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 :چکیده 

 -روشش تحقیق حاضر توصیفی. با وفاداری مشتریان است 7pهدف این تحقیق بررسی بین آمیخته بازارابی 

می  کرمانشاهشهر  نمایندگی های شرکت ایران خودروجامعه آماری شامل کلیه مشتریان . پیمایشی می باشد

باشد که تعداد آنها نامحدود است و با توجه به نامحدود بودن حجم جامعه برای نمونه گیری از فرمول حجم 

برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی، آزمون های . نفر انتخاب شدند 306اده شده و تعداد جامعه نامحدود استف

در این پژوهش برآنیم تا ضمن برشمردن مولفه های آمیخته بازاریابی ، تأثیر . همبستگی پیرسون استفاده شد

یده و چگونگی این سنجنمایندگی های شرکت ایران خودرو شهر کرمانشاه آنها را بر جلب وفاداری مشتریان 

و وفاداری وجود  7pنتایج نشان داد که رابطه معناداری بین آمیخته بازاریابی  .فرآیند را مورد بررسی قرار دهیم 

 .دارد

 .، ارزش ادراک شدهp7وفاداری مشتری، رضایت مشتری، آمیخته بازاریابی :  واژه های کلیدی
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 مقدمه

این نظام توزیعی با توجه به روند فزاینده و رو به . جهان در حال متحول شدن است نظام توزیع کاالها و خدمات در سراسر

این تغییرات بنیانی نه تنها قیمت کاالها و خدمات تولیدی . رشد جهانی شدن اقتصاد و تجارت، در حال تغییر و بازسازی است

حتی تهدید رقابت میان کاالها و خدمات تولیدی را متأثر کرده، بلکه در حال تغییر ماهت عرضه و تقاضا در داخل کشورها و 

بازاریابی با فراهم کردن هر چه بیشتر ارزش برای مشتریان و بدست آوردن رضایتمندی ایشان . در کشورهای مختلف نیز هست

مشتری ارزش ادراک شده (. 3603کیم و پارک، )رابطه ای سودآور بلند مدت و متقابلی را بین مشتریان و بنگاه خلق می کند 

در تحقیقات بازاریابی به عنوان مفهومی مهم و اثرگذار بر ترجیحات، رضایت، وفاداری و دیگر نتایج مهم این حوزه است 

شاخص های ارزش و رضایت بر یکدیگر اثر گذاشته و موجب نتایج قابل قبولی همچون وفاداری (. 3666کرانین و همکاران، )

دراکات مشتریان در نتیجه تعامالت رودررو با کارکنان خدمات به عنوان یکی از ا. مشتری و مصرف در طول زمان می گردد

محققان (. 3662، 0چاناکا و همکاران)مهمترین عوامل تعیین کننده رضایت و وفاداری مشتریان در نظر گرفته شده است 

ت به عنوان یکی از متغیرهای مورد رضای. بازاریابی معتقدند که رضایت مشتریان و وفاداری جز الینفک در کسب و کار هستند

هدف نهایی هر موسسه ای، ساختن (. 3606، 3یاکسل و بیلیم )توجه، عاملی کلیدی برای ایجاد وفاداری در مشتری است 

 (.3662، 3ایکارو و مت)مشتریان وفادار می باشد 

ها تالش می کنند تا در قالب برنامه مشتری وفادار تمایل به خرید و صرف وقت و پول بیشتری دارد و به همین دلیل شرکت 

این پژوهش کمک می کند تا فروشگاههای (. 3662بریل، و همکاران، )های وفاداری، مشتری را به خود نزدیک نگاه دارند 

پوشاک نسبت به عواملی که با وفاداری مشتریان فروشگاه های آنان ارتباط دارن آگاهی یابند و با تمرکز بر آنها سعی در 

چنانچه این فروشگاهها درک مناسبی از عوامل موثر بر وفاداری مشتریان داشته . وفاداری مشتریان خویش نمایند افزایش

باشند بهتر می توانند از نتایج مثبت برخورداری از پایگاه مشتریان وفادار بهره مند شده و سود و درآمد این مراکز را افزایش 

این مطالعه به بررسی رابطه بین آمیخته بازاریابی با وفاداری آنها می پردازد و در  .داده و توان رقابتی خود را افزایش دهند

 .پایان پیشنهاداتی را مطرح می نماید

 

 بیان مسئله

ایجاد وفاداری در مشتری مفهومی است که در کسب و کارهای امروزی به لحاظ اینکه مشتریان وفادار به صورت مولفه اصلی 

مشتریان وفادار بیشتر خرید کرده و معموال ابزار . ه اند ، مورد توجه بیش از پیش قرار گرفته است موفقیت سازمانی درآمد

در نتیجه سازمان های امروزی درصدد شناسایی و مدیریت روش ها و الگوهای موثر . مناسبی برای تبلیغات محسوب می شوند 

نتظارات مشتریان دائماً در حال افزایش اند ، سازمان ها ملزم از طرفی به لحاظ این واقعیت که ا. ایجاد وفاداری می باشند 

هستند تا با تأمیتن انتظارات مشتریان ، فراتر از ارضای نیاز اولیه آنها پیش رفته و کانون توجه خود را به ایجاد وفاداری از 

الً مشتریان دارای روابطی با ارائه اصو. طریق ایجاد ارتباطی بلند مدت ، دوجانبه وسود آور برای هر دو طرف معطوف نمایند 

وفاداری مشتری به عنوان یک . این روابط می تواند ساده و مستقیم باشد و یا پیچیده و ادراکی . کنندگان خدمات می باشند 

ه متغییر نو ظهور در معامالت بازاریابی ، در واقع منعکس کننده تصویری مثبت از سازمان ها در سطح بازار بوده و در نتیج

از سوی دیگر با توجه به افزایش قدرت انتخاب مشتریان به دلیل وجود . نقش به سزایی در جلب مشتریان جدید خواهد داشت 

تعداد زیاد شرکت ها ی فعال در صنعت بیمه اعم از دولتی و خصوصی ، شناسایی عوامل موثر بر وفاداری مشتریان امری 

( همسو بودن با مشتری و حرکت کردن برای او )ز شرکت ها به اهمیت اساسی در حال حاضر بسیاری ا. اجتناب ناپذیر است 

توجه به خدمات و استفاده از تکنولوژی  جدید کافی به نظر نمی رسد ، بنابراین . در تمامی فعالیت های خود پی برده اند 

قرار دهند و راهکارها و استراتژی  مشتری تنها چیزی است که اهمیت دارد و شرکت ها باید او را در کانون فعالیت های خود

 (.0336کاتلر و آرمسترانگ ، )هایی را برای بازگرداندن مشتریان از دست رفته و حفظ مشتریان فعلی خود بکار گیرند 
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امروزه از طریق استفاده موثر از تکنولوژی اطالعات و ارتباطات ، سازمان ها می توانند به مشتریانشان محصوالت متنوع با 

توجه به رشد و توسعه وفاداری مشتریان به عنوان ( . 3666پپارد،)پائین و خدمات ویژه را در یک زمان ارائه دهند قیمت 

مک ماالن و ) عاملی مهم در استراتژی بازاریابی شرکت ها که منجر به حفظ مشتریان فعلی می شود ، افزایش یافته است 

پیدا کرده و رشد دادن مشتری و ارتباط موثر با وی باعث می شود که  متعهد کردن مشتری جایگاه ویژه ای( . 3662گیلمر،

لذا فقط مشتریانی که احساس تعلق . مشتریان یک سازمان در داخل همکار و در خارج سازمان ، حامی و طرفدار آن باشند 

عصر بازاریابی نوین ، هدف  در. خاطر پیدا کرده و سودآوری و عمر طوالنی دارند برای سازمان ها سرمایه به شمار می روند 

برقراری روابط بلند مدت و متقابل با گروهای ذینفع و مهم تر از همه مشتری به گونه ای است که مشتریان بیشتری را حفظ و 

عثمان و )به این ترتیب در بلند مدت منافعی حاصل شود که در نتیجه سهم بازار و سود آوری شرکت ها را افزایش می دهد 

تا تأثیر آمیخته بازاریابی بر جلب . بنابراین با توجه به آنچه گفته شد در این پژوهش سعی بر آن است ( . 3663همکاران ،

برای این منظور ، به بررسی عناصر آمیخته . وفاداری مشتریان شعب منتخب بیمه ایران در شهر تهران مورد بررسی قرار گیرد 

توزیع ، ابزارهای ترفیعی خدمات ، منابع و امکانات ، منابع انسانی و  بازاریابی همچون قیمت ، کیفیت خدمات ، کانال

فرآیندهای کاری پرداخته و تأثیر آنها را بر جلب وفاداری مشتریان شعب منتخب بیمه ایران در شهر تهران مورد سنجش قرار 

 .داده ایم 
 

 مبانی نظری

 تاریخچه پیدایش آمیخته بازاریابی

او بعد از . تحقیق گسترده ای بروی چند شرکت با هدف شناسایی وظایف بازاریابی انجام داد 0396در سال  2جیمزکولیتون 

خطاب  9خاتمه یافتن تحقیق، در نتیجه گیری خود، مدیران بازرگانی را با عناوین تصمیم گیرنده، هنرمند و آمیزنده عناصر 

برای نخستین بار از  -آمیزنده عناصر -د پس از مدت کوتاهی با الهام از گفته کولیتوناستاد دانشگاه هاروار 0نیل بوردن . کرد

کنسانتیندس )متغیر بود  03آمیخته بازاریابی معرفی شده توسط نیل بوردن شامل . استفاده کرد 2اصطالح آمیخته بازاریابی 

طبقه بندی کرد  4pگروه با عنوان  2را به  06 متغیر ارائه شده توسط نیل بوردن 03، 3مک کارتی  0306در سال ( 3660، 2

این آمیخته به سرعت مورد پذیرش اندیشمندان قرار گرفت و به عنوان عاملی . محصول، ترفیع، توزیع و قیمت: که عبارتند از 

 (.3669، 00گوی )ضروری و مناسب در تئوری بازاریابی و مدیریت بازاریابی شناخته شد 

 

 تعریف آمیخته بازاریابی

آمیخته بازاریابی مجموعه ای از ابزارهای بازاریابی است که شرکت با استفاده از آنها سعی در تحقق اهداف خود در بازار هدف 

آمیخته بازاریابی مجموعه ابزارهایی است که مدیریت می تواند از آنها برای اثرگذاری بر فروش (. 3666، 03بیکر ) دارد 

ور از آمیخته بازاریابی این است که باید بین اجزای آن یک نگرش سیستمی و هماهنگ برقرار منظ(. 0329کاتلر، )استفاده کند 

به عبارتی بهتر، محصولی مناسب با قیمت مناسب و به . باشد تا بتواند در اثرگذاری و متقاعدسازی مشتریان موثر باشند

این که تعداد (. 0320یوسفی و همکاران، )د کارگیری شیوه های ارتباطی و تبلیغی مطلوب در دسترس مشتریان قرار گیر

نکته پر اهمیت این است که چارچوبی برای . انگاشته شود، چندان مهم نیست... و یا  2، 2، 2عامل های آمیخته بازاریابی 

را همچون جعبه به عبارت بهتر، بازاریابان آمیخته بازاریابی . سامان دادن به فعالیت ها و راهبردهای بازاریابی وجود داشته باشد

شم آبادی و خداداد حسینی، )ای در نظر می گیرند که ابزار کار خود را در آن جای می دهند تا پیدا کردن ابزار آسان تر باشد 

0320.) 
 

 7pآمیخته بازاریابی 
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رای مصرف وفاداری مشتری نتیجه انتخاب یک استراتژی آمیخته بازاریابی موفق است که به خلق ارزش ادراک شده و رضایت ب

 :عبارتند از  7pهفت متغیر آمیخته بازاریابی (. 3602النده، )کنندگان می انجامد 

 (خدمت) محصول -1

لی )محصول ، عبارت است از همه اجزاء و عناصری که برای انجام دادن خدمت الزم است و برای مشتری ایجاد ارزش می کند 

خدمات به نوع و میزان خدماتی اشاره می کند که در محدوده خاصی  عامل محصول از آمیخته بازاریابی در(. 3602و همکاران،

این عامل به هماهنگی خدمات با ابزار هدف توجه دارد و تقاضای بازار و موقعیت رقابتی . از فعالیت خدماتی عرضه می شود 

 .کیفیت خدمات عرضه شده را تعیین می کند 

 مکان -2

استفاده، مدیریت آنها، مکان فروشنده ها، حمل و نقل و موجودهایی که باید کانال های توزیع مورد این آمیخته شامل 

هیلم و )نگهداری شوند، می باشد و هدف این عنصر آمیخته رساندن کاال به مشتری در مکان و زمان مناسب است

 (3603گریتچ،

 ترفیع -3

بکار می رود تا مشتری را جذب کند و او به ترفیع نوعی از ارتباطات است که توسط فروشنده برای ارائه محصول به مشتری 

در واقع ترفیع، تصمیماتی شامل تبلیغات، فروش شخصی، (. 3603کیم و پارک، ) طور مستقیم اقدام به خرید محصول کند 

متقاعد کردن، تشویق کردن و یادآوری کردن به مشتریان  روابط عمومی و بازاریابی مستقیم هستند که هدف آنها آگاه کردن،

 (3602آقایی و همکاران،)سبت به کاال و خدمات می باشدن

 شواهد فیزیکی  -4

نمای ساختمان ها، چشم اندازها، اتومبیل ها، مبلمان داخلی،تجهیزات، کارکنان سازمان ، عالئم ، مطالب نوشته شده و دیگر 

الوالک و رایت، )می دهند نشانه های قابل رویت همگی شواهد محسوسی هستند که کیفیت خدمات یک سازمان را نشان 

0329) 

 افراد -5

نگرش و طرز . افراد، شامل کارکنان و سایر مشتریان می شوند. افراد اشخاصی هستند که در ارائه خدمات نقش بازی می کنند

جدی با خدمات باید به شکل  رفتار کارکنان در امور. برخورد کارکنان بدون تردید می تواند در توفیق ارائه خدمات موثر باشد

الوالک و رایت معتقدند بسیاری (. 0333باتن و مک مانوس، )مشتریان منطبق شود و در برخوردهای آنان مورد توجه قرار گیرد

از خدمات به تعامل شخصی مستقیم بین مشتریان و کارکنان موسسه بستگی دارد مثالً اصالح در آرایشگاه و یا خوردن غذا در 

قضاوتی که مشتریان در مورد . ادراک مشتری در مورد کیفیت خدمات تاثیر خواهد داشت طبیعت این روابط بر. رستوران

. کیفیت خدمات ارائه شده انجام می دهند ، اغلب اوقات به تشخیص آنها در مورد فرد ارائه کننده خدمت مربوط می شود

ل کارکنان خود به کار می گیرند و موسسات خدماتی موفق، تالش های قابل توجهی را جهت استخدام ، آموزش و انگیزش ک

 (.0329الوالک و رایت، )نه صرفاً کارکنانی که در تماس مستقیم با مشتریان هستند

 (فرایند)مدیریت عملیات  -6

به نظر الوالک و (. 0329الوالک و رایت، )فرایند، شیوه و ترتیب عملکرد سیستم های عملیات خدمات را مشخص می کند

به نظر آنان، ایجاد و ارائه عناصر کاال به مشتریان، مستلزم طراحی و اجرای . همی در بازاریابی خدمات داردرایت، فرایند نقش م

فرایند ، نمایانگر روش و شکلی است که سیستمهای ارائه کننده خدمات ، کار خود را بر مبنای آن . فرایند مناسب می باشد

 .انجام می دهند

 وفاداری -7
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بازاریابی رابطه مند در سال های اخیر ، به ویژه در صنایع خدمات و کارخانجات تولیدی ، مفاهیم مربوط به با توجه به اهمیت 

مشتری و عملکرد تجاری  تعدادی از نویسندگان بر رابطه مثبت و موجود بین وفاداری. وفاداری مورد توجه واقع شده است 

 (.3663، 09ریچحلد )تاکید می کنند

وفاداری زمانی اتفاق می افتد که مشتریان احساس کنند سازمان موردنظر به بهترین وجه : بیان می کنند شوماخر و لویس ، 

ممکن میتواند نیازهای مربوطه آنها را برطرف کند به طوری که رقبای سازمان از مجموعه مالحظات مشتریان خارج شده و به 

 (.0322یدری، الهی و ح)خرید از سازمان به صورت انحصاری اقدام نمایند

بخش . در گذشته و البته در حال ، وفاداری به عنوان دفعات تکرار خرید یا حجم نسبی خرید از یک برند تعریف شده است

اعظمی از ادبیات موجود در این زمینه با این اشکال مواجه است که با آن چه که مشتری انجام می دهد ، سر وکار دارد و کمتر 

است که در طول ( غیر تصادفی)اریب ( خرید)وفاداری مشتری پاسخ رفتاری . فاداری می پردازد به معنای روان شناختی و

. از سوی واحدی تصمیم گیرنده اعم از فرد، خانواده، یا سازمان به نفع یک برند در مقابل تعدادی از برندها بروز می کند زمان 

وفاداری شامل . ی در خرید با وفاداری را نمایان می سازد این تعریف صراحتاً تفاوت میان عادت به خرید یا انحصارگرای

،  00بیرلی و همکاران ) فرآیندی روان شناختی است که ارزیابی گزینه های متفاوت بر اساس معیارهای مختلف را در بردارد 

3662.) 

وفاداری تعهدی عمیق به : تعریف دیگری از وفاداری نیز ارایه شده است که در برگیرنده مفهوم تعهد از سوی مشتری است 

خرید دوباره یک محصول یا خدمت برتری داده شده در آینده است که به معنای خرید  دوباره از یک برند علیرغم وجود 

 (.3663،  02تایلور و همکاران ) تاثیرات محیطی و اقدامات بازاریابی رقبا برای تغییر رفتار است 

ک عالمت تجاری در مقایسه با دیگر عالمت های تجاری و تکرار رفتار خرید حاصل وفاداری ، از نگرش مطلوب تر نسبت به ی

انتخاب مجدد محصول یا خدمات از حفظ تعهد عمیق مشتری به خرید مجدد یا ( . 0333،  02شوییمایکر ، لوییس ) می شود 

که تاثیرات موقعیتی و تالش های  یک برند و انجام آن به طور مستمر در آینده وفاداری است ، البته با قبول این وضعیت

اصوال وفاداری به برند به خریدهای مجدد مشتریان . بازاریابی ، به صورت بالقوه می تواند باعث تغییر در رفتار مشتری شود

بنابراین مفهوم . به هر حال ، خرید مجدد ممکن است تنها نشان دهنده رضایت آنی مشتریان از برند باشد.مربوط می باشد

وفاداری رفتاری به این معناست که مشتریان . اری به برند هم به نگرش و هم به وفاداری رفتاری توسعه داده شده استوفاد

مجدداً از همین برند خرید خواهند کردند ، به نظر می رسد که وفاداری نگرشی نسبت به وفاداری رفتاری بادوام تر است و 

ه فردی از یک برند مشاهده می د و زمانی است که ارزش ها ی منحصر بنشان دهنده تعهد رجحان دهی مشتریان می باش

نشان دادند که وفاداری نگرشی ممکن است به افزایش وفاداری رفتاری  3662در سال 36و استاثاکوپولوس  3گونار یز. شود

 (.3660، 30شانگ و همکاران ) منجر شود

 

 آمیخته بازاریابی و وفاداری

تحقیقات رابطه . ارزیابی یک محصول می تواند بر مبنای برند ، قیمت ، کیفیت و بسته بندی آن صورت گیرد :  محصول

کیفیت یکی دیگر از ویژگی های مهم یک محصول می باشد . بین برند محصول و وفاداری به آن را نشان می دهند مثبتی را 

 (.3606،  33عزیزان بن )که می تواند منجر به وفاداری مشتری به محصول شود

مشتریان . قیمت عبارتست از تمام پول یا ارزشی که برای بدست آوردن یک محصول یا خدمت پرداخت می شود : قیمت 

 (.همان منبع)همیشه بدنبال قیمت های منطقی برای بدست آوردن یک محصول یا خدمت هستند

رائه محصول به مشتری بکار می رود تا مشتری را جذب کند و ترفیع نوعی از ارتباطات است که توسط فروشنده برای ا: ترفیع 

روش های متفاوتی برای ترفیع وجود دارد که از آن جمله می توان به . او را به طور مستقیم اقدام به خرید محصول کند

ع و رضایت مشتریان تحقیقات انجام گرفته نشان می دهد که رابطه بین ترفی. ، فروش شخصی و ارتقاء کاال اشاره نمودتبلیغات
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گاسکی )وجود ندارد، زیرا در امر ترفیع خرده فروشان بیشتر فعالیت دارند و مشتریان بطور مستقیم با آن در ارتباط نیستند 

بن عزیزان ، )عالوه بر این تحقیقات نشان داده اند که ارتباط معناداری بین ترفیع و وفاداری مشتریان وجود ندارد(. 3662، 33

3606.) 

توزیع حوزه ای گسترده است که شامل ، کانال های توزیع، عمده فروشی ، خرده فروشی و مدیریت لجستیک ( : مکان)زیع تو

و  32آندوترا)توزیع از طریق آسان کردن دسترسی و کاهش هزینه ها به برآورده شدن انتظارات مشتری کمک می کند .است

بنابراین توزیع (. 3606بن عزیزان،)وثر توزیع منافع بسیاری کسب کنندمشتریان می توانند از طریق مدیریت م(. 3662پوجا،

 .مناسب و مکان خوب برای آن می تواند به حفظ مشتریان کمک کند 

شرکت هایی در اجرای مدیریت ارتباط با مشتری موفق هستند که پایگاه داده های مشتریان و ( : فرایند)مدیریت عملیات 

هبود داده اند و با استفاده از تجزیه و تحلیل های بهبود یافته شمار معامالت خود را افزایش مدیریت فرایندهای شرکت را ب

نتیجه آنکه اطالعات دقیق تر و به موقع ناشی از ارتباط با مشتری باعث کاهش شکایات مشتریان و افزایش . داده اند

 (.3660،  39سیمن و اوهارا)رضایتمندی و وفاداری آنان می شود

 (.3662و همکاران، 30چاناکا)تعامالت شخصی رو در رو عنصری اساسی در بازاریابی خدمات هستند:  کارکنان

نقش اساسی در تامین . تحقیقات انجام گرفته نشان داده اند که چون کارکنان فروش در تماس مستقیم با مشتریان هستند

کارکنان فروش بر رضایتمندی مشتریان تاثیر نگرش، مهارت فروش و ویزگی های شخصیتی . کردن رضایت مشتریان دارند

ادراکات مشتریان در نتیجه تعامالت رو در رو با کارکنان خدمات به عنوان (. 3603، 32ایوانسچیتزکی، شارما و پرایکپ)دارد

 (3662چاناکا و همکاران ، )یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده رضایت و وفاداری مشتریان در نظر گرفته شده است

. شواهد فیزیکی را به عنوان عامل موثر بر رضایت مشتریان در نظر گرفته شده است ( 0336) 32بیتنر : واهد فیزیکی ش

شواهد فیزیکی عبارت از محیطی است که خدمات در آن : شواهد فیزیکی را چنین تعریف کرده اند ( 3663)و بیتنر 33زیتمال

که این تعامل را تسهیل می ( ابزاری)یگر تعامل می کنند و هر وسیله ارائه می گردد و شرکت و مشتریان در آن با یکد

 (.3662چاناکا و همکاران، )کند

در تحقیق خود متوجه شد که ادراکات مشتریان از ظواهر فیزیکی جذاب در رضایتمندی آنان ( 0330) 36واکفیلد و بالدگت 

ند که محیط فیزیکی ادراک شده توسط مشتریان پیشنهاد می ک( 3666)30چانگ . سازمان های خدماتی موثر استاز 

 .رضایت مشتری به عنوان پیش زمینه حفظ و وفاداری مشتری است . شاخص مستقیمی بر میزان رضایتمندی کارکنان است

 

 مروری بر پیشینه تحقیقات انجام شده

، انجام داده اند به بررسی تاثیر شخصیت نام تجاری بر وفاداری مشتریان ( 0323)در تحقیقی که موتمنی و همکارانش  

نتایج تحقیق آنان حاکی از تأثیر مثبت و معنی دار شخصیت نام تجاری بر رضایت و ارزش ادراکی و همچنین . پرداخته اند

وفاداری زمانی اتفاق می افتد . و ارزش ادراکی بر رضایت و وفاداری مشتریان است تاثیر معنی دار رضایت بر اعتماد و وفاداری 

که مشتریان قویاً احساس کنند سازمان مورد نظر به بهترین وجه ممکن می تواند نیازهای آنها را برطرف کند، به طوری که 

( 0333شوماخر و لویس ، )نمایند مان اقدام سازمان رقیب از مجموعه مالحظات مشتریان خارج شده و منحصراً به خرید از ساز

انجام داد آیتم های وفاداری مشتریان که تحت تأثیر رضایتمندی ، ترجیحات برند و ( 3602)در تحقیقی که وانگ و همکاران 

جذب زیرا سهم بازاری و درآمد صنعت را افزایش و هزینه )هزینه های جابه جایی است واژه با اهمیتی در صنعت خدمات است 

نتایج این پژوهش نشان می دهد که رضایتمندی مشتریان . مورد سنجش قرار گرفت ( و حفظ مشتری را کاهش می دهد 

اثرات مستقیم و مثبتی بر وفاداری آنها و ترجیحات برندی دارد ؛ ترجیحات برندی اثرات مستقیم و مثبتی بر وفاداری مشتریان 

هزینه های جابجایی اثرات مثبت و . و مثبتی بر هزینه های جابجایی دارد  رضایت مندی مشتریان اثرات مستقیم. دارد 

اثر رضایتمندی مشتریان بر وفاداری مشتری بواسطه ترجیحات . مستقیمی بر وفاداری مشتریان و ترجیحات برندی دارد 
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طه ترجیحات برندی شکل می اثر هزینه های جابجایی بر وفاداری مشتری بواس. برندی و هزینه های جابجایی ایجاد می شود 

 .نتایج این تحقیق بینش جدید و مفیدی برای مدیران صنعت بیمه درمانی جهت شناخت بهتر مشتریان فراهم کرد . گیرد 

، در خصوص سنجش قابلیت اعتماد برند شرکت های بیمه بر تعهد وفاداری (0333)در تحقیق که توسط حسینی و همکاران 

د که قابلیت اعتماد برند نقش مهمی در بهبود تمایالت رفتاری مشتریان ایفاء می کند ؛ بدین معنی مشتریان انجام شد نشان دا

که افزایش رضایت مشتریان باعث تعهد وفاداری ، تبلیغ و توصیه شرکت بیمه خود به دیگران و کاهش تمایل به تغییر می 

  .گردد

عوامل موثر بر وفاداری مشتریان شرکت : به این سواالت بودند  ، به دنبال پاسخگویی( 0323)در پژوهشی حقیقی و همکارانش 

بیمه ایران کدامند ؟ اولویت بندی عوامل شناسایی شده بر وفاداری مشتریان شرکت بیمه ایران چگونه است ؟ در نتیجه این 

: نها عبارت بودند ازعامل شناسایی شده در مدل مفهومی تحقیق ، همگی مورد پذیرش واقع شدند که مهمترین آ 33پژوهش ، 

از طرف دیگر ، یک مشتری . برآورده کردن انتظارات ، اطالعات دقیق تر و به روز و به روز رسانی خدمات به بیمه گذاران 

وفادار ممکن است چندین بار یک نام تجاری یا محصول را نخرد به این دلیل که نیاز او به آن کاال کاهش یافته باشد ؛ برای 

این معیارها تصویر . است شخصی ، به دلیل مسن تر شدن و کاهش تمایلش به رانندگی ، کمتر ماشین بخرد مثال ، ممکن 

بر خالف . و چه اندازه پول خود را هزینه می کند ، ارائه می کنند ( روی چه نام تجاری )صحیح تری از اینکه مشتری کجا 

تاکید آن بیشتربر انجام معامالت متمرکز بود تا ایجاد رابطه با تئوری بازاریابی کالسیک که هنرش در جذب مشتریان جدید و 

دیگران ، با شدت گرفتن رقابت بین شرکت ها در مشتری یابی برای محصوالت و خدمتشان و همچنین افزایش قدرت مشتری 

و نگهداری مشتریان  در دنیای رقابتی امروز ، شرکت ها دیگر نه تنها باید به دنبال جذب مشتریان جدید باشند ، بلکه حفظ

در تحقیقی عنوان کردند که ( 3666)ویلی و سان . قبلی و برقراری روابطی مستحکم با آنان را نیز باید مورد توجه قرار دهند 

انتظارات ، ارزش و کیفیت درج شده به عنوان عواملی موثر بر رضایت مشتری و از سوی دیگر وفاداری مشتری و شکایت 

از صاحب نظران علم بازاریابی معتقد است که تنها در صورت تمرکز منابع ( 0326)کیگان . وجی هستند مشتریان به عنوان خر

بر فرصت ها و ایجاد ارزش برای مشتریان است که می توان به مزیت رقابتی پایدار دست یافت و پشتوانه ای محکم برای ادامه 

 . رد حیات سازمان و کسب رهبری در آن عرصه از رقابت را پیدا ک

 : فرضیه های تحقیق

 :فرضیه اصلی 

 .آمیخته بازاریابی بر جلب وفاداری مشتریان نمایندگی های منتخب ایران خودرو درشهرکرمانشاه تآثیر گذار است  -

 :فرضیه های فرعی

 .قیمت بر جلب وفاداری مشتریان نمایندگی های منتخب ایران خودرو در شهر کرمانشاه تأثیر گذار است  -

 .خدمات بر جلب وفاداری مشتریان نمایندگی های منتخب ایران خودرو در شهر کرمانشاه تأثیر گذار است کیفیت  -

 .تأثیرگذار است ایران خودرو در شهر کرمانشاه کانال توزیع بر جلب وفاداری مشتریان منتخب  -

 گذار است  تأثیر منتخب ایران خودرو در شهر کرمانشاهابزارهای ترفیعی بر جلب وفاداری مشتریان  -

 .تأثیر گذار است منتخب ایران خودرو در شهر کرمانشاه منابع و امکانات بر جلب وفاداری مشتریان  -

 .تأثیر گذار است منتخب ایران خودرو در شهر کرمانشاه فرآیندهای کاری بر جلب وفاداری مشتریان  -

 

 روش تحقیق

است زیرا برای حل مسئله ای علمی به کار می رود و از نظر روش توصیفی همبستگی است  ز نظر نوع کاربردیپژوهش حاضر ا

ه بصورت میدانی زیرا هدف از آن توصیف شرایط با پدیده های مورد بررسی و همچنین رابطه میان متغیرهای پژوهش است ک

 .انجام گرفته است 
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 جامعه و نمونه آماری

می باشد که تعداد آنها نامحدود نمایندگی های شرکت ایران خودرو شهر کرمانشاه یان در این پژوهش جامعه آماری کلیه مشتر

. نفر برای نمونه انتخاب شده اند  306برای نمونه گیری نیز از فرمول حجم جامعه نامحدود استفاده شده است و تعداد . است

 .روش نمونه گیری نیز تصادفی ساده است
 ابزار گردآوری اطالعات

اطالعات مربوط به پرسشنامه تحقیق حاضر در جدول زیر . آوری اطالعات از پرسشنامه استاندارد استفاده شده استبرای جمع 

 :آمده است 

 
 مأخذ سواالت پرسشنامه -1 جدول 

 محقق سواالت متغیر

 (3663)بلومر و اودکرکن 2تا  0 داریاوف

 (3606)بن عزیزان 39تا  2 آمیخته بازاریابی

 

 پایایی پرسشنامهروایی و 

برای روایی پرسشنامه تحقیق حاضر از نظر خبرگان و اساتید متخصص استفاده شده است و برای پایایی آن نیز از آلفای 

 :کرونباخ استفاده شده است که نتایج آن در جدول زیر آمده است 
 آلفای کرونباخ ابعاد متغیر

 %33 ----- وفاداری

 

 

 

 

 آمیخته بازاریابی

 ٪20 قیمت

 %23 کیفیت خدمات

 %30 کانال توزیع

 %20 ابزارهای ترفیعی

 %20 منابع و امکانات

 %23 فرایندهای کاری

 %22 ----- کل پرسشنامه

 
است پس پرسشنامه % 26همانطور که مشاهده می شود چون برای همه متغیرها و ابعاد آنها ضریب آلفای کرونباخ باالتر از 

 .باالیی برخوردار استتحقیق حاضر از پایایی 

 

 یافته های پژوهش

 نتایخ حاصل از بررسی فرضیات تحقیق

 آزمون فرضیه اول تحقیق

 .و وفاداری مشتریان رابطه معناداری وجود دارد 7pبین آمیخته بازاریابی

امتیاز مربوط به وفاداری بدست آوردن نمره آمیخته بازاریابی از پرسشنامه مربوط و نیز محاسبه برای بررسی این فرضیه بعد از 

از نظر آماری رابطه فوق . مشتریان ، از طریق ضریب همبستگی پیرسون میزان همبستگی بین دو متغیر را محاسبه می گردد 

 :چنین در نظر گرفته می شود 

 .و وفاداری مشتریان رابطه معناداری وجود ندارد 7pبین آمیخته بازاریابی :     
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 .و وفاداری مشتریان رابطه معناداری وجود دارد 7pاریابی بین آمیخته باز    : 
 

 :نتایج مربوط به آزمون همبستگی پیرسون در جدول زیر آمده است 

 وفاداری ضرایب عامل

 

 7pآمیخته بازاریابی 

 6.23 مقدار ضریب همبستگی

 306 حجم نمونه

 6.666 سطح معناداری

 
می توان نتیجه گرفت که بین آمیخته بازاریابی خدمات % 39با احتمال ( p-value=0/000)با توجه به مقدار سطح معناداری

و وفاداری مشتریان رابطه معناداری وجود دارد ، بر این اساس ضریب همبستگی بین آمیخته بازاریابی خدمات و وفاداری برابر 

 .گردیده است ، لذا فرض صفر و فرض یک تایید می شود/. 23

 ه دوم تحقیقآزمون فرضی

 .بین آمیخته قیمت و وفاداری مشتریان رابطه معناداری وجود دارد

 .بین آمیخته قیمت و وفاداری مشتریان رابطه معناداری وجود ندارد:     

 .بین آمیخته قیمت و وفاداری مشتریان رابطه معناداری وجود دارد    : 

 :است نتایج مربوط به همبستگی پیرسون در جدول زیر آمده 
 وفاداری ضرایب عامل

 

 آمیخته قیمت

 /.02 مقدار ضریب همبستگی

 306 حجم نمونه

 666/6 سطح معناداری

 
می توان نتیجه گرفت که بین آمیخته قیمت و وفاداری مشتریان رابطه % 39با احتمال (p-value=0/000)با توجه به مقدار سطح معناداری

گردیده است ، لذا فرض صفر رد و فرض یک تأیید می /. 02معناداری وجود دارد ، بر این اساس ضریب همبستگی بین آمیخته قیمت و وفاداری برابر 

 .شود

 آزمون فرضیه سوم تحقیق

 .ه معناداری وجود داردطوفاداری مشتریان راب و کیفیت خدمات بین آمیخته

 .و وفاداری مشتریان رابطه معناداری وجود ندارد کیفیت خدماتبین آمیخته :     

 .و وفاداری مشتریان رابطه معناداری وجود دارد کیفیت خدماتبین آمیخته    : 
 

 نتایج مربوط به آزمون همبستگی اسپیرمن در جدول زیر آمده است

 وفاداری ضرایب عامل

 

 محصولآمیخته 

 /.00 مقدار ضریب همبستگی

 306 حجم نمونه

 666/6 سطح معناداری

 
می توان نتیجه گرفت که بین آمیخته محصول و % 39با احتمال (p-value=0/000)با توجه به مقدار سطح معناداری

/. 00وفاداری مشتریان رابطه معناداری وجود دارد ، بر این اساس ضریب همبستگی بین آمیخته محصول و وفاداری برابر 

 .گردیده است ، لذا فرض صفر رد و فرض یک تأیید می شود
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 آزمون فرضیه چهارم تحقیق

 .و وفاداری مشتریان رابطه معناداری وجود دارد زیعکانال توبین آمیخته 

 .و وفاداری مشتریان رابطه معناداری وجود نداردکانال توزیع بین آمیخته :     

 .و وفاداری مشتریان رابطه معناداری وجود دارد کانال توزیعبین آمیخته    : 
 .نتایج مربوط به آزمون همبستگی اسپیرمن در جدول زیر آمده است

 وفاداری ضرایب عامل

 

 کانال توزیع

 /.03 مقدار ضریب همبستگی

 306 حجم نمونه

 666/6 سطح معناداری

 
و وفاداری مشتریان رابطه ( توزیع)می توان نتیجه گرفت که بین آمیخته مکان% 39با احتمال( p-value=0/000)با توجه به مقدار سطح معناداری

گردیده است ، لذا فرض صفر رد و فرض یک تأیید می /. 03ضریب همبستگی بین آمیخته مکان و وفاداری برابر معناداری وجود دارد ، بر این اساس 

 .شود

 آزمون فرضیه پنجم تحقیق

 .و وفاداری مشتریان رابطه معناداری وجود داردابزارهای ترفیعی بین آمیخته 

 .معناداری وجود نداردو وفاداری مشتریان رابطه ابزارهای ترفیعی بین آمیخته :     

 .و وفاداری مشتریان رابطه معناداری وجود دارد ابزارهای ترفیعیبین آمیخته    : 
 

 نتایج مربوط به آزمون همبستگی پیرسون در جدول زیر آمده است

 وفاداری ضرایب عامل

 

 ترفیعآمیخته 

 /.00 مقدار ضریب همبستگی

 306 حجم نمونه

 666/6 سطح معناداری

و وفاداری  ترفیعمی توان نتیجه گرفت که بین آمیخته % 39با احتمال( p-value=0/000)توجه به مقدار سطح معناداریبا 

گردیده است ، /. 00مشتریان رابطه معناداری وجود دارد ، بر این اساس ضریب همبستگی بین آمیخته مکان و وفاداری برابر 

 .لذا فرض صفر رد و فرض یک تأیید می شود

 ن فرضیه ششم تحقیقآزمو

 .و وفاداری مشتریان رابطه معناداری وجود دارد منابع وامکاناتبین آمیخته 

 .و وفاداری مشتریان رابطه معناداری وجود ندارد منابع وامکاناتبین آمیخته :     

 .و وفاداری مشتریان رابطه معناداری وجود دارد منابع وامکاناتبین آمیخته    : 
 

 :آزمون همبستگی اسپیرمن در جدول زیر آمده است  نتایج مربوط به

 وفاداری ضرایب عامل

 

 منابع وامکانات

 /.22 مقدار ضریب همبستگی

 306 حجم نمونه

 666/6 سطح معناداری
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و  کارکنانمی توان نتیجه گرفت که بین آمیخته % 39با احتمال( p-value=0/000)با توجه به مقدار سطح معناداری

/. 22و وفاداری برابر  کارکنانوفاداری مشتریان رابطه معناداری وجود دارد ، بر این اساس ضریب همبستگی بین آمیخته 

 .گردیده است ، لذا فرض صفر رد و فرض یک تأیید می شود

 آزمون فرضیه هفتم تحقیق

 .و وفاداری مشتریان رابطه معناداری وجود داردفرایندهای کاری بین آمیخته 

 .و وفاداری مشتریان رابطه معناداری وجود نداردفرایندهای کاری بین آمیخته :     

 .و وفاداری مشتریان رابطه معناداری وجود داردفرایندهای کاری بین آمیخته    : 
 

 :نتایج مربوط به آزمون همبستگی اسپیرمن در جدول زیر آمده است 

 وفاداری ضرایب عامل

 

 فرایندهای کاریآمیخته 

 /.32 مقدار ضریب همبستگی

 306 حجم نمونه

 666/6 سطح معناداری

 
می توان نتیجه گرفت که بین آمیخته مدیریت عملیات و % 39با احتمال( p-value=0/000)با توجه به مقدار سطح معناداری

عملیات و وفاداری برابر  وفاداری مشتریان رابطه معناداری وجود دارد ، بر این اساس ضریب همبستگی بین آمیخته مدیریت

 .گردیده است ، لذا فرض صفر رد و فرض یک تأیید می شود/. 32

 نتیجه گیری و پیشنهادها

فرضیه بود هفت مقاله حاضر دارای . با وفاداری مشتریان پرداخته شد   7pبین آمیخته بازاریابی  در این مقاله به بررسی رابطه

با توجه به رابطه بین آمیخته . که پس از تجزیه و تحلیل آماری مشخص شد که همه فرضیه های تحقیق پذیرفته شده اند 

باید همواره به این مقوله توجه ای خاص داشته باشند و نمایندگی های شرکت ایران خودرو بازاریابی و وفاداری مشتریان ، 

آمیخته بازاریابی خدمات . نه مساعدی را برای وفاداری مشتریان فراهم آورند ضمن انتخاب یک استراتژی آمیخته مناسب زمی

 .، نرفیع ، کارکنان ، مدیریت عملیات و شواهد فیزیکی است ( توزیع) قیمت ، محصول ، مکان : شامل 

پیشنهاد می شود با توجه به این که مشتریان همیشه دنبال نمایندگی های شرکت ایران خودرو آمیخته قیمت به در مورد 

محصوالتی با قیمت های مناسب و معقول هستند ، سعی کنند تا ضمن تخفیف دادن تا حد امکان به کاهش قیمت محصوالت 

 .اقدام نمایند ، چرا که اگر قیمت ها مناسب باشند مشتریان وفاداری خواهند ماند  محصوالتاین 

خته محصول پیشنهاد می شود تا محصوالتی با قیمت های مناسب ، کیفیت خوب ، به روز و با مارک های معروف در زمینه آمی

و متنوع از نظر کمیت برای مشتریان خویش فراهم آورند تا بتوانند به صورت هر چه موثرتر نیازهای مشتریان خود را برطرف 

 .نمایند 

کان از طریق آسان کردن دسترسی و کاهش هزینه ها ، ایجاد شعب در نقاط می شود ضمن توجه ویژه به آمیخته م پیشنهاد

مختلف شهر در جهت رفع بهتر نیازهای مشتریان خود و برآورده کردن انتظارات آنها تالش نمایند تا از طریق زمینه مساعد 

 .برای وفاداری آنان فراهم کنند 

به انجام تبلیغات جذاب و ترغیب کننده برای خرید کاالها در این مراکز  در رابطه با آمیخته ترفیع نیز پیشنهاد می شود همواره

 .توجه داشته باشند 
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