مورد استقبال آحاد مردم ،سبب خواهد شد در رقابت در بازار توانایي حفظ سهم بازار را نداشته باشند .از سوي دیگر استفاده
بهينه و هوشمندانه از این فضا ،اثرات بسيار زیادي را براي هر کسب و کاري بدنبال خواهد داشت(.محمدپور و باقرزاده .)0728،در
کنار این موضوع دیگر حوزه اي که پتانسيل بسيار زیادي در کشور براي ایجاد اشتغال و افزایش سرانه درآمد دارد ،گردشگري است.
اگرچه ایران توانایي بهره بردن از انواع گردشگري را با توجه به تنوع اقليم ،تاریخ و فرهنگ خود دارد اما در این پژوهش تاکيد بر
گردشگري پزشكي است .در این زمينه نيز ایران توانایي هاي بالقوه زیادي براي جذب توریست سالمت دارد ،از آن جمله مي توان
به دانش پزشكي باال و تفاوت نرخ ارز اشاره نمود .اگرچه گردشگري پزشكي تنها شامل افراد خارجي نمي شود اما جذب گردشگران
1 Dabbous & Barakat
2 Koay et al
3 Raji et al
4 Usman & Navari
5 Seo & Park
6 Ramanathan et al
7 Aydin, G., & Karamehmet
8 Godey et al

11

خارجي و به خصوص جذب گردشگران منطقه خاورميانه مي تواند یكي از جدي ترین اهداف گردشگري سالمت(پزشكي) به حساب
آید(قاسمي و همكاران.)0728،
نكته اي که در این بين الزم و ضوروري است ،لزوم آگاهي بخشي مخاطبان نسبت به امكانات ،شرایط و مزیتهاي پزشكي در
داخل کشور است .آگاهي بخشي موضوعي روانشناختي است که مي توان به کمك تكنيكها و تاکتيكهاي بازاریابي ،سطح آگاهي
بخشي در مخاطبان را افزایش داد .بدون شك مخاطبان بدون داشتن آگاهي الزم از شرایط وامكانات و مزیتهاي پزشكي ایران یا
حتي هر شهر یا منطقه ،قادر نيستند تصميم گيري کنند زیرا آگاهي از جمله مهمترین عوامل در تصميم گيري هاي آگاهانه و
ناآگاهانه است(طاهري و کایدیان .)0723،لذا در این بخش از مقاله به بررسي مباني نظري در خصوص متغيرهاي پژوهش خواهيم
پرداخت.

-1-3بازاريابی ديجیتال
بازاریابي دیجيتال استفاده از اینترنت  ،دستگاه هاي تلفن همراه  ،رسانه هاي اجتماعي  ،موتورهاي جستجو و کانال هاي دیگر
براي دسترسي به مصرف کنندگان است .برخي از کارشناسان بازاریابي  ،بازاریابي دیجيتال را اقدامي کامالً جدید مي دانند که نياز
به روشي جدید براي نزدیك شدن به مشتریان و روشهاي جدید درک رفتار مشتریان در مقایسه با بازاریابي سنتي
دارد(ساورا.)0101،

 -1-1-3درک بازاريابی ديجیتال

 -1-1-1-3تبلیغات شبکه های اجتماعی
تبليغات شبكه هاي اجتماعي در واقع تبليغات اجتماعي هستند که در بستر شبكه هاي اجتماعي اینترنتي منتشر مي شوند .در
برخي تحقيقات از تبليغات شبكه هاي اجتماعي تحت عنوان تبليغات رسانه هاي اجتماعي نيز یاد مي شود(آاللوان.)0108،0
اجتماعي نوعي تبليغات تعاملي مبتني بر پيامهاي مشاوره است که در شبكه هاي اجتماعي و در انجمن هاي آنالین نمایش داده مي
شود .فيس بوک  ،تویيتر  ،لينكدین و بسياري از شبكه هاي اجتماعي دیگر این فرصت را به برندها ارائه مي دهند(یونگ.)0103،0
تبليغات اجتماعي اجازه مشارکت اجتماعي را براي توسعه و نشر سریع تبليغات و پيامها فراهم مي کند .ارتباطات در شبكه هاي
اجتماعي از طریق تبليغات شفاهي آنالین توسعه مي یابد و با دکمه هایي با عملكرد آسان مانند اشتراک و مانند آن گسترش مي
یابد .این کار وقتي انجام مي شود که پيام  ،محصول یا خدمات براي کاربران جامعه هدف  ،جذاب و ابتكاري به نظر مي رسد.
برخالف تبليغات در رسانه هاي جمعي سنتي  -جایي که مصرف کنندگان پيام را بصورت منفعالنه دریافت مي کنند  -در شبكه
هاي اجتماعي مصرف کنندگان مي توانند با برندها گفتگو کنند و جامعه اي را ایجاد کنند که بتواند موفقيت یك برند را تأیيد یا
انكار کند .براي یك برند مهم است که در بازاریابي شبكه هاي اجتماعي سرمایه گذاري کند به شرط آنكه یك استراتژي مؤثر را
پياده کند( .ویرا و همكاران.)0102،7
بازاریابي شبكه هاي اجتماعي از سایر انواع بازاریابي متمایز است زیرا این امكان را به شرکت ها مي دهد تا با مصرف کنندگان
گفتگو کنند  ،نظرات  ،بازخورد ها و پيشنهادات خود را دریافت کنند و پاسخي به آنها بدهند .بازاریابي شبكه هاي اجتماعي صدا را
به مصرف کنندگان مي رساند و شرکتها را متعهد مي کند تا هم از محتوا و هم در تعامل در زمان واقعي با مصرف کنندگان مراقبت
کنند(دوفت.)0103،0

سال چهارم ،شماره ( 2پیاپی ،)31 :تابستان 3111

بازاریابي دیجيتال بخش خاصي از مشتري را هدف قرار مي دهد و تعاملي است .بازاریابي دیجيتال رو به رشد است و شامل
تبليغات در موتورهاي جستجو  ،تبليغات ایميل و تویيت هاي تبليغاتي است ،مشوق ها در بستر اینترنت و نهایتا هر چيزي که تعامل
با مشتري را شامل شود ،در بر ميگيرد(ملویچ و همكاران .)0101،بازاریابي اینترنتي با بازاریابي دیجيتال تفاوت دارد .بازاریابي
اینترنتي تبليغاتي است که فقط در اینترنت وجود دارد ،در حالي که بازاریابي دیجيتال مي تواند از طریق دستگاه هاي تلفن همراه ،از
طریق اپ هاي تلفن همراه و حتي در قالب یك بازي ویدیویي انجام شود(ساورا .)0101،بازاریابي دیجيتال را از جنبه هاي مختلف
مي توان بررسي نمود که با توجه به موضوع تحقيق جاري ،یه مولفه تبليغات ،مشوق ها و بازاریابي تعاملي در این پژوهش مورد
بررسي قرار گرفته است.

1 Alalwan
2 Jung
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4 Duffett

13

در دنياي آنالین ،توجه به پيام ها به طور فزاینده اي پيچيده تر مي شود ،زیرا توجه کاربران به طور چشمگيري به یك عنصر
کمياب تبدیل مي شود .این موضوع به این معناست که کاربران تمایلي به دیدن تبليغات در دنياي آنالین ندارند .در چنين شرایطي
تبليغات شبكه هاي اجتماعي نقش چشمگيري دارد زیرا این امكان را فراهم مي کند تا پيام تبليغاتي در البالي پست هاي مربوط
به موضوع خاص در معرض دید مخاطباني قرار گيرد که جامعه هدف کسب و کار مورد نظر خواهند بود .همچنين با کمك شبكه
هاي اجتماعي مي توان پویش هاي مردمي را قبل از انتشار یك محصول براي آگاهي از برند ایجاد نمود(هانسون.)0102،
تبليغات شبكه هاي اجتماعي خود را از تبليغات سنتي با قابليت هاي هدفمند پيشرفته متمایز مي کند .تبليغات سنتي رویكرد
بمباران مخاطبين را اتخاذ مي کند  ،که در آن برندها بدون توجه به عالیق مخاطبان به حداکثر افراد ممكن  ،تبليغات را به حداکثر
افراد ممكن ارائه مي دهند .برعكس  ،شبكه هاي اجتماعي بر اساس ویژگي ها و ویژگي هاي جغرافيایي  ،جمعيتي  ،رواني و
رفتاري خاص مي توانند با جامعه هدف ایده آل ارتباط برقرار کنند(یونگ و همكاران.)0100،0
تبليغات شبكه هاي اجتماعي موفق به طور کلي شامل پنج مولفه هستند(لي و همكاران:)0108،0
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شکل  -1مولفه های اصلی تبلیغات شبکه های اجتماعی(لی و همکاران)8112،

-1-1-1-1-3خالقیت پويش
خالقيت هاي پویش ،پيام ها و ابزارها(تصاویر  gif ،ها و فيلم ها) را شامل مي شود .خالقيت هاي کمپين باید با در نظر
گرفتن مخاطب هدف و دستورالعمل هاي شبكه اجتماعي مورد نظر تهيه شود .به عنوان مثال  ،تصاویر با متن بيش از حد در فيس
بوک عملكرد خوبي ندارند .این موضوع تاکيدي بر این موضوع است که توليد یك محتوا براي استفاده در تمامي شبكه هاي
اجتماعي مناسب نيست(آاللوان.)0108،
-2-1-1-1-3بسترهای شبکه های اجتماعی
براي تاثيرگذاري بيشتر تبليغات الزم است شبكه اجتماعي مناسب با اهداف و جامعه هدف انتخاب گردد .هر شبكه اجتماعي
معموال مخاطبان خاص خود را دارد به عنوان نمونه شبكه فيس بوک اغلب کاربران عمومي تري را نسبت به شبكه لينكداین که
جمعيت غالب در آن افراد با سطح تحصيالت باالتر و متخصصين است ،در بر مي گيرد .انتخاب رسانه و شبكه مناسب مي تواند نوع
تبليغات ،ميزان بودجه مورد نياز و محتواي تبليغات را مشخص نماید(لي و همكاران.)0108،
-3-1-1-1-3بودجه پويش
این بودجه شامل دو بخش عمده است ،بخش هزینه طراحي که شامل محتوا نویسنده ،طراح و مواردي این چنين است و
بخش هزینه هاي تبليغات که به هزینه نمایش تبليغات در شبكه مورد نظر اختصاص دارد(لي و همكاران .)0108،یكي از مواردي
که به هم افزایي تبليغات در شبكه هاي اجتماعي کمك مي کند طراحي استراتژي یكپارچه تبليغات است به طوریكه نوعي ارتباط
بين تمامي رسانه ها و شبكه هاي اجتماعي برقرار نماید(آاللوان.)0108،

1 Jung et al
2 Lee et al
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 -4-1-1-1-3جامعه هدف
مهمترین امر در این بخش شناخت درست جامعه هدف است .براي این الزم است صفحات مورد نظر مخاطبان هدف که نشان
دهنده عالقه مندي آنان است ،بررسي و پایش شود تا محتواي مناسب با سالیق و درک آنها ایجاد گردد .سپس به صورت آزمایشي
باید محتوا توليد و منتشر شود تا از رسيدن به مخاطبان مورد نظر اطمينان حاصل گردد(آاللوان.)0108،
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-2-1-1-3ترفیعات يا مشوقهای شبکه های اجتماعی
ترفيعات یا مشوق ها مي تواند در قالب رسانه هاي اجتماعي ،شبكه هاي اجتماعي و یا در فضاي واقعي روي دهد ،به همين
دليل در ادامه مشوق ها به صورت کلي توضيح داده مي شود:
در قرن  00محيط بازاریابي با تمرکز بر مصرف کنندگان همراه شده است و برهمين اساس نيازمند توسعه و نوآوري مداوم در
عرضه محصوالت و ارائه خدمات است .درحال حاضر دردنيایي به سرمي بریم که ميليونها محصول توليد و به راحتي دراختيار
مصرف کنندگان قرار ميگيرد .افزایش تعداد کاالها رقابت بين توليدکنندگان محصوالت و ارائه دهندگان خدمات را افزایش داده
است .این روند به نحوي است که دربسياري موارد عرضه برتقاضا پيشي گرفته است بنابراین سازمانها ناگزیرند راههایي را پيدا کنند
که محصول خود را متمایز کرده و مصرف کننده را به تجدید خرید ترغيب نمایند .یك روش براي ایجاد تقاضا و افزایش فروش
استفاده از مشوقها است .در حالت کلي مشوقها عبارتند از مجموعه فعاليتهاي بازاریابي که توسط توليد کنندگان و خرده فروشان
براي افزایش فروش کاال یا خدمات استفاده ميگردند(درزیان عزیزي و همكاران.)0720 ،
اهميت استفاده از این آميخته بازاریابي در سالهاي اخير بيش از پيش براي خرده فروشان مشخص شده است چرا که تحقيقات
مختلف نشان داده است ،که درصد باالیي از فروش خرده فروشان ،به واسطه وجود مشوقهاي مرتبط با هربخش از بازار
است.همان طور که پيش از این ذکر شد ،اغلب مشوقها توسط خرده فروشان و توليدکنندگان مورد استفاده قرار ميگيرد .هدف آنها
باالبردن فروش برخي از محصوالت یا خدمات معين است .تصميم مهمي که خرده فروشان دراین رابطه باید اتخاذ کنند به موضوع
انتخاب مشوق مناسب براي رسيدن به اهداف از پيش تعيين شده مرتبط ميشود(ژو و همكاران .)0108 ،0دونوع کلي مشوق وجود
دارد ،مشوقهاي مالي (پولي) و مشوقهاي غيرمالي (غيرپولي)(چرنو.)0720 ،0
عمومي ترین نوع مشوق مالي ،کاهش موقت قيمتهاست .این کاهش موقت براي ایجاد ترافيك مشتري و آگاهي در یك
مورد خاص ميباشد .از انواع دیگر آن ميتوان به وجود بستههاي رایگان در قبال پرداخت معين و یا در ازاي خرید حجم مشخصي
از محصول مورد نظر اشاره کرد .درسالهاي اخير استفاده از تخفيفات و کوپنها در بين خرده فروشان محبوبيت بيشتري یافته است.
با تخفيف مصرف کننده فرصت دارد بعد از خرید تخفيفي را دریافت کند اما در کوپن ،مصرف کننده پيش از خرید تخفيف را دریافت
کرده است(چرنو.)0720 ،نكته مهم این است که خرده فروشان باید درنظر داشته باشند که مشوقها ميتواند نتایج متفاوتي در همه
بخشها داشته باشد .در زمينه برند ،دسته بندي ،تغيير فروشگاه ،ذخيره سازي یا افزایش مصرف .عالوه براین ضروري است خرده
فروشان سياست بازرگاني و بازاریابي توليد کننده را نيز مدنظر قرار دهند تا در مراحل اجرا با مشكل مواجه نشوند(بویل و همكاران،7
.)0107
نكته مهم در موضوع مشوقها ،کمك به فروش بيشتر و سودآوري بيشتر براي خرده فروشان و در بسياري موارد براي توليد
کننده است .اگرچه این امر هميشه روي نميدهد .عالوه بر هزینه مشوق ها ،تأثير آنها بر رفتار مصرف کنندگان در کوتاه مدت و
بلند مدت نيز باید مورد توجه قرار گيرد(مشتاقيان و همكاران.)0720 ،
به طور کلي اثرات مشوقها را در چند بخش ميتوان بيان نمود.
نخست اینكه خرده فروشان ميتوانند از تغيير رفتار خرید سودمند شوند .افزایش فروش به معني آن است که مصرف کنندگان
از خرید محصول رقيب به سمت محصول داراي مشوق تمایل یافتهاند .بااین وجود مهم است که بداني این تغيير مستقيم است یا
غير مستقيم .تغيير مستقيم سودآوري ارائه دهنده مشوقها و کاهش خرید از رقبا را بدنبال دارد ،اما تغيير غيرمستقيم به معناي
سودآوري قطعي نيست .بسياري از مشتریان نسبت به خرید از یك مكان خاص متعهد هستند ،ارائه مشوقها با تغيير رفتار خرید
آنان ،ممكن است رفتار خرید را در مورد محصول خاص تغيير دهد ،اما منجر به خرید سایر محصوالت نميشود ،که یكي از اهداف
ارائه مشوقها به خصوص در مورد خرده فرروشان است .این موضوع در مورد برندها نيز صادق است .درواقع مشتري دراینگونه
موارد تنها اقدام به خرید برند داراي مشوق ميکند اما اثري از انتخاب یك برند خاص در این رفتار خرید دیده نميشود(مهرنيا و
رضواني.)0727 ،
1 Zhu et al
2 Chernov
3 Buil et al

13

دوم اینكه اجراي مشوقها ميتواند بواسطه جذب افراد جدیدي که پيش از این محصول مورد نظر را خرید نميکردند ،سودآور
باشد .هنگامي که مشتریان جدید اقدام به خرید ميکنند ،ميتواند یك فرصت براي خرده فروشان و توليدکنندهها در آینده باشد.
درهرحال در مدت زمان کوتاه ،شيب فروش افزایش ميیابد .این اثر در کوتاه مدت قابل مشاهده است .درعين حال همين مشتریان
جدید ميتواند در طوالني مدت و پس از اتمام مشوقها تأثير خود را نشان دهد .این اثردر صورت وجود با افزایش فروش در طول
مدت زمان باید خود را نشان دهد(سعيدا اردکاني ،جهانبازي.)0727 ،
بسيار از تحقيقات معتقدند اعمال مشوقهاي فروش موجب کم ارزش شدن برند ميشود .چراکه از طرفي ممكن است به
لوکس بودن برند آسيب وارد کنند (بدليل خرید توسط افراد بيشتر) و هم به دليل قيمتهاي درک شده پایين تر توسط مشتري در
طول مدت اعمال مشوقها ،با احساس گراني برند مورد نظر پس از اتمام دوره ترفيعات ،مواجه شود (استيد و همكاران.)0103 ،0
مشوقهاي غير پولي :هدف این دسته از مشوقها معموال افزایش مزایاي محصول پيشنهادي است .پاداشها ،مسابقات و ...از
انواع غيرپولي محسوب ميشوند .این گونه مشوقها هم مانند مشوقهاي پولي به سه دسته مشوقهاي مشتري ،همكاران و شرکت
دسته بندي ميشوند .مهمترین این مشوقها پاداشهایي به صورت جوایز ،برگزاري رقابت درجهت رسيدن به اهداف مورد نظر
شرکت ،قرعه کشي و یا برنامههاي وفاداري (شامل پاداشهاي مرتبط با تكرار خرید ،حجم و نوع محصوالت) ميباشد(درزیان
عزیزي و همكاران .)0720 ،برنامههاي وفاداري خود ميتواند به شكل کارتهاي اعتباري پولي و یا غير پولي باشد .از مهمترین
مشوقهاي غيرپولي همكاران مي توان به تضمين برگشت خرید در صورت عدم فروش محصول مشخص در بازه زماني معين را
عنوان نمود .همچنين کمك به آموزش کارکنان همكاران براي معرفي محصول خاص از جمله مشوقهاي غيرپولي همكاران
محسوب ميشود.
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-3-1-1-3بازاريابی تعاملی شبکه های اجتماعی
هوفاکر ،)0100(0دهه  0221ميالدي را به عنوان دورهي شكوفایي فناوري اطالعات معرفي کرده است .به اعتقاد وي امروزه
فناوري اطالعات براي سازمان ها  ،مشتریان و مصرفکنندگان امري حياتي بوده و رشد سریع بازاریابي تعاملي را بدنبال داشتهاند .با
توجه به رشد سریع بازاریابي تعاملي در جهان ،بسياري از محققان به تحقيق در خصوص اینگونه از فعاليت هاي بازاریابي بسيار
عالقمند شده اند(هوفاکر.)0100 ،
بازاریابي تعاملي و استفاده از فناوري هاي جدید ارتباطي به سازمان ها کمك کرده است که فاصله خود را با مشتریان کمتر
نموده و اتكاي بيش از حد به فعاليت هایي نظير تبليغات را از خود دور سازند .مي توان گفت  ،بازاریابي تعاملي رویكرد جدیدي است
که از ایده هاي جدید و ناب در هر کسب و کار تشكيل شده است و مي توان از آن به عنوان مدیریت روابط ،مدیریت شبكه یا
مدیریت تعامل نيز نام برد .تعامل دو طرفه بين سازمان و مشتري سبب فراهم شدن طيف گسترده اي از روش هاي ارائه محصول
یا خدمت شده است که مي تواند موجبات جلب رضایت مشتري و مصرف کننده را به همراه داشته باشد .بازاریابي تعاملي نيز بر
ماهيت ارتباط دوسویه توليد کننده و مصرف کننده تمرکز دارد(دوشينتان.)0100 ،7

-2-3آگاهی بخشی
آگاهي بخشي ،سطحي از آگاهي و شناخت است که مشتریان نسبت به یك موضوع دارند و براساس آن مي توانند آن را را
شناسایي کرده ،به یاد ميآورد و ميتوانند محصوالت و خدمات مرتبط با موضوع را که مي تواند یك برند ،یك حوزه یا یك رویداد
خاص باشد را شناسایي کنند(.کرباسي ور و یاردل.)0721 ،
آگاهي بخشي نسبت به یك رویداد اشاره به شدت قدرت اتصال ویژگيهاي ایجاد شده در ذهن دارد و مخاطبان را قادر
ميسازد تا رویداد را در شرایط مختلف تشخيص دهند و در صورت نياز ،آنرا به یادآورند .بنابر نظر آکر  ،آگاهي از برند که شكل
خاصي از آگاهي بخشي است در قالب توانایي مشتریان در مرتبط ساختن برند با طبقة محصولي( نيازي) خاص قابل تعریف است به
حدي که سبب خرید برند شود .به عبارت دیگر ميتوان بيان داشت که آگاهي از رویداد  ،به ميزان قدرت حضور رویداد در ذهن
مخاطبان باز ميگردد .آگاهي بخشي بر شكل گيري و قدرت تداعي ذهني تاثير گذاشته و به این ترتيب مي تواند بر تصویر ذهني
مخاطب نسبت به یك موضوع موثر باشد .براي ایجاد تصویر ذهني مناسب  ،ميتوان از این مزیت استفاده کرده و یك گره
اطالعاتي از موضوعي خاص را در ذهن مخاطب ایجاد کرد تا بتوان بسادگي بر شيوه یادگيري وي تاثير گذاشت که در این صورت
مي توان اميدوار بود تداعيات ذهني بهتري از یك موضوع یا رویداد در ایشان ایجاد ميگردد(بویل و همكاران .)0107 ،
1 Stead et al
2 Hofacker
3 Dushyenthan
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 -3-3گردشگری پزشکی
گردشگري پزشكي گونه اي از گردشگري محسوب مي شود که گردشگران براي عالج بيماي خود به کشور دیگري سفر مي
کنند .این گونه گردشگري در دهه اخير مخصوصا در زمينه جراحي پالستيك رشد فزاینده و شایان توجهي داشته است .یكي از
دالیل رشد گردشگري پزشكي را مي توان کاهش هزینه و مدت زمان مورد انتظار براي عمل جراحي در کشور دیگر دانست .این
نوع گردشگري در کشورهاي در حال توسعه خصوصا کشورهاي آسيایي مورد توجه قرار گرفته است .در دنياي امروز ،گردشگران
تنها بدنبال کسب لذت نيستند بلكه مي خواهند در کنار لذت جویي و تفریح ،منافعي نيز کسب کنند .گردشگران در دهه اخير بيشتر
به دنبال کسب سالمتي در سفرهاي خود هستند و اصوال سعي مي کنند مقاصدي را انتخاب کنند که عالوه بر داشتن یك سري
فاکتورها ،سایت هاي آب درماني نيز در آنجا وجود داشته باشد تا بتوانند از مسافرت خود حداکثر استفاده را داشته باشند(عربشاهي و
آریان فر.)0720،
اگرچه گردشگري پزشكي ،هدفش سالمت و بهبود فرد است ،اما گردشگري یك فعاليت اقتصادي است که شامل تجارت در
خدمات و ایجاد ارتباط بين  0بخش پزشكي و گردشگري است .در گردشگري پزشكي مي توان گفت که هم بيمار و هم پزشك یا
بيمارستان مق صد به دنبال کسب منفعت هستند .پزشك با دریافت پول خود به منفعت مي رسد و گردشگر بيمار ،عالوه بر بدست
آوردن سالمتي ،مقدار پولي را که با انتخاب این مقصد ذخيره مي کند ،به منفعت دست مي یابد .گردشگر که به یك مقصد مي آید
فقط خود را مداوا نمي کند و تنها به بيمارستان پول نمي پردازد ،بلكه یك بسته سفر که شامل هزینه هواپيما ،اقامت ،و مدت زماني
که باید پس از عمل جراحي در آن مقصد بماند را اتتخاب کرده و هزینه همه اینها را مي پرازد(عربشاهي و آریان فر.)0720،

لزوم آگاهي بخشي بيماران بين المللي نسبت به امكانات ،شرایط و مزیتهاي پزشكي در داخل کشورها امري ضروري و اجتناب
ناپذیر است  .آگاهي بخشي موضوعي روانشناختي است که مي توان به کمك تكنيكها و تاکتيكهاي بازاریابي ،سطح آگاهي بخشي
در مخاطبان را افزایش داد .بدون شك مخاطبان بدون داشتن آگاهي الزم از شرایط وامكانات و مزیتهاي پزشكي ایران یا حتي هر
شهر یا منطقه ،قادر نيستند تصميم گيري کنند زیرا آگاهي از جمله مهمترین عوامل در تصميم گيري هاي آگاهانه و ناآگاهانه
است(طاهري و کایدیان.)0723،
براي نيل به این هدف الزم و ضروري است که از پتانسيل امكانات بازاریابي دیجيتال براي تحقق اهداف و برنامه ها و
افزایش سهم بازار استفاده گردد .عدم توجه به این امر مي تواند فرصت مناسب را از کشور گرفته و آن را در اختيار دیگر کشورهاي
منطقه مانند ترکيه و امارات نماید که در سالهاي اخير سرمایه گذاري هاي زیادي را در این امر صورت داده اند .ارزآوري حوزه
سالمت مي تواند عالوه بر کمك به اقتصاد کشور و بخش خصوصي از مهاجرت پزشكان و پرستاران تا حد زیادي جلوگيري نماید

سال چهارم ،شماره ( 2پیاپی ،)31 :تابستان 3111

-4-3بازاريابی ديجیتال و آگاهی بخشی گردشگران

 -4روش شناسی تحقیق
دراین تحقيق و در بخش مباني نظري از روش کتابخانهاي و ميداني استفاده گردیده است .مباني نظري با مراجعه به کتابها،
پایان نامهها ،نشریات و کتابخانههاي دانشگاه و و مراکز اطالع رساني و جستجو در پایگاههاي اطالع رساني علمي جهت دستيابي
بهاخرین دستاوردهاي مطالعات انجام شده ،استفاده گردید و پس از تبيين مدل مفهومي تحقيق ،براساس مطالعات ميداني از طریق
پرسشنامه دادهها جمع آوري و سپس فرضيههاي مورد نظر ،بررسي شده است .لذا ابزارگردآوري در تحقيق حاضر ،پرسشنامه
استاندارد ميباشد و از طيف ليكرت براي پاسخ ها استفاده شده است.
پرسشنامه تحقيق حاضر شامل دوبخش اطالعات مربوط به جمعيت شناختي و متغيرهاي تحقيق ميباشد  .براي سنجش کليه
متغيرهاي تحقيق از پرسشنامه استاندارد برگرفته از مقاله راجي و همكاران( )0101استفاده شده است .این پرسشنامه پس از
استخراج با کمك اساتيد بومي سازي شده است.

-1-4روايی و پايايی تحقیق
در این تحقيق پس از تدوین چهارچوب اوليه ،جهت ارزیابي پرسشنامه تحقيق ،با اساتيد راهنما و مشاور و اساتيد دانشگاه و
صاحب نظران رشتههاي مدیریت مشورت به عمل آمده ،نظرات انتقادي و پيشنهادهاي اصالحي آنان در پرسشنامه اعمال گردید.
هم چنين ،در تحقيق حاضر عالوه بر آلفاي کرونباخ ،مقدار ضریب پایایي ترکيبي با استفادهاز نرمافزار  ،PLSبراي پرسشنامه
محاسبه گردید که در جدول زیر نشان داده شده است:
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جدول  -1مقادير پايايی متغیرهای پرسشنامه
آلفاي کرونباخ
متغير
1/837
تبليغات
1/801
ترفيعات
1/818
بازاریابي تعاملي
1/800
آگاهي بخشي

پس از جمعآوري پرسشنامهها و کدگذاري گویهها ،به منظور ادامه تحليل ،پاسخها مطابق جدول ليكرت ،به عدد تبدیل
ميشود .سپس آمار توصيفي به کمك نرم افزار  SPSSاستخراج ميگردد .براي آزمون فرضيههاي تحقيق ،ابتدا الزم است نرم
افزار مناسب انتخاب گردد .بدین منظور الزم است ابتدا نرمال بودن دادهها آزمون شود .نرمال بودن دادهها توسط آزمون کلوموف ـ
اسميرنوف بررسي گردید .با توجه به تعداد نمونه نهایي و نرمال نبودن دادههاي حاصل از آنها نرم افزار  Smart PLSجهت آزمون
فرضيهها انتخاب گردید .آزمونها به روش مدليابي معادالت ساختاري انجام گرفته است.

-2-4تجزيه و تحلیل داده ها
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در ابتدا با استفاده از آمار توصيفي ،شناختي از وضعيت و ویژگيهاي جمعيت شناختي پاسخ دهندگان حاصل ميشود و در ادامه
در آمار استنباطي این تحقيق به بررسي روابط علي بين متغيرهاي موجود در مدل مفهومي تحقيق پرداخته ميشود.
جنسيت پاسخ دهندگان از مواردي است که ممكن است در نتایج تحقيق اثر گذار باشد لذا در بخش عمومي پرسشنامه معموال
به این مورد اشاره مي شود و از پاسخ دهندگان خواسته مي شود که به آنها پاسخ دهند .حدود  30درصد پاسخ دهندگان مرد و 00
درصد زن بوده اند.
از نظر سني ،نزدیك به  02درصد پاسخ دهندگان سني بين  00تا  70داشته اند ،بيشتر از  08درصد  70تا  00سال سن داشته
اند ،تقریبا  0درصد پاسخ دهندگان در گروه سني باالتر از  00سال قرار داشتند و حدود  3درصد نيز در گروه سني کمتر از  00سال
قرار داشتند .از نظر تحصيالت ،نزدیك به  38درصد پاسخ دهندگان ،کارداني وکارشناسي بوده اند ،بيش از  00درصد کارشناسي
ارشد و باالتر و نزدیك به  8درصد نيز تحصيالتي در حد دیپلم و کمتر داشته اند.
از نظر درآمد نيز توزیع فراواني به گونه اي بوده است که  ،نزدیك به  00درصد پاسخ دهندگان کمتر از  0ميليون تومان درآمد
ماهيانه داشته اند .نزدیك به  02درصد بين  0تا  01ميليون تومان درآمد داشتند و کمتر از  0درصد نيز درآمد خود را بيشتر از 01
ميليون تومان عنوان نموده اند .نزدیك به  00درصد از افراد نيز تمایلي به پاسخ نداشته اند .از نظر تعداد سفرها براي دریافت
خدمات پزشكي و سالمت نيز ،بيش از  00درصد افراد تنها یك بار تجربه چنين سفري را داشتند .بيش از  01درصد بين  0تا  0بار
و تقریبا  3درصد افراد نيز بيش از  0بار تجربه گردشگري سالمت و پزشكي داشته اند.
بعد از توصيف پاسخهاي به دست آمده از جامعه آماري در این بخش به بررسي فرضيههاي مطرح شده و آزمون آماري مورد
استفاده در پژوهش پرداخته شده است .به بيان دیگر در این بخش به تحليل یافتههاي به دست آمده از تحقيقات ميداني پرداخته
ميشود تا از نظر آماري نيز بتوان صحت و سقم فرضيات را مورد بررسي قرار داد .در این بخش براي آزمون فرضيهها از روش
معادالت ساختاري و نرم افزار  Smart PLSاستفاده شده است.
پس از وارد کردن دادهها به نرم افزار و طراحي مدل پژوهش ،ابتدا مدل از لحاظ برازش مناسب بررسي ميشد .درادامه تحليل
عاملي را به کمك بارهاي عاملي خروجي نرم افزار بررسي ميکنيم .و در پایان با توجه به ضریبهاي تحليل مسير نسبت به معنادار
بودن و یا بي معنا بودن ارتباطات مدل اظهار نظر خواهيم کرد.

-1-2-4آزمون نرمال بودن
همانگونه که پيش از این عنوان گردید ،براي انتخاب نرم افزار مناسب الزم است دادههاي پژوهش از لحاظ نرمال بودن مورد
آزمون قرار گيرد .روشهاي مختلفي براي آزمودن نرمال بودن دادهها وجود دارد .دراین پژوهش از آزمون کلوموگروف ـ اسميرنوف
( )K_Sاستفاده شده است .براین اساس و با کمك نرم افزار  SPSSهریك از متغيرهاي پژوهش مورد آزمون قرار گرفتند .براساس
این آزمون فرض صفر ،نرمال بودن دادهها درنظر گرفته ميشود .چنانچه مقدار  sigدر این آزمون کمتر از مقدار آلفا (دراین پژوهش
 )1/10باشد ،فرض صفر رد و درنتيجه غيرنرمال بودن دادهها نتيجه ميشود درغير این صورت دادهها نرمال درنظر گرفته ميشوند.
نتایج نشان داد که همه دادههاي جمع آوري شده ،غيرنرمال بوده و ميتوان از نرم افزار  Smart PLSاستفاد کرد.
11

-2-2-4مدل يابی معادالت ساختاری
مدل ســازي معادالت ســاختاري یكي از انواع روش هاي پيشــرفته آماري مي باشــد که امكان بررســي ارتباطات ميان
چندین متغير در یك مدل را ایجاد مي کند .محققين دالیل متعددي را براي استفاده از روش پي ال اس ذکر نموده اند .مهمترین
دليل ،برتري این روش براي نمونه هاي کوچك ذکر شــده اســت .دليل بعدي داده هاي غير نرمال اسـت که محققين و
پژوهشـگران در برخي پژوهش ها با آن سروکار دارند و درنهایت دليل آخر استفاده از روش پي ال اس ،روبرو نشدن با مدلهاي
اندازه گيري سازنده است .تحليل به روش مدلسـازي معادالت سـاختاري با رویكرد حداقل مربعات جزئي داراي سـه مرحله اصـلي
شــامل برازش مدل اندازه گيري (روابط بين سواالت و متغير مكنون) ،برازش مدل ســاختاري (روابط بين متغيرهاي مكنون) و
برازش مدل کلي اسـت و پس از تایيد مدل هاي مذکور پژوهشگر قادر خواهد بود تا به آزمون فرضيات بپردازد.

-3-2-4روايی سازه پرسشنامه(تحلیل بارهای عاملی تايیدی)
براي بررسي روایي سازه پرسشنامه ،از تحليل بارهاي عاملي تایيدي استفاده مي شود .به این منظور باید بارعاملي هر متغير
آشكار (پرسش) بر متغير پنهان (متغيرهاي مدل) بررسي شود .چنانچه بارعاملي پرسشي کمتر از  1/7باشد ،روایي آن پرسش تأیيد
نميشود (کالین .)0100،0مقادیر  Tمحاسبه شده در همه روابط مربوط بين متغيرهاي آشكار و مكنون پژوهش بيشتر از 0/20
بدست آمده است لذا اینگونه استنباط مي شود که روابط بين متغيرهاي مستقل و وابسته موجود در مدل ،در سطح خطاي  20درصد
معنادار هستند و بعبارتي مناسب بودن مدل ساختاري را نشان مي دهد .شایان ذکر است ،روایي سازه یكي از انواع برازش مدل نيز
محسوب مي شود.

براي بررسي برازش یك مدل در مدليابي معادالت ساختاري ،شاخص هاي زیادي مطرح مي شود ،هریك ازاین شاخص هاي
مطرح شده به جنبه اي خاص از مدل مي پردازد ،روایي همگرا و ضریب تعيين و شاخص ارتباط پيش بين چند نمونه از این شاخص
ها محسوب مي گردند.
-5-2-4روايی همگرا AVE
منظور از شاخص روایي همگرا ،سنجش ميزان تبيين متغير پنهان توسط متغيرهاي مشاهده پذیر آن است .معيار متوسط
واریانس استخراج شده  AVEتوسط فورنل و الرکر ( )0280به عنوان شاخصي براي سنجش اعتبار دروني مدل اندازه گيري
پيشتهاد شد .براي این شاخص مقدار  1/0در نظر گرفته مي شود و این بدان معناست که متغير پنهان مورد نظر حداقل  01درصد
واریانس مشاهده پذیرهاي خود را تبيين مي کند .اما به نظر فورنل و الرکر( )0280چنانچه در خصوص متغيري ،ضریب پایایي
ترکيبي بيش از  1/0باشد ،مقادیر کمتر از  1/0نيز براي شاخص  AVEمورد قبول است.
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-4-2-4برازش مدل

جدول  -8مقادير روايی همگرايی متغیرهای پژوهش
Average Variance Extracted
متغير
)(AVE
1/073
بازاریابي دیجيتال
1/000
تبليغات
1/000
ترفيعات
1/070
بازاریابي تعاملي
1/083
آگاهي بخشي

-6-2-4شاخص ضريب تعیین R2
دومين معيار بررسي مدل ساختاري ،ضریب تعيين  R2مربوط به متغيرهاي پنهان درون زا (وابسته) در مدل است و نشان
دهنده تاثير یك متغير برون زا بر یك متغير درون زا مي باشد که سه مقدار  1/77 ،1/02و  1/03به عنوان مالک مقادیر ضعيف،
متوسط و قوي براي این شاخص درنظر گرفته مي شوند .هرچه این شاخص بيشتر باشد ،نشان از برازش مدل بهتر دارد .وجود متغير
هاي مستقل بيشتر موجب افزایش این شاخص مي شود.

1 Kline
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جدول -3مقادير ضريب تعیین متغیرهای مدل مفهومی پژوهش
متغير
ضریب تعيين R2
1/007
آگاهي بخشي

-7-2-4روايی واگرا HTMT
هدف از بررسي روایي واگرا حصول اطمينان از این است که یك سازه انعكاسي ،قویترین رابطه با شاخصهاي زیرمجموعه خود
را داراست .در محاسبه بارهاي عاملي متقابل ،ميزان همبستگي شاخصهاي یك سازه با همان سازه و با سازه هاي دیگرمقایسه
ميشود .درصورتي که همبستگي یك شاخص با سازه دیگري غير از سازه خود بيش از همبستگي آن شاخص با سازه خود است،
روایي واگراي الگو زیر سؤال ميرود .با توجه به انجام تحليل عاملي ،قبل از تدوین الگو ،قطعاً این وضعيت برقرار است.محاسبه
ضریب  HTMTاز نظر هنسلر و همكارانش ( )0100مطمئن ترین راه اظهارنظر درباره روایي واگراست و برمبناي روش شبيه
سازي مونت کارلو پایه گذاري شده است .درصورتيكه این ضریب زیر  0باشد ،روایي واگرا بين دو سازه انعكاسي وجود دارد.
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جدول  -Error! No text of specified style in document.مقادير آزمون واگرايی ( HTMTيافته های پژوهش)
آگاهي بخشي
بازاریابي تعاملي
ترفيعات
تبليغات
متغير
تبليغات
1/808
ترفيعات
1/210
1/210
بازاریابي تعاملي
1/822
1/820
1/870
آگاهي بخشي

-8-2-4برازش کلی مدل
از کيفيت برازش براي سنجش شباهت ميان منحنيهاي تجربي و منحنيهاي نظري استفاده ميشود .مالک کلي برازش
( )GOFرا ميتوان با محاسبه ميانگين هندسي ميانگين اشتراک و  R2به دست آورد .د رخصوص مقدار ( R2ضریب تعيين) به
عقيده هایر )0100(0سه مقدار  1/77 ،1/02و  1/03به عنوان مقادیر ضعيف ،متوسط و قوي براي ضریب تعيين عنوان شده است.
بنابراین حداقل قابل قبول براي  R2را ميتواند  1/02در نظر گرفت.به باور تننهاوس و همكاران )0110( 0شاخص  GOFدر مدل
 PLSراه حلي عملي براي بررسي برازش کلي مدل بوده و همانند شاخصهاي برازش در روشهاي مبتني بر کوواریانس عمل
ميکند و از آن ميتوان براي بررسي اعتبار یا کيفيت مدل  PLSبه صورت کلي استفاده کرد .این شاخص نيز همانند شاخصهاي
برازش مدل ليزرل عمل ميکند و بين صفر تا یك قرار دارد و مقادیر نزدیك به یك نشانگر کيفيت مناسب مدل هستند.
جدول  -5مقادير برازش کلی مدل (يافته های پژوهش)
مقدار محاسبه شده
حدمجاز
شاخص برازش
عنوان شاخص
1/007
حداقل 1/02
ضریب تعيين
R2
1/071
حداقل 1/0
همگرایي
ميانگين اعتبار
AVE
1/000
حداقل 1/70
برازش کلي مدل
GOF

با توجه به مطالب گفته شده در مورد برازش مدل مفهومي ،جدول  7براساس خروجي نرم افزار اسمارت پي ال اس تهيه
گردیده است .براساس اطالعات فوق مدل مفهومي پژوهش از برازش خوبي برخوردار است.

-3-4روابط بین متغیرها
پس از بررسي مناسب بودن برازش مدل و تأیيد روایي عاملها ،باید معناداربودن روابط بين متغيرهاي پنهان و یا عدم آن را
بررسي گردد .براي این امر ميبایست آماره تي ( )tرا در مورد هر رابطه به دست آورده و سپس نسبت به معناداربودن و یا عدم آن
اظهار نظر صورت گيرد .نتایج روابط بين متغيرها و توضيحات مربوطه در جداول زیر آورده شده است.

1 Hair
2 Tenenhouse et al
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جدول  -6نتايج مرتبط با فرضیه اصلی تحقیق
ضریب مسير
فرضيه
مقدار آماره t
1/818
70/020
بازاریابي دیجيتال ← آگاهي بخشي

ردیف
0

نتيجه
تایيد فرضيه

با توجه به مقادبر جدول فوق ،مقداره آماره تي در این فرضيه  70/020است که بيشتر از  0/20است لذا فرضيه اصلي پژوهش
یعني "بازاریابي دیجيتال بر آگاهي بخشي گردشگران پزشكي تاثير معناداري دارد" تایيد ميشود .ضریب مسير  1/818نشان دهنده
ميزان تاثير است.
براي تعيين ميزان اثرگذاري هر متغير مستقل بر متغير وابسته مربوطه از ضرایب مسيراستاندارد شده استفاده ميشود .براین
اساس هرچه قدرمطلق مقدار ضریب مسير بزرگتر باشد نشان دهنده اثر بيشتر آن خواهد بود ،و عالمت مقدار ضریب مسير
بازگوکننده نوع اثرگذاري (مستقيم یا معكوس) است.
باتوجه به مقادیر مدل هاي فرعي پژوهش و مقادیر بدست آمده،نتایج اثبات فرضيات فرعي به شرح زیر مي باشد:
جدول  -7نتايج مرتبط با فرضیه فرعی 1
مقدار آماره  tضریب مسير
فرضيه
1/010
0/803
تبليغات بازاریابي دیجيتال ← آگاهي بخشي

ردیف
0

نتيجه
تایيد فرضيه

ردیف
7

جدول  -2نتايج مرتبط با فرضیه فرعی 8
مقدار آماره  tضریب مسير
فرضيه
1/710
7/318
ترفيعات بازاریابي دیجيتال ← آگاهي بخشي

نتيجه
تایيد فرضيه

با توجه به مقادبر جدول فوق ،مقداره آماره تي در این فرضيه  7/318است که بيشتر از  0/20است لذا فرضيه فرعي دوم یعني
"مشوق هاي بازاریابي دیجيتال بر آگاهي بخشي گردشگران پزشكي تاثير معناداري دارد" تایيد مي شود .ضریب مسير 1/710
نشان دهنده ميزان تاثير است.
ردیف
0

جدول -9نتايج مرتبط با فرضیه فرعی 3
مقدار آماره  tضریب مسير
فرضيه
1/712
0/000
بازاریابي تعاملي ← آگاهي بخشي
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با توجه به مقادبر جدول فوق ،مقداره آماره تي در این فرضيه  0/803است که بيشتر از  0/20است لذا فرضيه فرعي اول یعني"
تبلبغات بازاریابي دیجيتال بر آگاهي بخشي گردشگران پزشكي تاثير معناداري دارد"تایيد مي شود .ضریب مسير  1/010نشان
دهنده ميزان تاثير است.

نتيجه
تایيد فرضيه

با توجه به مقادبر جدول فوق ،مقداره آماره تي در این فرضيه  0/000است که بيشتر از  0/20است لذا فرضيه سوم فرعي یعني
"بازاریابي تعاملي بازاریابي دیجيتال بر آگاهي بخشي گردشگران پزشكي تاثير معناداري دارد "تایيد مي شود .ضریب مسير 1/712
نشان دهنده ميزان تاثير است.

نتیجه گیری و پیشنهادات
با توجه به تایيد کليه فرضيات این پژوهش ميتوان عنوان کرد که بازاریابي دیجيتال نقش زیادي در برنامه هاي بازاریابي
شرکتهاي فعال در زمينه گردشگري پزشكي دارد .در این تحقيق بازاریابي دیجيتال شامل سه مولفه تبليغات ،مشوق ها و بازاریابي
تعاملي در فضاي مجازي است .نتایج تاکيد مي کند که در هر برنامه بازاریابي دیجيتال که با هدف آگاهي بخشي به مخاطبان در
حوزه گردشگري سالمت و پزشكي در نظر گرفته مي شود ،مي بایست به تبليغات ،مشوق ها و بازاریابي تعاملي توجه ویژه اي گردد.
نتيجه چنين برنامه بازاریابي به ارائه اطالعات مناسب در مورد گردشگري پزشكي منجر خواهد شد .لذا پيشنهاد مي شود شرکتهاي
فعال در حوزه گردشگري پزشكي ،در برنامه هاي بازاریابي خود ،بازاریابي دیجيتال را جزو یكي از اصلي ترین برنامه هاي خود قرار
دهند .به عنوان مثال حضور در شبكه هاي اجتماعي و استفاده از امكان تعامل در این شبكه هارا مدنظر قرار دهند.
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با توجه به مصادیق تبليغات بازاریابي دیجيتال ،مي توان گفت اگر تبليغات در فضاي مجازي درباره گردشگري پزشكي ،به روز،
خالقانه و حاوي اطالعات معتبر باشد ،در این صورت مي توان گفت اطالعات مناسبي در اختيار مخاطبان قرار گرفته است و این
اطال عات مي تواند شخص را در انتخاب مقصد گردشگري پزشكي و اتخاذ تصميم در مورد سفر پزشكي خود یاري رساند .لذا
پيشنهاد مي گردد شرکتهاي فعال در حوزه گردشگري پزشكي در فضاي مجازي از عنصر خالقيت به خوبي بهره برداري نمایند.
استفاده از انيميشن ،ساخت کليپ هاي کوتاه که با کمترین حجم ضمن سرگرم کننده بودن ،اطالعات مفيد و بروزي را ارائه دهند از
جمله این خالقيت هاست .به عنوان مثال مي توان از کليپ هاي طنز و یا دابسمش هاي سرگرم کننده براي جذاب نمودن و به
خاطر سپاري بيشتر استفاده نمایند.
با توجه به مصادیق ترفيعات یا مشوق هاي بازاریابي دیجيتال مي توان گفت اگر ارائه خدمات مرتبط با گردشگري پزشكي در
شبكه هاي اجتماعي و فضاي مجازي همراه با تخفيف باشد و یا اطالعات ارائه شده در مورد گردشگري پزشكي به گونه اي باشد
که با تشویق مخاطب به استفاده از این نوع خدمات باشد و یا بخشي از خدمات مرتبط با گردشگري پزشكي از طریق رسانه هاي
اجتماعي و فضاي مجازي قابليت اجرا داشته باشد ،در این صورت مخاطب در تصميم گيري خود آسوده تر بوده و نوع اطالع رساني
یا دریافت خدمات را مطلوب ارزیابي خواهد نمود لذا پيشنهاد مي شود شرکتهاي فعال در حوزه گردشگري پزشكي امكان ثبت نام
براي دریافت خدمات پزشكي و گردشگري را از طریق فضاي مجازي فراهم نمایند .به عنوان مثال از طریق فضاي مجازي و
وبسایت امكان رزرو وقت عمل یا ویزیت پزشك را مهيا نمایند و همچنين از امكان بازدید مجازي از مراکز درماني از جمله تصاویر
سه بعدي یا پخش هاي زنده ویدیویي که جذابيت هاي بيشتري را در زمينه گردشگري پزشكي به مخاطبان منتقل مي نماید،
استفاده کنند  .به عنوان مثال بازدید مجازي از امكانات کلينيك مورد نظر و امكان بررسي سوابق پزشكان مي تواند اثر مثبتي در
مخاطب داشته باشد.
با توجه به نتایج تحقيق اگر شرکتها و سازمانهایي که در حوزه گردشگري پزشكي فعاليت مي کنند ،در شبكه هاي اجتماعي و
فضاي مجازي حضور فعالي داشته باشند ،جلسات و گردهمایي ها از طریق فضاي مجازي اطالع رساني شود و این گونه سازمانها
اهتمام جدي در اطالع رساني دقيق وظایف و شرایط کاري خود در فضاي مجازي داشته باشند در این صورت مخاطبان احساس
مي کنند اطالعات بدست آمده از فضاي مجازي مناسب و مطلوب بوده و به کمك آنها قادر هستند تصميم گيري کنند لذا پيشنهاد
مي گردد ش رکتهاي فعال در حوزه گردشگري پزشكي از نيروهایي در پاسخگویي آنالین استفاده نمایند که اطالعات درست و
دقيقي در حوزه کاري خود داشته باشند .به عنوان مثال در هر صفحه لينكي براي ارتباط مستقيم و سریع با مسئول مربوطه قرار
داده شود و همچنين امكان مشارکت دیگران در ارائه اطالعات را براي کاربران فراهم نمایند ،در این بين اگر امكان راستي آزمایي
نظرات ارائه شده وجود داشته باشد ،مي تواند اثر مطلوبي بر کاربران داشته و آنان را در تصميم گيري یاري رساند .به عنوان مثال
افرادي که قبال از خدمات مربوطه استفاده کردند ،به عنوان مخاطبان خاص و داراي شناسنامه بتوانند حضور فعالي در سایت داشته
باشند.
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احمدي ،ناهيد ،نوري ،عليرضا( ،)0728بررسي تاثير بازاریابي دیجيتالي بر توسعه توریسم پزشكي (مطالعه موردي سازمان
هاي خدمات دهنده ي گردشگري پزشكي در مشهد) ،موسسه آموزش عالي شاندیز.
اسدزاده ،محبوبه و نورا ،عباس و پيروزه ،راضيه،0722،شناسائي عوامل موثر بر پذیرش و رضایت شهروندان در مقصد
گردشگري سالمت؛مطالعه موردي :شهر مشهد،اولين کنفرانس بين المللي مدیریت ،گردشگري و تكنولوژي
اميدخواه ،سودابه و رحماني ،ليال و معصومي ،معز،0722،تاثير بازاریابي دیجيتال بر افزایش مشارکت و اعتماد مشتریان (مورد
مطالعه :مشتریان فروشگاه هاي اینترنتي تهران)،همایش ملي بهبود و بازسازي سازمان و کسب و کار،تهران بازرگاني,)7(3 ,
.000-007
به منش ،سارا،0722،نقش بازاریابي محتواي دیجيتال در رشد مشارکت ،اعتماد و ارزش مصرف کننده،دومين کنفرانس بين
المللي مدیریت امور مالي ،تجارت ،بانك ،اقتصاد و حسابداري.
جاویدي جعفري ،سيد محمد باقر .گل محمدي ،کریم .سميعي ،محمد .)0728( .بررسي اثر بازاریابي رسانه هاي اجتماعي بر
پاسخ مصرف کننده محصوالت ورزشي با ميانجيگري ارزش ویژه برند .فصلنامه علمي مدیریت ارتباطات در رسانه هاي
ورزشي.01-0 ،)0(3 ،
جعفريتيتكانلو ,سعيد ,اصغرزاده ,حسن .)0101( .تحليل نقش بازاریابي اینترنتي بيمارستانها در توسعه بازارهاي بينالمللي.
نشریه علمي پژوهشي مدیریت کسب و کارهاي بين المللي.80-00 ,)0(7 ,
چرنو ،ا .)0720( .مدیریت استراتژیك بازاریابي .در ک .حيدرزاده ،ن .شجاعي .چاپ و نشر بازرگاني.
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حدادي ،محمد حسن و حسيني اقدم ،مير سجاد و عليي ،حسين و مرزي علمداري ،جبرئيل و هاتفي شجاعي،
سعيده،0728،بررسي تاثير کاربرد بازاریابي تعاملي بر رفتار خرید مشتري (مطالعه موردي :فروشگاه هاي منطقه آزاد
ارس)،نخستين همایش ملي مطالعات جدید در کارآفریني و مدیریت کسب و کار،سمنان
خوشنواز ،باقر و عبداللهي ،مهدي،0720،تحليل اثر تعاملي بازاریابي گردشگري در جهت توسعه اقتصاد گردشگري
شهري،اولين کنفرانس بين المللي علوم جغرافيایي،آباده
درزیان عزیزي ,عبدالهادي ,رحيمي ,فرج اله ,اسداللهي دهكردي ,الهه .)0720( .بررسي تأثير تبليغات و پيشبرد
رحيم پور علي ,کرباسي یزدي امير .اولویت بندي عوامل موثر بر توسعه صنعت گردشگري جمهوري اسالمي ایران با استفاده
از روش رمبراند.
سعيدا اردکاني ،سعيد ،جهانبازي ،ندا ،)0720( ،تأثير تبليغات و ترفيعهاي فروش بر ارزش ویژه برند در جهت افزایش وفاداري
مشتریان ،چشم انداز مدیرت بازارگاني ،دوره  ،00شماره .013-000 ،0
طاهري .امير محمد .کایدیان .آذین( .)0723تاثير فعاليت هاي بازاریابي رسانه هاي اجتماعي بر ارزش ویژه برند و پاسخ
مشتري .کنفرانس ملي الگوهاي نوین در مدیریت و کسب و کار با رویكرد حمایت از کارآفرینان ملي .تهران .موسسه آموزش
عالي نگاره.
عيوضي ،محمدرحيم و سوهاني ،سعيد،0722،بررسي تأثير بازاریابي اجتماعي بر گردشگري سالمت با نقش ميانجي
هوشمندي کسب و کار الكترونيك (مورد مطالعه :صنعت گردشگري)،اولين کنفرانس بين المللي مدیریت ،گردشگري و
تكنولوژي،،،
فاني ،مجيد و جاللي ،سيد مهدي و وهاب زاده ،شادان،0728،تاثير بكارگيري تحليل هاي مبتني بر وب بر سنجش عملكرد و
بهينه سازي بازاریابي دیجيتال (مطالعه موردي :شرکت هاي دیجيتال محور در تهران) .فصلنامه مدیریت کسب و کار ،دوره:
 ،00شماره.00 :
فروش بر خلق ارزش ویژۀ برند (مورد مطالعه :برند لوازم خانگي سامسونگ) .فصلنامه علمي-پژوهشي مدیریت
قاسمي وسمهجاني ابوطالب ،کریمي بهرام ،قمي اویلي علي .)0728(.نقش گردشگري در توسعة پایدار اقتصادي ـ نهادي
کالنشهرها (مطالعه موردي :منطقه  0شهرداري تهران) .پژوهش گردشگري018-20: )0( 0 ;0728 .
کریمي ،ترانه،0728،فرصت توسعه گردشگري ورزشي به کمك راهكار بازاریابي دیجيتال،کنفرانس ملي مدیریت،گردشگري
و توسعه پایدار،تبریز.
محمدپور ,سارا ,باقرزاده ,جواد .)0728( .نقش وب سایت ها در توسعه گردشگري پایدار در ایران .فصلنامه جغرافيا ( برنامه
ریزي منطقه اي).001-003 ,)7(2 ,
مرتضایي ،گالره و وظيفه دوست ،حسين و سعيدي ،پرویز و پقه ،عبدالعزیز،0722،اولویت بندي مولفه هاي ارزش ویژه برند
در گردشگري سالمت،اولين کنفرانس بين المللي مدیریت ،گردشگري و تكنولوژي
مشتاقيان ,سيدمحمدهادي؛ مجتبي پورسليمي و فریبرز رحيم نيا ،)0720( .تأثير پيشبردهاي فروش بر ارزش ویژه برند،
دومين کنفرانس بين المللي مدیریت و حسابداري ،تهران ،موسسه آموزش عالي صالحان.
ملكي ,سعيد ,توانگر ,معصومه .)0720( .بررسي و تحليل چالشهاي گردشگري سالمت مشهد از منظر بيماران خارجي.
جغرافيا و توسعه فضاي شهري doi: 10.22067/gusd.v2i2.40771 .000-007 ,)0(0 ,یكم
مهرنيا .سيران .رضواني .مهران .)0727( .مدل یابي ارزش ویژه برند مشتري محور مبتني بر عناصر آميخته ترفيع .تحقيقات
بازاریابي نوین.01-07 .)0(0 .
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