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چکیده
گیریازنوآوریهایبازاریابی


امروزهباوجودرقابتشدیدیکهدرصنعترستورانوجوددارد،بهره
بهمنظور کسب رضایت مشتریان امری اجتنابناپذیر است .در این پژوهش ،با درنظرگرفتن اهمیت

نوآوریبازاریابیوتأثیریکهرضایتمشتریدرتعامالتتوصیهایشفاهیواینترنتیدارد،ایجادو
بهبود ارزش ویژة برند در صنعت رستوران مدنظر قرار گرفته است .جامعة آماری این پژوهش
ایوسپسنمونهگیری


گیریخوشه

بانمونه
مشتریانرستورانهایشهرکاشاناستکه

دربردارندة 
مدلسازی
دادهها ازطریق  
اتفاقی 185 ،نفر انتخاب شده و پرسشنامه بین آنها توزیع شده است  .
معادالت ساختاری ( )SEMتحلیل شده است .نتایج آزمون نشان میدهد که نوآوری بازاریابی در
تعامالت توصیهای شفاهی و اینترنتی تأثیر مثبت و معناداری میگذارد .همچنین رضایت مشتری
تعدیلگر رابطة نوآوری بازاریابی و تعامالت توصیهای شفاهی و اینترنتی است .بنابر نتایج پژوهش،

تعامالتتوصیه ایشفاهیواینترنتیتأثیرمثبتومعناداریدرارزشویژةبرنددارد.ازدیگرنتایج

اینپژوهشتأییدنقشمیانجیبازاریابیتوصیه ایشفاهیواینترنتیدررابطةبیننوآوریبازاریابیو

ارزشویژةبرنداست .
واژههای کلیدی :نوآوری بازاریابی ،رضایت مشتری ،تعامالت توصیهای شفاهی ،تعامالت توصیهای
اینترنتی،ارزشویژةبرند.


1ـ نویسنده مسئول  :استادیار بخش مدیریت ،دانشکده ی اقتصاد ،مدیریت و علوم اجتماعی دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران( .ایمیل
)AlirezaAmini@shirazu.ac.ir
2ـکارشناسارشدکارآفرینی،دانشکدهعلومانسانی،دانشگاهکاشان،کاشان،ایران
3ـکارشناسارشدکارآفرینی،دانشکدهعلومانسانی،دانشگاهکاشان،کاشان،ایران.
4ـکارشناسارشدکارآفرینی،دانشکدهعلومانسانی،دانشگاهکاشان،کاشان،ایران.
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مقدمه
وکارها و بهخصوص رستورانها ،با طراحی و تهیة محصوالت و خدمات جدید و با
امروزه اکثر کسب 
بهرهگیری از اب ارهای متنو ترویجی ،سعی در کسب بخش بیشتری از سهم بازار و اف ایش فروش

محصوالتخوددارند.درواقعمحیطکنونیبازارنوآوریبازاریابیرابهفعالیتیحیاتیبرایصنعتهتل
و رستوران تبدیل کرده است ( .)Nieves and Diaz-Meneses, 2016پژوهشها نشان میدهد که
کهازجانببسیاریازعواملدرگیردربازاریابیهتلهاو

نوآوریبازاریابینهتنهاازسویپژوهشگران،بل

هادراینخصوص


).ازسویدیگر،اکثرپژوهش
رستورانهانادیدهگرفتهشدهاست(Castro et al., 2011

دارندکهتمامنوآورهایبازاریابیبایدبهسمتجذبورضایتمشتریانهدایتشود( Nemati


بیانمی
1
.)et al., 2010فو نتسبالسکو وهمکاران ()2017معتقدندکهرضایتمشترییکیازاهدافاصلی
مدیران و مفهومی مهم در پژوهشهای مربوط به مشتری است .محققان معتقدند تجربههای قبلی
مشتریازمصرفمحصولوتعاملویباشرکتدرشکلدهیانتظاراتمشتریاننقشاساسیداردو

نبرواکنشهاورفتارهایآنیوبلندمدتدرقبالشرکتتأثیرگذاراست؛یکی

رضایتمندیحاصلازآ

ازاینرفتارهاتعامالتتوصیهایشفاهیواینترنتیاست(رحمانیورستمی .)1393،

ویژهرستورانهادرمقایسهبا


خدماتوبه
دهدکهبازاریابیتوصیهایدر بخش 

پژوهشهانشانمی

بخشهاىخدماتىبیشتربهمنابع
همیتبیشتریبرخورداراست،زیرامصرفکنندگاندر 

بازارکاالهاازا
اطالعات شخصى اطمینان دارند و ،در مقایسه با بخش کاالها ،ارتباطات توصیهای تأثیر بیشترى بر
تصمیمخریدافرادخواهدداشت؛زیراخدمات،برخالفکاالها،ناملموسوتجربىاستومصرفکنندهبا
ایدرتالشاستتاسطحریسکادراکىوبیاطمینانىرا،کهاغلبدرخریددر


تکیهبرتعامالتتوصیه
امروزهاستفادهازاینترنتوشبکههای

بخشخدماتىوجوددارد،کاهشدهد(.)Mangold et al., 1999
اجتماعیبرخط،بهمن لةراهکاریکهمصرفکنندگانِمحصوالتوخدماتتجارب خودراازآنطریق

در محیطهای مجازی به اشتراك میگذارند ،برای ارتقای ارزش برند شرکتها امری مهم و حیاتی
ایبرایاستفادةمشتریانبالقوهازمحصوالتیاخدماتشرکتها


رود،زیرامسیریتوصیه

شمارمی

به
رمهای ارتباطات برخط به ایجاد
فراهم میکند .درواقع توسعة سیستمهای گوناگون اینترنت و پلتف 
هایابتکاریارتباطاتتوصیهایکمککردهاست( .)Barreda et al., 2015


روش
ویژگیهای ذاتی خدمات ،برندسازی یکی از مهمترین جنبههای بازاریابی

بهسبب
ازسوی دیگر ،
برای خدمات و بهویژه هتلها و رستورانهاست .از دیدگاه مصرفکننده ،م ایای اصلی گسترش
جستوجو و تسهیل فرایند

برندسازی در خدمات شامل کاهش ریسکهای ادراکی و ه ینههای 
دستآوردن سهم بازار بیشتر در برابر رقباو توانایی حفظ
به 
تصمیمگیری خرید ،و ازنظر صاحبان برند  

میشوند
نوبة خود باعث کاهش ه ینههای بازاریابی  
به 
مشتری با ایجاد وفاداری است .این م ایا  
(  .)Javalgi et al., 2006برخی پژوهشگران به نقش نوآوری بازاریابی در ابعاد مختلف عملکردی
شرکتها اشاره کردهاند؛ از جملة آن میتوان به پژوهش واریس و لیتونن ( )2010اشاره کرد که

1- Fuentes-Blasco
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وکارهایکوچکو
کسب 
معتقدندمعرفینوآوریهایمحصوالت،فرایندهاوبازاریابیبارشدشرکتدر 

نوآوریهای بازاریابی،

متوسط ارتباط مثبتدارد.همچنینگاندیوهمکاران()2011نشاندادندکه 
میکند.لیوهمکاران()2016نی بیانداشتند
با اف ایش مصرف محصوالت شرکت ،سودآوریایجاد  
میشوند.
کهنوآوریهای فرایندی،ازطریق بهبود کارایی و کاهش ه ینه ،باعث اف ایش سود سازمان  

کنندواینگفتوگوها

ازطرفی مشتریانرضایتمنداحتماالًدربارةتجاربخودباسایرافرادصحبتمی
به توصیههای مثبت یا منفی دربارة سازمان خواهد انجامید .ازاینرو میتوان گفت که استفاده از
نوآوریهایبازاریابیبدونتوجهبهرضایتمشتریتأثیرمثبتیبرارزشویژةبرندنخواهدداشت.

هایبازاریابیازطریقنقشتعدیلگررضایتمشتری


مسئلةاصلیپژوهشایناستکهتأثیرنوآوری
برارزشویژةبرندچگونهاست؟ 

مروری بر ادبیات موضوع
نوآوری بازاریابی
راهبردهایتبلیغاتی،

نوآوری بازاریابی روشهای بازاریابی جدیدیاستکه تغییر در طراحی محصول ،

سازمانهایاجتماعی یا

نظامهای دولتی و نظارتی ،
قیمتگذاری و روابط جدید با اح اب دیگر همانند  
مشتریان خاص را دربر میگیرد ( .)Camison and Monfort-Mir, 2012سیمون و هونور ()2012
فردومتفاوتمیدانندکهنیازهایمشتریانرابرآورده


یمنحصربه
ماهیتنوآوریبازاریابیراارا ةچی
هایهدفگیریمؤثرترمشتریان

میکند.نوآوریبازاریابیبهتوسعةاب ارهایبازاریابیجدیدوروش

کمکمیکند(.)Christofi et al., 2015اتنباکر1وهمکاران()2009درپژوهشخودبیانکردندکه
یبهترازرقبابامشتریانوقیمتگذاریمناسبباتوجهبهمنطقةفعالیتازجملهنوآوری

ایجادارتباط
شمارمیرود .

دربازاریابیرستوران 
هابه


رضایت مشتری
رضایتمشتریاحساسیانگرشمشتریبهیکمحصولیاخدمتبعدازاستفادهازآناست
(رستگاروهمکاران(.)1393،رستگاروهمکاران )2014،2رضایتازدركتفاوتانتظاراتمشتریو
).رضایتمشتریبهطور

عملکردواقعیمحصولباشرکتحاصلمیشود(رحمانیورستمی1393،

چشمگیری بر عملکرد فعلی و آتی شرکت تأثیر میگذارد ( .)Taghizadeh et al.,2013تحقیقات
پیشیننشانمیدهدکهرضایتمشتریمنبعمهمیبرای م یترقابتیاستکهاغلببهوفاداری
مشتریوتکرارخریدمنجرمیشود.ازم ایایرضایتمشتریبرایشرکتمیتوانبهاف ایشدرآمد،
کاهشه ینه هایمربوطبهمشتریوکاهشکششقیمتیدرمیانمشتریاناشارهکرد( Lewin,
 .)2009مفهوم رضایت مشتری در صنعت رستوران ،بهعلت رقابت شدیدی که در آن وجود دارد،
مؤدبوباتجربه،دوستانهبودن

فاکتورهایمختلفیرادربرمیگیرد.نظافتمحیطرستوران،کارکنان
1- Ottenbacher
2-Rastegar et al
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برخوردکارکنان،کیفیتغذاومحیطفی یکیجذابازعواملیاستکهباعثایجادرضایتمشتریان
هامیشود (بهاریوهمکاران .)1394 ،لیووجانگ ()2009معتقدندکهکیفیت


هاورستوران

ازهتل
غذا ،تمی ی محیط و سرویس مناسب سه اصل مهم در موفقیت رستورانهای چینی برای کسب
رضایتمشتریاست.هاوجانگ()2010نی نشاندادندکهسرویسوکیفیتغذارابطةمثبتو
معناداریبارضایتمشتریووفاداریمشتریدارد .

بازاریابی توصیهای شفاهی
بازاریابی توصیهای فرایندی است که اجازه میدهد مصرفکنندگان اطالعات و نظرهای خود را دربارة
خدمتونامتجاریشرکتهابایکدیگربهاشتراكبگذارند ( Anggraeni and Rachmanita,

محصول،
توصیهای گفتوگو دربارة محصوالت و خدمات میان افرادیاست که مستقل از شرکت

 .)2015ارتباطات 
محصول/خدمتاندومنافعاندکیازترغیبدیگرانبهاستفادهازمحصولدارند( Sweeney

عرضهکنندة
.)et al., 2007بازاریابیتوصیهایارتباطیغیررسمیبامحصول،نامتجاریوخدماتاست( Anggraeni
.)and Rachmanita, 2015دربایکس1وهمکاران ( )2003معتقدندکهارتباطتوصیهایازمنابع تجاریو
اطالعاتیتحتکنترلشرکتمعتبرتراست،ارتباطی واقعیاست وهمانند روند جریان پیامممکناست
دوطرفه باشد .تحقیقات یو و تنگ ( )2010نشان میدهد که ویژگیهای بازاریابی توصیهای قصد
محصوالتزیادیراتحتتأثیرقراردادهاست .باید توجه داشت که

دستآوردن 
مصرفکنندگانبرایبه 
بیشترینتأثیرارتباطتوصیهایدرخصوصبخشخدماتیاست،زیراخدماتناملموسومبتنیبرتجربهو
اعتبار است (.)Gremler et al., 2001همچنین دربخشهایخدماتی مشتریان اساساً بر پیشنهادها و
گونهایکهفقطیک پیشنهاد یا یک منبعاطالعاتی برای
توصیهها تکیه میکنند (،)Ng et al., 2011به 

متقاعدکردن فردبرای گرایشبهخدمتیخاص کافی است (.)Buttle, 1998بهعالوهممکناستافرادبه
بازاریابیتوصیهایشرکتکنندکهتواناییتهیهوارا ةاطالعاتبهدیگرانوهمچنیننفوذبر

اینعلتدر
آنها احساس قدرت و وجهه ایجاد میکند ،همچنین این ارتباط موجب کاهش
دیگراناز این طریقدر  
شکوتردیدپسازخریدوتأمیننیازهایاجتماعیآنانمیشود(محمدیوهمکاران .)1392،

بازاریابی توصیهای اینترنتی
پدیدةبازاریابیتوصیهایاینترنتیعبارتاستاز«هربیانیة(عبارت)مثبتیامنفیکهازسویمشتریان

بالقوه ،بالفعل یا سابق یک محصول یا شرکت ،که با بسیاری از مردم و نهادها ازطریق اینترنت در
هایهوشمندیاراههای


هایگوشی

گذاریبرخطازطریقبرنامه
اند،منتقلمیشود» .ایناشتراك


ارتباط
معمولاینترنتیاست(.)Direction, 2015پیشرفت در اینترنتوفنّاوری تغییرات بسیاری در بازار و
بازاریابیبهارمغانآوردهاست.اینفنّاوریهایجدیدزمینهرابرایارتباطوتعاملبینافرادایجادکرده
برنامههای
هایکمه ینةاتصالبهاینترنتو 

کهناشیازسهعاملبنیادینکامپیوتروتلفنهمراه ،
شبکه
1- Derbaix
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پژوهشهانشانمیدهدکهاستفادةکاربرانازچند

کاربردیاست ( .)Pereira Correia et al., 2014
پلتفرمشبکههایاجتماعی(بهعنواناب اراستفادهازاینترنت)درحالاف ایشاستوحدود52درصداز

افراد،بهصورتبرخط،ازدویابیشازدوبرنامةمربوطبهشبکههایاجتماعیاستفادهمیکنند.درنتیجه
مشارکت فعالدراینحوزهاب اری قدرتمند،شفافو غیرسلسلهمراتبی،در قالبپلتفرمهای مختلف،
بهصورت باز و تعاملی و در زمان واقعی ،تغییری مثبت در رفتار مصرفکننده ایجاد میکند .درواقع

ایدرحالاستفادهازپلتفرمهایگوناگون

عصرجدیدبهطورف اینده

توانگفتکهمصرفکنندگان


می
اشتراكگذاریمحتواهستند( .)Green, 2016


برایایجاد،تغییروبه

ارزش ویژة برند
وبهروشهایگوناگونو

ارزشویژةبرندارزشاف ودهایاستکهبرندبرایسازمانایجادمیکند 
برای اهدافی متفاوت مورد بحث قرار گرفته است ( .)Glynn et al., 2007برند قدرتمند اعتماد
مشتریان را در هنگام خرید کاالها و خدمات اف ایش میدهد و به آنان کمک میکند تا عوامل
ناملموسرابهتردركنمایند.برندقدرتمندداراییباارزشیبرایشرکتبهشمارمیرود( Chen and

دركشده ،وفاداری
 .)Chang, 2008براساس مدلآکر (،)1991ابعاد اصلی ارزشویژةبرند کیفیت  
برند،آگاهیبرندوتداعیبرنداست.
وفاداری به برند :الیور وفاداری را داشتن تعهدی عمیق برای خرید مجدد یا حمایت از یک
تالشهایبازاریابی رقبا
محصول یا خدمت موردعالقهتعریف میکند که با وجود تأثیرات موقعیتی و  
میشود(دهقانی
موجب تکرار خرید یک نام تجاری یا مجموعه محصوالت یک نام تجاری در آینده  
سلطانیوهمکاران.)1392،
کیفیتدركشده«قضاوتمشتریدربارةکیفیتکلییابرتریمحصوالتیا

کیفیت درکشده:
خدمات نسبت به گ ینههای دیگر» است ( .)Zeithaml et al., 1993کیفیت دركشده پایة ارزیابی
ذهنیمشتریازمحصوالتوخدماتاست.ازلحاظبرندسازی،کیفیتدركشدهج یازارزشبرند

وبهطورکلیاحساسدربارةبرنداست)Namkung and Jang, 2013(.

یابدکهمصرفکنندهبانامتجاریآشناباشدو

تداعی برند :ارزشویژةبرند زمانی اف ایشمی
منحصربهفردی در ذهن مصرفکنندگان داشته باشد ( Koll and

مطلوبیت ،توانایی و تداعی برند 

 .) Wallpach, 2013درواقع تداعی برند سه بعد دارد :توانایی (اطالعات کمّی و کیفی دربارة نام
کند)ومنحصربهفرد

تجاری)،مطلوبیت(ویژگیهاوم ایاییکهبرندبرایمصرفکنندگانفراهممی

بودن(ظرفیتبرنددرداشتنپیشنهادفروشمنحصربهفرد)( .)Armelini, 2011

آگاهی برند :آگاهیازبرندبهقدرتبرنددرذهنمشتریانمربوطاستومشتریانراقادرمیسازد
تابرندراتشخیصدهندوبهخاطربسپارند،درنتیجهبهاف ایشارزشویژةبرندمنجرمیشود.آگاهیاز
برندهدفیمهمدربازاریابیاست،زیراتصویربرندونگرشبرنددرغیابآنشکلنمیگیرد( Han et

میگذارد:
تصمیمگیری مشتری  

 .)al., 2015آگاهی از برند ،ازطریق سه م یت ،تأثیر بس ایی در 
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م یتهاییادگیری،م یتهایتوجهوبررسیوم یتهایانتخابی( .)Keller, 2003
چارچوب مفهومی و ارائة فرضیهها
نوآوری بازاریابی و تعامالت توصیهای شفاهی 
کنندکهاطالعاتایجادشدهازسویمشتریان،درمقایسهبااطالعاتی

لووهمکاران()2013بیانمی
شرکتهاباارا ةترفیعات

کهفروشندگاندراختیارشانقرارمیدهند،اعتباربیشتریدارد.بنابراین،
توانندزمینهرابرایتبلیغاتتوصیهایمثبتفراهم


فردومتناسببانیازهایمشتریانمی

منحصربه
دهدکهنوآوریدرقیمتگذاریوارا ةترفیعاتنوآورانهدر

کنند.چوهایدرپژوهشخودنشانمی
ردوباعثمیشودکهمشتریانازتجربةخریدخود

ایتأثیرمیگذا


فرایندبازرایابیدرارتباطاتتوصیه
).درواقع،ادراكمصرفکنندگانازنوآوریدر

بادوستانوبستگانشانصحبتکنند(Chuhay, 2013
روش ها و اب ارهای بازاریابی تأثیر مثبتی بر رضایتمندی آنان دارد و باعث تبلیغات توصیهای مثبت

میشود.بنابراین،باتوجهبهادبیاتمربوط،فرضیة1اینگونهتدوینمیشود :

نوآوریبازاریابیدربازاریابیتوصیهایشفاهیتأثیرگذاراست.

فرضیة :1
نوآوری بازاریابی و تعامالت توصیهای اینترنتی
بهعنوانیک اب ار ارتباطیایجاد
بازاریابی،بهواسطةبهبودیکهدرفنّاوریهای جدید  

نوآوریهای 

میدهد تا با
شرکتها اجازه  

میکند.استفاده از اینترنت به 
شده ،به صنعت رستورانوهتل کمک  
منطقهای دسترسی یابند

ه ینة نسبتاً کمبه تعداد نامحدودی از مشتریان بالقوة موجود در بازارهای 
شرکتها اب اری مهم برای ارا ة

(.)Buhalis and Law, 2008هجاالگرمعتقداستکهصفحات وب 
بهمنظورکاهشوابستگی
عالوهبراین ،
خدماتخاصترفیعیبهروشهایجدیدند( .)Hjalager, 2010
واسطهها و همچنین کاهش ه ینهها برای هتل /رستورانها و مشتریان ،این صفحات

مشتریان به 
درنظرگرفتهمیشود(.)Lee et al., 2016درواقع،توسعةفنّاوریاطالعاتو

راههای فروش 
بهمن لة  

ارتباطاتم ایاییرادرقالبایجادارزشبرایمشتریانوشرکتهاازطریقبهبودرقابتفراهممیکند
ایاینترنتیمیشود(.)Gil et al., 2014بنابراینباتوجهبهادبیات


سازتوسعةبازاریابیتوصیه

وزمینه
گونهبیانمیشود :

مربوط،فرضیة 2
این
نوآوریبازاریابیدربازاریابیتوصیهایاینترنتیتأثیرگذاراست.

فرضیة :2
نقش تعدیلگر رضایت مشتری
هایبازاریابیبایدبهسمتجذبورضایتمشتریانهدایت


کنندکهتمامنوآوری

بیانمی
پژوهشگران

شود ( .)Nemati et al., 2010رِنکو و همکاران ( )2014اشاره میکنند که نوآوریهای بازاریابی
هاراقادرمیسازدتانیازهایمشتریانرابهتردرك کنندوازاینطریقراهبردهایبهبود


شرکت
رضایتمشتریانخودراارتقابخشند.اشتیاق()2011نشاندادکهنوآوریدرمحصول/خدماتتأثیر
مثبتی بر رضایت مشتری و پاسخهای رفتاری مانند بازاریابی توصیهای دارد .کیتاپسی و همکاران
)معتقدندکهمشتریانراضیممکناستتبلیغاتتوصیهایمثبتیبرایشرکتداشتهباشند،

(2014
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درحالی کهمشتریناراضیتمایلزیادیبرایگفتننارضایتی،تجربةبدوخشمخودبهدیگراندارد.

فو نتس بالسکو و همکاران ( )2017بیان کردند رضایت مشتری ،که ناشی از نوآوریهای ارا هشده
تعامالتتوصیهایناشیازرضایت

ایتأثیرمیگذارد.درواقع


ازسویشرکتاست،دربازاریابیتوصیه
کنندهتأثیرمیگذارد


مشتریدرتمامیابعادازقبیلآگاهی،انتظارات،ادراك،نگرشورفتارمصرف
بهروشهایسنتی،برخطومکالماتخصوصییا

کهممکناستمثبتیامنفیباشدوممکناست
ازطریقفنّاوریهایمبتنیبراینترنتباشد ( .)Armelini, 2011بنابراین،باتوجهبهاهمیترضایت
مشتریوتأثیریکهدررابطةنوآوریبازاریابیوبازاریابیتوصیهایشفاهیواینترنتیدارد،فرضیة3

گونهبیانمیشود :

و 4
این
ایشفاهیراتعدیلمیکند.


رضایتمشتریاثرنوآوریبازاریابیبربازاریابیتوصیه
فرضیة :3
رضایتمشتریاثرنوآوریبازاریابیبربازاریابیتوصیهایاینترنتیراتعدیلمیکند.

فرضیة :4
بازاریابی توصیهای شفاهی /اینترنتی و ارزش ویژة برند
ژوهشخودنشاندادندکهتبلیغاتتوصیهایی(حجم،جاذبهونو 

رضوانیوهمکاران()2012درپ
منبع)تأثیرمثبتیبرارزشویژةبرندداشتهاست.همچنینویرویالتوهمکاران(،)2015کهبازاریابی
راشاملدوبخشزنده بودنوسودمندیدرنظرگرفتهبودند،بیانکردندکههردویاین

توصیهای 

بخشهابرارزشویژةبرندتأثیرمثبتومعنیداریدارند .

بازاریابیتوصیهای

درهمینراستا،مورتیاسیوهمکاران()2015درپژوهشخودنشاندادندکه
وعلتآنرادراینمیدانندکهاعتمادمشتریانبهبرندبا

دهد 
مثبتوفاداریبهبرندرااف ایشمی 
دریافتاطالعاتمثبتازدوستانوآشنایاناف ایشمییابد.همچنیندرپژوهشبهناموهمکاران
ایبروفاداریبهبرندتأثیرمثبتومعنیداریدارد .


)مشخصشدکهتبلیغاتتوصیه
(1392
بازاریابیتوصیهایموجب

درخصوصکیفیتدركشده،مورتیاسیوهمکاران()2015معتقدندکه

شدهازبرنددرذهنخودمیشود.آرملینی()2011نی در

تحریکمشتریبهارزیابیکیفیتادر 
اك
پژوهش خود نشان داد که ارتباطات توصیهای مثبت موجب بهبود کیفیت ادراكشدة گروههای
ایمنفی،باکاهشکیفیتدركشدهودرجةوفاداریبهبرند،


شودوارتباطاتتوصیه

کنندهمی

مصرف
ازارزشویژةبرندمیکاهد .

)درخصوصرابطةبازاریابیتوصیهایوتداعیبرندنتیجهگرفتندکه

مورتیاسیوهمکاران(2015
ای،بهتغییروتقویتارتباطبینمصرفکنندهو


تبادلاطالعاتمشتریان،ازطریقارتباطاتتوصیه
انجامدوبرتداعیبرندتأثیرمیگذارد.آرملینی ()2011نی درپژوهشخودنشاندادکه


برندمی
ارتباطات توصیهای مثبت موجب ارتقای سطح آگاهی از برند میشود .بهنام و همکاران ( )1392و
بهصورتزیربیان
اند.لذافرضیههای 5و  6

رضوانیوهمکاران()2012نی اینمطلبراتأییدکرده
میشود :

بازاریابیتوصیهایشفاهیبرارزشویژةبرندمؤثراست.

فرضیة :5
بازاریابیتوصیهایاینترنتیبرارزشویژةبرندمؤثراست.

فرضیة :6
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نوآوری بازاریابی و ارزش ویژة برند
نوآوریبازاریابیدرصنعترستوراناغلبدرجهتبهبودفعالیتهایتجاریوخدماتیاستکهبر

تصویربرندوارزشویژةبرندوایجادرضایتدرمشتریانتأثیرمیگذارد( Fuentes-Blasco et al.,
)نوآوریهایبازاریابیازقبیلارا ةمحصوالتسب (کمکالری)،ارا ة

.)2017گریمپوهمکاران(2017
هایمخصوصکودك)،طراحیهایداخلیوخارجینوآورانه،

غذاهایبستهبندیهدفمند(مثالًبسته

راههای توزیع غیرمعمول یا فعالیت در
پخش موسیقی ،نوآوری در قیمتگذاری (ثابت و متغیر)  ،
هایاجتماعیبرخطرانوآوریهایبازاریابیدرصنعترستورانمعرفیمیکنندکهبرارزش


شبکه
ویژةبرنددراینصنعتتأثیرگذاراست .
صورتزیربیانمیشود :

هایصورتگرفتهدراینزمینه،فرضیة8،7و 9
به


باتوجهبهپژوهش
فرضیة  :7نوآوریبازاریابیبرارزشویژةبرندمؤثراست.
بازاریابیتوصیهایشفاهیمیانجیرابطةنوآوریبازاریابیوارزشویژةبرنداست.

فرضیة :8
بازاریابیتوصیهایاینترنتیمیانجیرابطةنوآوریبازاریابیوارزشویژةبرنداست.

فرضیة :9
باتوجهبهفرضیههاومبانینظریازالگویزیراستفادهشدهاست .

درمجمو 


شکل .1چارچوب مفهومی پژوهش



روششناسی پژوهش
این پژوهش با هدف کاربردی وبهروش توصیفی از نو تحلیلی ـ پیمایشی انجامشدهاست.جامعة
آماری پژوهش دربرگیرندة مشتریان رستورانهای شهر کاشان است .ازآنجاکه آمار دقیقی از تعداد
مشتریان این رستوران ها در دسترس نیست ،جامعه نامعلوم است .با توجه به اینکه در تحلیلهای
گویههای(سؤاالت)پژوهشنبایدکمترازپنجباشد(،)Mueller, 1996و
عاملینسبتتعدادنمونهبه 
پاسخدهنده
نامههایاستاندارداستفادهشده،بهازایهرگویهپنج 
ازآنجاکهدراینتحقیقازپرسش 
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درنظرگرفتهشدهاست.باتوجهبهتعدادسؤاالتپرسشنامه(35سؤال)185،نفربراینمونهدرنظر

نامه،باتوجهبهاینکهشهرم بوربراساستقسیماتشهریپنج


گرفتهشدهاست.درتوزیعپرسش
خوشهای (هر منطقه یک خوشه) ،از هرکدام از این مناطق یک

منطقه دارد ،براساس نمونهگیری 
بهصورت هدفمند انتخاب شده است (این رستوران باید در فضای مجازی فعالیت داشته
رستوران  
نمونهگیری دردسترس،براساسحضورمشتریان
باشد) .درنهایت چهلنفر از مشتریان هر رستوران با  
درزمانجمعآوریداده،گ ینششدهاست .

جدول  :1منابع ،ابعاد و آلفای کرونباخ پرسشنامة پژوهش
ابعاد

پرسشنامه

تعداد سؤال

آلفای کرونباخ

منبع

وفاداریبهبرند 

4

 0/89

کیفیتادراكشدةبرند 


4

 0/85

تداعیبرند 

3

 0/77

آگاهیازبرند 

4

 0/82

نوآوریبازاریابی 

6

 0/81

آکسوی( )2017

رضایتمشتری 

4

 0/88

فاروقوهمکاران( )2018
والشوهمکاران( )2010

بازاریابیتوصیهایشفاهی 


6

 0/76

گویتلوهمکاران( )2010

بازاریابیتوصیهایاینترنتی 


6

 0/79

گویتلوهمکاران( )2010

ارزشویژة
برند

آکر( )1996


برایارزیابیپایاییپرسشنامه وازضریبآلفایکرونباخاستفادهشدهکهمقادیرآندرجدول 1
آمده  است.بایدخاطرنشانکردکهحداقلمقدارپذیرفتنیبرایآلفایکرونباخ 0/7است()( .هایرو
همکاران .)2010،1

تجزیه و تحلیل یافتهها
هادراینپژوهشباروشمدلسازیمعادالتساختاری()SEMبا


بررسیبرازشمدلوتحلیلداده
کنرماف ارSmart PLS 2صورتگرفتهاست .

رویکردحداقلمربعاتج ی()PLSبهکم
سنجش مدل اندازهگیری
گیریبامعیارهایپایایی،رواییهمگراورواییواگرابررسیشدهاست.برایبررسی


برازشمدلاندازه
می انپایاییعالوهبرآلفایکرونباخ(درجدول 1تأییدشده)ازپایاییترکیبی()CRاستفادهشده
اییپرسشنامهبادومعیاررواییهمگراورواییواگرابررسیشدهاست.برایارزیابیروایی

است.رو
گراازمعیارمیانگینواریانساستخراجشده()AVEاستفادهشدهکهمقدارپذیرفتنیبرایآنباید


هم
1-Hair et al
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ابعادآنهامطابق

ب رگتریامساوی 0/5باشد(.)Hulland, 1999نتایجاینمعیارهابرایمتغیرهاو
جدول2است :

جدول  :2پایایی ترکیبی و میانگین واریانس استخراجشده
سازههای تحقیق

پایایی

میانگین واریانس

ترکیبی

استخراجشده

ارزشویژةبرند 

 0/83

 0/55

وفاداریبهبرند 

 0/91

 0/59

تداعیبرند 

 0/79

 0/51

آگاهیازبرند 

 0/84

 0/53

نوآوریبازاریابی 

 0/88

 0/57

رضایتمشتری 

 0/92

 0/61

بازاریابیتوصیهایشفاهی 


 0/79

 0/66

بازاریابیتوصیهایاینترنتی 


 0/83

 0/64


تمامیمقادیر پایاییترکیبی سازههای پژوهشاز 0/7بیشتراست،همچنینمقدار  AVEبرای
دستآمدهکهنشانمیدهد پایاییورواییهمگرایمدلپژوهشدرحد

سازههاب رگتراز  0/5
به

قابلقبولاست .

هرمتغیربامقادیرضرایبهمبستگیبینمتغیرهامحاسبه

رواییواگراازطریقمقایسةجذرAVE
میشود(.)Fornell and Larcker, 1981aدرجدولزیراینمقادیرنشاندادهشدهاست .


جدول  :3بررسی روایی واگرای پژوهش
سازه

1

وفاداریبهبرند 

0/76

کیفیتادراكشده 


 0/39

0/79

تداعیبرند 

 0/26

 0/32

0/71

آگاهیازبرند 

 0/28

 0/26

0/21

0/73

نوآوریبازاریابی 

 0/49

 0/36

0/26

0/48

0/75

رضایتمشتری 

 0/29

 0/30

0/48

0/31

0/33

0/78

وصیهایشفاهی 
بازاریابیت 

 0/46

 0/44

0/49

0/29

0/37

0/81  0/45

بازاریابیتوصیهایاینترنتی   0/35


 0/33

 0/32

 0/38

 0/45

0/80  0/54  0/33

 0/44

 0/37

 0/29

 0/51

 0/29

0/33  0/47  0/30

ارزشویژةبرند 

2

3

4



5

6

7

8

9



0/74


هرمتغیرازضرایبهمبستگیآنمتغیربامتغیرهایدیگربیشتر

باتوجهبهجدول،3جذرAVE
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بودنرواییواگرایسازههایپژوهشاست .


شدهکهحاکیازپذیرفتنی

برازش مدل ساختاری
برازشمدلساختاری پژوهش به روش حداقل مربعات ج ی صورتگرفتهاست.گفتنیاستبرای
بررسیمعناداربودنروابطباید بهمقادیر T-Valueتوجهکردومقداراستانداردباالی قدرمطلق1/96
دستآمده،سطحمعناداریروابطبینمتغیرهای
رساند.باتوجهبهنتایجبه 

معناداربودن رابطه را  
می
است،درنتیجهفرضیههایپژوهش دارایسطحمناسبیازمعناداری

پژوهشهمگیبیشتراز 1/96
استوتأییدمیشود .

2
2
2
ضریبتعیین( ،)Rاندازةتأثیر( )fومقدارمعیارسنجش( )Qمعیارهایدیگریهستندکهبرای
بهکارمیروند .
ساختاریمدلسازیمعادالتساختاری 

اندازهگیریوبخش
متصلکردنبخش 


جدول  :4تأثیرات بر متغیر درونزا و مقادیر کیفیت مدل ساختاری



ضریب تعیین

اثر مستقیم

()R2

2

( )f

_
 0/697

مقدار معیار سنجش
2

( )Q

تعامالتتوصیهایشفاهی


 0/605

تعامالتتوصیهایشفاهی 

نوآوریبازاریابی← 

_
 0/632

_

تعامالتتوصیهایاینترنتی 

نوآوریبازاریابی← 

_

 0/588

_

ارزش ویژة برند

 0/711

تعامالتتوصیهایشفاهی← ارزشویژةبرند


_

_
 0/361

 0/301
_

عامالتتوصیهایاینترنتی← ارزشویژةبرند

ت

_

 0/303

_

نوآوریبازاریابی← ارزشویژةبرند

_

 0/443

_

تعامالتتوصیهایاینترنتی


 0/263
_
 0/391


1

سهمقدار0/33،0/19و0/67برایضریبتعیین(چین )1998،وسهمقدار0/15،0/02و0/35
برایاندازةتأثیرومقدارمعیارسنجشمعیاریبرایمقادیرضعیف،متوسطوقویمعرفیشدهاست
آمدهنشانازپذیرفتنیبودنبرازشمدلساختاریدارد .

مقادیربه 
دست

(.)Henseler et al., 2009

سنجش مدل کلی
عالوهبر معیارهای مذکور برایسنجش مدل اندازهگیری و مدل ساختاری،از شاخص نیکوییبرازش

کردهاند.اینمعیار
برایسنجشکلیمدلاستفادهشدهکهتننهاوسوهمکاران()2004آنرامعرفی 
میتواند،پساز
میدهد.درواقع،محققبااینمعیار 
اندازهگیریوساختاریرامدنظرقرار 
هردومدل 
بررسی برازش بخش اندازهگیری و بخش ساختاری مدلکلی پژوهش خود ،برازش بخش کلی را نی 
1-chin
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کنترل کند .فورنل و الرکر ( )1981bسه مقدار  0/25،0/01و 0/36را مقادیر ضعیف،متوسط و قوی
نمودهاند .
معرفی 
رابطة)1

̅̅̅2̅ =√0.326 × 0.649 = 0.459
𝑅

× ̅̅̅̅̅̅
𝑚𝑜𝐶√ = 𝐹𝑂𝐺

آزمون فرضیههای تحقیق
مییابد که به بررسی و
اندازهگیری ،ساختاری و کلی ،محقق اجازه  
مدلهای  
پس از بررسی برازش  
آزمودن فرضیههای پژوهش خود بپردازد .بنابراین ،تأثیرات متغیرهای نوآوری بازاریابی ،تعامالت
توصیهای شفاهی ،تعامالت توصیهای اینترنتی ،رضایت مشتری و ارزش ویژة برند با روش معادالت

بررسیفرضیهها و تخمین استانداردبرای بررسی شدت

ساختاری ،در دوحالت اعداد معناداری برای 
تأثیرمتغیرهابرهم،بررسیشدهونتایجدرجدول5درجشدهاست .

جدول  :5نتایج مدل ساختاری
اعداد

مسیر ساختاری

معناداری

ضریب مسیر

نتیجه

تأثیرات مستقیم

بازاریابیتوصیهایشفاهی 

نوآوریبازاریابی←

 14/32

 0/586

تأیید 

بازاریابیتوصیهایاینترنتی 

نوآوریبازاریابی←

 12/51

 0/433

تأیید 

نوآوریبازاریابی←ارزشویژةبرند 

 10/63

 0/399

تأیید 

بازاریابیتوصیهایشفاهی← ارزشویژةبرند 


 9/41

 0/311

تأیید 

بازاریابیتوصیهایاینترنتی← ارزشویژةبرند 


 7/98

 0/257

تأیید 

تأثیرات غیرمستقیم
بازاریابیتوصیهایشفاهی←ارزشویژةبرند 

نوآوریبازاریابی←

0/586×0/311=0/182  5/91

بازاریابیتوصیهایاینترنتی←ارزشویژةبرند 

نوآوریبازاریابی←

  0/433×0/257=0/111  3/54تأیید 

تأیید 

تأثیرات تعدیلگری
بازاریابیتوصیهایشفاهی 

نوآوریبازاریابیورضایتمشتری←

 4/85

 0/164

تأیید 

بازاریابیتوصیهایاینترنتی 

نوآوریبازاریابیورضایتمشتری←

 3/99

 0/133

تأیید 


در بررسی فرضیة اول و دوم مشخص شده که نوآوری بازاریابی بر بازاریابی توصیهای شفاهی و
درصدتأثیرمستقیمدارد.نتایجفرضیههایسوموچهارمحاکیازمعناداربودناثر

اینترنتی58و43
مشتریدررابطةنوآوریبازاریابیوبازاریابیتوصیهایشفاهیواینترنتیاست.

لگریرضایت 
تعدی 
درواقعمشتریانیکهرضایتبیشتریدارند،بررابطةنوآوریبازاریابیوبازاریابیتوصیهایشفاهیو

اینترنتیتأثیرمیگذارند.درخصوصفرضیةپنجبایدخاطرنشانکرد کهبازاریابیتوصیهایشفاهی

میدهد
درصدازتغییراتارزشویژةبرندرامستقیمتبیینمیکند.نتایجفرضیةششنی نشان 

 31
کهبازاریابیتوصیهایاینترنتیبرارزشویژةبرندبهمی ان 25درصدتأثیرگذاراست.همچنیننتایج
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فرضیةهفتنشانمیدهدکهنوآوریبازاریابیبرارزشویژةبرند 39درصدتأثیرمثبتومعنادار

گذارد.درنهایتنتایجفرضیةهشتونهنشانازتأییدنقشمیانجیبازاریابیتوصیهای

مستقیممی
شفاهیواینترنتیدررابطةبیننوآوریبازاریابیبرارزشویژةبرنددارد .

بحث و نتیجهگیری
این پژوهش با هدف بررسی روابط بین نوآوری بازاریابی ،رضایت مشتری ،تعامالت توصیهای
شفاهیواینترنتیوارزشویژةبرندصورتپذیرفتهاست .
حاکیازآناستکهنوآوریبازاریابیبرتعامالتتوصیهایشفاهیواینترنتی

نتایجفرضیة1و2
تأثیرمثبتومعناداری دارد.ایوکووهمکاران معتقدند در صنعترستورانسالیقمصرفکنندگان
گونهایکهممکناستبرایبرخیازمشتریانتنو 
روزدرحالتغییراست،به 


تفاوتاستوروزبه
م
غذاییارزشمندباشدوبرایبعضیدیگرسالمتغذاییاولویتداشتهباشد.ازاینروتوجهبهنیازهای

مشتریاندرقالبفعالیتهاینوآورانةبازاریابیبررفتارآنانودرمیانگذاشتنتجاربخودبادیگران

دستآمده در این
ازطریق شفاهی یا اینترنتی تأثیرگذار خواهد بود ( .)Ivkov et al., 2016نتایج به 
همراستا است.باتوجهبهنتایجاینفرضیه،به
فرضیهباپژوهشفو نتسبالسکووهمکاران( )2017
ایبازاریابیهمسوبانیازمشتریانزمینهرا

کارگیرینوآوریه


شودبابه

هاتوصیهمی

مدیرانرستوران
برایبازاریابیتوصیهایشفاهیواینترنتیمثبتفراهمکنند .

کهرضایتمشتریرابطةنوآوریبازاریابیوتعامالتتوصیهای

میدهد 
نتایج فرضیة 3و 4نشان  
شفاهیواینترنتیراتعدیلمیکند.امروزه،باتغییرسبکزندگی،تمایل بهصرفغذادربیروناز

من لبیشترشدهوافرادخواستارنوعیتجربةبهیادماندنیخارجازمن لخودهستندکههمینامر
باعث شده عوامل زیادی بر ارزیابی مشتریان از رستورانها و رضایت آنان تأثیر داشته باشد ().
میآیدکهنیازهاو
ضایتمشتریبهدست  

(جلیلوندوهمکاران)2017،1ازدیدگاهبازاریابی،زمانیر
خواستههایشارضاشود(فیضوهمکاران.)1390،فو نتسبالسکووهمکاران ()2017درپژوهش

خودنشاندادندکهنوآوریبازاریابیسطوحرضایتمندیرامستقیموغیرمستقیماف ایشمیدهدو

نوآوریبازاریابیآنویژگیهایکیفیکلیدیراتقویت

هابایدبابهکارگیری


رستوران
بیانداشتندکه
هابهرستورانمیشود.اینرضایت


دهدوباعثبازگشتآن
کنندکهرضایتمشتریانرااف ایشمی
نوبةخودتعامالتتوصیهایراتحریکمیکند .کیتاپسیوهمکاراننی برایننظرندکهتعامالت


به
هاستکهبهواسطةرضایتیکهبرایمشتریان


تیبسیارمهمیبرایشرکت
توصیهایمثبتاب ارتبلیغا

کند،میتوانندازآناستفادةحداکثریکنند(.)Kitapci et al., 2014نتایجاینفرضیهبا


ایجادمی
پژوهشکیتاپسیوهمکاران(،)2014والشوهمکاران(،)2008اشتیاق(،)2011فو نتسبالسکوو
همکاران ( )2017و نسیت و همکاران ( )2011همراستا است .دراینخصوص ،به مدیران رستورانها
دركشدنیباشدو
ایبهکارگیرندکهاوالًبرایمشتریان 
گونه 
هایبازاریابیرابه 


شودنوآوری

توصیهمی
1-Jalilvand et al
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ایرضایتبخشبرایمشتریانایجادشود .

ثانیاًتجربه
یهایشفاهیوارزشویژةبرندمستقیماًبررسیومشخص
درفرضیة 5رابطةبینتعامالتتوص 
ایشفاهیبرارزشویژةبرندتأثیرمثبتومعناداریدارد.رستورانهاج و


شدهکهتعامالتتوصیه
مکان هایی هستند که مشتریان با شناخت قبلی به آنجا مراجعه میکنند و ویژگیها و کیفیت

یابد.درواقعتعامالتتوصیهایدوستانوآشنایانبه


انتقالمی
خدماتشانتوسطمشتریانبهدیگران 
خودیخودبهفروشمنجرنمیشود،بلکه


کند.اینآگاهیازبرندبه

آگاهیمشتریانازبرندکمکمی
باتأکیدبرایجادآگاهیازویژگیهایمحصولصورتپذیرد.برندی

بایدبهصورتمکملباتداعیبرند

کند.بهطورکلیدر

کهمشتریان  ازآنآگاهیدارندتداعیمطلوبیازبرنددرذهنمشتریانایجادمی
بازار رستوران ،اگر مشتریان تجربة خوبی از خرید داشته باشند ،اطالعات مثبت از یک مشتری به
ویویالت و همکاران (،)2015
مشتری دیگر انتقال مییابد .نتایج این فرضیات با پژوهشهای  
)همراستا
مورتیاسی(،)2013آرملینی(،)2011رضوانیوهمکاران()2012وبهناموهمکاران( 1392
ست.فرضیة شش نشاندهندة تأثیر مثبت و معنادار تعامالت توصیهای اینترنتی بر ارزش ویژة برند
تعامالتتوصیهایاینترنتیازطریقشبکةاجتماعی

است.سوری1وهمکاران()2014بیانمیکنندکه
هامیتوانند،بااستفادهازایناب ارها،


شرکت
برخطاب اریقویوتأثیرگذاربرارزشویژةبرنداستو 
ارزشویژةبرندمحصوالتوخدماتخودرابهبودبخشندومشتریانراجذبکنند.امروزهبرندهای
موفق قدرت شبکههای اجتماعی را در ایجاد و حفظ ارتباط و تعامل با کاربران بالقوه در بازارهای
تعاملی به رسمیت میشناسند ( )Bulearca and Bulearca, 2010و معتقدند که مصرفکنندگان
هایاجتماعیبرخط،فقطدرچندثانیه،بهمیلیونهانفرابراز

میتوانندنظرخودراازطریق شبکه

کنندگانبهجستوجویاطالعاتوکسباخبارازبرندهای


دهندةتمایلمصرف

کنند.اینپدیدهنشان
گوناگوناست(.)Severi et al., 2014پوینتر()2008نی استداللمیکندکهکاربرانتاحدزیادی
تحتتأثیر اطالعاتی قرار میگیرند که در شبکههای اجتماعی تبادل میشود .نتایج این فرضیه ،با

پژوهشهای سوری و همکاران ( ،)2014هادسون و همکاران ( ،)2015تنگ و همکاران ( )2014و

دایرکشن ( )2015همخوانی دارد .ازاینرو پیشنهاد میشود رستورانها ،برای ارتباط با مشتریان و
معرفی شرکت ،یک یا چند پایگاه در شبکههای اجتماعی ایجاد کنند تا زمینة گسترش تعامالت
توصیهایفراهمشود .

نتایجفرضیةهفتنشانمیدهدکهنوآوریبازاریابیبرارزشویژةبرندتأثیرمثبتومعناداری
کندکهنوآوریدرابعادبازاریابی،بهخصوصنوآوریدرمحصول،نقش

دارد.هانایشا()2016بیانمی
مهمیدرخلقارزشویژةبرندودرنتیجهموفقیتبرندداردوشرکتهاباتمرک برطراحیمحصول

یهای خالق و متمای میتوانند ارزش ویژة برند خود را ن د مصرفکنندگان بهبود بخشند.
با ویژگ 
هایبازاریابی،بهخصوصنوآوریمحصول،را


شودکهنوآوری

هاتوصیهمی

بنابراینبهمدیرانرستوران
شودپیوستهادامهدهند؛چراکهبروفاداریمشتریوبهطورکلیارزیابی

کهمنجربهایجادارزشمی
1-Severi
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مشتری از ارزش ویژة برند رستوران تأثیرگذار است .نتایج این فرضیه با پژوهشهای گریمپ و
همکاران()2017وهانایشا()2016همخوانیدارد .
نشانازتأییدنقشمیانجیتعامالتتوصیهایشفاهیواینترنتی

درنهایتنتایجفرضیههای8و9

هاتوصیهمیشود،با


روبهمدیرانرستوران

برارزشویژةبرنددارد.ازاین
دررابطةنوآوریبازاریابی
گیریازنوآوریهایبازاریابیدارایویژگیرقابتیومتناسببانیازمشتریان،آنانراترغیبکنند


بهره
خود،چهشفاهیوچهاینترنتیازطریقشبکههایاجتماعی،دربارة

کهبادوستان،بستگانوهمکاران
رضایتبخشخودراباآناندرمیانگذارند .

برندرستورانصحبتکنندوتجربة
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منابع
بهاری،جعفر،فراهانی،بنفشه،بهاری،شهال،بذله،مرجانوبهاری،حامد(«.)1395تأثیرارزشویژةبرندبر
هتلهای پنج ستارة شهر
رضایت مصرفکننده و وفاداری به برند در صنعت هتلداری (مطالعة موردی  :
پژوهشوبرنامهری یشهری،سالهفتم،شمارة،26ص .194-173

تبری )».
بهنام،محسن،سیرعامری،میرحسن،فصیح،نرگسوخرمی،لیال(«.)1392تأثیراعتباربرندبرنیاترفتاری
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