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 (ب) يذوالفقار دهنو نیحس )،(الف *پور میحک نیحس
 
 رانیا رجند،یواحد ب ،یدانشگاه آزاد اسالم ،يدانشکده حقوق و علوم ادار ت،یریگروه مد اریاستادالف: 

 رانیا رجند،یواحد ب ،یدانشگاه آزاد اسالم ،يشکده حقوق و علوم اداردان ت،یریمد يدکتر يدانشجو ب:
 

 چکیده
برند خاص از  ایشرکت  کیآنان به  يوفادار شیافزا قیاز طر انیو مستجم با مشتر يرابطه قو يبرقرار جادیا
و برون  یموضوع با عوامل درون سازمان نی. اگرددیمحسوب م یابیموجود در بازار يها-ياستراتژ نتریمهم

مهم و  یاز عوامل درون سازمان یکیبه عنوان  تواندیم غاتیتبل نیب نی. در اباشدیدر ارتباط م ياریبس یسازمان
با  غاتیتبل رای. زردیقرار گ یو بازرگان يتجار هاينهزمی در هامورد توجه شرکت انیمشتر يبر وفادار رگذاریتاث

برند نقش  ایشرکت  کیآنان از  يوفادار زانیبر م تواندیم انیترو آگاه نمودن مش یذهن ریتصو جادیو ا ییشناسا
و با مصاحبه ساختارمند با  يگرند تئور يمحتوا لیو تحل یفیبا روش ک قیتحق نیا نی. بنابرادیفا نمایرا ا يمحور

ده نوشته ش غاتیتبل قیاز طر انیمشتر يبر وفادار رگذاریعوامل تاث یبا هدف بررس نهیزم نیمتخصص در ا 12
 است. 
(عوامل  یشرکت)، عل يو استراتژ طیبازار، مح ،يگذار متی(ق اينهینشان داد که عوامل زم قیتحق هايافتهی

 هايبرنامه نیو شرکت) و راهبردها (تدو انیمرتبط با مشتر يامدهای(پ امدی)، پيو ساختار ییربنایز ،یفرهنگ
شرکت نی. بنابراگردندیم حیصورت تشر نیالن) بدک يراهبردها نیو تدو کیاستراتژ نشیب ،یو پژوهش یآموزش
جذب نموده و  يشتریب انیمشتر توانندیداشته باشند م یو مناسب حیصح يبهره بردار غاتیکه بتوانند از تبل هایی
 .داشته باشند يآنان نقش موثر يوفادار زانیم شیدر افزا نیهمچن
 

 يرندد تئورگ غات،یتبل ،ياستراتژ ،يمشتر يوفادارواژگان کلیدي: 
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 مقدمه
ها را به خود مشغول کرده است، کشف رویکردهاي نوین براي ایجاد مزیت رقابتی و  آنچه امروزه سازمان

دهد یکی از مسائل کلیدي براي . تحقیقات نشان می)1395(خانلري،  ربودن گوي سبقت از رقیبان است
در این رابطه،  .هاي فعلی استقوه و حفظ مشتريهاي بالها، تواناییِ جذب مشتري ماندگاري و موفقیت سازمان

بینی و محاسبۀ ارزش طول عمر مشتري نوعی سالح استراتژیک و مزیت رقابتی در افزایش سودآوري و پیش
بندي بازار رود و از مهمترین مفاهیمی است که براي بخششمار می تشخیص مشتریانی با سودآوري بیشتر به

اي که تعداد مشتریان آن زیاد و نیازهاي آنان بدیهی است در بازار گسترده). 1391شود (معینی، استفاده می
تواند از عهدة خدمات به تمام مشتریان بازار برآید. همچنین هیچ سازمانی نمی .بسیار متنوع و متفاوت است

اریابی هدفمند و توان براي همۀ خریداران از شیوة بازاریابی واحدي استفاده کرد، از این رو نیاز به بازنمی
در چارچوبی ) 1991. الیور (رودشمار میزار هدف، امري ضروري بهابندي دقیق بازار براي تعیین ببخش

مرحل شناخت،  4از  هییرات کغنوان تجاري را براساس مدل سلسل مراتب تعاداري وفمفهومی طیف کامل 
در بر  تمامی مراحل این مدل را هک ریفیتع شود ارائه کرده است.تشکیل می خرید هتاییر پذیري، تصمیم ب

حمایت  هتخرید مجدد ج هقوي نسبت ب نعهددهد عبارت است از می هرا از آنها ارائ جدیدي مفهومداشت 
 هرقبا ک هاي بازاریابیو تالشمحیطی  ط، علی رغم تغییر شرایهیا خدمت خاص در آیند کاالاز یک  هپیوست

خرید محصوالت  هحتی ممکن است ب هخاص را دارد، ک یک محصول مشتریان و نگرشقابلیت تغییر رفتار 
 ). 1389دیگر بینجامد (برادران، 

هایی که مشتریان فردریک ریچهلد، مولف کتاب اثربخشی وفاداري در این زمینه عنوان کرده است: شرکت
ري وفادار و حفظ و باشند. این گفته اشاره به مشتکنند، اندك میخود را به دیده مقرري سالیانه نگاه می

). براي اینکه بتوان وفاداري وي را حفظ 1390بصارتی ضیابري، (نگهداري مشتریان براي سالیان متمادي دارد 
تبلیغات همواره به عنوان یکی از مهمترین ابزارهاي ارتباطی در فعالیتهاي توان از تبلیغات بهره گفت. نمود می

ذهنی مناسب از برند در ذهن مشتریان نقش حیاتی بر عهده داشته بازاریابی مطرح بوده و در ایجاد تصویر 
اي  ههاي ترفیعی تبلیغات رسانکند که یکی از بحث برانگیزترین فعالیتمطرح می)، 2002است. تاستین (

تاثیرگذار باشد. ارتباطات  مشتريی ابعاد ارزش مد بر تمانتوادهد که تبلیغات میها نشان میاست. پژوهش
الی و تانگ، بی یک مکالمه دوجانبه بین شرکت و مشتریان بالقوه و بالفعل محصول و برند است (بازاریا
هاي ترویجی و ترفیعی پلی ارتباطی بین خریدار و فروشنده است و نقش آگاهی، متقاعد سازي فعالیت ).2009

 ). 2007(تراهان،  هاي مصرف کننده داردبر تصمیم
یجی و ترفیعی ایجاد انگیزه مضاعف جهت خرید و تحت تاثیر قرار دادن هاي ترواري از فعالیتیهدف بس

شود. همچنین با توجه به رفتار خرید مصرف کننده است و موجب تحریک و عکس العمل سریع در فروش می
ها نسبت مرتبط است و تداعیات و نگرش محصولتوان گفت که تبلیغات با وفاداري به اثرات سلسه مراتبی می

اي است که براي قانع کردن مشتري به خرید کاال یا استراتژي تبلیغات برنامه .نمایدرا تقویت می به برند
مشتریان و ، خود محصول و مزایاي آن: رود. عناصر اصلی این برنامه موارد زیر هستندخدمات به کار می

ازي انتخاب مشتریان با هینه سو ب مسیرهاي جایگزین براي آگاه کردن مشتریان از محصول، خصوصیات آن ها
 .هدف باید روشن باشد، محیط باید به خوبی شناخته شود :تمامی اینها بدین معنی است که. توجه به بودجه

تصمیمات باید بر مبناي منابع در دسترس اتخاذ شوند.  .ابزار الزم باید به طور مناسب دسته بندي شوند
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دهند تا ه و بودجه مناسب، همگی دست به دست هم میتحلیل رسان تعریف از بازار، ارزیابی مؤثر محصول
بهترین برنامه ي ممکن را داشته باشیم. البته این برنامه هیچ وقت خالی از عیب نخواهد بود چون منابع 

آنچه در این تحقیق مد نظر قرار دارد توجه به وفاداري مشتري با استفاده از استراتژي  .همیشه محدود هستند
اي، علی، پیامدها و . که با استفاده از روش گرندد تئوري به دنبال استخراج عوامل زمینهباشدتبلیغات می

 باشیم.راهبردهاي مورد نظر و در نهایت ارائه یک مدل پاردایمی می

 پژوهشمبانی نظري 

 وفاداري مشتري
شوند و تر مییهروز به یکدیگر شبدر دنیاي رقابتی امروز خدمات ارایه شده از سوي شرکتهاي رقیب روزبه

توان مشتري را با ارایه خدمتی کامال بدیع در بلندمدت شگفتزده کرد؛ زیرا نوآورانهترین دیگر به سختی می
گذاري در حوزه گردند. از این رو، سرمایهخدمات به سرعت از سوي رقبا تقلید شده و به بازار عرضه می

هاي خدماتی است. وفاداري از طریق اي شرکتگذاري اثربخش و سودمند بروفاداري مشتري یک سرمایه
افزایش درآمد، کاهش هزینه به دست آوردن مشتریان جدید، کاهش حساسیت مشتري به قیمت و کاهش 

طی دهه  .انجامدهاي انجام کار در شرکت به افزایش سودآوري میهاي آشنا کردن مشتري با روشهزینه
دي شده است که در نتیجه بازاري با رقابت شدید و گذشته، بخش خدمات مالی دستخوش تغییرات شدی

رشدي اندك در میزان تقاضاي اولیه به وجود آمده است. در چنین بازاري، رویدادهاي مربوط به ارتباطات 
ها در حال طراحی اي فزاینده در حال کاهش است و بانکتعهدآور و موروثی بین مشتري و بانک به گونه

). در این بین توجه به وفاداري مشتریان 1386(عبدالوند،  حفظ مشتریان هستند هایی براي جذب واستراتژي
در فرهنگ لغت آکسفورد وفاداري حالتی از ثابت قدم بودن در بیعت از اهمیت بسزایی برخوردار شده است. 

اتوجه به اند، که این موضوع باندیشمندان مختلف، تعاریف متعددي براي وفاداري ارائه کرده. تعریف شده است
معروفترین تعریف قابل قبول براي وفاداري به تعریف . مفهوم چند بعدي و پیچیده وفاداري قابل قبول است

گردد که در آن وفاداري را به عنوان یک تعصب به مارك و پاسخ رفتاري برمی 1973یاکوبی و کینر در سال 
ها ترجیح داده و به به سایر مارك کنند که در آن فرد یک مارك خاص را نسبتدر طی زمان تعریف می

). وفاداري ایجاد تعهد در مشتریان براي 1396توکلی، گیرد (صورت یک تعهد روانی در مورد آن تصمیم می
گیرد انجام معامالت با سازمانی خاص و خرید و فروش کاالها و خدمات مورد نظر که به صورت مکرر انجام می

وفاداري را به عنوان یک رفتار در ) 1992آسائل (). 2004گردد (الرسون، به عنوان وفاداري مشتریان ذکر می
(وانگ،  کند. بنابراین این امر منجر به خرید مداوم آن مارك تجاري می گرددمورد نشان تجاري تعریف می

کند دهد که سعی میمعناي روانشناسی وفاداري را در تالشی نشان می) 1978یاکوبی و چستنات ( .)2004
دهد که تداوم خرید بعنوان هاي آنها نشان میرا از تعاریف رفتار متمایز کند (خرید مکرر). تجزیه و تحلیلآن 

ارزش خواهد بود آن هم به دلیل روش خرید یا اولویت راحتی و اینکه اگر مصرف یک معرف وفاداري، بی
تعریف . وي وفاداري نقاب بگذاردتواند رکنندگان نسبت به چند مارك وفادار بمانند خریدهاي ناپیوسته می

وفاداري تعهدي  :دیگري از وفاداري نیز ارایه شده است که در برگیرنده مفهوم تعهد از سوي مشتري است
عمیق به خرید دوباره یک محصول یا خدمت برتري داده شده در آینده است که به معناي خرید دوباره از یک 

در اغلب ). 2004 ،ایلورتاست ( مات بازاریابی رقبا براي تغییر رفتاررغم وجود تاثیرات محیطی و اقدابرند علی
شود؛ رویکرد نگرشی احساسات مختلف در شخص تعلق خاطري نسبت به تعاریف وفاداري دو رویکرد دیده می

طور کامل نماید که بهکند این احساس درجه وفاداري مشتري را مشخص میسازمان، خدمات و کاال ایجاد می
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تشویق  و هاي وفاداري نگرشی شامل تبلیغات مثبت دهان به دهان، تمایل به توصیهاست. مقیاس شناختی
دیگران به استفاده از کاال و خدمات است؛ رویکرد رفتاري تمایل مشتري براي خرید مکرر خدمات و تولیدات 

ساختار وفاداري که  ).1392(رشیدي،  کننده کاال و خدمات استکننده خدمات و حفظ ارتباط با عرضهعرضه
توان با تکرار رفتار خرید مصرف کننده بررسی کرد چرا که شود را معموال میاصوال در شرایط رفتاري درك می

تواند به صورت مستقیم با فروش که هدف نهایی سازمان این به عنوان جلوه بیرونی وفاداري درك شده و می
-ک مفهوم درونی است که باور و رویکرد افراد را شکل میاست مرتبط شود. در حقیقت وفاداري به هر چیز ی

شود که ما بتوانیم مصادیق آن را در رفتار افراد مشاهده کنیم ولی نکته این جاست که این دهد و باعث می
اید توجه کرد که عوامل دیگري همچون عادت، . بتواند دلیلی بر وجود یا عدم وجود وفاداري باشدمشاهده نمی

-هاي جابجایی در عمل بر رفتار مشتري تاثیر گذاشته و باعث تکرار عمل خرید میتفاوتی و هزینهارزانی، بی
  ).1392(شمسی،  شوند

 فوق برند به وفاداري زمینه در که مهمی بسیار مفاهیم توان بدین شرح بیان نمود: ازابعاد وفاداري را می

 از بسیاري توجه که نمود، اشاره توان م ادراکی رزشو ا رضایت مشتریان، اعتماد به است اهمیت حائز العاده

 با مفاهیم این رابطه روي بر خود مطالعات ) در2008جانگ و همکاران ( است. کرده خود جلب به را محققین

 )2012هی و همکاران، اند (داده ارائه را زیر چارچوب یکدیگر،

 

 فاداريو و اعتماد مندي، رضایت ادراکی، ارزش : چارچوب1نمودار 

 
مدت  بلند موفقیت اصلی عامل مشتري، مندي ) رضایت2011همکاران ( و نام دیدگاه از رضایت مشتري:

 به متعدد در تحقیقات دلیل همین است. به گذار تاثیر نگرشی و رفتاري وفاداري بر و ها بوده از سازمان بسیاري

است.  شده اشاره ها سازمان سودآوري یشافزا و خرید تکرار دهانی، تبلیغات با مندي مشتري رابطه رضایت
 از رفتار خرید و تجربه احساس بینی، پیش ي درباره عمومی روحی وضعیت عنوان به را ) رضایت1997اولیور (

 اند. خریداران یانموده خرید تعریف موقعیت به احساسی پاسخ عنوان به را رضایت نیز کرد. برخی تعریف

کیفیت واقعی  از کمتر این انتظارات چنانچه .دارند انتظاراتی کنندیم خریداري که محصولی از مشتریان
 محصول باشد واقعی کیفیت با برابر انتظارات، این که در صورتی شد. خواهد ناراضی مشتري باشد محصول

 و می شود دلشاد او باشد مشتري انتظار حد از باالتر محصول واقعی کیفیت اما چنانچه شود، می راضی مشتري
 مشتري، ). رضایت1388قمی،  رمضانی و زاده نجامد (حیدرمی برند آن به نسبت وي وفاداري به نهایت در

 به تواند می شده است. رضایت مشتریان حاصل مصرف تجربه از که است، خدمت یک خرید از پس او ارزیابی

 ). 1388وبراري،  شود (رنجبریان منتهی مثبت دهانی تبلیغات و وفاداري همانند رفتارهایی

ارزش 
 

رضایتمند
 

 وفاداري اعتماد
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 به مشتریان با روابط ایجاد براي ضروري شرط پیش یک اعتماد بازاریابی، ادبیات در از سویی دیگر اعتماد:

 اعتماد قادر به باید ). مشتریان2011هونگ و چو، است ( گذار اثر کنندگان مصرف خرید بر رفتار حساب آمده و

 ضروري امري مشتریان کسب وفاداري منظور به هاتتوج این همه که چرا باشند، محصوالت عرضه کنندگان به

اطمینان  معامله مقابل طرف با تعامالت درستی پایایی و به شخص یک که دهدمی رخ هنگامی می نماید اعتماد
از  قبل را خدمات نوعی به بایستی مشتریان زیرا دارد، بستگی مدیریت اعتماد به خدمات اثربخش کند، بازاریابی

با یک  مدت بلند رابطه یک که یافتند دست نتیجه این به )1997( کانون و داري نمایند. دونیخری آن ي تجربه
اطمینان مشتریان  و باشد نداشته صداقت که صورتی در شرکت آن نماینده توسط تواند می اعتماد، قابل شرکت

شرایط  هنگام در که دارند را آن توانائی اعتماد، قابل فروشندگان بیافتد. برعکس، خطر به کند سلب خود از را
را  مشتریان باشد،می ایشان عالیق بر خالف و شده تحمیل مشتریان بر شرکت مدیریت توسط که سختی
اعتماد  بر برند شخصیت تاثیر از حاکی )2011و همکارانش ( هس تحقیقات دارند. نگه متعهد شرکت به کماکان

 اینترنتی بازارهاي روي بر خود مطالعات نتیجه در چو و . هونگ)1389، و همکاران باشد (موتمنیمی برند به

 مشتریان خرید قصد و نگرشی وفاداري بر واسطه عامل مشتري به عنوان یک اعتماد که دریافتند کره کشور

 از اهمیت فروشندگان به مشتریان مستقیم عدم دسترسی به سبب اینترنت فضاي در که است تاثیر گذار

هونگ و چو، بهره جست ( آن از توانمی خرید مشتریان اینترنتی بینی پیش در و بوده برخوردار بیشتري
 به اعتماد که رسیدند نتیجه این به خود تحقیقات نتیجه در نیز )2004تیل ( راندل بنت و ). همچنین2011

 ).2004بنت و راندل، ( داشت خواهد پی در را برند به برند، وفاداري یک
 شخصی هايویژگی و خدمت یا کاال نوع به را ادراکی ) کیفیت2011( همکاران و نامی: ادراک ارزش

 بعد و  در حین یا خدمت خرید مراحل در را متفاوتی هاي ارزش مشتریان دانند، همچنینمی مشتریان وابسته

 معتقدند مشتریان که مزایایی بصورت را ادراکی ارزش )2000لوسگو ( و دوگل مک کنند.می ادراك از مصرف

 از سودمندي کلی ارزیابی ادراکی ارزش .اندنموده تعریف کند، می دریافت با مصرفشان مرتبط هزینه بر مازاد

 نیز شث و باشد. کاتلرمی پرداختی هزینه مقابل در آورندمی بدست آنچه از مشتریان بر ادراکات مبتنی خدمات،

 و گردد (موتمنیمی تعیین وفاداري و رضایت وسیله به مشتریان براي محصوالت ارزش اند کهنموده ادعا

 که نمودند ارائه مشتریان وفاداري با ارتباط در را زیر مدل نیز )،2007( نلسون و ندابیسی ).1389همکاران، 

 و میانجی اعتماد عوامل طور همین و مشکل رفع توانایی و ارتباط ایجاد توانایی تعهد، شامل عوامل شایستگی،
و  درك شایستگی از مدل منظور این در باشد.می مشتریان، وفاداري به مربوط رعناص عنوان روابط به کیفیت

 براي مهم عوامل از یکی عنوان به نیز محصول است. تعهد دهنده ارائه آوري فن و تجاري توان خریدار از تصور

 بینی پیش و مشتري وفاداري احتمال سنجش براي مقصدي و بازاریابی است رابطه قدرت و توان و فهم درك

 این مشتریان که جایی آن از که، نمایدمی عنوان خود پژوهش در 2007سال  در آنیسموا باشد.می خرید آینده

 انتظارات انفرادي و نیازهاي روي بر باید ها سازمان هستند، آگاه بسیار دیگر سوي از و عصر بسیار دمدمی مزاج

 ها سازمان براي برند یابد. ایجادمی نمود تبلیغات ذاريگ سرمایه در امر این که نمایند تاکید بیشتري مشتریان

-ویژگی میان ارتباط برقراري طریق از امر که این دهند افزایش بقیه از را خود تمایز تا نمایدفراهم می را فرصتی
 یتمز ها سازمان برند ایجاد آید.می بوجود افزایی هم نتیجه پذیرد، درمی صورت و خدمات با کاال سازمان هاي

 در تبلیغاتی هايهزینه چشمگیر کاهش و مقیاس از ناشی هايجویی صرفه از طریق هاآن توجهی براي قابل

 دهد. مشتریانمی نجات سردرگمی از را آنان سازمان، برند کنندگان، مصرف سطح نماید. درمی بازاریابی، ایجاد

 جمله دهانی  از تبلیغات تر وپایین هايینههز نمایند.می کمک متفاوت طرق به سازمان یک عملکرد وفادار به
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 خرید رفتار که گرددمی اطالق کسانی به مشتریان وفادار سنتی صورت به باشد.می وفادار مشتریان ایجاد دالیل

 ).2007انیسموا، باشند ( داشته پیاپی

 استراتژي تبلیغات
و در بردارنده هدفی اجتماعی است.  تبلیغ یک پدیده اجتماعی است که برگرفته از یک نیاز اجتماعی بوده

عنوان یکی از اجزاء موثر جامعه، نقش اساسی در ایجاد و بالفعل کردن نیاز مصرف کنندگان ه پدیده تبلیغ ب
دارد. کارکرد جدید این پدیده، تولید نیاز است که میتواند در جهات مثبت و منفی استفاده شود. امروزه این 

دایی ناپذیر از زندگی بشري درآمده که در تمام کره خاکی آثار آن به چشم پدیده اجتماعی به شکل جزئی ج
گیرد و همین امر باعث شده است که تاثیر ها صورت میمیخورد. همه روزه تبلیغات وسیعی از سوي شرکت

تر شده و مصرف کنندگان به صورت انتخابی به تبلیغات توجه نمایند. در تبلیغات بر پاسخ مصرف کننده کم
بایست تالش و هزینه بسیاري را جهت جذب مخاطبین خود به تبلیغات مبذول ها میین صورت شرکتا

نمایند. تبلیغات دانش و هنري است که نه تنها در اقتصاد و تجارت بلکه در بسیاري از علوم و مفاهیم دیگر 
است که شما به وسیله آن  گسترش یافته و از جایگاه ویژه اي برخوردار است. طبق نظر کاتلر، تبلیغات علمی

یابید. بازاریابان از تبلیغات براي ایجاد آگاهی، برتري و به بازاریابی و پیشبرد فروش و افزایش منافع دست می
عبارت تبلیغات شفاهی ). 1393(کفاش پور،  کننددر نهایت انتخاب نام تجاري توسط مشتري استفاده می

 پیش طی یک مطالعه کالسیک بازاریابی در مجله فورچون منتشر سال 40اولین بار توسط ویلیام وایت حدود
-هاي اجتماعی در جامعه شناسی به طور مفصل مورد بحث قرار گرفته، اما در سالشد. اگر چه مطالعه شبکه

 هاي اخیر به دلیل مکشوف شدن اثرات بارز آن بر رفتار مصرف کننده مورد توجه پژوهشگران بازاریابی قرار
هایی (خواه مثبت یا منفی) در بین گروه اصطالح تبلیغات شفاهی براي توصیف ارتباطات شفاهی گرفته است.

 رود.مثل ارائه دهندگان محصول، کارشناسان مستقل، خانواده و دوستان و مشتریان واقعی و بالقوه به کار می
قات بیشتر روي مشتریان ها ممکن است درگیر با تبلیغات شفاهی گردند، ولی تحقیاگر چه هر سه این گروه

کند که یکی از بحث مطرح می) 2002تاستین (). 1392(ایمان خان،  واقعی و بالقوه تمرکز یافته است
د بر نتوادهد که تبلیغات میها نشان میاي است. پژوهشهاي ترفیعی تبلیغات رسانهبرانگیزترین فعالیت

طات بازاریابی یک مکالمه دوجانبه بین شرکت و مشتریان ابعاد ارزش ویژه برند تاثیرگذار باشد. ارتبا میتما
با دقت در تعریف مذکور چهار ویژگی اصلی تبلیغ ). 2009تانگ، ( بالقوه و بالفعل محصول و برند است

رود. تبلیغ در ازاء پرداخت وجه و ها، کاالها و خدمات بکار میتبلیغ جهت ترفیع و ارایه ایده: شودمشخص می
 .یرد. تبلیغ متولی خاص دارد. تبلیغ غیر شخصی استگپول صورت می

هاي تبلیغاتی دو موضوع قابل بررسی است. نخست، تا چه میزان فرایندهاي تبلیغاتی در ارتباط با استراتژي
نیازمند استانداردسازي هستند و دوم، دامنه جفرافیایی فرایندهاي تبلیغاتی چقدر است. همانطور که اشاره 

 ه شده است که عبارتند از:ئسازي تبلیغات اراو تفکر مختلف در ارتباط با استاندارد و یکسان گردید سه رویکرد
بر اساس این رویکرد، افزایش سرعت ارتباطات در همگرایی و شباهت بازارها  ـ استانداردسازي: 1

لش کشیده و در عین تاثیرگذار بوده است. این رویکرد، این باور را که بازارها غیر یکنواخت هستند را به چا
ضر، حا عصر در داند. طرفداران این تفکر بر این باور هستند کهسازي را نیز ضروري میحال فرایندهاي انطباق

ها، عقاید، باورهاي مذهبی و زبان روند همگرایی را طی عواملی مانند فناوري، فرهنگ، آداب و رسوم، ذائقه
سازي را طی نمایند. بر اساس این  ی باید روند همگرایی و یکسانکرده و در نتیجه لزوما فرایندهاي تبلیغات
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شناختی مشابهی دارند که زمینه ها با وجود آنکه متفاوت هستند، نیازهاي فیزیولوژیکی و روانتفکر، انسان
ز به ). بازاریابان باید نیاLink, 1988سازد (هاي تبلیغاتی یکسان را فراهم میمناسبی براي تاثیرگذاري پیام

ایجاد تصویر و هویت جهانی از برند را درك نموده و بر موانع تبلیغات در سطح جهانی غلبه نمایند. محققین 
در بازارهاي محلی را مورد تائید قرار داده ولی آنها را به عنوان مانع استراتژي استانداردسازي  وجود تفاوت

 ).Harris, 2003گیرند (هاي تبلیغاتی در نظر نمیفعالیت
هاي این رویکرد بر خالف رویکرد استانداردسازي است و بیشتر بر تفاوت سازي):ـ تمایز (انطباق  2

داند. هدف از سازي را مناسب بازارهاي جهانی میهاي تمایز و انطباقفرهنگی تاکید داشته و استراتژي
جاد ارتباطات کارآمد با مشتریان در هاي ویژه از طریق ایهاي تبلیغاتی خلق مزیتاستراتژي انطباق در برنامه

سازي بر اساس تفاوت بین کشورها، شرایط فرهنگی، ). میزان انطباقJames, 1991بازارهاي محلی است (
سطح توسعه اقتصادي، مسائل قانونی و سیاسی، ارزش مشتري و چرخه عمر محصول متفاوت خواهد بود. 

ها و هاي تبلیغاتی نظیر فرهنگ، سالیق، دسترسی به رسانهالیتمدیران بازاریابی باید موانع استانداردسازي فع
هاي انطباقی در رویکردهاي مالحظات اقتصادي را مد نظر قرار دهند. وجود این موانع، لزوم توسعه فعالیت

دهد. از بین اجزاي آمیخته بازاریابی، استانداردسازي تبلیغات با مشکالت تبلیغاتی را مورد تاکید قرار می
 شتري همراه است. بی

-هاي بین بازارهاي محلی را مورد توجه قرار میاین رویکرد تفاوت :توافقی یا ترکیبی رویکردهايـ 3
داند. این رویکرد محیط بیرونی پذیر میدهد، ولی استانداردسازي فرایندهاي تبلیغاتی را نیز تا حدي امکان

ر داده و بر اساس شرایط مقتضی یکی از دو رویکرد را شرکت و نیز بازارهاي جهانی و محلی را مورد توجه قرا
هاي امور دهند، اساسا در پی کاهش هزینهدهد. افرادي که رویکرد استانداردسازي را ترجیح میپیشنهاد می

-تبلیغاتی و ارائه تصویري واحد از برند در بازارهاي هستند، در حالیکه طرفداران رویکرد انطباق سازي، مزیت
 ).Harvey, 1993کنند (ز ایجاد تمایز در هر بازار محلی را جستجو میهاي حاصل ا

ها با وجود اهمیت بازاریابی، بسیاري از شرکتکنند که اي بیان می)، در مقاله1395سلطانی و همکاران (
ها تبدیل هاي ضعیفی در این حوزه و تشخیص نیازهاي بازار دارند که به دلیل اصلی ورشکستگی آنشایستگی

دهد تا درك اي جدید و رو به رشد، به بازاریابان فرصت میده است. هم آفرینی مجازي، به عنوان پدیدهش
بهتري نسبت به نیازهاي مشتریان پیدا کنند و بدین ترتیب ریسک شکست محصوالت جدید را کاهش دهند. 

ی بوده، به بررسی ارزش هم با توجه به اهمیت پدیده هم آفرینی و نظر به اینکه مطالعات کنونی اغلب مفهوم
آفرینی از دیدگاه شرکت پرداخته و دیدگاه ارزشی مشتریان را نادیده گرفته اند، لذا این پژوهش در پی آن 
است که با استفاده از مدل پذیرش تکنولوژي ارزش محور، دیدگاه ارزشی مشتري در مورد هم آفرینی مجازي 

هاي زمانی بسنجد، و تاثیر قصد ر قصد هم آفرینی را با توجه به ریسکرا ارزیابی نماید، اثر این دیدگاه ارزشی ب
دهد مشتریان هم آفرینی مجازي را نتایج نشان می هم آفرینی را بر بازاریابی دهان به دهان مثبت بررسی کند.

ها نسبت به این هاي مطرح شده هم تاثیري بر دیدگاه ارزشی آنکنند و حتی ریسکارزشمند ادراك می
شود. لذا، با توجه به ارزش این ایند ندارد. بعالوه، هم آفرینی منجر به بازاریابی دهان به دهان مثبت میفر

توان گفت هم آفرینی موضوعی محوري در بازاریابی است و ها و هم براي مشتریان میفرایند هم براي شرکت
 ). 1395انی، (سط هاي نوآوري و توسعه محصول به کار گرفته شودباید در استراتژي

بر اساس نتایج به دست آمده به جز فرضیه کنند ) در پایان نامه اي بیان می1396قربانی و همکاران (
مربوط به تبلیغات عاطفی، بقیه فرضیات پژوهش مورد تایید قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد که پیش 

وثر در افزایش دوره عمر مشتري به شمار بینی ارزش مشتري، نوآوري محصول و تبلیغات کارکردي عوامل م
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نتایج این پژوهش، نشان داده کنند اي بیان می) در مقاله1396). حقیقی و همکاران (1396(قربانی،  می آیند
هاي بازاریابیشان را به شکل ها کمپینشود تا شرکتشود که درك بهتر از میزان ارزش مشتریان سبب میمی

 .گذاریهاي بازاریابیشان حاصل کنند این ترتیب سودهاي باالتري از سرمایه بهگذاري کنند و مناسبی هدف
هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی اثر متغیرهاي کنند اي بیان می) در مقاله1396توکلی و همکاران (

کیفیت خدمات درك شده، تصویر شرکت و رضایت مشتري بر وفاداري مشتري با در نظر گرفتن نقش 
-باشد. نتایج نشان داد که از بین فرضیات پژوهش تنها نقش تعدیلگر هزینههاي جابجایی میینهتعدیلگري هز

هاي جابجایی بر رابطه بین تصویر ذهنی شرکت و وفاداري مشتري، رد و سایر فرضیات مورد تأیید قرار 
باشد و اثر ي میترین عامل مؤثر بر وفاداري مشتر./مهم 38گرفتند. همچنین رضایت مشتري با ضریب مسیر 

باشد. عالوه بر این نقش تصویر ذهنی شرکت و رضایت مشتري بر وفاداري مشتري مثبت و معنادار می
میانجیگري تصویر ذهنی شرکت و رضایت مشتري نیز در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است که نتایج 

 . باشدبیانگر تأیید نقش میانجیگري این متغیرها می
آمده از آزمون فرضیات این پژوه  دست نتایج بهکنند اي بیان می) در مقاله1394همکاران ( حسین زاده و

طور مثبتی بر کیفیت رابطه با مشتري، رضایت مشتري و وفاداري  نشان داد که مشتري مداري کارکنان به
ي و تبلیغات طور مثبتی بر رضایت مشتر مشتریان بانک پارسیان تأثیر دارد. کیفیت رابطه با مشتري به

شفاهی مشتري تأثیر دارد. رضایت مشتري به طور مثبتی بر وفاداري مشتري و تبلیغات شفاهی مشتري تأثیر 
) 1393کفاش پور و همکاران ( .دارد. وفاداري مشتري نیز به طور مثبتی بر تبلیغات شفاهی مشتري تأثیر دارد

آن است که تبلیغات بر پاسخ مصرف کننده تاثیر نتایج بدست آمده حاکی از که  کننداي بیان میدر مقاله
مثبت و قابل توجهی دارد، همچنین تبلیغات از طریق نقش واسط ارزش برند مبتنی بر مشتري و هر یک از 

در بخش کنند اي بیان می) در مقاله1393رحیم نیا و همکاران ( .باشدابعاد آن بر پاسخ مصرف کننده موثر می
ه علت افزایش رقابت و به وجودآمدن انواع مختلف موسسات مالی و اعتباري، مشتري بانکداري نیز امروزه ب
ها تبدیل به یک اصل اساسی شده تري پیدا کرده است و مشتري مداري امروزه در بانکجایگاه و ارزش بیش

و وفاداري ها در گرو جلب رضایت ها به شمار آمده و دوام و بقاي بانکمشتریان دارائی ناملموس بانک .است
تواند منجر به بهبود وفاداري این رو توجه به وفاداري مشتریان و شناسایی عواملی که می مشتري است. از

ها تبدیل شده است. هدف از انجام این تحقیق مشتریان شود، امروزه به یک ضرورت اساسی براي بانک
. به همین منظور این تحقیق به ارائه مدلی باشدها میشناسایی عوامل موثر بر وفاداري مشتریان به برند بانک

ها بر وفاداري مشتریان به برند بانک از طریق نقش واسط تصویر برند و جهت بررسی تاثیر تبلیغات بانک
 .پردازدکیفیت ادراك شده برند می

 هاي یک سازمان خدمات مالی در کشور بلژیک سعی شدهبا استفاده از دادهکند ) بیان می2008کروکس (
طبق نتایج است وفاداري مشتري به وسیله دیدگاه مشتري محور به جاي دیدگاه محصول محور تعریف شود. 

کوتاهتر  CLVحاصل از این تحقیق هر چقدر طول دوره مبادالت تاریخی در نظر گرفته شده براي تخمین
شود. مدل ارائه شده اطالعات مفیدي در مورد فعالیت مشتري و باشد از میزان دقت محاسبه آن کاسته می

کنند مشتریان اي بیان می)، در مقاله2016دهد. آرون ژانگ (به ما میویگردانی او را احتمال فعال ماندن و یا ر
شود. این تحقیق در رابطه با پیش بینی ارزش هاي یک شرکت در نظر گرفته میبه عنوان مهم ترین دارایی

دهد میدانشجو نشان  178مشتري نوآوري محصول و ارزش عمر مشتري نوشته شده است. شواهد تجربی از 
که ارزش پیش بینی مشتري به طور قابل توجهی تحت تاثیر این عوامل قرار دارد. عالوه براین امر نوآوري 
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)، در 2016محصول با استفاده از تبلیغات نیز نقش بسزایی در ارزش عمر مشتریان داشته است. سوترز (
تاند در کنند میهایی که از تبلیغات آن الین براي محصوالت خود استفاده میکند شرکتاي بیان می مقاله

  تر عمل نمایند.زمینه جذب مشتري و افزایش وفاداري آنها به محصوالت خود موفق
کند این مطالعه با استفاده از روش موازي و امیخته اکتشافی انجام اي بیان می) در مقاله2016لوین (

ها نشان مصاحبه عمیق از مدیران بازاریابی و رهبران پروژه است. یافته 15گرفته است. مطالعه در برگیرنده 
تواند بر طول عمر مشتري بیفزاید و نقش مهمی در ارتقا روابط مشتري دهد ارزش و اعتماد به تبلیغات میمی

نفر انجام  600کند این تحقیق بر اساس آنالیز )، در بیان می2017و مدیریت پروژه به وجود آورد. آمویک (
باشد و فرضیات تحقیق با ا میگرفته است. روش نمونه گیري براي انتخاب یک بخش از بانک در کشور غن

دهد رابطه هاي تحقیق نشان میصورت گرفته است. یافته PLSاستفاده از روش مدل سازي معادالت ساختاري
اي ) در مقاله2018معناداري بین اثربخشی تبلیغات و برند در جذب مشتري و وفاداري آنان دارد. ویجلی (

هاي محصوالت بپردازد و از ان تواند به معرفی بسیاري از نوآوريمیکند استفاده از استراتژي تبلیغات بیان می
) در 2017طریق جهت گیري مشتري، رقیب و میزان خالقیت در بازارهاي رقابی را در دست بگیرد. دورن (

تواند بر نگرش مشتریان و میزان دهد که تبلیغات میکند بسیاري از مطالعات نشان میاي بیان میمقاله
هایی که عدم نواوري در دهد که شرکتآنان نسبت به یک برند موثر باشد. نتایج این تحقیق نشان می وفاداري

کند تاکنون اي بیان می) در مقاله2018شوند. الیوري (محصوالت دارند در بازرا رقابتی با شکست مواجه می
وضوع است که فرایندهاي تبلیغاتی تحقیقات بسیاري در این زمینه انجام شده است. نتایج تحقیق بیانگر این م

توانند بر میزان درك از برند مشتریان تاثیرگذار باشند و از این رو در زنجیره وفاداري مشتریان بر یک برند می
کند رابطه معناداري بین اثر اي بیان می) در مقاله2017تبیلیغاتی تاثیرات بسزایی داشته باشند. آموك (

 اداري مشتریان وجود دارد. بخشی تبلیغات و برند و وف

 پژوهشروش 
هاي مشهور در این نوع از روش باشد. یکی از استراتژيروش شناسی پژوهش از نوع کیفی استقرایی می

هاي گلیزر و استروس ایجاد شده است. باشد. این روش توسط دو جامعه شناس به نامشناسی گراند تئوري می
باشد که عبارت است از: رویکرد عینی گرایی (استراوس یکرد اصلی میالبته این نوع روش شناسی داراي دو رو

). در این پژوهش از رویکرد عینی گرایی استراوس 1394و کوربین) و رویکرد سازنده گرایی (چارمز) (عنایت، 
و کوربین استفاده شده است. این پژوهش با استفاده از نمونه گیري گلوله برفی و معیار متخصصین مرتبط با 
موضوع تحقیق انجام گرفت. براین اساس افرادي انتخاب شدند که داراي تخصص و تجربه مرتبط با موضوع 

هاي مورد نظر براي مصاحبه انتخاب شدند، محقق مشارکت کنندگان را تحقیق را دارا بودند. پس از آنکه نمونه
هدف و منظور از پژوهش به  در جریان کامل نوع و ماهیت تحقیق قرار داد. بدین صورت که موضوع، روش،

مصاحبه و 12هاي این تحقیق با صورت کامل توسط محقق براي مشارکت کنندگان توضیح داده شد. داده
ادبیات مرتبط با موضوع تحقیق به اشباع کامل رسید. در این تحقیق روش مورد استفاده براي جمع آوري 

نگی با مشارکت کنندگان، دانشگاه و محل کار به هاي مصاحبه نیمه ساختاریافته بود که بعد از هماهداده
دقیقه طول 25تا 15هاي ضبط شده و به طور میانگین بین عنوان مکان مصاحبه تعیین شد. مصاحبه

از دالیل قابل استفاده شد. ) 1990( و کوربین از روش اشتراوس نیز هابراي تجزیه و تحلیل دادهکشید.  می
 آنجا بودن مراحل این روش ذکر نمود. همچنین از و شفاف واضحتوان می استفاده از این روش را توجه جهت

است و در تعامل با  و فرهنگی اجتماعی، و متأثر از عوامل مختلف فردي بعديداراي ماهیت چند تبلیغاتکه 
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این روش شامل سه مرحله اساسی  .اي استفاده شدگیرد، بدین منظور از روش نظریه زمینهدیگران شکل می
ها با تجزیه و تحلیل داده باشد.می کدگذاري محوري. 3و کدگذاري انتخابی . 2.کدگذاري باز. 1است:  زیر

ها و تشابهات با یکدیگر مقایسه ها براي یافتن تفاوتاي مداوم انجام شد. در ابتدا دادهاستفاده از روش مقایسه
چندین بار مرور و بازخوانی شد تا ادراکی کلی  هاها، دادهسازي متن مصاحبهشدند. در این تحقیق پس از پیاده

از مفاهیم موجود در آنها مشخص و کدگذاري شود. سپس این کدها چندبار دیگر با یکدیگر مقایسه و مفاهیم 
 شده و عناوین مناسب به آنها نهایت، مقوالت و فرایند اساسی مشخص مشترك و همپوشان تلفیق شدند تا در

 باط مفاهیم و مقوالت با یکدیگر بررسی و در قالب یک نظریه اساسی که تبیینداده شد. سپس ارت اختصاص
ها، از دو معیار کنترل یا . به منظور بررسی معیار قابلیت اعتماد یافتهکننده پدیده مورد مطالعه بود، ارائه گردید

ه شد. در روش اعتبار یابی توسط مشارکت کنندگان و بازبینی توسط متخصصان غیر مشارکت کننده استفاد
ها و کدگذاري را مطالعه اعتباریابی توسط مشارکت کنندگان از آنها خواسته شد تا فرایند تحلیل، کشف مقوله

 نموده و نظرات خود را در این زمینه بیان نمایند. 

 هاي پژوهش یافته
تفاده از به منظور پاسخگویی به سوال اصلی پژوهش که ارائه مدلی جهت بررسی وفاداري مشتري با اس

است از مصاحبه نیمه ساختار یافته با متخصصان مرتبط با این موضوع استفاده شد. در این  استراتژي تبلیغات
 ارتباط سواالتی مانند چه عواملی زمینه ساز و بسترساز وفاداري مشتري با استفاده از استراتژي تبلیغات

اده از استراتژي تبلیغات کدام است؟ پیامدهاي شود؟ عوامل علی موثر بر وفاداري مشتري با استفمحسوب می
ها هستند و ...؟ راهبردهاي وفاداري مشتري با استفاده از کدام وفاداري مشتري با استفاده از استراتژي تبلیغات

 ها هستند؟ و در نهایت مدل پارادایمی وفاداري مشتري با استفاده از استراتژي تبلیغاتکدام استراتژي تبلیغات
ها ضبط و به صورت کامل پیاده سازي ورت است؟ از مشارکت کنندگان پرسیده شد. تمامی مصاحبهبه چه ص

) براساس سه 1990ها، از طرح سیستماتیک مطرح شده توسط اشتراوس و کوربین (شد. به منظور تحلیل داده
ی یا تجسمی از مرحله کدگذاري باز، محوري و انتخابی استفاده شد که در نهایت به عرضه پارادایم منطق

ها به صورت سطر به نظریه در حال پدیدار شدن منجر شد. در مرحله اول یعنی کدگذاري باز، ابتدا مصاحبه
سطر بررسی شدند و مفاهیم اصلی و ابعاد مرتبط با موضوع تعیین و مشخص شدند. کدهاي ایجاد شده در این 

ها حاصل از ي که اساسا براي توصیف دادهشوند. یعنی کدهامرحله با عنوان کدهاي توصیفی شناخته می
ها اند و هنوز داراي قدرت تبیین پدیده مورد نظر نیستند. در این مرحله با تحلیل مصاحبهمصاحبه مطرح شده

هاي مفهومی اولیه مشخص شدند. در مرحله دوم یعنی کدگذاري کد باز به دست آمد که به صورت طیف320
هاي دسته بندي شدند. یعنی موارد مشابه با ت و تفاوت با سایر کدها مقولهمحوري کدهاي اولیه براساس شباه

هاي کدگذاري هم ادغام شده و با سایر کدها در یک مقوله مشترك قرار گرفتند. در این مرحله یکی از مقوله
دگذاري ها با آن ارتباط یافتند. پس از مشخص نمودن کدهاي محوري، فرایند کباز انتخاب شده و سایر مقوله

ها انجام شد. در این مرحله به منظور طراحی الگوي انتخابی یعنی مشخص شدن ارتباط بین این مقوله
است  ها که در اینجا تحت عنوان مدل وفاداري مشتري با استفاده از استراتژي تبلیغاتپارادایمی یکی از مقوله

مقوله ها با آن تعیین شد. در طراحی پارادایم به عنوان مقوله اصلی در نظر گرفته شده است و ارتباط با سایر 
دهد. شرایط اصلی را تحت تاثیر قرار می مورد نظر شش بعد اصلی بدین صورت تبیین شد: شرایط علی: مقوله

اي: پدیده اصلی مورد بررسی شرایط اي که بر راهبردها تاثیرگذار است. مقوله هستهاي: شرایط ویژهزمینه
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باشد. راهبردها: اقدامات یا تعامالتی که از پدیده اصلی بدست می تاثیرگذار بر راهبرد میگر: شرایط عمومداخله
 گردد.آیند. پیامدها: نتایجی که از راهبردها حاصل میمی

چه عواملی زمینه ساز و بسترساز وفاداري مشتري با استفاده از هاي مرتبط با پرسش اول: یافته
مقوله اصلی بدین شرح بدست آمد:  4مقوله محوري و  25در این بخش شود؟ استراتژي تبلیغات محسوب می

 استراتژیک شرکت. محیط، و بازار، قیمت گذاري،

 عواملی زمینه ساز و بسترساز وفاداري مشتري با استفاده از استراتژي تبلیغات -1جدول شماره 
 مقوله اصلی مقوله محوري ردیف

 قیمت گذاري هزینه بسته بندي 1
 هزینه حمل و نقل 2

 هزینه گمرکی 3

 هزینه هاي عملیاتی 4

 هزینه کانالهاي توزیع 5

 هزینه تمام شده 6

 بازار سطح درآمد افراد 7
 رقابت 8

 محیط نرخ ارز 9
 مدت تماشاي آگهی ها 10

 با نام تجاري  دفعات ارتباط 11

 مقررات کنترلی دولتها 12

 تماعیتفاوتهاي فرهنگی، اج 13

 روانشناسی محیطی کشورهاي مختلف 14

 فضاي فیزیکی ارائه خدمت 15

 تورم 16

 استراتژي شرکت آگاهی داشتن نسبت به ظروف وشرایط محلی 17
 طرح ذهنی مشتریان 18

 مدیریت ارتباط با مشتري 19

 تجربه خدماتی 20

 ساختار روابط 21

 تکنولوژي 22

گرافی، رنگ و شعار تبلیغات برند، لوگو، تایپو 23
 محیطی

 کیفیت تکنیکی خدمات 24

 فراگیري تعامل کارکنان با مشتري 25
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عوامل علی موثر بر وفاداري مشتري با استفاده از استراتژي تبلیغات  هاي مرتبط با پرسش دوم:یافته
. عوامل 2هنگ فرهنگ جامعه و . فر1مقوله اصلی با عنوان  2مقوله محوري و  13کدام است؟ در این بخش 
 زیرساختی و بنیادي است.

 : عوامل علی موثر بر وفاداري مشتري با استفاده از استراتژي تبلیغات2جدول شماره
 مقوله اصلی مقوله محوري ردیف

 فرهنگ جامعه وجود فرهنگ بهره گیري از تبیغات  و مزایاي ناشی از آن 1
 تبیغات و مبانی مرتبط با آنتأثیرات قابل توجه رشد فناوري بر  2

 ارزشهاي فرهنگی 3

 فرهنگ سازي در جوامع مختلف 4

 توجه به هنجارهاي شکل دهنده در جامعه 5

 عوامل زیرساختی و بنیادي غلبه بخش تبلیغات بر سایر بخش ها 6
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کدگذاري انتخابی مقوله اصلی فرعی و مفاهیم بدست آمده از دو مرحله پیشین (کدگذاري  صورت است؟ در
شود. در این مدل یکی ) تنظیم می1998باز و کدگذاري محوري) بر اساس مدل پارادایمی کوبین و استراوس (

یم براساس ارتباط با ها و مفاهها به عنوان مقوله اصلی در نظر گرفته شده است و ارتباط سایر مقولهاز مقوله
شود تا نهایتا به مدل نظري پژوهش دست یابیم. در این بخش از تحقیق براساس پاداریم آن تنظیم می

ها ) یک مقوله به عنوان پدیده اصلی در نظر گرفته شده است و ارتباط سایر مقوله1998استراوس و کوربین (
وله وفاداري مشتري با استفاده از استراتژي تبلیغات ) تنظیم شده است. مق1و مفاهیم با آن در شکل شماره (

ها با آن مشخص شده به عنوان هسته و مقوله اصلی در نظر گرفته شده است که ارتباط سایر متغیرها و مولفه
جهت شکلگیري و  است. بر اساس این مدل عوامل موثر بر وفاداري مشتري با استفاده از استراتژي تبلیغات

باشد که جهت اجراي آن با راهبردهایی نیاز داریم که در نهایت اي علی مید شرایط زمینهرونق نیازمند وجو
 توان طراحی نمود:گردد. مدل پارادایمی را بدین شرح میمنجر به ایجاد پیامدهایی در جامعه می

 

 مدل نهایی تحقیق -1 شکل شماره
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 و بحث نتیجه گیري
 بازار واقعی مشتري حاکم دوران، این در که کنندمی فعالیت ارمشتري مد اقتصاد دوران در ها سازمان امروزه

 مشتریان بر تمرکز سمت به محصول یا خدمات بر تمرکز از چگونه که بیاموزند باید ها سازمان بنابراین است.

 رینباالت به رساندن و مدیریت به نیاز که بگیرند نظر یک دارایی در عنوان به را مشتریان باید آنها کنند. حرکت

را به عنوان بخشی از  هاي وفاداري مشتریانهاي خدماتی برنامه بازدهی دارد. امروزه بسیاري از سازمان میزان
 20 وسیله به شرکت یک و سود درآمد درصد  80تو پاره اند. طبق قانونهاي توسعه روابط گسترش دادهفعالیت

 خدمت براي و برخوردارند اهمیت ویژه اي از شرکت براي این مشتریان لذا شودمی تأمین آن مشتریان درصد

 رضایت کسب براي را خود منابع تمام که بتواند باشد نحوي به شرکت  سازماندهی باید مشتریان این به رسانی

 آنهاست (مدیریت مطلوب شناخت و مشتریان مدیریت اطالعات امر مستلزم این دیگر طرف از و کند بسیج آنها

همکاري  دو طرفه و مبتنی برال وفاداري، اصوبود.  نخواهد وجود فناوري عملی بدون دفراین این تمام و دانش)
شود. ولی وقتی که وفاداري در  محصوالت نسبت داده می ها، واست. در بیشتر موارد وفاداري به مردم، شرکت

فروش و  شود، تعریف سنتی، معتبر نیست. تئوري وفاداري مشتري، در ادبیات رابطه با مشتري مطرح می
ها وظیفه محوراند تا رابطه محور. یعنی، کارمندان برحسب امروزه بیشتر شرکت. بازاریابی نسبتاً جدید است

مردم کسب وکارپیشه آنچنان روي . گیرند نه برحسب کیفیت تماسهاهایی که دارند پاداش میحجم تماس
شوند که ایجاد رابطه با همان ز می) متمرکدانجام دهن روزانه است الزم که چیزهایی همه( کارهاي خود

کنند. در این تحقیق با استافده از روش گرنند  می فراموش را داردکسانی که کسب وکارشان را سرپا نگه می
تئوري سعی شد تا تثیرات تبلیغات را بر وفاداري مشتریان بیان نماییم. از آنجاي که تبلیغات از نقش محوري 

توان به عنوان یک استراتژي مهم و تاثیرگذار از سوي یان برخوردار است میو اصلی در جذب و نگهداري مشر
هاي مختلف در راستاي افزایش سودآوري و نگهداري مشتریان و ... در نظر گرفته شود. در این تحقیق شرکت

 اي و پیامدها و راهبردهاي مورد نظر جهت بهره گیري از تبلغات در راستاي وفاداريعوامل علی، زمینه
ها با مشتریان بهره گرفته شد. نتایج نشان داد که عوامل مختلفی در این امر دخیل هستند و اگر شرکت

توان در آینده انتظار داشت که شرکت از رونق رویکردي جامع و پایدار این موارد را مد نظر خود قرار دهند می
 ها برخوردار گردد.توسعه باالیی در تمامی زمینه
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