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سماگیلوا و همکاران  - شی تحت عنوان  (2112) 1ا دهان الکترونیکی در بازاریابی  به تبلیغات دهان "در پژوه

این کتاب طیف وسییی ی از مباحم م د در  در این کتاب در "وتحلیل هنری و مسیییر نین   از تجزیه یک حالت

این رویکرد به این م نی اسییت که در هر  دهن . در دهان الکترونیکی را نشییان می به دسییتور کار تبلیغات دهان

سن گان به صل، نوی ض ف صه کردن نکات کلی ی در اطراف مو ای ه وع، ارائه واق یتش ت موق یتی را برای خال

نتقادی های ا گیری دهان الکترونیکی، ارائه یک برنامه تحقیق در مورد نین   و ج ت به ارتباطات تبلیغات دهان

 .را برای تمرین کنن گان نیز قرار داد  است

 وقصیی  اعتماد  یکی،دهان به دهان الکترون یغاتتبل "تحت عنوان  یدر پژوهشیی (2112) 2ابوبکر و همکاران -

از  ینفوذ قابل توج  ی به دست نم   تاک یجنفر در صن ت م  تور نتا ۰۴۲با نمونه نمار  "ی کن ینیرا بازب یتجنس

تماد به سییفر دوبار و و اع ید)تصییم زنگریبا یدتصییم یبر رو یکیدهان به دهان الکترون یغاتم د تبل یردر متغ

 یغاتبلت یرگذارد. سییوم، ت   یم یرت   ی  بازنگرقصیی یاعتماد مقصیی  بر رو ینگذارد. دوم، ا یم یرمقصیی  که ت  

دهان به  یغاتتبل یراسییت. ا ارم، ت   یشییتربرابر ب 3/1در مردان  یبازنگر یددر تصییم یکیدهان به دهان الکترون

 برابر است.  ۰/1در اعتماد مقص   یکیدهان الکترون

ش (2112) 3و همکاران یانگل- ص  خر"تحت عنوان  یدر پژوه  یان ب یب یرمصرف کنن گان امج د  ی درک ق

ش  ، تبل صالت درک  س یکیدهان به دهان الکترون یغاتا در کانادا  ینظرسنج 3۹۳در مجموع  "یمتق یتو حسا

ستبا تور مرتبط ی هایمطال ه کاربرد برگ خر ینش . ا یمتح   جمع نور یاالتو ا سبت به ننال ی رفتار  یزرا ن

شان م یجده . نتا یبسط م یمشتر ینننال صالت درک ش   نقش ح ین ص  ق یشدر افزا یاتیدهن  که شاخص ا
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 یارزش درک ش   شان باز یشدرک ش   نن ا و افزا یسککاهش ر یقاز طر ینن ب یب یرا یانمج د مشتر ی ج 

کن  و هد نن را  یم یتمصرف را در بخش مکان هد ه ا ی،اقتصاد ی که فوا  دارن یم یانها ب یافته ینکن . ا یم

 کن . یحفظ م

در پژوهش به بررسی تحقیقات اخیر دربار  مصرف کنن گان در تنظیمات بازاریابی  (2112)4اندرو تی استفن  -

رسانه های دیجیتالی و اجتماعی پرداخت. پنج اصطالح شناسایی ش   ان : فرهنگ دیجیتال مصرف کنن  ، پاسخ 

محیط های موبایل و کلمه ی دهان  به تبلیغات دیجیتال، ا رات محیط های دیجیتال بر رفتار  مصیییرف کنن  ،

ننالین. این مقاالت جم ی از زوایای بسیییار متفاوتی بر شیییو  ی تا یرگذاری تجربه ی مشییتری و شیییو  ای که 

صورت بخشی از زن گی روزمر  ی  شتری تحت تا یر محیط های دیجیتال قرار می گیرد که در نن ا ب تجربه ی م

 . هد انان ایزهای زیادی برای شناخت وجود دارن  و دانش موجود خود قرار می گیرن ، روشن گیری می کنن

در ص د از به طور نا متناسبی بر نقش دهان به دهان تاکی  نمای ، که تن ا بخش تجربه مشتری دیجیتال محسوب 

 می گردد.

 کی،یدهان به دهان الکترون یغاتتبل یارتباط مف وم "تحت عنوان یدر پژوهشییی (2112) 5و همکاران  ینور -

ستفاد  م اوم از تجارت اجتماع صل از ا یجنتا "یت    و اعتماد به نفوذ در ا ماد و اعت یانجیمطال ه نقش م ینحا

 یاتخاذ تئور یقو اسییتفاد  م اوم از طر یکیالکترون یاسییتفاد  از رفتارها یکیرفتار الکترون ینت    را در رابطه ب

 ینیت  یکیدهان به دهان الکترون یغاتمطال ه، عوامل تبل نیدر ا ین،ده . عالو  بر ا یم یحاعتماد ت    توضییی

 یم یبررسیی یکیمصییرف کنن گان تجارت الکترون یاندر م یجترو یبرا   کنن ینیب یشرا به عنوان پ یانکنن   جر

 کن . 

: اشد ان از مصرف ینننال ی مج د در خر ی عوامل مؤ ر بر قص  خر"با نام  یدر پژوهش (2115)2آتیل بلوت-

نشیییان  ژوهشپ یجرا مورد مطال ه قرار داد  ان . نتا یهترک ینننال ی اراناز خر 3۸۹ ی. با نمونه نمار"یه  ترککنن 
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