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Abstract
Objective
In the competitive world of today brand loyalty is one of the strategic requirements. Increasingly being
noticed, the manifestation of brand strength in the market is one of the main components of the
success of companies, Brand loyalty is a relatively biased behavioral response to a purchase or
recommendation that a person makes toward a brand over time. Brand loyalty is a relatively biased
behavioral response to a purchase or recommendation that occurs over time in a person towards a
brand, and this causes the tendency to choose that brand in the decision-making and evaluation
processes from among other brands that one has in mind. The present study seeks the diagnosis of
brand studies in Iran with a focus on brand loyalty and aims to answer the following questions: What
are the indicators of brand loyalty? How the components of brand loyalty can be measured? What are
the antecedents of brand loyalty? What are the consequences of brand loyalty?
Methodology
Applying qualitative meta-synthesis research method, all the scientific-research and scientificextensional articles indexed in databases of the Scientific Information Database (SID), the Noormags,
Humanities Portal, Islamic World Science Citation Center (ISC), Magiran, and related journals
published from 2009 to 2020 were investigated. Subsequently, 401 articles were selected and after
being evaluated, regarding parameters such as their titles, abstracts, content, ease of access, and
quality of the research method applied in them. The invalid articles were removed. Finally, 75 papers
were recognized as suitable for being coded were and being analyzed.

Findings
The identified concepts and themes were classified into 10 main categories to designate the conceptual
framework of the research. Antecedents of brand loyalty included marketing mix, integrated marketing
communications, and customer relationship management. The consequences of brand loyalty included
individual, organizational and national consequences, and the dimensions of brand loyalty included
attitude, emotional, behavioral, and functional. The results showed that one of the most serious
disadvantages is that research in the field of brand loyalty is not problem-oriented. Other
disadvantages included the lack of a precise definition of brand loyalty, focusing too much on the
quantitative research approaches, especially structural equation modeling (SEM), and inappropriate
translation of some words.
Conclusion
In this study, the diagnosis of research related to brand loyalty was investigated using the metasynthesis approach. The framework stated that brand loyalty can be defined in four categories of
attitudinal, emotional, behavioral, and functional loyalty and its antecedents are fundamentalinstitutional, motivational, and communicative factors that result in individual, organizational and
national consequences.
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چکیده
هدف :وفاداری ب :برند واکنش رفتاری نسبتا متعصبان:ای در خرید یا بوصی :است ک :فرد در طول زما نسبت ب :یک برند پیدا میکند و باوث
میشود ک :در فرایندهای بصمیمگیری و ارزیابی از بین مجموو :برندهای دیهری ک :در ذهن دارد گرایش خاصی نسبت ب :آ برند پیدا کنکد.
پژوهش حاضر با هدف آسیبشناسی مطالعات برند در ایرا با بمرکز بر روی متغیر وفاداری برند ،پس از پاسکگهویی بک :سکوا ت اصکمی کک:
وباربند از شاخصهای بببینکننده وفاداری ب :برند در مطالعات صورت گرفت :کدا،اند ،نحوه سنجش مولف:های وفاداری ب :برند ب :چ :صوربی
میباشد ،ووامل موثر بر وفاداری ب :برند کدا،اند و پیامدهای وفاداری ب :برند کدا،اند ،پیشایندها و پیامدهای وفاداری برنکد را شناسکایی نمکوده
است.
روش :با استفاده از روش فرابرکیب الهوی هقت مرحم:ای ساندوسدی و باروسو ( )6002کمی :مقا ت وممکی -پژوهشکی و وممکی -برویجکی
داخمی نمای :شده در پایهاههای داده (جراد دانشهاهی ( ،)SIDنورمهز ،پربال ومو ،انسانی ،پایهاه استنادی جرکا اسک  )ISC( ،و مهیکرا ) و
مج ت در بازه زمانی سال  ۰۸۳0با  ۰۸۱۱مورد بررسی قرار گرفتند ک :از این جستجو  10۰مقال :یافت شد .پس از ارزیابی کیفیکت مقکا ت از
منظر پارامترهایی همچو ونوا  ،چدیده ،محتوا ،دسترسی و کیفیت روش پژوهش ،مقا ت خارج از اوتبار حذف شدند و در نرایکت  ۵۷مقالک:
مناسب برای کدگذاری مورد بحمیل و بررسی قرار گرفت.
یافتهها :مفاهیم و مقول:های کدگذاری شده در قالب  ۰0گروه اصمی (آمیگت :بازاریابی ،اربباطات یدپارچ :بازاریابی و مدیریت اربباط با مشتری
ب :ونوا پیشایندهای وفاداری ب :برند ،س :پیامد فردی ،سازمانی و ممی ب :ونوا پیامدهای وفاداری ب :برند و چرکار بعکد نهرشکی ،احساسکی،
رفتاری و کارکردی ب :ونوا ابعاد وفاداری برند) ب :صورت چارچوب مفرومی پژوهش نمایش داده شدند .از مرمبکرین آسکیبهکای موجکود در
پژوهشهای حوزه وفاداری ب :برند ،مسئم-:محور نبود آنراست .از دیهر آسیبهای موجود ،میبوا ب :نبود بعریف دقیق از وفاداری ب :برنکد،
بمرکز بیش از حد بر رویدردهای پژوهش کمی ب :خصوص مدلسازی معاد ت ساختاری و برجم :نامناسب برخی واژگا اشاره کرد.
نتیجهگیری :در این مطالع ،:برای اولین بار ب :آسیبشناسی پژوهشهای مرببط با وفاداری ب :برند با استفاده از رویدکرد فرابرکیکب پرداختک:
شد .این چارچوب بیا میدارد ک :وفاداری ب :برند با بعریف در چرار گروه جامع وفاداری نهرشی ،احساسی ،رفتاری و ککارکردی ،پیشکایندهای
آ واملهای بنیادی -نرادی ،انهیزشی و اربباطی است ک :پیامدهای فردی ،سازمانی و ممی را ب :همراه دارد.
کلیدواژهها :پیشایندهای وفاداری ب :برند ،برند ،وفاداری ب :برند ،پیامدهای وفاداری ب :برند ،فرابرکیب.
استناد :نجات ،سریل؛ کردنائیج ،اسدال:؛ خداداد حسینی ،سید حمید و شیرخدایی ،میثم ( .)۰100آسیبشناسی مطالعات برند در ایرا با بمرککز
بر متغیر وفاداری ب :برند رویدرد فرابرکیب .مدیریت بازرگانی.۱۰0 -۳۳2 ،)1(۰۸ ،
مدیریت بازرگانی ،۰100 ،دوره  ،۰۸شماره  ،1صص۱۰0-۳۳2 .
دریافت  ،۰100/0۸/۰۰پذیرش ۰100/02/6۸
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مقدمه

در دنیای رقابتی امروز وفاداری ب :برند یدی از الزامات راهبردی ،بجمی قدرت برند در بازار و از مولف:های اصمی موفقیت
شرکت میباشد ک :بیش از پیش مورد بوج :قرار میگیرد (کوئمیو ،ریتا و سانتو .)60۰۳ ،۰،وفاداری ب :برند واکنش
رفتاری نسبتا متعصبان :ای در خرید یا بوصی :است ک :فرد در طول زما نسبت ب :یک برند پیدا میکند و باوث میشود
ک :در فرایندهای بصمیم گیری و ارزیابی از بین مجموو :برندهای دیهری ک :در ذهن دارد گرایش خاصی نسبت ب :آ
برند پیدا کند (چن و فو .)60۰۸ ،6وفاداری را داشتن بعرد ومیق برای خرید مجدد یا حمایت از یک محصول یا خدمت
مورد و ق :ک :ومیرغم وجود باثیرات موقعیتی و ب شهای بازاریابی رقبا موجب بدرار خرید یک برند و یا مجموو:
محصو ت یک برند در آینده شود ،بعریف میکنند (اولیور۰۱۱۱ ،۸؛ چن ،هوانگ و ژانگ .)6060 ،1در بعریفی دیهر
وفاداری ،ب :بعرد قوی برای خرید مجدد یک محصول یا یک خدمت بربر در آینده اط ق میشود ب :صوربی ک :هما
برند یا محصول با وجود باثیرات و ب شهای بازاریابی بالقوه رقبا خریداری گردد (هانت و همدارا  .)60۰۳ ،۷از اینرو،
وفاداری موجب قصد خرید مجدد مشتریا  ،بمایل ب :پیشنراد داد آ ب :دیهرا  ،بحمل بغییرات قیمت و قصد مشتری
برای خرید محصو ت دیهر از هما برند میگردد (مونوکا ،کارجالوبو و بیدانن .)60۰۷ ،2پژوهشها نشا دادهاند ک:
مشتریا وفادار پول بیشتری برای محصو ت با برند محبوبشا پرداخت میکنند زیرا اوتقاد دارند ک :این نوع
محصو ت نسبت ب :سایرین برای آنرا ارزش بیشتری ایجاد میکنند (کوئمیو ،ریتا و سانتو.)60۰۳ ،،
از دیهر مزایای وفاداری ب :برند این است ک :مشتریا وفادار نماد ببمیغابی برای شرکتها ب :حساب میآیند و
مشتریا جدید را جذب میکنند (کیم ،چو و پتریک .)60۰۳ ،۵مشتریا وفادار نیازی ب :ب شهای برفیعی گسترده ندارند
این جنب :رقابتی در بازار برند ضامن بقا و حیات شرکت در کسب و کار میباشد (هوانگ .)60۰۷ ،۳ب :وباربی ،اوتقاد این
است زمانی ک :مشتریا وفاداری خود را ابراز نمایند هزین:های بازاریابی کاهش ،خرید در آینده افزایش مییابد این امر
باوث قدرت بیشتر سازما و حساسیت کمتر ب :قیمت و درآمد بیشتر نسبت ب :رقبا میشود (ایرانمش و همدارا .)۰۸۱۷ ،
متناسب با بعاریف مطرح شده رویدردهای وفاداری بر روی خرید بدراری باکید شده است .در حالی ک :وفاداری
مشتری ب :یک برند ب :جای رفتارهای ساده بدراری میبواند در ابعاد گستردهبری مورد بوج :قرار گیرد .چرا ک :بدرار در
خرید و ومل رفتاری فقط یک واکنش اختیاری نیست بمد :ووامل روانی ،احساسی ،هیجانی ،و انفعا ت درونی فرد است
(دهدشتی شاهرخ ،یاراحمدی و زینوند لرستانی .)۰۸۱1 ،اصل وفاداری مبتنی بر ایجاد پیوند روانشناختی بین مشتری و
یک شرکت ،برند یا محصول است .این بیانی:های پیوستهی ب :صورت خریدهای مدرر ،درج:ای از بحمل قیمت یا
کککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککک
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بوصی:های مثبت از طرف مشتریا خود را نشا میدهد (چوی و چوی60۰1 ،۰؛ ویسد ،:وموی و هابل60۰1 ،6؛ مادزیک
و شاهین)6060 ،۸؛ از این رو نهاه رفتارمحور در مفاهیم وفاداری ک :در آ بدرار خرید و حمایت از محصول و نا ،شرکت
ناشی از بعرد روانی ب :یک محصول یا برند خاص نیست ،کافی نمیباشد و رویدرد رفتارگرایی ب :بنرایی نمیبواند ومل
واقعی خرید را بیا کند .بنابراین ابعاد دیهری هم وجود دارد ک :ابعاد نهرشی هم مورد بوج :قرار میگیرد (بو ،وانگ،
چانگ .) 60۰6 ،1در حقیقت وفاداری ب :برند از اجزاء مگتمفی بشدیل میشود ک :در بعضی از مطالعات ب :نقش غالب یدی
از ابعاد وفاداری اشاره شده و در برخی دیهر باکید بر اثر بواما این دو بعد در شدلگیری وفاداری داشت :است ( روش،
حبیبی و ریچارد .)60۰۸ ،۷در همین راستا سوبیر و ماربل ،)600۵( 2هامبورگ ،ویسد :و هویر )600۱(۵در مطالع :خود
نشا دادند ک :وفاداری نهرشی ب:طور مستقیم بر وفاداری رفتاری باثیرگذار است .ب :طوری ک :حامیا رفتاری بیا
میکنند ک :وفاداری ب :برند از طریق خرید قابل مشاهده در طی یک دوره حاصل میشود ولی منتقدا وفاداری نهرشی
بیا میکنند ک :شاید نبود و فقدا انتگابهای جایهزین موجب بدرار در خرید میگردد و وفاداری باید براسا،
برجیحات و بعردات صورت گیرد .در حالی ک :پژوهش حاضر با بررسی سیر بدوین مطالعات وفاداری برند نشا خواهد
داد ک :وفاداری ب :برند دارای ابعاد متفاوبی است.
با بوج :ب :مسائل و مباحث مطرح شده میبوا بیا نمود ک :طی سالیا گذشت :پژوهشهای متعددی در اربباط با
وفاداری ب :برند در کشور صورت گرفت :است .پژوهشهرا مگتمفی از اقشار دانشهاهی و حوزههای مطالعابی مگتمف ب:
پژوهش و اظرارنظر در این زمین :پرداخت:اند .این پژوهشها و مطالعات از این جرت ک :مسیر رشد و بوسع :وفاداری ب:
برند را در ورص :بازاریابی پیریزی و بحدیم میبگشند از اهمیت قابل م حظ:ای برخوردار هستند اما با وجود مطالعات
زیادی ک :در این حوزه صور ت گرفت :است شاهد آ خواهید بود ک :نووی انتزاوی بود  ،بی برنامهی و بدراری بود
هدف در میا این مطالعات ب :چشم میخورد .درج :کاربردی بود این نوع پژوهشها در صورت انجا ،ناصحیح
مسئم:محور نبود و ود ،نوآوری مطالعابی و روششناسی میبواند کاهش شدیدی داشت :باشد .از اینرو شناسایی ووامل
اساسی و بعیینکننده در کاربردی بود این پژوهشها در آیندهای نزدیک در زمره موضووابی است ک :انجا ،آنرا اجتناب
ناپذیر است .نگستین گا ،در این راستا و اهمیت در خور بوج ،:آسیبشناسی پژوهشهای صورت گرفت :در زمین :وفاداری
ب :برند است.
آسیبشناسی فرایندی نظا،مند از جمعآوری دادهها ،ب :منظور بعامل اثربگش و سودمند در راستای حل مشد ت،
چالشها ،فشارها و محدودیتها است .هدف از آسیبشناسی یافتن ومت رکود یا بحرا در روند طبیعی پدیدهها ،فعالیتها
و همچنین ایجاد چارجوبی است ک :بتواند برای افزایش ب شها انهیزه ایجاد کند (شمس مورکانی ،صفایی موحد و
کککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککک
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فاطمیصفت .)۰۸۱1 ،آسیبشناسی بشگیص مسئم :و کانو وممی آ جرت بعیین اقدامات ز ،ب :منظور برین:سازی
پدیده مورد نظر ،امری پای:ای و اساسی است .هدف از انجا ،این پژوهش پی برد ب :د یل آسیبهای (ضعیف ومل
کرد ) پژوهشهای انجا ،شده در حوزه وفاداری ب :برند میباشد .یدی از روشهایی ک :ب :منظور بررسی ،برکیب و
آسیبشناسی پژوهشهای گذشت :در چند سال اخیر معرفی شده است فرابرکیب است .در این پژوهش با استفاده از روش
هفت مرحم:ای ساندلوسدی و باروسو )600۵( ۰در پی پاسگهویی ب :این سوا ت هستیم
 -۰شاخصهای بببینکننده وفاداری ب :برند در مطالعات داخمی مرببط با وفاداری ب :برند کدا،اند؟
 -6نحوه سنجش مولف:های وفاداری ب :برند در مطالعات داخمی مرببط با وفاداری ب :برند ب :چ :صوربی میباشد؟
 -۸پیشایندهای وفاداری ب :برند در مطالعات داخمی مرببط با وفاداری ب :برند کدا،اند؟
 -1پیامدهای وفاداری ب :برند در مطالعات داخمی مرببط با وفاداری ب :برند کدا،اند؟
پیشینه پژوهش

واژه وفاداری حدود  ۱0سال پیش ( )۰۱6۸بوسط کوپمند 6ب :ادبیات بازاریابی وارد شد .در طی سالیا متمادی پژوهشهرا
بسیاری ب :انجا ،پژوهش در زمین :وفاداری ب :برند و ووامل موثر بر آ  ،بجزی :و بحمیل و روشهای اندازهگیری آ ،
باثیر و باثرات آ در کنار انواع متغیرهای رفتاری ،شناختی و سایر متغیرهای مطالعابی در حوزههای فردی و سازمانی
پرداختند و این امر نشا از آ دارد ک :مبحث وفاداری ب :برند اکنو واژهای آشنا و پرکاربرد در ادبیات بازاریابی محسوب
میشود (دنگ ،لو ،وی و ژانگ .)60۰0 ،۸وفاداری ب :برند زمانی ابفاق میافتد ک :یک مشتری بر این باور باشد ک :یک
برند برخی از جنب:های برداشت وی از خود را منعدس یا بقویت میکند (بروگی و همدارا .)60۰۸ ،1
چالش اصمی دیهر در مطالع :وفاداری ب :برند بعریف مفرو ،وفاداری و اندازهگیری آ و مشگص نبود مرز
مطالعابی و مفرومی بین ارزش ویژه برند و وفاداری ب :برند میباشد .آکر ارزش ویژه برند را در پنج بعد وفاداری ،آگاهی،
کیفیت ادارک شده منسوبها و سایر داراییهای انحصاری برند بعریف میکند .ارزش ویژه برند چیزی ب :جز وفاداری و
بصویر ذهنی مشتریا درباره برند نیست .در حالی ک :وفاداری مشتری چیزی بیش از بدرار دفعات خرید است (جئونگ و
اوه .)60۰۵ ،۷وفاداری مصرفکننده ب :دوا ،یا ماندگاری طو نیمدت یک شرکت کمک میکند زیرا حفظ مشتری شرکت
را قادر میسازد سود بیشتری کسب کند (ورما و راجندرا  .)60۰۵ ،2وفاداری یک نوع بعرد ومیق و بادوا ،در آینده نسبت
ب :خرید مجدد یک محصول یا خدمت مرجح با وجود آثار موقعیتی و بازاریابی ک :میبوانند ب :طور بالقوه دلیمی برای بغییر
کککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککک
1

. Sandelowski, M. & Barroso
. Copelland
3
. Deng, Lu, Wei, & Zhang
4
. Brogi et al.
5
. Jeong & Oh
6. Verma & Rajendran
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رفتار باشند ،بعریف میشود (لو ،ژانگ و لیو .)60۰۷ ،۰کمر )600۸(6مفرو ،ارزش ویژه برند را از دو زاوی :مورد بررسی قرار
میدهد؛ اول از منظر برداشتهای مشتریا (رویدرد شناختی) ،دو ،رفتار مشتریا (رویدرد رفتاری) متمرکز بر وفاداری
ب :خصوص باثیر در پرداخت قیمت است .مشتریا وفادار ب :دلیل داشتن دو خصمت اصمی قابل اوتماد بود و درک
وضعیت باوث کارایی با بر سازما میشوند و باثیر مثبتی بر سودآوری بمندمدت میگذارند (بو ،وانگ ،چانگ.)60۰6 ،
آکر )۰۱۱۰( ۸وفاداری ب :برند را ب :ونوا وابستهی و بعمقی ک :مشتری نسبت ب :برند دارد بعریف مینماید .ب :وبارت
دیهر وفاداری ب :برند وبارت است از احتمال ود ،رویهردانی از یک برند ب :برندی دیهر ب :ویژه در مواقعی ک :آ برند
بغییرابی را در کا  ،قیمت یا سایر ووامل ایجاد میکند .ارزش ویژه برند ومدبا از وفاداری حاصل میشود و این وفاداری
ناشی از بجربیات مشتریا از برند است (هوانگ .)60۰۷ ،مطالعات گذشت :نشا داد ک :بمای ت رفتاری ب:طور کمی با
وفاداری مصرفکننده در اربباط است ،رفتارهای آینده مصرفکننده را پیشبینی میکند (چن و هوانگ .)60۰۱ ،1با این
بعاریف مشگص میگردد ک :وفاداری ب :برند و ارزش ویژه برند از نظر مفرومی و اندازهگیری متفاوت میباشد در حالی
ک :این بفاوت و روشن شد مرز بمایز در مطالعات مشرود و مبرهن نمیباشد .در همین راستا در مطالعات انصاری و
نصابی ( )۰۸۱6و سعیدا اردکانی و جانبازی ( )۰۸۱1با رویدرد مطالعابی ارزش ویژه برند ،متغیر وفاداری ب :برند از دیدگاه
آکر هم از منظر مطالعات مدلی و هم از نهاه متغیری ب :صورت جدا در پژوهش مورد بررسی قرار گرفت :است بدو این
ک :مرز مفرومی و وممیابی آ از هر دو منظر بفدیک گردد .این مشدل در پژوهشهای دیهر نیز قابل مشاهده است و با
انجا ،این پژوهش میبوا سایر مشد ت یا اشتباهات موجود در پژوهشهای مرببط با وفاداری ب :برند را شناسایی نمود.
روششناسی پژوهش

هدف پژوهش حاضر ،آسیبشناسی مطالعات برند در ایرا با بمرکز بر روی متغیر وفاداری برند است .روش پژوهش این
مطالع :با رویدرد استقرایی و صبغ :کیفی از نوع فرابرکیب میباشد .فرابرکیب نووی مطالع :کیفی است ک :اط وات و
یافت:های استگراج شده از مطالعات دیهر با موضوع مرببط و مشاب :را بررسی میکند و در نتیج :نمون :مورد نظر
فرابرکیب از مطالعات منتگب و براسا ،اربباط آنرا با سوا ت پژوهش بشدیل میشود (خنیفر ،میرزایی ،پریشا و
پوربرروزا  .)۰۸۱۵ ،فرابرکیب مرور یدپارچ :ادبیات کیفی مورد نظر نیست بمد :بجزی :و بحمیل یافت:های این مطالع:
است .ب :وبارت دیهر فرابرکیب ،برکیب و بفسیری از بفسیرهای دادههای اصمی منتگب است .فرابرکیب با فراهم کرد
نهرشی نظا،مند برای پژوهشهرا از طریق برکیب پژوهشهای کیفی مگتمف ب :کشف موضووات و استعارههای جدید و
اساسی میپردازد و با این روش دانش فعمی را اربقا میدهد و دید جامع و گستردهای را در زمین :مسائل ب :وجود میآورد.
هدف اصمی فرابرکیب ارائ :یافت:هایی است ک :مفاهیم و بینش ومیقبری را بولید کنند زیرا پژوهشهای متعدد و موردی
کککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککک
1. Luo, Zhang, & Liu
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ب :دلیل حرکت در چارچوبهای ساختاری و رشت:ای قادر ب :ارائ :چنین بینشی نیستند و نمیبوانند چنین بینش ومیق و
کاربردی را ارائ :کند (کمپل و همدارا 600۸ ،۰؛ کمالی .)۰۸۱2 ،دراین پژوهش ،استفاده از این روش برای شناسایی
پیشایندها و پیامدهای وفاداری برند است ک :برای یدپارچ:سازی چندین مطالع :ب :منظور ایجاد یافت:های جامع و
بفسیری استفاده میشود .مقا ت موجود در خصوص وفاداری برند معمو ب :س :صورت کمی ،کیفی و آمیگت :میباشند.
از این رو روش فرابرکیب روشی مناسب برای ب :دست آورد برکیب جامعی از این موضوع بر پای :نتایج کیفی میباشد.
دو مورد زیر از د یل اصمی برای انتگاب مقا ت فارسی بوده است .اول این ک :استفاده مستقیم از پژوهشهای صورت
گرفت :در بحقیقات خارجی ب :دلیل بفاوتهای گوناگو در محیط فرهنهی ،اجتماوی ،سبک زندگی و یا حتی بفاوت در
ویژگیهای جمعیتشناختی و نوع بازارها وممی غیرمنطقی و با ریسک فراوانی همراه است و از طرفی هم هدف این بود
ک :با بررسی سیر روند مطالعات وفاداری در محیط داخمی غالب نیازهای بازار محیط رقابتی ایرا مشگص شده و با
دست :بندی مطالعات در این حوزه و بدوین دیدی جامع و کمی از روند مطالعات وفاداری از دوباره کاری در پژوهش آینده
خودداری گردد ک :این امر موجب صرف:جویی در هزین:های زمانی ،مادی و مطالعابی میگردد .ب:همین منظور پژوهش
حاضر در نظر دارد با نهاهی آسیبشناسی دیدی متفاوت ،درکی گستردهبر و متفاوتبری از وفاداری برند بیا نماید و
مدلی مبتنی بر وفاداری ب :برند بدوین گردد ،باشد ک :مورد بوج :پژوهشهرا  ،بازاریابا و فعا

ورص :بازاریابی قرار

گیرد.
ب :منظور اجرای فرابرکیب ،ساندلوسدی و باروسو ( )600۵روشی هفت مرحم:ای را معرفی میکنند ک :در این
پژوهش استفاده میشود .در ادام :مراحل انجا ،آ در قالب شدل ( )۰گزارش میگردد.

جستجو و انتگاب مقال-:
های مناسب

بررسی ادبیات نظا،مند

بنظیم پرسش پژوهش

استگراج اط وات مقال:

بحمیل و برکیب یافت-:
های کیفی

کنترل کیفیت

ارائ :یافت:ها
شکل  .0گامهای هفتگانه فراترکیب (ساندلوسکی و باروسو)۷118 ،

گام اول :تنظیم پرسش پژوهش

در این پژوهش برای بنظیم پرسشهای پژوهش از پارامترهای موجود در جدول ( )۰استفاده شده است.

کککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککک
. Campbell et al.
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جدول  .0پارامترها و پرسشهای پژوهش
پرسشها و پاسخهای پژوهش

پارامترها

چ :چیزی ()What

جامعة مورد مطالع)Who( :
محدودیت زمانی ()When
چهونهی روش ()How






شاخصهای بببینکننده وفاداری ب :برند در مطالعات صورت گرفت :کدا،اند؟
نحوه سنجش مولف:های وفاداری ب :برند ب :چ :صوربی میباشد؟
ووامل موثر بر وفاداری ب :برند کدا،اند؟
پیامدهای وفاداری ب :برند کدا،اند؟



جامعة مورد مطالع :برای پاسخ ب :این سوالها چیست؟ بما ،مقا ت وممی-پژوهشی و وممی-برویجی
داخمی مربوط ب :وفاداری ب :برند و نمای:شده در پایهاههای داده و مج ت



چارچوب زمانی مقال:های بررسی شده چ :بازه زمانی را شامل میشود؟ پژوهشهای انجا ،شده در مورد
وفاداری ب :برند در بازه زمانی سال  ۰۸۳0با ۰۸۱۱



چ :روشی برای فراهم آورد پژوهشهای صورت گرفت :استفاده شده است؟ برای گردآوری دادهها از کمی:
مقا ت وممی -پژوهشی و وممی-برویجی چاپ شده در زمین :وفاداری ب :برند استفاده شده است.

نویسندگا بصمیم گرفتند مج بی ک :بیشترین مقال :را درباره وفاداری ب :برند منتشر کردهاند را ذکر کنند ،ازاینرو،
مج بی ک :کمتر از  2مقال :چاپ کرده بودند را در این نمودار نیاوردند .بیشترین مقا ت چاپ شده در حوزه "وفاداری ب:
برند" در مجم" :بحقیقات بازاریابی نوین"  2۸مقال ۰2( :درصد) بوده است و مجم:های "مدیریت برند" و "چشمانداز
مدیریت بازرگانی" هر کدا ،با  1۳مقال ۰6( :درصد) در رده دو ،قرار دارند و سایر مجم:ها در شدل شماره  6قابل مشاهده
میباشند.
63
48

48

38

6

7

7

7

7

7

11

11

12

14

18

18

شکل  .۷سهم هر یک از مجالت از تعداد مقاالت

در بررسیهای انجا ،شده ،وفاداری ب :محصو ت بیشترین سرم از پژوهشهای انجا ،شده را با  ۰۱۰مقال1۳( :
درصد) ب :خود اختصاص داده است و سپس در حوزه گردشهری ب :ارائ 20 :مقال ۰۷( :درصد) در مورد وفاداری پرداخت:
شده است .سایر حوزهها در شدل شماره  ۸قابل مشاهده میباشند.
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191

60
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14

25

25

29

33

شکل  .1حوزه های مورد بررسی

گام دوم :بررسی ادبیات نظاممند

در این پژوهش واژگانی از قبیل برند ،نشا بجاری ،نا ،و نشا بجاری ،و مت بجاری ،لوگو ،وفاداری ب :برند ،وفاداری
ب :نا ،و نش ا بجاری ،وفاداری ب :نا ،بجاری ،وفاداری ب :و مت بجاری و وفاداری ب :لوگو در پایهاههای اط وابی
پربال جامع ومو ،انسانی ،پایهاه مرکز اط وات وممی جراد دانشهاهی ( ،)SIDنورمهز و مهیرا بررسی شدند .در این
گا ،پژوهشهرا برای اوتباربگشی ب :کار خود فررست نشریات وممی دارای اوتبار سال ۰۸۱۱ک :از سوی وزارت ومو،،
بحقیقات و فناوری منتشر شده بود را دریافت کرده و مج ت معتبر حوزه مدیریت را شناسایی نمودند و برای اطمینا
بیشتر ب:صورت جداگان :بمامی شمارههای نمای :شده مجم:های مربوط :را بررسی کردند .در نتیج :این جستجو 10۰
مقال :یافت شد.
گام سوم :جستجو و انتخاب مقالههای مناسب

در این مرحم :از پژوهش باید ب :این سوال ک :آیا منابع و مقال:های جستجو شده با پرسشهای پژوهش متناسب است یا
ن ،:پاسخ داده شود (بیرانوند و نظری ،)۰۸۱۱ ،ابزاری ک :معمو برای ارزیابی کیفیت مطالعات اولی :پژوهش کیفی استفاده
میشود «برنام :مرارتهای ارزیابی انتقادی »۰یا ب:صورت اختصار« »CASPاست .در این مرحم :بعد از بررسیهای
متعدد ،بعدادی از مقا ت رد میشوند و در فرایند فرابرکیب مورد بررسی قرار نمیگیرند .ب :همین منظور در این روش با
 ۰0سوال میبوا دقت ،اوتبار و اهمیت مطالع:های کیفی را مشگص نمود .این سوا ت شامل موراد زیر میباشد .۰
اهداف پژوهش .6 ،روش؛  .۸طرح پژوهش؛  .1روش نمون:برداری؛ .۷جمعآوری دادهها؛  .2انعدا،پذیری (شامل رابط:
بین محقق و شرکتکنندگا میباشد)؛  .۵م حظات اخ قی؛  .۳دقت بجزی :و بحمیل دادهها؛  .۱بیا واضح و روشن
کککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککک
. Critical Appraisal Skills Programme
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یافت:ها؛ و  .۰0ارزش پژوهش .در شدل ( )1خ ص:ای از فرایند ارائ :شده را همراه با نتایج ب:دست آمده از پژوهش حاضر
قابل مشاهده است.
بعداد منابعی ک :یافت شد
N= 401
بعداد مقال:های رد شده ب :ومت ونوا
N= 226
کل چدیدههای غربال شده
N= 175

بعداد مقال:های رد شده ب :ومت چدیده
N= 81
کل محتوای مقال:های بررسی شده
N= 94
بعداد مقال:های رد شده از نظر محتوا
N= 11
بعداد کل مقال:های اولی:
N= 83
بعداد مقال:های رد شده از نظر کیفیت
N= 8
کل مقال:های نرایی
N= 75

شکل  .0فرآیند جستوجو و انتخاب مقالههای مناسب برای تحلیل

در این مرحم :پژوهشهر ب :هر کدا ،از این سؤا ت یک امتیاز کمی میدهد ،و سپس یک فر ،را ایجاد میکند.
بنابراین پژوهشهر میبواند امتیازابی را ک :ب :هر مقال :میدهد جمع کند و ب :آسانی و ب :اجمال مجموو :مقا ت را
بررسی کرده و نتایج ارزیابی را ببیند .براسا ،مقیا ۷0 ،امتیازی  CASPروبریک ،پژوهشهر ،سیستم امتیازبندی زیر را
مطرح میکند بسیار خوب ( ،)10-۷0خوب ( ،)۸۰-10متوسط ( ،)6۰-۸0ضعیف ( )۰۰-60و بسیار ضعیف ()0-۰0
(فیضی و همدارا  .)۰۸۱2 ،پس از بررسی مقا ت یافت :شده و امتیازدهی ب :آ ها ۵ ،مقال :ب :لحاظ کیفی بسیار خوب،
 6۷مقال :خوب و  1۸مقال :متوسط ارزیابی شدند.
گام چهارم :استخراج اطالعات مقاالت

پس از گزینش مقا ت و منابع منتگب کدها از متو استگراج میشوند .این کار در دو گا ،صورت میگیرد در گا ،اول
کدهای کمی موجود در متن شناسایی میشوند و سپس هر یک از کدها ک :باهم شباهت دارند یا ب :وبارت دیهر باهم
همخانواده هستند شناسایی میشوند و بعد از آ ابعاد و مفاهیم مشگص میگردند .اط وات مقال:ها براسا ،مرجع
مربوط ب :هر مقال :شامل نا ،و نا ،خانوادگی نویسنده ،ب :همراه سال انتشار مقال :و اجزای هماهنهی بیا شده در هر
مقال :طبق:بندی شد .نتایج این فرایند میبوا در جدول  6مشاهده کرد.
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جدول .۷مفاهیم و ابعاد وفاداری به برند
مفاهیم

ابعاد

وفاداری نهرشی

شاخص-
های ببیین
وفاداری

وفاداری احساسی

وفاداری رفتاری

وفاداری کارکردی
وامل آمیگت :بازاریابی
(بنیادی -نرادی)
ووامل
موثر بر
وفاداری
برند

وامل اربباطات
یدپارچ :بازاریابی
(وامل انهیزشی)
وامل مدیریت اربباط
با مشتری (وامل
اربباطی)
پیامدهای فردی

پیامدهای
وفاداری
برند

پیامدهای سازمانی
پیامدهای ممی

منابع
بامنی مقد ،و همدارا ()۰۸۱0؛ حیدرزاده و همدارا ()۰۸۱0؛ بگشی و روشن ()۰۸۱۷؛ مررانی ()۰۸۱۷؛ ممدی
مینباش زرگاه و اسدزاده ()۰۸۱1؛ طباطبایینسب و مداح ()۰۸۱6؛ شاه طرماسبی و همدارا ()۰۸۱1؛ حدیمیپور و
بزرگیخو ()۰۸۱6؛ قاسمی و نجارزاده ()۰۸۱1؛ طباطبایینسب و ماهآورپور ()۰۸۱2؛ حقیقی کفاش ()۰۸۱۰؛ زاروی و
همدارا ()۰۸۱1؛ هادیزاده مقد ،و همدارا ()۰۸۱۰؛ وزیزی و همدارا ()۰۸۱۰؛ دهدشتی شاهرخ و همدارا
()۰۸۱۰؛ شیرخدایی و همدارا ()۰۸۱1؛ باجزاده نمین و اسمعیل مشرفی ()۰۸۱6؛ ایمانی خوشگو و ایوبی یزدی
()۰۸۳۱؛ طباطبایینسب و همدارا ()۰۸۱6؛ فیض و دهقانی سمطانی ()۰۸۱۸؛ کفاشپور و همدارا ()۰۸۱۸؛
خانمری و زمانیا ()۰۸۱۸؛ ابراهیمی و همدارا ()۰۸۱۸؛ الحسینی المدرسی و ضیایی بیده ()۰۸۱1؛ وموی فومنی و
همدارا ()۰۸۱۷؛ همتی و زهرانی ()۰۸۱۸؛ جعفری و همدارا ()۰۸۱2؛ محمدی و همدارا ()۰۸۱۸؛ احمدی و
همدارا ()۰۸۱۸؛ آقازاده و همدارا ()۰۸۱1؛ دهدشتی شاهرخ و همدارا ()۰۸۱1؛ وموی و همدارا ()۰۸۱1؛
کریمی ومویج :و همدارا ()۰۸۱۷؛ بگشیزاده برج و همدارا ()۰۸۱۷؛ منظمی و همدارا ()۰۸۱۱؛ وثوقی و
همدارا ()۰۸۱۵
بامنی مقد ،و همدارا ()۰۸۱0؛ حیدرزاده و همدارا ()۰۸۱0؛ مررانی ()۰۸۱۷؛ ممدی مینباش زرگاه و اسدزاده
()۰۸۱1؛ طباطبایینسب و مداح ()۰۸۱6؛ حدیمیپور و بزرگیخو ()۰۸۱6؛ طباطبایینسب و ماهآورپور ()۰۸۱2؛ حقیقی
کفاش ()۰۸۱۰؛ هادیزاده مقد ،و همدارا ()۰۸۱۰؛ وزیزی و همدارا ()۰۸۱۰؛ دهدشتی شاهرخ و همدارا
()۰۸۱۰؛ ایمانی خوشگو و ایوبی یزدی ()۰۸۳۱؛ طباطبایینسب و همدارا ()۰۸۱6؛ فیض و دهقانی سمطانی
()۰۸۱۸؛ کفاشپور و همدارا ()۰۸۱۸؛ خانمری و زمانیا ()۰۸۱۸؛ الحسینی المدرسی و ضیایی بیده ()۰۸۱1؛
احمدی و همدارا ()۰۸۱۸؛ وموی و همدارا ()۰۸۱1؛ بگشیزاده برج و همدارا ()۰۸۱۷
بامنی مقد ،و همدارا ()۰۸۱0؛ حیدرزاده و همدارا ()۰۸۱0؛ بگشی و روشن ()۰۸۱۷؛ مررانی ()۰۸۱۷؛ ممدی
مینباش زرگاه و اسدزاده ()۰۸۱1؛ طباطبایینسب و مداح ()۰۸۱6؛ حدیمیپور و بزرگیخو ()۰۸۱6؛ قاسمی و
نجارزاده ()۰۸۱1؛ طباطبایینسب و ماهآورپور ()۰۸۱2؛ حقیقی کفاش ()۰۸۱۰؛ زاروی و همدارا ()۰۸۱1؛ اصانمو و
خدامی ()۰۸۱1؛ هادیزاده مقد ،و همدارا ()۰۸۱۰؛ وزیزی و همدارا ()۰۸۱۰؛ دهدشتی شاهرخ و همدارا
()۰۸۱۰؛ شیرخدایی و همدارا ()۰۸۱1؛ باجزاده نمین و اسمعیل مشرفی ()۰۸۱6؛ ایمانی خوشگو و ایوبی یزدی
()۰۸۳۱؛ طباطبایینسب و همدارا ()۰۸۱6؛ فیض و دهقانی سمطانی ()۰۸۱۸؛ کفاشپور و همدارا ()۰۸۱۸؛
خانمری و زمانیا ()۰۸۱۸؛ ابراهیمی و همدارا ()۰۸۱۸؛ الحسینی المدرسی و ضیایی بیده ()۰۸۱1؛ وموی فومنی و
همدارا ()۰۸۱۷؛ همتی و زهرانی ()۰۸۱۸؛ جعفری و همدارا ()۰۸۱2؛ محمدی و همدارا ()۰۸۱۸؛ احمدی و
همدارا ()۰۸۱۸؛ آقازاده و همدارا ()۰۸۱1؛ دهدشتی شاهرخ و همدارا ()۰۸۱1؛ وموی و همدارا ()۰۸۱1؛
کریمی ومویج :و همدارا ())۰۸۱۷؛ منظمی و همدارا ()۰۸۱۱؛ وثوقی و همدارا ()۰۸۱۵
سیدجوادین و همدارا ( ،)۰۸۳۱حسینی و رضایی ( ،)۰۸۱0ابراهیمی و همدارا ( ،)۰۸۱۰وزیزی و همدارا
( ،)۰۸۱۰اقازاده و همدارا ( ،)۰۸۱6انصاری و نصابی ( ،)۰۸۱6رحیمنیا و همدارا ( ،)۰۸۱۸حسینی و همدارا
( ،)۰۸۱1حدادیا و همدارا ()۰۸۱۷
موبمنی و همدارا ( ،)۰۸۳۱بحرینیزاده و ضیایی ( ،)۰۸۱۰دهدشتی شاهرخ و همداراا ( ،)۰۸۱۰صفری و
همدارا ( ،)۰۸۱۸سعیدا اردکانی و جرانبازی ( ،)۰۸۱1صنایعی و همدارا ()۰۸۱1
حسینی و رضایی ( ،)۰۸۱0ابراهیمی و همدارا ( ،)۰۸۱۰وزیزی و همدارا ( ،)۰۸۱۰دهقا و همدارا (،)۰۸۱1
فیض و همدارا ()۰۸۱1؛
آقازاده و همدارا ( ،)۰۸۱6رحیمنیا و همدارا ( ،)۰۸۱۸حسینی و همدارا ( ،)۰۸۱1صنایعی و همدارا (،)۰۸۱1
روشندل ()۰۸۱۷
وزیزی و همدارا ( ،)۰۸۱۰آقازاده و همدارا ( ،)۰۸۱6صفری و همدارا ( ،)۰۸۱۸دهقا و همدارا (،)۰۸۱1
فیض و همدارا ( ،)۰۸۱1حدادیا و همدارا ( ،)۰۸۱۷روشندل ()۰۸۱۷
انصاری و نصابی ( ،)۰۸۱6آقازاده و همدارا ( ،)۰۸۱6رحیمنیا و همدارا ( ،)۰۸۱۸حسینی و همدارا (،)۰۸۱1
صنایعی و همدارا ( ،)۰۸۱1دهقا و همدارا ( ،)۰۸۱1فیض و همدارا ()۰۸۱1
سیدجوادین و همدارا ( ،)۰۸۳۱حسینی و رضایی ( ،)۰۸۱0وزیزی و همدارا ( ،)۰۸۱۰ابراهیم پور و همدارا
( ،)۰۸۱1صنایعی و همدارا ( ،)۰۸۱1حدادیا و همدارا ()۰۸۱۷
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گام پنجم :تحلیل و ترکیب یافتههای پژوهش

هدف فرابرکیب ،ایجاد بفسیر یدپارچ :و جدید از یافت:هاست .بجزی :و بحمیل و بمفیق یافت:های کیفی در این پژوهش از
طریق روش کدگذاری باز انجا ،شده است .برای این کار ابتدا بما ،ووامل استگراج شده از پژوهشها ب :ونوا کد در
نظر گرفت :میشوند ،سپس با در نظر گرفتن معنای هر یک از این کدها ،آ ها را در یک مفرو ،مشاب :دست:بندی
میکنند .ب :این بربیب مفاهیم پژوهش شدل میگیرند .یافت:های این گا ،،مبنایی برای شدلگیری مدل پژوهش ب:
شمار میرود ک :با برکیب بمامی مقول:ها و شناسایی مفاهیم اصمی و ثانوی ،:با استفاده از نر،افزار مدسکیودا ۰نسگ:
 ،6060بعداد  ۳0کد نرایی استگراج گردید (جدولهای .)۷ ،1 ،۸
جدول  .1فراترکیب پژوهشهای صورت گرفته در زمینه شاخصهای تبیین وفاداری به برند
مفاهیم

ابعاد

وفاداری
نگرشی

وفاداری
احساسی
شاخصهای
تبیین
وفاداری
وفاداری
رفتاری

وفاداری
کارکردی

مقولهها
باورپذیری مثبت
قیا،ناپذیری برند
رضایت از برند
بعرد ومیق
بصویر ذهنی مثبت
نهرش مثبت ب :برند
اشتیاق ب :برند
و ق :و وشق ب :برند
وابستهی احساسی و واطفی
بعمق خاطر ب :برند
انتظار مشتاقان :در خرید برند
محبوبیت و مطموبیت برند

منابع
قاسمی و نجارزاده ()۰۸۱1؛ طباطبایینسب و
()۰۸۱2؛ حقیقی کفاش ()۰۸۱۰؛ زاروی و همدارا
هادیزاده مقد ،و همدارا ()۰۸۱۰؛ وزیزی و
()۰۸۱۰؛ صنوبر و همدارا ()۰۸۱۱؛ محمدی و
()۰۸۱۳؛ خدادادی و همدارا ()۰۸۱2؛ باشدوه و
()۰۸۱۱

ماهآورپور
()۰۸۱1؛
همدارا
همدارا
همدارا

هادیزاده مقد ،و همدارا ()۰۸۱۰؛ وزیزی و همدارا
()۰۸۱۰؛ دهدشتی شاهرخ و همدارا ()۰۸۱۰؛ ایمانی خوشگو
و ایوبی یزدی ()۰۸۳۱؛ طباطبایینسب و همدارا ()۰۸۱6؛
فیض و دهقانی سمطانی ()۰۸۱۸؛ کفاشپور و همدارا
()۰۸۱۸

بداو ،بدرار خرید
پرداخت بیشتر
کمیت مشتری
افزایش حجم فروش
بغییر نداد برند
ارجحیت راغبی ب :محصول
خرید منظم برند با دیدگاه اول

حدیمیپور و بزرگیخو ()۰۸۱6؛ قاسمی و نجارزاده ()۰۸۱1؛
طباطبایینسب و ماهآورپور ()۰۸۱2؛ حقیقی و کفاش ()۰۸۱۰؛
زاروی و همدارا ()۰۸۱1؛ اصانمو و خدامی ()۰۸۱1؛ هادیزاده
مقد ،و همدارا ()۰۸۱۰؛ وزیزی و همدارا ()۰۸۱۰؛
دهدشتی شاهرخ و همدارا ()۰۸۱۰؛ شیرخدایی و همدارا
()۰۸۱1؛ خدادادی و همدارا ()۰۸۱2؛ محمدی و همدارا
()۰۸۱۳؛ صنوبر و همدارا ()۰۸۱۱؛ باشدوه و همدارا
()۰۸۱۱

بدوا ،رابط :بمندمدت با مشتریا
بربری شررت
همراهی و همیشهی بود مشتری
حامی بود مشتری
نادیده گرفتن اشتباهات فنی برند

سیدجوادین و همدارا ( ،)۰۸۳۱حسینی و رضایی (،)۰۸۱0
ابراهیمی و همدارا ( ،)۰۸۱۰وزیزی و همدارا (،)۰۸۱۰
اقازاده و همدارا ( ،)۰۸۱6انصاری و نصابی ()۰۸۱6؛ حق-
پرست و همدارا ()۰۸۱۳

کککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککک
. MAXQDA2020
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جدول .0فراترکیب پژوهشهای صورت گرفته در زمینه عوامل موثر بر وفاداری به برند
مفاهیم

ابعاد

مقولهها
قیمت
ببمیغات مناسب و
پیشبرد فروش

وامل آمیگت:
بازاریابی
(بنیادی -نرادی)

بست:بندی مشتری
پسند
در دستر ،بود
محصول
محیط فروشهاهی
کیفیت محصول
ویژگیهای
محصول
ارزش ادراکشده

ووامل
موثر بر
وفاداری
برند
رضایتمندی
وامل اربباطات
یدپارچ:
بازاریابی (وامل
انهیزشی)

شگصیت برند
برجستهی برند
ودالت (ود،
ببعیض)
مشتریگرایی
ب :روز بود دانش
برند
هویت (متمایز) برند

منبع
سعیدا اردکانی و جرانبازی ( ،)۰۸۱1صنایعی و همدارا ()۰۸۱1؛ ایرانمنش و
همدارا ()۰۸۱۷
حمیدیا پور و پوردهقا ()۰۸۱1؛ شاه طرماسبی و همدارا ()۰۸۱1؛ طباطبایی
نسب و مداح ()۰۸۱6؛ ممدی مین باش زرگاه و اسدزاده ()۰۸۱1؛ زاروی و همدارا
()۰۸۱2؛ کفاش پور و همدارا ()۰۸۱۸؛ ایرانمنش و همدارا ()۰۸۱۷
طباطبایی نسب و مداح ()۰۸۱6؛ سعیدا اردکانی و جرانبازی ( ،)۰۸۱1صنایعی و
همدارا ()۰۸۱1
طباطبایی نسب و مداح ()۰۸۱6؛ دهدشتی شاهرخ و همداراا (،)۰۸۱۰
دهدشتی شاهرخ و همداراا ( ،)۰۸۱۰صفری و همدارا ( ،)۰۸۱۸ایرانمنش و
همدارا ()۰۸۱۷
حمیدیا پور و پوردهقا ()۰۸۱1؛ طباطبایی نسب و مداح ()۰۸۱6؛ دهدشتی شاهرخ
و همدارا ()۰۸۱۰؛ ابویی و همدارا ()۰۸۱۷؛ ایرانمنش و همدارا ()۰۸۱۷
دهدشتی شاهرخ و همداراا ( ،)۰۸۱۰صفری و همدارا ()۰۸۱۸؛ ایرانمنش و
همدارا ( ،)۰۸۱۷خدادادی و همدارا ()۰۸۱2
مررانی ()۰۸۱۷؛ اصانمو و خدامی ()۰۸۱1؛ شیرخدایی و همدارا ()۰۸۱1؛ همتی و
زهرانی ()۰۸۱۸؛ جعفری و همدارا ()۰۸۱2؛ حدادیا و همدارا ()۰۸۱۷؛ جعفری
و همدارا ()۰۸۱2؛ منصوری موید و همدارا ()۰۸۱2؛ بقایی و دادخواه ()۰۸۱۳؛
محمدی و همدارا ()۰۸۱۳؛ بیموری و قانعزاده ()۰۸۱۱
بامنی مقد ،و همدارا ()۰۸۳۱؛ حیدرزاده و همدارا ()۰۸۱0؛ مررانی ()۰۸۱۷؛
حدیمیپور و بزرگیخو ()۰۸۱6؛ قاسمی و نجارزاده ()۰۸۱1؛ دهدشتی شاهرخ و
همدارا ()۰۸۱۰؛ شیرخدایی و همدارا ()۰۸۱1؛ خانمری و زمانیا ()۰۸۱۸؛ ابویی
و همدارا ()۰۸۱۷؛ ابراهیمی و همدارا ()۰۸۱۸؛ همتی و زهرانی ()۰۸۱۸؛ احمدی
و همدارا ()۰۸۱۸؛ وموی و همدارا ()۰۸۱1؛ سمطانی و همدارا ()۰۸۱۷؛
فرزینفر و همدارا ()۰۸۱۷؛ نجات و همدارا ()۰۸۱۷؛ وثوقی و همدارا ()۰۸۱۵؛
قره پاشا و همدارا ()۰۸۱۵؛ کیانی فیض آبادی ()۰۸۱۵؛ حقپرست و همدارا
()۰۸۱۳؛ بقایی و دادخواه ()۰۸۱۳؛ محمدی و همدارا ()۰۸۱۳؛ بیموری و قانع زاده
()۰۸۱۱؛ صنوبر و همدارا ()۰۸۱۱؛ باشدوه و همدارا ()۰۸۱۱
مررانی ()۰۸۱۷؛ وزیزی و همدارا ()۰۸۱۰؛ محمدی و همدارا ()۰۸۱۸؛ وموی و
همدارا ()۰۸۱1؛ کیانی فیض آبادی ()۰۸۱۵؛ رمضانی قطب آبادی و همدارا
()۰۸۱۱
شیرخدایی و همدارا ()۰۸۱1؛ حسکینی و رضکایی ( ،)۰۸۱0ابراهیمکی و همدکارا
()۰۸۱۰
دهقا و همدارا ( ،)۰۸۱1فیض و همدارا ()۰۸۱1
حسینی و رضایی ( ،)۰۸۱0ابراهیمی و همدارا ( ،)۰۸۱۰وزیزی و همدارا ()۰۸۱۰
ابراهیمی و همدارا ( ،)۰۸۱۰وزیزی و همدارا ( ،)۰۸۱۰شیرخدایی و نبیزاده
( ،)۰۸۱6دهقا و همدارا ()۰۸۱1
مررانی ()۰۸۱۷؛ دهدشتی شاهرخ و همدارا ()۰۸۱۰؛ احمدی و همدارا ()۰۸۱۸؛
دهدشتی شاهرخ و همدارا ()۰۸۱1؛ حدادیا و همدارا ()۰۸۱۷؛ خدادادی و
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مفاهیم

ابعاد

مقولهها
بجرب :برند
بداوی برند
قدرت نمادسازی
برند در ذهن
مشتری

کیفیت ادراکی

آگاهی از برند
مسئولیت اجتماوی
برند
اثرگذاری احساسی

اوتماد ب :برند

اوتبار برند
بعرد ب :برند
وامل مدیریت
اربباط با مشتری
(وامل اربباطی)

وشق ب :برند
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منبع
همدارا ()۰۸۱2؛ وثوقی و همدارا ()۰۸۱۵
حدیمیپور و بزرگیخو ()۰۸۱6؛ منصوری موید و همدارا ()۰۸۱2؛ باشدوه و
همدارا ()۰۸۱۱
شاه طرماسبی و همدارا ()۰۸۱1؛ حقیقی کفاش ()۰۸۱۰
ابراهیمی و همدارا ()۰۸۱۸؛
اصانمو و خدامی ()۰۸۱1؛ قاسمی و نجارزاده ()۰۸۱1؛ حقیقی کفاش ()۰۸۱۰؛ همتی
و زهرانی ()۰۸۱۸؛ محمدی و همدارا ()۰۸۱۸؛ دهدشتی شاهرخ و همدارا
()۰۸۱۰؛ ایرانمنش و همدارا ()۰۸۱۷؛ زاروی و همدارا ()۰۸۱2؛ حدادیا و
همدارا ()۰۸۱۷؛ قره پاشا و همدارا ()۰۸۱۵؛ بقایی و دادخواه ()۰۸۱۳؛ محمدی و
همدارا ()۰۸۱۳؛ بیموری و قانع زاده ()۰۸۱۱
حسینی و رضایی ( ،)۰۸۱0ابراهیمی و همدارا ( ،)۰۸۱۰بگشیزاده و همدارا
()۰۸۱۷
وزیزی و همدارا ( ،)۰۸۱۰دهقا و همدارا ( ،)۰۸۱1فیض و همدارا ()۰۸۱1
حسینی و رضایی ( ،)۰۸۱0ابراهیمی و همدارا ( ،)۰۸۱۰وزیزی و همدارا
( ،)۰۸۱۰دهقا و همدارا ( ،)۰۸۱1فیض و همدارا ()۰۸۱1
بامنی مقد ،و همدارا ()۰۸۳۱؛ مررانی ()۰۸۱۷؛ خانمری و زمانیا ()۰۸۱۸؛ احمدی
و همدارا ()۰۸۱۸؛ فرزینفر و همدارا ()۰۸۱۷؛ حدادیا و همدارا ()۰۸۱۷؛
مررانی ()۰۸۱۷؛ نجات و همدارا ()۰۸۱۷؛ محمدی و همدارا ()۰۸۱۳؛ باشدوه و
همدارا ()۰۸۱۱
الحسینی المدرسی و ضیایی بیده ()۰۸۱1؛ حیدرزاده و همدارا ()۰۸۱0؛ حدیمیپور
و بزرگیخو ()۰۸۱6؛ زاروی و همدارا ()۰۸۱2
حیدرزاده و همدارا ()۰۸۱0؛ هادیزاده مقد ،و همدارا ()۰۸۱۰؛ وموی و خداداده
()۰۸۱۷؛ کریمی ومویج :و همدارا ()۰۸۱۷؛ نجات و همدارا ()۰۸۱۷؛ قره پاشا و
همدارا ()۰۸۱۵؛ نصیری هنده خال)۰۸۱۱( :؛ باشدوه و همدارا ()۰۸۱۱
آقازاده و همدارا ()۰۸۱1؛ کریمی ومویج :و همدارا ()۰۸۱۷؛ وموی و خداداده
()۰۸۱۷؛ نوروزی و بیهی ()۰۸۱۳

حس بعمق ب :برند هادیزاده مقد ،و همدارا ()۰۸۱۰
شررت برند یا وجر :الحسینی المدرسی و ضیایی بیده ()۰۸۱1؛ محمدی و همدارا ()۰۸۱۸؛ سمطانی و
همدارا ()۰۸۱۷؛ سمطانی و نجات ()۰۸۱2
برند
آقازاده و همدارا ( ،)۰۸۱6رحیمنیا و همدارا ()۰۸۱۸
درگیری ذهنی
حسینی و همدارا ( ،)۰۸۱1صنایعی و همدارا ( ،)۰۸۱1روشندل ()۰۸۱۷
درگیری واطفی

بصویر برند

حمیدیا پور و پوردهقا ()۰۸۱1؛ قاسمی و نجارزاده ()۰۸۱1؛ طباطبایینسب و
ماهآورپور ()۰۸۱2؛ اصانمو و خدامی ()۰۸۱1؛ شیرخدایی و همدارا ()۰۸۱1؛
الحسینی المدرسی و ضیایی بیده ()۰۸۱1؛ جعفری و همدارا ()۰۸۱2؛ طباطبایی-
نسب و ماهآور پور ()۰۸۱2؛ جعفری و همدارا ()۰۸۱2؛ بقایی و دادخواه ()۰۸۱۳؛
بیموری و قانعزاده ()۰۸۱۱
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جدول .8فراترکیب پژوهشهای صورت گرفته در زمینه پیامدهای وفاداری به برند
مفاهیم

ابعاد

مقولهها
مطموبیت کارکردی محصول

وزیزی و همدارا ( ،)۰۸۱۰آقازاده و همدارا (،)۰۸۱6

سگاوت مشتری

صفری و همدارا ( ،)۰۸۱۸دهقا و همدارا (،)۰۸۱1

رویهردانی از برندهای دیهر
سودآوری و برد در خرید
پاسخهای بضمینی مشتری

پیامدهای
فردی

کاهش هزین:های جستجو (زما
و پول)
ناهمسانی شناختی کمتر

ارزش ویژه برند

ببمیغات بوصی:ای

پیامدهای

بضمین حیات سازما

وفاداری برند

پیامدهای
سازمانی

اصانمو و خدامی ()۰۸۱1
صفری و همدارا ( ،)۰۸۱۸دهقا و همدارا ( ،)۰۸۱1فیض و
همدارا ()۰۸۱1
دهقا و همدارا ( ،)۰۸۱1فیض و همدارا ( ،)۰۸۱1حدادیا
و همدارا ()۰۸۱۷
وزیزی و همدارا ( ،)۰۸۱۰آقازاده و همدارا ( ،)۰۸۱6صفری
و همدارا ()۰۸۱۸
بگشی و روشن ()۰۸۱۷؛ حمیدیا پور و پوردهقا ()۰۸۱1؛
حقیقی کفاش ()۰۸۱۰؛ باج زاده نمین و اسمعیل مشرفی
()۰۸۱6؛ ایمانی خوشگو و ایوبی یزدی ()۰۸۳۱؛ طباطبایی نسب
و همدارا ()۰۸۱6؛ فیض و دهقانی سمطانی ()۰۸۱۸؛ وموی
فومنی و همدارا ()۰۸۱۷؛ احمدی و همدارا ()۰۸۱۸؛
سمطانی و همدارا ()۰۸۱۷
سمطانی و همدارا ()۰۸۱۷؛ بگشیزاده و همدارا ()۰۸۱۷؛
منصوری موید و همدارا ()۰۸۱2
انصاری و نصابی ( ،)۰۸۱6آقازاده و همدارا (،)۰۸۱6

اثربگشی بازاریابی
افزایش سرم بازار

دهقا و همدارا ( ،)۰۸۱1فیض و همدارا ()۰۸۱1

صرف:جویی در هزین:های
بازاریابی

ابویی و همدارا ()۰۸۱۷

بسط برند

وموی و خداداده ()۰۸۱۷

اشتیاق در پرداخت بیشتر

صنایعی و همدارا ( ،)۰۸۱1دهقا و همدارا ( ،)۰۸۱1فیض
و همدارا ()۰۸۱1

افزایش بوا رقابتی

ابویی و همدارا ()۰۸۱۷

مدافع جسور برند

انصاری و نصابی ()۰۸۱6

افزایش رشد و فروش

ابویی و همدارا ()۰۸۱۷

ایجاد اهر ،بجاری

ملی

حدادیا و همدارا ( ،)۰۸۱۷روشندل ()۰۸۱۷

رحیمنیا و همدارا ( ،)۰۸۱۸حسینی و همدارا (،)۰۸۱1

افزایش درآمد

پیامدهای

منبع

دهقا و همدارا ( ،)۰۸۱1فیض و همدارا ()۰۸۱1
ابویی و همدارا ()۰۸۱۷

جنبوجوش اثرگذار خرید

سیدجوادین و همدارا ( ،)۰۸۳۱حسینی و رضایی ()۰۸۱0

افزایش بولید

وزیزی و همدارا ( ،)۰۸۱۰ابراهیمپور و همدارا ()۰۸۱1

مصونیت در برابر بازارها

صنایعی و همدارا ( ،)۰۸۱1حدادیا و همدارا ()۰۸۱۷

رفتار شرروندی ب :برند

هادیزاده مقد ،و همدارا ()۰۸۱۰؛ امیدی و صفری ()۰۸۱۷
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جدول  .8فراترکیب پژوهشهای صورت گرفته در زمینه سنجش مولفههای وفاداری به برند
سوال

ابزار و روشها

رویکرد

ابزار کمی غالب پرسشنام:
سنجش کمی

آزمو فرض غالب معاد ت ساختاری

نحوه سنجش مولفههای
وفاداری

ابزار کیفی غالب مصاحب:
سنجش کیفی

نظری:پردازی نظری :داده بنیاد ،بحمیل محتوا و بحمیل بم

گام ششم :کنترل کیفیت

ب :منظور سنجش پایایی چارچوب طراحی شده از شاخص کاپا استفاده شد .بدین طریق ک ،:شگص دیهری ب :ونوا
خبره بدو اط ع از نحوه ادغا ،کدها و مفاهیم ایجاد شده بوسط پژوهشهرا  ،اقدا ،ب :کدگذاری و سپس دست:بندی
کدها در مفاهیم کرده است .کدها و مفاهیم ارای :شده بوسط پژوهشهر با کدهرا و مفاهیم ارای :شده بوسط این فرد
مقایس :شده است .در نرایت با بوج :ب :بعداد کدهای ایجاد شده مشاب :و کدهای ایجاد شده متفاوت ،شاخص کاپا با
استفاده از نر،افزار  SPSSنسگ 6۷ :محاسب :شده است .هما طور ک :در ادام :نشا داده شده است ،مقدار شاخص
کاپا برابر با  0/۵12در سطح معنیداری  00000ب :دست آمده است ک :در سطح بوافق معتبر قرار گرفت :است.
جدول  .8وضعیت ضریب توافقی عملیات ضریب کاپای کوهن توسط پژوهشگر و فرد دیگر (خبره)
Responder2
Total
Disagree

Agree

69

3

66

Agree

11

9

2

Disagree

80

12

68

Responder1

Total

جد.ل  .8نتایج نهایی ضریب کاپا
Symmetric Measures
Approximate
Significance
.000

Approximate T

6.683

Asymptotic Standard
Error
.108

Value

.746

80

Kappa

Measure of
Agreement

N of Valid Cases
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گام هفتم :ارائه یافتهها

پژوهش حاضر با هدف آسیبشناسی مطالعات برند در ایرا با بمرکز بر روی متغیر وفاداری برند ،پس از پاسگهویی ب:
سوا ت اصمی ک :وباربند از شاخصهای بببینکننده وفاداری ب :برند در مطالعات صورت گرفت :کدا،اند ،نحوه سنجش
مولف:های وفاداری ب :برند ب :چ :صوربی میباشد ،ووامل موثر بر وفاداری ب :برند کدا،اند و پیامدهای وفاداری ب :برند
کدا ،اند ،پیشایندها و پیامدهای وفاداری برند را شناسایی نموده است .در این پژوهش با استفاده از روش فرابرکیب و
کدگذاری ،مفاهیم و مقو ت در قالب  ۰0گروه اصمی استگراج گردید ک :شدل ( )۷چارچوب مفرومی طراحی شده
پژوهش حاضر را ب :بصویر نشا میدهد.
نتیجهگیری و پیشنهاد

در ده:های گذشت :بوج :صاحبنظرا و پژوهشهرا بسیاری ب :انجا ،پژوهشهایی درباره وفاداری ب :برند معطوف شد و
اوتقاد بر این است ک :طی نیم قر گذشت :مفاهیم و بعاریف ب :اندازه کافی جا افتاده و ومومیت یافت :است و آ چ :در
هزاره جدید برای پژوهشهرا بسیار درخور بوج :است کاهش شداف بین نظری :و ومل وفاداری ب :برند میباشد ،بر این
اسا ،هدف پژوهش حاضر آسیبشناسی مطالعات برند در ایرا با بمرکز بر روی متغیر وفاداری برند بوده است.
با مرور و بررسی ادبیات م وضوع مشگص گردید ک :در مطالعات گذشت :بنرا دو بعد از مفرو ،وفاداری در نظر گرفت:
شد ،از طرفی دیهر با مرور ادبیات مشگص شد ک :مطالعات در بعیین شاخصها ،ابعاد و ووامل وفاداری ب :برند ب :یک
اجماع نرسیدهاند هر مقال :بعداد محدودی از شاخصها و ابعاد را مشگص کرده است .مطالعات اولی :درباره وفاداری
مشتری ب :وفاداری رفتاری متمرکز بوده است اما ب :بدریج انتقادات بسیاری متوج :این رویدرد شده است و صاحبنظرا
دیهر معتقد بودند ک :وفاداری ب :برند حاصل بمای ت و اوتقادات مشتری است و وفاداری نهرشی وامل بدرار خرید
میباشد اما با مطالعات صورت گرفت :حاصل گردید ک :بررسی نهرشی ب :بنرایی نمیبواند درباره باثیرات رقابتی ،آشنایی
و ووامل محیطی چندا گویا باشد .مدل پژوهش نشا میدهد ک :وفاداری ،مفرومی چندبعدی است ک :شامل چرار بعد
وفاداری نهرشی ،وفاداری احساسی ،وفاداری رفتاری و وفاداری کارکردی میباشد.هما طور ک :بیا شد بیشتر
پژوهشهرا بازاریابی اولی :بر وفاداری رفتاری بأکید داشت:اند ک :با دفعات خرید ،حجم خرید ،خرید مدرر و بداو ،بیا
میشود .وفاداری رفتاری کنش و رفتاری ک :افراد در قبال یک برند یا محصول از خود نشا میدهند را بررسی میکند.
ارنبرگ )۰۱۳۳( ۰ادوا کرد ک :پژوهشهرا قبل از ایند :ب :دنبال این باشند ک :چرا مرد ،خرید میکنند باید ب :دنبال
فرمید چهونهی خرید برند از جانب مرد ،باشند.

کککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککک
. Ehrenberg
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سرانجا ،،از دیدگاه اندازهگیری ،امالی )۰۱۱۳( ۰نشا داد ک :اقدامات رفتاری وفاداری"بصویری واقعبینان:بر از
وممدرد خوب برند در برابر رقبا ارائ :میدهد" (لی و پتریک .)600۳ ،6وفاداری نهرشی از دانش قبمی/صریح یا اط وات
اخیر بر اسا ،بجربیات ناشی میشود .افراد در این مرحم :وفاداری را از طریق مقایس :بین محصول برجیحی خود و
گزین:های جایهزین بر اسا ،دانش قبمی و یا نظرات دیهرا درباره پیشنراد ،ویژگیها و وممدردهای آ محصول یا
اط وات فعمی مبتنی بر بجرب ،:بوسع :میدهند .بسیاری از مطالعات قبمی در زمین :بازاریابی و رفتار مصرفکننده نشا
دادهاند ک :مرحم :نهرشی وفاداری ومدبا شامل ارزش درکشده است ک :دربرگیرنده وضعیت و کیفیت وممدردی و
روانشناختی میباشد .زیثمال )۰۱۳۳( ۸این ارزش درکشده را ب :ونوا "ارزیابی کمی مشتریا از سودمندی یک محصول
بر اسا ،درک آنچ :دریافت میشود و آنچ :داده میشود" ،بعریف کرد .و بیتنر و هابرت )۰۱۱1( 1کیفیت را "بصور کمی
مشتری از ضعف یا بربری نسبی سازما و خدمات آ " بعریف کردند .الیور ( )۰۱۱۱ ،۰۱۱۵نشا داد ک :وفاداری در این
مرحم :بسیار ضعیف و سطحی است و بنابراین ،ارائ :دهندگا محصول/خدمات بمایل ب :وفاداری بیشتری از جانب
مشتری دارند.
نوع دیهر وفاداری ب :ونوا وفاداری احساسی نامیده میشود ،ک :یک احسا ،ومیقبر از وفاداری است ک :ب:
آسانی مانند وفاداری ضعیف در مرحم :شناختی فوقالذکر کنار گذاشت :نمیشود (الیور .)۰۱۱۱ ،۰۱۱۵ ،در این مرحم،:
وفاداری ب :رضایت مطموب مشتریا از نهرش مطموب نسبت ب :یک محصول یا برند و ارزیابی کمی آنرا از آ مربوط
میشود (الیور .)۰۱۱۱ ،۰۱۱۵ ،در این راستا ،پژوهشهرا بوافق دارند ک :این مرحم :از وفاداری ومدبا شامل احساسات و
رضایت است ،ک :در شدلگیری وفاداری نهرشی مشتری ضروری است (الیور۰۱۱۱ ،۰۱۱۵ ،؛ ها 600۱ ،۷؛ ها  ،بک و
بارت .)600۱ ،2ب:طور مداو ،،اجماع کمی در بعریف احساسات این است ک :احساسات پاسخهای احساسی خوشایند یا
ناخوشایندی هستند ک :در طول استفاده از محصول یا خدمات یا بجربیات مصرف رخ میدهند (ها  ،کیم و کیم.)60۰۰ ،
وفاداری کارکردی آخرین مورد از سری ابعاد وفاداری است ک :بوسط الیور ( )۰۱۱۱در مدل وفاداری چند بعدی و مدر
پیشنراد شده است .الیور ( )۰۱۱۱ب :این نتیج :رسید ک :برای بشگیص وفاداری متقابل ،پژوهشهرا باید باورها،
احساسات و نیات مصرفکننده را در ساختار نهرش مصرفکننده سنتی ارزیابی کنند .قصد رفتاری مورد استفاده برای
اندازهگیری رفتار در نظری :رفتار برنام:ریزی شده در این سطح از وفاداری موثر است .اگر قصد ،ب :صورت دقیق
اندازهگیری شود منجر ب :رفتار میشود (آیز و فیشبین.)۰۱۳0 ،۵
زمانی ک :مشتریا  ،بصویر ذهنی و نهرش مثبتی ب :برند داشت :باشند ،باورپذیری مثبت ب :برند باوث ایجاد
وابستهی احساسی ،واطفی و بعمق خاطر مشتری ب :برند میشود و این اشتیاق ب :وجود آمده از طریق وفاداری احساسی
کککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککک
1

. O’Mally
. Li & Petrick
3
. Zeithaml
4
. Bitner and Hubbert
5
. Han
6
. Han, Back, &Barrett
7
. Ajzen and Fishbein
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موجب بدوا ،در بدرار خرید ،ارجحیت راغبی و پرداخت بیشتر نسبت ب :آ برند میگردد .این وفاداری رفتاری در
واکنش های وممدردی و اقدامی مشتری ،همراهی همیشهی و حمایت مشتری را برای آ برند و شرکت ب :ارمغا
میآورد ک :نتیج :آ بربری برند در قدرت و شررت در ورص :رقابتی میشود .بنابراین بوالی پیوست :وفاداری نهرشی،
احساسی ،رفتاری و کارکردی ،وفاداری برند را بشدیل میدهند.
از طرفی دیهر ،بررسی الهوی مفرومی پژوهش نشا میدهد ک :وامل مدیریت اربباط با مشتریا (وامل اربباطی)
یدی از پیشایندهای وفاداری ب :برند است ک :با پژوهشهای چن و چینگ ،)600۵( ۰والی ،رایت و ادوما ،)60۰۷( 6نیادزایو
و خواج:زاده ،)60۰2( ۸جاود و چیما )60۰۵( 1و دیونارین ،رامدیسو و ماوندو )60۰۳( ۷همگوانی دارد .همچنین وامل
اربباطات یدپارچ :بازاریابی ب :ونوا یک وامل انهیزشی بر وفاداری ب :برند باثیر دارد .این یافت :با نتایج پژوهشهای
خیزر ،فاروغی ،رحمت و ناز ،)60۰2( 2بامولین ،راسیمیت و جزرسک )6060( ۵و بن وبدل سی و من )6060( ۳همگوانی
دارد .در نرایت وامل آمیگت :بازاریابی (وامل بنیادی-نرادی) ب :ونوا پیشایند وفاداری ب :برند شناسایی شده است و این
یافت :با نتیج :پژوهشهای آمور ،کمتوما و سوار ،)60۰۷( ۱ورما و سینگ ،)60۰۵( ۰0وو و لی ،)60۰۳( ۰۰انجانی ،ایرحم و
والویابی ( )60۰۳و وثما و همدارا  )60۰۱( ۰6همگوانی دارد.
بابوج :ب :پیشایندهای شناسایی شده میبوا اینهون :بیا کرد ک :آمیگت :بازاریابی ابزاری باکتیدی است و شرکت
میبواند از آ ب:منظور بحقق بگشید ب :استرابژیهای خود استفاده نماید (بمدین .)60۰۷ ،۰۸بنابراین آمیگت :بازاریابی
جزء ینفک استرابژی بازاریابی ب :شمار میآید .وممدرد آمیخته بازاریابی ب :بوسع :و بربود شرکت کمک خواهد کرد
ب:گون:ای ک :ن :فقط نیازهای مشتریا بازار هدف را ارضا میکند بمد :وممدرد شرکت را نیز اربقا خواهد بگشید و
زمین:ساز وفاداری برند میگردد ( روش ،حبیبی و ریچارد )60۰۸ ،ب :وباربی ،استفاده از هم :وناصر آمیگت:ی بازاریابی
ک :ب :نووی ب :اربباط میا یک شرکت و مگاطبا هدفش مربوط هستند ،بر وممدرد بازاریابی بأثیر میگذارند (جئونگ و
اوه .)60۰۵ ،هماهنهی و یدپارچ:سازی هم :ابزارهای اربباطی بازاریابی باوث حداکثری اثر بر روی مصرفکننده نرایی با
حداقل هزین:ها میشود این یدپارچ:سازی هم :کانالهای بازاریابی ( ،)IMCاربباطات مشتری محور را بحت باثیر قرار
خواهد داد .مدیریت اربباط با مشتریا ( )CRMیک راهبرد بجاری جرت انتگاب و مدیریت مشتریا برای برین :کرد
و با برد ارزش شرکت و همچنین فروش در بمندمدت است ک :پیوند آ با رضایت مشتری ،وفاداری ب :برند را
کککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککک
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. Chen, & Ching
. Wali, Wright, & Uduma
3
. Nyadzayo & Khajehzadeh
4
. Javed & Cheema
5
. Dewnarain, Ramkissoon, & Mavondo
6
. Khizar, Farooqi, Rehmat, & Naz
7
. Tamulienė, Rašimaitė, & Jezerskė
8
. bin Abdul Lasi & Man
9
. Ameur, Keltouma, & Souar
10
. Verma & Singh
11
. Wu & Li
12
. Othman et al.
13
. Temkin
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پای:ریزی میکند (لو ،ژانگ و لیو .)60۰۷ ،وفاداری برند موجب میگردد ک :برند در ورص :رقابت با رقبای سرسگت
بحمیل نرود ،متوسط ومر یک مشتری را برای شرکت افزایش دهد ،هزین:های ببمیغابی یک برند را کاهش دهد و
میبواند حساسیت مشتریا را ب :قیمت کاهش دهد (کیم ،چو و پتریک .)60۰۳ ،بنابراین وفاداری برند با پیامدهای
فردی ،سازمانی و ممی میانبری برای برندهایی است ک :ب :وودههای خود متعردند و دارای ارزشها ،بصویرها و بعاریف
هستند ،پایدار میمانند و جاودان :میشوند.
یافت:های پژوهش همچنین نشا دادند ک :در برجم :واژگا و استفاده از آ ها ب :خوبی ومل نشده است ،ب :ونوا
مثال واژههای ببمیغات دها ب :دها  ،ببمیغات بوصی:ای ،ببمغات ک می ،ببمیغات دهانی ،ببمیغات زبانی و  ...ک :مگاطبا
را سردرگم میکند و گاها آنرا را ب :اشتباه میاندازد و نمیبوانند معنی واحدی برای آ در نظر بهیرند مهر ایند :در
قسمت پاورقی ب :واژه و معادل انهمیسی آ اشاره شود .ندت :دیهری ک :از بررسی مطالعات حاصل شد آ است ک :در
بعد روششناسی چند مشدل اصمی وجود دارد؛ اصمیبرین مشدل مسئم:محور نبود این پژوهشهاست .دو ،،مشگص
نبود مرز بعاریف است ب :گون :ای ک :بعضا وفاداری ب :برند را با مفاهیم نزدیدی مانند ارزش ویژه برند اشتباه گرفت :و
این امر ارائ :بعاریف وممیابی و مفرومی را دشوار میسازد .سو ،،پراکندگی و ود ،یدپارچهی اط وات و پژوهشهای
صورت گرفت :در اربباط با وفاداری ب :برند میباشد .مسئم:محور نبود پژوهشهای مربوط ب :وفاداری برند میبواند ب:
ونوا یدی از اصمیبرین معظ ت این پژوهشها در نظر گرفت :شود .از آنجایی ک :هر منطق :و کشوری نیازهای
اجتماوی متفاوت و منحصربفردی را میطمبد بدیری است ک :نیازهای اجتماوی کشورهای خارجی با کشور ایرا متفاوت
خواهد بود و مسائمی ک :در آ کشورها ب :ونوا یک موضوع پژوهش مورد نظر قرار میگیرد الزاما در کشور ایرا مسئم:
محسوب نمی شود و نقط :مقابل نیز بعداد زیادی از مسائل و مشد ت در حوزه بازاریابی و اجرایی وجود دارد ک :برای
پژوهشهرا غیرایرانی ممدن است مسئم :محسوب نشود پس صرف کپی کرد از مسائل و موضووات آ ها نمیبواند
راههشای مسائل و مشد ت جامع :باشد .بنابراین پژوهش حاضر پیشایندها و پیامدهای وفاداری ب :برند را در قالب
چارچوبی مفرومی برسیم نموده است با گامی در راستای طبق:بندی و شناسایی مشد ت این نوع از پژوهشها باشد با
پژوهشهرا بعدی ک :در ب ش برای شناخت و بررسی وفاداری ب :برند در آینده هستند ،اط وات جزئیبری داشت :باشند
و ساختار منظم بری را ب :روی خود ببینند .در همین راستا ،بدوین نقش :راه پژوهشی ک :بتوا از طریق آ گذشت :را
اندوخت :و آینده را ساخت و پیشبینی کرد ،برک و خروج از راهدارهای کمی ،انتزاوی و مفرومی را ک :در انترای
پژوهشها ذکر میگردد ب :همراه دارد .در نرایت ،مسئم:ای ک :بیش از هم :خودنمایی میکرد این بود ک :بیش از ۱۷
درصد پژوهشهای مورد بررسی ،با رویدرد مدلسازی معاد ت ساختاری انجا ،شده بود؛ این بدا معناست ک:
پژوهشهرا حوزه وفاداری ب :برند بیش از آند :ب :سمت نظری:پردازی حرکت کرده باشند ب :دنبال آزمو نظری :بودهاند
و این خود میبواند مانع از پیشها ،شد در نوآوری در این حوزه باشد و چشم پژوهشهرا داخمی ب :پژوهشهای
پژوهشهرا خارجی باشد.
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در پژوهش حاضر ،با استفاده از روش فرابرکیب و بفسیر چارچوبهای کمی مقا ت مطرح شده ،چارچوبی در مقال:
بیا شد ک :و وه بر حفظ و اربقای ن قاط قوت و مزایای مطالعات ،معایب آنا نیز برطرف گردید .در واقع روش
فرابرکیب در این پژوهش این امدا را ب :وجود آورده است ک :با ادغا ،و برکیب بمامی معیارهای پیشین (بدو حذف
هیچ معیار خاص) و ادبیات موضوع در این زمین ،:ب :مدلی جامع ک :بمامی معیارها را پوشش دهد ،دست یابد .در انترا
پیشنراد میشود پژوهشهای آینده در صورت مطالع :بر روی وفاداری برند با اومال بغییرابی میبوانند آ را مورد استفاده
قرار دهند چرا ک :مدل حاضر این بوانایی را دارد برای هر سازما خاص ،شگصیسازی و بومیسازی شده و مگتص
هما سازما ب :کار گرفت :شود .ز ،است در ببمیغات و اربباطات برند با مشتری پیغا ،برند طوری طراحی و بدوین
گردد ک :هم شنیده شود و هم ب :گوش سپرده شود با ب :خوبی در اذها مشتری بثبیت گردد .مطالعات آینده میبوانند با
مراجع :ب :جداول فرابرکیب شاخصها آ دست :از متغیرهایی ک :دارای بیشترین ارجاع و فراوانی و از اهمیت بیشتری
برخوردارند را شناسایی و آنرا را در سازما خود مورد بوج :بیشتری قرار دهند و میبوا ب :یدی از روشهای
بصمیمگیری چندمعیاره متغیرها را ربب:بندی و وز دهی کرد.
منابع

انصاری ،منوچرر؛ نصابی ،وحیدرضا ( .)۰۸۱6ایجاد ارزش ویژه برند از طریق آمیگت :ببمیغات بررسی نقش میانجی دانش،
وفاداری و اربباط با برند .چشمانداز مدیریت بازرگانی.۷۰-۸۵ ،۰1 ،
ایرانمش ،مژده؛ شریفیا  ،اسماویل؛ قررمانی ببریزی ،کوروش ( .)۰۸۱۷الهوی وفاداری بازیدنا فوببال ب :نا ،بجاری
پوشاک ورزشی .کاوشهای مدیریت بازرگانی.۰۷-۰ ،)۰2(۳ ،
بگشیزاده برج ،کبری؛ صالحیا فرد ،رقی:؛ قربانی فاراب ،محمدبقی ( .)۰۸۱۷بررسی رابط :بین سبکهای زندگی والس
با وفاداری ب :برند محصو ت با فناوری پیشرفت :با استفاده از مدل آناندا و همدارا (مورد مطالع :برند
سامسونگ در صنعت رسان :دیجیتال) .مدیریت برند.10-۰۸ ،)۰(۸ ،

بیرانوند ،حمیدرضا و نظری ،محسن ( .)۰۸۱۱ووامل بعیینکننده آستان :بگفیف قیمت رهیافت فرابرکیب .مدیریت
بازرگانی.2۸-11 ،۰۱(۰6 ،
خنیفر ،حسین؛ میرزایی ،نقی؛ پریشانی ،ومی؛ پوربرروزا  ،ومی ( .)۰۸۱۵آسیبشناسی پژوهشهای داخمی در زمین:
مسئولیتپذیری اجتماوی با رویدرد فرابرکیب .مدیریت سازما های دولتی.۱۳ -۳۸۸ ،)۸(2 ،
دهدشتی شاهرخ ،زهره ،.یاراحمدی ،ومی ،.زینوند لرستانی ،حنظم .)۰۸۱1( .:باثیر نیازهای خودبعریفی مشتریا بر وفاداری
نهرشی و رفتاری آنرا با باکید بر نقش میانجی هویت گرفتن مصرفکننده از برند .مدیریت برند-۱۸ .)۸(6 .
.۰۰1
دهدشتی شاهرخ ،زهره؛ جعفرزاده کناری ،مردی؛ بگشیزاده ،ومیرضا ( .)۰۸۱۰بررسی دیدگاه هویت اجتماوی برند و باثیر
آ در بوسع :وفاداری ب :برند (مورد مطالع :شرکت بولیدکننده محصو ت لبنی کال .):بحقیقات بازاریابی نوین.
.۰02 -۳۵ ،)۷(6
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- اولین کنفرانس بین. بررسی پیامدهای ارزش ویژه برند بر مبنای کارمند.)۰۸۱1( : راضی، سعید؛ واممی،سعیدا اردکانی
.  بررا، حسابداری و اقتصاد،المممی مدیریت
 آسیبشناسی فعالیتهای آموزش و برسازی.)۰۸۱1(  ومی، سعید؛ فاطمیصفت، غ مرضا؛ صفایی موحد،شمس مورکانی
، منابع انسانی: آموزش و بوسع،) صنایع الدترونیدی فجر: شاخهی (مورد مطالع: مدل س،منابع انسانی براسا
.۰00 -۵۰ ،)۵(6
-۵6۰ .)۸(1۵ . سیاست: فصمنام. روششناسی فرابرکیب و کاربرد آ در سیاستهذاری ومومی.)۰۸۱2( . یحیی،کمالی
.۵۸2
 چارچوب اندازهگیری ارزش.)۰۸۱2( . مردی، ایما ؛ محمودصالحی، محمدبقی؛ رئیسی وانانی، کامرا ؛ بقوی فرد،فیضی
.26-۸۷ ،)۸۳(۰0 ، پژوهشهای مدیریت ومومی.کسبوکار فناوری اط وات
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