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چکیده
با توجه به استقبال بسیار زیاد کاربران اینترنتی از سایتهای ارائه دهنده کاالها و
خدمات بصورت آنالین ،امروزه یکی از مؤثرترین و بهینهترین روشها از حیث کم
هزینه بودن ،کارایی و جذب کاربران استفاده از تکنیکهای بازاریابی محتوایی
میباشد .بازاریابی محتوایی به فعالیتهای مرتبط با ایجاد و بروز رسانی محتوایی
وبسایت برای جذب و حفظ کاربران اینترنتی در وبسایتها اطالق میشود .هدف
این مطالعه بررسی تأثیر چگونگی بکارگیری بازاریابی محتوایی بر قصد بازدید مجدد
وبسایت در کسب و کارهای نوظهور اینترنتی با نقش تعدیلگری کیفیت وبسایت
است .این پژوهش ،توصیفی -پیمایشی بوده و از نظر هدف کاربردی است .ابزار
جمعآوری اطالعات پرسشنامه است که به روش نمونهگیری تصادفی ساده ،در
اختیار  111نفر از کاربران وبسایت مورد مطالعه قرار گرفت .پس از تجزیه و تحلیل
دادهها به کمک تکنیک مدلیابی معادالت ساختاری ،به دلیل بزرگتر بودن عدد
معناداری  ،tاز مقدار  1/69برای متغیرهای :بازاریابی محتوایی با نقش تعدیلگری
کیفیت وبسایت ،کمیت و همچنین کیفیت محتوای سایت؛ معنیدار بودن تأثیر هر
سه متغیر بر قصد بازدید مجدد از سایت در سطح اطمینان  %69تأیید شده و نیز ،بر
اساس ضرایب استاندارد شده مسیر میان متغیرهای :بازاریابی محتوایی و قصد بازدید
مجدد از سایت ،کمیت محتوای سایت و قصد بازدید مجدد از سایت و نهایتاً کیفیت
محتوای سایت و قصد بازدید مجدد از سایت ،مشاهده میشود که متغیر بازاریابی
محتوایی به میزان  ،%69کمیت محتوای سایت به میزان  %16و کیفیت محتوای
سایت به میزان  ،%91تغییرات قصد بازدید مجدد از سایت را تبیین کرده و تأثیر
مثبت و معنادار دارند.
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 .1مقدمه
امروزه در محیطهاای رقاابتی آنالین ،ایجادکنندههای محتوای وبساااایتها با مشاااکل جذب بازدیدکننده به
وبسایتهایشان مواجه هستند ) (Wolk, & Theysohn, 2007ضرورت افزایش ترافیک در وبسایتها و یا
افزایش تعداد بازدید سایت ،از این جهت است که ترافیک در وب سایت بیانگر عالقه بازدیدکنندگان به محتوای
سااایت و در نتیجه افزایش پتانساایل فروش سااایت خواهد بود ) .)Comscore Report, 2002مطالعه کیم و
اساتول  ،)7116نشاان دهنده این اسات که محتوای ساایت الگوی خرید مشتری را تغییر میدهد & Kim,
.)Stoel, 2004

امروزه اساتفاده از بازاریابی سنتی برای افزایش بازدیدکنندگان در سایتها کاهش پیدا کرده است ،بطوریکه
به نظر جفرساااون و تانتون  ،)7119اساااتراتژیهای بازاریابی نیاز به تغییر دارد و این تغییر شاااامل حرکت از
اساتراتژی فروش به سمت ایجاد ارزش برای مشتریان است ( .)Jefferson, & Tanton, 2013از طرف دیگر
وبساایتها منابع اطالعاتی در شبکه جهانی وب میباشد  )Lee, & Koubek, 2010و کاربران عالقه دارند
برای بدست آوردن اطالعات مورد نیاز خود از نتایج جستجوی خود در موتورهای جستجو بهره گیرند ( & Lo,
 )Sedhain, 2006در این میان موتورهای جساااتجو منبع مهمی برای تأمین بازدیدکننده ساااایت هساااتند به
صورتی که در پژوهشی که در سال  7112انجام شده است ،بیان می شود که وقتی یک گردشگر قصد مسافرت
به مقصادی را دارد ،به احتمال بسایار زیاد اقدام به جساتجوی الکترونیکی میکند ،از میان نتایج ،چند سایت را
بررسای میکند و یکی را برای پژوهش و بررسی دقیق انتخاب میکند .لذا حجم جستجوها برای هر کلید واژه
تأثیر چشمگیری بر افزایش بازدید سایت دارد .(Pan et al., 2007
طبق نظر محققان ،عوامل مؤثر بر رضاایت مشتری ،قصد خرید از وبسایت و همچنین تمایل برای بازدید
مجدد مشاتری شاامل  6مؤلفه :ادراک مشاتری از ساهولت ،محصاول شاامل :پیشانهاد محصول یا اطالعات
محصاول) یا به عبارتی محتوای وبساایت ،کیفیت وبساایت و در نهایت امنیت مالی هستند ( Chen et al.,
 .)2013بنابراین کیفیت وبسایت جزء عوامل تأثیرگذار بر قصد بازدید مجدد وبسایت بوده و به عنوان یکی از
ابعاد مسئله در این مقاله مورد بررسی قرار میگیرد و بهعبارتی میتوان اذعان داشت که دغدغه پژوهشی محقق
از حیث پرداختن به موضاو مطالعاتی مذکور ،افزایش تعداد بازدیدکننده وبساایت و جذب کاربران و مشتریان
بعنوان یکی از مهمترین نگرانیهای کسااب و کارهای اینترنتی بخصااوب کسااب و کارهای نوظهور اینترنتی
اساات که البته برای حل این مساائله ،چنین کسااب و کارهایی اقدام به انجام انوا روشهای بازاریابی از جمله
بازاریابی محتوایی نمودهاند؛ لذا می توان نتیجه گرفت تغییر جهت اساتراتژی بازاریابی سانتی به سمت بازاریابی
محتوایی و دیجیتالی از ملزومات کساب و کارهای نوظهور اینترنتی امروزی در راساتای افزایش بازدید سایت و
جاذب کاربران و حفظ مشاااتریان می باشاااد .اما نکته حائز اهمیت ،پرداختن به چگونگی تأثیرگذاری بازاریابی
محتوایی بر قصد بازدید مجدد وبسایت است .از این رو ،مسئلهای که در این پژوهش مطرح میشود این است
که بکارگیری بازاریابی محتوایی چگونه بر قصاد بازدید مجدد وب ساایت در کسب و کارهای نوظهور اینترنتی،
تأثیر میگذارد .همچنین سااؤال اصاالی این پژوهش ،آن اساات که" :آیا بکارگیری بازاریابی محتوایی بر قصااد
بازدید مجدد وبسایت در کسب و کارهای نوظهور اینترنتی ،تأثیر مثبت و معنادار میگذارد؟"
لذا در مقاله پیش رو ،ابتدا به بررسی مفهومی بازاریابی محتوایی و اهمیت بکارگیری آن در یاری رساندن به
مشاتری در اتخاذ تصامیمات آگاهانه و سا س پیشاینه مطالعاتی ،حول موضاو پژوهشی پرداخته شده است تا
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روشن شود که چه پژوهشهایی تاکنون درباره این موضو انجام پذیرفته و چه ابعادی مد نظر قرار گرفته است؛
آنگاه ،مبانی نظری پژوهش مبنی بر ماهیت نهادی و ارزشمحوری آمده اسات .پس از توضیح روش پژوهشی
بکار گرفته شده ،به آزمون فرضیهها پرداخته شده است که به شرح ذیل میباشند:
 -1بازاریابی محتوایی بر قصد بازدید مجدد از سایت تأثیر دارد.
 -2بازاریابی محتوایی بر قصد بازدید مجدد از سایت با نقش تعدیلگری کیفیت وبسایت تأثیر دارد.
 -3کمیت محتوای سایت بر قصد بازدید مجدد از سایت تأثیر دارد.
 -4کیفیت محتوای سایت بر قصد بازدید مجدد از سایت تأثیر دارد.
در آخر نیز ،پس از تفسایر و نتیجهگیری مبتنی بر یافتهها و ارائه مدل منتج از تحلیل محقق ،پیشنهادهایی
بر اساس نتایج حاصله ،ارائه شده است.

 .2مبانی نظری و پیشینه پژوهش
 .1-2بازاریابی محتوایی
مؤساسه بازاریابی محتوا  )7116و انجمن بازاریابی محتوایی  )7116تعاریف مشابهی از بازاریابی محتوایی
به عنوان یک روش از ارائه اطالعات با هدف آموزش کاربران بدون فروش بطور مستقیم به آنها ،ارائه کردهاند؛
بازاریابی محتوا عبارت اساات از" :ایجاد محتوای منظم و با کیفیت و ارائه از طریق کانالهای رسااانهای و پلت
فرمها برای ایجاد روابط مشااتری ،ارزش برای مشااتری و موفقیت قابل اندازهگیری برای برند" .در این تعاریف
سه نکته مهم وجود دارد:
اول -ایجاد محتوای با ارزش ،باکیفیت و مرتبط و منظم برای برند که به جستجوی وظیفهگرایی اطالعات
در اینترنت مربوط است و در صورت عدم ارزشآفرینی ،توجهی از سوی کاربران به آن نخواهد شد.
دوم -ایجااد ارتباط با مشاااتری ،قدرت محتوا را برای جذب و حفظ مشاااتری آشاااکار کرده ( Content
 )Marketing Institute, 2014و گفتگوی جااری بین مشاااتری و برناد را میانجیگری میکند (Pulizzi,
).2013
سااوم -ارائه اطالعات از طریق کانالهای رسااانهای و پلتفرمها ( Content Marketing Association,
 ،)2014محدوده این ارتباط را نشان میدهد.
رولی  )7111بیان میکند که بازاریابی محتوا اساااس ااً با محتوا به عنوان یک محصااول ،موضااو تحوالت
بازاریابی و پیامدهایی که اساتفاده از محتوای دیجیتال بر روی بازاریابی ایجاد میکند ،مرتبط است ( Rowley,
 .)2008به عقیده رز و پالیزی  ،)7111بازاریابی محتوایی یک اساااتراتژی اسااات که بر ایجاد تجارب با ارزش
تمرکز میکند ) ) Rose, & Pulizzi, 2011بعالوه ،نویساانده ،تعریف بازاریابی محتوا را به اینصاااورت ارائه
میکند" :بازاریابی محتوا به عنوان مسائول شاناساایی و پیشنیاز مشاتری و جلب رضایت مشتری ،سودآور در
زمینه محتوای دیجیتالی اساات" .به نظر ساایلورمن  ،)7117هدف از بازاریابی محتوایی حرکت دادن برند رو به
جلو بصورت قابل قبول است (.)Silverman, 2012
امروزه مشاااتریان میدانند که این حق را دارند که چه اطالعاتی را دریافت کنند ،در چه قالب این محتوا را
دریافت کنند و تصمیم بگیرند آن را باور کنند یا خیر ).(Hipwell, & Revers, 2013
بر اساس دادههای جمعآوری شده ،فرآیند بازاریابی محتوایی شامل مراحل برنامه ریزی محتوا ،ایجاد محتوا
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و توزیع محتوا بوده که در شکل  ،1قابل مشاهده است (.)Djoukanova, & Georgieva, 2014

توزیع محتوا

ایجاد محتوا

برنامهریزی محتوا

شکل  .)1فرآیند بازاریابی محتوایی )).Djoukanova, & Georgieva, 2014

به اعتقاد دکانوا و جورجیو  ،)7116ایجاد محتوای منظم و مرتبط باعث مراجعه مجدد کاربران به سایت
میشود  .(Djoukanova, & Georgieva, 2014رولی  ،)7111بازاریابی محتوا را وسیله شناسایی نیاز مشتری
و جلب رضایت مشتری معرفی میکند ( )Rowley, 2008و رز و پالیزی  ،)7111بازاریابی محتوایی را یک
استراتژی برای ایجاد تجارب باارزش برای مشتریان بیان میدارند ).(Rose, & Pulizzi, 2011

 .2-2اهمیت بازاریابی محتوایی
در عصری که مردم آموختهاند که به پیامهای بازاریابی سنتی بیتوجهی کنند ،بازاریابی محتوایی روی رساندن
پیامهای معنیدار ،محتوای بدیع برای ارائه چشماندازی از آینده و کمک به مشتری برای تصمیمگیری آگاهانه
تمرکز میکند .بازاریابی محتوایی موفق میتواند به مصرفکننده کمک کند که پرده هرج و مرج بازاریابی را کنار
بزند و با این روش مصرفکننده را در دوره زمانی طوالنی به خود وفادار کند و بر وقت مصرفکننده تأثیر بگذارد
و در نتیجه سطح درآمد خالص شرکت را جابهجا کند ) . (Berger et al., 2002این مسئله به این دلیل اتفاق
میافتد که بازاریابی محتوایی در اصل آموزشی است و بیشتر روی ارتباطات تمرکز میکند تا بر فروش (Marzec,
) .2012مشتریان بطور فزاینده قبل از انجام قصد خرید اقدام به جستجو در اینترنت برای کسب اطالعات درباره
محصوالت و خدمات میکنند .بازاریابهایی که به مصرفکنندگان در تصمیمگیری کمک میکنند ،این فرصت
را دارند تا نه تنها اعتماد آنها را جلب کنند بلکه به تبع آن آگاهی و فروش را نیز باال ببرند ).)Edelman, 2010

 .3-2قصد بازدید مجدد سایت
بازدید مجدد عبارت است از" :درخواست کاربر برای بازدید از وبسایت .زمانی را که بازدیدکننده درخواست
بازدید از سایت را متوقف میکند ،زمان وقفه 1نامیده شده که اولین بازدید بعد از آن ،بازدید مجدد در نظر گرفته
میشود" ) .)Turban et al., 2010ایجاد انگیزه برای بازدید مجدد از سایت به روشهای مختلف انجام میگیرد
از جمله :ایجاد محتوای باارزش در سایت ،تغییر دورهای محتوای سایت به گونهای که همیشه محتوای جدیدی
در سایت موجود باشد ،ارائه خدمات شخصیسازی شده به مشتریان و همچنین ایجاد پدیدههای خاب در سایت
مانند محتوای خاب (.)Ellsworth, 1997

1 Time out
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تئوری گرایش ،1پیشبینی کرده که قصد رفتاری نسبت به یک شیء ،عمدتاً توسط گرایش نسبت به یک
شیء توضیح داده میشود ( .)Fishbein, & Ajzen, 1975بر همین اساس آشکار میگردد که گرایش به یک
وبسایت ،نتیجه قصد بازدید از یک وبسایت است  .)Supphellen, & Nysveen, 2001بر اساس همین
نظریه ،سینگ و داالل  ،)1666بیان میکنند دانستن اینکه چگونه یک کاربر اینترنت گرایش به صفحات وب
دارد میتواند برای طراحی صفحات وب تأثیرگذار ،بسیار ارزشمند باشد ( .)Singh, & Dalal, 1999همچنین
مطابق مدل کاسی و و پتی  ،)1616گرایش به سمت یک شیء در نتیجه حرکت در دو مسیر پایهریزی شده است:
مسیر مرکزی و مسیر جانبی .عوامل مسیر مرکزی بوسیله سنجش گسترده اطالعات و عناصر کاربردی گرایش
به یک شیء تعریف میشوند .عوامل مسیر جانبی ،بیشتر سنجش سطحی و اکتشافی مانند نام برند ،و یا عناصر
سرگرمکننده و خالقانه است .)Cacioppo, & Petty, 1989
طبق مطالعه دوکوف  ،)1669هر دو عنصر اطالعاتی جریان مرکزی) و خالقانه و سرگرمکننده جریان
جانبی) ،در تبلیغات اینترنتی ،تأثیر مثبت در ارزش دریافت شده توسط مشتری از تبلیغات اینترنتی دارد Ducoffe,
.)1996
ساختن یک رابطه طوالنی مدت با مشتریان برای محفوظ نگاه داشتن تصمیم آنها بر استفاده مداوم از
خدمات ،یک کلید در جهت تبدیل شدن به رهبر در دنیای وب است ( .)Shin, 2008کاردوزو  )1699در پژوهشی
تحت عنوان "یک مطالعه تجربی در مورد تالش مشتری ،انتظارات و رضایت مشتری" دریافت که رضایتمندی
مشتری باعث خرید مجدد همان کاالی یکسان و حتی خرید کاالهای مشابه دیگر میشود .به بیان دیگر ،قصد
مداوم و مستمر در واقع مظهری از رضایت مشتری یا وفاداری است (.)Cardozo, 1965
بطور کلی ،نگه داشتن مشتریان فعلی ،کم هزینهتر از به دست آوردن مشتریان جدید است .افزایش رضایت
کاربران باعث رشد شدید قصد استفاده مجدد مشتری و وفاداری میشود (Kettingera et al., 2009; Sanchez-
 .)Franco, & Rondan-Cataluna, 2010قصد خرید مجدد کاربران یا استفاده مستمر از خدمات وبسایت
مشروط به تجربههای قبلی است .وقتی که رضایت مشتریان زیاد باشد ،قصد مستمر به احتمال زیاد افزایش
مییابد (.)Bhattacherjee, 2001; Lin, & Hsieh, 2007

 .4-2کیفیت وبسایت
کیفیت وب سایت به این مفهوم است که اطالعات و تعامل مورد نظر مشتری به درستی در وبسایت ارائه
داده شده است یا خیر؟  )Kim, & Stoel, 2004که در مطالعه کیم و لنون  ،)7119ابعاد کیفیت وبسایت
عبارتند از:
 طرح وبسایت - ،خدمات مشتریان - ،قابلیت اطمینان ،و  -امنیت (.)Kim, & Lennon, 2013کیفیت وبسایت بر ادراک کاربر از کیفیت طراحی وبسایت متمرکز است و میتوان آن را به سه بعد متمایز
تقسیم کرد:
 .1کیفیت سیستم :به کیفیت فنی سیستم اطالعاتی اشاره دارد،
 .7کیفیت اطالعات :به میزان کیفیت اطالعات آن باز میگردد،
و  .9کیفیت خدمات :به پشتیبانی کلی ارائهدهنده خدمات اشاره دارد (.)Hsu et al., 2015
1 Attitude theory
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محققان عوامل مؤثر بر رضایت مشتری ،قصد خرید از وبسایت و همچنین تمایل برای بازگشت مشتری را
شناسایی کردهاند .این عوامل که بر رضایت الکترونیکی مشتری تأثیر میگذارند ،شامل  6عامل میباشد:
الف) ادراک مشتری از سهولت،
ب) محصول شامل :پیشنهاد محصول یا اطالعات محصول)،
ج) کیفیت وب سایت،
د) امنیت مالی.
در پژوهش دیگری از هشت عامل شامل .1 :سفارشی سازی .7 ،تعامل ارتباطی .9 ،مراقبت .6 ،اجتما .9 ،
راحتی .9 ،پرورش .2 ،انتخاب و  .1شخصیت به عنوان عوامل تأثیرگذار بر وفاداری الکترونیکی نام برده شده
است .)Chen et al., 2013

 .5-2کسب و کار نوظهور اینترنتی
کسب و کار نوظهور ،راه اندازی کسب و کار جدید با هدف بهره مالی است و ممکن است یک کسب و کار
کوچک در نظر گرفته شود .کسب و کارهای نوظهور ممکن است توسط افراد یا گروههای سرمایهگذار برای کسب
سود راهاندازی گردد .اکثر کسب و کارها بر اساس تقاضای بازار و یا عدم عرضه کافی در بازار ایجاد شدهاند ،به
اینصورت که نیازهای مصرفکنندگان برای یک محصول و یا خدمت شناسایی میشود و کارآفرینان و
سرمایهگذاران اقدام به توسعه این ایده ،بازاریابی ایده و فروش محصول و یا خدمت توسعه داده شده به
مصرفکنندگان میکنند (.)Business Dictionary, 2012
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 .6-2مدل مفهومی پژوهش
با توجه به مدل ارائه شده توسط ( ،)Zhu et al., 2007که عوامل مؤثر بر قصد بازدید مجدد و رابطه بین
رضایت مشتری و قصد بازدید مجدد مورد بررسی قرار میگیرد ،مشاهده میشود یکی از عوامل تأثیرگذار بر قصد
بازدید مجدد ،محتوای سایت است.
نتیجه ارائه شده در مدل زو به اینصورت است که محتوای سایت ارتباط مثبت و معنیدار با تجربه دریافتی
مشتری دارد؛ از طرفی تجربه دریافتی ارتباط مثبت و معنیدار با ارزش دریافت شده دارد و نهایتاً ارزش دریافت
شده ارتباط مثبت و معنیدار با قصد بازدید مجدد وبسایت دارد .با توجه به اینکه در مدل زو  ،)7112تأثیر
بازاریابی محتوایی بر قصد بازدید مجدد سایت بصورت غیر مستقیم سنجیده شده ،بنابراین در پژوهش حاضر با
استفاده از مدل زو  ،)7112چارچوب نظری بصورت زیر طراحی شدهاست:
خدمات مشتری

امنیت

اعتماد ،تعهد

کیفیت وبسایت

طرح وبسایت

بازاریابی محتوایی

قصد بازدید مجدد از سایت

کمیت محتوا

کیفیت محتوا

شکل ( .)2چهارچوب نظری پژوهش ).(Zhu et al., 2007; Kim, & Lennon, 2013

 .3روش شناسی پژوهش
این مطالعه از نظر ماهیت و روش توصیفی -پیمایشی بوده و از نظر هدف کاربردی است .جامعه آماری
تعدادی از کاربران وبسایت "یکتا کتاب" میباشد .دلیل این انتخاب از این جهت است که این کسب و کار از
نو کسب و کارهای نوظهور اینترنتی میباشد و بازاریابی محتوایی و ایجاد محتوای آموزشی و کاربردی برای
جذب کاربران و افزایش بازدید از سایت ،یکی از استراتژیهای مورد استفاده در این کسب و کار میباشد .ضمن
اینکه اطالعات کاربران و مشتریان این وبسایت در دسترس بوده و جمع آوری اطالعات با اطمینان بیشتری
انجام گرفته است .با توجه به اینکه تعداد افراد جامعه نامحدود میباشد ،به منظور تعیین حجم نمونه از فرمول
کوکران 1برای جامعه نامحدود استفاده شده است.
1 Cochran
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رابطه)1
 :Nتعداد کل جمعیت آماری
 :nتعداد حجم نمونه
 :dخطای برآورد یا استاندارد
 :tضریب اطمینان آماره استاندارد) توزیع نرمال میباشد که در سطح اطمینان  69درصد برابر با  1/69است.
 :pاحتمال موفقیت
 :qاحتمال عدم موفقیت و شکست
q=1−p
رابطه )7
در اینجا فرض میشود بیشترین واریانس وجود دارد ،بنابراین مقدار  pو  qبه میزان  1/9در نظر گرفته میشود
و خطا نیز  1/19قرار داده میشود .هنگامی که اعداد فوق ،در فرمول قرار داده شود ،عدد  111بدست میآید که
به منظور حصول اطمینان از جمع پرسشنامهها تعداد  111پرسشنامه در بین افراد توزیع شد که تعداد 111
پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفت و بررسی گردید .با توجه به اینکه تعداد جامعه نمونه  111نفر است و حداقل
تعداد پاسخدهندگان در طیف لیکرت  111میباشد ،بنابراین برای پاسخگویی مخاطبان از یک طیف  9تایی
لیکرت استفاده شد که شامل :خیلی کم ،کم ،متوسط ،زیاد و خیلی زیاد میباشد و پس از گردآوری در اختیار
آزمودنیها قرار گرفت تا پایایی آن نیز اندازهگیری شود .بدین منظور از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار
آلفای محاسبه شده برای هر یک از معیارها به اینصورت است:
← بازاریابی محتوایی با  17سؤال در پرسشنامه و مقدار آلفای کرونباخ ،1/616
← قصد بازدید مجدد سایت با  9سؤال در پرسشنامه و مقدار آلفای کرونباخ ،1/199
← کیفیت وبسایت با  11سؤال در پرسشنامه و مقدار آلفای کرونباخ ،1/616
← کمیت محتوای سایت با  9سؤال در پرسشنامه و مقدار آلفای کرونباخ ،1/196
← کیفیت محتوای سایت با  2سؤال در پرسشنامه و مقدار آلفای کرونباخ .1/199
با توجه به بیشتر بودن مقادیر آلفای کرونباخ از عدد  ،1/2پایایی پرسشنامه مورد تأیید قرار میگیرد.
N.d2 +t2 ×p.q

 .4یافتههای پژوهش
 .1-4آمار توصیفی
بر اساس حجم نمونه محاسبه شده ،اطالعات آمار توصیفی مشارکتکنندگان پژوهش نشان میدهد72 ،
درصد از بازدیدکنندگان هفتهای یکبار به سایت مراجعه میکنند و  99درصد بازدیدکنندگان ماهی یکبار از سایت
بازدید میکنند و  61درصد از کاربران چند ماه یکبار از سایت بازدید میکنند 91 .نفر از اعضای نمونه ،زن و 96
نفر مرد هستند که  91درصد از این افراد متأهل هستند .همچنین تعداد افراد با سن باالتر از  91سال دارای
بیشترین فراوانی با درصد فراوانی  97درصد هستند و بیشتر افراد نمونه دارای مدرک فوق لیسانس و باالتر با
درصد فراوانی  96درصد هستند .همچنین  61درصد از نمونه ،کارمند هستند که دارای بیشترین درصد فراوانی
هستند.
نتایج بدست آمده نشان میدهد تعداد افرادی که برای خرید به سایت مراجعه کردهاند دارای بیشترین تعداد
با درصد فراوانی  91درصد بودهاند و در کل درصد افرادی که برای استفاده از محتوای آموزشی از سایت بازدید
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کردهاند 67 ،درصد حجم کل نمونه را دربرمیگیرند و باید توجه داشت که  67درصد از بازدیدکنندگان برای
استفاده از محتوای آموزشی ،به سایت مراجعه میکنند که این موضو نشان از تولید محتوای باارزش و مورد نیاز
کاربران است .بنابراین استفاده از محتوای سایت برای جذب بازدیدکنندگان یا به عبارتی بازاریابی محتوایی از
ویژگیهای این کسب و کار اینترنتی میباشد.
از طرفی  91درصد از بازدیدکنندگان برای خرید به سایت مراجعه میکنند که طبق گزارش سیستم آماری
سایت ،روزانه  99درصد از این بازدیدکنندگان از طریق موتورهای جستجو وارد این سایت میشوند که این موضو
نیز نشان از وجود محتوای قوی و کاربردی در وبسایت بوده که خود باعث ارتقای رتبه سایت در موتورهای
جستجو شده است.

 .2-4آماراستنباطی
 .1-2-4روابط همبستگی میان متغیرهای پژوهش
در این قسمت با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون ،1به تعیین همبستگی میان متغیرهای پژوهش و معنادار
بودن رابطه بین آنها و همچنین میانگین و انحراف معیار هر متغیر میپردازیم که نتایج آن در جداول  1و ،7آمده
است:

بازاریابی محتوایی
قصد بازدید مجدد از
سایت
کمیت محتوا
کیفیت محتوا
کیفیت وبسایت

جدول ( .)1ضرایب همبستگی میان متغیرهای پژوهش
کمیت محتوا کیفیت محتوا
قصد بازدید مجدد از
بازاریابی
سایت
محتوایی
1
1
1/919
1/166
1/691
1/669

1/991
1/969
1/962

1
1/911
1/916

1
1/917

کیفیت
وبسایت

1

ضریب همبستگی بین متغیرهای مستقل نشان میدهد فرض استقالل متغیرها تأیید نمیشود .همه ضرایب
بزرگتر از  1/9هستند و همبستگیها در سطح اطمینان  69درصد معنا دارند.
جدول ( .)2میانگین و انحراف معیار میان متغیرهای پژوهش
انحراف معیار
میانگین
متغیر
1/91691
9/2919
قصد بازدید مجدد از سایت
1/971116
9/9191
کمیت محتوا
1/96267
6/7111
کیفیت محتوا
1/99166
6/7999
کیفیت وبسایت

1 Pearson Correlation Test
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 .3-4روایی همگرا
برای تعیین روایی همگرا از شاخص میانگین استخراج
میانگین واریانس استخراج شده برابر با  1/9میباشد.

شده1

استفاده میشود .حداقل میزان قابل قبول برای

جدول ( .)3محاسبه همگرایی سازه های پژوهش
میانگین واریانس استخراج شده
متغیرهای پژوهش
بازاریابی محتوایی
قصد بازدید مجدد سایت
کمیت محتوا
کیفیت محتوا
کیفیت وب سایت

1/991
1/997
1/279
1/969
1/992

همانطور که در جدول ،9مشاهده می شود میانگین واریانس استخراج شده برای هر سازه از  1/6باالتر بوده
که این موضو روایی همگرای مناسب مدل را تأیید میکند.

 .4-4پایایی ترکیبی
برای سنجش پایایی سازهها از ضرایب پایایی ترکیبی استفاده میشود که در اینجا حداقل مقدار قابل قبول،
برابر با  1/2بوده و مطابق جدول ،6چون تمامی اعداد باالتر از  1/2میباشند ،بنابراین پایایی پرسشنامه پژوهش
مورد تأیید قرار میگیرد.
جدول ( .)4محاسبه پایایی سازههای پژوهش
میانگین واریانس استخراج شده
متغیرهای پژوهش
1/677
بازاریابی محتوایی
1/126
قصد بازدید مجدد سایت
1/617
کمیت محتوا
کیفیت محتوا
کیفیت وبسایت

1/161
1/672

 .5-4ضرایب معناداری t
معناداری  tکه معیار سانجش رابطه بین سازهها در مدل ساختاری اعداد است ،اگر مقدار آن از  1/69بیشتر
شود نشان از صحت رابطه بین سازهها است.
فرضیه :1بازاریابی محتوایی بر قصد بازدید مجدد از سایت تأثیر دارد:
► :H0بازاریابی محتوایی بر قصد بازدید مجدد از سایت تأثیر ندارد.
► :H1بازاریابی محتوایی بر قصد بازدید مجدد از سایت تأثیر دارد.
)1 Average Variance Extracted (AVE

93
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[]+
61/966
[]+

کمیت محتوا

[]+

16/197

29/111
بازاریابی محتوایی

قصد بازدید مجدد از سایت

[]+

کیفیت محتوا

شکل( .)3ضرایب معناداری  tتأثیر بازاریابی محتوایی بر قصد بازدید مجدد از سایت

[]+
1/111

1/611
[]+
1/962

کمیت محتوا

[]+

1/619
1/691

قصد بازدید مجدد از سایت

بازاریابی محتوایی

[]+

1/196

کیفیت محتوا

شکل( .)4ضرایب استاندارد تأثیر بازاریابی محتوایی بر قصد بازدید مجدد از سایت
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مطابق شااکل ،9عدد معناداری  ،)16/197 tبزرگتر از مقدار  1/69اساات .بنابراین فرض  H0رد و فرض H1

پذیرفته میشاااود .این مطلب حاکی از معنیدار بودن تأثیر متغیر بازاریابی محتوایی بر قصاااد بازدید مجدد از
ساایت در سطح اطمینان  69درصد میباشد .مطابق شکل ،6ضریب استاندارد شده مسیر میان متغیر بازاریابی
محتوایی و قصااد بازدید مجدد از سااایت  )1/96بیانگر این اساات که متغیر بازاریابی محتوایی به میزان 96
درصد تغییرات قصد بازدید مجدد از سایت را تبیین میکند و تأثیر مثبت و معنادار دارد.
فرضیه :2بازاریابی محتوایی بر قصد بازدید مجدد از سایت با نقش تعدیلگری کیفیت وبسایت تأثیر دارد:
► :H0بازاریابی محتوایی بر قصد بازدید مجدد از سایت با نقش تعدیلگری کیفیت وبسایت تأثیر ندارد.
► :H1بازاریابی محتوایی بر قصد بازدید مجدد از سایت با نقش تعدیلگری کیفیت وبسایت تأثیر دارد.

[]+

کیفیت وبسایت
[]+

6/971

قصد بازدید مجدد از سایت

[]+

92/699

6/961

کمیت محتوا

[]+
26/161
بازاریابی محتوایی

2/171

اثر تعدیلگری

[]+

[]+

کیفیت محتوا

شکل( .)5ضرایب معناداری  tتأثیر بازاریابی محتوایی بر قصد بازدید مجدد از سایت با نقش تعدیلگری
کیفیت وبسایت
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کیفیت وبسایت

[]+

[]+
1/116

1/991
1/166
قصد بازدید مجدد از سایت

[]+
1/969

1/691

کمیت محتوا

[]+
1/691

بازاریابی محتوایی
[]+
1/199

-1/796

[]+

کیفیت محتوا

اثر تعدیلگری

شکل( .)6ضرایب استاندارد شده تأثیر بازاریابی محتوایی بر قصد بازدید مجدد از سایت با نقش تعدیلگری کیفیت
وبسایت
با توجه به شکل ،9عدد معناداری  ،)2/171 tبزرگتر از مقدار  1/69است ،بنابراین فرض  H0رد و فرض H1

پذیرفته میشود .لذا این مطلب حاکی از معنادار بودن تأثیر متغیر بازاریابی محتوایی بر قصد بازدید مجدد از سایت
با نقش تعدیلگری در سطح اطمینان  69درصد میباشد .همچنین با توجه به شکل ،9ضریب استاندارد شده مسیر
میان متغیر بازاریابی محتوایی و قصد بازدید مجدد از سایت  )1/69بیانگر این مطلب است که متغیر بازاریابی
محتوایی به میزان 69درصد تغییرات قصد بازدید مجدد از سایت را تبیین میکند و تأثیر و معنادار دارد.
فرضیه :3کمیت محتوای سایت بر قصد بازدید مجدد از سایت تأثیر دارد:
► :H0کمیت محتوای سایت بر قصد بازدید مجدد از سایت تأثیر ندارد.
► :H1کمیت محتوای سایت بر قصد بازدید مجدد از سایت تأثیر دارد.
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7/196
کمیت محتوا

قصد بازدید مجدد از سایت
1/661

کیفیت محتوا

شکل( .)7ضرایب معناداری  tتأثیر کمیت و کیفیت محتوای سایت بر قصد بازدید مجدد از سایت

قصد بازدید مجدد از سایت

1/961

1/169
کمیت محتوا
1/919

کیفیت محتوا

شکل( .)8ضرایب استاندارد شده تأثیر کمیت و کیفیت محتوای سایت بر قصد بازدید مجدد از سایت

با توجه به شکل ،2عدد معناداری  ،)7/196 tبزرگتر از مقدار  1/69است .بنابراین فرض  H0رد و فرض H1

پذیرفته میشود که این مطلب حاکی از معنیدار بودن تأثیر متغیر کمیت محتوای سایت بر قصد بازدید مجدد از
سایت در سطح اطمینان  69درصد میباشد .همچنین بر اساس شکل  ،1مشاهده مینماییم ضریب استاندارد شده
مسیر میان متغیر کمیت محتوای سایت و قصد بازدید مجدد از سایت  )1/169بیانگر این مطلب است که متغیر
کمیت محتوای سایت به میزان  16درصد تغییرات قصد بازدید مجدد از سایت را تبیین میکند و تأثیر مثبت و
معنادار دارد.
فرضیه :4کیفیت محتوای سایت بر قصد بازدید مجدد از سایت تأثیر دارد:
► :H0کیفیت محتوای سایت بر قصد بازدید مجدد از سایت تأثیر ندارد.
►  :H1کیفیت محتوای سایت بر قصد بازدید مجدد از سایت تأثیر دارد.
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با توجه به اینکه عدد معناداری  ،)1/661 tبزرگتر از مقدار  1/69است ،بنابراین فرض  H0رد و فرض
پذیرفته میشود که این مطلب حاکی از معنیدار بودن تأثیر متغیر کیفیت محتوای سایت بر قصد بازدید مجدد از
سایت در سطح اطمینان  69درصد میباشد .از طرفی همانطور که در شکل ،1مشاهده مینماییم ضریب استاندارد
شده مسیر میان متغیر کیفیت محتوای سایت و قصد بازدید مجدد از سایت  )1/919بیانگر این مطلب است که
متغیر کیفیت محتوای سایت به میزان  91درصد تغییرات قصد بازدید مجدد از سایت را تبیین میکند و تأثیر
مثبت و معنادار دارد.
H1

 .5نتیجه گیری و پیشنهادها
بطور کلی در این مطالعه بررسی "چگونگی تأثیر بازاریابی محتوایی بر قصد بازدید مجدد از سایت در کسب و
کارهای نوظهور اینترنتی با مورد مطالعه فروشگاه آنالین یکتا کتاب" صورت پذیرفت .بر اساس نتایج تحلیلهای
صورت گرفته و مقادیر ضرایب استاندارد شده مسیر و ضرایب معناداری ،مهمترین یافته این پژوهش این است
که "بازاریابی محتوایی" در فروشگاه آنالین یکتا کتاب ،تأثیر مثبت و با ضریب همبستگی باال بر قصد بازدید
مجدد از سایت دارد؛ بدان معنا که هر چه فعالیت های مربوط به بازاریابی محتوایی افزایش یابد به وضوح قصد
بازدید مجدد کاربران از سایت نیز افزایش پیدا میکند.
همچنین بر اساس مقادیر ضرایب معناداری  tو ضرایب استاندارد شده مطابق شکلهای  9و  ،9مشاهده شد
بازاریابی محتوایی از طریق نقش تعدیلگری کیفیت وبسایت نیز بر قصد بازدید مجدد از سایت تأثیر مثبت داشته
است ،ضمن اینکه طبق شکل  ،9مقدار ضریب استاندارد شده متغیر تعدیلگر کیفیت وبسایت در رابطه تأثیر متغیر
بازاریابی محتوایی بر قصد بازدید مجدد از سایت عدد منفی شده و نشاندهنده این است که متغیر کیفیت وبسایت
اثر بازاریابی محتوایی بر قصد بازدید مجدد را کاهش میدهد ،بدین معنا که با بهبود کیفیت وبسایت تأثیر متغیر
بازاریابی محتوایی بر قصد بازدید مجدد از سایت تعدیل مییابد .همچنین مطابق شکلهای  2و  ،1و مقادیر
ضرایب معناداری  tو ضرایب استاندارد شده ،مشاهده شد که متغیرهای کیفیت و کمیت محتوای سایت نیز تأثیر
مثبت و معناداری بر قصد بازدید مجدد از سایت دارند.
در تحلیل نتایج حاصل از آزمون فرضیهها و مقایسه آن با ادبیات نظری پژوهش ،به نکات و تفاسیر کلیدی
ذیل دست یافتیم که بدین شرح است :زو و همکاران  )7112در پژوهش خود عوامل مؤثر بر قصد بازدید مجدد
از سایت را مورد بررسی قرار دادند و دالیلی را که باعث بازدید بیشتر وبسایت از سوی کاربران میشد را مورد
مطالعه قرار دادند .نتیجه ارائه شده در مدل زو  )7112به اینصورت است که محتوای سایت ارتباط مثبت و
معنیدار با تجربه دریافتی مشتری دارد و از طرفی تجربه دریافتی ارتباط مثبت و معنیدار با ارزش دریافت شده
دارد و نهایتاً ارزش دریافت شده ارتباط مثبت و معنیدار با قصد بازدید مجدد وبسایت دارد ).(Zhu et al., 2007
در واقع در مدل زو  )7112تأثیر بازاریابی محتوایی بر قصد بازدید مجدد سایت بصورت غیرمستقیم سنجیده شده
که از نظر نتایج بدست آمده ،پژوهش حاضر با پژوهش زو  )7112همسو است.
آن و همکاران  )7112در پژوهش خود ،کیفیت سیستم ،کیفیت اطالعات و کیفیت خدمات را از عوامل
بحرانی موفقیت فروشگاههای آنالین میدانند که بطور مؤثر رضایت مشتری و قصد بازدید از سایت را تحت تأثیر
قرار میدهند ( .)Ahn et al., 2007بنابراین در پژوهش آن و همکاران  )7112نیز از کیفیت اطالعات یا محتوا
به عنوان یکی از عوامل اثرگذار بر قصد بازدید از سایت نام برده شدهاست و از این حیث با پژوهش حاضر همسو
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است.
زارم  )7111در پژوهش خود بیان میکند محتوا و اطالعات در فروشگاههای آنالین ،تجربه آنالین مشتریان
را تحت تأثیر قرار میدهد و در واقع باعث جذب مشتریانی میشود که قبالً از بازدیدکنندگان سایت نبودهاند
(.)Zarem, 2000
در پژوهش زارم  )7111یکی از عوامل اثرگذار بر جذب بازدیدکنندگان ،محتوای سایت عنوان شدهاست که
پژوهش وی نیز از حیث تأثیر محتوای سایت بر افزایش بازدید سایت با پژوهش حاضر مرتبط است .در ادامه مدل
نهایی پژوهش حاضر با ضرایب استاندارد شده ،بصورت شکل زیر ارائه میگردد:
[]+
کیفیت وبسایت
[]+
1/116

1/991
1/166
قصد بازدید مجدد از سایت

[]+

[]+

کمیت محتوا

1/691
1/691
بازاریابی محتوایی

[]+
1/199

-1/796

اثر تعدیلگری

[]+

کیفیت محتوا

شکل ( .)9مدل نهایی تحقیق (ضرایب استاندارد شده)

با توجه به مدل نهایی پژوهش نتایج زیر قابل استخراج است:
جدول ( .) 5جمع بندی نتیجه آزمون فرضیه ها بر اساس اولویت اثرگذاری
نو رابطه
میزان اثر در مدل PLS
متغیر وابسته
متغیر مستقل
مثبت و معنادار
1/69
قصد بازدید مجدد سایت
بازاریابی محتوایی
مثبت و معنادار
1/16
کمیت محتوای سایت قصد بازدید مجدد سایت
مثبت و معنادار
1/91
کیفیت محتوای سایت قصد بازدید مجدد سایت

نتیجه
تأیید
تأیید
تأیید

طبق جدول  ،9مشاهده میشود که متغیر بازاریابی محتوایی با نقش تعدیلگری کیفیت وبسایت به میزان
 69درصد تغییرات قصد بازدید مجدد از سایت را تبیین میکند و تأثیر مثبت و معنادار دارد که این موضو دال
بر تأیید فرضیههای اول و دوم پژوهش مبنی بر وجود تأثیر مثبت متغیر بازاریابی محتوایی بر قصد بازدید مجدد
از سایت با نقش تعدیلگری کیفیت وبسایت) ،است .همچنین متغیر کمیت محتوای سایت به میزان  16درصد
تغییرات قصد بازدید مجدد از سایت را تبیین کرده و تأثیر مثبت و معنادار دارد که خود ،حاکی از تأثیرگذاری مثبت
متغیر کمیت محتوای سایت بر قصد بازدید مجدد از سایت است و در واقع این یافته ،تأیید کننده فرضیه سوم
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پژوهش یعنی وجود تأثیر مثبت و معنادار متغیر کمیت محتوای سایت بر قصد بازدید مجدد از سایت میباشد و
در نهایت متغیر کیفیت محتوای سایت به میزان  91درصد تغییرات قصد بازدید مجدد از سایت را تبیین میکند
و تأثیر مثبت و معنادار دارد که نتیجه حاصل ،صحّت فرضیه چهارم پژوهش که همان وجود تأثیرگذاری مثبت و
معنادار متغیر کیفیت محتوای سایت بر قصد بازدید مجدد از سایت را تأیید میکند.
از دیدگاه مدیریتی نیز ،نتایج حاصل از آزمون و تفسیر فرضیههای پژوهش را میتوان اینگونه تحلیل نمود
که محتوا و کیفیت سایت که دربرگیرنده جوانب بصری نظیر :طراحی سایت ،و همچنین خدمات مشتری و موارد
امنیتی و اطمینانبخشی به مراجعین به سایت است ،نقش شایان ذکری در جذب بازدیدکننده از سایت دارد و به
نوعی به عنوان یک عامل محرک بیرونی و انگیزشی مؤثر ،در جهت افزایش میل مشتری برای مراجعه مجدد به
سایتهای ارائه دهنده کاال و خدمات محسوب میشود و نیز به دلیل ایجاد یک تجربه و تصویر مثبت از بازدید
وبسایت برای مشتری ،گامی مؤثر در راستای تداوم شکلگیری تجربیات رضایتمندانه متعدد از مراجعه مجدد به
سایت در ذهن مشتری برمیدارد؛ چرا که کسب و کارها در دنیای معاصر ما ،پدیده هایی محوری و فراگیرند که
در همۀ شئون زندگی گسترده شده و برای حیات ،بقا و ایجاد مزیت رقابتی پایدار از طریق ارتقای عملکرد سازمانی
خویش نیازمند توجه به انسان به عنوان اصلیترین عنصر سازمانی هستند رادمرد ،)1969 ،این واقعیت و تالش
برای حفظ بقا ،برای کسب و کارهای نوظهور از اهمیت باالیی برخوردار است زیرا برای این شکل خاب از کسب
و کارها ،همیشه بیم و نگرانی عدم اعتمادسازی کافی و در ادامه ،عدم شکلگیری حس رضایتمندی در اذهان
مصرفکننده به نوعی بزرگترین تهدید محسوب شده که خود موجبات شکستهای آتی را به دنبال میآورد.
همانطور که در پژوهشهای سایر محققین نیز به آن اشاره شد ،کیفیت مطالب و اطالعاتی که یک کسب و
کار اینترنتی به ویژه کسب و کارهای اینترنتی نوظهور ،در صفحات وبسایت به عنوان بخشی از هویت سازمانی
خود عرضه میکنند ،جایگاه ویژهای در افزایش رضایت مشتری و همچنین استمرار فرایند خرید از فروشگاههای
آنالین برای مشتریان فعلی شده و زمینهساز افزایش درصد بازدید مراجعهکننده جدید از طریق تبلیغ و بازاریابی
دهان به دهان بین مراجعین به سایت میشود.
لذا با توجه به فرضیه اوّل که تأثیر بازاریابی محتوایی بر قصد بازدید مجدد از وبسایت را میسنجد و نتایج
حاصل از این فرضیه ،پیشنهادهایی کاربردی جهت انجام فعالیتهای بازاریابی محتوایی ارائه میشود:
الف) ایجاد محتوای کاربردی و مورد نیاز کاربران،
ب) استفاده از محتواهای مستخرج از منابع معتبر ،استفاده از مطالب جدید و غیر تکراری ،قرار گرفتن مطالب
بصورت دورهای در وبسایت ،استفاده از تصاویر به همراه مطالب ،استفاده از ویدئوها برای ارائه مطالب علمی و
آموزشی،
ج) ارائه مقاالت علمی و آموزشی در وبسایت،
د) ایجاد بخش مشاوره آنالین برای راهنمایی کاربران و ارائه خدمات در وبسایت.
با توجه به نتایج حاصل از بررسی فرضیه سوم که تأثیر مثبت و معنیدار کمیت محتوای سایت بر قصد بازدید
مجدد را تبیین میکند پیشنهادهایی که برای ارتقای سطح کمیت محتوای سایت نیاز است به این شرح ارائه
میگردد:
الف) ارائه اطالعات کامل و جامع مربوط به محصوالت در سایت ،قرار دادن اطالعات کاربردی و غیر مرتبط
با محصوالت در سایت،
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،ب) ارائه تعداد باالی مطالب آموزشی و مقاالت کاربردی در سایت
،ج) قرار دادن محصوالت مکمل در سایت
.د) ارائه تعداد باالی فایلهای آموزشی قابل دانلود در سایت
نتایج حاصل از بررسی فرضیه چهارم نشان از تأثیر مثبت و معنیدار کیفیت محتوای سایت بر قصد بازدید
:مجدد از سایت را دارد که پیشنهادهایی برای ارتقای سطح کیفیت محتوای سایت بدین شرح ارائه میگردد
 ارائه مطالب کاربردی غیر مرتبط با محصوالت،الف) ایجاد اطالعات واضح و قابل درک مربوط به محصوالت
،در سایت
، ایجاد بخش مشاوره در سایت برای ارائه خدمات مشاوره به مشتریان،ب) ارائه مطالب آموزشی مفید در سایت
.ج) توجه به منافع کاربران در ارائه محتوای سایت
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نویسندگان این مقاله:
دکتر مهران رضوانی ،تحصیالت خود را در مقاطع تحصیلی کارشناسی و
کارشناسی ارشد در رشته معارف اسالمی و مدیریت صنعتی در دانشگاه امام
صادق (ع) تهران به پایان رساندند .ایشان همچنین موفق به اخذ درجه دکترای
تخصصی در رشته بازاریابی بین الملل از دانشگاه تربیت مدرس در سال 1311
شدند .رضوانی در حال حاضر دانشیار مرتبه  21دانشکده کارآفرینی ،دانشگاه
تهران است .عالیق و فعالیتهای پژوهشی وی در زمینههای :بازاریابی کارآفرینانه،
بازاریابی دیجیتال و بین المللی سازی کسب و کارها است.
سیده فاطمه میرطاهری ،کارشناسی ارشد کارآفرینی گرایش کسبوکار
الکترونیک از دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران هستند .وی از سال 1311
در زمینه طراحی وبسایت و تحلیل نرمافزارهای مبتنی بر وب فعالیت
میکنند و از سال  1333زمینه فعالیت خود را به بازاریابی محتوایی و
بازاریابی شبکههای اجتماعی گسترش دادهاند.
مرضیه رضائی ،فارغ التحصیل مدیریت بازرگانی از دانشگاه عالمه طباطبایی(ره)
در سال  1331در مقطع کارشناسی میباشد .وی همچنین تحصیالت تکمیلی
خود را در مقطع کارشناسی ارشد ،در رشته مدیریت کارآفرینی گرایش سازمانی
در دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران ادامه داد و در سال  1331به پایان رساند.
عالیق پژوهشی ایشان به حوزه تجارت بین الملل منوط میشود.

