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چکیده
هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر تصویر ذهنی فروشگاه و کیفیت خدمت بر بازاریابی توصیه ای و مقایسه آن با رویکرد
منطقه ای در دو بخش شهری و روستایی شهرستان بندرعباس است .بدین منظور ،گوشی تلفن همراه به عنوان یکی از کاالهای پر
مصرف ،ضروری و با بازار گسترده مد نظر قرار گرفت و بر اساس ویژگیهای منطقه ای به دو منطقه شهری و روستایی تقسیم شد.
نمونه مورد مطالعه شامل دو گروه  483نفری از خریداران گوشی تلفن همراه در شهر بندرعباس و روستاهای حومه است که به
روش نمونه گیری تصادفی ساده در هر یک از مناطق انتخاب شدند .گردآوری داده های تحقیق از طریق پرسشنامه ترکیبی
استاندارد و تجزیه و تحلیل داده ها از طریق معادالت ساختاری و بوسیله نرم افزار  Smart-PLSانجام شد .نتایج پژوهش نشان داد
که در منطقه شهری بندرعباس تصویر ذهنی فروشگاه بر رضایت مشتریان اثر معنی داری دارد ،یعنی در این منطقه ،تصویر ذهنی
مناسب از یک فروشگاه مانند قیمت مناسب محصول ،موقعیت فروشگاه ،جو فروشگاه ،استراتژی هایی که فروشگاه انتخاب می
نماید ،مشارکت در فعالیت های اجتماعی و خیریه بر رضایتمندی مشتریان تاثیر زیادی دارد .از طرفی تصویر فروشگاه در مناطق
روستایی ،اثر معنی داری بر رضایت مشتریان نداشت ،یعنی در این مناطق ،تصویر ذهنی فروشگاه بر رضایت مشتریان تاثیری ندارد و
مشتریان در این مورد حساسیت خاصی ندارند که کاالی مورد نظر خود را از چه فروشگاهی خریداری نمایند .همچنین تاثیر کیفیت
خدمات بر رضایت مشتری در هر دو منطقه شهری و روستایی معنی دار است .در نهایت ادعای تاثیر رضایتمندی مشتری بر بازاریابی
توصیه ای نیز در مورد هر دو گروه از مشتریان در مناطق شهری و روستایی پذیرفته شد.

واژگان کلیدی :کیفیت خدمت ،تصویر ذهنی فروشگاه ،بازاریابی توصیه ای ،ویژگی منطقه ای
(-5نویسندهمسئول) moshabak@modares.ac.ir
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مقدمه
درکاینکهچراوچگونهرضایتمشتریاننسبتبهیکفروشگاهمیتوانددرهرمنطقهایباتوجهبهویژگیمردم
آنمنطقهتوسعهپیداکند،یکیازمسائلبسیارمهمبرایمدیرانشرکتهامیباشد.امروزهشرکتهادرککردهاند
کهارتباطاتشانبامشتریاندرخصوصمحصول ،برندوخدماتبهطورفزایندهایتحتتاثیرارتباطمشتریبا
مشتری قرار دارد و اغلب بوسیله ارتباط میان مشتریان ممکن است فعالیت بازاریابی آنها دچار مشکل شود
(  .)Blazevic et al,2013بازاریابی توصیه ای یک تبادل چهره به چهره در مورد یک محصول یا خدمت است
() Godes et al,2005کهبهعنوانیکمنبعارزشمندوقابلاعتمادازتوصیهدرکمیشودکهتواناییباالومنحصر
بهفردیرابراینفوذبرتصمیمگیریمصرفکنندهگاندارد.)Buttle 1998(اکثرمصرفکنندگاناطالعاتیا
مشاورههاییراقبلازتصمیمبهخریدمحصولازدوستانیاخانوادههایشانمیگیرند.آنهابهاطالعاتگرفتهشده
ازخانوادهیادوستانخودبهدلیلقابلاطمینانبودنتکیهمینمایند.)Lopez. 2006; Rujinan. 2006(بنابرایناگر
مصرفکنندگاناطالعاتمثبتیراازطریقبازاریابیتوصیهایدرخصوصشرکتمالحظهنمایند،بهاحتمالزیاد
سطح باالیی از اعتماد اولیه را به شرکت نشان می دهند  .)San-Marti et.al,2015 (مصرف کنندگان به منابع
اطالعاتیبازاریابیتوصیهایبهدلیلاینکهکمترمغرضانهاست)Edgett & Parkinson. 1993(وهمچنینمستقلاز
برنامه تبلیغاتی شرکت ها انجام می گیرد  ،اعتماد بیشتری دارند.این مصرفکنندگان اطالعات خود را بر اساس
رضایت از محصوالت مختلف به دیگران منتقل می نمایند  .)Akroush et al,2011(به همین دلیل هم بازاریابی
توصیه ای  یکی از ابزارهای قدرتمند و قانعکننده در بازاریابی است  .)Keller,2007; Sweeney,2012(ازطرفی
تصویرفروشگاهتابعایازویژگیهایبرجستهوخاصیکفروشگاهاستکهدربرابردیگرفروشگاههاارزیابی
ووزندادهمیشود.)Bloemer and de Ruyter,1998(تصویرفروشگاهترکیبیازابعادملموسوناملموس،معانی
وروابطبیننگرشهانسبتبهفروشگاهمیباشدکهتوسطمشتریاندربلندمدتبهآنهادادهشدهاستBurt & (

  .)Encinas,2003ارتباطبینمشتریانوارائهدهندگانخدماتمیتواندبهمشتریانجهتبازیابیاعتمادبهنفس،
رفعنیازهایروانیآنهاوافزایشارزیابیخدماتکمکنماید.)Eroglu,2003(بههرحالکیفیتخدمتخوب
میتواندرضایتمندیمشتریانازفروشگاهراافزایشدهد.)Anderson et.al,1994;Carrillat et.al,2009(کیفیت
خدمتازفاکتورهایمهمدرتصمیمگیریمصرفکنندگانبهشمارمیرود.)Brady et.al,2002(عالوهبراین،
بایدبهاینمسالهنیزتوجهشودکهمصرفکنندگاندرهرهرمنطقهایبرایانجامفرایندخریدخودبهشکلهای
متفاوتی عملمیکنندبهعبارتیافراددرمناطقشهریبهنسبتمناطقروستاییاولویتهایمتفاوتیدررفتار
خریدخوددارندکهدرتصمیمخرید آنهانمایانمیگردد.مناطقشهریبهدلیلوجودشلوغیومشکالتترددو
سبکزندگیخاصبهنسبتمناطقروستاییتفاوتهاییداردکهاینهابرنوعزندگیمردمآنمناطقتاثیرگذار
بودهوتصمیمگیریآنهاراتحتتاثیرقرارمیدهد.مناطقشهریباویژگیهاییهمچونجمعیتباال وتراکم
باالیانسانیشناختهمیشوندکهامکاناتزیادیرابرایساکنانآنفراهمآوردهاستومردمساکندراینمناطق
شناختکمیازیکدیگردارنددرحالیکهمناطقروستاییبهنسبتدارایتراکمکمترجمعیتاستوبیشترافرادبا
یکدیگرآشنامیباشند .

نقش ویژگی های منطقه ای در مناطق شهری و 763 ...

تاکنونمطالعاتمت عددیبر رویتصویرفروشگاهوکیفیتخدمت انجامشدهاستکه دراغلبآنهارابطهاین
مولفههابارضایتووفاداریمشتریانسنجیدهشدهاست) Liu . etal , 2014(اماتحقیقچندانیدرزمینهنقش
تصویرفروشگاهوکیفیتخدمتدربازاریابیتوصیهایصورتنگرفتهاست.عالوهبرایندراینتحقیقبهطور
خاصبرروی نقشویژگیهای منطقه ای تمرکزمی نمایدکهبهطورویژهدومنطقه شهریوروستاییرادر
شهرستان بندرعباس مورد تاکید قرار می دهد .از آن جایی که تصمیم گیری مصرف کننده در مناطق شهری و
روستایی به دلیل وجودسبک زندگی متفاوت با یکدیگر تفاوت هایی دارد ،به نظر می رسد که برداشت آنها از
کیفیتخدمتوتصویرذهنیآنهاازفروشگاهنیزمیتواندمتفاوتباشد.عالوهبرایندراینپژوهشبرایتعریف
تصویرذهنیفروشگاهازسهمشخصه تصویربازاریابی،تصویراجتماعی(برحسبمناطقشهریوروستایی)و
تصویرا ستراتژیکاستفادهشدهکهدرتحقیقاتکمیبراینویژگیهابرایبیانتصویرذهنیفروشگاهتمرکزشده
استودربیشترتحقیقاتمحققانازویژگیهایفیزیکیبرایبیانتصویرذهنیفروشگاهاستفادهنمودهاند.از
دیدگاهمدیریتیدرکمثبت ازتصویرفروشگاهو کیفیتخدمتارائهشدهبهمشتری ممکناستمنجربهتاثیر
مثبت بر عملیات بازاریابی شود  ،بنابراین تصویر فروشگاه و کیفیت خدمت مناسب ارزش افزوده ای را برای
فروشندگان فراهم می آورد .تصویر ذهنی مثبت از فروشگاه به عنوان یک عامل کلیدی تعیین کننده در موقعیت
اقتصادیانتخابفروشگاهووفاداریفروشگاهشناختهمیشود.)Saraswat .et al,2010(برایناساس،هدفاز
اینمطالعهپرداختنبهاینشکافدرادبیاتبازاریابیتوصیهایاستکهنقشویژگیهایمنطقهایشهریو
روستاییدرتصویرفروشگاهوکیفیتخدمتبرایتاثیرگذاریدربازاریابیتوصیهایمشخصگرددکهباتوجهبه
اینموضوعمیتوانگفتتاکنونهیچمطالعهایدراینخصوصانجامنگرفتهاست .
مبانی نظری و پیشینه
ویژگی های منطقه ای شهری و روستایی بندرعباس
استانهرمزگانبینمدار 61درجهو 69دقیقهدرجنوبومدار 60درجهو 16دقیقهدرشمالوهمچنینبین
نصفالنهار16درجهو44دقیقدرغربونصفالنهار13درجهو51دقیقهدرشرقواقعشدهاست.شهرستان
بندرعباس به مرکزیت شهر بندرعباس ،مرکز استان هرمزگان میباشد که با مساحت  58563کیلومتر مربع ،در
محدوده 11درجهو 51دقیقهتا 11درجهو 10دقیقهطولشرقیو 61درجهو 13دقیقتا 62درجهو 12دقیق
عرضشمالیواقعشدهاست.اینشهرستانازنظروضعیتاقلیمیدارایآبوهوایگرمومرطوببامرزیبه
حاجیآباد،ازشرقباشهرستاهایرودانومینابوازغربباشهرستان

طول 168کیلومتر،ازشمالباشهرستان 
خمیر و شهرستان الرستان استان فارس مرز مشترک دارد .از جنوب نیز به تنگه هرمز محدود میشود و از بین
شهرستانهای ساحلی ،سومین ساحل بزرگ استان هرمزگان را به طول  505کیلومتر  562(کیلومتر بدون در

نظرگرفتنتضاریسوفرورفتگیخورها)دراختیاردارد.حریمدریایسرزمینی اینشهرستان 359کیلومتر مربع
است(.شکل 5و)6ازنظروسعتسرزمین،شهرستانبندرعباسپسازشهرستانجاسک،پهناورترینشهرستان
استان بشمار میآید؛ بخش مرکزی این شهرستان از نظر وسعت ،با مساحت  4515کیلومتر مربع ،سومین بخش
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مرکزی بزرگ استان هرمزگان است.شهر بندرعباس واقع در بخش مرکزی شهرستان ،با مساحت  581/4کیلومتر
مربعبزرگترینشهراستانهرمزگانبشمارمیآید.اینشهرستاندارایچهاربخش،پنجنقطهشهری،یازدهدهستان
و  931آبادی است که  561آبادی آن غیرمسکونی میباشد .از پنج نقطه شهری شهرستان ،دو شهر بندرعباس و
تختوقلعهقاضی

تازیاندربخشمرکزیومناطقشهریفین ،تختوقلعهقاضیبهترتیبدربخشهایفین،
واقعشدهاند(آمایشسرزمین .)5931،


شکل  )1موقعیت جغرافیایی استان هرمزگان در سطوح مختلف جغرافیایی
(منبع:آمایشسرزمین )5931،

شکل  )2موقعیت جغرافیایی شهرستان بندرعباس
(منبع:آمایشسرزمین)5931،



نقش ویژگی های منطقه ای در مناطق شهری و 717 ...

بخش مرکزی بندرعباس با وسعت   4515کیلومتر مربع بیشترین مساحت این شهرستان را تشکیل داده است و
کیلومترمربعدرردههایبعدقرار

قاضیبهترتیببامساحتهای5108،9148و210

بخشهایفین،تختوقلعه

دارند.ازیازدهدهستانشهرستانبندرعباس،پنجدهستانسیاهو،ایسین،سرخون،تازیانوگچیندربخشمرکزیو
مابقی در سایر بخشها واقع شدهاند (شکل شماره  .)9دهستان فین با مساحت  6129کیلومتر مربع و دهستان
سرخون با مساحت  640کیلومتر مربع به ترتیب بزرگترین وکوچکترین دهستانهای شهرستان بندرعباس بشمار
کیلومترمربعبزرگتریندهستاندربخش

میآیند.دهستانایسینبهمرکزیتمحلهنوایسینوبامساحت 5443

مرکزی شهرستان است .شهرستان بندرعباس با جمعیت  108911نفر که  149650نفر از کل جمعیت در مناطق
شهری 23/04(درصدازکلجمعیت)ومابقیدرمناطقروستایی 68/51(درصدازکلجمعیت)سکونتدارند.
سهمگروههایسنیدرمناطقشهریوروستاییبهشرحجدولشماره5است.نرخرشدروستاهایواقعدرشعاع
 18کیلومتری از شهر بندرعباس نشان می دهد که روستاهایی که در فاصله کمتری از بندرعباس قرار گرفته اند به
دلیلمزیتهاینسبیاقتصادیازنرخرشدباالتریبرخوردارهستندومتأثرازکاهشآهنگتأثیرشهربندرعباس،
متعاقباً نرخ رشد روستاها نیز کاسته می شود.مشاهداتنشان می دهد که روستاهای واقع در فاصله  98کیلومتر از
شهر بندرعباس از متوسط نرخ رشد  9.3درصد برخوردار هستند به طوریکه روستاهایی که در فاصله  98تا 18
کیلومتری از شهر بندرعباس قرار گرفته به طور میانگین دارای نرخ رشد  6.65درصدی هستند(آمایشسرزمین،
 .)5931
جدول  )1سهم گروه هاس سنی مناطق شهری و روستایی بندرعباس (منبع :دفتر تقسیمات کشوری وزارت کشور)1931 ،
روستایی  کلجمعیت 

سن 

شهری 

 54-8

 515583

 48265

 535098

 14-51

 922864

 03964

 411940

11بهباال 

 51801

 2589

 66500

کلجمعیت  592540  149650 

 108911

یافتههایپژوهش 
منبع :


جمعیت شهرستان بندرعباس عمدتاً مسلمانشیعه وسنی هستندکه در بخش ها و روستاهای مختلف شهرستان
محلیبندریاست.عالوهبراینگروههای

پراکندهاند.زباناکثریتقریببهاتفاقمردمشهرستانفارسیبالهجه
اقلیتی از ترک  ،لر و کرد که نیز به صورت سکونت موقت در بندرعباس وجود دارند که به منظور اشتغال در
اند.بررسیاقواموطوایفساکندربندرعباسنشاندهنده


هایمختلفبهشهرستانبندرعباسمهاجرتکرده

بخش
آناستکهکلیهشاخصهایفرهنگینزدآنانمانندزبان،دین،پیشینهتاریخی،آدابورسوموباورهاازتجانس

الزم برخوردار است .لذا تنوع فرهنگی آنگونه که نشاندهنده تفاوت بین فرهنگی باشد در شهرستان مشاهده
نمی شود .اقتصاد حوزه شهر بندرعباس و روستاهای ساحلی بیشتر مبتنی بر تجارت و بازرگانی بوده و در سایر

مناطقشهرستانبندرعباساقتصادکشاورزیودامداریسنتیرایجاست(آمایشسرزمین .)5931،
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شکل  )9تقسیمات سیاسی شهرستان بندرعباس



(منبع:آمایشسرزمین )5931،

تصویر فروشگاه
یکی از اولین تعاریف ارائه شده در مورد تصویر فروشگاه توسط مارتینیو )5310( 5ارائه شده است ،او تصویر
فروشگاهرابهعنوانعاملیدرذهنخریدارانتعریفنمودکهتاحدودزیادیباکیفیتعملکردفروشگاهمرتبط
استکهتوسطویژگیهایروانیتعریفمیشود.)M baye,2012(تصویرذهنیفروشگاهدریکمفهومگسترده
بهعنوانمجموعهایمرتبطبابر نددرذهنمشتریتعریفمیشودکهبامشخصههایفروشگاهدرارتباطاست
(.)Huve,2002تحقیقاتمختلفدرزمینه تصویرفروشگاه نشانمیدهدکهاندیشمندانقبلیازابعادمختلفیبرای
بیان ویژگی فروشگاه استفاده نموده اند به عنوان مثال مارتینو  )5301(در مطالعات خود برای توضیح تصویر
فروشگاهبهچهارجزءکلیدیطرح و معماری،عالمت و رنگ،تبلیغات و پرسنل فروشاشارهمیکندRobert (

.)et.al,2014قوش) 5334( 6برایتصویرفروشگاههشتعنصرمتفاوتازآمیختهبازاریابیشاملموقعیت،کاال،
جو فروشگاه ،خدمات به مشتری ،قیمت ،تبلیغات  ،فروش شخصی و برنامه های تشویقی فروش را نام برد (
.)Bloemer,2002دراکثرتحقیقاتانجامشدهدرخصوصتصویرفروشگاهازویژگیهایملموسوفیزیکیمانند
کیفیت و تنوع محصوالت ارائهشده،قیمت و امکانات فیزیکی فروشگاه و خدمات ارائه شده به مشتریانبه عنوان
ابعادتصویرفروشگاهاستفادهشدهاست()Smeijn et al. 2004; Paul et al.2011; M bay,2012; Robert etal,2014
اما در این تحقیق مفاهیم تصویر بازاریابی  ،تصویر اجتماعی و تصویر استراتژیک به عنوان مشخصه های تصویر
1

.Martineau
.Ghosh

2
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فروشگاهدرنظرگرفتهشدهاستکهنسبتبهتحقیقاتیکهذکرشدمتفاوتاستبهشکلیکهاینمشخصههاهم
جنبهملموسوهمجنبهناملموسوغیرفیزیکیتصویرفروشگاهرادربرمیگیرد .
ادراکاتمصرفکنندگانازاولینارائههاوپیشنهادهایشرکت،ایجادکنندهتصویربازاریابیفروشگاهمیباشد
(.)Barich and Srinivasan,1993تصویربازاریابیشرکتکیفیتوتنوعمحصوالت،راحتی،قیمت،محیطفیزیکی
فروشگاهوکیفیتخدماتآنفروشگاهرامنعکسمیکند.)Jose and Pilar,2011(تصویر اجتماعینشاتگرفته
ازمسئولیتاجتماعیفروشگاهاستکهنشاندهندهفعالیتاجتماعیمثبتفروشگاهمیباشدکهبوسیلهسهامداران
درجامعهموردتقاضاقرارمیگیرد.)Brown and Dacin,1997(تصویراجتماعیبهطورگستردهبهعنوانتعهد
مدیریتی برای حمایت و بهبود رفاه اجتم اعی که مورد عالقه سازمان است تعریف می شود Davis and (

) Blomstrom,1975وتصویراستراتژیکدرکروشیاستکهیکسازمانداردونهتنهابهرفتاراجتماعیبلکهبه
رفتاراستراتژیکوابستهمیباشد.)Jose and Pilar,2011(فروشگاههامیتوانندبهعنوانشرکتهاییباجنبههایی
مانندرویکرداستراتژیکشناختهشوند.)Jose and Pilar,2011(
کیفیت خدمت
پاراسورمان 5وهمکاران) 5300(کیفیتخدمترابهعنوانتفاوتبینانتظاراتمشتریازخدماتوادراکاواز
خدماتواقعیدریافتیتعریفمینمایند.)Su et.al,2016(کیفیتخدمتانطباقبانیازمشتریدرارائهخدمتمی
باشد   .)Chakrabarty et.al,2007(برای کیفیت خدمت ابعاد مختلفی ارائه شده که مدل سرکوال 6که توسط
پاراسورمونگسترشدادهشدهیکیازاینمدلهامیباشدکهشاملپنجبعدقابلیتاطمینان،پاسخگویی،تضمین،
همدلی و ملموس بودنمیباشدکه موردپذیرش اکثرمحققاناست.در اینپژوهشکیفیتخدمتداراییک
ساختارمتشکلازسهبعدکیفیتتعامل،کیفیتمحیطخدمتوکیفیتنتایجاست.)Brady and Cronin,2001(
کیفیتتعاملبهارزیابیمصرفکنندگانازکیفیتدرزمانرویاروییباکارکناناشارهدارد،کیفیتمحیطخدمتبه
قضاوتمصرف  کنندگاندرموردمحیطکلیفروشگاهاشارهداردوکیفیتنتایجبهارزیابیمصرف کنندگاندر
تجربهبدستآمدهازخریدفروشگاهاشارهدارد .)Paul et.al,2011(
رضایتمندی مشتریان
رضایتمندی مشتری به عنوان مقایسه بین انتظارات مشتریان و آنچه که او بدست آورده توضیح داده می شود
(.) Schiffman and Kanuk,2010رضایتمندیمشتریدارایتعاریفمتنوعیاست.درواقعرضایتاحساساتیک
فرداز لذتیا ناامیدی ناشی از تجربه مصرف یک محصول در زمان مقایسه بین عملکرد درک شده محصول با
انتظاراتاوازمحصولاست.)Lovelock and Wirtz,2007(گرایشمصرفکنندگانبهیکمحصول،وابستگی
مثبتی در روابط پویا بین خریدار و فروشنده دارد که این رابطه منجر به بهبود سوددهی می شود Ashley (

.)et.al,2010رضایت ممکن است مربوط به خرید مجدد،خرید محصوالت بیشتر،کلمه ای مثبت وتمایل بیشتر
جهت پرداخت بیشتر برای برند خاص باشد،هر کسب وکاری اگر رضایت مشتریان رابه طور مؤثر و کارآمد نسبت
1 . Parasuraman
2 . SERVQUAL
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به رقبای موجود خود برآورده نسازد،به احتمال زیاد سهمی از بازارمشتریان و سرمایه گذاران را از دست می دهد
(نظریوادیبحاجباقری .)5936،
بازاریابی توصیه ای (ارتباطات دهان به دهان)
بازاریابیتوصیهایهرشکلیازبازاریابیاستکهمتکیبهارتباطاتکالمیبینمصرفکنندگانباشدKim et al, (

.) 2008ایننوعبازاریابیهزینهبسیارکمیبرایفروشگاهدارد.نشاندادهشدهکهبازاریابیتوصیهایتاثیرقابل
توجهی در انتخاب مصرف کنندگان  ،)Katz and Lazarfeld,1955(رفتارهای خرید ،نگرش و برداشت آنها از
محصولدارد.) Bone ,1995(بسیاریازمطالعاتوتحلیلهانشانمیدهدکهبازاریابیتوصیهایبهعنوانیک
عامل با درجه زیاد یا کم بر انتخاب و تصمیم مصرف کننده تاثیر گذار است .)Antoni and Fabiana ,2013(
بازاریابیتوصیهاییکرسانه ضروریاستکهبربازاریابیمحصوالتوخدماتتاثیردارد)Rosen,2000(کهبا
بهتصویرکشیدنیکمحصولیاخدمتبهعنوانخوبیابدمیتواندتفاوتهایبیشترراتسهیلوموفقیت
تجاری را تعیین کند  .)El ouardilighi et.al,2016(بازاریابی توصیه ای به عنوان یک ابزار موثر برای مصرف
کنندگانجهتبدستآوردناطالعاتوتحقیقبرایمحصوالتکهآنهاعالقهمندبهخریدشانهستند،میباشد
() Baber et.al,2016کهمیتوانآنرایکنوعتبادلدانشدرمیانمصرفکنندگاندانست)Yoo et.al,2013(که
بوسیلهفرصت،انگیزهوتواناییازسایرشیوههایبازاریابیارجحتراست .)Chang and Wu,2014(
توسعه فرضیات
بهطورکلیمشتریانازخردهفروشانی(فروشگاهی)کهکارکنانآنارایهدهندهخدماتخوبند،بسیارراضیهستند،
زیراآنهارفتاردوستانهومودبانهوصداقترفتاریکارکنانرادرفروشگاهحسمیکنند.)Wu & Tian,2009(
رضایتمشتریازفروشگاهبهعنوانارزیابیکلیمشتریازتجربهایکهازفروشگاهبهدستمیآوردوتصویر
ذهنیاوازفروشگاهتعریفمیشودورضایتناشیازارزیابیکلیمشتریازهمهمحرکهایموثربرمشتریدر
فروشگاه را شامل می شود  .)Theodoridis and Chatzipanagiotou,2009(عالوه بر این مطالعات در این زمینه
نشانمیدهدکهتصویرفروشگاهبرانتخابخردهفروشی،رضایتمندی،وفاداریومزیترقابتیتاثیرگذاراست
(.)Hartman nad Spiro,2005;Steenkamp and Wedel,1991باتوجهبهاینمطالبفرضشدهاستکه :
فرضاول:تصویرفروشگاهبررضایتمندیمشتریانتاثیرگذاراست .
کیفیت خدمت یکی از مهمترین عوامل موثر در تصمیم گیری مصرف کننده است .کیفیت خدمت خوب میزان
رضایتمندی مشتریان از فروشگاه را افزایش می دهد  .)Anderson et.al,1994;Carrillat et.al,2009(هنگامی که
مشتریاندرموردیکخدمتدرکخوبیپیدامیکنند،تمایلبهرضایتمندیدرآنهاافزایشمییابدAngela (

.) et.al,2012خدماتبهترمنجربهنیاترفتاریمثبتوقصدخریددرمصرفکنندگانمیشودوهمچنیناحتمال
حضورمشتریدرفروشگاهراافزایشمیدهد.)Carrillat et.al,2009(همچنینتحقیقاتتجربیبیانمیکنند که
کیفیتخدمتبهعنوانمقدمهرضایتمشتریبودهاست.)Naik et.al,2010;Spreng and Mackoy,1996(عالوه
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براینتحقیقاتگذشتهنشانمیدهدکهکیفیتخدماتبهعنوانعاملکلیدیدررضایتمشتریاناستOrel (

.)and Kara,2014باتوجهبهاینمطالبفرضشدهاستکه :
فرضدوم:کیفیتخدماتبررضایتمندیمشتریانموثراست .
رضایتمندیازفاکتورهاییاستکهمیتواندمنجربهبازاریابیتوصیهایشود.دربسیاریازمواردرضایتمندیاز
یکفروشندهبهبازاریابیتوصیهایمعنیمیشود.)Reynolds and Beatty,1999(دربلندمدترضایتمشتری
بازاریابی توصیهایراافزایشمیدهد.هنگامیکهدرخریدوفروشتوسطمشترییکرسانهناشناختهوجدید
باشد،رضایتعنصرکلیدیاست،اگرروابطحفظشود،تجاربتجاریاولیهممکناستبرایموفقیتیاشکست
شرکت در آینده مهم در نظر گرفته شود .همچنین در مطالعات متعدد اهمیت متغیر رضایت به عنوان یک عامل
کلیدیدربازاریابیتوصیهاینشاندادهشدهاست.)Kuo et.al,2009;Akroush et.al,2011(بنابراینفرضشده
استکه :
فرضسوم:رضایتمندیمشتریانبربازاریابیتوصیهایموثراست .
با بررسیهایصورت گرفته بر روی دیدگاههای تئوریک ،چهارچوب مفهومی ذیل جهتشناسایی رابطه تصویر
فروشگاهوکیفیتخدمتبابازاریابیتوصیهایپیشنهادگردید(نمودارشماره .)5

نمودار )1الگوی پیشنهادی تصویرفروشگاه و کیفیت خدمت در ایجاد بازاریابی توصیه ای
منبع:نگارندگان 

روش شناسی
باتوجهبهماهیتاینتحقیقکهیکتحقیقهمبستگیوازنظردادههاکیفیمیباشد،مابرایآزمونفرضیهها،از
یک نمونه گیری احتمالی ساده از مشتریان گوشی تلفن همراه در مناطق شهری و روستایی شهرستان بندرعباس
استفادهکردیم.بهاینشکلکهمشتریانبازارموبایلدرمجتمعرویالشهربندرعباسرابهعنوانمنطقهشهریو
مشتریانگوشیتلفنهمراهرادرمجتمعهایتجاریروستاهایگچین،قلعهقاضیوتازیانکهازمناطقروستایی
شهربندرعباسبهشمارمیروندرابهعنوانمشتریانمناطقروستاییانتخابشدند.براینمبناباتوجهبهجامعه
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آماری شهری و روستایی از هر یک از مناطق  904نفر به عنوان نمونه در مطالعه انتخاب شدند .حجم نمونه با
استفادهازفرمولکوکرانوبراساسجدولمورگانبرای جامعهنامحدودتعیینگرید .ابزارگردآوریدادههای
تحقیق ،پرسشنامهایترکیبیاستکهتمامیمولفههاوگویههایآنازمنابععلمیقویاستخراجگردید.سازه
هایاصلیپر سشنامهکهازمبانینظریاستخراجگردیدهاستنیزازپژوهشهایعلمیمرتبطباموضوعبویژهیافته
های جدید ،در نظر گرفته شده است ،این سازه ها شامل :تصویر فروشگاه ،کیفیت خدمت ،رضایت مشتری و
بازاریابی توصیه ای است که چارچوب های اصلی اهداف و فرضیه ها را نیز شکل می دهد .برای اندازه گیری
تصویر فروشگاه از سه بعد تصویر بازاریابی با  1آیتم برگرفته شده از تحقیق چودوهری ،)5330( 5بعد تصویر
اجتماعیاز 4آیتمبرگرفتهشدهازپژوهشگارسیا 6وهمکاران)6881(وبرایبعدتصویراستراتژیکاز 4سوال
مربوطبهتحقیقآکر)5331( 9استفادهشد .برایاندازهگیریسازهکیفیتخدمتازششسوالبرگرفتهشدهاز
پژوهشبرادیوکرونین،)6885( 4برایسازهرضایتمندیمشتریانازتحقیقمونتیا1وهمکاران،)6889(بننت 1و
همکاران)6881(وهریسونوگوده) 6884( 2استفادهشد.همچنینابزاراندازهگیریبازاریابیتوصیهایدراین
تحقیقازپژوهشهریسوگوده)6884(استفادهشدهاست.پسازانتخابگویههایمختلف،اینابزاردراختیار
خبرگانواساتیدبازاریابیقرارگرفتوبااستفادهازدیدگاهآنان،گویههاینهاییانتخابگردید.الزمبهتوضیح
استکهبرایاستانداردس ازیمجدداینابزارازآزمونهایمختلفاثباترواییوپایاییاستفادهگردیدکهدربخش
نتایجیافتههاشرحدادهمیشود .
یافتههایپژوهشنشانمیدهدکهدرمناطقشهریبندرعباس 14درصدمشتریانمردو 41درصدآنهازنمی
باشنددرحالیکهدرمناطقروستایی 12درصدازمش تریانگوشیتلفنهمراهمردومابقیزنمیباشند.همچنین
نتایجتجزیهوتحلیلتوصیفینشانمیدهدکهدرمناطقشهریبندرعباسبیشترمشتریانبین 91 -98سالسن
دارند 90(درصد)درحالیکهدرمناطقروستاییبندرعباسبیشترینآمارهمربوطبهسنبین48تا41استکه46
درصد مشتریانراشاملمیشود.عالوهبراینمتغیردرآمددرمناطقشهریبندرعباسنشانمیدهدکه45درصد
مردمدرآمدیبین1تا 58میلیونتوماندرسالدارندکهبیشترینتعدادمشتریانمیباشندودرمناطقروستاییدر
حدود93درصدمردمدرآمدبین9تا1میلیوندرسالرانشانمیدهند .
 -1تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها:
بهمنظورتجزیهوتحلیلدادههاوآزمونفرضیههاازروشمعادالتساختاریاستفادهشدهاست.لذاقبلازانجام
آزمونفرضیهها ،همبستگیبینمتغیرهایتحقیقدردومنطقهشهریوروستاییشهرستانبندرعباس،محاسبهودر
1

.Chowdhury
.Garcia
3
.Aaker
4
.Brady and Cronin
5
.Montoya
6
.Bennett
7
.Harris and Goode
2
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جدولشماره  5آمدهاست.دراینجدولهمبستگیمربوطبهمناطقروستاییدرسمتراستماتریسومناطق
شهریدرسمتچپماتریسنشاندادهشدهاست.

جدول  )2ماتریس همبستگی مربوط به متغیرهای تحقیق
مناطققروستاییبندرعباس 
کیفیت

کیفیت

تعامل

محیط

تصویر

r

**.836

**.782

**.949

**.848

**.737

**.873

Sig.

.000

.000

.000

.000

.000

.000

r

**.898

**.711

**.912

**.809

**.831

**.827

Sig.

.000

.000

.000

.000

.000

.000

تصویر

r

**.899

**.834

**.907

**.836

**.771

**.744

استراتژیک

Sig.

.000

.000

.000

.000

.000

.000

بازاریابی
تصویربازاریابی
تصویراجتماعی

تصویرفروشگاه
مناطقشهریبندرعباس

کیفیتتعامل
کیفیتمحیط
کیفیتنتایج
کیفیتخدمت

r

**

.973

تصویر

تصویر

تصویر

اجتماعی استراتژیک فروشگاه

**

.943

**

**

.958

Sig.

.000

.000

.000

r

**.701

**.631

**.625

**.680

Sig.

.000

.000

.000

.000

.902

.000

**

.842

کیفیتنتایج

**

.882

.000

.000

**.812

**.801

.000

.000

r

**.705

**.795

**.825

**.810

**.507

**.779

Sig.

.000

.000

.000

.000

.000

.000

r

**.785

**.644

**.748

**.761

**.506

**.485

Sig.

.000

.000

.000

.000

.000

.000

کیفیت
خدمت

بازاریابی
رضایت

**.841** .880
.000

.000

**.753** .885
.000

.000

**.863** .842
.000
**

.941

.000

.000
**

.891

.000

**.820** .935
.000

.000

**.786** .931
.000

.000

**.813** .924
.000

توصیهای 
**.828
.000
**.772
.000
**.843
.000
**

.885

.000
**.823
.000
**.865
.000
**.848

.000

.000

r

**.898

**.849

**.911

**.927

**.763

**.825

**.848

**.867

**.910

Sig.

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000

r

**.822

**.793

**.833

**.853

**.699

**.698

**.839

**.921

**.885

Sig.

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000

بازاریابیتوصیه

r

**.739

**.715

**.882

**.820

**.594

**.826

**.817

ای 

Sig.

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000

رضایت

**.831** .936
.000

.000

یافتههایپژوهش 
منبع :


همانگونهکهدرجدولفوقمشاهدهمی شودتمامیمتغیرهایتحقیقدرهریکازمناطقشهریوروستاییدارای
همبستگیقویهستند.زیرامقادیرسطحمعنیداریبینهمهمتغیرهاکوچکتراز 1درصدوضرایببیشتراز8.2
است  .) P-Value<0.05, r>0.70(در این بین همبستگی بین تصویر بازاریابی و تصویر ذهنی فروشگاه در مناطق
شهریبرابربا8.329استکهباالترینضریبهمبستگیبینمتغیرهایتحقیقاست .
آزمونهای مربوط به معادالت ساختاری
مدلسازیمعادالتساختاریبهروش PLSشاملدومرحلهآزمونمدلاندازهگیریوآزمونمدلساختاریمی-
(همسانیدرونی)ورواییتشخیصیمیباشد.برایبررسیپایایی

باشد.آزمونمدلاندازهگیریشاملبررسیپایایی
وهمسانیدرونیمدلمالکهایمختلفیوجودداردکهعبارتنداز پایاییهریکازگویههاومتغیرهایمشاهده
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شده،اعتبار مرکبهریکاز سازههاومیانگینواریانساستخراجشده .)AVE(برایسنجش پایاییهریکاز
میتوان استدالل نمود که
ویهها و متغیرها ،اگر بارهای عاملی هر گویه بر سازه مربوط به خود معنیدار باشد  ،
گ 
گویههاازاعتبارکافیبرخوردارهستند.چنانچهبارعاملیبیشاز8.1باشد،مقادیرقابلقبولمیباشد.نتایجمربوط

بهپایاییهریکازگویههادرجدولشماره6نشاندادهشدهاست .
جدول  )9بارعاملی گویه های مربوط به متغیرها
متغیر 

تصویربازاریابی 

تصویراجتماعی 

تصویراستراتژیک 

کیفیتتعامالت 
کیفیتمحیطخدمت 
کیفیتنتایج 

رضایتمشتری 

بازاریابیتوصیهای 

سئوال 

مناطقشهری 

مناطقروستایی 

بارعاملی  نتیجه  بارعاملی  نتیجه 

مناسببودنفروشگاهبرایخرید

 8/31

تایید 

 8/05

تایید 

ارائهطیفوسیعیازمحصوالت 

 -8/66

رد 

 8/04

تایید 

ارائهمحصوالتباکیفیتدرفروشگاه 

 8/21

تایید 

 8/20

تایید 

ارائهخدماتکهدلخواه 

 8/01

تایید 

 8/01

تایید 

ارائهقیمتخوب 

 8/11

تایید 

 8/04

تایید 

نگرانیفروشگاهبرایمحیطزیست 

 8/00

تایید 

 8/05

تایید 

تعهدفروشگاهبهجامعه 

 8/01

تایید 

 8/01

تایید 

رفتارصادقانهواخالقیفروشگاه 

 8/29

تایید 

 8/03

تایید 

ارتباطفروشگاهباسالمتورفاهمصرفکننده 

 8/21

تایید 

 8/01

تایید 

تجربهزیادفروشگاه 

 8/26

تایید 

 8/02

تایید 

سازگاریفروشگاهبافرهنگورسومایران 

 8/32

تایید 

 8/35

تایید 

آیندهداربودنفروشگاه 

 8/03

تایید 

 8/03

تایید 

تالشبرایارائهخدماتجدید 

 8/69

رد 

 8/23

تایید 

تعاملخوبباکارکنانفروشگاه 

 8/41

رد 

 8/00

تایید 

باالبودنکیفیتتعاملباکارکنانفروشگاه 

 8/04

تایید 

 8/35

تایید 

بهترینمحیطفیزیکیدرصنعتمربوطه 

 8/24

تایید 

 8/01

تایید 

عالیبودنروندمحیطفیزیکیفروشگاه 

 8/38

تایید 

 8/03

تایید 

کسبتجربهعالیدربازدیدازفروشگاه 

 8/39

تایید 

 8/36

تایید 

احساسخوبازخدماتدریافتی 

 8/35

تایید 

 8/39

تایید 

تصمیمدرستدراستفادهازفروشگاه 

 8/44

رد 

 8/01

تایید 

برآوردهشدنانتظاراتتوسطفروشگاه 

 8/38

تایید 

 8/00

تایید 

رضایتبخشبودنتجربهخرید 

 8/20

تایید 

 8/03

تایید 

خوشحالبودنازخرید 

 8/39

تایید 

 8/35

تایید 

شادبودنازخرید 

 8/03

تایید 

 8/02

تایید 

توصیهخریدبهدیگران 

 8/36

تایید 

 8/39

تایید 

بیانرضایتازخریدبرایدیگران 

 8/01

تایید 

 8/03

تایید 

بیاننظراتمثبتدرموردفروشگاه 

 8/36

تایید 

 8/34

تایید 

بیانجنبههایمثبتفروشگاهدرمقابلانتقاداتدیگران 

 8/31

تایید 

 8/31

تایید 

یافتههایپژوهش 
منبع :

نتایجارایهشدهدرجدولفوقنشانمیدهدبهاستثنای 4گویه 54،59،6و 68ازگویههایمربوطبهمناطق
شهری ،بقیهگویههادرهردومنطقهشهریوروستاییموردنظردارایبارعاملیبیشاز8.1میباشند،لذااین4
عامل در سایر مراحل معادالت ساختاری لحاظ نمی شوند .دومین مالک پایایی ،بررسی اعتبار مرکب هر یک از
سازههامیباشد.اعتبارمرکبکهبهپایاییترکیبینیزمشهوراست،جهتتعیینپایایینسبتبهآلفایکرونباخ

گلداشتاینبهدستمیآیدومقادیربیشتراز

معیارمدرنتریمحسوبمیشود.ایناعتبارازطریقضریبدیلون–

 8/2برایاینمالکقابلقبولمیباشد.همچنینسومینمالکپایایی،میانگینواریانساستخراجشده)AVE(می

نقش ویژگی های منطقه ای در مناطق شهری و 713 ...

نشاندهندهمیانگینواریانسبهاشتراکگذاشتهشدهبینهرسازهباشاخصهایخوداست.در

باشد.معیار AVE
هایخودرانشانمیدهدکههرچهاینهمبستگیبیشترباشد،


واقعاینمعیارمیزانهمبستگییکسازهباشاخص
برایاینمالکنشاندهندهپایاییمناسبسازهمیباشد.درجدول9

برازشمدلنیزبهتراست.مقادیربیشتراز8/1
دومعیارCRوAVEبرایسازههایتحقیقنشاندادهشدهاست .
جدول شماره  )4مقادیر پایایی سازههای تحقیق بر اساس اعتبار مرکب و میانگین واریانس استخراج شده ()AVE
نوعمنطقه 

معیارسازه 
رضایتمشتری 
کیفیتخدمات 
تصویر ذهنیفروشگاه 
بازاریابیتوصیهای 

اعتبارمرکب 
ضریبدیلون-گلداشتاین 

AVE

مناطقشهری 

8/39

8/20

مناطقروستایی 

 8/34

8/22

مناطقشهری 

8/01

8/11

مناطقروستایی 

 8/39

 8/25

مناطقشهری 

8/34

8/19

مناطقروستایی 

 8/31

 8/16

مناطقشهری 

 8/31

 8/04

مناطقروستایی 

 8/31

 8/21

یافتههایپژوهش 
منبع :

همانگونهکهدرجدولفوقمشاهدهمیشود،مقادیرمربوطبهآزموناعتبارهر4متغیرتحقیقبیشاز8.2میباشد
کهحاکیازاعتبارباالیابزارمورداستفادهاست.همچنینمقادیرمربوطبهمیانگینواریانساستخراجشده)AVE(
نیزبرایهمهمتغیرهابیشاز8.1استکهحاکیازهمبستگیسازههاباشاخصهااست.ازطرفیدیگر،بهمنظور
استفادهمیشود.اینمعیارمیزانرابطهیک

بررسیرواییمدلتحقیق،ازمعیارمعرفیشدهتوسط"فورنلوالرکر"
سازهباشاخصهایآندرمقایسهرابطهآنسازهباسایرسازههایتحقیقرانشان میدهد .رواییواگرایقابلقبول

هایخودداردتاباسازههایدیگر.


تعاملبیشتریباشاخص
یکمدلحاکیازآناستکهیک سازهدر مدل ،
نسازهباسازههایدیگرباشد،حاکیازمطلوبیتآزموناست.

چنانچهجذر AVEیکسازهبیشترازهمبستگیآ
نتایجمربوطبهاینآزموننیزبهتفکیکمناطقموردمطالعهدرجدول4نشاندادهشدهاست.
میباشند ،باتوجهبهاینکهایناعدادازاعدادزیرینخودبیشترهستند،
 AVE
اعدادرویقطراصلیماتریس،جذر 
درهردودستهمنطقهموردمطالعههرچهارسازهدارایرواییمناسبیمیباشند .
درادامهتجزیهوتحلیلاطالعات،ازطریقواریانستبیینشدهمتغیرهایتحقیقمیتوانبهاینسوالپاسخدادکه
چنددرصدازتغییراتمتغیروابستهتوسطمتغیرهایمستقلتبیینمیشود.واریانستبیینشدههریکازمتغیرهای
تحقیقدرجدول1ارائهشدهاست .
جدول شماره  )1بررسی روایی سازههای تحقیق با معیار "فورتل و الرکر"

مناطقشهری 

مناطقروستایی 

تصویرذهنیفروشگاه 

بازاریابیتوصیهای 

متغیر

رضایتمشتری 

رضایتمشتری 

 8/00

کیفیتخدمات 





کیفیتخدمات 

 8/00

8/24





تصویرذهنیفروشگاه 

 8/20

 8/26

 8/23



بازاریابیتوصیهای 

 8/02

 8/19

 8/29

 8/35

رضایتمشتری 

 8/02





کیفیتخدمات 

 8/02

8/04





تصویرذهنیفروشگاه 

 8/23

 8/14

 8/20



بازاریابیتوصیهای 

 8/20

 8/15

 8/10

 8/02

یافتههایپژوهش 
منبع :
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جدول شماره  )6واریانس تبیین شده
نوعمنطقه 

متغیر 
رضایتمشتری 
بازاریابیتوصیهای 

واریانستبینشده 

مناطقشهری 

 8/08

مناطقروستایی

 8/20

مناطقشهری 

 8/20

مناطقروستایی

 8/21

یافتههایپژوهش 
منبع :

نتایجارایهشدهدرجدولفوقمبنیبرورایانستبیینشدهبرایدومتغیررضایتمشتریوبازاریابیتوصیهایدارای
ضرایبباالییهستند.لذامیتواننتیجهگرفتکهمتغیرهایمستقلپژوهش،ایندومتغیررابهعنوانمتغیرهایوابسته
بهخوبیتبیینکنند .
مدل معادالت ساختاری:
مفروضاتالزمبعنوانپیشآزموندرمراحلقبلانجامشدوارائهمدلمعا دالتساختاریبراساسمدلمفهومی
تحقیقراتوجیهنمود.لذامدلمفهومیتحقیقدرقالبمدلمعادالتساختاریبرایهریکازدوگروهمشتریان
مناطقشهریوروستاییبهتفکیکموردآزمونقرارگرفتونتایجدرشکلهای 5و 6نشاندادهشد.شکل5
مربوطبهمناطقشهریوشکل 6مربوطبهمناطقروستاییاست.درهریکازاینشکلهادرمسیرهایاصلی،
درباالضرایبمسیرودرپایینآماره tنمایشدادهشدهاست.حالچنانچهآماره tدرهریکازاینمسیرهابیش
از 5.31باشد ،حاکیازمعنیداربودنتاثیرمتغیرمستقلبروابستهدرسطحاطمینان%31است.ضرایبمسیرنیز
مشخصمیکند،متغیرمستقلبهچهمیزانبرمتغیروابستهاثرگذاراست .

شکل  )4مدل ساختاری (ضرایب مسیر و آماره  )tمربوط به مشتریان مناطق شهری
یافتههایپژوهش 
منبع :



نقش ویژگی های منطقه ای در مناطق شهری و 787 ...

همانگونهکهدرشکلفوقمشاهدهمیشود،همهضرایبمسیراصلیبزرگتراز8.1وهمهآمارههایtنیزبزرگتر
از 5.31است.لذامیتواننتیجهگرفتدراینمدلمتغیرهایمستقلتاثیرمعنیداریبرمتغیروابستهدارند .
همچنیندرشکلبعدکهمربوطبهمدلمعادالتساختاریمشتریانمناطقروستاییاست،مشاهدهمیشودکهدر
مسیرهایفرعیضرایبباالوآمارههای tمعنیداراست.ولیدرمسیرهایاصلیمربوطبهفرضیههایفرعی،
ضریبتصویرذهنیفروشگاهبررضایتمشتریکمتراز8.1وآمارهtمربوطبهاینمسیرنیزکمتراز5.31است .



شکل  )1مدل ساختاری (ضرایب مسیر و آماره  )tمربوط به مشتریان مناطق روستایی
یافتههایپژوهش 
منبع :

نتایج آزمون فرضیه ها
پژوهشحاضردارایسهفرضیهاستکههرفرضیهبطورجداگانهدرمناطقشهریوروستاییموردبررسیقرار
گرفتهاست.خالصهنتایجمدلهایفوقوآزمونفرضیههادرجدولشماره1نشاندادهشدهاست .
جدول شماره  )7آزمون فرضیه های تحقیق
شمارهفرضیه 
5
6
9

نوعمنطقه 
مناطقشهری 
مناطقروستایی 
مناطقشهری 
مناطقروستایی 
مناطقشهری 
مناطقروستایی 

از 

به 

تصویرذهنیفروشگاه 

رضایتمشتری

کیفیتخدمات 

رضایتمشتری

رضایتمشتری

بازاریابیتوصیهای

ضریبسیر  آمارهt

نتیجهآزمون 

 8/16

 9/92

تایید 

 8/85

 8/63

رد 

 8/02

 51/96

تایید 

 8/10

 6/30

تایید 

 8/00

 48/33

تایید 

 8/02

 91/50

تایید 

یافتههایپژوهش 
منبع :

همانگونهکهدرجدولفوقمشاهدهمیشود،درمشتریانمناطقشهری،تصویرذهنیفروشگاهاثرمعنیداریبر
رضایتمشتریدارد.درموردمشتریانمناطقروستاییچنینرابطهایمشاهدهنگردید.کیفیتخدماتدرهردو
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گروهمشتریانمناطقشهریوروستاییاثر معنیداریبررضایتمشتریداردولیباتوجهبهضرایب مسیرو
مقادیر،tدرگروهمشتریانمناطقشهری ،کیفیتخدماتبررضایتمشتریبهمراتباثریبیشازمناطقروستایی
دارد.همچنینمتغیررضایتمشتریبربازاریابیتوصیهایدرهردوگروهمشتریانمناطقشهریوروستاییمورد
مطالعه دارای تاثیر معنی دار وقوی است ،یعنی می توان ادعانمود در هر دو گروه ،رضایتمشتریان می تواند
بازاریابیتوصیهایرابهشدتافزایشدهد .
مقایسه دو حالت مناطق شهری و روستایی به وسیله بررسی برازش مدل ساختاری (قدرت پیش بینی مدل):
معیار  GOF5مربوطبهبخشکلیمدلهایمعادالتساختاریاست.بدینمعناکهتوسطاینمعیارمحققمیتواند
پسازبررسیبرازشبخشاندازهگیریوبخشساختاریمدلکلیپژوهشخود،برازشبخشکلیرانیزکنترل
نماید.اینمعیارتوسطتننهاوسوهمکاران)6884(ابداعگردیدهوطبقفرمولزیرمحاسبهمیشود :
̅̅̅̅

̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅√=Gof

درفرمولفوق ̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅نشانهمیانگینمقادیراشتراکیهرسازهو ̅̅̅̅نیزمقدارمیانگینواریانستبیین
شدهسازههایدرونزایمدلاست.درروشحداقلمربعاتجزئی)PLS(وتزلسوهمکاران)6883(سهمقدار
 8/61،8/85و 8/91رابهعنوانمقادیرضعیف،متوسطوقویبرای GOFمعرفینمودهاند.درجدول 2مقدار
 GOFمربوطبهمدلساختاریتحقیقدردوگروهمشتریانمناطقشهریوروستاییمحاسبهشدهاست .

جدول  )8بررسی معیار  GOFدر هر دو گروه
متغیر 
رضایتمشتری 

مشتریانمناطقشهری
واریانستبیینشده  مقادیراشتراکی

مشتریانمناطقروستایی
  GOFواریانستبیینشده  مقادیراشتراکی

8/20

8/20

8/08

8/22

کیفیتخدمات 

-

8/11

-

8/28

تصویرذهنیفروشگاه 

-

8/19

-

8/16

بازاریابیتوصیهای 

 8/21

 8/04

 8/20

 8/01

 8/29

 GOF

 8/10

یافتههایپژوهش 
منبع :

 GOFبرایبرازشمدلکلیدرمشتریانمناطقشهری 8/29ودرمشتریانمناطقروستاییبرابر 8/10است
معیار 
کهنشاندهندهبرازشقویمدلمی باشد.نتایجمقایسهاینشانمیدهدمدلساختاریتحقیقدرگروهمشتریان
مناطقشهریدارایبرازشمطلوبتروباالتریمیباشد .
بحث و نتیجه گیری:
پژوهشحاضرباهدفبررسیتصویرفروشگاهوکیفیتخدمتونقشآندربازاریابیتوصیهایبرایمشتریان
مناطق شهری در مقایسه با مشتریان مناطق روستایی انجام شده است .عدم وجود پیشینه های داخلی و نو بودن
موضوعومتغیرهایآن ،مهمترینانگیزههایانتخابموضوعبودند.کاالیموردنظربرایبررسیدراینپژوهش،
گوشی  تلفنهمراهاستکهبرایناساسمشتریانگوشیتلفنهمراهدرمناطقشهریوروستاییبندرعباسبه
عنوانجامعهآماریپژوهشانتخابشدندکهتعداد 904نفردرهرگروهوبهمیزانمساویوبهروشنمونهگیری
تصادفیسادهموردبررسیقرارگرفتند.ابزارگردآوریدادههایاینپژوهششاملپرسشنامهاستکهسئواالتآنها
1 - Goodness of Fit
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بااستفادهازمولفههایمطالعهشدهدرپژوهشهایمعتبرخارجیاستخراجگردید.تجزیهوتحلیلدادههابوسیله
معادالتساختاریوبااستفادهازنرمافزار Smart-PLSانجامشد.بررسیرواییوپایاییوسایرپیشآزمونهای
الزمانجامشد ،سپسفرضیههایپژوهشموردآزمونقرارگرفت.نتایجپژوهشنشانمیدهد،درموردمشتریان
مناطقشهری ،تصویرذهنیفروشگاهبررضایتمشتریاناثرمعنیداریدارد.ضریبمسیراینرابطهبرابربا8.16
وآماره tنیزبرابربا 9.92بودکهدرسطحاطمینان% 31بامعنیاست.معنیداربودناینتاثیررااینگونهمیتوان
تبیین کرد که برای مشتریان مناطق شهری ،تصویر ذهنی مناسب از یک فروشگاه شامل قیمت مناسب محصول،
موقعیتفروشگاه،جوفروشگاه،استراتژیهاییکهفروشگاهانتخابمینماید،مشارکتدرفعالیتهایاجتماعی
و خیریه بر رضایتمندی مشتریان تاثیر زیادی دارد که نتیجه این فرضیه با یافته های سایر پژوهش ها از جمله
()Hartman and Spiro,2005;Steenkamp and Wedel,1991دریکراستامیباشد.ازطرفیدیگربرایمشتریان
مناطقروستایی،ضریبمسیربرابر8.85وآمارهtبرابر8.63استکهحاکیازرداینادعاست.یعنیدرمورداین
دستهازمشتریان ،تصویرذهنیفروشگاهبررضایتمشتریانتاثیرینداردومشتریانمناطقروستاییدراینمورد
حساسیتخاصیندارندکهکاالیموردنظرخودراازچهفروشگاهیخریدارینمایند.درتوجیهرداینفرضیهمی
توانبیاننمودکهبرایمشتریانمناطقروستاییبرندفروشگاهوویژگیهایفروشگاهازاهمیتچندانیبرخوردار
نیستومشتریانمناطقروستاییحساسیتیدرانتخابفروشگاهندارند.همچنینتاثیرکیفیتخدماتبررضایت
مشتری درمشتریان مناطق شهری دارای ضریب مسیر  8.02و آماره  tبرابر با  51.96و در موردمشتریان مناطق
روستایینیزضریبمسیربرابر 8.10وآمارهtبرابر 6.30بودکهدرهردوگروهمشتریانمناطقشهریوروستایی
بندرعباساینادعاموردپذیرشقرارگرفت،یعنیدرهردوگروهکیفیتخدماتبررضایتمشتریانموثراست،
ولیباتوجهبهمقادیربدستآمدهازآزمون،درمناطقشهری،تاثیرکیفیتخدماتبررضایتمشتریانبیشاز
مناطق روستایی است .این نتیجه نیز با یافته های سایر پژوهش ها از جمله Naik et.al,2010;Spreng and (

)Mackoy,1996دریکراستااست.درواقعبهدلیلاینکهمشتریانمناطقشهریکیفیتخدماتدریافتیبرایشان
ازاهمیتبیشتریبرخورداراست ،بدیهیاستکهاهمیتبیشتریبهکیفیتخدمتدرمقایسهبامشتریانمناطق
روستاییبدهندکهنتایجاینتحقیقاینموضوعراتائیدمینماید.درنهایت،رضایتمشتریبربازاریابیتوصیهای
درموردهردوگروهازمشتریانموردمطالعهدارایتاثیرمعنیداریبود،زیرادرمشتریانمناطقشهری،ضریب
مسیر 8.00وآماره tبرابربا 48.33وبرایمشتریانمناطقروستاییضریبمسیر 8.02وآماره tبرابربا91.50
است.یعنیمیتوانادعانموددرهردوگروه،رضایتمشتریانمیتواندمنجربهتبلیغدهانبهدهانتوسطآنهاو
بازاریابی توصیه ای شود .نتایج این فرضیه نیز با سایر تحقیقات انجام شده در این خصوص از جمله Choi  (

)et.al,2008;Akroush et.al,2011همراستااست.باتوجهبهیافتههایاینتحقیق،نیازاستکهفروشندگانابتدا
تشخیصدهندکهکاالهایآنهاچهسطحدرگیریرابرایمشتریانایجادمینمایدتابرایناساستصمیماتبهتری
رااتخاذنمایند.برایناساس فروشندگانبایدبدانندکهمشتریانمناطقشهری،اغلببه دنبالکاالهایقیمتیو
لوکسهستند،تصویرذهنیفروشگاهیابرداشتیکهمشتریانازفروشگاهاینمحصوالتدارندبرسطحرضایتمندی
مشتریانتاثیرزیادیدارد ،لذامیبایستبرایایندستهازمشتریانشرایطمناسبیبرایفروشایجادنمود.دراین
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راستا مدیران فروش باید برای فروشگاه خود موقعیت مناسب ،جو خوب ،استراتژی های تبلیغاتی صحیح اتخاذ
نمایند وتصویرمناسبیازفروشگاهرادرجامعهارائهدهند.درحالیکهبرایمشتریانمناطقروستایی،نیازینیست
کهفروشندگانمتحملهزینههایاضافیتبلیغاتواتخاذاستراتژیهایپیچیدهبازاریابیدراینزمینهشوند.از
طرفیدیگر،کیفیتخدماتبررضایتمشتریانموثراست.فروشندگانمیبایستدرنظرداشتهباشندکهخدمات
موردنیازمشتریانرابهبهتریننحو ممکنارائهدهند.در اینراستاانجامتعاملخوببامشتریان،ایجاد محیط
خدمتمناسبوپاسخگوییبهموقعبهمشتریاندرهردومنطقهشهریوروستاییبندرعباسبسیارحائزاهمیت
است.مشتریا نارائهدهندگانخوبخدمترابهندرتترکمینمایندازاینرو،هموارهبایدارتباطدائمخودرا
بامشتریحفظنمود.البتهمفهومکیفیتخدمتدرنزدمشتریانمناطقشهریاهمیتبیشتریدارد.همچنینیکیاز
ابزارهایمناسببرایتوسعهوپیشبردفروشدرمناطقشهریوروستاییبندرعباس،بازاریابیتوصیهایاستکه
نیازاستفروشندگانتالشبیشتریرادرجهتدستیابیبهآنداشتهباشند .
 بهفروشندگانتوصیهمیگرددبااستفادهازعواملگفتهشدهدرمشتریانایجادرضایتنمایندتاآنهاپیامفروشگاه
رابهدیگرانبرسانند.مدیرانفروشگاهمیتوانندباارائهکارتهایتخفیف،ارئهکوپن،ایجادباشگاههایمشتریانهر
چهبیشترمشتریانرانسبتبهفروشگاهرا ضیوازپیامدهایبازاریابیتوصیهایسودببرند.ازآنجاییکهمشتریان
مناطقشهریوروستاییبهپیامهایبازاریابیتوصیهایاعتمادبیشتریدارندمیتوانباایجادموقعیتمناسب
خرید برای مشتریان از آنان خواست که فروشگاه را به سایر دوستان و آشنایان معرفی نمایند .به پژوهشگران
بازاریابینیزتوصیهمیگردداینتحقیقرابرایسایرمناطقوبادرنظرداشتنمولفههاییجمعیتشناختیانجام
دهند.عالوهبراینبهپژوهشگرانتوصیهمیشوداینتحقیقرادرفضایمجازیوبرایفروشگاههایمجازی
موردبررسیقراردهندتاتاثیرآنرابربازاریابیتوصیهایالکترونیکرانیزموردسنجشقراردهند .
منابع
برنامهریزیوبودجه،طرحآمایشسرزمیناستانهرمزگان .5931،
سازمانمدیریت 
مرکزآمارایران،نتایجسرشماریهایعمومینفوسومسکن 5931
نظری،محسنوثریاادیب حاجباقری".)5936(بررسی تأثیر قیمت منصفانه بر رضایت مشتری در فرایند خرید خودرو (مورد مطالعه:
خودروی پراید و پژو")206مدیریتبازرگانی،دوره،1شماره،4زمستان5936
Aaker, D.A., (1996). Building Strong Brands. Free Press, New York.
Akroush. M . N , Al-Mohammad. S.M , Zuriekat.M.I.,Algul-Lail,B.N.,(2011). An empirical model of
customer
loyalty
in
the
Jordanian
Mobile
Tele
communications
Market.Int.J.Mob.Commun.9(1),76–101.
Anderson, E.W., Fornell, C., Lehmann, D.R., 1994. Customer satisfaction, marketshare, and
profitability: findings from Sweden. Journal of Marketing 58 (3), 53–66.
Angela. Jiewantoa, Caroline. Laurensb and Liza. Nellohc(2012). Influence of Service Quality,
University Image, and Student Satisfaction toward WOM Intention: A Case Study on Universitas
Pelita Harapan Surabaya. International Conference on Asia Pacific Business Innovation and
Technology Management. Procedia - Social and Behavioral Sciences 40 ( 2012 ) 16 – 23.
Antoni Serra Cantallops, Fabiana Salvi (2013), New consumer behavior: A review of research on
eWOM and hotels. International Journal of Hospitality Management, 2013.PP.41-51.

782 ... نقش ویژگی های منطقه ای در مناطق شهری و
Ashley, C., S.M. Noble, N. Donthu and K.N. Lemon. (2011).Why customers won't relate: Obstacles
to
relationship
marketing
engagement,
J.
Bus.
Res.,
64:
749-756.
DOI:
10.1016/j.jbusres.2010.07.006.
Baber. Alina , Thurasamy. Ramayah, Malik. Muhammad Imran , Sadiq. Bushra, Islam. Samina ,
Sajjad. Muhammad(2016). Online word-of-mouth antecedents, attitude and intention-topurchase
electronic products in Pakistan. Telematics and Informatics 33 (2016) 388–400.
Barich, H., Srinivasan, V., 1993. Priorizing marketing images goals under resource constraints. Sloan
Management Review, Summer, 69–76.
Bennett, R., Härtel, C. R., McColl. Kenenedy, J. R., (2005).Experiences as a moderator of
involvement and satisfaction on brand loyalty in a business-to-business setting. Ind.
Mark.Manag.34,97–107.
Blazevic. Vera, Wafa Hammedi, Ina Garnefeld, Roland T. Rust, Timothy Keiningham, Tor W.
Andreassen, Naveen Donthu and Walter Carl(2013). Beyond traditional word-of-mouth An
expanded model of customer-driven influence. Journal of Service Management Vol. 24 No. 3, 2013
pp. 294-313 . Emerald Group Publishing Limited 1757-5818.
Bloemer, J., & de Ruyter, K. (1998). On the relationship between store image, storesatisfaction and
store loyalty. European Journal of Marketing, 32(5/6), 499–513.
Bloemer. Josee (2002), Store Satisfaction and store loyalty explained by customer- and store related
factors.Journal of Consumer satisfaction, Dissatisfaction and Complaining Behavior, Volume
15,2002.
Bone, P. (1995), “Word-of-mouth effects on short-term and long-term product judgments”, Journalof
Business Research, Vol. 32 No. 3, pp. 213-223.
Brady, M.K., Cronin, J. J., (2001). Some new thoughts on conceptualizing perceivedservice quality: a
hierarchical approach. Journal of Marketing 65, 34–49.
Brady, M.K., Cronin, J.J., Brand, R.R., (2002). Performance-only measurement of service quality: a
replication and extension. Journal of Business Research 55(1), 17–31.
Brown, T., & Dacin, P. A. (1997). The company and the product: Corporate associations and
consumer product responses. Journal of Marketing, 61(1), 68–84.
Burt, S. & Encinas, J. C. (2003). “The role of store image in retail internationalization”, International
Marketing Review, 17 (4/5), pp. 433-453.
Buttle, F., "Word of Mouth: Understanding and Managing Referral Marketing," Journal of Strategic
Marketing, Vol. 6, No. 3, 1998, pp. 241-254.
Carrillat, F.A., Jaramillo, F., Mulki, J.P.(2009). Examining the impact of service quality: a metaanalysis of empirical evidence. Journal of Marketing Theory and Practice 17 (2), 95–110.
Chakrabarty, S., Whitten, D., Green, K., (2007). Understanding service quality and relationship
quality in IS outsourcing: client orientation and promotion, project management effectiveness, and
the task-technology-structure fit. Journal of Computer Information Systems 48 (2), 1–15.
Chang. Hsin. Hsin , Wu. Li. Hsuan .(2014). An examination of negative e-WOM adoption: Brand
commitment as a moderator. Decision Support Systems 59 (2014) 206–218.
Choi. J , Seol. H , Lee . S , Cho .H ,Park . Y.(2008).Customersatisfactionfactorsof mobile
commerceinKorea.InternetRes.18(3),313–335.
Chowdhury, J., Reardon, J., Srivastava, R., (1998). Alternative modes of measuring store image: an
empirical assessment of structured versus unstructured measures. Journal of Marketing Theory and
Practice 6 (2), 72–87.
Davis, K., & Blomstrom, R. L. (1975). Business and society: Environment and responsibility (3rd
ed.). New York: McGraw-Hill.
Edgett, S.,& Parkinson, S. (1993), “Marketing for Service Industries. A Review”, The Service
Industries Journal, 13 (3), 19-39.
El Ouardighia. Fouad, Feichtingerb. Gustav, Grassb. Dieter, Hartlc. Richard, Kort. Peter. M.(2016).
Autonomous and advertising -dependent‘ word of mouth’ under costly dynamic pricing. European
Journal of Operational Research 251 (2016) 860–872.
Eroglu S A, Machleit K A, Davis L M. (2003). Empirical testing of a model of online store
atmospherics and shopperresponses. Psychology & Marketing, 20(2): 139-150.

7931  پاییز، شماره چهارم، سال هشتم،) فصلنامه علمی – پژوهشی جغرافیا (برنامهریزی منطقهای786
Garcı´a de los Salmones ,M .M., Herrero, A. , Rodrı´guez del Bosque,I.,(2005).Influence of corporate
social responsibility on loyalty and valuation of services. Journal of BusinessEthics61(4),369–385.
Harris, L. C., Goode, M. M. H., (2004) .The four levels of loyalty and the pivotal role of trust: a study
of online service dynamics.J.Retail.80(2),139–158.
Hartman, K. B., & Spiro, R. L. (2005). Recapturing store image in customer-based store equity: A
construct conceptualization. Journal of Business Research, 58(8), 1112–1120.
Huve´ -Nabec, L.,(2002). L´e´ volution de srepre´ sensations de lamarqueetdel´enseigne dans l´ esprit
du consommé teurlorsdel´ information de nouveaux couples marque-enseigne. 18th International
Congress of Lille, AFM, Actes. I resecher, M.,1993.Modellingthebrandequityconcept.
MarketingandReserch Today 21(2),102–110.
Jose . Juan. Beristain, Pilar. Zorrilla.(2011). The relationship between store image and store brand
equity : A conceptual framework and evidence from hypermarkets. Journal of Retailing and
Consumer Services 18 (2011) 562–574.
Jose´ Luı´s Abrantes and Cla´udia Seabra, Cristiana Raquel Lages, Chanaka Jayawardhena(2013).
Drivers of in-group and out-of-group electronic word-of-mouth (eWOM). European Journal of
Marketing Vol. 47 No. 7, 2013 pp. 1067-1088. Emerald Group Publishing Limited.
Katz Elihu, Lazarfeld Paul F(1995). Personal influence. Glencoe, IL’ Free Press; 1955. MacInnis
Deborah J, Jaworski Bernard J. Information processing from advertisements: toward an integrative
framework. J Mark 1989;53:1– 23.
Keller, Ed (2007), “Unleashing the power of word of mouth: Creating brand advocacy to drive
growth,” Journal of Advertising Research, 47(4), 448-452.
Kim, T., Kim, W.G., Kim, H.B., (2009). The effects of perceived justice on recovery sat-is faction,
trust, word-of-mouth, and revisit intention in upscale hotels. Tourism Manage. 30, 51–62.
Kuo. Y. F. ,Wu.C .M ., Deng. W.J.(2009). The relationships among service quality, perceived value ,
customer satisfaction , and post-purchase intention in mobile value added services. Comput.
HumanBehav.25(4),887–896.
Liu, J. Feng, C. Domokos, H. Xu, J. Huang, Z. Hu, and S. Yan.(2014) Fashion parsing with weak
color-category labels. IEEE Trans. Multimedia, 16(1):253–265, 2014.
Lopez, C. (2006). The Influence of Word-of-Mouth Communication on Choosing a Mobile Phone
Network in Scotland. Marketing Communication Working paper.
Lovelock, C., Wirtz, J., (2007). Services Marketing: People, Technology, Strategy, sixth edition
Pearson, Prentice Hall, USA.
Mbaye. Fall Diallo.(2012) Effects of store image and store brand price-image on store brand purchase
intention: Application to an emerging market. Journal of Retailing and Consumer Services 19
(2012) 360–367.
Montoya. Weiss, M. M., Voss, G. B., Grewal, D.,(2003). Determinants of online channel use and
overall satisfaction with are national multi channel service provider. J. Acad.Mark.Sci.31,448–458.
Naik CNK, Gantasala SB, Prabhakar GV(2010). SERVQUAL, Customer Satisfaction and
Behavioural Intentions in Retailing.European Journal of Social Sciences – Volume 17:2010,
Number 2.
Orel, F. D., & Kara, A. (2014). Supermarket self-checkout service quality, customer satisfaction, and
loyalty: empirical evidence from an emerging market. Journal of Retailing and Consumer Services,
21(2), 118e129. http://dx.doi.org/10.1016/ j.jretconser.2013.07.002.
Paul . C.S, Wu, Gary. Yeong.Yuh Yeh , Chieh. Ru. Hsiao.(2011). The effect of store image and
service quality on brand image and purchase intention for private label brands. Australasian
Marketing Journal 19 (2011) 30–39.
Reynolds KE, Beatty SE.(1999) Customer Benefits and Company Consequences of Customer
Salesperson Relationships in Retailing. J Retailing: 1999.75:11–32.
Robert. J. Angell, Phil . Megicks, Juliet. Memery, Troy. W. Heffernan.(2014) . Older shopper types
from store image factors. Journal of Retailing and Consumer Services 21(2014)192–202.
Rosen,E.(2000). The Anatomy of buzz: how to create word of mouth marketing. New York.
Rujinan. Kachenchart (2006). The Influence of Word-of-Mouth Communication on Consumers’
Purchasing Decision on Beauty Treatment: A Case Study of Nitipon Clinic. Master’s Project

781 ... نقش ویژگی های منطقه ای در مناطق شهری و
(Business English for International Communication). Bangkok: Graduate School. Srinakharinwirot
University. Photocopied.
San-Martín. Sonia , Prodanova. Jana , Jiménez. Nadia (2015). The impact of age in the generation of
satisfaction and WOM in mobile shopping. Journal of Retailing and Consumer Services.
23(2015)1–8.
Saraswat, A., Mammen, T., Aagja, J. P. & Tewari, R. (2010). “Building store brands using store
image differentiation”, Journal of Indian Business Research, 2 (3), pp. 166-180.
Schiffman, LG & Kanuk, LL.(2010). “Consumer Behavior”. 10th edition. Practice-Hall International,
Inc., Upper Saddle River, New Jersey; 2010.
Smeijn, J., Van Riel, A.C.R., Ambrosini, A.B., 2004. Consumer evaluations of store brands: effects of
store image and product attributes. Journal of Retailing and Consumer Services 11 (4), 247–258.
Spreng RA, Mackoy RD(1996). An Empirical Examination of a Model of Perceived Service Quality
and Satisfaction. J Retailing: 1996;72:201–214.
Steenkamp, J. -B., & Wedel, M. (1991). Segmenting retail markets on store image using a consumerbased methodology. Journal of Retailing, 67(3), 300–320.
Su. Lujun, Swanson. Scott R , Chen. Xiaohong.(2016). The effects of perceived service quality on
repurchase intentions and subjective well-being of Chinese tourists: The mediating role of
relationship quality. Tourism Management 52 (2016) 82-95.
Sweeney, J., Soutar, G. and Mazzarol, T. (2016), “Word of mouth: measuring the power of individual
messages”, European Journal of Marketing, Vol. 46 Nos 1/2, pp. 1-37.
Theodoridis, P. k. & Chatzipanagiotou, K. C. (2009). “Store image attributes and customer
satisfaction across different customer profiles within the supermarket sector in Greece”, European
Journal of Marketing, 43 (5/6), pp. 708-734.
Wu Jinfeng, Tian Zhilong (2009). The impact of selected store image dimensions on retailer equity:
Evidence from 10 Chinese hypermarkets. Journal of retailing and consumer services, Vol. 16, pp.
486-494.
Yoo. C. W, Sanders. G. L, Moon. J(2013). Exploring the effect of e-WOM participation on e-loyalty
in e-commerce, Decision Support Systems 55 (3) (2013) 669–678.




