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  اقتصاد

  چکیده

تبدیل می شود، و  و خدمات ، ارائه بازخورد مشتري به یک استراتژي ضروري براي بهبود فروش محصولهااز دیدگاه شرکت

را تحت تاثیر قرار می دهد، براي ) eWOM(دهان الکترونیکی بهدرك دیدگاه هاي آنالین و دانستن اینکه چگونه رفتار دهان

و اهمیت  انتخاب شده، به بررسی تا کنون 2000این مقاله با بررسی مقاالت که بصورت تصادفی از سال  .شرکت ها مهم است

eWOM زاریابیبا سیر تکامل درeWOM ها و تاثیر دیگر متغییرها بر تبلیغات دهان در صنعت گردشگري در تمامی زمینه

و در نتیجه گیري و  هایی کرده که از چشم دیگر پژوهشگران پوشیده بودهبه دهان الکترونیکی، سعی در پیدا کردن خالء

  .پیشنهادات آورده شده

، )OL(، رهبري عقیده )NFU  (، نیاز به منحصر به فردي ) RAS(، ارزیابی معکوس eWOM: کلمات کلیدي

eWOM، انگیزه )NPS(امتیازات ترویج کننده 

  

  مقدمه

تبدیل می شود، و درك  و خدمات از دیدگاه شرکت، ارائه بازخورد مشتري به یک استراتژي ضروري براي بهبود فروش محصول

را تحت تاثیر قرار می دهد، براي شرکت ) eWOM(دهان الکترونیکی بهدیدگاه هاي آنالین و دانستن اینکه چگونه رفتار دهان

دو استراتژي که شرکت ها می توانند براي تأثیر بر ارائه نظرات مشتریان مورد استفاده قرار گیرند، مورد مطالعه . ها مهم است

ست ا) eWOMمشتریان (یکی از آن ها قیمت گذاري است و دیگري یافتن و تحت تأثیر قرار دادن مشتریان : قرار می گیرد

) Hitt )2010و  Xinxin LIبراي استراتژي قیمت، . که با انجام بررسی ها با فروش محصوالت شرکت تاثیر گذار هستند

تأیید کرد که بررسی مشتریان می تواند تحت تأثیر تاثیرات قیمت قرار گیرد و این که شرکت ها می توانند قیمت خود را در 

نظرسنجی مشتري تنظیم کنند و سپس آن را براي به حداکثر رساندن سود  سطح پایین در مرحله اول براي دریافت چند

با این حال، مطالعات در مورد استراتژي قیمت گذاري براي بررسی مشتري عموما بر اساس مفروضات فنی خاص . افزایش دهند
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براي استراتژي ). 2008چن و چی، (است، اما تحقیقات تجربی هنوز براي درك مفاهیم آن براي رقابت شرکت ضروري است 

، مشتریانی که بررسیهاي آنالین را ارائه می دهند، اطالعات کلیدي در مورد کیفیت محصوالت ارائه می eWOMمشتري 

کلید . براي تصمیم گیري هاي خرید مشتریان دیگر عمل کنند "دستیاران اطالعات"دهند و بنابراین می توانند به عنوان 

 (Li et al., 2010)دهند بازرسان است که اطالعات محصول را براي دیگران گسترش می/ ، مشتریان eWOMبازاریابی 

]13[.  

با این .  خود را با ارائه بررسی هاي خوب بهبود بخشد و خدمات از دیدگاه هاي شرکت ها، آنها می خواهند فروش محصوالت

است و شامل بسیاري از ویژگی هاي، از قبیل  حال، اطالعات و یا بررسی ارائه شده توسط مشتریان یک مصنوع چند ویژگی

مشتریان در این ویژگی ها به طور خاص عمل می کنند؛ بنابراین، بررسی . رتبه بندي، احساسات، خوانایی و سبک لغوي است

ز اگر چه اثرات ویژگی هاي مختلف در بررسی مشتري، ا. دارد و خدمات آنها اثرات متفاوتی بر سودمند بودن و فروش محصول

، توسط مطالعات بسیاري مورد بررسی قرار گرفته و خدمات قبیل رتبه بندي، تعداد بررسی ها و خوانایی در فروش محصول

است، تمام این مطالعات باید با چالش هاي جدي مواجه شوند، یعنی بررسی ها غیر قابل پیش بینی است و شرکت ها نمی 

 ;Ganu et al., 2013)سی ها و افزایش فروش محصوالت شرکت ها انجام دهیدتوانند اقدامات موثر براي تأثیر بر تولید برر

Korfiatis et al., 2012) ]14[  .  

. نفوذبینفردینهتنهاازرهبرانعقیدهبهپیروانجریاندارد،بلکهبهعنواننتیجهروابطمیانپیروانگسترشمییابد

 بهعنوان) 64 ،ص2004( س،کهتوسطتوما"buzz" بازاریابانامیدواربهاستفادهازاینروابطبهدنباالیجاد

 .]15[تعریفشدهاست  "تقویتاقداماتبازاریابیاولیهتوسطاشخاصثالثازطریقتأثیرمنفعالنهیافعاآلنها"

اینرامیتوانازطریقتحریکتبلیغاتیوسایرتکنیکهایتبلیغاتیکهمصرفکنندگاندرموردمارکهاصحبتمیکنند،وشبیهسازیاستراتژیهاییمانندفر

هاوکین(گینمایشدرتبلیغاتمصرفکنندگاندرموردمارکهاویاجستجویاطالعاتازرهبرانعقیدهانجامشودوشگاهیکپانلمدمدلنوجوانویابهساد

  .]16[ )2004 زوهمکاران،

. ارتباطاتبینفردیتابهحالبهعنوانتاثیرگذاردرصنعتگردشگریبهرسمیتشناختهشدهاست

 )1972( ایکوهندرواقع،نظریههایگردشگریوگردشگریمعاصرمانندنظریهیمحرك،کاوشگر،توریستتوده

 )1980( "باتلر" ومدلگردششناسیگردشگري]18[ )Plog )1974،نظریهتفکیکپذیریوروانکاشیمرکزي]17[

هرکدامبراساسمشاهدةایناستکهگردشگرانابتکاریوپرماجراهستندکهمقصدهایجدیدویامحصوالتگردشگریراکشفمیکنندوسپسب]19[

 ،Dearden & Harron( یخودبهاشتراکمیگذارند"عموزادههایبیدستوپا" هعنوانرهبرانعقیدهعملمیکنند،تجربیاتخودرابا

  .]20[درنتیجهحرکتوبازاریابیبرایمقصدهایجدیدومحصوالتمسافرتینوآورانهایجادمیشود ) 102 ،ص1992

  مبانی نظري

  )pWOM(تبلیغات دهان به دهان شخصی 

WOM شخصیشامالرتباطگفتاریبینمصرفکنندگانومعموالبینمصرفکنندگاناستکهیکدیگررامیشناسند)e.g. Allsop et al., 

2007; Maxham, 2001; Meuter et al., 2013( 

 بااینحال،بهعنوانبیشاز. چنینگفتاریمیتواندبهشیوههایمختلفیازجملهچهرهبهچهرهوازطریقتلفنمبادلهشود.]9[
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بهطورخاصبهارتباطاتگفتاریازدهانبهطورموثربینمصرفکنندگانکpWOMرخمیدهدچهرهبهچهره،درمطالعهحاضر،pWOMاز75٪

  .]Keller, 2007; Keller and Fay, 2009( ]10(یکدیگررامیداننداشارهدارد ه

  )eWOM(تبلیغاتدهانبهدهانالکترونیکی  

تبلیغاتدهانبهدهانالکترونیکی،سیستمیازتبلیغاتدهانبهدهانیاستکهدرفضایمجازیوجوددارد،کهدرآنکاربرانپیامهایمرتبطبامحصوالتیا

] 1) [2013(نووهمکارا  .یادریافتمیکنندخدماتراازطریقچتیاتابلوهایآنالینارسالو

تبلیغاتدهانبهدهانالکترونیکیرابعنوانارتباطبینفردیدرمیانمصرفکنندگانمرتبطبایکشرکت،محصولویاخدمت 

] 2) [2013لی و همکاران (ازطریقتکنولوژیمبتنیبراینترنت،تعریفکردهاند 

بارتمثبتومنفیکهتوسطمشتریانبالقوه،بالقعلویاقبلیدربارهیکمهرع"ارتباطدهانبهدهانالکترونیکیرابعنوان)2004(هنینگتوراوهمکاران

) 2012میونزو سرگیونیت(،تعریفکردهاند"حصولیاشرکتیکه برایبسیاریازمردموموسساتازطریقاینترنتدردسترسمیباشد،بیانمیشود

]3.[  

 .تبلیغاتدهانبهدهانالکترونیکیازچندبعدباتبلیغاتدهانبهدهانسنتیمتفاوتاست

دوم،برخالفتبلیغاتدهانبهدهانسنتی،ارتباطاتدهانبهدهان  .دهانالکترونیکیمقیاسپذیریوسرعتانتشاربینظیریداردنخست،تبلیغاتدهانبه

بیشتراطالعاتمتنیارائهشدهرویاینترنت،بایگانیمیشوندوبنابراینمی  .الکترونیکیبیشترماندگاروقابلدسترسهستند

دهانالکترونیکیبیشترازتبلیغاتدهانبهدهانسنتی ارتباطاتدهانبه .تواندبرایدورهزمانینامحدودیدردسترسقرارگیرد

پژوهشگرانمیتوانندبهراحتیتعدادزیادیازپیامهایدهانبهدهانالکترونیکیرابازیابیکنندو  .قابالندازهگیریهستند

 .ویژگیهایاینپیامهامانندتعدادکلماتاحساسیمورداستفاده،وضعیتپیامها،سبکپیامهاوماننداینهاراتجزیهوتحلیل کنند

  ].4) [2012کریستیودیمپل،(اییایناستکهدرتبلیغاتدهانبهدهاناعتبارفرستندهوپیامبرایگیرندهشناختهشدهاست تفاوتکلیدینه

 eWOMو  WOMتفاوت بزرگ بین . اینترنت یک جامعه بزرگ از صداي مصرف کننده بدون محدودیت ایجاد کرده است

مصرف کنندگان "ط قوي آنها کم است، بنابراین ، توصیه ها معموال از افراد ناشناس است که روابeWOMاین است که در 

مزیت .]Park and Lee 2009 ،p. 61( ]5(مشکل دارند  "آنالین با استفاده از شباهت منبع براي تعیین اعتبار اطالعات

eWOM  این است که این کانال به دلیل عدم شناخت بیشتر که توسط اینترنت ارائه می شود، فرصت هاي خود افشاي

  .]6[ )2006و همکاران  Sun(ارائه می دهد  بیشتري را

توصیف شد، اما از سال  WOMاین فرآیند انتشار اطالعات از طریق جریان الکتریکی و اینترنت ابتدا به عنوان رفتار آنالین 

  .]Hennig-Thurau et al 2004( ]7(به بعد واژه ي الکترونیکی دهان محبوب شد  2004

WOMنیبراینترنت،معموالدرفرمنوشتهشده،بینمصرفکنندگاناستکهممکناستیکیدیگرازآنهارابشناسندالکترونیکیشامالرتباطاتمبت 

 ؛دلرکاکس،TripAdvisor.comمثالغریبههادریکسایتبازبینیمانند(یاممکناستیکدیگررانشناسند ) بهعنوانمثالدوستانفیسبوك(

  .]Steffes and Burgee، 2009( ]8؛Meuter et al.، 2013؛2009 ؛لیویون،2003

 .راتشکیلمیدهدeWOMوpWOM،بهاشتراکگذاریتجاربمثبتیامنفیمحصولیاخدمات،مبنایارتباطاتWOMصرفنظرازشکل

انجامشدهاست،بررسیادبیاتنشاندهندهدوحوزهاستکهازتوجهبیشتربeWOMوpWOMدرحالیکهتحقیقاتزیادیدرموردموضوعات

 .هرهمندمیشوند

 .هستندeWOMوpWOMندگانبهدنباالطالعاتازمنابعاول،هنگامتصمیمگیریدررابطهبامصرفخدمات،بسیاریازمصرفکن

 ;pWOM)e.g. Bansal and Voyer, 2000رابهطورجداگانهبررويWOMبااینحال،اغلبمطالعاتیکهتاثیرات

Wangenheim and Bayon, 2004 (یاeWOM )e.g. Hennig-Thurau et al., 2010; Park and Lee, 

  .]12[تمرکزمیکنند،بررسیمیشود  )2009
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Ewom شگريو گرد  

. باپیشرفتفنآوریهایاینترنتی،تعدادبیشتریمسافرینازاینترنتبرایجستجویاطالعاتمقصدوانجاممعامالتآنالیناستفادهمیکنند

 67 ،(TIA 2005)طبقگزارشانجمنصنایعمسافرتیامریکا

. درصدازمسافرانایاالتمتحدهازاینترنتبرایجستجویاطالعاتدرموردمقصدیابررسیقیمتهایابرنامههااستفادهکردهاند

. درصدازمسافرانایاالتمتحدهحداقلبرخیازجنبههایسفرخودراازطریقرسانهرزروانجاممیدهند 41 حتیبصورتچشمگیري،

طبقاینمقاله،اینترنتاشکالجدیدیازسیستمعاملهایارتباطیرافراهممیکندکههردوارائهدهندگانومصرفکنندگانراقادرمیسازدتاوسیلهایبرای

. بهمصرفکنندهوازمصرفکنندهبهمصرفکنندهباشدبهاشتراکگذاریاطالعاتونظراتهردوازکسبوکار

  .]21[رادرنظرمیگیریم eWOMایندروناینشرایطاستکهمامفهوم

. آنالینواستراتژیهایجدیدبرایمدیریتآنهااستeWOMخواصمنحصربهفردومحیطاینترنت،نیازمندمشاهدهجدیدیازپویایی

. اطالعاتیوتولیددرآمد: اینهارامیتوانبهدودستهعمدهتقسیمکرد

العاتی،بایدرویههاییایجادشودکهبهبازاریابانمهماننوازیوگردشگریامکانمیدهدتابحثوبازخوردایجادشدهراآنالینایجادکنندازیکمنظراط

: پسازجمعآوریاطالعاتمربوطبهملکومقصدمیتوانیدازاینکاربرایانجامچنینکاریاستفادهکنید .

 - خوبوبد - زدیدکنندگانمیگویندافزایشرضایتبازدیدکنندهازطریقبهبودمحصول،حلمشکالتبازدیدکننده،کشفآنچهبا

  برایتولیددرآمدازاهمیتکمتریبرخورداراستeWOMنیازبهمدیریت .درموردتجربیاتخود،تجزیهوتحلیالستراتژیهایرقابتی،تصویر

)Kirkpatrick & Roth، 2005 . (

باارائهتصاویرونظراتتقدرمورداموالومقصدکمککندتابازدیدکنندگانبالقوهبهدنباالطالعاتWOMاینتالشهامیتواندبههدفگسترشخوب

  .]22[ویتکنند 

در رسانه  eWOMمسافران جوان به عنوان محرك  "خود"من کی هستم اگر شما من را نمی بینید؟ « در مقاله 

در مسافران جوان ) OL(و رهبري عقیده ) NFU(ماریا استیون و تیم فوستر به بررسی منحصر به فرد بودن »  هاي اجتماعی

یافته هاي آنها حاکی از آن . هاي اجتماعی در طول یک سفر می پردازنداشتراك گذاشتن تجربه سفر در رسانهو تمایل آنها به 

ارتباط دارد و بنابراین ممکن است به طور غیرمستقیم روي تمایل به  OLو  NFUارزیابی بازتابی از خود به شدت به است که 

، این مطالعه یک دیدگاه متقابل فرهنگی را فراهم می کند که در حال در این راستا.]23[ اشتراك گذاشتن تاثیر داشته باشد

این مقاله به محرکان الکترونیکی .]24[ (Leask et al., 2014)حاضر در مورد مطالعات رفتارهاي مسافران جوان فقیر است

)eWOM ( خود در رسانه هاي اجتماعی به طور کلی در طی سفر اشاره می کند، از جمله ارزیابی معکوس)RAS( نیاز ،

نامه هاي کاربردي مانند فیس وب سایت هاي رسانه هاي اجتماعی و بر).  OL(و رهبري عقیده ) NFU(منحصر به فرد 

هنگامی که آنها تجربه هاي سفر خود را به صورت . شیوه مسافرت ها را به اشتراك گذاشته و اطالعات را ارزیابی کرده اندبوک

ب به صورت عمدي یا غیرمستقیم روي نظرات و عقاید دیگران از مقصد یا عالمت هاي تجاري از آنالین ارسال می کنند و اغل

محبوبیت رو به رشد رسانه هاي .]25[(cf. Goldsmith and Horowitz, 2006)تاثیر می گذارند  eWOMطریق 

ت به اطالعاتی که از تامین کنندگان اجتماعی باعث می شود که افکار و عقاید دیگر مسافران به عنوان یک منبع اطالعاتی نسب

عالوه بر این، تحقیقات اخیر نشان می دهد که تجارب به .]26[ (Litvin et al., 2008)مسافرتی دارند، تاثیر گذار باشند 

 ,Kim and Fesenmaier)اشتراك گذاري در رسانه هاي اجتماعی براي تجارب و احساسات پس از سفر مسافران مهم است
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از این رو، نیاز به درك مسافرانی که محتواي آنها را در رسانه هاي اجتماعی ارسال یا به اشتراك می گذارند، و .]27[ (2017

. ]28[(Bronner and de Hoog, 2011; Kim et al., 2015)اینکه چرا آنها تصمیم به انجام این کار دارند، وجود دارد

، و انگیزه ]29[ )2015کیم و همکاران، (مشغول به کار  eWOMدر با این حال، مطالعات اندکی به بررسی اینکه چه کسی 

  .]Sukhu and Bilgihan ،2014( ]30(هاي کاربران براي به اشتراك گذاري تجربیات است 

مربوط به گردشگري تا کنون بر مرور و مقایسه سایت هاي سفر مانند  eWOMدر حالی که اکثر مطالعات مربوط به 

TripAdvisor ) به عنوان مثالBronner  وDe Hoog ،2011( ]31[  متمرکز شده است، هنوز تحقیقات در مورد

، به ویژه هنگامی ]27[ )2015کیم و همکاران، ( Instagramدر شبکه هاي اجتماعی مانند فیس بوك یا  eWOMمحرکان 

ه نشان می دهد که مسافران جوان تر از یافته هاي قبلی در این زمین.که اشتراك گذاري در طول سفر می کنند وجود دارد

 eWOMشبکه هاي اجتماعی به عنوان پنجره اي استفاده می کنند که هویت خود را نشان می دهد، بیشتر احتمال دارد که 

) 2014(مونار و جاکوبسن .]32[(Wallström et al., 2015)را در رسانه هاي اجتماعی در طی یک سفر گسترش دهد

ران جوان و نیز کسانی که گفته اند در مورد سفر به رسانه هاي اجتماعی صحبت می کنند، انگیزه هاي دریافتند که گردشگ

این مفاهیم بیشتر مورد . خودسنجی به اشتراك گذاري تجربه هاي گردشگري را به درجه اي باالتر از دیگران نشان می دهند

در رسانه هاي اجتماعی غیر اختصاصی سفر کمک  eWOMبررسی قرار خواهد گرفت، زیرا این مطالعه به درك محرکان 

  .]33[ خواهد کرد

است، پیشنهاد می کنیم که ) Stryker ،1968(با توجه به مفاهیم اصلی نظریه هویت، که بر مبناي تعامل گرایانه نمادین 

ند، بر تمایل خود براي ویژگی هاي رفتاري که منعکس کننده ي این است که جوانان خود را در رابطه با همساالن خود می بین

با توجه به نظریه هویت، . به اشتراك گذاشتن تجربه سفر در رسانه هاي اجتماعی در طول یک دوره سفر تاثیر خواهد گذاشت

خود را در هویت هاي مختلف با نقش هاي مختلف تقسیم می شود که توسط معانی مشترك تعامالت آنها با دیگران تعریف 

;Stryker, 1968(می شود Taylor et al., 2012 (]34] [35 [ . مانند  - بنابراین خود، وابسته به رفتار اجتماعی است

در زمینه رسانه هاي اجتماعی، تعامالت اجتماعی افراد می تواند به عنوان تمایل به اشتراك گذاري . eWOMدرگیر شدن در 

تجربه . ]34[(Taylor et al., 2012)م می شودمحتوا با دیگران، که تحت تأثیر احساس فردي خود قرار می گیرد، مفهو

به منظور تجزیه و تحلیل اینکه آیا جوانان که خود را به عنوان مسافران با تجربه درك می کنند، ) Teichmann ،2011(سفر 

  .]36[ بیشتر به احتمال زیاد به اشتراك گذاري محتواي آنالین در طول سفر گنجانده شده است

  )RAS(ارزیابی معکوس خود 

افراد . به اشتراك گذاري مصرف روزانه از طریق رسانه هاي اجتماعی، بخش مهمی از زندگی مدرن و ساخت تصویر خود است

می توانند از شبکه هاي اجتماعی آنالین استفاده کنند نه تنها به ارسال اطالعات مرتبط با خود مربوط می شوند، بلکه با 

همانطور . (Kim et al., 2015)بنابراین خود هویت آنالین خود را گسترش می دهنددیگران نیز ارتباط برقرار می کنند، 

شرکت کنند، زمانی که  eWOMاشاره می کند، مصرف کنندگان احتمال بیشتري دارند که در ) 2015(کهکیم و همکاران 

رزش هاي خودمحور، در مورد ا eWOMچنین . محصول یا تجربه مصرف به عنوان توجه براي خود ارزش گذاري می شود

وسیله اي از خود ارائه است که در آن دنیاي مجازي به مشتریان اجازه می دهد تا از تصاویر دیجیتالی به جاي منابع فیزیکی 

  . ]29[ استفاده کنند) Kim et al. ،2015(براي ارائه یک نوع خود تصویر 
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RAS  دیگران آنها را ببینند نشان دهنده اهمیت این است که چگونه افراد فکر می کنند که)Stets and Burke ،2014( 

تمایل مردم براي شناخت مثبت از دیگران می تواند بخشی از انگیزه مصرف کنندگان براي انتقال تجربه مصرف خود . ] 37[

که نتیجه گیري می کند  ]38[ )2016. (و همکاران Luarnبه همین ترتیب، . ]29[ )Kim et al. ،2015(در اینترنت باشد

در رسانه هاي اجتماعی  eWOMمانند ساخت تصویر تاثیر مثبتی بر تعامل کاربران در ) ساختار خاص خود(ساختار شخصی 

به یک تمایل قوي تر براي به اشتراك گذاشتن تجربه سفر در  RASبنابراین پیشنهاد می کنیم که یک سطح باالتري از . دارد

  .  رسانه هاي اجتماعی در هنگام سفر متصل شود

  )NFU(نیاز منحصر به فرد 

عالوه بر اهمیت دادن به چگونگی مشاهده توسط دیگران، مردم اغلب به دنبال راه هایی براي احساس خاص و تمایز خود از 

مدتهاست که . ]Song and Lee ،2013( ]39(دیگران در دوران کنونی تولید انبوه، رسانه هاي جمعی و مصرف انبوه هستند 

 )Fromkin ،1980اسنایدر و (ریبا تمام افراد یک نیاز اساسی دارند که احساسات منحصر به فرد داشته باشند فهمیدیم که تق

امروزه مصرف کنندگان اغلب محصوالت و خدمات خود را براي بیان ویژگی و منحصر به فرد خود انتخاب می کنند . ]40[

)Song and Lee ،2013(]39 [ .ت می تواند وسیله اي براي بیان یکپارچگی باشد، که بعد از بنابراین، انتخاب مقصد تعطیال

  . طریق رسانه هاي اجتماعی به دیگران نمایش داده می شود

هیون و (نیاز مصرف کنندگان به خود ارزیابی منجر به افزایش نیاز به دنبال منحصر به فرد شخصی در تصمیم گیري خرید 

است که همواره افراد به دنبال عدم  NFUاین . ]41[ )2008و همکاران،  Ruvio(است   NFU؛ یعنی ]43[ )2016پارك، 

؛ تیان و همکاران، (تشابه نسبت به دیگران هر چند مصرف به منظور توسعه و بهبود خود متمایز و تصویر اجتماعی است 

اده هاي تجربی یک عمدتا براساس د NFUدر حالی که مطالعات قبلی در مورد . ]43] [42[ )2016هیون و پارك،  2001

  .]41[ )2008، ن و همکارا Ruvio(کشور انجام شده است 

  ) OL(رهبري عقیده 

، تعریف OL. سازه هاي مربوط به خود نیز می توانند به اندازه اي که مصرف کنندگان تمایل دارند به رهبران عقیده باشند

عموما به  "رفتار آشکار در راه مطلوب در یک حوزه خاص توانایی فرد براي تحت تاثیر نگرش هاي دیگر افراد یا"شده است که 

در یک زمینه آنالین، قصد . ]44[ (Grewal et al., 2000, p. 236)شناخته می شود  WOMعنوان عامل مهم در 

EWOM  می تواند بسته به سطحOL  که توسط مصرف کننده نگهداري می شود، متفاوت باشد(Kim et al., 2015) 

گروه هاي اجتماعی تمایل به اطمینان اطالعات ارائه شده توسط کسانی که شبیه به خودشان است، تاثیر  به عنوان. ]29[

مفید است، به  "دیگر اجتماعات"تمایل دارند که دانش خود را که براي  Millennials.بیشتر بر رفتارهاي خرید رخ می دهد

، .Eastman et al(ی خواهند توسط همساالنشان دیده شوند اشتراك بگذارند، که منعکس کننده آن است که آنها چگونه م

هستند بیشتر احتمال دارد که از رهبران غیرمسئوالنه براي تأکید بر  OLاغلب افرادي که داراي تمایالت .  ]45[ )2014

اعی، که تحقیقات همچنین نشان داده است که عملکرد هویت اجتم. ]46[ (Gilly et al., 1998)ارزش خودپنداره باشند 

این نشان می . ]44[ (Grewal et al., 2000)است  OLمیان خود و سایر تعامالت را متقاعد می کند، یک پیشداوري براي 

  .  متصل شود OLمی تواند به گرایش بیشتر به  RASدهد که 
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کدام فرد بورنر و روبرت هوگ به بررسی سواالت »  کدام پست ها، و چرا، کجا و چه؟: eWOMتعطیالت و « در مقاله 

می  نوع از تعطیالت را پست می کنند، کدام انگیزه ها آنها را بررسی می کنند، کدام نوع سایت و مشخصات پیام چیست؟

. رداین موضوع مرکزي است و مستقل از یک سایت بازنگري خاص و بر انگیزه هاي همه سایت هاي تعطیالت تمرکز دا. پردازد

نتیجه گیري این است که چرا یک بازنشسته می تواند نقش مهمی را در انتخاب سایت ایفا کند که به او کمک می کند و چه 

عامل اصلی انگیزشی تبعیض آمیز این است که تعطیالت خود را با انگیزه اصلی خود هدایت می کند، . چیزي کمک می کند

  .]47[ به دیگران دارندجدا از کسانی که انگیزه بیشتري براي کمک 

 273یجین یون با بررسی »استفاده از سایتهاي شبکه اجتماعی و شعبده بازي در خدمات گردشگري« در مقاله 

که شامل پیگیر نظر، دادن نظر و تصویب نظر چگونه بر اهداف خرید   eWOMدانشجوي کالج آمریکا به دنبال این بود که 

بر اساس چهار تحلیل رگرسیون سلسله . هاي شبکه اجتماعی تاثیر داردر سایتمصرف کنندگان براي خدمات گردشگري د

مراتبی، این مطالعه نشان می دهد که هر دو دیدگاه و تفکر، به طور قابل توجهی تحت تأثیر اهداف خرید گیرندگان قرار می 

باط مثبتی با پیشبرد نظر و نظر دادن نشان دهنده ارتشبکه  اجتماعی عالوه بر این، زمان صرف شده در استفاده از . گیرند

را به عنوان یک ابزار ارتباطی مصنوعی براي بازاریابی گردشگري  eWOM، این است که نتیجه گیري از این مطالعه. است

  ].48[ نشان می دهد

ن بررسی ارتباط بین نمرات ترویج کننده مشتریا: آنالین WOMو ) NPS(خالص  امتیاز ترویج کننده« در مقاله 

 189 براساسنمونهایاز).. پرداختند eWOMراسنس و هانس به بررسی امتیازارت ترویج کننده و »  eWOMو رفتار 

مشتري،امتیازات 

 .]49[مربوطه،نتایجنشانمیدهدکهبینامتیازاتترویجکنندهمشتریانوپیامهایآنالینرابطهمثبتوجوددارد eWOMترویجکنندهو

ارزیابیمیکندکهچهمیزاNPS.روشبهطورفزایندهایمحبوببرایاندازهگیریوفاداریمشتريامتیازاتترویجکنندهشبکهتبدیلشدهاستبهیک

 .نیکمشتري،یکشرکتخاصرابهدوستانیاهمکارانخودتوصیهمیکند

 Gupta and(رابهعنوانمتریکشرکتپذیرفتهاند NPSباتوجهبهسادگیوسهولتاندازهگیري،بسیاریازشرکتهادرصنایعمختلف،

Zeithaml 2006( ]50[.NPSوالوفاداریتکتکاستبراساسیکس :

 "چقدراحتمالداردکهشماشرکتمارابهیکدوستیاهمکارپیشنهاددهید؟"

 Reichheld( براساسنمرههایفردیپیرویازمشتریان،مشتریانرامیتوانبهعنوانترویجکنندگان،گذرگاههایامتخلفانطبقهبندیکرد

 90 تا 80 شدتبعیدبهنظرمیرسندومسئولدرمقابل،متخلفانبه. ترویجکنندگانبهشدتشرکترابهدیگرانتوصیهمیکنند .]51[ )2003

 .]Reichheld 2006 ]52)(منفیشرکتهستند WOMدرصداز

 Reichheld( شکایتهایمتخلفانبهدوستانوهمکارانشدرموردیکشرکتباعثآسیبرساندنبهشهرتشرکتوتضعیففروشورشدمیشود

2003، 2006( ]52[.NPSدرصدترویجکنندگانمنهایدرصدمتخلفاناست .Reichheld )200354 ،ص (

 درحالیکهدانشگاهیانومحققانبازاردراینبیانیهبحثمیکنند .یکعدداستکهشمابایدرشدکنیدNPSادعامیکندکه

 TijsوVan Doorn،Leeflang؛Rego 2006؛مورگانو2008a ،2007 وهمکارانKeininghamمانند(

عنوانیکرانندهارزشمندي رابهعنوانیکمعیارجایگزینیوفاداري وبهWOMراتصویبکردهاند،کهاهمیتNPS،بسیاریازشرکتها)2013

  .]49[ )251 ،صKumar،Pozza،and Ganesh 2013؛Verhoef 2014وBeckers،Risselada( می دانند
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منفی تاثیر  eWOMباشلد و فاحی به بررسی اینکه آیا » منفیاست؟pWOMمنفیبیشترازeWOMآیا« در مقاله 

   pWOMیتمنفی، به این نتیجه رسیدند که نمرهمتوسطاهم pWOMبیشتري دارد یا 

  ].  53[منفینوشتهشدهاز یکوبسایترقیب است eWOMبهطورقابلتوجهیباالتراز

پرداختند و  eWOMین و تانگ به بررسی انگیزه در »  ،وانتخابرسانههاeWOMویژگی عملکردهتل،انگیزه« در مقاله 

انگیزه هاي آلتروسئیک و کمک هاي پلت فرم به طور مثبت با سایت هاي رایج مصرف کننده نتایج نشان دهنده این است که 

انگیزه هاي . ، مزایاي اجتماعی و کاهش تنشزدایی با سایت هاي شبکه اجتماعی رابطه مثبت داشتسرعت. ارتباط دارد

ا احتمال ارسال در شبکه هاي در سایت هاي رایج مصرف کننده نشد ام eWOMاقتصادي موجب افزایش احتمال پست دهی 

در نهایت، ویژگی عملکرد هتل تاثیر قابل توجهی بر انگیزه هاي غلبه بر اضطراري و اختالل تحریک . اجتماعی را کاهش داد

  .]54ّ[ داشت

  نتیجه و پیشنهادات

ازمهمترینمنابعاطالبهعنوانیکیeWOMباتوجهبهگسترشوبسایتهایبررسیآنالینمصرفکنندهوماهیتمحصوالتگردشگریومهماننوازي،

. عاتیدرصنعتشناختهشدهاست

دوعاملتصویر،یعنیظاهرفیزیکیومحیطاجتماعی،بر.ایننهتنهابرتصمیمگیریمصرفکنندگانتأثیرمیگذاردبلکهبرعملکردهتلتأثیرمیگذارد

اتجالبتسطححمایتازساکنانتأثیرمیگذارد،مطالعهحاضرنشانمیدهدکهظاهرفیزیکی،خدماتتفریحیورویدادهایگاهبهگاهبهعنوانموضوع

) ورودي( اینیافتهرامیتوانباتفاوتهایبینتصاویردرکشده. وجهاست،امامراجعبهمحیطاجتماعیبهندرتمشاهدهشده

. توضیحداد) خروجی( وتصاویرپیشبینیشده

بهطورخالصه،اینبررسیهامیتواننداحساسخوبیازمحصوالیجادکنند،بهتصویرکلیمصرفکنندههتلویامقصداضافهشوند،احتمالکاهششکو

. رید،وکاهشاختالفاتپسازخریدکاهشیابدتردیدقبالزخ

نقشمهمیدرروندتصمیمگیریمصرفکنندهایفامیکنند،بااینکهبازرسانبیچهرهایکهنظراتخودرابهاینeWOMبهنظرمیرسدکهاینمنابع

. صفحاتوباضافهمیکنند،بهسرعتدرحالتبدیلشدنبهرهبرانعقایدمسافرتیعصرالکترونیکهستند

در مقایسه با کارهاي تجربی فراوان در مورد بررسی مشتریان، . کنترلکنندوکنترلنکنندبازاریابانبایداینقدرتجدیدوقدرتمندرا

براي بازاریابی  eWOMبا این حال، بررسی کنندگان . مطالعات در مورد مصرف کنندگان که بررسی ها محدود شده است

WOM ورد جامعه نظري را بیان می مصرف کنندگان که بسیاري از نظرات مثبت در م.براي موفقیت شرکتبسیار مهم استو

شرکت ها ارزشمند تر از مصرف کنندگان است که هیچ کدام یا چند نظر را  eWOMکنند، به نظر می رسد براي بازاریابی 

شناسایی . از این رو، بررسی کنندگان می توانند تاثیرات متفاوتی بر درخواست هاي شرکت ها داشته باشند. نمی دهند

 eWOMشرکت ها کمک کند و بهره گیري از مشتریان  eWOMد به طور مؤثر براي بازاریابی می توان eWOMمشتریان 

را بر نظریه  eWOMدر پی این عوامل میتوان تاثیر بازاریابی . ممکن است نگرش هاي محصول و گرایش خرید را شکل دهد

مورد  eWOMخیل کردن هرچه بهتر ها را در دمصرف کننده و تولید کننده اقتصاد بررسی کرد و از طرفی نظریه بازي

تواند تاثیر در قیمت جایگزین یک مقصد می eWOMتوان به این مبحث پرداخت که چگونه در ادامه می. ارزیابی قرار داد

. تواند یک مقصد به عنوان کاالي پست را تبدیل به کاالیی لوکس کنندتا چه اندازه می eWOMداشت، بدین مفهوم که 
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بر کشش قیمتی مقصد گردشگري تاثیري خواهد داشت؟ بصورت eWOMاي کار دارد این است که آیا نمونه دیگري که ج

  .را بر تمامی زمینه هاي اقتصادي کار کرد eWOMکلی میتوان دریچه تاثیر 
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